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7 Ιουλίου 2021 

Δ Ε Λ Τ Ι Ο  Τ Υ Π Ο Υ   

 

2 νέοι επιστήμονες της ΕΛΛΕΤ παραδίδουν στον Πρωθυπουργό  

την πρότυπη μελέτη Φέρουσας Ικανότητας Θήρας 

 

 

Ένα ασυνήθιστο δώρο έλαβε ο Πρωθυπουργός την ημέρα 

της ονομαστικής του εορτής, από 2 νέους επιστήμονες - 

στελέχη της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Περιβάλλοντος και 

Πολιτισμού (ΕΛΛΕΤ).  

 

Ένα δώρο που ο ίδιος είχε ζητήσει πριν από ένα περίπου 

χρόνο στην Σαντορίνη όταν πληροφορήθηκε για την 

σημαντική δουλειά τους.   

 
Ο Πρωθυπουργός υποδέχθηκε θερμά τους επιστήμονες της 
ΕΛΛΕΤ και συζήτησε μαζί τους για αρκετή ώρα θέματα της 
ειδικότητάς τους. 
 

Ο Δρ. Μιλτιάδης Λάζογλου, Πολεοδόμος-Χωροτάκτης και υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Πολιτικής της ΕΛΛΕΤ και η 

Βασιλική Πουγκακιώτη, Υπεύθυνη Συμβουλίου Ενέργειας ΕΛΛΕΤ -μέλη μιας ευρύτερης επιστημονικής ομάδας που 

εργάσθηκε συστηματικά για δυο χρόνια- παρέδωσαν στον Πρωθυπουργό:   

α/ την ολοκληρωμένη Καταγραφή κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών δεδομένων για τον υπολογισμό της 

Φέρουσας Ικανότητας του Δήμου Θήρας, που υλοποιήθηκε σε συνεργασία με το Σπουδαστήριο Πολεοδομικών Ερευνών 

του Ε.Μ.Π. 

β/ τις Προτάσεις της ΕΛΛΕΤ – έναν δεκάλογο για το μέλλον του νησιού, με τίτλο "Θήρα και αειφορία: ανάπτυξη με 
σεβασμό στη φέρουσα ικανότητα του τόπου" .  
 

Πρόκειται για μια πρωτοποριακή δουλειά, σημαντικό εργαλείο για την δημιουργία σχεδίων διαχείρισης προορισμών της 

χώρας μας με κεντρικό άξονα την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, του συγκριτικού 

πλεονεκτήματος του ελληνικού τουριστικού προϊόντος. Η μελέτη αυτή διερευνά το μέγιστο ανεκτό όριο επιβαρύνσεων / 

φορτίσεων που μπορεί να δεχθεί το νησί  πέραν των οποίων παύει να υπάρχει ισορροπία ανάμεσα στο περιβάλλον, 

στην οικονομία και στην κοινωνία της με αποτέλεσμα να ασκούνται αρνητικές πιέσεις στους μονίμους κατοίκους και 

επισκέπτες. 

 

Είναι μια παρακαταθήκη που μπορεί να διαφυλάξει ουσιαστικά την μεγάλη επιτυχία του προορισμού Σαντορίνη. Όπως 

δήλωσε ο κ. Μητσοτάκης, η φέρουσα ικανότητα αποτελεί εργαλείο αναβάθμισης του τουριστικού μας προϊόντος «σε ένα 

τουριστικό προϊόν προστιθέμενης αξίας, αντάξιο αυτού του μοναδικού τόπου».  

 

 

Λεζάντες:  

- DPC3849: Ο Πρωθυπουργός ανοίγει το δώρο της ΕΛΛΕΤ 

- DPC3854: Ο Πρωθυπουργός συζητά το θέμα της Φέρουσας Ικανότητας Σαντορίνης με τους Δρ. Μ. Λάζογλου, 

Πολεοδόμο-Χωροτάκτη και υπεύθυνο Περιβαλλοντικής Πολιτικής της ΕΛΛΕΤ, Β. Πουγκακιώτη, Υπεύθυνη 

Συμβουλίου Ενέργειας ΕΛΛΕΤ και Φ. Σακαλή, Συντονιστή της ΕΛΛΕΤ.    
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Η ενασχόληση της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ με τη Φέρουσα Ικανότητα των Ελληνικών νησιών 

Ήδη από το 2013, η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με στόχο τη προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης του ελληνικού και κυρίως 

του νησιωτικού χώρου –και λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας έχει ορίσει από 20ετίας στη 

νομολογία του την έννοια της Φέρουσας Ικανότητας, ιδίως των «μικρών νησιών», επιβάλλοντας τον απόλυτο σεβασμό 

της– ερευνά τη δυνατότητα προσδιορισμού της Φέρουσας Ικανότητας νησιωτικών χώρων.  

 

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχει ήδη εκπονήσει μελέτες φέρουσας ικανότητας για την Σίφνο και την Αμοργό, διερευνώντας 

το μέγιστο ανεκτό όριο επιβαρύνσεων/ φορτίσεων που μπορούν να δεχθούν οι περιοχές αυτές, πέραν των οποίων παύει 

να υπάρχει ισορροπία ανάμεσα στο περιβάλλον, στην οικονομία και στην κοινωνία της με αποτέλεσμα να ασκούνται 

αρνητικές πιέσεις στους μονίμους κατοίκους και επισκέπτες.  

 

Υπολογίζοντας την Φέρουσα Ικανότητα της Θήρας 

 

Φάση Α΄: Καταγραφή δεδομένων 

Ο Δήμος Θήρας αντιλαμβανόμενος τις σταδιακά αυξανόμενες πιέσεις που δέχεται το φυσικό, οικονομικό και κοινωνικό 

περιβάλλον του νησιού κατά τις τελευταίες δεκαετίες λόγω των ραγδαία αυξανόμενων τουριστικών ροών και των 

τουριστικών πυκνοτήτων και με στόχο τη στροφή του σε ένα νέο πρότυπο βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης, ανέθεσε, 

μέσω αναδόχου, στην ΕΛΛΕΤ το έργο με τίτλο «Καταγραφή κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών 

δεδομένων για τον υπολογισμό της Φέρουσας Ικανότητας του Δήμου Θήρας». 

 

Ξεκινώντας την μελέτη προσδιορισμού της Φέρουσας Ικανότητας με την αμέριστη στήριξη της προηγούμενης δημοτικής 

αρχής και συνεχίζοντας με την αγαστή συνεργασία της παρούσας δημοτικής αρχής της Σαντορίνης, η ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ προχώρησε στην καταγραφή οικονομικών, περιβαλλοντικών, πολιτιστικών και κοινωνικών στοιχείων του 

νησιού. Πρόκειται για ένα σημαντικό εγχείρημα που ξεκίνησε με βάση (i) τις αυξανόμενες πιέσεις που δέχεται το φυσικό 

και πολιτισμικό περιβάλλον του νησιού τα τελευταία χρόνια λόγω της αδυναμίας διαχείρισης της όλο και αυξανόμενης 

τουριστικής ανάπτυξης (ii) την έλλειψη συστηματικής καταγραφής στοιχείων σε κρίσιμες παραμέτρους (όπως π.χ. ο 

μόνιμος πληθυσμός, η δόμηση, τα δίκτυα, ο πρωτογενής τομέας, κλπ) και (iii) την έλλειψη σε κρίσιμες υποδομές.  

 

Ομάδα μελετητών της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ σε στενή συνεργασία με τη Δημοτική Αρχή και ειδικά με το Δήμαρχο 

Σαντορίνης κο Αντώνη Σιγάλα, ολοκλήρωσαν μια επιστημονικά ορθή καταγραφή στοιχείων, η οποία θα βοηθήσει στην 

παρουσίαση της πραγματικής κατάστασης των προβλημάτων αλλά και ευκαιριών που παρουσιάζονται συνολικά στη 

Σαντορίνη. Στόχος της προσπάθειας αυτής ήταν η προώθηση της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης, αξιοποιώντας τα 

μοναδικά συγκριτικά πλεονεκτήματα που προσφέρουν οι νησιωτικοί προορισμοί μας, με σεβασμό όμως στην τοπική 

κοινωνία, στο φυσικό τους περιβάλλον και στην ιδιαίτερα ευαίσθητη πολιτιστική τους κληρονομιά.  

 

Ομάδα μελέτης και Μεθοδολογική Προσέγγιση της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
 

Η ομάδα των μελετητών της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού κατά τη φάση της «Καταγραφής 

Δεδομένων» αποτελούνταν από έγκριτους επιστήμονες με εμπειρία σε θέματα χωρικού σχεδιασμού και βιώσιμης 

ανάπτυξης: 

 Βουλέλλης Παναγιώτης, Πολεοδόμος Μηχανικός MsC, Υπ. Διδ. ΕΜΠ 

 Κουδούνη Αμαλία, Αρχιτέκτων-Πολεοδόμος, τ. Διευθύντρια Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού ΥΠΕΝ 

 Λάζογλου Μιλτιάδης, Δρ. Πολεοδόμος-Χωροτάκτης, Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Πολιτικής της ΕΛΛΕΤ 

 Τζιράκη Μαρια, Πολεοδόμος Μηχανικός, MSc 

 Καρακίζη Χριστίνα, Τοπογράφος Μηχανικός, Υπ. Διδ. ΕΜΠ 

 Διδώνη Βούλα, Αρχιτέκτων Μηχανικός, Υπεύθυνη του προγράμματος «Προστασία και Ανάδειξη της Οίας» από 

τον Ε.Ο.Τ. (1976-1993)    
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 Λάββα Ρίβα, Επ. Καθηγήτρια ΕΜΠ, Μέλος ΕΛΛΕΤ   

 Ασπρογέρακας Ευάγγελος, Επ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 

 Κορωνιός Μανώλης, Γεωγράφος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, MSc 

 

Η επιστημονική επίβλεψη της μελέτης πραγματοποιήθηκε από τον Κωνσταντίνο Σερράο, Καθηγητή ΕΜΠ & 

Αντιπρόεδρο της ΕΛΛΕΤ και τον Γιάννη Παλαιοκρασσά, Πρ. Επίτροπο Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

μέλος του ΔΣ της ΕΛΛΕΤ. 

 

Η μεθοδολογική προσέγγιση της μελέτης προσδιορισμού της Φέρουσας Ικανότητας περιλαμβάνει τα κάτωθι στάδια: 

Α. Κρίσιμες παράμετροι που επηρεάζουν τη Φ.Ι. και καταγραφή αξιόπιστων στοιχείων όπως του υπολογισμού: 

 του μόνιμου πληθυσμού του νησιού, 

 της υφιστάμενης δόμησης (η οποία επιτυγχάνεται μέσα από επεξεργασία δορυφορικών εικόνων), 

 της κατανάλωσης ενέργειας και νερού, 

 της παραγωγής αποβλήτων, 

 του κυκλοφοριακού φόρτου, 

 των αφίξεων – διανυκτερεύσεων,  

 των τουριστικών καταλυμάτων (και των Airbnb), 

 του πρωτογενή τομέα (σε κρίσιμα αγροτικά προϊόντα όπως είναι το ντοματάκι της Σαντορίνης, η Φάβα, κλπ), 

 της εργασίας – απασχόλησης στο τουρισμό. 

 του πολιτιστικού υποβάθρου (αρχαιολογικοί χώροι, μνημεία, γεωλογικοί σχηματισμοί, παραδοσιακοί οικισμοί, 

μουσεία κλπ) 
 

B. Μέτρηση δεικτών, για κάθε έναν από τις ως άνω κρίσιμες παραμέτρους, που ανήκουν στο Παγκόσμιο Οργανισμό 

Τουρισμού (WTO) και στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Δεικτών Τουρισμού για βιώσιμη διαχείριση προορισμού (ΕΤΙS). 
 

Γ. Καταγραφή και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Σαντορίνης στο σύνολό της.  
 

Δ. Συνεργασία με Δημοτική Αρχή και ειδικούς για τον προσδιορισμό κρίσιμων τιμών στους δείκτες και θεματική 

παρουσίαση των αποτελεσμάτων. 
 

Ε. Διαβούλευση με Δημοτική Αρχή, τοπικούς φορείς και επιχειρηματίες για την αξιολόγηση των παραγόμενων 

αποτελεσμάτων. 
 

ΣΤ. Συμπεράσματα – Προτάσεις – Δράσεις.  
 

Ζ. Παρακολούθηση (monitoring) των δεικτών σε ετήσια βάση σε συνεργασία με Δημοτική Αρχή. 

 

Φάση Β΄: Ένας δεκάλογος για την αειφόρο ανάπτυξη του Δήμου Θήρας 

Μετά την παράδοση της «Καταγραφής» στον Δήμο Θήρας και σε εκπλήρωση της υποχρέωσης που ανέλαβε η 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ απέναντί στον Πρωθυπουργό, μια αναμορφωμένη Ομάδα μελέτης προετοίμασε την επίσης 

επισυναπτόμενη έκθεση: «Θήρα και Αειφορία: Ανάπτυξη με σεβασμό στην Φέρουσα Ικανότητα του τόπου». 

 

Στη νέα Ομάδα μελέτης συμμετείχαν οι:  

 Μάρω Ευαγγελίδου, Πολεοδόμος- Χωροτάκτης, Πρόεδρος ΣΘΕΠ και τ. Γενική Γραμματέας Περιβάλλοντος 

 Σάντρα Βλαντού, Αρχιτέκτων -Πολεοδόμος και τ. Διευθύντρια Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού 

 Βούλα Διδώνη, Αρχιτέκτων, τ. Υπεύθυνη του προγράμματος του ΕΟΤ για την προστασία και ανάδειξη της Οίας 

 Μόνικα Θέμου, Πολεοδόμος-Συγκοινωνιολόγος 

 Κώστας Καρράς, Συνιδρυτής της ΕΛΛΕΤ  

 Αμαλία Κουδούνη, Αρχιτέκτων-Πολεοδόμος, τ. Διευθύντρια Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού ΥΠΕΝ 

mailto:elet@ellinikietairia.gr


 

 

 

 

  
 

 

Τριπόδων 28, 10558 Αθήνα, Τηλ: + 30 210 3225 245, + 30 210 3226 693, Fax +30 210 3225 240 e-mail: elet@ellinikietairia.gr, www.ellet.gr 

Country Representation of Europa Nostra in Greece. Μέλος/Member: International Union for Conservation of Nature and Natural Resource (IUCN), 

European Environment Bureau (EEB), Mediterranean Information Office for the Environment, Culture and Sustainable Development (MIO-ECSDE)  
 

 Μιλτιάδης Λάζογλου, Δρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόμος, Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Πολιτικής της ΕΛΛΕΤ 

 Δημήτρης Ντινόκας, Δασολόγος-πρ. Διευθυντής Δασικών Έργων και Υποδομών 

 Μαρία Μάρακα-Ρωμανού, Αρχιτέκτων-Πολεοδόμος, τ. Γενική Διευθύντρια τουριστικής ανάπτυξης ΕΟΤ 

 

Η επιστημονική επίβλεψη της μελέτης πραγματοποιήθηκε από την Μάρω Ευαγγελίδου και τον Κώστα Καρρά. 

 

Η νέα αυτή ομάδα πέρα από την «Καταγραφή Δεδομένων» βασίσθηκε επίσης σε περαιτέρω έρευνα των δεδομένων, 

καθώς και των θεσμικών και τεχνικών δυνατοτήτων και βέλτιστων περιβαλλοντικών πρακτικών, ώστε να τεκμηριωθούν οι 

προτάσεις που διατυπώνονται, στους 10 τομείς που αξιολογούνται ως οι κρισιμότεροι για την αειφόρο ανάπτυξη της 

Θήρας.  

 

Ακολούθως παρατίθενται οι δέκα τομείς επί των οποίων η ΕΛΛΕΤ διαρθρώνει τις προτάσεις της: 

 Ενέργεια στρατηγικές κατευθύνσεις και υποδομές, 

 Προς μια βιώσιμη διαχείριση των υδατικών πόρων, 

 Ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων και κυκλική οικονομία, 

 Προστασία γεωργικής γης: Αμπελώνας Θήρας και Θηρασιάς, 

 Ανάδειξη - διαχείριση τοπίου και προστασία φύσης και βιοποικιλότητας, 

 Τουριστική (υπερ)ανάπτυξη και υποδομή /ανωδομή, 

 Πολιτιστική υποδομή/ ανωδομή, 

 Οικιστική ανάπτυξη, σχεδιασμός οικισμών και παραδοσιακή αρχιτεκτονική, 

 Προς ένα πρότυπο βιώσιμων μεταφορών στην Σαντορίνη, 

 Θηρασιά ως εναλλακτικό πρότυπο ανάπτυξης. 

 

Για την επεξεργασία των προτάσεων αυτών, έγινε επίσης μια σειρά επτά εκτεταμένων τηλεδιασκέψεων με τα μέλη της 

Τοπικής Επιτροπής Θήρας της ΕΛΛΕΤ. 

 

Οι βασικές παρεμβάσεις στη Θήρα και στη Θηρασιά αφορούν αφ’ ενός τις απαραίτητες επενδύσεις σε υποδομές που 

εναρμονίζονται με το πρότυπο βιώσιμης ανάπτυξης και που καθυστέρησαν κατά τα χρόνια της οικονομικής κρίσης και 

αφ’ ετέρου στην μελλοντική τήρηση της νομιμότητας του καθεστώτος δόμησης μέσω αυξημένων ελέγχων επιπέδου 

περιβαλλοντικής επιθεώρησης. Κάθε περαιτέρω αποδοχή της αυθαίρετης δόμησης υπονομεύει το μέλλον του Δήμου 

καθώς και τις δυνατότητές του να προσφέρει στην εθνική οικονομία όσα προσέφερε κατά την τελευταία δεκαετία. 

 

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ είναι στην διάθεσή σας για περισσότερες πληροφορίες και συζήτηση επί της ουσίας των 

προβλημάτων τα οποία έχουν ανακύψει στο διάστημα προπαρασκευής της «Καταγραφής Δεδομένων» και της μελέτης 

«Θήρα και Αειφορία», προβλήματα που απαιτούν επιτακτική επίλυση και επιτυχή διαχείριση προς όφελος όχι απλώς 

του Δήμου Θήρας αλλά και ολόκληρης της χώρας. 

 

Η μελέτη υλοποιήθηκε με την ευγενική χορηγία των Θανάση και Μαρίνας Μαρτίνου  

 

 

 

 

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τα γραφεία της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Περιβάλλοντος & Πολιτισμού: 

κα Κ. Στεμπίλη - Τηλ: 210 - 32 25 245 & 210 - 32 26 693 / E-mail: sepi@ellinikietairia.gr  / www.ellet.gr 
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