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ΠΙΝΑΚΑΣ προτάσεων για το ΕΠΣ Θήρας 

1. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΠΙΟΥ και ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ. Έλεγχος διάχυτης δόμησης1  

Στόχος Προτεινόμενη ερ-
γασία ή ρύθμιση 
εντός του ΕΠΣ 

Λεπτομέρειες ερ-
γαλείου ή  ρύθμι-
σης 

Άλλη θεσμική 
διαδικασία εκτός 
ΕΠΣ ή επόμενο 
στάδιο σχεδια-
σμού 

Ανάγκη οδηγίας ή 
συμπληρωματι-
κής θεσμικής ρύθ-
μισης (αιτιολό-
γηση) 

Ρόλος Δήμου 
(υποχρεωτι-
κός και δυνη-
τικός)   

Άλλοι εμπλεκό-
μενοι φορείς 

Παρατηρήσεις  

1. Προστασία αγρο-
τικής παραγωγής 
και γεωργικής γης. 
Διαφύλαξη καλ-
λιέργειας ΠΟΠ 
προϊόντων. 

Οριοθέτηση πε-
ριοχών αμπελώνα 
και γεωργικής γης 
υψηλής πυκνότη-
τας, (terroir) με 
βάση τα διαθέ-
σιμα στοιχεία 
καλλιεργειών και 
μελέτη ιστορικών 
στοιχείων (Α/Φ, 
Μητρώα Υπουρ-
γείου Γεωργίας 
κλπ). ΠΕΠ Απολύ-
του προστασίας   
με απαγόρευση 
κατατμήσεων και 
δόμησης  
 

Να επιτρέπονται 
μόνο αγροτικές α-
ποθήκες και υδα-
τοδεξαμενές 
(στέρνες).Ενδεχό-
μενη χωροθέτηση 
οινοποιείων μετά 
από ειδική με-
λέτη δυναμικότη-
τας των υφιστά-
μενων. 
 

Ενισχύεται και 
από την νομοθε-
σία περί διαχείρι-
σης τοπίου και 
την ευρωπαϊκή 
σύμβαση για το 
τοπίο ν3827/2010  

Αναγκαία υποστη-
ρικτικά μέτρα ως 
αντισταθμιστικά 
οφέλη, απαλλαγή 
ΕΝΦΙΑ, φορολογι-
κές ελαφρύνσεις, 
διοχέτευση κονδυ-
λίων FEOGA, επι-
δότηση κλαδέμα-
τος, διακίνησης 
τοπικών ποικιλιών 
και σπόρων 
(φάβα, ντοματάκι 
κλπ) διευκόλυνση 
αδειών φύτευσης 
/εγκατάστασης α-
μπελώνα (επανε-
ξέταση των κριτη-
ρίων 

Καθοριστικός 
στην διεκδί-
κηση των προ-
τεινομένων κι-
νήτρων και 
χρηματοδοτι-
κών προγραμ-
μάτων για τα 
προϊόντα ΠΟΠ  

Υπ. Αγροτικής Α-
νάπτυξης για τα 
κίνητρα   
Φορείς των ίδιων 
των παραγωγών.   
Διαχειριστικές 
αρχές ΕΣΠΑ/ ΠΕΠ 
ως προς την χρη-
ματοδότηση. 
Έλεγχος  δυναμι-
κότητας  των υφι-
στάμενων. (απο-
φυγή εισαγωγής 
μούστου από άλ-
λες περιοχές. 
Προστασία ΠΟΠ) 
ΥΠΟΑ για την 
προώθηση στην 
UNESCO του φα-
κέλου ένταξης 

Από την αξιολό-
γηση των ρυθμί-
σεων της ισχύ-
ουσας ΖΟΕ προ-
κύπτει ότι η 
πρόβλεψη πι-
στοποίησης από 
τον ΟΠΕΚΕΠΕ  
λειτούργησε αρ-
νητικά και οδή-
γησε σε εγκατά-
λειψη καλλιερ-
γειών σε προ-
σμονή αλλαγής 
χρήσης. (σή-
μερα 8000 στρ 
έναντι 20.000 
παλιότερα  και 
12.000 το 2003) 

                                                           
1 Η γενική θέση της ΕΛΛΕΤ στις δύο προηγούμενες εκθέσεις έκριναν θετικά αλλά ανεπαρκή τα μέτρα της ισχύουσας  και πρότειναν αυστηροποίηση, επιμένοντας στην ανάγκη 
εκπόνησης Μελέτης Φέρουσας Ικανότητας για όλο το νησί, στην οποία θέλησε να συμβάλει με μεθοδολογικού τύπου επεξεργασία (α τεύχος) και διατύπωση προτάσεων 
πολιτικής (β τεύχος). Εν τω μεταξύ έχει νομοθετηθεί η υποχρέωση εκπόνησης τέτοιων μελετών και αναμένεται η έκδοση των προδιαγραφών με Υπουργική Απόφαση, ώστε η 
υποχρέωση αυτή να έχει και συγκεκριμένο νομικό αποτέλεσμα, σύμφωνα και με την επιταγή του Σ.τ.Ε.     
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μοριοδότησης για 
αμπελουργούς)  
 

της αμπελουργι-
κής κληρονομιάς 
στον άυλη πα-
γκόσμια πολιτι-
στική κληρονομιά  

Σημαντική η 
προώθηση α-
γροπεριβαλλο-
ντικών προ-
γραμμάτων    
 

2.Έλεγχος δόμησης 
στην ύπαιθρο  
(αφορά στην υπό-
λοιπη εκτός σχε-
δίου περιοχή που 
δεν θα οριστεί απο-
λύτου προστασίας  
άρα περιλαμβάνει 
τις ζώνες ΙΙ και ΙΙΙ) 

Απαγόρευση κα-
τατμήσεων και 
δόμησης κύριων 
και μη κύριων 
τουριστικών κα-
ταλυμάτων, κα-
τοικιών, γρα-
φείων, εμπορι-
κών χρήσεων κλπ. 
Δυνατότητα χω-
ροθέτησης οινο-
ποιείων με την α-
νωτέρω  προϋπό-
θεση (ειδική με-
λέτη). 
 
   

  Η Σαντορίνη είναι 
κορεσμένη από 
τουριστικά κατα-
λύματα. Θα πρέ-
πει να τεθεί ένας 
φραγμός τουλάχι-
στον 10ετίας, μέ-
χρι ότου βελτιω-
θούν οι βασικές υ-
ποδομές: διαχεί-
ριση απορριμμά-
των, επάρκεια νε-
ρού, αξιοποίηση 
γεωθερμίας  κλπ 
και υιοθετηθούν 
νέες αντιλήψεις 
για βιώσιμη κινη-
τικότητα (αναβάθ-
μιση ΜΜΜ κλπ 
προτάσεις πιν.3)  

Ανάλογα κίνητρα 
με ανωτέρω. ιδιαί-
τερη έμφαση στην 
συντήρηση των 
πεζουλών, επειδή 
πρόκειται για πε-
ριοχές με κλίση 

όπως ανωτέρω  Η Σαντορίνη εί-
ναι κορεσμένη 
από τουριστικά 
καταλύματα. Ο  
αγροτουρισμός 
δεν χρειάζεται 
ειδικά καταλύ-
ματα αλλά δια-
δικασίες διοργά-
νωσης εποχικής 
απασχόλησης 
και επισκέψεων      
 

 3.Έλεγχος δόμησης 
στην περίμετρο των 
οικισμών (πρώην 
ζώνη ΙΙ της ΖΟΕ) 

Προτείνεται ενο-
ποίηση των όρων 
προστασίας των 
ζωνών ΙΙ και ΙΙΙ 
και ιδίως πλήρης 
απαγόρευση ξενο-
δοχειακών μονά-
δων.   
 

 Ενδεχόμενη ανά-
γκη χωροθέτησης 
εμπορικών χρή-
σεων  ή αναψυ-
χής σε περίμετρο 
οικισμών θα πρέ-
πει να εξεταστεί 
μόνο υπό το πρί-
σμα των ρυθμί-
σεων που θα προ-
βλεφθούν σε 

 
»»»»» 

 
Επειδή η πολεοδό-
μηση των οικι-
σμών μπορεί να 
αργήσει καλό εί-
ναι να προβλεφθεί 
μεταβατικά χαμη-
λότερη δόμηση 
και λιγότερες 

   Ο στόχος της θέ-
σπισης περιμε-
τρικής ζώνης 
των οικισμών  
προς διευκό-
λυνση της χωρο-
θέτησης ξενοδο-
χείων και άλλων 
χρήσεων κοντά 
στους οικι-
σμούς, δεν 
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κάθε οικισμό (δες 
πιν2), με στόχο 
να προσανατολι-
στούν στην προς 
πολεοδόμηση 
ζώνη του διά-
σπαρτου τμήμα-
τος κάθε οικι-
σμού.  

χρήσεις από αυτές 
που θα δοθούν ως 
κατεύθυνση του 
ΕΠΣ για την πολεο-
δόμηση.  

ισχύει Όταν με-
λετηθούν συγκε-
κριμένα οι οικι-
σμοί και πολεο-
δομηθεί  το μη 
συνεκτικό 
τμήμα εφόσον 
κάτι τέτοιο προ-
κύπτει από την 
μελέτη φέρου-
σας ικανότητας 
στο σύνολο του 
νησιού.΄ 

4. Προστασία και 
διαφύλαξη της ακε-
ραιότητας ιδιαίτε-
ρων τοπίων – γεω-
λογικών σχηματι-
σμών, ιστορικών 
τόπων, περιοχών 
NATURA (περιλαμ-
βάνει και την σημε-
ρινή ζώνη Ι) 

Οριοθέτηση πε-
ριοχών απολύτου 
προστασίας ως 
ΠΕΠ και απαγό-
ρευση δόμησης, 
συμπαγών περι-
φράξεων    
και άλλων επι-
βλαβών δραστη-
ριοτήτων (λατο-
μεία)   

Περιοχή Βλυχά-
δας από Λιμάνι 
Βλυχάδας έως Α-
κρωτήρι, Μαύρου 
+ Κόκκινου Βου-
νού στην Οία, Α-
κρωτήρι: Μέσα 
Πηγάδια, Άσπρη 
παραλία, περιοχή 
Καμπιά, περιοχή 
Καλντέρα στην 
νότια πλευρά του 
Ακρωτηρίου (ΝΑ), 
περιοχή από Μο-
νόλιθο έως Έξω 
Γυαλό 

Η προστασία το-
πίων από τα ΤΠΣ 
/ΕΠΣ έρχεται σε 
συνέχεια της ανα-
γνώρισης που έ-
καναν τα Περιφε-
ρειακά Χωροτα-
ξικά Πλαίσια 
(ΠΧΠ) 

Ειδικά για τις πε-
ριοχές Νατούρα 
συμπληρωματικές 
προτάσεις προ-
στασίας τοπίου 
μπορεί να υπάρ-
ξουν και από την 
τρέχουσα ΕΠΜ (ει-
δική περιβαλλο-
ντική μελέτη).  

Ενισχύεται και 
από την νομο-
θεσία τοπίου 
πεζούλες κλπ 
3827/2010 

ΥΠΠΟ, αρχαιολο-
γικές ζώνες 
 
Περιοχές 
NATURA ανάγκη 
συντονισμού με 
την τρέχουσα 
ΕΠΜ, ώστε να 
διασφαλιστεί η 
πλήρης απαγό-
ρευση δόμησης  

Θέση της ΕΛΛΕΤ 
είναι ότι η ε-
φαρμογή της 
Ευρωπαϊκής 
σύμβασης για το 
τοπίο (Ν3827 / 
2010)  πρέπει να 
ενταχθεί στα 
ΤΠΣ, όπως προ-
κύπτει και από 
τον ν 4759/20 
(αρ10και11)  

5. Αποφυγή δια-
σποράς παραγωγι-
κών μονάδων  

Οριοθέτηση υπο-
δοχέα επαγγελ-
ματικών Δραστη-
ριοτήτων, και α-
παγόρευση χωρο-
θέτησης εκτός υ-
ποδοχέα. Κίνητρα 
για προσέλκυση 

Να διευκρινιστεί 
αν προτείνεται να 
αναπτυχθεί ως Ε-
ΠΕΒΟ (Επιχειρ.  
Πάρκο Ενδιάμε-
σου Βαθμού  Ορ-
γάνωσης) ή με 
πολεοδόμηση  

Κίνητρα για την 
μετεγκατάσταση 
των διάσπαρτων. 
Να διευκρινιστεί 
ότι επιτρέπεται ε-
κτός ζώνης  μόνο 
η χωροθέτηση μο-
νάδων 

Ενεργοποίηση της 
νομοθεσίας περί 
επιχειρηματικών 
περιοχών 
(ν3982/2010) αν 
προταθεί ΕΠΕΒΟ  

Επίσπευση και 
Γνωμοδότηση  

Υπ Ανάπτυξης/ 
Βιομηχανίας και 
Ιδιωτικός φορέας  
ενεργοποίησης 
του ΕΠΕΒΟ  

Κατάλληλη πε-
ριοχή κοντά στο 
Μονόλιθο 
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διάσπαρτων μο-
νάδων 

γεωθερμίας (χω-
ροθετούνται εκεί 
που υπάρχει το 
δυναμικό) 

6. Έλεγχος παρό-
διας δόμησης   

Η αποτροπή της 
παρόδιας δόμη-
σης, (ιδίως σε 
νέες διανοίξεις) 
μπορεί να γίνει 
από το ΕΠΣ  
 

Θα διευκολυνθεί 
η εργασία αν έχει 
προηγηθεί η κα-
ταγραφή του οδι-
κού δικτύου βά-
σει της πρόσφα-
της ΥΑ 

Να αποθαρρύνε-
ται η παρόδια δό-
μηση (πλην πρα-
τηρίων καυσίμων) 
στην εκτός σχε-
δίου και από τις 
διατάξεις ΚΟΚ και 
οδικής ασφάλειας   

   Στον πίνακα 3 
(βιώσιμες μετα-
φορές γίνεται α-
ναλυτική ανα-
φορά στο θέμα 
της παρόδιας 
δόμησης   

7.. Ορθολογική δια-
χείριση υδατικών 
(και ενεργειακών) 
πόρων  

 Αξιολόγηση των 
υποδομών αφα-
λάτωσης και προ-
γραμματισμός , 
μετά από συνε-
κτίμηση των σω-
ρευτικών επιπτώ-
σεων στο περι-
βάλλον. Να εξε-
ταστεί η υποχρέ-
ωση χρήσης γεω-
θερμίας   

Το ΕΠΣ μπορεί να 
επιβάλλει την υ-
ποχρέωση στέρ-
νας  και την απα-
γόρευση πισινών 
και τζακούζι στις 
νέες κατασκευές 
(εντός και εκτός 
σχεδίου) 

 Φορολογικά αντι-
κίνητρα για τις υ-
φιστάμενες πισί-
νες και τζακούζι. 
Κατάλληλη τιμο-
λογιακή πολιτική 
για την κατανά-
λωση νερού  

 Ένταξη του κριτη-
ρίου χαμηλής κα-
τανάλωσης ενέρ-
γειας και νερού 
στην κατάταξη 
των ξενοδοχεια-
κών μονάδων 
(green label) 

Η διαχείριση 
του νερού στη 
Σαντορίνη είναι 
μείζον θέμα, 
προσδιορισμού 
της φέρουσας Ι-
κανότητας. Η 
συνεχής δη-
μιουργία μονά-
δων αφαλάτω-
σης δεν είναι 
λύση συμβατή 
με την αειφόρο 
ανάπτυξη  
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2. ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΥΞΗΣ1  

Στόχος Προτεινόμενη 
εργασία ή ρύθ-
μιση εντός του 
ΕΠΣ  

Λεπτομέρειες ερ-
γαλείου ή  ρύθμι-
σης 

Άλλη θεσμική 
διαδικασία ε-
κτός ΕΠΣ ή επό-
μενο στάδιο 

Ανάγκη οδηγίας 
ή συμπληρωμα-
τικής θεσμικής 
ρύθμισης (αι-
τιολόγηση) 

Ρόλος Δήμου 
(υποχρεωτι-
κός και δυνη-
τικός)   

Άλλοι εμπλεκό-
μενοι φορείς 

Παρατηρήσεις  

1. Αναβάθμιση 
πολεοδομικού 
περιβάλλοντος 
των οικισμών. Α-
ξιολόγηση της 
μέχρι σήμερα α-
κολουθούμενης 
πολιτικής.   

Έλεγχος αν οι ο-
ριοθετήσεις είναι 
ορθές ή εσφαλμέ-
νες, βάσει της ι-
σχύουσας νομοθε-
σίας /κατευθύν-
σεων. Επανακατά-
ταξη των οικισμών 
(στις κατηγορίες 
του ΠΔ 181δ/87) 
με βάση τα νέα 
δεδομένα  

Η κατάταξη των οι-
κισμών έχει γίνει 
προ 20ετίας, βάσει 
των στοιχείων της 
εποχής και χρήζει ε-
πικαιροποίησης 
(νέα απογραφή και 
ανάλυση του ΕΠΣ)  

  

Πρόκειται για δια-
δικασία που δεν 
προβλέπεται σα-
φώς στις προδια-
γραφές ΕΠΣ αλλά 
απαιτείται να γίνει 
διότι θα βοηθήσει 
στην τεκμηρίωση 
της επανοριοθέτη-
σης )   

Το ΥΠΕΝ (ή ο σύμ-
βουλος του Δή-
μου) μπορεί να 
δώσει οδηγίες  
για να διευκρινί-
σει την διαφορε-
τική αντιμετώπιση 
των οικισμών προ 
του 1923 από την 
των οικισμών 
κάτω των 2000 
κατ.  (βλ νομολο-
γία ΣτΕ)  

 Η πολεοδομική υ-
πηρεσία της Περι-
φέρειας (πρώην 
Νομαρχίας) λόγω 
των αρχείων.  
Το ΥΠΕΝ πρέπει 
να δώσει οδηγίες 
για το νέο πλαί-
σιο οικισμών 
κάτω των 2000 
κατ.  

η εργασία αυτή έ-
χει γίνει από την 
μελέτη μορφολο-
γικών κανόνων 
και πρέπει απλά 
να ελεγχθεί και 
θεσμοθετηθεί με 
το ΕΠΣ   

2. Αναβάθμιση 
πολεοδομικού 
περιβάλλοντος 
των οικισμών: 
πληρέστερος 
σχεδιασμός και 
αποκατάσταση 
των προβλημά-
των από την μέ-
χρι σήμερα οριο-
θέτηση.  

Οριοθέτηση με 
αυστηρά κριτήρια 
του συμπαγούς 
τμήματος και πο-
λεοδόμηση του υ-
πολοίπου.  
Αφορά όλους τους 
οικισμούς ιδίως δε 
τους μη οριοθετη-
μένους. (Θόλος, 
Φοινικιά, Ημερο-
βίγλι, Αμμούδι, 
κλπ). 

Το ΕΠΣ θα προβεί 
σε σαφή οριοθέ-
τηση των ορίων 
τόσο για το συνε-
κτικό μέρος όσο και 
για το υπόλοιπο ε-
ντός του ορίου που 
θα πολεοδομηθεί 
ως επέκταση, αφού 
ληφθεί υπόψη η νο-
μολογία του ΣτΕ για 
το ΣΧΟΟΑΠ Πάρου  
 

Πολεοδόμηση των 
διάσπαρτων/μη 
συνεκτικών τμη-
μάτων, (εντός του 
ορίου) που θα υ-
ποδείξει το ΕΠΣ, 
είναι δυνατή η ε-
φαρμογή του ερ-
γαλείου της τμη-
ματικής πολεοδό-
μησης του αρ19 
του ν2508/97 

Οι οριοθετήσεις 
οικισμών με από-
φαση Νομάρχη, 
κρίνονται αντισυ-
νταγματικές από 
το ΣτΕ αλλά ισχύ-
ουν αν δεν έχουν 
προσβληθεί. Η ε-
πανοριοθέτηση 
με ΠΔ, οφείλει να 
επανορθώσει τις 
υπερβολές, ή τις 
τυχόν 

Επισπεύδων. Εί-
ναι βασικό να 
προχωρήσει ά-
μεσα η αν-
στουςση της Πο-
λεοδομικής Με-
λέτης, παράλ-
ληλα με το υπό 
εκπόνηση ΕΠΣ.   

ΥΠΕΝ για οδηγίες 
και θεσμικές απο-
σαφηνίσεις ΥΠΠΟ 
στους οικισμούς 
που περιλαμβά-
νονται στους κη-
ρυγμένους ιστο-
ρικούς τόπους δι-
καιοδοσίας ΥΠΠΟ 
“… τόπος ιστορι-
κού και ιδιαίτε-
ρου φυσικού κάλ-
λους, χρήζων 

Με την μελέτη 
ΕΛΛΕΤ -ΕΜΠ 
(καταγραφή δε-
δομένων, 2021) 
αποδεικνύεται 
η υπερβάλ-
λουσα χωρητι-
κότητα των οι-
κισστουςμε τα 
σημερινά τους 
όρια, και η ε-
φαρστουςόμενη 
κακή πρακτική 

                                                           
1 Πρόκειται για κρίσιμο τομέα του πολεοδομικού σχεδιασμού ειδικά για την Σαντορίνη που ο κίνδυνος απώλειας του χαρακτήρα των οικισμών είναι ήδη ορατός και απαιτείται 
ριζική παρέμβαση για να διατηρηθεί η υψηλή ποιότητα του τόπου αλλά και η ισορροπία μεταξύ τουριστικής ανάπτυξης και μόνιμης κατοίκησης. Η μελέτη τουριστικής φέρου-
σας ικανότητας πρέπει να ασχοληθεί ιδιαίτερα με τους οικισμούς, αλλά οι ανωτέρω προτάσεις είναι αμέσου εφαρμογής και δεν προϋποθέτουν την μελέτη Φ.Ι.     
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  λανθασμένες ε-
φαρμογές κατά 
παράβαση της θε-
σμοθετημένης με-
θοδολογίας.  

ειδικής Κρατικής 
προστασίας”  

της έκδοσης οι-
κοδομικών α-
δειών μετά από 
αυτοψία. Η 
πρόσφατη εγκύ-
κλιος του ΥΠΕΝ 
επιβεβαιώνει 
την ανησυχία 
γι΄ αυτή την 
πρακτική  

3. Προστασία και 
ανάδειξη των 
παραδοσιακών  
οικισμών με δια-
τήρηση  και ανά-
δειξη της φυσιο-
γνωμίας τους.  
 

Αξιολόγηση της 
μέχρι σήμερα οικι-
στικής πραγματι-
κότητας στους πα-
ραδοσιακούς οικι-
σμούς, ιδίως ως 
προς το θέμα της 
ιστορικής φυσιο-
γνωμίας τους . 

Στόχος είναι η ανα-
βίωση των παραδο-
σιακών οικισμών. 
Θα πρέπει να προ-
ταχθεί η αναστή-
λωση και ανακαί-
νιση του κτηριακού 
αποθέματος με πα-
ράλληλη μέριμνα 
για μακροχρόνια 
κατοίκηση 

Ενδεχόμενη ανά-
θεση πολεοδομι-
κής μελέτης ανά-
πλασης για κάθε 
οικισμό χωριστά, 
ώστε να εξειδικευ-
τούν οι όροι δόμη-
σης και οι χρήσεις 
γης (που θα έχει 
θεσπίσει το ΕΠΣ) 
με τυχόν συμπλη-
ρωματικά στοιχεία 
πολεοδομικού κα-
νονισμού και ανα-
γνώριση του δι-
κτύου ΚΧ. 

Να δοθούν κίνη-
τρα αναστήλω-
σης, (πχ. φοροα-
παλλαγές, επιδο-
τήσεις, κλπ.) 
με κατεύθυνση 
τόνωσης της μα-
κροχρόνιας μί-
σθωσης ή ιδιοκα-
τοίκησης με φο-
ρολογικά αντικί-
νητρα για βραχυ-
χρόνιες μισθώ-
σεις. 
 

 ΥΠΠΟ - ΥΠΕΝ 
να υπάρξει ενιαίο 
γνωμοδοτικό όρ-
γανο ΥΠΕΝ-ΥΠΠΟ 
για τον έλεγχο 
των οικοδομικών 
αδειών, που να έ-
χει και αρμοδιό-
τητες παρακολού-
θησης της εφαρ-
μογής. Από το Υ-
ΠΠΟ αποκλει-
στικά να ελέγχο-
νται οι μελέτες 
που αφορούν ερ-
γασίες σε κηρυγ-
μένα μνημεία. 
 

Οι προτάσεις 
στις γραμμές 
3.α- 3.γ αφο-
ρούν τόσο τους 
παραδοσιακούς 
οικισμούς, όσο 
και τους υπό-
λοιπους   

3.α. Αναβάθμιση 
πολεοδομικού 
περιβάλλοντος 
των οικισμών: ε-
ξειδικευμένη θε-
σμοθέτηση δυ-
νατοτήτων δόμη-
σης ανά οικισμό. 

Ρύθμιση χρήσεων 
γης ανά οικισμό 
(περιλαμβάνει και 
υποδομές όπως 
πισίνες, κλιματι-
στικά κλπ που αλ-
λοιώνουν την φυ-
σιογνωμία)  
 

Διακρίνεται στο συ-
νεκτικό και μη. Συν-
δυάζεται με διαφο-
ροποίηση όρων δό-
μησης και αρτιότη-
τας ανά χρήση 
(βλ..3.β.).  

Ρύθμιση θεμάτων 
προσέλευσης, επι-
σκεπτών και οχη-
μάτων  ηχορύπαν-
σης κλπ. Κανονι-
στική πράξη Δή-
μου (αποφ. ΔΣ) 

 Κανονιστική 
πράξη Δήμου 
για την διαχεί-
ριση του Κ.Χ. 
στάθμευση, ε-
νοικίαση, άδεια 
μουσικής  κλπ 
(αποφ. ΔΣ)  

ΥΠΕΝ: Αξιοποί-
ηση των μελετών 
μορφολογικών 
κανόνων.  

η πρακτική επιβολής 
χαμηλού ΣΔ αλλά δυ-
νατότητας ανακαίνι-
σης υφιστάμενων κτι-
ρίων, λειτουργεί υ-
πέρ  της διατήρησης 
του χαρακτήρα ενός 
οικισμού (παρά-
δειγμα Πλάκα με 
ΣΔ:0,4) 
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3.β. »»» Ρύθμιση όρων δό-
μησης ανά οικι-
σμό, ανάλογα με 
τον χαρακτήρα. 
Κατάργηση ορι-
σμένων οριζο-
ντίων διατάξεων 
του ΝΟΚ και του 
Π.Δ. 14/1999 (580 
Δ) που αυξάνουν 
ύψη και ΣΔ 

η ρύθμιση των ό-
ρων δόμησης γίνε-
ται σε συνάρτηση 
με τις χρήσεις γης, 
γενικά απαιτείται 
μείωση των οριζο-
ντίων ισχυόντων  σδ 
και υψών    

Υπόδειξη χρονο-
διαγράμματος στο 
πρόγραμμα δρά-
σης. Θέσπιση με-
ταβατικών /ιδιαί-
τερα μειωμένων ό-
ρων δόμησης πριν 
την κύρωση των 
Κ.Χ.    

να αποσαφηνιστεί 
ότι αυτό το αντι-
κείμενο είναι Α 
προτεραιότητας  
για την Σαντορίνη   

  Απαιτείται μεί-
ωση των οριζο-
ντίως προβλε-
πομένων όρων 
και συντελε-
στών δόμησης. 
Να εξεταστεί η 
αύξηση αρτιό-
τητας στο μη 
συνεκτικό 
τμήμα μέχρι την 
πολεοδόμηση. 

4. »»»  Υπόδειξη από το 
ΕΠΣ της αναγκαιό-
τητας αναγνώρι-
σης /κατοχύρωσης 
του εσωτερικού 
πολεοδομικού ι-
στού (δίκτυο Κ.Χ.)  

Υπόδειξη χρονοδια-
γράμματος στο πρό-
γραμμα δράσης. 
Θέσπιση μεταβατι-
κών /μειωμένων ό-
ρων δόμησης πριν 
την κύρωση των 
Κ.Χ.  
   

Έγκριση Π.Μ.Α. ή 
Απλή Κύρωση του 
δικτύου ΚΧ  

Αποσαφήνιση αν 
η κύρωση μπορεί 
να γίνει με από-
φαση Α.Δ.  

  η πρόταση της 
στήλης 3, θα λει-
τουργήσει ως κί-
νητρο για την 
προώθηση της 
διαδικασίας εσω-
τερικού σχεδια-
σμού των οικι-
σμών  

5. Κάλυψη στε-
γαστικών ανα-
γκών μονίμου  
και εποχικού 
πληθυσμού  

Προσδιορισμός ε-
κτάσεων (ή περιο-
χών αναζήτησης) 
για κοινωνική κα-
τοικία με απο-
φυγή γκετοποίη-
σης. Να προτιμη-
θεί η αναβίωση 
των οικισμών με 
προτεραιότητα 
στην αξιοποίηση 
του υπάρχοντος 
οικιστικού αποθέ-
ματος. 

Θα πρέπει να δο-
θούν από το ΕΠΣ 
προγραμματικά με-
γέθη και κατευθύν-
σεις χωροθέτησης, 
ή/ και κριτήρια. Η 
υλοποίηση να εντα-
χθεί στο πρό-
γραμμα εφαρμογής 
του ΕΠΣ με συγκε-
κριμένο χρονοδιά-
γραμμα  

Καταγραφή των α-
κινήτων ιδιοκτη-
σίας φορέων γενι-
κής κυβέρνησης 
που εντάσσονται 
στο εργαλείο της 
κοινωνικής αντι-
παροχής.  

Δεδομένου ότι 
πρόκειται για νέο 
θεσμό (κοινωνική 
κατοικία) είναι 
καλό να εκδοθεί 
οδηγία και ιδίως 
αυστηρός έλεγχος 
για μη μετατροπή 
τους σε βραχυ-
χρόνιες μισθώ-
σεις, και αυστηρέ 
ποινές  

Όπως έχει ήδη 
αναφερθεί στην 
στήλη 3.3 να 
δοθούν κίνητρα 
τόνωσης της 
μακροχρόνιας 
μίσθωσης ή ι-
διοκατοίκησης 
εντός των οικι-
σμών  με φορο-
λογικά αντικίνη-
τρα για βραχυ-
χρόνιες μισθώ-
σεις. 
 

Υπ Κοιν Υπηρε-
σιών 
ΥΠΕΝ 
Φορείς γενικής 
κυβέρνησης με ι-
διοκτησία κατάλ-
ληλων εκτάσεων. 
Καλό είναι να δο-
θούν τα στοιχεία 
στον μελετητή   

Η νεοψηφι-
σθείσα διά-
ταξη στην 
Βουλή δεν 
προβλέπει 
σύνδεση με 
τα ΕΠΣ/ΤΠΣ 
αλλά ο ίδιος ο 
σχεδιασμός 
μπορεί να το 
προβλέψει 
(πχ με διατύ-
πωση κατεύ-
θυνσης).    
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‘Έλεγχος και πε-
ριορισμός του 
φαινομένου 
Βραχυχρόνιας 
Μίσθωσης 
AIRBNB 

το ΕΠΣ θα μπορεί 
να εντοπίσει τις 
περιοχές όπου το 
φαινόμενο χρήζει 
ελέγχου και περιο-
ρισμού (πχ ολό-
κληροι οικισμοί 
που έχουν εγκατα-
λειφθεί από μόνι-
μους κατοίκους)  

 Να δοθούν κίνη-
τρα τόνωσης της 
μακροχρόνιας μί-
σθωσης ή ιδιοκα-
τοίκησης εντός 
των οικισμών  με 
φορολογικά αντι-
κίνητρα για βρα-
χυχρόνιες μισθώ-
σεις. 
 

Να  υπάρχει  
- πλαφόν στον 
χρόνο μίσθωσης 
π.χ 60 ημέρες 
στους παραδοσια-
κούς οικισμούς 
(συνεκτικό τμήμα 
και επεκτάσεις) 

  Ήδη συζητού-
νται σχετικές 
νομοθετικές 
ρυθμίσεις σε ε-
θνικό επίπεδο  
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3. ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ1 

Στόχος Προτεινόμενη εργασία 
ή ρύθμιση εντός του 
ΕΠΣ (σχετικό κεφ. προ-
διαγραφών)  

Λεπτομέρειες 
εργαλείου ή  
ρύθμισης 

Άλλη θεσμική δια-
δικασία εκτός ΕΠΣ 
ή επόμενο στάδιο 

Ανάγκη οδη-
γίας ή συμπλη-
ρωματικής θε-
σμικής ρύθμι-
σης (αιτιολό-
γηση) 

Ρόλος Δήμου (υ-
ποχρεωτικός και 
δυνητικός)   

Άλλοι ε-
μπλεκόμε-
νοι φορείς 
 

Παρατηρήσεις  
(αναφορά του 
σχετικού με τον 
στόχο κεφ. προ-
διαγραφών)  

1. Βελτίωση 
της προσπε-
λασιμότητας 
από και προς 
το νησί 

Διατύπωση ολοκληρω-
μένης πρότασης για το 
κεφ Π1.2.4. 
των προδιαγραφών: 
Πρότυπη οργάνωση συ-
στήματος μεταφορών με 
βάση τις αρχές βιώσιμης 
κινητικότητας 

Βελτίωση της α-
κτοπλοϊκής σύν-
δεσης της Σα-
ντορίνης με 
άλλα νησιά 
(Σύρο, Θηρασιά, 
Κρήτη και νησιά 
της επαρχίας 
Θήρας) 

Οι προτάσεις θα ε-
νταχθούν στο Πρό-
γραμμα Εφαρμογής 
Μπορεί να προτα-
θεί και η εκπόνηση 
εξειδικευμένων με-
λετών   

Οι προτάσεις θα 
λειτουργήσουν 
ως ανάδραση 
προς το Περιφε-
ρειακό Πλαίσιο 
και το εθνικό 
σχέδιο μεταφο-
ρών  
 

Επισπεύδων προς 
τους αρμόδιους 
φορείς  
Μπορεί να ανα-
θέσει εξειδικευ-
μένες συγκοινω-
νιακές μελέτες   

Υπ. Εμπορι-
κής Ναυτι-
λίας και Νη-
σιωτικής 
Πολιτικής  
Περιφέρεια 
και Περιφε-
ρειακή έ-
νωση Δή-
μων Νοτίου 
Αιγαίου  

Π1.2.4. προδια-
γραφών: Πρό-
τυπη οργάνωση 
συστήματος με-
ταφορών με 
βάση τις αρχές 
βιώσιμης κινητι-
κότητας 

2. Σχεδιασμός 
οδικού δι-
κτύου 
(και θέματα 
οικοδομησι-
μότητας) 

Αξιολόγηση και λειτουρ-
γική ιεράρχησή του οδι-
κού δικτύου (Π2.5.4) Να 
ληφθεί υπόψη η χωρο-
θέτηση του νέου λιμένα. 
  

Να αποσαφηνι-
στεί αν η κατα-
γραφή του οδι-
κού δικτύου, 
βάσει της πρό-
σφατης ΥΑ, θα 
γίνει με παράλ-
ληλη μελέτη   

Σημειώνεται ότι 
πρέπει να λυθεί το 
μείζον ζήτημα της 
«αναγνώρισης» 
των δημοτικών ο-
δών που παρέχουν 
δικαίωμα δόμησης 
(δες παρατήρηση)   

Να διευκρινι-
στεί ότι η λει-
τουργική ιεράρ-
χηση οδικού δι-
κτύου του ΕΠΣ 
διαφέρει ριζικά 
(θεσμικά και ε-
πιστημονικά) 
από την «ανα-
γνώριση» που 
παρέχει παρό-
δια οικοδομησι-
μότητα  

  Με απόφαση 
του ΣτΕ ορίζεται 
ως αρμοδιότητα 
του πολεοδομι-
κού σχεδιασμού 
ο προσδιορι-
σμός δικαιώμα-
τος δόμησης  
που δεν προκύ-
πτει από την «α-
ναγνώριση» των 
δημοτικών ο-
δών. Το ΕΠΣ 

                                                           
1 Οι προδιαγραφές των μελετών ΕΠΣ για το κυκλοφοριακό σκέλος περιλαμβάνουν ευρύ φάσμα ενεργειών (Π2.5 Κυκλοφοριακή οργάνωση και δίκτυα μεταφορών). ΕΠΕΙΔΉ δεν 
υπάρχει μεγάλη παράδοση θεσμοθέτησης  προτάσεων συγκοινωνιακού χαρακτήρα στα χωρικά σχέδια, πλην των χαρακτηρισμών Κ.Χ. πεζοδρόμων κλπ.  τα ΕΠΣ Θήρας και Μυ-
κόνου, ως πρώτα δείγματα,  θα έχουν έναν πιλοτικό χαρακτήρα, και στόχος των προτάσε'ων μας είναι να συμβάλλει στην ένταξη του συγκοινωνιακού σκέλους στα  χωρικά 

σχέδια.   
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Θήρας (ως 
πρώτο)  θα λει-
τουργήσει πιλο-
τικά  για την 
ορθή εφαρμογή 
της  

3. Αποτροπή 
χρήσης του ΙΧ 
και περιορι-
σμός οχημά-
των ΙΧ και ε-
νοικιαζόμε-
νων  στο νησί 

Να προταθούν συγκεκρι-
μένα μέτρα και να δοθεί 
ως κατεύθυνση από το 
ΕΠΣ προς άλλες πολιτι-
κές (Π.5.) και να εντα-
χθεί στο πρόγραμμα 
Δράσης (Π.6) 
 

Αποθάρρυνση 
αφίξεων ΙΧ στο 
νησί με θεσμο-
θέτηση τέλους 
επιβάρυνσης 
για ΙΧ επισκε-
πτών με ένα 
μόνο επιβάτη 
στις εποχές αιχ-
μής. 

Έλεγχος και περιο-
ρισμός αφίξεων και 
ενοικιαζόμενα, 
mini bus και λεω-
φορεία και της κυ-
κλοφορίας τους 
 

 Βασικός επισπεύ-
δων. Μπορεί να 
αξιοποιήσει και 
το DMMO για την 
επεξεργασία και 
προώθηση μέ-
τρων τέτοιου χα-
ρακτήρα  

Αρμοδιότη-
τες περιφέ-
ρειας και Υ-
ΠΟΜΕΔΙ 
(προς διε-
ρεύνηση) 

Π1.2.4. και 
Π.2.5. προδια-
γραφών  

4. Αναβαθμι-
σμένο και α-
ποτελεσμα-
τικό δίκτυο 
Μαζικών Συ-
γκοινωνιών 
για την προ-
σπέλαση σε 
όλους τους 
οικισμούς και 
περιοχές εν-
διαφέροντος. 
Πλήρης σχε-
διασμός κόμ-
βων συνδυα-
σμένων μετα-
φορών, με 
έμφαση στα 
ΜΜΜ    

Αξιολόγηση του του δι-
κτύου ΜΜΜ και Πρό-
ταση συγκεκριμένων μέ-
τρων για την αναβάθμι-
σης του, συμπεριλαμβα-
νομένης και μιας ολο-
κληρωμένης και επιχει-
ρησιακής πολιτικής 
στάθμευσης . 

Ενδεικτικά: Χω-
ροθέτηση χώ-
ρων στάθμευ-
σης μακράς 
διάρκειας, στο 
αεροδρόμιο και 
στο λιμάνι, με 
αντίστοιχη ορ-
γάνωση συστή-
ματος μετεπιβί-
βασης  
Μετεγκατά-
σταση του 
σταθμού των 
ΚΤΕΛ από το κέ-
ντρο των Φη-
ρών (υπόδειξη 
θέσης)  
Δημιουργία 2ου 
τελεφερίκ μόνο 

Εκπόνηση επιχειρη-
σιακής μελέτης για 
την αναβάθμιση 
των ΜΜΜ 
Μπορεί να συμπε-
ριλάβει και μέτρα 
τιμολογιακής πολι-
τικής  

Η υποστήριξη 
των ΜΜΜ α-
παιτεί περιορι-
στικά μέτρα για 
τα ΙΧ. Καλό εί-
ναι να δοθεί γε-
νική οδηγία 
(σύνδεση με 
ΣΒΑΚ)  

Βασικός επισπεύ-
δων και βασικός 
φορέας έγκρισης 
κυκλοφοριακών 
ρυθμίσεων και 
μελετών  
Μπορεί να λάβει 
άμεσα μέτρα ό-
πως: απαγόρευση 
στάθμευσης /α-
ναμονής τουρι-
στικών λεωφο-
ρείων και μινι 
βαν μέσα σε οικι-
σμούς.  
Έλεγχος της στάθ-
μευσης των ενοι-
κιαζόμενων οχη-
μάτων κλπ  ή Α-
παγόρευση 

Φορέας λει-
τουργίας 
του τελεφε-
ρίκ (Ίδρυμα 
Λ. Ε. Νομι-
κού) μελέτη 
και ίσως 
έργο εκσυγ-
χρονισμού 
λόγω παλαι-
ότητας του 
μηχανολογι-
κού εξοπλι-
σμού)  
Φορέας 
ΚΤΕΛ  

Π.2.5.2 Κατευ-
θύνσεις για τα 
δίκτυα ΜΜΜ 
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για την σύνδεση 
Αθηνιού Μεγα-
λοχωρίου εάν 
κριθεί απαραί-
τητη από ειδική 
μελέτη    

στάθμευσης ΙΧ 
κοντά στα τουρι-
στικά σημεία εν-
διαφέροντος 

5. Βελτίωση 
του υφιστά-
μενου οδικού 
δικτύου και 
δικτύου μονο-
πατιών  

Διατύπωση προτάσεων 
για το βασικό οδικό δί-
κτυο  
Πρόταση δημιουργίας 
ποδηλατοδρόμων σε κα-
τάλληλες περιοχές. (π.χ. 
παραθαλάσσιες διαδρο-
μές: Καμάρι - Μονόλιθο, 
Περίσσα- Εξωμύτης) 
ΒΕΛΤΙΩΣΗ κόμβων εισό-
δων  οικισμών,  

Προστασία και 
ανάδειξη δι-
κτύου μονοπα-
τιών (πολιτιστι-
κές διαδρομές)  
Αποκατάσταση 
μονοπατιών, 
συντήρηση και 
διέξοδη προ-
σπέλαση στις ε-
πεκτάσεις των 
οικισμών 

Κατευθύνσεις προς 
εξειδικευμένη με-
λέτη σε επόμενο 
στάδιο με σαφές 
χρονοδιάγραμμα  

Σύνδεση με την 
μελέτη κατα-
γραφής οδικού 
δικτύου και με 
το ΣΒΑΚ 

Βασικός επισπεύ-
δων. Μπορεί να 
αναθέσει ειδική 
μελέτη 
Αξιοποίηση κον-
δυλίων για ανά-
δειξη μονοπατιών 
και αγροτική οδο-
ποιία (προσοχή 
αποφυγή ασφαλ-
τοστρώσεων)  Κα-
τασκευή πεζο-
δρομίων εντός οι-
κισμών και κατά 
μήκος του επαρ-
χιακού οδικού δι-
κτύου. 

αρμοδιότη-
τες περιφέ-
ρειας και Υ-
ΠΟΜΕΔΙ 
(προς διε-
ρεύνηση) 

Π2.5.3 Κατευ-
θύνσεις για την 
προώθηση της 
ήπιας κινητικό-
τητας . Π2.5.5 
Πεζόδρομοι, 
Π2.5.6 Ποδηλα-
τοδρόμοι, Π2.5.7 
Περιοχές ήπιας 
κυκλοφορίας 

6. Περιορι-
σμός εισόδου 
οχημάτων ε-
ντός των οικι-
σμών. Ανα-
βάθμιση του 
δικτύου κοι-
νόχρηστων 
χώρων (ΚΧ)  
 

Προσδιορισμός χώρων 
στάθμευσης (ή περιοχών 
αναζήτησης) εκτός οικι-
σμών, στις εισόδους ή 
τις παρυφές αυτών  

Υποχρέωση επι-
χειρήσεων με ε-
νοικιαζόμενα ο-
χήματα να δια-
θέτουν ιδιωτι-
κούς χώρους 
στάθμευσης 

ειδική μέριμνα 
μόνο για ΙΧ μόνι-
μων κατοίκων ή Α-
ΜΕΑ (απόφαση ΔΣ 
για ελεγχόμενη 
στάθμευση)  

Σύνδεση με 
ΣΒΑΚ ή υπό-
δειξη προς το 
ΣΒΑΚ  

Πλήρης αρμοδιό-
τητα τόσο στην 
λήψη των μέτρων 
όσο και στην α-
στυνόμευση της 
εφαρμογής των ι-
σχυόντων (πχ ι-
διωτικοί χώροι 
στάθμευσης ενοι-
κιαζόμενων)  
Πιθανή συνεργα-
σία με άλλους 
φορείς για ειδικές 
περιοχές (πχ με 

 Π2.5.3 Κατευ-
θύνσεις για την 
προώθηση της 
ήπιας κινητικό-
τητας . Π2.5.7 
Περιοχές ήπιας 
κυκλοφορίας 
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ΥΠΟΑ για αρχαιο-
λογικούς χώρους) 

7. Βελτίωση 
οδικής ασφά-
λειας 

Σταδιακή απαγόρευση 
της κυκλοφορίας ανοι-
κτών τετράτροχων (γου-
ρούνες) 

Άμεση απαγό-
ρευση νέων α-
δειών 

 
  

Σύνδεση με 
ΣΒΑΚ ή υπό-
δειξη προς το 
ΣΒΑΚ 

 Αρμοδιότη-
τες περιφέ-
ρειας και Υ-
ΠΟΜΕΔΙ 
(προς διε-
ρεύνηση) 

Π2.5.12 Μέτρα 
βελτίωσης οδι-
κής ασφάλειας 

8. Λειτουρ-
γική αναβάθ-
μιση του λι-
μένα Αθηνιού 
(Μείωση συ-
νωστισμού)    
 

Πρόταση για ελεγχόμενη 
χρονοκατανομή μέσα 
στην ημέρα των πλοίων 
ακτοπλοΐας, καλύτερη 
οργάνωση της εσωτερι-
κής κυκλοφορίας στην 
λιμενική ζώνη, περιορι-
σμός της πρόσβασης 
τροχοφόρων για στάση  
ώστε να εξυπηρετείται η 
λειτουργικότητα του λι-
μανιού 

Ήδη ισχύον μέ-
τρο: berth 
allocation με 
μέγιστο όριο ε-
πισκεπτών 
κρουαζιέρας η-
μερησίως τους 
8.000  
Να συμπερι-
ληφθούν και οι 
επισκέπτες από 
Κρήτη.  

Αυστηρή τήρηση 
του berth 
allocation. Απαγό-
ρευση διανυκτέ-
ρευσης κρουαζιε-
ρόπλοιων στην 
καλντέρα (home 
porting)   
 
 

Υιοθέτηση έξυ-
πνων τεχνολο-
γιών, ψηφιακής 
οργάνωσης   

Βασικός επισπεύ-
δων σε συνεργα-
σία με το Λιμε-
νικό Ταμείο και 
το υπό σύσταση 
DMMO.   

Λιμενικό Τα-
μείο DMMO 
και Υπ Ναυ-
τιλίας  

Π2.5.10 Άλλες 
μεταφορικές υ-
ποδομές 
Σε καμία περί-
πτωση δημιουρ-
γία 2ης γραμμής 
τελεφερίκ προς 
τα Φηρά με 
σκοπό την επι-
πλέον εξυπηρέ-
τηση των κρουα-
ζιερόπλοιων  

9. Μαρίνα 
στον Μονό-
λιθο 

Είναι σκόπιμο να προτα-
θούν χρήσεις και μέγι-
στη δόμηση εντός της λι-
μενικής ζώνης παρότι η 
μαρίνα διέπεται από ί-
διον καθεστώς.  

 Να εξεταστεί η 
σκέψη συνδυα-
σμού της μαρίνας 
με προβλήτα δια-
φυγής σε περί-
πτωση ανάγκης -
έως ότου και εφό-
σον κατασκευαστεί 
ο νέος επιβατικός 
λιμένας. 

   Π2.5.10 Άλλες 
μεταφορικές υ-
ποδομές 
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4. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

Στόχος Προτεινό-
μενη εργα-
σία ή ρύθ-
μιση εντός 
του ΕΠΣ  

Λεπτομέ-
ρειες εργα-
λείου ή  ρύθ-
μισης 

Άλλη θεσμική 
διαδικασία ε-
κτός ΕΠΣ ή ε-
πόμενο στά-
διο 

Ανάγκη οδηγίας 
ή συμπληρωμα-
τικής θεσμικής 
ρύθμισης (αι-
τιολόγηση) 

Ρόλος Δήμου 
(υποχρεωτικός 
και δυνητικός)   

Άλλοι ε-
μπλεκόμε-
νοι φορείς 

Παρατηρήσεις  

1. Χωροθέ-
τηση ολοκλη-
ρωμένης ε-
γκατάστασης 
διαχείρισης α-
ποβλήτων και 
ΧΥΤΥ στο νησί. 

Πρόβλεψη 
στο ΕΠΣ για 
χωροθέτηση 
ΟΕΔΑ στο 
νησί.  

  Αν η θέση υπο-
δειχθεί από το 
ΕΠΣ, διευκολύ-
νεται η όλη δια-
δικασία ΣΔΙΤ 
και περιβαλλο-
ντικής αδειοδό-
τησης  

 Σύμφωνα με τη 
διακήρυξη της Α 
φάσης του ΣΔΙΤ 
στις 11/08/2022 ο 
δημόσιος φορέας 
θα αναλάβει τη 
διάθεση κατάλλη-
λου χώρου για την 
εγκατάσταση των 
υποδομών του 
ΣΔΙΤ. (σελ 8 κωδι-
κός ΚΗΜΔΗΣ 
22PROC011091458)  
. 

ΦΟΔΣΑ, Περι-
φέρεια Νο-
τίου Αιγαίου, 
ΥΠΕΝ. 

Η ανάγκη για χωροθέ-
τηση ΟΕΔΑ είναι εξαιρε-
τικά επείγουσα καθώς η 
υπάρχουσα χωματερή έ-
χει γεμίσει και σε λίγους 
μήνες δεν θα υπάρχει 
χώρος για τη διάθεση α-
πορριμμάτων στο νησί. 
Πρέπει να γίνει ότι είναι 
δυνατόν πολύ σύντομα.  

2. Άμεση δια-
κοπή του υφι-
στάμενου πα-
ράνομου 
ΧΑΔΑ στη 
θέση Αλω-
νάκι.  

Πρόβλεψη 
στο ΕΠΣ για 
την επόμενη 
χρήση που θα 
μπορούσε να 
έχει ο ΧΑΔΑ 
μετά την απο-
κατάσταση 
του.  

Προτείνεται 
χρήση ελεύθε-
ροι χώροι -α-
στικό πράσινο, 
αρ 
7ΠΔ59/2018  
όπου επιτρέ-
πονται: ανα-
ψυκτήρια, α-
θλητικές /πο-
λιτιστικές ε-
γκαταστάσεις, 
χώροι συνά-
θροισης κοι-
νού, πράσινα 

Για τη διακοπή 
του υφιστάμε-
νου παράνομου 
ΧΑΔΑ είναι α-
παραίτητη η 
λειτουργία της 
ενδιάμεσης λύ-
σης και η δρο-
μολόγηση της 
οριστικής. 

Η συνέχιση λει-
τουργίας του συ-
νιστά σοβαρή πα-
ρανομία σε σχέση 
με τις ευρωπαϊκές 
οδηγίες και επι-
φέρει πρόστιμα 
στο κράτος που 
θα μπορούσαν να 
μετακυληθούν και 
στον Δήμο 

Ο Δήμος θα διευκο-
λύνει την διαδικα-
σία ΣΔΙΤ και ενδιά-
μεσης λύσης αν υ-
ποδείξει μια θέση 
ΟΕΔΑ που έχει τα 
εχέγγυα επιτυχούς 
και γρήγορης χω-
ροθέτησης.  

ΦΟΔΣΑ, Περι-
φέρεια Νο-
τίου Αιγαίου 
για την ενδιά-
μεση και ορι-
στική λύση 
διαχείρισης 
των απορριμ-
μάτων.  

Η θέση Αλωνάκι είναι α-
κατάλληλη για χωροθέ-
τηση ΟΕΔΑ για πολλούς 
λόγους:  α)θεσμικής α-
παγόρευσης της χρήσης 
από το ΠΔ144/2012 
β)χωρητικότητας/κορε-
σμού γ)κυκλοφοριακούς 
δ) υγιεινής και σύγκρου-
σης με παρακείμενες 
χρήσεις, με κίνδυνο 
προσφυγών, ε) οπτικής 
θέασης από τα Φηρά. 
(αναλυτικότερα ανα-
πτύσσονται στο κείμενο) 
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σημεία, όπως 
γωνίες ανακύ-
κλωσης κ  άλ-
λες μικρές υ-
ποδομές  

3. Αποτελε-
σματική χωρο-
θέτηση μονά-
δας διαχείρι-
σης απορριμ-
μάτων και 
ΧΥΤΥ.   

Πρόβλεψη 
στο ΕΠΣ για 
τον χαρακτη-
ρισμό της θέ-
σης «Ορυχεία 
Μεταξά» στο 
Μεγαλοχώρι 
ως θέση χω-
ροθέτησης ε-
γκατάστασης 
μονάδας 
ΟΕΔΑ   

Το ΕΠΣ πρέπει 
να αξιολογή-
σει τις ενέρ-
γειες που έ-
χουν γίνει δια-
χρονικά από 
το 2012 για τη 
χωροθέτηση 
ΟΕΔΑ στη 
θέση ορυχεία 
«Μεταξά» στο 
Μεγαλοχώρι.  
Θεωρούμε αυ-
τονόητο ότι 
θα προτείνει 
την ολοκλή-
ρωση τους.  
 

Η Περιφέρεια, ο 
ΦΟΔΣΑ και το 
ΥΠΕΝ να φρο-
ντίσουν έ-
γκαιρα για την 
εξασφάλιση 
των απαιτούμε-
νων διοικητι-
κών πράξεων.  

 Ο Δήμος Θήρας θα 
πρέπει με από-
φαση Δημοτικού 
Συμβουλίου να εκ-
κινήσει τη διαδικα-
σία κήρυξης απαλ-
λοτρίωσης του χώ-
ρου.  

 Η θέση «Ορυχεία Με-
ταξά» είναι η μοναδική 
στο νησί ανάμεσα στις 
11 που κρίθηκαν σε πο-
λυκριτηριακή μελέτη, η 
οποία έχει απεμπλακεί 
από πιθανότητα προ-
σφυγών και καθυστερή-
σεων καθώς αυτές εκδι-
κάστηκαν ήδη με θετική 
έκβαση για τον Δήμο 
Θήρας. 

4. Διατήρηση 
της προστα-
σίας της Ζώ-
νης Ι στη καλ-
ντέρα χωρίς ε-
ξαιρέσεις. 

Απαιτείται να 
διατηρηθεί το 
ισχύον καθε-
στώς προστα-
σίας χωρίς ε-
ξαιρέσεις και 
μεταβολές.  
 

Για την απο-
μάκρυνση των 
παράνομα λει-
τουργούντων 
χρήσεων πρέ-
πει να προ-
βλεφθεί μετα-
βατικό διά-
στημα  

    Θεωρούμε θετικό ότι η δη-
μοτική αρχή δεν υποστηρί-
ζει αλλαγή του καθεστώτος 
δόμησης στην ζώνη Ι στην 
καλντέρα  
 

5, Επιτυχής ο-
λοκλήρωση 
του ΣΔΙΤ   

Όπως προτεί-
νουμε ανω-
τέρω (1+3) το 
ΕΠΣ έχει κύ-
ριο ρόλο για 

 Αφορά και τα 
δευτερογενή 
προϊόντα που 
θα μπορεί να 
παράξει ο 

  ΦΟΔΣΑ Νο-
τίου Αιγαίου  

Είναι αναγκαία η δημο-
σιοποίηση των προτά-
σεων που έχουν κατατε-
θεί εντός της διαδικα-
σίας ΣΔΙΤ ώστε να είναι 
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την χωροθέ-
τηση των μο-
νάδων Να ε-
νταχθούν  
στο πρό-
γραμμα ε-
φαρμογής 
του ΕΠΣ  

ιδιωτικός φο-
ρέας σύμπρα-
ξης (ενέργεια, 
βιοαέριο, RDF, 
SRF κ.λ.π.) 

εγκαίρως  ενημερωμένη 
η τοπική κοινωνία και 
να αποφευχθούν προ-
βλήαματα αντιδράσεων  

6. Έγκαιρη 
υιοθέτηση ο-
λοκληρωμέ-
νων πολίτικών 
διαχείρισης α-
ποβλήτων  
στη Θηρασία. 

Χωροθέτηση 
πράσινων ση-
μείων και 
σταθμού με-
ταφόρτωσης 
απορριμμά-
των  

   Βασικός ο ρόλος 
του Δήμου  

ΦΟΔΣΑ και 
Περιφέρεια 
στην εφαρ-
μογή προ-
γραμμάτων ε-
νημέρωσης  
 

Πρόταση της ΕΛΛΕΤ εί-
ναι να αποτελέσει η Θη-
ρασία υπόδειγμα πράσι-
νων πολιτικών για τα α-
πορρίμματα με μεγαλύ-
τερη έμφαση σε πρακτι-
κής πρόληψης επανά-
χρησης και έγκαιρου 
διαχωρισμού στην πηγή 
. 

7. Αντιμετώ-
πιση Θαλάσ-
σιας ρύπαν-
σης.  

Προτάσεις 
για την βελτί-
ωση των υπο-
δομών επε-
ξεργασίας ή 
αποκομιδής 
υγρών λυμά-
των  

 Συστηματικότε-
ρος έλεγχοι για 
την  θαλάσσια 
ρύπανση  

 Συνεργασία με το 
Λιμενικό Ταμείο  

 Ένα ειδικό θέμα που 
πρέπει να λάβει υπόψη 
το ΕΠΣ είναι η εκκρεμό-
τητα ανέλκυσης του sea 
diamond που παραμένει 
στον κόλπο παρά τις δι-
καστικές αποφάσεις  
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5. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

Στόχος Προτεινόμενη εργα-
σία ή ρύθμιση εντός 
του ΕΠΣ  

Λεπτομέ-
ρειες εργα-
λείου ή  ρύθ-
μισης 

Άλλη θεσμική 
διαδικασία εκτός 
ΕΠΣ ή επόμενο 
στάδιο 

Ανάγκη οδη-
γίας ή συμπλη-
ρωματικής θε-
σμικής ρύθμι-
σης (αιτιολό-
γηση) 

Ρόλος Δήμου 
(υποχρεωτικός 
και δυνητικός)   

Άλλοι ε-
μπλεκόμενοι 
φορείς 
 

Παρατηρήσεις  
 

1. Πρόταση δρά-
σεων με αυξη-
μένη προστιθέ-
μενη αξία για την 
ανάδειξη και 
προστασία του 
πολιτιστικού υ-
ποβάθρου της 
Θήρας. 

Α. Σχεδιασμός πολιτι-
στικών διαδρομών με 
έμφαση στη σύνδεση 
σημείων αρχαιολογι-
κού / πολιτιστικού εν-
διαφέροντος. 
Β. Συντήρηση μονοπα-
τιών και πεζουλιών-
(προτάσεις που εμπί-
πτουν στην κατηγορία 
προστασίας και ανά-
δειξης του φυσικού το-
πίου). 
Γ. Ανάδειξη Καστελιών 
και αρχαιολογικών χώ-
ρων 
Δ. Δημιουργία αρχαιο-
λογικού πάρκου στο 
Καμάρι 
Ε. Κίνητρα αναστήλω-
σης παραδοσιακών 
κτηρίων (ήδη διατηρη-
τέων ή μη) Νεοκλασι-
κών και Καπετανόσπι-
των 
ΣΤ. Προστασία και ανά-
δειξη κτηρίων βιομηχα-
νικής ιστορίας 

Σχεδιασμός  
της εύκολης, 
άνετης και 
διακριτής   με-
τάβασης από 
σημείο σε ση-
μείο – οικισμό 
σε οικισμό. 
Προβλέψεις 
μέσων μετα-
φοράς και χώ-
ρων στάθμευ-
σης. 

Αποκατάσταση μο-
νοπατιών  ή και χά-
ραξη καινούργιων 
διαδρομών μετά 
από καταγραφή 
των σημείων ενδια-
φέροντος και του 
τρόπου αλληλεπί-
δρασης τους. 
Κηρύξεις από την Ε-
φορεία Νεωτέρων 
Μνημείων. 
 
 

Παρακολούθηση 
της πολιτιστικής 
και περιβαλλοντι-
κής πολιτικής 
βιώσιμης ανάπτυ-
ξης του νησιού 
μέσω του DMMO, 
ως αναπόσπαστο 
τμήμα της τουρι-
στικής πολιτικής 

Καταγραφή – 
χαρτογράφηση 
των σημείων - πο-
λιτιστικού ενδια-
φέροντος. 
Παρουσίαση από 
τον Δήμο χώρων 
και περιοχών ι-
διοκτησίας του 
που θα μπορού-
σαν να αποτε-
λούν σημεία δρά-
σεων για τον πο-
λιτισμό. Δημιουρ-
γία δικτύου χώ-
ρων εκδηλώσεων, 
εργαστηρίων καλ-
λιτεχνικής έκφρα-
σης και παρουσί-
ασης.  

- Υπ. Πολιτι-
σμού 
-Ίδρυση δια-
χειριστικού 
φορέα DMΜO 
 

Είναι σημαντική η 
αναζήτηση χρη-
ματοδοτήσεων 
και το υπόδειγμα 
της δουλειάς που 
κάνει το ΔΙΑ-
ΖΩΜΑ με την επε-
ξεργασία μελέτης 
ΟΧΕ (Ολοκληρω-
μένης Χωρικής Ε-
πένδυσης) πρέπει 
να υποστηριχθεί 
και μπορεί να α-
κολουθηθεί και 
για άλλες διαδρο-
μές 
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Ζ. Προστασία και κή-
ρυξη Κτηρίων Μοντέρ-
νου Κινήματος που 
χρονολογούνται μετά 
τους σεισμούς (1956-
60) 

2. Ενίσχυση των 
υποδομών για 
την προβολή των 
πολιτιστικών α-
γαθών της Θή-
ρας. 

Α. Μετεγκατάσταση 
προϊστορικού αρχαιο-
λογικού Μουσείου από 
τα Φηρά στο Ακρωτήρι.  
Β. Αξιοποίηση του υφι-
στάμενου κτιρίου αρ-
χαιολογικού μουσείου 
για την ανάδειξη και 
προβολή της τοπικής 
αρχιτεκτονικής με προ-
βολή επίσης των κτι-
ρίων του μοντέρνου κι-
νήματος της εποχής 
μετά τους σεισμούς 
του 1956. 
Γ. Υποστήριξη τοπικών 
μουσείων 

  Παρακολούθηση 
της πολιτιστικής 
και περιβαλλοντι-
κής πολιτικής 
βιώσιμης ανάπτυ-
ξης του νησιού 
μέσω του DMMO, 
ως αναπόσπαστο 
τμήμα της τουρι-
στικής πολιτικής 

 ΥΠΠΟ 
DMΜO 

 

3. Ενίσχυση της 
πολιτιστικής ταυ-
τότητας της Σα-
ντορίνης και δη-
μιουργία νέων υ-
περτοπικών πο-
λιτιστικών κέ-
ντρων. 

Ορισμός χώρων ανά-
πτυξης καλλιτεχνικών 
δραστηριοτήτων και 
εκδηλώσεων.  
Σχεδιασμός και χωρο-
θέτηση για ΠΙΝΑΚΟ-
ΘΗΚΗ, κλειστό ΘΕΑΤΡΟ 
και ΩΔΕΙΟ, καλλιτε-
χνικά εργαστήρια, ξε-
νώνες για artist resi-
dencies, ΓΕΩΛΟΓΙΚΟΥ 
μουσείου κλπ. 

Αξιολόγηση 
της καταλλη-
λότητας  της 
περιοχής, ή 
των περιοχών, 
εντός οικι-
σμών ή σε 
πρώην εγκα-
ταλειμμένους 
βιομηχανικούς 
χώρους  ή άλ-
λους κατάλλη-
λους χώρους ι-
διοκτησίας 

Διερεύνηση στέγα-
σης ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ 
με εργαστήρια καλ-
λιτεχνικής έκφρα-
σης στα εγκατα-
λειμμένα πρώην 
κλωστήρια Μαρκε-
ζίνη στην Μεσσα-
ριά. 
Διερεύνηση αξιο-
ποίησης πρώην ερ-
γοστασίου ΑΓΕΤ Η-
ΡΑΚΛΗΣ με τον πε-
ριβάλλοντα χώρο 

 Παρουσίαση της 
ακίνητης περιου-
σίας ιδιοκτησίας 
του Δήμου όπου 
θα μπορούσε να 
αξιοποιηθεί για 
την ανέγερση πο-
λιτιστικών κέ-
ντρων ή παρουσί-
αση κάποιου πλά-
νου εξαγοράς – 
απαλλοτρίωσης 
από τον Δήμο ι-
διωτικής 

Πολιτική προ-
σέλκυσης και 
ίδρυσης πα-
ραρτημάτων 
στο νησί από 
δημόσιους και 
ιδιωτικούς 
φορείς, όπως  
Υπουργείο Πο-
λιτισμού, Υ-
πουργείο Παι-
δείας ή και 
άλλοι κρατικοί 
και ιδιωτικοί 

Να καταγραφούν 
οι ανάγκες των 
τοπικών συλλό-
γων και να ενι-
σχύονται με στα-
θερό ποσοστό 
από τα έσοδα και 
τέλη διημέρευσης 
των επισκεπτών 
του νησιού. 
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του δήμου για 
την ανέγερση 
ή επανάχρηση 
ενός ή περισ-
σότερων κτη-
ρίων για πολι-
τιστικές χρή-
σεις. 

του για ΜΟΥΣΕΙΟ 
ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΙΣΤΟ-
ΡΙΑΣ του νησιού και 
δράσεις πολιτι-
σμού. 
 

περιουσίας κα-
τάλληλης προς 
κατασκευή χώ-
ρων πολιτιστικής 
χρήσης. 
 
 
 
 
 
 
 

πολιτιστικοί 
οργανισμοί 
και μουσεία 
όπως πχ. Το Ί-
δρυμα Νιάρ-
χος, η Ανώ-
τατη Σχολή 
Καλών Τε-
χνών. 

4. Διατήρηση της 
αισθητικής αξίας 
της αρχιτεκτονι-
κής του νησιού. 

Να υπάρξει αυστηρό-
τερο πλαίσιο τήρησης 
(επιτήρησης και προ-
στίμων) των κανονι-
σμών δόμησης, σήμαν-
σης των επιχειρήσεων 
του νησιού και φωτι-
σμού των κτισμάτων. 

Κίνητρα και έ-
λεγχος για τις 
εμφανείς μη-
χανολογικές ε-
γκαταστάσεις, 
ηλιακούς συλ-
λέκτες, αντλίες 
θερμότητας 
κλπ 

 Υπογειοποίηση 
του δικτύου της 
ΔΕΔΔΗΕ. 

 Εξωτερικοί 
μηχανισμοί ε-
λέγχου δόμη-
σης. 
Παρατηρητή-
ριο δόμησης  
Η προτεινό-
μενη στον πί-
νακα 2 κοινή 
δομή των Υ-
ΠΕΝ και ΥΠΟΑ 
για την επιτή-
ρηση της ε-
φαρμογής και 
όχι μόνο για 
γνωμοδότηση  

Κίνητρα και αντι-
κίνητρα για την 
τήρηση και εφαρ-
μογή των αποφά-
σεων με σύστημα 
που να φτάνει 
έως την αφαί-
ρεση άδειας λει-
τουργίας για τις 
επιχειρήσεις και 
φορολογικών 
προστίμων για 
τους ιδιοκτήτες α-
κινήτων. 
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