
 

ΕΝΑΡΞΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ 

Η έναρξη υλοποίησης της Πολιτιστικής Διαδρομής της Σαντορίνης είναι δυνατή, εφόσον 

δρομολογηθούν κατά σειρά οι ακόλουθες πρώτες κατηγορίες δράσεων : 

 

 Επιλεγεί η δημοτική επιχείρηση ΓΕΩΘΗΡΑ, ως φορέας Διαχείρισης και 
Μάρκετινγκ (DMMO) της Πολιτιστικής Διαδρομής και οργανωθεί και 
στελεχωθεί κατάλληλα (σχετική μελέτη έχει εκπονήσει το Πανεπιστήμιο 
του Αιγαίου). Η δράση αυτή είναι αναγκαία διότι η ίδια η δημιουργία, η 
οργάνωση και η προβολής της Διαδρομής προϋποθέτουν την ύπαρξη και 
λειτουργία ενός DMMO 

 Αρχίσει η σύνδεση της τοπικής οικονομίας και κοινωνίας με την 
Πολιτιστική Διαδρομή με τη δημιουργία μιας συστάδας (cluster)  
συνδεδεμένων επιχειρήσεων διαφόρων κλάδων, που θα 
συνυπογράψουν και θα τηρούν ένα Τοπικό Σύμφωνο Ποιότητας (σχετική 
πληροφόρηση παρέχεται στη Μελέτη του Διαζώματος «ΟΡΓΆΝΩΣΗ ΤΗΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΉΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΤΗΝ  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ 
ΔΙΑΔΡΟΜΉ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΑΤΡΑ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» που εκπόνησε η ΤΟΠΟΣ 
Συμβουλευτική Ι.Κ.Ε) 

 Εγκατασταθεί ενιαίο σύστημα σήμανσης και πληροφόρησης της Πολιτιστικής 
Διαδρομής της Σαντορίνης 

  

Οι παραπάνω δράσεις, μαζί με όσες θα ακολουθήσουν , καθώς και με τις πρώτες αναγκαίες 

κυκλοφοριακές βελτιώσεις, θα δρομολογήσουν τη δημιουργία της Διαδρομής και την εμπλοκή της 

τοπικής κοινωνίας. Πληροφόρηση για τη σταδιακή διαμόρφωση και οργάνωση της Διαδρομής και τις 

δράσεις, που την απαρτίζουν, υπάρχει στην Μελέτη του Διαζώματος «Master Plan  της Πολιτιστικής  

Διαδρομής της Σαντορίνης». ΄Ολες οι μνημονευόμενες στο παρόν μελέτες επισυνάπτονται.  



ΕΝΑΡΞΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ 

Πρώτες αναγκαίες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για πεζούς και οχήματα 

 

 Δημοτικός χώρος στάθμευσης για μετεπιβίβαση στο minibus / δημοτικό 
minibus από και προς Αμμούδι. Κυκλοφοριακή διαμόρφωση και οργάνωση 
χώρου στάθμευσης 304 θέσεων  σε συνδυασμό με δρομολόγηση δημοτικού 
minibus από και προς το Αμμούδι, ώστε να εξυπηρετούνται οι επισκέπτες της 
παραλίας Αμμούδι και οι κάτοικοι και επισκέπτες Θηρασιάς και να 
αποφεύγεται το σημερινό κυκλοφοριακό χάος με τις κυκλοφοριακές 
εμπλοκές, την αυθαίρετη παρόδια στάθμευση, την οπισθοπορεία των 
τουριστικών λεωφορείων κλπ. 

 

 



 Εγκατάσταση σηματοδοτικής ρύθμισης διαδοχικών μονοδρομημένων 
φάσεων σηματοδότησης στην στενωπό της περιοχής Αγίου Γεωργίου της 
Οίας, σε συνδυασμό με διαμόρφωση χώρου αναμονής του πράσινου χρόνου 
για τα οχήματα εκατέρωθεν της στενωπού και απόδοση κατάλληλα 
διαγραμμισμένου διαδρόμου κυκλοφορίας πεζών κατά μήκος της στενωπού. 

 

 

 Κατάλληλη κυκλοφοριακή οργάνωση του διαθέσιμου χώρου πέριξ του 
εργοστασίου αφαλάτωσης της Οίας  για την μεγιστοποίηση του αριθμού των 
θέσεων στάθμευσης που  εξυπηρετούν τους επισκέπτες σε συνδυασμό με την 
βελτίωση της πεζοπορικής διαδρομής, καθώς και το νεκροταφείο του 
οικισμού. 

 



 Κατάλληλη κυκλοφοριακή διαρρύθμιση με διαγράμμιση ξεχωριστού 
διαδρόμου κίνησης πεζών ώστε να εξασφαλισθεί η συνέχεια της πεζοπορικής 
διαδρομής Οίας – Φηρών βορείως της διασταύρωσης  της επαρχιακής οδού 
προς Πορί. 

 

 

 Διαπραγμάτευση με τον ιδιοκτήτη του χώρου (Ίδρυμα Νομικού) για την 
εξασφάλιση χώρου εγκατάστασης του νέου σταθμού ΚΤΕΛ των Φηρών στα 
ανατολικά της οδού Αγίου Αθανασίου, ώστε να απεμπλακεί η κυκλοφορία των 
υπεραστικών  λεωφορείων  του ΚΤΕΛ από το κρίσιμο αστικό αρτηριακό δίκτυο 
του οικισμού, στο πλαίσιο τοπικής τροποποίησης του εγκεκριμένου 
ρυμοτομικού σχεδίου και μεμονωμένης πράξης εφαρμογής. 

 



 Αναμόρφωση / επέκταση του χώρου στάθμευσης απέναντι από τον 
αρχαιολογικό χώρο Ακρωτηρίου, σε συνδυασμό με αναβάθμιση της 
πεζοπορικής διαδρομής μεταξύ του οικισμού Ακρωτηρίου και του 
αρχαιολογικού χώρου, ώστε να εξυπηρετείται και η στάθμευση των 
τουριστικών λεωφορείων και να αποφεύγεται η σημερινή παρόδια 
στάθμευση κατά μήκος του οδικού συνδέσμου αρχαιολογικού χώρου – 
παραλίας.  

 

 

 Εγκατάσταση ειδικής  πληροφοριακής σήμανσης των κύριων πεζοπορικών 
διαδρομών εντός των οικισμών Φηρών, Οίας, κλπ. 

 



 


