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ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ

ΤΩΡΑ δυνατοί, μαζί,
       να δώσουμε λύσεις!



οι αυτοδιοικητικές εκλογές της 26ης Μαΐου 
2019 φέρνουν στην επιφάνεια το ζήτημα της 
επιλογής των προσώπων που θα διαχειριστούν 
για την επόμενη τετραετία τα μικρά και μεγάλα 
ζητήματα του τόπου μας.
Τα τελευταία χρόνια στα αδιέξοδα που δημιούρ-
γησαν οι μνημονιακές πολιτικές προστέθηκαν 
και τα αδιέξοδα που μας οδήγησε η έλλειψη 
κυβερνησιμότητας της απερχόμενης δημοτι-
κής αρχής, με αποτέλεσμα τη ραγδαία απαξί-
ωσή της.
Ανεξάρτητα από τις προθέσεις των εκλεγμένων,
  • η έλλειψη αποφασιστικότητας
 • ο αναποτελεσματικός σχεδιασμός 
    έργων ουσίας
 • η μείωση της εκπροσώπησης των 
    κοινοτήτων
 • η υποβάθμιση των Δημοτικών 
     Συμβουλίων
 • η αδυναμία αντιμετώπισης της 
    αυθαιρεσίας
 • η εγκατάλειψη του πολίτη στη ζοφερή   
καθημερινότητα
 • η αναξιοκρατία και η «δημοκρατία των 
ημετέρων»,
δημιούργησαν συνθήκες ανυπόφορες για τους 
κατοίκους αλλά και τους χιλιάδες επισκέπτες 
του νησιού μας.
Μέσα σε αυτό το περιβάλλον και ενάντια σ’ αυ-
τήν τη συγκυρία, εμείς, οι άνθρωποι του ΤΩΡΑ 
αποφασίσαμε να μετατρέψουμε τον θυμό σε 
δράση και να αντιστρέψουμε τον κατήφορο του 
τόπου που όλοι αγαπάμε.

Φέρνουμε την ανανέωση σε πρόσωπα, ιδέ-
ες και ηλικίες, διατηρώντας το κεφάλαιο της 
εμπειρίας των παλαιότερων. Είμαστε έτοιμοι 
να εργαστούμε σκληρά για να απαντήσουμε 
με σχέδιο στις προκλήσεις ενός τόπου που βρί-
σκεται σε διαρκή μετάβαση. Παραμένει ζητού-
μενο, ιδιαίτερα για τους νέους, το προς τα πού 
και πώς οδηγούμαστε στο μέλλον ως τόπος και 
ως κοινωνία.
Οι θέσεις μας είναι ξεκάθαρες, χωρίς δημα-
γωγικές υποσχέσεις. Επιδιώκουμε με διάλογο, 
συνεννόηση και σύνθεση να αξιοποιήσουμε 
και να μεγιστοποιήσουμε τα πλεονεκτήματα του 
τόπου μας, με απόλυτο σεβασμό στο ιδιαίτερο 
περιβάλλον μας, για το συμφέρον όλων μας.

Συμπράττουμε με την πολιτεία, τους φορείς, 
τους ιδιώτες, τους επιστήμονες, τους επιχειρη-
ματίες και υιοθετούμε συνθήκες ισονομίας και 
δικαιοσύνης έναντι όλων.
Συμπράττουμε για να κατακτήσουμε τον πολι-
τισμό της καθημερινότητας, σε συνθήκες βιώ-
σιμης ανάπτυξης, αλληλέγγυοι ως άνθρωποι 
και ανθεκτικοί ως κοινωνία.
Συμπράττουμε για να αφήσουμε τόπο στους 
φιλοπρόοδους νέους να αναπτυχθούν, να δη-
μιουργήσουν, να κτίσουν το μέλλον όπως αυτοί 
ονειρεύονται.

ΜΑΖΙ ΤΩΡΑ ΝΑ ΑΝΕΒΑΣΟΥΜΕ ΤΗ ΣΑΝΤΟΡΙ-
ΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΘΗΡΑΣΙΑ ΨΗΛΟΤΕΡΑ!

Συνδημότισσες και συνδημότες,

Μανόλης Ορφανός
Υ Π Ο Ψ H Φ Ι Ο Σ  Δ H Μ Α Ρ Χ Ο Σ  Θ H Ρ Α Σ Mανόλης Ορφανός



Μεθοδικά και ανυποχώρητα, ο Δήμος μας αλλάζει!

• Ο Δήμος Θήρας – Θηρασίας ανασυγκροτείται και 
στελεχώνει τις υπηρεσίες του. Διοικείται με διαφάνεια, 
δημοσιότητα και λογοδοσία.
 • Ο Δήμαρχος είναι υπόλογος για την ποιοτική και ποσο-
τική απόδοση των υπηρεσιών έναντι όλων.
• Η διακυβέρνηση γίνεται συμμετοχική, χωρίς διακρίσεις 
και αποκλεισμούς. Εισάγεται γι’ αυτό η «ηλεκτρονική δια-
βούλευση» και προσφεύγουμε, όποτε χρειαστεί, σε δημο-
ψηφίσματα.
• Η ισότητα – αξιοκρατία διαπερνά όλες τις ατομικές και 
συλλογικές δυνάμεις μας. Με «ηλεκτρονική – προσωποποι-
ημένη επικοινωνία» οι πολίτες και οι φορείς προωθούν τα αι-
τήματά τους, για γρήγορες λύσεις, στο «Γραφείο του Δημότη».
•Η δημοκρατική λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου γίνεται 
με τρόπο που να ενσωματώνει την άλλη άποψη, προς όφελος 
των πολλών. Ο πολιτικός πολιτισμός αυτό επιβάλλει.
•Οι αποφάσεις των Τοπικών Συμβουλίων είναι δεσμευτικές σε 
ό,τι αφορά τις Δημοτικές Κοινότητες.
•Η υποστήριξη της δημοτικής αρχής από ειδικούς συμβούλους, 
εμπειρογνώμονες προσδίδει ποιότητα στις αποφάσεις και στο έργο 
της.
•Η σύνταξη τεκμηριωμένων μελετών και η ένταξή τους σε εθνικά και 
τρέχοντα ευρωπαϊκά προγράμματα είναι στρατηγικός στόχος.
•Η προσδοκία να καταγράψει και να αξιοποιήσει ο Δήμος μας τη 
μεγάλη ιδιοκτησία του και επιτέλους να ανεγείρει Δημοτικό Μέγαρο, 
ΤΩΡΑ γίνεται πράξη!

ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Η ΠΑΙΔΕΙΑ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
είναι μοχλός κοινωνικής προόδου.

• Είμαστε δίπλα στους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς για την αναβάθμι-
ση του δημόσιου σχολείου.
• Συγκροτούμε το «Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας» με σκοπό τη συμμετοχή 
τους στη λήψη αποφάσεων και τη διοργάνωση κοινωνικών, πολιτιστικών και 
αθλητικών event και την ενίσχυση του εθελοντισμού.
• Υποστηρίζουμε τους φορείς εκπαίδευσης σε δράσεις που αφορούν τους 
νέους.
• Ελέγχουμε όλα τα παλαιά σχολικά κτήρια από την άποψη της καταλληλό-
τητας.
• Καλύπτουμε τις ανάγκες όλων των σχολείων σε υλικοτεχνικές υποδομές 
και τεχνικό εξοπλισμό. Συνδράμουμε ώστε κάθε σχολείο να έχει τη βιβλιο-
θήκη του.
• Παρεμβαίνουμε βιοκλιματικά στα σχολικά κτήρια.
• Σχεδιάζουμε μακροπρόθεσμα τις ανάγκες σε σχολική στέγη, με βάση 
πληθυσμιακά, στατιστικά στοιχεία.
• Ανεγείρουμε κτήριο για το 3ο Νηπιαγωγείο Φηρών.
• Υλοποιούμε το έργο «Σχολείο Οίας».
• Ολοκληρώνουμε νέο βρεφονηπιακό σταθμό.
• Επιδιώκουμε την επαναλειτουργία του ΙΕΚ Θήρας.
• Δημιουργούμε δομές για τη δημιουργική απασχόληση παιδιών (ΚΔΑΠ 
και ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ).
• Λειτουργούμε το «Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής».
• Κατασκευάζουμε μεγάλο παιδικό πάρκο στον Βουρβούλο.
• Κατασκευάζουμε με προδιαγραφές παιδικές χαρές σε όλες τις κοινότη-
τες.
• Στηρίζουμε τους άπορους φοιτητές μας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.



Δίπλα στους νέους, για διεξόδους ζωής και υγιείς 
στόχους.

• Στηρίζουμε έμπρακτα τον μαζικό αθλητισμό με διορ-
γανώσεις για όλες τις ηλικίες.
• Τονώνουμε τον σχολικό αθλητισμό με υποδομές.
• Ενισχύουμε τον σωματειακό αθλητισμό και ναυταθλη-
τισμό που τροφοδοτούν το οικοδόμημα του αγωνιστικού 
αθλητισμού και προάγουν τον εθελοντισμό.
• Συντηρούμε και αναβαθμίζουμε τις γηπεδικές εγκατα-
στάσεις του Δήμου μας.
• Μεγιστοποιούμε τις δυνατότητες λειτουργίας του ΔΑΠ-
ΠΟΣ.
• Εκμεταλλευόμαστε εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους για 
νέες εγκαταστάσεις, ώστε μεσοπρόθεσμα η Σαντορίνη να απο-
κτήσει το δικό της:
- Εθνικό στάδιο.
- Στάδιο Αγώνων Στίβου.
- Ενεργειακό θερμαινόμενο Κολυμβητήριο.
- Σκοπευτήριο.

ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ – 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

είναι υπόθεση της κοινωνίας.

Στη σύγχρονη κοινωνία μας ο πολίτης 
είναι βασική συνιστώσα της συλλογικής 
μας ταυτότητας. Αγκαλιάζει αξίες, στάσεις 
ζωής, πολιτικές πρακτικές, νοοτροπίες 
αλλά και κάθε μορφή ατομικής έκφρασης 
και δημιουργίας. 
Ο Δήμος μας οφείλει να εγγυάται:
• Τους όρους προστασίας της πολιτιστι-
κής μας κληρονομιάς και να ενσωματώ-
νει το σύγχρονο.
•Την προβολή του σύγχρονου πολιτι-
σμού μας, που συνομιλεί με το διεθνές 
περιβάλλον.
• Τη διαμόρφωση ενός πλούσιου πολι-
τιστικού περιβάλλοντος που αγγίζει κάθε 
πολίτη (πολιτιστική πολυμορφία, καινοτο-
μία).
• Την καταπολέμηση του αποκλεισμού 
από το πολιτιστικό γίγνεσθαι (ιδίως των 
αδυνάτων).
• Την οργάνωση πολιτιστικών – πνευ-
ματικών προγραμμάτων, με χορηγίες και 
κίνητρα, ολόκληρο τον χρόνο.
Οι δράσεις και οι υποδομές που ενσω-
ματώνουν πολιτιστικές δημιουργίες απο-
τελούν ισχυρές αναπτυξιακές προτάσεις. 
Στρέφουν την τουριστική αγορά σε πολιτι-
στικά προϊόντα, προβάλλοντας τα συγκρι-
τικά μας πλεονεκτήματα.

Γι’ αυτό:
• Αναδεικνύουμε τους αρχαιολογικούς 
μας χώρους, τα μουσεία, τα μνημεία της 
φύσης και των ανθρώπων διαχρονικά, 
τους ναούς με έργα προσβασιμότητας, 
φωτισμού και καθαριότητας.
• Εξωραΐζουμε με αισθητικές παρεμβά-
σεις ό,τι χαρακτηρίζει τις κοινότητές μας 
και παρεμβαίνουμε στην κακογουστιά και 
το παράταιρο, με το ιδιαίτερο περιβάλλον 
μας.
• Συντηρούμε τα κοιμητήριά μας, σεβό-
μενοι την μεταθανάτια αξιοπρέπεια των 
προσώπων, από την άποψη της ηθικής 
και της συναισθηματικής αξίας.
• Δημιουργούμε, σε συνεργασία με τους 
φορείς του πολιτισμού, ομάδες εθελο-
ντισμού για την υιοθεσία δομών ή περι-
οχών με ενδιαφέρον, που θα εγγυώνται 
συνθήκες δημιουργίας και εμπειριών για 
όλους.
• Συμμετέχουμε σε δίκτυα πολιτισμού 
της επικράτειας για ανταλλαγές.
• Δημιουργούμε info– kiosk.
• Εκδίδουμε την «κάρτα πολιτισμού» για 
δημότες με αδυναμία βιοπορισμού.
• Μελετούμε και κατασκευάζουμε το 
σύγχρονο Δημοτικό Θέατρο Θήρας.

O ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ



Το πρόσωπο του Δήμου οφείλει να είναι σύγχρονο, δίκαιο και κυρίως ανθρώπινο. 
Κεντρικό ζητούμενο η ποιότητα στην παρέμβαση. 
Γι’ αυτό, όλοι μαζί:
• Συμπράττουμε και διεκδικούμε τεχνολογική και επιστημονική πληρότητα του δη-
μόσιου νοσοκομείου μας. 
• Διεκδικούμε τη λειτουργία των αγροτικών μας ιατρείων και κυρίως της Θηρα-
σιάς. Στηρίζουμε το δικαίωμα των πολιτών για συνταγογράφηση, παρουσία αγροτι-
κού γιατρού σε όλες τις Κοινότητες.
• Ιδρύουμε Δημοτικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας.
• Αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες στους τομείς της Πρόληψης – Αγωγής Υγείας.
• Αναπτύσσουμε τον εθελοντισμό στην υγεία και στηρίζουμε έμπρακτα την αιμοδο-
σία. Ευαισθητοποιούμε για δωρεά οργάνων και μυελού των οστών.
• Παρέχουμε υπηρεσίες ενημέρωσης, συμβουλευτικής και ψυχολογίας σε χρή-
στες, οικογένειες κ.α (Κοινωνικό Εργαστήρι Τοπ. Αυτοδιοίκησης).
• Παρέχουμε κοινωνικές υπηρεσίες σε άτομα με ειδικές ανάγκες και αναπτύσ-
σουμε φιλικό περιβάλλον για πρόσβαση παντού.
• Δημιουργούμε ιστό προστασίας για ανέργους και αστέγους.
• Προνοούμε και δημιουργούμε πολιτική στέγασης για δημοσίους υπαλλήλους.
• Στηρίζουμε την οικογένεια στην όποια της μορφή και ενισχύουμε με 1000 ευρώ 
τη γέννηση του 4ου παιδιού.
• Δημιουργούμε κέντρα δημιουργικής απασχόλησης ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ.
• Δημιουργούμε «Στέγη Νέων» και το «Καφενείο των Απόμαχων» σε χώρους του 
Δήμου, σε κάθε Κοινότητα.
• Ενισχύουμε με ιατρικές υπηρεσίες και εθελοντές το «Βοήθεια στο σπίτι», το «Κοι-
νωνικό Φαρμακείο» καθώς και το «Κοινωνικό Φροντιστήριο», για τους αδύναμους 
μαθητές μας.
• Στηρίζουμε ηθικά και υλικά το Γηροκομείο. Κανένας γέροντας δεν επιτρέπεται 
να μένει μόνος.

Δίπλα στον άνθρωπο και στις ανάγκες του βρέθηκε 
διαχρονικά η Μητρόπολη Θήρας και οι Μονές μας, 
με τον πνευματικό και υλικό τους πλούτο. 
Το έργο τους είναι καταγεγραμμένο στις συνειδήσεις 
όσων γνωρίζουμε.

Σταθερή και αμοιβαία θα είναι η συνεργασία μας προ-
κειμένου να μεγιστοποιηθεί η κοινωνική προσφορά, 
προς όφελος της συνοχής της κοινωνίας μας.
• Επιτακτική είναι η ανάγκη συντήρησης του δρόμου 
    Πύργος – Προφήτης Ηλίας.
• Η Κατασκευή χώρου parking στο βουνό του 
    Προφήτη Ηλία.
• Η ανάδειξη των εκκλησιών μας, ως στοιχεία της 
    ταυτότητας του πολιτισμού και του τοπίου μας.

Ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΥΓΕΙΑ – ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ – ΠΡΟΝΟΙΑ



Θέσεις κοινωνικής ευθύνης αποτελούν:
• Ο χωροταξικός σχεδιασμός της Σαντορίνης και της Θη-
ρασιάς που στηρίζεται στη βιώσιμη ανάπτυξη. Οι χρήσεις 
γης καθώς και η ορθολογική χρήση των πόρων του περι-
βάλλοντός μας διασφαλίζουν την αειφορία στην ανάπτυξη.
•TΩΡΑ πρέπει να απαντήσουμε στο δίλημμα προς ποια κα-
τεύθυνση και πώς θα οδηγήσουμε το ανθρώπινο κεφάλαιο, 
το περιβάλλον και τον πολιτισμό μας στο μέλλον.
• Οι πολίτες εκπαιδεύονται σε οικολογικές λειτουργίες και 
ήπιες δράσεις, ουσιαστικά στοιχεία της υγείας και της ποιότη-
τας της ζωής μας.

Καλούμαστε να διαχειριστούμε άμεσα:
• Την ολοκληρωμένη προστασία των υδάτινων πόρων (δεξαμε-
νές, αφαλατώσεις, επανάχρηση υδάτων), στα άνυδρα νησιά μας.
• Την ολοκλήρωση των δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης.
• Την ορθολογική διαχείριση των απορριμμάτων – αποβλήτων μας, 
στη φιλοσοφία της «Κυκλικής οικονομίας» (επανάχρηση, ανακύκλω-
ση, ανάκτηση), με μελέτη που θα προκύψει από παγκόσμιο διαγωνι-
σμό.
• Την υπογειοποίηση των κάδων απορριμμάτων με χωροταξικό σχέ-
διο.
• Την προστασία του θαλάσσιου πλούτου και των ακτών μας από την 
παράνομη αλιεία και ρύπανση.
• Την προστασία της Καλντέρας μας, του «γεωλογικού μας μουσείου» 
από ανθρώπινες παρεμβάσεις και κατολισθήσεις.
• Την προστασία του αμπελώνα μας από οικοπεδοποίηση, χάριν της αει-
φορίας.
• Την προστασία της ατμόσφαιράς μας από ρυπογόνους παράγοντες.

ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – 
ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

• Ο Δήμος μας μεριμνά και εξασφαλίζει 
την οργάνωση και υποδομή για τη λήψη 
μέτρων Πολιτικής Προστασίας σε περι-
πτώσεις: φυσικών καταστροφών, έντονων 
καιρικών φαινομένων, τεχνολογικών ατυ-
χημάτων και ΧΒΡΠ περιστατικών.
• Βάσει σχεδίου, συντάσσουμε μνημόνια 
ενεργειών που αφορούν στην πρόληψη, 
ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάστα-
ση των συνεπειών στον τόπο μας.
• Υλοποιούμε προγράμματα εκπαίδευσης 
προσωπικού, ενημέρωσης πολιτών και μα-
θητών.
• Συστήνουμε «Ομάδες Εθελοντικής Πολι-
τικής Προστασίας».
• Αναβαθμίζουμε τις τηλεπικοινωνίες 
εκτάκτου ανάγκης, για την 24ωρη λειτουρ-
γία κέντρου.
• Επιδιώκουμε τη συμμετοχή του Δήμου 
στη σχεδίαση πολιτικών προστασίας του 
Επαρχείου Θήρας.

Η Δημόσια Υγεία αφορά στο σύνολο των 
οργανωμένων δραστηριοτήτων της πολιτεί-
ας και της κοινωνίας για την πρόληψη, την 
προστασία και την προαγωγή της υγείας 
του πληθυσμού μας. 
Γι’ αυτό:
• Υλοποιούμε προγράμματα δημόσιας 
υγείας και προγράμματα δημόσιας υγι-
εινής για την αντιμετώπιση ανθυγιεινών 
καταστάσεων, έκτακτων περιστατικών, σε 
συνεργασία με τους φορείς υγείας, τη Δι-
εύθυνση Υγιεινής κ.α.
• Μεριμνούμε για την ευζωία των αδέσπο-
των ζώων και εφαρμόζουμε προγράμματα 
περισυλλογής και περίθαλψης αδέσποτων 
σε δημοτικό καταφύγιο, σε συνεργασία με 

κτηνιάτρους και φιλόζωους εθελοντές. Πα-
ράλληλα με το Σύλλογο Ημιονηγών Θήρας, 
επιδιώκουμε την ευαισθητοποίηση – ενη-
μέρωση των ιδιοκτητών ιπποειδών εργα-
σίας για τις καλές πρακτικές χειρισμού και 
συνθηκών διαβίωσης των ζώων στο χωρά-
φι ή στις μεταφορές. 
Είναι απαίτηση του πολιτισμού μας. 
• Εξετάζουμε την καταλληλότητα του νερού 
και των δικτύων ύδρευσης συστηματικά.
• Αντιμετωπίζουμε τη ρύπανση από αποχε-
τεύσεις και απόβλητα σε όλο το νησί.
• Επιβάλλουμε συνδέσεις όπου υπάρχει 
δίκτυο, ιδιαίτερα στις επιχειρήσεις υγειονο-
μικού ενδιαφέροντος.
• Ελέγχουμε σχολαστικά την ασφαλή λει-
τουργία των βιολογικών καθαρισμών.
• Εξορθολογίζουμε τα δημοτικά τέλη, ώστε 
να καταβάλλονται δίκαια.
• Αντιμετωπίζουμε τη ρύπανση της θάλασ-
σας και των ακτών από απόβλητα σε συνερ-
γασία με το Λιμενικό. 
• Επιμένουμε στην ανέλκυση του Sea 
Diamond.
• Εκδίδουμε κανονιστικές αποφάσεις 
που δημοσιοποιούνται και έντυπο υλικό 
ευαισθητοποίησης για διανομή στους κα-
τοίκους.

Το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών είναι 
και αίσθημα ισονομίας:
• Συνεργούμε και διεκδικούμε τη στελέ-
χωση του Α.Τ Θήρας για την τήρηση της 
έννομης τάξης και της μείωση της παραβα-
τικότητας στο παγκόσμιο νησί μας.
• Ενισχύουμε τη Δημοτική Αστυνομία προς 
όφελος των δημοτών μας.



Με στόχο την ενίσχυση της συνεισφοράς του τουρισμού 
στην οικονομική ανάπτυξη των νησιών μας, με κοινωνική 
δικαιοσύνη και οικονομική ασφάλεια προς όφελος όλων, 
σχεδιάζουμε το αύριο. 

Γι’ αυτό:
•Αναπτύσσουμε ως Δήμος εταιρική σχέση με τους φορείς 
του τουρισμού.
•Θεσμοθετούμε «Τοπικό Συμβούλιο Τουρισμού», ως όργανο 
διαβούλευσης και σχεδιασμού τουριστικής πολιτικής.
Μαζί με τους επιχειρηματίες – συμμάχους και τους εργαζομέ-
νους που παράγουν τον πλούτο, ΤΩΡΑ, θέτουμε στόχους στο 
πλαίσιο:
•Της αναβάθμισης – πιστοποίησης των παρεχόμενων 
υπηρεσιών.
•Της βελτίωσης των υποδομών και της δημιουργίας νέων, αντάξι-
ων, για κάθε μορφή εναλλακτικού τουρισμού.
•Της ενδυνάμωσης του τουριστικού προϊόντος, στη βάση του περι-
βαλλοντικού και πολιτιστικού αποθέματός μας.
•Της ηλεκτρονικής διαχείρισης των δεδομένων της πληροφορίας.
• Της προώθησης του τουριστικού προϊόντος με σύγχρονους τρόπους 
επικοινωνίας και παρουσίας.
•Του συντονισμού των πολιτικών, ανά τομέα, ολόκληρης της αλυσίδας 
παραγωγής και προσφοράς των τουριστικών υπηρεσιών, με στόχο την 
άμβλυνση της εποχικότητας.
•Της κατανομής των επισκεπτών μας σε ολόκληρη τη Σαντορίνη και 
 τη Θηρασιά.
•Της κατοχύρωσης του ονόματος της Σαντορίνης ως Βrand Νame.

Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΩΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΞΗ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ

ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ 
ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Οι υποδομές αποτελούν προϋπόθεση για 
την οικονομική αλλά και κοινωνική ανά-
πτυξη του τόπου μας.

Προς αυτήν την κατεύθυνση ο Δήμος μας:
•Ιδρύει αυτοτελές «Γραφείο Προγραμματι-
σμού Τοπικής Ανάπτυξης».
•Αξιοποιεί εθνικούς και ευρωπαϊκούς 
πόρους για την ένταξη μελετών και κατα-
σκευή έργων μακράς πνοής.
•Προσφεύγει σε συμπράξεις με τον ιδιωτι-
κό τομέα (ΣΔΙΤ), για υλοποίηση έργων.
ΤΩΡΑ, μελετά, εντάσσει και κατασκευάζει 
έργα όπως:
•Νέο εμπορικό λιμάνι για τη Σαντορίνη.
Μέχρι ο Αθηνιός να μετεξελιχθεί σε όρμο 
τουριστικών σκαφών, επιδιώκουμε άμεσα 
τη βελτίωση των συνθηκών προσέγγισης 
πλοίων, υποδοχής και αναχώρησης επιβα-
τών με ασφάλεια.
•Μαρίνες για αναβάθμιση του θαλάσσιου 
τουρισμού.
•Όρμους και λιμενίσκους συντηρημένους 
για μικρά σκάφη.
•Αλιευτικό καταφύγιο, οργανωμένο, συ-
ντηρημένο με παροχή υπηρεσιών.
•Κατασκευή πλωτών προβλητών στον 
Όρμο Φηρών για διανυκτέρευση κρουαζι-
ερόπλοιων. Στόχος το Birth Allocation και 
η δυνατότητα να γίνει η Σαντορίνη Home 
Port.

•Συντήρηση κρηπιδωμάτων και ναυδέτων.
•Δημιουργία λιμενικής ζώνης στο Αμμού-
δι και επέκταση του υπάρχοντος προβλήτα 
(με πασσαλόμπηξη).
•Κατασκευή προβλήτας στον Κάθαρο της 
Οίας.
•Πρόβλεψη – προστασία των πρανών της 
Καλντέρας σε όλο της το μήκος.
•Κατασκευή νέου Τελεφερίκ.
•Σε συνεργασία με την Fraport, προτεί-
νουμε και διεκδικούμε τη δημιουργία 
καλύτερων συνθηκών πρόσβασης και 
parking στο αεροδρόμιο.

Σε συνέργεια με την Περιφέρεια και το κρά-
τος:
•Συντηρούμε ολόκληρο το οδικό μας δί-
κτυο με διαγραμμίσεις, φωτισμό, σήμανση, 
διαδρομές ΑΜΕΑ, πεζοδρόμια, ποδηλα-
τροδρόμους.
•Δημιουργούμε στην πόλη των Φηρών και 
σε όλες τις Δημοτικές Κοινότητες χώρους 
στάθμευσης (με παραχώρηση γης, απαλ-
λοτριώσεις, αγορά γης).
•Συντηρούμε τα μοναδικά μας μονοπάτια.
•Δημιουργούμε προσβάσιμους αγροτι-
κούς δρόμους.
•Επανασχεδιάζουμε την τοπική μας συ-
γκοινωνία με αξιόπιστα δρομολόγια.
•Συνδέουμε Φηρά – Φηροστεφάνι – Ημε-
ροβίγλι με δημοτική συγκοινωνία.



Η ανάπτυξη του αγροτικού τομέα αυξάνει το μικρό εισό-
δημα των αγροτών μας και οδηγεί στη σύγκλιση της αγρο-
τικής οικονομίας με την οικονομία του τουρισμού

Με παραγωγικές συνέργειες:
• Υποστηρίζουμε την καινοτομία στις παραδοσιακές μας 
καλλιέργειες με συμβουλευτική προσανατολισμού και εκ-
παίδευση.
• Είμαστε αρωγοί των συνεταιρισμών, των επιχειρηματιών 
αλλά και των νέων αγροτών που μεγιστοποιούν την ποιότητα 
των προϊόντων με επενδύσεις στην καινοτομία.
• Συμβάλλουμε στην προώθηση προϊόντων ΠΟΠ στη διεθνή 
αγορά.
• Προωθούμε το αγροδιατροφικό ως συγκριτικό μας 
πλεονέκτημα.
• Διευκολύνουμε τους επαγγελματίες ψαράδες μας, για την αξιο-
ποίηση όλων των δυνατοτήτων τους, με παράλληλη προστασία του 
θαλάσσιου πλούτου προς όφελός τους.
• Οργανώνουμε Λαϊκές Αγορές για τους μικρούς παραγωγούς της 
γης και της θάλασσάς μας.
• Αξιοποιούμε ευρωπαϊκούς πόρους για την κατασκευή φραγμάτων 
και υδατοδεξαμενών, προς αξιοποίηση των όμβριων υδάτων στις καλ-
λιέργειές μας.

ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ

Η ΘΗΡΑΣΙΑ
απαιτεί τα αυτονόητα!

Εμείς, ΤΩΡΑ, οφείλουμε με άμεσες και 
μεσοπρόθεσμες ενέργειες να βελτιώσου-
με την ποιότητα ζωής των κατοίκων και να 
προγραμματίσουμε εκείνες που θα οδη-
γήσουν στην ήπια τουριστική ανάπτυξή 
της Θηρασιάς.

Γι’ αυτό:
• Βελτιώνουμε τη θαλάσσια σύνδεσή της.
• Κατασκευάζουμε ασφαλή περιφερεια-
κό δρόμο (Μανωλά – Παναγία – Χριστός 
– Ποταμός) και ποδηλατόδρομο.
• Συντηρούμε τα παραδοσιακά μονοπά-
τια.
• Βελτιώνουμε τον κοινοτικό φωτισμό.
• Τροφοδοτούμε το νησί με καύσιμα.
• Αποκομίζουμε τακτικά τα απορρίμματα, 
ανακυκλώσιμα και μη, που απειλούν τη 
δημόσια υγεία και βελτιώνουμε τις υπη-
ρεσίες καθαριότητας των κοινόχρηστων 
χώρων.
• Εξοπλίζουμε τα σχολεία υλικοτεχνικά 
και βελτιώνουμε τον περιβάλλοντα χώρο 
του Δημοτικού Σχολείου.
• Ενισχύουμε ηθικά και υλικά πολιτιστι-
κές και περιβαλλοντικές δραστηριότητες 
μαθητών.
• Διευκολύνουμε τη διαβίωση γιατρών 
και εκπαιδευτικών στο νησί.
• Συντηρούμε τις παιδικές χαρές ώστε να 
είναι ασφαλείς.

• Αναδεικνύουμε και συντηρούμε το 
Μνημείο Ηρώων.
• Μελετούμε και κατασκευάζουμε αλιευ-
τικό καταφύγιο.
• Παρεμβαίνουμε εξωραϊστικά στους όρ-
μους του Κόρφου και της Ρίβας, για την 
υποδοχή των επισκεπτών.
• Τοποθετούμε μικρούς κάδους απορ-
ριμμάτων και χημικές τουαλέτες. 
• Διευκολύνουμε σε ό,τι αφορά στην ανα-
σκαφή της Θηρασιάς.
• Συνεργαζόμαστε με την αρχαιολογική 
υπηρεσία για την ανέγερση μουσείου.
• Δημιουργούμε σε χώρο της κοινότητας 
Λαογραφικό Μουσείο.

Είναι προς το συμφέρον της Θηρασιάς μια 
συνολική πολιτική σχεδίαση ήπιας τουρι-
στικής ανάπτυξης, με υποδομές και κατα-
λύματα μικρής κλίμακας. 

Γι’ αυτό:
• Δημιουργείται «Γραφείο Αντιδημάρχου» 
στο νησί.
• Συγκαλείται τουλάχιστον μία φορά το 
χρόνο το Δημοτικό Συμβούλιο Θήρας – 
Θηρασίας στο νησί.
• Θεσπίζονται κίνητρα για νέα καταλύμα-
τα στη Θηρασιά, χωρίς επιβολή δημοτικών 
τελών για μία τριετία. 



ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ

Mεσαριά – Θήρα, 847 00

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 
22860 23624 & 6942 690420

info@tora-santorini.gr  |  www.tora-santorini.gr


