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Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
 

 

Ι.1  ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 
Η μελέτη του «Σχεδίου Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) 

Δήμου Αμοργού» ανατέθηκε από τον Δήμο Αμοργού στη σύμπραξη γραφείων μελετών: 

Βαλσάμως Βαλασσά, Αρχιτέκτονα Μηχ/κού, Χωροτάκτη 

Ελένης Συμβουλίδου, Αρχιτέκτονα Μηχ/κού, Πολεοδόμου 

Νικόλαου Βλαχόπουλου, Γεωλόγου- Περιβαλλοντολόγου, και 

Γεώργιου Αδαμόπουλου, Τοπογράφου Μηχ/κού, 

στις 22 Αυγούστου 2012 με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.  

Η Μελέτη ΣΧΟΟΑΠ Δήμου Αμοργού περιλαμβάνει όσα ορίζονται στο άρθρο 5 του 

Ν.2508/97 και στην υπ’ αρ. 9572/1845/2000 (ΦΕΚ 209Δ΄) απόφαση Υπουργού 

ΠΕΧΩΔΕ με την οποία εγκρίθηκαν ειδικές τεχνικές προδιαγραφές εκπόνησης μελετών 

Γ.Π.Σ.-Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π., και συνοδεύεται, όπως προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις 

(Αποφάσεις Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 37691/2007 ΦΕΚ 1902Β’/14-9-2007 και 

107017/2006 ΦΕΚ1225Β’/5-9-2006), από τη Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας και 

από τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Το σύνολο των μελετών 

αυτών πραγματοποιείται με τις οδηγίες - κατευθύνσεις της Τεχνικής υπηρεσίας του 

Δήμου Αμοργού, που είναι η Διευθύνουσα Υπηρεσία, και με την επίβλεψη  του κου 

Γεώργιου Χάλαρη, Πολιτικού Μηχανικού στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αμοργού. 
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Ι.2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΤΑ ΣΤΑΔΙΑ - ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 

Η Μελέτη ΣΧΟΟΑΠ εκπονείται σε δύο (2) στάδια, Α και Β. Το Β στάδιο υποδιαιρείται σε 

δύο υποστάδια, Β1 και Β2. 

Α΄ Στάδιο 

Το πρώτο στάδιο, που περιλαμβάνει την «ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης, τη 

διάγνωση των προβλημάτων, προοπτικών και τάσεων και τη  διατύπωση της καταρχήν 

πρότασης ή των εναλλακτικών προτάσεων ρύθμισης της περιοχής του ΟΤΑ», 

υποβλήθηκε εμπρόθεσμα στις 23-10-2012. 

Μετά την ποσοτική παραλαβή των παραδοτέων του Α΄ σταδίου, έγινε παρουσίαση της 

μελέτης από τον Ανάδοχο στην έδρα του ΟΤΑ. Σ’ αυτήν μετείχαν τα μέλη του Δ.Σ., ο 

Επιβλέπων της μελέτης, Μηχανικοί του Δήμου και εκπρόσωποι τοπικών φορέων. 

Στόχος της παρουσίασης των στοιχείων της ανάλυσης ήταν η ενημέρωση του εργοδότη 

και τοπικών φορέων, προκειμένου να διατυπώσουν απόψεις σχετικά με την προσέγγιση 

και αξιολόγηση της υπάρχουσας κατάστασης και των προοπτικών χωρικής ανάπτυξης 

του Δήμου, και την επιλογή του σεναρίου παρέμβασης για την εκπόνηση της πρότασης 

της μελέτης. 

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία, μετά από τις σχετικές εισηγήσεις των Επιβλεπόντων, και 

συνεκτιμώντας τα πορίσματα της παρουσίασης, παρέλαβε το Α΄ στάδιο της μελέτης με 

την 16/145/25-10-2012 σχετική Απόφαση του Δ.Σ. 

Η έλλειψη χρηματοδότησης είχε ως συνέπεια να μη δοθεί εντολή συνέχισης της 

μελέτης, μέχρι τις 30 Ιανουαρίου 2014, οπότε οι μελετητές αποφασίσαμε να ζητήσουμε 

συνέχιση εργασιών, προκειμένου να προχωρήσουμε στην εκπόνηση του Β1’ Σταδίου 

της μελέτης.  

Πράγματι, η Δ/νουσα Υπηρεσία, με το 782/4-3-2014 έγγραφό της μας πληροφόρησε 

ότι μπορούμε να προχωρήσουμε στην εκπόνηση του επόμενου Σταδίου της μελέτης, 

που περιλαμβάνει το Β1 Στάδιο του ΣΧΟΟΑΠ, την οριστική Γεωλογική μελέτη και τη 

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, σύμφωνα με τους όρους της 

Σύμβασης, την ισχύουσα νομοθεσία, με επιλογή του σεναρίου ήπιας παρέμβασης για 

την εκπόνηση της Πρότασης και με συνεκτίμηση των απόψεων που διατυπώθηκαν κατά 

την παρουσίαση της μελέτης. Παράλληλα, μας πληροφόρησε ότι δεν έχει εξασφαλισθεί 

επί του παρόντος χρηματοδότηση για την ολοκλήρωση της μελέτης, αλλά καταβάλλεται 

κάθε δυνατή προσπάθεια προς την κατεύθυνση αυτή.  

Σύμφωνα με τη σχετική Σύμβαση, η προθεσμία εκπόνησης του Β1 Σταδίου είναι τρεις 

μήνες από την 4-3-2014, ημερομηνία του εγγράφου για έναρξη της εκπόνησής του. 

Επειδή όμως θεωρήσαμε ότι το αντικείμενο είναι πολύ σοβαρό και μεγάλο, ότι το 

Στάδιο σύνταξης της οριστικής πρότασης των μελετητών είναι το σημαντικότερο της 

μελέτης και ότι η προθεσμία των τριών μηνών είναι ανεπαρκής, ζητήσαμε με έγγραφό 
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μας να μας χορηγηθεί παράταση της προθεσμίας παράδοσης των ως άνω μελετών κατά 

δύο μήνες, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις σχετικές διατάξεις.  

 

Β΄ Στάδιο 

Β1 Υποστάδιο 

Κατά το παρόν δεύτερο στάδιο γίνεται «λεπτομερής επεξεργασία του Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. με 

βάση τη πρόταση η οποία προκρίθηκε από τον ΟΤΑ, και τις κατευθύνσεις της 

Διευθύνουσας Υπηρεσίας». 

Η μελέτη ολοκληρώθηκε σε αρχικό στάδιο, και ζητήσαμε από τη Δ/νουσα Υπηρεσία να 

προγραμματισθεί συνάντηση ενημέρωσης και ανταλλαγής απόψεων επί των προτάσεων 

της μελέτης, με παρουσία Υπηρεσιών, φορέων και κατοίκων. 

Πράγματι, η συνάντηση προγραμματίστηκε, δημοσιοποιήθηκε και πραγματοποιήθηκε 

στις 24-6-2014, η προσέλευση κατοίκων όμως δεν ήταν ικανοποιητική. Ακολούθησαν 

συζητήσεις και ανταλλαγή απόψεων επί δύο ακόμη ημέρες, και στη συνέχεια, ο Δήμος 

ζήτησε, λόγω της δυσχέρειας στις μετακινήσεις των κατοίκων, να ακολουθήσουν 

παρόμοιες συναντήσεις ενημέρωσης και ανταλλαγής απόψεων επί των προτάσεων της 

μελέτης σε όλες τις Τοπικές Κοινότητες. 

Με το από 30-6-2014 έγγραφό μας πληροφορήσαμε τη Δ/νουσα Υπηρεσία ότι η 

διαδικασία αυτή και οι ενδεχόμενες συνεπακόλουθες μεταβολές της μελέτης θα 

απαιτήσουν κάποιο χρονικό διάστημα που δεν καλύπτεται από την προθεσμία που ίσχυε 

για την παράδοση του Β1 Σταδίου αυτής της μελέτης, και ότι εκτίμησή μας είναι ότι θα 

χρειαστεί να οριστεί νέα προθεσμία για την παράδοση του Β1 Σταδίου, όχι νωρίτερα 

από ένα μήνα μετά από την τελευταία συνάντηση στις Τ.Κ. 

 

Μετά από πρόσκληση του Δήμου πραγματοποιήθηκαν οι συνελεύσεις στις Τοπικές 

Κοινότητες, με το ακόλουθο πρόγραμμα: 

  
Τετάρτη 16-7-2014, 7.00 μ.μ. Χώρα 

Πέμπτη 17-7-2014 7.00 μ.μ. Αρκεσίνη 

Παρασκευή 18-7-2014 7.00 μ.μ. Θολάρια 

Σάββατο 19-7-2014 7.00 μ.μ. Κατάπολα 

Κυριακή 20-7-2014 10.00 π.μ. Ποταμός, 7.00 μ.μ. Λαγκάδα  

Δευτέρα 21-7-2014 ή Τρίτη 22-7-2014 Δημοτικό Συμβούλιο  

Στις συναντήσεις διατυπώθηκαν και καταγράφηκαν παρατηρήσεις και αιτήματα που 

δόθηκαν στους μελετητές. Αφού μελετήθηκαν, συνεκτιμήθηκαν με τις αρχικές μας 

προτάσεις, και διαμορφώθηκε το Β1 Στάδιο της μελέτης, που υποβλήθηκε εμπρόθεσμα 

σύμφωνα με το 3080/22.08.2014 έγγραφο του Δήμου, στις 4-9-2014. 
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Μετά την ποσοτική παραλαβή του Β1 υποσταδίου θα γίνει δημόσια παρουσίαση της 

μελέτης στην έδρα του ΟΤΑ. Επίσης, η μελέτη θα αποσταλεί από τον Εργοδότη και τη 

Διευθύνουσα Υπηρεσία στις αρμόδιες υπηρεσίες, για την τήρηση των διαδικασιών που 

προβλέπει ο νόμος (αρθρ.3 §2 Ν.1337/83).  

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία συνεκτιμώντας τις γνωμοδοτήσεις των αρμόδιων φορέων και 

υπηρεσιών και την απόφαση του Δ.Σ., ύστερα από πρόταση του Επιβλέποντος, θα 

δώσει κατά την κρίση της οδηγίες - κατευθύνσεις για την εκπόνηση του τελικού  Β2 

υποσταδίου της μελέτης. 

 

Β2 Υποστάδιο 

Αφορά την προσαρμογή του υποσταδίου Β1 και αποτελεί την οριστική πρόταση του 

Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Στο Στάδιο αυτό συντάσσεται και σχέδιο Απόφασης, που θα προωθηθεί 

για έγκριση.   

Μετά τη παράδοση του Β2 Σταδίου, η μελέτη, ύστερα από πρόταση του Επιβλέποντος, 

εγκρίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο και αποστέλλεται από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία 

στη Γραμματεία της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για την γνωμοδότηση από το ΣΥΠΟΘΑ 

της Περιφέρειας και την έκδοση της εγκριτικής απόφασης από τον Γενικό Γραμματέα 

της Περιφέρειας. 

 

Η παρούσα μελέτη (τεύχος και διαγράμματα), αποτελεί το Β΄ στάδιο- υποστάδιο Β1 του 

ΣΧΟΟΑΠ Δήμου Αμοργού, το οποίο περιλαμβάνει την εξειδίκευση των προκαταρκτικών 

προτάσεων που είχαν διατυπωθεί στο Α΄ στάδιο και  προκρίθηκαν από τη Δ/νουσα 

Υπηρεσία. Για την εκπόνησή του εκτιμήθηκαν, με προοπτική εικοσαετίας, τα συστατικά 

στοιχεία της ταυτότητας της περιοχής μελέτης (χαρακτηριστικά υφιστάμενης 

κατάστασης, τάσεις, επιρροές) που διαγνώσθηκαν στο Α΄ στάδιο, σε συνδυασμό με τις 

προτεραιότητες των ενεργειών που αποσκοπούν στην ολοκληρωμένη και αειφόρο 

ανάπτυξη, και με εξειδίκευση των βασικών επιλογών του «Περιφερειακού Πλαισίου 

Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου» και 

των Ειδικών Πλαισίων και με συνεκτίμηση των απόψεων των τοπικών φορέων και 

κατοίκων και του Δήμου. 

 

Ειδικότερα, και σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο N.2508/97 και στις σχετικές 

προδιαγραφές (Απόφαση Υπ. ΠΕΧΩΔΕ 9572/1845/2000 ΦΕΚ 209Δ΄), η μελέτη αυτή 

περιλαμβάνει: 

 

Π1: Το δομικό σχέδιο χωρικής οργάνωσης  του ΟΤΑ 

 

Π2: Οργάνωση των χρήσεων γης και προστασία περιβάλλοντος. 
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Π3: Κανονιστικές ρυθμίσεις στις επί μέρους ζώνες 

 

Π4:  Γενική πολεοδομική οργάνωση και ρύθμιση των  οικιστικών υποδοχέων  

 

Π5: Προτεινόμενα έργα και μελέτες και οι φορείς που εμπλέκονται στην 

ενεργοποίηση και  υλοποίηση της μελέτης. 
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Π1 ΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΟΡΓΟΥ 

Π1.1 Βασικές Αρχές της πρότασης  

Π1.1.1 Υπερκείμενα επίπεδα σχεδιασμού, στόχοι 

Οι Μελέτες Γ.Π.Σ. και «Σχεδίων Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης» 

θεσπίστηκαν με το Ν. 2508/97 «Περί Βιώσιμης Οικιστικής Ανάπτυξης των Πόλεων και 

Οικισμών».  

Σύμφωνα με τις διατάξεις του, τα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια και τα Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. 

αφορούν τον αστικό και περιαστικό χώρο των ΟΤΑ, αφού «καλύπτουν μια διευρυμένη 

γεωγραφική περιοχή η οποία, κατά κανόνα, συμπίπτει με τα όρια της νέας 

πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης (Δήμος)», σύμφωνα με την απόφαση Υπουργού 

ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. με αρ. 9572/1845/2000 ΦΕΚ 209 Δ’, με θέμα «Τεχνικές προδιαγραφές 

μελετών Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων (Γ.Π.Σ.) και Σχεδίων Χωρικής και Οικιστικής 

Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) και αμοιβές μηχανικών για την εκπόνηση 

μελετών». Μέσω των ΣΧΟΟΑΠ επιτυγχάνεται:  

 Η ταυτόχρονη ρύθμιση του χώρου εντός και εκτός των σχεδίων πόλεων και 

οικισμών, έτσι ώστε η ικανοποίηση των αναγκών ένταξης περιοχών σε σχέδιο ή σε 

ζώνες προς πολεοδόμηση να εξισορροπείται με τις απαιτούμενες ρυθμίσεις 

προστασίας, κυρίως στον εξωαστικό χώρο.  

 Η ένταξη των μικρών οικισμών σε ευρύτερα οικιστικά σύνολα  - είτε μιας πόλης, 

είτε σε πλέγμα μικρών οικισμών. Με αυτό τον τρόπο η οικιστική τους οργάνωση 

εναρμονίζεται με τους γενικότερους στόχους του χωροταξικού και πολεοδομικού 

σχεδιασμού και τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης. 

Τα ΣΧΟΟΑΠ, στο βαθμό που αποτελούν το στρατηγικό επίπεδο του Πολεοδομικού 

Σχεδιασμού: 

 προσδιορίζουν τις κατευθύνσεις χωρικής οργάνωσης του ΟΤΑ και για το λόγο 

αυτό αποτελούν την εξειδίκευση και το βασικό μέτρο εφαρμογής των  σχετικών 

Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης των Περιφερειών. 

 καθορίζουν τα μεγέθη της οικιστικής ανάπτυξης σε όλη την έκταση του ΟΤΑ, με 

βάση τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης, τις τοπικές ανάγκες και καταλληλότητες, 

καθώς και τις κατευθύνσεις που προκύπτουν από υπερκείμενα σχέδια, ιδίως σε ότι 

αφορά στο ρόλο  της «ανοιχτής πόλης» στο οικιστικό δίκτυο 

 προσδιορίζουν τις Περιοχές Ειδικής Προστασίας (ΠΕΠ), οι οποίες δεν πρόκειται 

να πολεοδομηθούν 

 υποδεικνύουν ζώνες παραγωγικών δραστηριοτήτων με βάση τις ανάγκες των 

παραγωγικών τομέων και τις σχετικές προγραμματικές κατευθύνσεις 

 δίνουν τις κατευθύνσεις πολεοδομικής οργάνωσης των θεσμοθετημένων και 

προς πολεοδόμηση οικιστικών υποδοχέων, προσδιορίζοντας και τις περιοχές εντός 
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των οικισμών, που απαιτούν παρεμβάσεις αναβάθμισης μέσω του μηχανισμού των 

αναπλάσεων. 

Οι στόχοι της μελέτης οφείλουν να εναρμονίζονται με τους θεμελιώδεις στόχους που 

έχει θεσπίσει η πολιτεία για την προώθηση, σε επίπεδο χώρας, της αειφόρου και 

ισόρροπης ανάπτυξης, για την κατοχύρωση της παραγωγικής και κοινωνικής συνοχής 

και για τη διασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος.  

Βασικός Νόμος που θεσπίστηκε από την Πολιτεία και υπηρετεί τους ανωτέρω στόχους, 

είναι ο Ν. 2742/1999 (ΦΕΚ 207/Α/99) «Χωροταξικός Σχεδιασμός και Αειφόρος 

Ανάπτυξη και άλλες Διατάξεις». 

Για την επίτευξη αυτών των θεμελιωδών στόχων έχουν τεθεί βασικές αρχές, οι οποίες 

πρέπει να διέπουν τα καταρτιζόμενα σχέδια και μελέτες ανάπτυξης γενικά, και οι 

οποίες, κατά το μέρος τους που αναφέρονται στα χαρακτηριστικά της εξεταζόμενης 

περιοχής (νησιωτικός χαρακτήρας, ημιαστική οικιστική δομή, κρίσιμη οικονομία, 

υστέρηση υποδομών, αξιόλογο φυσικό και πολιτισμικό περιβάλλον), μπορούν να 

διατυπωθούν συνοπτικά ως εξής: 

 Η ενίσχυση του πληθυσμιακού  και δημογραφικού ισοζυγίου σε συνάρτηση με την 

εξασφάλιση ισάξιων όρων διαβίωσης και ευκαιριών παραγωγικής απασχόλησης των 

πολιτών. 

 Η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και η έμφαση στη βελτίωση των υποδομών. 

 Η διατήρηση, ενίσχυση και ανάδειξη της οικιστικής ιδιαιτερότητας  και της φυσικής 

ποικιλότητας, και η ενθάρρυνση των παραδοσιακών κλάδων και της παραγωγικής 

πολυμορφίας. 

 Η εξασφάλιση δυνατότητας πρόσβασης σε βασικές τεχνικές και κοινωνικές 

υποδομές. 

 Η συστηματική προστασία, αποκατάσταση, διατήρηση και ανάδειξη οικισμών, 

τοπίων, περιοχών, που διαθέτουν χαρακτηριστικά της αρχιτεκτονικής, φυσικής και 

πολιτιστικής κληρονομιάς. 

 Η ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων (δάση, νερά, αγροτικές εκτάσεις, 

παραλίες). 

 Ο συντονισμός, η συμμετοχή και η προώθηση καινοτόμων μεθόδων εφαρμογής των 

αρχών της αειφορίας. 

 Συστηματική πληροφόρηση, αποτελεσματικό διάλογο μεταξύ όλων των πολιτικών, 

παραγωγικών και κοινωνικών συντελεστών, που επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα τη 

διαμόρφωση επιλογών χωρικής ανάπτυξης.  

«Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης 

Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου» 
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Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 8 του ν.2742/1999 (ΦΕΚ 207 Α΄),              

«Χωροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη», συντάχθηκε το «Περιφερειακό 

Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Νοτίου 

Αιγαίου», το οποίο εγκρίθηκε με την 5290/25-6-2003 Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ. 

Από τις βασικές επιλογές του τα κύρια σημεία που αφορούν άμεσα ή έμμεσα την 

Αμοργό και που παρουσιάστηκαν εκτενώς στο Α΄ στάδιο της μελέτης, συνοψίζονται 

στους ακόλουθους  στόχους: 

 Σταθεροποίηση και συγκράτηση του πληθυσμού και συμπλήρωση του τεχνικού και 

κοινωνικού εξοπλισμού του Δήμου, ώστε να μειωθεί το σημερινό επίπεδο εξάρτησης και 

να αρθεί η απομόνωση λόγω του νησιωτικού χαρακτήρα. 

 Βελτίωση της προσπελασιμότητας και των παρεχόμενων κοινωνικών υπηρεσιών, 

αειφορική διαχείριση των περιβαλλοντικών πόρων. 

 Οργάνωση και άρση των δυσλειτουργιών του οικιστικού ιστού, διατήρηση του 

φυσικού αποθέματος και προστασία της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς. 

 Αναβάθμιση του ρόλου του νησιού ως πόλου έλξης επισκεπτών, με ανάδειξη των 

αρχαιολογικών, ιστορικών και πολιτιστικών πόρων, που το καθιστούν κοιτίδα 

πολιτισμού. 

 Διασφάλιση της γεωργικής γης σαν φυσικού πόρου πολύτιμου τόσο για την τοπική 

οικονομία όσο και για το αγροτικό περιβάλλον 

 Ενίσχυση  εναλλακτικών μορφών καλλιέργειας, και δημιουργία μονάδων 

παραγωγής βιολογικών προϊόντων, ειδικών εκτροφών πτηνοτροφίας κλπ. 

 Διάθεση τμημάτων του περιαστικού χώρου για την οργανωμένη εγκατάσταση 

μικρών βιοτεχνικών και μεταποιητικών μονάδων. 

 Ανάπτυξη ειδικών και εναλλακτικών μορφών τουρισμού και συμπληρωματικών 

δραστηριοτήτων. 

 Ολοκληρωμένη περιβαλλοντική διαχείριση και προστασία των περιοχών του 

δικτύου NATURA 2000.  

 Ενθάρρυνση της επανάχρησης του κτιριακού αποθέματος αστικού και αγροτικού 

χαρακτήρα με αποκατάσταση ιστορικών / παραδοσιακών κτιρίων, διατήρηση ή / και 

αναβίωση παραδοσιακών δραστηριοτήτων και αποκατάσταση και προστασία μνημείων 

και ιστορικών κέντρων πόλεων και παραδοσιακών οικισμών μέσω μιας λειτουργικής και 

όχι απαραίτητα μουσειακής προσέγγισης. 

 Καθορισμός επιτρεπόμενων χρήσεων γης και όρων και περιορισμών δόμησης, για 

την προστασία του περιβάλλοντος. 

 

«Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον 

Τουρισμό» 
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Με την ΚΥΑ 67659/2013 (ΦΕΚ3155Β’) εγκρίθηκε η τροποποίηση του Ειδικού Πλαισίου 

Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό, και έγινε νέα 

κατάταξη  σε κατηγορίες του Εθνικού Χώρου, με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: 

1. Την ένταση και το είδος της υπάρχουσας τουριστικής ανάπτυξης 

2. Τα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά 

3. Την ευαισθησία των πόρων (φυσικών και ανθρωπογενών). 

Σύμφωνα με την κατάταξη αυτή, η Αμοργός υπάγεται: 

Ως προς την  ένταση και το είδος της υπάρχουσας τουριστικής ανάπτυξης, στην 

κατηγορία Β1, που περιλαμβάνει περιοχές με περιθώρια ανάπτυξης ειδικών και 

εναλλακτικών μορφών τουρισμού. 

Ως προς τα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά, στην κατηγορία Δ1, και στην ομάδα 

Ι, που περιλαμβάνει 46 τουριστικά ανεπτυγμένα και αναπτυσσόμενα νησιά του Αιγαίου 

και του Ιονίου Πελάγους.  

Επίσης, στο Δήμο περιλαμβάνονται και νησιά της ομάδας ΙΙΙ,  

υποομάδας 1, δηλαδή βραχονησίδες και νησιά με έκταση μικρότερη από 300 

στρέμματα, και  υποομάδας 2,  με έκταση μικρότερη από 300 στρέμματα και με 

πληθυσμό μηδενικό κατά την τελευταία απογραφή. 

Ως προς την ευαισθησία των περιβαλλοντικών και πολιτιστικών πόρων, στις 

ακόλουθες κατηγορίες:  

Ζ που περιλαμβάνει όλες τις περιοχές του Εθνικού Συστήματος Προστατευόμενων 

Περιοχών του Ν.3937/2011, επειδή έχει περιοχές Natura. 

Η που περιλαμβάνει τους χαρακτηρισμένους ως Παραδοσιακούς και τους 

προστατευόμενους οικισμούς, καθώς και τους οικισμούς με πληθυσμό <200 κατοίκων 

κατά την τελευταία απογραφή. 

Θ που περιλαμβάνει Αρχαιολογικούς χώρους, Μνημεία και Ιστορικούς τόπους. Θα 

μπορούσε να υπαχθεί και στην κατηγορία Ι, που περιλαμβάνει περιοχές με αξιόλογα 

τοπία, ιδιαίτερα μορφολογικά, αρχιτεκτονικά, ιστορικά και πολιτιστικά χαρακτηριστικά 

(όπως η Μάνη, το Πήλιο, η Πάτμος, Τα πυργόσπιτα της Χίου κλπ), αλλά όχι 

απαραίτητα, λόγω της ήπιας μορφής με την οποία απαντώνται στην Αμοργό αυτά τα 

χαρακτηριστικά. 

Το τροποποιημένο Πλαίσιο για τον Τουρισμό δίνει στρατηγικές κατευθύνσεις χωρικής 

οργάνωσης και ανάπτυξης για το σύνολο των ανωτέρω κατηγοριών, και αναφέρει τα 

τουριστικά μοντέλα που επιτρέπονται σε κάθε κατηγορία, ομάδα και υποομάδα (Το 

σχετικό κείμενο παρατίθεται στο τέλος αυτού του Κεφαλαίου). 

Αναρωτιώμαστε μήπως είναι θέμα χρόνου η εισβολή στο νησί τουριστικών μοντέλων 

που επιτρέπονται μεν από τις κείμενες διατάξεις, πλην όμως απαιτούν μεγάλες 

εκτάσεις, (π.χ. ενιαία έκταση 800 στρεμμάτων για ΠΟΤΑ στο πλαίσιο «οργανωμένου 
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υποδοχέα τουριστικών δραστηριοτήτων»), ακυρώνοντας πολύτιμη καλλιεργήσιμη 

γη και καταστρέφοντας με τον τρόπο αυτό ένα οικοσύστημα και ένα σύστημα 

πολιτισμού που οφείλουμε να προστατέψουμε.  

Πιστεύουμε ότι η πλειονότητα των κατοίκων αντιλαμβάνεται ότι το πολύτιμο παρθένο 

περιβάλλον του νησιού τους είναι το μοναδικό του πλεονέκτημα απέναντι στα αλωμένα 

τουριστικά νησιά, και ότι δεν θα υποκύψουν στο οικονομικό δέλεαρ των μεγάλων 

κατασκευών. Αναρωτιώμαστε όμως αν υπάρχουν ιδιοκτήτες που δε ζουν στο νησί, που 

είναι αποκομένοι από τη γη τους που ούτε καν επισκέπτονται, και που δεν θα είχαν 

κανένα δισταγμό να πουλήσουν τη γη τους σε κάποιους που θα κερδοσκοπήσουν εις 

βάρος του τόπου.  

Είναι επιτακτική ανάγκη η δημιουργία αυτού του «οδηγού», που θα κατευθύνει την 

ανάπτυξη του νησιού, να γίνει αυτός ο οδηγός μέρος της συνείδησης και του οράματος 

για τον τόπο μας όλων των κατοίκων, μόνιμων και εποχιακών, και να υπάρχει μόνιμα 

στα προγράμματα των τοπικών αρχόντων, που σαν κυβερνώντες ή αντιπολιτευόμενοι, 

οφείλουν να νομοθετούν αυστηρά, ώστε να αποτρέπουν την κερδοσκοπία και την 

εκμετάλλευση από εξωτερικά συμφέροντα.    

 

Στρατηγικές κατευθύνσεις χωρικής οργάνωσης και ανάπτυξης 

1.  για το σύνολο των περιοχών Β1, που προωθούνται κατά προτεραιότητα: 

α. Διατήρηση, προστασία και ανάδειξη των φυσικών, ιστορικών, αρχιτεκτονικών, 

κ.ά. σημείων του χώρου με «μοναδικά» χαρακτηριστικά, καθώς και της κλίμακας 

των οικισμών. 

β. Προσαρμογή της τυπολογίας των καταλυμάτων (μορφολογικοί περιορισμοί, 

δυναμικότητα, κατηγορίες) και άλλων σχετικών με τον τουρισμό υποδομών σύμ-

φωνα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής και των ειδικών-εναλλακτικών 

μορφών που υποστηρίζουν. 

γ. Επανάχρηση αξιόλογων κτιρίων ή συνόλων και παροχή κινήτρων για μετατροπή 

παραδοσιακών ή διατηρητέων κτιρίων σε ξενοδοχειακές μονάδες κατηγορίας 3 

αστέρων τουλάχιστον. 

δ. Παροχή κινήτρων για εκσυγχρονισμό υφισταμένων τουριστικών μονάδων με 

παράλληλη αναβάθμιση σε τύπους και κατηγορίες καταλυμάτων (3, 4 και 5 αστέρια) 

ή επέκταση αυτών και συμπληρώσεις με ειδικές τουριστικές υποδομές. 

ε. Αξιοποίηση των εκάστοτε τοπικών πόρων που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για την 

ανάπτυξη ειδικών – εναλλακτικών μορφών τουρισμού (αγροτουρισμού, πε-

ριηγητικού, πεζοπορικού, πολιτιστικού τουρισμού κ.λπ.). 

στ. Δημιουργία υποδομών στήριξης, προώθηση προγραμμάτων εκπαίδευσης και 

πιστοποίησης απασχολουμένων σε ειδικές – εναλλακτικές μορφές τουρισμού (Eco-

Management and Audit Scheme- EMAS). 
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ζ. Λήψη μέτρων για την έγκαιρη πρόληψη φαινομένων υποβάθμισης της ποιότητας 

των φυσικών και ανθρωπογενών πόρων. 

η. Συγκρότηση τοπικών πολυθεματικών δικτύων και βελτίωση της προσβασιμότητας 

μεταξύ των πόλων και των πόρων που τα συγκροτούν με περιβαλλοντικά ήπιες 

παρεμβάσεις. 

θ. Κατασκευή νέων, συμπλήρωση και αναβάθμιση υφιστάμενων τεχνικών, 

κοινωνικών (περίθαλψης και αθλητισμού), περιβαλλοντικών και πολιτιστικών 

υποδομών (μουσεία, τεχνολογικά – θεματικά πάρκα, κ.λπ.). 

ι. Δημιουργία δικτύων μονοπατιών (εθνικών, ευρωπαϊκών) και διαδρομών («δρόμοι» 

καπνού, αμπέλου, ελιάς κ.ά.) περιβαλλοντικής ευαισθησίας και εκπαίδευσης. 

ια. Προώθηση τοπικών συμφώνων ποιότητας και προγραμμάτων στήριξης αγροτικών 

ή και παραδοσιακών μεταποιητικών δραστηριοτήτων φιλικών προς το περιβάλλον 

(στήριξη ολοκληρωμένης ή βιολογικής γεωργίας, προϊόντων ονομασίας προέλευσης, 

παραδοσιακών τεχνικών, κ.ά.) και λειτουργικής διασύνδεσής τους με τουριστικές 

μονάδες. 

ιβ. Αναβάθμιση και μετατροπή υφισταμένων ξενοδοχειακών καταλυμάτων σε 

σύνθετα τουριστικά καταλύματα ήπιας ανάπτυξης. 

ιγ. Πολιτικές ολοκληρωμένης τουριστικής ανάπτυξης μέσω οργανωμένων 

υποδοχέων τουριστικών δραστηριοτήτων ήπιας ανάπτυξης και σύνθετων 

τουριστικών καταλυμάτων ήπιας ανάπτυξης έναντι της σημειακής 

χωροθέτησης τουριστικών καταλυμάτων. 

ιδ. Αναμόρφωση των όρων και περιορισμών της σημειακής χωροθέτησης 

τουριστικών καταλυμάτων με βάση τις ακόλουθες κατευθύνσεις: 

i) Περιορισμός της κατασκευής νέων καταλυμάτων σε κατηγορίες 3, 4 και 5 

αστέρων: 

ii) Σε εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών περιοχές, αύξηση της 

ελάχιστης απαιτούμενης επιφάνειας γηπέδου σε δεκαπέντε (15) στρέμματα 

και θέσπιση μέγιστης πυκνότητας 8, 9 και 10 κλινών/στρέμμα για 

ξενοδοχεία 5, 4 και 3 αστέρων, αντιστοίχως. Υιοθέτηση της κατεύθυνσης αυτής 

και στην περίπτωση επέκτασης υφιστάμενου καταλύματος, πλην της περίπτωσης 

τυχόν συμπλήρωσης αυτού με ειδικές τουριστικές υποδομές εκτός αν αυτό 

αποκλείεται από ειδικές διατάξεις. 

2. Για τα νησιά της Κατηγορίας Δ1, Ομάδας Ι που προωθούνται κατά 

προτεραιότητα: 

Για τα τμήματα των νησιών της Ομάδας Ι που εντάσσονται στις υπό στοιχεία (Α) και (Β) 

κατηγορίες περιοχών, ισχύουν οι κατευθύνσεις των κατηγοριών αυτών, με έμφαση στις 

ακόλουθες: 

α. Αντιμετώπιση συγκρούσεων μεταξύ δραστηριοτήτων. 
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β. Έλεγχος των περιβαλλοντικών πιέσεων και του είδους της ανάπτυξης. 

γ. Προώθηση μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας και βελτίωσης της ενεργειακής 

αποδοτικότητας των εγκαταστάσεων (προώθηση ΑΠΕ, βιοκλιματικών μεθόδων 

σχεδιασμού κ.ά.). 

δ. Μέριμνα για την αποτροπή της μονόπλευρης εξάρτησης από τον τουρισμό, 

ε. Ένταξη υποδομών και εγκαταστάσεων ειδικών-εναλλακτικών μορφών τουρισμού 

στο προσφερόμενο προϊόν, με μέριμνα για την προστασία των φυσικών και 

ανθρωπογενών πόρων στην περιοχή ανάπτυξής τους. 

στ. Προσαρμογή νέων εγκαταστάσεων στα μορφολογικά πρότυπα και την κλίμακα 

των οικισμών. 

ζ. Πολιτικές ολοκληρωμένης τουριστικής ανάπτυξης μέσω οργανωμένων 

υποδοχέων τουριστικών δραστηριοτήτων ήπιας ανάπτυξης και σύνθετων 

τουριστικών καταλυμάτων ήπιας ανάπτυξης έναντι της σημειακής 

χωροθέτησης τουριστικών καταλυμάτων. Ειδικά ως προς τους εφαρμοζόμενους 

σ.δ. σε οργανωμένους υποδοχείς τουριστικών δραστηριοτήτων και σύνθετα 

τουριστικά καταλύματα στη Ρόδο και την Κέρκυρα ισχύουν όσα ορίζονται στο άρθρο 

1 του ν. 4179/2013. 

η. Θέσπιση δυνατότητας χαρακτηρισμού, είτε μέσω των υφισταμένων είτε μέσω 

νέων ειδικών προς τούτο εργαλείων χωρικού σχεδιασμού, τμημάτων των νησιών της 

Ομάδας Ι ως Περιοχών Ενεργητικής Παρέμβασης και Ανάπλασης με τον 

προσδιορισμό μέτρων για την αναβάθμιση ή και την ανάπτυξη του προσφερόμενου 

τουριστικού προϊόντος, σε συνδυασμό με την παρακολούθηση της εφαρμογής των 

μέτρων αυτών για τη διαπίστωση της αποτελεσματικότητάς τους. 

 

3. Για τα νησιά της Κατηγορίας Δ1, Ομάδας ΙΙΙ  

Στα νησιά της πρώτης υπο-ομάδας (βραχονησίδες και νησιά με έκταση μέχρι 300 

στρέμματα) δεν επιτρέπεται κανένα είδος τουριστικής ανάπτυξης. 

Στα νησιά της δεύτερης υπο-ομάδας (με έκταση μεγαλύτερη των 300 στρεμμάτων,  

απόσταση μικρότερη των 10 ναυτικών μιλίων του νησιού από παράκτιες περιοχές του 

ηπειρωτικού τμήματος της χώρας ή από νησιά που διαθέτουν ακτοπλοϊκή πρόσβαση, 

συμβατότητα με τυχόν υφιστάμενα ειδικά καθεστώτα) επιτρέπεται αποκλειστικά η 

δημιουργία οργανωμένων υποδοχέων τουριστικών δραστηριοτήτων πρότυπου 

χαρακτήρα, που συνδέονται υποχρεωτικά με τη δημιουργία και προβολή πρότυπων 

εγκαταστάσεων και δράσεων οικολογικού και πολιτιστικού χαρακτήρα με ενσωμάτωση 

καινοτόμων τεχνολογιών και σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων ήπιας ανάπτυξης.  

4. Για τις περιοχές (Ζ) του Εθνικού Συστήματος Προστατευόμενων Περιοχών: 
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α. Αξιοποίηση των εκάστοτε τοπικών πόρων που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για την 

ανάπτυξη ειδικών-εναλλακτικών μορφών τουρισμού (αγροτουρισμού, περιηγητικού, 

πεζοπορικού, πολιτιστικού τουρισμού, κ.ά.). 

β. Ανάδειξη και προστασία περιβάλλοντος και τοπίου (προστασία φυσικού 

περιβάλλοντος, αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς, 

δημιουργία μουσείων, κ.α.). 

γ. Δημιουργία δικτύων μονοπατιών (εθνικών, ευρωπαϊκών) και διαδρομών («δρόμοι» 

καπνού, αμπέλου, ελιάς, κ.α.) περιβαλλοντικής ευαισθησίας και εκπαίδευσης. 

δ. Προώθηση προγραμμάτων στήριξης αγροτικών δραστηριοτήτων φιλικών προς το 

περιβάλλον (στήριξη ολοκληρωμένης ή βιολογικής γεωργίας, προϊόντων ονομασίας 

προέλευσης, παραδοσιακών τεχνικών, κ.ά). 

ε. Δημιουργία υποδομών στήριξης, προώθηση προγραμμάτων εκπαίδευσης και 

πιστοποίησης (Eco-Management and Audit Scheme - EMAS). 

στ. Επίσπευση της κατάρτισης και θεσμοθέτησης των διαχειριστικών σχεδίων των 

περιοχών του Εθνικού Συστήματος Προστατευόμενων Περιοχών, με μέριμνα για τον 

προσδιορισμό περιορισμένων ζωνών ανάπτυξης ειδικών-εναλλακτικών μορφών 

τουρισμού. 

ζ. Οργανωτική και λειτουργική υποστήριξη των Φορέων Διαχείρισης. 

η. Θέσπιση ειδικού τέλους υπέρ των Φορέων Διαχείρισης, επί των δραστηριοτήτων του 

τουρισμού που αναπτύσσονται στις περιοχές αυτές, με σκοπό να χρησιμοποιείται για 

την προστασία, διαχείριση και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος και του τοπίου. 

θ. Μέχρι τον καθορισμό χρήσεων και δραστηριοτήτων στις περιοχές αυτές η ανάπτυξη 

τουριστικών δραστηριοτήτων περιορίζεται στη δημιουργία, σύμφωνα με την κείμενη 

τουριστική νομοθεσία, τουριστικών καταλυμάτων ως εξής: 

i) στις εντός σχεδίου και εντός ορίων οικισμών περιοχές σύμφωνα με τους 

ισχύοντες όρους δόμησης 

ii) Εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών περιοχές σύμφωνα με τους όρους 

και τους περιορισμούς του ν. 3937/2011. 

ι. Περιοχές, που εντάσσονται στο σύστημα προστατευομένων περιοχών του ν. 

3937/2911, μπορούν να συμπεριλαμβάνονται σε προγράμματα ολοκληρωμένης 

τουριστικής ανάπτυξης μέσω οργανωμένων υποδοχέων τουριστικών δραστηριοτήτων 

και σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων. Οι περιοχές αυτές, σύμφωνα με τα ειδικότερα 

οριζόμενα στο άρθρο 1 του ν. 4179/2013, διέπονται από τα υφιστάμενα ειδικά νομικά 

καθεστώτα προστασίας τους. Στην περίπτωση αυτή, σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις, 

στην οικεία πράξη έγκρισης ή καθορισμού ή οριοθέτησης και χαρακτηρισμού ή 

δημιουργίας πρέπει να αξιολογούνται, ειδικώς, οι συνέπειες από τη δημιουργία και 

λειτουργία των τουριστικών αναπτύξεων στις εν λόγω περιοχές και οι επιπτώσεις στο 

τοπίο από τις προτεινόμενες παρεμβάσεις, και να τεκμηριώνεται η συμβατότητα του 
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υπό ίδρυση υποδοχέα με τα ειδικά χαρακτηριστικά και τους στόχους διατήρησης, 

προστασίας και ανάδειξης των εν λόγω περιοχών. Στην περίπτωση έργων και 

δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα σε προστατευόμενες περιοχές του δικτύου 

Natura 2000, η περιβαλλοντική αδειοδότηση διενεργείται με βάση τις σχετικές 

προβλέψεις των ειδικότερων προεδρικών διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων 

προστασίας. Σε περίπτωση ελλείψεως σχετικών προβλέψεων υποβάλλεται ως τμήμα της 

Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 10 του ν. 4014/2011 (Α΄ 209). Σε κάθε περίπτωση ο 

συντελεστής δόμησης εντός των τμημάτων του οργανωμένου υποδοχέα ή του 

σύνθετου τουριστικού καταλύματος που εμπίπτουν σε προστατευόμενες περιοχές δεν 

μπορεί να υπερβαίνει το 0,05. 

Ο περιορισμός αυτός δεν ισχύει για τους εγκεκριμένους, κατά την ημερομηνία 

δημοσίευσης του παρόντος, οργανωμένους υποδοχείς τουριστικών δραστηριοτήτων 

που μπορούν να τροποποιούνται χωρίς υπέρβαση των προβλεπόμενων, από την 

εγκριτική τους πράξη, όρων και μεγεθών δόμησης. 

5. Για τους προστατευόμενους και εγκαταλελειμμένους οικισμούς της 

κατηγορίας  (Η): 

α. Δημιουργία μηχανισμού ελέγχου των χρήσεων γης και της έντασης της τουριστικής 

δραστηριότητας βάσει των εξής κριτηρίων: επιφάνεια δομημένου χώρου, συνολικός 

αριθμός τουριστικών επιχειρήσεων με έδρα ή πραγματική λειτουργία στον οικισμό, 

αριθμός υφιστάμενων κλινών. Στόχος είναι η διαφύλαξη της αξίας του πόρου και η 

προστασία του παραδοσιακού χαρακτήρα. 

β. Διαμόρφωση αυστηρότερων κανόνων για τη μορφολογία των νέων κτισμάτων, 

ενίσχυση δράσεων αποκατάστασης κελυφών και ειδικότερα για τους εγκα-

ταλελειμμένους και φθίνοντες οικισμούς, προώθηση πρωτοβουλιών στην κατεύθυνση 

αναζωογόνησής τους. 

γ. Έλεγχος της δυνατότητας επέκτασης ή μη των οικισμών κατά τρόπο ώστε να 

διαφυλάσσεται η αξία του πόρου και να προστατεύεται ο παραδοσιακός του 

χαρακτήρας. 

δ. Ανάπτυξη δράσεων τοπικών συμφώνων ποιότητας (πέρα από τους κατά περίπτωση 

ισχύοντες κτιριολογικούς κανονισμούς), που αφορούν στη διατήρηση και ανάδειξη 

αξιόλογων μορφολογικών στοιχείων και την ιδιαίτερη τοπική αρχιτεκτονική 

παραδοσιακών οικισμών. 

ε. Αξιοποίηση εγκαταλελειμμένων ορεινών οικισμών που παρουσιάζουν αρχιτεκτονικό 

ενδιαφέρον, με τη μετατροπή κτιρίων σε καταλύματα ή και με νέες μεγαλύτερου 

μεγέθους επενδύσεις (αύξηση μέχρι και 20% της υφισταμένης δομημένης επιφάνειας), 

με κίνητρα είτε προς τους σημερινούς ιδιοκτήτες είτε προς ενδιαφερόμενους επενδυτές. 
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στ. Είναι δυνατή η ανάπτυξη σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων σε 

εγκαταλελειμμένους οικισμούς με την προϋπόθεση της αξιοποίησης και ανάδειξης του 

υπάρχοντος κτιριακού δυναμικού και σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της ισχύουσας 

νομοθεσίας. 

 6. Για τους Αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και ιστορικούς τόπους:  

- Εξασφάλιση της προσβασιμότητας, της επισκεψιμότητας και της οργάνωσής τους, 

εξωραϊσμός του περιβάλλοντος χώρου, έλεγχος χρήσεων και της εγκατάστασης 

δικτύων υποδομής, ώστε να διασφαλίζεται η βέλτιστη ανάδειξή τους. 

- Ανάδειξη, διατήρηση και διαχείριση των αρχαιολογικών χώρων, μνημείων και 

ιστορικών τόπων του εθνικού χώρου με τη συγκρότησή τους σε πολυθεματικά δίκτυα. 

- Μέριμνα για την ανάδειξη και συνολική διαχείριση του τοπίου, ώστε να αναδεικνύεται 

η άρρηκτη σχέση των αρχαιολογικών χώρων και μνημείων με το ευρύτερο περιβάλλον 

τους. 

 

Π1.1.2. Εξειδίκευση των στόχων – Προτάσεις παρεμβάσεων 

Στην προκαταρκτική πρόταση του Α΄ σταδίου της μελέτης, παρουσιάστηκαν τρία 

σενάρια παρεμβάσεων, αυτό που αποδέχεται την δυναμική των υπαρχουσών τάσεων 

διαμόρφωσης των δεδομένων του χώρου, το σενάριο της έντονης παρέμβασης, και το 

σενάριο ήπιας ανάπτυξης, το οποίο προτάθηκε από τους μελετητές και έγινε αποδεκτό 

από τον Εργοδότη.  

Η ήπια ανάπτυξη εξ ορισμού βασίζεται σε μη εντατικές παρεμβάσεις- δραστηριότητες, 

θέτοντας την ποιότητα ως προτεραιότητα έναντι της ποσότητας, και στην συγκεκριμένη 

περίπτωση θα υλοποιηθεί με την συμμετοχή όλων των φορέων (Δήμος, Δημόσιο, 

Ευρύτερο Δημόσιο και ιδιώτες), με σταδιακή υλοποίηση των παρεμβάσεων 

(ιεραρχημένα και θέτοντας προτεραιότητες) και ενδεχομένως   (σε ορισμένες 

περιπτώσεις), στα πλαίσια ευρωπαϊκών και διεθνών προγραμμάτων.   

Η επιλογή του σεναρίου ήπιων παρεμβάσεων, προφανώς δεν αποτελεί μονόδρομο 

επιλογών, δεδομένου ότι αυτό εκφράζει μια φιλοσοφία η οποία σχετίζεται με την λήψη 

μέτρων που δεν ανατρέπουν βίαια την υπάρχουσα κατάσταση, είναι σύμφωνο με τις 

αρχές της αειφορίας και προκρίνεται από το Χωροταξικό της Περιφέρειας. Οι ήπιες 

παρεμβάσεις  θεωρούμε ότι είναι σκόπιμο να ακολουθηθούν σε όλους τους τομείς 

δράσεων της περιοχής μελέτης, για να την προφυλάξουν από την σπατάλη φυσικών 

πόρων, χωρίς να προκαλέσουν κοινωνικά προβλήματα. 

Εξάλλου είναι δυνατόν να περιλάβει δράσεις, που απαιτούν χρονικά άμεση παρέμβαση 

και άλλες οι οποίες είναι δυνατόν να έχουν μακροχρόνιο ορίζοντα, ενώ προσβλέπει σε 

μια διαδικασία μεταβολής αντιλήψεων για την επίτευξη της βιώσιμης ανάπτυξης. 
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Για την επιλογή του σεναρίου ήπιας ανάπτυξης συνηγορούν και τα δεδομένα που 

συγκροτούν τον χαρακτήρα του νησιού, το οποίο διαθέτει:   

 Κρίσιμη μάζα από άποψη εδαφικής έκτασης.  

 Φέρουσα ικανότητα των φυσικών και ανθρωπογενών συστημάτων (διαθέσιμος 

φυσικός υποδοχέας, χωρητικότητα ακτών, ιδιαίτερα χαμηλή πυκνότητα κατοίκησης).  

 Υψηλή ποιότητα του φυσικού, πολιτισμικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος.  

 Τάσεις δημογραφικής ανάκαμψης.     

 Δυνατότητες εκσυγχρονισμού των υποδομών. 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω (αρχές και στόχους, υπάρχουσα κατάσταση και ήπια 

ανάπτυξη), με τις προτεινόμενες παρεμβάσεις επιδιώκεται η εξυπηρέτηση των 

ακόλουθων στόχων: 

1ος  στόχος: Η συγκράτηση και η αύξηση του πληθυσμού και η προστασία και η άνοδος 

της ποιότητας ζωής των κατοίκων 

2ος στόχος: Η ενεργοποίηση του συνόλου του νησιού σε όλους τους τομείς παραγωγής 

και η συμμετοχή του στην αναπτυξιακή διαδικασία. 

3ος στόχος: Η άρση των δυσλειτουργιών του οικιστικού ιστού. 

4ος  στόχος: Η προώθηση του ποιοτικού τουρισμού μικρής κλίμακας  

5ος  στόχος: Η προστασία και αξιοποίηση της αγροτικής παραγωγής. 

6ος  στόχος: Η προστασία και αξιοποίηση της φύσης, της πολιτισμικής κληρονομιάς και 

των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του νησιού. 

Οι στόχοι αυτοί εναρμονίζονται με τις επιλογές του Π.Π.Χ.Σ.Α.Α. της περιφέρειας Ν.Α. 

και τις κατευθύνσεις του νέου Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου 

Ανάπτυξης για τον Τουρισμό, όπου προβλέπεται, σε όλους  τους τομείς, ήπια ανάπτυξη, 

με ιδιαίτερη βαρύτητα στην σταθεροποίηση και συγκράτηση του πληθυσμού, στην 

αποτροπή μιας ενδεχόμενης εξάρτησης της οικονομίας του νησιού από την μονομερή 

τουριστική ανάπτυξη και στην συμπλήρωση του τεχνικού και κοινωνικού εξοπλισμού 

του Δήμου, ώστε να μειωθεί το σημερινό επίπεδο εξάρτησης και να αρθεί η απομόνωση 

λόγω του νησιωτικού χαρακτήρα. 

Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις συνοψίζονται ως εξής: 

1. Για τη συγκράτηση και την αύξηση του πληθυσμού και την προστασία και 

άνοδο της ποιότητας ζωής των κατοίκων: 

 Προσδιορισμός της  οικοδομήσιμης γης, μέσω πολεοδόμησης ή άλλων μηχανισμών, 

για κύρια, δευτερεύουσα κατοικία και τουριστικά καταλύματα και οργάνωση των 

λειτουργιών των οικισμών. 
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 Εξασφάλιση στους οικισμούς της αναγκαίας κοινωνικής και τεχνικής υποδομής και 

των υπηρεσιών, ώστε να αποτελούν ελκυστικούς τόπους  κατοικίας ή και 

παραθερισμού, και ιδιαίτερα στους οικισμούς που σε περιόδους αιχμής αυξάνεται πολύ 

ο πληθυσμός τους. 

 Στήριξη των αγροτικών και παραδοσιακών δραστηριοτήτων. 

 Προώθηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού και καινοτόμων εφαρμογών στον 

παραγωγικό χώρο. 

 Εξασφάλιση συνθηκών για την προσέλκυση επενδύσεων. 

 Ανάπλαση τυχόν εγκαταλελειμμένου ή και λίγο αξιοποιημένου δομημένου 

περιβάλλοντος, με ευαισθησία προς το χαρακτήρα και τη φέρουσα ικανότητά του. 

 

2. Για την ενεργοποίηση του συνόλου του νησιού σε όλους τους τομείς 

παραγωγής και την συμμετοχή του στην αναπτυξιακή διαδικασία: 

 Βελτίωση της προσπελασιμότητας του νησιού με τον εκσυγχρονισμό, σε πρώτη 

προτεραιότητα, των κύριων και δευτερευόντων οδικών αξόνων, και ολοκλήρωση των 

τεχνικών υποδομών. 

 Βελτίωση της προσπελασιμότητας των αγροτικών περιοχών, ιδιαίτερα σε περιοχές 

πρόσφορες για προσοδοφόρα γεωργία βραχυπρόθεσμα. Η διάνοιξη νέων δρόμων θα 

γίνεται με την μικρότερη δυνατή παρέμβαση στο ανάγλυφο του εδάφους, και θα 

χρησιμοποιούνται παλιά ίχνη, που δεν εντάσσονται βέβαια στο δίκτυο μονοπατιών.  

 Ενίσχυση της αναβάθμισης των τουριστικών υπηρεσιών, με ταυτόχρονη δημιουργία 

προϋποθέσεων προσέλκυσης σύγχρονων προτύπων τουριστικού ρεύματος, δεδομένου 

ότι η Αμοργός είναι πλούσια σε στοιχεία που επιτρέπουν την επιλογή αυτή. 

 Καθορισμό επιτρεπόμενων χρήσεων σε όλη την έκταση του νησιού, για την 

προστασία του εξωαστικού χώρου του από την ανεξέλεγκτη δόμηση όσο και από άλλες 

συγκρούσεις χρήσεων γης (κυρίως κτηνοτροφία). 

 Δημιουργία πόλων έλξης – τοποσήμων στον εξωαστικό χώρο, και ανάδειξη των 

μνημείων της αγροτικής κληρονομιάς που συνδυάζονται με το δίκτυο των σημασμένων 

αρχαίων μονοπατιών που υπάρχουν στο νησί. 

 Δημιουργία προϋποθέσεων για την αντιμετώπιση της έλλειψης νερού, που είναι 

μεγάλης σημασίας για το νησί, μέσω δράσεων εξοικονόμησης υδατικών πόρων, με 

εφαρμογή παραδοσιακών πρακτικών εξοικονόμησης  νερού  από τους κατοίκους του 

νησιού, δημιουργία υποδομών αφαλάτωσης του νερού για κύριες χρήσεις σε 

συνδυασμό με εγκαταστάσεις ΑΠΕ και δημιουργία μικρών τεχνικών έργων για τον 

ελεγχόμενο εμπλουτισμό του υδροφόρου ορίζοντα κυρίως στις αγροτικές εκτάσεις της 

Κάτω Μεριάς. 

 Δημιουργία υποδομών ΑΠΕ, μέσα στα πλαίσια αειφορικής και ήπιας ανάπτυξης του 

νησιού.  
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3. Για την άρση των δυσλειτουργιών του αστικού ιστού: 

 Επιλογή των κατάλληλων περιοχών για κάλυψη αφενός των σημερινών οικιστικών 

αναγκών για κύρια και παραθεριστική κατοικία και αφετέρου των αναμενόμενων στον 

χρόνο – στόχο (20ετία). 

 Βελτίωση της λειτουργικότητας του οικιστικού ιστού (κυκλοφορία, χρήσεις), 

βελτίωση και ανάδειξη της φυσιογνωμίας των οικισμών και των συνθηκών διαβίωσης 

(αρχιτεκτονική, μορφολογία κατοικίας, εξυπηρετήσεις), εκσυγχρονισμός ή 

ανακατασκευή των τεχνικών υποδομών, συμπλήρωση των κοινωνικών υποδομών. 

 Διευθέτηση της διερχόμενης κυκλοφορίας, ελάφρυνση των κέντρων και της 

παραλίας από την ανεξέλεγκτη στάθμευση και εξασφάλιση της κίνησης των πεζών. 

 Οριοθέτηση των μη οριοθετημένων οικισμών με τις διαδικασίες του Π.Δ.24-4/3-5-

1985 (ΦΕΚ181Δ’/1985), και τμηματικές πολεοδομήσεις, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο 

και εφικτό, κατά τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν.2508/1997 εντός των ορίων 

οικισμών, με εφαρμογή της παραγράφου 3 περί εισφορών, για οργάνωση των κέντρων 

των οικισμών και εξοπλισμό τους με την αναγκαία τεχνική και κοινωνική υποδομή. 

 Καθορισμός περιοχών για την εγκατάσταση ή  μεταφορά χρήσεων ασύμβατων προς 

την χρήση κατοικίας (εξόρυξη, οχλούσα βιοτεχνία και εργαστήρια, υπαίθριες αποθήκες 

υλικών, απορρίμματα, ΒΙΟΚΑ κλπ) και κατασκευή των βασικών έργων υποδομής. 

 Αναζήτηση θέσης για κοιμητήρια εκτός των οικισμών, όπως προβλέπεται από την 

σχετική νομοθεσία (Α.Ν. 582/1968, Αποφ. Α5/1210/19-4/10-5-1978 ΦΕΚ 424 Β’, 

Π.Δ.1128/11/15-12-1980 ΦΕΚ 284 Α’ άρθρο 29 του ν.2508/1997 ΦΕΚ 124 Α’ και 

Απόφαση 26882/5769/30-9/23-10-1998 ΦΕΚ 838 Δ’). 

 

4. Για την προώθηση του ποιοτικού τουρισμού μικρής κλίμακας. 

 Καθορισμός όρων και περιορισμών που δεν θα στερήσουν από τους σημερινούς και 

τους μελλοντικούς κατοίκους το δικαίωμα να έχουν ασφαλή, καλή και παραγωγική ζωή 

στον τόπο τους. 

 Διατήρηση και προώθηση της ακεραιότητας του πλούτου του περιβάλλοντος, της 

ιστορίας και της κουλτούρας που απολαμβάνουν μέχρι σήμερα οι κάτοικοι, μέσα από 

την ενθάρρυνση δραστηριοτήτων «χαμηλής όχλησης», που δεν θυσιάζουν τα πλούσια 

αποθέματα κουλτούρας και φυσικού πλούτου, που σ’ αυτά κυρίως στηρίζεται η 

αναμενόμενη ανάπτυξη του τόπου. 

 Προώθηση σύνθετων οικονομικών δραστηριοτήτων, που συνδυάζουν προοδευτικές 

γεωργικές επιχειρήσεις με καινοτόμες ήπιες τουριστικές δραστηριότητες, αλλά και 

παραδοσιακών οικονομικών δραστηριοτήτων που θα συμβάλουν στη χαλάρωση των 

εξαρτήσεων του νησιού από  εξωτερικές πηγές για αγαθά που παραδοσιακά παράγονται 

τοπικά. 
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 Στροφή προς τον τουρισμό Πολιτισμού,(Αρχαιολογικοί χώροι, Εκκλησίες, 

Ανεμόμυλοι,                                           Εγκαταλελειμμένοι  οικισμοί), 

Περιβαλλοντικού Χαρακτήρα, (Μονοπάτια, θέα, Παραλίες, Βραχομορφές), Κουλτούρας 

Φυσικού Περιβάλλοντος (Παραδοσιακές Γεωργικές πρακτικές, Σπηλιές, Ειδικές 

καλλιέργειες,  Εγκαταλελειμμένα Λατομεία).  

5. Για την προστασία και αξιοποίηση της αγροτικής παραγωγής. 

 Ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και κατάρτιση νέων ανθρώπων σε εναλλακτικές 

μορφές πρωτογενούς και δευτερογενούς παραγωγής, που στοχεύουν στην βελτίωση 

των συνθηκών ζωής, στη διατήρηση παραδοσιακών προϊόντων του πρωτογενή και του 

δευτερογενή τομέα και στην διαφύλαξη των φυσικών πόρων. 

 Εγκατάσταση δικτύου αγροτικών δρόμων ώστε να είναι προσπελάσιμη η γεωργική 

γη άμεσης απόδοσης, με τις ελάχιστες δυνατές επεμβάσεις στο τοπίο, με σεβασμό στα 

μνημεία του εξωαστικού χώρου. 

 Καθορισμός όρων προστασίας που θα συμβάλουν στη σταδιακή εδραίωση της 

γεωργίας σαν προσοδοφόρας επιχείρησης, στην προστασία του ήρεμου αγροτικού 

τοπίου σε γη κοντά σε ευαίσθητα πολιτισμικά μέρη, και στη δημιουργία εν δυνάμει 

δραστηριοτήτων που διευκολύνουν επανάχρηση των οικισμών, επικεντρωμένη σε 

παραδοσιακές καλλιέργειες. 

 Αξιοποίηση της αγροτικής παραγωγής (γεωργία, κτηνοτροφία, μελισσοκομία), με 

σύγχρονη καλλιέργεια, μεταποίηση, προβολή και διάθεση των προϊόντων εντός και 

εκτός του νησιού.  

 Καθορισμός βοσκοτόπων και κατασκευή μέσα σε αυτούς των βασικών υποδομών, 

ώστε να εκλείψει η ανεξέλεγκτη βόσκηση. 

 Δημιουργία εκπαιδευτικού κέντρου διδασκαλίας και εφαρμογής παραδοσιακών 

πρακτικών καλλιέργειας στην Αμοργό.  

 Στήριξη της επαγγελματικής αλιείας με τη δημιουργία αλιευτικών καταφυγίων, και 

με την εκ περιτροπής απαγόρευση της αλιείας σε αλιευτικές περιοχές με στόχο τον 

εμπλουτισμό τους. 

 

6. Για την προστασία και αξιοποίηση της φυσικής και πολιτισμικής 

παρακαταθήκης του νησιού, προτείνεται: 

 Καθορισμός «Περιοχών Ειδικής Προστασίας»(ΠΕΠ), «Περιοχών περιορισμού και 

ελέγχου δόμησης» με ειδικούς όρους δόμησης για τον έλεγχο της οικιστικής 

εξάπλωσης, και επιτρεπόμενων χρήσεων και ορίου κατάτμησης στην εξωαστική 

περιοχή. 

 Προστασία της μη αστικής γης με οριστικοποίηση των εκτάσεων που θα 

καταλαμβάνουν οι οικισμοί (οριοθετήσεις, πολεοδομήσεις).  
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 Διενέργεια από τις αρμόδιες Υπηρεσίες αρχαιολογικών ερευνητικών ανασκαφών 

στους αρχαιολογικούς χώρους για την ιεράρχηση της σπουδαιότητας των 

αρχαιολογικών χώρων, και την έκδοση των προβλεπόμενων Αποφάσεων για τον 

χαρακτηρισμό των περιοχών ως «Α» και «Β»και καθορισμό των όρων δόμησής τους. 

 Αποκάλυψη, συντήρηση και αποκατάσταση μνημείων της αρχαιότητας και της 

πρόσφατης ιστορίας του νησιού και δημιουργία «αρχαιολογικού δικτύου» προσβάσιμου 

και επισκέψιμου. 

 Επανάχρηση διατηρητέων και αξιόλογων κτιρίων και εγκαταστάσεων για την 

κάλυψη ελλείψεων στον τομέα του πολιτισμού, με Δημοτική και με ιδιωτική 

πρωτοβουλία. 

 Επισήμανση  των ευαίσθητων περιβαλλοντικών και γεωλογικών σημείων που 

χρήζουν προστασίας. 

  Επισήμανση σημείων περιβαλλοντικής ή γεωλογικής σημασίας (τοποσήμων) και η 

ένταξή τους σε ένα δίκτυο με ιδιαίτερες θέες, μονοπάτια και άλλα στοιχεία ιδιαίτερου 

ενδιαφέροντος. 

 Διενέργεια από τις αρμόδιες Υπηρεσίες των απαιτούμενων διαδικασιών 

χαρακτηρισμού εκτάσεων με δασικό χαρακτήρα και ένταξή τους σε δίκτυο αξιόλογων 

θέσεων του νησιού, 

 Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας, και 

αξιοποίηση του κατάλληλου για εγκατάσταση ΑΠΕ φυσικού περιβάλλοντος του νησιού. 

 Σύνταξη μελέτης διαχείρισης υδατικών πόρων. 

 

Π1.2. Βασικά προγραμματικά μεγέθη - Πληθυσμός 

Η  εκτίμηση του μεγέθους του αναμενόμενου πληθυσμού στην 20ετία που 

παρουσιάζεται στον πίνακα Π1.2 της παρούσας μελέτης βασίζεται σε μεγέθη που 

αντικατοπτρίζουν το επίπεδο ανάπτυξης που έχει πραγματοποιηθεί ως σήμερα και είναι 

σχετικά χαμηλό, λόγω κυρίως της υπολειτουργίας των παραγωγικών τομέων.  

Η παρούσα μελέτη στοχεύει στην εξάλειψη των αιτιών που κράτησαν την ανάπτυξη σε 

χαμηλά επίπεδα, και στην ενεργοποίηση όλων των πλεονεκτημάτων του νησιού και των 

κατοίκων του για  δράσεις στα πλαίσια των αρχών της αειφορίας σε όλους τους τομείς, 

που θα έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία συνθηκών με θετικές επιπτώσεις στην 

αύξηση του μόνιμου και εποχιακού πληθυσμού.  

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, και με βάση: 

 την πληθυσμιακή μεταβολή 1991-2011, 

 την αναμενόμενη θετική μεταβολή που επιδιώκεται με τις επιχειρούμενες            

παρεμβάσεις, 

 την ευκταία και αναμενόμενη ανάπτυξη του νησιού και την ευκταία και αναμενόμενη 

ανάκαμψη της Χώρας, δεχόμαστε ότι ο μόνιμος πληθυσμός – στόχος της επόμενης 
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20/ετίας θα είναι της τάξης των 3.000 κατοίκων (πυκνότητα κατοίκησης περίπου 24 

άτομα/τετρ.χιλμ),  κατανεμημένος στους οικισμούς αναλογικά, με βάση τον σημερινό 

πληθυσμό τους, θεωρώντας ότι η επιδιωκόμενη ισόρροπη ανάπτυξη θα έχει ως 

αποτέλεσμα την ανάλογη ενίσχυση όλων των οικισμών.  

Όσον αφορά τον εποχιακό πληθυσμό, τα διαθέσιμα επίσημα στοιχεία είναι ανεπαρκή 

έως ανύπαρκτα. Λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία της ΕΣΥΕ που αναφέρονται στον 

αριθμό αφίξεων και διανυκτερεύσεων κατά κατηγορία καταλυμάτων, τις προσεγγίσεις 

των αρμόδιων φορέων τουρισμού και  προσβλέποντας σε μία ισόρροπη ανάπτυξη και 

κατανομή του τουρισμού, δεχόμαστε ότι ο εποχιακός πληθυσμός θα είναι της τάξης των 

20000 επισκεπτών ετησίως, με πληθυσμό αιχμής 12000 επισκέπτες. 

 

Π1.3. Χωρική οργάνωση του Δήμου – Ρόλοι των οικισμών στο οικιστικό δίκτυο 

Η Αμοργός είναι ένας τόπος δραστηριοτήτων μικρής έκτασης και έντασης, όπου, για 

την εκπόνηση της πρότασης, έχει επιλεγεί το σενάριο της ήπιας παρέμβασης. Oι 

προτάσεις χωρικής οργάνωσής της δεν προκαλούν βίαιες ανακατατάξεις και κοινωνικές 

ανατροπές ούτε κατασπατάληση των φυσικών πόρων. 

 Η υπάρχουσα και διατηρούμενη χωροταξική διάρθρωση, λόγω του επιμήκους 

σχήματος του νησιού, περιλαμβάνει σε κεντροβαρική θέση ένα ισχυρό κέντρο του 

νησιού, και εν προκειμένω το δίπολο Χώρα – Κατάπολα, και επί μέρους κέντρα που 

εξυπηρετούν τις υπόλοιπες περιοχές, δηλαδή στο βόρειο αναπτύσσεται ο Όρμος 

Αιγιάλης, ως δεύτερο σημαντικό λιμάνι και ισχυρός τουριστικός πόλος, με υποστήριξη 

από το δίπολο Λαγκάδια – Θολάρια, και στο νότιο τμήμα η Αρκεσίνη, ως γεωργικό – 

κτηνοτροφικό τοπικό κέντρο με ευρύτερη περιοχή που έχει ιδιαίτερο αρχαιολογικό 

ενδιαφέρον και εγγενείς δυνατότητες που δεν έχουν αξιοποιηθεί. 

  Δεν προτείνονται μεταβολές στη διάρθρωση του οικιστικού συμπλέγματος. Στο 

κέντρο του νησιού, όπου λειτουργεί το δίπολο της Χώρας στο ορεινό τμήμα και των 

Καταπόλων και των οικισμών του στην παραθαλάσσια ζώνη, διατηρείται ο κεντρικός 

χαρακτήρας της πρωτεύουσας του νησιού, με ρυθμίσεις για κάλυψη οικιστικών 

αναγκών, δημιουργία προϋποθέσεων ήπιας τουριστικής ανάπτυξης, ενίσχυση των 

κοινόχρηστων και κοινωφελών υποδομών, ανάδειξη και αξιοποίηση του παραδοσιακού 

χαρακτήρα και του αξιόλογου κτιριακού αποθέματος.  

 Ενισχύεται ο ρόλος του οικισμού Κατάπολα ως κύριου λιμένα και δευτερεύοντος 

υποδοχέα μελλοντικής ελάφρυνσης της πρωτεύουσας Χώρας από υπερτοπικές 

λειτουργίες που ενδέχεται να προκαλέσουν συγκεντρώσεις ασύμβατες προς τον 

χαρακτήρα της, με ρυθμίσεις για κάλυψη οικιστικών αναγκών, ανάδειξη της ιδιαίτερης 

φυσιογνωμίας τμήματος της παραλιακής ζώνης, συμπλήρωση και εκσυγχρονισμό της 

λιμενικής υποδομής, βελτίωση της κυκλοφορίας οχημάτων με αποσυμφόρηση του 

κέντρου από την κυκλοφορία του λιμανιού, και  με αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων 



Σχέδιο Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) Δήμου Αμοργού – Β1 Στάδιο 

 

Συμπράττοντα Γραφεία: Β. Βαλασσά - Ε. Συμβουλίδου – Ν. Βλαχόπουλου – Γ. Αδαμόπουλου  27 
 

του από άποψη άνετης προσπέλασης, κυκλοφορίας, στάθμευσης κλπ. Ο οικισμός 

Ξυλοκερατίδι ενισχύεται σαν προορισμός τουρισμού – αναψυχής και μόνιμης κατοικίας, 

με βελτίωση της κυκλοφορίας οχημάτων και με υποδομή αλιείας και ήπιων 

ναυπηγοεπισκευαστικών δραστηριοτήτων για την εξυπηρέτησή της.  

 Στο βόρειο τμήμα του νησιού,οι ημιορεινοί οικισμοί Λαγκάδα, Θολάρια και Ποταμός 

συνδέονται μεταξύ τους, χαλαρώνοντας τους δεσμούς εξάρτησης από τον 

παραθαλάσσιο πόλο, τον Όρμο Αιγιάλης, και αποτελούν έναν ενισχυμένο ημιορεινό 

πόλο κοινωνικής ανάπτυξης και ποιοτικής τουριστικής συγκέντρωσης.  Προβλέπονται 

ρυθμίσεις για κάλυψη οικιστικών αναγκών και συμπλήρωση του κοινόχρηστου και 

κοινωφελούς εξοπλισμού, μέσα από διαδικασίες οριοθέτησης των οικισμών, μικρών 

νέων εντάξεων  και, ενδεχομένως, τμηματικών πολεοδομήσεων. Στον Ποταμό 

προτείνεται η σύνδεση των δύο τμημάτων του οικισμού και η διερεύνηση δυνατότητας 

συμπληρωματικού οδικού κλάδου που θα εξυπηρετεί το τμήμα του οικισμού με το 

μεγαλύτερο υψόμετρο. 

 Ενισχύεται ο ρόλος του παραλιακού οικισμού Όρμος Αιγιάλης, στο κέντρο του τόξου 

διάταξης των ανωτέρω ημιορεινών οικισμών, αφενός ως  δεύτερου λιμανιού του 

νησιού, και  αφετέρου, ως τουριστικού προορισμού, με ρύθμιση για κάλυψη οικιστικών 

αναγκών κύριας και δευτερεύουσας κατοικίας και τουριστικών καταλυμάτων, 

εξυγείανση και αισθητική αναβάθμιση της παραλιακής του ζώνης, εξασφάλιση 

προσπελάσεων και συμπλήρωση του κοινωνικού εξοπλισμού κυρίως με αξιοποίηση των 

εισφορών γης στην προτεινόμενη για πολεοδόμηση εκταταμένη παραλιακή ζώνη, 

συμπλήρωση και εκσυγχρονισμό της λιμενικής υποδομής και βελτίωση της 

κυκλοφορίας οχημάτων.  

 Για την αναβίωση, διατήρηση και ενθάρρυνση των παραδοσιακών παραγωγικών 

κλάδων και της παραγωγικής πολυμορφίας τους και την παράλληλη λειτουργία και 

συνεργασία στους τομείς τουρισμού- αγροτικής παραγωγής – μεταποίησης και 

διακίνησης προϊόντων, προτείνεται η εκπόνηση μελετών για τη δημιουργία ασφαλών 

προσπελάσεων των αγροτικών περιοχών της Αιγιάλης, των Καταπόλων και της Κάτω 

Μεριάς, με ενίσχυση και συμπλήρωση του δικτύου των αγροτικών δρόμων, και με τη 

μικρότερη δυνατή βλάβη στο περιβάλλον.  

 Στο νότιο τμήμα του νησιού, στην Κάτω Μεριά, οι μικροί ημιορεινοί οικισμοί 

Αρκεσίνη, Καμάρι, Βρούτση, Κολοφάνα, Καλοταρίτισα, Ραχούλα και Μαύρη Μύτη, που 

έχουν αναπτυχθεί κυρίως κατά μήκος του κύριου οδικού άξονα του νησιού, διατηρούν 

τους δεσμούς εξάρτησης από τα κέντρα του νησιού, λόγω της συγκέντρωσης σε αυτά 

των βασικών λειτουργιών και εξυπηρετήσεων και δευτερευόντως της απασχόλησης, 

επιδιώκεται όμως η κατά το δυνατόν χαλάρωση της έντασης αυτής της εξάρτησης και η 

ενίσχυση της μεταξύ τους λειτουργικής σχέσης, μέσω της δημιουργίας ενός 

αποκεντρωμένου πυρήνα άσκησης νέων δραστηριοτήτων στην Αρκεσίνη και ενός νέου 
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πόλου έλξης εναλλακτικού τουρισμού στην παραλία της Καλοταρίτισσας, προβολής του 

αρχαιολογικού πλούτου, και οργάνωσης και συμπλήρωσης του κοινόχρηστου και 

κοινωνικού εξοπλισμού τους  μέσα από διαδικασίες οριοθέτησης των οικισμών και 

ενδεχομένως τμηματικών πολεοδομήσεων.  

 Οικιστικές συγκεντρώσεις που δημιουργήθηκαν με τις διαδικασίες της εκτός σχεδίου 

δόμησης (Νερά, Άγιος Παύλος, Λεύκες, Περιοχή Σακκά) και ο Ασφοντυλίτης, 

εγκαταλελειμμένος οικισμός του 19ου αι., αντιμετωπίζονται κατά περίπτωση, με 

σημαντικό καθοριστικό παράγοντα  τις αρχαιολογικές και τις περιβαλλοντικές 

δεσμεύσεις. 

 Προστατεύονται και παραμένουν εκτός οικιστικής ανάπτυξης, Περιοχές Ειδικής 

Προστασίας (Π.Ε.Π.), οι οποίες, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 4 του 

άρθρου 4 του ν.2508/1997, είναι χώροι αρχαιολογικού, αρχιτεκτονικού, ιστορικού ή 

λαογραφικού ενδιαφέροντος, παραθαλάσσιες ή παραποτάμιες ζώνες, βιότοποι και τόποι 

ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, δάση, δασικές εκτάσεις κλπ. 

 Οριοθετούνται «περιοχές περιορισμού και ελέγχου της δόμησης», με στόχο τον 

περιορισμό και τον έλεγχο της οικιστικής εξάπλωσης, στις οποίες, σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 4 του ν.2508/1997, ορίζονται οι 

επιτρεπόμενες χρήσεις, το όριο εμβαδού κάτω από το οποίο δεν επιτρέπεται η 

κατάτμηση των ιδιοκτησιών, και επιβάλλονται και άλλα μέτρα ειδικής προστασίας.  

 Υποδεικνύονται οι εκτάσεις ιδιοκτησίας Δήμου, όπου είναι δυνατή η ανάπτυξη 

κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, και εναλλακτικές θέσεις, που κατ΄ αρχή κρίνονται 

κατάλληλες από γεωλογική άποψη, για την επιλογή χώρων για  οχλούσες χρήσεις και 

εργαστήρια. 

 Προτείνεται συμπλήρωση και ολοκλήρωση των έργων τεχνικών υποδομών και 

υποδομών περιβάλλοντος (ύδρευση, οδικό δίκτυο, αποχέτευση, ΒΙΟΚΑ, απορρίμματα), 

ενίσχυση και εμπλουτισμός των υπαρχουσών λιμενικών εγκαταστάσεων  και 

δημιουργία εναλλακτικών εγκαταστάσεων μικρού δυναμικού (πλωτές προβλήτες) για 

την ενίσχυση του θαλάσσιου τουρισμού σε λιγότερο αναπτυγμένους οικισμούς και 

τοποθεσίες.  

 Οι καλλιεργούμενες γεωργικές εκτάσεις εκτός των ορίων των οικισμών  

προστατεύονται και ενισχύονται, είτε για τον εκσυγχρονισμό των καλλιεργειών και για 

την προώθηση σύνθετων μορφών ανάπτυξής τους, σε συνδυασμό με ήπιες μορφές 

τουρισμού (αγροτουρισμός) ή/ και με μικρές μονάδες μεταποίησης των αγροτικών 

προϊόντων και οικοτεχνίας, είτε για τη διατήρηση και προαγωγή παραδοσιακών μορφών 

καλλιέργειας και καλλιέργειας ειδικών τοπικών προϊόντων, επίσης σε συνδυασμό με 

ήπιες μορφές τουρισμού. 
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Π2. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 

Π2.1 Γενικές Αρχές 

 

Η οργάνωση των χρήσεων γης και τα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος στην  

Αμοργό  απεικονίζονται στον Χάρτη Π1-Π2 σε κλ. 1:25.000 

Στο παρόν κεφάλαιο εξειδικεύονται οι προτάσεις που αναφέρονται στο Δομικό Σχέδιο 

Χωρικής Οργάνωσης του Δήμου, και αποτελούν τις Γενικές Αρχές για την Οργάνωση 

των Χρήσεων Γης (βλ. κεφ.Π.1). Σύμφωνα με τις γενικές αρχές, οι προτεινόμενες 

περιοχές ρυθμίσεων διαρθρώνονται με βάση πέντε κύριες θεματικές κατηγορίες: 

 Περιοχές Οικιστικής και Τουριστικής Ανάπτυξης  

 Περιοχές άσκησης δραστηριοτήτων του πρωτογενή και του δευτερογενή τομέα   

 Περιοχές Ειδικής Προστασίας (ΠΕΠ)  

 Ζώνες Περιορισμού και Ελέγχου της Δόμησης (Ζ.Π.Ε.Δ.) 

  Περιοχές Ειδικών Χρήσεων  

Οι προτεινόμενες περιοχές ρυθμίσεων και ο προτεινόμενος καθορισμός χρήσεων, όρων 

και περιορισμών δόμησης σε αυτές, αναλύονται στην συνέχεια. 

 

Π2.2 Περιοχές Οικιστικής Ανάπτυξης 

Π2.2.1 Χωρητικότητα οικισμών  

 
Η θεωρητική χωρητικότητα σε πληθυσμό των οικισμών υπολογίζεται με βάση τις 

οικοδομήσιμες επιφάνειες και τον ισχύοντα μέσο συντελεστή δόμησης. Η πραγματική 

χωρητικότητα είναι μικρότερη, και εξαρτάται από τον βαθμό εξάντλησης του 

επιτρεπόμενου συντελεστή δόμησης και από τον βαθμό οικοδόμησης κάθε περιοχής.  

Ο υπολογισμός της ακριβούς χωρητικότητας των οικισμών της Αμοργού δεν είναι 

εφικτός, για τους εξής λόγους: 

 οι οικισμοί δεν έχουν ρυμοτομικό σχέδιο, και επομένως δεν είναι γνωστή η 

έκταση των οικοδομήσιμων επιφανειών (Ο.Τ.). 

 το καθεστώς δόμησης που διέπει τους οικισμούς με πληθυσμό μικρότερο από 

2000 κατοίκους (Π.Δ. 20/30-8-1985 ΦΕΚ 414Δ΄) και τους παραδοσιακούς οικισμούς, 

περιέχει σημαντικές διαβαθμίσεις στον συντελεστή δόμησης, ανάλογα με το μέγεθος 

των οικοπέδων, και στην παρούσα φάση δεν είναι γνωστή η υπάρχουσα κατάτμηση 

γης. 

Για τη σύνταξη του ενδεικτικού πίνακα Π2.2.1. που παρουσιάζει κατά προσέγγιση την 

χωρητικότητα και τα μεγέθη πυκνοκατοίκησης των οικισμών με τα σημερινά δεδομένα, 

έγιναν ορισμένες παραδοχές, σχετικά με την έκταση των οικισμών, τις οικοδομήσιμες 
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επιφάνειες, τον μέσο συντελεστή που προκύπτει από την εφαρμογή του κλιμακωτού 

σ.δ. στους οικισμούς και τους περιορισμούς μέγιστης δομημένης επιφάνειας ανά άρτιο 

οικόπεδο στους οριοθετημένους οικισμούς, τον συντελεστή κορεσμού και το επιθυμητό 

μέγεθος αντιστοιχίας δομημένης επιφάνειας ανά κάτοικο.  

Συγκεκριμένα: 

Για τον υπολογισμό της επιφάνειας των οικισμών μετρήθηκαν, στους μεν 

οριοθετημένους οικισμούς, οι εκτάσεις που περιλαμβάνονται στα όρια που 

καθορίστηκαν σύμφωνα με το Π.Δ/μα 24-4/3-5-1985 (ΦΕΚ 181 Δ΄) που αφορά την 

οριοθέτηση των οικισμών με πληθυσμό μικρότερο από 2000 κατοίκους, στους δε μη 

οριοθετημένους οικισμούς, η επιφάνεια του υφιστάμενου οικισμού. Παρατηρούμε ότι  

όπου υπάρχει οριοθέτηση, ο υφιστάμενος οικιστικός υποδοχέας ταυτίζεται με τον 

οριοθετημένο, δείγμα ότι οι οριοθετημένοι οικισμοί ασφυκτιούν και επίσης ότι στους μη 

οριοθετημένους οικισμούς η δόμηση επιτρέπεται κατά περίπτωση, γεγονός που 

εμπεριέχει τον κίνδυνο κάποιου βαθμού αυθαιρεσίας. 

Το ποσοστό που καταλαμβάνουν τα (θεωρητικά) οικοδομικά τετράγωνα, στο εντός 

ορίων σχετικά πυκνοδομημένο τμήμα των οικισμών ελήφθη ίσο με 80% της συνολικής 

του έκτασης, ενώ για τους υπόλοιπους οικισμούς που είναι αραιοδομημένοι το ποσοστό 

των  

οικοδομήσιμων εκτάσεων ελήφθη ίσο με 60% της συνολικής τους έκτασης, δεδομένου 

ότι, σύμφωνα με τα ισχύοντα σταθερότυπα, κατά την πολεοδόμησή τους θα πρέπει να 

εξασφαλισθούν χώροι κοινόχρηστης και κοινωφελούς υποδομής κατ΄ ελάχιστον 40% 

της έκτασής τους. 

Ο μέσος συντελεστής δόμησης στους οριοθετημένους οικισμούς, σύμφωνα με την 

κλιμάκωση που προβλέπεται από το Π.Δ. 24-4/3-5-1985 ΦΕΚ181Δ΄ είναι κατά μέσο 

όρο ίσος με 0,8 για τους οριοθετημένους και πυκνοδομημένους οικισμούς,  0,6 για 

τους μη οριοθετημένους κύριους οικισμούς και 0,4 για τους πολύ μικρούς οικισμούς 

(Άγιος Παύλος, Λεύκες, Μαύρη Μύτη).  

Ως επιθυμητό μέσο μέγεθος αντιστοιχίας δομημένης επιφάνειας ανά κάτοικο 

θεωρήθηκαν τα 45.00 τ.μ. σε όλους τους οικισμούς. 

Οφείλουμε να σημειώσουμε και πάλι ότι, σύμφωνα με τα μεγέθη του πίνακα αυτού, 

που  είναι ενδεικτικά και όχι απόλυτα αξιόπιστα, για τους λόγους που προαναφέραμε, η 

εναπομένουσα χωρητικότητα των οικισμών στα σημερινά τους όρια, με τα ανωτέρω 

δεδομένα και τους σημερινούς πληθυσμούς, ποικίλει ανά οικισμό, και σε επίπεδο Δήμου 

είναι πολύ μικρή.  
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ΔΗΜΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥ - ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟΙΚΙΣΜΩΝ                                                  ΠΙΝΑΚΑΣ Π2.2.1 

ΧΩΡΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 
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-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 

                               

Αμοργός,η 13.80 11.04 397 0.80 45 10 7 60.88 0.59 0.40 36 269 -128.14 672 6% 

Αιγιάλη,η 16.70 13.36 261 0.80 45 10 7 60.88 0.32 0.40 20 325 64.36 813 6% 

Όρμος Αιγιάλης,ο 8.35 6.68 147 0.80 45 10 7 60.88 0.36 0.40 22 163 15.68 407 6% 

Ποταμός,ο 6.78 5.42 95 0.80 45 10 4 81.80 0.21 0.40 18 177 82.47 444 8% 

Θολάρια,τα 7.00 5.60 138 0.80 45 10 7 60.88 0.40 0.40 25 136 -1.62 341 6% 

Κατάπολα,τα 7.60 6.08 134 0.80 45 20 7 57.39 0.38 0.40 22 140 5.57 349 11% 

Ξυλοκερατίδιον,το 6.40 5.12 156 0.80 45 10 7 60.88 0.50 0.40 30 125 -31.31 312 6% 

Πέρα Ραχίδι,το 2.04 1.63 48 0.80 45 10 7 60.88 0.48 0.40 29 40 -8.26 99 6% 

Ραχίδιον,το 8.87 7.10 172 0.80 45 10 6 66.56 0.36 0.40 24 189 16.91 472 7% 

Αρκεσίνη,η 9.50 7.60 106 0.60 45 10 3 72.99 0.19 0.40 14 222 115.90 555 7% 

Καλοταρίτισσα,η 1.60 1.28 20 0.60 45 10 3 72.99 0.21 0.40 16 37 17.37 93 7% 

Καλοφάνα,η 1.03 0.82 40 0.60 45 10 3 72.99 0.67 0.40 49 24 -15.94 60 7% 

Ραχούλα,η 0.20 0.16 10 0.60 45 10 2 83.57 0.75 0.40 63 5 -4.65 13 8% 

Βρούτσης,ο 2.56 2.05 41 0.60 45 10 6 52.91 0.38 0.40 20 43 2.34 108 5% 

Καμάριον,το 6.33 5.06 46 0.60 45 10 6 52.91 0.17 0.40 9 107 61.17 268 5% 
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Προβάλλοντας αναλογικά τα ανωτέρω στοιχεία στον χρόνο-στόχο, υπολογίζουμε, και 

πάλι ενδεικτικά, την έκταση που θα πρέπει να έχει η περιοχή ένταξης κάθε οικισμού, 

και ειδικότερα, για τους οριοθετημένους οικισμούς το πέραν του ορίου εντασσόμενο 

τμήμα, ενώ για τους μη οριοθετημένους οικισμούς το πέραν του υφιστάμενου οικισμού 

εντασσόμενο τμήμα.  

Επισημαίνουμε ότι  οι περιοχές ένταξης που βρίσκονται εκτός των εγκεκριμένων ορίων 

των οικισμών και εκτός των ορίων που θα εγκριθούν με τη διαδικασία του Π.Δ.24-4/3-

5-1985, γίνονται οικοδομήσιμες (εντός σχεδίου) μόνο μετά από πολεοδόμηση.  

 

Π2.2.2  Αναγκαιότητα επεκτάσεων 

 
Όπως προαναφέρθηκε, τόσο ο μόνιμος πληθυσμός – στόχος της επόμενης 20ετίας  

(3000 άτομα) όσο και ο εποχιακός πληθυσμός (πληθυσμός αιχμής 12000 άτομα) 

δεχόμαστε ότι θα είναι ισόρροπα κατανεμημένος στους οικισμούς, θεωρώντας ότι η 

επιδιωκόμενη ισόρροπη ανάπτυξη του νησιού θα έχει σαν αποτέλεσμα την 

ανάλογη ενίσχυση όλων των οικισμών.  Αυτή η παραδοχή μπορεί να υλοποιηθεί 

προς το πέρας του χρόνου – στόχου, όταν θα έχουν ενεργοποιηθεί και αποδώσει οι 

δράσεις που θεωρούνται προϋποθέσεις για την ανάκαμψη του νησιού.  

Οπωσδήποτε δεν είναι δυνατό όλη η μελλοντική ανάπτυξη να φιλοξενηθεί μέσα στους 

υφιστάμενους οικισμούς. Με αναμενόμενο πληθυσμό στο χρόνο-στόχο αυξημένο κατά 

50% σε όλους τους οικισμούς, επιχειρούμε να προσδιορίσουμε τις θέσεις των 

οικοδομήσιμων εκτάσεων των οικισμών, λαμβάνοντας υπόψη παράλληλα τους 

περιορισμούς που υφίστανται λόγω των χαρακτηρισμένων αρχαιολογικών χώρων και 

των δεσμεύσεων της δασικής νομοθεσίας, του φυσικού ανάγλυφου και των τυχόν 

ιδιαίτερων συνθηκών κάθε οικισμού. 

Όπως προκύπτει από τον πίνακα Π2.2.1, όλοι οι οικισμοί δεν έχουν ή έχουν οριακά τη 

δυνατότητα να καλύψουν τις σημερινές τους οικιστικές ανάγκες του μόνιμου και του 

εποχιακού πληθυσμού,  μέσα στα εγκεκριμένα ή στα υλοποιημένα όριά τους, που 

επομένως κρίνονται ανεπαρκή για την κάλυψη και των οικιστικών αναγκών του 

μόνιμου και του εποχιακού πληθυσμού κατά το χρόνο - στόχο.  

Η έλλειψη οικοδομήσιμης γης στους οριοθετημένους οικισμούς είναι αναμενόμενη, 

αφού μέσα στο εγκεκριμένο όριο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το Π.Δ. 24-4/3-

5-1985 (ΦΕΚ181Δ΄), περιλαμβάνεται μόνο το συνεκτικό τμήμα τους, με την προοπτική 

του προσδιορισμού της οικοδομήσιμης έκτασής τους μέσα από τις διαδικασίες του 

ΣΧΟΟΑΠ και της Πολεοδομικής Μελέτης.  

Ειδικώτερα, από τη διερεύνηση των δυνατοτήτων και δεσμεύσεων για χαρακτηρισμό 

περιοχών οικιστικής ένταξης, προκύπτουν τα ακόλουθα: 

ΧΩΡΑ:  Είναι αρχαιολογικός χώρος, παραδοσιακός, αξιόλογος συνεκτικός οικισμός που 

δεν έχει οριοθετηθεί. Το συνεκτικό τμήμα του οικισμού έχει έκταση περίπου 138 στρ., 
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και μαζί με το τμήμα που έχει αραιότερη δόμηση και έχει τις προϋποθέσεις να 

περιληφθεί στο όριο του οικισμού, έχουμε ένα σύνολο περίπου 153 στρ., με 

εναπομένουσα χωρητικότητα ανεπαρκή για την εξυπηρέτηση όχι μόνο του 

αναμενόμενου πληθυσμού κατά το χρόνο – στόχο, αλλά στην πραγματικότητα και του 

σημερινού.  

Ολόκληρη η έκταση του οικισμού και ο περιβάλλων χώρος εμπίπτουν στον 

«Αρχαιολογικό Χώρο Αμοργού», και επομένως, για ένταξη οποιασδήποτε έκτασης θα 

πρέπει να υπάρχει η σύμφωνη γνώμη της Β’ Εφορίας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, η οποία 

θα ενημερωθεί στη φάση της προβλεπόμενης διαβούλευσης. 

Στο παρόν στάδιο μελέτης, κρίνουμε απαραίτητο η πρότασή μας να ανταποκρίνεται σε 

προϋποθέσεις που πηγάζουν από την ίδια την υπόσταση του οικισμού.  

Συγκεκριμένα, η Χώρα Αμοργού είναι η πιο «όμορφη» Χώρα των Κυκλάδων. 

Δημιουργήθηκε με την «παράδοση», από γενιά σε γενιά, χαρακτηριστικών, υλικών, 

τεχνικών,  δημιουργήθηκε από τις ανάγκες των κατοίκων της. Είναι ένα πολύ αξιόλογο  

σύνολο που απηχεί τις αρχές της Κυκλαδίτικης αρχιτεκτονικής, που μπορεί να 

αναπαράγεται μόνο σε περιορισμένη έκταση, όση χρειάζεται αφενός για να μη νοθευτεί 

και αφετέρου για να προβληθεί.  

Όπως όμως αποδεικνύεται από τις πρόσφατες κατασκευές (κυρίως στο νότιο και δυτικό 

τμήμα της), δεν είναι εφικτό να αφομοιωθούν από τον παραδοσιακό ιστό οι σύγχρονες 

κατασκευές,  ακόμη κι αν πληρούν όλους τους όρους και περιορισμούς δόμησης που 

έχουν επιβληθεί. Και αυτό συμβαίνει επειδή η κλίμακα των κατασκευών, η χρήση τους 

και η φιλοσοφία δόμησης έχουν μεταβληθεί και επηρεάζουν αποφασιστικά το τελικό 

αποτέλεσμα έτσι, ώστε μια συνεχόμενη εκτεταμένη περιοχή ένταξης θα αλλοίωνε 

οριστικά την εικόνα του οικισμού. Εξ άλλου, λόγω της μορφολογίας του εδάφους της 

ευρύτερης περιοχής, δεν υπάρχει σημαντικής επιφάνειας έκταση συνεχόμενη με τον 

οικισμό, η οποία θα μπορούσε να δομηθεί με τα σημερινά δεδομένα, χωρίς να  

«προβάλλεται» πάνω στον παραδοσιακό οικισμό. Αυτό το μειονέκτημα – της προβολής 

πάνω στον παραδοσιακό οικισμό-παρουσιάζουν και κάποιες από τις θέσεις που 

προτάθηκαν προς ένταξη από κατοίκους και που περιλαμβάνονται στο σχετικό 

πρακτικό, δηλαδή οι θέσεις νότια από το ελικοδρόμιο, κάτω από την παλιά κεραία του 

0ΤΕ, νοτιοδυτικά από το Κέντρο Υγείας. Η τελευταία, αναπτύσσεται κατά μήκος του 

Επαρχιακού δρόμου, στην πλευρά του απέναντι από τον οικισμό, γεγονός που θα 

δυσχεράνει τη λειτουργία  τόσο του οδικού άξονα όσο και αυτής της ίδιας της 

οικιστικής συγκέντρωσης, η οποία δεν έχει σημαντικό μέγεθος για να εξυπηρετήσει την 

διαπιστωμένη ανάγκη για νέα πολεοδομημένη-οικοδομήσιμη έκταση (σχεδόν 14 

στρέμματα) λειτουργώντας αυτόνομα, αλλά θα έχει άμεση εξάρτηση από τον κύριο 

οικισμό. 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, προτείνουμε ως οικιστικές περιοχές της Χώρας τις 

ακόλουθες: 
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α. δύο μικρές εκτάσεις εμβαδού  6,2 και 16,5 στρ. στο νότιο και νοτιοδυτικό τμήμα του 

οικισμού, που δεν «προβάλλονται» πάνω στον παραδοσιακό οικισμό. Το μεγαλύτερο 

μέρος αυτών των εκτάσεων ενδέχεται να περιληφθεί στο όριο του οικισμού, ενώ το 

υπόλοιπο θα ρυθμιστεί με πολεοδόμηση. 

β. έκταση με επιφάνεια κατά προσέγγιση 45στρ. η οποία: 

 δεν είναι συνεχόμενη με τον υπάρχοντα οικισμό 

 από τους οδικούς άξονες προσπέλασης δεν «προβάλλεται» πάνω στον 

παραδοσιακό οικισμό 

 έχει κατάλληλα γεωλογικά, εδαφικά και κλιματικά χαρακτηριστικά 

 έχει δυνατότητα εξυπηρέτησης από άποψη υποδομών. 

και η οποία θα ρυθμιστεί με πολεοδόμηση και θα είναι σε θέση να δεχτεί και 

δευτερεύουσες λειτουργίες εκτόνωσης του οικιστικού ιστού της Χώρας. 

Επισημαίνουμε και πάλι ότι πρέπει να προηγηθεί η οριοθέτηση του οικισμού, με την 

οποία  θα αποδοθεί άμεσα μικρού μεγέθους οικοδομήσιμη γη πριν από την 

πολεοδόμηση. 

 

 

ΚΑΤΑΠΟΛΑ, ΡΑΧΙΔΙ, ΞΥΛΟΚΕΡΑΤΙΔΙ:   

Στο σύνολο της χωρικής ενότητας Καταπόλων, η εναπομένουσα χωρητικότητα στα 

οριοθετημένα τμήματα των οικισμών είναι και με τα σημερινά πληθυσμιακά δεδομένα 

αρνητική.  

Ολόκληρη η έκταση των οικισμών και των προτεινόμενων εντάξεων εμπίπτει στον 

«Αρχαιολογικό Χώρο Αρχαίας Μινώας» αλλά εκτός των Ζωνών Προστασίας «Α» και 

«Β». 

Η ενότητα αποτελείται από 4 οικιστικά σύνολα που αποτελούν 3 οικισμούς, ανέκαθεν 

διακριτούς μεταξύ τους, που απογράφηκαν χωριστά για πρώτη φορά το 1928. 

Ο οικισμός Κατάπολα, παραδοσιακός, συνεκτικός, αξιόλογος οριοθετημένος οικισμός, 

εφάπτεται Ν.-ΝΔ στη ζώνη Β2 του Αρχαιολογικού Χώρου Αρχαίας Μινώας. Το 

οριοθετημένο τμήμα του με έκταση 76 στρεμμάτων, είναι σχεδόν εξ ολοκλήρου 

οικοδομημένο, με εναπομένουσα χωρητικότητα πρακτικά μηδενική. Βασική επιδίωξη 

είναι η διατήρηση της διακριτότητας των οικισμών τουλάχιστον στο βαθμό που υπάρχει 

σήμερα, η διατήρηση της κλίμακας και της μορφολογίας. 

Οι υπάρχοντες περιορισμοί περιμετρικά επιτρέπουν την ανάπτυξη του οικισμού μόνο 

στα Ν.Α., σε επίπεδη αγροτική έκταση 26 περίπου στρεμμάτων, από την οποία θα 

αφαιρεθεί η ζώνη οριοθέτησης υπάρχοντος ρέματος σε συνδυασμό με διαχωριστική 

ζώνη υψηλού πρασίνου. 

Στη θέση που ο οικισμός Κατάπολα ενώνεται με το Ραχίδ, υπάρχει έκταση, εντός ορίων 

οικισμού,  με μικτές χρήσεις κοινόχρηστων και κοινωφελών λειτουργιών, δρόμων, 

στάθμευσης και γενικής κατοικίας, με επιφάνεια περίπου 50 στρέμματα.  Η χαμηλή 
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δόμηση (περίπου 1%) και  το ενδιάμεσο ψηλό πράσινο (φοίνικες, ευκάλυπτοι) 

συντελούν στη δημιουργία εικόνας μη δομημένης περιοχής,  

Οι δύο προηγούμενες εκτάσεις προτείνεται να αποτελέσουν έναν ιδιαίτερο τομέα με 

μεγάλη αρτιότητα οικοπέδων, απαγόρευση της κατάτμησης, καθορισμό χρήσεων και 

μικρό σ.δ. σε ισόγεια (μέχρι 4,5μ. ύψος) κτίσματα, ώστε να εξασφαλίζεται η διατήρηση 

της διακριτότητας των οικισμών, η ιδιαίτερη μορφολογία  και το πράσινο σ’ αυτή την 

παραλιακή ζώνη. 

 Το οριοθετημένο τμήμα του οικισμού Ραχίδι έχει επιφάνεια 88 στρέμματα και 

προτείνεται προς ένταξη περιοχή έκτασης περίπου 20 στρεμμάτων. Επίσης, προτείνεται 

προς ένταξη ίσης επιφάνειας περιοχή ανατολικά των Καταπόλων και νότια του 

Ραχιδίου, όπου υπάρχει μικρή οικιστική συγκέντρωση (περιοχή Σακκά). 

Το οριοθετημένο τμήμα του οικισμού Πέρα Ραχίδι έχει επιφάνεια 20 στρέμματα και 

προτείνεται για ένταξη έκταση 28 στρ. στο Βόρειο και Ανατολικό τμήμα του, σε 

αγροτική περιοχή με ομαλές κλίσεις.  

Το οριοθετημένο τμήμα του οικισμού Ξυλοκερατίδι έχει επιφάνεια 64 στρέματα, και η 

μόνη διέξοδος για κάλυψη οικιστικών αναγκών είναι προς το βόρειο τμήμα του, στην 

περιοχή Νερά. Πρόκειται για νέα, μη παραλιακή οικιστική συγκέντρωση αναπτυγμένη 

σε  έκταση περίπου 10 στρεμμάτων, που υπάγεται στην ενότητα Καταπόλων. Σε αυτήν 

οδηγεί η προέκταση του παραλιακού δρόμου από το Ξυλοκερατίδι. Απογράφεται σαν 

ανεξάρτητος οικισμός για πρώτη φορά το 1991 με πληθυσμό 2 κατοίκους, και στις δύο 

επόμενες απογραφές με πληθυσμό 9 και 6 κατοίκους αντίστοιχα. Δεν έχει τις 

προϋποθέσεις οριοθέτησης με τις διατάξεις του Π.Δ. 24-4/3-5-1985 (ΦΕΚ 181 Δ΄).  

Εχει σχετικά ομαλό ανάγλυφο, ελκυστική κοντινή παραλία, ιδιαίτερα καλές 

κλιματολογικές συνθήκες, διαθέτει χαρακτηριστικά πρόσφορα για ανάπτυξη χρήσεων 

κατοικίας, τουρισμού και αναψυχής και προσελκύει το ενδιαφέρον με ρυθμούς 

αυξανόμενους, που εγκυμονούν κινδύνους άναρχης ανάπτυξης.  

Εμπίπτει στον χαρακτηρισμένο Αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Μινώας, αλλά εκτός 

των ζωνών προστασίας «Α» και «Β» , και σύμφωνα με πληροφορία από την αρμόδια 

αρχαιολογική υπηρεσία, τμήμα της ευρύτερης περιοχής του πρόκειται να χαρακτηριστεί 

Ζώνη προστασίας «Α».  

Δεδομένου ότι δεν γνωρίζουμε τα όρια της περιοχής που θα χαρακτηρισθεί ως Ζώνη 

προστασίας «Α», προτείνουμε την πολεοδόμησή του τμήματός της ανάντη του δρόμου,  

σε έκταση συνολικά 25 περίπου στρεμμάτων. Μέσω της πολεοδόμησης θα επιδιωχθεί η 

διασφάλιση  ορθολογικής ανάπτυξής της, η εξασφάλιση χώρων κοινόχρηστης και 

κοινωφελούς υποδομής, προσπελάσεων και χώρων στάθμευσης,  και η προστασία του 

περιβάλλοντος, και περιμένουμε την άποψη της αρμόδιας αρχαιολογικής υπηρεσίας, η 

οποία θα ενημερωθεί επίσημα κατά την προβλεπόμενη διαβούλευση.  
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ΛΑΓΚΑΔΑ:   Είναι παραδοσιακός, αξιόλογος συνεκτικός οικισμός που δεν έχει 

οριοθετηθεί. Η διαμόρφωσή του έχει μικτό χαρακτήρα: το βόρειο – βορειοδυτικό τμήμα 

του είναι κυρίως συνεκτικό, ενώ το νότιο – νοτιοανατολικό παρουσιάζει τη 

χαρακτηριστική εικόνα οικισμού με λιγότερο πυκνή δόμηση αλλά με πλούσιο πράσινο, 

το οποίο σε κάποιο βαθμό οφείλεται στις μέχρι σήμερα αδόμητες ιδιοκτησίες.  

Το συνεκτικό τμήμα του οικισμού έχει έκταση περίπου 85 στρ., και μαζί με το τμήμα 

που έχει αραιότερη δόμηση και ήδη, για την έκδοση οικοδομικών αδειών, 

αντιμετωπίζεται ως «εντός οικισμού» από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία, έχουμε 

ένα σύνολο περίπου 165 στρεμμάτων, με εναπομένουσα χωρητικότητα ανεπαρκή για 

την εξυπηρέτηση του αναμενόμενου πληθυσμού κατά το χρόνο – στόχο, η οποία 

μπορεί να εξυπηρετηθεί με την ένταξη μιας έκτασης 40 στρ. βόρεια και δυτικά του 

οικισμού, και μιας έκτασης περίπου 45 στρεμμάτων στο νότιο τμήμα του οικισμού, σε 

περιοχές όπου δεν υπάρχουν αρχαιολογικές δεσμεύσεις και, κατά πάσα πιθανότητα, 

ούτε δασικές. Οι όροι και περιορισμοί δόμησης που θα επιβληθούν κατά την 

πολεοδομική ρύθμιση του οικισμού θα πρέπει να διασφαλίζουν τη διατήρηση της 

ιδιαίτερης μορφολογίας των δύο τμημάτων του οικισμού. 

 

ΘΟΛΑΡΙΑ:  Είναι παραδοσιακός, αξιόλογος συνεκτικός οικισμός που δεν έχει 

οριοθετηθεί. Μέσα στο όριο του διαμορφωμένου οικισμού, που έχει επιφάνεια περίπου 

70 στρ., η εναπομένουσα χωρητικότητα είναι αρνητική, και πρέπει να διατεθούν άλλα 

30-35 στρ. περίπου για την εξυπηρέτηση του αναμενόμενου πληθυσμού κατά το χρόνο 

- στόχο. Δυτικά ο οικισμός περιορίζεται από το όριο του Αρχαιολογικού Χώρου 

«Βίγλα». Απομένουν τρία τμήματα εδώ, έκτασης συνολικά 15 στρ., που ολοκληρώνουν 

και το σχήμα του οικισμού δυτικά. Βορειοανατολικά, είναι πρόσφορο το τμήμα που 

περιέχεται ανάμεσα στο πραγματοποιημένο όριο του οικισμού και στον τοπικό 

τσιμεντόδρομο, έχει έκταση περίπου 20 στρ., και ολοκληρώνει το σχήμα του οικισμού 

ΒΑ. Προς Νότο, κατάλληλη είναι έκταση γεωργικής γης 5,5 στρ. Ετσι, η συνολική 

οικιστική έκταση του οικισμού φτάνει τα 100 στρέμματα, που ανταποκρίνονται στο 

στόχο μας. 

Οι προτεινόμενες περιοχές είναι μικρές και, ιδιαίτερα αυτές που επηρεάζουν την 

αισθητική εικόνα του παραδοσιακού οικισμού, πρέπει να οικοδομηθούν με ιδιαίτερη 

ευαισθησία. 

Σημαντικό τμήμα από τις εκτάσεις αυτές συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις ύπαγωγής  

στο όριο του οικισμού, γι αυτό είναι σκόπιμο να μελετηθεί άμεσα η οριοθέτησή του. Τα 

υπόλοιπα τμήματα θα ρυθμιστούν με πολεοδόμηση. 

 

ΠΟΤΑΜΟΣ:    Είναι οριοθετημένος, καταλαμβάνει έκταση 68 στρ. (50 στρ. ο Κάτω 

Ποταμός και 18 ο Άνω Ποταμός), και έχει εναπομένουσα χωρητικότητα οριακά επαρκή 

για τον αναμενόμενο πληθυσμό 20ετίας. Προτείνεται: 
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α. η ρύθμιση με πολεοδόμηση της έκτασης 10 στρ. μεταξύ των δύο τμημάτων του 

οικισμού, αφού προηγηθεί η οριοθέτηση του μεταξύ τους ρέματος, προκειμένου να 

εξασφαλιστεί η ενότητα του οικισμού  και η επικοινωνία των δύο τμημάτων του. 

β. η ένταξη μικρής περιοχής 5 στρ. στο βόρειο τμήμα του οικισμού, ώστε να 

περιληφθεί στον οικισμό το κτίριο του Σχολείου και μικρές ιδιοκτησίες.  

 

ΟΡΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΗΣ:   Στον οικισμό Όρμος Αιγιάλης το οριοθετημένο συνεκτικό τμήμα 

έχει έκταση περίπου 80 στρ., και χρήση κυρίως τουρισμού και αναψυχής και 

δευτερευόντως κατοικίας. Στην συνεχόμενη παραλιακή έκταση, της οποίας το 30% 

περίπου αποτελεί την Παραλία Θολαρίων, αναπτύχθηκε αραιή δόμηση με τις εκτός 

σχεδίου διατάξεις, με χρήση κατοικίας, τουρισμού και αναψυχής σε επιφάνεια 140 στρ., 

ενώ στη συνέχεια υπάρχουν μικρά καλλιεργούμενα αγροκτήματα με κατοικίες. Οι 

ανωτέρω εκτάσεις βρίσκονται μέσα στον «Αρχαιολογικό Χώρο Αρχαίας Αιγιάλης». 

Το οριοθετημένο τμήμα του οικισμού διασχίζεται από τον κύριο οδικό άξονα του νησιού 

(Επαρχιακή οδό), μέσω του οποίου έχουν προσπέλαση και οι οικισμοί Λαγκάδα και 

Θολάρια.  

Προτείνεται η δημιουργία νέου κλάδου του κύριου οδικού δικτύου που θα περικλείει 

όλη τη δομημένη και προτεινόμενη προς ένταξη έκταση του οικισμού και θα αποτελεί 

όριό του, και θα αποσυμφορήσει τον οικισμό από την διερχόμενη κυκλοφορία.  

Η έκταση που αποδίδεται στον οικιστικό ιστό έχει επιφάνεια περίπου 60 στρ. και 

καλύπτει την αναμενόμενη ανάπτυξη 20ετίας, έχει όμως επιμήκη μορφή και είναι 

δομημένη σε τέτοιο βαθμό ώστε δεν είναι εφικτή η χωροθέτηση σ’ αυτή κοινόχρηστων 

και κοινωφελών χρήσεων, οι οποίες απουσιάζουν παντελώς από τον οικισμό. Οι χρήσεις 

αυτές προτείνεται να εξασφαλισθούν μέσω της πολεοδόμησης και της λήψης εισφορών 

από την συνεχόμενη παραλιακή έκταση, που το 30% περίπου αποτελεί την Παραλία 

Θολαρίων, όπου αναπτύχθηκε αραιή δόμηση με τις εκτός σχεδίου διατάξεις, με χρήση 

κατοικίας, τουρισμού και αναψυχής σε επιφάνεια 140 στρ., και στα Ανατολικά της 

οποίας υπάρχουν μικρά καλλιεργούμενα αγροκτήματα με κατοικίες. Στην έκταση αυτή, 

που βρίσκεται μέσα στον «Αρχαιολογικό Χώρο Αρχαίας Αιγιάλης», περιλαμβάνεται ένας 

υγρότοπος με επιφάνεια περίπου 10 στρέμματα, και ένα ρέμα εποχιακής ροής που θα 

πρέπει να οριοθετηθεί πριν από την πολεοδόμηση και να αποτελέσει ζώνη αστικού 

πρασίνου της περιοχής. 

 

ΚΑΤΩ ΜΕΡΙΑ:  Όλοι οι οικισμοί της Κάτω Μεριάς έχουν τις προϋποθέσεις οριοθέτησης 

κατά τις διατάξεις του Π.Δ.24-4/3-5-1985(ΦΕΚ181Δ).  

Οι οικισμοί Αρκεσίνη, Βρούτση, Καμάρι, Καλοταρίτισσα και Ραχούλα, έχουν πληθυσμό 

μικρότερο των 500 κατοίκων, και επομένως το όριό τους προσδιορίζεται από κύκλο 

ακτίνας 300μ. από το κέντρο κάθε οικισμού, από τον οποίο κύκλο θα εξαιρεθούν, κατά 

τη σχετική διαδικασία οριοθέτησης,  οι περιοχές που προβλέπονται από τις σχετικές 
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διατάξεις Π.Δ.24-4/3-5-1985(ΦΕΚ181Δ). Ιδιαίτερη περίπτωση αποτελεί ο οικισμός 

Αρκεσίνη, όπου, έξω από το συνεκτικό και το διάσπαρτο τμήμα του οικισμού, και χωρίς 

να είναι σε επαφή με αυτόν ούτε με το όριο των 300μ., υπάρχουν τρεις διάσπαρτες 

οικιστικές συγκεντρώσεις, (από τις οποίες η μία εφάπτεται στο περιφραγμένο τμήμα 

του αρχαιολογικού χώρου της Αγίας Τριάδας) και οι οποίες μπορούν να ρυθμιστούν 

κατά τις διατάξεις του άρθρου   4 παρ.β του Π.Δ.24-4/3-5-1985(ΦΕΚ181Δ), όπως 

τροποποιήθηκε με την παρ. ια του αρ.1 του Π.Δ.14/23-2-1987 (ΦΕΚ133Δ’),  δηλαδή 

σαν ανεξάρτητοι οικισμοί, με συνεκτίμηση βέβαια των δεσμεύσεων και απαγορεύσεων 

του Π.Δ.24-4/3-5-1985(ΦΕΚ181Δ). 

Ο οικισμός Κολοφάνα εμπίπτει ολόκληρος σε αρχαιολογικό χώρο, και σύμφωνα με το 

άρθρο 4 του Π.Δ.24-4/3-5-1985(ΦΕΚ181Δ), μέσα στα όρια των οικισμών δεν πρέπει 

να περιλαμβάνονται κηρυγμένοι αρχαιολογικοί χώροι. Κατά το παρελθόν, και με τη 

συναίνεση της αρμόδιας τότε Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, καθορίστηκαν όρια συνεκτικού 

τμήματος του οικισμού Όρμος Αιγιάλης και των οικισμών των Καταπόλων, αν και 

περιλαμβάνονταν στον κηρυγμένο Αρχαιολογικό χώρο Αιγιάλης και της Αρχαίας Μινώας 

αντίστοιχα, και πιστεύουμε ότι το ίδιο μπορεί να γίνει και στη συγκεκριμένη περίπτωση, 

κατά την τήρηση της σχετικής διαδικασίας οριοθέτησης. Προτείνουμε λοιπόν την 

οριοθέτηση του οικισμού, και περιμένουμε την άποψη της αρμόδιας αρχαιολογικής 

υπηρεσίας, η οποία θα ενημερωθεί επίσημα κατά την προβλεπόμενη διαβούλευση. 

Ο οικισμός Μαύρη Μύτη εμπίπτει ολόκληρος στον ομώνυμο αρχαιολογικό χώρο, και 

σύμφωνα με πληροφορία από την αρμόδια αρχαιολογική υπηρεσία,  η ευρύτερη 

περιοχή του πρόκειται να χαρακτηριστεί Ζώνη προστασίας «Α». Δεδομένου ότι δεν 

γνωρίζουμε τα όρια της περιοχής που θα χαρακτηρισθεί ως Ζώνη προστασίας «Α», 

προτείνουμε την οριοθέτηση του οικισμού, και περιμένουμε την άποψη της αρμόδιας 

αρχαιολογικής υπηρεσίας, η οποία θα ενημερωθεί επίσημα κατά την προβλεπόμενη 

διαβούλευση. 

Με τις οριοθετήσεις, όπου επιτρέπονται, οι οικισμοί της Κάτω Μεριάς αποκτούν άμεσα 

σημαντικής έκτασης οικοδομήσιμη γή. 

Με στόχο την αποκέντρωση της τουριστικής κίνησης, την προσέλκυση τουρισμού 

υψηλού επιπέδου, και την τόνωση της οικονομίας των λιγότερο τουριστικών περιοχών 

του νησιού, που διαθέτουν σε μεγάλο βαθμό, ιδιαίτερα ελκυστικά φυσικά 

χαρακτηριστικά, προτείνεται η δημιουργία ενός νέου πόλου έλξης ποιοτικού τουρισμού 

στην παραλία Καλοταρίτισσας, με τον χαρακτηρισμό «ζώνης τουρισμού – αναψυχής» 

και με επιτρεπόμενες χρήσεις εστίασης, αναψυχής, ειδών διατροφής και τουριστικών 

ειδών, αθλοπαιδειών και κοινόχρηστου πράσινου.  

Για τη διαμόρφωσή της θα εκπονηθεί ειδική μελέτη η οποία θα τηρήσει αυστηρά 

πρότυπα ως προς το μέγεθος, τη μορφή και την κλίμακα όλων των εγκαταστάσεων. 

Η «ζώνης τουρισμού – αναψυχής» στην παραλία Καλοταρίτισσας μπορεί να 

ενεργοποιηθεί με Τοπικό Σύμφωνο Ποιότητας των επαγγελματιών αλιέων και 
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παραγωγών βιολογικών προϊόντων της Κάτω Μεριάς, τα προϊόντα των οποίων και 

μόνο θα διατίθενται στα καταστήματα της. Στην παραλία αυτή θα επιβάλλεται 

αυστηρός έλεγχος στην αισθητική των καταστημάτων παροχής υπηρεσιών και στην 

ποιότητα της παρεχόμενης εξυπηρέτησης και των προσφερόμενων εδεσμάτων. 

 

ΟΙΚΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ 

Καστελόπετρα: Κατά μήκος του οδικού άξονα που συνδέει τους δύο κύριους 

οικισμούς Χώρα και Κατάπολα, και έξω από το οριοθετημένο όριο των οικισμών, 

αναπτύχθηκαν,  με τους όρους της εκτός σχεδίου δόμησης,  χρήσεις  τουρισμού-

αναψυχής και εξυπηρετήσεων σε έκταση η οποία απογράφηκε στις δύο τελευταίες 

απογραφές (2001 και 2011) με το όνομα Καστελόπετρα και πληθυσμό 16 και 12 άτομα 

αντίστοιχα, αλλά δεν έχει τις προϋποθέσεις οριοθέτησης με τις διατάξεις του Π.Δ. 24-

4/3-5-1985 (ΦΕΚ 181 Δ΄).  

Οι χρήσεις αναπτύσσονται εκατέρωθεν του κύριου επαρχιακού οδικού άξονα, σε 

περιοχή με έντονη κλίση, που η περαιτέρω οικοδόμησή της ως οικιστικής περιοχής θα 

προκαλέσει σημαντική βλάβη στο περιβάλλον και θα δυσχεράνει τη λειτουργία  τόσο 

του οδικού άξονα όσο και αυτής της ίδιας της οικιστικής συγκέντρωσης.  

Για τους λόγους αυτούς δεν προτείνεται ο χαρακτηρισμός της ως περιοχής προς 

πολεοδόμηση, αλλά περιλαμβάνεται στη Ζώνη Περιορισμού και ελέγχου δόμησης που 

προτείνεται για την ανάδειξη του μορφολογικού χαρακτήρα των οικισμών της Ενότητας 

Καταπόλων και την προστασία του περιβάλλοντος.  

 

Άγιος Παύλος: Η περιοχή Άγιος Παύλος, που υπάγεται στην ενότητα Αιγιάλης, 

δεν έχει τις προϋποθέσεις οριοθέτησης με τις διατάξεις του Π.Δ. 24-4/3-5-1985 (ΦΕΚ 

181 Δ΄). Δημιουργήθηκε με τους όρους της εκτός σχεδίου δόμησης, και περιλαμβάνει 

μία αξιόλογη τουριστική εγκατάσταση, διάσπαρτες αγροικίες και καλλιέργειες, μέσα σε 

κηρυγμένο Αρχαιολογικό χώρο.  

Βρίσκεται απέναντι από τη νησίδα Νικουριά, έχει ομαλό ανάγλυφο, ελκυστική παραλία, 

διαθέτει χαρακτηριστικά πρόσφορα για ανάπτυξη χρήσεων κατοικίας, τουρισμού και 

αναψυχής και προσελκύει το ενδιαφέρον ντόπιων και επισκεπτών με ρυθμούς 

αυξανόμενους, που εγκυμονούν κινδύνους άναρχης ανάπτυξης.  

Έχοντας μια κατ’ αρχή προφορική συγκατάθεση για τον αρχαιολογικό χώρο, 

προτείνουμε την πολεοδόμησή της μέσω της οποίας θα επιδιωχθεί η διασφάλιση  

ορθολογικής ανάπτυξής της, η εξασφάλιση χώρων κοινόχρηστης και κοινωφελούς 

υποδομής, προσπελάσεων και χώρων στάθμευσης,  και η προστασία του 

περιβάλλοντος. 

 

Λεύκες: Ιδιαίτερη είναι η περίπτωση της περιοχής Λεύκες.  Έχει τις προϋποθέσεις 

οριοθέτησης με τις διατάξεις του Π.Δ. 24-4/3-5-1985 (ΦΕΚ 181 Δ΄), δεδομένου ότι 
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απογράφεται συνεχώς από το 1920 μέχρι σήμερα με το όνομα Λεύκες, με θεαματικά 

αυξημένο πληθυσμό κατά τις δύο τελευταίες απογραφές. Περιλαμβάνει δύο 

προϋφιστάμενες του 1923 διακριτές οικιστικές συγκεντρώσεις με τα ονόματα Άγιος 

Ιωάννης (σε έκταση 50 στρ.) και Αγία Θέκλα (σε έκταση 10 στρ.), με διάσπαρτες 

αγροικίες και καλλιέργειες, και βρέθηκε μέσα στον σημαντικό πρόσφατα 

χαρακτηρισμένο Αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Μινώας, αλλά εκτός των ζωνών 

προστασίας «Α» και «Β». 

  Για τη ρύθμισή του και για αποτελεσματική προστασία του περιβάλλοντος προτείνουμε 

καθορισμό επιτρεπόμενων χρήσεων, που θα γίνει στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης, 

και άμεση οριοθέτηση, και περιμένουμε την άποψη της αρμόδιας αρχαιολογικής 

υπηρεσίας, η οποία θα ενημερωθεί επίσημα κατά την προβλεπόμενη διαβούλευση. 

 

Ασφοντυλίτης: Ξεχωριστή είναι η περίπτωση του εγκαταλειμένου οικισμού 

Ασφοντυλίτη, που προτείνεται ως Περιοχή Ειδικής Προστασίας (ΠΕΠ3.2), ως μνημείο 

της Αγροτικής Κληρονομιάς του νησιού, και αντιμετωπίζεται  με ιδιαίτερες ρυθμίσεις, οι 

οποίες περιγράφονται στα κεφάλαια Π2.4 όπου καθορίζονται οι Περιοχές Ειδικής 

Προστασίας του νησιού, και Π3, όπου αναφέρονται οι προτεινόμενες κανονιστικές 

ρυθμίσεις στις επί μέρους Περιοχές Ειδικής Προστασίας. 

 

 

Π2.2.3  Ζώνες κατάλληλες για ανάπτυξη μέσω του μηχανισμού των  ΠΕΡΠΟ 

Η δημιουργία, μέσω του θεσμού των ΠΕΡΠΟ, προϋποθέσεων για την μελλοντική 

δυνητική προσέλκυση οικιστικών και άλλων χρήσεων σε νέες περιοχές, που δεν 

εμφανίζουν τάσεις ανάπτυξης, δεν κρίνεται πρόσφορη για την εξυπηρέτηση του στόχου 

μας, που είναι η εξασφάλιση συνοχής στους ήδη υπάρχοντες οικιστικούς πυρήνες και η 

άμεση ρύθμιση περιοχών που εμφανίζουν τάσεις ανάπτυξης. Για τους λόγους αυτούς 

θεωρούμε ότι δεν ενδείκνυται ο  καθορισμός περιοχών ΠΕΡΠΟ στην Αμοργό.  

Εξ άλλου, στο από 10-5/17-5-2002 Π.Δ/μα (Φ.Ε.Κ.402 Δ΄), με το οποίο καθορίστηκαν  

περιορισμοί και ειδικοί όροι δόμησης στις εκτός σχεδίου περιοχές της Αμοργού και 

άλλων νησιών του Αιγαίου που χαρακτηρίστηκαν ως περιοχές που έχουν ανάγκη από 

ειδική προστασία, ρητά αναφέρεται (άρθ.3 παρ.18) ότι δεν επιτρέπεται η δημιουργία 

νέων οικιστικών αναπτύξεων οικισμών όπως ΠΕΡΠΟ, Οικοδομικοί Συνεταιρισμοί κλπ.  

 

Π2.3 Περιοχές ειδικής προστασίας (ΠΕΠ) 

Σύμφωνα με το Νόμο 2508/1995 (άρ.4), στις περιοχές αυτές περιλαμβάνονται κυρίως 

χώροι αρχαιολογικού, αρχιτεκτονικού, ιστορικού ή λαογραφικού ενδιαφέροντος, δάση 

και δασικές εκτάσεις, παραθαλάσσιες και παραποτάμιες ζώνες, βιότοποι και τόποι 

ιδιαίτερου φυσικού κάλλους. Οι Περιοχές ειδικής Προστασίας, σε επαφή ή όχι με τις 
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πολεοδομημένες ή με τις προς πολεοδόμηση περιοχές, δεν προορίζονται για 

πολεοδόμηση. 

Π2.3.1   Πολιτισμικοί πόροι(ΠΕΠ1) 

Π2.3.1.1   Κηρυγμένοι Αρχαιολογικοί χώροι  

Στην Αμοργό υπάρχει ένας εκτενής κατάλογος  στον οποίο περιλαμβάνονται οι 

κηρυγμένοι Αρχαιολογικοί χώροι και μεμονωμένα Μνημεία των Προϊστορικών, 

Κλασικών, Βυζαντινών χρόνων και τα κηρυγμένα νεώτερα μνημεία και μνημεία του 

λαϊκού πολιτισμού. 

Οι κηρυγμένοι αρχαιολογικοί χώροι και μνημεία αφορούν: 

 Αμυντικά Συγκροτήματα, Πύργους, Ακροπόλεις, Κάστρα 

 Αρχαία Οικιστικά Σύνολα 

 Μνημεία και Νεκρικούς Χώρους 

 Θέσεις εξόρυξης και Βιοτεχνίας 

 Θρησκευτικούς και Λατρευτικούς Χώρους 

 Χριστιανικούς Ιερούς Ναούς 

 Αστικά Κτίρια, Φάρους, Λιμενικές Εγκαταστάσεις. 

 

Στους ανωτέρω Αρχαιολογικούς χώρους δεν έχουν καθοριστεί μέχρι σήμερα περιοχές 

«Α» απόλυτης προστασίας και «Β» ελεγχόμενης δόμησης, με εξαίρεση τον 

Αρχαιολογικό χώρο της αρχαίας Μινώας, όπου με την Υ.Α. 

ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ22/3589/260/24-1-2002, ΦΕΚ 95/Δ/12-2-2002 καθορίστηκε Ζώνη 

Προστασίας «Α» αδόμητη και Ζώνες Προστασίας «Β1» και «Β2», στις οποίες, «από 

πλευράς αρχαιολογικού νόμου   επιτρέπεται η δόμηση με ειδικούς όρους και 

περιοριςμούς οι οποίοι διατυπώνονται σε υπό έκδοση απόφαση που θα προωθηθεί για 

θεσμοθέτηση στο ΥΠΕΧΩΔΕ...». Μέχρι σήμερα δεν έχει εκδοθεί κάποια απόφαση, και 

ως εκ τούτου, επί του παρόντος, οι επιτρεπόμενες δραστηριότητες και οι αντίστοιχοι 

περιορισμοί απορρέουν από τις διατάξεις του ν.3028/2002(ΦΕΚ153Α΄/28-6-2002), η 

εφαρμογή των οποίων προδιαγράφεται ρητά στο άρθρο 3 παρ. 1 αυτού: «η προστασία 

των μνημείων, αρχαιολογικών χώρων και ιστορικών τόπων περιλαμβάνεται στους 

στόχους οποιουδήποτε επιπέδου χωροταξικού, αναπτυξιακού, περιβαλλοντικού και 

πολεοδομικού σχεδιασμού...». 

Όπως πληροφορηθήκαμε, βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία του ΥΠ.ΠΟ. για την 

αξιολόγηση και τον χαρακτηρισμό ζωνών προστασίας στους αρχαιολογικούς χώρους 

Αμοργού. Στο πλαίσιο αυτό μας υποδείχτηκαν οι ακόλουθοι Αρχαιολογικοί χώροι ή 

τμήματά τους που απαιτούν απόλυτη προστασία και πρόκειται να προταθούν ως ζώνες 

«Α».  

 

1  Η ζώνη «Α» Απόλυτης προστασίας του «Αρχαιολογικού Χώρου Αρχαίας Μινώας». 
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2  «Αρχαιολογικός Χώρος Άγιος Στέφανος» 

3  «Αρχαιολογικός Χώρος Βίγλα» 

4 Τμήμα του «Αρχαιολογικού Χώρου Αιγιάλης» δυτικά του οικισμού Λαγκάδα και 

ανατολικά του οικισμού Όρμος Αιγιάλης. 

5 Τμήμα του «Αρχαιολογικού Χώρου Αρχαίας Μινώας», στην περιοχή «Νερά» 

6  «Αρχαιολογικός Χώρος Μαρκιανής» 

7 Τμήμα του «Αρχαιολογικού Χώρου Αρχαίας Αρκεσίνης»(Καστρί). 

8   Τμήμα του «Αρχαιολογικού Χώρου στη θέση "Παραδείσια" στη Μαύρη Μύτη» 

9   «Αρχαιολογικός Χώρος Πύργος Αγίας Τριάδας» 

10  «Αρχαιολογικός Χώρος Κάστελλας»  νοτιοανατολικά του οικισμού Αρκεσίνη. 

Το οριστικό περίγραμμα των ανωτέρω θέσεων, εφόσον δεν συμπίπτει με το περίγραμμα 

του συνολικού Αρχαιολογικού Χώρου, που καθορίστηκε με συντεταγμένες,  θα 

καθοριστεί από τις αρμόδιες αρχαιολογικές υπηρεσίες, όταν ολοκληρωθούν οι σχετικές 

διαδικασίες. 

11 «Αρχαιολογικός Χώρος Κάψαλα», βορειοανατολικά της Χώρας. Περιλαμβάνει 

πλήθος κηρυγμένων μνημείων, τα οποία προτείνονται επίσης ως ΠΕΠ (ΠΕΠ25, 26, 27 

και 29). 

 

Επί του παρόντος δεν τις γνωρίζουμε επειδή δεν έχουν περιγραφεί επακριβώς και δεν 

έχουν εγκριθεί ακόμη οι ανωτέρω εκτάσεις. Προτείνεται ο χαρακτηρισμός ως ΠΕΠ1.1 

όλων των εκτάσεων των αρχαιολογικών χώρων που θα χαρακτηρισθούν «Α» απόλυτης 

προστασίας. 

 

Προτείνεται επίσης ως ΠΕΠ1.2 η νησίδα Νικουριά, κηρυγμένος Αρχαιολογικός Χώρος, 

που υπάγεται στο δίκτυο NATURA 2000. 

Περιλαμβάνει τη νησίδα Νικουριά της Τοπικής Κοινότητας Αιγιάλης.  

Απέχει ελάχιστα από την παραλία του Αγίου Παύλου, η ανατολική πλευρά του, με 

βράχια ύψους περίπου 350 μ. πέφτει σχεδόν κατακόρυφα στη θάλασσα, έχει παραλίες 

κατάλληλες για κολύμπι, ιδιαίτερο φυσικό περιβάλλον με ελκυστικά χαρακτηριστικά.  

Κηρύχθηκε Αρχαιολογικός χώρος με Απόφαση του ΥΠ.ΠΟ. (ΦΕΚ 633Β’/15-5-2000), 

όπου αναφέρεται ότι εδώ εντοπίσθηκαν «οικοδομικά λείψανα καθώς και κατάλοιπα της 

όψιμης αρχαιότητας και των Βυζαντινών χρόνων». 

Το νησί σήμερα είναι ακατοίκητο, και δεν υπάρχουν ίχνη πρόσφατης κατοίκησης ή 

άλλης ανθρώπινης δραστηριότητας. Το μόνο στοιχείο που δείχνει ανθρώπινη παρουσία 

κατά το παρελθόν, είναι το ιστορικό εκκλησάκι της Παναγιάς. Η παρουσία όμως ικανού 

αριθμού κατσικιών που επιβιώνουν με ελεύθερη βόσκηση είναι έκδηλη. 

Υπάρχουν ίχνη κατοίκησης του νησιού σε προηγούμενες χιλιετίες. Το εκκλησάκι της 

Παναγιάς κτίστηκε πάνω σε Αρχαίο Ιερό των Ιστορικών χρόνων, αρχιτεκτονικά μέλη 

του οποίου είναι διασκορπισμένα γύρω ή ενσωματωμένα στην τοιχοποιία του ναΐσκου. 
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Εξ άλλου, σύμφωνα με πολλές ενδείξεις, εδώ λειτουργούσε το νομισματοκοπείο των 

τριών Αρχαίων Πόλεων – Κρατών της Αμοργού.  

Η προϊστορική οχύρωση από ογκολίθους στον ανατολικό απόκρημνο αυχένα ενισχύει 

την άποψη κατοίκησης του νησιού από την 3η χιλιετία (Κυκλαδικός Πολιτισμός). 

Υπάγεται στις προστατευόμενες περιοχές του δικτύου Natura, προστατεύεται ως 

βιότοπος Corine, και έχει κηρυχθεί με Υ.Α. ως «περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλλους».   

 

Π2.3.1.2 Προτείνονται επίσης ως ΠΕΠ1.3 εξωκλήσια και μοναστηριακά συγκροτήματα 

(εκτός οικισμών) και συγκεκριμένα, ΠΕΠ1.3α - ΠΕΠ1.3ιγ τα κηρυγμένα και 

ως ΠΕΠ1.3ιδ -ΠΕΠ1.3ιζ  τα μη κηρυγμένα:  

ΠΕΠ1.3α  Μονή Χοζοβιώτισσας  

ΠΕΠ1.3β  Μοναστηριακό συγκρότημα Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννου Θεολόγου στον 

Κρούκελο 

ΠΕΠ1.3γ   Ναός Αγίου Γεωργίου Βαρσαμίτη (Βαλσαμίτη) του Παλαιού     

ΠΕΠ1.3δ    Ι. Ναός Τιμίου Σταυρού και Αγ. Νικήτα (δίδυμος ναός) 

ΠΕΠ1.3ε   Ι. Ναός Παναγίας του Πολίτη στην Καλοφάνα Αμοργού, με περιβάλλοντα 

χώρο 500 μέτρα γύρω του. 

ΠΕΠ1.3στ   Διατηρητέος Ναός Αγίας Άννας στην παραλία της Χοζοβιώτισσας, με      

                 περιβάλλοντα χώρο  500 μέτρα γύρω του. 

ΠΕΠ1.3ζ   Ι. Ναός Αγίου Νικολάου και Αγίου Σπυρίδωνος, στην Κάτω Μεριά, 

Καμάρι.   

ΠΕΠ1.3η  Διατηρητέος Ναός Αγίων Σαράντα, στα Κατάπολα 

ΠΕΠ1.3θ   Άγιος Ταξιάρχης, έξω από τα Κατάπολα (Κηρυγμένο Αρχαίο Μνημείο) 

ΠΕΠ1.3ι   Ι. Ναός Αγίων Αναργύρων στα Κατάπολα (Κηρυγμένο Αρχαίο Μνημείο) 

ΠΕΠ1.3ια   Ι. Ναός Αγίου Νικήτα, στην ευρύτερη περιοχή Χώρας (Κηρυγμένο Αρχαίο 

Μνημείο) 

ΠΕΠ1.3ιβ  Ι. Ναός Αγίων Πάντων στα Κατάπολα (Κηρυγμένο Ιστορικό Διατηρητέο 

Μνημείο) 

ΠΕΠ1.3ιγ  Μοναστήρι Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, στον Αρχαιολογικό χώρο 

Κάψαλα, με περιβάλλοντα χώρο 500 μέτρα γύρω του. 

ΠΕΠ1.3ιδ  Ι. Ναός Παναγίας Θεοσκέπαστης, στον Αρχαιολογικό χώρο Κάψαλα. 

ΠΕΠ1.3ιε   Ι. Ναός Αγίου Γεωργίου, στον Αρχαιολογικό χώρο Κάψαλα. 

ΠΕΠ1.3ιστ Ι. Ναός Αγίας Τριάδας Αιγιάλης 

ΠΕΠ1.3ιζ Περιοχή Ασκηταριό, στον Αρχαιολογικό χώρο Κάψαλα. 

 

Π2.3.1.3 Συγκροτήματα ή μεμονωμένοι ανεμόμυλοι και νερόμυλοι  

 

Οι μισοερειπωμένοι ανεμόμυλοι σε όλη την έκταση του νησιού αποτελούν «μνημεία», 

ακόμη κι αν δεν έχουν χαρακτηρισθεί, και διέπονται από τις διατάξεις προστασίας του 
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Ν.3028/2002 (άρ.6 παρ.10), σύμφωνα με τις οποίες απαγορεύεται κάθε ενέργεια που 

είναι δυνατό να επιφέρει άμεσα ή έμμεσα, καταστροφή, βλάβη, ρύπανση ή αλλοίωση 

της μορφής τους.Δεν επιτρέπεται η καταδάφιση ή η εκτέλεση εργασιών για τις οποίες 

απαιτείται έκδοση οικοδομικής άδειας, χωρίς την έγκριση της αρμόδιας αρχαιολογικής 

υπηρεσίας. Επίσης περιλαμβάνονται στα «παραδοσιακά λιθόκτιστα κτίσματα» του άρθ.3 

παρ.8 του από 10-5-2002 Π.Δτος (ΦΕΚ402Δ’/17-5-2002) των οποίων επιτρέπεται η 

επισκευή, αποκατάσταση και αναστήλωση, μετά από έκδοση σχετικής οικοδομικής 

άδειας και σύμφωνη γνώμη των αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου Αιγαίου. 

Προτείνονται  ως ΠΕΠ1.4 τα ακόλουθα σύνολα των ανεμόμυλων ή μεμονωμένοι 

ανεμόμυλοι και νερόμυλοι και ο άμεσος περιβάλλων χώρος τους σε ζώνη 50,00 μ., 

που θεωρούμε απαραίτητη και ικανή για την προστασία και την ανάδειξή τους. 

1. Συγκρότημα ανεμόμυλων στη Χώρα (ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ29/43076/1243/25-10-

1995, ΦΕΚ 934/Β/13-11-1995), με εγκεκριμένη ζώνη προστασίας 50 μ. γύρω από κάθε 

μύλο.  

2. Συγκρότημα ανεμόμυλων στη Λαγκάδα  

3. Μεμονωμένοι ανεμόμυλοι, κάποιοι σχεδόν ερείπια, στην Κάτω Μεριά (Βρούτση, 

Ραχούλα, Αρκεσίνη), στην Όξω Μεριά και δυτικά από τα Θολάρια. 

4. Νερόμυλος στον Άγιο Γεώργιο Βαλσαμίτη. 

 

Π2.3.2 Περιπατητικά μονοπάτια (ΠΕΠ2) 

Ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία – συγκριτικά πλεονεκτήματα που διαθέτει η 

Αμοργός είναι το τεράστιο δίκτυο μονοπατιών τα οποία ανάγονται στην Αρχαιότητα και 

τα οποία ανήκουν στην πολιτιστική κληρονομιά του νησιού, συνδέοντας οικισμούς, 

Αρχαία και νεώτερα μνημεία, στοιχεία τρόπων ζωής και επιβίωσης, τοπόσημα (θέες, 

εκκλησίες, μνημεία του αγροτικού περιβάλλοντος κ.λπ.). Διατρέχουν τους ορεινούς 

όγκους και τις δύσβατες περιοχές του νησιού, διέρχονται από εκτάσεις που αποτελούν 

αξιόλογα τοπία και έχουν διατηρηθεί σε μεγάλο βαθμό ανέπαφα από την οικιστική και 

τουριστική ανάπτυξη. 

Τα μονοπάτια που έχουν αξιοποιηθεί και σηματοδοτηθεί είναι 7, και προτείνονται ως:  

ΠΕΠ2.1: 
Tο μονοπάτι «Παλιά Στράτα» που συνδέει τη Χώρα με τον όρμο Αιγιάλης 

(Ποταμό).  

ΠΕΠ2.2: Το μονοπάτι «Φωτοδότης» που συνδέει τη χώρα με τα Κατάπολα    

ΠΕΠ2.3: 

Tο μονοπάτι «Ιτώνια» που συνδέει την Αρκεσίνη με τα Κατάπολα, διαμέσου 

του   οικισμού  

 Βρούτση. 

ΠΕΠ2.4: 

Tο κυκλικό μονοπάτι «Μελανία» που ξεκινά και καταλήγει στον Όρμο 

Αιγιάλης,  

ακολουθώντας τη διαδρομή Θολάρια, Παναγιά Επανωχωριανή, Στρούμπος,  

Λαγκάδα και καταλήγει στο νότιο τμήμα του  Όρμου. 
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ΠΕΠ2.5: 

Tο μονοπάτι «Παν» ξεκινά από την Λαγκάδα με σημείο αφετηρίας τη Λόζα, 

oδηγεί στον  

Άγιο Ιωάννη Θεολόγο και καταλήγει στο Σταυρό  

ΠΕΠ2.6: Tο μονοπάτι «Βαλσαμίτης» συνδέει τα Κατάπολα με την Αρχαία Μινώα. 

ΠΕΠ2.7: 

Tο μονοπάτι «Ευαγγελίστρια» είναι μια κυκλική διαδρομή που ξεκινά και  

καταλήγει στο Ξυλοκερατίδι (Κατάπολα) και διαπερνά τις περιοχές Νερά, 

Βίγλα, Περιστεριά και Ευαγγελίστρια. 

 

Π2.3.3 Μνημεία της αγροτικής κληρονομιάς (ΠΕΠ3)   

Πρόκειται για ανθρώπινες κατασκευές, φτιαγμένες με πολύ κόπο, επινοητικότητα και 

καλλιτεχνική αίσθηση, σε μια γιγάντια προσπάθεια επιβίωσης.  

Το Πρόγραμμα «ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΙΓΑΙΟ» της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και 

Πολιτισμού υλοποίησε ένα έργο με τίτλο «Καταγραφή και Ανάδειξη των Αγροτικών 

Μνημείων της Αμοργού» με στόχο την καταγραφή των μνημείων της αγροτικής 

κληρονομιάς προκειμένου να παρουσιαστούν σε ειδικό ηλεκτρονικό οδηγό και να 

εμπλουτίσουν το αειφόρο τουριστικό προφίλ του νησιού. Εκτελέστηκε με την βοήθεια 

του Δήμου  και των τμημάτων πολιτισμού και εκπαιδευτικών θεμάτων της πρώην 

Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κυκλάδων.  

Τα μνημεία που καταγράφηκαν είναι τα εξής: Αγροτικά κτίσματα, αγροκατοικίες (κύριες 

μονάδες και βοηθητικά κτίσματα), στάβλοι, αλώνια, πατητήρια, λιοτρίβια, ανεμόμυλοι, 

νερόμυλοι, πηγές, πηγάδια, στέρνες, φράγματα, ασβεστοκάμινα,  φάροι, μεταλλεία, 

κλπ, που ο αριθμός τους φτάνει τα 2850. Τα κτίσματα αυτά, έχουν μικρό μέγεθος και 

είναι πετρόκτιστα, με ξερολιθιές εξαιρετικής ποιότητας, μεμονωμένα ή σε μικρά 

σύνολα, τα περισσότερα των οποίων είναι μισογκρεμισμένα και ελάχιστα είναι 

ανακαινισμένα, ενώ μερικά χρησιμοποιούνται ακόμη και σήμερα. Επί του παρόντος δεν 

είναι διαθέσιμα αυτά τα αρχεία. 

Προτείνονται ως ΠΕΠ3 τα ανωτέρω 2850 μνημεία αγροτικής κληρονομιάς, τα οποία 

περιλαμβάνονται με τις συντεταγμένες των θέσεών τους στην ανωτέρω μελέτη, με 

στόχο την προστασία και τη δημιουργία οδικών συνδέσεων και μονοπατιών, ώστε να 

καταστούν επισκέψιμα, στο πλαίσιο δραστηριοτήτων εναλλακτικού τουρισμού. 

Ιδιαίτερη ρύθμιση, που περιγράφεται στη συνέχεια, προτείνεται για τον οικισμό 

Ασφοντυλίτη, που περιλαμβάνεται στα μνημεία αγροτικήςκληρονομιάς,  στην ομώνυμη 

Αρχαιολογική περιοχή, η οποία στο βορειοδυτικό τμήμα της διασχίζεται από το Αρχαίο 

μονοπάτι «Μεγάλη Στράτα», που ένωνε την περιοχή της Αιγιάλης με τη Χώρα και το 

Μοναστήρι της Χοζοβιώτισσας. 

Κηρύχθηκε Αρχαιολογικός χώρος με Απόφαση του ΥΠ.ΠΟ. (ΦΕΚ 633Β’/15-5-2000), 

όπου περιγράφονται τα ακόλουθα ευρήματα: «Βάσεις τετράγωνου Αρχαίου Πύργου, και 

οικιστικά λείψανα Προϊστορικών και Ιστορικών χρόνων, διάσπαρτη κεραμική 
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Προϊστορικών και Κλασικών χρόνων, Στρογγυλός Πύργος  στη θέση Έξω Μεριά, 

τετράγωνος και κυκλικός Πύργος στη θέση Ρίζα». 

Τα οικιστικά λείψανα Ιστορικών χρόνων αφορούν νεώτερο οικισμό, που 

εγκαταλείφθηκε στα τέλη του 19ου αι., με εκκλησία του Αγίου Γεωργίου.  Διασώζεται 

ικανοποιητικά, αποτελεί μοναδικό ολοκληρωμένο οικιστικό σύνολο, μέσα σε ένα 

ιδιαίτερο αγροτικό τοπίο, που περιέχει πλήθος στοιχείων της αγροτικής ζωής, μεγάλης 

σημασίας (αλώνια, πηγάδια, αναβαθμούς κλπ), και δεσπόζει μέσα σε ένα περιβάλλον 

όπου κυριαρχεί η πέτρα σε όλες τις χρήσεις (κατασκευή κατοικιών, μαντριών, 

πεζουλιών, αποθηκευτικών χώρων κλπ), με την τέχνη της ξερολιθιάς, χάρη στην οποία 

ο οικισμός μπορεί να χαρακτηρισθεί «χειροποίητος».  

Πρόσφατα, μετά την εξασφάλιση οδικής προσπέλασης από το κύριο οδικό δίκτυο του 

νησιού, ο οικισμός προσελκύει έντονο το ενδιαφέρον όχι μόνο των περιπατητών και 

των πεζοπόρων, αλλά και επαγγελματιών και επενδυτών. Η προστασία που 

προσφέρεται από την Αρχαιολογική Υπηρεσία δεν είναι αποτελεσματική, και είναι 

προφανής ο κίνδυνος καταστροφής αυτού του ιδιαίτερου πολιτιστικού και τουριστικού 

πόρου του νησιού από απρογραμμάτιστη και άναρχη ανάπτυξη. 

Για το λόγο αυτό προτείνεται ιδιαίτερη ρύθμιση που περιγράφεται στι Κεφ.Π3.1 

«Κανονιστικές ρυθμίσεις στις επί μέρους ζώνες».  

 

Π2.3.4 Δάση, Δασικές εκτάσεις και περιοχές προστασίας φυσικού 

περιβάλλοντος (ΠΕΠ4) 

Οι γενικοί όροι που διέπουν τις χρήσεις και την προστασία των δασικών εκτάσεων, 

περιλαμβάνονται στον δασικό κώδικα. Στην περιοχή μελέτης έχουν χαρακτηρισθεί μόνο 

μικρές διάσπαρτες δασικές εκτάσεις, από τις οποίες αυτές με την μεγαλύτερη έκταση  

προτείνονται ως ΠΕΠ4 

Οι εκτάσεις με δασική βλάστηση είναι λίγες και μικρής κατά κανόνα έκτασης.  

Το μεγαλύτερο ποσοστό δασικής κάλυψης (συνδυασμοί θαμνώδους ή και ποώδους 

βλάστησης) παρουσιάζουν οι περιοχές που εκτείνονται στο βόρειο τμήμα του νησιού. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον όσον αφορά τη φυσική βλάστηση παρουσιάζουν οι κέδροι, φίδες, 

θάμνοι και μικρά δέντρα, σε μεμονωμένες εμφανίσεις με αποτέλεσμα να μην είναι 

εφικτός ο προσδιορισμός συγκεκριμένων εκτάσεων για προστασία. Η προτεινόμενη 

ρύθμιση περιγράφεται στο κεφάλαιο Π3. 

Προτείνονται επίσης οι δύο υγροβιότοποι στον Όρμο Αιγιάλης και στη Μαύρη Μύτη 

αντίστοιχα, και οι περιοχές που υπάγονται στο δίκτυο NATURA, ήδη προστατευόμενες 

περιοχές, ως ΠΕΠ4, προκειμένου να ενισχυθεί η προστασία τους με κανονιστικές 

ρυθμίσεις.  
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Π2.3.5 Υδατικοί πόροι- Κατασκευές που σηματοδοτούν την πορεία του νερού  

(ΠΕΠ5) 

Προτείνεται ως ΠΕΠ5 το φράγμα και οι κύριες θέσεις υδροληψίας του δικτύου 

ύδρευσης που βρίσκονται διάσπαρτες στο νησί.  

Επίσης, προτείνονται ως ΠΕΠ5 οι περιοχές των 20 «μνημείων του νερού» που 

επιλέχθηκαν και αναστηλώθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος «ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΝΕΡΟΥ: 

παραδοσιακή διαχείριση υδάτινων πόρων Αμοργού και η βιώσιμη προοπτική της» , και 

που έχουν σχέση με τις διαδρομές των παλαιών μονοπατιών του νησιού. Αυτά είναι  

στέρνες, πηγές, κρήνες και πηγάδια. 

 

 
Π2.3.6 Ακτές (ΠΕΠ6) 

 
Ζώνη Προστασίας της θάλασσας (ΠΕΠ6.1) : Εκτείνεται στο μεγαλύτερο μέρος της 

ακτογραμμής και με βάθος όχι μικρότερο από 100 μ. Εξαιρούνται οι παραλίες των 

οικισμών.  

 

Ζώνη Προστασίας Ακτογραμμής(ΠΕΠ6.2). Εκτείνεται σε βραχώδεις ακτές εκτός των 

ορίων των οικισμών και σε βάθος μέχρι 200 μ. από την ακτή. 

Προστασία παραλιακών τουριστικών πόρων 

Οι αμμώδεις παραλίες  εκτός ορίων οικισμών, φιλικές και προστατευμένες από τους 

συνήθεις ανέμους, συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο μέρος της τουριστικής κίνησης του 

νησιού. 

Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις προστασίας, μέσα από τις επιτρεπόμενες χρήσεις 

αποσκοπούν στη διατήρηση της τουριστικής κίνησης, στη βελτίωση της ποιότητας των 

παρεχόμενων υπηρεσιών και στην αποδοτική αξιοποίηση των μοναδικών ακτών, με 

στόχο την  αποφυγή δυσμενών επιπτώσεων σε περιοχές ελκυστικές από άποψη 

φυσικού περιβάλλοντος, το σεβασμό του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος και 

την εξασφάλιση των τεχνικών, κοινόχρηστων και κοινωφελών υποδομών. 

Για τους ανωτέρω λόγους προτείνονται ως ΠΕΠ6.3 οι ακόλουθες παραλίες: 

1. η παραλία στη θέση Μούρος 

2. η παραλία στη θέση Αγία Άννα 

3. η παραλία της Καλοταρίτισσας.  

4. η παραλία στη θέση Άγιος Παύλος 

5. η παραλία της Νικουριάς 

6. η παραλία της Γραμβούσας 

7. η παραλία στα Χάλαρα 

8. οι παραλίες Μικρή και Μεγάλη Βλυχάδα 

9. η παραλία στο Αμμούδι  
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10. η παραλία στη θέση Καμπί 

11. η παραλία Παραδείσια 

12. η παραλία Αγ. Σαράντα 

13. η παραλία στον όρμο «Φοίνικες» 

14. η παραλία Μαλτέζι. 

 

Π2.3.7.  Μη εκμεταλλεύσιμοι γεωλογικοί πόροι(ΠΕΠ7) 

 
Στους πρόποδες του Κρίκελου υφίστανται ανενεργά πλέον μεταλλεία, εν ενεργεία μέχρι 

το 1943, όπου εξορύσσονταν κυρίως βωξιτικά κοιτάσματα. Πρόκειται για Μετα-Βωξίτες, 

οι οποίοι βρίσκονται στην ΑΒΑ Αμοργό στον ορεινό όγκο Κρίκελου.  

Ανενεργές μεταλλευτικές ζώνες μετά-βωξίτη εντοπίζονται στις περιοχές Πραματευτής 

και Μεταλλείο στην ΒΑ Αμοργό. Η εκμετάλλευση του μετα-βωξίτη σταμάτησε το 1943. 

Από το 1976 μέχρι και το 1981 ερευνήθηκε ξανά μέσω της διενέργειας νέων 

δοκιμαστικών γεωτρήσεων. Σήμερα το μεταλλείο είναι εγκαταλελειμμένο και η 

πρόσβαση του από το εξωκλήσι του Σταυρού είναι επίπονη, ενώ η είσοδος στις παλιές 

εγκαταστάσεις είναι επικίνδυνη. 

Τα μεταλλεία αποτελούν φυσικό πόρο, αλλά μπορούν να αποτελέσουν και πόλους 

τουριστικής έλξης.  Στο από 10-5-2002 Π.Δ. (ΦΕΚ402Δ’/2002), με το οποίο η Αμοργός 

και άλλα μικρά νησιά χαρακτηρίζονται «περιοχές που έχουν ανάγκη από ιδιαίτερη 

προστασία» αναφέρεται σχετικά: 

«Απαγορεύεται η καταστροφή ή αλλοίωση εγκαταστάσεων εξόρυξης 

σιδηρομεταλλεύματος ως χαρακτηριστικό στοιχείο της ιστορικά διαμορφωμένης 

ταυτότητας των νησιών και βιομηχανικών κτιριακών εν γένει εγκαταστάσεων. 

Επιτρέπονται έργα ανάδειξης και προστασίας των χώρων αυτών μετά από ειδική μελέτη 

που εγκρίνεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες ...............». 

Για την προστασία τους προτείνονται ως περιοχές προστασίας ΠΕΠ7 ζώνες ανενεργών 

μεταλλείων εκτός των ορίων των οικισμών και εκτός των ειδικών χρήσεων που θα 

εγκριθούν με την παρούσα μελέτη. 

 

Π2.3.8.  Γεώτοποι και σημεία με  ιδιαίτερη  θέα (ΠΕΠ8) 

 
Σε κάποιες περιοχές του νησιού, το τοπίο παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω της 

παρουσίας μορφών οι οποίες είναι αποτέλεσμα αιολικής διάβρωσης των πετρωμάτων 

αλλά και γεωλογικό ενδιαφέρον, λόγω της παρουσίας σημαντικών καρστικών μορφών. 

Αποτελούν περιοχές ιδιαίτερου γεωεπιστημονικού ενδιαφέροντος (γεώτοποι) οι οποίες 

χρειάζονται προστασία και ανάδειξη. Επίσης, σημειώνονται θέσεις από τις οποίες η θέα 

του νησιού είναι μοναδική.  

Τέτοιες περιοχές είναι: 
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1: Τραπεζοπετρί ως μορφή αιολικής διάβρωσης 

2: Βραχοσκεπές Καστρί Αρχαίας Αρκεσίνης 

3: Βραχοσκεπή στην περιοχή της Αρχαίας Μινώας 

4: Φαράγγι Αρακλού στην Λαγκάδα 

5: Έγκοιλα και βραχοσκεπές (Παναγία Θεοσκέπαστη) τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί 

ως σκήτες μοναχών και βρίσκονται κοντά στην ευρύτερη περιοχή της Μονής 

Χοζοβιώτισσας 

6: Βραχομορφές στην περιοχή μεταξύ Μαρκιανής και Σταυρού (αιολική διάβρωση) 

7: Θέσεις θέας  

οι οποίες προτείνονται ως  ΠΕΠ8 και αναπτύσσονται εκτενέστερα στην ΣΜΠΕ.  

 

Π2.4. Ζώνες Περιορισμού και ελέγχου δόμησης  

 

Σύμφωνα με το Νόμο 2508/1997 (άρ.4) οι ζώνες αυτές καθορίζονται σε περιοχές γύρω 

από πόλεις ή οικισμούς όπου απαιτείται έλεγχος και περιορισμός της οικιστικής 

εξάπλωσης.  

Ευαίσθητες και ευάλωτες από την οικιστική εξάπλωση περιοχές είναι αυτές στα όρια 

των αναπτυσσόμενων οικισμών, οι γεωργικές εκτάσεις, φυσικά τοπία σε θέσεις που 

έχουν ιδιαίτερη σημασία είτε για την ανάδειξη του μορφολογικού χαρακτήρα των 

οικισμών, είτε για την προστασία των ακτών και του ευρύτερου φυσικού 

περιβάλλοντος, καθώς και τα δυνάμενα να οικοδομηθούν τμήματα των αρχαιολογικών 

ζωνών, για τα οποία δεν έχουν καθοριστεί ακόμη όροι και περιορισμοί δόμησης. 

Για τις περιοχές αυτές μπορεί με το ΣΧΟΟΑΠ να ορίζονται οι επιτρεπόμενες χρήσεις 

γης, το όριο εμβαδού κάτω από το οποίο δεν επιτρέπεται η κατάτμηση των ιδιοκτησιών, 

και να επιβάλλονται και άλλα μέτρα ειδικής προστασίας. 

 

Στις ζώνες αυτές,προτείνεται να ενταχθούν: 

α. Τα εκτός ρυμοτομικού σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών τμήματα των 

αρχαιολογικών ζωνών που χαρακτηρίστηκαν ή που θα χαρακτηριστούν περιοχές «Β», 

όπου είναι δυνατή η δόμηση (ΖΠΕΔ1). 

β. Εκτάσεις εκτός των ορίων (υφιστάμενων και προτεινόμενων με τη μελέτη αυτή) των 

οικισμών, όπου ασκούνται παραγωγικές δραστηριότητες κυρίως του πρωτογενή τομέα. 

Πρόκειται για αγροτικές περιοχές κοντά στους οικισμούς της Χώρας, της Κάτω Μεριάς, 

στον Όρμο Αιγιάλης και στα Κατάπολα. Στις περιοχές αυτές προτείνονται παρεμβάσεις 

με στόχο τη διατήρηση, ενίσχυση και εμπλουτισμό των δραστηριοτήτων του 

πρωτογενούς τομέα. (ΖΠΕΔ2) 

γ. Φυσικά τοπία σε θέσεις που έχουν ιδιαίτερη σημασία είτε για την ανάδειξη του 

μορφολογικού χαρακτήρα των οικισμών, είτε για την προστασία των ακτών και του 

ευρύτερου φυσικού περιβάλλοντος: (ΖΠΕΔ3) 
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1.Ορεινό τοπίο βόρεια  και βορειοανατολικά της Χώρας  

2.Ημιορεινό τοπίο που περιβάλλει τον κόλπο των Καταπόλων  

3.Ημιορεινό τοπίο που περιβάλλει τον Όρμο της Αιγιάλης  

4.Το ανατολικό και νοτιοανατολικό τοπίο της Λαγκάδας   

5.Η περιοχή του όρμου της Καλοταρίτισσας και 

6. Η περιοχή κατάντη του δρόμου νοτιοδυτικά της περιοχής ένταξης στα Νερά. 

 

Π2.5 Αγροτική γη  

Π2.5.1 Γεωργία  

Η Αμοργός αποτελεί κατά το μεγαλύτερο τμήμα της ξερικό νησί, με εδάφη έντονα 

επικλινή και δυσπρόσιτα, τα οποία έγιναν γόνιμα και καλλιεργήθηκαν επί εκατοντάδες 

χρόνια, στις πλαγιές των λόφων, με πέτρινους χαμηλούς τοίχους αντιστήριξης, τα χτιά. 

Αποτέλεσμα αυτού είναι η δημιουργία αλλεπάλληλων σχεδόν επίπεδων και μικρού 

πλάτους λωρίδων γης, οι οποίες είναι καλλιεργήσιμες. Ο πρωτογενής τομέας 

διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην οικονομία της Αμοργού σαν κύρια απασχόληση, εν 

τούτοις όμως αποσκοπεί κυρίως την αυτοκατανάλωση ή στην περιορισμένη τοπική 

κατανάλωση.  

Το 23% της έκτασης του νησιού είναι αγροτική γη, κυρίως μικτή (κτηνοτροφική και 

γεωργική) που σε ποσοστό 80% είναι λιβάδια και βοσκότοποι, γεγονός που δείχνει ότι 

η κτηνοτροφία καταλαμβάνει σήμερα γεωργικές εκτάσεις ακαλλιέργητες, με εμφανή 

σημάδια παλιότερης εκμετάλλευσης (πεζούλες, διαμορφώσεις). 

Σημαντικές εκτάσεις καλλιεργήσιμης γης υπάρχουν στις εξής περιοχές:  

Περιοχή Αιγιάλης: στον Άγιο Παύλο (μεταξύ του κύριου οδικού άξονα και της 

παραλίας), και στην περιοχή Όρμου – Λαγκάδας – Θολαρίων.  

Περιοχή Χώρας: Υψίπεδο προς το βόρειο τμήμα του κύριου οδικού άξονα και στην 

περιοχή Ασφοντυλίτη. 

Περιοχή Καταπόλων: Κατά μήκος του δρόμου προς τη Χώρα και στην περιοχή 

Λεύκες, Ρέμα φονιά, Βουνί, Τερλάκι. 

Περιοχή Αρκεσίνης: Πεδιάδα Αρκεσίνης, Καμάρι, Βρούτση (κυρίως στη βόρεια 

πλευρά του κύριου οδικού άξονα και σε σημαντικό βάθος). 

Λεκάνη της Κολοφάνας: Κατά μήκος και εκατέρωθεν του κύριου οδικού άξονα) 

Σήμερα η αγροτική δραστηριότητα βρίσκεται σε ύφεση, όμως τόσο ο αριθμός των 

απασχολούμενων στη γεωργία όσο και τα έσοδά τους μπορούν να αυξηθούν με την 

ανάπτυξη του αγροτικού τουρισμού σε αγροκτήματα φιλοξενίας, με συμμετοχή των 

επισκεπτών σε εποχιακές εργασίες και εκδηλώσεις, αγροτικές εκδρομές, μεταποίηση και 

διάθεση της τοπικής παραγωγής.     
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Σημαντικό πρόβλημα δημιουργεί η απουσία δικτύου αγροτικών δρόμων, η έλλειψη 

νερού και η κακή διαχείρισή του από τους αγρότες για το πότισμα των καλλιεργειών 

(καθώς όλοι ποτίζουν με λάστιχα). Η χρησιμοποιούμενη γεωργική γη, καλλιεργείται με 

περιορισμένα μηχανικά μέσα, ενώ δεν έχει αναπτυχθεί καμιά δραστηριότητα για τη 

βελτίωση των συνθηκών που θα επέτρεπαν την αύξηση της παραγωγής, την 

βελτιστοποίηση της ποιότητας και την επίτευξη ανταγωνιστικών τιμών για τη διάθεση 

των προϊόντων.  

Η προστασία των  καλλιεργήσιμων γεωργικών εκτάσεων εκτός των ορίων των οικισμών  

είναι απαραίτητη ώστε αφενός να διαφυλαχθεί η γεωργική γη, ως βασικός 

αναπτυξιακός πόρος του νησιού και να αποφευχθεί η σύγκρουσή του με την υπό 

ανάπτυξη τουριστική/ παραθεριστική/οικιστική χρήση, και αφετέρου για την αναβίωση 

παραδοσιακών καλλιεργειών και για την προώθηση σύνθετων μορφών ανάπτυξης, σε 

συνδυασμό με ήπιες μορφές τουρισμού ή/ και με μικρές μονάδες μεταποίησης των 

αγροτικών προϊόντων και οικοτεχνίας. 

Για την προστασία και ενεργοποίηση της γεωργικής γης, προτείνεται η διάκρισή της σε 

δύο ζώνες: 

Α. Κύρια Ζώνη Γεωργίας: Περιλαμβάνει περιοχές με υψηλό επίπεδο γεωργικής 

δραστηριότητας, οι οποίες είναι προσβάσιμες ή υπάρχει δυνατότητα να γίνουν 

προσβάσιμες με τη δημιουργία αγροτικών δρόμων, και έχουν αναβαθμίδες σε καλή 

κατάσταση που τις κάνουν πρόσφορες για προσοδοφόρα γεωργία βραχυπρόθεσμα, 

ιδίως αν συνδυαστούν με σύγχρονες τεχνικές καλλιέργειας και με την επιλογή 

καλλιεργειών που δεν καταναλώνουν πολύ νερό, όπως της ελιάς. Η επιτυχία σε αυτές 

τις εκτάσεις θα ενθαρρύνει τη γεωργία να συνεχιστεί και σε άλλες αγροτικές ζώνες.  

Στη ζώνη αυτή υπάγονται αγροτικές περιοχές κοντά στους οικισμούς της Χώρας, της 

Κάτω Μεριάς, στον Όρμο Αιγιάλης και στα Κατάπολα. Στις περιοχές αυτές προτείνονται 

παρεμβάσεις με στόχο τη διατήρηση, ενίσχυση και εμπλουτισμό των δραστηριοτήτων 

του πρωτογενούς τομέα μέσω του χαρακτηρισμού τους ως Ζωνών Περιορισμού και 

Ελέγχου Δόμησης (ΖΠΕΔ2). 

 

Β.  Δευτερεύουσα Ζώνη Γεωργίας: Έχει τις ίδιες προδιαγραφές και λογική με την κύρια 

αγροτική ζώνη, αλλά περιλαμβάνει εκτάσεις βραχυπρόθεσμα λιγότερο κατάλληλες για 

τη γεωρία (ανεπαρκής πρόσβαση, αναβαθμίδες εν πολλοίς κατεστραμμένες κλπ). Αν η 

γεωργία εδραιωθεί σαν προσοδοφόρα επιχείρηση στην κύρια ζώνη γεωργίας, 

θεωρητικά, θα είναι σκόπιμο να γίνουν επενδύσεις που θα χρειάζονται για να γίνει αυτή 

η γη παραγωγική. 

Στη ζώνη αυτή υπάγονται οι υπόλοιπες γεωργικές εκτάσεις του νησιού, οι οποίες δεν 

εντάσσονται σε Ζ.Π.Ε.Δ.   

 



Σχέδιο Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) Δήμου Αμοργού – Β1 Στάδιο 

 

Συμπράττοντα Γραφεία: Β. Βαλασσά - Ε. Συμβουλίδου – Ν. Βλαχόπουλου – Γ. Αδαμόπουλου  52 
 

Γ.  Σήμερα και στο πλαίσιο αυτής της μελέτης είναι ίσως πρόωρο, όμως στο εγγύς 

μέλλον θα πρέπει να χαρακτηρισθεί και μια Τρίτη κατηγορία γεωργικής ζώνης: αυτή 

της βιολογικής γεωργίας - Παραδοσιακής Γεωργίας: Με λιγοστό εκσυγχρονισμό, θα 

στηριχθεί στους παραδοσιακούς τρόπους καλλιέργειας με αναβαθμίδες και σε έντονη 

αλλά ορθολογική διαχείριση του νερού, και θα έχει πολλαπλό σκοπό: την διατήρηση 

των παραδοσιακών πρακτικών που συνδέονται με την κουλτούρα της παραδοσιακής 

γεωργίας, την προστασία πολύτιμης γης με περιορισμό των κατασκευών και της 

μηχανοποίησης σε ευαίσθητη γη, την αύξηση του εισοδήματος των αγροτών μέσω της 

κατανάλωσης των προϊόντων τους στην τουριστική αγορά, όπου είναι περιζήτητα. Ένα 

τοπικό Σύμφωνο Ποιότητας θα μπορούσε να ενεργοποιήσει μια τέτοια 

πρωτοβουλία. 

Με τον τρόπο αυτό προστατεύεται η αγροτική γη και το ήρεμο τοπίο κοντά σε 

ευαίσθητα πολιτισμικά μέρη, αλλά επίσης δημιουργούνται εν δυνάμει δραστηριότητες 

αναζωογόνησης των οικισμών, επικεντρωμένης στην παραδοσιακή καλλιέργεια.  

 

Π2.5.2 Μεταποίηση και Αγροτικός Τουρισμός 

Στο πλαίσιο της επιχειρούμενης διαφοροποίησης των οικονομικών δραστηριοτήτων που 

σχετίζονται με τον τουρισμό, μπορεί να αναπτυχθεί ο αγροτικός τουρισμός, που 

διατηρεί τον παραδοσιακό χαρακτήρα του νησιού και αυξάνει την ελκυστικότητά του. 

Παράλληλα προσφέρει μια ήπια ανάπτυξη μικρής κλίμακας που θα διατηρήσει και θα 

προστατέψει τον πολιτισμό του τόπου, θα ενθαρρύνει τον τουρισμό αλλά επίσης και 

άλλες μορφές συμβατών οικονομικών δραστηριοτήτων, με προτεραιότητα το 

περιβάλλον και την ποιότητα ζωής για τώρα και για αύριο. 

Ο αγροτικός τουρισμός μπορεί να υλοποιηθεί: 

1.  είτε με τη μορφή ενεργών αγροκτημάτων που προσφέρουν φιλοξενία και 

ταυτόχρονα ενημέρωση για την ιστορία του τόπου και τις παραδόσεις, τα έθιμα, τις 

πρακτικές των τοπικών μεθόδων καλλιέργειας, συμμετοχή. Θα είναι τα σημείο όπου οι 

επισκέπτες θα μαθαίνουν για την αγροτική κληρονομιά του νησιού, για τα διάφορα 

καλλιεργούμενα είδη και θα έχουν την ευκαιρία να δουλέψουν, να καταναλώσουν τα 

προϊόντα στο γεύμα τους ή να τα διαθέσουν, και να έχουν ήρεμες διακοπές. 

2. είτε με την παραγωγή και μεταποίηση γεωργικών προϊόντων προσανατολισμένων 

στον τουρισμό. 

Πρός αυτή την κατεύθυνση ενδείκνυται η δημιουργία: 

1. Μονάδων γαλακτοκομικών προϊόντων στην Κάτω Μεριά και στην περιοχή της 

Αιγιάλης, λόγω της μεγάλης παραγωγής γάλακτος, ενώ μια Τρίτη μονάδα 

πληροφορηθήκαμε ότι επρόκειτο να εγκατασταθεί στην περιοχή Καταπόλων. 
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2. Συσκευαστήριων παραγώγων φρούτων, βοτάνων, ειδικών λαχανικών (κάπαρη, 

ντοματάκια), μελιού, γενικά προϊόντων που συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις να 

χαρακτηρισθούν ως «προϊόντα βιολογικής γεωργίας» 

3. Νέου ελαιοτριβείου, ενδεχομένως με εκσυγχρονισμό κάποιου από τα υφιστάμενα 

στα Θολάρια και στη Λαγκάδα, για να καλυφθούν οι απαιτήσεις της αυξημένης 

παραγωγής που αναμένεται, ως επακόλουθο της ενεργοποίησης – αναβίωσης των 

αγροτικών δραστηριοτήτων που έχουν σχέση με τον τουρισμό. 

4. Οινοποιείων, είτε σε ιδιωτικές αγροτουριστικές εκμεταλλεύσεις, είτε συνεταιρικό, 

όλου του νησιού ή επί μέρους περιοχών, που θα παράγει και θα εμφιαλώνει κρασί από 

τοπικές ποικιλίες σταφυλιών, το οποίο θα διατίθεται στην τοπική αγορά, σε εστιατόρια, 

ταβέρνες, αγροτουριστικά αγροκτήματα κλπ, και θα αποτελεί προϊόν ονομασίας 

προέλευσης βιολογικής γεωργίας. 

Η αύξηση της κατανάλωσης, με αυτόν τον τρόπο, των αγροτικών προϊόντων, θα 

ενισχύσει το εισόδημα των κατοίκων αλλά και την ελκυστικότητα της γεωργίας ως 

προσοδοφόρας επιχείρησης, με αποτέλεσμα και την αναβίωση της γεωργίας στο νησί. 

 

Π2.5.3 Αλιεία 

Με το πρόγραμμα εκ περιτροπής απαγόρευσης της αλιείας σε επιλεγμένα αλιευτικά 

πεδία επιδιώκεται ο εμπλουτισμός των θαλασσών που περιβάλλουν το νησί και 

αποτελούν πεδίο δραστηριότητας των κατοίκων.Παράλληλα, σημαντική για την 

οικονομία του τόπου και την κάλυψη των αναγκών διατροφής του υπάρχοντος και του 

αναμενόμενου τουριστικού ρεύματος είναι η διερεύνηση της δυνατότητας  

εγκατάστασης μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας σε μη προστατευόμενες και μη τουριστικές 

ακτές. 

 Για την εξυπηρέτηση της αλιείας προωθείται το έργο κατασκευής αλιευτικού 

καταφυγίου στο Ξυλοκερατίδι και η μελέτη ενός δεύτερου στον όρμο της 

Καλοταρίτισσας. Στο Ξυλοκερατίδι η δημιουργία του αλιευτικού καταφυγίου μπορεί να 

συνδυαστεί με ιχθυόσκαλα, που θα επιτρέπει τη διακίνηση των αλιευμάτων και εκτός 

νησιού, αν χρειάζεται, κατά τους μήνες περιορισμένης τουριστικής κίνησης, και με 

μικρή εγκατάσταση επισκευής και κατασκευής μικρών σκαφών, για αναβίωση της 

παραδοσιακής ασχολίας των κατοίκων του οικισμού. 

 

Π2.5.4  Μελισσοκομία 

Η μοναδική και πλούσια χλωρίδα του νησιού, θάμνοι, αρωματικά βότανα, άγρια άνθη, 

συντελεί στην παραγωγή μελιού εξαιρετικής ποιότητας. Φαίνεται όμως ότι και οι 

Αμοργιανές μέλισσες είναι ξεχωριστές: είναι απόγονοι μιας αρχαίας ράτσας μελισσών, 
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με ιδιαίτερα μακρύ ρύγχος, που μπορεί να απομυζά την πεμπτουσία του χυμού των 

λουλουδιών, όπως αναφέρθηκε στην πρόσφατη ημερίδα υπό την αιγίδα του Δημάρχου 

κου Ρούσσου, με συμμετοχή της Γεωπονικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. 

Αυτά τα πλεονεκτήματα μπορούν να αξιοποιηθούν, και επειδή η παραγωγή είναι μικρή 

στα νησιά, ιδίως όταν γίνεται με φυσικούς τρόπους και έχει συγκομιδή μια φορά το 

χρόνο, ενδείκνυται η δημιουργία τοπικού συμφώνου ποιότητας όλου του νησιού ή το 

πολύ 2-3 σε όλο το νησί, το οποίο θα αποδώσει ποιότητα που θα ενσωματώνει και την 

εδαφικότητα και θα εγκαθιστά μια σχέση ανάμεσα στον τόπο, στον παραγωγό και στον 

καταναλωτή. 

 

Π2.5.5 Τοπικά Σύμφωνα Ποιότητας 

Οι αγροτικές περιοχές βρίσκονται αντιμέτωπες με μια νέα κατάσταση σταδιακής 

μείωσης της προστασίας και της ενίσχυσης που τους παρείχαν οι εθνικές αρχές και η 

Ευρωπαϊκή Ένωση, σε ένα ανοικτό ανταγωνιστικό περιβάλλον που δημιουργείται από 

την παγκοσμιοποίηση και το άνοιγμα των αγορών. Ανταποκρινόμενες στη νέα αυτή 

κατάσταση, πολλές αγροτικές περιοχές της Ελλάδας επιδιώκουν να στηρίξουν και να 

αναδείξουν τα ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες τους. Αυτή η προσπάθεια επίτευξης 

τοπικής ποιότητας συνήθως αποτυπώνεται σε ένα Σήμα Τοπικής Ποιότητας 

Πρόκειται για σήμα που χαρακτηρίζει μια περιοχή με ιστορική ταυτότητα, με 

επικρατέστερο τον αγροτικό χαρακτήρα, που βρίσκεται σε αναπτυξιακή πορεία 

συνδεδεμένη με την προαγωγή της τοπικής ποιότητας, η οποία θεμελιώνεται σε δύο 

βασικές αξίες:  

 Την τοπική ποιότητα: πρόκειται για μια ποιότητα η οποία υπερβαίνει την 

επιβαλλόμενη από το νόμο ποιότητα και τις ονομασίες προέλευσης, για μια ποιότητα 

που ενσωματώνει και εξειδικεύει τις υπάρχουσες θεσμικά αναγνωρισμένες 

προδιαγραφές και συστήματα πιστοποίησης και επίσης εμπλέκει την «εδαφικότητα», 

άρα για μια νέα μορφή αλληλέγγυας συμπεριφοράς η οποία θα ευνοεί την ποιοτική 

αναβάθμιση των δεσμών μεταξύ των ανθρώπων, της εδαφικής έκτασης, των προϊόντων 

και των υπηρεσιών (αγροτικών, χειροτεχνίας, τουριστικών ή διαφύλαξης της 

κληρονομιάς), καθώς και τις σχέσεις μεταξύ των παραγωγών και των καταναλωτών.  

 Την αειφόρο ανάπτυξη: συνιστά μια μορφή ανάπτυξης με ανθρώπινη διάσταση, 

φιλική προς τους πολιτιστικούς πόρους, αντιμετωπίζοντας την περιοχή ως χώρο όπου 

κυριαρχεί μια δυναμική ισορροπία, μια βιώσιμη ισορροπία ανάμεσα στο περιβάλλον και 

τις ανθρώπινες δραστηριότητες, αρμονική και φιλική προς την υγεία των ανθρώπων. 

Σε όλα τα επίπεδα οργάνωσης της εδαφικής επικράτειας έχει ουσιαστική σημασία η 

αλληλέγγυα συμμετοχή των δημοσίων φορέων, των οικονομικών και κοινωνικών 

παραγόντων και των οργανώσεών τους στην προώθηση ενός συλλογικού και 

συνεκτικού σχεδίου.  
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Τα Τοπικά Σύμφωνα Ποιότητας είναι μια συμφωνία, μια διακήρυξη μιας ομάδας 

επαγγελματιών (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), που έχουν κοινά (οριζόντια συνεργασία) ή 

συμπληρωματικά (κάθετη συνεργασία) χαρακτηριστικά, και συμφωνούν και 

συναποφασίζουν να συνεργαστούν σε «εθελοντική» βάση προκειμένου να 

προωθήσουν την περιοχή τους ως προορισμό και ένα κοινό όραμα για την 

ποιότητα στην περιοχή τους. 

Τα Τοπικά Σύμφωνα Ποιότητας, έχουν σαν κύριο σκοπό την διαφύλαξη 

και την προαγωγή του καλού  ονόματος μιας περιοχής, ως μια «συλλογική περιουσία» 

που ανήκει σε όλους και  που πρέπει να διαφυλάσσεται από  συλλογική δομή. Είναι ένα 

σύνολο κανόνων το οποίο λειτουργεί μέσα στο θεσμικό πλαίσιο της Πολιτείας. Κάθε 

όρος που αντιβαίνει σ' αυτό είναι αυτόματα άκυρος.  

Οι όροι του Τοπικού Συμφώνου Ποιότητας θεσπίζονται με πρωτοβουλία των 

συμμετεχόντων σ' αυτό και συμπληρώνουν το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο, ορίζοντας 

ειδικότερες προδιαγραφές που βελτιώνουν την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών 

στην περιοχή. Ενδεικτικά, οι στόχοι ενός Τοπικού Συμφώνου για τον Τουρισμό, μπορεί 

να είναι: 

• Η παροχή τουριστικών υπηρεσιών αναβαθμισμένης ποιότητας  

• Η διαφύλαξη των αισθητικών και καταναλωτικών προτύπων της περιοχής  

• Η προστασία του περιβάλλοντος από τις τουριστικές δραστηριότητες  

• Η προστασία των καταναλωτών - επισκεπτών από κερδοσκοπικές πρακτικές  

• Η εξυπηρέτηση και η ενημέρωση των επισκεπτών  

• Η προστασία των συμβεβλημένων από τον αθέμιτο ανταγωνισμό  

• Η διασφάλιση της αειφορικής ανάπτυξης της περιοχής  

• Η εκπαίδευση, κατάρτιση και ευαισθητοποίηση των μελών του και του 

προσωπικού πού απασχολούν.  

• Η συνεργασία με ειδικούς σε θέματα τουρισμού για τη μεταφορά τεχνογνωσίας 

στην περιοχή  

Οι συμμετέχοντες στα Τοπικά Σύμφωνα Ποιότητας δεν λειτουργούν σαν συνδικαλιστική 

ομάδα, αλλά σαν μέλη αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας που εργάζονται με στόχο τη 

βελτίωση των παρεχομένων προϊόντων και υπηρεσιών στην περιοχή του και μέσω 

αυτής τη βελτίωση του εισοδήματός τους.  

 

Π2.6 Βοσκότοποι – Κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις 

Η κτηνοτροφία στην Αμοργό είναι αρκετά ανεπτυγμένη και αποτελεί το βασικότερο 

παράγοντα αγροτικής οικονομίας του νησιού.  

Οι περιορισμένες κτηνοτροφικές δραστηριότητες σήμερα ασκούνται σε περιοχές μικτών 

αγροτικών δραστηριοτήτων, με τρόπο που δεν διασφαλίζει τη βιώσιμη ανάπτυξη, με 
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ενδεχόμενο κίνδυνο για υποβάθμιση της αισθητικής και των συνθηκών διαβίωσης 

στους οικισμούς, μόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα και καταστροφή παραδοσιακών 

κατασκευών του αγροτικού χώρου (αναβαθμών, κτισμάτων, κ.λπ.).  

Οι συνθήκες του νησιού ευνοούν την άσκηση βιολογικής κτηνοτροφίας, τα προϊόντα 

της οποίας είναι περιζήτητα. Προς την κατεύθυνση αυτή θα πρέπει να ενημερωθούν και 

να εκπαιδευτούν σημερινοί και μελλοντικοί κτηνοτρόφοι, αφού το μέλλον της 

πρωτογενούς παραγωγής σε επίπεδο Ε.Ε. βρίσκεται στα βιολογικά προϊόντα. 

Οι δραστηριότητες βιολογικής κτηνοτροφίας, πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις των 

σχετικών υγειονομικών διατάξεων. Προτείνεται να εγκατασταθούν δραστηριότητες 

βιολογικής κτηνοτροφίας σε μή παραλιακές περιοχές του νησιού, σε θέσεις που δεν 

επηρεάζουν το περιβάλλον και τους πόρους του νησιού. Στην ήπια ανάπτυξη του 

νησιού, σημαντικό ρόλο αναμένεται να διαδραματίσει η κτηνοτροφία, και κυρίως η 

εκτροφή αιγοπροβάτων. 

Σύμφωνα με τους κώδικες ορθής γεωργικής πρακτικής για το Δήμο Αμοργού, με 

πληθυσμό μεγάλων ζώων 20.441 (μόνο αιγοπρόβατα – ΕΛΣΤΑΤ 2001),  ή 3.066 ΜΜΖ1, 

απαιτούνται βοσκότοποι επιφάνειας 3.066x0,5 Ha/MMZ = 1.533 Ha. Απαιτείται λοιπόν 

η οριοθέτηση των βοσκοτόπων και μελέτη ορθολογικής διαχείρισης για τη δημιουργία 

ελεγχόμενης κτηνοτροφίας και τον περιορισμό της με σκοπό την αειφόρο ανάπτυξη του 

πρωτογενούς τομέα. 

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, μέσα στα όρια των βοσκοτόπων, επιτρέπεται η 

εγκατάσταση κτηνοτροφικών μονάδων σε ιδιόκτητες εκτάσεις ή σε εκτάσεις δημόσιες, 

που θα ενοικιάζονται για μεγάλο χρονικό διάστημα ή θα παραχωρούνται κατά χρήση σε 

επαγγελματίες ιδιώτες.    Στις περιοχές αυτές είναι δυνατή η παραχώρηση εκτάσεων σε 

κτηνοτρόφους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν.δ/τος 221/7-12-1974 

(ΦΕΚ 368Α΄) και του άρθρου 11 του ν.1734/16/17-10-1987 ΦΕΚ 189Α΄ «βοσκότοποι 

και δασικές εκτάσεις».  

Με στόχο την ποιοτική αναβάθμιση και ενίσχυση της κτηνοτροφίας, αλλά κυρίως, την 

προστασία του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων, προτείνεται αρχικά η 

δημιουργία βοσκοτόπων σε τρεις ιδιοκτησίες του Δήμου οι οποίες περιγράφονται ως 

βοσκότοποι στους σχετικούς πίνακες δημοτικών εκτάσεων, και επίσης βρίσκονται μέσα 

στην περιοχή που χαρακτηρίζεται ως βοσκότοπος από το CORINE.  

Οι εκτάσεις αυτές είναι:  

 

Στη θέση Αγριλλας, στην περιοχή του Ποταμού, 7000 στρ. 

Στη θέση «Βουνό Χώρας»  3000 στρ. 

Στη θέση «Λέλλης» 3000 στρ. 

Στη θέση «Γωνιά»  στην Αρκεσίνη, 15000 στρ. 
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Οι βοσκότοποι ορίζουν περιοχές έξω από τις οποίες δεν θα πρέπει να επιτρέπεται η 

άσκηση κτηνοτροφικών παραγωγικών δραστηριοτήτων (εκτατικής ή/και σταυλισμένης 

κτηνοτροφίας). Μέσα στα όρια των περιοχών αυτών προτείνεται να γίνουν στοιχειώδεις 

υποδομές εξυπηρέτησης της κτηνοτροφίας και να δίνονται άδειες άσκησης 

κτηνοτροφικών δραστηριοτήτων, σε εκτάσεις που θα ενοικιάζονται για μεγάλο χρονικό 

διάστημα ή θα παραχωρούνται κατά χρήση σε επαγγελματίες κτηνοτρόφους, και μόνο 

στα τμήματά τους που δεν δεσμεύονται από άλλες χρήσεις και απαγορεύσεις. 

 

Π2.7 Ειδικές χρήσεις 

 Π2.7.1  Μονάδες του Δευτερογενή τομέα 

Η ήπια μέχρι σήμερα αλλά και η επιδιωκόμενη και προβλεπόμενη ανάπτυξη του 

δευτερογενούς τομές δεν υποστηρίζει τη δημιουργία ειδικών ζωνών ΒΙ.ΠΑ. ή ΒΙΟ.ΠΑ. 

Εν τούτοις οι υπάρχουσες μονάδες, κυρίως βιοτεχνίες χαμηλής όχλησης, υπαίθριες 

αποθήκες οικοδομικών κυρίως υλικών και εργαστήρια, που είναι διάσπαρτα σε κάποιους 

οικισμούς, δημιουργούν σημαντικά προβλήματα στις περιοχές κατοικίας και τουρισμού, 

και παράλληλα δεν έχουν εξυπηρέτηση κοινών υποδομών (κατάλληλες οδικές 

συνδέσεις, δίκτυα κλπ). 

Στο πλαίσιο αυτής της μελέτης υποδεικνύονται τρείς (3) θέσεις για τη δημιουργία 

ζωνών εγκατάστασης των ανωτέρω χρήσεων, οι οποίες θα πολεοδομηθούν 

προκειμένου να εξασφαλιστούν προσπελάσεις και υποδομές. Στις ζώνες αυτές και μόνο 

θα επιτρέπεται η ανέγερση νέων μονάδων του δευτερογενή τομέα. 

 

Π2.7.2  Κοιμητήρια   

Επί του παρόντος δεν παρατηρείται πρόβλημα χωρητικότητας στα υπάρχοντα 

κοιμητήρια.   

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, δεν επιτρέπεται η ένταξη σε σχέδιο πόλης 

περιοχών σε ακτίνα 250  μέτρων από το χώρο  των Νεκροταφείων, για την προστασία 

της δημόσιας υγείας. Βέβαια η απόσταση αυτή μπορεί να μειωθεί (με απόφαση του 

Νομαρχιακού Συμβουλίου), όμως είναι σκόπιμη η αναζήτηση νέας ή νέων θέσεων σε 

περιοχές εκτός των ορίων των οικισμών. 

Στο πλαίσιο αυτής της μελέτης υποδεικνύονται τρείς (3) θέσεις για την κατασκευή 

νέων κοιμητηρίων, εκτός των περιοχών προστασίας του γεωπεριβάλλοντος, σε 

περιοχές με μικρή κλίση εδάφους (μέχρι 10%), με μέση υδροπερατότητα και μικρή 

πιθανότητα κατάκλυσης από νερά ή εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων. Οι θέσεις 

αυτές φαίνονται στο χάρτη Π.2 κλ.1:25.000, με στοιχεία: 

ΕΧ-Κ1, στην περιοχή της Καστελλόπετρας (μεταξύ Χώρας - Καταπόλων) 

ΕΧ-Κ2  στην περιοχή μεταξύ Θολαρίων – Αγ.Ιωάννη 
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ΕΧ-Κ3  ως επέκταση του κοιμητηρίου Αγ. Παρασκευής 

Οι  χώροι των  υφιστάμενων κοιμητηρίων μέσα στους οικισμούς ή σε επαφή με τα όριά 

τους,  όταν πάψουν να είναι ενεργοί, προτείνεται να μετατραπούν σε μνημειακό ή 

κοινόχρηστο πράσινο, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

 

Π2.7.3  Λατομείο αδρανών υλικών  και δομικών λίθων 

Τα αδρανή υλικά χρησιμοποιούνται από τον κατασκευαστικό κλάδο, είτε αυτόνομα είτε 

ως βασικό συστατικό των περισσοτέρων δομικών υλικών όπως έτοιμο σκυρόδεμα, 

άσφαλτο-σκυροδέματα, κονιάματα κ.λ.π., για την κατασκευή κτιρίων και έργων 

υποδομής.  

Τα αδρανή υλικά αποτελούν τον πλέον εμφανή γεωλογικό πόρο της περιοχής του 

Δήμου Αμοργού. Σε πολλές περιοχές του Δήμου έχουν λειτουργήσει παράνομα 

λατομεία αδρανών στο παρελθόν. Σήμερα εντοπίζονται ενεργές περιοχές εξόρυξης στην 

περιοχή του Κάτω Κάμπου (Μαύρο Βουνό).  

Σύμφωνα με την Προκαταρκτική Γεωλογική Μελέτη, «οι μεταμορφωμένοι ανθρακικοί 

σχηματισμοί των μαρμάρων αποτελούν σημαντικό πόρο, για απόληψη δομικού και 

διακοσμητικού λίθου, ακατέργαστου ή βιομηχανικά κατεργασμένου». 

Προτείνονται δύο θέσεις, γεωλογικά κατάλληλες για τις προτεινόμενες χρήσεις: 

1. ΕΧ-Λ1, περίπου 120 στρ. στην περιοχή του Κάτω Κάμπου (Μαύρο Βουνό), 

ως λατομείο αδρανών υλικών και δομικών λίθων και  

2. ΕΧ-Λ2, περίπου 25 στρ. στην περιοχή Λέλη, ως λατομείο δομικών λίθων,  

οι οποίες θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τις ανάγκες δόμησης στο νησί, με 

ορθολογική εκμετάλλευση και ιδιαίτερη μέριμνα για προστασία του περιβάλλοντος: 

Οι προτεινόμενες θέσεις: 

 βρίσκονται μακριά από οικισμούς και τουριστικές περιοχές, και από 

προστατευόμενες ζώνες 

 υπολογίζεται ότι έχουν επάρκεια κατάλληλου πρωτογενούς υλικού 

 έχουν εύκολη πρόσβαση από το υφιστάμενο οδικό δίκτυο και δεν 

απαιτούνται εκτεταμένες διανοίξεις οδών 

 δεν προκαλούν οπτική και αισθητική όχληση 

Για την οριστικοποίηση των θέσεων και την σχετική αδειοδότηση πρέπει να τηρηθούν 

οι προβλεπόμενες διαδικασίες. 

 

Π2.7.4 Χώροι απόθεσης υλικών κατασκευών, εκσκαφών και κατεδαφίσεων 

Προτείνεται ο καθορισμός 3 θέσεων απόθεσης αποβλήτων εκσκσφών, κατασκευών και 

κατεδαφίσεων. Παράλληλα, πρέπει να αναληφθεί πρωτοβουλία από τον Δήμο για τη 

διαμόρφωση πολιτικής για το θέμα των απορριμμάτων, για ενημέρωση των πολιτών και 

των επαγγελματιών του κατασκευαστικού χώρου και εφαρμογή της ισχύουσας 

νομοθεσίας, και να ενεργοποιηθούν τοπικοί επαγγελματίες στο πλαίσιο του Συλλογικού 
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Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και 

Κατεδαφίσεων.  

 

Π2.8 Βασικά δίκτυα υποδομής  

Π2.8.1  Οδικό δίκτυο 

Το οδικό δίκτυο της Αμοργού ιεραρχείται ως εξής: 

 Κύριο Οδικό Δίκτυο : Το Επαρχιακό Δίκτυο 

 Δευτερεύον Οδικό Δίκτυο : Συλλεκτήριοι δρόμοι 

 Λοιπό Οδικό (Τοπικό) Δίκτυο 

 Πεζόδρομοι  

 Παραδοσιακά μονοπάτια 
 

Προτείνεται:  

1.  η ενίσχυση και βελτίωση του κυκλοφοριακού, που περιλαμβάνει: 

 συντήρηση και βελτίωση του βασικού οδικού δικτύου (τοπικές διευρύνσεις, 

προστασία από κατολισθήσεις, προστατευτικά κιγκλιδώματα, τροχαία σήμανση, 

ενημερωτική σήμανση με χιλιομετρικές αποστάσεις, φωτισμός ιδίως στα σημεία 

περιορισμένης ορατότητας) 

 προσβασιμότητα των κύριων αγροτικών περιοχών, ανενεργών σε μεγάλο βαθμό 

σήμερα. Απαιτείται κατά το ελάχιστο, η διάνοιξη – δημιουργία αγροτικών οδών 

με τις ελάχιστες δυνατές επεμβάσεις στο περιβάλλον, που θα εξυπηρετούν 

αγρότες και κτηνοτρόφους και θα διευκολύνουν τη διακίνηση μηχανημάτων, 

που θα βοηθήσουν, από κοινού με τις κατάλληλες πολιτικές, στη διατήρηση και 

προώθηση του πρωτογενούς τομέα παραγωγής. 

 προσβασιμότητα της ευρύτερης περιοχής των κατάλληλων για κολύμπι ακτών, 

με τις ελάχιστες δυνατές επεμβάσεις στο περιβάλλον, ώστε να μη θίγεται το 

τοπίο και η αισθητική του χώρου. 

 οργάνωση της δημόσιας συγκοινωνίας για εξυπηρέτηση κατοίκων και μαθητών 

όλο το χρόνο, και του τουρισμού, για περιορισμό του αριθμού των αυτοκινήτων 

στο νησί (προσέγγιση της αφετηρίας των μονοπατιών, των παραλιών για 

κολύμπι, των χώρων στάθμευσης στις παρυφές των οικισμών, των λιμανιών 

κλπ). 

 αύξηση των χώρων στάθμευσης στις στάσεις των λεωφορείων για πρόσβαση 

στους υφιστάμενους οικισμούς και στις προτεινόμενες νέες οικιστικές περιοχές. 

 μελέτη και κατασκευή πεζόδρομων σε όλους τους οικισμούς και πεζοδρομίων 

στους οικισμούς στους οποίους κυκλοφορούν οχήματα. 
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2. Σε όλους τους οικισμούς, στις παρυφές των  περιοχών επέκτασης, η δημιουργία 

μικρού μεγέθους χώρων στάθμευσης, σε βασικά σημεία που θα εξυπηρετούν την 

προσπέλαση των νέων περιοχών ένταξης, και θα επιτρέπουν τη συνέχιση της 

διαδρομής με τα πόδια.   

3. Στα Κατάπολα, η διερεύνηση της δυνατότητας οδικής σύνδεσης του λιμανιού με 

το Επαρχιακό δίκτυο  από τη νότια πλευρά του οικισμού, ώστε να καταστεί δυνατή 

η μονοδρόμηση του παραλιακού δρόμου στην περιοχή του λιμανιού, και η 

δημιουργία μικρού μεγέθους χώρων στάθμευσης, σε βασικά σημεία.  

4. Η δημιουργία αμφίδρομης παράκαμψης της παραλίας στον οικισμό Ξυλοκερατίδι, 

με τη δημιουργία νέου κλάδου που θα εξυπηρετεί και το Πέρα Ραχίδι και την 

προτεινόμενη περιοχή ένταξης στον οικισμό Νερά. 

5. Η απομάκρυνση της διερχόμενης κυκλοφορίας οχημάτων από την εντός ορίου 

περιοχή και από την περιοχή ένταξης του οικισμού Όρμος Αιγιάλης, η διοχέτευσή 

της σε νέο κλάδο αμφίδρομης κίνησης, στο ανατολικό της όριο, και η σύνδεση του 

νέου κλάδου με τον οικισμό μέσω τοπικών οδών που θα συνοδεύονται από μη 

παραλιακούς χώρους στάθμευσης. 

6. Στη Λαγκάδα, η εκπόνηση μελέτης για τη δημιουργία οδικής σύνδεσης του 

οικισμού με τα Θολάρια, έτσι ώστε να χαλαρώσουν οι δεσμοί εξάρτησης από τον 

παραθαλάσσιο πόλο, τον Όρμο Αιγιάλης, και να αποτελέσουν έναν ενισχυμένο 

ορεινό πόλο κοινωνικής ανάπτυξης και ποιοτικής τουριστικής συγκέντρωσης, 

ελαφρύνοντας ταυτόχρονα τον κυκλοφοριακό φόρτο του Όρμου.   

7. Στον Ποταμό, προτείνεται η οδική σύνδεση των δύο χωριστών τμημάτων του 

οικισμού και η διερεύνηση της δυνατότητας κατασκευής συμπληρωματικού οδικού 

κλάδου που θα εξυπηρετεί το τμήμα του οικισμού με το μεγαλύτερο υψόμετρο. 

8. Στην Αρκεσίνη, η δημιουργία οδικής σύνδεσης (πεζόδρομου, σε συνδυασμό με το 

υπάρχον αρχαίο μονοπάτι και υφιστάμενο τσιμεντοστρωμένο δρόμο) που θα 

διέρχεται από το κέντρο του οικισμού και θα συνδέει τους αρχαιολογικούς χώρους 

«Κάστελλος» και «Αγία Τριάδα», έτσι ώστε να διαμορφωθεί ένας πόλος έλξης και 

να αρχίσει η περιοχή να αποκτά χαρακτηριστικά «τοπικού κέντρου», 

προσελκύοντας ανάλογες χρήσεις. 

9. Δημιουργία οδικής σύνδεσης της Κάτω Μεριάς με τα Κατάπολα, είτε απ’ ευθείας 

είτε μέσω του υπάρχοντος Επαρχιακού δρόμου και παράκαμψης στο ύψος της 

Μονής Αγίου Γεωργίου Βαρσαμίτη, για εξυπηρέτηση των μόνιμων κατοίκων, 

ενίσχυση της τουριστικής κίνησης και της διακίνησης των αγροτικών προϊόντων 

της περιοχής. 

10. Δημιουργία πλέγματος προσπελάσεων προς τις περιοχές ειδικού τουριστικού, 

αρχαιολογικού, ιστορικού ενδιαφέροντος (δρόμοι για οχήματα, δρόμοι πεζοπορίας) 

και η ολοκλήρωση των ακόλουθων εν εξελίξει μελετών και έργων οδοποιίας που 

περιλαμβάνονται στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου: 
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 Ψιλή Άμμος-Χόχλακας  

 Θολάρια-Αγ. Ιωάννης Χρυσόστομος  

 Ασφοντυλίτης - Χάλαρα  

 Δρόμος Αγ.Παύλου (διαπλάτυνση)  

 Κατάπολα-Λεύκες-Αγ.Θέκλα  

 Αρκεσίνη-Γωνιά  

 Αρκεσίνη-Αμμούδι  

 Βρούτση-Καστρί  

 Δρόμος Κάτω Κάμπου (Μαύρη Μύτη)  

 Λαγκάδα-Θεολόγος 

 

Για τις οποίες διατυπώνουμε τις εξής προτάσεις: 

 

1. Ο δρόμος Ασφοντυλίτης - Χάλαρα προτείνεται να απομακρυνθεί από το 

μονοπάτι «1», 

2. Η διαπλάτυνση του δρόμου Αγ.Παύλου να συσχετισθεί με την προτεινόμενη 

πολεοδόμηση 

3. Στον δρόμο Λαγκάδα – Θεολόγος να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα για την μικρότερη 

βλάβη στο περιβάλλον. 

 

Το οδικό δίκτυο έμμεσα χρησιμοποιείται σαν ένας υποτυπώδης άξονας που παράγει  

διάσπαρτο ρυμοτομικό σχέδιο με αρνητικές συνέπειες για το φυσικό περιβάλλον αλλά 

και το ανθρωπογενές περιβάλλον. 

Για το λόγο αυτό η νέα κυκλοφοριακή υποδομή θα περιοριστεί στις απολύτως 

αναγκαίες διανοίξεις, με σεβασμό στα υπάρχοντα μονοπάτια, αξιοποιώντας κατά το 

δυνατόν άλλες υπάρχουσες προσβάσεις και με χρήση υλικών συμβατών στη 

μορφολογία του περιβάλλοντος, ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι αρνητικές επιπτώσεις 

στην αισθητική του τοπίου. Επί πλέον, προτείνεται η επιβολή ειδικού περιορισμού, 

σύμφωνα με τον οποίο «οι νέοι δρόμοι δεν προσφέρουν “πρόσωπο” για την 

εξασφάλιση οικοδομησιμότητας  για δόμηση εκτός σχεδίου στα εκατέρωθεν 

αγροτεμάχια». 

 

 

Π2.8.2  Λιμάνια 

Σύμφωνα με Τα Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης, όσον 

αφορά τις μεταφορές, βασική επιδίωξη αποτελεί η βελτίωση της ποιότητας των 

υφιστάμενων υποδομών μεταφορών και των σχετικών υπηρεσιών σε όλη την 

επικράτεια, με σκοπό την αύξηση του βαθμού προσβασιμότητας και της 

προσπελασιμότητας.  Κρίσιμο στοιχείο αποτελεί η βελτίωση της προσβασιμότητας 
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γενικά των δυσπρόσιτων περιοχών και κυρίως των νησιωτικών περιοχών, με το 

σκεπτικό ότι ο νησιωτικός πληθυσμός πρέπει να απολαμβάνει αναβαθμισμένες 

υπηρεσίες μεταφορών/συγκοινωνιών χαμηλού κόστους, υψηλής ποιότητας και 

ταχύτητας και αυξημένης συχνότητας δρομολογίων. 

Στο πλαίσιο αυτό επιπρόσθετα δίδεται και η κατεύθυνση για δημιουργία τοπικών 

δικτύων σύνδεσης τουριστικών προορισμών μέσω της χρήσης υδροπλάνων, με στόχο 

την ικανοποίηση αναμενόμενης μεγάλης τουριστικής ζήτησης σε νησιά, που 

υποεξυπηρετούνται σήμερα. 

Για τη βελτίωση επί του παρόντος των υποδομών που αποσκοπούν στην εξυπηρέτηση 

των επιβατών και του τουρισμού γενικά, και την αποφυγή παρεμπόδισης της 

λειτουργίας των οικισμών, προτείνονται τα ακόλουθα: 

 Κατασκευή έργων βελτίωσης και εκσυγχρονισμού της υποδομής  ελλιμενισμού και 

στα δύο λιμάνια.   

 Στα Κατάπολα, εξοπλισμός του λιμένα με κτιριακές εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης 

επιβατών (υπαίθριος και στεγασμένος χώρος αναμονής, εστιατόριο – bar, βοηθητικοί 

χώροι,  περίπτερα ναυτιλιακών εταιριών και ενημέρωσης και παροχής πληροφοριών σε 

αφικνούμενους επιβάτες κλπ).  

 Στη βελτίωση της αισθητικής αλλά και της λειτουργικότητας του λιμανιού θα 

συμβάλει σημαντικά η ενίσχυση του φωτισμού στο χώρο των λιμενικών εγκαταστάσεων 

και του πράσινου στη χερσαία περιοχή. 

 Για το λιμάνι του Όρμου της Αιγιάλης, προτείνεται η αναβάθμιση και συμπλήρωση 

της υποδομής εξυπηρέτησης και ενημέρωσης των επιβατών  και της αισθητικής του 

χώρου, και η μελέτη ρυθμίσεων που στοχεύουν στη βελτίωση της προσπέλασης και της 

στάθμευσης.  

 Στο Ξυλοκερατίδι, προτείνεται η συμπλήρωση της μικρής εγκατάστασης για την 

εξυπηρέτηση της ερασιτεχνικής αλιείας με τη δημιουργία αλιευτικού καταφυγίου, 

μόνιμης ιχθυόσκαλας  και επισκευαστικής – κατασκευαστικής μονάδας μικρών σκαφών. 

 Ο εκσυγχρονισμός της λιμενικής εγκατάστασης  στην Καλοταρίτισσα, και η 

εγκατάσταση πλωτής προβλήτας για την προσέγγιση τουριστικών σκαφών με 

περιορισμένη παραμονή στις παραλίες της Καλοταρίτισσας και του Αγίου Παύλου, για 

την  προσέλκυση τουρισμού υψηλού επιπέδου, και την τόνωση της οικονομίας των 

λιγότερο τουριστικών περιοχών του νησιού.     

 

 

Π2.8.3  Αεροδρόμιο - Ελικοδρόμιο 

Δεδομένου ότι δεν είναι εύκολη για τεχνικούς λόγους, ούτε προβλέπεται από κάποιο 

υπερκείμενο επίπεδο σχεδιασμού η δημιουργία αεροδρομίου, η εξυπηρέτηση της 

αναμενόμενης αυξημένης επιβατικής κίνησης πρέπει να επιδιωχθεί με τον συντονισμό 

των αερομεταφορών με τις ακτοπλοϊκές μεταφορές, ώστε να λειτουργούν 
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συμπληρωματικά και να εξασφαλίζεται η διάχυση της κίνησης από τα επαρκώς 

εξυπηρετούμενα κέντρα στους μικρότερους προορισμούς, με τη χρήση γρήγορων 

σκαφών ακτοπλοΐας και υδροπλάνων. 

Το υπάρχον ελικοδρόμιο στην Χώρα πλησίον του οικισμού, χρησιμοποιείται για έκτατες 

ανάγκες σε θέματα υγείας, αλλά και από ιδιώτες για κάλυψη προσωπικών τους 

αναγκών. 

 

Π2.8.4 Ηλεκτρική ενέργεια – τηλεπικοινωνίες 

Η διαφύλαξη της αισθητικής επιβάλλει την υπογείωση των καλωδίων ιδιαίτερα μέσα στα 

όρια των παραδοσιακών και τουριστικών οικισμών. 

Η παραγωγή ενέργειας από συμβατική μονάδα που χρησιμοποιεί ως καύσιμο μαζούτ, 

δεν θα ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες της αναμενόμενης και επιδιωκόμενης 

ανάπτυξης. Εκτιμάται ότι η Αμοργός προσφέρει, λόγω διαμόρφωσης του εδαφικού 

ανάγλυφου και της θέσης της, σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης συστημάτων ήπιας 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, και προς την κατεύθυνση αυτή ενδείκνυται να 

καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια, όπως και προς την κατεύθυνση της παροχής 

κινήτρων για την κατασκευή βιοκλιματικών κτιρίων και για τη χρήση φωτοβολταϊκών 

συστημάτων σε κτίρια και εκμεταλλεύσεις.  

Διαπιστώνεται ότι υπάρχουν θέσεις οι οποίες είναι πρόσφορες, από άποψη 

προσπελάσεων και κλιματολογικών συνθηκών, για την εγκατάσταση αιολικού πάρκου, 

αλλά υπόκεινται σε περιορισμούς λόγω των εκτεταμένων αρχαιολογικών χώρων, οι 

οποίοι δεν έχουν καταταγεί σε κατηγορίες «Α» και «Β» ώστε να αξιολογούνται οι 

επιπτώσεις των ανεμογεννητριών στην αισθητική τους.   

Σε κάθε περίπτωση, τυχόν νέες οδικές συνδέσεις θα πραγματοποιηθούν με τις 

ελάχιστες επεμβάσεις στο φυσικό περιβάλλον. 

Το τηλεπικοινωνιακό δίκτυο είναι σύγχρονο και πλήρες, και με δυνατότητα κάλυψης 

της μελλοντικής ανάπτυξης. 

 

Π2.8.5 Ύδρευση  

Στο Α’ Στάδιο της Μελέτης και με βάση τις σχετικές μελέτες που μέχρι τώρα έχουν 

συνταχθεί, είχαμε επισημάνει τα δυσοίωνα δεδομένα ξηρότητας και λειψυδρίας που 

απαιτούν περαιτέρω διερεύνηση και νέες δράσεις. Σύμφωνα όμως με στοιχεία που 

περιήλθαν σε γνώση μας, το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, και 

ειδικώτερα η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (σχετ. έγγραφο 

ΔΤΥ/Φ.740.25/1844/22-2-2010), προωθεί, σε συνεργασία με το Υπουργείο 

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, την έκδοση Π.Δ/τος που θα 

ρυθμίζει τα σχετικά με την εγκατάσταση σε μικρά νησιά αρμοδιότητάς του, Μονάδων 

Αφαλάτωσης που θα χρησιμοποιούν ενέργεια από Α.Π.Ε.  
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Ήδη έχει αποφασιστεί η κατασκευή δύο μονάδων αφαλάτωσης, μία στα Κατάπολα που 

σημειώνεται και στο χάρτη, και μία στην περιοχή Αιγιάλης, η θέση της οποίας δεν έχει 

οριστικοποιηθεί. Επί του παρόντος δεν φαίνεται να προωθούνται διαδικασίες για την 

τροφοδοσία τους με ενέργεια από Α.Π.Ε. Πιστεύουμε ότι θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμη η 

εγκατάσταση και τρίτης μονάδας στην Κάτω Μεριά. Παράλληλα, συζητείται πρόταση για 

κατασκευή μονάδας αφαλάτωσης στην περιοχή κοντά στον Άγιο Γεώργιο Βαλσαμίτη, με 

ημερήσια παραγωγή 1000 κ.μ. με χρήση ΑΠΕ, για παροχή νερού με φυσική ροή στις 

περιοχές Χώρας, Καταπόλων και Κάτω Μεριάς. 

Από τα στοιχεία της Γεωλογικής Μελέτης διαπιστώνεται ότι νότια από το Καμάρι  δεν 

είναι ευνοϊκές οι γεωλογικές συνθήκες για δημιουργία φραγμάτων, λόγω 

ασβεστολιθικών πετρωμάτων. Πιθανόν, στην περιοχή της Κολοφάνας, όπου υπάρχουν 

νεογενή πετρώματα, μπορεί να αναζητηθεί κάποια κατάλληλη θέση. Αλλά μάλλον, πιο 

πρόσφορη είναι η κατασκευή λιμνοδεξαμενών, που όμως δεν αποτελούν την καλύτερη 

λύση του προβλήματος της λειψυδρίας στον γεωργικό χώρο.  

 

Προτείνονται: 

 Ο εκσυγχρονισμός του δικτύου ύδρευσης (αγωγοί και δεξαμενές), και η επέκταση 

του στις νέες περιοχές οικιστικών και παραγωγικών δραστηριοτήτων. 

 Η εκτέλεση των έργων κατασκευής των μονάδων αφαλάτωσης και η κατασκευή 

αντίστοιχης μονάδας στην Κάτω Μεριά. 

 Η θεσμοθέτηση της υποχρέωσης κατασκευής δεξαμενής βρόχινου νερού σε κάθε 

κατοικία και κατάλυμα. 

 Η εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών και έργων ώστε να αξιοποιούνται χωρίς 

απώλειες οι δυνατότητες του υπάρχοντος «φράγματος ελεγχόμενου εμπλουτισμού του 

υδροφόρου ορίζοντα», για κάθε χρήση, και η δημιουργία νέων φραγμάτων, στις 

προτεινόμενες θέσεις. 

 

Π2.8.6  Αποχέτευση - Απορρίμματα 

Σ’ αυτούς τους τομείς, οι βασικές επιλογές έχουν γίνει και σημαντικά έργα βρίσκονται 

σε εξέλιξη. Απαιτείται άμεση ολοκλήρωση των δικτύων σε όλους τους οικισμούς και  η 

δημιουργία κεντρικών σηπτικών δεξαμενών όπου θα καταλήγουν τα υγρά απόβλητα για 

να οδηγηθούν σε αποδέκτες βιολογικού καθαρισμού. Εν ενεργεία είναι μόνο ο 

βιολογικός καθαρισμός στα Κατάπολα, που εξυπηρετεί τις περιοχές Καταπόλων και 

Χώρας, σε στάδιο κατασκευής είναι η εγκατάσταση βιολογικού καθαρισμού Αρκεσίνης, 

στην περιοχή Αιγιάλης,  οι διαδικασίες βρίσκονται στο στάδιο επιλογής θέσης για την 

εγκατάσταση της μονάδας βιολογικού καθαρισμού, ενώ, ως προσωρινή λύση, έχει 

εγκατασταθεί compact μονάδα βιολογικού καθαρισμού, που παραλαμβάνει τα λύματα 

των επαγγελματικών μόνο εγκαταστάσεων της παραλιακής ζώνης. Η διασπορά των 

οικισμών οπωσδήποτε αποτελεί εμπόδιο στη συνολική αντιμετώπιση του προβλήματος 
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της διαχείρισης των λυμάτων σε επίπεδο ΟΤΑ. Θεωρείται σκόπιμο να αξιοποιηθεί η 

ελληνική και η διεθνής εμπειρία στο θέμα της διαχείρισης των αστικών αποβλήτων σε 

μικρούς οικισμούς, με τη δημιουργία αποκεντρωμένων συστημάτων επεξεργασίας 

υγρών αποβλήτων με φυσικά συστήματα.   

 

Ο χώρος ΧΥΤΑ στη θέση «Παπαδιές» εξυπηρετεί όλο το νησί από το 2009, με 

προοπτική λειτουργίας για 20 χρόνια, σε γήπεδο 22 στρεμμάτων. Επίσης, συνεχίζει να 

γίνεται αναξέλεγκτη απόθεση απορριμμάτων στη θέση «Σταυρός», σε καταργημένο 

χώρο ΧΑΔΑ.  

Γενικά, οι υποδοχείς απορριμμάτων προκαλούν απαξίωση της ευρύτερης περιοχής  και 

επί πλέον ενδέχεται να δημιουργήσουν προβλήματα μόλυνσης των επιφανειακών 

υδροφορέων και ρύπανσης του εγγύς θαλάσσιου χώρου. Επί πλέον, οι υποδοχείς 

απορριμμάτων έχουν περιορισμένη χωρητικότητα και χρονική διάρκεια, και ιδιαίτερα 

στα νησιά, όπου οι επιλογές είναι ελάχιστες και οι αντιδράσεις πολλές και εν πολλοίς 

εύλογες, πρέπει να χρησιμοποιηθούν μηχανισμοί που συντείνουν στη μείωση της 

ποσότητας των παραγόμενων απορριμμάτων, και να ενεργοποιηθούν σύγχρονες και 

πρωτοποριακές μέθοδοι διάθεσής τους. Στο πλαίσιο αυτό, ενδείκνυται ο διαχωρισμός 

των απορριμμάτων (χαρτί, γυαλί, αλουμίνιο, οικιακά απορρίμματα), ιδιαίτερα στις 

περισσότερο τουριστικές περιοχές,  και η ανάλογη οργάνωση του συστήματος 

συγκέντρωσης – αποκομιδής, μολονότι αναγνωρίζουμε ότι στην προκειμένη περίπτωση 

δεν είναι εύκολη η διαχείριση ενός τέτοιου συστήματος. Πάντως σημαντική είναι η 

ευαισθητοποίηση του πληθυσμού προς την κατεύθυνση αυτή αλλά κυρίως προς την 

κατεύθυνση του περιορισμού των παραγόμενων απορριμμάτων. 

Δεδομένου ότι ο Δήμος διαθέτει σύγχρονο εξοπλισμό για την καλή λειτουργία του 

ΧΥΤΑ, Προτείνεται: 

 Η αποκατάσταση του πρώην ΧΑΔΑ  

 Ο καθορισμός 3 θέσεων απόθεσης αποβλήτων εκσκσφών, κατασκευών και 

κατεδαφίσεων. Παράλληλα, πρέπει να αναληφθεί πρωτοβουλία από τον Δήμο για τη 

διαμόρφωση πολιτικής για το θέμα των απορριμμάτων, ενημέρωση των πολιτών, 

εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας,  και παράλληλα πρέπει να ενεργοποιηθούν 

τοπικοί επαγγελματίες στο πλαίσιο του Συλλογικού Συστήματος για ΑΕΚΚ. 

 Η επαναλειτουργία του προγράμματος ανακύκλωσης  

 Ο αυστηρός έλεγχος των αποθέσεων απορριμμάτων στο ΧΥΤΑ 

 Η αύξηση των διαδρομών των απορριμματοφόρων για αποκομιδή κατά τους 

καλοκαιρινούς μήνες 

 Η τοποθέτηση κάδων σε σημεία εκτός των οικισμών που συγκεντρώνουν επισκέπτες 

το καλοκαίρι 

 Ο συχνός καθαρισμός  των ακτών, δεδομένου ότι ο Δήμος διαθέτει σχετικό 

μηχάνημα. 
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 Η εκπόνηση μελέτης κορεσμού του υπάρχοντος ΧΥΤΑ και η έγκαιρη εξεύρεση νέου 

χώρου, ώστε να καλύπτονται πλήρως οι ανάγκες του νησιού. 

 

 

Π3. ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΖΩΝΕΣ 

Οι Ζώνες Προστασίας και οι χρήσεις γης που περιγράφονται στα κεφάλαια  Π2.3 - Π2.6 

αναφέρονται σε εκτάσεις εκτός των ορίων των οικισμών που καθορίστηκαν ή που 

πρόκειται να καθοριστούν με τις διατάξεις του Π.Δ.24-4-1985 ΦΕΚ181Δ’/3-5-1985, και 

εκτός των προς πολεοδόμηση περιοχών. 

Στις περιοχές αυτές έχουν σήμερα εφαρμογή οι διατάξεις του από 10-5/17-5-2002 

Π.Δ/τος (Φ.Ε.Κ.402 Δ΄), με το οποίο καθορίστηκαν  περιορισμοί και ειδικοί όροι 

δόμησης στις εκτός σχεδίου περιοχές της Αμοργού και άλλων νησιών του Αιγαίου, που 

χαρακτηρίστηκαν ως περιοχές που έχουν ανάγκη από ειδική προστασία. 

Οι ρυθμίσεις αυτού του Δ/τος κατά το μέρος τους που αφορούν όρους και 

περιορισμούς δόμησης, μορφολογικές δεσμεύσεις για τα κτίρια που θα 

ανεγερθούν και μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος, σε συνδυασμό με 

τις γενικές διατάξεις για την εκτός σχεδίου δόμηση (Π.Δ.24-5-1985 ΦΕΚ 270Δ’/31-5-

1985, όπως ισχύει), θεωρούμε ότι προστατεύουν αποτελεσματικά την περιαστική και 

γενικά την εκτός των ορίων των οικισμών έκταση του νησιού. 

Για το λόγο αυτό, προτείνουμε, τη διατήρηση των όρων και περιορισμών δόμησης και 

μορφολογίας κτισμάτων που εγκρίθηκαν με το από 10-5/17-5-2002 Π.Δ/μα (Φ.Ε.Κ.402 

Δ΄), με εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου, στις διατάξεις του παρόντος, περιλαμβάνεται 

ρητά κάποια διαφοροποίηση στους όρους δόμησης, στις επιτρεπόμενες χρήσεις και 

δραστηριότητες, ως ακολούθως: 

 

Π3.1 Περιοχές Ειδικής Προστασίας 

Π3.1.1: Πολιτισμικοί πόροι (ΠΕΠ1) 

Δεν ορίστηκαν ζώνες Α απόλυτης προστασίας και Β ελεγχόμενης δόμησης, με εξαίρεση 

την αρχαιολογική περιοχή της Αρχαίας Μινώας, και ως εκ τούτου, οι επιτρεπόμενες 

δραστηριότητες και οι αντίστοιχοι περιορισμοί απορρέουν από τις διατάξεις του 

ν.3028/2002(ΦΕΚ153Α΄/28-6-2002), η εφαρμογή των οποίων προδιαγράφεται ρητά 

στο άρθρο 3 παρ. 1 αυτού: «η προστασία των μνημείων, αρχαιολογικών χώρων και 

ιστορικών τόπων περιλαμβάνεται στους στόχους οποιουδήποτε επιπέδου χωροταξικού, 

αναπτυξιακού, περιβαλλοντικού και πολεοδομικού σχεδιασμού...»  

Στα τμήματα των αρχαιολογικών χώρων που περιλαμβάνονται στα όρια των οικισμών, 

και εφόσον δεν έχει ορισθεί διαφορετικά με ειδική ρύθμιση, η οικοδόμηση διέπεται, 

πέραν των πολεοδομικών διατάξεων, και από τους περιορισμούς του άρθρου 14 του 

ανωτέρω νόμου, όπου αναφέρονται οι επιτρεπόμενες οικοδομικές δραστηριότητες, μετά 
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από σχετική άδεια που χορηγείται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού. Η άδεια αυτή 

προηγείται άλλων αδειών άλλων αρχών, που αφορούν την εκτέλεση του έργου. 

 Στους εκτός σχεδίου και εκτός οικισμών αρχαιολογικούς χώρους η άσκηση γεωργίας, 

κτηνοτροφίας, θήρας ή άλλων συναφών δραστηριοτήτων, καθώς και η οικοδομική 

δραστηριότητα, είναι δυνατή μετά από άδεια, που χορηγείται με απόφαση του 

Υπουργού Πολιτισμού.  

Προτείνεται: 

 Η απαγόρευση άσκησης κτηνοτροφικών δραστηριοτήτων μέσα στους 

αρχαιολογικούς χώρους, εν όψει του καθορισμού και της οργάνωσης βοσκοτόπων. 

 Ο χαρακτηρισμός, από τις αρμόδιες Υπηρεσίες,  ζωνών Α και Β.  

 Η δημιουργία οδικού δικτύου επίσκεψης αξιοποιημένων αρχαιολογικών χώρων που 

θα συνδυαστεί με τα περιπατητικά μονοπάτια. 

 Η δημιουργία μικρών λιθόστρωτων καθιστικών με παγκάκια και στέγαστρα από 

φυσικά υλικά.  

 Στις περιοχές ΠΕΠ1.3 (εξωκλήσια και Μοναστηριακά συγκροτήματα εκτός οικισμών) 

και  ΠΕΠ1.4 (συγκροτήματα ανεμόμυλων ή μεμονωμένοι ανεμόμυλοι), στη Ζώνη 

Προστασίας που καθορίστηκε με την Απόφαση κήρυξής τους ή σε ζώνη προστασίας με 

ακτίνα 50 μέτρα, αν δεν έχει οριστεί άλλως,  επιτρέπονται οι χρήσεις: 

 Κατοικία 

 Γεωργικές καλλιέργειες  

Τα εκτός ρυμοτομικού σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών τμήματα αρχαιολογικών 

χώρων, στα οποία, με την ανωτέρω ρύθμιση ζωνών, θα επιτρέπεται η δόμηση, 

προτείνεται, για την προστασία του αρχαιολογικού χώρου, να υπαχθούν στις «Ζώνες 

Περιορισμού και Ελέγχου Δόμησης» (ΖΠΕΔ). Οι προτεινόμενοι όροι και περιορισμοί 

δόμησης περιγράφονται στο Κεφ. Π3.2  

 

Στη νησίδα Νικουριά:  

1. Απαγορεύεται παντελώς η κατάτμηση και κάθε είδους δόμηση, η διάνοιξη δρόμων 

ή μονοπατιών, η υλοτόμηση, η κοπή θάμνων και οποιαδήποτε αλλοίωση του 

περιβάλλοντος 

2. Επιτρέπεται η κατασκευή δημοτικών στεγάστρων, υπαίθριων καθιστικών από 

φυσικά υλικά, μονοπατιών και κρηνών.  

3. Επιτρέπεται η εγκατάσταση μικρής Δημοτικής μονάδας εξυπηρέτησης λουομένων 

που θα περιλαμβάνει καμπίνες, ομπρέλλες, καντίνα και W.C.-douche. Τα υλικά 

κατασκευής θα είναι ξύλο και πέτρα, και τα εξαρτήματα διακριτικά και καλαίσθητα. 

 

Προτείνονται:  

1. Προστασία (από τη βόσκηση και τη φθορά του χρόνου) και ανάδειξη των 

μεμονωμένων μνημείων της περιοχής. 
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2. Προστασία της βλάστησης (φίδες) της περιοχής Corine. 

3. Αναβάθμιση της θαλάσσιας σύνδεσης της νησίδας με την παραλία του Αγίου 

Παύλου, ώστε να παρέχει ασφάλεια και επαρκή εξυπηρέτηση. Στο πλαίσιο αυτό, 

απαιτείται βελτίωση του υπάρχοντος λιμενίσκου στον Άγιο Παύλο και εγκατάσταση 

πλωτού προβλήτα στη Νικουριά. 

 

Π3.1.2 Μονοπάτια Αρχαία (ΠΕΠ2) 

Απαγορεύεται η μετατροπή τους σε δρόμους οχημάτων. 

Στη ζώνη Προστασίας 10,00 μ. εκατέρωθεν των μονοπατιών: 

Επιτρέπεται μόνο η κατασκευή στεγάστρων και καθιστικών από φυσικά υλικά, κατά 

αραιά διαστήματα. 

Επιτρέπεται η κατασκευή κτισμάτων με χρήση κατοικίας, εστίασης, αναψυχής, σε 

απόσταση 50μ. από το όριο του μονοπατιού και με προσπέλαση από οδικό δίκτυο που 

δεν εμπλέκεται με το μονοπάτι. 

 

 

Π3.1.3 Μνημεία της Αγροτικής Κληρονομιάς (ΠΕΠ3) 

 

Π3.1.3.1  «Αγροτικά Μνημεία Αμοργού» (ΠΕΠ3.1) 

Ο Δήμος, η αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία που εκδίδει οικοδομικές άδειες και κάθε 

Υπηρεσία που γνωμοδοτεί πρίν από την εγκατάσταση οποιασδήποτε χρήσης, αφού 

προμηθευτούν τον ειδικό ηλεκτρονικό οδηγό των καταγραμμένων «Αγροτικών 

Μνημείων Αμοργού», θα πρέπει να φροντίζουν για τη διατήρηση και προστασία 

τους.  

Ειδικότερα: 

Απαγορεύεται η κατεδάφιση και η κάθε είδους καταστροφή ή αλλοίωση τους 

Επιτρέπεται η επισκευή, αποκατάσταση ή αναστήλωση, μετά από σύμφωνη γνώμη των 

αρμόδιων υπηρεσιών. Στην περίπτωση αυτή, απαιτείται φωτογραφική απεικόνιση και 

σχεδιαστική αποτύπωση των κτισμάτων που θα περιλαμβάνεται στο φάκελο για την 

έκδοση οικοδομικής αδείας της οικοδομής και θα αποδεικνύει την ακριβή αρχική μορφή 

τους.  

 

Π3.1.3.2  Περιοχή Ασφοντυλίτη (ΠΕΠ3.2) 

Αυτό που υπάρχει σήμερα, προσφέρει έμπνευση και ευκαιρία να αναπαραστήσει κανείς 

και να γεφυρώσει το κενό μεταξύ παλιού και καινούριου, δομημένου και φυσικού, 

οικιακού ενδιαφέροντος ή τουριστικού. Ειναι μοναδική ευκαιρία συνολικού 

(ενοποιημένου) σχεδιασμού που διευκολύνεται από την έλλειψη κατοίκων, και είναι 

θετική ένδειξη η πρόθεση και ανταπόκριση από τον τοπικό πληθυσμό και την τοπική 

διοίκηση για εξέταση της δυνατότητας ανάπτυξης του Ασφοντυλίτη.  
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Η μελλοντική ανάπτυξη θα πρέπει να λειτουργήσει έτσι, ώστε να φέρει στο φως την 

κουλτούρα και την κληρονομιά του νησιού. Οποιαδήποτε ανάπτυξη θα λάβει υπόψη το 

ιστορικό πλαίσιο μέσα στο οποίο δημιουργείται, με ευαισθησία για την αρχική μορφή. 

Θα προηγηθεί μελέτη που θα εμμένει σε αυστηρά πρότυπα ανάπτυξης και σχεδιασμού, 

με το μέγεθος, τη μορφή των κτισμάτων, την κλίμακα του χώρου και τις 

προβλεπόμενες χρήσεις να αποτελούν τις σοβαρότερες παραμέτρους και με ιδιαίτερη 

φροντίδα για την αφομοίωση των νέων κατασκευών από το ευαίσθητο περιβάλλον της 

περιοχής. 

Η αναβίωση παλιών δραστηριοτήτων και η προσέλκυση δραστήριου και δυναμικού 

πληθυσμού, είναι απαραίτητες προϋποθέσεις.  

Επίσης, πρέπει να ληφθεί υπόψη η ισορροπία μεταξύ των δυνάμεων της αγοράς και 

των παραδοσιακών δραστηριοτήτων, για να προσδιοριστεί ποιες δραστηριότητες είναι 

κατάλληλες. 

 

Προτείνονται:  

1. Προστασία (από τη βόσκηση και τη φθορά του χρόνου) και ανάδειξη των 

μεμονωμένων μνημείων της περιοχής. 

2. Εκπόνηση Ειδικής Μελέτης για τη δημιουργία ενός εναλλακτικού προορισμού 

κατοίκων και επισκεπτών που σέβονται και εκτιμούν την ιστορική σημασία του οικισμού 

και της αποκατάστασής του. Η μελέτη αυτή θα προβλέπει μεθόδους, όρους και 

περιορισμούς για την αποκατάσταση του οικιστικού συνόλου. Οι εγκαταστάσεις θα 

στεγαστούν σε κτίρια σε επανάχρηση, και θα προσφέρουν, προγράμματα διαμονής για 

περιορισμένο αριθμό ατόμων (π.χ. 30-40 άτομα) σε αποκαταστημένες παλιές και σε 

μικρής κλίμακας καινούριες κατασκευές, μαθήματα και ευκαιρίες έρευνας για 

παραδοσιακές τέχνες, τεχνικές και δραστηριότητες, περιβάλλον για μελέτη, συνέδρια, 

εκπαίδευση και ταυτόχρονα αναψυχή και μικρές εμπορικές δραστηριότητες διάθεσης 

αγροτικών και καλλιτεχνικών προϊόντων που παράγονται τοπικά.  Η δυνατότητα 

κατασκευής μιας αγροτουριστικής μονάδας, με κατασκευαστικά και μορφολογικά 

στοιχεία που θα αφομοιώνονται από τα αντίστοιχα του υπάρχοντος οικισμού 

3. Η δυνατότητα χρήσης, μέσα στον οικισμό, ενός χώρου Καφενείου – 

Αναψυκτηρίου. 

4. Η δημιουργία ή αξιοποίηση υπαρχόντων μονοπατιών πλάτους 1μ. σε ένα δίκτυο 

περιήγησης του χώρου, που θα περιλαμβάνει μικρές διευρύνσεις ανάπαυσης με πέτρινα 

καθιστικά, χωρίς εξυπηρετήσεις. 

5. Ο καθορισμός αρτιότητας 6 στρεμμάτων για οικοδόμηση κατοικίας εκτός της 

ζώνης Α’ του  Αρχαιολογικού χώρου,  με μέγιστη δομημένη επιφάνεια 100 τ.μ., και με 

τους λοιπούς όρους και περιορισμούς του Π.Δ. ΦΕΚ402Δ’/2002. 
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Π3.1.4 Δάση και δασικές εκτάσεις (ΠΕΠ4)  

Στις δασικές εκτάσεις, όπου ισχύουν οι δεσμεύσεις του δασικού νόμου,  

 

Προτείνεται: 

1. Επιτρέπεται η κατασκευή εγκαταστάσεων δασικής αναψυχής (στέγαστρα, υπαίθρια 

καθιστικά, μονοπάτια, κρήνες), με φορέα υλοποίησης τον ΟΤΑ ή την αρμόδια δασική 

Υπηρεσία. 

2. Στις μεμονωμένες περιοχές που έχουν αγροτικό χαρακτήρα μέσα στις δασικές 

εκτάσεις, επιτρέπονται οι ακόλουθες χρήσεις: 

 Κατοικία 

 αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα, ενοικιαζόμενα δωμάτια και αγροτουριστικές 

εγκαταστάσεις μέχρι 30 κλίνες. 

 Γεωργικές αποθήκες φύλαξης εργαλείων και μηχανημάτων  

 Υδατοδεξαμενές 

 Μικρές μονάδες συσκευασίας και πώλησης εγχώριων αγροτικών προϊόντων και 

βοτάνων. 

3. Μέγιστο ύψος όλων των επιτρεπόμενων κατασκευών 4,5 μ. και μέχρι 7,5 μέτρα αν 

επιβάλλεται για λειτουργικούς λόγους. 

4. Ο χαρακτηρισμός των κέδρων (δέντρων και θάμνων)  σε όλη την έκταση του νησιού 

ως διατηρητέων στοιχείων του φυσικού περιβάλλοντος, που πρέπει να σημειώνονται 

στα τοπογραφικά διαγράμματα των οικοδομικών αδειών. 

5. Να οριοθετηθούν άμεσα τα δάση και οι δασικές εκτάσεις, για την προστασία τους 

αλλά και για τη διευθέτηση θεμάτων που αφορούν την κτηνοτροφία.  

 

Π3.1.5 Υδατικοί πόροι- Κατασκευές που σηματοδοτούν την πορεία του νερού 

(ΠΕΠ5) 

Διεθνείς επιστημονικοί οργανισμοί έχουν διατυπώσει οδηγίες ενδεικτικών διαστάσεων 

των ζωνών προστασίας αντίστοιχων επιτρεπόμενων ή απαγορευμένων 

δραστηριοτήτων. Οι διαδοχικές νομοθετικές πράξεις, σε προηγμένα κράτη, που έχουν 

αντιμετωπίσει το θέμα έχουν προχωρήσει στον καθορισμό τριών ζωνών περιμετρικής 

προστασίας, μία συνηθισμένη θεώρηση των οποίων διακρίνει τις εξής περιπτώσεις: 

Ζώνη ΙΙΙ (χημικής προστασίας): 2000-3000μέτρα 

Ζώνη ΙΙ (βιολογικής προστασίας): 130-550 μέτρα  

Ζώνη Ι (άμεσης προστασίας) : 25 μέτρα 

Στην Ελλάδα, ενώ το υπόγειο νερό «επωμίζεται» την κάλυψη των αναγκών της χώρα 

μας σε ποσοστό υπερδιπλάσιο συγκριτικά με τις άλλες χώρες της Νότιας Ευρώπης και 

περισσότερο από δεκαπλάσιο συγκριτικά με τις χώρες της Κεντρικής Ευρώπης, οι 
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διαδικασίες που συνιστούν την προστασία αυτή, είναι προς το παρόν οι συγκεκριμένες 

διαδικασίες αποτελούν terra incognita. 

Ο καθορισμός ειδικών ζωνών προστασίας γύρω από τα έργα υδροληψίας διέπεται από 

τις διατάξεις των νόμων Ν.1650/86 (και των τροποποιήσεών του) και Ν.3199/03 

(εναρμόνιση με την κοινοτική οδηγία 2000/60), οι οποίοι προβλέπουν την σύνταξη 

διαχειριστικών προγραμμάτων για τα υδατικά διαμερίσματα της χώρας.  

Σε αυτά τα σχέδια διαχείρισης προβλέπεται η κατάρτιση προγράμματος 

παρακολούθησης και λήψης μέτρων προστασίας των υπόγειων υδάτων. Πιο 

συγκεκριμένα, η Οδηγία 2000/60 στο άρθρο 7 νέα αναφέρει την ανάγκη δημιουργίας 

«Ζωνών Προστασίας» για τα υδροληπτικά έργα ύδρευσης ανάλογα με τις υδρολογικές 

και υδρογεωλογικές συνθήκες που επικρατούν. 

Η γενική αρχή που διέπει το προαναφερθέν νομοθετικό πλαίσιο, περί των περιμετρικών 

ζωνών προστασίας είναι, ότι κάθε εγκατάσταση υδροληψίας από υπόγεια νερά συνιστά 

ξεχωριστή περίπτωση και ως εκ’ τούτου ο προσδιορισμός γύρω από υδρογεωτρήσεις ή 

πηγές, ομόκεντρων ζωνών ελεγχόμενων δραστηριοτήτων πρέπει να αποτελεί 

αντικείμενο αυτοτελούς υδρογεωλογικής μελέτης. 

Στο πλαίσιο αυτής της μελέτης, και εφόσον δεν έχουν εκπονηθεί «αυτοτελείς 

υδρογεωλογικές μελέτες για κάθε σημείο υδροληψίας» κρίνουμε σκόπιμη την επιβολή 

στοιχειωδών περιορισμών για την προστασία τους.  

Συγκεκριμένα, στην περιοχή του φράγματος και στις κύριες θέσεις υδροληψίας 

του δικτύου ύδρευσης του νησιού 

Προτείνεται: 

1. Απαγορεύεται η δόμηση, πλην των απαραίτητων εγκαταστάσεων για την ορθή 

λειτουργία των εγκαταστάσεων και μονάδων αφαλάτωσης μετά από έγκριση ΜΠΕ 

2. Απαγορεύονται καλλιέργειες με χρήση φυτοφαρμάκων και χημικών λιπασμάτων, 

3. Απαγορεύονται κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, η βόσκηση, ιδιωτικές αντλητικές 

μονάδες και θερμοκήπια. 

Παράλληλα, προτείνεται η εξασφάλιση προστασίας των θέσεων υδροληψίας, που στις 

περισσότερες περιπτώσεις βρίσκονται κοντά σε θέσεις των «20 Μνημείων του Νερού», 

και η προσπέλασή τους από τα παλιά μονοπάτια, όπου είναι εφικτό. 

Οι ανεγειρόμενες εγκαταστάσεις στην ευρύτερη περιοχή πρέπει να εξασφαλίζουν τη 

διάθεση των λυμάτων τους σε ΒΙΟ.ΚΑ. 

 

Π3.1.6 Ακτές (ΠΕΠ6) 

Στη Ζώνη ΠΕΠ6.1 «Προστασίας της θάλασσας», που εκτείνεται στο μεγαλύτερο μέρος 

της ακτογραμμής και με βάθος όχι μικρότερο από 100 μ., με εξαίρεση των παραλιών 

των οικισμών, επιτρέπεται πρόσβαση με μικρά σκάφη προσωπικά, ιδιωτικά, ψαρέματος, 

εκδρομής και αναψυχής, τοπικά ψαράδικα μικρής κλίμακας. 
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Στη Ζώνη Προστασίας Ακτογραμμής (ΠΕΠ6.2) που περιλαμβάνει τις βραχώδεις ακτές 

με κλίση μεγαλύτερη από 35% εκτός των ορίων των οικισμών και σε βάθος 200μ. από 

την ακτή, όπου η αποκατάσταση του περιβάλλοντος δεν είναι εφικτή, θα διατηρηθεί η 

μορφή των βράχων και θα περιοριστεί η ανάπτυξη σε χαμηλής έντασης χρήσεις 

αναψυχής, όπως διαδρομές μονοπατιών και περίπατου, και παραλίες για κολύμπι. 

Στη Ζώνη ΠΕΠ6.2 απαγορεύεται κάθε δόμηση ή εγκατάσταση 

Στις Ζώνες ΠΕΠ6.3 που περιλαμβάνουν τις αμμώδεις παραλίες και γενικά στις παραλίες 

τις κατάλληλες για κολύμπι, εκτός των οικισμών, επιβάλλεται η οριοθέτηση όλων των 

ρεμμάτων που εκβάλλουν σ’ αυτές και επιτρέπονται οι χρήσεις: 

 Δημοτικές εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης λουομένων μέχρι 20 τ.μ. 

 Γήπεδα αθλοπαιδιών 

 Εγκαταστάσεις θαλάσσιων σπορ με βοηθητικούς χώρους μέχρι 20 τ.μ. 

Ειδικώτερα, στην παραλία Παραδείσια, απαγορεύεται κάθε κατασκευή. 

 

Π3.1.7 Μη εκμεταλλεύσιμοι γεωλογικοί πόροι (ΠΕΠ7) 

Επιτρέπονται οι χρήσεις: 

 Έργα προστασίας, ανάδειξης και εξασφάλισης επισκεψιμότητας, με μέγιστο ύψος 

κτισμάτων 4,0 μ., μετά από μελέτη που θα εγκριθεί αρμοδίως. 

 

Π3.1.8  Γεώτοποι σημεία με  ιδιαίτερη  θέα (ΠΕΠ8) 

Στις περιοχές αυτές θα  είναι δυνατή η πρόσβαση με τη λιγότερη δυνατή παρέμβαση 

που είναι ανεκτή, με διαδρομές περιπάτων και ελάχιστες εγκαταστάσεις για την 

προστασία επισκεπτών. Οι εγκαταστάσεις θα μελετηθούν ειδικά, ώστε να μην ενοχλούν 

την αισθητική, την κουλτούρα ή τη συναισθηματική αξία αυτών των περιοχών. 

Στην ευρύτερη περιοχή επιτρέπονται οι χρήσεις: 

 Κατοικία 

 Έργα προστασίας, ανάδειξης και εξασφάλισης επισκεψιμότητας, χωρίς κτίσματα, 

μετά από μελέτη που θα εγκριθεί αρμοδίως. 

Προτείνεται: 

 Η εξασφάλιση προσπελάσεων μέσω μονοπατιών 

 Η απαγόρευση εκτέλεσης έργων τουριστικών δραστηριοτήτων καθώς και 

κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων σε ακτίνα 500μ. Οι υπάρχουσες κτηνοτροφικές 

εγκαταστάσεις σταδιακά πρέπει να μεταφερθούν στους βοσκότοπους. 

 Απαγορεύεται η αλλοίωση του φυσικού ανάγλυφου με εκσκαφές και 

επιχωματώσεις. Διαμόρφωση με πρανή αντιστήριξης επιτρέπεται μόνο με μέγιστο ύψος 

1,5 μ. και ελάχιστο πλάτος οριζόντιας επιφάνειας 5,0 μ. 

 Σε ακτίνα προστασίας 500μ. απαγορεύεται η εγκατάσταση κεραιών. 

 Σε γήπεδα που βρίσκονται σε κορυφογραμμές (υδροκρίτες), το ανώτατο 

υψόμετρο των κτισμάτων απαγορεύεται να υπερβαίνει την κορυφογραμμή. 
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Π3.2  Ζώνες περιορισμού και ελέγχου της δόμησης (ΖΠΕΔ) 

Στη Ζώνη ΖΠΕΔ1 που περιλαμβάνει τα τμήματα των αρχαιολογικών ζωνών με 

χαρακτηρισμό «Β», επιτρέπεται ή μελλοντικά θα επιτρέπεται η δόμηση υπό 

προϋποθέσεις, μετά από χαρακτηρισμό τους από την αρμόδια αρχαιολογική Υπηρεσία 

και την επιβολή όρων και περιορισμών δόμησης.  

Προτείνεται: 

1. Η απαγόρευση κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων 

2. Η δυνατότητα ανάγερσης κτιρίων με τους ακόλουθους περιορισμούς: 

 Κατοικίας μέχρι 120 τ.μ. και ύψος 4,5 μ. 

 Εστίασης και αναψυχής μέχρι 100 τ.μ., με μέγιστο ύψος 4,5 μ. από τη φυσική ή 

διαμορφωμένη στάθμη του εδάφους. 

 Ενοικιαζόμενων δωματίων μέχρι 200 τ.μ., με μέγιστο ύψος 4,5 μ. από τη φυσική 

ή διαμορφωμένη στάθμη του εδάφους. 

3. Απαγορεύεται η αλλοίωση του φυσικού ανάγλυφου με εκσκαφές και επιχωματώσεις. 

Διαμόρφωση με πρανή αντιστήριξης επιτρέπεται μόνο με μέγιστο ύψος 1,5 μ. και 

ελάχιστο πλάτος οριζόντιας επιφάνειας 5,0 μ. 

4. Σε γήπεδα που βρίσκονται σε κορυφογραμμές (υδροκρίτες), το ανώτατο υψόμετρο 

των κτισμάτων απαγορεύεται να υπερβαίνει την κορυφογραμμή. 

5. Σε κάθε κτίριο είναι υποχρεωτική η κατασκευή δεξαμενής βρόχινου νερού με όγκο 

τουλάχιστον 50 κ.μ. για τις κατοικίες και 100τ.μ. για τις επαγγελματικές χρήσεις. 

6. Απαγορεύεται η εγκατάσταση κεραιών. 

Κατά τα λοιπά, και εφόσον οι περιοχές δεν εμπίπτουν σε άλλες δυσμενέστερες 

δεσμεύσεις, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Π.Δ/τος 10/17-5-02 (ΦΕΚ Δ 402/17-5-

02). 

Οι Ζώνες ΖΠΕΔ2 περιλαμβάνουν τις εκτάσεις Κύριας Ζώνης Γεωργίας εκτός των ορίων 

(υφιστάμενων και προτεινόμενων με τη μελέτη αυτή) των οικισμών, όπου ασκούνται 

παραγωγικές δραστηριότητες κυρίως του πρωτογενή τομέα. Πρόκειται για αγροτικές 

περιοχές κοντά στους οικισμούς της Κάτω Μεριάς, στον Όρμο Αιγιάλης, στα Κατάπολα 

και στη Χώρα. Στις περιοχές αυτές προτείνονται παρεμβάσεις με στόχο τη διατήρηση, 

ενίσχυση και εμπλουτισμό των δραστηριοτήτων του πρωτογενούς τομέα. 

Ως προς τις κατασκευές, στις ζώνες αυτές και στις εκτάσεις που δεν διαχειρίζεται η 

Δασική Υπηρεσία, προτείνεται να περιοριστεί η δόμηση σε κτίρια που σχετίζονται με τη 

γεωργία:  

 

Προτείνεται: 

 Η απαγόρευση της κατάτμησης της γης. 

 Κατοικία μέχρι 120 τ.μ. και ύψος 4,5 μ. 
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 Γεωργικές αποθήκες φύλαξης εργαλείων και μηχανημάτων μέχρι 50 τ.μ. και ύψος 

4 μ. 

 Υδατοδεξαμενές 

 Αγροτουριστικές εγκαταστάσεις με δυναμικότητα μέχρι 20 κλίνες σε εν ενεργεία 

εκμεταλλεύσεις 

 Μικρές μονάδες μεταποίησης, συσκευασίας και πώλησης εγχώριων αγροτικών 

προϊόντων, μέχρι 120 τ.μ. και ύψος 4,5 μ. 

 Η απομάκρυνση από τις ζώνες αυτές των κτηνοτροφικών μονάδων, οι οποίες θα 

πρέπει να εγκατασταθούν στις προβλεπόμενες περιοχές των βοσκοτόπων. 

 Η εκπόνηση μελέτης για τη δημιουργία δικτύου αγροτικών δρόμων, κατά 

προτεραιότητα στις εκτάσεις της Κύριας Ζώνης Γεωργίας, σε συνδυασμό με αρδευτικό 

δίκτυο. 

 Η συντήρηση των πετρόκτιστων βαθμίδων των χωραφιών και η προστασία τους 

από την εισβολή ζώων. 

 Η χρησιμοποίηση σύγχρονων μεθόδων ποτίσματος, αλλά και η συνέχιση των  

παραδοσιακών πρακτικών μέσω της επαναφοράς των ξερικών καλλιεργειών (κυρίως 

στα αμπέλια, τις ελιές, τα σύκα κ.λπ.), της επανάχρησης των βαθμιδωτών χωραφιών 

(μικρού εμβαδού), τα οποία εκτός των άλλων, είναι κατασκευασμένα με τέτοιο τρόπο 

(κλίση προς το εσωτερικό του οικοπέδου) ώστε να συγκρατείται το βρόχινο νερό ή το 

νερό ποτίσματος, προς το εσωτερικό του μικρού χωραφιού, μέσω της δημιουργίας 

εγκαταστάσεων αφαλάτωσης του υφάλμυρου νερού που είναι πιο φθηνή από εκείνη 

του αλμυρού νερού. 

 Η κατά προτεραιότητα, και σε συσχετισμό με το πρόγραμμα υδροδότησης του 

νησιού από μονάδα αφαλάτωσης, μελέτη και κατασκευή μικρών αρδευτικών έργων από 

γεωτρήσεις και πηγές, στις Ζώνες Προστασίας της γεωργικής γης. 

 Ενισχύονται βιολογικές καλλιέργειες και αγροτουριστικές εγκαταστάσεις σε εν 

ενεργεία εκμεταλλεύσεις 

 Απαγορεύεται η αλλοίωση του φυσικού ανάγλυφου με εκσκαφές και 

επιχωματώσεις. Διαμόρφωση με πρανή αντιστήριξης επιτρέπεται μόνο με μέγιστο ύψος 

1,5 μ. και ελάχιστο πλάτος οριζόντιας επιφάνειας 5,0 μ 

 Σε γήπεδα που βρίσκονται σε κορυφογραμμές (υδροκρίτες), το ανώτατο υψόμετρο 

των κτισμάτων απαγορεύεται να υπερβαίνει την κορυφογραμμή. 

 Σε κάθε κτίριο είναι υποχρεωτική η κατασκευή δεξαμενής βρόχινου νερού με όγκο 

τουλάχιστον 50 κ.μ. για κατοικία και 100 κ.μ. για επαγγελματική εκμετάλλευση 

 

Οι Ζώνες ΖΠΕΔ3 περιλαμβάνουν φυσικά τοπία σε θέσεις που έχουν ιδιαίτερη 

σημασία είτε για την ανάδειξη του μορφολογικού χαρακτήρα των οικισμών, είτε για την 

προστασία του ευρύτερου φυσικού περιβάλλοντος: 
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Στις Ζώνες ΖΠΕΔ3,  

Προτείνεται: 

1. Απαγορεύεται η κατάτμηση της γης. 

2. Απαγορεύεται η αλλοίωση του φυσικού ανάγλυφου με εκσκαφές και 

επιχωματώσεις. Διαμόρφωση με πρανή αντιστήριξης επιτρέπεται μόνο με μέγιστο ύψος 

1,5 μ. και ελάχιστο πλάτος οριζόντιας επιφάνειας 5,0 μ 

3. Επιτρέπεται η ανέγερση κατοικίας μέχρι 120 τ.μ. και ύψος 4,5 μ.σε άρτια και 

οικοδομήσιμα γήπεδα 

4. Σε γήπεδα που βρίσκονται σε κορυφογραμμές (υδροκρίτες), το ανώτατο υψόμετρο 

των κτισμάτων απαγορεύεται να υπερβαίνει την κορυφογραμμή. 

5. Σε κάθε κτίριο είναι υποχρεωτική η κατασκευή δεξαμενής βρόχινου νερού με όγκο 

τουλάχιστον 50 κ.μ. για κατοικία και 100 κ.μ. για επαγγελματική εκμετάλλευση. 

 

Π3.3 Γεωργική γη 

Οι εκτάσεις Κύριας Ζώνης Γεωργίας εκτός των ορίων (υφιστάμενων και προτεινόμενων 

με τη μελέτη αυτή) των οικισμών, χαρακτηρίστηκαν ΖΠΕΔ και περιγράφηκαν ανωτέρω. 

Στις εκτάσεις Δευτερεύουσας Ζώνης Γεωργίας εκτός των ορίων (υφιστάμενων και 

προτεινόμενων με τη μελέτη αυτή) των οικισμών ισχύουν οι γενικές διατάξεις για την 

εκτός σχεδίου δόμηση. Αν η γεωργία λειτουργήσει σαν προσοδοφόρα επιχείρηση στην 

κύρια ζώνη γεωργίας, τότε θα διατεθούν και οι ανάλογες επενδύσεις για να γίνει και 

αυτή η ζώνη παραγωγική (προσπελάσεις, άρδευση, λοιπές υποδομές). 

 

Π3.4  Βοσκότοποι 

Επιτρέπονται οι ακόλουθες χρήσεις υπό τους όρους και περιορισμούς της δασικής 

νομοθεσίας  (αρ. 46 Ν.998/79, Π.Δ. 190/23.2/4.3.81-ΦΕΚ Α΄54) 

Προτείνεται: 

Η  κατασκευή   στις καθορισμένες εκτάσεις δημοτικών βοσκοτόπων των βασικών έργων 

υποδομής (δικτύου αγροτικών δρόμων και δεξαμενών – ποτιστρών) και ενδεχομένως 

πιλοτικής καλλιέργειας κτηνοτροφικών φυτών 

Η  ενίσχυση των κτηνοτρόφων για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων και της αρχικής 

εγκατάστασης κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων στις καθορισμένες εκτάσεις δημοτικών 

βοσκοτόπων.  

 

Επιτρεπόμενες χρήσεις 

 Κτηνοτροφικές και σταυλικές εγκαταστάσεις 

 Εγκαταστάσεις αποθήκευσης τροφών, φαρμάκων, εφοδίων, κτηνοτροφικών και 

αλιευτικών  προϊόντων. 

 Στέγαστρα και δεξαμενές. 
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 Εγκαταστάσεις αιολικής ενέργειας. 

 μικρές μονάδες μεταποίησης και συσκευασίας κτηνοτροφικών προϊόντων, , με 

μέγιστο ύψος 4μ. 

 Υδατοκαλλιεργητικές εγκαταστάσεις στις όμορες θαλάσσιες εκτάσεις και στις 

αντίστοιχες χερσαίες (ιχθυοκαλλιεργειών, οστρακοκαλλιεργειών, και καλλιεργειών 

λοιπών υδρόβιων οργανισμών) 

 Στα ιδιωτικά γήπεδα που περιλαμβάνονται στα όρια των ως άνω βοσκοτόπων, πέραν 

των ανωτέρω χρήσεων, επιτρέπεται μόνο  η κατασκευή: 

Κατοικία μέχρι 120 τ.μ. και ύψος 4,5 μ. 

Καταστήματα εστίασης και αναψυχής μέχρι 100 τ.μ., με μέγιστο ύψος 4,5 μ. από τη 

φυσική ή διαμορφωμένη στάθμη του εδάφους. 

Αγροτουριστικά καταλύματα μέχρι 200 τ.μ., με μέγιστο ύψος 4,5 μ. από τη φυσική ή 

διαμορφωμένη στάθμη του εδάφους. 

Περιορισμοί δόμησης 

 Οι κτηνοτροφικές δραστηριότητες ασκούνται σε απόσταση 50 μ. από οικιστικούς 

υποδοχείς, αρχαιολογικούς χώρους, γεωτρήσεις και προστατευόμενα φυσικά τοπία. 

 Απαγορεύεται η αλλοίωση του φυσικού ανάγλυφου με εκσκαφές και επιχωματώσεις. 

Διαμόρφωση με πρανή αντιστήριξης επιτρέπεται μόνο με μέγιστο ύψος 1,5 μ. και 

ελάχιστο πλάτος οριζόντιας επιφάνειας 5,0 μ 

 Σε κάθε κτίριο κατοικίας είναι υποχρεωτική η κατασκευή δεξαμενής βρόχινου νερού 

με όγκο τουλάχιστον 50 κ.μ. και για τις εγκαταστάσεις τουρισμού και αναψυχής, 100 

κ.μ. 

 Επιβάλλεται η κατασκευή στεγανού βόθρου. 

 

Π3.5. Ειδικές χρήσεις  

Π3.5.1  Βιοτεχνία - Εργαστήρια 

Στο πλαίσιο αυτής της μελέτης υποδεικνύονται τρείς (3) θέσεις για τη δημιουργία 

ζωνών εγκατάστασης μονάδων του δευτερογενή τομέα, οι οποίες θα πολεοδομηθούν 

προκειμένου να εξασφαλιστούν προσπελάσεις και υποδομές. Στις ζώνες αυτές και μόνο 

θα επιτρέπεται η ανέγερση νέων μονάδων του δευτερογενή τομέα. 

Νομίμως υφιστάμενες βιοτεχνίες και επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής και μέσης 

όχλησης, που απαγορεύονται από τις διατάξεις του παρόντος, μπορούν να λειτουργούν 

χωρίς επέκτασητων εγκαταστάσεών τους, με δυνατότητα εφάπαξ μεταβίβασης. 

Οι ίδιες δραστηριότητες, εφόσον ασκούνται χωρίς νόμιμη άδεια, οφείλουν να 

απομακρυνθούν ή να μεταστεγαστούν στις ειδικές επαγγελματικές ζώνες, σε εύλογο 

χρονικό διάστημα 5 ετών. Για τις δραστηριότητες  αυτές δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις 

της προηγούμενης παραγράφου ως προς τη μεταβίβαση. 

Οι ζώνες αυτές υπάγονται στην κατηγορία του άρθρου 25 (ΧΜΟ) ως προς τις χρήσεις 

γης, από τις οποίες επιτρέπονται οι ακόλουθες: 
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1.1.  Επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής και μέσης όχλησης 

1.2.  Βιοτεχνικές εγκαταστάσεις χαμηλής και μέσης όχλησης 

1.4. Εγκαταστάσεις αποθήκευσης χαμηλής και μέσης όχλησης (κτίρια – γήπεδα) 

1.8. Στάθμευση (κτίρια, γήπεδα) χωρίς περιορισμό είδους και βάρους οχημάτων 

1.9. Πρατήρια Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας (υγρών, αερίων καυσίμων και 

ηλεκτρικής ενέργειας) 

1.10.  Συνεργεία επισκευής και συντήρησης συνήθων οχημάτων - αυτοκινήτων, 

μεγάλων και βαρέων οχημάτων, μηχανημάτων έργων, αγροτικών μηχανημάτων, 

σκαφών αναψυχής 

1.11. Πλυντήρια λιπαντήρια αυτοκινήτων 

1.12.  Κέντρα τεχνικού ελέγχου οχημάτων (ΙΚΤΕΟ – ΚΤΕΟ) 

1.20.  Εστίαση, σνακ μπαρ, καφετέριες, αναψυκτήρια και γενικά καταστήματα 

υγειονομικού ενδιαφέροντος στο χώρο της εστίασης - αναψυχής 

 

Οι όροι και περιορισμοί δόμησης θα καθοριστούν από τις Πολεοδομικές Μελέτες. Στο 

πλαίσιο αυτής της μελέτης προτείνονται γενικές αρχές που ανταποκρίνονται στην 

επιδιωκόμενη ανάπτυξη και ενεργοποίηση της περιοχής, όπως: 

Η αρτιότητα των οικοπέδων να μην είναι μικρότερη από 1000 τ.μ., ο μέσος σ.δ. να μην 

υπερβαίνει το 0,6 και το ύψος των οικοδομών 4,5 μ. για ισόγεια κτίσματα, και μόνο για 

λόγους λειτουργικούς τα 7,5 μ. Επίσης, για τη διατήρηση της μορφολογίας των 

κτισμάτων σε όλο το νησί, να μην επιτρέπεται η κατασκευή κτιρίων σε pilotis. 

Προϋπόθεση για τη λειτουργία των ζωνών αυτών είναι η εξασφάλιση της επεξεργασίας 

και διάθεσης των λυμάτων και απορριμμάτων των επιχειρήσεων. 

 

Π3.5.2  Κοιμητήρια 

Προτείνεται: 

Η έναρξη των διαδικασιών καθορισμού νέων θέσεων κοιμητηρίων στις προτεινόμενες 

θέσεις, και η μετατροπή των χώρων των υφιστάμενων κοιμητηρίων σε μνημειακό 

πράσινο, στο πλαίσιο πολεοδομικής μελέτης.  

Στις εκτός ορίων οικισμών περιοχές της Αμοργού, που δεν περιλαμβάνονται στις 

ανωτέρω ζώνες προστασίας, επιτρέπονται οι ακόλουθες χρήσεις, με τις δεσμεύσεις, 

όρους και περιορισμούς δόμησης του Π.Δ. 10-5/17-5-2002 (Φ.Ε.Κ.402 Δ΄): 

 Καλλιέργειες  

 Κατοικία 

 Τουριστικές εγκαταστάσεις 
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 Αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα και ενοικιαζόμενα δωμάτια 

 Γεωργικές αποθήκες φύλαξης εργαλείων και μηχανημάτων  

 Εγκαταστάσεις ηλιακής ενέργειας 

Όπως ισχύει και εφαρμόζεται και σήμερα, οποιαδήποτε παρέμβαση γίνεται μετά από 

έγκριση της αρμόδιας Αρχαιολογικής Υπηρεσίας. Επίσης, οι προβλεπόμενες από τη 

μελέτη ΣΧΟΟΑΠ χρήσεις μπορούν να επιτραπούν μόνο στο τμήμα των εκτάσεων που 

δεν διαχειρίζεται η δασική Υπηρεσία, και απαιτείται σε κάθε παρέμβαση η γνωμοδότηση 

της αρμόδιας δασικής Υπηρεσίας. 

 

 
Π4. ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ 

ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ 

 

Π4.1 Πρόταση Πολεοδομικής Οργάνωσης οικιστικών υποδοχέων  

Όπως αναφέρθηκε στα κεφάλαια Π2.2.1 και Π2.2.2. για τη χωρητικότητα των 

οικιστικών υποδοχέων του νησιού και για την αναγκαιότητα επεκτάσεων αντίστοιχα, 

όλοι οι οριοθετημένοι και οι πυκνοδομημένοι μη  οριοθετημένοι  του νησιού διαθέτουν 

αρνητική ή οριακά επαρκή εναπομένουσα χωρητικότητα ακόμη και σήμερα, και 

προτείνεται να ρυθμιστούν με πολεοδομήσεις ή με οριοθετήσεις και πολεοδομήσεις. 

Για τους αραιοδομημένους οικισμούς της Κάτω Μεριάς, οι οριοθετήσεις με τις διατάξεις 

του Π.Δ.24-4/3-5-1985 ΦΕΚ181Δ’, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το από 

4-11-2011 Π.Δ., ΤΑΑΠΘ289/2011, θα αποδώσουν τις απαιτούμενες οικοδομήσιμες 

εκτάσεις. 

 

Π4.1.1 ΧΩΡΑ   

Η πρωτεύουσα του νησιού, αναβαθμίζεται και ενισχύεται προκειμένου να διασφαλισθεί 

η επαρκής εξυπηρέτηση του προορισμού της ως κέντρου του νησιού με ρυθμίσεις για 

εξασφάλιση οικοδομήσιμης γης, άνετης κυκλοφορίας πεζών και στάθμευσης οχημάτων, 

επάρκεια χώρων κοινόχρηστων και κοινωφελών χρήσεων, ανάδειξη και αξιοποίηση του 

παραδοσιακού χαρακτήρα και του αξιόλογου κτιριακού αποθέματος και δημιουργία 

προϋποθέσεων εξυπηρέτησης μιας ήπιας τουριστικής ανάπτυξης.  

Ολόκληρη η έκταση του οικισμού και της προτεινόμενης ένταξης εμπίπτει στον 

«Αρχαιολογικό Χώρο Αμοργού». 

Η διαδικασία πολεοδομικής ρύθμισης του οικισμού μπορεί να είναι: 

α. Συνολική Πολεοδόμηση, ή 

β. Οριοθέτηση κατά τις διατάξεις του Π.Δ.24-4/3-5-1985(ΦΕΚ181Δ), και 

πολεοδόμηση του εκτός ορίου του οικισμού εντασσόμενου τμήματος.  

Προτείνεται: 
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1. Η Οριοθέτηση του οικισμού κατά τις διατάξεις του Π.Δ.24-4/3-5-1985(ΦΕΚ181Δ), 

που θα αποδώσει άμεσα μικρές οικοδομήσιμες εκτάσεις.  

2. Η ένταξη  σε ρυμοτομικό σχέδιο  των εκτάσεων που περιγράφονται και 

αιτιολογούνται αναλυτικά στο κεφάλαι Π2.2.2., δηλαδή: 

α. δύο μικρών εκτάσεων εμβαδού  6,2 και 16,5 στρ. στο νότιο και νοτιοδυτικό 

τμήμα του οικισμού, που δεν «προβάλλονται» πάνω στον παραδοσιακό οικισμό. 

Το μεγαλύτερο μέρος αυτών των εκτάσεων ενδέχεται να περιληφθεί στο όριο του 

οικισμού, ενώ το υπόλοιπο θα ρυθμιστεί με πολεοδόμηση. 

β. έκτασης με επιφάνεια κατά προσέγγιση 45στρ. η οποία: 

 δεν είναι συνεχόμενη με τον υπάρχοντα οικισμό 

 από τους οδικούς άξονες προσπέλασης δεν «προβάλλεται» πάνω στον 

παραδοσιακό οικισμό 

 έχει κατάλληλα γεωλογικά, εδαφικά και κλιματικά χαρακτηριστικά 

 έχει δυνατότητα εξυπηρέτησης από άποψη υποδομών. 

και η οποία θα ρυθμιστεί με πολεοδόμηση και θα είναι σε θέση να δεχτεί και 

δευτερεύουσες λειτουργίες εκτόνωσης του οικιστικού ιστού της Χώρας. 

3. Η οδική σύνδεση της περιοχής επέκτασης με το κύριο οδικό δίκτυο (Επαρχιακό) 

4. Η πολεοδόμηση, με βάση ενημερωμένο κτηματογραφικό διάγραμμα, των περιοχών 

ένταξης, με σεβασμό στα ίχνη του παλιού οικισμού και στη μορφολογία του. Με την 

πολεοδομική μελέτη θα επιδιωχθεί η εξασφάλιση των προβλεπόμενων χώρων  

κοινόχρηστων και κοινωφελών χρήσεων και αυτών που απαιτούνται σύμφωνα με τον 

πίνακα κοινωνικής υποδομής.  

Η εκπόνηση μελέτης εφαρμογής, κατά τις διατάξεις του ν.1337/1983 και 2508/1997, 

για την ολοκλήρωση του πολεοδομικού σχεδιασμού και την υλοποίηση των έργων 

υποδομής, και η υπαγωγή των περιοχών πολεοδόμησης στις διατάξεις περι εισφορών 

του άρθρου 19 παρ.4 του Ν.2508/1997. 

5. Η έγκριση περιφερειακών δρόμων στο πλαίσιο της πολεοδόμησης, για οχήματα ή 

πεζόδρομων ή μικτών, που θα αποτελούν τα ακραία όρια του οικισμού και της μη 

συνεχόμενης με τον οικισμό περιοχής πολεοδόμησης. 

6. Ο καθορισμός «Πολεοδομικού Κέντρου» του οικισμού που θα συντελέσει στο να 

αποτραπεί η διάχυση κεντρικών "οχλουσών χρήσεων" σε περιοχές κατοικίας.  

7. Ο καθορισμός μικρού πυρήνα εξυπηρετήσεων επιπέδου γειτονιάς στη μη 

συνεχόμενη με τον οικισμό περιοχή πολεοδόμησης,, με πρόβλεψη για καταστήματα 

ειδών καθημερινής ανάγκης, εγκαταστάσεις προνοιακές, αθλητικές και αναψυχής, και 

γενικά για χρήσεις που επιτρέπονται στη «γενική κατοικία», που θα υποστηρίζει την 

οικιστική ανάπτυξη στην περιοχή επέκτασης.  

8. Στην υπόλοιπη έκταση του οικιστικού υποδοχέα, καθορίζεται ως χρήση η «γενική 

κατοικία», που περιλαμβάνει κατοικία, κοινόχρηστες και κοινωφελείς λειτουργίες 
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(εκπαίδευση, πολιτιστικά, πρόνοια, περίθαλψη, αθλητισμό, πράσινο) και ειδικές 

χρήσεις, όπως φαίνεται στον Πίνακα Π4.5      

9. Η χωροθέτηση ζώνης «αισθητικής αναβάθμισης» στο βόρειο τμήμα του οικισμού, 

όπου θα εκπονηθεί μελέτη ανάπλασης του περιβάλλοντος χώρου και καθορισμού 

μορφολογικών δεσμεύσεων για την ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και   

χρήσεων της περιοχής. 

10. Η εξεύρεση στο πλαίσιο της πολεοδομικής μελέτης και με αξιοποίηση των 

εισφορών γης, μικρού μεγέθους χώρων στάθμευσης στις παρυφές της  περιοχής 

επέκτασης, σε βασικά σημεία που θα εξυπηρετούν την προσπέλαση των νέων περιοχών 

ένταξης, και θα επιτρέπουν τη συνέχιση της διαδρομής με τα πόδια.   

11. Εφόσον προκύψει ανάγκη εγκατάστασης νέων κοινωφελών λειτουργιών ή 

λειτουργιών του ευρύτερου δημόσιου τομέα, ενδείκνυται η αξιοποίηση και η 

επανάχρηση διατηρητέων κτιρίων καθώς και αξιόλογων κτιρίων, χαρακτηριστικών της 

εξέλιξης της μορφολογίας του δομημένου περιβάλλοντος του οικισμού, με ευαισθησία 

προς το χαρακτήρα και τη φέρουσα ικανότητά τους. 

12. Βελτίωση των υποδομών κατά προτεραιότητα μέσα στον παραδοσιακό οικισμό και 

όχι σε αραιοδομημένες ή αστικές περιοχές του, ώστε να γίνει ο πυκνός πυρήνας τόπος 

με υποδομές που θα μπορεί να υποστηρίξει επιπρόσθετους κατοίκους. 

13. Η δημιουργία κεντρικού γραφείου πληροφοριών και οργάνωσης τουριστικών 

δραστηριοτήτων, που θα επιτρέψει στους ιδιοκτήτες να επεκτείνουν τα κέρδη τους, 

δημιουργώντας υπηρεσίες φιλοξενίας που θα συμπληρώνουν την αγροτική 

δραστηριότητα.  

14. Η δημιουργία Φορέα και Χώρου προβολής των χαρακτηριστικών και των 

προϊόντων του νησιού, σε συνδυασμό με χώρο  συνάντησης και συναναστροφής με 

ψυχαγωγία, παιχνίδια, συζήτηση, της νέας γενιάς με τους γεροντότερους, και 

δημιουργίας πυρήνα που θα κινητοποιήσει και θα οργανώσει τους κατοίκους γύρω από 

κοινούς μεσοπρόθεσμους και βραχυπρόθεσμους στόχους και προτεραιότητες για την 

ανάπτυξη του νησιού, θα γνωρίσει μεθόδους και διαδικασίες διαχείρισης προβλημάτων, 

και τον τρόπο παρακίνησης και ενεργοποίησης της ανθρώπινης κοινότητας στη 

συμμετοχή και υποστήριξη κοινών σκοπών,θα ενθαρρύνει κοινωνικές και πολιτισμικές 

διασυνδέσεις μεταξύ των οικισμών του νησιού και έξω από αυτό, και θα επιδιώκει την 

κατανόηση, κυρίως από τα παιδιά και τα νεώτερα μέλη του Δήμου, της αξίας 

συμμετοχής στα κοινά. 

 

Στη Χώρα, όπως και σε όλους τους παραδοσιακούς οικισμούς, που κατά κανόνα είναι 

πυκνοδομημένοι, οι παρεμβάσεις που θα υλοποιηθούν θα έχουν σαν γνώμονα:  

 τη διατήρηση της αίσθησης του χώρου, των στοιχείων ιστορικής, πολιτιστικής και 

οικολογικής αξίας, της κλίμακας των οικισμών και του πυκνού, με ανάμικτες συμβατές 

χρήσεις, αστικού πλέγματος. 
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 τη διευκόλυνση των συνθηκών ζωής και της κίνησης των κατοίκων και εξυπηρέτηση 

των ετήσιων χρήσεων αλλά και των περιοδικών του καλοκαιριού. 

 

Π4.1.2   ΚΑΤΑΠΟΛΑ, ΡΑΧΙΔΙ, ΞΥΛΟΚΕΡΑΤΙΔΙ   

Η οικιστική ενότητα Καταπόλων έχει έντονο δυναμισμό και προϋποθέσεις θεαματικής 

εξέλιξης και επί πλέον, στο πλαίσιο του δίπολου Χώρα – Κατάπολα, μπορεί να 

αποσυμφορήσει μελλοντικά την Πρωτεύουσα από υπερτοπικές λειτουργίες που 

ενδέχεται να προκαλέσουν συγκεντρώσεις ασύμβατες προς τον χαρακτήρα της.  

Προβλέπονται ρυθμίσεις για εξασφάλιση οικοδομήσιμης γης, διευκόλυνση της κίνησης 

πεζών και στάθμευσης οχημάτων, επάρκεια χώρων κοινόχρηστων και κοινωφελών 

χρήσεων, ανάδειξη και αξιοποίηση του παραδοσιακού χαρακτήρα και δημιουργία 

προϋποθέσεων εξυπηρέτησης μιας ήπιας τουριστικής ανάπτυξης.  

Ενισχύεται ο ρόλος του οικισμού Κατάπολα ως κύριου λιμένα, με αξιοποίηση των 

πλεονεκτημάτων του από άποψη άνετης προσπέλασης, κυκλοφορίας, στάθμευσης κλπ. 

και με συμπλήρωση και εκσυγχρονισμό της λιμενικής υποδομής και βελτίωση της 

κυκλοφορίας οχημάτων, παρεμβάσεις που μπορούν να υλοποιηθούν ανεξάρτητα από 

τις διαδικασίες πολεοδόμησης. Προτείνεται επίσης η αποσυμφόρηση του κέντρου από 

την κυκλοφορία του λιμανιού.  

Η προτεινόμενη διαδικασία πολεοδομικής ρύθμισης των οικισμών της Οικιστικής 

Ενότητας Καταπόλων, των οποίων είναι οριοθετημένο το συνεκτικό τμήμα,  είναι η 

Πολεοδόμηση των εκτός των εγκεκριμένων ορίων νέων εντάξεων.  

Ολόκληρη η έκταση των οικισμών και των προτεινόμενων εντάξεων  εμπίπτει στον 

«Αρχαιολογικό Χώρο Αρχαίας Μινώας», εκτός των ζωνών «Α» Απόλυτης Προστασίας 

και  «Β» δόμησης με περιορισμούς. 

Προτείνεται: 

1. Η ένταξη  σε ρυμοτομικό σχέδιο των εκτάσεων  που περιγράφονται στο Κεφάλαιο 

Π2.2.2 «Αναγκαιότητα επεκτάσεων»δηλαδή: 

α. Στο νοτιοανατολικό τμήμα του οικιστικού συνόλου, σε επαφή με τα όρια των 

οικισμών Κατάπολα και Ραχίδι, έκταση περίπου 26 στρ.  

β. Στο ανατολικό τμήμα του οικισμού Ξυλοκερατίδι, έκταση περίπου 13 στρ.  

γ. Στο Βόρειο και Ανατολικό τμήμα του οικισμού Πέρα Ραχίδι αγροτική περιοχή με 

ομαλές κλίσεις, με έκταση 28 στρ. 

δ. Στο Ξυλοκερατίδι, προς το βόρειο τμήμα του, στην περιοχή Νερά, σε νέα, μη 

παραλιακή οικιστική συγκέντρωση στην οποία οδηγεί η προέκταση του 

παραλιακού δρόμου από το Ξυλοκερατίδι, έκταση 25 στρ., από τα οποία περίπου 

10 καλύπτονται από υπάρχουσα οικιστική συγκέντρωση.  

2. Η οριοθέτηση των δύο κύριων ρεμάτων της περιοχής, πριν από την πολεοδόμησή 

της και ο χαρακτηρισμός της οριοθετημένης ζώνης ως αστικό πράσινο. 



Σχέδιο Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) Δήμου Αμοργού – Β1 Στάδιο 

 

Συμπράττοντα Γραφεία: Β. Βαλασσά - Ε. Συμβουλίδου – Ν. Βλαχόπουλου – Γ. Αδαμόπουλου  82 
 

3. Η πολεοδόμηση, με βάση ενημερωμένο κτηματογραφικό διάγραμμα, των 

περιοχών ένταξης, με σεβασμό στα ίχνη των παλιών οικισμών και στη μορφολογία 

τους. Με την πολεοδομική μελέτη θα επιδιωχθεί η εξασφάλιση των προβλεπόμενων 

χώρων  κοινόχρηστων και κοινωφελών χρήσεων και αυτών που απαιτούνται 

σύμφωνα με τον πίνακα κοινωνικής υποδομής.  

4. Η εκπόνηση μελέτης εφαρμογής, κατά τις διατάξεις του ν.1337/1983 και 

2508/1997, για την ολοκλήρωση του πολεοδομικού σχεδιασμού και την υλοποίηση 

των έργων υποδομής,   και η υπαγωγή των περιοχών πολεοδόμησης στις διατάξεις 

περι εισφορών του άρθρου 19 παρ.4 του Ν.2508/1997. 

5. Ο καθορισμός «Πολεοδομικού Κέντρου» στα Κατάπολα που θα συντελέσει στο να 

αποτραπεί η διάχυση κεντρικών "οχλουσών χρήσεων" σε περιοχές κατοικίας.  

6. Ο καθορισμός Ζώνης τουρισμού και Αναψυχής  στην προτεινόμενη προς ένταξη 

περιοχή Νερά, στο Ξυλοκερατίδι.  

7. Στην υπόλοιπη έκταση του οικιστικού συνόλου καθορίζεται ως χρήση η «γενική 

κατοικία», που περιλαμβάνει κατοικία, κοινόχρηστες και κοινωφελείς λειτουργίες 

(εκπαίδευση, πολιτιστικά, πρόνοια, περίθαλψη, αθλητισμό, πράσινο, μαζικές 

μεταφορές) και ειδικές χρήσεις, όπως φαίνεται στη συνέχεια. 

8. Ο χαρακτηρισμός «Ζώνης Ανάπλασης» στην παραλιακή περιοχή Καταπόλων – 

Ραχιδίου, με απαγόρευση της κατάτμησης γης, καθορισμό αρτιότητας 1000 τ.μ., 

μικτό σ.δ. =0,2 και μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος κτισμάτων 4,5 μ. χωρίς υπόγειο, 

ώστε να εξασφαλίζεται η διατήρηση της διακριτότητας των οικισμών, η ιδιαίτερη 

μορφολογία  και το πράσινο σ’ αυτή την παραλιακή ζώνη. 

9. Βελτίωση των υποδομών κατά προτεραιότητα μέσα στον παραδοσιακό οικισμό και 

όχι σε αραιοδομημένες ή αστικές περιοχές του, ώστε να γίνει ο πυκνός πυρήνας 

τόπος με υποδομές που θα μπορεί να υποστηρίξει επιπρόσθετους κατοίκους. 

10. Η δημιουργία κεντρικού γραφείου πληροφοριών και οργάνωσης τουριστικών 

δραστηριοτήτων, που θα επιτρέψει στους ιδιοκτήτες να επεκτείνουν τα κέρδη τους, 

δημιουργώντας υπηρεσίες φιλοξενίας που θα συμπληρώνουν την αγροτική 

δραστηριότητα.  

11. Η δημιουργία Φορέα και Χώρου προβολής των χαρακτηριστικών και των 

προϊόντων του νησιού, σε συνδυασμό με χώρο  συνάντησης και συναναστροφής 

με ψυχαγωγία, παιχνίδια, συζήτηση, της νέας γενιάς με τους γεροντότερους, και 

δημιουργίας πυρήνα που θα κινητοποιήσει και θα οργανώσει τους κατοίκους γύρω 

από κοινούς μεσοπρόθεσμους και βραχυπρόθεσμους στόχους και προτεραιότητες 

για την ανάπτυξη του νησιού, θα γνωρίσει μεθόδους και διαδικασίες διαχείρισης 

προβλημάτων, και τον τρόπο παρακίνησης και ενεργοποίησης της ανθρώπινης 

κοινότητας στη συμμετοχή και υποστήριξη κοινών σκοπών,θα ενθαρρύνει 

κοινωνικές και πολιτισμικές διασυνδέσεις μεταξύ των οικισμών του νησιού και έξω 
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από αυτό, και θα επιδιώκει την κατανόηση, κυρίως από τα παιδιά και τα νεώτερα 

μέλη του Δήμου, της αξίας συμμετοχής στα κοινά. 

12.  Η δημιουργία νέας οδικής σύνδεσης του λιμανιού με το Επαρχιακό δίκτυο  από τη 

νότια πλευρά του οικισμού, ώστε να ελαφρυνθεί ο οικισμός από την κίνηση 

οχημάτων και να καταστεί δυνατή η μονοδρόμηση του παραλιακού δρόμου στην 

περιοχή του λιμανιού, τουλάχιστον κατά την περίοδο τουριστικής αιχμής. 

13. Η κατασκευή έργων συντήρησης και εκσυγχρονισμού του λιμένα και ο εξοπλισμός 

του με κτιριακές εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης επιβατών (υπαίθριο και στεγασμένο 

χώρο αναμονής, εστιατόριο – bar, βοηθητικούς χώρους,  περίπτερα ναυτιλιακών 

εταιριών και ενημέρωσης και παροχής πληροφοριών σε αφικνούμενους επιβάτες 

κλπ).  

14. Η κατασκευή έργων διαμόρφωσης της παραλιακής οδού ώστε να περιλαμβάνει 

λωρίδα οχημάτων, λωρίδα στάθμευσης και πεζόδρομο – ποδηλατόδρομο. 

15. Στη βελτίωση της αισθητικής αλλά και της λειτουργικότητας του λιμανιού θα 

συμβάλει σημαντικά η ενίσχυση του φωτισμού στο χώρο των λιμενικών 

εγκαταστάσεων και του πράσινου στη χερσαία περιοχή. 

16. Η δημιουργία παράκαμψης του οικισμού Ξυλοκερατίδι που θα οδηγεί, 

περιφερειακά του οικισμού, μέχρι την περιοχή ένταξης στη θέση Νερά. 

17. Η πεζοδρόμηση του παραλιακού δρόμου στο Ξυλοκερατίδι. 

18.  Η δημιουργία εγκάρσιων οδικών συνδέσεων και χώρων στάθμευσης μακριά από 

την παραλία. 

19. Η δημιουργία αλιευτικού καταφυγίου στο Ξυλοκερατίδι, σε συνδυασμό με 

ιχθυόσκαλα, που θα επιτρέπει τη διακίνηση των αλιευμάτων και εκτός νησιού, αν 

χρειάζεται, κατά τους μήνες περιορισμένης τουριστικής κίνησης, και η δημιουργία 

χώρου επισκευής και κατασκευής μικρών σκαφών, για αναβίωση της παραδοσιακής 

ασχολίας των κατοίκων του οικισμού 

20. Η έγκριση περιφερειακού δρόμου στο πλαίσιο της πολεοδόμησης, για οχήματα ή 

πεζόδρομου ή μικτού, που θα αποτελεί τα ακραία όρια του οικισμού. 

 

 

Π4.1.3 ΛΑΓΚΑΔΑ   

Είναι ο μεγαλύτερος οικισμός της Αιγιάλης, αθέατος από  τη μεριά της θάλασσας, με 

χαρακτηριστική Κυκλαδίτικη φυσιογνωμία αλλά και με σχετικά πλούσια βλάστηση 

κυρίως έξω από τον πυκνό οικοδομικό ιστό. 

Είναι εύκολη η προσέγγιση του οικισμού και πεζή, μέσω του παλιού λιθόστρωτου 

δρόμου που από τον Όρμο διασχίζει μέχρι τη Λαγκάδα τους ελαιώνες της πλαγιάς. 

Και εδώ, η διαδικασία πολεοδομικής ρύθμισης του οικισμού μπορεί να είναι: 

α. Συνολική Πολεοδόμηση, ή 
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β. Οριοθέτηση κατά τις διατάξεις του Π.Δ.24-4/3-5-1985(ΦΕΚ181Δ), που θα 

αποδώσει άμεσα μικρές οικοδομήσιμες εκτάσεις, και πολεοδόμηση μόνο του 

εκτός ορίου του οικισμού τμήματος. 

Προτείνεται: 

1. Η Οριοθέτηση του οικισμού κατά τις διατάξεις του Π.Δ.24-4/3-5-1985(ΦΕΚ181Δ), 

που θα αποδώσει άμεσα μικρές οικοδομήσιμες εκτάσεις.  

2. Η ένταξη  σε ρυμοτομικό των ακόλουθων εκτάσεων:  

α. Στο νότιο τμήμα του οικισμού, σε περιοχή αγροτική αλλά όχι καλλιεργημένη, με 

ήπιο ανάγλυφο και ωραία θέα, συνεχόμενη του πιο αραιοκατοικημένου τμήματος 

του οικισμού που εμπλέκεται με πράσινο, έκταση 45 στρ. 

β. Δυτικά και βόρεια, έκτασης με εμβαδόν 40 στρέμματα όπου έχουν δοθεί 

σποραδικά οικοδομικές άδειες. Με την οριοθέτηση του οικισμού, ενδεχομένως 

κάποιες από τις προτεινόμενες για ένταξη περιοχές θα περιληφθούν μέσα στο 

όριο, οπότε και θα εξετασθεί η αναγκαιότητα της πολεοδόμησής τους. 

γ. Η εκπόνηση μελέτης εφαρμογής, κατά τις διατάξεις του ν.1337/1983 και 

2508/1997, για την ολοκλήρωση του πολεοδομικού σχεδιασμού και την 

υλοποίηση των έργων υποδομής,  και η υπαγωγή των περιοχών πολεοδόμησης 

στις διατάξεις περι εισφορών του άρθρου 19 παρ.4 του Ν.2508/1997. 

3. Η δημιουργία οδικής σύνδεσης του οικισμού με τα Θολάρια, έτσι ώστε να 

χαλαρώσουν οι δεσμοί εξάρτησης από τον παραθαλάσσιο πόλο, τον Όρμο Αιγιάλης, 

και να αποτελέσουν οι δύο οικισμοί έναν ενισχυμένο ορεινό πόλο κοινωνικής 

ανάπτυξης και ποιοτικής τουριστικής συγκέντρωσης, ελαφρύνοντας ταυτόχρονα τον 

κυκλοφοριακό φόρτο του Όρμου.   

4. Η κατασκευή αγροτικού οδικού δικτύου στη λεκάνη της Αιγιάλης, απαραίτητου για 

την ενεργοποίηση της αγροτικής γης και την αναβίωση των ιδιαίτερων και 

σημαντικών καλλιεργειών της. Θα ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα ώστε να αξιοποιηθούν 

υπάρχοντες αγροτικοί δρόμοι που δεν υπάγονται στα περιπατητικά μονοπάτια, να μη 

θιγούν τα μονοπάτια και να μη προκληθεί αισθητική βλάβη στο περιβάλλον από τα 

έργα διάνοιξης.  

5. Στην περιοχή της επέκτασης στο νοτιοανατολικό τμήμα του οικισμού, προτείνεται 

η χωροθέτηση μικρού πυρήνα εξυπηρετήσεων επιπέδου γειτονιάς, με πρόβλεψη για 

προνοιακές, αθλητικές, πολιτιστικές και εγκαταστάσεις αναψυχής, και γενικά με 

χρήσεις που επιτρέπονται στη «γενική κατοικία», που θα υποστηρίζει μελλοντικά την 

οικιστική ανάπτυξη στην περιοχή επέκτασης.  

6. Στην περιοχή της επέκτασης οι όροι και περιορισμοί δόμησης που θα επιβληθούν 

κατά την πολεοδομική ρύθμιση του οικισμού θα πρέπει να διασφαλίζουν τη 

διατήρηση της ιδιαίτερης μορφολογίας που δημιουργεί η ύπαρξη πρασίνου ανάμεσα 

στις υπάρχουσες οικοδομές, με σχετικά μεγάλη αρτιότητα, μικρό σ.δ. και 

υποχρεωτική φύτευση. 
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7. Εκτός της περιοχής επέκτασης, σε κεντροβαρική θέση στη λεκάνη της Αιγιάλης, 

εκπονείται ήδη ένα νέο σύγχρονο διδακτήριο, που θα μπορεί να στεγάσει επίσης 

τεχνολογικό εξοπλισμό και αθλητικές και πολιτιστικές υποδομές, που θα καλύπτουν 

απαιτήσεις του Δήμου γενικά και όχι μόνο των Σχολείων. 

8.   Στις παρυφές της  περιοχής επέκτασης, θα προβλεφθεί, στο πλαίσιο της 

πολεοδομικής μελέτης, η δημιουργία μικρού μεγέθους χώρων στάθμευσης, σε 

βασικά σημεία που θα εξυπηρετούν την προσπέλαση των νέων περιοχών ένταξης.  

9.  Η έγκριση περιφερειακού δρόμου στο πλαίσιο της πολεοδόμησης, για οχήματα ή 

πεζόδρομου ή μικτού, που θα αποτελεί τα ακραία όρια του οικισμού. 

 

Π4.1.4 ΘΟΛΑΡΙΑ  

Το δομημένο περιβάλλον διατηρεί πιστά την Κυκλαδίτικη παραδοσιακή φυσιογνωμία 

του και ξεχωρίζει από το πλήθος των διακοσμητικών λευκών σχεδίων που στολίζουν 

δρόμους, στέγες, αυλές, πεζούλια, σοκάκια. 

Οι προτεινόμενες εντάξεις περιλαμβάνουν κυρίως τις περιοχές που ήδη από την 

αρμόδια πολεοδομική Υπηρεσία αντιμετωπίζονται ως «εντός οικισμού», και μικρότερες 

εκτάσεις που ολοκληρώνουν το σχήμα του οικιστικού υποδοχέα.  

Η διαδικασία για τη θεσμοθέτηση των έκτασεων αυτών μπορεί να είναι: 

α. Συνολική Πολεοδόμηση, ή 

β. Οριοθέτηση κατά τις διατάξεις του Π.Δ.24-4/3-5-1985(ΦΕΚ181Δ), που θα 

αποδώσει άμεσα μικρές οικοδομήσιμες εκτάσεις, και πολεοδόμηση του εκτός 

ορίου του οικισμού τμήματος, που είναι και η προτεινόμενη. 

Η Παραλία Θολαρίων απογράφεται ως ανεξάρτητος οικισμός από το 1971, επομένως 

μπορεί να οριοθετηθεί κατά τις διατάξεις του Π.Δ.24-4/3-5-1985(ΦΕΚ181Δ). Θα 

εξετασθεί όμως μαζί με τον Όρμο Αιγιάλης, λόγω της ενιαίας ρύθμισης που προτείνεται 

στις εκτάσεις τους.  

Προτείνεται: 

1. Η Οριοθέτηση του οικισμού κατά τις διατάξεις του Π.Δ.24-4/3-5-1985(ΦΕΚ181Δ), 

που θα αποδώσει άμεσα μικρές οικοδομήσιμες εκτάσεις.  

2. Η ένταξη  σε ρυμοτομικό των ακόλουθων εκτάσεων:  

α. Στο ΝΑ, ΝΔ και ΒΔ τμήμα του οικισμού, 3 εκτάσεις με επιφάνεια 15 στρ. 

συνολικά και 

β. Στό ΒΑ τμήμα του οικισμού, με έκταση 20 στρ.  

γ. Στο νότιο τμήμα, έκταση 5,5 στρ.  

Με την οριοθέτηση του οικισμού, ενδεχομένως κάποιες από τις προτεινόμενες για 

ένταξη περιοχές θα περιληφθούν μέσα στο όριο, οπότε και θα εξετασθεί η 

αναγκαιότητα της πολεοδόμησής τους. 

Η εκπόνηση μελέτης εφαρμογής, κατά τις διατάξεις του ν.1337/1983 και 

2508/1997, για την ολοκλήρωση του πολεοδομικού σχεδιασμού και την υλοποίηση 
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των έργων υποδομής,  και η υπαγωγή των περιοχών πολεοδόμησης στις διατάξεις 

περι εισφορών του άρθρου 19 παρ.4 του Ν.2508/1997. 

3. Ο καθορισμός  «Τοπικού Κέντρου» κατά μήκος του κεντρικού πεζόδρομου που 

ήδη συγκεντρώνει ανάλογες χρήσεις, ώστε να αποτραπεί η διάχυση κεντρικών 

"οχλουσών χρήσεων" σε περιοχές κατοικίας 

4. Ο καθορισμός  χρήσης «γενικής κατοικίας» στην υπόλοιπη πολεοδομούμενη 

περιοχή 

5. Η εκπόνηση τυπολογικής μελέτης του δομημένου περιβάλλοντος  στο βόρειο – 

βορειοανατολικό τμήμα του οικισμού και η εφαρμογή των συμπερασμάτων που θα 

προκύψουν στη διαμόρφωση των προτάσεων όρων και μορφολογικών περιορισμών 

δόμησης στις περιοχές ένταξης κατά την πολεοδόμησή τους. 

6. Η δημιουργία οδικής σύνδεσης του οικισμού με τη Λαγκάδα, έτσι ώστε να 

χαλαρώσουν οι δεσμοί εξάρτησης από τον παραθαλάσσιο πόλο, τον Όρμο Αιγιάλης, 

και να αποτελέσουν έναν ενισχυμένο ορεινό πόλο κοινωνικής ανάπτυξης και 

ποιοτικής τουριστικής συγκέντρωσης, ελαφρύνοντας ταυτόχρονα τον κυκλοφοριακό 

φόρτο του Όρμου.   

7. Η έγκριση περιφερειακού δρόμου στο πλαίσιο της πολεοδόμησης, για οχήματα ή 

πεζόδρομου ή μικτού, που θα αποτελεί τα ακραία όρια του οικισμού.  

 

 

Π4.1.5 ΠΟΤΑΜΟΣ     

Είναι οριοθετημένος, καταλαμβάνει έκταση 67,5 στρ. (49,70 στρ. ο Κάτω Ποταμός και 

17,8 ο Άνω Ποταμός), και έχει εναπομένουσα χωρητικότητα επαρκή για τον 

αναμενόμενο πληθυσμό 20ετίας.  

Προτείνεται: 

1. Η ένταξη σε σχέδιο πόλης και η πολεοδόμηση της έκτασης μεταξύ των δύο 

τμημάτων του οικισμού, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ενότητα του οικισμού  και η 

επικοινωνία των δύο τμημάτων του. 

2. Η ένταξη μικρής περιοχής 5 στρ.στο βόρειο τμήμα του οικισμού, ώστε να περιληφθεί 

στον οικισμό το κτίριο του Σχολείου και μικρές ιδιοκτησίες.  

3. Η εκπόνηση μελέτης εφαρμογής, κατά τις διατάξεις του ν.1337/1983 και 

2508/1997, για την ολοκλήρωση του πολεοδομικού σχεδιασμού και την υλοποίηση των 

έργων υποδομής,  και η υπαγωγή των περιοχών πολεοδόμησης στις διατάξεις περι 

εισφορών του άρθρου 19 παρ.4 του Ν.2508/1997. 

4. Ο χαρακτηρισμός «περιοχής ανάπλασης» στο ανατολικό τμήμα του Κάτω Ποταμού 

και στο δυτικό τμήμα του Πάνω Ποταμού, και ο συσχετισμός της με την περιοχή 

ένταξης. 

5. Η διερεύνηση δυνατότητας κατασκευής συμπληρωματικού οδικού κλάδου που θα 

εξυπηρετεί το τμήμα του οικισμού με το μεγαλύτερο υψόμετρο. 
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Π4.1.6 ΟΡΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΗΣ 

Το κεντρικό τμήμα του οριοθετημένου οικισμού, εν πολλοίς υποβαθμισμένο και 

δυσλειτουργικό, προτείνεται για εξυγείανση και ανάπλαση, ενώ η παραλιακή περιοχή,  

η οποία και σήμερα προσελκύει μεγάλο μέρος του εποχιακού πληθυσμού, προτείνεται 

για τη δημιουργία υποδομών εξυπηρέτησης του τουρισμού, με μικρές μονάδες υψηλών 

προδιαγραφών, σε έκταση συνολικά σε όλη την παραλία, περίπου 190 στρεμμάτων.  

Για την αναβάθμιση του οικισμού, την εξυγείανση και ανάπλαση του κέντρου του και 

τον κοινωνικό εξοπλισμό του, 

Προτείνεται: 

1. Η δημιουργία νέου κλάδου του κύριου οδικού δικτύου που θα περικλείει όλη τη 

δομημένη και την προτεινόμενη προς ένταξη έκταση του οικισμού, θα αποτελεί 

όριό του και θα αποσυμφορήσει τον οικισμό από την διερχόμενη κυκλοφορία. 

Παράλληλα, θα αποδοθεί ο παλιός κλάδος στον οικισμό με χρήσεις τοπικού δρόμου 

(ήπια κυκλοφορία, πεζοί, ποδήλατο). 

2. Η οριοθέτηση του κύριου ρέματος της περιοχής, πριν από την πολεοδόμησή της. 

3. Η οριοθέτηση του οικισμού «Παραλία Θολαρίων» κατά τις διατάξεις του Π.Δ.24-

4/3-5-1985 (ΦΕΚ181Δ).  

4. Η ένταξη  σε ρυμοτομικό σχέδιο των ακόλουθων εκτάσεων:  

α. Στο νοτιοανατολικό τμήμα του οικισμού έκτασης 60 στρεμμάτων που 

περικλείεται από τον ανωτέρω νέο οδικό κλάδο και το εγκεκριμένο όριο του 

οικισμού, η οποία καλύπτει την αναμενόμενη ανάπτυξη 20ετίας, έχει όμως 

επιμήκη μορφή και είναι δομημένη σε τέτοιο βαθμό ώστε δεν είναι εφικτή η 

χωροθέτηση σ’ αυτή κοινόχρηστων και κοινωφελών χρήσεων, οι οποίες 

απουσιάζουν παντελώς από τον οικισμό.   

β. Στη συνεχόμενη παραλιακή έκταση, που το 30% περίπου αποτελεί την Παραλία 

Θολαρίων, όπου αναπτύχθηκε αραιή δόμηση με τις διατάξεις για την εκτός 

σχεδίου δόμηση, με χρήση κατοικίας, τουρισμού και αναψυχής σε επιφάνεια 140 

στρ., και στα Ανατολικά της οποίας υπάρχουν μικρά καλλιεργούμενα 

αγροκτήματα με κατοικίες. Στην έκταση αυτή, που βρίσκεται μέσα στον 

«Αρχαιολογικό Χώρο Αρχαίας Αιγιάλης», περιλαμβάνεται και ένας 

χαρακτηρισμένος υγρότοπος με επιφάνεια περίπου 10 στρέματα. 

5. Η εκπόνηση μελέτης εφαρμογής, κατά τις διατάξεις του ν.1337/1983 και 

2508/1997, για την ολοκλήρωση του πολεοδομικού σχεδιασμού και την υλοποίηση 

των έργων υποδομής και η υπαγωγή των περιοχών πολεοδόμησης στις διατάξεις 

περι εισφορών του άρθρου 19 παρ.4 του Ν.2508/1997. 

6. Η εξασφάλιση μέσω της πολεοδόμησης και της λήψης εισφορών τοπικών οδικών 

συνδέσεων από τον περιφερειακό δρόμο προς την οικιστική περιοχή και χώρων 

στάθμευσης μακριά από την παραλία. 
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7. Η πεζοδρόμηση της παραλίας στην περιοχή ένταξης.  

8. Η δημιουργία εγκάρσιων οδικών συνδέσεων και χώρων στάθμευσης μακριά από 

την παραλία, και η σύνδεσή τους με την παραλία μέσω πεζοδρόμων 

9. Ο χαρακτηρισμός της παραλιακής περιοχής ένταξης ως «ζώνης τουρισμού και 

αναψυχής» με ρυθμίσεις για κάλυψη αναγκών κοινωνικής και τεχνικής υποδομής 

για τις χρήσεις κατοικίας και τουριστικών καταλυμάτων. 

10.  Η εκπόνηση μελέτης για την εξυγείανση και αισθητική αναβάθμιση της 

παραλιακής ζώνης του οριοθετημένου τμήματος. 

11. Η κατασκευή έργων συντήρησης και εκσυγχρονισμού του λιμένα, και ο 

εξοπλισμός του με κτιριακές εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης επιβατών (υπαίθριος και 

στεγασμένος χώρος αναμονής, εστιατόριο – bar, βοηθητικοί χώροι,  περίπτερα 

ναυτιλιακών εταιριών και ενημέρωσης και παροχής πληροφοριών σε 

αφικνούμενους επιβάτες κλπ).  

12. Στη βελτίωση της αισθητικής αλλά και της λειτουργικότητας του λιμανιού θα 

συμβάλει σημαντικά η ενίσχυση του φωτισμού στο χώρο των λιμενικών 

εγκαταστάσεων και του πράσινου στη χερσαία περιοχή. 

 

Π4.1.7 ΚΑΤΩ ΜΕΡΙΑ 

Όλοι οι οικισμοί της Κάτω Μεριάς έχουν τις προϋποθέσεις οριοθέτησης κατά τις 

διατάξεις του Π.Δ.24-4/3-5-1985(ΦΕΚ181Δ).  

Με τις οριοθετήσεις, όπου επιτρέπονται, οι οικισμοί της Κάτω Μεριάς αποκτούν άμεσα 

σημαντικής έκτασης οικοδομήσιμη γή. 

Προτείνεται: 

1. Η οριοθέτηση των οικισμών κατά τις διατάξεις του Π.Δ.24-4/3-5-

1985(ΦΕΚ181Δ), που θα αποδώσει άμεσα σημαντικές οικοδομήσιμες εκτάσεις.  

2. Η δημιουργία οδικής σύνδεσης (πεζόδρομου), που θα διέρχεται από το κέντρο 

του οικισμού Αρκεσίνη και θα συνδέει τους αρχαιολογικούς χώρους «Κάστελλος» 

και «Αγία Τριάδα», και ο καθορισμός «Τοπικού Κέντρου», έτσι ώστε να αρχίσει η 

περιοχή να προσελκύσει ανάλογες χρήσεις. Σε αυτό το τοπικό κέντρο προτείνεται 

ιδιαίτερα, εκτός από τις χρήσεις που προβλέπονται για τα τοπικά κέντρα, η 

χωροθέτηση πολιτιστικού χώρου (αίθουσα πολιτιστικών δραστηριοτήτων, μικρό 

μουσείο, εκθετήριο και πωλητήριο αρχαιολογικών αντιγράφων και φωτογραφιών, 

περίπτερο ενημέρωσης, μικρό υπαίθριο αμφιθέατρο κλπ.),  

3. Η εκπόνηση ανεξάρτητης μικρής μελέτης στην Αρκεσίνη, που θα περιορίζεται 

σε τμηματική πολεοδομική ρύθμιση κατά μήκος του ανωτέρω άξονα του τοπικού 

κέντρου, εντός των ορίων του οικισμού, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην 

παράγραφο 3 του άρθρου 19 του ν.2508/1997 (ΦΕΚ124Α), που στοχεύει στην 

πολεοδομική οργάνωση, στη βελτίωση της κυκλοφορίας και στην  εξασφάλιση 
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χώρων κοινόχρηστων και κοινωφελών χρήσεων, και στην ενεργοποίηση της 

προτεινόμενης λειτουργίας που έχει χαρακτήρα κυρίως πολιτιστικό. 

4. Ο χαρακτηρισμός «ζώνης τουρισμού – αναψυχής» στην παραλία 

Καλοταρίτισσας, και η βελτίωση της λιμενικής υποδομής (ενδεχομένως πλωτή 

προβλήτα) για την προσέγγιση μικρών τουριστικών σκαφών, με στόχο την 

αποκέντρωση της τουριστικής κίνησης, την προσέλκυση τουρισμού υψηλού 

επιπέδου, και την τόνωση της οικονομίας των λιγότερο τουριστικών περιοχών του 

νησιού, δηλαδή των οικισμών της Κάτω Μεριάς, που διαθέτουν σε μεγάλο βαθμό 

ιδιαίτερα ελκυστικά φυσικά και πολιτισμικά. 

5. Ο καθορισμός επιτρεπόμενων χρήσεων στον προς οριοθέτηση οικισμό Αγίας 

Τριάδας Αρκεσίνης, σε επαφή με τον περιφραγμένο χώρο του μνημείου, ως εξής: 

α. Κατοικία μέχρι 150 τ.μ. και μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος 4,5 μ. 

β. Θρησκευτικοί χώροι 

γ. Κτίρια Κοινωνικής Πρόνοιας 

δ. Γήπεδα αθλοπαιδειών 

ε. Πολιτιστικές εγκαταστάσεις 

στ. Κοινόχρηστο Πράσινο. 

6. Η πολεοδόμηση της «ζώνης τουρισμού – αναψυχής» στην παραλία 

Καλοταρίτισσας, με επιτρεπόμενες χρήσεις εστίασης, αναψυχής, ειδών διατροφής 

καθημερινών αναγκών και τουριστικών ειδών, αθλοπαιδειών και κοινόχρηστου 

πράσινου. Η «ζώνης τουρισμού – αναψυχής» στην παραλία Καλοταρίτισσας μπορεί 

να ενεργοποιηθεί με Τοπικό Σύμφωνο Ποιότητας των επαγγελματιών αλιέων 

και των παραγωγών βιολογικών προϊόντων της Κάτω Μεριάς, τα προϊόντα των 

οποίων και μόνο θα διατίθενται στα καταστήματα της. Στην παραλία αυτή θα 

επιβάλλεται αυστηρός έλεγχος στην αισθητική των καταστημάτων παροχής 

υπηρεσιών και στην ποιότητα της παρεχόμενης εξυπηρέτησης και των 

προσφερόμενων εδεσμάτων. 

7. Η εκπόνηση μελέτης εφαρμογής για την ολοκλήρωση του πολεοδομικού 

σχεδιασμού και την εξασφάλιση των χώρων κοινωνικής υποδομής, και την 

υπαγωγή των περιοχών πολεοδόμησης στις διατάξεις περι εισφορών του άρθρου 

19 παρ.4 του Ν.2508/1997. 

8. Στη Γραμβούσα, η κατασκευή πλωτής προβλήτας  για την προσέγγιση μικρών 

τουριστικών σκαφών για περιορισμένη παραμονή. Οι επιβάτες μεταφέρονται κατά 

προτίμηση  με παραδοσιακές βάρκες στην παραλία, όπου επιτρέπεται μόνο μια 

μονάδα θαλάσσιου αθλητισμού και χώρων υγιεινής.  

9. Η καθιέρωση θεματικού «φεστιβάλ» το οποίο σε συνδυασμό με το πανηγύρι 

της Αγίας Παρασκευής, θα επιμηκύνει το χρόνο των γιορτών με νέες 

δραστηριότητες και θα τονώσει την κίνηση στις υποδομές φιλοξενίας των οικισμών 

της Κάτω Μεριάς.  
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Π4.1.8 ΟΙΚΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ 

Καστελόπετρα: Κατά μήκος του οδικού άξονα που συνδέει τους δύο κύριους 

οικισμούς Χώρα και Κατάπολα, και έξω από το οριοθετημένο όριο των οικισμών, 

αναπτύχθηκαν,  με τους όρους της εκτός σχεδίου δόμησης,  χρήσεις  τουρισμού-

αναψυχής και εξυπηρετήσεων σε έκταση η οποία απογράφηκε στις δύο τελευταίες 

απογραφές (2001 και 2011) με το όνομα Καστελόπετρα και πληθυσμό 16 και 12 άτομα 

αντίστοιχα, αλλά δεν έχει τις προϋποθέσεις οριοθέτησης με τις διατάξεις του Π.Δ. 24-

4/3-5-1985 (ΦΕΚ 181 Δ΄).  

Οι χρήσεις αναπτύσσονται εκατέρωθεν του κύριου επαρχιακού οδικού άξονα, σε 

περιοχή με έντονη κλίση, που η περαιτέρω οικοδόμησή της ως οικιστικής περιοχής θα 

προκαλέσει σημαντική βλάβη στο περιβάλλον και θα δυσχεράνει τη λειτουργία  τόσο 

του Επαρχιακού οδικού άξονα όσο και αυτής της ίδιας της οικιστικής συγκέντρωσης.  

Για τους λόγους αυτούς δεν προτείνεται ο χαρακτηρισμός της ως περιοχής προς 

πολεοδόμηση, αλλά περιλαμβάνεται στη Ζώνη Περιορισμού και ελέγχου δόμησης 

(ΖΠΕΔ3), που προτείνεται για την προστασία του μορφολογικού χαρακτήρα των 

οικισμών της Ενότητας Καταπόλων και του περιβάλλοντος (κεφ. Π3.2.).  

 

Ασφοντυλίτης: Ξεχωριστή είναι η περίπτωση του εγκαταλειμένου οικισμού 

Ασφοντυλίτη, που προτείνεται ως Περιοχή Ειδικής Προστασίας και αντιμετωπίζεται  με 

ιδιαίτερες ρυθμίσεις, οι οποίες περιγράφονται στα κεφάλαια Π2.3 όπου καθορίζονται οι 

Περιοχές Ειδικής Προστασίας του νησιού, και Π3.1, όπου αναφέρονται οι προτεινόμενες 

κανονιστικές ρυθμίσεις στις επί μέρους Περιοχές Ειδικής Προστασίας. 

 

 Άγιος Παύλος: Στη γειτονική προς τον Όρμο Αιγιάλης παραλιακή περιοχή  Άγιος 

Παύλος  που διαθέτει χαρακτηριστικά πρόσφορα για ανάπτυξη χρήσεων τουρισμού και 

αναψυχής, εκδηλώνεται ενδιαφέρον που εγκυμονεί κινδύνους άναρχης ανάπτυξης. Ο 

Άγιος Παύλος δεν είναι «οικισμός», με την έννοια του Π.Δ. 24-4/3-5-1985 ΦΕΚ181Δ΄, 

δηλαδή δεν είχε καταγραφεί κατά την απογραφή του 1981, γι αυτό και δεν μπορεί να 

ρυθμιστεί με οριοθέτηση, αλλά μόνο να διασφαλιστεί η ορθολογική ανάπτυξή του μέσω 

πολεοδόμησης και επιβολής κανονιστικών όρων, δηλαδή με τη δημιουργία ενός  

νέου οικιστικού υποδοχέα, με καθορισμό των επιτρεπόμενων χρήσεων γης, και 

την εκπόνηση πολεοδομικής μελέτης για την ενεργοποίησή του και την 

εξασφάλιση των απαιτούμενων εκτάσεων τεχνικής και κοινωνικής υποδομής.  

Προτείνεται: 

1. Η οριοθέτηση των ρεματων και ο χαρακτηρισμός ζώνης πρασίνου κατά μήκος τους.  

2. Η πολεοδόμηση στο σύνολο της περιοχής ένταξης και η δημιουργία περιμετρικού - 

οριακού δρόμου κίνησης οχημάτων με εισόδους κατά διαστήματα και χώρους 

στάθμευσης μακριά από τη θάλασσα.  
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3.  Η εκπόνηση μελέτης εφαρμογής, κατά τις διατάξεις του ν.1337/1983 και 

2508/1997, για την ολοκλήρωση του πολεοδομικού σχεδιασμού και την υλοποίηση 

των έργων υποδομής, και η υπαγωγή των περιοχών πολεοδόμησης στις διατάξεις 

περι εισφορών του άρθρου 19 παρ.4 του Ν.2508/1997. 

4. Ο καθορισμός  ζώνης «Τουρισμού και Αναψυχής».  

5. Ο χαρακτηρισμός του παραλιακού δρόμου ως πεζόδρομου 

6. Ο χαρακτηρισμός ζώνης πρασίνου κατά μήκος της παραλίας 

 

Λεύκες: Ιδιαίτερη είναι η περίπτωση της περιοχής Λεύκες.  Έχει τις προϋποθέσεις 

οριοθέτησης με τις διατάξεις του Π.Δ. 24-4/3-5-1985 (ΦΕΚ 181 Δ΄), δεδομένου ότι 

απογράφεται συνεχώς από το 1920 μέχρι σήμερα με το όνομα Λεύκες, με θεαματικά 

αυξημένο πληθυσμό κατά τις δύο τελευταίες απογραφές. Περιλαμβάνει δύο 

προϋφιστάμενες του 1923 διακριτές οικιστικές συγκεντρώσεις με τα ονόματα Άγιος 

Ιωάννης και Αγία Θέκλα, με διάσπαρτες αγροικίες και καλλιέργειες και βρέθηκε μέσα 

στον σημαντικό πρόσφατα χαρακτηρισμένο Αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Μινώας, 

αλλά εκτός των ζωνών προστασίας «Α» και «Β». 

Για τη ρύθμισή του και για αποτελεσματική προστασία του περιβάλλοντος,  

Προτείνεται: 

1. Η Οριοθέτηση των οικισμών κατά τις διατάξεις του Π.Δ.24-4/3-5-

1985(ΦΕΚ181Δ).  

2. Ο καθορισμός επιτρεπόμενων χρήσεων, ως εξής: 

 κατοικία μέχρι 150 τ.μ. και μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος 4,5μ. 

 Καταστήματα καθημερινών αναγκών, 100τ.μ. και μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος 

4,5μ. 

 Εστιατόρια 

 Αναψυκτήρια 

 Θρησκευτικοί χώροι 

 Κτίρια Κοινωνικής Πρόνοιας 

 Γήπεδα αθλοπαιδειών 

 Πολιτιστικές εγκαταστάσεις 

 Γήπεδα στάθμευσης 

 Κοινόχρηστο Πράσινο. 

 

 

Π4.2 ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ 

 
Σε όλη την έκταση των οικιστικών υποδοχέων (υφιστάμενων και προτεινόμενων) 

προτείνεται ο καθορισμός των παρακάτω γενικών χρήσεων γης, όπως αυτές 

κατηγοριοποιούνται στο Π.Δ. 23-02-87 (ΦΕΚ 166/Δ/6-3-87, ως ισχύει). 
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α. Η χρήση «πολεοδομικού κέντρου» του άρθρου 4 του ΠΔ 23-02-87. Η χρήση 

πολεοδομικού κέντρου καθορίζεται στις κεντρικές περιοχές των οικισμών:  Χώρας,  

Καταπόλων, Όρμου, Λαγκάδας και Θολαρίων και στη μη συνεχόμενη με τη Χώρα 

περιοχή ένταξης (βλ. κεφ. Π4.1). 

β. Η χρήση «γενική κατοικία» του άρθρου 3 του ΠΔ 23-02-87 προτείνεται στις 

περιοχές περιμετρικά των πολεοδομικών κέντρων των οικισμών, σε όλους τους 

υφιστάμενους οικισμούς του Δήμου και τις περιοχές ένταξης, αν δεν ορίζεται 

διαφορετικά. Η χρήση αυτή στους οικισμούς με μεικτό χαρακτήρα αγροτικό - 

τουριστικό, εξασφαλίζεται τη λειτουργική αυτονομία τους. 

γ. Η χρήση «τουρισμός – αναψυχή» του άρθρου 8 του ΠΔ 23-02-87 καθορίζεται στην 

περιοχή Νερά στο Ξυλοκερατίδι, στην περιοχή ένταξης βόρεια του Όρμου Αιγιάλης, 

στην περιοχή ένταξης στον Άγιο Παύλο και στην περιοχή ένταξης στον όρμο της 

Καλοταρίτισσας . 

 δ. Η χρήση «ελεύθεροι χώροι –αστικό πράσινο» του άρθρου 9 του ΠΔ 23-02-87. 

Καθορίζεται εκατέρωθεν των ρεματων, στη ζώνη τουρισμού και αναψυχής κατά 

μήκος της παραλίας Αγίου Παύλου,   και σε μέρη των οικισμών που θα 

προσδιοριστούν με τις πολεδομικές μελέτες. 

ε. Η χρήση «μη οχλούσα βιομηχανία – βιοτεχνία» του άρθρου 5 του ΠΔ 23-02-87, 

καθορίζεται στις τρεις θέσεις που προορίζονται για την εγκατάσταση εργαστηρίων 

και μη οχλούσας βιοτεχνίας 

στ. Η νεα χρήση «Οικισμοί», η οποία προβλέπεται από το άρθρο 30 του ν.4269/2014 

(ΦΕΚ142Α’/2014), καθορίζεται στους οικισμούς, όπως θα οριοθετηθούν, και στο 

προς πολεοδόμηση τμήμα της Αρκεσίνης. 

Εξαιρούνται οι προς οριοθέτηση οικισμοί Άγιος Ιωάννης και Αγία Θέκλα στις Λεύκες και 

ο οικισμός Αγία Τριάδα της Αρκεσίνης, για τους οποίου αναγράφονται ιδιαίτερες  

επιτρεπόμενες χρήσεις και γενικοί όροι.   

  

Οι προβλεπόμενες από τη μελέτη ΣΧΟΟΑΠ χρήσεις μπορούν να επιτραπούν μόνο στο 

τμήμα των εκτάσεων που δεν διαχειρίζεται η δασική Υπηρεσία, και απαιτείται σε κάθε 

παρέμβαση, η γνωμοδότηση της αρμόδιας δασικής Υπηρεσίας. 

 

Ο πίνακας Π4.2 που ακολουθεί παρουσιάζει τις προτεινόμενες χρήσεις:
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ΔΗΜΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥ                                                                  ΠΙΝΑΚΑΣ    Π4.2 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
ΧΡΗΣΕΩΝ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

Α
ρ

θ
ρ

ο
 3

: 
Γ
ε
ν
ικ

ή
 κ

α
τ
ο

ικ
ία

 

Κατοικία.  

Ξενοδοχεία μέχρι 30 κλινών και ξενώνες.  

Εμπορικά καταστήματα (με εξαίρεση τις υπεραγορές και 

τα πολυκαταστήματα)μέχρι 100τ.μ. 

Γραφεία, τράπεζες, ασφάλειες, κοινωφελείς οργανισμοί.  

Κτίρια εκπαίδευσης.  

Εστιατόρια.  

Αναψυκτήρια.  

Θρησκευτικοί χώροι.  

Κτίρια κοινωνικής πρόνοιας.  

Αθλητικές εγκαταστάσεις (Αθλοπαιδειές).  

Γήπεδα στάθμευσης.  

Πολιτιστικά κτίρια (και εν γένει πολιτιστικές 

εγκαταστάσεις).  
  

Α
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: 
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ς
 Κατοικία.  

Ξενοδοχεία μέχρι 30 κλινών και ξενώνες.  

Εμπορικά καταστήματα (με εξαίρεση τις υπεραγορές και 

τα πολυκαταστήματα)μέχρι 100τ.μ. 

Γραφεία, τράπεζες, ασφάλειες, κοινωφελείς οργανισμοί.  

Διοίκηση (στα κέντρα γειτονιάς επιτρέπονται μόνο κτίρια 

διοίκησης επιπέδου γειτονιάς).  

Εστιατόρια.  

Αναψυκτήρια.  

Κέντρα διασκέδασης αναψυχής.  

Χώροι συνάθροισης κοινού.  

Πολιτιστικά κτίρια (και εν γένει πολιτιστικές 

εγκαταστάσεις).  

Κτίρια εκπαίδευσης.  

Θρησκευτικοί χώροι.  

Κτίρια κοινωνικής πρόνοιας.  

Γήπεδα στάθμευσης.  

Αθλητικές εγκαταστάσεις (Αθλοπαιδειές).  
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Ξενοδοχεία μέχρι 100 κλινών και ξενώνες.  

Κατοικία.  

Εμπορικά καταστήματα (με εξαίρεση τις υπεραγορές και τα 

πολυκαταστήματα)μέχρι 100τ.μ. 

Εστιατόρια.  

Αναψυκτήρια.  

Κέντρα διασκέδασης αναψυχής.  

Χώροι συνάθροισης κοινού.  

Πολιτιστικά κτίρια (και εν γένει πολιτιστικές εγκαταστάσεις).  

Κτίρια κοινωνικής πρόνοιας.  

Θρησκευτικοί χώροι.  

Γήπεδα στάθμευσης.  

Αθλητικές εγκαταστάσεις (Αθλοπαιδειές).  
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Βιοτεχνικές εγκαταστάσεις χαμηλής και μέσης όχλησης.  

Επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής και μέσης όχλησης.  

Κτίρια, γήπεδα αποθήκευσης.  

Γήπεδα στάθμευσης.  

Πρατήρια βενζίνης, υγραερίου.  
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 Αναψυκτήρια.  

Αθλητικές εγκαταστάσεις.  

Πολιτιστικά κτίρια και εν γένει πολιτιστικές εγκαταστάσεις.  

Χώροι συνάθροισης κοινού.  

 

 

 

Π4.3 ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ  

 

Στα εντός των εγκεκριμένων ορίων τμήματα των οικισμών, προτείνεται η 

διατήρηση του  ισχύοντος κλιμακωτού συντελεστή, σύμφωνα με το Π.Δ. 24-4/3-

5-1985 ΦΕΚ 181Δ’, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το από 4-11-2011 
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Π.Δ/μα ΤΑΠΠΘ 289/2011, και το Π.Δ.11-11-2003 ΦΕΚ 1299/2003 για τους 

Παραδοσιακούς οικισμούς. Με την εφαρμογή αυτών των σ.δ. και με την 

προϋπόθεση ότι το σύνολο των κατοίκων θα εξυπηρετείται από το θεσμοθετημένο 

οικιστικό υποδοχέα και όχι από τον εξωαστικό χώρο, η παραγόμενη μικτή 

πυκνότητα  είναι μικρότερη από 100 άτομα ανά εκτάριο (προσεγγιστικά, 96 για τα 

οριοθετημένα τμήματα των πυκνοδομημένων οικισμών, 60 στις περιοχές ένταξης, 

50 στους αραιοδομημένους προς οριοθέτηση οικισμούς και στις προς ένταξη 

περιοχές τουρισμού-αναψυχής), αποδεκτή κατά κανόνα για περιοχές ήπιας 

ανάπτυξης και παραθεριστικής κατοικίας. 

Στις περιοχές κατοικίας στις επεκτάσεις των οικισμών προτείνεται μικτός σ.δ. 

ΜΣΔ=0,5.  

Στους οικισμούς που προτείνεται να οριοθετηθούν σύμφωνα με το Π.Δ. 24-

4/3-5-1985 ΦΕΚ 181Δ’, και στις προς ένταξη περιοχές τουρισμού-αναψυχής 

προτείνεται μικτός σ.δ. ΜΣΔ=0,4. 

 

Επίσης, σε όλους τους οικιστικούς υποδοχείς, υπάρχοντες και προτεινόμενους, 

προτείνεται η εφαρμογή, κατά την έκδοση των οικοδομικών αδειών, των διατάξεων 

που περιγράφονται στο άρθρο 2Β με στοιχεία 1 μέχρι 19, του  Π.Δτος της 10/17-5-

2002 (ΦΕΚ402Δ’) που αφορούν «μορφολογικά στοιχεία των κτιρίων» και ήδη 

εφαρμόζονται στα κτίρια που ανεγείρονται εκτός σχεδίου. 

 

Π4.4 Ζώνες Κινήτρων και εν γένει Πολεοδομικών Μηχανισμών 

 
1. Η οργάνωση των οικισμών και ο εξοπλισμός τους σε τεχνική και κοινωνική 

υποδομή, προτείνεται και οριστικοποιείται με τις διαδικασίες του επόμενου επιπέδου 

σχεδιασμού, που είναι η πολεοδόμηση.  

Η συνολική πολεοδόμηση όλων των  οικισμών θεωρείται υπερβολική και δαπανηρή 

ενέργεια και πάντως όχι αναγκαία ή επιβεβλημένη. Αντί αυτής, είναι δυνατό, στους 

μικρούς κυρίως οικισμούς, που έχουν οριοθετηθεί ή μπορούν να οριοθετηθούν κατά το 

Π.Δ 24-4/3-5-1985 (ΦΕΚ 181Δ’), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το από 

4-11-2011 Π.Δ., ΤΑΑΠΘ289/2011), να προβεί ο ΟΤΑ σε τμηματική πολεοδομική 

ρύθμιση κατά τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 19 του ν.2508/1997, κατά μήκος του 

κύριου οδικού άξονα ή σε άλλα πολεοδομικώς ενδιαφέροντα  σημεία, μέσα στο 

εγκεκριμένο όριο του οικισμού. Με τη μελέτη αυτή καθορίζονται κοινόχρηστοι, 

κοινωφελείς και οικοδομήσιμοι χώροι, χρήσεις γης και όροι και περιορισμοί δόμησης.  

2. Στη Χώρα, προτείνεται η χωροθέτηση ζώνης «Ανάπλασης και Αισθητικής 

αναβάθμισης» στο βόρειο τμήμα του οικισμού, προκειμένου να εκπονηθεί μελέτη 

ανάπλασης του περιβάλλοντος χώρου και καθορισμού μορφολογικών δεσμεύσεων για 

την ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και   χρήσεων της περιοχής. 
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3. Στο κεντρικό τμήμα του Όρμου της Αιγιάλης παρατηρήθηκαν τα παρακάτω 

προβλήματα: 

 Εντεινόμενη υποβάθμιση της αισθητικής και εν γένει της ποιότητας του 

δομημένου περιβάλλοντος της περιοχής και των φυσικών στοιχείων. 

 Έλλειψη προστασίας και ανάδειξης των ιστορικών και πολιτισμικών στοιχείων και 

δραστηριοτήτων της περιοχής.  

 κυκλοφοριακό πρόβλημα στον παραλιακό δρόμο και στην πλατεία που δεν 

ανταποκρίνεται στον προορισμό της αλλά λειτουργεί σαν χώρος στάθμευσης,  

 ελλείψεις στις υποδομές εξυπηρέτησης των επιβατών.  

Στην περιοχή αυτή προτείνεται η χωροθέτηση ζώνης «Ανάπλασης, Μορφολογικής 

ανασυγκρότησης, εξυγείανσης και αισθητικής αναβάθμισης» στο κέντρο του Όρμου της 

Αιγιάλης,  όπου προτείνεται να εκπονηθεί μελέτη αναδιάρθρωσης των χρήσεων, 

ανάπλασης των κτιριακών όγκων και όψεων, και καθορισμού μορφολογικών 

δεσμεύσεων.  

4. Σε πολύ μικρότερη κλίμακα, αντίστοιχο πρόβλημα παρουσιάζεται, κυρίως από την 

κυκλοφορία οχημάτων και την έλλειψη υποδομών εξυπηρέτησης των επιβατών, σε 

τμήμα της παραλιακής ζώνης Καταπόλων.  Στην περιοχή αυτή επίσης, και σε 

συνδυασμό με την αραιοδομημένη παραλιακή έκταση και την προτεινόμενη περιοχή 

ένταξης στο κοινό όριο με τον οικισμό Ραχίδι,  ενδείκνυται να καθοριστεί «Ζώνη 

Ανάπλασης, Μορφολογικής Ανασυγκρότησης και αισθητικής αναβάθμισης». 

5. Στην ίδια φιλοσοφία  προτείνεται η υιοθέτηση των διατάξεων του άρθρου 2 παρ. Β 

του 10-5/17-5-2002 Π.Δ/τος (Φ.Ε.Κ.402 Δ΄) που αναφέρονται σε μορφολογικούς και 

κατασκευαστικούς περιορισμούς (που ισχύει σήμερα για την εκτός σχεδίου περιοχή) 

στους υφιστάμενους και στους νέους οικιστικούς υποδοχείς με στόχο την προστασία 

του δομημένου πολεοδομικού ιστού και την δημιουργία ενός ελκυστικού περιβάλλοντος 

που θα αναδεικνύει τα παραδοσιακά στοιχεία της κυκλαδικής αρχιτεκτονικής. Η 

παρούσα ρύθμιση αφορά νέες οικοδομικές άδειες και τίθεται σε ισχύ μετά από την 

δημοσίευση του παρόντος. 

6. Προτείνεται επίσης ο χαρακτηρισμός «περιοχής ανάπλασης» στο ανατολικό τμήμα 

του Κάτω Ποταμού και στο δυτικό τμήμα του Πάνω Ποταμού, και ο συσχετισμός της με 

την περιοχή ένταξης που έχει ως στόχο την ενοποίηση των δύο τμημάτων του 

οικισμού. 

7. Τέλος, προτείνεται, να μελετηθεί σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της 

Περιφέρειας, η θέσπιση κινήτρων για κατασκευές «φιλικές» προς το περιβάλλον, που 

σχεδιάζονται σύμφωνα με τις αρχές τις βιοκλιματικής οικοδόμησης και της 

εξοικονόμησης ενέργειας, και που χρησιμοποιούν συστήματα παραγωγής ενέργειας 

εναλλακτικών μορφών. Τα κίνητρα είναι δυνατό να αφορούν τυχόν αύξηση του 
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επιτρεπόμενου συντελεστή δόμησης και ενδεχομένως μέτρα οικονομικής ενίσχυσης, 

που θα οριστούν με Π.Δ. κατά το άρθρο 22, παρ. 3 του Ν. 2508/97. 

 

Π4.5  Δίκτυα Αστικής Τεχνικής Υποδομής 

Οδικό δίκτυο 

1. Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις στο βασικό οδικό δίκτυο αναφέρθηκαν στο κεφάλαιο 

Π.2.8 «Βασικά Δίκτυα Υποδομής». 

Όσον αφορά τα κύρια τμήματα του αστικού οδικού δικτύου και τις ρυθμίσεις για την 

εξυπηρέτηση υφιστάμενων και νέων χρήσεων, προτείνονται τα εξής: 

 Σε όλους τους οικισμούς, στις παρυφές των  περιοχών επέκτασης, προτείνεται η 

δημιουργία μικρού μεγέθους χώρων στάθμευσης, σε βασικά σημεία που θα 

εξυπηρετούν την προσπέλαση των νέων περιοχών ένταξης, και θα επιτρέπουν τη 

συνέχιση της διαδρομής με τα πόδια.   

 Στη Χώρα, η οδική σύνδεση της περιοχής επέκτασης με το κύριο οδικό δίκτυο 

(Επαρχιακό) 

 Στα Κατάπολα, οδική σύνδεση του λιμανιού με το Επαρχιακό δίκτυο  από τη νότια 

πλευρά του οικισμού, ώστε να καταστεί δυνατή η μονοδρόμηση του παραλιακού 

δρόμου στην περιοχή του λιμανιού, και η δημιουργία μικρού μεγέθους χώρων 

στάθμευσης, σε βασικά σημεία.  

 Η απομάκρυνση της διερχόμενης κυκλοφορίας οχημάτων από την εντός ορίου 

περιοχή και από την περιοχή ένταξης του οικισμού Όρμος Αιγιάλης, η διοχέτευσή της 

σε νέο κλάδο αμφίδρομης κίνησης, στο ανατολικό της όριο, και η σύνδεση του νέου 

κλάδου με τον οικισμό μέσω τοπικών οδών που θα συνοδεύονται από μη παραλιακούς 

χώρους στάθμευσης,  και η πεζοδρόμηση του παραλιακού δρόμου. 

 Στο Ξυλοκερατίδι, η πεζοδρόμηση του παραλιακού δρόμου και δημιουργία 

αμφίδρομης παράκαμψης της παραλίας, με τη δημιουργία νέου κλάδου που θα 

εξυπηρετεί και το Πέρα Ραχίδι και την προτεινόμενη περιοχή ένταξης στον οικισμό 

Νερά. 

 Στον Ποταμό, η διερεύνηση δυνατότητας συμπληρωματικού οδικού κλάδου που θα 

εξυπηρετεί το τμήμα του οικισμού με το μεγαλύτερο υψόμετρο. 

  Στην Αρκεσίνη, η δημιουργία οδικής σύνδεσης - πεζόδρομου που θα διέρχεται από 

το κέντρο του οικισμού και θα συνδέει τους αρχαιολογικούς χώρους «Κάστελλος» και 

«Αγία Τριάδα», έτσι ώστε να διαμορφωθεί ένας πόλος έλξης και να αρχίσει η περιοχή 

να αποκτά χαρακτηριστικά «τοπικού κέντρου», προσελκύοντας ανάλογες χρήσεις. 

 Στη νεοεντασσόμενη περιοχή «τουρισμού – αναψυχής¨στον Άγιο Παύλο, η 

πεζοδρόμηση του παραλιακού δρόμου 

 Σε όλους τους οικισμούς, η δημιουργία περιφερειακών δρόμων στο πλαίσιο της 

πολεοδόμησης, για οχήματα ή πεζόδρομων ή μικτών, που θα αποτελούν τα ακραία όρια 

του οικισμού. 
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2. Οι ακριβείς χαράξεις των προτεινόμενων οδικών συνδέσεων της Λαγκάδας με τα 

Θολάρια και του νέου δρόμου στα νότια του οικισμού Κατάπολα, θα προσδιοριστούν 

από ειδικές μελέτες, έπειτα από τοπογράφηση της περιοχής στο πλαίσιο πολεοδομικών 

μελετών ή ανεξάρτητα από αυτές. 

Οι προτεινόμενες νέες συνδέσεις, χώροι στάθμευσης κλπ στις περιοχές προς 

πολεοδόμηση θα μελετηθούν στο πλαίσιο της πολεοδομικής μελέτης, και οι 

απαιτούμενοι χώροι θα εξασφαλισθούν κατά προτεραιότητα από τις προβλεπόμενες 

εισφορές γης. 

3. Προτείνεται η λειτουργία δημοτικής συγκοινωνίας από και προς τους μικρούς 

οικισμούς, που θα εξυπηρετεί τις μαθητικές μετακινήσεις αλλά και την κίνηση κατά την 

τουριστική περίοδο.  

Λιμάνια 

Οι προτεινόμενες γενικές παρεμβάσεις που αφορούν τη λειτουργία των λιμανιών του 

νησιού, αναφέρθηκαν στο κεφάλαιο Π2.8. 

Ειδικότερα, για τη βελτίωση των υποδομών που αποσκοπούν στην εξυπηρέτηση των 

επιβατών και του τουρισμού γενικά, και την αποφυγή παρεμπόδισης της λειτουργίας 

των οικισμών, προτείνονται τα ακόλουθα: 

Στην αποβάθρα του λιμανιού στα Κατάπολα, πρέπει να κατασκευαστούν κτιριακές 

εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης επιβατών (υπαίθριος και στεγασμένος χώρος αναμονής, 

εστιατόριο – bar, βοηθητικοί χώροι,  περίπτερα ναυτιλιακών εταιριών και ενημέρωσης 

και παροχής πληροφοριών σε αφικνούμενους επιβάτες κλπ). Παράλληλα, ενδείκνυται η 

ελάφρυνση του χώρου από οχήματα (φορτηγά και containers), για τα οποία, στο 

πλαίσιο της πολεοδομικής μελέτης  πρέπει να εξευρεθεί κατάλληλος χώρος σε μικρή 

απόσταση, και ο καθορισμός χώρου για ταξί και ιδιωτικά αυτοκίνητα που περιμένουν 

επιβάτες, σε θέση όπου δεν εμποδίζεται η κίνηση των οχημάτων που πρόκειται να 

ταξιδέψουν.  

Για το λιμάνι του Όρμου της Αιγιάλης, προτείνεται η αναβάθμιση και συμπλήρωση της 

υποδομής εξυπηρέτησης και ενημέρωσης των επιβατών  και της αισθητικής του χώρου, 

και η μελέτη ρυθμίσεων που στοχεύουν στη βελτίωση της προσπέλασης και της 

στάθμευσης. Είναι σημαντικό να μη συνωθούνται στο χώρο στάθμευσης της προβλήτας 

τα οχήματα των ταξιδιωτών και των χρηστών των καταστημάτων αναψυχής, αλλά να 

χρησιμοποιείται για το σκοπό αυτό κατάλληλος χώρος που πρέπει να εξευρεθεί στο 

πλαίσιο της πολεοδομικής μελέτης.   

Οι πλωτές προβλήτες για την προσέγγιση τουριστικών σκαφών με περιορισμένη 

παραμονή που προτείνονται στις παραλίες της Καλοταρίτισσας και του Αγίου Παύλου, 

στοχεύουν στην αποκέντρωση της τουριστικής κίνησης, στην προσέλκυση τουρισμού 

υψηλού επιπέδου, και στην τόνωση της οικονομίας των λιγότερο τουριστικών περιοχών 
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του νησιού, που διαθέτουν σε μεγάλο βαθμό, ιδιαίτερα ελκυστικά φυσικά 

χαρακτηριστικά.     

Οι επιβάτες μεταφέρονται κατά προτίμηση  με παραδοσιακές βάρκες στην πλησίον 

παραλία, στις οποίες προτείνονται χρήσεις και περιορισμοί δόμησης, ώστε να 

καλύπτεται η αναμενόμενη μικρή αλλά υψηλού επιπέδου τουριστική κίνηση. Στις 

παραλίες αυτές επιβάλλεται αυστηρός έλεγχος στην αισθητική των καταστημάτων 

παροχής τουριστικών υπηρεσιών και στην ποιότητα της παρεχόμενης εξυπηρέτησης και 

των προσφερόμενων εδεσμάτων. 

Στο Ξυλοκερατίδι, προτείνεται η συμπλήρωση της μικρής εγκατάστασης για την 

εξυπηρέτηση της ερασιτεχνικής αλιείας με τη δημιουργία αλιευτικού καταφυγίου και 

επισκευαστικής – κατασκευαστικής μονάδας μικρών σκαφών. 

 

Όσον αφορά τις αστικές υποδομές Ηλεκτρικής ενέργειας – τηλεπικοινωνιών, 

ύδρευσης, αποχέτευσης και διαχείρισης απορριμμάτων, έχουν εφαρμογή όσα 

αναγράφηκαν στο Κεφ. Π2.8 για τις υποδομές του νησιού. 

 

Π4.5 Κοινωνική Υποδομή 

Οι Κεντρικές λειτουργίες και εξυπηρετήσεις σε επίπεδο Δήμου βρίσκονται στη Χώρα, 

εκτός από τις Κεντρικές λειτουργίες που σχετίζονται κυρίως με τις θαλάσσιες μεταφορές 

και την εξυπηρέτηση της τουριστικής κίνησης, που βρίσκονται στους δύο οικισμούς – 

λιμάνια.  

Οι λειτουργίες και εξυπηρετήσεις ανωτέρων επιπέδων διοίκησης αλλά και υπηρεσίες 

υψηλότερου επιπέδου, παρέχονται στα  αστικά κέντρα της ευρύτερης νησιωτικής, και 

όχι μόνο, περιοχής, δεδομένου ότι  οι υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης είναι 

στον Πειραιά, της αιρετής Περιφέρειας στη Σύρο, της Πολεοδομίας, της Εφορίας, του 

ΙΚΑ και του ΟΑΕΔ στη Νάξο. Οι εξαρτήσεις που αναπτύσσονται έχουν επιπτώσεις 

σημαντικές στην ομαλή λειτουργία του Δήμου αλλά και στην καθημερινότητα των 

κατοίκων.  

Λόγω του νησιωτικού χαρακτήρα του Δήμου, οι μετακινήσεις προς τα αστικά κέντρα 

της ευρύτερης περιοχής είναι δυσχερείς και κυρίως η ενδοεπικοινωνία με τα νησιά των 

Κυκλάδων και ιδιαίτερα με τη Σύρο, και η δυσχέρεια εντείνεται τους χειμερινούς μήνες  

και περισσότερο για τους κατοίκους που δεν έχουν άμεση πρόσβαση στις λιμενικές 

υποδομές. 

Οι δυσχέρειες που διαπιστώνονται στις κεντρικές λειτουργίες οφείλονται κυρίως σε 

ελλείψεις υποδομών και προσωπικού σε ορισμένους τομείς, ιδίως της υγείας, των 

αστικών δικτύων και λιγώτερο της εκπαίδευσης και των οδικών μετακινήσεων. 

Ο αριθμός και τα μεγέθη των μονάδων των υποδομών κοινής ωφέλειας, 

προδιαγράφονται από σταθερότυπα, τα οποία έχουν κριτήρια κυρίως πληθυσμιακά,  

διαπιστώνεται όμως ότι δεν είναι δυνατό να γίνει διάγνωση της επάρκειας των 
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κοινόχρηστων υποδομών στην Αμοργό μόνο βάσει αυτών των σταθερότυπων, που θα 

μπορούσαν να εφαρμοστούν σε έναν οικισμό με πληθυσμό 2000 κατοίκους, αλλά όχι 

σε δέκα οικισμούς με συνολικό πληθυσμό 2000 κατοίκους. Παραθέτουμε στη συνέχεια 

περιληπτικά στοιχεία για τον προβλεπόμενο αριθμό και τα προβλεπόμενα μεγέθη των 

μονάδων υποδομών κοινής ωφέλειας, τα οποία θεωρούμε ενδεικτικά και ότι πρέπει να 

συνεκτιμηθούν με τις ιδιαιτερότητες του νησιού και γενικώτερα του νησιωτικού χώρου. 

 

Υγεία - Πρόνοια 

Η δυσχερής πρόσβαση σε οργανωμένες νοσηλευτικές μονάδες στα αστικά κέντρα της 

ευρύτερης περιοχής, λόγω του νησιωτικού χώρου, αλλά και η υπολειτουργία 

πρωτοβάθμιας περίθαλψης λόγω ελλείψεως προσωπικού, εξοπλισμού και αναλώσιμων 

υλικών, είναι τα σημαντικότερα προβλήματα που πλήττουν το νησί και επιδεινώνονται 

κατά τους μήνες της τουριστικής αιχμής, όταν το ελάχιστο διαθέσιμο ιατρικό και 

νοσοκομειακό δυναμικό, με ανύπαρκτα μέσα και υλικά, καλείται να προσφέρει, για το 

διάστημα αυτό, ιατρικές υπηρεσίες σε πληθυσμό πολλαπλάσιο από τον μόνιμο. 

Δεν απαιτούνται νέες κτιριακές υποδομές, είναι όμως απαραίτητη η συντήρηση των 

υπαρχόντων κτιρίων, η στελέχωση των μονάδων υγείας με το προβλεπόμενο 

προσωπικό και ο εξοπλισμός τους με όργανα και αναλώσιμα υλικά, η δημιουργία, σε 

συνεργασία με άλλους Δήμους,  τοπικού δικτύου εξυπηρέτησης του τομέα υγείας, που 

θα περιλαμβάνει ταχύπλοο νοσοκομειακό σκάφος με τον απαιτούμενο εξοπλισμό, για 

αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών και, κυρίως για τη διασφάλιση της ψυχικής 

ηρεμίας των κατοίκων, που αισθάνονται εγκαταλελειμμένοι από την πολιτεία και 

αδύναμοι απέναντι και σε ασήμαντα προβλήματα υγείας. 

Προτείνεται, στο πλαίσιο των πολεοδομικών μελετών  να εξευρεθούν  μικροί χώροι για  

βρεφονηπιακό - παιδικό σταθμό, Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) και 

Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ), ανάλογα με τις ανάγκες που θα 

διαπιστωθούν κατά τον χρόνο εκπόνησης των μελετών. Οπωσδήποτε δεν είναι εφικτή η 

δημιουργία τέτοιων μονάδων σε όλους τους οικισμούς, διότι τα πολύ μικρά 

πληθυσμιακά μεγέθη δεν υποστηρίζουν αυτές τις χρήσεις, αλλά πρέπει να μελετηθεί μια 

κεντροβαρική τοποθέτησή τους, σε περιοχή που θα έχει εξυπηρέτηση από την Δημόσια 

συγκοινωνία.  

  

Εκπαίδευση 

Ο μικρός αριθμός των μαθητών δεν μπορεί να υποστηρίξει πλήρεις μονάδες σε όλους 

τους οικισμούς, έτσι ώστε να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις των προδιαγραφών για τις 

μέγιστες ακτίνες εξυπηρέτησης. Αναπόφευκτα γίνονται συγχωνεύσεις και 

διασταυρούμενες μετακινήσεις καθημερινά, ιδιαίτερα στην περιοχή της Αιγιάλης, όπου 

ο μαθητικός πληθυσμός  μοιράζεται στα σχολικά κτίρια τριών οικισμών.  
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Στην Κάτω Μεριά, όπου οι οικισμοί είναι αραιοκατοικημένοι και με μικρό και μάλλον 

στάσιμο πληθυσμό, γίνονται καθημερινά μετακινήσεις μαθητών προς την Αρκεσίνη, 

όπου βρίσκεται το Δημοτικό Σχολείο και το Νηπιαγωγείο, που φέτος δεν λειτούργησε 

γιατί δεν συγκέντρωσε τον ελάχιστο απαιτούμενο αριθμό μαθητών.  

Η κτιριακή υποδομή της εκπαίδευσης στη Χώρα, στα Κατάπολα και στην Αρκεσίνη είναι 

σύγχρονη και επαρκής. Στην περιοχή της Αιγιάλης όπως προαναφέρθηκε, προτείνεται 

(ήδη κατασκευάζεται) η δημιουργία σε κεντροβαρική θέση ενός νέου σύγχρονου 

διδακτηρίου Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, με τεχνολογικό εξοπλισμό, εργαστήρια, 

χώρους για αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες (γήπεδα αθλοπαιδειών, υπαίθριο 

θέατρο, κλειστή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων κλπ), που θα λειτουργούν όλο το χρόνο.  

 

 

Αθλητισμός 

Η αθλητική υποδομή αποτελείται από 4 γήπεδα καλαθοσφαίρισης και ένα γήπεδο 5x5.  

Στα Κατάπολα υπάρχει ένα γήπεδο ποδοσφαίρου (χωρίς κερκίδες) και στίβου, ενώ στην 

Αιγιάλη ένα γήπεδο ποδοσφαίρου 5x5. Στην Χώρα, στην ανατολική είσοδο του 

οικισμού υπάρχουν 2 γήπεδα αθλοπαιδειών. Πρόσφατα εγκαινιάστηκε στα Κατάπολα 

κλειστό γυμναστήριο, προσφορά της Ομάδας Αιγαίου. 

Προτείνεται, στο πλαίσιο των πολεοδομικών μελετών  να εξευρεθούν  χώροι για  

αθλητικές εγκαταστάσεις, ανάλογα με τις ανάγκες που θα διαπιστωθούν κατά τον 

χρόνο εκπόνησης των μελετών. 

 

Πολιτισμός 

Το Αρχαιολογικό Μουσείο και το Ιστορικό και Λαογραφικό Αρχείο στη Χώρα, είναι οι 

κυριώτερες υποδομές πολιτισμού, που συμπληρώνονται από Πνευματικά Κέντρα στα 

Κατάπολα, στα Θολάρια και στην Αρκεσίνη, από Εκκλησιαστικό Μουσείο στα Θολάρια 

και αίθουσα κινηματογράφου στο Βρούτση. Στην Κολοφάνα υπάρχει αίθουσα Μουσείου 

χωρίς εξοπλισμό και εκθέματα. 

Προτείνεται: 

 Η χωροθέτηση δύο υπαίθριων θεάτρων, μικρού μεγέθους, ενταγμένων στο 

φυσικό ανάγλυφο, στην περιοχή των Καταπόλων και στην περιοχή της Αρκεσίνης, που 

θα έχει προσπέλαση από τον προτεινόμενο πεζόδρομο που θα ενώνει τους 

αρχαιολογικούς χώρους Αγίας Τριάδας και Κάστελλου. Οι θέσεις τους θα 

προσδιοριστούν μελλοντικά, ενδεικτικά, θα μπορούσε το θέατρο της Αρκεσίνης να 

κατασκευαστεί στη βάση του λόφου του Αρχαιολογικού χώρου, εκεί όπου ξεκινάει ο 

προτεινόμενος πεζόδρομος, και των Καταπόλων, στη ζώνη «Β» του αρχαιολογικού 

χώρου της Αρχαίας Μινώας. 



Σχέδιο Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) Δήμου Αμοργού – Β1 Στάδιο 

 

Συμπράττοντα Γραφεία: Β. Βαλασσά - Ε. Συμβουλίδου – Ν. Βλαχόπουλου – Γ. Αδαμόπουλου  102 
 

 Η σύσταση ενός φορέα διατήρησης του πολιτισμού του νησιού με δράσεις που θα 

ενημερώνουν τους επισκέπτες αλλά και τους μόνιμους κατοίκους για τα φυσικά και 

πολιτιστικά χαρακτηριστικά του νησιού και τις διαθέσιμες ιδιαιτερότητές του. 

 Η δημιουργία οδηγού με χάρτες και φωτογραφίες για όλους τους οικισμούς, για 

να υποδεικνύει στους επισκέπτες τα αξιόλογα στοιχεία του οικισμού, παραδοσιακά 

κτίσματα και δομές, θέες, διαδρομές, προορισμούς, γαστριμαργικές ιδιαιτερότητες και 

καταστήματα κλπ. 

 

Π4.6 Ασφάλεια, Προστασία οικισμών 

Για τη θωράκιση των οικισμών σε περιπτώσεις σεισμών λαμβάνονται τα παρακάτω 

μέτρα: 

• Οι προς πολεοδόμηση περιοχές είναι γεωλογικά κατάλληλες, με βάση τα δεδομένα 

της «Οριστικής Μελέτης Γεωλογικής καταλληλότητας». 

• Οι χώροι στάθμευσης και γενικά οι ελεύθεροι χώροι (πράσινο, γήπεδα, πλατείες, 

αθλοπαιδιές κ.λπ.) στους οικιστικούς υποδοχείς, δύνανται σε περίπτωση σεισμού 

(μαζί με το προαύλιο χώρο σχολείων και άλλους υφιστάμενους ακάλυπτους 

χώρους) να αποτελέσουν τόπους ασφαλούς συγκέντρωσης των κατοίκων. Οι χώροι 

αυτοί λαμβάνονται υπόψη κατά τη σύνταξη των σχεδίων αντιμετώπισης έκτακτων 

καταστάσεων.   

 

Η Αμοργός δεν έχει πυροσβεστική υπηρεσία. Οι ανάγκες πυρόσβεσης γενικά 

καλύπτονται από τον Δήμο, ο οποίος διαθέτει ένα υδροφόρο και τρία πυροσβεστικά 

οχήματα. 

Προτείνεται η συμπλήρωση της υποδομής με την προμήθεια πυροσβεστικών οχημάτων, 

την επάνδρωσή τους με εξειδικευμένο προσωπικό, και τη δημιουργία δικτύου 

πυροσβεστικών κρουνών σε όλους τους οικισμούς, με δυνατότητα μερικής κάλυψης και 

των αναγκών δασικής πυρόσβεσης.  

 

Για την προστασία των οικισμών από πλημμύρες, απαιτείται οριοθέτηση των 

υπαρχόντων ρεματων και επιβολή περιορισμών δόμησης, είτε άμεσα είτε στο πλαίσιο 

εκπόνησης πολεοδομικών μελετών. 

Τα ρέματα που επηρρεάζουν τους οικισμούς και που πρέπει να οριοθετηθούν 

βρίσκονται στα Κατάπολα  και στον Όρμο της Αιγιάλης  
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Π4.7 Προγραμματικά Μεγέθη - Ανάγκες σε γη Πολεοδομικών Λειτουργιών 

 
Στο κεφάλαιο αυτό καθορίζονται τα προγραμματικά μεγέθη για την κάλυψη των 

αναγκών του Δήμου Αμοργού σε κοινωφελείς και κοινόχρηστες λειτουργίες και 

εξυπηρετήσεις  κατά τον χρόνο – στόχο (Πίνακας Π4.5). 

 Για το σκοπό αυτό έχουν ληφθεί υπόψη: 

 Η εκτίμηση της εξέλιξης του πληθυσμού στους οικισμούς του Δήμου, με έτος στόχο 

το 2035. 

 Τα πολεοδομικά σταθερότυπα εκπόνησης των μελετών ΓΠΣ (ΦΕΚ 285/Δ'/2004). 

 Η προτεινόμενη οργάνωση του οικιστικού δικτύου και η κατάταξη των οικισμών.  

Οι ανάγκες σε Κοινόχρηστους και Κοινωφελείς Χώρους υπολογίζονται στο σύνολο των 

οικισμών με γνώμονα τα προγραμματικά μεγέθη και τις υφιστάμενες εξυπηρετήσεις Οι 

αναγκαίοι χώροι θα εξειδικευθούν από τις πολεοδομικές μελέτες, μετά από την 

εκπόνηση των απαραίτητων τοπογραφικών και κτηματογραφικών διαγραμμάτων.  

Η χωροθέτηση των πρόσθετων κοινωνικών εξυπηρετήσεων που θα προκύψουν με τη 

χρήση σταθεροτύπων για τον πληθυσμό του έτους 2035, γίνεται λαμβάνοντας υπόψη 

ως βασικό κριτήριο τα ελάχιστα πληθυσμιακά μεγέθη, τα οποία στηρίζουν βιώσιμες 

μονάδες κοινωνικής υποδομής. Για το λόγο αυτό, κατά κανόνα, δεν προκρίνεται η 

χωροθέτηση μη βιώσιμων μονάδων στους οικισμούς του νησιού, οι οποίοι δεν 

προβλέπεται να διαθέτουν επαρκή δημογραφικά μεγέθη κατά το έτος 2035.  

 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, έγιναν οι ακόλουθες παραδοχές: 

Για την υποδομή της Διοίκησης, κατά την εφαρμογή των προτύπων του ΥΠΕΧΩΔΕ, 

χρήστες θεωρείται το σύνολο του μόνιμου και το 15% του εποχιακού πληθυσμού,  με 

απαιτούμενη επιφάνεια 0,25 τ.μ. / χρήστη. 

Για την υποδομή εκπαίδευσης θεωρήθηκε ότι:   

Ο πληθυσμός νηπιακής ηλικίας αποτελεί το 2,5% του συνόλου, με απαιτούμενη 

επιφάνεια 20 τ.μ. / νήπιο. 

Ο πληθυσμός μαθητών του δημοτικού αποτελεί το 9,0% του συνόλου, με απαιτούμενη 

επιφάνεια 12 τ.μ. / μαθητή. 

Ο πληθυσμός μαθητών του γυμνασίου αποτελεί το 4,5% του συνόλου, με απαιτούμενη 

επιφάνεια 12τ.μ. / μαθητή. 

Ο πληθυσμός μαθητών του λυκείου αποτελεί το 4% του συνόλου, με απαιτούμενη 

επιφάνεια 12 τ.μ. / μαθητή. 

Για την υποδομή πρόνοιας θεωρήθηκε ότι: 

 ο προσχολικός πληθυσμός που ισούται με το 5% του συνόλου, χρησιμοποιεί τις 

σχετικές υποδομές  κατά ποσοστό 50%, με απαιτούμενη επιφάνεια 8 τ.μ. / βρέφος.  
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35% των ηλικιωμένων, οι οποίοι αποτελούν το 2% του συνόλου,  χρησιμοποιεί τις 

σχετικές υποδομές, με απαιτούμενη επιφάνεια 20 τ.μ. / ηλικιωμένο. 

Για την υποδομή της Περίθαλψης, χρήστες θεωρείται το σύνολο του μόνιμου και το 

15% του εποχιακού πληθυσμού. 

Για την υποδομή του Αθλητισμού, χρήστες θεωρείται το σύνολο του μόνιμου και το 

25% του εποχιακού πληθυσμού, με απαιτούμενη επιφάνεια 2 τ.μ. / χρήστη. 

Για την υποδομή του Πολιτισμού χρήστες θεωρείται το σύνολο του μόνιμου και το 

25% του εποχιακού πληθυσμού, με απαιτούμενη επιφάνεια 0,5 τ.μ. / χρήστη. 

Για την κοινόχρηστη υποδομή (πλατείες, πράσινο, παιδικές χαρές)  χρήστες 

θεωρείται το σύνολο του μόνιμου και το 60% του εποχιακού πληθυσμού, με 

απαιτούμενη επιφάνεια 3 τ.μ./χρήστη. 

Για την υποδομή στάθμευσης στα κέντρα των οικισμών  θεωρήθηκαν χρήστες το 

50% του μόνιμου πληθυσμού και το 30% του εποχιακού, κατανεμημένα σε 2 χρονικές 

περιόδους, με σταθερότυπο 1 τ.μ./ χρήστη. 

Για την υποδομή στάθμευσης στις παραλιακές περιοχές για κολύμπι και αναψυχή  

θεωρήθηκαν χρήστες το 30% του μόνιμου και το 70% του εποχιακού πληθυσμού, 

κατανεμημένα σε τρεις χρονικές περιόδους, με σταθερότυπο 20 τ.μ./3 άτομα. 

Για τις εξυπηρετήσεις που έχουν σχέση κυρίως με τον τουρισμό, (εστιατόρια, 

αναψυκτήρια, διασκέδαση), θεωρήθηκαν χρήστες το 20% του μόνιμου πληθυσμού και 

το 50% του εποχιακού, με σταθερότυπο 0,3 τ.μ./ χρήστη. 

Για τις εμπορικής φύσης εξυπηρετήσεις, θεωρήθηκαν χρήστες το σύνολο του 

μόνιμου πληθυσμού και το 50% του εποχιακού, με σταθερότυπο 2 τ.μ./ χρήστη. 

Για την επάρκεια των ακτών για κολύμπι, θεωρήθηκαν χρήστες το 30% του μόνιμου 

και το 70% του εποχιακού πληθυσμού, κατανεμημένα σε τρεις χρονικές περιόδους, με 

σταθερότυπο 1,5 μ.μ./ άτομο. 

 

Οι κοινόχρηστοι χώροι στους οικισμούς  που στερούνται ρυμοτομικού σχεδίου, είναι 

ελάχιστοι, κατά κανόνα μη χαρακτηρισμένοι.  

Συνολικά απαιτούνται χώροι κοινόχρηστης υποδομής συνολικής έκτασης 90 περίπου 

στρεμμάτων, οι οποίοι θα χαρακτηρισθούν στο πλαίσιο των πολεοδομικών μελετών.  

Οι προτεινόμενοι με την παρούσα μελέτη χώροι κοινόχρηστου πρασίνου αποσκοπούν 

κυρίως στον διαχωρισμό λειτουργιών για την προστασία του περιβάλλοντος και των 

περιοχών κατοικίας (προστασία της κατοικίας στα όρια ρεμμάτων, διαχωρισμός των 

οικιστικών συνόλων της περιοχής Καταπόλων. 

Οι ακτές του νησιού που είναι κατάλληλες για κολύμβηση έχουν μήκος μεγαλύτερο του 

απαιτούμενου για τα προγραμματικά μεγέθη μόνιμου και εποχιακού πληθυσμού της 

επόμενης εικοσαετίας.  

Ανεξάρτητα από την επάρκεια ή μη των υφιστάμενων χώρων κοινόχρηστης  και 

κοινωνικής υποδομής, πρέπει να σημειώσουμε ότι στην Αμοργό, όπου  οι οικισμοί είναι 



Σχέδιο Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) Δήμου Αμοργού – Β1 Στάδιο 

 

Συμπράττοντα Γραφεία: Β. Βαλασσά - Ε. Συμβουλίδου – Ν. Βλαχόπουλου – Γ. Αδαμόπουλου  105 
 

μικροί και διεσπαρμένοι, σημαντικό ρόλο έχουν οι ακτίνες εξυπηρέτησης και η 

προσβασιμότητα των υποδομών. Οι παράγοντες αυτοί, σε περιπτώσεις όπως η υγεία και 

η εκπαίδευση, επιβάλλουν την εξασφάλιση πρόσθετων αποκεντρωμένων μονάδων. 

Επίσης σημειώνουμε ότι η κατανομή της απαιτούμενης γης για κοινωνικό εξοπλισμό 

στους οικισμούς ανάλογα με το πληθυσμιακό τους μέγεθος δεν είναι σκόπιμη, διότι τα 

μικρά πληθυσμιακά μεγέθη δεν μπορούν να υποστηρίξουν ορισμένες χρήσεις.  

 

Οι αναγκαίοι χώροι θα εξειδικευθούν από τις πολεοδομικές μελέτες, μετά από την 

εκπόνηση των απαραίτητων τοπογραφικών και κτηματογραφικών διαγραμμάτων.  

Η χωροθέτηση των πρόσθετων κοινωνικών εξυπηρετήσεων που θα προκύψουν με τη 

χρήση σταθεροτύπων για τον πληθυσμό του έτους 2035, γίνεται λαμβάνοντας υπόψη 

ως βασικό κριτήριο τα ελάχιστα πληθυσμιακά μεγέθη, τα οποία στοιχειοθετούν την 

ύπαρξη βιώσιμης μονάδας κοινωνικής υποδομής. Για το λόγο αυτό, κατά κανόνα, δεν 

προκρίνεται η χωροθέτηση μη βιώσιμων μονάδων στους οικισμούς του νησιού, οι 

οποίοι δεν προβλέπεται να διαθέτουν επαρκή δημογραφικά μεγέθη κατά το έτος 2030. 

Στον χάρτη Π.3.2–3.3: Γενική Πολεοδομική Οργάνωνση τα σύμβολα κοινωνικού 

εξοπλισμού που σημειώνονται με διακεκομμένη γραμμή υποδηλώνουν τον πρόσθετο 

κοινωνικό εξοπλισμό που θα απαιτηθεί. Η εξεύρεση καταλλήλων οικοπέδων για την 

χωροθέτηση αυτού του πρόσθετου εξοπλισμού, αποτελεί αντικείμενο των 

Πολεοδομικών Μελετών Ένταξης ή, ενδεχομένως, των τμηματικών μελετών 

πολεοδόμησης, που θα ακολουθήσουν το Νέο ΣΧΟΟΑΠ Δήμου Αμοργού. 
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ΔΗΜΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥ      ΠΙΝΑΚΑΣ Π4.8  

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΓΗ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 

    

ΧΡΗΣΕΙΣ  

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 20ετίας 

ΣΤΑΘΕΡΟΤΥΠΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ 
ΓΗΣ (τ.μ.) 

    
ΜΟΝΙΜΟΣ 

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ  ΧΡΗΣΤΕΣ 

ΕΠΟΧΙΑΚΟΣ 
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ  ΧΡΗΣΤΕΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΧΡΗΣΤΩΝ 

    3000 12000 

Α. ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙΣ 

1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
Δημοτικό Κατάστημα & 
Αστυνομία 

3000 3000 12000Χ15% 1800 4800 0.25τ.μ./χρήστη 1200 

2. 

 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Νηπιαγωγείο 3000Χ2.5% 75     75 20 τ.μ./νήπιο 1500 

Δημοτικό  3000Χ9% 270     270 12 τ.μ./μαθητή 3240 

Γυμνάσιο 3000Χ4.5% 135     135 12 τ.μ./μαθητή 1620 

Λύκειο 3000Χ4% 120     120 12 τ.μ./μαθητή 1440 

3. ΠΡΟΝΟΙΑ 
Παιδικός Σταθμός 3000Χ5%Χ50% 75     75 8 τ.μ./βρέφος 600 

Στέγη Ηλικιωμένων 3000Χ2%Χ35% 21     21 20 τ.μ./ηλικιωμ.  420 

4. ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ Κέντρο Υγείας 3000 3000 12000Χ15% 1800 4800 1 Κέντρο Υγείας 2000 

5. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Γήπεδα, Αθλοπαιδειές 3000 3000 12000Χ25% 3000 6000 2 τ.μ./χρήστη 12000 

6. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

Πνευματικό Κέντρο,  
Θέατρο, 
Μουσική,Υπαίθριες 
εγκαταστάσεις.  

3000 3000 12000Χ25% 3000 6000 0.5 τ.μ./χρήστη      3000 

7. 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ 
ΠΡΑΣΙΝΟ 

Κ.Χ., Παιδικές χαρές, 
πάρκα, Πλατείες, 
Παραλίες. 

3000 3000 12000Χ60% 7200 10200 9 τ.μ./κάτοικο 91800 

ΣΥΝΟΛΟ (Α)                 118820 

B. ΛΟΙΠΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙΣ 

1. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 
Εστιατόρια, 
Αναψυκτήρια, 
διασκέδαση 

3000Χ20% 600 12000Χ50% 6000 6600 0.3 τ.μ./χρήστη 1980 

2. ΕΜΠΟΡΙΟ Εμπόριο, Υπηρασίες 3000 3000 12000Χ50% 6000 9000 2 τ.μ./χρήστη 18000 

ΣΥΝΟΛΟ (B)                 19980 
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Π5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΟΑΠ 

 

Π5.1  Φορέας εφαρμογής του ΣΧΟΟΑΠ 

 
Τα όργανα εφαρμογής των Γ.Π.Σ. και των Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. καθορίζονται από τις διατάξεις 

του άρθρου 6 του ν.2508/1997, σύμφωνα με τις οποίες «σε κάθε νομαρχιακή 

αυτοδιοίκηση μπορεί να συνιστάται με απόφαση του νομαρχιακού συμβουλίου που 

δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, Ν.Π.Δ.Δ. που έχει ως σκοπό την 

παρακολούθηση της εφαρμογής των Γ.Π.Σ. και των Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π., και των Ζ.Ο.Ε. του 

νομού». 

Στο ίδιο αυτό άρθρο προβλέπεται και η δυνατότητα και δεύτερου τέτοιου οργάνου, 

όταν οι υφιστάμενες ειδικές συνθήκες δυσχεραίνουν την παρακολούθηση της 

εφαρμογής των ανωτέρω μελετών. Η δυνατότητα αυτή θα μπορούσε να αξιοποιηθεί 

στο νομό Κυκλάδων, ο νησιωτικός χαρακτήρας του οποίου δυσχεραίνει σημαντικά τις 

επαφές και επικοινωνίες. 

Η τρίτη δυνατότητα που προβλέπεται από το ίδιο άρθρο δεν αφορά το Δήμο Αμοργού, 

αφού αναφέρεται σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτης βαθμίδας, με 

συνολικό πληθυσμό άνω των 20000 κατοίκων. 

Αντί της σύστασης των ανωτέρω ΝΠΔΔ, είναι δυνατό να ορισθεί με απόφαση του 

νομαρχιακού συμβουλίου πενταμελής επιτροπή πολεοδομικού σχεδιασμού, με τις ίδιες 

αρμοδιότητες που συνοπτικά είναι: 

«Τα παραπάνω νομικά πρόσωπα και επιτροπές 

...καταρτίζουν ετήσια και μεσοπρόθεσμα προγράμματα, με τα οποία καθορίζονται τα 

έργα, οι εργασίες και κάθε είδους ενέργειες που απαιτούνται κατά περίπτωση για την 

εφαρμογή του ΓΠΣ – ΣΧΟΟΑΠ καθώς και οι επιβαλλόμενες προτεραιότητες... 

...εισηγούνται τα προγράμματα αυτά στους οικείους οργανισμούς τοπικής 

αυτοδιοίκησης και τα αποστέλλουν στις ενδιαφερόμενες δημόσιες ή ιδιωτικές 

επιχειρήσεις και παρακολουθούν την εφαρμογή τους, συντονίζουν τις ενέργειες, 

......επισημαίνουν ενέργειες αντίθετες ή μη εναρμονιζόμενες, καθώς και 

καθυστερήσεις, και απευθύνουν προς τις αρμόδιες υπηρεσίες και ιδιώτες σχετικές 

συστάσεις και συγκεκριμένες προτάσεις. 

Παρακολουθούν τις ενέργειες των οικείων πολεοδομικών υπηρεσιών κατά την άσκηση 

των αρμοδιοτήτων τους που σχετίζονται με την εφαρμογή του ΓΠΣ – ΣΧΟΟΑΠ  

Προβαίνουν σε κάθε αναγκαία κατά την κρίση τους ενέργεια ώστε να εξασφαλισθεί η 

ορθή και ταχεία εφαρμογή των ανωτέρω μελετών 

Ασκούν τις αρμοδιότητες που αναφέρονται στο άρθρο 48 παράγραφος 4 του 

ν.2218/1994, ήτοι: 

Καταρτίζουν τα μεσοχρόνια και τα ετήσια τοπικά αναπτυξιακά προγράμματα της 

περιοχής, σύμφωνα με το ν.1622/1986 
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Συμμετέχουν στη διαδικασία κατάρτισης των μεσοχρόνιων νομαρχιακών αναπτυξιακών 

προγραμμάτων με σχετικές προτάσεις 

Διαχειρίζονται τις χρηματοδοτήσεις από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και από 

τους πόρους των προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούν την περιοχή 

τους 

Υλοποιούν τον πολεοδομικό σχεδιασμό στα πλαίσια των εγκεκριμένων ΖΟΕ ή των ΕΧΜ 

και τηρούν τα δεδομένα του Κτηματολογίου της περιοχής τους, όπως αυτά προκύπτουν 

από το συνολικό σχεδιασμό και την ολοκληρωμένη διαχείριση του Εθνικού 

κτηματολογίου. 

Παρέχουν οργανωτική και διοικητική υποστήριξη στους ΟΤΑ – μέλη τους. 

Μεριμνούν για την εκτέλεση και λειτουργία διακοινοτικών και διαδημοτικών έργων 

τεχνικής υποδομής και κοινωνικού εξοπλισμού 

Μεριμνούν για την προστασία του περιβάλλοντος σε θέματα διακοινοτικής ή 

διαδημοτικής σημασίας. 

Ασκούν όσες άλλες αρμοδιότητες τους ανατίθενται από τους ΟΤΑ – μέλη τους ή από τη 

Ν.Α.» 

Μέχρι σήμερα δεν έχει συσταθεί κανένα από τα ανωτέρω όργανα, και υπό τις παρούσες 

συνθήκες, ο Δήμος Αμοργού θα πρέπει να αναλάβει ουσιαστικά τις πρωτοβουλίες που 

απαιτούνται για την υλοποίηση του ΣΧΟΟΑΠ, ενισχυόμενος από τις κεντρικές 

υπηρεσίες της Περιφέρειας. Παράλληλα, και για να αξιοποιηθούν οι δυνατότητες που 

εμφανίζονται εκάστοτε σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, επιβάλλεται η στελέχωση και ο 

εξοπλισμός των υπηρεσιών του. 

 

Π5.2. Απαιτούμενα έργα, μελέτες, θεσμικές παρεμβάσεις 

 
Στον πίνακα Π4.2. που ακολουθεί προτείνονται απαιτούμενες ενέργειες – έργα κατά 

κατηγορία υποδομών, οι εμπλεκόμενοι φορείς του Δημοσίου τομέα  και η χρονική 

κλιμάκωσή τους,  και μπορεί να χρησιμεύσει στο Δήμο σαν οδηγός για τον 

προγραμματισμό της υλοποίησης του ΣΧΟΟΑΠ. 
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ΔΗΜΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥ                                                                                                ΠΙΝΑΚΑΣ Π5.2 

    

ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΩΝ 

ΚΑΙ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ 

 ΚΥΡΙΟΙ  
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 

ΦΟΡΕΙΣ     Α Β Γ 

Δ
Ι
Κ

Τ
Υ

Α
 Υ

Π
Ο

Δ
Ο

Μ
Η

Σ
 

Γ
ε
ν
ικ

ά
 

Οριοθέτηση  ρεμάτων  *     30 000 € 

Δήμος, ΓΕΝ,ΥΕΝ, 
Υπηρεσίες 
Περιφέρειας 

Αιγιαλός - Παραλία: συμπλήρωση και 
μεταφορά σε ενιαίο υπόβαθρο - έγκριση 

  *   30 000 € 

Κοιμητήρια: Διαδικασίες καθορισμού 
θέσεων,μελέτη, διαμόρφωση, 
ενεργοποίηση  

  *   _ 

Ο
δ

ικ
ό

 δ
ίκ

τ
υ

ο
 

Βελτιώσεις  δικτύου - σήμανση *     100 000 € 

Δήμος,  Υπηρεσίες 
Περιφέρειας 

Αγροτικοί δρόμοι, προσπελάσεις 
(καλντερίμι) περιοχών ειδικού τουριστικού, 
αρχαιολογικού, ιστορικού ενδιαφέροντος 
(δρόμοι για οχήματα, δρόμοι πεζοπορίας, 
μονοπάτια) - Μελέτη & εκτέλεση 

*     300 000 € 

Λ
ιμ

ά
ν
ι 

Αναβάθμιση κτιριακών εγκαταστάσεων και 
λειτουργίας των λιμένων Καταπόλων και 
Όρμου- Μελέτη και εκτέλεση 

*     30 000 € 
Δήμος, ΓΕΝ, 
ΥΕΝ, Περιφέρεια 

Πλωτές προβλήτες στη Νικουρια και 
Καλοταρίτισσα 

  *     

  

Η
λ
ε
κ
τ
ρ

ικ
ή

 

ε
ν
έ
ρ

γ
ε
ια

 Διερεύνηση δυνατοτήτων αξιοποίησης 
αιολικής ενέργειας 

*     _ Δήμος, ΔΕΗ, Υπ. 
Ενέργειας και 
Φυσικών πόρων, 
Ιδιωτικός 
τομέας. 

Προώθηση δραστηριοτήτων που αξιοποιούν 
Α.Π.Ε. 

*     _ 

Ύ
δ

ρ
ε
υ

σ
η

 Εκσυγχρονισμός του δικτύου στους  
οικισμούς 

*       

Δήμος, ΔΕΥΑ, 
Περιφέρεια 

Διερεύνηση δυνατοτήτων κατασκευής 
μικρών φραγμάτων- υδατοδεξαμενών 

  *   50 000 € 

Μελέτη και εγκατάσταση μονάδων 
αφαλάτωσης 

  *   _ 

Α
π

ο
χ
έ
τ
ε
υ

σ
η

 Ολοκλήρωση δικτύων αποχέτευσης και 
σύνδεση με ΒΙΟ.ΚΑ. 

*     2 000 000 € 

Δήμος, ΔΕΥΑΛ, 
Περιφέρεια, 
ΕΘΙΑΓΕ 

Διερεύνηση της σκοπιμότητας - 
δυνατότητας - εφικτού αποκεντρωμένων 
μικρών μονάδων διαχείρισης υγρών 
αποβλήτων 

*     10 000 € 

Α
π

ο
ρ

ρ
ίμ

 μ
α

τ
α

 

Συμπλήρωση του εξοπλισμού τουριστικών 
περιοχών και παραλιών  

*     10 000 € Δήμος 

  

Β
ο

σ
κ
ό

τ
ο

π
ο
ι 

Βασικά έργα υποδομής, πιλοτική 
καλλιέργεια κτηνοτροφικών φυτών 

*     10 000 € 
Δήμος, 
Περιφέρεια 

  

Τ
ο

υ
ρ

ισ
μ

ό
ς
 

Εξοπλισμός παραλιών με κοινόχρηστες 
εγκαταστάσεις λουομένων 

*     10 000 € 
Δήμος, 
Περιφέρεια 



Σχέδιο Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) Δήμου Αμοργού – Β1 Στάδιο 

 

Συμπράττοντα Γραφεία: Β. Βαλασσά - Ε. Συμβουλίδου – Ν. Βλαχόπουλου – Γ. Αδαμόπουλου  110 
 

 

4 Σεπτεμβρίου 2014 

Οι Συντάξαντες Μελετητές 

 

Βαλσάμω Βαλασσά 

Ελένη Συμβουλίδου 

Νίκος Βλαχόπουλος 

 

 

Υ
Π

Ο
Δ

Ο
Μ

Η
 Ο

Ι
Κ

Ι
Σ
Μ

Ω
Ν

 

Κτηματογράφηση, Πολεοδομικές Μελέτες 
Ένταξης, Πράξεις Εφαρμογής  

*     800 000 € 

Δήμος, ΥΠΕΚΑ, 
Περιφέρεια 

Μελέτες οριοθέτησης οικισμών *     30 000 € 

Τμηματικές πολεοδομήσεις στους οικισμούς       300 000 € 

Πεζόδρομοι, πεζοδρόμια και χώροι 
στάθμευσης στους οικισμούς: μελέτη-
κατασκευή 

  *   30 000 € 

Μελέτες Ανάπλασης – Εξυγείανσης Όρμου 
Αιγιάλης - Καταπόλων 

      50 000 € 

Μελέτη Ανάπλασης Αξιόλογης περιοχής 
Χώρας 

  *   50 000 € 


