




3

Μήνυµα του ∆ηµάρχου

Οι ερχόμενες εκλογές βρίσκουν τη Θηραϊκή Πολιτεία να έχει ανταποκριθεί στο μέγιστο δυ-
νατό βαθμό στις απαιτήσεις που καθόρισε η τουριστική ανάπτυξη του τόπου. Και το πέτυχε 
παρά τη δυσμενή οικονομική συγκυρία, την υποστελέχωση των υπηρεσιών του Δήμου και 
παρά το εχθρικό νομοθετικό πλαίσιο στο οποίο ήμασταν αναγκασμένοι να κινηθούμε. Ένα 
νομοθετικό πλαίσιο ελλιπές και δυσκίνητο.   
   
Εργαστήκαμε με γνώμονα τις λειτουργικές ανάγκες των νησιών μας για να μπορούν να ανα-
πτυχθούν και να παρακολουθήσουν την παγκόσμια τουριστική εξέλιξη.          

Πετύχαμε να περιλαμβάνεται η Σαντορίνη στους κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς.

Μας απασχόλησε η διαχείριση του τόπου λόγω της μεταβολής του σε κοσμοπολίτικο διεθνή 
προορισμό. Κατανοήσαμε την ανάγκη σοβαρού σχεδιασμού και συντονισμού των ποικίλων 
οικονομικών δραστηριοτήτων ώστε να διαφυλαχθούν τα χαρακτηριστικά  που του χάρισαν 
την οικονομική άνθιση.

Υλοποιήσαμε έργα υποδομής και συνεχίζουμε την υλοποίηση και άλλων που χωρίς αυτά 
η τουριστική οικονομία δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει και να αναπτυχθεί. Επί πλέον 
υλοποιήσαμε έργα που εξυπηρετούν τις μόνιμες καθημερινές ανάγκες της τοπικής κοινωνίας.
Προσπαθήσαμε να προφυλάξουμε τον τόπο από επιχειρηματικές ορέξεις που τον εξαντλούν 
και βαθμιαία τον υποβαθμίζουν, αντιμετωπίζοντας αήθεις συμπεριφορές και ψευδείς και  πα-
ραπλανητικές διαδόσεις.

Πρωταρχικός στόχος μου ήταν και παραμένει η ανάπτυξη του τόπου, με σεβασμό στη μο-
ναδικότητά του και σε ό,τι μας παραδόθηκε, για να εξασφαλισθεί η ευημερία και η δυνατό-
τητα ανάπτυξης των κατοίκων του στο παρόν και στο μέλλον. Αυτός είναι και ο στόχος των 
συμπολιτών μας που ήρθαν να στελεχώσουν και να ανανεώσουν τον συνδυασμό μας και η 
συνεργασία τους θα ενδυμώσει τις προσπάθειες και τον αγώνα μας. 

Συνεχίζουμε
 

Νίκος Ζώρζος
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ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣ

Παρουσιάζουμε στους πολίτες ένα πολυτομεακό ολοκληρωμένο πρόγραμμα με διασυνδεδε-
μένες  δράσεις  και  άξονες  προτεραιότητας  που  αξιοποιούν πλήρως τα αποτελέσματα και 
τα έργα μας στην προηγούμενη θητεία.  Με αυτόν τον τρόπο αποδεικνύουμε τη διοικητική 
ικανότητα, τη διάθεση προσφοράς, τη γνώση  για  τις  ανάγκες  του  τόπου, αλλά  και  την  
παρακολούθηση και αξιολόγηση των μεταβολών και των αλλαγών σε εθνικό, ευρωπαϊκό 
και διεθνές επίπεδο με βάση και τις διεθνείς τάσεις που διαμορφώνονται σε όλες τις δραστη-
ριότητες της κοινωνίας.

Παρουσιάζουμε στους πολίτες ένα ολιστικό πρόγραμμα για τη Σαντορίνη και τη Θηρασιά, 
αποτέλεσμα συστηματικής εργασίας των υποψηφίων και υφιστάμενων δημοτικών συμβού-
λων, της επικοινωνίας και της διαβούλευσης με τους πολίτες και με ομάδα ειδικών επιστημό-
νων και τεχνοκρατών που διαθέτουν την εξειδικευμένη κατάρτιση σε ζητήματα της τοπικής 
αυτοδιοίκησης. Διότι η σύγχρονη τοπική αυτοδιοίκηση πλέον είναι πολύ σύνθετη και απαι-
τητική διοικητική διαδικασία και όχι ευχολόγια, αβάσιμες προοπτικές και εκφράσεις εντυπω-
σιασμού.

Το πρόγραμμά μας, το σχέδιό μας, στο κέντρο της προσοχής έχει τη Σαντορίνη και τους πο-
λίτες της.
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Καθηµερινότητα – Ποιότητα Ζωής στο νησί µας

Καθαριότητα Παντού - Συµφωνία για την Καθαρή Σαντορίνη 

  Δημιουργούμε την κοινωνική συμφωνία «Καθαρή Σαντορίνη». Δημοτική Αρχή, πολίτες 
και εργαζόμενοι στην καθαριότητα και στο πράσινο δεσμευόμαστε όλοι έναντι όλων για 
μια καθαρή Σαντορίνη.

  Προβλέπουμε τη συγκρότηση νέου κανονισμού καθαριότητας και δημιουργούμε ένα νέο 
πλαίσιο για τον έλεγχο και την εφαρμογή του.

  Ενισχύουμε το απόθεμα των κάδων αποκομιδής απορριμμάτων.
  Διευρύνουμε το δίκτυο με την εγκατάσταση νέων μικρών κάδων απορριμμάτων σε παρα-

λίες, πλατείες και όπου απαιτείται.
  Δημιουργούμε σε συνεργασία με τις διευθύνσεις των σχολικών μονάδων ενημερωτικές 

ημερίδες για τους μαθητές, για τη δημόσια καθαριότητα, ώστε να δημιουργήσουμε μια 
νέα κουλτούρα πολιτών.

Ανακύκλωση  - Περιβάλλον – ∆ιαχείριση Απορριµµάτων

  Επεκτείνουμε την κοινωνική συμφωνία «Καθαρή Σαντορίνη» και στο πεδίο της ανακύκλωσης.
  Προχωρούμε σε χωροθέτηση και κατασκευή πράσινων σημείων.
  Δημιουργούμε τον θεσμό «Πράσινο Σχολείο» & «Πράσινη Επιχείρηση», με ανάδειξη, 

βραβεύσεις, παροχή κινήτρων και προβολή των καλύτερων επιδόσεων.
  Ειδικά για τα σχολεία, οργανώνουμε ημερίδες, ενημερωτικές εκδηλώσεις και διαθέτουμε 

έντυπο και ψηφιακό υλικό για την ενίσχυση της κουλτούρας της ανακύκλωσης και την 
ενθάρρυνση της συμμετοχής.

  Επεκτείνουμε το πρόγραμμα διαλογής στην πηγή ανά κατηγορία δραστηριότητας με στό-
χευση στους μεγάλους παραγωγούς.

  Ολοκληρώνουμε τις διαδικασίες και προχωράμε στην υλοποίηση του έργου για την κατα-
σκευή μονάδας Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Απορριμμάτων στο νησί μας.

Υποδοµές - Μετακινήσεις - Αστικές αναπλάσεις

  Εκτεταμένο πρόγραμμα αναβάθμισης οδικού δικτύου σε ολόκληρο το νησί με ασφαλ-
τοστρώσεις, διαπλατύνσεις και ανακατασκευές οδικού δικτύου, ισόπεδων κόμβων και 
ριμιδίων στις περισσότερες περιοχές του νησιού, ένα πρόγραμμα  συνολικού προϋπολο-
γισμού 2.820.000€, το οποίο ήδη είναι έτοιμο προς υλοποίηση. 

  Ανάπτυξη μελετών για νέο δίκτυο οδοποιίας σύμφωνα με τη μελέτη Διαζώματος και εφαρ-
μογή της μελέτης. 

  Συνεχίζουμε το εκτεταμένο πρόγραμμα ανακατασκευής και δημιουργίας νέων πεζοδρο-
μίων.

  Ενίσχυση και επέκταση σημάνσεων δημοτικού οδικού δικτύου Σαντορίνης.
  Ενισχύουμε τους χώρους αστικού πρασίνου.
  Συντήρηση και κατασκευή δημοσίων WC όπου είναι εφικτό. 
  Συντήρηση, αναβάθμιση και προβολή των περιπατητικών μονοπατιών του νησιού μας.
  Υλοποιούμε εκτεταμένο πρόγραμμα σήμανσης δημοτικών οδών, αρχαιολογικών χώρων 

και σημείων υψηλής επισκεψιμότητας και ενδιαφέροντος.
  Συνεχίζουμε τις αναπλάσεις πλατειών στο νησί μας.
  Ενισχύουμε το αστικό πράσινο παντού, με τη δημιουργία του μοντέλου της υιοθεσίας πρά-

σινου χώρου από συλλόγους και ιδιωτικούς φορείς ή κοινωφελή ιδρύματα, στο πλαίσιο 
της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης τους.

  Βελτιώσεις δημοτικού οδοφωτισμού 
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∆ίκτυα Κοινής Ωφελείας 

  Επεκτάσεις και βελτιώσεις δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης και όμβριων υδάτων. 
  Υπογειοποίηση και αναβάθμιση δικτύου ηλεκτροδότησης σε ιστορικούς πυρήνες των 

παραδοσιακών χωριών. 
  Μελέτη και υλοποίηση δικτύων διευθέτησης όμβριων υδάτων όπου αυτό είναι τεχνικά 

εφικτό - Ένταξη του έργου διευθέτησης ομβρίων υδάτων στην περιοχή Μεσαριάς από 
Άγιο Βασίλειο έως Μονόλιθο (έχει ολοκληρωθεί η εκπόνηση της σχετικής μελέτης). 

  Βελτίωση και εκσυγχρονισμός όλων των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ)
Θήρας και σύνδεση δικτύων αποχέτευσης με τις υφιστάμενες ΕΕΛ.

  Επέκταση με κατασκευή δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης σε περισσότερες περιοχές 
του νησιού.

  Έργα ύδρευσης στο Εμπορείο (5.255.000€) και στην Έξω Γωνιά (927.000€).
  Δίκτυα αποχέτευσης Αγ. Παρασκευής και Μονολίθου προϋπολογισμού 2.987.500€
  Αναπτύσσουμε σύστημα τηλεεποπτείας δικτύου Θήρας προϋπολογισμού 3.000.000€
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Βιώσιµη Αστική Κινητικότητα
Εξοικονόµηση ενέργειας και βιοκλιµατικός σχεδιασµός

Η Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα είναι το νέο σύγχρονο μοντέλο μελέτης, σχεδιασμού και 
εφαρμογής καινοτόμων λύσεων και προσεγγίσεων για τη βελτίωση της κινητικότητας των 
πεζών, των οχημάτων, της συγκοινωνίας σε ένα άλλο πρότυπο λειτουργίας. Δίνοντας πε-
ρισσότερο χώρο στον πεζό, στη φιλική μετακίνηση με ποδήλατο ή την ηλεκτροκίνηση (eco 
mobility) και με ευφυείς εφαρμογές τεχνολογίας, αλλάζει ριζικά τον τρόπο που ζει ο πολίτης 
στη πόλη.

Ο βιοκλιματικός σχεδιασμός και η εξοικονόμηση ενέργειας βρίσκονται στις βασικές προτεραι-
ότητες της Ευρωπαϊκής Αναπτυξιακής Στρατηγικής. Παράλληλα η αναμενόμενη διασύνδεση 
του νησιού με το δίκτυο ΔΕΔΔΗΕ (ΔΕΗ) ηπειρωτικής Ελλάδας το 2027 συμβάλλει στην ενερ-
γειακή αυτονομία.  Με το σχεδιασμένο πλέγμα δράσεων που προγραμματίζουμε, καθιστούμε 
τη Σαντορίνη ως ενεργειακά ασφαλές και ισχυρό νησί με παράλληλο πρόγραμμα εξοικονό-
μησης ενέργειας και αξιοποίησης της γεωθερμίας.

Στο νέο μας πρόγραμμα προβλέπουμε:

  Χαρτογράφηση και αποτύπωση όλων των στάσεων του νησιού σε ψηφιακή πλατφόρμα 
γεωχωρικών δεδομένων (GIS) και σταδιακή αναβάθμισή τους.  

  Οριστικοποίηση της επαναχάραξης του αιγιαλού Περίσσας - Περίβολου και διαμόρφωση 
νέου ποδηλατοδρόμου, πεζοδρόμου με ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου.

  Μελέτη και ανάπτυξη λειτουργίας ενοικιαζόμενων ποδηλάτων σε επιλεγμένες περιοχές με 
χρηστική απόδοση.

  Μελέτη ολοκληρωτικής αναβάθμισης του δημοτικού αστικού και περιαστικού φωτισμού, 
που περιλαμβάνει την ψηφιακή αποτύπωση όλων των φωτιστικών σωμάτων όλων των 
τύπων όλου του νησιού, την καταγραφή αναγκών φωτισμού και την ανάπτυξη σχεδίων 
για επιπλέον φωτισμό με χρήση φωτοβολταϊκών φωτιστικών όπου η σύνδεση με το δί-
κτυο είναι τεχνικά και οικονομικά ασύμφορη ή χρονοβόρα.

  Έργο ενεργειακής αναβάθμισης του δημοτικού οδοφωτισμού με υψηλής τεχνολογίας φω-
τιστικά σώματα τύπου LED και σύγχρονα χρηματοδοτικά μοντέλα εξασφαλίζοντας θεαμα-
τική εξοικονόμηση ενέργειας (άνω του 50%) και εξοικονόμηση σημαντικών οικονομικών 
πόρων που μπορούν να κατευθυνθούν σε άλλες ανάγκες.

  Στο πλαίσιο του συμφώνου συνεργασίας του Δήμου Θήρας με την ΔΕΗ Α.Ε., θα γίνει η 
διερεύνηση για την αξιοποίηση του γεωθερμικού δυναμικού της Σαντορίνης.

  Σχεδιάζουμε και εφαρμόζουμε στις ενεργοβόρες εγκαταστάσεις του Δήμου (Κλειστό Γυ-
μναστήριο, Αφαλατώσεις, Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων κ.α.)  ευρύ πρόγραμμα 
εξοικονόμησης ενέργειας με ενεργειακή αναβάθμιση, αξιοποίηση ΑΠΕ, συστήματα μέτρη-
σης κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και άλλων πηγών. 
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙ∆Α ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ

∆ηµόσια Υγεία

Έχουμε ως στόχο και κυρίαρχο μέλημά μας την προστασία της δημόσιας υγείας όλων των 
κατοίκων και των επισκεπτών του νησιού. Με αφετηρία αυτή τη σκέψη προγραμματίζουμε:

  Ένταξη του Δήμου Θήρας στο Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων για τη συντο-
νισμένη δράση σε προγράμματα πρόληψης υγείας.

  Καθιερώνουμε, σε συνεργασία με δημόσιους φορείς υγείας, τον θεσμό «Ημέρα Υγείας» 
όπου για τις 10 συχνότερες ή συνηθέστερες παθήσεις του πληθυσμού αναπτύσσουμε 
δομημένα προγράμματα ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, εξετάσεων, ιατρικής παρακο-
λούθησης.

  Διατήρηση και ενδυνάμωση του θεσμού του Κοινωνικού Φαρμακείου Δήμου Θήρας και 
επιδίωξη συνεργασίας με τον Φαρμακευτικό Σύλλογο Κυκλάδων και τον ευρύτερο ιατρι-
κό ιδιωτικό τομέα για την παροχή φαρμάκων, αναλωσίμων ή και προληπτικών εξετάσεων 
στο πλαίσιο της Ημέρας Υγείας.

  Δημιουργούμε ένα νέο πλαίσιο ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης των μαθητών και των 
παιδιών για θέματα υγιεινής, πρόληψης ατυχημάτων, πρώτων βοηθειών σε συνεργασία 
με τις διευθύνσεις των σχολικών μονάδων.

  Συνεχίζουμε και διευρύνουμε την ενίσχυση των Αγροτικών Ιατρείων και αναζητούμε απο-
τελεσματικούς διοικητικούς τρόπους για την διεύρυνση της λειτουργίας τους.

Παιδεία - Εκπαίδευση
 
Για την παιδεία, τον πυλώνα της κοινωνίας μας, έχουμε ξεκάθαρους και συγκεκριμένους 
στόχους:
  Έναρξη διαδικασιών για τη δημιουργία νέων σχολικών μονάδων.
  Απρόσκοπτη παροχή υλικών, εξοπλισμού και κάλυψη λειτουργικών δαπανών. 
  Επέκταση, επισκευή Δημοτικού Σχολείου Οίας.
  Επέκταση κτιριακών εγκαταστάσεων λοιπών δημοτικών σχολείων.
  Επέκταση Γενικού Λυκείου Φηρών
  Συστηματικές εργασίες κτιριακής αναβάθμισης και αύλειων χώρων όλων των σχολικών 

μονάδων της Σαντορίνης.
  Συνεχίζουμε και διευρύνουμε την υποστήριξη των σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής 

(ΣΜΑΕ) Θήρας (ειδικό δημοτικό και ΕΕΕΕΚ) με επιπλέον πόρους για την ενδυνάμωση της 
λειτουργίας τους και τη βελτίωση του εκπαιδευτικού προγράμματος με εξεύρεση πόρων 
ακόμα και εκτός προϋπολογισμού του Δήμου, ενεργοποιώντας κοινωφελή ιδρύματα ή τον 
ιδιωτικό τομέα στο πλαίσιο προγραμμάτων χορηγιών και εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

  Επαναλειτουργούμε το Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής.
  Συνεχίζουμε και ενδυναμώνουμε το Μαθητικό Φεστιβάλ Σαντορίνης.

Παιδικές χαρές - Βρεφονηπιακός Σταθµός 

  Ολοκλήρωση αναβάθμισης, πιστοποίησης και εκσυγχρονισμού όλων των παιδικών χα-
ρών του νησιού. Ήδη ολοκληρώνονται 6 παιδικές χαρές, και άμεσα ξεκινάει η διαδικασία 
για τις υπόλοιπες. Στόχος μας έως τον Μάιο 2020 ολες οι παιδικές χαρές του νησιού μας 
να είναι έτοιμες και πιστοποιημένες, με νέα ασφαλή όργανα και φωτισμό και με ενισχυμέ-
νη τοπική φύτευση.

  Λειτουργία μετά την αποπεράτωση του νέου Βρεφονηπιακού Σταθμού της Σαντορίνης 
(κατασκευάζεται ήδη).
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Στήριξη στην Κοινωνία - Αθλητισµός

Φροντίδα για τους ηλικιωµένους συµπολίτες µας

  Η φροντίδα των ηλικιωμένων συμπολιτών μας ήταν, είναι και θα είναι βασικό συστατικό 
της κοινωνικής πολιτικής του Δήμου μας ως έκφραση σεβασμού, αγάπης και αναγνώρι-
σης της προσφοράς στις προηγούμενες γενιές. 

  Συνεχίζουμε την υποστήριξη του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» .

Αθλητισµός για όλους
 
Ο σχεδιασμός μας περιλαμβάνει τη διεύρυνση των αθλητικών υποδομών και δραστηριοτή-
των σε όλο τον πληθυσμό του νησιού

Στο πρόγραμμά μας προβλέπονται:

  Η μελέτη και κατασκευή του έργου «Κλειστό Κολυμβητήριο Δήμου Θήρας».
  Κατασκευή νέου αθλητικού κέντρου στον Βουρβούλο, με τις προμελέτες του έργου να 

είναι ήδη έτοιμες.
  Μελέτη και κατασκευή αθλητικού κέντρου στην Οία.
  Ανακατασκευή γηπέδου Καρτεράδου και τοποθέτηση ταρτάν στίβου επαγγελματικών 

προδιαγραφών.
  Κατασκευή γηπέδου μπάσκετ στον Άγιο Γεώργιο.
  Κατασκευή αποδυτηρίων και εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων στο γήπεδο Λάβας Εμπο-

ρείου.
  Συνεργαζόμαστε συστηματικά και στενά με όλους τους Αθλητικούς Συλλόγους του νησιού 

και καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να τους στηρίζουμε στην πράξη.
  Συνδέουμε τον αθλητισμό τόσο με την προσχολική και σχολική αγωγή όσο και με την 

ειδική αγωγή, σε συνεργασία με τις διευθύνσεις των σχολικών μονάδων.
  Στοχεύουμε στην ανάπτυξη υποδομών ναυταθλητισμού. 
  Συνεχίζουμε και ενδυναμώνουμε τα υφιστάμενα αθλητικά γεγονότα. 
  Σχεδιάζουμε νέα αθλητικά γεγονότα διεθνούς προβολής.
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ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Νέο Υπόδειγµα Επιχειρηµατικής ανάπτυξης

Εγκαθιστούμε  ένα νέο υπόδειγμα επιχειρηματικής και οικονομικής ανάπτυξης, το οποίο σέ-
βεται και προστατεύει τον τόπο, γιατί από αυτόν εκκινεί η δυνατότητα της οικονομικής ανά-
πτυξης.

  Με ανοιχτή διαβούλευση και σε συνεργασία με όλους τους επιχειρηματίες του νησιού και 
τους συλλόγους, καθορίζουμε νέο, αποδοτικό μοντέλο λειτουργίας πόλης για τις τροφο-
δοσίες καταστημάτων και επιχειρήσεων.

  Καθιερώνουμε τον συνεδριακό θεσμό «Αξία Σαντορίνης» και οργανώνουμε διήμερο συ-
νέδριο με όλους τους συλλογικούς φορείς, παραγωγικούς συντελεστές και επιχειρηματίες 
όλων των κλάδων για τον συντονισμό των δράσεων και τον στρατηγικό σχεδιασμό της 
Σαντορίνης για την διατήρηση και ανάπτυξη της Αξίας της.

Ανάδειξη αγροτικών προϊόντων

  Δημιουργία μιας μόνιμης και στενής διαδικασίας διαβούλευσης και συνεργασίας με τους 
παραγωγούς για την ενίσχυση της αγροτικής παραγωγής στη Σαντορίνη.

  Εντείνουμε τις προσπάθειες διεκδίκησης χρηματοδοτήσεων για την ακόμα περισσότερο 
ποιοτική αναβάθμιση των προϊόντων.

  Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε σταδιακά το μοντέλο της «Ολιστικής Εμπειρίας» διασυνδέ-
οντας την επιχειρηματικότητα με όλους τους διακριτούς τομείς της αγροτικής παραγωγής, 
του τουρισμού, του πολιτισμού, για μια νέα εμπειρία των τουριστών.

  Συστηματική προώθηση και προβολή των αγροτικών προϊόντων μέσω του Δήμου Θήρας.
  Ιδιαίτερη προβολή και αξιοποίηση των άνυδρων καλλιεργειών και των παραδοσιακών 

προϊόντων για την επίτευξη της αύξησης του πραγματικού εισοδήματος των παραγωγών.
  Εμπλουτισμός υδροφόρου ορίζοντα για έργα υποδομής όπως αγροτική οδοποιία, διαχεί-

ριση υδάτινων πόρων, ενίσχυση εδαφοβελτιωτικών και εγγειοβελτιωτικών έργων.
  Στόχευση για διατήρηση της παραγωγής του μεταποιητικού τομέα τουλάχιστον στα σημε-

ρινά επίπεδα και περαιτέρω ανάπτυξη και προβολή – προώθηση των δυναμικών προϊό-
ντων στην εγχώρια και διεθνή αγορά.

Γαλάζια Οικονοµία

Δίνουμε έμφαση στην ανάπτυξη της Γαλάζιας (παράκτιας και θαλάσσιας οικονομίας) με ταυ-
τόχρονη προστασία του περιβάλλοντος της Σαντορίνης.

 Τι περιλαμβάνεται στο πρόγραμμά μας για την επόμενη περίοδο:
  Συστηματικός και προσεκτικός καθαρισμός των παραλιών.
  Συνέχιση της ναυαγοσωστικής κάλυψης για την ασφάλεια των λουομένων.
  Διεύρυνση – επέκταση των δημοτικών υποδομών παραλίας (ντουζιέρες, αποδυτήρια)
  Διατηρούμε και επεκτείνουμε τον θεσμό της Γαλάζιας Σημαίας στις παραλίες της Σαντορίνης. 
  Νομιμοποιούμε τα αλιευτικά καταφύγια ώστε να μπορούμε να παρεμβαίνουμε με έργα 

συντηρήσεων και βελτιώσεων.
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Έξυπνη πόλη στην υπηρεσία του ∆ηµότη και του Επισκέπτη

Αξιοποιώντας τις ώριμες και προσιτές τεχνολογικές εφαρμογές και υπηρεσίες των τεχνολο-
γιών πληροφορικής και επικοινωνιών, καθώς και τις ευρύτερες αναπτυξιακές πρωτοβουλίες 
σε εθνικό επίπεδο στον τομέα των ψηφιακών εφαρμογών, προβλέπουμε και υλοποιούμε:

  Ηλεκτρονική πλατφόρμα προσωποποιημένης ψηφιακής επικοινωνίας δημοτών και επι-
χειρήσεων με τον Δήμο με χρήση εφαρμογής κινητού τηλεφώνου. Πιλοτική εφαρμογή 
πλήρους ηλεκτρονικής συναλλαγής και ανταλλαγής δεδομένων με ψηφιακή υπογραφή.

  Περαιτέρω ανάπτυξη της ασύρματης δωρεάν πρόσβασης στο διαδίκτυο (internet) μέσω 
του συστήματος δημοτικού οδοφωτισμού.

ΝΕΑ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΤΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

 
Σαντορίνη: παγκόσµιος τουριστικός προορισµός 360ο 

Αναπτύσσουμε πολυετές ολοκληρωμένο σχέδιο τουριστικής διακυβέρνησης με έμφαση στο 
νέο μοντέλο τουρισμού ως βιώσιμη οικονομική δραστηριότητα.
  Διασύνδεση Ιστορίας, Πολιτισμού, Αγροτικής Παραγωγής με τον τουρισμό στο μοντέλο 

της «Ολιστικής Εμπειρίας».
  Ενδυνάμωση των εναλλακτικών μορφών τουρισμού.
  Δημιουργούμε ψηφιακό πολυγλωσσικό περιεχόμενο τουριστικής και πολιτισμικής προβο-

λής και το διαχέουμε μέσω διαδικτύου.
  Συμμετέχουμε σε κλαδικές εκθέσεις τουρισμού σε συνεργασία με το Υπουργείο Τουρι-

σμού και τον ΕΟΤ και την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ

Νέο Λιµάνι Σαντορίνης
Παρακολουθούμε στενά τη δημοπράτηση του συνόλου των μελετών για το Νέο Λιμάνι Σα-
ντορίνης που εκτός των άλλων θα προβλέπει αυστηρές προδιαγραφές για την προστασία του 
περιβάλλοντος (θαλάσσιου και χερσαίου) αλλά και βιοκλιματικού σχεδιασμού και ολοκλη-
ρώνουμε τις διαδικασίες για την υλοποίηση των προβλητών διαφυγής στη Βλυχάδα και στο 
Κολούμπο.

Νέο Τελεφερίκ

Μετά την ήδη συνταχθείσα μελέτη σκοπιμότητας προχωρούμε στην τεχνοοικονομική μελέτη 
για την ανάπτυξη δεύτερου τελεφερίκ σύγχρονης τεχνολογίας και μέγιστης ασφάλειας για την 
εξυπηρέτηση των πολιτών και των επισκεπτών με αυτοχρηματοδότηση από το Ίδρυμα Λ. Ε. 
Νομικού.

Μαρίνα 

Προχωρούμε στο αμέσως επόμενο διάστημα στην έγκριση Στρατηγικής Μελέτης Περιβάλλο-
ντος Επιπτώσεων, στην Έκδοση Προεδρικού Διατάγματος Χωροθέτησης Μαρίνας στο Μονό-
λιθο και στην δημοσίευση της διακήρυξης για την υλοποίηση του έργου μέσω στρατηγικού 
επενδυτή.
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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ

  Σε συνεργασία με το ΔΙΑΖΩΜΑ προχωρούμε στην υλοποίηση του έργου που αφορά στην 
«Πολιτιστική διαδρομή Σαντορίνης».

  Συνέχιση και ενδυνάμωση με ποιοτική αναβάθμιση των πολιτιστικών εκδηλώσεων του 
νησιού.

  Υλοποίηση έργου “Άρση ετοιμορροπίας Γουλά Εμπορίου και αναστήλωσης του”.
  Δημιουργία νέου χώρου για τη στέγαση του ιστορικού αρχείου πρώην Δήμων και Κοινο-

τήτων Σαντορίνης.
  Έκδοση Τόμου Ιστορίας της Σαντορίνης υπό το φως των νέων στοιχείων μετά την ανεύρεση 

και ταξινόμηση του ιστορικού αρχείου.
  Συνέχιση των προγραμματικών συμβάσεων με το Υπουργείο Πολιτισμού και την Εφορία 

Αρχαιοτήτων για τη συντήρηση μνημείων (ήδη αντικαθίστανται και ενισχύονται τα υπο-
στυλώματα της Αγ. Ειρήνης στη Περίσσα)

∆ηµιουργία στη δεξαµενή Μεγαλοχωρίου  
Ανοιχτού ∆ηµοτικού  Θεάτρου

Ολοκλήρωση των διαδικασιών για την δημοπράτηση του έργου «Ανάπλαση δεξαμενής Με-
γαλοχωρίου και κατασκευή Ανοιχτού Θεάτρου. Δημιουργούμε έναν πολιτιστικό χώρο που 
όμοιό του δεν έχει η Σαντορίνη που περιλαμβάνει υπαίθριο θέατρο χωρητικότητας 600 θέσε-
ων και πολυχώρο στην παλιά δεξαμενή.

Σύγχρονος ∆ήµος στην Υπηρεσία του ∆ηµότη - Επιχειρηµατία

  Διερεύνηση και εξασφάλιση κατάλληλου οικοπέδου στα όρια Δημοτικής Κοινότητας 
Θήρας για την ανέγερση νέου σύγχρονου Δημαρχείου, με συγκέντρωση όλων των υπη-
ρεσιών και επιπλέον υποδομές για την εξυπηρέτηση των πολιτών και των αναγκών του 
Δήμου σε συσχέτιση με το σχέδιο πόλης Θήρας.

  Ταυτόχρονα θα εξετάσουμε εκ νέου τη δυνατότητα εγκατάστασης του Δήμου στο Επαρ-
χείο Θήρας και στο πρώην Κέντρο Υγείας σε συνεννόηση με την Περιφέρεια και το αρμό-
διο Υπουργείο αντίστοιχα.

  Αξιοποίηση του αναβαθμισμένου δικτύου διασύνδεσης δημόσιας διοίκησης «Σύζευξις ΙΙ».
  Δημιουργία e-ΚΕΠ για την εξυπηρέτηση των πολιτών.
  Διάθεση πλατφόρμας διαδραστικής αμφίδρομης προσωποποιημένης επικοινωνίας και 

πληροφόρησης / ενημέρωσης με τους εγγεγραμμένους σε αυτή, δημότες / πολίτες.
  Συνεχίζουμε το συστηματικό πρόγραμμα ενημέρωσης, εκπαίδευσης και κατάρτισης όλων 

των υπαλλήλων του Δήμου.
  Συνεχίζουμε και δημιουργούμε νέα πλαίσια συνεργασιών Ακαδημαϊκά Ιδρύματα, την 

ΚΕΔΕ, το ΙΤΑ, την ΕΕΤΑΑ, τον ιδιωτικό τομέα για τη μεταφορά τεχνογνωσίας και τη συνερ-
γασία σε στρατηγικό επίπεδο πολιτικών για τη βιώσιμη ανάπτυξη της Σαντορίνης.

  Ενίσχυση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, με τη χρήση ψηφιακών υπογραφών και 
ασφαλούς επικοινωνίας και συναλλαγής πέντε επιπέδων με τους πολίτες.

  Θεσμοθετούμε τη Δημοτική Επιτροπή Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΔΕΒΑ) ως το συντονιστικό 
όργανο για τη στρατηγική και πολιτική του Δήμου. Στόχος ο συντονισμός, η διάχυση της 
πληροφορίας και η συμμετοχή στη λήψη των αποφάσεων και η συναντίληψη του σχεδια-
σμού και της υλοποίησης των πολιτικών και των δράσεων του Δήμου.

  Θεσμοθετούμε το «Δημοτικό Συμβούλιο Νέων», μια πρωτοποριακή για την Ελλάδα δρά-
ση σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης, κατά αναλογική εφαρμογή της «Βουλής των Εφή-
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βων». Θέτουμε τους νέους της Σαντορίνης στο επίκεντρο των εξελίξεων, των αποφάσεων, 
των σχεδιασμών του μέλλοντος.

  Συνεχίζουμε την τακτική χρηματοδότηση της λειτουργίας του Ινστιτούτου Μελέτης Παρα-
κολούθησης Ηφαιστείου Σαντορίνης (Ι.Μ.Π.Η.Σ.) για την απρόσκοπτη παρακολούθηση 
της κατάστασης του ηφαιστείου καθώς και της σεισμικότητας στη Σαντορίνη.

  Τεκμηρίωση, στοιχειοθέτηση, σύνταξη και υποβολή δύο φακέλων για αναγνώριση των 
θέσεων θερμών πηγών στη Νέα Καμένη καθώς και στη Παλαιά Καμένη ως Ιαματικών 
Πηγών.

  Επεκτείνουμε τον υφιστάμενο διαδικτυακό τόπο με πολυγλωσσικό περιεχόμενο επιπλέον 
της αγγλικής γλώσσας και τον προσαρμόζουμε στις απαιτήσεις των κινητών συσκευών 
(mobile friendly).

  Ενσωματώνουμε την ψηφιακή πλατφόρμα για τη διαδραστική ψηφιακή επικοινωνία με 
τους πολίτες.

  Συνεχίζουμε τη διεκδίκηση από την ΕΤΑΔ Δημοσίων χώρων για την ανάπτυξη κατοικιών 
που θα εξυπηρετούν δημόσιους υπαλλήλους.

Ανάπτυξη και Προβολή της Θηρασιάς µας

  Προγραμματίζουμε την επέκταση της ακτοπλοϊκής σύνδεσης Θήρας-Θηρασιάς.
  Σχεδιάζουμε νέες ασφαλτοστρώσεις Θηρασιάς προς Κερά.
  Ολοκλήρωση μελέτης για την αναβάθμιση του λιμένα της Ρίβας.
  Κατασκευή Κέντρου Τεκμηρίωσης Ιστορίας της Θηρασιάς (έχει εκπονηθεί οριστική μελέτη)





ΝΙΚΟΣ ΖΩΡΖΟΣ


