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Το Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΕΠΣ):  

μια ευκαιρία για την βελτίωση της προστασίας της Σαντορίνης και του τοπίου της  
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1. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού (ΕΛΛΕΤ) θεωρεί πολύ θετική την σαφή δήλωση του 

Δημάρχου Θήρας για την ανάγκη προστασίας της καλντέρας με διατήρηση του απαγορευτικού καθεστώτος. Η 

παρέμβαση της Τ.Ε. ΕΛΛΕΤ -έντονη λόγω της έντασης των πιέσεων που ασκούνται στην Ζώνη Ι προστασίας της 

Καλντέρας- θέλησε να αναδείξει την πάγια θέση μας ότι δεν πρέπει να υπάρχει καμία αλλαγή επί τα χείρω στην 

ζώνη Ι.  
 

2. Η ΕΛΛΕΤ δεν είναι πολιτικός σχηματισμός. Συζητά με όλους τους φορείς και προσφέρει την επιστημονική της 

γνώση και μακρόχρονη εμπειρία σε θέματα αειφόρου και βιώσιμης ανάπτυξης με προστασία των πολιτισμικών και 

περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών κάθε τόπου.  
 

3. Η ΕΛΛΕΤ είναι μη κυβερνητική οργάνωση με ιστορική διαδρομή πενήντα χρόνων, η οποία λειτουργεί με θεσμικές 

παρεμβάσεις τόσο σε κεντρικό επίπεδο (μέσω επιστημονικών επεξεργασιών των θεματικών Συμβουλίων της), όσο 

και σε  τοπικό με τις τοπικές επιτροπές, οι οποίες είναι η φωνή και τα μάτια της ΕΛΛΕΤ σε κάθε τόπο.  
 

4. Σήμερα παρακολουθούμε με ευχαρίστηση την έναρξη των εργασιών του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΕΠΣ) του 

Δήμου Θήρας, ευελπιστώντας ότι το εκπονούμενο ΕΠΣ θα να είναι μια ευκαιρία να τεθεί ένα ξεκάθαρο πλαίσιο 

προστασίας στην πορεία της Σαντορίνης και της Θηρασιάς.   
 

5. Η ΕΛΛΕΤ θεωρεί ότι στο κέντρο των προτεινόμενων μέτρων και πολιτικών του ΕΠΣ οφείλει να είναι ο έλεγχος της 

υπέρμετρης τουριστικής ανάπτυξης που αλλοιώνει τον κοινωνικό, οικονομικό και περιβαλλοντικό πλούτο του νησιού 

και το ανεπανάληπτο τοπίο του. Για τον λόγο αυτό,  βασιζόμενη στην έως σήμερα ενασχόλησή της με ζητήματα 

Φέρουσας Ικανότητας, εκπόνησε (σε συνέχεια ανάθεσης του Δήμου) τις σχετικές μελέτες για την Θήρα, εγχείρημα το 

οποίο αποδείχθηκε πρωτοποριακό και έφερε τα ζητήματα της Φέρουσας Ικανότητας στο επίκεντρο της 

επικαιρότητας. 
 

6. Είμαστε στη διάθεση του Δήμου Θήρας για μια εποικοδομητική ανταλλαγή απόψεων επί της έκθεσης προτάσεων 

που έχουμε αποστείλει ήδη από τον Ιούνιο του 2021 με τίτλο «ΘΗΡΑ και ΑΕΙΦΟΡΙΑ» ζητώντας μια συνάντηση με 

τον Δήμαρχο ώστε να αναπτύξουμε από κοντά τις προτάσεις της έκθεσης, που εντάσσονται σε μεγάλο βαθμό στο 

αντικείμενο του εκπονούμενου ΕΠΣ. 
 

7. Είμαστε βέβαιοι ότι η συνεργασία μας θα συμβάλλει στην ενίσχυση των προσπαθειών του Δήμου Θήρας στην 

διαχείριση των τοπικών προβλημάτων τα οποία σχετίζονται άμεσα με τα εργαλεία σχεδιασμού που διαθέτει το 

σύστημα χωρικού σχεδιασμού και μπορεί να αξιοποιήσει δημιουργικά το εκπονούμενο ΕΠΣ. Η διαβούλευση που 

γίνεται στο πλαίσιο του ΕΠΣ είναι μια πρώτης τάξεως ευκαιρία συλλογικής συνεισφοράς στο μέτρο των δυνάμεων 

και του ρόλου κάθε φορέα. Κανείς δεν διεκδικεί ρόλο τιμητή και κανείς δεν είναι σημαντικότερος ή υποδεέστερος. 

Είμαστε όλοι συνεπιβάτες στο ίδιο καράβι. 
 

 

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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