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Π.1  ΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΤΑ 

 

Εισαγωγή 

Η παρούσα μελέτη αποτελεί την πρώτη ουσιαστική προσπάθεια χωροταξικής 

ρύθμισης της ευρύτερης περιοχής του Αγίου Μηνά, καθώς στα όριά του δεν 

προϋπάρχουν εγκεκριμένες Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ) ή άλλου είδους πλαίσια 

καθορισμού χωρικής οργάνωσης και χρήσεων γης, όπως επίσης δεν υπάρχουν και 

Εγκεκριμένα Ρυμοτομικά Σχέδια, που υποδηλώνει ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί 

κάποια Πολεοδομική Μελέτη, ενώ ο μοναδικός σχεδιασμός που επηρεάζει την 

περιοχή μελέτης είναι η Ειδική Χωροταξική Μελέτη του Νομού Χίου του 1989. 

Στο παρόν κεφάλαιο Π.1 του «Β1 Σταδίου του Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. του Δήμου Αγίου Μηνά», 

διατυπώνεται το «Δομικό Σχέδιο Χωρικής Οργάνωσης του Δήμου» και 

διαμορφώνονται οι αρχές χωρικής ανάπτυξης της περιοχής, λαμβάνοντας υπόψη : 

 τα συμπεράσματα που προέκυψαν από το Α’ Στάδιο του ΣΧΟΟΑΠ του Δήμου 

Αγίου Μηνά, αναφορικά με τη διάγνωση των τάσεων χωρικής και οικιστικής 

ανάπτυξης της περιοχής,  

 τις οδηγίες που απορρέουν από τις ευρωπαϊκές πολιτικές χωρικού και 

αστικού σχεδιασμού, ενεργειακής πολιτικής και ποιότητας ζωής,  

 τις εθνικές πολιτικές και κατευθύνσεις χωροταξικού σχεδιασμού και 

προγραμματισμού,  

 τις κατευθύνσεις από το εγκεκριμένο Π.Π.Χ.Σ.Α.Α. Βορείου Αιγαίου που 

αφορούν άμεσα ή έμμεσα στο Δήμο Αγίου Μηνά, 

 καθώς και τις κατευθύνσεις και τις αρχές που δίνει η πρόταση για το Β1 

Στάδιο του ΣΧΟΟΑΠ του όμορου Δήμου Καμποχώρων (νυν Δημοτικής 

Ενότητας)  

Παράλληλα, σημειώνονται αναλυτικά τα καίρια σημεία του προτύπου βιώσιμης 

οικιστικής ανάπτυξης και χωρικής οργάνωσης της περιοχής μελέτης, 

συμπεριλαμβανομένων των προγραμματικών μεγεθών σε επίπεδο Δήμου και 

οικιστικών υποδοχέων, για το έτος - στόχο 2021. Το «Δομικό Σχέδιο Χωρικής 

Οργάνωσης του Δήμου Αγίου Μηνά», αποτυπώνεται σχηματικά στον χάρτη Π.1, 

όπου περιγράφεται και το «πρότυπο χωρικής ανάπτυξης και οικιστικής οργάνωσης 

του Δήμου». 
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Π.1.1  ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ 

ΜΕΓΕΘΗ 

Π.1.1.1 Βασικές Αρχές  

Το γενικό πλαίσιο, με βάση το οποίο προσδιορίζονται οι βασικές αρχές για το 

προτεινόμενο πρότυπο οικιστικής ανάπτυξης, διαρθρώνεται λαμβάνοντας υπόψη μια 

σειρά προγραμματικά κείμενα και κατευθύνσεις στρατηγικού σχεδιασμού που 

δίνονται συνοπτικά παρακάτω και είναι : 

Ι. Οι βασικές επιδιώξεις του χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού, όπως 

ορίζονται από τον οικιστικό νόμο Ν.2508/97 – «Βιώσιμη Οικιστική Ανάπτυξη των 

πόλεων και οικισμών» :  

 Η σταδιακή ανάδειξη και οργάνωση στο μη αστικό χώρο των «ανοικτών 

πόλεων», η ανάδειξη της συνοχής και η ανασυγκρότηση του αστικού και 

περιαστικού χώρου. 

 Η διασφάλιση της οικιστικής οργάνωσης των οικισμών σύμφωνα με τις 

επιθυμητές παραμέτρους, την προστασία του περιβάλλοντος και την 

παράλληλη ανακοπή της άναρχης δόμησης. 

 Η αναβάθμιση του περιβάλλοντος με τη βελτίωση των υποδομών και τον 

έλεγχο των χρήσεων γης. 

 Η προστασία, ανάδειξη και αναβάθμιση όλων των στοιχείων του φυσικού, 

αρχαιολογικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος των οικισμών καθώς και του μη 

αστικού χώρου. 

ΙΙ. Οι γενικοί στόχοι και οι αρχές που θέτει ο Χωροταξικός Νόμος (Ν. 2742/99) 

«Χωροταξικός Σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη» και ειδικότερα το Άρθρο 2 στο 

οποίο ορίζονται τα κάτωθι: 

«Ο χωροταξικός σχεδιασμός έχει ως στόχο να συμβάλει : 

1. Στην προστασία και αποκατάσταση του περιβάλλοντος, στη διατήρηση των 

οικολογικών και πολιτισμικών αποθεμάτων και στην προβολή και ανάδειξη των 

συγκριτικών γεωγραφικών, φυσικών, παραγωγικών και πολιτιστικών πλεονεκτημάτων 

της χώρας.    

2. Στην ενίσχυση της διαρκούς και ισόρροπης οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης 

της χώρας και της ανταγωνιστικής παρουσίας της στον ευρύτερο ευρωπαϊκό, 

μεσογειακό και βαλκανικό της περίγυρο. 
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3. Στη στήριξη της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής στο σύνολο του εθνικού 

χώρου και ιδίως στις περιοχές που παρουσιάζουν προβλήματα αναπτυξιακής 

υστέρησης, έντονων κοινωνικών διαφοροποιήσεων και περιβαλλοντικής 

υποβάθμισης, καθώς και στις περιφερειακές και απομονωμένες περιοχές ή σε άλλες 

περιοχές που παρουσιάζουν μειονεκτικά χαρακτηριστικά λόγω της γεωγραφικής τους 

θέσης. 

Για την εκπλήρωση των στόχων της προηγούμενης παραγράφου, κατά την κατάρτιση 

των υπό του νόμου τούτου προβλεπομένων χωροταξικών πλαισίων και λοιπών 

σχεδίων πρέπει να λαμβάνονται ιδίως υπόψη οι ακόλουθες αρχές: 

α. Η εξασφάλιση ισάξιων όρων διαβίωσης και ευκαιριών παραγωγικής απασχόλησης 

των πολιτών σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας, σε συνάρτηση με την ισόρροπη 

πληθυσμιακή διάταξη και τη δημογραφική ανανέωσή τους. 

β. Η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών και η βελτίωση των υποδομών στο 

σύνολο του εθνικού χώρου και ιδιαίτερα στις περιοχές που παρουσιάζουν 

προβλήματα αναπτυξιακής υστέρησης και περιβαλλοντικής υποβάθμισης. 

γ. Η διατήρηση, ενίσχυση και ανάδειξη της οικιστικής και παραγωγικής πολυμορφίας, 

καθώς και της φυσικής ποικιλότητας στις αστικές και περιαστικές περιοχές αλλά και 

στην ύπαιθρο και ιδιαίτερα στις παράκτιες, νησιωτικές και ορεινές περιοχές, καθώς και 

στις περιοχές που παρουσιάζουν αυξημένη βιομηχανική και τουριστική ανάπτυξη. 

δ. Η εξασφάλιση μιας ισόρροπης σχέσης μεταξύ του αστικού, περιαστικού και 

αγροτικού χώρου και η ενίσχυση της εταιρικής σχέσης μεταξύ των Μητροπολιτικών 

περιοχών, των αστικών κέντρων και των δήμων και οικισμών της υπαίθρου. 

ε. Η κοινωνική, οικονομική, περιβαλλοντική και πολιτισμική αναζωογόνηση των 

μητροπολιτικών κέντρων, των πόλεων και των ευρύτερων περιαστικών περιοχών 

τους και ιδίως αυτών που παρουσιάζουν προβλήματα κοινωνικής συνοχής, 

παραγωγικής ή δημογραφικής εγκατάλειψης, περιβαλλοντικής υποβάθμισης και 

ποιότητας ζωής. 

στ. Η ολοκληρωμένη ανάπτυξη, ανάδειξη και προστασία των νησιών, των ορεινών και 

των παραμεθορίων περιοχών της χώρας και ιδιαίτερα η ενίσχυση του δημογραφικού 

και πληθυσμιακού τους ισοζυγίου, η διατήρηση και ενθάρρυνση των παραδοσιακών 

παραγωγικών κλάδων τους και της παραγωγικής πολυμορφίας τους, η βελτίωση της 

πρόσβασής τους σε βασικές τεχνικές και κοινωνικές υποδομές, καθώς και η 

προστασία των φυσικών και των πολιτιστικών τους πόρων. 
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ζ. Η συστηματική προστασία, αποκατάσταση, διατήρηση και ανάδειξη των περιοχών, 

οικισμών, τοπίων, που διαθέτουν στοιχεία φυσικής, πολιτιστικής και αρχιτεκτονικής 

κληρονομιάς.  

η. Η συντήρηση, αποκατάσταση και ολοκληρωμένη διαχείριση των δασών, των 

αναδασωτέων περιοχών και των αγροτικών εκτάσεων. 

θ. Η ορθολογική αξιοποίηση και η ολοκληρωμένη διαχείριση των υδάτινων πόρων.  

ι. Ο συντονισμός των δημόσιων προγραμμάτων και έργων που έχουν χωροταξικές 

επιπτώσεις. 

ια. Η συστηματική πληροφόρηση, ο αποτελεσματικός διάλογος και η προώθηση 

στρατηγικών συμμαχιών μεταξύ όλων των πολιτικών, παραγωγικών και κοινωνικών 

συντελεστών που επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα τη διαμόρφωση των επιλογών 

χωρικής ανάπτυξης.» 

 

ΙΙΙ. Οι κατευθύνσεις του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και 

Αειφόρου Ανάπτυξης Βορείου Αιγαίου (Αριθ.Α.Π.26297 ΦΕΚ Β΄ 1473/9.10.2003) 

σχετικά με τη χωρική οργάνωση της Περιφέρειας και τις προοπτικές της σε σχέση με 

τον εθνικό και διεθνή χώρο. Ειδικότερα : 

«Το Βόρειο Αιγαίο αποτελεί τμήμα δύο ευρύτερων χωρικών συνόλων της Μεσογείου, 

αλλά και του ενιαίου χώρου που τείνει να διαμορφωθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Εκτός από την αντιμετώπιση των προβλημάτων που συνδέονται με το νησιωτικό 

χαρακτήρα και την περιφερειακή θέση, το Βόρειο Αιγαίο οφείλει να αναλάβει επίσης το 

ρόλο "γέφυρας" που ενώνει το Βόρειο με το Νότιο, και το Ανατολικό με το Δυτικό 

τμήμα της Ανατολικής Μεσογείου. Το αναπτυξιακό μέλλον του επομένως δεν 

εξαρτάται μόνον από την εθνική πολιτική, αλλά και από τις εξελίξεις στο χώρο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις πολιτικές που ασκούνται σε κρίσιμους τομείς και την 

εξειδίκευσή τους στο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου και το Αιγαίο ειδικότερα.  

Η δυναμική και ο προσανατολισμός των εθνικών πολιτικών και των πολιτικών της 

Ε.Ε. και των χωρών των Βαλκανίων, της ανατολικής Μεσογείου και του Ευξείνου 

Πόντου, θα προσδιορίσουν την τελική θέση της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, είτε 

‘‘διπλά περιφερειακή’’ όπως σήμερα, ή "κεντρική", με την έννοια των βάσεων, των 

πυλώνων γεφυρών που ενώνουν όλες τις πλευρές της Μεσογείου. Οι εξελίξεις στους 

τομείς των μεταφορών και των τηλεπικοινωνιών, αλλά και των γεωπολιτικών σχέσεων 

με τη γειτονική μικρασιατική ακτή, μπορούν να επαναπροσδιορίσουν επομένως τους 

όρους ένταξης της Περιφέρειας στον εθνικό και διεθνή χώρο. Οι ιδιαίτεροι στόχοι της 
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χωρικής πολιτικής προκύπτουν από το συνδυασμό δύο γενικότερων επιδιώξεων : α) 

την επίλυση των προβλημάτων που αποτυπώνουν στο χώρο την αναπτυξιακή 

καθυστέρηση και β) τη διασφάλιση μιας ορθολογικής χρήσης των πόρων που 

εντάσσονται λειτουργικά στην αναπτυξιακή διαδικασία. Οι στόχοι αυτοί μεταφράζονται 

στην αναζήτηση μέσων για την υπέρβαση της καθυστέρησης, καθώς και 

προϋποθέσεων για την ενδυνάμωση της ανάπτυξης κατά βιώσιμο τρόπο.  

Η πραγματοποίηση αυτών των δύο επιδιώξεων προϋποθέτει την ανάπτυξη 

υποδομών, τη θέσπιση μέτρων, κατασταλτικών ή υποκίνησης, και την ιεράρχησή 

τους, κατά σημασία και χρονική προτεραιότητα, έτσι ώστε η έννοια της βιωσιμότητας 

να υπερβεί την περιορισμένη περιβαλλοντική θεώρηση και να τεθεί κάτω από τους 

στόχους της βελτίωσης του βιοτικού επιπέδου και της ορθολογικής (βιώσιμης) χρήσης 

των πόρων. Στους στόχους αυτούς προστίθενται και αυτοί που προωθούν άμεσα την 

οικονομική ανάπτυξη, στόχοι που μπορούν να δημιουργήσουν νέες αντιθέσεις και 

ανισορροπίες στο χώρο. Οι παραπάνω στόχοι θα πρέπει επίσης να εξυπηρετήσουν 

δύο βασικές απαιτήσεις :  

 Τη βελτίωση της σύνδεσης της Περιφέρειας με την ηπειρωτική χώρα και το 

διεθνή χώρο, έτσι ώστε να αμβλυνθούν προοδευτικά οι αρνητικές συνέπειες 

που απορρέουν από το νησιωτικό χαρακτήρα και τη γεωγραφική θέση της.  

 Την επανόρθωση της καθυστέρησης που η έως σήμερα διπλή 

περιφερειακότητα επισώρευσε στην αναπτυξιακή δυναμική της Περιφέρειας.  

Ο πρώτος στόχος συνεπάγεται την ανάπτυξη υποδομών για τη διασφάλιση της 

σύνδεσης της Περιφέρειας και με άλλες, πέραν των Αθηνών, περιοχές της χώρας, 

αλλά και με άλλες περιοχές της Μεσογείου και του Ευξείνου Πόντου στη λογική δύο 

αξόνων, ανατολής - δύσης και βορρά - νότου. Η ανάπτυξη αυτών των διασυνδέσεων 

θα συμβάλλει επίσης στη βελτίωση της συνοχής μεταξύ των νησιών της Περιφέρειας. 

Ο δεύτερος στόχος συνεπάγεται, αφενός τον προσδιορισμό των ορίων εντός των 

οποίων θα κινηθεί η δυναμική που θα απελευθερωθεί με την άρση της διπλής 

απομόνωσης και, αφετέρου, την αντιμετώπιση των αδυναμιών-αναγκών που 

προφανώς θα προκύψουν, με την εφαρμογή συγκεκριμένων προγραμμάτων και 

μέτρων, για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και την προσέλκυση επιχειρήσεων. 

Η φύση των χωροταξικών παρεμβάσεων σε συνδυασμό με το νησιωτικό χαρακτήρα, 

απαιτούν την εφαρμογή της αρχής της επικουρικότητας, από την άποψη τόσο των 

σχέσεων μεταξύ των διαφορετικών βαθμίδων της διοίκησης (Περιφέρεια - Νομός - 

ΟΤΑ) όσο και της κατανομής των αρμοδιοτήτων. Ο στρατηγικός σχεδιασμός εμπίπτει 
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στις αρμοδιότητες της κεντρικής διοίκησης και εν μέρει της Περιφέρειας, όμως ο 

προγραμματισμός και η προσαρμογή "χαμηλότερων" εντολών του διοικητικού και 

θεσμικού πλαισίου θα πρέπει να γίνονται στο επίπεδο της νησιωτικής ενότητας. 

Νησιωτικές ενότητες για την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου πρέπει να θεωρηθούν οι 

πέντε ενότητες που συγκροτούνται με πόλο τα μεγάλα νησιά, δηλαδή τη Λήμνο, 

Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία.» 

 

Ειδικότερα, για το Νομό Χίου σε επίπεδο Περιφερειακού Χωροταξικού Σχεδίου, 

αναφέρονται και προβλέπονται τα εξής: 

 Ο πληθυσμός του νησιού αναμένεται ότι θα υπερβεί τους 55.000 κατοίκους 

 Ο οικονομικά ενεργός πληθυσμός παρουσιάζει εντονότερη αύξηση από εκείνη 

του συνολικού πληθυσμού 

 Η απασχόληση φθάνει σε υψηλά επίπεδα, οι ρυθμοί αύξησής της όμως 

παραμένουν χαμηλότεροι από τους αντίστοιχους του εργατικού δυναμικού. 

 Επειδή όμως, το σύνολο σχεδόν του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος στο 

Νομό προέρχεται από τον τριτογενή και δευτερογενή τομέα, που εμφανίζουν 

υψηλή παραγωγικότητα εργασίας και κεφαλαίου, ο κοινωνικοοικονομικός 

ιστός του Νομού εξυπηρετεί το σχετικά μεγαλύτερο από το αντίστοιχο των δύο 

άλλων Νομών, ποσοστό ανεργίας τριβής. 

 Το Ακαθάριστο Νομαρχιακό προϊόν αυξάνεται με έντονους ρυθμούς, λόγω της 

σημαντικής διαχρονικής αύξησης των τουριστικών δραστηριοτήτων, ενώ 

ανάλογα αυξάνουν και άλλες υπηρεσίες, καθώς επίσης και ο κλάδος των 

κατασκευών και της παραγωγής ήπιων μορφών ενέργειας. Με σημαντικό 

ποσοστό στο ακαθάριστο προϊόν του δευτερογενούς τομέα συμμετέχει η 

μεταποιητική δραστηριότητα του Νομού. 

 Η σημαντική αύξηση του Ακαθάριστου Νομαρχιακού Προϊόντος, σε 

συνδυασμό με τη μικρή σχετικά αύξηση του πληθυσμού, συντελεί στην έντονη 

αύξηση του κατά κεφαλήν Ακαθάριστου Προϊόντος στο Νομό. 

 Η έντονη αύξηση των τουριστικών δραστηριοτήτων στο θαλάσσιο, ορεινό και 

αγροτικό χώρο επιτυγχάνεται με τη δημιουργία των κατάλληλων υποδομών, 

με την επένδυση σε τουριστικές υποδομές ανενεργών ιδιωτικών 

αποταμιευτικών κεφαλαίων και με την κατάλληλη εξειδίκευση του ανθρώπινου 

δυναμικού. 
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 Στον πρωτογενή τομέα αναπτύσσονται συνοδευτικές / συμπληρωματικές προς 

τον τουρισμό δραστηριότητες, με συγκεκριμένα εξειδικευμένα αγροτικά 

προϊόντα, όπως μαστίχα, εσπεριδοειδή (βελτιωμένων ποικιλιών), ελιές και 

ανθοκομικά, καθώς επίσης και με τον κατάλληλο εκσυγχρονισμό της 

κτηνοτροφίας και της ιχθυοκαλλιέργειας. 

 Όλες αυτές οι δραστηριότητες του πρωτογενή τομέα υποστηρίζονται και 

συμπληρώνονται με την καθετοποίηση της παραγωγής και τη βελτίωση της 

εμπορίας. 

 

ΙV. Οι κατευθύνσεις του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου 

Ανάπτυξης, καθώς και των Ειδικών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου 

Ανάπτυξης για τον Τουρισμό, για τον παράκτιο χώρο και τα νησιά και για τις 

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Βασική επιδίωξη του Γενικού Χωροταξικού Πλαισίου 

(Γ.Π.Χ.Σ.Α.Α.) είναι η οργάνωση του πολυπολικού αναπτυξιακού συμπλέγματος των 

νήσων Βορείου και Νοτίου Αιγαίου ως αυτόνομη χωρική – αναπτυξιακή ενότητα στην 

οποία επιδιώκεται η ανάπτυξη δράσεων διεθνούς και εθνικής εμβέλειας με την 

προώθηση της συνεργασίας των αστικών κέντρων των νησιών και τη δημιουργία ενός 

πλέγματος οικονομικής και πολιτιστικής δραστηριότητας μεταξύ τους με κύριο 

προσανατολισμό τον τουρισμό, τον πολιτισμό και το περιβάλλον, αξιοποιώντας 

παράλληλα και άλλες δραστηριότητες στις οποίες τα κατ’ ιδίαν νησιά διαθέτουν 

συγκριτικό πλεονέκτημα. 

Σημειώνεται, τέλος, ότι μεταξύ των δύο σταδίων (Α΄ και Β1) εκπόνησης του ΣΧΟΟΑΠ 

του Δήμου Αγίου Μηνά, πραγματοποιήθηκε και η νέα διοικητική μεταρρύθμιση του 

Καλλικράτη, βάσει της οποίας, ο τέως Δήμος Αγίου Μηνά, αποτελεί πλέον Δημοτική 

Ενότητα του νέου Δήμου Χίου που περιλαμβάνει ολόκληρο το νησί.  

Επιπλέον των παραπάνω, στην διατύπωση της τελικής πρότασης αξιολογήθηκε και 

το μοντέλο οικιστικής οργάνωσης της «ανοιχτής πόλης», ενώ συντάχθηκε και SWOT 
Analysis στα πλαίσια διερεύνησης των αναπτυξιακών δυνατοτήτων και 

προσδιορισμού των αδύνατων και δυνατών σημείων της περιοχής μελέτης και 

αντίστοιχα των ευκαιριών και απειλών που πιθανά να απορρέουν από αυτά. 
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SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ (Strengths) ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ (Wiknesses) 

ΘΕΣΗ / 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ 

 Γειτνίαση με την πόλη της Χίου 
και την περιοχή του Κάμπου 

 Αναπτύσσεται ως προάστιο της 
πόλης της Χίου  

 Η πιο ολοκληρωμένη τουριστικά 
περιοχή της Νήσου Χίου 

 Σημαντικός τουριστικός 
προορισμός – πόλος τουρισμού 
/ αναψυχής 

 Περιοχή υψηλής ζήτησης β΄/ 
παραθεριστικής κατοικίας 

 Αποτελεί πέρασμα από την 
πόλη της Χίου προς τα 
νοτιόχωρα 

 Απρογραμμάτιστη – μη οργανωμένη 
τουριστική ανάπτυξη 

 Προορισμός «μαζικού» τουρισμού 

 

ΦΥΣΙΚΟ/ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ/ 
ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 Υψηλή ηλιοφάνεια – ήπιο 
μεσογειακό κλίμα 

 Πλούσιοι πολιτιστικοί και 
ιστορικοί πόροι - αξιόλογα 
μνημεία (Βίγλες, Μύλοι, ναοί, 
κλπ.)  

 Αξιόλογοι οικιστικοί πυρήνες 
Νεοχωρίου και Θυμιανών 
(Μεσαιωνικοί οχυρωμένοι 
οικισμοί) 

 Εκτεταμένη αμμουδιά / 
εκτεταμένες ακτές κολύμβησης  

 Υψηλής αξίας καλλιεργούμενες 
εκτάσεις (μαστιχόδεντρα, 
οπωροφόρα δέντρα)  

 Σπήλαια / παλαιολιθικά 
ευρύματα 

 Σταδιακή εγκατάλειψη παραδοσιακών 
κτισμάτων στα Θυμιανά και το Νεοχώρι 

 Απομείωση κεντρικών λειτουργιών και 
δραστηριοτήτων από το Νεοχώρι και 
μονοσήμαντη επικράτηση της κατοικίας 

 Ανεπαρκής ανάδειξη και προβολή των 
πολιτιστικών μνημείων του Δήμου 

 Απουσία περιπατητικών διαδρομών και 
οικοτουριστικής ανάπτυξης 

 Ανεπαρκής προστασία του παράλιου 
χώρου – αλλοίωση της φυσιογνωμίας 
των ακτών 

 Απουσία αξιοποίησης των ανενεργών 
κτιριακών κελυφών των Κεραμείων με 
αποτέλεσμα αφενός την επιβάρυνση του 
περιβάλλοντος και αφετέρου την έλλειψη 
ανάδειξης της προστιθέμενης αξίας τους 
ως αναπτυξιακό πόρο 

 Δόμηση στην κοίτη ρεμάτων 

 Ρύπανση του φυσικού περιβάλλοντος 
λόγω ανεξέλεγκτης διάθεσης 
απορριμμάτων 

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

 Παραγωγή Μαστίχας 

 Εξόρυξη Θυμιανούσικης πέτρας 

 Γεωργική γη / εκτεταμένες 
καλλιέργειες 

 Μεταποιητικές δραστηριότητες 
(αριθμός επιχειρήσεων στον 
κλάδο τροφίμων και ποτών) 

 Ανενεργοί χώροι εξόρυξης 
Θυμιανούσικης πέτρας – επικίνδυνα 
πεδία - πηγή ρύπανσης 

 Υφιστάμενες μονάδες οχλουσών 
δραστηριοτήτων (ΔΕΗ, Revoil, κλπ.) 

 Διάσπαρτη – ανεξέλεγκτη ανάπτυξη 
μεταποιητικών μονάδων (εισχώρηση 
των δραστηριοτήτων από την πόλη της 
Χίου) 
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ΥΠΟΔΟΜΕΣ 

 Βελτιωμένο οδικό δίκτυο – νέος 
περιφερειακός άξονας 

 Εθνικός άξονας Χίου – Μεστών 
 Συγκριτικά η κοινωνική 

υποδομή δεν παρουσιάζει 
ελλείψεις. Αυτό δε σημαίνει ότι 
δεν πρέπει να βελτιωθεί 

 Ανεπαρκή τεχνικά χαρακτηριστικά των 
αξόνων σύνδεσης του παραλιακού 
μετώπου 

 Ανεπαρκή τεχνικά χαρακτηριστικά των 
αξόνων σύνδεσης μεταξύ Θυμιανών – 
Ερμιόνης, Θυμιανών – Πλάκας, 
Νεοχωρίου – Αγ.Φωτεινής 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ/ 
ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

 Εγγύτητα και άμεση σύνδεση 
και επικοινωνία των οικισμών 
μεταξύ τους 

 Ο Εθνικός άξονας Χίου – 
Μεστών στο τμήμα Θυμιανών – 
Νεοχωρίου λειτουργεί ως 
άξονας των οικισμών μεταξύ 
τους.  

 Ο Εθνικός άξονας Χίου – Μεστών στο 
τμήμα Θυμιανών – Νεοχωρίου 
δημιουργεί την τάση ενοποίησης, μέσω 
δραστηριοτήτων μεγάλης κλίμακας, των 
δύο οικισμών. 

 Έλλειψη πολεοδομικού σχεδιασμού 
(απουσία ρυμοτομικών σχεδίων, κλπ.) 

 Οικιστικές πιέσεις στην περιαστική ζώνη 
κυρίως του οικισμού του Νεοχωρίου, 
στην παραλιακή ζώνη, όπως επίσης και 
κατά μήκος των βασικών οδικών αξόνων 
(Εθνική οδός Χίου-Καλλιμασιάς, οδός 
σύνδεσης Κονταρίου – Θυμιανών) 

 Διάχυση οικιστικής ανάπτυξης σε όλο το 
παράκτιο μέτωπο με ανεξέλεγκτο τρόπο 
(άναρχη δόμηση, υποβάθμιση, 
ρύπανση) 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ (Opportunities) ΑΠΕΙΛΕΣ (Threats) 

 Υπερκείμενος Σχεδιασμός (Ειδικό 
Χωροταξικό Τουρισμού, Ακτών, ΑΠΕ, 
Χωροταξικό Βορείου Αιγαίου) 

 Αρχιτεκτονική Καλλικράτη – ισόρροπη 
ανάπτυξη σε επίπεδο ολόκληρου του νησιού 

 Εγγύτητα στο αεροδρόμιο – ευκολία 
πρόσβασης 

 Εγγύτερος και δυνητικός αποδέκτης της 
ανάπτυξης της πόλης της Χίου και των 
θετικών επιπτώσεων από τη διάχυση της 
τουριστικής ανάπτυξης 

 Εγγύτητα με το Τσεσμέ της Τουρκίας. Η 
γειτνίαση του Αγίου Μηνά με την πόλη της 
Χίου και μέσω αυτής με το Τσεσμέ, με το 
οποίο υπάρχει ακτοπλοϊκή σύνδεση, 
παρέχει δυνατότητες προσέκλυσης 
τουρισμού από τα απέναντι παράλια.  

 Ετήσια τουρνουά beach polo στην Αγία 
Φωτεινή – ανάδειξη ναυταθλητισμού – 
θεματικού τουρισμού 

 Ενίσχυση και ώθηση στον τομέα της 
μεταποίησης των αγροτικών προϊόντων και 
διασύνδεση του τουρισμού με τις 
μεταποιητικές δραστηριότητες - 
αγροτουρισμός 

 Δυνατότητες ανάπτυξης εναλλακτικών 
μορφών τουρισμού υψηλού επιπέδου 

 Θεσμοθέτηση ενός σύγχρονου πλαισίου 
χρήσεων γης και προστασίας περιβάλλοντος 
μέσα από τη θεσμοθέτηση του ΣΧΟΟΑΠ 

 Εγγύτητα στο αεροδρόμιο – ρύπανση, 
θόρυβος, επιβάρυνση περιβάλλοντος 

 Λόγω κορεσμού της πόλης της Χίου 
λειτουργεί ως άμεσος αποδέκτης νέων και 
επεκτεινόμενων δραστηριοτήτων, φόρτων 
και αντίστοιχων επιβαρύνσεων  

 Ανεξέλεγκτη ανάπτυξη του μοντέλου 
μαζικού τουρισμού – υποβάθμιση 
τουριστικού προϊόντος, εκμετάλλευση / 
καταστροφή φυσικού περιβάλλοντος, 
εφόσον αυτό συνεχίσει να αναπτύσσεται 
χωρίς οργάνωση 

 Η μη υλοποίηση του υπερκείμενου 
σχεδιασμού και του ΣΧΟΟΑΠ 
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Το Σενάριο Χωρικής Οργάνωσης και Οικιστικής Ανάπτυξης που επιλέγεται να 

εφαρμοστεί στο Δήμο Αγίου Μηνά, εντάσσεται στις κατευθύνσεις όσων 

προαναφέρθηκαν και αποβλέπει σε στρατηγικού χαρακτήρα παρεμβάσεις 

υποστηρίζοντας ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα πολυτομεακών δράσεων και 

προβλέποντας σημειακές εξειδικεύσεις ανάλογα με παρατηρούμενες τάσεις ή 

δημιουργούμενες ευκαιρίες. Το σενάριο θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως 

«ρεαλιστικό», μέτριας παρέμβασης και προκύπτει ως ενδιάμεση αναπτυξιακή 

κατεύθυνση προγραμματισμού και σχεδιασμού.  

Οι βασικές αρχές που ακολουθούνται αποτελούν τη συνισταμένη της 

παρατηρούμενης ενδογενούς οικιστικής ανάπτυξης, της πρόληψης της περαιτέρω 

ανεξέλεγκτης ανάπτυξης σε εκτός σχεδίου περιοχές, των διαπιστωμένων 

προβλημάτων και αναγκών, των διαφαινόμενων χωρικών επιπτώσεων και των 

αναγκών προστασίας των περιβαλλοντικών και πολιτιστικών πόρων. 

Ως πρώτη βασική αρχή αξιολογείται η στρατηγική ενσωμάτωσης των επιλογών και 

δράσεων προστασίας, διατήρησης και ανάδειξης του φυσικού και πολιτιστικού 

περιβάλλοντος στη συνολική αναπτυξιακή δυναμική του Δήμου, διεκδικώντας 

πρωτεύοντα ρόλο στον μακροπρόθεσμο αναπτυξιακό ορίζοντα.  

Στην έννοια του περιβάλλοντος περιλαμβάνονται όλοι εκείνοι οι πόροι που 

βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του Αγίου Μηνά και μπορούν να 

συνεισφέρουν στην οικονομία του όπως : η γεωργική γη (ελαιώνες, μαστιχόδεντρα, 

οπωροφόρα δέντρα), οι δασικές εκτάσεις, ο παράλιος χώρος και η θάλασσα, το 

φυσικό και πολιτιστικό τοπίο ως τουριστικός πόρος, η πολιτιστική κληρονομιά κλπ. Ο 

τρόπος αξιοποίησης των πόρων αυτών αποτελεί το κρίσιμο σημείο στην οικονομική 

προοπτική του τόπου λαμβάνοντας πάντα υπόψη την φέρουσα ικανότητα της 

περιοχής και τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης. Στα πλαίσια αυτά σημαίνοντα ρόλο 

καταλαμβάνει η ανάδειξη του πολιτιστικού περιβάλλοντος (στοιχεία ιστορικής και 

αρχιτεκτονικής αξίας, τοπίο, κλπ.), δεδομένου ότι παρουσιάζει, σημειακά, 

χαρακτηριστικά εγκατάλειψης και περιορισμένης προβολής αδυνατώντας να 

λειτουργήσει ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της περιοχής μελέτης. Οι ρυθμίσεις 

προστασίας, συντήρησης και ανάδειξης προτείνεται να έχουν διευρυμένο, χωρικά και 

θεματικά, χαρακτήρα.  

Δεύτερη βασική αρχή είναι ο διαφοροποιημένος ρόλος των χωρικών – πολεοδομικών 

ρυθμίσεων (σε επίπεδο χωρικής ενότητας, οικισμού, γειτονιάς), που πρέπει να 

λειτουργήσουν και ως «μοχλοί» υποστήριξης του ανθρώπινου δυναμικού. Οι χωρικές 

– πολεοδομικές ρυθμίσεις που προτείνονται, αποσκοπούν αφενός στην ενίσχυση του 
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οικιστικού χαρακτήρα των Θυμιανών και αφετέρου στην ενίσχυση του χαρακτήρα 

τουρισμού – αναψυχής των παραλιακών οικισμών. Στην περίπτωση των Θυμιανών 

που λειτουργικά συνεπικουρούνται από το Νεοχώρι δίνεται έμφαση στην παροχή 

διοικητικών και άλλων «αστικών» λειτουργιών σχετικών με την παροχή υπηρεσιών 

κυρίως, ενώ στο σύνολο των οικισμών δίνεται έμφαση στον τομέα του εναλλακτικού 

τουρισμού και στον πολιτιστικό τομέα, οι οποίοι αποτελούν πυλώνες της τοπικής 

οικονομίας του Αγίου Μηνά.  

Τρίτη βασική αρχή και προϋπόθεση είναι η σχεδιασμένη κινητοποίηση των 

αναπτυξιακών φορέων και η ενεργοποίηση καινοτόμων μηχανισμών ανάπτυξης. Η 

ένταση της αναπτυξιακής προσπάθειας απαιτεί συγκέντρωση πόρων σε κομβικά 

έργα υποδομής και δημιουργία βιώσιμων επιχειρηματικών ανταγωνιστικών 

σχημάτων. Για την επίτευξη αυτού του στόχου απαραίτητος είναι ο σχεδιασμός 

οργανωμένων υποδοχέων για επιλεγμένες παραγωγικές και τουριστικές 

δραστηριότητες, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο.  

Οι παραπάνω αρχές συμβαδίζουν με τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης που 

συνίσταται στη βελτίωση των κοινωνικο-οικονομικών συνθηκών και της ποιότητας 

ζωής στην περιοχή, στη βελτίωση της λειτουργικότητας και της φυσιογνωμίας των 

οικισμών και στην προστασία των φυσικών και πολιτιστικών πόρων.  

Με βάση τις αρχές αυτές, στην κατεύθυνση του σεναρίου που επιλέγεται, 

διατυπώνονται οι προτεινόμενες παρεμβάσεις ανά θεματική ενότητα, 

στοιχειοθετώντας, στο σύνολό τους, το γενικότερο πλαίσιο καθορισμού χρήσεων γης, 

προστασίας του χώρου και ανάπτυξης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων στην 

κατεύθυνση της αειφόρου προοπτικής και ανάπτυξης της περιοχής μελέτης : 

 

I. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΕΣ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 

Στο παραπάνω πλαίσιο κυριαρχεί η ανάγκη ρυθμιστικών παρεμβάσεων για την 

αντιμετώπιση της έντονης και ανεξέλεγκτης τάσης οικιστικής ανάπτυξης και της 

ανάπτυξης τουριστικών εγκαταστάσεων (καταλύματα, εστίαση, αναψυχή κλπ.) 

κυρίως στην παράκτια ζώνη του Αγίου Μηνά, αλλά και σε εγγύτητα με τους άξονες 

του κύριου οδικού δικτύου στην ενδοχώρα.  

Θεμελιώδες είναι το θέμα του καθορισμού και της οργάνωσης των χρήσεων γης ώστε 

να προστατευθούν αποτελεσματικά οι φυσικοί πόροι της περιοχής και ιδιαίτερα το 

παράκτιο τοπίο και το τοπίο της ενδοχώρας, ενώ παράλληλα να διασφαλιστεί η 
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δυνατότητα οργανωμένων πολεοδομικά οικιστικών εντάξεων. Στα πλαίσια αυτά 

καθορίζονται :  

 Περιοχές προς Πολεοδόμηση σε τμήματα των υφιστάμενων οικισμών 

 Πολεοδόμηση νέων οικιστικών υποδοχέων και ζωνών ανάπτυξης τουριστικών 

δραστηριοτήτων 

 Προσδιορισμός χρήσεων γης και όρων και περιορισμών δόμησης του 

οικιστικού και εξωοικιστικού περιβάλλοντος  

 Χωροθέτηση ζωνών ανάπτυξης παραγωγικών δραστηριοτήτων  

 Έλεγχος της χωροθέτησης νέων εμπορικών επιχειρήσεων, και γενικότερα 

χρήσεων υψηλής έντασης παρά τους κύριους οδικούς άξονες. 

 Περιοχές Ειδικής Προστασίας 

 Περιοχές για τις οποίες απαιτείται προστασία, έλεγχος και περιορισμός της 

οικιστικής εξάπλωσης (ΠΕΠΔ) 

 Περιοχές που χρειάζονται ανάπλαση ή αναμόρφωση, καθώς και ζώνες 

ειδικής ενίσχυσης ή ζώνες ειδικών κινήτρων  

 

II. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Στην κατεύθυνση της προστασίας και ανάδειξης των στοιχείων του περιβάλλοντος 

προτείνονται :  

 Παρεμβάσεις ιεραρχημένης προστασίας και διατήρησης του φυσικού 

περιβάλλοντος (διευθέτηση, οριοθέτηση και φυσική προστασία των ρεμάτων, 

προστασία των ακτών και της θεσμοθετημένης αιγιαλίτιδας ζώνης, κλπ.). 

 Παρεμβάσεις αειφορικής διαχείρισης φυσικών πόρων (νερό, γεωργική γη, 

δασικές εκτάσεις κ.α.).  

 Παρεμβάσεις συνδυασμένης προστασίας και ανάδειξης φυσικού και 

πολιτιστικού αποθέματος :  

- Διαφύλαξη, ανάδειξη και αξιοποίηση του πολιτιστικού 

αποθέματος, των κηρυγμένων διατηρητέων μνημείων όλων των 

ιστορικών περιόδων και των περιβαλλοντικών διαδρομών 

περιήγησης (στην κατεύθυνση διάχυσης της τουριστικής 

δραστηριότητας). 
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- Προστασία και ανάδειξη του πλούσιου εκκλησιαστικού 

αποθέματος που απαντάται στο Δήμο, με στόχο την ανάπτυξη 

θρησκευτικού τουρισμού. 

- Προστασία των μνημείων και των περιοχών που δεν 

προστατεύονται αλλά παρουσιάζουν αξιόλογα χαρακτηριστικά 

και πολιτιστική αξία  

- Ανάδειξη και διαφύλαξη του Μεσαιωνικού και παραδοσιακού 

χαρακτήρα των Θυμιανών και του Νεοχωρίου και των 

οχυρωματικών μνημείων του Δήμου (π.χ.Βίγλες) που αποτελούν 

σημαντικά μνημεία της ιστορίας και της οχυρωματικής 

αρχιτεκτονικής της μεσαιωνικής Χίου. 

- Προβολή των πολιτιστικών και πολιτισμικών στοιχείων του 

Δήμου (έθιμα, γιορτές, κλπ.) που μπορούν να αποτελέσουν 

σημαντικό πλεονέκτημα προς την ανάπτυξη θεματικού 

τουρισμού (πολιτιστικές διαδρομές, θρησκευτικός τουρισμός). 

 

III. ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 

 συμπληρωματικότητα στην λειτουργία των οικιστικών κέντρων 

 ιεράρχηση οικιστικών κέντρων για διοικητικές εξυπηρετήσεις και υπηρεσίες 

εκπαίδευσης - υγείας - πρόνοιας 

 ισόρροπη και αλληλένδετη ανάπτυξη οικιστικού, περι-οικιστικού και αγροτικού 

χώρου του Δήμου 

 

IV. ΧΩΡΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΤΟΜΕΩΝ (τουρισμός – γεωργική γη – 

μεταποίηση) 

Προτείνονται : 

 Η ένταξη παραγωγικών δραστηριοτήτων σε οργανωμένες ζώνες χρήσεων γης 

με στόχο τη διευκόλυνση της περαιτέρω ανάπτυξής τους, της διαφύλαξης του 

υπόλοιπου εξωαστικού χώρου του Αγίου Μηνά και τη διασφάλιση της 

αρμονικής τους συνύπαρξης με την τουριστική και παραθεριστική 

δραστηριότητα και με σεβασμό στις αρχές της αειφορίας.  

 Καθορισμός οργανωμένης ζώνης εξόρυξης και εκμετάλλευσης Θυμιανούσικης 

πέτρας. 
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 Προστασία, διαφύλαξη και οργάνωση της γεωργικής γης, στον εξωοικιστικό 

χώρο του Δήμου, σε ζώνες με διαφορετικά χαρακτηριστικά (ελαιώνες, 

μαστίχα, οπωροφόρα δέντρα) με στόχο την προστασία του πολύτιμου 

φυσικού πόρου του Δήμου, αλλά και ως αντιστάθμισμα στις δυνητικές 

αρνητικές συνέπειες της «μονοκαλλιέργειας» του τουρισμού (εναλλακτική 

απασχόληση και εισόδημα). Ενίσχυση και προστασία της παραγωγής 

μαστίχας, η οποία συγκεντρώνεται γύρω από το λόφο του Αγίου Μηνά. 

Προστασία των οπωροφόρων καλλιεργειών της περιοχής, καθώς και των 

ελαιώνων που απαντώνται σε σημαντική έκταση του Δήμου. 

 Ιεραρχημένη, χωρικά, διάχυση του τουρισμού ως αναπτυξιακού άξονα  

- Προσδιορισμός ζωνών τουρισμού και αναψυχής εντός των 

υφιστάμενων οικιστικών υποδοχέων και σε νέες προς 

πολεοδόμηση περιοχές, με στόχο την αποτροπή της περαιτέρω 

επιβάρυνσης του φυσικού περιβάλλοντος. Περιορισμός της 

εγκατάστασης χρήσεων μη συμβατών με την τουριστική 

δραστηριότητα. Καθορισμός ζωνών τουριστικής αξιοποίησης – 

ανάπτυξης σε όλο το μήκος του παράκτιου μετώπου με τη λογική 

του ότι λειτουργεί σαν ζώνη υποδοχής τουριστικής έντασης από 

την πόλη της Χίου.  

- Θεματική ιεράρχηση του «τουριστικού προϊόντος» με έμφαση 

στον θρησκευτικό, περιπατητικό, συνεδριακό, εναλλακτικό 

τουρισμό και αγροτουρισμό. 

- Ανάπτυξη υποδομών και παρεμβάσεων (περιπατητικές 

διαδρομές, πεζοδρομήσεις, ειδικές εγκαταστάσεις για φίλους της 

θάλασσας και του αθλητισμού) με στόχο την ανάδειξη των 

πλεονεκτημάτων της περιοχής και την προσέλκυση επισκεπτών 

ειδικών μορφών τουρισμού (περιπατητικός, πλωτός, 

θρησκευτικός, συνεδριακός, κλπ.).  

 

V. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ - ΥΠΟΔΟΜΕΣ 

 βελτίωση εσωτερικής συνοχής οδικού δικτύου 

 βελτίωση τεχνικών χαρακτηριστικών σε εντοπισμένα σημεία του οδικού 

δικτύου 

 αναβάθμιση τμημάτων του οδικού δικτύου 
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 ανάπτυξη διαδρομών περιήγησης και ανάδειξης στοιχείων του φυσικού και 

πολιτιστικού περιβάλλοντος της περιοχής. 

 ολοκλήρωση του δικτύου αποχέτευσης 

 ολοκλήρωση αντιπλημμυρικών έργων  

 βελτίωση της τεχνικής και κοινωνικής υποδομής 

 εξασφάλιση όρων και υποδομών για την πρόληψη και ελαχιστοποίηση των 

συνεπειών από φυσικές καταστροφές. 

 

Συνοψίζοντας, λοιπόν, τις βασικές αρχές ανάπτυξης του Σεναρίου Χωρικής 

Οργάνωσης και Οικιστικής Ανάπτυξης, επισημαίνεται ότι το περιβάλλον και ο 

τουρισμός αποτελούν αναμφίβολα τις βασικές παραμέτρους που, συνδυαζόμενες, 

κυριαρχούν στις δράσεις κάθε αναπτυξιακής πρωτοβουλίας του Αγίου Μηνά.  

Το περιβάλλον, και ιδιαίτερα το φυσικό, βρίσκεται σε μια σχέση αλληλεξάρτησης με 

τον τουρισμό, από τη στιγμή που το πρώτο προσελκύει τον δεύτερο. O βιώσιμος 

τουρισμός που στοχεύει στην αειφόρο ανάπτυξή του, αναδεικνύει καταρχήν το 

φυσικό περιβάλλον και επιπλέον συμβάλλει στην προστασία του ανθρωπογενούς 

περιβάλλοντος με την ανάδειξη της ιστορικής και πολιτιστικής του φυσιογνωμίας.  

Οι βασικές αρχές της πρότασης του ΣΧΟΟΑΠ αποτελούν συνισταμένη της 

υφιστάμενης οικιστικής πραγματικότητας και της προσπάθειας αντιμετώπισης των 

επιμέρους αναπτυξιακών προβλημάτων της περιοχής μελέτης. Σε αυτή την 

προσπάθεια ανατροπής των τάσεων που επικρατούν, κυρίαρχο ρόλο 

διαδραματίζουν μια σειρά παράγοντες όπως η συναίνεση της κοινής γνώμης, ο 

προσανατολισμός της οικονομίας, το επιθυμητό παραγωγικό πρότυπο. 

 

Π.1.1.2 Προγραμματικά Μεγέθη  

Αφετηρία της πρότασης είναι η εκτίμηση των προγραμματικών μεγεθών, 

λαμβάνοντας υπόψη, τα δεδομένα της αξιολόγησης (κεφ. Α.5 του Α Σταδίου της 

μελέτης), με ορισμένες τροποποιήσεις που απορρέουν από τις απαιτήσεις της 

πρότασης, ή/και από την οριστικοποίηση ορισμένων μεγεθών. Υπενθυμίζεται ότι ως 

έτος – στόχος της μελέτης λαμβάνεται το 2021.  

Το κύριο προγραμματικό μέγεθος είναι ο πληθυσμός του τέως Δήμου Αγίου Μηνά 

(νυν Δημοτικής Ενότητας) για το έτος 2021. Ειδικότερα, πέραν του προγραμματικού 
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μεγέθους του μόνιμου πληθυσμού και λόγω της ιδιαίτερης τουριστικής – 

παραθεριστικής δυναμικής που χαρακτηρίζει το Δήμο, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην 

εκτίμηση του προγραμματικού μεγέθους του εποχικού πληθυσμού για το έτος–στόχο 

2021. Στη συνέχεια της παρούσας ενότητας αναπτύσσεται η μεθοδολογία και οι 

τυχόν παραδοχές που γίνονται για την εκτίμηση τόσο του μεγέθους του μόνιμου 

πληθυσμού, όσο και του εποχικού πληθυσμού. 

Ωστόσο, πριν την πλήρη ανάπτυξη της μεθοδολογίας που ακολουθήθηκε και την 

παρουσίαση των αποτελεσμάτων, πρέπει να σημειωθεί ότι, κατά τη διάρκεια 

εκπόνησης της μελέτης, βρίσκεται σε εξέλιξη η επεξεργασία των αποτελεσμάτων της 

Νέας Απογραφής (2011) από την Ελληνική Στατιστική Αρχή. Το γεγονός αυτό, όπως 

είναι φυσικό, ενδέχεται να διαφοροποιήσει μια σειρά συνιστωσών που λαμβάνονται 

υπόψη κατά την επεξεργασία των προγραμματικών μεγεθών και σχετίζονται με 

πληθυσμιακά, αλλά και ευρύτερα στατιστικά δεδομένα. Αξίζει να σημειωθεί ότι 

σύμφωνα με τα προσωρινά αποτελέσματα της ΕΛ.ΣΤΑΤ. για το 2011, για τον ενιαίο 

πλέον Δήμο Χίου καταγράφεται μείωση πληθυσμού της τάξης του 0,92% (2001: 

51.773 κάτ., 2011: 51.300κάτ.). 

 

Η πληθυσμιακή εξέλιξη του Αγίου Μηνά, με χρονικό ορίζοντα το έτος 2021, 

συνίσταται στην πρόβλεψη/εκτίμηση της πορείας δύο ομάδων πληθυσμού : του 

μόνιμου και του εποχιακού.  

 

Εκτίμηση μόνιμου πληθυσμού 

Η προσέγγιση του προγραμματικού μεγέθους του πραγματικού - μόνιμου πληθυσμού 

γίνεται με βάση την πληθυσμιακή εξέλιξη του Δήμου από το 1971 έως σήμερα, 

εκτιμώντας τις πληθυσμιακές μεταβολές ανά δεκαετία, αλλά και την τριακονταετία 

1971-2001.  

Για την εκτίμηση του πληθυσμού το έτος – στόχο 2021, θα πρέπει να εκτιμηθεί ο 

Μέσος Ετήσιος Ρυθμός Μεταβολής (ΜΕΡΜ) μέσω του δημογραφικού τύπου : 

Py = Px * (1+r)x-y 

όπου Py ο πληθυσμός στο έτος-στόχο, Px ο πληθυσμός στο έτος εκκίνησης, r ο 

ΜΕΡΜ και x-y η διαφορά μεταξύ των ετών. 

Σημειώνεται, ότι εφαρμόζοντας τον παραπάνω τύπο, και δεδομένου ότι λαμβάνει 

υπόψη του αριθμητικές και μόνο παραμέτρους, όπως είναι οι πληθυσμοί και οι 

μεταβολές τους, προκύπτουν μια σειρά αποτελεσμάτων που δεν μπορούν να 
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υιοθετηθούν ως ασφαλή έτσι ώστε να βασιστεί σε αυτά περαιτέρω ανάλυση, 

προβλέψεις εποχικού πληθυσμού, χωρητικότητες κλπ. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι σε 

περιπτώσεις όπου την δεκαετία 1991-2001 καταγράφηκαν σημαντικές μεταβολές 

πληθυσμού (όπως για παράδειγμα ο Καρφάς παρουσιάζει μεταβολή +200%, γεγονός 

που δίνει ετήσιο ρυθμό μεταβολής 20%), το εν λόγω μοντέλο δεν μπορεί να 

λειτουργήσει καθώς εμφανίζει «στατιστικές» εξάρσεις (υπολογίζει ότι το 2021, θα 

υπάρχουν στην περιοχή του Καρφά 9.661 κάτοικοι). 

Για την αποφυγή λοιπόν των παραπάνω σφαλμάτων, γίνεται μια προσαρμογή των 

αποτελεσμάτων από την ομάδα μελέτης, η οποία λαμβάνει υπόψη της αφενός τις 

παρατηρούμενες τάσεις και αφετέρου τις προοπτικές που σχετίζονται με το επιλεγέν 

μοντέλο χωρικής ανάπτυξης και που επιχειρούν μια ισόρροπη και ισοβαρή ανάπτυξη 

για την περιοχή. Σε αυτή τη λογική, εφαρμόζεται μια προσαρμογή των ποσοστών 

μεταβολής του πληθυσμού, που να προσιδιάζει σε ασφαλή και λογικά 

συμπεράσματα, ενώ παράλληλα, σημειώνεται ότι για τους οικισμούς που 

παρατηρείται από το μοντέλο μειωτικός ρυθμός μεταβολής του πληθυσμού (στα 

Θυμιανά της τάξης του -4,48% και στο Νεοχώρι της τάξης του -7,13% στην 

τριακονταετία 1971-2001), εφαρμόζεται σταθερός ρυθμός μεταβολής (ήτοι το 2021 ο 

πληθυσμός των δύο αυτών οικισμών υπολογίζεται να είναι περίπου ίδιος με τον 

σημερινό). Η παραδοχή αυτή αποβλέπει στην προτεινόμενη ανάπτυξη και τις 

αναπτυξιακές επιλογές για τους εν λόγω οικισμούς, στην ανάσχεση της 

παρατηρούμενης μειωτικής τάσης και στη δημιουργία προϋποθέσεων συγκράτησης 

του μόνιμου πληθυσμού και στους οικισμούς της ενδοχώρας του Δήμου, έτσι ώστε 

να μην οδηγείται σε μια μονομερή ανάπτυξη των παράλιων οικισμών. 

Με την εκτίμηση των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη τις παραδοχές, όπως 

περιγράφηκαν, υπολογίζεται ότι ο πληθυσμός2021 = 3.746 κάτοικοι έναντι των 2.686 

κατοίκων το 2001. 

Με βάση τα παραπάνω το Δ.Δ. Θυμιανών σημειώνει ποσοστιαία πληθυσμιακή 

αύξηση της τάξης του 50%, ενώ το Δ.Δ. Νεοχωρίου παρουσιάζει οριακή ποσοστιαία 

πληθυσμιακή αύξηση της τάξης του 2% την περίοδο 2001-2021. 

 

Εκτίμηση εποχικού πληθυσμού 

Όπως αναφέρθηκε και εισαγωγικά, δεδομένης της παραθεριστικής κίνησης της 

περιοχής θα πρέπει να εκτιμηθεί και ο εποχικός πληθυσμός του τ. Δήμου Αγ.Μηνά; ο 

οποίος διαχωρίζεται σε τουριστικό και παραθεριστικό πληθυσμό.  
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Ο τουριστικός πληθυσμός αφορά στους επισκέπτες της θερινής κατά κύριο λόγο 

περιόδου, που διαμένουν σε τουριστικά καταλύματα. Η εκτίμηση του τουριστικού 

πληθυσμού βασίζεται στον αριθμό τουριστικών κλινών, ανεξαρτήτου κατηγορίας ή 

άδειας από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (ΕΟΤ). Καταγράφονται οι κλίνες 

ξενοδοχείων και οι κλίνες ενοικιαζόμενων δωματίων όπως προσδιορίστηκαν από την 

Ελληνική Στατιστική Αρχή, ενώ γίνεται η παραδοχή (βάσει των δεδομένων που 

προέκυψαν από την επιτόπια έρευνα και την απογραφή της ομάδας μελέτης) ότι οι 

κλίνες των ενοικιαζόμενων δωματίων που λειτουργούν χωρίς άδεια προσεγγίζουν 

σχεδόν το 100% των κλινών των αντίστοιχων επιχειρήσεων με άδεια του ΕΟΤ. 

Τονίζεται, επίσης, ότι τα αποτελέσματα τόσο ως προς τον τουριστικό όσο και ως 

προς τον παραθεριστικό πληθυσμό, επηρεάστηκαν ιδιαίτερα από την χωρική 

συγκέντρωση των αντίστοιχων ξενοδοχειακών καταλυμάτων, καθώς και από το 

γεγονός ότι στην περιοχή του Αγίου Μηνά και κυρίως στο παραλιακό του μέτωπο, 

καταγράφεται έντονη τάση για τουριστική προσέλκυση και ανάπτυξη.  

Με βάση τα παραπάνω, ο τουριστικός πληθυσμός για το έτος 2001, υπολογίζεται στα 

1310 άτομα.  

Για τη μελλοντική προβολή του τουριστικού πληθυσμού στο έτος-στόχο 2021, 

γίνονται παραδοχές με βάση τις παρατηρούμενες τάσεις, αλλά και τις επιλογές του 

προτεινόμενου στην παρούσα μελέτη προτύπου οικιστικής ανάπτυξης. Βασική 

άλλωστε επιλογή του προτεινόμενου προτύπου οικιστικής ανάπτυξης αποτελεί και η 

ποιοτική αναβάθμιση των υφιστάμενων τουριστικών καταλυμάτων, επιλογή που 

μεταφράζεται σε ποιοτικό έλεγχο των προσφερόμενων κλινών μέσω της 

αδειοδότησης από τον αρμόδιο φορέα (ΕΟΤ), αλλά και στην εντατικοποίησης της 

τουριστικής δραστηριότητα με την κατασκευή νέων μονάδων. Στη βάση αυτή 

υιοθετείται η παραδοχή ότι οι ξενοδοχειακές κλίνες το έτος 2021 αυξάνονται κατά 

30%, ενώ οι κλίνες ενοικιαζόμενων δωματίων το έτος 2021 αυξάνονται κατά 50%. 

Παράλληλα, θεωρείται ότι οι κλίνες των δωματίων που λειτουργούν χωρίς άδεια θα 

μειωθούν μέχρι το 2021 κατά 35%, γεγονός που σημαίνει ότι αυτές θα προστεθούν 

σε αυτές που θα λειτουργούν με άδεια. 

Με βάση τις παραπάνω εκτιμήσεις και παραδοχές εκτιμάται ότι ο τουριστικός 

πληθυσμός του Αγίου Μηνά για το έτος 2021 θα προσεγγίσει τα 1474 άτομα, 

σημειώνοντας αύξηση σε σχέση με το έτος βάσης 2001 της τάξης περίπου του 15%. 
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Ο παραθεριστικός πληθυσμός αφορά στους επισκέπτες τόσο κατά τη θερινή περίοδο 

όσο και στη διάρκεια του έτους (Χριστούγεννα, Πάσχα, κλπ.), στην πλειοψηφία τους 

ημεδαπούς, που διαμένουν σε ιδιόκτητες παραθεριστικές κατοικίες. Έτσι η εκτίμηση 

του παραθεριστικού πληθυσμού του Αγίου Μηνά για το έτος βάσης 2001 γίνεται με 

βάση τον αριθμό των εξοχικών κατοικιών που καταγράφονται στην περιοχή από την 

Απογραφή Κατοικιών 2001 της ΕΛ.ΣΤΑΤ.  

Με την παραδοχή ότι ο μέσος αριθμός παραθεριστών ανά εξοχική κατοικία 

προσεγγίζει τα 4 άτομα, εκτιμάται το μέγεθος του παραθεριστικού πληθυσμού την 

περίοδο αιχμής (καλοκαίρι) που προσεγγίζει τα 2.184 άτομα στην περιοχή του Αγίου 

Μηνά. Για την προβολή του μεγέθους του παραθεριστικού πληθυσμού στο έτος 

2021, και με βάση στοιχεία οικοδομικών αδειών της ΕΣΥΕ, χρησιμοποιείται ο μέσος 

αριθμός νέων κατοικιών (κύριων και εξοχικών) ανά έτος για την περίοδο 1993-2010. 

Με βάση τις επιλογές του προτεινόμενου πρότυπου για την οικιστική ανάπτυξη του 

Αγίου Μηνά, γίνεται η εκτίμηση ότι ο ρυθμός κατασκευής νέων κατοικιών διατηρείται 

την περίοδο 2002-2006 ως έχει, μειώνεται κατά 50% την περίοδο 2007-2011 και κατά 

60% την περίοδο 2012-2021. Επίσης, με βάση την υφιστάμενη διάρθρωση των 

κατοικιών, εκτιμάται ότι ποσοστό 70% του συνόλου των νέων κατοικιών που θα 

κατασκευαστούν την περίοδο 2001-2021 θα αφορά σε εξοχικές κατοικίες.  

Σύμφωνα με τις παραπάνω παραδοχές εκτιμάται για τον τ. Δήμο Αγίου Μηνά, το 

2021, ο παραθεριστικός πληθυσμός θα είναι της τάξης των 3.235 ατόμων.  

Το άθροισμα τουριστικού και παραθεριστικού πληθυσμού κατά τη θερινή περίοδο, 

οπότε και προσεγγίζουν τη μέγιστη τιμή τους, και του μόνιμου πληθυσμού του 

νησιού, αποτελεί τον πληθυσμό αιχμής. Στη βάση της συνθετικής θεώρησης των 

παραπάνω, για το σύνολο του τ. Δήμου Αγίου Μηνά εκτιμάται για το έτος-στόχο 

2021:  

• εποχικός πληθυσμός την περίοδο αιχμής 4.709άτομα (1.474 τουρίστες + 3.235 

παραθεριστές). 

• συνολικός πληθυσμός αιχμής 8.455 άτομα (4.709 εποχικός + 3.746 μόνιμος). 
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Πίνακας Π.1.2.α - Εκτίμηση Πληθυσμού 

ΔΗΜΟΤΙΚΑ 
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 
1971 

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 
1981 

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 
1991 

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 
2001 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 
1971-1981 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 
1981-1991 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 
1991-2001 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 
1971-2001 

ΜΕΣΟΣ 
ΕΤΗΣΙΟΣ 
ΡΥΘΜΟΣ 

ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ 
1991-2001 

ΠΟΙΟΤΙΚΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ 
2001-2021 

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 
2021 

Δ.Δ.Θυμιανών 1 668 1 693 1 779 2 093 1.50% 5.08% 17.65% 25.48% 1.77% 1.50 3 141 

Θυμιανά 1 561 1 572 1 512 1 491 0.70% -3.82% -1.39% -4.48% -0.14% 1.00 1 491 
Αγία Ερμιόνη - 
Μεγ.Λιμνιώνας 

11 30 131 201   336.67% 53.44% 1727.27% 5.34% 2.80 563 

Καρφάς 38 50 84 252 31.58% 68.00% 200.00% 563.16% 20.00% 3.60 907 

Κεραμεία 0 0 0 26           1.25 33 

Λευκωνιά 0 0 0 69           1.23 85 

Μονή Αγ.Κων/νου 
Φραγκοβουνίου 

58 41 52 23 -29.31% 26.83% -55.77% -60.34% -5.58% 1.00 23 

Πλάκα 0 0 0 31           1.25 39 

                        

Δ.Δ.Νεοχωρίου 704 605 633 593 -14.06% 4.63% -6.32% -15.77% -0.63% 1.02 605 

Νεοχώριον 664 538 561 521 -18.98% 4.28% -7.13% -21.54% -0.71% 1.00 521 

Μονή Αγίου Μηνά 34 27 24 26 -20.59% -11.11% 8.33% -23.53% 0.83% 1.00 26 

Παραλία Αγίας Φωτεινής 6 40 48 46 566.67% 20.00% -4.17% 666.67% -0.42% 1.25 58 

                      

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ 2 372 2 298 2 412 2 686 -3.12% 4.96% 11.36% 13.24% 1.14% 1.40 3 746 

                        

Πηγή : ΕΣΥΕ Απογραφή Πληθυσμού 1971, 1981, 1991, 2001    
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ΠΙΝΑΚΑΣ Π.1.2.β - ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΙΧΜΗΣ 

ΜΟΝΙΜΟΣ 
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΕΣ 

ΕΠΟΧΙΚΟΣ 
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 

ΑΙΧΜΗΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 

ΑΙΧΜΗΣ 

Δ.Δ. / 
ΔΗΜΟΣ 

2001* 2021 
ΝΕΕΣ 

ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 
1993-2001**

ΝΕΕΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 
2002-2010** 

ΜΕΣΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΝΕΩΝ 

ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ/ 
ΕΤΟΣ  
(1993-
2010) 

ΝΕΕΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 
2001-2021 
(ΠΑΡ. 7) 

ΝΕΟΙ  
ΠΑΡΑΘΕ-
ΡΙΣΤΕΣ 
2001-
2021 
(ΠΑΡ. 
1,6) 

ΕΞΟΧΙΚΕΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 

2001* 

ΠΑΡΑΘΕ
-ΡΙΣΤΕΣ 

2001  
(ΠΑΡ. 6) 

ΠΑΡΑΘΕ-
ΡΙΣΤΕΣ  

2021 

ΚΛΙΝΕΣ 
ΞΕΝΟ-

ΔΟΧΕΙΩΝ 
2001 

ΚΛΙΝΕΣ 
ΞΕΝΟ-

ΔΟΧΕΙΩΝ 
2021 

 (ΠΑΡ. 2) 

ΚΛΙΝΕΣ 
ΕΝΟΙΚ. 
ΔΩΜ. 
ΕΟΤ 
2001 

ΚΛΙΝΕΣ 
ΕΝΟΙΚ. 

ΔΩΜ. ΕΟΤ 
2021 (ΠΑΡ. 

3) 

ΚΛΙΝΕΣ 
ΛΟΙΠΩΝ 
ΕΝΟΙΚ. 

ΔΩΜ. 2001 
(ΠΑΡ. 4) 

ΚΛΙΝΕΣ 
ΛΟΙΠΩΝ 
ΕΝΟΙΚ. 

ΔΩΜ. 2021 
(ΠΑΡ. 5) 

ΤΟΥΡΙΣΤΕΣ 
2001 

ΤΟΥΡΙΣΤΕΣ 
2021 2001 2021 2001 2021 

  1 2 3 4 5=(3+4)/(18
) 

6=5*(5)+5
*50%*(5)+

5*40%* 
(10) 

7=6*70%*(
4) 8 9=8*(4) 10=7+9 11 

12= 
11+11 
*30% 

13 
14=13+13
*50%+16*

35% 
15=11+13 16=15 

*65% 
17=11+13

+15 
18=12+14

+16 19=9+17 20=10+ 8 20=1+19 23=2+20 

Δ.Δ. Θυμιανών 2 093 3 141 200 357 30.94 356 996 390 1 560 2 556 362 471 217 457 579 376 1 158 1 304 2 718 3 860 4 811 7 001 

Δ.Δ. 
Νεοχωρίου 593 605 28 3 1.72 20 55 156 624 679 50 65 26 56 76 49 152 170 776 849 1 369 1 454 

            0 0        0   0   0             

ΣΥΝΟΛΟ      
ΑΓ. ΜΗΝΑ 2 686 3 746 228 360 33 376 1 052 546 2 184 3 235 412 536 243 514 655 426 1 310 1 474 3 494 4 709 6 180 8 455 

*  Πηγή: ΕΣΥΕ Απογραφές Πληθυσμού, Κατοικιών 2001                   

** Πηγή: ΕΣΥΕ Στοιχεία Οικοδομικών Αδειών 1993-2006                   

          

ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ:       

1. Από το σύνολο των νέων κατοικιών που θα κατασκευαστούν την περίοδο 2001-2021, 70% αφορά εξοχικές κατοικίες.        

2. Οι κλίνες των ξενοδοχείων αυξάνονται κατά 30% έως το 2021.         

3. Οι κλίνες των ενοικιαζόμενων δωματίων με άδεια από τον ΕΟΤ, το 2021, αυξάνονται με την εξής παραδοχή : Αφενός το ποσοστό των κλινών των ξενοδοχείων και των ενοικιαζόμενων δωματιών θα 
αυξηθεί κατά 50% την επόμενη εικοσαετιά και αφετέρου το 35% των κλινών των δωματίων χωρίς άδεια του ΕΟΤ θα αποκτήσει άδεια.     

4. Οι κλίνες των ενοικιαζόμενων δωματίων χωρίς άδεια από τον ΕΟΤ αποτελούν το 100% των κλινών των αντίστοιχων επιχειρήσεων με άδεια του ΕΟΤ. (ήτοι όσες είναι οι κλίνες που έχουν άδεια, άλλες 
τόσες υπολογίζεται ότι είναι και οι κλίνες χωρίς άδεια)     

5. Οι κλίνες των ενοικιαζόμενων δωματίων χωρίς άδεια από τον ΕΟΤ μειώνονται κατά 35% έως το 2021.    

6. Σαν μέσο μέγεθος "νοικοκυριού" εξοχικής κατοικίας ορίζεται το 4.       

7. Η κατασκευή νέων κατοικιών διατηρείται την περίοδο 2002-2006 ως έχει, μειώνεται κατά 50% την περίοδο 2007-2011 και κατά 60% την περίοδο 2012-2021.    
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Π.1.2  ΜΟΝΤΕΛΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ.  
                 ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 

Π.1.2.1. Το μοντέλο χωρικής οργάνωσης του Δήμου Αγίου Μηνά 

Σύμφωνα με τις χωροταξικές επιλογές ανωτέρου επιπέδου, αλλά και την ενδογενή 

χωρική δυναμική διατυπώνεται το «μοντέλο χωρικής οργάνωσης του Αγίου Μηνά», 

το οποίο στηρίζεται στις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης, με έμφαση στην προστασία 

του περιβάλλοντος και την ανάπτυξη με ήπιους ρυθμούς που λαμβάνουν υπόψη 

τους την ιδιαιτερότητα και την ταυτότητα του τόπου σε όλα τα επίπεδα.  

Τα κύρια στοιχεία της υφιστάμενης χωροταξικής διάρθρωσης και της οικιστικής 

δομής στο σύνολο της περιοχής είναι τα εξής : 

 Το τουριστικό πλεονέκτημα, οι λειτουργίες και οι εξυπηρετήσεις του οποίου 

καταλαμβάνουν σχεδόν το σύνολο της έκτασης του παράκτιου μετώπου, 

χαρακτηρίζοντας τον Άγιο Μηνά ως την πιο ανεπτυγμένη τουριστικά περιοχή 

της Χίου.  

 Το αξιόλογο φυσικό περιβάλλον με την εναλλαγή των οικοτόπων (δασικές 

εκτάσεις, μαστιχόδεντρα, ελαιώνες, παράκτιοι σχηματισμοί, ρέματα, κλπ.), το 

οποίο έχει υποστεί αρκετά πλήγματα από την ανεξέλεγκτη δόμηση κατά 

μήκος του παραλιακού μετώπου και των οδικών αξόνων, αλλά και στους 

περιοικιστικούς χώρους, αλλά διατηρεί ακόμη αξιόλογα χαρακτηριστικά που 

χρήζουν προστασίας και ανάδειξης.   

 Το πλέγμα του οικιστικού δικτύου το οποίο αναπτύσσεται στην ευρύτερη 

περιοχή του Αγίου Μηνά και αποτελείται από τους μεσαιωνικούς οικισμούς 

των Θυμιανών και του Νεοχωρίου και τους οικιστικούς υποδοχείς του 

παράκτιου μετώπου.  

 Οι πολιτιστικοί πόροι που διαχέονται σε όλη σχεδόν την έκταση του Δήμου 

και συνίστανται σε σημεία πολιτιστικού ενδιαφέροντος θεσμοθετημένων ή μη 

χώρων.  

 Η εγγύτητα στην πόλη, το λιμάνι και τον αερολιμένα της Χίου, που ασκεί 

έντονη επιρροή στο χαρακτήρα του Δήμου και αποδίδει σημαντική 

προστιθέμενη αξία στο τουριστικό προϊόν. 
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Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, η διατύπωση του μοντέλου χωρικής οργάνωσης 

του Δήμου αποσκοπεί στην συνθετική θεώρηση, τον έλεγχο και τη ρύθμιση των 

χρήσεων γης στον οικιστικό, αλλά και εξωοικιστικό χώρο του (παράκτιες ζώνες, 

αγροτικές εκτάσεις κλπ) συνυπολογίζοντας τον υφιστάμενο τρόπο ανάπτυξης και 

επιδιώκοντας την ισόρροπη ανάπτυξη του Δήμου. 

Έτσι, στο γεωγραφικό χώρο του Δήμου Αγίου Μηνά, διακρίνονται τέσσερις χωρικές 
ενότητες (Χ.Ε.), κατά το πρότυπο της ‘‘ανοικτής πόλης’’, καθεμιά από τις οποίες 

παρουσιάζει διαφορετική φυσιογνωμία και χωρική οργάνωση. 

Η πρώτη χωρική ενότητα (Χ.Ε. 1), συνίσταται στο τέως Δ.Δ. Νεοχωρίου και 

περιλαμβάνει τον οικισμό του Νεοχωρίου, τον παραλιακό οικισμό της Αγίας Φωτεινής 

και τον μεταξύ τους εξωοικιστικό χώρο με το λόφο του Αγίου Μηνά στον οποίο 

απαντάται η καλλιέργεια μαστιχόδεντρων, καθώς και τη Μονή του Αγίου Μηνά. 

Η δεύτερη χωρική ενότητα (Χ.Ε. 2), περιλαμβάνει την ευρύτερη περιοχή του 

οικισμού των Θυμιανών, η οποία παρουσιάζεται ως κέντρο του Αγίου Μηνά, καθώς 

συγκεντρώνει τις βασικές κοινωνικές λειτουργίες και εμπορικο-οικονομικές 

δραστηριότητες, αλλά και το μεγαλύτερο μέρος του διαμένοντος και διερχόμενου 

πληθυσμού. Πρόκειται για την περισσότερο ‘‘αστικοποιημένη’’ και ανεπτυγμένη 

περιοχή του Αγίου Μηνά. Στην Χ.Ε.2 περιλαμβάνεται και η κύρια περιοχή εξόρυξης 

θυμιανούσικης πέτρας. 

Η τρίτη χωρική ενότητα (Χ.Ε. 3), αναπτύσσεται στην παραλιακή ζώνη του Δήμου 

από το ακρωτήρι της Αγ.Ελένης μέχρι την περιοχή των παλιών Κεραμείων, 

περιλαμβάνοντας τους οικισμούς του Καρφά και της Αγ.Ερμιόνης - Μεγάλου 

Λιμνιώνα, αλλά και τις εξωοικιστικές συγκεντρώσεις στην περιοχή της Πλάκας και 

των Κεραμείων. Η Χ.Ε.3 συγκεντρώνει τις κύριες τουριστικές και παραθεριστικές 

δραστηριότητες της περιοχής, οι οποίες και συνιστούν την αναπτυξιακή της 

φυσιογνωμία.  

Η τέταρτη χωρική ενότητα (Χ.Ε. 4), περιλαμβάνει την ευρύτερη περιοχή Κονταρίου 

– Λευκωνιάς, μέρος της οποίας αποτελεί οριοθετημένο οικισμό με λιγότερο όμως 

οικιστικό χαρακτήρα και περισσότερο δραστηριότητες μεταποίησης, εμπορίου και 

αποθήκευσης, οι οποίες διαχέονται και στον παρακείμενο εξωοικιστικό χώρο. Στη 

Χ.Ε.4 περιλαμβάνονται και οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις του ΑΗΣ Χίου και της 

Revoil, καθώς επίσης και η ευρύτερη περιοχή του λόφου της Μονής του 

Αγ.Κωνσταντίνου. 
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Η υιοθέτηση του τρόπου διαχωρισμού της χωρικής οργάνωσης, αποσκοπεί στην 

ισοβαρή και ισόρροπη παροχή λειτουργικών, διοικητικών, κοινωνικών και 

πολιτιστικών υπηρεσιών και καθημερινών εξυπηρετήσεων, ενιαία, σε ολόκληρη την 

έκταση του Αγίου Μηνά. Ο διαχωρισμός αυτός αναδεικνύει και τον τρόπο ανάπτυξης 

και οργάνωσης των οικισμών και επομένως θα διευκολύνει αργότερα και τον τρόπο 

πολεοδόμησής τους. Ο τρόπος οργάνωσης των χωρικών ενοτήτων καταδεικνύει τη 

διαφορετικότητα της φυσιογνωμίας των επιμέρους περιοχών του Δήμου. Έτσι, η 

Χ.Ε.1 έχει έντονα αγροτικό χαρακτήρα, η Χ.Ε.2 παρουσιάζει περισσότερο «αστικά - 

οικιστικά» χαρακτηριστικά, η Χ.Ε.3 παραλαμβάνει τον κύριο φόρτο της τουριστικής 

δραστηριότητας, ενώ η Χ.Ε.4 έχει έντονο χαρακτήρα μεταποιητικών, αποθηκευτικών 

και εμπορικών δραστηριοτήτων. 

Βασική επιδίωξη του προτεινόμενου μοντέλου χωρικής οργάνωσης είναι αφενός η 

ενίσχυση του υφιστάμενου οικιστικού δικτύου και η οργάνωση των παραγωγικών 

δραστηριοτήτων της περιοχής και αφετέρου η ανάγκη αναστροφής του 

παρατηρούμενου τρόπου οικιστικής ανάπτυξης που εκδηλώνεται με ευρεία δόμηση 

τουριστικής-παραθεριστικής κατοικίας α) σε εκτός θεσμοθετημένων οικιστικών 

υποδοχέων περιοχές, και επίσης β) σε εντός οριοθετημένων οικισμών εκτάσεις, 

αξιοποιώντας το ευνοϊκό καθεστώς κατάτμησης γης, χωρίς την πρόβλεψη της 

αναγκαίας και κοινωνικής υποδομής,  

Στα πλαίσια αυτά, επιδιώκεται η ενίσχυση του πρωτογενή τομέα μέσω της 

διατήρησης – προστασίας της γεωργικής γης, με ιδιαίτερη έμφαση στην παραγωγή 

μαστίχας και την καλλιέργεια οπωροφόρων δέντρων.  

Όσον αφορά στην απασχόληση στον δευτερογενή τομέα, η ανάδειξη 

δραστηριοτήτων μεταποίησης γεωργικών προϊόντων αναμένεται να συμβάλει στη 

διατήρηση και μεγέθυνση του τομέα.  

Αντίστοιχα, ο τουρισμός επιδιώκεται να ενισχύσει το ρόλο του ανάμεσα στους 

παραγωγικούς τομείς της οικονομίας της περιοχής μέσω της ποιοτικής αναβάθμισης 

του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος, αλλά και της ανάπτυξης ειδικών μορφών 

τουρισμού. 

Τέλος, πρέπει να τονιστεί ότι το μοντέλο χωρικής οργάνωσης του Δήμου δεν 

λειτουργεί στατικά και απομονωμένο από την δυναμική του χώρου και του τόπου 

ευρύτερα. Ουσιαστικά δηλαδή ρυθμίζεται ο χώρος σε επίπεδο οργανωτικής δομής με 

γνώμονα, μεταξύ άλλων, και μια σειρά ποιοτικών κριτηρίων άμεσα εξαρτώμενων με 

το επιλεγέν σενάριο ανάπτυξης του Αγίου Μηνά. Έτσι και με δεδομένο τον 
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προσανατολισμό της τοπικής ανάπτυξης στην ενίσχυση του βιώσιμου τουρισμού, 

επιχειρείται η αξιοποίηση των τοπικών φυσικών και πολιτιστικών πόρων καθώς και 

του τοπικού κοινωνικού δυναμικού. 

Τα παραπάνω οδηγούν στην ανάγκη ελέγχου και ρύθμισης των χρήσεων γης στον 

εξωοικιστικό χώρο, τόσο στις παράκτιες ζώνες του Αγίου Μηνά όπου καταγράφονται 

τάσεις οικιστικής ανάπτυξης, όσο και στον περιαστικό χώρο των οικισμών, και κατά 

μήκος του κύριου οδικού δικτύου.  

Έτσι, στο σύνολο της περιοχής μελέτης, καθορίζονται Περιοχές Ειδικής Προστασίας 

(ΠΕΠ) του φυσικού περιβάλλοντος και του τοπίου και οριοθετούνται οικιστικές 

περιοχές, Ζώνες Ανάπτυξης Παραγωγικών Δυνατοτήτων, Περιοχές Ελέγχου και 

Περιορισμού Δόμησης (ΠΕΠΔ) κλπ.  

Ακολουθείται το πρότυπο της ήπιας οικιστικής και τουριστικής ανάπτυξης για α’ & β’ 

κατοικία με πρόβλεψη χαμηλών πυκνοτήτων στους οικιστικούς υποδοχείς. 

Καθορίζονται νέοι οικιστικοί υποδοχείς είτε με επέκταση των ήδη υφιστάμενων είτε με 

ένταξη νέων περιοχών.  

 

Π.1.2.2 Σχέσεις με ευρύτερους άξονες και πόλους ανάπτυξης  

Ο Άγιος Μηνάς ως αγροτική περιοχή, με κέντρο τα Θυμιανά που συνιστούν οικισμό 

4ου επιπέδου, στα πλαίσια λειτουργίας του ως «Ανοιχτή Πόλη», αναπτύσσει 

ειδικότερες εξαρτήσεις μεταξύ των οικιστικών υποδοχέων του, αλλά και των 

ευρύτερων οικιστικών δικτύων με προοπτική χωρικής εξειδίκευσης με βάση τα 

συγκριτικά πλεονεκτήματα των οικισμών και των ευρύτερων περιοχών τους και τη 

δημιουργία δικτύων συνεργασίας.  

Τα κύρια σημεία των υφιστάμενων αλληλοεξαρτήσεων της περιοχής του Αγίου Μηνά 

με άλλα αστικά κέντρα του νησιού και της Περιφέρειας είναι : 

 Η κυρίαρχη σχέση εξάρτησης της περιοχής μελέτης από την πόλη της Χίου, 

τόσο σε επίπεδο εξυπηρετήσεων και μετακινήσεων όσο και σε χωρικό 

επίπεδο με την έντονη εισχώρηση δραστηριοτήτων της πόλης της Χίου και 

της περιοχής του αεροδρομίου στα όρια του Αγίου Μηνά.  

 Τα Θυμιανά ως οικιστικό κέντρο 4ου επιπέδου, είναι άμεσα εξαρτώμενα για 

βασικές εξυπηρετήσεις (υπηρεσίες, εμπόριο, μετακινήσεις) από το διοικητικό 

κέντρο του νησιού και έδρα, πλέον, του ενιαίου Δήμου Χίου, την πόλη της 

Χίου (2ου επιπέδου), γεγονός που ισχυροποιείται και από τη γεωγραφική 
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γειτνίαση των Θυμιανών με την πόλη της Χίου. Η οικιστική εξάρτηση και η 

γεωγραφική γειτνίαση λειτουργούν και ως ανασταλτικός παράγοντας 

περαιτέρω αναβάθμισης του οικισμού των Θυμιανών σε επίπεδων κεντρικών 

λειτουργιών, αλλά και κοινωνικών εξυπηρετήσεων. 

 Η εξάρτηση της περιοχής του Αγίου Μηνά από το λιμάνι και τον Αερολιμένα 

Χίου που λειτουργούν ως προστιθέμενη αξία για το τουριστικό προϊόν 

συνολικά του νησιού. 

 Το γεγονός ότι τα Θυμιανά και το Νεοχώρι, μέσω της Εθνικής οδού 

αποτελούν το «πέρασμα» από την πόλη της Χίου προς την Καλλιμασιά και 

γενικά προς τα νοτιόχωρα / μαστιχοχώρια. 

 Η εξάρτηση του Νεοχωρίου και της Αγίας Φωτεινής από την περιοχή της 

Ιωνίας και κυρίως από την έδρα του, την Καλλιμασιά (που αποτελεί οικισμό 

4ου επιπέδου), αφενός λόγω της άμεσης σύνδεσης Νεοχωρίου – Καλλιμασιάς 

μέσω της Εθνικής Οδού και αφετέρου λόγω του γεγονότος ότι μέρος του 

οικισμού της Αγίας Φωτεινής εμπίπτει στα διοικητικά όρια της Ιωνίας.  

 Η έντονη επίδραση που παρατηρείται στην ευρύτερη περιοχή των Θυμιανών, 

από την περιοχή του Κάμπου, κυρίως σε επίπεδο αισθητικό και μορφολογικό 

και λιγότερο σε πολεοδομικό. 

 Δεν παρατηρείται ιδιαίτερη σχέση σε επίπεδο οικιστικών εξαρτήσεων μεταξύ 

των γειτονικών οικισμών σε σχέση με τον Άγιο Μηνά, παρά μόνο σε επίπεδο, 

εξυπηρετήσεων τουρισμού-αναψυχής κατά τους θερινούς μήνες στο 

παραλιακό μέτωπο του Δήμου, καθώς και κάποιων μικρών εμπορικών 

εξυπηρετήσεων παρόδια της επαρχιακής οδού Χίου – Καλλιμασιάς, η οποία 

διέρχεται εντός των ορίων του Αγίου Μηνά. 

 Παρά την εξάρτηση της Χίου από τα υπόλοιπα περιφερειακά διοικητικά 

κέντρα 1ου (Μυτιλήνη) και 2ου (Σάμος) επιπέδου, λόγω της νησιωτικής 

φυσιογνωμίας της Περιφέρειας και των υποβαθμισμένων ενδοπεριφερειακών 

μεταφορικών συνδέσεων, ο Άγιος Μηνάς πιστοποιείται με μηδενική εξάρτηση 

προς τα παραπάνω κέντρα.  

 Η σχέση με την Τουρκία και το αντίστοιχο παραλιακό της μέτωπο. Η γειτνίαση 

του Αγίου Μηνά με την πόλη της Χίου και μέσω αυτής με το Τσεσμέ, με το 

οποίο υπάρχει ακτοπλοϊκή σύνδεση, παρέχει δυνατότητες προσέκλυσης 

τουρισμού από τα απέναντι παράλια.  

 Οι σχέσεις μεταξύ των οικιστικών συγκεντρώσεων του παράκτιου μετώπου. 
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Ένας από τους βασικούς πόλους ανάπτυξης του Αγίου Μηνά, αλλά και ενίσχυσης 

των εσωτερικών του συνδέσεων αναγνωρίζεται το δίπολο πολιτισμός – φυσικό 

περιβάλλον, μέσα από την ανάπτυξη και ανάδειξη του οποίου επιχειρείται η 

ισχυροποίηση του πλαισίου των βασικών αρχών που τίθενται από την ομάδα 

μελέτης, και που αναλυτικά περιγράφηκαν παραπάνω. Μέσα από την ανάδειξη και 

αξιοποίηση των δυνατοτήτων του παραπάνω διπόλου επιχειρείται η ανάπτυξη 

διαφόρων μορφών τουρισμού, οι οποίες αποτελούν το βασικό αναπτυξιακό 

παράγοντα της περιοχής. 

Στην κατεύθυνση αυτή εξέχουσας σημασίας δράση θεωρείται η χάραξη θεματικού 

δικτύου πολιτιστικής και τουριστικής ανάδειξης και αξιοποίησης, το οποίο θα 

διέρχεται από τα βασικά πολιτιστικά τοπόσημα του Δήμου Αγίου Μηνά, μέσα από την 

διαδρομή : Μονή Αγ.Κωνσταντίνου – Οικισμός Θυμιανών – Οικισμός Νεοχωρίου – 

Μύλοι Αγ.Μηνά - Μονή Αγ.Μηνά – Βίγλα Αγ.Φωτεινής – Συγκρότημα παλιών 

Κεραμείων - Πύργος Αγ.Ιωάννη Κεραμαριάς - Βίγλα Γαδαρά – παραλιακό μέτωπο 

Δήμου – Βίγλα Αγ.Ελένης. Πρόκειται για μια σύνθετη διαδρομή πολιτισμού, μνήμης, 

αρχιτεκτονικής και αισθητικής αξίας, εναλλακτικού τουρισμού, ανάδειξης του φυσικού 

και αγροτικού χαρακτήρα, η οποία επιδιώκει την προστασία και αξιοποίηση των 

φυσικών και πολιτισμικών πόρων του Δήμου και την παράλληλη ενίσχυση των 

εξαρτήσεων μεταξύ των οικιστικών υποδοχέων του Δήμου και του ενδιάμεσου 

εξωαστικού χώρου. 
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Π.1.3 ΡΟΛΟΙ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΣΤΟ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ  

Η ιεράρχηση και συμπληρωματικότητα των οικιστικών κέντρων αναζητείται και σε 

επίπεδο ευρύτερων χωρικών ρυθμίσεων. Έτσι και πριν αναλυθεί η προτεινόμενη 

οικιστική οργάνωση θα πρέπει να επισημανθεί ότι η διάρκεια εκπόνησης του Β1 

Σταδίου της Μελέτης συμπίπτει με την νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης μέσω του 

Καλλικράτη (Ν. 3852/2010) και συνεπώς παραμένει και ενισχύεται σημαντικά η, από 

το Α’ Στάδιο, εντοπισμένη, ισχυρή εξάρτηση των οικιστικών κέντρων του νησιού από 

την πόλη της Χίου. Έτσι και ο Άγιος Μηνάς διατηρεί και ενισχύει την εξάρτηση των 

οικισμών του από την αστικοποιημένη ζώνη της Χίου, κέντρου, πλέον, του ενιαίου 

Δήμου Χίου. 

Αναφορικά με το οικιστικό δίκτυο, σημειώνεται ότι ο Άγιος Μηνάς, σε χωροταξικό 

επίπεδο, χαρακτηρίζεται από μικρή απόσταση των οικισμών μεταξύ τους, οι οποίοι 

ωστόσο παρουσιάζονται οικιστικά αποκομμένοι. Αποτελούν ξεχωριστές ενότητες με 

μεταβλητές πυκνότητες και χαρακτήρα. Άλλες παρουσιάζουν συνεκτικό και σχετικά 

οργανωμένο οικιστικό ιστό (Θυμιανά, Νεοχώρι), άλλες παρουσιάζουν διάσπαρτη 

ανάπτυξη εντός συγκεκριμένων ορίων (Καρφάς, Αγ.Ερμιόνη, Αγ.Φωτεινή), ενώ 

παρατηρούνται, επίσης και διάσπαρτες οικιστικές συγκεντρώσεις σε περιοχές του 

εξωαστικού χώρου (Πλάκα, Κεραμεία).  

Με γνώμονα τα παραπάνω, το πρότυπο χωρικής και οικιστικής ανάπτυξης του Αγίου 

Μηνά οργανώνει και ιεραρχεί το ρόλο των υφιστάμενων οικισμών εντάσσοντάς τους 

σε χωρικές ενότητες και ιεραρχώντας τις λειτουργίες τους.  

Αναλυτικότερα :  

Ο οικισμός των Θυμιανών (που περιλαμβάνεται στην Χ.Ε.2) αποτελεί την 

περισσότερο αστικοποιημένη και ανεπτυγμένη περιοχή του Αγίου Μηνά. Συνιστά 

οικονομικό, διοικητικό, εκπαιδευτικό κέντρο, καθώς αποτελεί τον τόπο συγκέντρωσης 

της πλειοψηφίας των κοινωνικο-οικονομικών εξυπηρετήσεων (εμπόριο, διοίκηση, 

εκπαίδευση, χώροι υγείας και άθλησης, κλπ), αλλά του μεγαλύτερου μέρους του 

διαμένοντος και διερχόμενου πληθυσμού.  

Ο ιεραρχικός ρόλος του μέσα στο οικιστικό περιβάλλον του Αγίου Μηνά καθορίζεται 

από το Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης 

Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (Αριθ.Α.Π.26297 ΦΕΚ Β΄ 1473/9.10.2003) ως οικιστικό 

κέντρο 4ου επιπέδου. Για τους παραπάνω λόγους οι υπόλοιποι οικισμοί της περιοχής 

εξαρτώνται από τον οικισμό των Θυμιανών.  
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Σχετικά με την εσωτερική οργάνωση της Χ.Ε.1 σημειώνεται ότι ως κέντρο της 

λειτουργεί το Νεοχώρι από το οποίο έλκει εξαρτήσεις παροχής εξυπηρετήσεων η 

Αγία Φωτεινή. Το Νεοχώρι αποτελεί τον αμέσως μεγαλύτερο, πληθυσμιακά, οικισμό 

του Αγίου Μηνά μετά τα Θυμιανά με αρκετές εξυπηρετήσεις (Νηπιαγωγείο-το 

μοναδικό του Δήμου, Δημοτική Βιβλιοθήκη, Περιφερειακό Ιατρείο, κλπ.). Παράλληλα, 

επισημαίνεται ότι το Νεοχώρι μαζί με τα Θυμιανά που αποτελούν τους βασικούς 

χερσαίους οικισμούς της περιοχής μελέτης, σηκώνουν το βάρος των εξυπηρετήσεων 

και της πληθυσμιακής συγκέντρωσης κατά τη διάρκεια των χειμερινών μηνών (σε 

αντίθεση με τους καλοκαιρινούς μήνες που το κέντρο βάρους μετατοπίζεται στο 

παραλιακό μέτωπο). 

Στα πλαίσια αυτά, ο ρόλος του Νεοχωρίου θα επιδιωχθεί να ενισχυθεί, προκειμένου 

να βελτιώσει ποιοτικά το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών και εξυπηρετήσεων 

και να δημιουργήσει προϋποθέσεις συγκράτησης του μόνιμου πληθυσμού του. Το 

Νεοχώρι, αποτελεί οικισμό 5ου επιπέδου και προτείνεται να λειτουργήσει ως 

ενισχυμένο οικιστικό κέντρο κατηγορίας 5ου+ επιπέδου. 

Στην Χ.Ε.3 περιλαμβάνονται οι οικισμοί του Καρφά και της Αγ.Ερμιόνης - Μεγάλου 

Λιμνιώνα και οι μη οριοθετημένες συγκεντρώσεις της Πλάκας και των Κεραμείων. Την 

κεντρικότητα της χωρικής ενότητας παραλαμβάνει το δίπολο Καρφά – Αγ.Ερμιόνης 

που προτείνεται να λειτουργήσουν ως δύο ισόβαρα κέντρα. Τόσο ο Καρφάς, όσο και 

η Αγία Ερμιόνη αποτελούν οικισμούς 5ου επιπέδου με αποτέλεσμα να εξαρτώνται 

τόσο από τα Θυμιανά, όσο και από την πόλη της Χίου. 

Στην ενότητα αυτή παρατηρείται και η έντονη εξάρτηση μεταξύ των οικιστικών 

συγκεντρώσεων κατά μήκος του παραλιακού μετώπου, αναδεικνύοντας ένα συνεχές 

μέτωπο, γραμμικής κυρίως ανάπτυξης, με χρήσεις τουρισμού-αναψυχής από τον 

Καρφά μέχρι τα Κεραμεία, που παραλαμβάνει ιδιαίτερη ένταση τους καλοκαιρινούς 

μήνες και καλείται την περίοδο αυτή να καλύψει τις προκύπτουσες ανάγκες και 

εξυπηρετήσεις. 

Η Χ.Ε.4 αποτελεί τη φυσική επέκταση της πόλης της Χίου προς το νότο και συνεπώς 

παρουσιάζει αρκετά κοινά χαρακτηριστικά με την ευρύτερη περιοχή του 

αεροδρομίου. Ο οικισμός του Κονταρίου, παρουσιάζει πολύ ασθενή οικιστικά 

χαρακτηριστικά και περισσότερο χαρακτηρίζεται από την ανάπτυξη παραγωγικών, 

μεταποιητικών και εμπορικών δραστηριοτήτων. Παρουσιάζει περισσότερα κοινά 

χαρακτηριστικά και σχέση με τον περιαστικό χώρο της πόλης της Χίου παρά με τον 

Άγιο Μηνά και γι’αυτό το λόγο παρουσιάζει εντονότερες εξαρτήσεις από την περιοχή 
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του αεροδρομίου και την πόλη της Χίου και ασθενέστερες από το κέντρο του τ. 

Δήμου, τα Θυμιανά. 

Συμπερασματικά, με την προτεινόμενη χωρική και οικιστική οργάνωση η σχέση 

εξάρτησης του πλέγματος των οικισμών 5ου επιπέδου από την έδρα του τ. Δήμου, τα 

Θυμιανά, (οικισμός 4ου επιπέδου), παραμένει, ενισχύεται ο ρόλος του οικισμού του 

Νεοχωρίου, ως 5ου+ επιπέδου, αλλά παράλληλα, επιχειρείται να ενισχυθεί η 

λειτουργική σύνδεση και η χωρική συσχέτιση του χερσαίου και του παραλιακού 

τμήματος.  

Συνολικά, επισημαίνεται ότι η πολιτική του οικιστικού δικτύου όπως προτείνεται από 

το ΠΠΧΣΑΑ επιδιώκει την ενίσχυση του αναπτυξιακού ρόλου επιλεγμένων οικισμών 

όλων των επιπέδων με διαφορετικό βαθμό ενίσχυσης ανάλογα με το ρόλο που αυτοί 

καλούνται να διαδραματίσουν στα πλαίσια του αναπτυξιακού σχεδιασμού της 

Περιφέρειας. Η συνολική ενίσχυση κάθε οικιστικού κέντρου πρέπει να κατευθυνθεί 

στην κάλυψη των αναγκών που απορρέουν από το συγκεκριμένο ρόλο του καθενός, 

με βάση τα συγκριτικά πλεονεκτήματά του, αναδεικνύοντας παράλληλα τα στοιχεία 

εκείνα που συνθέτουν την ιδιαίτερη του ταυτότητα. Η εξειδίκευση, η βελτίωση, η 

συμπληρωματικότητα των οικιστικών κέντρων αποτελούν βασική επιλογή της 

πολιτικής αυτής. 
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Π.1.4 ΑΝΑΔΡΑΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ  

Όπως προαναφέρθηκε, για την διατύπωση του προτεινόμενου προτύπου οικιστικής 

ανάπτυξης και χωρικής οργάνωσης ελήφθη υπόψη ο υπερκείμενος σχεδιασμός και οι 

στρατηγικές επιλογές του εγκεκριμένου Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού 

Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (Αριθ.Α.Π.26297 

ΦΕΚ Β΄ 1473/9.10.2003). 

Με βάση την προηγηθείσα ανάλυση και θεώρηση των παραμέτρων της 

διατυπωθείσας πρότασης δεν προκύπτει κάποια πρόταση ανάδρασης προς τα 

υπερκείμενα σχέδια. Αντίθετα προκύπτει συμπληρωματικότητα και ενίσχυση του 

υπερκείμενου θεσμοθετημένου σχεδιασμού.  

Ωστόσο πρέπει να τονιστεί, η ανάγκη να συντονιστεί περαιτέρω ο σχεδιασμός των 

όμορων περιοχών (πρώην Δήμων) με αυτή του Αγίου Μηνά στα πλαίσια του 

Καλλικράτη, με βάση τον οποίο ολόκληρο το νησί της Χίου αποτελεί έναν Δήμο. 

Επιπλέον, σημειώνεται ότι εκκρεμεί προς έγκριση το νέο διάταγμα των χρήσεων γης, 

που αναμένεται να επηρεάσει σε ένα βαθμό το περιεχόμενο των κατηγοριών των 

χρήσεων γης στα επιμέρους τμήματα της περιοχής μελέτης.  

Σε εκκρεμότητα παραμένουν, επίσης τα αποτελέσματα της νέας απογράφης του 

2011 από την ΕΣΥΕ, στοιχεία που ενδεχομένως να ανατρέψουν τα έως τώρα 

στατιστικά δεδομένα και τις, επ’αυτών, μελλοντικές προβλέψεις και προγραμματικούς 

υπολογισμούς. 

Τέλος, αναφορικά με τον αναπτυξιακό σχεδιασμό, ο οποίος πλέον αναφέρεται στο 

σύνολο της νήσου Χίου που αποτελεί το νέο Δήμο Χίου (Επιχειρησιακό Σχέδιο Χίου), 

οφείλει να λάβει υπόψη του τις ανάγκες και τον ιδιαίτερο αναπτυξιακό ρόλο του Αγίου 

Μηνά και με την πρόβλεψη επαρκούς χρηματοδότησης να συμβάλει στην προώθηση 

των αναγκαίων παρεμβάσεων, όπως η ήπια τουριστική ανάπτυξη με όρους 

οργάνωσης και η προστασία και ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού 

περιβάλλοντος και προϊόντος.  
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Π.2  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 

Εισαγωγή 

Στο πλαίσιο των διατάξεων του Ν.2508 (Φ.Ε.Κ. 124/Α/13-06-1997) και σε συνδυασμό 

με τις Τεχνικές Προδιαγραφές Μελετών Γ.Π.Σ. και Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. (Υ.Α. 

9572/1845/2000/ Φ.Ε.Κ. 209/Δ/7-4-2000), στο παρόν κεφάλαιο Π.2 της μελέτης του 

Β1 Σταδίου του ΣΧΟΟΑΠ Δήμου Αγίου Μηνά (νυν Δημοτικής Ενότητας Αγίου Μηνά 

Δήμου Χίου) υλοποιούνται οι κατευθύνσεις του Δομικού Σχεδίου του Δήμου, για τον 

χρονικό ορίζοντα μέχρι το 2021, αναφορικά με την οργάνωση των χρήσεων γης, την 

προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και εν γένει των φυσικών παραγωγικών 

πόρων, την προστασία των αρχαιολογικών χώρων και μνημείων, τα δίκτυα 

μεταφορών και υποδομών και την ασφάλεια – προστασία της περιοχής. Οι 

προτάσεις για την οργάνωση των χρήσεων γης και την προστασία του 

περιβάλλοντος αποτελούν την εξειδίκευση και το μέσο εφαρμογής του σεναρίου 

ανάπτυξης της περιοχής, πρωτίστως δε της χωρικής οργάνωσης και λειτουργίας της. 
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Π.2.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 

Η χωρική οργάνωση της περιοχής του Αγίου Μηνά (διοικητικά όρια τ. Δήμου), 

προωθείται μέσα από την οργάνωση των χρήσεων γης και την προστασία του 

περιβάλλοντος, σύμφωνα και με το άρθρο 4 του Ν. 2508/97.  

Οι προβλέψεις της τελικής πρότασης στοχεύουν στη βέλτιστη δυνατή οργάνωση των 

χρήσεων γης της περιοχής μελέτης με απώτερο ζητούμενο την 

διευκόλυνση/επιτάχυνση της τοπικής ανάπτυξης και τη διατήρηση της σε βάθος 

χρόνου (αειφορία). Συγκεκριμένα, η εν λόγω οργάνωση αποσκοπεί : 

 στον καθορισμό κατηγοριών χρήσεων γης και όρων δόμησης στην εκτός 

σχεδίου περιοχή με σκοπό την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού 

περιβάλλοντος (ΠΕΠ) και τον έλεγχο και περιορισμό της δόμησης (ΠΕΠΔ), 

ανάλογα με το χαρακτήρα κάθε κατηγορίας,  

 στον προσδιορισμό και την οργάνωση των προς πολεοδόμηση περιοχών 

οικιστικής ανάπτυξης,  

 στον εξορθολογισμό της επέκτασης της οικιστικής χρήσης σε νέες περιοχές 

και τον περιορισμό της κατάληψης γεωργικών, δασικών ή άλλων εκτάσεων. 

 στον περιορισμό της εκτός σχεδίου δόμησης 

 στη χωροθέτηση υποδομών αναπτυξιακού χαρακτήρα και γενικά στην 

αναβάθμιση όλων των υποδομών της περιοχής.  

 στην προβολή του τουριστικού προϊόντος με τον καθορισμό ζωνών 

τουρισμού και αναψυχής εντός των οικιστικών υποδοχέων, όπου έχει ήδη 

διαμορφωθεί αυτός ο χαρακτήρας (Καρφάς, Αγ.Ερμιόνη), άλλα και σε νέες 

περιοχές στις οποίες υφίστανται τάσης ανάπτυξης τουριστικής 

δραστηριότητας (Πλάκα, Κεραμεία). Παράλληλα προωθείται ο καθορισμός 

τέτοιων χρήσεων εντός των οικιστικών περιοχών ώστε να διευκολυνθεί και η 

ανάπτυξή τους ως περιοχών παραθερισμού μακράς διαρκείας και θεματικού 

τουρισμού. 

 στην πρόβλεψη πολλών και διαφορετικών παραγωγικών δραστηριοτήτων 

(εξόρυξη, τουρισμός, γεωργικές καλλιέργειες), στο πλαίσιο της ισόρροπης και 

αλληλοστηριζόμενης ανάπτυξης οικιστικού, περιαστικού, αγροτικού χώρου, 

και παραλιακού μετώπου και στην πρόβλεψη κατά αντιστοιχία παραγωγικών 

υποδοχέων που θα συμβάλλουν σε μια νέα ολοκληρωμένη αναπτυξιακή 

διαδικασία του Δήμου στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης.  

 στη διατήρηση και ενίσχυση των υφιστάμενων μονάδων μεταποίησης, 

αποθήκευσης και εμπορίου.  



     ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ, Ν. ΧΙΟΥ 

                                                                                   (νυν Δημοτική Ενότητα Αγίου Μηνά Δήμου Χίου) 

 

 

Στάδιο Β1 - ΠΡΟΤΑΣΗ 35

Τα κριτήρια προσδιορισμού των προαναφερόμενων τύπων περιοχών αφορούν : 

 σε παραμέτρους που επηρέασαν διαχρονικά τη χωρική δομή και λειτουργία 

της περιοχής και εξακολουθούν μέχρι σήμερα να διαμορφώνουν τις 

παρατηρούμενες τάσεις, 

 σε προβλήματα – ανάγκες που διαμορφώνονται από τη συσχέτιση της 

ενδογενούς δυναμικής με τις υφιστάμενες χωρικές θεσμικές ρυθμίσεις 

(ρυθμιστικού και πολεοδομικού χαρακτήρα), υποδεικνύοντας την 

καταλληλότητα και επάρκειά τους,  

 σε περιορισμούς και δεσμεύσεις οικιστικής ανάπτυξης που προκύπτουν από 

το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο οριοθετήσεων οικισμών.  

Σημειώνεται ότι, ο καθορισμός των μεγεθών της οικιστικής ανάπτυξης στην περιοχή 

μελέτης λαμβάνει υπόψη του τις αρχές της αειφορίας, τις τοπικές ανάγκες, την 

καταλληλότητα κάθε χώρου, καθώς και τις κατευθύνσεις που προκύπτουν από τον 

υπερκείμενο σχεδιασμό.  

Με βάση τα παραπάνω, οι προτάσεις σχεδιασμού και οργάνωσης των χρήσεων γης 

στο σύνολο της έκτασης του Αγίου Μηνά αφορούν στα εξής : 

I. Στην εκτός σχεδίου περιοχή του Δήμου, όπου προτείνονται :  

 Περιοχές Ελέγχου και Περιορισμού Δόμησης (ΠΕΠΔ), με 

συγκεκριμένες επιτρεπόμενες χρήσεις γης κατά περίπτωση, καθώς και 

με όρους και περιορισμούς δόμησης και προστασίας περιβάλλοντος, 

στοχεύοντας στη διατήρηση εκτάσεων με χαρακτήρα υπαίθρου, 

δηλαδή με περιορισμένη δόμηση, στην αποθάρρυνση της 

ανεξέλεγκτης δόμησης κατά μήκος υπεραστικών αξόνων και στην 

πλήρη αποθάρρυνση της δόμησης σε όχθες ρεμάτων, βουνοκορφές 

και ευαίσθητες εν γένει περιοχές. 

 Περιοχές Ειδικής Προστασίας (ΠΕΠ), με επιβολή περιοριστικών 

ειδικών χρήσεων, καθώς και άλλων πολεοδομικών και 

περιβαλλοντικών περιορισμών, με σκοπό : 

- Την προστασία και ανάδειξη των στοιχείων του φυσικού 

περιβάλλοντος και των περιοχών που χαρακτηρίζουν τη 

φυσιογνωμία του τόπου και του τοπίου (προστατευόμενες 

περιοχές, ποτάμιοι-ρεμάτιοι αποδέκτες με τις ευρύτερες 

περιοχές τους, δασικές εκτάσεις, ακτές, τοπία ιδιαίτερου 
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φυσικού κάλλους, προστασία και ανάδειξη της γεωργικής γης, 

κλπ.)  

- Την προστασία και ανάδειξη των περιοχών πολιτιστικού και 

αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, όπως προσδιορίστηκαν από τις 

αρμόδιες αρχαιολογικές υπηρεσίες.  

 Ζώνες ανάπτυξης παραγωγικών δυνατοτήτων περιλαμβάνοντας 

δραστηριότητες εξόρυξης και μεταποίησης, με στόχο την ενίσχυση και 

προστασία των τοπικών αυτών παραγωγικών δραστηριοτήτων και την 

αξιοποίησή τους στην αναπτυξιακή δυναμική του Δήμου. 

 

II. Για οικιστικές περιοχές, όπου προτείνονται :  

 Περιοχές προς Πολεοδόμηση σε τμήματα των υφιστάμενων 

οριοθετημένων οικισμών 

 Περιοχές Επέκτασης  

 Νέες περιοχές προς ένταξη και πολεοδόμηση με χρήση τουρισμού – 

αναψυχής 

 Περιοχές που χρειάζονται ανάπλαση ή αναμόρφωση  

 

III. Προτείνεται η οργάνωση και η ενίσχυση των μεταφορών, υποδομών, καθώς 

και των μέτρων ασφάλειας και προστασίας.  

 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι βασικές παράμετροι που ελήφθησαν υπόψη στην 

διατύπωση των βασικών αρχών της πρότασης.  

 

Π.2.1.1 Περιβαλλοντικές Παράμετροι 

Το φυσικό περιβάλλον του Αγίου Μηνά αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτημα στο 

πλαίσιο μιας αναπτυξιακής προοπτικής βασισμένης στην ελκυστικότητα, που 

μπορούν να προσδώσουν στην περιοχή, η ποιότητα της φύσης και των οικισμών 

της. Το φυσικό περιβάλλον μπορεί να αξιοποιηθεί στο σχεδιασμό και την προώθηση 

εναλλακτικών μορφών τουρισμού (αγροτουρισμός, οικοτουρισμός, κλπ.). Θεωρείται 

σημαντικός αναπτυξιακός πόρος, δεδομένης της ιδιαίτερης θέσης που λαμβάνει ο 

τουριστικός τομέας στην περιοχή, στο πλαίσιο τόσο της σημερινής διάρθρωσης της 
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οικονομικής και παραγωγικής δραστηριότητας, όσο και των βραχυ-μεσοπρόθεσμων 

αναπτυξιακών προοπτικών της. Παράλληλα, αποτελεί βασική «ποιοτική» συνιστώσα, 

όχι μόνο για τους σημερινούς ή δυνητικούς επισκέπτες, αλλά και για το πλαίσιο 

διαβίωσης του τοπικού πληθυσμού.  

Ο εξωοικιστικός χώρος του Αγίου Μηνά καλύπτεται από αρκετά ενδιαφέρον φυσικό 

περιβάλλον με εναλλαγή οικοτόπων (γεωργική γη, δασικές εκτάσεις, βοσκότοποι, 

λοφώδεις και παράκτιοι σχηματισμοί, κλπ.). Ο φυσικός αυτός πλούτος του Δήμου 

(νυν Δημοτικής Ενότητας) επηρεάζεται αρκετά από τις ανθρωπογενείς 

δραστηριότητες με αποτέλεσμα να χρήζει ιδιαίτερης διαχείρισης και προστασίας 

προκειμένου να αποφευχθεί η υποβάθμισή του και να επιτευχθεί η ανάδειξή του, 

καθώς αποτελεί κύριο κριτήριο για την ελκυστικότητα του Δήμου ως προορισμού, 

αλλά και για την ικανοποίηση των αναγκών των κατοίκων και των επισκεπτών του.  

Η ορθολογική διαχείριση και η αξιοποίηση των φυσικών πόρων σχετίζεται άμεσα με 

το μοντέλο ανάπτυξής του Δήμου και αποσκοπεί στη βιώσιμη ανάπτυξη μέσω του 

ελέγχου των χρήσεων γης και της προστασίας των περιβαλλοντικών στοιχείων του, 

δράσεις που αποτελούν διαχρονικά βασικές αρχές σχεδιασμού σε χωροταξική 

κλίμακα. 

Τα στοιχεία του Αγίου Μηνά που συνιστούν τις περιβαλλοντικές παραμέτρους που 

τίθενται για τον σχεδιασμό είναι τα εξής : 

1. Τα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής (εκτεταμένη ακτογραμμή, 

αρκετές παραλίες, ήπιες υψομετρικές διακυμάνσεις του εδάφους, αξιόλογο 

υπέδαφος – θυμιανούσικη πέτρα, κλπ.) 

2. Η παρουσία δασικών εκτάσεων 

3. Η παρουσία αξιόλογων τοπίων ή περιοχών και φυσικών σχηματισμών με 

οικολογική και αισθητική περιβαλλοντικά αξία (παράκτιο μέτωπο, αμμώδεις ακτές, 

βραχώδεις σχηματισμοί, λόφοι, κλπ.) 

4. Η ύπαρξη γεωργικής γης. Σημαντική παράμετρο στο σχεδιασμό αποτελεί η 

διατήρηση των υφιστάμενων μεγεθών στον πρωτογενή τομέα του Δήμου και 

ειδικότερα της γεωργίας, μιας και αναδεικνύεται σε μεγάλης σημασίας θέμα για 

την ευρωπαϊκή και εθνική αγροτική πολιτική, γεγονός το οποίο δεν θα επιτρέψει 

αλλαγή χρήσης στις υφιστάμενες αγροτικές εκτάσεις. Σε επίπεδο χρήσεων γης 

δίνεται προτεραιότητα στη διατήρηση των αρδευόμενων εκτάσεων και των 

παραδοσιακών ελαιώνων, στην ενίσχυση της μαστιχοπαραγωγής και των 

καλλιεργειών οπορωφόρων δέντρων. Σκοπός είναι η ανάσχεση της τάσης 



ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ, Ν. ΧΙΟΥ 

(νυν Δημοτική Ενότητα Αγίου Μηνά Δήμου Χίου)  

 

 

                                                                                                                               Στάδιο Β1 - ΠΡΟΤΑΣΗ 38 

αλλοίωσης και υποβάθμισης του φυσικού και παραδοσιακού αγροτικού τοπίου, 

το οποίο αποτελεί τουριστικό προϊόν για την περιοχή και πόρο που ελάχιστα έχει 

αξιοποιηθεί έως σήμερα και του οποίου η ορθολογική και αειφόρος αξιοποίηση 

εμφανίζεται ως κατ’ εξοχήν πηγή συμπληρωματικού εισοδήματος. Ξεχωριστή 

σημασία πρέπει να δοθεί στην παραγωγή της μαστίχας, η οποία αποτελεί 

προϊόν με Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης (ΠΟΠ), συνιστώντας 

παράλληλα, βασικό αναπτυξιακό πόρο τόσο για την περιοχή του Αγίου Μηνά, 

όσο και για ολόκληρο το νησί της Χίου. 

5. Η παρουσία πιέσεων από τον τουρισμό και την οικιστική ανάπτυξη που μπορούν 

να επιβαρύνουν σημαντικά τους φυσικούς πόρους της περιοχής, εάν δεν 

αναπτυχθούν οργανωμένα, κυρίως στην παράλια ζώνη. 

6. Η παρουσία θεσμοθετημένου αιγιαλού-παραλίας στην παράκτια ζώνη  

Επισημαίνεται ότι υπάρχουν θεσμοθετημένες αποφάσεις καθορισμού ορίων του 
αιγιαλού και της παραλίας σε δώδεκα (12) σημεία κατά μήκος της παράλιας ζώνης 

του Αγίου Μηνά και είναι οι ακόλουθες : 

• ΦΕΚ 207/Δ/6-5-1978 ‘‘Περί καθορισμού ορίων αιγιαλού και παραλίας εις θέσιν 

Λευκωνιά της Κοινότητας Θυμιανών, Νομού Χίου’’ 

• ΦΕΚ 496/Δ/9-8-1989 ‘‘Καθορισμός των ορίων του αιγιαλού και δημιουργία 

ζώνης παραλίας στη θέση Αγίας Φωτεινής της Κοινότητας Νεοχωρίου, Νομού 

Χίου’’ 

• ΦΕΚ 665/Δ/23-10-1989 ‘‘Καθορισμός των ορίων αιγιαλού και δημιουργία 

ζώνης παραλίας στη θέση «Κεραμεία» της Κοινότητας Θυμιανών του Νομού 

Χίου’’ 

• ΦΕΚ 500/Δ/26-5-1992 ‘‘Καθορισμός των ορίων αιγιαλού και παραλίας στη 

θέση Καρφά, Κοινότητας Θυμιανών, Νομού Χίου’’ 

• ΦΕΚ 313/Δ/5-4-1994 ‘‘Καθορισμός ορίων αιγιαλού και παραλίας στη θέση 

Καρφά της Κοινότητας Θυμιανών, Νομού Χίου’’ 

• ΦΕΚ 702/Δ/18-9-1998 ‘‘Καθορισμός των ορίων του αιγιαλού και δημιουργίας 

ζώνης παραλίας στη θέση ‘‘ΚΑΡΑΤΖΑ’’ Καρφά – Κοινότητας Θυμιανών Νομού 

Χίου’’ 

• ΦΕΚ 552/Δ/12-7-2001 ‘‘Καθορισμός των ορίων αιγιαλού και δημιουργία ζώνης 

παραλίας στη θέση ‘‘Αγ.Ερμιόνη’’ Θυμιανών, Δήμου Αγ.Μηνά, Νήσου Χίου’’ 
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• ΦΕΚ 756/Δ/9-9-2002 ‘‘Επανακαθορισμός των ορίων αιγιαλού - παραλίας στη 

θέση Αγία Ερμιόνη Κοινότητας Θυμιανών, Δήμου Αγ.Μηνά, Νήσου Χίου’’ 

• ΦΕΚ 833/Δ/26-9-2002 ‘‘Καθορισμός των ορίων αιγιαλού - παραλίας στην 

περιοχή ‘‘Αγία Ερμιόνη’’ - Θυμιανά, Δήμου Αγ.Μηνά, Νήσου Χίου’’ 

• ΦΕΚ 550/Δ/4-6-2003 ‘‘Καθορισμός ορίων αιγιαλού, παραλίας και παλαιού 

αιγιαλού στις περιοχές των οικισμών ‘‘Αγ.Ιωάννη και Αγ.Αιμιλιανού’’, Δήμου 

Ιωνίας, Νήσου Χίου, Νομού Χίου’’ 

• ΦΕΚ 1310/Δ/4-12-2003 ‘‘Καθορισμός των ορίων αιγιαλού, παραλίας στον 

οικισμό Καρφά, Θυμιανά ,Δήμου Αγ.Μηνά, Νήσου Χίου, Νομού Χίου’’ 

• ΦΕΚ 216/Δ/15-5-2008 ‘‘Καθορισμός των ορίων αιγιαλού – παραλίας – 

Παλαιού Αιγιαλού στην περιοχή Κεραμεία, Θυμιανά, Δήμου Αγ.Μηνά, Νήσου 

Χίου’’ 

Από τις παραπάνω αποφάσεις (και όπως αυτές αποτυπώνονται στον αντίστοιχο 

χάρτη) προκύπτει ότι το μεγαλύτερο τμήμα της ακτής του Αγίου Μηνά διαθέτει 

θεσμοθετημένο όριο αιγιαλού και παραλίας, καλύπτοντας τα τμήματα της ακτής που 

δέχονται τις περισσότερες πιέσεις (οικιστικές και τουριστικές). Καθορισμένο όριο 

αιγιαλού δεν υπάρχει στο Βόρειο τμήμα του Δήμου από το Κοντάρι μέχρι τον Καρφά, 

σε ένα τμήμα της Αγ.Ερμιόνης – Μεγ.Λιμνιώνα και σε ένα τμήμα της ακτής μεταξύ 

των Κεραμείων και της Αγίας Φωτεινής, στα οποία προτείνεται να καθοριστεί ο 

αιγιαλός και η παραλία, προκειμένου να αποφευχθούν περαιτέρω πιέσεις και 

αλλοιώσεις της ακτογραμμής και του παράλιου χώρου. 

Οι παράμετροι που αφορούν στο περιβάλλον και οι οποίες βρίσκονται σε άμεσο 

συσχετισμό με τις αναπτυξιακές προοπτικές του Δήμου πρέπει κατά το σχεδιασμό να 

εναρμονίζονται σε επίπεδο αποφάσεων με τις εξής αρχές : 

 Την αρχή διαχείρισης των υδάτινων πόρων  

 Την αρχή της προστασίας του εδάφους ως σημαντικού πόρου για τις 

μελλοντικές γενιές 

 Την αρχή της προστασίας του τοπίου 

 Την αρχή προστασίας από φυσικές καταστροφές 

Η εφαρμογή των παραπάνω αρχών σχεδιασμού και των παραμέτρων 

ενσωματώνεται στις προτάσεις της παρούσας μελέτης, όπως διατυπώνονται σε 

επόμενα κεφάλαια και κυρίως στο κεφάλαιο Π.2.3 «Ζώνες εφαρμογής χωροταξικών - 

πολεοδομικών μηχανισμών & προστασίας περιβάλλοντος». 
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Π.2.1.2 Πολιτιστικές – Ιστορικές Παράμετροι 

Αναφορικά με τις πολιτιστικές – ιστορικές παραμέτρους, σημειώνεται ότι στοιχεία 

σημαντικής πολιτιστικής κληρονομιάς διαχέονται σε όλη σχεδόν την έκταση του 

Δήμου (νυν Δημοτικής Ενότητας) με ιδιαίτερα σημεία ιστορικού ενδιαφέροντος τόσο 

κηρυγμένων μνημείων, όσο και μη κηρυγμένων χώρων στους οποίους έχουν 

εντοπιστεί αρχαιότητες ή νεότερα αξιόλογα μνημεία. Η πολιτιστική κληρονομιά του 

Αγίου Μηνά αφορά κυρίως σε βυζαντινά, μεσαιωνικά και νεότερα μνημεία.  

Στα πλαίσια αυτά, βασικό στόχο της πρότασης αποτελεί η διαφύλαξη, ανάδειξη και 

αξιοποίηση του πολιτιστικού αποθέματος, των χώρων αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, 

των κηρυγμένων διατηρητέων μνημείων όλων των ιστορικών περιόδων, καθώς και η 

επιδίωξη σύνδεσής τους μέσω περιβαλλοντικών διαδρομών περιήγησης (στην 

κατεύθυνση διάχυσης της τουριστικής δραστηριότητας). Είναι απαραίτητη η συνέχιση 

και ενδυνάμωση της προσπάθειας για ανάδειξη, διατήρηση και προστασία τους ως 

σημείων τουριστικής έλξης και συνιστωσών μιας υψηλού επιπέδου καθημερινότητας.  

Σχετικά με την πολιτιστική κληρονομιά του Αγίου Μηνά, οι βασικότερες παράμετροι 

που υπεισέρχονται στο σχεδιασμό αφορούν : 

1. στα κηρυγμένα ως διατηρητέα βυζαντινά μνημεία 

2. στα κηρυγμένα ως διατηρητέα νεότερα μνημεία 

3. στους, μεσαιωνικού και παραδοσιακού χαρακτήρα, πυρήνες των οικισμών 

του Νεοχωρίου και των Θυμιανών και στα οχυρωματικά μνημεία του Δήμου 

(π.χ.Βίγλες) που αποτελούν σημαντικά μνημεία της ιστορίας και της 

οχυρωματικής αρχιτεκτονικής της μεσαιωνικής Χίου. 

4. στο πλούσιο εκκλησιαστικό απόθεμα που απαντάται στον Άγιο Μηνά, 

συμπεριλαμβανομένων των δύο μεγάλων ιστορικών Μονών, με στόχο την 

ανάπτυξη θρησκευτικού τουρισμού. 

5. σε μνημεία και περιοχές που δεν προστατεύονται αλλά παρουσιάζουν 

αξιόλογα χαρακτηριστικά και πολιτιστική αξία (η Μονή Αγίου Κωνσταντίνου, 

το οικιστικό σύνολο Παντουκιός των Θυμιανών, κλπ.) 

6. στα κτίρια του παλιού εργοστασίου των Κεραμείων που είναι κηρυγμένα ως 

διατηρητέα από το Υπουργείο Αιγαίου. 

7. στα παραδοσιακά κτίσματα των οικισμών του Νεοχωρίου και των Θυμιανών 

που είναι κτισμένα με την ντόπια «θυμιανούσικη» πέτρα.  
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8. στην προβολή των πολιτιστικών και πολιτισμικών στοιχείων του Δήμου 

(έθιμα, γιορτές, κλπ.) που μπορούν να αποτελέσουν σημαντικό πλεονέκτημα 

προς την ανάπτυξη θεματικού τουρισμού (πολιτιστικές διαδρομές, 

θρησκευτικός τουρισμός). 

 

Έτσι, οι βασικές αρχές διαχείρισης και ανάδειξης του πολιτιστικού πλούτου της 

περιοχής μελέτης και οι προσπάθειες ένταξής του στο συνολικό σχεδιασμό, 

συνοψίζονται στα παρακάτω : 

 Ο υπάρχων ιστορικός και πολιτιστικός πλούτος αποτελεί πρωταρχικής 

σημασίας αναπτυξιακό πόρο στον επιχειρούμενο σχεδιασμό βιώσιμης 

ανάπτυξης. Καμιά ανάπτυξη δεν μπορεί να θεωρηθεί «βιώσιμη» χωρίς τον 

απαιτούμενο σεβασμό στο ιστορικό παρελθόν και τις μαρτυρίες του στο 

φυσικό χώρο και το πολιτιστικό περιβάλλον. 

 Τα διάσπαρτα μνημεία και σύνολα σε κάθε γεωγραφική περιοχή, με τη θέση 

που καταλαμβάνουν και με τον περιβάλλοντα χώρο τους, αποτελούν όλα μαζί 

μια ενότητα ειδικού ενδιαφέροντος στο φυσικό σχεδιασμό, και ως τέτοια θα 

πρέπει να τύχουν ενιαίας και συνολικής θεώρησης, μελέτης και 

αντιμετώπισης. 

 Το πλαίσιο των κατευθύνσεων που προκύπτουν από το σχεδιασμό, θα 

πρέπει να προβλέπει σε μια σύνθεση προτάσεων και μέτρων που θα 

στοχεύουν στην ανάδειξη και προβολή των μνημείων, καθώς και στην 

αρμονική λειτουργική ένταξη τους στον ιστό της περιβάλλουσας περιοχής και 

του Δήμου (νυν Δημοτικής Ενότητας) γενικότερα. 

 

Τα παραπάνω λαμβάνονται υπόψη στις προτάσεις των κεφαλαίων Π.2.3 «Ζώνες 

εφαρμογής χωροταξικών - πολεοδομικών μηχανισμών & προστασίας περιβάλλοντος» 

μέσω του ορισμού της ΠΕΠ 7 «Αρχαιολογικοί χώροι και Αξιόλογο Αρχιτεκτονικό και 

Πολιτισμικό Απόθεμα», στην πρόταση διαμόρφωσης των πεζοπορικών διαδρομών, 

καθώς και στο κεφάλαιο Π.3 «Γενική πολεοδομική οργάνωση & ρύθμιση των 

οικιστικών υποδοχέων». 
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Π.2.1.3 Παράμετροι ανθρωπογενούς περιβάλλοντος 

Τέλος ως προς τις παραμέτρους του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, εξετάζονται 

οι περιορισμοί και δεσμεύσεις, που τίθενται στην οικιστική ανάπτυξη και στην 

ανάπτυξη παραγωγικών δραστηριοτήτων.  

 

Υπερτοπικό οδικό δίκτυο 

Για λόγους ασφάλειας των υπεραστικών συγκοινωνιών και αναφορικά με τη δόμηση, 

έχουν καθοριστεί αποστάσεις από τα υφιστάμενα και προβλεπόμενα οδικά δίκτυα με 

τις διατάξεις του Π.Δ. 209/98 (ΦΕΚ 196/Α/98), στις οποίες δεν επιτρέπεται η δόμηση 

και οι οποίες ορίζονται ως εξής : 

 60μ. από τον άξονα της οδού εκατέρωθεν του Βασικού Εθνικού Δικτύου και 

όχι λιγότερο από 40μ. από το όριο της οδού και 20μ. από τους 

παράπλευρους του δρόμους. 

 40μ. από τον άξονα εκατέρωθεν του Δευτερεύοντος Εθνικού Δικτύου και όχι 

λιγότερο των 30μ. από το όριο της οδού. 

 30μ. από τον άξονα της οδού στο τριτεύον Εθνικό Οδικό. 

 20μ. εκατέρωθεν του Πρωτεύοντος Επαρχιακού Δικτύου. 

 6μ. εκατέρωθεν του Δευτερεύοντος Επαρχιακού Δικτύου. 

 

Κοιμητήρια 

Στην περιοχή του Αγίου Μηνά και δεδομένου ότι δεν προτείνεται η ίδρυση νέων 

κοιμητηρίων, προβλέπεται οριοθέτηση ζώνης προστασίας ακτίνας 75μ περιμετρικά 

των υφιστάμεων κοιμητηρίων των Θυμιανών και του Νεοχωρίου. Ειδικά για το 

κοιμητήριο των Κεραμείων που βρίσκεται στον εξωοικιστικό χώρο του Δήμου 

προτείνεται μεγαλύτερη ζώνη προστασίας ακτίνας 250μ., καθώς, σε περίπτωση 

κορεσμού των δύο άλλων κοιμητηρίων που βρίσκονται πολύ κοντά στους οικισμούς 

και δεν παρέχουν δυνατότητες επέκτασης, το κοιμητήριο των Κεραμείων θα κληθεί 

να παραλάβει τον επιπλέον φόρτο και ενδεχομένως να χρειαστεί επέκταση.  

Σε γενικές γραμμές, το πλαίσιο των κοιμητηρίων διέπεται από το Π.Δ. 1128 της 11-

15.12.1980 ΦΕΚ 284Α «Περί καθορισμού αποστάσεων δια την ίδρυση κοιμητηρίων», 

καθώς και από τον Ν. 2508/97 και ειδικότερα το άρθρο 29, παράγραφος 1 η οποία 

τροποποίησε – συμπλήρωσε το Π.Δ. 1128/1980, όπου παρέχεται η δυνατότητα, με 
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απόφαση του νομαρχιακού συμβουλίου μετά από γνώμη του οικείου δημοτικού 

συμβουλίου, να μειώνεται η απόσταση των ιδρυόμενων ή επεκτεινόμενων 

κοιμητηρίων εφόσον η μείωση αυτή δεν επιφέρει επιπτώσεις στο οικιστικό 

περιβάλλον και στην προστασία της δημόσιας υγείας.  

Τέλος, ο Ν.2508/97 δίνει υπό προϋποθέσεις (ζώνες πρασίνου, υδρογεωτεχνική 

μελέτη) τη δυνατότητα να μειωθεί περισσότερο η απόσταση για την έγκριση νέου 

σχεδίου από υφιστάμενα κοιμητήρια (50μ.). Λεπτομέρειες για την εφαρμογή των 

ανωτέρω έχουν καθοριστεί με την υπόψη ΚΥΑ Υγείας και Πρόνοιας και ΠΕΧΩΔΕ 

ΦΕΚ 838/Δ/98.Η έγκριση περιβαλλοντικών όρων γίνεται με απόφαση του οικείου 

Νομάρχη.  

 

Ζώνη Προστασίας Αερολιμένα Χίου 

Η περιοχή μελέτης βρίσκεται σε άμεση γειτνίαση με το αεροδρόμιο της Χίου, γεγονός 

που επηρεάζει τις χρήσεις που συγκεντρώνονται στην ευρύτερη περιοχή του, ενώ 

εξασφαλίζει ιδιαίτερη ευκολία πρόσβασης στον Άγιο Μηνά. Παράλληλα, η  ύπαρξη 

του αεροδρομίου, αλλά και των κύριων οδικών αξόνων που διέρχονται της περιοχής 

έλκουν τη συγκέντρωση εμπορικών, μεταποιητικών και αποθηκευτικών χρήσεων.  

Αναφορικά με τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε από την ομάδα μελέτης και των 

σχετικών ρυθμίσεων που ορίζονται από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, 

προκύπτει ότι από τη Ζώνη προστασίας του αεροδρομίου Χίου, δεν υπάρχει 

περιορισμός σχετικά με τις επιτρεπόμενες χρήσεις, αλλά με τα ύψη των κτιρίων. Η 

ζώνη προστασίας ορίζεται από ένα νοητό τραπέζιο με μικρή βάση τα σημερινά, προς 

νότο, όρια του αεροδιαδρόμου και το οποίο διευρύνεται προς το νότο, και εντός του 

οποίου καθορίζονται συγκεκριμένα επιτρεπόμενα ύψη κτιρίων. Ο έλεγχος αυτός, 

λαμβάνεται υπόψη στον τρόπο και τις άδειες δόμησης στο Δήμο Αγίου Μηνά χωρίς 

ωστόσο να προκαλεί ιδιαίτερες δεσμεύσεις ή απαγορεύσεις. 

Επιπλέον, σημειώνεται ότι το αεροδρόμιο βρίσκεται σε διαδικασία επέκτασης και 

προς το βορρά και προς το νότο. Προς το νότο, μάλιστα έχει ολοκληρωθεί η 

απαλλοτρίωση.  

 

Λατομικές ζώνες 

Στο Δήμο Αγίου Μηνά καταγράφονται λατομικές περιοχές ενεργές ή ανενεργές. Η 

λειτουργία των ενεργών λατομικών ζωνών διέπεται από τις διατάξεις του 
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Ν.2115/1993, σύμφωνα με τις οποίες σε απόσταση τουλάχιστον 1.000μ. έξω από την 

οριογραμμή τους, δεν επιτρέπεται η επέκταση του σχεδίου ή έγκριση νέου ή η 

ανέγερση οπουδήποτε κτίσματος, με εξαίρεση αυτά που εξυπηρετούν τη λατομική 

δραστηριότητα.  

Συγκεκριμένα, σχετικά με τη θυμιανούσικη πέτρα, επισημαίνεται ότι λόγω της 

υφιστάμενης οριοθέτησης των οικισμών της περιοχής δεν μπορεί να δοθεί άδεια για 

λατομική επιχείρηση, δεδομένου ότι αυτή πρέπει να απέχει τουλάχιστον 500μέτρα 
από τους οικισμούς, σύμφωνα με τα δεδομένα της γεωλογικής μελέτης της περιοχής. 
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Π.2.2 ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ : ΤΥΧΟΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ, ΝΕΟΙ 
ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΙ ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ 

Π.2.2.1 Επάρκεια των ήδη θεσμοθετημένων οικιστικών υποδοχέων 

Η εκτίμηση της χωρητικότητας των οικισμών γίνεται με βάση την Απόφαση 

10788/5.3.2004 (ΦΕΚ 285Δ) «Έγκριση πολεοδομικών σταθερότυπων (standards) και 

ανώτατα όρια πυκνοτήτων που εφαρμόζονται κατά την εκπόνηση των γενικών 

πολεοδομικών σχεδίων, των σχεδίων χωρικής και οικιστικής οργάνωσης ‘‘ανοικτής 

πόλης’’ και των πολεοδομικών μελετών». Οι επιμέρους παραδοχές δίνονται στη 

συνέχεια και αφορούν στον πληθυσμό, στα σταθερότυπα (standards), στους μέσους 

Συντελεστές Δόμησης και στα όρια των οικισμών. 

Προκειμένου να υπολογιστεί η απομένουσα χωρητικότητα κάθε οικισμού στον τέως 

Δήμο Αγίου Μηνά χρειάζεται να εκτιμηθεί η πυκνότητα οίκησής τους, αφού 

προσεγγιστεί ο μόνιμος και ο εποχικός πληθυσμός τους, μετρηθεί η έκτασή τους, 

ορισθεί ο βαθμός κορεσμού τους και υπολογισθεί ο μέσος συντελεστής δόμησης. 

Η εκτίμηση του πληθυσμού στο έτος – στόχο 2021 γίνεται σε πολυκριτηριακή βάση, 

όπως αναπτύχθηκε στο κεφάλαιο Π.1.2 «Εκτίμηση βασικών προγραμματικών 

μεγεθών» και απεικονίζεται στους Πίνακες Π.1.2.α και Π.1.2.β όπου ο μόνιμος 

πληθυσμός εκτιμάται στους 3.746 κατοίκους και ο εποχιακός σε περίοδο αιχμής σε 

4.709 άτομα. Στον Πίνακα Π.2.2.1 εκτιμάται το μέρος του παραπάνω πληθυσμού, 

μόνιμου και εποχιακού, που θα διαμένει στους υφιστάμενους και νέους οικιστικούς 

υποδοχείς.  

Οι επιφάνειες των οικισμών μετρήθηκαν με βάση τα διαγράμματα καθορισμού των 

ορίων τους (αποφάσεις νομάρχη). Το σύνολο της επιφάνειας των ήδη υφιστάμενων 

οριοθετημένων οικιστικών υποδοχέων ανέρχεται σε 276,78Ha. Για την εύρεση της 

δομήσιμης επιφάνειας τους, αφαιρέθηκε κατά οικισμό η επιφάνεια των κοινόχρηστων 

και μη δομήσιμων χώρων. 

Δεδομένου ότι όλοι οι οικισμοί του Δήμου ιεραρχούνται στο 4ο (Θυμιανά) και στο 5ο 

(υπόλοιποι) οικιστικό επίπεδο, ο συντελεστής κορεσμού «λ» λαμβάνει -με τις 

προοπτικές του σεναρίου ανάπτυξης- τιμή 0,4 (ίσος ή μεγαλύτερος του 0,4 κατά τις 

προδιαγραφές).   

Ο υπολογισμός της πυκνότητας κάθε οικισμού γίνεται βάσει του τύπου των 

προδιαγραφών  

d=σ/(k+uσ)104  

όπου : 
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σ είναι ο μέσος θεσμοθετημένος συντελεστής δόμησης που ισχύει σε κάθε οικισμό,  

k είναι το σταθερότυπο ωφέλιμης επιφάνειας κατοικίας και  

u είναι το σταθερότυπο γης για κοινωνική και τεχνική υποδομή.  

Ειδικότερα, για τους οικισμούς που παρουσιάζουν έντονη τουριστική δυναμική και 

αναμένεται να απορροφήσουν σημαντικό τμήμα της παραθεριστικής κίνησης του 

Δήμου, λαμβάνονται υπόψη τα σταθερότυπα ωφέλιμης επιφάνειας k’ και u’ τα οποία 

υπολογίζονται βάσει των συναρτήσεων :  

k΄=k+8*β   και   u΄=u+4*β, 

όπου k και u είναι τα παραπάνω σταθερότυπα κατοικίας και κοινωνικών/τεχνικών 

υποδομών και β η αναλογία εποχικού πληθυσμού προς τον μόνιμο.  

Ο συντελεστής k δίνεται από τις προδιαγραφές, για την α΄ κατοικία από 28-

45τμ./κάτοικο και για τη β΄ κατοικία από 15-35τμ./κάτοικο. Λαμβάνοντας υπόψη το 

παραπάνω σταθερότυπο, αλλά και τα στοιχεία της απογραφής της ομάδας μελέτης 

σχετικά με το μέγεθος των κατοικιών της περιοχής, ο συντελεστής k λαμβάνεται για 

τους οικισμούς του Νεοχωρίου και των Θυμιανών 40τμ./κάτοικο και για τους 

υπόλοιπους οικισμούς 35τμ./κάτοικο. 

Ο συντελεστής u για το σύνολο των υποδομών διοίκησης, εκπαίδευσης, πολιτισμού, 

λιανικού εμπορίου, ναών, πράσινου κλπ λαμβάνεται με στρογγυλοποιημένες τιμές 

30τμ/κάτοικο για τα Θυμιανά, το Νεοχώρι, 28τμ/κάτοικο για την Αγ.Ερμιόνη και τον 

Καρφά και 25τμ/κάτοικο για την Αγ.Φωτεινή και το Κοντάρι υπολογίζοντας ότι : 

• Για υποδομές διοίκησης η απαραίτητη επιφάνεια σε τ.μ./κάτοικο είναι 

0,4τ.μ./κάτοικο για τα Θυμιανά, 0,3τ.μ./κάτοικο για το Νεοχώρι, και 0,2τ.μ./κάτοικο 

για τους υπόλοιπους οικισμούς 

• Για υποδομές εκπαίδευσης, η απαραίτητη ωφέλιμη επιφάνεια είναι 0,9τ.μ./κάτοικο 

για Δημοτικό και 0,9τ.μ./κάτοικο για Γυμνάσιο - Λύκειο.   

• Για αθλητικές υποδομές απαραίτητη είναι η λειτουργία πυρήνα Α και έτσι η 

αναγκαία ωφέλιμη επιφάνεια ορίζεται σε 5,5τ.μ./κάτοικο.  

• Η ωφέλιμη επιφάνεια για υποδομές πολιτισμού ορίζεται σε 0,2τμ./κάτοικο 

• Η ωφέλιμη επιφάνεια για υποδομές πρασίνου και ενοριακούς ναούς ορίζεται σε 

7,0 τ.μ./κάτοικο και 1,5 τ.μ./κάτοικο, αντίστοιχα. 
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• Για υποδομές λιανικού εμπορίου, τέλος, χρειάζονται 0,4τ.μ./κάτοικο στα κύρια 

λειτουργικά εμπορικά κέντρα Θυμιανών, Καρφά και Κονταρίου και 0,2τ.μ./κάτοικο 

για τους υπόλοιπους οικισμούς.  

• Για δίκτυα υπολογίζεται το 7% της συνολικής πολεοδομούμενης επιφάνειας για 

οικισμούς μικρότερους των 2.000 κατοίκων, που αναλογεί από 7-8 τ.μ./κάτοικο.  

 

Ο μέσος συντελεστής δόμησης κάθε οικισμού υπολογίστηκε με βάση : 

• το μέσο μέγεθος των οικοπέδων στο σύνολο της εντός ορίων έκτασης των 

οικισμών, όπως αυτό προέκυψε από τα στοιχεία του κτηματολογίου και της 

επιτόπιας έρευνας. 

• τους θεσμοθετημένους Συντελεστές Δόμησης με βάση το θεσμικό πλαίσιο όρων 

δόμησης ανά οικισμό. 

• τη γη που προσφέρεται για ανάπτυξη, αφαιρουμένων των κοινοχρήστων και 

κοινής ωφέλειας χώρων. 

 

Στον Πίνακα Π.2.2.1 γίνεται, βάσει των ανωτέρω, ο έλεγχος επάρκειας της 

χωρητικότητας των υφισταμένων οικισμών, με την παραδοχή απορρόφησης της 

αναμενόμενης μέχρι το 2021 πληθυσμιακής αύξησης εντός των ορίων τους, όπως 

αυτά είναι σήμερα. Από τον Πίνακα συμπεραίνεται ότι :  

• Θα υπάρξει σημαντική απομένουσα χωρητικότητα στους οικισμούς των 

Θυμιανών και του Νεοχωρίου. Η χωρητικότητα των δύο αυτών οικισμών 

υπολογίζεται στο σύνολο των ορίων τους (συνεκτικό και διάσπαρτο) και παρόλο 

που το συνεκτικό τμήμα εμφανίζεται σχετικά κορεσμένο, υπάρχουν περιθώρια 

ανάπτυξης στο διάσπαρτο. 

• Θα υπάρξει σημαντική έλλειψη χωρητικότητας στη Χωρική Ενότητα του 

παράκτιου μετώπου. Πιο αναλυτικά σημειώνεται ότι ο οικισμός του Καρφά 

εμφανίζει έλλειψη χωρητικότητας, ενώ ο οικισμός της Αγίας Ερμιόνης 

παρουσιάζει απομένουσα χωρητικότητα. Σημειώνεται, επίσης ότι στο παράλιο 

μέτωπο καταγράφονται και οι μη οριοθετημένοι οικισμοί της Πλάκας και των 

Κεραμείων, οι οποίοι εμφανίζουν πιέσεις τουριστικής ανάπτυξης. Υπολογίζοντας, 

λοιπόν τη Χωρική Ενότητα στο σύνολό της σημειώνεται σημαντική έλλειψη 

χωρητικότητας.  
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• Σημαντική έλλειψη χωρητικότητας θα υπάρξει, επίσης, και στον οικισμό της Αγίας 

Φωτεινής. Ωστόσο για την Αγ.Φωτεινή, επισημαίνεται ότι τμήμα του οικισμού 

ανήκει στον τ. Δήμο Ιωνίας, γεγονός που απαιτεί συνολική μελέτη ώστε να 

προκύψουν τα πραγματικά δεδομένα για τις ανάγκες επέκτασης της περιοχής και 

θεσμοθέτησης των αναγκαίων λειτουργιών. Σημειώνεται ωστόσο ότι αναφορικά 

με τις πιέσεις, στο τμήμα της Αγ.Φωτεινής που βρίσκεται στα όρια του Αγίου 

Μηνά, θα απορροφηθούν από τις επεκτάσεις με χρήση τουρισμού-αναψυχής, 

που προβλέπονται στο παράκτιο μέτωπο (Κεραμεία).  

• Αναφορικά με την περιοχή του Κονταρίου – Λευκωνιάς δεν φαίνεται να προκύπτει 

έλλειψη χωρητικότητας, ωστόσο πρέπει να ληφθεί υπόψη η γειτνίαση της 

περιοχής με την πόλη της Χίου και την περιοχή του αεροδρομίου.  

 

Συνολικά πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η περιοχή του Αγίου Μηνά αναπτύσσεται ως 

προάστιο της πόλης, με αποτέλεσμα οι οικισμοί της να αποτελούν υποδοχείς της 

δυναμικής επέκτασης του πολεοδομικού συγκροτήματος της Χίου. 

Ως εκ τούτου δημιουργείται σαφής ανάγκη πρόβλεψης νέων οικιστικών υποδοχέων, 

είτε με επέκταση των υφιστάμενων οικισμών, είτε με εντάξεις νέων οικιστικών 

υποδοχέων, σε κατάλληλες περιοχές που ήδη παρουσιάζουν ένταση οικιστικής 

ανάπτυξης, είτε με προτάσεις πολεοδόμησης υφιστάμενων οικιστικών υποδοχέων, 

προκειμένου να διατηρηθεί ο χαρακτήρας της υφιστάμενης και διαφαινόμενης τάσης 

τουριστικής ανάπτυξης στην περιοχή του Αγίου Μηνά με μια ποιότητα οικιστικού 

περιβάλλοντος που προδιαγράφεται με χαμηλές πυκνότητες οίκησης. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Π.2.2.1 - ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ 

ΚΑΤΟΙΚΟΙ 2021 

ΧΩΡΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΣ 
ΥΠΟΔΟΧΕΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ 

μόνιμοι εποχικοί 

εποχικοί 
/ μόνιμοι 

β 

Σύνολο 
μόνιμων-
εποχικών 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 
(Ha) 

Μέσος θεσμ. 
συντελεστής 
δόμησης    

σ 

Υφιστά-
μενα 
κοινό-
χρηστα 

Kαθαρή 
γη για 

πολεοδό-
μηση 

κ u d λ 
Χωρητι-
κότητα  

c 

ΑΠΟΜΕ
ΝΟΥΣΑ 
ΧΩΡΗΤΙ
ΚΟΤΗΤΑ 

1.1 Νεοχώρι 521 464 0.89 985 οριοθετημένος οικισμός 49.40 0.94 3.25 46.15 40 30 119 0.40 2 206 1221 

1.2 Αγία Φωτεινή 58 385 6.64 443 οριοθετημένος οικισμός 3.87 0.92 1.28 2.59 35 25 159 0.40 164 -279   

1.3 Μονή Αγίου Μηνά 26 0 0.00 26 Μονή                     
1 ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ 605 849 1.40 1 454   53.27   4.53 49         2 370 942 

  2.1 Θυμιανά 1 491 740 0.50 2 231 οριοθετημένος οικισμός 110.00 0.95 12.69 97.31 40 30 128 0.40 4 973 2 742 
2 ΘΥΜΙΑΝΩΝ 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΚΗΣ  ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΥΜΙΑΝΩΝ 1 491 740 0.50 2 231   110.00   12.69 97.31         4 973 2 742 

3.1 Καρφάς 907 1 280 1.41 2 187 οριοθετημένος οικισμός 37.00 0.91 6.15 30.85 35 28 118 0.40 1 460 -727 

3.2 Πλάκα 39 350 8.97 389 μη οριοθετημένος 
οικισμός                   -389 

3.3 Αγ.Ερμιόνη-Μεγ.Λιμνιώνας 563 1 150 2.04 1 713 οριοθετημένος οικισμός 54.00 0.88 8.61 45.39 35 28 148 0.40 2 679 966 
  

3.4 Κεραμεία 33 220 6.67 253 μη οριοθετημένος 
οικισμός                   -253 

3 ΚΑΡΦΑ - 
ΕΡΜΙΟΝΗΣ 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΦΑ - ΑΓ.ΕΡΜΙΟΝΗΣ 1 542 3 000 1.95 4 542   91.00   14.76 76.24         4 139 -403 

4.1 Κοντάρι-Λευκώνια 85 120 1.41 205 οριοθετημένος οικισμός 22.51 0.88 3.10 19.41 35 25 154 0.40 1 199 994 
  

4.2 Μονή Αγ. Κωνσταντίνου 23 0 0.00 23 Μονή                     4 ΚΟΝΤΑΡΙΟΥ- 
ΛΕΥΚΩΝΙΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΝΤΑΡΙΟΥ-ΛΕΥΚΩΝΙΑΣ 108 120 1.11 228   22.51   3.10 19.41         1 198.65 994 

Δήμος Αγίου Μηνά 3 746 4 709   8 455   276.78   35.08 241.70         12 681 4 274.74 

                    

1. Στον υπολογισμό της χωρητικότητας για τον οικισμό της Αγ.Φωτεινής, λαμβάνεται υπόψη το σύνολο της έκτασης της οριοθέτησης (παρόλο που τμήμα του ανήκει στο Δήμο Ιωνίας), καθώς και ο πληθυσμός κατά την ΕΣΥΕ δίνεται για το σύνολο του οικισμού.  
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Π.2.2.2 Απαιτούμενες επεκτάσεις, νέοι οικιστικοί υποδοχείς 

Με αφετηρία την παραπάνω διαπίστωση και έχοντας υπόψη τη διαθεσιμότητα 

εκτάσεων που είναι κατάλληλες για οικιστική χρήση, τις καταγραφείσες δεσμεύσεις 

χρήσεων γης, την γεωλογική καταλληλότητα και τις εκδηλωμένες πιέσεις ανάπτυξης, 

επιχειρείται μια ρεαλιστική προσέγγιση στον καθορισμό των εκτάσεων που θα 

προταθούν για οικιστική και τουριστική ανάπτυξη, αφού προσεγγισθεί αναλυτικά το 

πληθυσμιακό μέγεθος που θα έχουν οι οικιστικοί υποδοχείς στο προγραμματικό έτος 

2021.  

Η προσέγγιση αυτή καταγράφεται στον Πίνακα Π.2.2.2, όπου αρχικά κατανέμεται ο 

πληθυσμός του 2021, εντός των θεσμοθετημένων οικιστικών υποδοχέων, με βάση 

τις παραδοχές οικιστικής ανάπτυξης του Σεναρίου Παρέμβασης, συνυπολογίζοντας 

και τον πληθυσμό των νέων οικιστικών υποδοχέων που προτείνεται να ενταχθούν σε 

σχέδιο.  

Στη συνέχεια δίδεται η συνολική εικόνα της πολεοδομικής οργάνωσης του τ.Δήμου, 

με προσέγγιση των βασικών μεγεθών των προτεινόμενων επεκτάσεων των 

υφιστάμενων οριοθετημένων οικισμών, εντάξεων νέων περιοχών, μέσου συντελεστή 

δόμησης, πυκνοτήτων και χωρητικότητας, με στόχο να καλυφθεί το έλλειμμα 

χωρητικότητας που εκτιμήθηκε στο προηγούμενο Κεφάλαιο Π.2.2.1.  

Στον Πίνακα Π.2.2.2 δίδονται οι προτεινόμενοι νέοι οικιστικοί υποδοχείς κατά 

κατηγορία παρέμβασης (επεκτάσεις, εντάξεις σε σχέδιο), με τις κατ’ αρχήν 

οριζόμενες επιφάνειες τους. 

Αναλυτικότερα, δίνονται παρακάτω οι προτεινόμενες επεκτάσεις υφιστάμενων 

οικισμών και οι εντάξεις νέων οικιστικών υποδοχέων.  

 

Επεκτάσεις – Εντάξεις 

Οι νέοι οικιστικοί υποδοχείς εντοπίζονται σε παραλιακές περιοχές, εκτός ζωνών 

προστασίας του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, οι οποίες ελκύουν 

σημαντικό αριθμό οικιστών και χρηστών/επισκεπτών, και παρουσιάζουν παντελή 

έλλειψη τεχνικής/λειτουργικής υποδομής και παροχής μέτρων προστασίας των 

τοπικών περιβαλλοντικών αξιών, με αποτέλεσμα, στη θερινή κυρίως περίοδο αιχμής 

του τουρισμού να υφίστανται μια συνεχιζόμενη υποβάθμιση.  

Η ένταξη σε σχέδιο στοχεύει κυρίως στην παροχή τεχνικής και λειτουργικής 

υποδομής με πρόβλεψη κοινόχρηστων χώρων. Στοχεύει, επίσης, στη βελτίωση της 
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κυκλοφοριακής δυνατότητας πρόσβασης και στάθμευσης αυτοκινήτων, καθώς και 

στην πρόβλεψη μέτρων περιβαλλοντικής προστασίας με διαφύλαξη κυρίως των 

παραλιακών εκτάσεων για κοινή χρήση.  

Οι προτεινόμενες επεκτάσεις-εντάξεις είναι οι εξής :  

• Στο Κοντάρι, επεκτείνεται ο οριοθετημένος οικισμός σε έκταση επιφάνειας 

12,14Ha. Η εν λόγω περιοχή κρίνεται σκόπιμο να μη μείνει χωρίς σχεδιασμό και 

προγραμματισμό, καθώς :  

- βρίσκεται σε μια αρκετά ευαίσθητη περιοχή, εκατέρωθεν του οδικού άξονα 

που συνδέει την πόλη της Χίου με τον Καρφά, ο οποίος φέρει σημαντικό 

φόρτο κυκλοφορίας. Επίσης ο ίδιος οδικός άξονας φέρει τη συνέχεια της 

παρόδιας εμπορικής δραστηριότητας που αναπτύσσεται στην περιοχή 

του αεροδρομίου και η οποία θα πρέπει να πραγματοποιηθεί ελεγχόμενα 

και οργανωμένα. 

- αποτελεί το «υπόλοιπο» τμήμα μεταξύ των δύο οριοθετημένων τμημάτων 

- βρίσκεται σε γειτνίαση με την πόλη της Χίου, με αποτέλεσμα ενδεχομένως 

να κληθεί να παραλάβει τις πιέσεις οικιστικής εξάπλωσης πολεοδομικού 

συγκροτήματος Χίου, τόσο σε επίπεδο κατοικίας όσο και σε επίπεδο 

παραγωγικών δραστηριοτήτων (εμπόριο, μεταποίηση, κλπ.) 

• Νέοι οικιστικοί υποδοχείς Πλάκας και Κεραμείων επιφάνειας 27,80Ha και 

21,70Ha αντίστοιχα. Οι επεκτάσεις αυτές αποσκοπούν στη γενικότερη ρύθμιση 

που παράκτιο μετώπου του Αγίου Μηνά και στην κάλυψη των ελλειπουσών 

χωρητικοτήτων της συγκεκριμένης χωρικής ενότητας. Οι περιοχές της Πλάκας και 

των Κεραμείων θα κληθούν να καλύψουν τις ανάγκες τουριστικής δραστηριότητας 

που προκύπτουν :  

- από την έλλειψη χωρητικότητας του οικισμού του Καρφά  

- από την πληθυσμιακή συγκέντρωση και τις οικιστικές πιέσεις στους μη 

οριοθετημένους οικισμούς της Πλάκας και των Κεραμείων.  

- για την αποσυμφόρηση του Καρφά και της Αγ.Ερμιόνης και την αποφυγή 

της διόγκωσής τους. 

Σημειώνεται ότι παρόλο που ο οικισμός της Αγίας Ερμιόνης παρουσιάζει 

απομένουσα χωρητικότητα, δεν κρίνεται σκόπιμο να παραλάβει αυτός τον επιπλέον 

τουριστικό φόρτο που αναμένεται να προκύψει, καθώς η δομή του οικισμού 

παραπέμπει περισσότερο σε χαρακτηριστικά παραθεριστικού χαρακτήρα και 



ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ, Ν. ΧΙΟΥ 

(νυν Δημοτική Ενότητα Αγίου Μηνά Δήμου Χίου)  

 

 

                                                                                                                               Στάδιο Β1 - ΠΡΟΤΑΣΗ 52 

εξαντλείται κυρίως σε ενοικιαζόμενα δωμάτια. Στόχος είναι να μην προκύψει στον 

οικισμό της Αγίας Ερμιόνης ανάπτυξη μεγάλων και εκτεταμένων τουριστικών 

καταλυμάτων, αλλά να συνεχίσει να λειτουργεί ως προάστιο της Χίου με κύριο 

χαρακτήρα τον παραθερισμό.  

Το σύνολο της επιφάνειας των προτεινόμενων επεκτάσεων ανέρχεται σε 61,64Ha 

που αντιστοιχεί σε ποσοστό 22,3% της επιφάνειας των υφιστάμενων οριοθετημένων 

οικισμών που ανέρχονται σε 276,78Ha. 

 

Πολεοδομήσεις υφιστάμενων οικιστικών υποδοχέων  

Σε ορισμένους οριοθετημένους οικισμούς του Αγίου Μηνά προτείνεται η 

πολεοδόμησή τους, καθώς παρουσιάζουν σημαντική οικιστική ανάπτυξη βάσει των 

διατάξεων των οριοθετήσεών τους, στερούνται όμως κυκλοφοριακής υποδομής και 

κοινόχρηστων χώρων. Οι οικισμοί αυτοί είναι οι εξής :  

• Στα Θυμιανά προτείνεται πολεοδόμηση του διάσπαρτου τμήματος του οικισμού, 

έκτασης 76,20Ha. 

• Στο Νεοχώρι προτείνεται πολεοδόμηση του διάσπαρτου τμήματος του οικισμού, 

έκτασης 37,21Ha. 

• Προτείνεται η πολεοδόμηση του οικισμού του Καρφά, έκτασης 37Ha. 

• Προτείνεται η πολεοδόμηση του οικισμού της Αγίας Ερμιόνης, έκτασης 54Ha. 

• Προτείνεται η πολεοδόμηση του οικισμού του Κονταρίου, έκτασης 22,51Ha. 

Το σύνολο της επιφάνειας των προτεινόμενων προς ένταξη σε σχέδιο περιοχών 

ανέρχεται σε 226,92Ha που αντιστοιχεί σε ποσοστό 80% της επιφάνειας των 

οριοθετημένων οικιστικών υποδοχέων. 

Οι παραπάνω υπολογισμοί που αφορούν σε προτάσεις επέκτασης των οικισμών 

προϋποθέτουν ότι οι μελέτες πολεοδόμησης θα εκπονηθούν και θα εγκριθούν σε 

«εύλογο» χρονικό διάστημα και θα αρχίσουν να εφαρμόζονται μερικά χρόνια πριν 

από το έτος – στόχο της μελέτης. Τυχόν καθυστερήσεις έχουν ως αποτέλεσμα 

συχνά: 

 Την ακύρωση οποιασδήποτε πρόβλεψης για την κάλυψη των ελλειμμάτων 

χωρητικότητας και των μελλοντικών αναγκών.  

 Την ακύρωση της δυνατότητας απόδοσης κοινόχρηστων και κοινωφελών 

χώρων μέσα και έξω από τα όρια των οικισμών. 
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Στον παρακάτω πίνακα συμπυκνώνονται οι προτεινόμενες πολεοδομικές ρυθμίσεις 

στην περιοχή μελέτης : 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Π.2.2.2.α – ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ  

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (Ηα) A/A ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΣ ΥΠΟΔΟΧΕΑΣ ΡΥΘΜΙΣΗ 
μερική συνολική 

1 Νεοχώρι Πολεοδόμηση (υφιστάμενου 
υποδοχέα) 37,21 

2 Θυμιανά Πολεοδόμηση (υφιστάμενου 
υποδοχέα) 76,20 

3 Καρφάς Πολεοδόμηση (υφιστάμενου 
υποδοχέα) 37,00 

4 Αγία Ερμιόνη Πολεοδόμηση (υφιστάμενου 
υποδοχέα) 54,00 

5 Κοντάρι - Λευκώνια Πολεοδόμηση (υφιστάμενου 
υποδοχέα) 22,51 

226,92 

6 Κοντάρι - Λευκώνια Πολεοδόμηση νέου 
οικιστικού υποδοχέα 12,14 

7 Πλάκα Πολεοδόμηση νέου 
οικιστικού υποδοχέα 27,80 

8 Κεραμεία Πολεοδόμηση νέου 
οικιστικού υποδοχέα 21,70 

61,64 
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ΠΙΝΑΚΑΣ  Π.2.2.2   ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ 

ΚΑΤΟΙΚΟΙ 2021 

ΧΩΡΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΣ ΥΠΟΔΟΧΕΑΣ 

μόνιμοι εποχικοί 

Λόγος 
εποχικοί/ 
μόνιμοι β 

Σύνολο 
μόνιμων-
εποχικών 

ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 
(Ha) 

Μέσος 
συντελεστής 
δόμησης  

σ 

προβλε-
πόμενα 
κοινό-
χρηστα 

(Ha) 

Kαθαρη 
γη για 

πολεοδό-
μηση 

κ u d λ 
Χωρητι-
κότητα 

c 

ΑΠΟΜΕ-
ΝΟΥΣΑ 
ΧΩΡΗΤΙ-
ΚΟΤHTA 

1.1.α Νεοχώρι (συνεκτικό) οριοθετημένος 
οικισμός 12.19 1.10 2.44 9.75 40 30 131 0.40 511 

1.1.β Νεοχώρι (διάσπαρτο) 
521 464 0.89 985 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ 37.21 0.80 11.16 26.05 40 30 125 0.40 1 302 
828 

1.2 Αγία Φωτεινή 58 385 6.64 443 οριοθετημένος 
οικισμός 3.87 0.80 0.97 2.90 35 25 123 0.40 143 -300 

1.3 Μονή Αγίου Μηνά 26 0 0 26 -                     

1 ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ 605 849   1 454  53.27     38.70         1 956 528 

2.1.α Θυμιανά (συνεκτικό) οριοθετημένος 
οικισμός 33.80 1.15 6.76 27.04 40 30 142 0.40 1 540 

2.1.β Θυμιανά (διάσπαρτο) 
1 491 740 0.50 2 231 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ 76.20 0.80 22.86 53.34 40 30 125 0.40 2 667 
1 976 

2 ΘΥΜΙΑΝΩΝ 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΥΜΙΑΝΩΝ 1 491 740   2 231  110.00     80.38         4 207 1 976 

3.1 Καρφάς 907 1 280 1.41 2 187 ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ 37.00 0.80 11.10 25.90 35 28 109 0.40 1 132 -1 055 

3.2 Πλάκα 39 350 8.97 389 ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ 
νέου οικ. υποδοχέα 27.80 0.60 11.12 16.68 35 25 120 0.40 801 412 

3.3 Αγ.Ερμιόνη - Μεγ.Λιμνιώνας 563 1 150 2.04 1 713 ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ 54.00 0.80 21.60 32.40 35 28 139 0.40 1 806 93 

3.4 Κεραμεία 33 220 6.67 253 ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ 
νέου οικ. υποδοχέα 21.70 0.60 8.68 13.02 35 25 120 0.40 625 372 

3 ΚΑΡΦΑ - 
ΕΡΜΙΟΝΗΣ 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΦΑ-ΕΡΜΙΟΝΗΣ 1 542 3 000   4 542   140.50     88.00         4 059 -483 

4.1   Κοντάρι - Λευκωνιά ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ 22.51 0.80 6.75 15.76 35 25 113 0.40 712 507 

4.2   Νέος Οικιστικός Υποδοχέας 
85 120 1.41 205 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ 
νέου οικ. υποδοχέα 12.14 0.60 3.64 8.50 35 25 120 0.40 408 408 

4.3   Μονή Αγ.Κωνσταντίνου 23 0 0 23 -                     
4 ΚΟΝΤΑΡΙΟΥ-

ΛΕΥΚΩΝΙΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΝΤΑΡΙΟΥ 108 120   228   34.65     24.26         1 120 915 

Δήμος Αγίου Μηνά 3 746 4 709   8 455   338.42     231.34         11 342 2 936 
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  

1. Στις νέες εντάξεις οικισμών το ποσοστό κοινοχρήστων υπολογίζεται στο 30-40% και εκτιμάται ότι θα ληφθεί με τις εισφορές του Ν.1337/83 και του Ν.2508/97. Συγκεκριμένα στους οικισμούς της Πλάκας και των Κεραμείων το ποσοστό 
κοινοχρήστων υπολογίζεται στο 40%, ενώ στην περιοχή του νέου οικιστικού υποδοχέα στο Κοντάρι υπολογίζεται στο 30%.  

2. Στους οριοθετημένους οικισμούς Νεοχωρίου και Θυμιανών το ποσοστό κοινοχρήστων υπολογίζεται ξεχωριστά στο συνεκτικό και στο διάσπαρτο τμήμα της οριοθέτησης, καθώς το συνεκτικό προτείνεται να παραμείνει ως έχει, ενώ στο 
διάσπαρτο προτείνεται πολεοδόμηση. Στο συνεκτικό τμήμα το ποσοστό των κοινόχρηστων χώρων υπολογίζεται στο υπάρχον και εκτιμάται στο 20%. Στο διάσπαρτο τμήμα το ποσοστό των κοινόχρηστων χώρων υπολογίζεται σε 30% 
και εκτιμάται ότι θα ληφθεί με τις διατάξεις του Ν.1337/83 και του Ν.2508/97. 

 

3. Στους οριοθετημένους οικισμούς του Καρφά και της Αγ.Ερμιόνης, που προτείνονται προς πολεοδόμηση το ποσοστό κοινοχρήστων υπολογίζεται σε 30% και 40% αντίστοιχα και εκτιμάται ότι θα ληφθεί με τις διατάξεις του Ν.1337/83 
και του Ν.2508/97)  

4. Στον οικισμό της Αγ.Φωτεινής το ποσοστό κοινοχρήστων υπολογίζεται στο υπάρχον και εκτιμάται στο 25%  
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Π.2.2.3 Χωρητικότητα ακτών 

Στην προαναφερόμενη αξιολόγηση χωρητικότητας των οικισμών και λόγω του μικτού 

χαρακτήρα τους (κύρια / παραθεριστική κατοικία), σ’ αυτό το στάδιο της μελέτης, 

γίνεται εκτίμηση της χωρητικότητας των ακτών με βάση την Απόφαση 6252/1342/10-

03/01-04-99, ΦΕΚ 292Β «Προδιαγραφές εκπόνησης Μελετών Γενικών κατευθύνσεων 

Περιοχών Ειδικά Ρυθμιζόμενης Πολεοδόμησης». 

Το σταθερότυπο που χρησιμοποιείται είναι «οι λουόμενοι ανά μέτρο μήκους ακτής» 

για τις διαφορετικές κατηγορίες ακτών, ανάλογα με τα φυσικά τους χαρακτηριστικά 

και το βαθμό χρήσης : 

ΑΚΤΕΣ Αμμώδεις1 Βαλτώδεις / Εκβολές Βραχώδεις 

Κορεσμένες (Κ) 2,0 1,4 0,5 

Μέτριας χρήσης (Μ) 1,0 0,7 0,25 

Ελεύθερες (Ε) 0,6 0,4 0,15 

 

Διευκρινίζεται ότι: 

• για τον υπολογισμό της χωρητικότητας των ζωνών Β’ κατοικίας, οι τιμές 

διπλασιάζονται 

• στις κορεσμένες ακτές περιλαμβάνονται οι ακτές που βρίσκονται κοντά σε αστικά 

κέντρα ή σε μεγάλες οικιστικές συγκεντρώσεις ή σε μεγάλα τουριστικά 

συγκροτήματα 

• στις ακτές μέτριας χρήσης περιλαμβάνονται οι ακτές κοντά σε αραιοδομημένες 

περιοχές ή μικρούς οικισμούς 

• στις ελεύθερες ακτές περιλαμβάνονται οι ακτές σε αδόμητες περιοχές ή περιοχές 

με φυσική δυσκολία προσπέλασης. 

Η κατηγοριοποίηση και κωδικοποίηση των ακτών παρουσιάζεται στον Πίνακα Π.2.2.3 

που ακολουθεί. Αναλυτικότερα στοιχεία για τις ακτές (φυσικά στοιχεία, οργάνωση, 

προσβάσεις, βλάστηση, πιέσεις, κλπ.) παρουσιάζονται στο Κεφάλαιο Π.2.3 «Ζώνες 

Εφαρμογής Χωροταξικών – Πολεοδομικών Μηχανισμών και Προστασία  

Περιβάλλοντος». 

                                                 
1 Συμπεριλαμβάνονται και οι παραλίες με χαλίκι και βότσαλο 
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Υπογραμμίζεται ότι, για τον έλεγχο χωρητικότητας, έχουν ληφθεί υπόψη μόνο οι 

παραλίες που είναι αναγνωρισμένες από την Γενική Γραμματεία Υδάτων του ΥΠΕΚΑ 

ως Ακτές κολύμβησης και όχι το σύνολο των ακτών του Δήμου. Επίσης, γίνεται η 

παραδοχή ότι δεν προσέρχονται ταυτόχρονα στις παραλίες κολύμβησης όλοι οι 

λουόμενοι μαζί, αλλά κατά διαφορετικά χρονικά διαστήματα ανά ημέρα, τα οποία 

μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε δύο ομάδες («βάρδιες»).  

Σε αυτή τη βάση, η χωρητικότητα σε λουόμενους για δύο «βάρδιες» ανά ημέρα 

ανέρχεται σε 18.520 άτομα, μέγεθος που υπερκαλύπτει αυτό του πληθυσμού αιχμής 

(8.455 άτομα, 2021). 

 

Πίνακας Π.2.2.3 - Εκτίμηση χωρητικότητας ακτών 

Α/Α 
ακτής1 Ονομασία Χαρακτηρισμός 

περιοχής2 
Φυσικά 

Χαρακτηριστικά 
Ακτής 

Χαρακτηρισμός 
ακτής3 

Μήκος 
ακτής σε 
μέτρα 

Συντελεστής4 
Χωρητικότητα 
σε λουόμενους 
για 2 "βάρδιες" 
ανά ημέρα 

    (α) (β) (γ) (δ) (ε) (στ )= 2 * δ * ε 
1 Κοντάρι α' κατοικία χαλίκια / βότσαλα Μ 500 1 1000 
2 Καρφάς β' κατοικία αμμώδης K 1200 4 9600 
3 Αγ. Ερμιόνη β' κατοικία βραχώδης Μ 820 2 3280 
4 Αγ. Φωτεινή β' κατοικία χαλίκια / βότσαλα Κ 580 4 4640 

ΣΥΝΟΛΟ: 3 100   18520 
        

1 βλ. χάρτη       
2 β' κατοικία κλπ.       
3 Κ=κορεσμένη, Μ=μέτριας χρήσης, Ε=ελεύθερη      

4 σύμφωνα με ΥΑ ΥΠΕΧΩΔΕ 6252/1342/10.03-01.04.1999, ΦΕΚ 292Β    
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Π.2.3 ΖΩΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΩΝ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ 
ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 

Στο πλαίσιο αυτής της ενότητας προτείνονται ζώνες ελέγχου χρήσεων γης και όρων 

– περιορισμών δόμησης οι οποίες εκφράζονται ως Περιοχές Ελέγχου και 

Περιορισμού της Δόμησης (Π.Ε.Π.Δ.) στην εκτός σχεδίου περιοχή του Αγίου Μηνά, 

καθώς και ως Περιοχές Ειδικής Προστασίας (Π.Ε.Π.). 

 

Οι προτεινόμενες Περιοχές Ειδικής Προστασίας (Π.Ε.Π.) διακρίνονται σε επτά 

υποκατηγορίες : 

• Η πρώτη υποκατηγορία αφορά στην προστασία των δασικών εκτάσεων 

• Η δεύτερη υποκατηγορία αφορά στην προστασία της αγροτικής γης, αναφορικά 

με την παραγωγή Μαστίχας στην περιοχή του λόφου του Αγίου Μηνά. 

• Η τρίτη υποκατηγορία αφορά στην προστασία και αποκατάσταση ανενεργών / 

λατομικών περιοχών. 

• Η τέταρτη υποκατηγορία αφορά στην προστασία των ακτών, του παράκτιου 

χώρου και του τοπίου γενικότερα. 

• Η πέμπτη υποκατηγορία αφορά στην προστασία του τοπίου, αναφορικά με τους 

δύο λόφους του Δήμου Αγίου Μηνά (νυν Δημοτική Ενότητα) στην κορυφή των 

οποίων είναι χτισμένες η Μονή του Αγίου Μηνά και η Μονή του Αγ.Κωνσταντίνου 

Φραγκοβουνίου αντίστοιχα. 

• Η έκτη υποκατηγορία αφορά στην προστασία των ευαίσθητων γεωλογικών 

περιοχών και υδρογραφικών σχηματισμών (υδατορέματα και παραρεμάτιες 

ζώνες, Παλαιοντολογικά Ευρήματα - Απολιθώματα Παλαιοπανίδας) 

• Η έβδομη υποκατηγορία αφορά στην προστασία αφενός των θεσμοθετημένων 

αρχαιολογικών μνημείων και αφετέρου στην προστασία των αξιόλογων μνημείων 

και οικιστικών συνόλων που δεν προστατεύονται άλλα αξιολογούνται από την 

ομάδα μελέτης ότι χρήζουν προστασίας και ανάδειξης. 
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Αντίστοιχα, οι προτεινόμενες Περιοχές Ελέγχου και Περιορισμού της Δόμησης 
(Π.Ε.Π.Δ.) διακρίνονται σε τρεις υποκατηγορίες : 

• Η πρώτη υποκατηγορία περιλαμβάνει την περιαστική περιοχή του οικισμού του 

Νεοχωρίου, όπου παρατηρείται εξάπλωση της οικιστικής ανάπτυξης, τη ζώνη 

παρά την Εθνική Οδό Χίου-Καλλιμασιάς και την παρόδια ζώνη στο τμήμα μεταξύ 

Θυμιανών και Κονταρίου όπου διαπιστώνεται η παρουσία οικιστικών πιέσεων.  

Στην πρώτη υποκατηγορία, αλλά με κάποιες διαφοροποιήσεις εντάσσεται και η 

περιοικιστική περιοχή του οικισμού της Αγ.Φωτεινής, όπου παρατηρείται 

εξάπλωση της οικιστικής ανάπτυξης.  

• Η δεύτερη υποκατηγορία αφορά στον έλεγχο και τον περιορισμό της δόμησης 

στο δυτικό τμήμα του Δήμου που καλύπτεται από αγροτική γη (καλλιέργειες 

ελαιώνων και οπωροφόρων), η οποία επιδιώκεται να διατηρήσει τον αγροτικό της 

χαρακτήρα και να συμβάλει στην ανάπτυξη αγροτουρισμού στην περιοχή. 

• Η τρίτη υποκατηγορία αφορά στον έλεγχο και τον περιορισμό της δόμησης στην 

υπόλοιπη ζώνη της ενδοχώρας (λοιπές περιοχές που δεν εντάχθηκαν σε κάποια 

υποπεριοχή προστασίας) με σκοπό την προστασία και διατήρηση του χαρακτήρα 

της υπαίθρου. 

 

Οι συγκριμένες περιοχές – ΠΕΠ και ΠΕΠΔ – που χωροθετούνται στον εξωοικιστικό 

χώρο του Δήμου Αγίου Μηνά (νυν Δημοτική Ενότητα), διέπονται από μια σειρά 

γενικών αρχών και κατευθύνσεων. 

Οι «Περιοχές Ειδικής Προστασίας – ΠΕΠ», ορίζονται με σκοπό την προστασία του 

φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος σε περιοχές που χρήζουν ειδικής 

διαχείρισης (δάση, δασικές εκτάσεις, ποτάμια, ρέματα, λίμνες, αρχαιολογικοί χώροι, 

προστατευόμενες περιοχές, τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, αγροτικό τοπίο κλπ). 

Στον ορισμό των ΠΕΠ, ιδιαίτερο βάρος αποδίδεται :  

Στις δασικές εκτάσεις της περιοχής μελέτης, όπου θεωρείται αναγκαίο να 

οριοθετηθούν και να κηρυχθούν υπό προστασία, προκειμένου να έχουν ανάλογη 

διαχείριση, ώστε να αποφευχθούν φαινόμενα υποβάθμισής τους, όπως 

καταπατήσεις εκτάσεων και ανεξέλεγκτη δόμηση, αλλά και φαινόμενα που οδηγούν 

στην πλήρη καταστροφή τους από τις πυρκαγιές.  

Στις εκτάσεις, κατά μήκος των παραρεμάτιων ζωνών του εξωοικιστικού χώρου, όπου 

θεωρείται αναγκαία η απαγόρευση δόμησης, επιχώσεων, ρίψης μπάζων και 
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σκουπιδιών στις κοίτες τους, υδροληψίας, λειτουργιών κάθε είδους αποξηραντικού 

δικτύου, όχλησης και θανάτωσης. Έμφαση θα πρέπει να δοθεί στην ορθολογική 

χρήση του υδάτινου δυναμικού των ποτάμιων σχηματισμών της ευρύτερης περιοχής.  

Στις γεωργικές εκτάσεις, όπως «αναγνώστηκαν» από την ομάδα μελέτης κατά τις 

επιτόπιες εργασίες στην περιοχή μελέτης. Για τις εν λόγω εκτάσεις προτείνεται η 

διατήρηση της γεωργίας, με έμφαση στα οπωροκηπευτικά, τη μαστίχα και τις ελιές 

και ο εκσυγχρονισμός της με την προσαρμογή των καλλιεργειών με σταδιακή 

ενίσχυση των περιβαλλοντικά φιλικότερων μορφών αγροτικής παραγωγής και των 

βιολογικών μεθόδων καλλιέργειας προκειμένου να αποφευχθεί η ρύπανση των 

εδαφών και των υπογείων υδάτων και να διατηρηθεί ένα βιώσιμο ισοζύγιο.  

Η στροφή προς την αειφορική γεωργία μέσω της εφαρμογής, μεταξύ άλλων, 

μεθόδων ολοκληρωμένης ή βιολογικής παραγωγής είναι μια τάση που συνιστάται 

ούτως ή άλλως στην Ευρώπη της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, η οποία δίνει 

έμφαση στην ποιότητα των προϊόντων και την προστασία του περιβάλλοντος. Πρέπει 

να σημειωθεί ότι οι νέες κατευθύνσεις της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής της ΕΕ που 

απορρέουν από τον Κανονισμό 1782/2003 έχουν ως προϋπόθεση για την πληρωμή 

των άμεσων ενισχύσεων την τήρηση του κώδικα ορθής γεωργικής πρακτικής και των 

κανόνων σε σχέση με την προστασία του περιβάλλοντος, όπως αυτοί εξειδικεύονται 

στην ΚΥΑ 324032/24.12.2004 (πολλαπλή συμμόρφωση). 

 

Οι «Περιοχές Ελέγχου και Περιορισμού Δόμησης – ΠΕΠΔ», εφαρμόζονται όπου 

απαιτείται έλεγχος και περιορισμός της οικιστικής εξάπλωσης μέσω του περιορισμού 

της εκτός σχεδίου δόμησης. Στις περιοχές αυτές καθορίζονται χρήσεις γης ή/και 

κανονιστικές ρυθμίσεις και επιβάλλονται και άλλα μέτρα ειδικής προστασίας. Στην 

περίπτωση του Αγίου Μηνά, προκειμένου αφενός να αντιμετωπιστούν οι πιέσεις που 

καταγράφονται  κυρίως στον περιαστικό χώρο και κατά μήκος των οδικών αξόνων 

και αφετέρου να προστατευτεί ο αγροτικός χαρακτήρας του εξωοικιστικού χώρου, 

κρίνεται σκόπιμη η ρύθμιση και προστασία των περιοχών που σήμερα δεν διέπονται 

από συγκεκριμένο καθεστώς.  

Με το ΣΧΟΟΑΠ στις ζώνες εντός ΠΕΠΔ «ορίζονται οι επιτρεπόμενες χρήσεις γης, το 

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

επιβάλλονται και άλλα μέτρα ειδικής προστασίας», σύμφωνα και με τις απαιτήσεις του 

άρθρου 4 του Ν.2508/97. Στις παραπάνω ζώνες επιτρέπονται επιλεκτικά ορισμένες 

από τις χρήσεις της «εκτός σχεδίου δόμησης» (Π.Δ.270/Ά/85), έτσι ώστε  
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 να εξυπηρετούνται χρήσεις που δεν κρίνεται σκόπιμο να χωροθετηθούν εντός 

του οικιστικού ιστού (π.χ. συνεργεία επισκευής μεγάλων οχημάτων, ειδικές 

χρήσεις υπεραγορών πολυκαταστημάτων μεγάλης κλίμακας, αποθηκευτικοί 

χώροί κέντρα διασκέδασης κ.λπ.), 

 οι επιτρεπόμενες χρήσεις να είναι συμβατές μεταξύ τους (είναι δυνατόν να 

θεσμοθετούνται κριτήρια ελάχιστης απόστασης μεταξύ ασύμβατων χρήσεων 

 να εξυπηρετούνται οι παραγωγικές ανάγκες των κατά περίπτωση ζωνών (π.χ. 

χρήσεις γεωργικών αποθηκών σε περίπτωση απλής γεωργικής γης, 

κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις σε περίπτωση ενδογενών δραστηριοτήτων 

κτηνοτροφίας κ.λπ).  

 

Οι «Περιοχές Ειδικής Προστασίας – ΠΕΠ» και οι «Περιοχές Ελέγχου και 

Περιορισμού Δόμησης – ΠΕΠΔ», για την περιοχή του Αγίου Μηνά, δίνονται 

αναλυτικότερα στη συνέχεια. 

 

Π.2.3.1 Περιοχές Ειδικής Προστασίας (Π.Ε.Π.)  

Π.2.3.1.1  Περιοχή Ειδικής Προστασίας (Π.Ε.Π.) 1 - «Δασικές εκτάσεις» 

Η ΠΕΠ 1 περιλαμβάνει τις εκτάσεις του τ. Δήμου Αγίου Μηνά (νυν Δημοτικής 

Ενότητας) που, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Δ/νση Δασών Χίου, εμπίπτουν στις 

διατάξεις της δασικής νομοθεσίας. Οι εκτάσεις αυτές είναι σχετικά περιορισμένης 

έκτασης και βρίσκονται διάσπαρτες, κυρίως στο Δ.Δ. Θυμιανών.  

Για τις περιοχές αυτές προτείνεται η απόλυτη προστασία του χώρου με κύριο στόχο 

τη διατήρηση και διαφύλαξη του φυσικού περιβάλλοντος. Τα οφέλη που προκύπτουν 

από την ύπαρξη και διατήρηση των περιοχών αυτών είναι πολλαπλά, μεταξύ των 

οποίων η προστασία του εδάφους από τη διάβρωση, η διατήρηση της 

βιοποικιλότητας και η διατήρηση του φυσικού κάλλους του τοπίου (αισθητική 

αναβάθμιση).  

Οι δασικές εκτάσεις διέπονται από καθεστώς προστασίας και υπάγονται στις 

διατάξεις του δασικού κώδικα και της δασικής νομοθεσίας (Ν.998/1979, 

Ν.1734/1987, Ν.2664/1998, όπως τροποποιήθηκαν με το Ν.3208/2003, κλπ.) και 

κάθε δραστηριότητα σε αυτές ελέγχεται από την αρμόδια Δασική Υπηρεσία. Στις 

περιοχές αυτές δεν επιτρέπεται η αλλαγή χρήσης τους πέρα των επεμβάσεων που 

προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία. 
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Στις περιοχές της ΠΕΠ 1 προτείνεται οι χρήσεις να περιορίζονται στις βασικές 

λειτουργίες που αφορούν σε ορεινές και δασικές περιοχές. Στις περιοχές αυτές 

απαγορεύεται η δόμηση και η πολεοδόμηση, καθώς και η αλλοίωση του τοπίου με 

έργα κάθε είδους, εκτός από τα απολύτως απαραίτητα κοινωφελή έργα και 

υποδομές, εγκαταστάσεις εξοπλισμού που έχουν σχέση με την πυροπροστασία κ.λπ. 

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον μπορούν να αναπτυχθούν ήπιες δραστηριότητες οι 

οποίες θα συνάδουν με την προστασία του φυσικού υποδοχέα αλλά και την 

εξειδικευμένη αναψυχή που μπορεί να προσφέρεται στον πολίτη. 

Συγκεκριμένα, στην ΠΕΠ 1 επιτρέπονται μόνο :  

 Υποδομές που είναι απαραίτητες για την προστασία των δασών σύμφωνα με 

τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, για τη δασική παραγωγή και την 

υπαίθρια αναψυχή (παρατηρητήρια, κιόσκια, παγκάκια). 

 Έργα για την προστασία της χλωρίδας και πανίδας και την αποκατάσταση και 

ανάπλαση του τοπίου. 

 

Για την πρόληψη των πυρκαγιών καθώς και την ελαχιστοποίηση των συνεπειών τους 

προτείνονται μια σειρά από μέτρα τα οποία είναι : 

 Διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών και συντήρηση των υπαρχόντων για την 

διακοπή της συνέχειας της καύσιμης ύλης. 

 Δημιουργία οδικού δικτύου για την άνετη και γρήγορη πρόσβαση των 

πυροσβεστικών οχημάτων σε όλη την έκταση, ώστε να επιτυγχάνεται έγκαιρη 

καταστολή πυρκαγιών. 

 Δημιουργία σημείων υδροληψίας των πυροσβεστικών οχημάτων (δεξαμενών, 

κρουνών, κλπ.). 

Για τους λοιπούς όρους και περιορισμούς δόμησης εφαρμόζονται οι διατάξεις του 

Π.Δ./24-5-85( ΦΕΚ-270/Δ/85), όπως ισχύει χωρίς τις προβλεπόμενες παρεκκλίσεις. 

Επισημαίνεται ότι η ακριβής οριοθέτησή των εν λόγω περιοχών θα οριστικοποιηθεί 

με τη κύρωση δασικών χαρτών από την αρμόδια Υπηρεσία Δασών και με τον έλεγχο 

μετά από επιτόπια αυτοψία και κατά τα ισχύοντα πράξη της αρμόδιας δασικής αρχής, 

η οποία κατισχύει του παρόντος χάρτη Π2 του ΣΧΟΟΑΠ.  
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Π.2.3.1.2  Περιοχή Ειδικής Προστασίας (Π.Ε.Π.) 2 - «Προστασία Αγροτικής Γης – 

Μαστιχόδεντρα» 

Η καλλιέργεια του μαστιχόδεντρου είναι άμεσα συνδεδεμένη με το νησί της Χίου, 

καθώς αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό του τοπίου της Νότιας Χίου και σημαντικό 

αναπτυξιακό παράγοντα του Δήμου, αλλά και του νησιού ολόκληρου. Σημαντικό είναι 

να αναφερθεί ότι η καλλιέργεια μαστιχόδεντρων δεν είναι εφικτή πουθενά αλλού, 

στην ηπειρωτική ή τη νησιωτική Ελλάδα ή στις γειτονικές ακτές της Τουρκίας, ούτε 

καν στο βόρειο τμήμα της Χίου, γεγονός που οφείλεται σε κάποια εδαφολογικά και 

κλιματολογικά στοιχεία που απαντώνται στη συγκεκριμένη περιοχή. Η 

«μοναδικότητα» αυτή καθιστά την καλλιέργεια και παραγωγή μαστίχας εξαιρετικής 

σημασίας δραστηριότητα που χρήζει προστασίας και ενίσχυσης. Επισημαίνεται ότι η 

μαστίχα αποτελεί προϊόν με Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης (ΠΟΠ). 

Η παραγωγή μαστίχας στον Δήμο Αγίου Μηνά (νυν Δημοτική Ενότητα) εντοπίζεται 

κυρίως στο Δ.Δ. Νεοχωρίου, και συγκεκριμένα στην περιοχή γύρω από το λόφο του 

Αγίου Μηνά. Παράγονται περίπου 4 τόνοι προϊόντος που διατίθενται στην Ένωση 

Μαστιχοπαραγωγών Χίου, παραγωγή που αντιστοιχεί περίπου στο 4% της 

συνολικής παραγωγής μαστίχας στο νησί. 

Με άξονα τα παραπάνω, στην ευρύτερη περιοχή γύρω από το λόφο του Αγίου Μηνά, 

ορίζεται Περιοχή Ειδικής Προστασίας της Αγροτικής γης που αφορά στην καλλιέργεια 

μαστιχόδεντρων, με σκοπό την προστασία, ανάδειξη και ενίσχυση της παραγωγής 

Μαστίχας και στόχο να συμβάλει περαιτέρω στην οικονομική δραστηριότητα της 

περιοχής, στην προσέλκυση τουρισμού στην κατεύθυνση του αγροτουρισμού, και 

στη διατήρηση αυτού του ιδιαίτερου φυσικού περιβάλλοντος που απαντάται μόνο στη 

Νότια Χίο, στα λεγόμενα Μαστιχοχώρια (στα οποία συμπεριλαμβάνονται και το 

Νεοχώρι και τα Θυμιανά).  

Στα πλαίσια αυτά προτείνεται όχι μόνο να διασφαλιστεί η παραγωγή της μαστίχας 

στο Δήμο, αλλά αν είναι δυνατό και να επεκταθεί, με παράλληλο εκσυγχρονισμό της 

διαδικασίας συλλογής, της αύξησης του μέσου μεγέθους αγροτικών εκμεταλλεύσεων 

με παροχή κινήτρων σε καλλιεργητές. 

Προτείνεται, επίσης, να καταγραφεί από αρμόδιο φορέα (π.χ. Ένωση 

Μαστιχοπαραγωγών Χίου) η περιοχή καλλιέργειας της μαστίχας στο Δήμο Αγίου 

Μηνά (νυν Δημοτική Ενότητα), και ενδεχομένως να καταμετρηθεί ο πληθυσμός των 

δέντρων, με σκοπό την προστασία ή και τη μελλοντική επέκταση της 

μαστιχοπαραγωγής.  
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Αναφορικά με τις χρήσεις και τους όρους και περιορισμούς δόμησης στην περιοχή 

της ΠΕΠ 2, αναφέρονται τα εξής : 

Στην περιοχή της ΠΕΠ 2 απαγορεύεται η δόμηση και η πολεοδόμηση, καθώς και η 

αλλοίωση του τοπίου με έργα κάθε είδους, εκτός από τα απολύτως απαραίτητα για 

την εξυπηρέτηση των αναγκών της μαστιχοπαραγωγής. 

Για τους λοιπούς όρους και περιορισμούς δόμησης εφαρμόζονται οι διατάξεις του 

ΠΔ/24-5-85 (ΦΕΚ-270/Δ/85), όπως ισχύει, χωρίς τις προβλεπόμενες σ' αυτό 

παρεκκλίσεις. 

 

Γενικά : 

 Απαγορεύεται η διάνοιξη νέων οδών, καθώς και η οποιαδήποτε επέμβαση 

στους τυχόν υπάρχοντες (διαπλάτυνση, βελτίωση, τσιμεντόστρωση , 

ασφαλτόστρωση κλπ.). 

 Επιτρέπεται μετά από σχετική άδεια από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία, 

η κατασκευή τοίχων αντιστήριξης (αναλημματικοί) μόνο για την διαμόρφωση 

του εδάφους για καλλιέργειες με εμφάνιση ξερολιθιάς και χρήση συνδετικού 

κονιάματος μόνο στην μη εμφανή πλευρά τους. 

 Επιτρέπεται η ανακατασκευή και η συντήρηση παλαιών ξερολιθιών 

(πεζούλες) με τα ίδια υλικά και μετά από σχετική άδεια από την αρμόδια 

πολεοδομική υπηρεσία.  

 

Π.2.3.1.3 Περιοχή Ειδικής Προστασίας (Π.Ε.Π.) 3 - «Προστασία / Αποκατάσταση 

Ανενεργών Λατομικών περιοχών» 

Η ΠΕΠ 3 προτείνεται να περιλαμβάνει την προστασία και αποκατάσταση των χώρων 

που έχουν προκύψει από τη λατόμευση της «Θυμιανούσικης» πέτρας (λατομεία 

αδρανών ή δομικών υλικών που σήμερα παρουσιάζονται επιχωματωμένα ή μη) ή την 

απόληψη αργιλικών υλικών κεραμοποιίας και οι οποίοι σήμερα για διάφορους λόγους 

παραμένουν ανενεργοί (σε κάποιους χώρους έχει ολοκληρωθεί η εξόρυξη, σε άλλους 

έχει διακοπεί η άδεια λατόμευσης, λόγω του ότι θα πρέπει να απέχουν τουλάχιστον 

500μ. από οικισμούς – σύμφωνα με τη γεωλογική μελέτη που έχει κατατεθεί, ενώ στο 

χώρο απόληψης αργιλικών υλικών στην περιοχή των Κεραμείων έχει διακοπεί η 

εξόρυξη λόγω της προβλεπόμενης κατασκευής φράγματος στην περιοχή, κλπ.).  
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Οι ανενεργοί λατομικοί χώροι αποτελούν πλήγμα για το τοπίο της περιοχής και 

χρήζουν άμεσης προστασίας, αποκατάστασης και πιθανής εκμετάλλευσης για την 

εξυπηρέτηση άλλων δραστηριοτήτων. Κρίσιμο ζητούμενο για τους χώρους αυτούς 

είναι η επανένταξή τους στο φυσικό περιβάλλον και η επαναφορά τους σε κάποια 

φυσική ισορροπία, κατά το μέτρο του δυνατού, με τελικό στόχο τη μείωση των 

αρνητικών επιπτώσεων της λατομικής εκμετάλλευσης και την αποφυγή φαινομένων 

διατάραξης του τοπίου.  

Οι περιοχές αυτές παρουσιάζουν ιδιαίτερο γεωπεριβαλλοντικό ενδιαφέρον ως παλιοί 

χώροι λατόμευσης και με την προοπτική της αποκατάστασής τους προτείνεται 

αξιοποιηθούν σε μια μουσειακού χαρακτήρα κατεύθυνση, με σκοπό αφενός την 

προστασία και προβολή του ίδιου του χώρου και αφετέρου την ανάδειξη των 

παραδοσιακών μεθόδων και εργαλείων λατόμευσης. Στα πλαίσια αυτά μπορεί να 

ενταχθεί και η προστασία και ανάδειξη του πετρώματος της θυμιανούσικης πέτρας, 

των τρόπων επεξεργασίας της και των τρόπων χρήσης και εφαρμογής της. 

Αναφορικά με τις χρήσεις και τους όρους και περιορισμούς δόμησης στην ΠΕΠ 3 

ορίζονται τα εξής :  

• απαγορεύεται κάθε είδους δόμηση και πολεοδόμηση, καθώς κρίνονται ως 

περιοχές ακατάλληλες γεωλογικά. 

• δεν ισχύουν οι διατάξεις του ΠΔ/24-5-85 (ΦΕΚ-270/Δ/85). 

 

Π.2.3.1.4  Περιοχή Ειδικής Προστασίας (Π.Ε.Π.) 4 - «Ακτές και Παράκτιο Φυσικό 

Περιβάλλον» 

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.2508/97, με το ΣΧΟΟΑΠ καθορίζονται ΠΕΠ και σε 

παραθαλάσσιες ζώνες, που δεν προορίζονται για πολεοδόμηση, συνεχόμενες ή μη 

προς τις πολεοδομημένες ή προς πολεοδόμηση περιοχές και ορίζονται και οι 

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

κατάτμηση των ιδιοκτησιών και επιβάλλονται και άλλα μέτρα ειδικής προστασίας.  

Η ΠΕΠ 4 περιλαμβάνει μια σειρά ακτών, παραθαλάσσιων σχηματισμών, παραλιακών 

ζωνών, με μικρή ή μεγάλη κλίση εδάφους, αλλά και αξιόλογων λοφωδών και 

βραχωδών περιοχών και αναφέρεται : 

• σε μια ζώνη πλάτους περίπου 50μ. που εφαρμόζεται σε ολόκληρη την 

ακτογραμμή του Αγίου Μηνά, εκτός των οριοθετημένων οικισμών του Καρφά, της 

Αγ.Ερμιόνης και της Αγ.Φωτεινής, όπου είναι ήδη διαμορφωμένη η δόμηση.  
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• σε ένα ευρύτερο τμήμα της ακτής μεταξύ της δασικής έκτασης του ακρωτηρίου 

της Αγ.Ελένης και της δασικής έκτασης που περιβάλλει τη Βίγλα της Αγ.Ελένης 

• σε μια ζώνη πλάτους 80μ. μεταξύ της περιοχής του Κονταρίου και της έκτασης 

του ΑΗΣ Χίου.  

 

Στις περιοχές της ΠΕΠ 4 επιτρέπονται μόνο :  

 αντλητικές εγκαταστάσεις σε απόσταση > ή = 80μ. από τη γραμμή αιγιαλού 

υδατοδεξαμενές σε απόσταση > ή = 80μέτρα από τη γραμμή αιγιαλού, 

φρέατα σε απόσταση > ή = 80μέτρα από τη γραμμή αιγιαλού  

 ο απολύτως αναγκαίος εξοπλισμός καθαριότητας – υγιεινής παραλίας (WC 

ντους -αποδυτήρια)  

 τα απολύτως αναγκαία έργα διαμόρφωσης πρασίνου και εξοπλισμός 

παραλίας (μη μόνιμες ελαφρές κατασκευές). 

 Ναυταθλητικές δραστηριότητες και εγκαταστάσεις 

 αγροτικές δραστηριότητες, αποθήκες φύλαξης γεωργικών εργαλείων 

 η ίδρυση μικροεπισκευαστικών ναυπηγείων – καρνάγιων παραδοσιακής 

μορφής μετά από σχετικές εγκρίσεις, μόνο στην παραλία του Κονταρίου 

 Για την εξυπηρέτηση των λουομένων επιτρέπεται η τοποθέτηση ελαφριάς μη 

μόνιμης ξύλινης κατασκευής για χρήση αναψυκτηρίου μέγιστης επιφάνειας 

10τ.μ. με μέριμνα του οικείου ΟΤΑ σε απόσταση τουλάχιστον 150μ. μεταξύ 

τους και ύστερα από έγκριση των αρμοδίων οργάνων.  

 

Για τους λοιπούς όρους και περιορισμούς δόμησης εφαρμόζονται οι διατάξεις του 

ΠΔ/24-5-85 (ΦΕΚ-270/Δ/85), όπως ισχύει χωρίς τις προβλεπόμενες σ' αυτό 

παρεκκλίσεις.  

Για την προστασία της παραλιακής ζώνης η απόσταση των κτιρίων από την 

καθορισμένη γραμμή του αιγιαλού ορίζεται στα 100,00μ.. Επιπλέον, στην παραλιακή 

αυτή ζώνη και σε απόσταση 150μ. από γραμμή αιγιαλού - παραλίας (όπου αυτή έχει 

καθοριστεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις) και ζώνης 200μ. από τη διαχωριστική 

γραμμή ξηράς - θάλασσας (όπου δεν έχει καθοριστεί ακόμη γραμμή αιγιαλού - 

παραλίας και έως ότου καθοριστεί) δεν επιτρέπεται : 
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 η αλλοίωση του φυσικού περιβάλλοντος, οι επιχωματώσεις, οι αμμοληψίες, 

εκριζώσεις, οι εκχερσώσεις, οι περιφράξεις, οι εκσκαφές 

 η ρύπανση των ακτών και των ρεμάτων που εκβάλλουν σε αυτές 

 οι δραστηριότητες που επιδρούν στο ρυθμό και τον τρόπο παροχής άμμου 

στην παράκτια ζώνη (διευθετήσεις ποταμών και χειμάρρων, κλπ). 

 η οικιστική δραστηριότητα, η ίδρυση νέων τουριστικών εγκαταστάσεων ή η 

επέκταση παλαιών, καθώς και η περαιτέρω ανάπτυξη λοιπών 

δραστηριοτήτων αναψυχής που θα οδηγήσουν στην υποβάθμισή τους.  

 οποιαδήποτε κατασκευή λυόμενη ή μη καθώς και δραστηριότητα που 

αλλοιώνει το περιβάλλον με την ευρεία έννοια ή παρεμποδίζει την ελεύθερη 

χρήση της παραλίας από το κοινό. Κατ΄ εξαίρεση επιτρέπεται η κατασκευή 

υπαίθριων στεγάστρων για τις ανάγκες δραστηριοτήτων αναψυχής - 

θαλάσσιων αθλημάτων (ενοικιάσεις σκαφών, καταδύσεις κλπ.) από ελαφρά 

υλικά (ξύλο, καλάμι). 

 η περαιτέρω επέκταση τυχόν υφιστάμενων γεωργικών δραστηριοτήτων προς 

την παράκτια ζώνη καθώς και η εντατικοποίηση της κτηνοτροφικής 

δραστηριότητας. Λήψη κινήτρων για την εφαρμογή παραδοσιακών τρόπων 

άσκησης της γεωργίας και της κτηνοτροφίας. 

 η χωροθέτηση υδατοκαλλιεργειών καθώς και ρυπαινουσών εγκαταστάσεων 

σε εγγύτητα με τις ακτές κολύμβησης. 

 

Επίσης προτείνονται: 

 Λήψη μέτρων για την διατήρηση της συνέχειας του παράκτιου χώρου 

(αποφυγή διάνοιξης δρόμων, εγκατάστασης πρόχειρων ή μόνιμων υποδομών 

κλπ). 

 Καθολικός καθορισμός της οριογραμμής του αιγιαλού και της παραλίας. 

 Οι οδοί εξυπηρέτησης τροχοφόρων, καθώς και οι χώροι στάθμευσης, 

απέχουν τουλάχιστον 100μ. από την καθορισμένη γραμμή του αιγιαλού. 

Επιτρέπεται η δημιουργία κοινοτικών πεζοδρόμων προσπέλασης προς την 

ακτογραμμή προσαρμοζόμενοι στο ανάγλυφο του εδάφους, μέγιστου 

πλάτους 2μ., μετά από έγκριση των αρμόδιων υπηρεσιών. 
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Στην ΠΕΠ 4 περιλαμβάνονται, επίσης, και οι Ακτές Κολύμβησης του Αγίου Μηνά, 

καθώς κρίνεται ότι συνιστούν βασικό στοιχείο της περιοχής, υψηλής αισθητικής και 

περιβαλλοντικής αξίας και σημαντικό φυσικό πόρο στον οποίο στηρίζεται η ανάπτυξη 

της τουριστικής δραστηριότητας στην περιοχή. Οι παραλίες συνιστούν ιδιαίτερους 

οικότοπους με ποικίλα χαρακτηριστικά (αμμώδεις ή βραχώδεις σχηματισμοί, 

βότσαλα, παράλια βλάστηση, κλπ.) που αποτελούν αξιόλογα και ευαίσθητα 

οικοσυστήματα και δέχονται έντονες πιέσεις από την οικιστική και τουριστική 

δραστηριότητα, και οι οποίες χρήζουν άμεσης προστασίας, ούτως ώστε να 

διατηρήσουν αναλλοίωτα τα φυσικά χαρακτηριστικά τους και να μην υποστούν 

επιπλέον επιβαρύνσεις.  

Σύμφωνα με την Ειδική Γραμματεία Υδάτων του ΥΠΕΚΑ, οι χαρακτηρισμένες ακτές 

κολύμβησης στην περιοχή του Αγίου Μηνά είναι οι παραλίες του Κονταρίου, του 

Καρφά, του Μεγάλου Λιμνιώνα και της Αγ.Φωτεινής. Αναλυτικότερα : 

 

Α. ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΟΝΤΑΡΙΟΥ 

Η παραλία του Κονταρίου ανήκει στο Υδατικό διαμέρισμα Νήσων Αιγαίου (GR14), 

στη λεκάνη απορροής του Ανατολικού Αιγαίου (GR36). Η ακτή εντάσσεται στο 

Παράκτιο Υδατικό Σύστημα των Ακτών Διαύλου Χίου (GR001400010011N).  

  

Η κολυμβητική ακτή αποτελεί το παράλιο τμήμα ενός μικρότερου ανοιχτού κόλπου, 

μήκους 2,7χλμ.. Το μήκος της παραλίας είναι 1.600μ., το μέσο πλάτος 10μ. και έχει 

προσανατολισμό βορειοανατολικό. Η παραλία Κοντάρι αναγνωρίσθηκε ως ακτή 

κολύμβησης το έτος 1995 και έκτοτε παρακολουθείται στο πλαίσιο των ετησίων 

προγραμμάτων παρακολούθησης της ποιότητας των κολυμβητικών υδάτων, τα 

οποία πραγματοποιούνται με ευθύνη του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και 

Κλιματικής Αλλαγής.  

Τον Ιούλιο του 2011, με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής 

Ενότητας Χίου, απαγορεύτηκε η χρήση των θαλάσσιων νερών για κολύμβηση 

διακόσια μέτρα εκατέρωθεν της εκβολής του χειμάρρου Κοκκαλά στην περιοχή 



     ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ, Ν. ΧΙΟΥ 

                                                                                   (νυν Δημοτική Ενότητα Αγίου Μηνά Δήμου Χίου) 

 

 

Στάδιο Β1 - ΠΡΟΤΑΣΗ 69

Κοντάρι και διακόσια μέτρα εκατέρωθεν του σημείου εκβολής των αποβλήτων 

(νερών ψύξης) του εργοστάσιο της ΔΕΗ Χίου στην περιοχή Λευκωνιά - Κοντάρι, 

καθώς από τα αποτελέσματα εργαστηριακών ελέγχων και επιτόπιων υγειονομικών 

ερευνών διαπιστώθηκε ότι δεν πληρούνται τα πρότυπα της κείμενης Νομοθεσίας για 

την ποιότητα των νερών κολύμβησης. 

Αναφορικά με τις χρήσεις σημειώνεται ότι η άμεση περιοχή της ακτής είναι οικιστική 

και περιλαμβάνει το αεροδρόμιο της Χίου, ξενοδοχειακά καταλύματα και 

παραθεριστικές κατοικίες. Επίσης, νότια της ακτής υπάρχει το εργοστάσιο 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας του νησιού και στο βόρειο τμήμα καρνάγιο για την 

επισκευή σκαφών. Στο κέντρο της παραλίας εκβάλλει το ρέμα Κοκκαλάς, ενώ στην 

ευρύτερη περιοχή της ακτής κυριαρχούν καλλιέργειες και η έκταση που 

καταλαμβάνουν οι ειδικές χρήσεις (ΔΕΗ, Revoil, κλπ.). Επισημαίνεται ότι η παράκτια 

ζώνη είναι τροποποιημένη λόγω της ύπαρξης μόνιμων κτισμάτων επί της ακτής, που 

όμως εμφανίζεται κυρίως στο όριο με το Δήμο Χίου. 

Η παραλία του Κονταρίου, εξαιτίας κυρίως της εγγύτητας της στις δραστηριότητες της 

πόλης της Χίου δέχεται αρκετές πιέσεις που αποτελούν δυνητικούς κινδύνους για την 

ποιότητα των υδάτων της και του φυσικού τοπίου γενικότερα. Οι κυριότερες πιέσεις 

που ασκούνται συνοψίζονται στα εξής :  

 Η Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Χίου περιλαμβάνει μεν 

δευτεροβάθμια επεξεργασία με απομάκρυνση θρεπτικών και απολύμανση, 

ωστόσο η διάθεση των επεξεργασμένων λυμάτων γίνεται μέσω 

υποθαλάσσιου αγωγού, η εκβολή του οποίου εντοπίζεται στη θαλάσσια 

περιοχή πλησίον της εγκατάστασης και σε απόσταση 1 χλμ. νότια της ακτής 

κολύμβησης του Κονταρίου. 

 Στο νοτιοανατολικό τμήμα της ακτής εντοπίζεται ο σταθμός 

ηλεκτροπαραγωγής της ΔΕΗ, τα απόβλητα του οποίου δύνανται να 

προκαλέσουν θερμική ρύπανση και να επηρεάσουν το θαλάσσιο 

οικοσύστημα.  

 Νοτιότερα υπάρχει η βιομηχανική μονάδα επεξεργασίας πετρελαιοειδών, τα 

απόβλητα της οποίας ενδέχεται να περιέχουν μη συμβατικούς ρύπους 

(φαινόλες, μερκαμπτάνες, αλδεΰδες, υδρογονάνθρακες και άλλα βαρέα 

μέταλλα). 

 Στο μέσο περίπου της ακτής εντοπίζεται η εκβολή του ρέματος Κοκκαλάς, 

που είναι συνεχούς ροής και, δυνητικώς, μεταφέρει ρυπαντικό φορτίο από την 
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ευρύτερη περιοχή η οποία χαρακτηρίζεται από μέτρια αγροτική 

δραστηριότητα. Το μεταφερόμενο φορτίο ενδέχεται να περιλαμβάνει 

αυξημένες συγκεντρώσεις θρεπτικών (κυρίως νιτρικών και φωσφορικών 

αλάτων) που προέρχονται από τα λιπάσματα και άλλων επικίνδυνων ουσιών 

που περιέχονται στα φυτοφάρμακα που εφαρμόζονται στις καλλιέργειες.  

 Στο βορειοδυτικό τμήμα της ακτής εντοπίζεται η εκβολή αγωγού μεταφοράς 

ομβρίων υδάτων. Λόγω του αστικού χαρακτήρα της περιοχής άμεσης 

γειτνίασης, οι επιφανειακές απορροές από τους δρόμους είναι δυνατόν να 

είναι επιβαρυμένες με τοξικές ουσίες (πετρελαιοειδή, βαρέα μέταλλα κ.α). 

 Σε απόσταση λίγων μέτρων από το βόρειο άκρο της κολυμβητικής ακτής 

εντοπίζεται χώρος για επισκευαστικές δραστηριότητες μικρών 

αλιευτικών σκαφών. Η μη ορθολογική χρήση λιπαντικών και ορυκτελαίων 

και η μη απομάκρυνση των παραγόμενων στερεών αποβλήτων, αποτελούν 

δυνητικές πηγές ρύπανσης.  

 Τέλος, στο μέσο περίπου της περιοχής κολύμβησης και πλησίον του ρέματος 

εντοπίστηκε χώρος με αδρανή υλικά. 

 

Β. ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΡΦΑ 

Η παραλία του Καρφά ανήκει στο Υδατικό διαμέρισμα Νήσων Αιγαίου (GR14), στη 

λεκάνη απορροής του Ανατολικού Αιγαίου (GR36). Η ακτή εντάσσεται στο Παράκτιο 

Υδατικό Σύστημα των Ακτών Διαύλου Χίου (GR001400010011N).  

   

Η παραλία του Καρφά βρίσκεται στα ανατολικά παράλια της Χίου, 5,5χλμ. νότια της 

Χώρας του νησιού, έμπροσθεν του ομώνυμου οικισμού και στον ομώνυμο όρμο. 

Τόσο η παράκτια ζώνη όσο και ο θαλάσσιος πυθμένας είναι αμμώδεις. Η παράκτια 

ζώνη είναι μερικώς τροποποιημένη λόγω της ύπαρξης μόνιμων κτισμάτων επί της 

ακτής και στο όριο της εμφανίζεται βλάστηση από αλμυρίκια. Η κολυμβητική ακτή 

αποτελεί το παράλιο τμήμα ενός ανοιχτού κόλπου, μήκους 2.150μ.. Το μήκος της 
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παραλίας είναι 700μ., το μέσο πλάτος 15μ., ενώ ο προσανατολισμός της είναι 

ανατολικός.  

Η παραλία Καρφάς αναγνωρίσθηκε ως ακτή κολύμβησης το έτος 1990 και έκτοτε 

παρακολουθείται στο πλαίσιο των ετησίων προγραμμάτων παρακολούθησης της 

ποιότητας των κολυμβητικών υδάτων, τα οποία πραγματοποιούνται με ευθύνη του 

ΥΠΕΚΑ. 

Η πρόσβαση στην παραλία γίνεται οδικώς μέσω περιφερειακού οδικού δικτύου. Η 

παραλία είναι οργανωμένη και διαθέτει υποδομές (ντους, αποδυτήρια, ξαπλώστρες, 

ομπρέλες, καλάθια απορριμμάτων, ναυαγοσώστη), ενώ παρέχεται και η δυνατότητα 

άσκησης θαλάσσιων αθλημάτων και ενοικίασης μηχανοκίνητου εξοπλισμού. Ο 

μέγιστος αριθμός λουομένων εκτιμάται σε 1.000 άτομα (από τη Γενική Γραμματεία 

Υδάτων του ΥΠΕΚΑ). 

Η άμεση περιοχή της ακτής είναι οικιστική και περιλαμβάνει ξενοδοχειακά 

καταλύματα και παραθεριστικές κατοικίες.  

Σχετικά με τις πιέσεις στη περιοχή, σημειώνεται ότι στο μέσο και στο νότιο τμήμα της 

ακτής εντοπίζονται εγκιβωτισμένες εκβολές ρεμάτων διαλείπουσας ροής.  

 

Γ. ΠΑΡΑΛΙΑ ΛΙΜΝΙΩΝΑ 

Η παραλία του Μεγ.Λιμνιώνα ανήκει στο Υδατικό διαμέρισμα Νήσων Αιγαίου (GR14), 

στη λεκάνη απορροής του Ανατολικού Αιγαίου (GR36). Η ακτή εντάσσεται στο 

Παράκτιο Υδατικό Σύστημα των Ακτών Διαύλου Χίου (GR001400010011N).  

  

Βρίσκεται στα ανατολικά παράλια της Χίου, 8χλμ. νότια της Χώρας του νησιού, 

έμπροσθεν του οικισμού της Αγίας Ερμιόνης. Τόσο η παράκτια ζώνη όσο και ο 

θαλάσσιος πυθμένας έχουν βότσαλα και βραχώδεις σχηματισμούς. Η παράκτια 

ζώνη είναι τροποποιημένη λόγω της ύπαρξης μόνιμων κτισμάτων, της πλατφόρμας 

από σκυρόδεμα στο βόρειο τμήμα της ακτής και του τειχίου αντιστήριξης καθ'όλο το 
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μήκος της. Η κολυμβητική ακτή αποτελεί το παράλιο τμήμα του ευρύτερου ανοιχτού 

κόλπου, μήκους 12χλμ.. Το μήκος της παραλίας είναι 820μ., το μέσο πλάτος 7μ., ενώ 

ο προσανατολισμός της είναι νοτιοανατολικός. Η θαλάσσια βιοποικιλότητα 

περιλαμβάνει κυρίως φαιοφύκη και χλωροφύκη που είναι προσκολλημένα στα 

βραχώδη τμήματα της ακτής.  

Η παραλία του Μεγάλου Λιμνιώνα αναγνωρίσθηκε ως ακτή κολύμβησης το έτος 1990 

και έκτοτε παρακολουθείται στο πλαίσιο των ετησίων προγραμμάτων 

παρακολούθησης της ποιότητας των κολυμβητικών υδάτων, τα οποία 

πραγματοποιούνται με ευθύνη του ΥΠΕΚΑ. 

Η πρόσβαση στην παραλία γίνεται οδικώς μέσω περιφερειακού ασφαλτοστρωμένου 

δρόμου, ενώ υπάρχει και δημόσια συγκοινωνία. Η παραλία δεν είναι οργανωμένη και 

δε διαθέτει υποδομές για την εξυπηρέτηση και κάλυψη των αναγκών του κοινού. Η 

άμεση περιοχή της ακτής είναι οικιστική και περιλαμβάνει ξενοδοχειακά καταλύματα 

και παραθεριστικές κατοικίες. Γενικά η κολυμβητική ακτή του Λιμνιώνα βρίσκεται σε 

φυσική περιοχή με περιορισμένη ανθρώπινη δραστηριότητα και δεν φαίνεται να 

δέχεται έντονες πιέσεις που θα μπορούσαν να υποβιβάσουν την ποιότητά της. 

 

Δ. ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΓΙΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ 

Η παραλία της Αγίας Φωτεινής ανήκει στο Υδατικό διαμέρισμα Νήσων Αιγαίου 

(GR14), στη λεκάνη απορροής του Ανατολικού Αιγαίου (GR36). Η ακτή εντάσσεται 

στο Παράκτιο Υδατικό Σύστημα των Ακτών Διαύλου Χίου (GR001400010011N).  

   

Η παραλία της Αγίας Φωτεινής βρίσκεται στα νοτιοανατολικά παράλια της Χίου, 

11χλμ. νότια της Χώρας του νησιού, έμπροσθεν του οικισμού της Αγίας Φωτιάς, στον 

Όρμο του Μεγάλου Λιμνιώνα. Τόσο η παράκτια ζώνη όσο και ο θαλάσσιος πυθμένας 

έχουν μικρά και μεγάλα βότσαλα. Η παράκτια ζώνη είναι τροποποιημένη λόγω της 

ύπαρξης συνεχούς δόμησης κατά μήκος της. Η κολυμβητική ακτή αποτελεί το 

παράλιο τμήμα του ευρύτερου ανοιχτού κόλπου, μήκους 12χλμ. Το μήκος της 
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παραλίας είναι 580μ., το μέσο πλάτος της 15μ. και ο προσανατολισμός της 

νοτιοανατολικός.  

Η παραλία Αγία Φωτεινή αναγνωρίσθηκε ως ακτή κολύμβησης το έτος 1990 και 

έκτοτε παρακολουθείται στο πλαίσιο των ετησίων προγραμμάτων παρακολούθησης 

της ποιότητας των κολυμβητικών υδάτων, τα οποία πραγματοποιούνται με ευθύνη 

του ΥΠΕΚΑ. 

Η πρόσβαση στην παραλία γίνεται οδικώς μέσω περιφερειακού ασφαλτοστρωμένου 

δρόμου, ενώ υπάρχει και δημόσια συγκοινωνία. Η παραλία είναι οργανωμένη και 

διαθέτει υποδομές για την εξυπηρέτηση των λουομένων (ντους, ξαπλώστρες, 

ομπρέλες, αποδυτήρια, καλάθια απορριμμάτων), ενώ παρέχεται η δυνατότητα για 

θαλάσσια αθλήματα και ενοικίαση μηχανοκίνητου εξοπλισμού. Οι ανάγκες των 

επισκεπτών καλύπτονται από εστιατόρια και αναψυκτήρια που υπάρχουν επί της 

ακτής. Η παραλία διαθέτει ναυαγοσώστη για την προστασία των λουομένων. Ο 

μέγιστος αριθμός λουομένων εκτιμάται σε 500 άτομα (από τη Γενική Γραμματεία 

Υδάτων του ΥΠΕΚΑ). 

Η άμεση περιοχή της ακτής είναι οικιστική και περιλαμβάνει ξενοδοχειακά 

καταλύματα και παραθεριστικές κατοικίες, ενώ μεγάλο ποσοστό καλύπτεται από 

εκτάσεις με καλλιέργειες. Στο νοτιοδυτικό τμήμα της ακτής, πλησίον της περιοχής 

κολύμβησης, υπάρχει χώρος ελλιμενισμού αλιευτικών σκαφών και σκαφών 

αναψυχής, δυναμικότητας 40 περίπου σκαφών. Οι απορρίψεις των μικρών σκαφών 

αναψυχής και καϊκιών που προσεγγίζουν την παραλία περιλαμβάνουν αστικά 

απόβλητα και απορρίμματα καθώς επίσης και η πιθανή διαρροή πετρελαίου από 

σκάφη με ελλιπή συντήρηση αποτελούν δυνητικές πηγές ρύπανσης. 

 

Συνολικά για όλες τις παραλίες του Αγίου Μηνά επισημαίνεται ότι  

 δεν έχουν καταγραφεί περιστατικά ραγδαίας ανάπτυξης αλγών ή 

φυτοπλαγκτόν. 

 τα κολυμβητικά ύδατα είναι, υπό κανονικές συνθήκες διαυγή και καθαρά 

 δεν εμφανίζονται ακραία καιρικά φαινόμενα και, επομένως, δεν αναμένεται 

ιδιαίτερη επιβάρυνση της θαλάσσιας περιοχής από απορροές ομβρίων ή/και 

μεταφορά ρύπων λόγω ισχυρών ανέμων 

 δεν προκύπτει κίνδυνος εμφάνισης βραχυπρόθεσμης ή μακροπρόθεσμης 

ρύπανσης. 
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Εκτός από τις τέσσερις ακτές που προαναφέρθηκαν και είναι χαρακτηρισμένες ως 

ακτές κολύμβησης από τη Γενική Γραμματεία Υδάτων του ΥΠΕΚΑ, υπάρχει και η 

παραλία στην περιοχή των Κεραμείων, η οποία έχει τα εξής χαρακτηριστικά .  

 Η ακτή είναι βραχώδης στο μεγαλύτερο μήκος της ακτογραμμής, εκτός από 

κάποια τμήματα που είναι αμμώδης με χαλίκι.  

 Η κλίση του εδάφους είναι μεγάλη στο νοτιότερο τμήμα της ακτής, ενώ στο 

βορειότερο η μορφολογία της περιοχής είναι ομαλή, με μικρή κλίση, χωρίς 

καταπτώσεις. 

 Η βλάστηση περιλαμβάνει θάμνους, αγριόχορτα, σχοίνα, καλαμιές και 

καλλωπιστικά δέντρα (αλμυρίκια). 

 Σχετικά με την κατάσταση του θαλάσσιου χώρου : Η σύσταση του βυθού είναι 

βραχώδης, ενώ σε απόσταση μέχρι και 150μ. από την ακτή, υπάρχουν 

μυτερά βράχια σε βάθος από 1,5μ. και λιγότερο, τα οποία δεν επιτρέπουν την 

είσοδο και την αγκυροβολιά οποιουδήποτε πλεούμενου σκάφους.  

 Η ακτή δεν παρουσιάζει διαβρώσεις μόνο περιορισμένης έκτασης 

προσχώσεις λόγω των Κεραμείων που λειτουργούσαν παλιότερα, τα δε 

συντελεσθέντα έργα είναι ένας πολύ παλιός μώλος με κρηπίδωση, που 

χρησιμοποιείτο για την φόρτωση καϊκιών, με προϊόντα των παρακείμενων 

ανενεργών σήμερα κεραμείων, και ο οποίος δεν χρησιμοποιείται  

 

Οι προτάσεις της παρούσας μελέτης που σχετίζονται με τις ακτές κολύμβησης 

συνοψίζονται στα εξής :  

o Οι ακτές πρέπει να είναι προσβάσιμες και προσιτές σε όλους 

o Πρέπει να παραμείνουν στη φυσική τους μορφή χωρίς παρεμβάσεις και 

αλλοιώσεις 

o Προτείνεται προστασία από τις εκβολές των ρεμάτων με ορισμό ζώνης 

προστασίας στη συμβολή των ρεμάτων στο θαλάσσιο μέτωπο 50μέτρα 

εκατέρωθεν του άξονα του ρέματος 

o Ειδικότερα, αναφορικά με την περιοχή εκβολής του ρέματος του Κοκκαλά και 

την περιοχή εκβολής του αγωγού αποβλήτων του ΑΗΣ Χίου, προτείνεται να 

οριστεί ζώνη απολύτου προστασίας στην οποία να απαγορεύεται κάθε είδους 

δραστηριότητα. Η ζώνη ορίζεται σε απόσταση 250μ. εκατέρωθεν της εκβολής 

του ρέματος και του αγωγού αντίστοιχα. 
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o Προτείνεται να καθοριστεί ο αιγιαλός και η παραλία, στα σημεία των ακτών 

που δεν είναι καθορισμένοι προκειμένου να αποφευχθούν περαιτέρω πιέσεις 

και αλλοιώσεις της ακτογραμμής και του παράλιου χώρου. 

Στα πλαίσια προστασίας των ακτών προτείνεται η αποτύπωση και η χαρτογράφηση 

του χλωριδικού και πανιδικού δυναμικού τους. Ακολούθως, για τις χαρτογραφημένες 

– οριοθετημένες εκτάσεις, προτείνεται η απόλυτη προστασία τους, επιτρεπόμενης 

μόνον ως χρήσης της παραμονής για κολύμβηση. 

Σημειώνεται τέλος, ότι σε όλες σχεδόν τις ακτές του Δήμου που δεν καταλήγουν σε 

αμμώδεις παραλίες, αλλά σε πρανή (από θυμιανούσικη πέτρα), παρουσιάζονται 

σημαντικές διαβρώσεις λόγω του πορώδους του υλικού. Οι περιοχές που 

απαντώνται διαβρώσεις προτείνεται να ελεγχθούν με κατάλληλες μελέτες, ώστε να 

ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα αντιμετώπισης της διάβρωσης . 

 

Π.2.3.1.5  Περιοχή Ειδικής Προστασίας (Π.Ε.Π.) 5 - «Προστασία Τοπίου – Λόφοι - 

Μονές» 

Η ΠΕΠ 5 προτείνεται να συμπεριλάβει τους δύο λόφους του Δήμου (νυν Δημοτικής 

Ενότητας), αφενός το λόφο του Αγίου Μηνά στον οποίο βρίσκεται και η ομώνυμη 

Μονή και αφετέρου το λόφο του Φραγκοβουνιού στον οποίο βρίσκεται η Μονή των 

Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Στις περιοχές αυτές επιδιώκεται η προστασία του 

τοπίου (πλαγιές, υψώματα, κορυφογραμμές, θέα), καθώς αποτελούν χαρακτηριστικό 

στοιχείο ιδιαιτερότητας του ορατού φυσικού τοπίου από τους άξονες προσπέλασης 

του Δήμου, ενώ οι δύο Μονές αποτελούν σημαντικά ιστορικά και πολιτιστικά στοιχεία 

της περιοχής (τοπόσημα). Επιπλέον, ο λόφος του Αγίου Μηνά συγκεντρώνει και το 

μεγαλύτερο ποσοστό παραγωγής της καλλιέργειας μαστιχόδεντρων στο Δήμο.  

Για τις περιοχές της ΠΕΠ 5 ορίζονται οι παρακάτω όροι και περιορισμοί :  

 Απαγορεύεται κάθε είδους δόμηση 

 Απαγορεύεται η αλλοίωση της στάθμης του φυσικού εδάφους καθώς και η 

αλλοίωση της υπάρχουσας χλωρίδας. 

 Απαγορεύεται η διάνοιξη νέων οδών καθώς και η οποιαδήποτε επέμβαση 

στους τυχόν υπάρχοντες (διαπλάτυνση, βελτίωση, τσιμεντόστρωση, 

ασφαλτόστρωση κλπ.) εκτός αυτών που προβλέπονται στο παρόν ΣΧΟΟΑΠ 

και αυτών που απαιτούνται για αντιπυρική πρόληψη και προστασία. 
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 Απαγορεύονται οι εγκαταστάσεις κεραιών (ραδιοσταθμών, κινητής 

τηλεφωνίας) 

 Απαγορεύεται η κατασκευή τοίχων αντιστήριξης καθώς και η ανακατασκευή 

και η καταστροφή τυχόν υπαρχόντων (πεζούλες). Επιτρέπεται μόνο η 

συντήρηση παλαιών ξερολιθιών (πεζούλες) με τα ίδια υλικά και μετά από 

σχετική άδεια από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία και μετά από έγκριση 

του τοπικού Σ.Χ.Ο.Π.  

 

Επιπλέον των παραπάνω και αναφορικά με την προστασία των ιδιαίτερων 

χαρακτηριστικών του τοπίου, σημειώνεται ότι ορίζονται Ζώνες Προστασίας της 

θέας, που αφορούν στην προστασία και ανάδειξη θέσεων ιδιαίτερης θέας που  

χρήζουν προστασίας και θεσμοθέτησης για την αποτροπή τοποθέτησης τυχόν 

εμποδίων στη θέαση. Οι θέσεις αυτές εντοπίστηκαν στα εξής σημεία :  

o θέση στην Εθνική οδό Χίου – Καλλιμασίας στο ύψος δυτικά του λόφου 

ρου Αγίου Μηνά με θέα προς την Αγία Φωτεινή 

o διαδοχικές θέσεις κατά μήκος της νέας Περιφερειακής οδού με θέα 

προς τον όρμο του Καρφά  

o θέσεις κατά μήκος της Επαρχιακής οδού ανατολικά του λόφου του 

Φραγκοβουνίου με θέα προς την πόλη της Χίου 

 

Π.2.3.1.6 Περιοχή Ειδικής Προστασίας (Π.Ε.Π.) 6 - «Προστασία των ευαίσθητων 

γεωλογικών περιοχών και υδρογραφικών σχηματισμών» 

Η ΠΕΠ 6 προτείνεται να συμπεριλάβει τις ευαίσθητες γεωλογικά περιοχές και τους 

υδρογραφικούς σχηματισμούς που απαντώνται στην περιοχή του Αγίου Μηνά και οι 

οποίες αφορούν :  

 στα διάφορα υδατορέματα της περιοχής  

 σε γεωλογικούς σχηματισμούς (κυρίως ασταθή πρανή, ερπυσμοί και 

καθιζήσεις), οι οποίοι υπάγονται σε ειδικό καθεστώς προστασίας που 

προβλέπεται και στη δασική νομοθεσία. 

 σε Παλαιοντολογικά Ευρήματα - Απολιθώματα Παλαιοπανίδας  

 στο φράγμα και τον υδατοταμιευτήρα των Κεραμείων  

 περιοχές με παρουσία γεωθερμίας  
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Όλες οι παραπάνω περιοχές θεωρούνται αξιόλογες γεωπεριβαλλοντικά και από αυτή 

την άποψη, αποτελούν περιοχές ιδιαίτερου γεωεπιστημονικού ενδιαφέροντος και 

χρειάζονται προστασία.  

 

Αναλυτικότερα :  

Υδατορέματα 

Προτείνεται να δοθεί ξεχωριστή σημασία στα διάφορα υδατορέματα της περιοχής και 

στις αντίστοιχες παραρεμάτιες ζώνες, με ιδιαίτερη έμφαση στο χείμαρρο Κοκκαλά, ο 

οποίος αποτελεί τον κύριο αποδέκτη όμβριων υδάτων στης περιοχής. Σκοπός είναι η 

περιβαλλοντική προστασία όλων των υδατορεμάτων και η ορθολογική διαχείριση των 

ομβρίων υδάτων.  

Σύμφωνα με τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας τα υδατορέματα 

αποτελούν οικοσυστήματα άμεσα προστατευόμενα από το άρθρο 24 του 

Συντάγματος. Η προστασία τους συγκαταλέγεται στους σκοπούς του νόμου πλαισίου 

για το περιβάλλον, εφ’ όσον περιλαμβάνεται στην προστασία των επιφανειακών και 

υπόγειων νερών, τα οποία σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφο 3 του Ν.1650/1986, 

θεωρούνται φυσικοί πόροι και οικοσυστήματα. 

Για τη διαφύλαξη και προστασία των ρεμάτων και του υδρολογικού δικτύου της 

περιοχής μελέτης (κοίτης, όχθης, πρανών, παρόχθιας ζώνης), αλλά για την 

προστασία από πλημμυρικά φαινόμενα προτείνεται η οριοθέτηση και η διευθέτησή 

τους, ειδικότερα των τμημάτων των ρεμάτων που εμπίπτουν στα όρια των 

υφιστάμενων και των προς πολεοδόμηση οικιστικών περιοχών.  

Έως ότου πραγματοποιηθεί η οριοθέτηση, προτείνεται η εφαρμογή Ζώνης 

Προστασίας 20μ. εκατέρωθεν της όχθης των ρεμάτων και η οποία εφαρμόζεται σε 

όλα τα υδατορέματα ανεξαρτήτως μεγέθους και κυρίως σε αυτά που εμπίπτουν σε 

οριοθετημένους οικισμούς ή νέες προς πολεοδόμηση περιοχές. Στη ζώνη αυτή 

απαγορεύεται κάθε δόμηση, με εξαίρεση έργα προστατευτικής και περιβαλλοντικής 

διευθέτησης, καθώς και τα απαραίτητα έργα υποδομής οργανισμών κοινής ωφέλειας.  

Αναφορικά με την περιοχή μελέτης, πλημμυρικά φαινόμενα παρουσιάζονται στην 

βόρεια απόληξη του χειμάρρου Κοκκαλά, στην περιοχή της διέλευσης της νέας 

Περιφερειακής Οδού, πριν την εκβολή του στην θάλασσα, λόγω σημαντικής 

στένωσης του πλάτους του που παρουσιάζεται από αποθέσεις.  



ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ, Ν. ΧΙΟΥ 

(νυν Δημοτική Ενότητα Αγίου Μηνά Δήμου Χίου)  

 

 

                                                                                                                               Στάδιο Β1 - ΠΡΟΤΑΣΗ 78 

Πλημμυρικά φαινόμενα σημειώνονται, επίσης, στην πεδινή περιοχή δυτικά των 

Θυμιανών. Στην ευρύτερη λοφώδη περιοχή υπάρχουν αρκετά μικρά ρέματα, που 

όμως χάνονται στην πεδινή περιοχή. Στα ρέματα της περιοχής παρουσιάζονται 

τοπικά, σε χρόνους μεγάλης έντασης βροχής, φαινόμενα υπερχείλισης, όμως λόγω 

του ανάγλυφου του Αγ. Μηνά και της μικρής σχετικά έκτασης των επιμέρους 

υδρολογικών λεκανών, δεν εκδηλώνονται καταστροφικά πλημμυρικά φαινόμενα. Οι 

παραλιακές περιοχές δεν παρουσιάζουν πλημμυρικά φαινόμενα. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω προτείνεται :  

o η οριοθέτηση των ρεμάτων που διέρχονται από κατοικημένες περιοχές, αλλά 

και από περιοχές που πρόκειται να αποτελέσουν υποδοχέα κατοικιών και 

εγκαταστάσεων, στα πλαίσια της αντιπλημμυρικής θωράκισης της περιοχής. 

o η οριοθέτηση και διευθέτησή του ρέματος του Κοκκαλά, στο τμήμα του που 

βρίσκεται εντός των ορίων του Δήμου Αγ. Μηνά και ο έλεγχος επάρκειας των 

υφιστάμενων γεφυρών ώστε να εξασφαλιστεί η ομαλή ροή των υδάτων και να 

αποφευχθούν πλημμυρικά φαινόμενα.  

o ο τακτικός καθαρισμός του χειμάρρου Κοκκαλά από την βλάστηση που 

αναπτύσσεται και από αποθέσεις και κυρίως στο κατάντη τμήμα του, όπου 

εντοπίζονται προβλήματα. 

 

Γενικοί όροι και περιορισμοί δόμησης. Ειδικά Μέτρα Προστασίας. 

Πριν οποιαδήποτε παρέμβαση σε κάποιο υδατόρεμα προτείνεται η μελέτη της 

συνολικής λεκάνης απορροής, την οποία διαρρέει το εν λόγω υδατόρεμα, έτσι ώστε 

να γίνει γνωστό και να ληφθεί υπόψη κάθε χαρακτηριστικό της λεκάνης, η γνώση και 

η χρήση του οποίου θα συμβάλει στην προστασία του. Επιπλέον, δεν επιτρέπεται η 

διαμόρφωση και μετατροπή ρεμάτων σε οδούς κάθε κατηγορίας καθώς και η καθ’ 

οιονδήποτε τρόπο κατασκευή ή αλλοίωση της φυσικής μορφής των ρεμάτων. 

Οι παράμετροι και οι κανόνες που προτείνεται να χαρακτηρίζουν και να καθοδηγούν 

κάθε ενέργεια παρέμβασης στα φυσικά αυτά οικοσυστήματα είναι :  

 Η διατήρηση της φυσικής κατάστασης των υδατορεμάτων 

 Η διασφάλιση του κοινόχρηστου χαρακτήρα τους 

 Η οριοθέτηση των υδατορεμάτων 
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 Ο καθορισμός επιπλέον ζωνών προστασίας εκατέρωθεν των οριογραμμών, 

σε περίπτωση πολεοδόμησης, στα πλαίσια της φυσικής προστασίας του 

ρέματος αλλά και της αντιπλημμυρικής θωράκισης της περιοχής. 

 Η χρήση φυσικών υλικών στα έργα διευθέτησης 

 Σε κάθε παρέμβαση να λαμβάνεται υπόψη ότι τα υδατορέματα συνιστούν 

δυναμικά στοιχεία, που μεταβάλλονται στο χρόνο και γι’αυτό δε θα πρέπει να 

αντιμετωπίζονται στατικά 

 

Ευαίσθητοι γεωλογικοί σχηματισμοί 

Οι περιοχές του Δήμου που βρίσκονται κοντά στις περιοχές των χώρων παλαιών και 

εν ενεργεία λατομείων δομικών υλικών (ψαμμίτες), καθώς και σε τμήματα της 

Περιφερειακής οδού (με την δημιουργία τεχνητών πρανών – επιχωμάτων, τα οποία 

δημιουργήθηκαν για την διέλευση της οδού) παρουσιάζουν φαινόμενα αστάθειας 

περιορισμένης, όμως, έκτασης (εκδήλωση καταπτώσεων υλικών τοπικά, τεχνητές 

τροποποιήσεις περιορισμένης έκτασης, μικρής έκτασης εδαφικές αστοχίες). Οι 

περιοχές αυτές έχουν χαρακτηριστεί από τη γεωλογική μελέτη ως ακατάλληλες για 

δόμηση και γι’αυτό προτείνεται η προστασία τους στο περιβάλλον της ΠΕΠ 6. 

 

Απολιθώματα Παλαιοπανίδας 

Κοντά στην περιοχή των Θυμιανών έχουν εντοπιστεί Παλαιοντολογικά Ευρήματα σε 

τρεις διαφορετικούς απολιθωματοφόρους ορίζοντες. Ο ενδιάμεσος περιλαμβάνει 

μακροθηλαστικά (μεγάλα θηλαστικά της Μεσομειοκαινική πανίδας (προπικερμική) 

μέσα σε αργιλικές αποθέσεις σε περιοχή κοντά στα Θυμιανά), ενώ ο ανώτερος και ο 

κατώτερος μικροθηλαστικά.  

Η παρουσία αυτών των απολιθωμάτων στην περιοχή, προσδίδουν χαρακτήρα 

ΓΕΩΤΟΠΟΥ, ο οποίος προτείνεται να προστατευτεί ιδιαιτέρως και να αναδειχθεί.  

Η προστασία και ανάδειξη, δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί στα πλαίσια της 

παρούσας μελέτης και για το λόγο αυτό προτείνεται, επίσης η εκπόνηση ειδικής 

παλαιοντολογικής μελέτης. Η ειδική παλαιοντολογική μελέτη μεταξύ άλλων, θα 

απογράψει όλα τα τμήματα που εντοπίζονται ή και μπορεί να εντοπισθούν ανάλογα 

απολιθώματα και θα προτείνει την θεσμοθέτηση της προστασίας στα τμήματα εκείνα 

που πληρούν τις προϋποθέσεις τόσο ανάδειξης όσο και προστασίας.  
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Ταμιευτήρας νερού στα Κεραμεία 

Σε καθεστώς προστασίας προτείνεται να συμπεριληφθεί το φράγμα και η λεκάνη του 

προβλεπόμενου ταμιευτήρα νερού στα Κεραμεία. Η λεκάνη αυτή, που θα φιλοξενεί το 

νερό για τις ανάγκες άρδευσης ή και ύδρευσης της ευρύτερης περιοχής, πρέπει και 

νομοθετικά να προφυλάσσεται από κάθε είδους ρυπαντική απειλή. Για το λόγο αυτό 

προτείνεται ζώνη προστασίας τουλάχιστον 25μ. περιμετρικά, εκτός αν υφίσταται ή 

αποφασισθεί αυστηρότερο πλαίσιο λειτουργίας- προστασίας τους. Σημειώνεται η 

περιοχή της υδρολογικής λεκάνης, εντός της οποίας θα κατασκευασθεί το φράγμα 

στην περιοχή των Κεραμείων, που περιλαμβάνει την λίμνη κατάκλισης, καθώς και ο 

ανάντη χώρος προστασίας είναι ακατάλληλα για κάθε είδους δόμηση. 

 

Περιοχές με παρουσία γεωθερμίας 

Στην ευρύτερη περιοχή των Θυμιανών υπάρχει επιβεβαιωμένο πεδίο γεωθερμικού 

ενδιαφέροντος. Προτείνεται η αξιοποίηση της γεωθερμικής ενέργειας, σε συνδυασμό 

με την προστασία του γεωπεριβάλλοντος. Στο παραπάνω πλαίσιο προτείνεται η 

εκπόνηση ολοκληρωμένης μελέτης, με σκοπό να οριστικοποιηθούν τα πεδία 

εκμετάλλευσης, ο τρόπος εκμετάλλευσης και η χρήση, προκειμένου να ληφθούν τα 

κατάλληλα μέτρα αντιμετώπισης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και ρύπανσης του 

περιβάλλοντος.  

 

Π.2.3.1.7 Περιοχή Ειδικής Προστασίας (Π.Ε.Π.) 7 - «Κηρυγμένα Μνημεία – Αξιόλογο 

Αρχιτεκτονικό και Πολιτισμικό Απόθεμα» 

Η ΠΕΠ 7 προτείνεται να συμπεριλάβει το σύνολο των αξιόλογων θεσμοθετημένων ή 

μη μνημείων και χώρων αρχιτεκτονικού και πολιτισμικού ενδιαφέροντος.  

Τα θεσμοθετημένα μνημεία του Δήμου Αγίου Μηνά (νυν Δημοτικής Ενότητας) 

αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί : 

Α/Α ΜΝΗΜΕΙΟ ΖΩΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΘΕΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Βυζαντινά Μνημεία 

1 Ι. Μονή Αγίου Μηνά (μαζί με τις μονές της 
δικαιοδοσίας της : 

Ι.Μ. Ρουχουνίου, Ι.Μ. 
Αγίου Νικολάου 
Καμαρωτής, Ι.Μ. 
Ζωοδόχου Πηγής 
Βρετού, Ι.Μ Αγίου 

Τρύφωνος Νενήτων) 

Νεοχώρι / Δ.Δ. 
Νεοχωρίου 

Μοναστηριακό Συγκρότημα, Λατρευτικός Χώρος 

Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή περίοδος 

ΠΔ 2-9-1930, ΦΕΚ 309/Α/6-9-1930 
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2 Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου (με τον περίβολο και 
το κωδωνοστάσιο) -
ζώνη προστασίας 
50μ. περιμετρικά. 

Θυμιανά / Δ.Δ. 
Θυμιανών 

Ιερός ναός Χριστιανικός, Λατρευτικός χώρος 

Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή περίοδος  

ΥΑ 4499/12-6-1964, ΦΕΚ 239/Β/30-6-1964   

3 Ι.Ν. Αγίου 
Θεοδώρου 

(με το παλιό 
κοιμητήριο) με ζώνη 
προστασίας 40μ. 
περιμετρικά. 

Θυμιανά / Δ.Δ. 
Θυμιανών 

Ιερός ναός Χριστιανικός, Λατρευτικός χώρος 
 Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή περίοδος 

ΥΑ 4499/12-6-1964, ΦΕΚ 239/Β/30-6-1964   

4 Ι.Ν. Χριστού ζώνη προστασίας 
20μ. περιμετρικά. 

Θυμιανά / Δ.Δ. 
Θυμιανών 

Ιερός ναός Χριστιανικός, Λατρευτικός χώρος 

Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή περίοδος 

ΥΑ 4499/12-6-1964, ΦΕΚ 239/Β/30-6-1964    

5 Ι.Ν. Αγίου 
Δημητρίου 

ζώνη προστασίας 
30μ. περιμετρικά. 

Θυμιανά / Δ.Δ. 
Θυμιανών 

Ιερός ναός Χριστιανικός, Λατρευτικός χώρος 
Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή περίοδος 

ΥΑ 4499/12-6-1964, ΦΕΚ 239/Β/30-6-1964 

6 Άγιοι Τεσσαράκοντα ζώνη προστασίας 
50μ. περιμετρικά 

Θυμιανά / Δ.Δ. 
Θυμιανών 

Ιερός ναός Χριστιανικός, Λατρευτικός χώρος 
Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή περίοδος 

ΥΑ 4499/12-6-1964, ΦΕΚ 239/Β/30-6-1964 

7 Ι.Ν. Αγίου Ισιδώρου ζώνη προστασίας 
36μ. περιμετρικά  

Νεοχώρι / Δ.Δ. 
Νεοχωρίου 

Ιερός ναός Χριστιανικός, Λατρευτικός χώρος 
Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή περίοδος 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ27/4373/103/21-3-1988,  
ΦΕΚ 259/Β/2-5-1988  

8 I.N. Αγίας Βάσσας __ Νεοχώρι / Δ.Δ. 
Νεοχωρίου 

Ιερός ναός Χριστιανικός, Λατρευτικός χώρος 
Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή περίοδος 

Υ.Α ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ28/53730/1011/9-12-1991 

9 Ι.Ν. Αγίου Ιωάννη 
Φακά 

__ Μαρουλού – 
Θυμιανά / Δ.Δ. 
Θυμιανών 

Ιερός ναός Χριστιανικός, Λατρευτικός χώρος 
Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή περίοδος 

Υ.Α ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ28/53730/1011/9-12-1991 

10 Ι.Ν. Αγίου Γιώργη 
Λουκή 

__ Μαρουλού – 
Θυμιανά / Δ.Δ. 
Θυμιανών 

Ιερός ναός Χριστιανικός, Λατρευτικός χώρος 
Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή περίοδος 

Υ.Α ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ28/53730/1011/9-12-1991 

11 Ι.Ν. Αγίας Μαρίνας 
των κτιστών  

__ Λόφος Αγίου 
Κωνσταντίνου 

/ Δ.Δ. 
Θυμιανών 

Ιερός ναός Χριστιανικός, Λατρευτικός χώρος 
Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή περίοδος 

Υ.Α ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ28/53730/1011/9-12-1991 

12 Ι.Ν. Παναγίας 
Σπηλιώτισσας 

__ Λόφος Αγίου 
Κωνσταντίνου 

/ Δ.Δ. 
Θυμιανών 

Ιερός ναός Χριστιανικός, Λατρευτικός χώρος 
Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή περίοδος 

Υ.Α ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ28/53730/1011/9-12-1991 

13 Ι.Ν. Παναγίας του 
Χαβιάρα  

__ Μαρουλού – 
Θυμιανά / Δ.Δ. 
Θυμιανών 

Ιερός ναός Χριστιανικός, Λατρευτικός χώρος 
Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή περίοδος 

Υ.Α ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ28/53730/1011/9-12-1991 

14 Ι.Ν. Ταξιάρχης 
Μπαζακλής  

__ Θυμιανά / Δ.Δ. 
Θυμιανών 

Ιερός ναός Χριστιανικός, Λατρευτικός χώρος 
Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή περίοδος 

Υ.Α ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ28/53730/1011/9-12-1991 

15 Ι.Ν. Αγίου Τρύφωνα 
Αγελάστου  

__ Θυμιανά / Δ.Δ. 
Θυμιανών 

Ιερός ναός Χριστιανικός, Λατρευτικός χώρος 
Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή περίοδος 

Υ.Α ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ28/53730/1011/9-12-1991 
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16 Μύλοι Αγίου Μηνά __ Νεοχώρι / Δ.Δ. 
Νεοχωρίου  

Αγροτική Οικονομία, Μύλοι  
Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή περίοδος 

ΥΑ 15794/19-12-1961, ΦΕΚ 35/Β/2-2-1962 

17 Βίγλα Αγ.Ελένης ζώνη προστασίας σε 
ακτίνα 500μ  

Καρφάς, 
Ακρωτήριο 
Αγ.Ελένης / 

Δ.Δ. Θυμιανών 

Αμυντικά Συγκροτήματα 

Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή περίοδος 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ28/50877/1481/14-11-1995 
ΦΕΚ 990/Β/30-11-1995  

18 Βίγλα του Γαδαρά ζώνη προστασίας σε 
ακτίνα 500μ. 

Θυμιανά / Δ.Δ. 
Θυμιανών 

Αμυντικά Συγκροτήματα 

Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή περίοδος  

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ28/50877/1481/14-11-1995 
ΦΕΚ 990/Β/30-11-1995 

19 Βίγλα Αγ.Φωτεινής ζώνη προστασίας σε 
ακτίνα 500μ. 

Παραλία 
Αγ.Φωτεινής / 

Δ.Δ. 
Νεοχωρίου  

Αμυντικά Συγκροτήματα 

Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή περίοδος 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ28/50877/1481/14-11-1995  

 ΦΕΚ 990/Β/30-11-1995   

Νεώτερα Μνημεία 

20 ‘‘Πύργος’’ 
ιδιοκτησίας Ι.Ν. 
Αγίου Ιωάννου 
Κεραμαριάς 

ζώνη προστασίας 
50μ. περιμετρικά 

Θυμιανά / Δ.Δ. 
Θυμιανών 

Αμυντικά Συγκροτήματα, Πύργοι 

Νεώτερων χρόνων 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/17708/1048/2-6-1987, 
ΦΕΚ 363/Β/13-7-1987 

21 Συγκρότημα 
‘‘Καρδασιλάρικο’’ 

ιδιοκτησία 
Οργανισμού 

Εργατικής Κατοικίας 

__ Θυμιανά / Δ.Δ. 
Θυμιανών 

Αγροτική Οικονομία, Βοηθητικοί Χώροι  

Νεώτερων Χρόνων    

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/1851/33492/9-6-1995 
ΦΕΚ 649/Β/25-7-1995 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/3958/61342/5-12-1995 
ΦΕΚ 1069/Β/29-12-1995 

22 Λιθόκτιστο Κτίριο __ Νεοχώρι / Δ.Δ. 
Νεοχωρίου 

Κατοικία - Νεώτερων Χρόνων (1935) 

ΥΑ 10565/656α /10-02-1988,  
ΦΕΚ 189/Δ/α/2-3-1988 

 

Τα παραπάνω μνημεία εντάσσονται στην ΠΕΠ 7 και διέπονται, ως προς τους όρους 

και τους περιορισμούς τους, από τα όσα ορίζονται στα διατάγματα κήρυξης ή/και 

προστασίας τους και σχετίζονται, κατά κανόνα, με τον μορφολογικό έλεγχο.  

 

Κηρυγμένο ως διατηρητέο μνημείο είναι και το συγκρότημα κτιρίων του παλιού 

εργοστασίου Κεραμείων. Η κήρυξη έχει γίνει με απόφαση του Υπουργείου Αιγαίου, 

και αφορά στον «χαρακτηρισμό ως διατηρητέου του συγκροτήματος των κτιρίων του 

παλαιού Κεραμείου στη θέση Θυμιανά της νήσου Χίου, φερομένων ως ιδιοκτησία της 

‘‘Θάλασσα Α.Ε.’’ και στον καθορισμό ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης» (ΦΕΚ 

301/Δ/13-6-1990). Σύμφωνα με την κήρυξη ορίζονται τα εξής :  

o Η χρήση των κτιρίων ορίζεται σε τουριστική εγκατάσταση 
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o Απαγορεύεται η καταστροφή ή η αλλοίωση του κελύφους των κτιρίων, όπως 

και των μορφολογικών και διακοσμητικών στοιχείων, που βρίσκονται είτε στις 

όψεις είτε στο εσωτερικό των κτιρίων και εκφράζουν την αρχιτεκτονική 

ρυθμολογία τους. 

o Επιτρέπεται η επισκευή, η αποκατάσταση, η στατική ενίσχυση, η εσωτερική 

διαρρύθμιση, όπως και η δημιουργία καινούριων ανοιγμάτων στις όψεις για 

λόγους λειτουργικούς, εφόσον δε θίγονται εσωτερικά και εξωτερικά τα 

υπάρχοντα αρχιτεκτονικά-διακοσμητικά και λειτουργικά (κλίβανος, 

μηχανολογικός εξοπλισμός) στοιχεία, αντιπροσωπευτικά της ρυθμολογίας και 

της αρχικής λειτουργίας του κτιριακού συγκροτήματος. 

o Επιτρέπεται η μεταφορά και η έκθεση του μηχανολογικού εξοπλισμού 

(ατμομηχανή – λέβητας) σε άλλον χώρο εντός ή εκτός του κτιριακού 

συγκροτήματος 

Τα κτιριακά κελύφη των παλιών Κεραμείων αποτελούν δείγμα της βιομηχανικής 

κληρονομιάς του τόπου, και ως τέτοιο στοιχείο προτείνεται να προστατευθούν, να 

αναδειχθούν και να αξιοποιηθούν στην κατεύθυνση της τουριστικής ανάπτυξης.  

 

Πέραν των παραπάνω χώρων που είναι κηρυγμένοι ως διατηρητέα μνημεία, ιστορικό 

και πολιτιστικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι παρακάτω χώροι : 

Η Μονή των Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης που είναι κτισμένη πάνω στο λόφο 

του Φραγκοβουνίου και περιβάλλεται από ψηλά τείχη, γεγονός που την κάνει να 

προβάλλει από μακριά σαν φρούριο. 

Ο Άγιος Ευστράτιος που είναι η μεγαλύτερη εκκλησία των Θυμιανών, και μία από 

τις πιο μεγάλες της Χίου, χτισμένη εξ’ ολοκλήρου με θυμιανούσικη πέτρα.  

Η Μονή των Αγίων Αναργύρων, με την περίφημη βοτσαλωτή αυλή, που 

χρονολογείται από το 17ο αιώνα και σήμερα στεγάζει το Εκκλησιαστικό Λύκειο 

Βορείου Αιγαίου.  

Η κεντρική εκκλησία του Νεοχωρίου (Ι.Ν.Εισοδίων Θεοτόκου) με το 

κωδωνοστάσιό της που αποτελεί αξιόλογο παράδειγμα της τοπικής αρχιτεκτονικής 

του τέλους του 19ου αιώνα. 

Οι οικιστικοί πυρήνες του Νεοχωρίου και των Θυμιανών (παραδοσιακού – 

μεσαιωνικού χαρακτήρα) που σε συνδυασμό με τα κηρυγμένα μεσαιωνικά μνημεία 
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της περιοχής συνιστούν ένα δίκτυο που μαρτυρά την οχυρωματική φυσιογνωμία των 

μεσαιωνικών οικισμών της Χίου.  

Ο μικρός παράλιος οικισμός του Παντουκιού των Θυμιανών.  

Η ένταξη των παραπάνω περιοχών στην ΠΕΠ 7 αποσκοπεί αφενός στο να αναδείξει 

τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του τόπου μέσα από προγράμματα αναπλάσεων και 

αποκατάστασης του κτιριακού αποθέματος και αφ΄ ετέρου στη δημιουργία ενός 

ισχυρού τουριστικού και πολιτιστικού δικτύου που θα συμβάλει στην προβολή και 

ανάπτυξη της περιοχής μελέτης.  

Στην κατεύθυνση αυτή και στα πλαίσια «ανάδειξης» του εξωοικιστικού χώρου του 

Δήμου εντάσσεται και το προτεινόμενο δίκτυο «Διαδρομών Περιήγησης», το οποίο 

αποσκοπεί στη χάραξη και το χαρακτηρισμό διαδρομών και μονοπατιών φυσικής και 

πολιτισμικής αξίας, καθώς και διαδρομών περιήγησης στο φυσικό περιβάλλον. Μέσα 

από την ανάπτυξη των μονοπατιών επιδιώκεται η καλύτερη τουριστική αξιοποίηση 

και ανάδειξη των πολιτιστικών μνημείων της υπαίθρου. Πρόκειται για περιοχές που 

καταγράφονται στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης ως αξιόλογα τοπία και 

αναδεικνύονται μέσα από ένα δίκτυο πόλων και διαδρομών που συνδυάζουν την 

αναψυχή με την γνώση, μέσα σε ένα αξιόλογο φυσικό και ανθρωπογενές 

περιβάλλον. Οι εν λόγω διαδρομές περιήγησης υλοποιούν στην ουσία το θεματικό 

δίκτυο πολιτισμού και τουριστικής ανάπτυξης όπως διατυπώνεται στο πλαίσιο των 

βασικών αρχών του μοντέλου χωρικής οργάνωσης του Δήμου (Π.1) 

Το σύνολο των μονοπατιών συνιστούν μια πεζοπορική διαδρομή με στοιχεία 

πολιτισμού, μνήμης, αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, αρχιτεκτονικής, αισθητικής αξίας 

και ανάδειξης του φυσικού και αγροτικού χαρακτήρα. Μέσω αυτής επιδιώκεται η 

σύνδεση της ενδοχώρας του Δήμου με την παραλιακή ζώνη μέσα από διαδρομές – 

μονοπάτια στο αγροτικό περιβάλλον του Δήμου που διέρχονται από τους βασικούς 

πολιτιστικούς πόλους και τα σημεία ιδιαίτερου ενδιαφέροντος του φυσικού τοπίου 

(ακτές, λοφώδεις σχηματισμοί, αγροτική γη, παραρεμάτιες ζώνες). Επιδιώκεται η 

σύνδεση με την περιοχή του Κάμπου που χαρακτηρίζεται από τις καλλιέργειες 

οπωροφόρων δέντρων και την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική φυσιογνωμία που συνίσταται 

στην ύπαρξη υψηλών μαντρότοιχων κατά μήκος του δρόμου και στη χρήση της 

θυμιανούσικης πέτρας. Η διαδρομή διέρχεται, επίσης, μέσα από τους αξιόλογους 

οικιστικούς πυρήνες του Νεοχωρίου και των Θυμιανών, και διασχίζει το λόφο του 

Αγίου Μηνά που καλύπτεται από τα μαστιχόδεντρα.  
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Το σύνολο του δικτύου απεικονίζεται στον Χάρτη Π.2 – Οργάνωση Χρήσεων Γης και 

Προστασία Περιβάλλοντος (κλίμακας 1/10.000) που συνοδεύει την παρούσα. Σε 

γενικές γραμμές οι διαδρομές είναι οι παρακάτω, οι οποίες προτείνονται να 

χαραχθούν από ειδική μελέτη και αναλόγως να σηματοδοτηθούν.  

• Ακρωτήρι Αγ. Ελένης – Λόφος Φραγκοβουνίου – Παραλία Καρφά  

• Παραλιακή διαδρομή Καρφάς – Πλάκα – Αγ.Ερμιόνη – Μεγ.Λιμνιώνας – Κεραμεία 

– Αγ.Φωτεινή 

• Θυμιανά – Πύργος Αγ.Ιωάννη Κεραμαριάς – Κεραμεία – Αγ.Φωτεινή 

• Νεοχώρι – λόφος Αγ.Μηνά – Αγ.Φωτεινή 

• Θυμιανά – Νεοχώρι – σύνδεση με την περιοχή του Κάμπου 

 

Στα πλαίσια των παραπάνω και σε συνάφεια με τις γενικότερες κατευθύνσεις της 

παρούσας μελέτης, προτείνεται ζώνη προστασίας πλάτους 20μ. εκατέρωθεν 
των παραπάνω διαδρομών όπου επιτρέπεται μόνον η τοποθέτηση πινακίδων 

σήμανσης ή και η δημιουργία σταθμών ενημέρωσης καθώς και η λειτουργία 

επιμέρους δραστηριοτήτων ελεύθερου χρόνου/ αναψυχής σε επιλεγμένες θέσεις, 

σύμφωνα με την αναφερόμενη παραπάνω μελέτη. 

 

Π.2.3.2 Περιοχές Ελέγχου & Περιορισμού της Δόμησης (Π.Ε.Π.Δ.) 

Π.2.3.2.1 ΠΕΠΔ 1 

ΠΕΠΔ 1α 

Η ΠΕΠΔ 1α προτείνεται να συμπεριλάβει την περιαστική περιοχή του Νεοχωρίου, το 

παρόδιο τμήμα μεταξύ Κονταρίου και Θυμιανών, καθώς και μια ζώνη πλάτους 50μ. 

εκατέρωθεν της Εθνικής οδού Χίου – Καλλιμασιάς. Αποτελεί στην ουσία μια 

ενδιάμεση ζώνη μεταξύ οικιστικού και εξωοικιστικού χώρου, στην οποία το 

περιβάλλον δεν είναι αμιγώς φυσικό. Στις περιοχές αυτές παρατηρούνται πιέσεις 

οικιστικής ανάπτυξης, οι οποίες προτείνεται να ελεγχθούν και να περιοριστούν 

υποκείμενες σε συγκεκριμένους όρους και περιορισμούς δόμησης.  

Για τις υποπεριοχές που εντάσσονται στην ΠΕΠΔ 1 ορίζονται χρήσεις και όροι και 

περιορισμοί δόμησης ως εξής : 
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Στην ΠΕΠΔ 1α επιτρέπονται: 
 κατοικία, σύμφωνα με τις διατάξεις της εκτός σχεδίου δόμησης.  

 μικρές ισόγειες αγροτικές αποθήκες  

 συνεδριακά κέντρα 

 καταστήματα και γραφεία 

 εγκαταστάσεις πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

 κτίρια κοινωφελών υπηρεσιών 

 αθλητικές εγκαταστάσεις 

 πολιτιστικές εγκαταστάσεις 

 εστιατόρια – αναψυκτήρια 

 θρησκευτικοί χώροι & κοιμητήρια 

 γήπεδα στάθμευσης 

 κτίρια, γήπεδα αποθήκευσης 

 εμπορικές αποθήκες 

 γεωργικές εκμεταλλεύσεις  

 αγροτικές δραστηριότητες  

 γεωργικές αποθήκες, δεξαμενές 

 αντλητικές εγκαταστάσεις, υδατοδεξαμενές, φρέατα  

 κτίρια και εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, έργα ύδρευσης, 

ραδιοφωνικοί σταθμοί, τηλεπικοινωνίες) 

 πρατήρια βενζίνης - υγραερίου μόνο κατά μήκος επαρχιακού δικτύου 

 

Στην ΠΕΠΔ 1α απαγορεύονται : 

 πολυκαταστήματα & υπεραγορές 

 τουριστικά καταλύματα  

 βιομηχανικές & βιοτεχνικές εγκαταστάσεις μέσης & υψηλής όχλησης 

 κέντρα διασκέδασης 

 campings (πλην υφισταμένων) 

 χώροι απόρριψης ή καύσης σκουπιδιών 

 λατομεία αδρανών υλικών (πλην νομίμως υφισταμένων έως την έγκριση του 

παρόντος ΣΧΟΟΑΠ) και εν γένει επιφανειακή εξόρυξη 

 κτηνοτροφικές μονάδες  

 δεξαμενές καυσίμων 

 πρατήρια βενζίνης - υγραερίου/πλυντήρια αυτοκινήτων πλην αυτών κατά 

μήκος του επαρχιακού οδικού δικτύου 
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 ξενοδοχεία άνω των 80 κλινών, οιασδήποτε κατηγορίας 

 εγκαταστάσεις μέσων μαζικής μεταφοράς  

 εγκαταστάσεις και δίκτυα τεχνικής υποδομής.  

 

Αρτιότητα 

 Κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας ορίζεται σε τέσσερα (4) στρέμματα. 

Όροι & περιορισμοί δόμησης 

 μέγιστη καλυπτόμενη επιφάνεια του κτιρίου : 200τ.μ.  

 μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των ανεγερθησομένων κτιρίων : επτά και μισό 

(7,50) μέτρα, το οποίο προσμετράται από το γύρω φυσικό διαμορφωμένο 

έδαφος, σε κάθε σημείο των όψεων του κτιρίου. 

 απαγορεύεται η διάσπαση των κτιριακών όγκων και η δημιουργία υπογείου. 

 

Για τους λοιπούς όρους και περιορισμούς δόμησης εφαρμόζονται οι διατάξεις του 

ΠΔ/24-5-85 (ΦΕΚ 270/Δ/1985), όπως ισχύει, χωρίς τις προβλεπόμενες σε αυτό 

παρεκκλίσεις.  

 

ΠΕΠΔ 1β 

Η ΠΕΠΔ 1β αφορά στην περιοικιστική περιοχή της Αγίας Φωτεινής. Αποτελεί στην 

ουσία μια ενδιάμεση ζώνη μεταξύ οικιστικού και εξωοικιστικού χώρου, στην οποία το 

περιβάλλον δεν είναι αμιγώς φυσικό. Στην περιοχή αυτή παρατηρούνται πιέσεις 

οικιστικής ανάπτυξης, οι οποίες κρίνεται σκόπιμο να ελεχθούν και να περιοριστούν 

υποκείμενες σε συγκεκριμένους όρους και περιορισμούς δόμησης.  

Για την περιοχή που περιλαμβάνεται στην ΠΕΠΔ 1β ορίζονται χρήσεις και όροι και 

περιορισμοί δόμησης ως εξής : 

Στην ΠΕΠΔ 1β επιτρέπονται: 
 κατοικία, σύμφωνα με τις διατάξεις της εκτός σχεδίου δόμησης.  

 μικρές ισόγειες αγροτικές αποθήκες  

 τουριστικά καταλύματα και εγκαταστάσεις δυναμικότητας μέχρι τριάντα (30) 

κλινών (ξενοδοχεία, οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις, εγκαταστάσεις 

ειδικής τουριστικής υποδομής, λοιπές τουριστικές εγκαταστάσεις) 

 αθλητικές εγκαταστάσεις 

 πολιτιστικές εγκαταστάσεις 
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 εστιατόρια – αναψυκτήρια 

 θρησκευτικοί χώροι & κοιμητήρια 

 γήπεδα στάθμευσης 

 γεωργικές εκμεταλλεύσεις  

 αγροτικές δραστηριότητες  

 γεωργικές αποθήκες, δεξαμενές 

 αντλητικές εγκαταστάσεις, υδατοδεξαμενές, φρέατα σε απόσταση > ή = 80 μ. 

από τη γραμμή αιγιαλού  

 

Στην ΠΕΠΔ 1β απαγορεύονται : 

 πολυκαταστήματα & υπεραγορές 

 βιομηχανικές & βιοτεχνικές εγκαταστάσεις μέσης & υψηλής όχλησης 

 κέντρα διασκέδασης 

 campings (πλην υφισταμένων) 

 χώροι απόρριψης ή καύσης σκουπιδιών 

 λατομεία αδρανών υλικών (πλην νομίμως υφισταμένων έως την έγκριση του 

παρόντος ΣΧΟΟΑΠ) και εν γένει επιφανειακή εξόρυξη 

 κτηνοτροφικές μονάδες  

 δεξαμενές καυσίμων 

 πρατήρια βενζίνης - υγραερίου/πλυντήρια αυτοκινήτων πλην αυτών κατά 

μήκος του επαρχιακού οδικού δικτύου 

 ξενοδοχεία άνω των 30 κλινών, οιασδήποτε κατηγορίας 

 εγκαταστάσεις μέσων μαζικής μεταφοράς  

 κτίρια και εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, έργα ύδρευσης, 

ραδιοφωνικοί σταθμοί, τηλεπικοινωνίες) 

 εγκαταστάσεις και δίκτυα τεχνικής υποδομής.  

 

Αρτιότητα 

 Κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας ορίζεται σε τέσσερα (4) στρέμματα. 

Όροι & περιορισμοί δόμησης 

 μέγιστη καλυπτόμενη επιφάνεια του κτιρίου : 200τ.μ.  

 μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των ανεγερθησομένων κτιρίων : επτά και μισό 

(7,50) μέτρα, το οποίο προσμετράται από το γύρω φυσικό διαμορφωμένο 

έδαφος, σε κάθε σημείο των όψεων του κτιρίου. 
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 απαγορεύεται η διάσπαση των κτιριακών όγκων και η δημιουργία υπογείου. 

 

Για τους λοιπούς όρους και περιορισμούς δόμησης εφαρμόζονται οι διατάξεις του 

ΠΔ/24-5-85 (ΦΕΚ 270/Δ/1985), όπως ισχύει, χωρίς τις προβλεπόμενες σε αυτό 

παρεκκλίσεις.  

 

Γενικά στην ΠΕΠΔ 1 (α, β) : 

 Απαγορεύεται η διάνοιξη νέων οδών καθώς και η οποιαδήποτε επέμβαση 

στους τυχόν υπάρχοντες (διαπλάτυνση, βελτίωση, τσιμεντόστρωση , 

ασφαλτόστρωση κλπ.) εκτός αυτών που προβλέπονται στο παρόν ΣΧΟΟΑΠ 

και νέους αγροτικούς δρόμους που αποδεδειγμένα θα εξυπηρετούν αγροτικές 

δραστηριότητες. 

 Επιτρέπεται μετά από σχετική άδεια από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία, 

η κατασκευή τοίχων αντιστήριξης (αναλημματικοί) μόνο για την διαμόρφωση 

του εδάφους για καλλιέργειες με εμφάνιση ξερολιθιάς και χρήση συνδετικού 

κονιάματος μόνο στην μη εμφανή πλευρά τους. 

 Επιτρέπεται η ανακατασκευή και η συντήρηση παλαιών ξερολιθιών 

(πεζούλες) με τα ίδια υλικά και μετά από σχετική άδεια από την αρμόδια 

πολεοδομική υπηρεσία.  

 Νομίμως υφιστάμενα έως την δημοσίευση του παρόντος ΣΧΟΟΑΠ σε ΦΕΚ 

τουριστικά καταλύματα παραμένουν με δικαίωμα εκσυγχρονισμού.  

 

Π.2.3.2.2 ΠΕΠΔ 2 - «Αγροτική Γη - Αγροτουρισμός» 

Η ΠΕΠΔ 2 περιλαμβάνει την προστασία της αγροτικής γης, αναφορικά με τις 

περιοχές που καταγράφονται σημαντικές καλλιέργειες οπωροφόρων δέντρων και 

ελαιώνες. Οι καλλιέργειες ελαιώνων καλύπτουν ολόκληρο το δυτικό τμήμα του 

Δήμου, ενώ οι καλλιέργειες οπωροφόρων δέντρων αναπτύσσονται στα όρια του 

Δήμου που γειτνιάζουν με την περιοχή του Κάμπου. 

Οι εν λόγω περιοχές είναι κρίσιμο να προστατευθούν καθώς αποτελούν βασική 

παραγωγική δραστηριότητα του Δήμου και αναπόσπαστο κομμάτι του τοπίου του 

Αγίου Μηνά. Στις περιοχές αυτές καταγράφεται σημαντική αγροτική δραστηριότητα η 

οποία προτείνεται να διατηρηθεί και να αναπτυχθεί με όρους βιώσιμης ανάπτυξης και 
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να προστατευθεί ώστε να αποτελέσει παράγοντα οικολογικής ισορροπίας και 

οικονομικής ανάπτυξης.  

Η πρόταση ορισμού της ΠΕΠΔ 2, κινείται στην κατεύθυνση της διαφύλαξης των 

παραγωγικών αυτών εκτάσεων, αλλά και στη διατήρηση του αγροτικού χαρακτήρα 

της υπαίθρου. Αποσκοπεί στο να μην αλλοιωθεί ο χαρακτήρας της περιοχής, να μην 

αντικατασταθεί, δηλαδή, η γεωργική γη από άλλες ανταγωνιστικές προς αυτή χρήσεις 

(οικοδομική δραστηριότητα που αφορά, κυρίως σε συγκροτήματα τουριστικών 

καταλυμάτων και παραθεριστικών κατοικιών) και παράλληλα να προστατευθεί και να 

ενισχυθεί η γεωργική δραστηριότητα και να αξιοποιηθεί για δράσεις αναπτυξιακού 

χαρακτήρα – προσέλκυση αγροτουρισμού. Στις ζώνες αυτές σημειώνεται ότι είναι 

δυνατόν να συνδυάζονται οι γεωργικές δραστηριότητες με διάσπαρτες τουριστικές 

εγκαταστάσεις. Προτείνεται, δηλαδή, μια ήπια ανάπτυξη σε αγροτουριστικό 

περιβάλλον. 

Αναφορικά με τις χρήσεις και τους όρους και περιορισμούς δόμησης στην ΠΕΠΔ 2 

ορίζονται τα εξής :  

Στις περιοχές της ΠΕΠΔ 2, επιτρέπονται: 

 κατοικία με συνολική δομημένη επιφάνεια κτιρίου έως 120 τ.μ.  

 αγροτουριστικές μονάδες 

 μικρές ισόγειες αγροτικές αποθήκες (έως 40τ.μ.). 

 γεωργικές εκμεταλλεύσεις  

 αγροτικές δραστηριότητες  

 γεωργοκτηνοτροφικές/γεωργοπτηνοτροφικές εγκαταστάσεις  

 θρησκευτικοί χώροι & κοιμητήρια 

 κτίρια, γήπεδα αποθήκευσης 

 θερμοκήπια, γεωργικές αποθήκες, δεξαμενές 

 αντλητικές εγκαταστάσεις, υδατοδεξαμενές, φρέατα σε απόσταση > ή = 80μ. 

από τη γραμμή αιγιαλού  

 κτηνοτροφικές μονάδες κάτω των 5 ισοδύναμων ζώων όσον αφορά στα 

βοοειδή και κάτω των 10 ισοδύναμων ζώων όσον αφορά στα αιγοπρόβατα, 

πτηνοτροφικές μονάδες 

 εγκαταστάσεις επεξεργασίας, τυποποίησης και συσκευασίας αγροτικών 

προϊόντων 
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Στις περιοχές της ΠΕΠΔ 2, απαγορεύονται : 

 πολυκαταστήματα & υπεραγορές 

 βιομηχανικές & βιοτεχνικές εγκαταστάσεις μέσης & υψηλής όχλησης 

 κέντρα διασκέδασης 

 καταστήματα και γραφεία 

 εγκαταστάσεις πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

 κτίρια κοινωφελών υπηρεσιών 

 αθλητικές εγκαταστάσεις 

 πολιτιστικές εγκαταστάσεις 

 συνεδριακά κέντρα 

 εστιατόρια - αναψυκτήρια 

 κτίρια, γήπεδα στάθμευσης 

 εμπορικές αποθήκες 

 campings (πλην υφισταμένων) 

 τουριστικά καταλύματα, οιασδήποτε κατηγορίας πλην των αγροτουριστικών 

μονάδων 

 πρατήρια βενζίνης - υγραερίου/πλυντήρια αυτοκινήτων  

 δεξαμενές καυσίμων 

 χώροι απόρριψης ή καύσης σκουπιδιών 

 λατομεία αδρανών υλικών (πλην νομίμως υφισταμένων έως την έγκριση του 

παρόντος ΣΧΟΟΑΠ) και εν γένει επιφανειακή εξόρυξη 

 εγκαταστάσεις μέσων μαζικής μεταφοράς  

 

Αρτιότητα 

 κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας ορίζεται σε τέσσερα (4) στρέμματα 

 

Όροι & περιορισμοί δόμησης 

 μέγιστη καλυπτόμενη επιφάνεια του κτιρίου - κατοικίας : 120τ.μ.  

 ξεχωριστα για το κτίριο που προορίζεται για αγροτουριστική μονάδα 150-

200τ.μ. 

 μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των ανεγερθησομένων κτιρίων : τέσσερα και μισό 

(4,50) μέτρα, το οποίο προσμετράται από το γύρω φυσικό διαμορφωμένο 

έδαφος, σε κάθε σημείο των όψεων του κτιρίου. 

 απαγορεύεται η διάσπαση των όγκων και η δημιουργία υπογείου 
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Για τους λοιπούς όρους και περιορισμούς δόμησης εφαρμόζονται οι διατάξεις του 

ΠΔ/24-5-85 (ΦΕΚ 270/Δ/1985), όπως ισχύει, χωρίς τις προβλεπόμενες σε αυτό 

παρεκκλίσεις.  

 

Σε ότι αφορά στα υπόλοιπα: 

Απαγορεύεται η διάνοιξη νέων οδών καθώς και η οποιαδήποτε επέμβαση στους 

τυχόν υπάρχοντες (διαπλάτυνση, βελτίωση, τσιμεντόστρωση , ασφαλτόστρωση κλπ.) 

εκτός αυτών που προβλέπονται στο παρόν ΣΧΟΟΑΠ και νέους αγροτικούς δρόμους 

που αποδεδειγμένα θα εξυπηρετούν αγροτικές δραστηριότητες. 

Επιτρέπεται μετά από σχετική άδεια από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία, η 

κατασκευή τοίχων αντιστήριξης (αναλημματικοί) μόνο για την διαμόρφωση του 

εδάφους για καλλιέργειες με εμφάνιση ξερολιθιάς και χρήση συνδετικού κονιάματος 

μόνο στην μη εμφανή πλευρά τους. 

Επιτρέπεται η ανακατασκευή και η συντήρηση παλαιών ξερολιθιών (πεζούλες) με τα 

ίδια υλικά και μετά από σχετική άδεια από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία.  

 

Π.2.3.2.3 ΠΕΠΔ 3 

Η ΠΕΠΔ 3 περιλαμβάνει τον υπόλοιπο εξωοικιστικό χώρο του Αγίου Μηνά, που δεν 

εντάσσεται σε κάποια από τις ΠΕΠ ή τις ΠΕΠΔ που προαναφέρθηκαν και δεν 

περιλαμβάνει τους υφιστάμενους οικισμούς, καθώς και τις επεκτάσεις τους και τις 

νέες εντάξεις που προτείνονται στην παρούσα μελέτη. 

Ο χαρακτήρας των περιοχών αυτών είναι κύρια αγροτικός, χωρίς ιδιαίτερες πιέσεις 

για εγκατάσταση τουριστικών, παραθεριστικών ή βιοτεχνικών δραστηριοτήτων. Η 

περιοχή χαρακτηρίζεται σαν γεωργική και καλύπτεται από αραιή ποώδη βλάστηση, 

λίγα σχίνα και μαστιχόδενδρα. Πρόκειται στην ουσία για τον εξωοικιστικό χώρο του 

Δήμου όπου η μορφολογία των εδαφών, το αξιόλογο τοπίο, οι κλίσεις και η βλάστηση 

συνθέτουν ένα ιδιαίτερο περιβάλλον, το οποίο θα πρέπει να διατηρηθεί ως προς το 

χαρακτήρα του και την φυσιογνωμία του  και να αναδειχθεί ως προς τα αξιόλογα 

στοιχεία του. 

Στις περιοχές αυτές προτείνεται να οριστεί μια ευρύτερη κατηγορία (ομάδα) χρήσεων 

γης, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα προσαρμογής του σχεδιασμού. 
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Στην ΠΕΠΔ 3 επιτρέπονται: 
 κατοικία, σύμφωνα με τις διατάξεις της εκτός σχεδίου δόμησης.  

 μικρές ισόγειες αγροτικές αποθήκες (έως 40τ.μ.). 

 γεωργικές εκμεταλλεύσεις  

 αγροτικές δραστηριότητες  

 γεωργοκτηνοτροφικές/γεωργοπτηνοτροφικές εγκαταστάσεις  

 στέγαστρα σφαγής ζώων (η χωροθέτησή τους απαιτεί σχεδιασμό σε επίπεδο 

νήσου)  

 θερμοκήπια, γεωργικές αποθήκες, δεξαμενές 

 αντλητικές εγκαταστάσεις, υδατοδεξαμενές, φρέατα  

 κτίρια και εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, έργα ύδρευσης, 

ραδιοφωνικοί σταθμοί, τηλεπικοινωνίες) 

 κτίρια, γήπεδα αποθήκευσης. 

 γήπεδα στάθμευσης 

 campings 

 θρησκευτικοί χώροι & κοιμητήρια  

 πρατήρια βενζίνης - υγραερίου μόνο κατά μήκος επαρχιακού δικτύου 

 αθλητικές εγκαταστάσεις 

 πολιτιστικές εγκαταστάσεις 

 βιοτεχνικές εγκαταστάσεις χαμηλής όχλησης. 

 επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης. 

 εγκαταστάσεις και δίκτυα τεχνικής υποδομής.  

 επιτρέπεται η ανέγερση κτιρίων γεωργικών, κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων ή 

μονάδων μεταποίησης τοπικά παραγομένων προϊόντων (π.χ. οινοποιία) μετά 

από έγκριση από τις αντίστοιχες αρμόδιες υπηρεσίες Γεωργίας, Κτηνοτροφίας, 

Βιομηχανίας.  

 

Στην ΠΕΠΔ 3 απαγορεύονται : 

 κέντρα διασκέδασης  

 συνεδριακά κέντρα 

 πολυκαταστήματα & υπεραγορές 

 βιομηχανικές & βιοτεχνικές εγκαταστάσεις μέση & υψηλής όχλησης 

 χώροι απόρριψης ή καύσης σκουπιδιών 

 λατομεία αδρανών υλικών (πλην νομίμως υφισταμένων έως την έγκριση του 

παρόντος ΣΧΟΟΑΠ) και εν γένει επιφανειακή εξόρυξη 

 δεξαμενές καυσίμων 
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 πρατήρια βενζίνης - υγραερίου/πλυντήρια αυτοκινήτων πλην αυτών κατά 

μήκος του επαρχιακού οδικού δικτύου 

 ξενοδοχεία οιασδήποτε κατηγορίας 

 εγκαταστάσεις μέσων μαζικής μεταφοράς  

 καταστήματα και γραφεία 

 εγκαταστάσεις πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

 εστιατόρια - αναψυκτήρια 

 εμπορικές αποθήκες 

 

Αρτιότητα 

 Κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας ορίζεται σε τέσσερα (4) στρέμματα. 

 

Όροι & περιορισμοί δόμησης 

 μέγιστη καλυπτόμενη επιφάνεια του κτιρίου : 200τ.μ.  

 μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των ανεγερθησομένων κτιρίων : επτά και μισό 

(7,50) μέτρα, το οποίο προσμετράται από το γύρω φυσικό διαμορφωμένο 

έδαφος, σε κάθε σημείο των όψεων του κτιρίου. 

 απαγορεύεται η διάσπαση των κτιριακών όγκων και η δημιουργία υπογείου. 

 

Για τους λοιπούς όρους και περιορισμούς δόμησης εφαρμόζονται οι διατάξεις του 

ΠΔ/24-5-85 (ΦΕΚ 270/Δ/1985), όπως ισχύει, χωρίς τις προβλεπόμενες σε αυτό 

παρεκκλίσεις.  

 

Σε ότι αφορά στα υπόλοιπα: 

Απαγορεύεται η διάνοιξη νέων οδών καθώς και η οποιαδήποτε επέμβαση στους 

τυχόν υπάρχοντες (διαπλάτυνση, βελτίωση, τσιμεντόστρωση , ασφαλτόστρωση κλπ.) 

εκτός αυτών που προβλέπονται στο παρόν ΣΧΟΟΑΠ και νέους αγροτικούς δρόμους 

που αποδεδειγμένα θα εξυπηρετούν αγροτικές δραστηριότητες. 

Επιτρέπεται μετά από σχετική άδεια από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία, η 

κατασκευή τοίχων αντιστήριξης (αναλημματικοί) μόνο για την διαμόρφωση του 

εδάφους για καλλιέργειες με εμφάνιση ξερολιθιάς και χρήση συνδετικού κονιάματος 

μόνο στην μη εμφανή πλευρά τους. 
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Επιτρέπεται η ανακατασκευή και η συντήρηση παλαιών ξερολιθιών (πεζούλες) με τα 

ίδια υλικά και μετά από σχετική άδεια από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία.  

Νομίμως υφιστάμενα έως την δημοσίευση του παρόντος ΣΧΟΟΑΠ σε ΦΕΚ 

τουριστικά καταλύματα παραμένουν με δικαίωμα εκσυγχρονισμού.  

 

Γενικές Διατάξεις που αφορούν σε ολόκληρη την περιοχή μελέτης 

 Όλη η περιοχή που περιλαμβάνεται στα όρια του ΣΧΟΟΑΠ υπόκειται σε 

έλεγχο από την ΕΠΑΕ 

 Είναι δυνατή η εγκατάσταση σταθμών πυρόσβεσης σε όλες τις ζώνες. 

 Νομίμως υφιστάμενα επαγγελματικά εργαστήρια και βιοτεχνικές 

εγκαταστάσεις προτείνεται να παραμείνουν με δικαίωμα εκσυγχρονισμού. 

 Προϋπάρχουσες σήμερα χρήσεις και δραστηριότητες οι οποίες δεν 

επιτρέπονται εφεξής από τις διατάξεις του ΣΧΟΟΑΠ μπορούν να 

εκσυγχρονίζονται εφόσον για κάθε μια θα επιβληθούν ειδικοί περιβαλλοντικοί 

όροι ανάλογα με την κατηγορία τους (εφαρμογή κείμενης νομοθεσίας).  

 Η διάνοιξη δρόμων προς τις ακτές, επιτρέπεται σύμφωνα με το Αρθ-24 του 

Ν.1337/83. 

 Κάθε έργο υποδομής που εκτελείται από Οργανισμό Κοινής Ωφέλειας (ΔΕΗ, 

ΟΤΕ, Τοπική Αυτοδιοίκηση κλπ), καθώς και κάθε εργασία που αφορά στη 

διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων, προσαρμόζεται στα παραδοσιακά 

πρότυπα της περιοχής και στην ανάγκη προστασίας των φυσικών και 

πολιτιστικών πόρων (έγκριση ΕΠΑΕ, μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων). 

 Επιπλέον των διατάξεων του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος ισχύουν και 

διατάξεις ειδικού νομικού καθεστώτος και προορισμού (αρχαιολογικοί χώροι, 

νεκροταφεία).  

 Επιτρέπεται η δημιουργία πρατηρίων υγρών καυσίμων, κατά μήκος των 

αξόνων του εθνικού, επαρχιακού και κύριου κοινοτικού δικτύου με μέγιστη 

εκμετάλλευση γηπέδου 200τμ. και σε ελάχιστη μεταξύ τους απόσταση 

μεγαλύτερη των 2.000μ.  

 Η ελάχιστη απόσταση των κτιρίων από την οριογραμμή των ρεμάτων ορίζεται 

σε 20μ.  
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 Δεν επιτρέπεται η ανέγερση οικοδομών σε απόσταση μικρότερη των 100μ. 

από τη γραμμή αιγιαλού  

 Επιτρέπεται η χωροθέτηση και εγκατάσταση αγροτουριστικών 

δραστηριοτήτων, εφόσον εντάσσονται στα προγράμματα του Υπουργείου 

Γεωργίας και δεν αντίκεινται στο χαρακτήρα της κάθε ζώνης. 

 Επιτρέπεται η βοσκή ζώων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1734/87 (ΦΕΚ 

189/Α/87), όπως ισχύει. 

 Τα δάση και οι δασικές εκτάσεις διατηρούνται στη φυσική τους κατάσταση και 

προστατεύονται σε κάθε περίπτωση βάσει της Δασικής Νομοθεσίας και δεν 

επιτρέπεται η αλλαγή χρήσης πέρα των επεμβάσεων που προβλέπονται από 

την ισχύουσα νομοθεσία 

 Επιτρέπεται η χωροθέτηση μονάδων αφαλάτωσης βιολογικού καθαρισμού 

οικισμών και ΧΥΤΑ σε όλες τις περιοχές μετά από τήρηση των διαδικασιών 

προέγκρισης χωροθέτησης και έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, σύμφωνα με 

τις διατάξεις των Αρθ-8 και Αρθ-9 της Κοινής Υπουργικής Αποφ-

69269/5387/90, όπως ισχύει.  

 Σε όλες τις περιοχές α) απαγορεύεται η εγκατάσταση λυομένων οικίσκων, 

παρόδιων καντινών και τροχοβιλών καθώς και η κατασκευή κτιρίων σε 

υποστηλώματα (PILOTIS), β) επιβάλλεται η έγκριση των αρχιτεκτονικών 

μελετών από την ΕΠΑΕ. 

 Υφιστάμενες χρήσεις ειδικού καθεστώτος και προορισμού (νεκροταφεία, 

αρχαιολογικοί χώροι κλπ) με αντίστοιχες ζώνες προστασίας περιμετρικά 

αυτών, εξακολουθούν να διέπονται από το ίδιο νομικό καθεστώς. 

 Αναφορικά με ειδικούς μορφολογικούς κανόνες, υιοθετούνται τα οριζόμενα 

από την κείμενη νομοθεσία και τα διατάγματα προστασίας των οικισμών ή/και 

των αποφάσεων οριοθετήσεων τους 

 Η τοποθέτηση των κτισμάτων προτείνεται να γίνεται με τρόπο ώστε να 

περιορίζεται, κατά το δυνατόν, η αλλοίωση της ελεύθερης θέας από το οδικό 

δίκτυο. Σε περίπτωση εδαφικών εξάρσεων (λοφώδεις, κορυφογραμμές κλπ), 

η τοποθέτηση των κτισμάτων γίνεται κατά τρόπο ώστε να είναι ορατά μόνο 

από την πλευρά της εδαφικής έξαρσης, το δε ανώτατο ύψος των κτισμάτων 

υπόκειται της έξαρσης (κορυφογραμμής, διάσελων) ή της κορυφογραμμής 

κατά 10μέτρα 
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Π.2.3.3  Ανάπτυξη Παραγωγικών Δραστηριοτήτων 

Η οικονομία της περιοχής του Αγίου Μηνά στηρίζεται κυρίως στην καλλιέργεια της 

γης και την αγροτική παραγωγή, στην μεταποίηση των αγροτικών προϊόντων και τη 

παροχή υπηρεσιών και εμπορίας προϊόντων για την κάλυψη των τοπικών αναγκών, 

στην εξόρυξη και εκμετάλλευση της θυμιανούσικης πέτρας, και κυρίως στον 

τουρισμό.  

 

Π.2.3.3.1 Θυμιανούσικη Πέτρα 

Αναφορικά με τη λεγόμενη θυμιανούσικη πέτρα που απαντάται στο υπέδαφος της 

περιοχής του Αγίου Μηνά, σημειώνεται ότι υπάρχουν αρκετές δυσκολίες στην 

αξιοποίησή της, καθώς λόγω της επέκτασης των οικισμών της περιοχής, δεν μπορεί 

να δοθεί άδεια για λατομική επιχείρηση, δεδομένου ότι αυτή πρέπει να απέχει 

τουλάχιστον 500m από οικισμούς, με αποτέλεσμα σήμερα η εξορυκτική 

δραστηριότητα να είναι περιορισμένη.  

Στην περιοχή μελέτης βρίσκονται πολλά παλιά λατομεία θυμιανούσικης πέτρας, τα 

περισσότερα εκ των οποίων είναι ανενεργά. Ωστόσο, από την περίοδο 2000 – 2001 

και μετά, κατόπιν γνωμοδότησης των αρμόδιων υπηρεσιών, έχουν εκδοθεί κάποιες 

άδειες λατομικής εκμετάλλευσης, οι οποίες συγκεντρώνονται στη θέση «Πλατειά 

Ράχη», που βρίσκεται στην περιοχή ανατολικά των Θυμιανών, νοτιοδυτικά του 

Καρφά και βόρεια της Αγίας Ερμιόνης.  

Μέσα από την παρούσα μελέτη προτείνεται η θεσμοθέτηση ζώνης λατόμευσης 

θυμιανούσικης πέτρας, προκειμένου να συνεχισθεί η δραστηριότητα αυτή, που 

σχετίζεται με την απασχόληση και τους οικονομικούς πόρους της περιοχής, αλλά 

παράλληλα, να εξασφαλιστούν οι συνθήκες ελεγχόμενης και ορθολογικής 

εκμετάλλευσης του παραδοσιακού αυτού δομικού υλικού, να αποτραπούν οι 

ευκαιριακές και με ανορθόδοξο τρόπο εξορύξεις ανεξέλεγκτων όγκων πετρώματος 

(που προκαλούν διάσπαρτες αλλοιώσεις στο φυσικό περιβάλλον), και να περιοριστεί 

στο μέγιστο δυνατό η βλάβη που προκαλείται από την εκμετάλλευση της πέτρας στο 

φυσικό περιβάλλον (στο τοπίο και στους εδαφικούς πόρους του νησιού).  

Βασική επιδίωξη είναι οι λατομικές δραστηριότητες θυμιανούσικης πέτρας να γίνονται 

σε συγκεκριμένη ζώνη της περιοχής Θυμιανών, η οποία θα αποτελέσει ένα 

οργανωμένης ρύθμισης χωρικό περιβάλλον, καθώς αποτελεί πολύ σημαντική 

παραγωγική δραστηριότητα για την περιοχή. Η ζώνη αυτή προσδιορίζεται στην 
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ευρύτερη περιοχή των σήμερα ενεργών λατομείων και ελέγχεται από τις διατάξεις της 

ισχύουσας νομοθεσίας (ΦΕΚ 15/Α/1993, κλπ.). 

Στη ζώνη αυτή επιτρέπεται και προωθείται η εξόρυξη και εκμετάλλευση της 

θυμιανούσικης πέτρας με τις προϋποθέσεις επέκτασης των υπαρχόντων λατομικών 

δραστηριοτήτων και ίδρυσης νέων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Η δόμηση 

επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο για την εξυπηρέτηση εγκαταστάσεων των 

νομίμως υφιστάμενων και νέων επιχειρήσεων. 

 

Π.2.3.3.2 Ανάπτυξη δραστηριοτήτων Τουρισμού – Αναψυχής 

Εξέχουσας σημασίας τομέας για την οικονομία και την αναπτυξιακή φυσιογνωμία της 

περιοχής του Αγίου Μηνά είναι αυτός του Τουρισμού – Αναψυχής. Ο Δήμος Αγίου 

Μηνά (νυν Δημοτική Ενότητα) παραλαμβάνει τους μεγαλύτερους φόρτους 

τουριστικής έντασης στο νησί, γεγονός που τον καθιστά την πιο τουριστική περιοχή 

της Χίου. 

Αναφορικά με τον τόσο ευαίσθητο και ιδιαίτερα αξιόλογο για την ανάπτυξη του Αγίου 

Μηνά τομέα, προτείνεται να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στον τουρισμό ως αναπτυξιακό 

άξονα της περιοχής, κάτι που επιδιώκεται μέσω της ιεραρχημένης, χωρικά, διάχυσης 

και της ενίσχυσης των δραστηριοτήτων τουρισμού – αναψυχής. Η επιδίωξη αυτή 

υλοποιείται με : 

• τον καθορισμό ζωνών τουριστικής αξιοποίησης – ανάπτυξης σε όλο το μήκος 

του παράκτιου μετώπου, αλλά και με διαφορετικά χαρακτηριστικά στους 

μεσόγειους οικισμούς, με τη λογική του ότι λειτουργεί σαν ζώνη υποδοχής της 

τουριστικής έντασης από την πόλη της Χίου.  

• τον προσδιορισμό ζωνών ανάπτυξης δραστηριοτήτων τουρισμού και 

αναψυχής εντός των υφιστάμενων οικιστικών υποδοχέων και σε νέες προς 

πολεοδόμηση περιοχές, με στόχο την αποτροπή της περαιτέρω επιβάρυνσης 

του φυσικού περιβάλλοντος.  

• τον περιορισμό της εγκατάστασης χρήσεων μη συμβατών με την τουριστική 

δραστηριότητα.  

• τη θεματική ιεράρχηση του «τουριστικού προϊόντος» με έμφαση στον 

θρησκευτικό, περιπατητικό, συνεδριακό, εναλλακτικό τουρισμό και 

αγροτουρισμό. 
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• την ανάπτυξη και αναβάθμιση υποδομών και παρεμβάσεων (περιπατητικές 

διαδρομές, πεζοδρομήσεις, ειδικές εγκαταστάσεις για φίλους της θάλασσας 

και του αθλητισμού)  

• την διατήρηση και προστασία των φυσικών χαρακτηριστικών της παράκτιας 

ζώνης  

• την προώθηση κατά προτεραιότητα δράσεων αποκατάστασης της αισθητικής 

του τοπίου και αναβάθμισης της λειτουργίας του χώρου.  

• τη χωροθέτηση χώρων στάθμευσης σε περιοχές τουριστικής έντασης. 

 

Πιο συγκεκριμένα για την περιοχή μελέτης και αναφορικά με τον τομέα του τουρισμού 

προτείνονται τα παρακάτω : 

• ανάδειξη του Καρφά σε περιοχή τουριστικής έντασης 

• αναβάθμιση της Αγ.Ερμιόνης σε τουριστικό λιμένα, με παράλληλη 

προσπάθεια διατήρησης του χαρακτήρα της ως τόπο κυρίως παραθερισμού 

• ανάπτυξη τουριστικής ζώνης στην περιοχή των Κεραμείων και της Πλάκας με 

ειδικούς όρους προστασίας του τοπίου 

• προώθηση του αγροτουρισμού στον εξωοικιστικό χώρο του Αγίου Μηνά και 

κυρίως στις περιοχές που συνδυάζονται με αξιόλογη γεωργική γη (ελαιώνες, 

οπωροφόρα δέντρα, μαστίχα) 

• σύνδεση του τουρισμού με την παραγωγή και μεταποίηση αγροτικών 

προϊόντων  

• προώθηση του πολιτιστικού - ιστορικού τουρισμού μέσω της προστασίας και 

ανάδειξης των αξιόλογων μεσαιωνικών οικιστικών πυρήνων του Νεοχωρίου 

και των Θυμιανών, αλλά και μέσω της χάραξης περιπατητικών διαδρομών 

που συνδέουν και αναδεικνύουν τα αξιόλογα πολιτιστικά μνημεία της 

περιοχής και τα ιδιαίτερα φυσικά τοπία 

• αξιοποίηση των στοιχείων γεωπεριβαλλοντικού ενδιαφέροντος (λατομεία 

θυμιανούσικης πέτρας, απολιθώματα παλαιοπανίδας, γεωλογικοί 

σχηματισμοί, κλπ.) σε μια κατεύθυνση μουσειακού και διαδραστικού 

χαρακτήρα 

Οι επιτρεπόμενες χρήσεις και οι όροι και περιορισμοί δόμησης των περιοχών 

τουριστικής ανάπτυξης δίνονται αναλυτικά στο επόμενο Κεφάλαιο Π.3 «ΓΕΝΙΚΗ 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ». 
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Π.2.3.3.3 Λοιπές Παραγωγικές Δραστηριότητες 

Στον εξωοικιστικό χώρο του Αγίου Μηνά και ιδιαίτερα στην περιοχή νοτιοανατολικά 

του Κονταρίου βρίσκονται εγκατεστημένες κάποιες οχλούσες δραστηριότητες και 

ιδιαίτερες χρήσεις, όπως οι εγκαταστάσεις του Ατμοηλεκτρικού Σταθμού (ΑΗΣ) Χίου, 

οι αποθηκευτικές εγκαταστάσεις της Revoil, οι εγκαταστάσεις μέσων μαζικής 

μεταφοράς και οι στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο Ακρωτήρι της Αγ.Ελένης.  

Αναφορικά με τις παραπάνω χρήσεις προτείνεται η παραμονή τους με τους εξής 

όρους :  

• Υποβολή της λειτουργίας της Revoil και της ΔΕΗ σε ένα καθεστώς συνεχούς 

περιβαλλοντικής παρακολούθησης από φορέα που δεν σχετίζεται με τους 

ιδιοκτήτες των εγκαταστάσεων, προκειμένου να εντοπισθούν οι παράγοντες 

ρύπανσης και ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα για την ελαχιστοποίησή της αέριας 

ρύπανσης και την εξάλειψη των τυχόν ρύπων που καταλήγουν στο έδαφος και τη 

θάλασσα. 

• Εφαρμογή μέτρων ελέγχου στις εγκαταστάσεις της Revoil και της ΔΕΗ με στόχο 

την αποφυγή των κινδύνων που θέτει η εγγύτητά τους σε περιοχές κατοικίας, 

αλλά και των κινδύνων περιβαλλοντικής υποβάθμισης της περιοχής. 

• Προσαρμογή της λειτουργίας του Ατμοηλεκτρικού Σταθμού της ΔΕΗ με καύσιμα 

φυσικά και φιλικά προς το περιβάλλον. 

• Έλεγχος της δυνατότητας παραμονής των εγκαταστάσεων της Revoil σε σχέση 

με την εξυπηρέτηση των αναγκών τροφοδοσίας σε συνδυασμό με άλλες 

εγκαταστάσεις πετρελαιοειδών του νησιού. 

Σημειώνεται ότι οι εν λόγω εγκαταστάσεις – αποθηκευτικοί χώροι (ΔΕΗ, Revoil) 

απαιτούν θεώρηση σε επίπεδο συνόλου του νησιού. 

 

Χρήσεις βιοτεχνίας – μεταποίησης – επαγγελματικά εργαστήρια  

Στην περιοχή μελέτης απαντάται σημαντικός αριθμός επιχειρήσεων στον κλάδο της 

μεταποίησης – επεξεργασίας – τυποποίησης αγροτικών προϊόντων (ελαιόλαδο, 

γλυκά του κουταλιού, ποτοποιία, κηπευτικά, μαστίχα). Οι μονάδες αυτές είναι γενικά 

μικρού μεγέθους και αναπτύσσονται διάσπαρτα κυρίως στην ευρύτερη περιοχή του 

Κονταρίου – Λευκωνιάς, αλλά και σε άλλες περιοχές του εξωοικιστικού χώρου του 

Δήμου (παρόδιο τμήμα μεταξύ Κονταρίου-Θυμιανών, παρόδιο τμήμα Εθνικής Οδού, 

περιαστικός χώρος Νεοχωρίου).  
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Επιδίωξη της παρούσας μελέτης είναι η ενίσχυση και ενθάρρυνση εγκατάστασης 

τέτοιου τύπου μεταποιητικών μονάδων με παράλληλη παροχή κοινωνικών και άλλων 

υπηρεσιών. Δεν προτείνεται η ένταξή τους, σε οργανωμένες περιοχές παραγωγικών 

δραστηριοτήτων για τις δραστηριότητες αυτές, ωστόσο οι δραστηριότητες αυτές 

εντάσσονται στα πλαίσια κατηγοριών χρήσεων γης που τις επιτρέπουν (Γενική 

κατοικία, Πολεοδομικό Κέντρο). 

 

Κτηνοτροφία 

Αναφορικά με τον τομέα της κτηνοτροφίας, ο Δήμος Αγίου Μηνά (νυν Δημοτική 

Ενότητα) εμφανίζει χαμηλή κτηνοτροφική δραστηριότητα και μικρή ζωική παραγωγή 

με έντονες τάσεις μείωσης της παραγωγής, επομένως δεν κρίνεται απαραίτητο να 

χωροθετηθουν ζώνες κτηνοτροφίας. 

 

 

Π.2.3.4 Εκτός Σχεδίου Δόμηση (ΠΕΠ / ΠΕΠΔ)  

Στην ευρύτερη περιοχή εκτός σχεδίου καθορίζονται οι Περιοχές Ειδικής Προστασίας 

(ΠΕΠ), όπως περιγράφηκαν παραπάνω, οι οποίες δεν πολεοδομούνται, σύμφωνα με 

το Ν.2508/1997 (αρθ.4 πργ.3α) καθώς επίσης και οι Περιοχές Ελέγχου και 

Περιορισμού της Δόμησης (ΠΕΠΔ) για τις οποίες απαιτείται έλεγχος και περιορισμός 

της οικιστικής εξάπλωσης (Ν.2508/1997 αρθ.4 πργ.3β).  

Σχετικά με τους όρους και περιορισμούς δόμησης εφαρμόζονται οι διατάξεις του 

ΠΔ/24-5-85 (ΦΕΚ-270/Δ/85), όπως ισχύει, χωρίς τις προβλεπόμενες σ' αυτό 

παρεκκλίσεις. Σκοπός της λήψης των συγκεκριμένων μέτρων είναι κυρίως η 

αποτελεσματική προστασία του περιβάλλοντος καθώς και η άρτια λειτουργικότητα 

των οικιστικών συγκεντρώσεων για τη βέλτιστη διαβίωση των κατοίκων της περιοχής.  

 



ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ, Ν. ΧΙΟΥ 

(νυν Δημοτική Ενότητα Αγίου Μηνά Δήμου Χίου)  

 

 

                                                                                                                               Στάδιο Β1 - ΠΡΟΤΑΣΗ 102 

Π.2.4 ΒΑΣΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ 

 

Π.2.4.1 Μεταφορικό δίκτυο 

Προσεγγίζοντας το ζήτημα των μεταφορών, κρίνεται σκόπιμο να γίνει αναφορά στο 

Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της 

Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου Ελλάδας (Αριθ.Α.Π.26297 ΦΕΚ Β΄ 1473/9.10.2003) και 

στους επιμέρους στόχους που προσδιορίζονται σε αυτό αναφορικά με τα ζητήματα 

των μεταφορών. Ειδικότερα αναφέρονται τα εξής :  

«Οι ιδιαίτεροι στόχοι της χωρικής πολιτικής προκύπτουν από το συνδυασμό δύο  

γενικότερων επιδιώξεων : αφενός την επίλυση των προβλημάτων που αποτυπώνουν 

στο χώρο την αναπτυξιακή καθυστέρηση και αφετέρου τη διασφάλιση μιας 

ορθολογικής χρήσης των πόρων που εντάσσονται λειτουργικά στην αναπτυξιακή 

διαδικασία. Οι στόχοι αυτοί μεταφράζονται στην αναζήτηση μέσων για την υπέρβαση 

της καθυστέρησης, καθώς  και προϋποθέσεων για την ενδυνάμωση της ανάπτυξης 

κατά βιώσιμο τρόπο. Η πραγματοποίηση αυτών των δύο επιδιώξεων προϋποθέτει την 

ανάπτυξη υποδομών, τη θέσπιση μέτρων, κατασταλτικών ή υποκίνησης, και την 

ιεράρχησή τους, κατά σημασία και χρονική προτεραιότητα, έτσι ώστε η έννοια της 

βιωσιμότητας να υπερβεί την περιορισμένη περιβαλλοντική θεώρηση και να τεθεί 

κάτω από τους στόχους της βελτίωσης του βιοτικού επιπέδου και της ορθολογικής 

(βιώσιμης) χρήσης των πόρων. Στους στόχους αυτούς προστίθενται και αυτοί που 

προωθούν άμεσα την οικονομική ανάπτυξη, στόχοι που μπορούν να δημιουργήσουν 

νέες αντιθέσεις και ανισορροπίες στο χώρο. Οι παραπάνω στόχοι θα πρέπει επίσης 

να εξυπηρετήσουν δύο βασικές απαιτήσεις : α) Τη βελτίωση της σύνδεσης της 

Περιφέρειας με την ηπειρωτική χώρα και το διεθνή χώρο, έτσι ώστε να αμβλυνθούν 

προοδευτικά οι αρνητικές συνέπειες που απορρέουν από το νησιωτικό χαρακτήρα και 

τη γεωγραφική θέση της και β) την επανόρθωση της καθυστέρησης που η έως 

σήμερα διπλή περιφερειακότητα επισώρευσε στην αναπτυξιακή δυναμική της 

Περιφέρειας. Ο πρώτος στόχος συνεπάγεται την ανάπτυξη υποδομών για τη 

διασφάλιση της σύνδεσης της Περιφέρειας και με άλλες, πέραν των Αθηνών, 

περιοχές της χώρας, αλλά και με άλλες περιοχές της Μεσογείου και του Ευξείνου στη 

λογική δύο αξόνων, ανατολής - δύσης και βορρά - νότου. Η ανάπτυξη αυτών των 

διασυνδέσεων θα συμβάλλει επίσης στη βελτίωση της συνοχής μεταξύ των νησιών 

της Περιφέρειας. Ο δεύτερος στόχος συνεπάγεται, αφενός τον προσδιορισμό των 

ορίων εντός των οποίων θα κινηθεί η δυναμική που θα απελευθερωθεί με την άρση 

της διπλής απομόνωσης και, αφετέρου, την αντιμετώπιση των αδυναμιών-αναγκών 
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που προφανώς θα προκύψουν, με την εφαρμογή συγκεκριμένων προγραμμάτων και 

μέτρων, για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και την προσέλκυση επιχειρήσεων.» 

 

Π.2.4.1.1 Οδικό δίκτυο 

Σχετικά με τις οδικές συνδέσεις της περιοχής, επισημαίνεται ότι το βασικό οδικό 

δίκτυο της Χίου, έτσι όπως είναι διαμορφωμένο, συντελεί στο να αποτελεί ο Δήμος 

Αγ. Μηνά ένα «πέρασμα» από την πόλη της Χίου προς τη νοτιόχωρα. Η μεταφορική 

υποδομή του Δήμου, όσον αφορά στο οδικό δίκτυο περιλαμβάνει :  

 Εθνικό οδικό δίκτυο 

 Επαρχιακό οδικό δίκτυο  

 Δημοτικό οδικό δίκτυο (ασφαλτοστρωμένο & υπό ασφαλτόστρωση)  

 Αγροτικές οδοί (δημοτικό χωμάτινο οδικό δίκτυο)  

Σε γενικές γραμμές, η περιοχή του Αγίου Μηνά διαθέτει καλό και πρόσφατα 

βελτιωμένο οδικό δίκτυο.  

 

Οι προτάσεις επανασχεδιασμού αναφορικά με το οδικό δίκτυο περιλαμβάνουν ένα 

πρόγραμμα σημειακών παρεμβάσεων που θα αφορά σε : 

 βελτίωση της εσωτερικής συνοχής του οδικού δικτύου 

 βελτίωση των επαρχιακών και δημοτικών οδών και συγκεκριμένα  :  

- αναβάθμιση τμημάτων του οδικού δικτύου 

- έργα οδικής ασφάλειας με επί μέρους παρεμβάσεις στα γεωμετρικά 

χαρακτηριστικά, βελτίωση τεχνικών χαρακτηριστικών σε εντοπισμένα 

σημεία του οδικού δικτύου 

- αναμόρφωση των ισόπεδων κόμβων με φωτεινή σηματοδότηση και 

ηλεκτροφωτισμό,  

- αντιολισθηρά οδοστρώματα – ανακατασκευή οδοστρωμάτων, ασφαλτικών 

στρώσεων, δομικών χαρακτηριστικών και απορροής επιφανειακών 

όμβριων υδάτων,  

- αποκατάσταση πρανών και τομών από ενδεχόμενες διαπλατύνσεις, 

βελτιώσεις 

- επισκευή και συντήρηση όλων των «τεχνικών» έργων του δικτύου και 

έργα αντιπλημμυρικής προστασίας. 
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 δημιουργία κόμβων ασφαλούς προσέγγισης των κύριων αξόνων, από το 

τοπικό οδικό δίκτυο. 

 βελτίωση των κυκλοφοριακών και των περιβαλλοντικών συνθηκών, των 

συνθηκών λειτουργίας κόμβων και ροής πεζών.  

 εξασφάλιση όρων και υποδομών για την πρόληψη και ελαχιστοποίηση των 

συνεπειών από φυσικές καταστροφές. 

 δημιουργία χώρων στάθμευσης σε υφιστάμενους οικισμούς και στις 

επεκτάσεις  

 βελτίωση της προσπελασιμότητας στους τόπους ενδιαφέροντος 

(αρχαιολογικούς, αξιόλογου φυσικού περιβάλλοντος, κτλ) 

 ανάπτυξη διαδρομών περιήγησης και ανάδειξης στοιχείων του φυσικού και 

πολιτιστικού περιβάλλοντος της περιοχής (δίκτυο μονοπατιών). 

 συμπλήρωση και βελτίωση με σύγχρονες προδιαγραφές της υπάρχουσας 

σήμανσης, οριζόντιας και κατακόρυφης. Πύκνωση σημάνσεων με ιδιαίτερη 

έμφαση στις ταχύτητες και τις προτεραιότητες 

 

Αναλυτικότερα οι παρεμβάσεις θα κινηθούν σε τρεις (3) άξονες :  

1. Νέες χαράξεις – Βελτίωση βατότητας οδικού δικτύου : αναφορικά με τις 

προτάσεις νέων χαράξεων, τη συντήρηση και βελτίωση της βατότητας και την 

ασφάλεια του οδικού δικτύου προτείνεται : 

- η χάραξη νέου οδικού άξονα στα όρια της προτεινόμενης περιοχής ένταξης 

στην Πλάκα 

- η μορφολογική και τεχνική αναβάθμιση των βασικών οδών σύνδεσης των 

μεσόγειων οικισμών με το παράκτιο μέτωπο και συγκεκριμένα :  

o του οδικού άξονα που συνδέει την Αγ.Φωτεινή με την Εθνική Οδό και 

μέσω αυτής με το Νεοχώρι 

o του οδικού άξονα που συνδέει τα Θυμιανά με την Αγ.Ερμιόνη,  

o του οδικού άξονα που συνδέει τα Θυμιανά με την Πλάκα (μέσω της 

νέας περιφερειακής οδού) 

- η μορφολογική, τεχνική και λειτουργική αναβάθμιση του οδικού άξονα 

σύνδεσης της Αγ.Φωτεινής με την περιοχή των Κεραμείων και την 
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Αγ.Ερμιόνη, δρόμος που θα επιτύγχανε την συνεκτική αξιοποίηση της 

παράλιας ζώνης του Δήμου.  

- σημειακές βελτιώσεις των τεχνικών χαρακτηριστικών του παραλιακού οδικού 

άξονα στο τμήμα του εντός των ορίων της Αγίας Ερμιόνης, του Καρφά και της 

νέας περιοχής ένταξης στην Πλάκα  

- η διαμόρφωση νέου κόμβου στο σημείο συμβολής της Εθνικής Οδού με τον 

οδικό άξονα που οδηγεί στην Αγία Φωτεινή 

- η υλοποίηση τεχνικών έργων σε κρίσιμα σημεία που αντιμετωπίζουν σοβαρά 

προβλήματα κατολισθήσεων, υποχώρησης της ασφάλτου κλπ.  

- η υλοποίηση έργων μορφολογικής αναβάθμισης αγροτικών δρόμων,.  

- η βελτίωση πρόσβασης ορισμένων παραλιών (π.χ. στην ακτή των 

Κεραμείων)  

 

Στην κατεύθυνση βελτίωσης των ποιοτικών και μορφολογικών χαρακτηριστικών του 

οδικού δικτύου, προβλέπονται και μια σειρά νέων και συνεχιζόμενων μελετών στο 

Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Χίου (2012), που αφορούν στη Δημοτική Ενότητα του 

Αγίου Μηνά, όπως :  

 η βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας  

 η μελέτη πεζοπορικών διαδρομών Δημοτικής Ενότητας Αγίου Μηνά 

 η βελτίωση εσωτερικής οδοποιίας  

 η βελτίωση δημοτικής εσωτερικής οδοποιίας του Νεοχωρίου  

 τσιμεντοστρώσεις και τοιχεία αντιστήριξης στα Θυμιανά 

 

2. Στάθμευση :  

Προτείνεται η χωροθέτηση χώρων στάθμευσης σε περιοχές τουριστικής έντασης 

(στους υφιστάμενους οικισμούς του Καρφά και της Αγίας Ερμιόνης, αλλά και στις 

νέες προς πολεοδόμηση περιοχές της Πλάκας και των Κεραμείων), αλλά και στις 

εισόδους των οικισμών του Νεοχωρίου και των Θυμιανών. 

Επισημαίνεται ότι από το Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Χίου (2012) προτείνεται η 

διαμόρφωση χώρου στάθμευσης στην περιοχή Άγιος Νικόλαος στα Θυμιανά, 

πρόταση που υιοθετείται και από την παρούσα μελέτη. 
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3. Πεζοδρομήσεις και κινήσεις πεζών :  

Αναφορικά με τις κινήσεις και την εξυπηρέτηση των πεζών προτείνονται τα εξής :  

o Περιοδικές πεζοδρομήσεις κατά τους θερινούς μήνες αιχμής στους 

παραλιακούς οικισμούς 

o Πεζοδρομήσεις στα συνεκτικά τμήματα των οικισμών του Νεοχωρίου και των 

Θυμιανών, στα πλαίσια της φιλικότερης προσπέλασής τους και της ανάδειξης 

της φυσιογνωμίας τους 

o Χάραξη δικτύου περιπατητικών διαδρομών που διατρέχουν το σύνολο του 

Δήμου και παρέχουν πεζοπορική σύνδεση μεταξύ όλων των οικισμών και των 

αξιόλογων στοιχείων του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος 

 

Γενικά η συνδυασμένη αντιμετώπιση των πεζοδρομήσεων και της εξασφάλισης 

χώρων στάθμευσης στις εισόδους των οικισμών (μετά από κατάλληλες μελέτες 

αναπλάσεων), θα συμβάλει στην αναβάθμιση του δικτύου κίνησης των πεζών και 

στην ανετότερη προσπελασιμότητα των οικισμών, με αποτέλεσμα την ενίσχυση της 

δυνατότητας επισκεψιμότητάς τους. Σε κάθε περίπτωση, λόγω της φύσεως του 

δικτύου, η πεζοδρόμηση δεν θα αφορά στον κύριο οδικό άξονα ο οποίος διέρχεται 

εντός του οικισμού και φέρει κατά τους θερινούς μήνες σημαντικό κυκλοφοριακό 

φόρτο. 

Η υλοποίηση των κυκλοφοριακών παρεμβάσεων (μονοδρομήσεις, πεζοδρομήσεις, 

διαπλατύνσεις κλπ.) στους οικισμούς, σε συνδυασμό με την δημιουργία πρόσθετων 

χώρων στάθμευσης, θα προκύψουν μέσα από κυκλοφοριακή μελέτη με στόχο τον 

περιορισμό της χρήσης οχημάτων μέσα στους οικισμούς και τον έλεγχο των 

επιπτώσεων από τα φαινόμενα κυκλοφοριακού κορεσμού που παρατηρούνται τις 

περιόδους αιχμής κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. 

 

Π.2.4.1.2 Θαλάσσιες – Αεροπορικές Μεταφορές 

Ο Δήμος Αγίου Μηνά βρίσκεται σε απόσταση 1,5km από το αεροδρόμιο και 3km από 

τον Κεντρικό λιμένα της Χίου.  

Θαλάσσιες υποδομές - Μαρίνες 

Αναφορικά με τις θαλάσσιες υποδομές, επισημαίνεται η ύπαρξη τουριστικού λιμένα 

στην Αγία Ερμιόνη, ο οποίος στα πλαίσια της παρούσας μελέτης προτείνεται να 
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αναδειχθεί, να αναβαθμιστεί και να ενισχυθεί με εγκαταστάσεις και παροχές και στη 

χερσαία λιμενική ζώνη, όπως υποδομές ανεφοδιασμού, ελλιμενισμού και 

συντήρησης των σκαφών, αλλά και εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης, αναψυχής και 

εστίασης των επισκεπτών «πλωτού» τουρισμού. 

Σημειώνεται, επίσης, ότι το Τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Χίου (2012), προβλέπει 

τη μελέτη λιμενικής προστασίας της Αγίας Ερμιόνης, μελέτη που κρίνεται θετική από 

την παρούσα μελέτη και προτείνεται να υλοποιηθεί άμεσα. 

Παράλληλα, χώρος ελλιμενισμού αλιευτικών σκαφών και σκαφών αναψυχής, 

υπάρχει και στην ακτή της Αγίας Φωτεινής, ο οποίος όμως βρίσκεται στα όρια του 

γειτονικού Δήμου Ιωνίας. Για το λόγο αυτό, προτάσεις ανάπτυξης και αναβάθμισης 

του συγκεκριμένου λιμένα, δεν μπορούν να γίνουν στα πλαίσια της παρούσας 

μελέτης, ωστόσο θα επηρεάσουν ιδιαίτερα της περιοχή της Αγίας Φωτεινής, γεγονός 

που απαιτεί ενιαία αντιμετώπιση και κοινή μελέτη για το σύνολο της περιοχής της 

Αγίας Φωτεινής (που ανήκει εξίσου στους Δήμους Αγίου Μηνά και Ιωνίας και οι 

οποίοι με την διοικητική μεταρρύθμιση του Καλλικράτη αποτελούν Δημοτικές 

Ενότητες του ενιαίου Δήμου Χίου). 

 

Π.2.4.2 Ενέργεια  

Ηλεκτρική Ενέργεια - Καύσιμα 

Το δίκτυο είναι μέσης και χαμηλής τάσης και δεν υπάρχουν γενικά προβλήματα 

ηλεκτροδότησης, πλην μεμονωμένων περιπτώσεων σε περιόδους έντονης 

τουριστικής αιχμής τους καλοκαιρινούς μήνες, που όμως αποκαθίστανται σε μικρό 

χρόνο και αποτελεσματικά.  

Προτείνεται, το δίκτυο της ΔΕΗ να επεκταθεί στις περιοχές επέκτασης, καθώς και 

στις προτεινόμενες περιοχές προς πολεοδόμηση για οικιστική ή παραγωγική χρήση. 

Αναφορικά με τα καύσιμα, σημειώνεται ότι, γενικά, στο νησί της Χίου υπάρχει προς 

το παρόν επάρκεια εγκαταστάσεων αποθήκευσης και διακίνησης καυσίμων. Στο 

Δήμο Αγίου Μηνά απαντώνται 5 πρατήρια καυσίμων και λειτουργεί στην περιοχή του 

Κονταρίου μονάδα του εργοστασίου της Revoil που αποθηκεύει καύσιμα και τα 

διαθέτει σε όλο το νησί.  

Επίσης στην περιοχή του Κοντάριου, υπάρχουν οι εγκαταστάσεις του εργοστασίου 

της ΔΕΗ, που παρέχει ενέργεια σε όλη τη Χίο, καθώς και οι εγκαταστάσεις της 

Petrogaz. Το υγραέριο, σε αντίθεση με άλλες μορφές ενέργειας, λόγω της εύκολης 
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αποθήκευσης, μεταφοράς και διανομής του, καλύπτει και τις πιο απόμακρα 

γεωγραφικές περιοχές. 

 

Φυσικό Αέριο 

Δεν υπάρχει φυσικό δίκτυο στην περιοχή του Αγίου Μηνά 

 

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) 

Γεωθερμία 

Η γεωθερμική ενέργεια κατατάσσεται στις ήπιες και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 

(Α.Π.Ε.) και αποτελεί τη φυσική πηγή γήινης προέλευσης που στην μορφή του 

ζεστού νερού, ατμού, ή μίγματος αυτών είναι οικονομικά εκμεταλλεύσιμη για πολλούς 

και διάφορους σκοπούς. Η θερμοκρασία της γης αυξάνει σταθερά από την επιφάνεια 

προς το εσωτερικό της, η μέση τιμή της οποίας είναι της τάξης των 33 °C/km.  

Στην ευρύτερη περιοχή των Θυμιανών απαντάται γεωθερμικό πεδίο χαμηλής 

ενθαλπίας εκτάσεως περίπου 18km, το οποίο υπάγεται διοικητικά κατά το μέγιστο 

τμήμα του στο Δήμο Αγίου Μηνά και σε μικρότερα τμήματα στους Δήμους Χίου, 

Καμποχώρων και Ιωνίας.  

Προτείνεται η αξιοποίηση της γεωθερμικής ενέργειας σε συνδυασμό με την 

προστασία του γεωπεριβάλλοντος. Στα πλαίσια μιας ολοκληρωμένης μελέτης, 

χρειάζεται να οριστικοποιηθούν τα πεδία εκμετάλλευσης, ο τρόπος εκμετάλλευσης 

και η χρήση, προκειμένου να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα αντιμετώπισης 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων και ρύπανσης του περιβάλλοντος.  

Η γεωθερμική ενέργεια αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην περιοχή, με αρκετές 

εφαρμογές (θέρμανση κτιρίων, Κολυμβητήριο, θερμοκήπια κ.λ.π.)  

 

Αιολική Ενέργεια 

Στον τομέα της αιολικής ενέργειας δεν συναντάται καμία σχετική εγκατάσταση στην 

περιοχή.  

Επιπλέον, επισημαίνεται ότι, η περιορισμένη έκταση του Δήμου και η πυκνότητα των 

χρήσεων που έχουν αναπτυχθεί, δεν συνάδουν με την εγκατάσταση σοβαρού 

μεγέθους πάρκου αιολικής ενέργειας. 
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Φωτοβολταϊκά Πάρκα 

Στον τομέα της παραγωγής ενέργειας μέσω φωτοβολταϊκων δεν συναντάται καμία 

οργανωμένη εγκατάσταση στην περιοχή.  

Γενικά, τα Φωτοβολταϊκά Πάρκα δύναται να συμβάλλουν στην ενίσχυση της τοπικής 

οικονομίας, καθώς η παραγωγή ηλεκτρισμού από ήπιες μορφές ενέργειας σημαίνει 

για τον τόπο εξοικονόμηση χρημάτων και πόρων. Στα πλαίσια αυτά, η εγκατάσταση 

φωτοβολταϊκών πάρκων κρίνεται θετική από την ομάδα μελέτης, ωστόσο πρέπει να 

γίνεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, βάσει της οποίας οι μονάδες αυτές θα 

συνδέονται στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας έπειτα από σχετική μελέτη της τοπικής 

υπηρεσίας της ΔΕΗ. 

 

Π.2.4.3 Δίκτυα Τεχνικής Υποδομής 

Π.2.4.3.1 Ύδρευση 

Στον Δήμο Αγίου Μηνά παρουσιάζονται σημαντικά προβλήματα στον τομέα της 

ύδρευσης όσον αφορά στην ποσότητα, αλλά κυρίως στην ποιότητα του νερού.  

Ο Δήμος Αγ. Μηνά για την κάλυψη των αναγκών του κατά την διάρκεια των 

καλοκαιρινών μηνών και δεδομένου ότι περιλαμβάνει τις πιο τουριστικές περιοχές της 

Χίου, χρειάζεται μεγάλες ποσότητες νερού, οι οποίες δεν παρέχονται επαρκώς από 

τους υδατικούς του πόρους.  

Σχετικά με το παραπάνω θέμα, προτείνεται η άμεση υλοποίηση του έργου 

κατασκευής του υδατοταμιευτήρα, χωρητικότητας 28.000m3, στη θέση «Κόρης 

Γεφύρι» στην περιοχή των Κεραμείων, για τον οποίον έχει ολοκληρωθεί η μελέτη και 

αναμένεται δημοπράτηση, καθώς και η κατασκευή μικρού φράγματος – για τοπική 

χρήση.  

Επιπλέον, σχετικά με το δίκτυο ύδρευσης του Δήμου Αγίου Μηνά, προτείνονται, τα 

εξής :  

- Έλεγχος της ποιότητας των υδάτων.  

- Αποτύπωση των υφιστάμενων δικτύων ύδρευσης. 

- Μελέτη και αντικατάσταση φθαρμένων ή επικίνδυνων αγωγών. 

- Αποκατάσταση της ποιότητας των υπόγειων υδάτων. 

- Συντήρηση υδατόπυργων και υδατοδεξαμενών.  
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- Μελέτη καταγραφής των πηγών με ακριβή προσδιορισμό της ποιότητας και 

της παροχής αυτών, για να υπάρχει δυνατότητα ορθολογικής διαχείρισης και 

διοχέτευσης νερού στα υδρευτικά δίκτυα των οικισμών.  

- Βελτίωση του δικτύου ύδρευσης με στόχο την ελαχιστοποίηση των απωλειών 

νερού μέσω της πλήρους αντικατάστασής του από πλαστικούς σωλήνες. 

Είναι γεγονός ότι τα εσωτερικά δίκτυα ύδρευσης των οικισμών σταδιακά 

βελτιώνονται, με την αντικατάσταση των παλαιών δικτύων από νέα. Παρόλα 

αυτά απαραίτητη είναι η συνεχής επέκταση των δικτύων με σκοπό την 

εξυπηρέτηση νέων οικισμών, ή ακόμα και μεμονωμένων κατοικιών. 

- Δημιουργία εποπτικού οργανισμού και χάραξη πολιτικής διαχείρισης του 

νερού, για τον έλεγχο των καταναλώσεων των διαρροών, αλλά και της 

σπατάλης πόσιμου ύδατος για άλλες χρήσεις, την ανεξέλεγκτη άντληση 

υδάτων για άρδευση κλπ. 

- Εξέταση θεμάτων σχετικών με την επάρκεια και ποιότητα των γεωτρήσεων 

ύδρευσης ή άρδευσης (βάθος φρέατος, ποιότητα νερών, καταναλώσεις). 

 

Π.2.4.3.2 Δίκτυο Αποχέτευσης 

Αποχέτευση Ομβρίων 

Στους οικισμούς του Δήμου Αγ. Μηνά δεν υπάρχει δίκτυο ομβρίων. Ο κυριότερος 

αποδέκτης των ομβρίων της περιοχής είναι ο χείμαρρος Κοκκαλάς, γεγονός που 

οδηγεί στην εμφάνιση πλημμυρικών φαινομένων στο τελευταίο τμήμα του πριν την 

εκβολή του. Πλημμυρικά φαινόμενα παρουσιάζονται, επίσης, και στην πεδινή 

περιοχή δυτικά των Θυμιανών.  

Σχετικά με το θέμα των ομβρίων προτείνεται :  

• η κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων σε όλους τους οικισμούς του 

Αγίου Μηνά, γεγονός που θα συμβάλει αφενός στην κάλυψη των αναγκών 

παροχεύτεσης των ομβρίων υδάτων και αφετέρου στην αντιμετώπιση των 

πλημμυρικών φαινομένων που προαναφέρθηκαν. 

• ο τακτικός καθαρισμός και συντήρηση των ρεμάτων και κυρίως του χειμάρρου 

Κοκκαλά από τη βλάστηση που αναπτύσσεται, καθώς και από κάθε είδους 

αποθέσεις στις κοίτες τους. 
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Αποχέτευση Ακαθάρτων 

Ο Δήμος Αγ. Μηνά διαθέτει επαρκές κεντρικό δίκτυο ακαθάρτων. Το αποχετευτικό 

δίκτυο καλύπτει το τοπικό διαμέρισμα των Θυμιανών κατά ένα ποσοστό 75% καθώς 

και τον οικισμό του Νεοχωρίου, ενώ μόνο τα Κεραμεία και η Αγία Φωτεινή δεν 

διαθέτουν αποχετευτικό δίκτυο. Στους δύο αυτούς οικισμούς η αποχέτευση γίνεται με 

απορροφητικούς βόθρους. 

Ως προς την ποιότητα, συνολικά το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων του Δήμου Αγ. 

Μηνά δεν παρουσιάζει προβλήματα επάρκειας, αλλά δυσλειτουργιών ή κακοτεχνιών. 

Επιπλέον, αναφέρεται ότι η διάθεση των λυμάτων του Δήμου γίνεται προς την 

Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (μονάδα βιολογικού καθαρισμού) του Δήμου 

Χίου, που βρίσκεται στα ανατολικά του αεροδρομίου, μέσω του δικτύου. Η 

εγκατάσταση λειτουργεί ικανοποιητικά και έχει σχεδιαστεί για να εξυπηρετεί 

ισοδύναμο πληθυσμό με 32.500 κατοίκους, ενώ με την προβλεπόμενη επέκταση των 

έργων θα μπορεί να υποστηρίξει 47.500 κατοίκους. 

Σχετικά με το δίκτυο της αποχέτευσης ακαθάρτων, προτείνεται :  

o η άμεση επέκταση του αποχετευτικού δικτύου στα Κεραμεία και την Αγία 

Φωτεινή, που σήμερα δεν καλύπτονται ως προς τη συγκεκριμένη υποδομή. 

o η επέκταση του αποχετευτικού δικτύου στις νέες προς πολεοδόμηση 

περιοχές 

o η σταδιακή δημιουργία μονάδων βιολογικού καθαρισμού σε όλους τους 

οικισμούς 

o η επισκευή και αντικατάσταση των τμημάτων του υφιστάμενου δικτύου στα 

σημεία που αντιμετωπίζει αστοχίες και ανεπάρκεια.  

Από το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Χίου (2012), προτείνεται : 

- Προγραμματική Σύμβαση με ΔΕΥΑΧ για έργα ομβρίων και αποχέτευσης 

Δημοτικής Ενότητας Αγίου Μηνά 

 

Π.2.4.3.3 Απορρίμματα 

Στην περιοχή του Αγίου Μηνά δε λειτουργούν υποδομές ΧΥΤΑ (Χώροι Υγειονομικής 

Ταφής Απορριμμάτων) και ΧΔΑ (Χώροι Διάθεσης Απορριμμάτων). Η εναπόθεση των 

απορριμμάτων του Δήμου γίνεται στη χωματερή του Δήμου Χίου.  
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Ο Δήμος διαθέτει επαρκή αριθμό τροχήλατων κάδων, στους οποίους συλλέγονται τα 

απορρίμματα. Επανατίθεται το ζήτημα της χωροθέτησης της χωματερής και του 

τρόπου συλλογής και διαχείρισης. Προτείνεται να μελετηθεί από την πλευρά του 

Δήμου η συχνότητα συλλογής των απορριμμάτων, κυρίως κατά τους καλοκαιρινούς 

μήνες στις παράλιες ζώνες. 
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Π.3 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ 

 

Εισαγωγή 

 

Στο πλαίσιο των διατάξεων του Ν.2508 (ΦΕΚ 124/Α/13-06-1997) και σε συνδυασμό 

με τις Τεχνικές Προδιαγραφές Μελετών Γ.Π.Σ. και Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. (Υ.Α. 

9572/1845/2000/ Φ.Ε.Κ. 209/Δ/7-4-2000), στο παρόν κεφάλαιο Π.3 της μελέτης του 

Β1 Σταδίου του ΣΧΟΟΑΠ Δήμου Αγίου Μηνά διατυπώνονται οι κατευθύνσεις και τα 

προγραμματικά μεγέθη της πολεοδομικής αναβάθμισης των ήδη θεσμοθετημένων 

οικιστικών υποδοχέων, καθώς και των προς πολεοδόμηση περιοχών, με το γενικό 

στόχο της βελτίωσης της ποιότητας ζωής στους οικισμούς.  

Ειδικότεροι στόχοι των προτεινόμενων ρυθμίσεων θα πρέπει να είναι η ορθολογική 

κατανομή και συσχέτιση των χρήσεων σε πολεοδομικό επίπεδο, ο καθορισμός 

αποδεκτών ορίων ανάπτυξης, η βελτίωση της τεχνικής και κοινωνικής υποδομής, η 

βελτίωση της λειτουργικότητας και της μορφής του οικιστικού ιστού, η βελτίωση των 

συνθηκών ζωής και κατοικίας και η εξασφάλιση όρων και υποδομών για την 

πρόληψη και ελαχιστοποίηση των συνεπειών από φυσικές καταστροφές.  
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Π.3.1 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 
ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ 

 

Π.3.1.1 Βασικές κατευθύνσεις – αρχές  

Όπως έχει αναφερθεί κατά το Α΄ Στάδιο της ανάλυσης της παρούσας μελέτης, στην 

περιοχή του Αγίου Μηνά δεν έχει προϋπάρξει άλλη πολεοδομική ρύθμιση ή μελέτη 

που να αφορά στο σχεδιασμό και προγραμματισμό του συνόλου της περιοχής.  

Σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τα προβλεπόμενα στον Ν.2508/97, η πολεοδομική 

οργάνωση στα πλαίσια της μελέτης ΣΧΟΟΑΠ, περιλαμβάνει:  

- Τον καθορισμό χρήσεων γης γενικών και ειδικών, που θα αναπτυχθούν 

παρακάτω και θα αφορούν στο σύνολο των οικιστικών υποδοχέων του 

Δήμου.  

- Τον έλεγχο της επάρκειας της έκτασης, εντός των εγκεκριμένων ορίων, των 

οριοθετημένων οικισμών και την πρόταση τροποποίησης αυτών σύμφωνα με 

τα εκτιμώμενα μεγέθη στο έτος στόχο.  

- Τις απαιτούμενες υποδομές, τεχνικές και κοινωνικές, στην έδρα του Δήμου, 

αλλά και σε άλλους οικιστικούς υποδοχείς, ανάλογα με το ρόλο τους και τις 

ανάγκες αυτών στο προτεινόμενο χωρικό πλέγμα του Δήμου που εξετάζεται.  

 

Στο Δήμο Αγίου Μηνά υπάρχουν 6 θεσμοθετημένοι οικιστικοί υποδοχείς, ενώ 

απαντώνται και 2 επιπλέον οικισμοί, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΣΥΕ (απογραφή 

2001). Η πολεοδομική οργάνωση των υφιστάμενων (οριοθετημένων και μη) 

οικιστικών υποδοχέων, αποσκοπεί στην πολεοδομική, αισθητική και λειτουργική 

αναβάθμισή τους και στοχεύει :  

- Στην ορθολογική πολεοδομική λειτουργία των οικισμών, ανάλογα με το 

επίπεδό και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του καθενός.  

- Στην διερεύνηση του τρόπου πολεοδομικής οργάνωσης του «οικισμένου 

χώρου» σε χωρικές ενότητες, όπως προσδιορίζεται στο προηγούμενο 

κεφάλαιο Π.1, διασφαλίζοντας τη συμπληρωματικότητα της λειτουργίας των 

κέντρων των χωρικών ενοτήτων και την ισόρροπη διανομή διοικητικών 

εξυπηρετήσεων και κεντρικών λειτουργιών 
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- Στην οργάνωση με πολεοδόμηση ήδη οριοθετημένων περιοχών -που σε 

πολλούς οικισμούς συμπεριλαμβάνουν εκτεταμένες αραιοδομημένες και 

αδόμητες εκτάσεις- με λειτουργικά προβλήματα κυκλοφορίας, στάθμευσης και 

κοινόχρηστων χώρων. 

- Στην αναβάθμιση των μονάδων κοινωνικής υποδομής για τις ανάγκες του 

πληθυσμού του Δήμου και την ιεράρχηση του οικιστικού δικτύου για την 

καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων.   

- Στον προσδιορισμό των απαιτούμενων παρεμβάσεων για την ανάδειξη και 

λειτουργική αναβάθμιση των οικισμών.  

- Στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των μόνιμων και εποχιακών 

κατοίκων και της ποιότητας ζωής τους.  

- Στη γενικότερη ανάπτυξη της περιοχής, των οικισμών μεμονωμένα, αλλά και 

συνολικά του Δήμου Αγίου Μηνά (νυν Δημοτική Ενότητα Δ.Χίου).  

 

Προς υλοποίηση των παραπάνω κατευθύνσεων και στόχων και πάντοτε σύμφωνα με 

τις ειδικότερες απαιτήσεις και τους κανόνες εκπόνησης των ΣΧΟΟΑΠ των άρθρων 4 

και 5 του Ν. 2508/1997, ορίζονται στο, παρόν Β1 Στάδιο οι οριοθετημένοι οικισμοί 

καθώς και οι νέες προς πολεοδόμηση περιοχές, ήτοι :  

- οι οριοθετημένοι οικισμοί με Απόφαση Νομάρχη (Θυμιανά, Νεοχώρι, Καρφάς, 

Αγία Ερμιόνη-Μεγ.Λιμνιώνας, Αγία Φωτεινή, Κοντάρι-Λευκώνια),  

- οι προς πολεοδόμηση περιοχές (σε τμήματα υφιστάμενων οικισμών ή σε νέες 

προς ένταξη περιοχές) στο μέτρο που η πολεοδόμηση απαιτείται για την 

κάλυψη των υπαρκτών αναγκών κατοικίας και γενικότερα για την εξασφάλιση 

των επιθυμητών πολεοδομικών συνθηκών 

Στο Χάρτη Π.3 απεικονίζεται η οργάνωση των χρήσεων γης εντός της έκτασης των 

οικιστικών υποδοχέων. Συγκεκριμένα, καθορίζονται «γενικές χρήσεις γης», όπως 

αυτές κατηγοριοποιούνται στο ΠΔ 23-02-87 (ΦΕΚ 166/Δ/6-3-87) και εξειδικεύονται 

στη συνέχεια.  
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Π.3.1.2 Πολεοδομική οργάνωση σε επίπεδο Δήμου  

Η πολεοδομική οργάνωση του Αγίου Μηνά διαμορφώνεται στην κατεύθυνση μιας 

οικιστικής οργάνωσης, κατά οικιστικούς υποδοχείς, στα πλαίσια των αντίστοιχων 

Χωρικών Ενοτήτων (ΧΕ) που έχουν οριστεί στο μοντέλο οικιστικής οργάνωσης που 

υιοθετείται στο κεφάλαιο Π.1 (Χ.Ε. 1 με κέντρο το Νεοχώρι, Χ.Ε. 2 με κέντρο τα 

Θυμιανά, Χ.Ε. 3 με κέντρα τον Καρφά και την Αγ.Ερμιόνη, Χ.Ε. 4 με κέντρο το 

Κοντάρι).  

Στην παρούσα πρόταση, κάθε οικισμός θεωρείται ένας οικιστικός υποδοχέας. Το 

μέγεθος και τα όρια των επιμέρους οικιστικών υποδοχέων, ανά Χωρική Ενότητα, 

προσδιορίστηκαν με κριτήριο την εξασφάλιση της καλύτερης δυνατής λειτουργικής 

εξυπηρέτησης των περιοχών κατοικίας και των λοιπών γενικών χρήσεων και 

αναπτυξιακών δραστηριοτήτων, με πρόβλεψη των απαραίτητων λειτουργικών 

εξυπηρετήσεων των κατοίκων. 

Στη συνέχεια περιγράφεται το ειδικότερο περιεχόμενο κάθε χωρικής ενότητας με τους 

αντίστοιχους οικιστικούς υποδοχείς, αναφορικά με τη συγκρότησή τους σε οικισμένες 

και προς οίκηση περιοχές. 

Συνοπτική εικόνα της προτεινόμενης πολεοδομικής οργάνωσης δίδεται στον Πίνακα 

Π.2.2.2, του προηγούμενου Κεφαλαίου. 

Σύμφωνα με όσα αναλύθηκαν στο Α’ Στάδιο της μελέτης και εκτιμώνται παραπάνω, η 

ανάπτυξη της περιοχής του Αγίου Μηνά προσδιορίζεται σε δύο συνιστώσες που 

επηρεάζουν και το πολεοδομικό της περιβάλλον : την οικιστική και την τουριστική 

ανάπτυξη (μαζικός τουρισμός, παραθερισμός, εναλλακτικές μορφές τουρισμού). 

Οι περιοχές που προβλέπεται ότι θα έχουν οικιστική ανάπτυξη, προτείνεται να 

οργανωθούν ως πολεοδομικές ενότητες/γειτονιές, για να αποκτήσουν την αναγκαία 

ενιαία λειτουργική δομή με πολεοδόμηση τους, βάσει πολεοδομικού σχεδιασμού κατά 

τις προβλέψεις του άρθρου 4 του Ν.2508/97.  

Οι προβλεπόμενες επεκτάσεις αναπτύσσονται κυρίως στο παραλιακό μέτωπο του 

Αγίου Μηνά και στην περιοχή του Κονταρίου που δέχεται οικιστικές πιέσεις από την 

πόλη της Χίου. Παράλληλα, προτείνονται και πολεοδομήσεις τμημάτων των 

υφιστάμενων οικισμών στα πλαίσια της καλύτερης λειτουργικής και χωρικής τους 

οργάνωσης.  

Σύμφωνα με το μοντέλο χωρικής οργάνωσης του Αγίου Μηνά, όπως προσδιορίστηκε 

στο κεφάλαιο Π.1, προκύπτουν τέσσερις Χωρικές Ενότητες (Χ.Ε.1, Χ.Ε.2, Χ.Ε.3, 

Χ.Ε.4), οι οποίες οργώνονται πολεοδομικά ως εξής : 
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1. ΧΕ 1 με κέντρο το Νεοχώρι (Νεοχώρι, Αγία Φωτεινή, Μονή Αγίου Μηνά)  

Οικιστικός Υποδοχέας Νεοχωρίου : Το όριο του οικιστικού υποδοχέα 

περιλαμβάνει όλη την έκταση του οριοθετημένου οικισμού του Νεοχωρίου. Η 

πολεοδομική οργάνωση του οικιστικού υποδοχέα γίνεται σε δύο γειτονιές. 

Γειτονιά 1 : Συνεκτικό τμήμα Νεοχωρίου  

Η πρώτη γειτονιά του οικιστικού υποδοχέα του Νεοχωρίου περιλαμβάνει το 

συνεκτικό τμήμα του οικισμού, όπου συγκεντρώνονται κατά κύριο λόγο περιοχές 

αμιγούς κατοικίας και κεντρικές λειτουργίες τοπικής εμπορικής εξυπηρέτησης. 

Διατηρείται η υφιστάμενη οργάνωση του συνεκτικού τμήματος του Νεοχωρίου και 

προτείνονται χρήσεις γενικής κατοικίας. 

Γειτονιά 2 : Διάσπαρτο τμήμα Νεοχωρίου 

Η δεύτερη γειτονιά του οικιστικού υποδοχέα του Νεοχωρίου περιλαμβάνει το 

διάσπαρτο τμήμα του οικισμού. Στην περιοχή αυτή προτείνεται να γίνει πολεοδόμηση 

με τις διατάξεις του ΠΔ 20.8.1985 (ΦΕΚ 414/Δ/1985) και του Ν.2508/97 με χρήσεις :  

o πολεοδομικού κέντρου παρά την Εθνική Οδό (όπου σήμερα 

καταγράφονται κεντρικές λειτουργίες) και  

o γενικής κατοικίας στο υπόλοιπο τμήμα της προς πολεοδόμηση 

περιοχής 

 

Οικιστικός Υποδοχέας Αγίας Φωτεινής : Το όριο του οικιστικού υποδοχέα 

περιλαμβάνει όλη την έκταση του οριοθετημένου οικισμού της Αγίας Φωτεινής. Η 

πολεοδομική οργάνωση του οικιστικού υποδοχέα γίνεται σε μία γειτονία (το σύνολο 

ουσιαστικά του οικισμού) με χρήση γενικής κατοικίας.  

 

2. ΧΕ 2 με κέντρο τα Θυμιανά (Θυμιανά) 

Οικιστικός Υποδοχέας Θυμιανών : Στο όριο του υποδοχέα περιλαμβάνεται το 

σύνολο του οριοθετημένου οικισμού των Θυμιανών. Η πολεοδομική οργάνωση του 

οικιστικού υποδοχέα γίνεται σε δύο γειτονιές. 

Γειτονιά 1 : Συνεκτικό τμήμα Θυμιανών 

Η πρώτη γειτονιά του οικιστικού υποδοχέα των Θυμιανών περιλαμβάνει το συνεκτικό 

τμήμα του οικισμού, όπου συγκεντρώνονται κατά κύριο λόγο περιοχές κατοικίας, 

κεντρικές λειτουργίες εμπορικής εξυπηρέτησης, διοίκησης, εστίασης – αναψυχής 
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καθώς και μικρές ξενοδοχειακές μονάδες. Διατηρείται η υφιστάμενη οργάνωση του 

συνεκτικού τμήματος των Θυμιανών και προτείνονται χρήσεις γενικής κατοικίας. 

Γειτονιά 2 : Διάσπαρτο τμήμα Θυμιανών 

Η δεύτερη γειτονιά του οικιστικού υποδοχέα των Θυμιανών περιλαμβάνει το 

διάσπαρτο τμήμα του οικισμού. Στην περιοχή αυτή προτείνεται να γίνει πολεοδόμηση 

με τις διατάξεις του ΠΔ 20.8.1985 (ΦΕΚ 414/Δ/1985) και του Ν.2508/97 με χρήσεις : 

o πολεοδομικού κέντρου παρά την Εθνική Οδό (όπου σήμερα 

καταγράφονται κεντρικές λειτουργίες) και  

o γενικής κατοικίας στο υπόλοιπο τμήμα της προς πολεοδόμηση 

περιοχής 

 

3. ΧΕ 3 με κέντρο το δίπολο Καρφάς - Ερμιόνη (Καρφάς, Αγία Ερμιόνη, Πλάκα, 

Κεραμεία) 

Οικιστικός Υποδοχέας Καρφά : Στα όρια του υποδοχέα περιλαμβάνεται η περιοχή 

του οριοθετημένου οικισμού του Καρφά. Ο οικισμός του Καρφά αποτελεί το ένα από 

τα δύο κέντρα εξυπηρέτησης της ΧΕ 3 και προτείνεται να πολεοδομηθεί σύμφωνα με 

τις διατάξεις του ΠΔ 20.8.1985 (ΦΕΚ 414/Δ/1985) και του Ν.2508/97. Η πολεοδομική 

του οργάνωση προτείνεται να γίνει σε δύο γειτονιές.  

Γειτονιά 1 : Η Γειτονιά 1 του οικιστικού υποδοχέα του Καρφά περιλαμβάνει το βόρειο 

τμήμα του οικισμού στο οποίο συγκεντρώνονται οι μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες 

του Δήμου και αρκετές εγκαταστάσεις αναψυχής. Στην περιοχή αυτή προτείνεται η 

πολεοδόμηση με χρήση Τουρισμού-Αναψυχής. 

Γειτονιά 2 : Η Γειτονιά 2 του οικιστικού υποδοχέα του Καρφά περιλαμβάνει το νότιο 

τμήμα του οικισμού, το οποίο παρουσιάζει, επίσης, συγκέντρωση τουριστικών 

καταλυμάτων και δραστηριοτήτων αναψυχής, ηπιότερης όμως μορφής. Στην περιοχή 

αυτή προτείνεται η πολεοδόμηση με χρήση γενικής κατοικίας. 

 

Οικιστικός Υποδοχέας Αγίας Ερμιόνης : Στα όρια του υποδοχέα περιλαμβάνεται η 

περιοχή του οριοθετημένου οικισμού της Αγίας Ερμιόνης. Ο οικισμός της Αγίας 

Ερμιόνης το δεύτερο από τα δύο κέντρα εξυπηρέτησης της ΧΕ 3 και προτείνεται να 

πολεοδομηθεί με τις διατάξεις του ΠΔ 20.8.1985 (ΦΕΚ 414/Δ/1985) και του 

Ν.2508/97. Η πολεοδομική της οργάνωση προτείνεται να γίνει σε μια γειτονιά με 

χρήση γενικής κατοικίας.  
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Στη Χ.Ε.3 συμπεριλαμβάνονται και οι οικισμοί της Πλάκας και των Κεραμείων, οι 

οποίοι είναι μη οριοθετημένοι και εμφανίζουν πρώτη φορά πληθυσμό στην 

απογραφή της ΕΣΥΕ του 2001 (δεν καταγράφονται με πληθυσμό στις απογραφές 

του 1991 και του 1981). Συνεπώς, οι οικισμοί αυτοί, δεν μπορούν να οριοθετηθούν 

και άρα, με τις διατάξεις του Ν. 2508/1997, προτείνεται να ενταχθούν στο σχέδιο και 

να πολεοδομηθούν με τις διατάξεις του Ν.1337/1983 και του Ν. 2508/1997. Οι δύο 

αυτοί παραλιακοί οικισμοί εξελίσσονται ως τουριστικοί/παραθεριστικοί, καθώς 

αναπτύσσεται ήδη β’ κατοικία και χρήσεις τουρισμού. Καθένας από τους οικισμούς 

αυτούς συνιστά έναν οικιστικό υποδοχέα της Χωρικής Ενότητας και συγκεκριμένα :  

 

Οικιστικός Υποδοχέας Πλάκας : Προτείνεται η ένταξη της περιοχής στο σχέδιο και 

η πολεοδόμηση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1337/83 και του Ν.2508/97. Η 

πολεοδομική οργάνωση του οικιστικού υποδοχέα γίνεται σε μία γειτονιά και 

οργανώνεται με χρήση Τουρισμού – Αναψυχής. 

 

Οικιστικός Υποδοχέας Κεραμείων : Προτείνεται η ένταξη της περιοχής στο σχέδιο 

και η πολεοδόμηση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1337/83 και του Ν.2508/97. Η 

πολεοδομική οργάνωση του οικιστικού υποδοχέα γίνεται σε μία γειτονιά και 

οργανώνεται με χρήση Τουρισμού – Αναψυχής. 

 

4. ΧΕ 4 με κέντρο το Κοντάρι (Κοντάρι, Νέος οικιστικός υποδοχέας, Μονή Αγίου 

Κωνσταντίνου) 

Οικιστικός Υποδοχέας Κονταρίου - Λευκωνιάς : Στα όρια του υποδοχέα 

περιλαμβάνεται η περιοχή του οριοθετημένου οικισμού του Κονταρίου – Λευκωνιάς, 

καθώς και η προτεινόμενη περιοχή επέκτασης στα ανατολικά του υφιστάμενου 

οικισμού. Η πολεοδομική οργάνωση του οικιστικού υποδοχέα γίνεται σε δύο 

γειτονιές:  

Γειτονιά 1  

Περιλαμβάνει την περιοχή του οριοθετημένου οικισμού, ο οποίος προτείνεται να 

πολεοδομηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 20.8.1985 (ΦΕΚ 414/Δ/1985) και του 

Ν.2508/97, με χρήσεις : 

o πολεοδομικού κέντρου παρά την κεντρική οδό  
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o γενικής κατοικίας στο υπόλοιπο τμήμα της προς πολεοδόμηση 

περιοχής 

Γειτονιά 2 - Επέκταση  

Περιλαμβάνει την περιοχή επέκτασης, η οποία προτείνεται να πολεοδομηθεί 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1337/1983 και του Ν.2508/97, και με χρήσεις γενικής 

κατοικίας. 

 

Αναφορικά με τις προτεινόμενες προς πολεοδόμηση περιοχές, σημειώνεται ότι από 

πλευράς γεωλογικής καταλληλότητας, εμπίπτουν σε ζώνες κατάλληλες προς δόμηση 

υπό όρους, σύμφωνα και με τη Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας.  

Στα ρέματα που διατρέχουν διατρέχοντα τους υφιστάμενους και προς ένταξη 

οικιστικούς υποδοχείς, με σημαντικότερα αυτό του Κοκκαλά στην περιοχή του 

Κονταρίου και αυτών που διατρέχουν περιοχές του Καρφά και της Αγίας Ερμιόνης, 

επιβάλλεται η οριοθέτηση - διευθέτηση τους κατόπιν υδραυλικής μελέτης και η 

κατασκευή των αναγκαίων έργων αντιπλημμυρικής προστασίας. Μέχρι την εκπόνηση 

των μελετών αυτών και την εκτέλεση των αναγκαίων αντιπλημμυρικών έργων, 

τηρούνται ως προς την εκατέρωθεν της κοίτης δόμηση οι αποστάσεις ασφαλείας που 

προβλέπει ο Κτιριοδομικός Κανονισμός. 

 

Στον Πίνακα Π.3.1 που ακολουθεί δίδονται συγκεντρωτικά οι προτεινόμενες διατάξεις 

πολεοδομικής οργάνωσης κατά χωρική ενότητα και οικισμό : 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Π.3.1 
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

ΧΩΡΙΚΕΣ 
ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΙ ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ/ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 

(Ha) ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Γειτονιά 1 - Συνεκτικό Οριοθετημένος οικισμός 12,19 ΠΔ 24-4-1985  
(ΦΕΚ 181/Δ/1985) 

ΝΕΟΧΩΡΙ 
Γειτονιά 2 - 
Διάσπαρτο 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ  

(οριοθετημένου οικισμού) 
37,21 

ΠΔ 20.8.1985  
(ΦΕΚ 414/Δ/1985) 
Άρθρο 19 του 
Ν.2508/97 

ΑΓΙΑ 
ΦΩΤΕΙΝΗ Αγία Φωτεινή Οριοθετημένος οικισμός 3,87 ΠΔ 24-4-1985  

 (ΦΕΚ 181Δ/1985) 

ΧΕ 1 

ΜΟΝΗ 
ΑΓΙΟΥ 
ΜΗΝΑ 

- - - - 

Γειτονιά 1 - Συνεκτικό Οριοθετημένος οικισμός 33,80 ΠΔ 24-4-1985  
 (ΦΕΚ 181/Δ/1985) 

ΧΕ 2 ΘΥΜΙΑΝΑ 
Γειτονιά 2 - 
Διάσπαρτο 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ  

(οριοθετημένου οικισμού) 
76,20 

ΠΔ 20.8.1985  
(ΦΕΚ 414/Δ/1985) 
Άρθρο 19 του 
Ν.2508/97 

Γειτονιά 1  
ΚΑΡΦΑΣ 

Γειτονιά 2 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ  

(οριοθετημένου οικισμού) 
37,00 

ΠΔ 20.8.1985  
(ΦΕΚ 414/Δ/1985) 
Άρθρο 19 του 
Ν.2508/97 

ΑΓΙΑ 
ΕΡΜΙΟΝΗ Αγία Ερμιόνη 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ  

(οριοθετημένου οικισμού) 
54,00 

ΠΔ 20.8.1985  
(ΦΕΚ 414/Δ/1985) 
Άρθρο 19 του 
Ν.2508/97 

ΠΛΑΚΑ ΝΕΟΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΣ 
ΥΠΟΔΟΧΕΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ 27,80 

ΠΔ 20.8.1985  
(ΦΕΚ 414/Δ/1985) 

Ν.1337/83 
Ν. 2508/97 

ΧΕ 3 

ΚΕΡΑΜΕΙΑ ΝΕΟΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΣ 
ΥΠΟΔΟΧΕΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ 21,70 

ΠΔ 20.8.1985  
(ΦΕΚ 414/Δ/1985) 

Ν.1337/83, 
Ν. 2508/97 

Κοντάρι 
ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ  

(οριοθετημένου οικισμού) 
22,51 

ΠΔ 20.8.1985  
(ΦΕΚ 414/Δ/1985) 
Άρθρο 19 του 
Ν.2508/97 ΚΟΝΤΑΡΙ 

ΝΕΟΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΣ 
ΥΠΟΔΟΧΕΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ 12,14 Ν.1337/83,  

Ν. 2508/97 

ΧΕ 4 

ΜΟΝΗ 
ΑΓΙΟΥ 

ΚΩΝ/ΝΟΥ 
- - - - 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ 338,42  
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Π.3.2 ΓΕΝΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ  

Π.3.2.1 Προτεινόμενες χρήσεις γης 

Οι προτεινόμενες χρήσεις γης, όπως γενικά αναφέρθηκαν στο προηγούμενο 

κεφάλαιο, δίδονται συνοπτικά στον Πίνακα Π.3.3 και παρακάτω εξειδικεύεται το 

περιεχόμενό τους.  

Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να επισημανθεί ότι κατά τη διάρκεια εκπόνησης της 

μελέτης, το σχετικό Π.Δ. των χρήσεων γης βρίσκεται σε αναθεώρηση χωρίς ωστόσο 

να έχει εγκριθεί (αν και έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες της δημόσιας 

διαβούλευσης). Συνεπώς, η πρόταση δομείται με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο 

χρήσεων γης Π.Δ. 23-2-1987 «Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης» (ΦΕΚ 

166/Δ/1987). Αναλυτικότερα :  

 

Α. Στις περιοχές που ορίζεται η χρήση της Γενικής Κατοικίας επιτρέπονται μόνο οι 

χρήσεις που αναφέρονται στο Άρθρο 3 «Περιεχόμενα γενικής κατοικίας» του Π.Δ. 

23.2.1987 «Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης» (ΦΕΚ 166Δ) και ειδικότερα: 

1. Κατοικία. 

2. Ξενοδοχεία μέχρι 100 κλινών και ξενώνες. 

3. Εμπορικά καταστήματα (με εξαίρεση τις υπεραγορές και τα 

πολυκαταστήματα).   

4. Γραφεία, τράπεζες, ασφάλειες, κοινωφελείς οργανισμοί, διοίκηση. 

5. Κτίρια εκπαίδευσης. 

6. Εστιατόρια. 

7. Αναψυκτήρια. 

8. Θρησκευτικοί χώροι. 

9. Κτίρια κοινωνικής πρόνοιας. 

10. Επαγγελματικά εργαστήρια που εξυπηρετούν τις καθημερινές ανάγκες των 

κατοίκων της περιοχής – χαμηλής όχλησης 

11. Πρατήρια βενζίνης 

12. Αθλητικές εγκαταστάσεις. 

13. Κτίρια, γήπεδα στάθμευσης 

14. Πολιτιστικά κτίρια (και εν γένει πολιτιστικές εγκαταστάσεις). 

 

Η χρήση της Γενικής Κατοικίας εφαρμόζεται σε τρεις διαφοροποιημένες παραλλαγές 

στους οικισμούς του Αγίου Μηνά.  
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Η χρήση της Γενικής Κατοικίας 1 εφαρμόζεται στα συνεκτικά τμήματα των 

Θυμιανών και του Νεοχωρίου και στον οικισμό του Κονταρίου, με τους εξής 

περιορισμούς :  

o Ισχύουν όλες οι χρήσεις της Γενικής Κατοικίας με εξαίρεση τα πρατήρια 
βενζίνης και τα κτίρια-γήπεδα στάθμευσης.  

o Ειδικά για τον οικισμό του Νεοχωρίου, τα ξενοδοχεία που επιτρέπονται, 

απαγορεύεται να ξεπερνούν τις 80 κλίνες.  

o Ειδικά για τον οικισμό του Κονταρίου απαγορεύονται τα ξενοδοχεία 

 

Η χρήση της Γενικής Κατοικίας 2 εφαρμόζεται στο διάσπαρτο τμήμα των Θυμιανών 

και του Νεοχωρίου, με τους εξής περιορισμούς :  

o Ισχύουν όλες οι χρήσεις της Γενικής Κατοικίας με εξαίρεση τα πρατήρια 
βενζίνης, τα κτίρια στάθμευσης, τα ξενοδοχεία, τα γραφεία, τράπεζες, 
ασφάλειες, κοινωφελείς οργανισμούς και διοίκηση. 

 

Η χρήση της Γενικής Κατοικίας 3 εφαρμόζεται στον οικισμό της Αγίας Ερμιόνης, της 

Αγίας Φωτεινής και σε τμήμα του Καρφά, με τους εξής περιορισμούς :  

o Ισχύουν όλες οι χρήσεις της Γενικής Κατοικίας με εξαίρεση τα κτίρια 
εκπαίδευσης και τα κτίρια στάθμευσης.  

o Επιπλέον των παραπάνω στον οικισμό της Αγίας Φωτεινής δεν επιτρέπονται 

τα πρατήρια βενζίνης, τα επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης, 

και τα ξενοδοχεία και οι ξενώνες άνω των 60 κλινών.  

 

Β. Στις περιοχές που ορίζεται η χρήση του Πολεοδομικού Κέντρου, επιτρέπονται 

μόνο οι χρήσεις του άρθρου 4 «Πολεοδομικού κέντρου – κεντρικής λειτουργίας πόλης 

- τοπικού κέντρου συνοικίας – γειτονιάς» του Π.Δ. 23.2.1987 «Κατηγορίες και 

περιεχόμενο χρήσεων γης» (ΦΕΚ 166Δ) και που αναφέρονται παρακάτω: 

1. Κατοικία. 

2. Ξενώνες, ξενοδοχεία και λοιπές τουριστικές εγκαταστάσεις. 

3. Εμπορικά καταστήματα. 

4. Γραφεία, τράπεζες, ασφάλειες, κοινωφελείς οργανισμοί. 

5. Διοίκηση  

6. Εστιατόρια. 

7. Αναψυκτήρια. 
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8. Κέντρα διασκέδασης - αναψυχής 

9. Χώροι συνάθροισης κοινού. 

10. Πολιτιστικά κτίρια και εν γένει πολιτιστικές εγκαταστάσεις 

11. Κτίρια εκπαίδευσης. 

12. Θρησκευτικοί χώροι. 

13. Κτίρια κοινωνικής πρόνοιας. 

14. Επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης. 

15. Κτίρια - γήπεδα στάθμευσης. 

16. Πρατήρια βενζίνης  

17. Αθλητικές εγκαταστάσεις.  

18. Εγκαταστάσεις εμπορικών εκθέσεων 

19. Εγκαταστάσεις μέσων μαζικών μεταφορών (Τερματικοί σταθμοί λεωφορείων 

για επιβίβαση - αποβίβαση επιβατών αλλά όχι εγκαταστάσεις στάθμευσης 

λεωφορείων) 

 

Η χρήση του Πολεοδομικού Κέντρου εφαρμόζεται στα, παρά την Εθνική Οδό, 

τμήματα των οικισμών των Θυμιανών και του Νεοχωρίου και στον οικισμό του 

Κονταρίου παρά την κεντρική οδό που το διασχίζει, με τους εξής περιορισμούς :  

o Ισχύουν όλες οι παραπάνω χρήσεις με εξαίρεση τα κτίρια στάθμευσης 

o Ειδικά για τον οικισμό του Νεοχωρίου, τα ξενοδοχεία που επιτρέπονται, 

απαγορεύεται να ξεπερνούν τις 80 κλίνες.  

o Ειδικά για τον οικισμό του Κονταρίου απαγορεύονται τα ξενοδοχεία 

 

Γ. Στις περιοχές που ορίζεται η χρήση Τουρισμού – Αναψυχής, επιτρέπονται μόνο 

οι χρήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 8 «Περιεχόμενα τουρισμού – αναψυχής» του 

Π.Δ. 23.2.1987 «Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης» (ΦΕΚ 166Δ) και 

ειδικότερα: 

1. Ξενώνες και ξενοδοχεία και λοιπές εγκαταστάσεις. 

2. Κατοικία. 

3. Εμπορικά καταστήματα.     

4. Εστιατόρια. 

5. Αναψυκτήρια. 

6. Κέντρα διασκέδασης - αναψυχής 

7. Χώροι συνάθροισης κοινού. 

8. Πολιτιστικά κτίρια και εν γένει πολιτιστικές  λειτουργίες. 
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9. Κτίρια κοινωνικής πρόνοιας. 

10. Θρησκευτικοί χώροι.  

11. Κτίρια - γήπεδα στάθμευσης. 

12. Πρατήρια βενζίνης 

13. Αθλητικές εγκαταστάσεις.  

14. Εγκαταστάσεις ΜΜΜ 

15. Συνεδριακά κέντρα. 

16. Ελικοδρόμια 

17. Καζίνα 

18. Γήπεδα γκολφ 

19. Τουριστικοί Λιμένες 

 

Η χρήση Τουρισμού - Αναψυχής εφαρμόζεται σε τμήμα του οικισμού του Καρφά, 

στην περιοχής της Πλάκας και στην περιοχή των Κεραμείων με τους εξής 

περιορισμούς : 

o Ισχύουν όλες οι χρήσεις Τουρισμού - Αναψυχής με εξαίρεση τα κτίρια 
στάθμευσης, τα πρατήρια βενζίνης, τα καζίνα και τα γήπεδα γκολφ 

 

Γενικές Διατάξεις Χρήσεων γης 

- Στις περιοχές με τη χρήση αναψυχής, τα αναψυκτήρια και τα κέντρα 

διασκέδασης – αναψυχής θα χωροθετηθούν από την πολεοδομική μελέτη 

μόνο σε συγκεκριμένα οικοδομικά τετράγωνα, με γνώμονα την 

ελαχιστοποίηση της όχλησης των παρακείμενων χρήσεων από πλευράς 

θορύβου και στάθμευσης αυτοκινήτων, αποκλειομένων οποιωνδήποτε άλλων 

χρήσεων εντός αυτών. 

- Στα κέντρα των οικισμών και παρά των κεντρικών οδών τους, επιτρέπονται 

κατ’ εξαίρεση χρήσεις τοπικού κέντρου και επιπλέον προτείνεται να 

επιτρέπονται κατ’ εξαίρεση πρατήρια, εργαστήρια ζαχαροπλαστικής, 

αρτοποιϊας και παραδοσιακών τεχνών και δραστηριοτήτων. 

- Τα νομίμως λειτουργούντα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος 

προτείνεται να διατηρηθούν με δυνατότητα εκσυγχρονισμού 

 

 



ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ, Ν. ΧΙΟΥ 

(νυν Δημοτική Ενότητα Αγίου Μηνά Δήμου Χίου)  

 

 

                                                                                                                               Στάδιο Β1 - ΠΡΟΤΑΣΗ 126 

Π.3.2.2    Προτεινόμενοι όροι δόμησης 

Ο μέσος συντελεστής δόμησης που προτείνεται από την παρούσα μελέτη, 

υπολογίστηκε λαμβάνοντας υπόψη αφενός τη συσχέτιση μεταξύ του θεσμοθετημένου 

και υλοποιημένου συντελεστή, όπως πραγματοποιήθηκε στο Α΄ Στάδιο, και αφετέρου 

το γεγονός ότι ο ισχύων συντελεστής δόμησης στους υφιστάμενους οριοθετημένους 

οικισμούς είναι κλιμακωτός. Σημειώνεται, επίσης, ότι δεν παύουν να ισχύουν 

συμπληρωματικά και οι ισχύοντες όροι δόμησης στους υφιστάμενους οικισμούς. 

Η μέση πυκνότητα υπολογίστηκε λαμβάνοντας υπόψη τις εξής παραδοχές : 

 για τα δύο σημαντικότερα οικιστικά κέντρα, του Νεοχωρίου και των Θυμιανών, 

θεωρήθηκε ότι ο πληθυσμός αιχμής (μόνιμοι και εποχικοί) το έτος στόχο 

2021, θα ισοκατανεμηθεί στο διάσπαρτο και το συνεκτικό τμήμα των 

οριοθετημένων οικισμών, δεδομένου και του ότι για το διάσπαρτο προτείνεται 

πολεοδόμηση.  

 για το Κοντάρι, θεωρήθηκε η πυκνότητα στο σύνολο του υφιστάμενου και 

επεκτεινόμενου οικισμού, καθώς αντιμετωπίζονται σα μία ενότητα. 

 για την Αγ. Φωτεινή, την Πλάκα, την Αγ. Ερμιόνη, τα Κεραμεία, και 

προκειμένου να εξαχθούν ασφαλή, αλλά και ρεαλιστικά συμπεράσματα, 

κρίθηκε σκόπιμο να διαχωριστεί ο μόνιμος πληθυσμός από τον πληθυσμό 

αιχμής (εποχικοί και μόνιμοι) και να προσεγγιστούν αντίστοιχα δύο 

πυκνότητες.  

 για τον Καρφά, κρίθηκε σκόπιμο να διαχωριστεί ο μόνιμος πληθυσμός από 

τον πληθυσμό αιχμής (εποχικοί και μόνιμοι) και να προσεγγιστούν αντίστοιχα 

δύο πυκνότητες χωρίς να γίνει διαφοροποίηση στην κατανομή μεταξύ 

διάσπαρτου και συνεκτικού τμήματος πληθυσμού. 

 

Π.3.2.2.1  Ρυθμίσεις στους Οικιστικούς Υποδοχείς της Χ.Ε. 1 - ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ 

Οικιστικός Υποδοχέας Νεοχωρίου 

Το Νεοχώρι αποτελεί οριοθετημένο οικισμό σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ. 426/1987 

απόφαση Νομάρχη (ΦΕΚ 408/Δ/14-05-1987) στην οποία καθορίζονται και οι όροι και 

περιορισμοί δόμησης ως εξής (παραλείπονται εκείνοι που αφορούν σε 

μορφολογικούς κανόνες) : 
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 «1. Εντός των ορίων των οικισμών ισχύουν οι γενικοί όροι δόμησης που 

προβλέπονται από το Π.Δ. ΦΕΚ 181 Δ /3-5-1985 και για τον οικισμό Νεοχωρίου και η 

αρτιότητα του γηπέδου είναι 1000τ.μ. στο διάσπαρτο τμήμα και 300τ.μ. στο συνεκτικό. 

2. Κατά παρέκκλιση εντός των ορίων των οικισμών θεωρούνται άρτια τα οικόπεδα με 

όποιο εμβαδόν είχαν στις 3-5-85 ημέρα δημοσίευσης του από 24-4-1985 

Διατάγματος. 

(…) Για τον οικισμό Νεοχωρίου τους ειδικούς όρους δόμησης που αναγράφονται στην 

καρτέλλα που συνοδεύει την απόφαση. Κάθε άλλος τρόπος θα πρέπει να εγκρίνεται 

από την ΕΠΑΕ. 

Πριν από οποιαδήποτε κατάτμηση οικοπέδων εντός των ορίων του οικισμού, θα 

πρέπει να θεωρείται το σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα από το Τμήμα Πολεοδομίας 

και Π.Ε. της Νομαρχίας ώστε να εξασφαλίζεται η συνέχεια των υπαρχόντων 

Κοινόχρηστων χώρων και η δημιουργία νέων Κοινόχρηστων χώρων σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 6 του από 24-4-85 Διατάγματος.  

Να εξασφαλίζεται οπωσδήποτε η συνέχεια των υφιστάμενων ή εγκεκριμένων δρόμων 

του οικισμού.  

Στα γήπεδα που έχουν πρόσωπο στον κεντρικό δρόμο (Χίου – Καλλιμασιάς) τα 

κτίσματα πρέπει να τοποθετούνται τουλάχιστον 6μ. από το όριο του κοινόχρηστου 

χώρου.» 

 

Στα πλαίσια της παρούσας μελέτης ΣΧΟΟΑΠ, το Νεοχώρι, προτείνεται να οργανωθεί 

στα υφιστάμενα όριά του, με ενιαίο σχεδιασμό ως ένας οικιστικός υποδοχέας με δύο 

γειτονιές. Παράλληλα, προτείνεται πολεοδόμηση στο διάσπαρτο τμήμα αυτού με 

χρήση γενικής κατοικίας και πολεοδομικού κέντρου. Ειδικότερα, προτείνεται : 

• Μέση πυκνότητα : στο συνεκτικό τμήμα 40άτομα/Ha  

                                    στο διάσπαρτο τμήμα 13άτομα/Ha 

• Μέσος Συντελεστής Δόμησης : στο συνεκτικό τμήμα 1,10  

                                                        στο διάσπαρτο τμήμα 0,80 

• Αρτιότητα : για το συνεκτικό διατηρείται η ισχύουσα, δηλ. 300τ.μ, ενώ στο 

διάσπαρτο θα οριστεί από την πολεοδομική μελέτη 

• Οι δεσμεύσεις στη χρήση γης να ισχύσουν με την έγκριση του ΣΧΟΟΑΠ  

• Τα όρια αρτιότητας και οι λοιποί  όροι και περιορισμοί δόμησης θα τεθούν σε 

ισχύ με την έγκριση της πολεοδομικής μελέτης. 
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Οικιστικός Υποδοχέας Αγ. Φωτεινή  

Η Αγία Φωτεινή οριοθετήθηκε με την υπ’ αρίθ. 3911/86 Απόφαση Νομάρχη (ΦΕΚ 

1172/Δ/04-12-1986) στην οποία καθορίζονται και οι εξής όροι και περιορισμοί 

δόμησης (παραλείπονται εκείνοι που αφορούν σε μορφολογικούς κανόνες): 

«1. Εντός των ορίων του οικισμού ισχύουν οι γενικοί όροι δόμησης που 

προβλέπονται από το Π.Δ. ΦΕΚ 181 Δ /3-5-1985. Αρτιότητα γηπέδου ορίζεται για τον 

οικισμό Αγίας Φωτεινής 1200τ.μ. 

2. Κατά παρέκκλιση εντός των ορίων των οικισμών θεωρούνται άρτια τα οικόπεδα με 

όποιο εμβαδόν είχαν στις 3-5-85 ημέρα δημοσίευσης του από 24-4-1985 

Διατάγματος. 

Για τον οικισμό Αγίας Φωτεινής, κοινότητας Νεοχωρίου τους ειδικούς όρους δόμησης 

που αναγράφονται στην καρτέλλα που συνοδεύει την απόφαση. Κάθε άλλος τρόπος 

θα πρέπει να εγκρίνεται από την ΕΠΑΕ.  

Πριν από οποιαδήποτε κατάτμηση οικοπέδων εντός των ορίων του οικισμού, θα 

πρέπει να θεωρείται το σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα από το Τμήμα Πολεοδομίας 

και Π.Ε. της Νομαρχίας ώστε να εξασφαλίζεται η συνέχεια των υπαρχόντων 

Κοινόχρηστων χώρων και η δημιουργία νέων Κοινόχρηστων χώρων σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 6 του από 24-4-85 Διατάγματος.  

Να εξασφαλίζεται οπωσδήποτε η συνέχεια των υφιστάμενων ή εγκεκριμένων δρόμων 

του οικισμού.  

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο Διάταγμα της 24-4-85, (ΦΕΚ 181 Δ/ 3-5-

1985) και στο Διάταγμα 14-2-1987 (ΦΕΚ 133 Δ/23-2-1987).» 

 

Στα πλαίσια της παρούσας μελέτης ΣΧΟΟΑΠ, για την Αγ. Φωτεινή προτείνεται : 

• Μέση πυκνότητα : μόνιμη : 17άτομα/Ha 

                                    σε περίοδο αιχμής : 125άτομα/Ha 

• Μέσος Συντελεστής Δόμησης : 0,80 

• Αρτιότητα : διατηρείται η ισχύουσα, δηλ. 1200τ.μ. 

• Οι δεσμεύσεις στη χρήση γης να ισχύσουν με την έγκριση του ΣΧΟΟΑΠ  

• Τα όρια αρτιότητας και οι λοιποί  όροι και περιορισμοί δόμησης θα τεθούν σε 

ισχύ με την έγκριση της πολεοδομικής μελέτης. 
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Π.3.2.2.2  Ρυθμίσεις στους Οικιστικούς Υποδοχείς της Χ.Ε. 2 - ΘΥΜΙΑΝΩΝ 

Οικιστικός Υποδοχέας Θυμιανών 

Τα Θυμιανά, οριοθετήθηκαν με την υπ’ αρίθμ. 3909/87 Απόφαση Νομάρχη (ΦΕΚ 

462/Δ/02-05-1987 όπως τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ 797/Δ/05-08-1992 και το ΦΕΚ 

1075/Δ/22-10-1992) στην οποία καθορίζονται και οι εξής όροι και περιορισμοί 

δόμησης (παραλείπονται εκείνοι που αφορούν σε μορφολογικούς κανόνες): 

«1. Εντός των ορίων των οικισμών ισχύουν οι γενικοί όροι δόμησης που 

προβλέπονται από το Π.Δ. ΦΕΚ 181 Δ /3-5-1985 και για τον οικισμό Θυμιανά και η 

αρτιότητα του γηπέδου είναι 1000τ.μ. στο διάσπαρτο τμήμα και 300τ.μ. στο συνεκτικό. 

2. Κατά παρέκκλιση εντός των ορίων των οικισμών θεωρούνται άρτια τα οικόπεδα με 

όποιο εμβαδόν είχαν στις 3-5-85 ημέρα δημοσίευσης του από 24-4-1985 

Διατάγματος. 

Για τον οικισμό Θυμιανά τους ειδικούς όρους δόμησης που αναγράφονται στην 

καρτέλλα που συνοδεύει την απόφαση. Κάθε άλλος τρόπος θα πρέπει να εγκρίνεται  

από την ΕΠΑΕ. 

Πριν από οποιαδήποτε κατάτμηση οικοπέδων εντός των ορίων του οικισμού, θα 

πρέπει να θεωρείται το σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα από το Τμήμα Πολεοδομίας 

και Π.Ε. της Νομαρχίας ώστε να εξασφαλίζεται η συνέχεια των υπαρχόντων 

Κοινόχρηστων χώρων και η δημιουργία νέων Κοινόχρηστων χώρων σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 6 του από 24-4-85 Διατάγματος. Στο 

διάσπαρτο τμήμα στους δρόμους, εθνική οδός, Θυμιανά – Μ.Λιμνιώνας, Θυμιανά – 

Καρφάς, τα κτίσματα θα πρέπει να απέχουν 6μ από το όριο του δρόμου. 

Να εξασφαλίζεται οπωσδήποτε η συνέχεια των υφιστάμενων ή εγκεκριμένων δρόμων 

του οικισμού.  

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο Διάταγμα της 24-4-85, (ΦΕΚ 181 Δ/ 3-5-

1985).» 

Στα πλαίσια της παρούσας μελέτης ΣΧΟΟΑΠ, ο οικισμός των Θυμιανών, προτείνεται 

να οργανωθεί στα υφιστάμενα όριά του, με ενιαίο σχεδιασμό ως ένας οικιστικός 

υποδοχέας με δύο γειτονιές. Παράλληλα, προτείνεται πολεοδόμηση στο διάσπαρτο 

τμήμα αυτού με χρήση γενικής κατοικίας και πολεοδομικού κέντρου. Ειδικότερα, 

προτείνεται : 

• Μέση πυκνότητα : στο συνεκτικό τμήμα 30άτομα/Ha  

                                    στο διάσπαρτο τμήμα 14άτομα/Ha 



ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ, Ν. ΧΙΟΥ 

(νυν Δημοτική Ενότητα Αγίου Μηνά Δήμου Χίου)  

 

 

                                                                                                                               Στάδιο Β1 - ΠΡΟΤΑΣΗ 130 

• Μέσος Συντελεστής Δόμησης : στο συνεκτικό τμήμα 1,15  

                                                        στο διάσπαρτο τμήμα 0,80 

• Αρτιότητα : για το συνεκτικό διατηρείται η ισχύουσα, δηλ. 300τ.μ, ενώ στο 

διάσπαρτο θα οριστεί από την πολεοδομική μελέτη 

• Οι δεσμεύσεις στη χρήση γης να ισχύσουν με την έγκριση του ΣΧΟΟΑΠ  

• Τα όρια αρτιότητας και οι λοιποί  όροι και περιορισμοί δόμησης θα τεθούν σε 

ισχύ με την έγκριση της πολεοδομικής μελέτης. 

 

Π.3.2.2.3 Ρυθμίσεις στους Οικιστικούς Υποδοχείς της Χ.Ε. 3 (ΚΑΡΦΑΣ – ΑΓΙΑ 

ΕΡΜΙΟΝΗ) 

Οικιστικός Υποδοχέας Καρφά 

Ο οικισμός του Καρφά οριοθετήθηκε με την υπ’ αρίθμ. 427/87 Απόφαση Νομάρχη 

(ΦΕΚ 454/Δ/25-05-1987 όπως τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ 122/Δ/29-02-1989 και την 

αριθ.πρωτ. 1566/13-6-1994, Απόφαση Νομάρχη) στην οποία καθορίζονται και οι 

εξής όροι και περιορισμοί δόμησης (παραλείπονται εκείνοι που αφορούν σε 

μορφολογικούς κανόνες): 

«1. Εντός των ορίων των οικισμών ισχύουν οι γενικοί όροι δόμησης που 

προβλέπονται από το Π.Δ. ΦΕΚ 181 Δ /3-5-1985. Αρτιότητα γηπέδου ορίζεται για 

τους οικισμούς 2000τ.μ. 

2. Κατά παρέκκλιση εντός των ορίων των οικισμών θεωρούνται άρτια τα οικόπεδα με 

όποιο εμβαδόν είχαν στις 3-5-85 ημέρα δημοσίευσης του από 24-4-1985 

Διατάγματος. 

Για τους οικισμούς Καρφά, Αγίας Ερμιόνης – Μεγ.Λιμνιώνα τους ειδικούς όρους 

δόμησης που αναγράφονται στην καρτέλλα που συνοδεύει την απόφαση. Κάθε άλλος 

τρόπος θα πρέπει να εγκρίνεται από την ΕΠΑΕ.  

Πριν από οποιαδήποτε κατάτμηση οικοπέδων εντός των ορίων του οικισμού, θα 

πρέπει να θεωρείται το σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα από το Τμήμα Πολεοδομίας 

της Νομαρχίας ώστε να εξασφαλίζεται η συνέχεια των υπαρχόντων Κοινόχρηστων 

χώρων και η δημιουργία νέων Κοινόχρηστων χώρων σύμφωνα με τα οριζόμενα στις 

διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 6 του από 24-4-85 Διατάγματος.  

Να εξασφαλίζεται οπωσδήποτε η συνέχεια των υφιστάμενων ή εγκεκριμένων δρόμων 

του οικισμού.  
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Στα γήπεδα που έχουν πρόσωπο στο δρόμο α) Καρφάς – Αγ.Ερμιόνη –Μ.Λιμνιώνας 

– Θυμιανά, β) Θυμιανά – Καρφάς, γ) Θυμιανά – Αγ.Γεώργιος – Καρφάς, τα κτίσματα 

θα πρέπει να τοποθετούνται σε απόσταση 6μ. από το όριο του δρόμου. Στους 

υπόλοιπους δρόμους τα κτίσματα θα πρέπει να τοποθετούνται 5μ. από τον άξονα του 

δρόμου. Στο διάσπαρτο τμήμα του οικισμού τα κτίσματα πρέπει να απέχουν από τα 

όρια των γηπέδων 2.50μ. το ελάχιστο. Η τοποθέτηση των κτισμάτων στα όρια των 

γηπέδων πρέπει να εγκρίνεται από την ΕΠΑΕ. Για τα βοηθητικά κτίσματα ισχύουν οι 

διατάξεις του Π.Δ. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο Διάταγμα της 24-4-85, (ΦΕΚ 181 Δ/ 3-5-

1985) και στο Διάταγμα 14-2-1987 (ΦΕΚ 133 Δ/23-2-1987).» 

Στα πλαίσια της παρούσας μελέτης ΣΧΟΟΑΠ, για τον Καρφά προτείνεται 

πολεοδόμηση εντός του οριοθετημένου οικισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 

20.8.1985 (ΦΕΚ 414/Δ/1985) και του Ν.2508/97, με χρήση γενικής κατοικίας και 

τουρισμού – αναψυχής. Ειδικότερα προτείνεται : 

• Μέση πυκνότητα : μόνιμη : 25άτομα/Ha 

                                    σε περίοδο αιχμής : 65άτομα/Ha 

• Μέσος Συντελεστής Δόμησης: 0,80 

• Αρτιότητα : θα οριστεί από την πολεοδομική μελέτη 

• Οι δεσμεύσεις στη χρήση γης να ισχύσουν με την έγκριση του ΣΧΟΟΑΠ  

• Τα όρια αρτιότητας και οι λοιποί  όροι και περιορισμοί δόμησης θα τεθούν σε 

ισχύ με την έγκριση της πολεοδομικής μελέτης. 

 

Οικιστικός Υποδοχέας Αγ. Ερμιόνης 

Η Αγ. Ερμιόνη, οριοθετήθηκε με την υπ’ αρίθμ. 427/87 Απόφαση Νομάρχη (ΦΕΚ 

454/Δ/ 25-05-1987 όπως τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ 122 Δ / 29-02-1989 και την 

αριθ.πρωτ. 1566/13-6-1994 Απόφαση Νομάρχη) στην οποία καθορίζονται και οι εξής 

όροι και περιορισμοί δόμησης (παραλείπονται εκείνοι που αφορούν σε 

μορφολογικούς κανόνες) : 

«1. Εντός των ορίων των οικισμών ισχύουν οι γενικοί όροι δόμησης που 

προβλέπονται από το Π.Δ. ΦΕΚ 181 Δ /3-5-1985. Αρτιότητα γηπέδου ορίζεται για 

τους οικισμούς 2000τ.μ. 

2. Κατά παρέκκλιση εντός των ορίων των οικισμών θεωρούνται άρτια τα οικόπεδα με 

όποιο εμβαδόν είχαν στις 3-5-85 ημέρα δημοσίευσης του από 24-4-1985 

Διατάγματος. 
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Για τους οικισμούς Καρφά, Αγίας Ερμιόνης – Μεγ. Λιμνιώνα τους ειδικούς όρους 

δόμησης που αναγράφονται στην καρτέλλα που συνοδεύει την απόφαση. Κάθε άλλος 

τρόπος θα πρέπει να εγκρίνεται από την ΕΠΑΕ.  

Πριν από οποιαδήποτε κατάτμηση οικοπέδων εντός των ορίων του οικισμού, θα 

πρέπει να θεωρείται το σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα από το Τμήμα Πολεοδομίας 

της Νομαρχίας ώστε να εξασφαλίζεται η συνέχεια των υπαρχόντων Κοινόχρηστων 

χώρων και η δημιουργία νέων Κοινόχρηστων χώρων σύμφωνα με τα οριζόμενα στις 

διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 6 του από 24-4-85 Διατάγματος.  

Να εξασφαλίζεται οπωσδήποτε η συνέχεια των υφιστάμενων ή εγκεκριμένων δρόμων 

του οικισμού.  

Στα γήπεδα που έχουν πρόσωπο στο δρόμο α) Καρφάς – Αγ.Ερμιόνη –Μ.Λιμνιώνας 

– Θυμιανά, β) Θυμιανά – Καρφάς, γ) Θυμιανά – Αγ.Γεώργιος – Καρφάς, τα κτίσματα 

θα πρέπει να τοποθετούνται σε απόσταση 6μ. από το όριο του δρόμου. Στους 

υπόλοιπους δρόμους τα κτίσματα θα πρέπει να τοποθετούνται 5μ. από τον άξονα του 

δρόμου. Στο διάσπαρτο τμήμα του οικισμού τα κτίσματα πρέπει να απέχουν από τα 

όρια των γηπέδων 2.50μ. το ελάχιστο. Η τοποθέτηση των κτισμάτων στα όρια των 

γηπέδων πρέπει να εγκρίνεται από την ΕΠΑΕ. Για τα βοηθητικά κτίσματα ισχύουν οι 

διατάξεις του Π.Δ. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο Διάταγμα της 24-4-85, (ΦΕΚ 181 Δ/ 3-5-

1985) και στο Διάταγμα 14-2-1987 (ΦΕΚ 133 Δ/23-2-1987).» 

Στα πλαίσια της παρούσας μελέτης ΣΧΟΟΑΠ, για την Αγ. Ερμιόνη προτείνεται 

πολεοδόμηση εντός του οριοθετημένου οικισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 

20.8.1985 (ΦΕΚ 414/Δ/1985) και του Ν.2508/97, με χρήση γενικής κατοικίας. 

Ειδικότερα προτείνεται: 

• Μέση πυκνότητα : μόνιμη : 11άτομα/Ha 

                                    σε περίοδο αιχμής : 32άτομα/Ha 

• Μέσος Συντελεστής Δόμησης : 0,80 

• Αρτιότητα : θα οριστεί από την πολεοδομική μελέτη 

• Οι δεσμεύσεις στη χρήση γης να ισχύσουν με την έγκριση του ΣΧΟΟΑΠ  

• Τα όρια αρτιότητας και οι λοιποί  όροι και περιορισμοί δόμησης θα τεθούν σε 

ισχύ με την έγκριση της πολεοδομικής μελέτης. 
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Νέος Οικιστικός Υποδοχέας Πλάκας  

Η Πλάκα αποτελεί σήμερα μη οριοθετημένο οικισμό. Προτείνεται να οργανωθεί με 

ενιαίο σχεδιασμό ως μια ενότητα, με ένταξη στο σχέδιο πόλης και πολεοδόμηση 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1337/83 και Ν.2508.97 και χρήση «τουρισμός - 

αναψυχή». Ειδικότερα προτείνεται να καθορισθούν : 

• Μέση πυκνότητα : μόνιμη : 1,5άτομα/Ha 

                                    σε περίοδο αιχμής : 14άτομα/Ha 

• Μέσος Συντελεστής Δόμησης : 0,60 

• Αρτιότητα : θα οριστεί από την πολεοδομική μελέτη 

• Οι δεσμεύσεις στη χρήση γης να ισχύσουν με την έγκριση του ΣΧΟΟΑΠ. 

• Τα προτεινόμενα όρια αρτιότητας και λοιποί  όροι και περιορισμοί δόμησης να 

τεθούν σε ισχύ με την έγκριση της πολεοδομικής μελέτης 

 

Νέος Οικιστικός Υποδοχέας Κεραμείων 

Τα Κεραμεία αποτελούν σήμερα μη οριοθετημένο οικισμό. Προτείνεται να 

οργανωθούν με ενιαίο σχεδιασμό ως μια ενότητα, με ένταξη στο σχέδιο πόλης και 

πολεοδόμηση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1337/83 και Ν.2508.97 και χρήση 

«τουρισμός - αναψυχή». Ειδικότερα προτείνεται να καθορισθούν: 

• Μέση πυκνότητα : μόνιμη : 1,5άτομα/Ha 

                                    σε περίοδο αιχμής : 11άτομα/Ha 

• Μέσος Συντελεστής Δόμησης: 0,60 

• Αρτιότητα : θα οριστεί από την πολεοδομική μελέτη 

• Οι δεσμεύσεις στη χρήση γης να ισχύσουν με την έγκριση του ΣΧΟΟΑΠ. 

• Τα προτεινόμενα όρια αρτιότητας και λοιποί  όροι και περιορισμοί δόμησης να 

τεθούν σε ισχύ με την έγκριση της πολεοδομικής μελέτης 

 

Π.3.2.2.4 Ρυθμίσεις στους Οικιστικούς Υποδοχείς της Χ.Ε. 4 (ΛΕΥΚΩΝΙΩΝ – 

ΚΟΝΤΑΡΙΟΥ) 

Οικιστικός Υποδοχέας Λευκωνίων – Κονταρίου 

Η περιοχή Λευκώνια – Κοντάρι, οριοθετήθηκε με την υπ’ αρίθμ. 5074/88 Απόφαση 

Νομάρχη (ΦΕΚ 309/Δ/27-04-1988) στην οποία καθορίζονται και οι εξής όροι και 

περιορισμοί δόμησης (παραλείπονται εκείνοι που αφορούν σε μορφολογικούς 

κανόνες) : 
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 «(…) 1. Εντός των ορίων των οικισμών ισχύουν οι γενικοί όροι δόμησης που 

προβλέπονται από το Π.Δ. ΦΕΚ 181 Δ /3-5-1985 όπως τροποποιήθηκε και 

συμπληρώθηκε με το Π.Δ. ΦΕΚ 133 Δ/23-2-1987. Αρτιότητα γηπέδου ορίζεται για τον 

οικισμό Κοντάρι – Θυμιανών 1200τ.μ. 

2. Κατά παρέκκλιση εντός των ορίων των οικισμών θεωρούνται άρτια τα οικόπεδα με 

όποιο εμβαδόν είχαν στις 3-5-85 ημέρα δημοσίευσης του από 24-4-1985 

Διατάγματος. 

Για τον οικισμό Κοντάρι τους ειδικούς όρους δόμησης που αναγράφονται στην 

καρτέλλα του οικισμού Θυμιανών. Κάθε άλλος τρόπος για ειδικά κτίρια θα πρέπει να 

εγκρίνεται από την ΕΠΑΕ. Επιτρέπεται για ειδικά κτίρια τρίτος όροφος και μέγιστο 

ύψος κτιρίων 8μ. κατά την κρίση της ΕΠΑΕ. 

Να εξασφαλίζεται οπωσδήποτε η συνέχεια των υφιστάμενων ή εγκεκριμένων δρόμων 

του οικισμού. Τα κτίσματα που έχουν πρόσωπο στον δρόμο Χίου – Καρφά να 

τοποθετούνται 6μ. από το όριο του δρόμου (κοινόχρηστος χώρος). Στους άλλους 

δρόμους 5μ. από τον άξονα και από τα πλάγια όρια των γηπέδων 2.50μ. το ελάχιστο, 

διαφορετικά πρέπει να εγκρίνεται από την ΕΠΑΕ. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο Διάταγμα της 24-4-85, (ΦΕΚ 181 Δ/ 3-5-

1985) και στο Διάταγμα 14-2-1987 (ΦΕΚ 133 Δ/23-2-1987).» 

Στα πλαίσια της παρούσας μελέτης ΣΧΟΟΑΠ, για το Κοντάρι προτείνεται 

πολεοδόμηση εντός του οριοθετημένου οικισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του τ ΠΔ 

20.8.1985 (ΦΕΚ 414/Δ/1985) και του Ν.2508/97, με χρήση γενικής κατοικίας και 

πολεοδομικού κέντρου. Ειδικότερα προτείνεται: 

• Μέση πυκνότητα : 6 άτομα/Ha 

• Μέσος Συντελεστής Δόμησης: 0,80 

• Αρτιότητα : διατηρείται η ισχύουσα, δηλ. 1200τ.μ. 

• Οι δεσμεύσεις στη χρήση γης να ισχύσουν με την έγκριση του ΣΧΟΟΑΠ. 

• Τα όρια αρτιότητας και οι λοιποί  όροι και περιορισμοί δόμησης θα τεθούν σε 

ισχύ με την έγκριση της πολεοδομικής μελέτης. 

 

Επέκταση Οικιστικού Υποδοχέα Λευκωνίων – Κονταρίου  

Με την παρούσα μελέτη προτείνεται επέκταση σε όμορες εκτάσεις και πολεοδόμηση 

με τις διατάξεις του Ν.1337/83 και του Ν.2508/97 και χρήση γενικής κατοικίας. 

Ειδικότερα προτείνεται:  
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• Μέση πυκνότητα: 6άτομα/Ha 

• Μέσος Συντελεστής Δόμησης: 0,60 

• Αρτιότητα : θα οριστεί από την πολεοδομική μελέτη 

• Οι δεσμεύσεις στη χρήση γης να ισχύσουν με την έγκριση του ΣΧΟΟΑΠ  

• Τα όρια αρτιότητας και οι λοιποί  όροι και περιορισμοί δόμησης θα τεθούν σε 

ισχύ με την έγκριση της πολεοδομικής μελέτης. 

 

Σε γενικές γραμμές, προτείνεται: 

• για όλους τους οριοθετημένους οικισμούς να ισχύσουν οι καθορισθέντες από 

το θεσμικό πλαίσιο όροι και περιορισμοί δόμησής  

• να εκπονηθούν οι πολεοδομικές μελέτες που προτείνονται και που θα 

εξειδικεύσουν τους παραπάνω όρους δόμησης για τις προτεινόμενες εντάξεις 

μετά την έγκριση του ΣΧΟΟΑΠ. 

• μέχρι την έγκριση των νέων πολεοδομικών μελετών να παραμένουν οι 

ισχύοντες όροι δόμησης εντός του οριοθετημένου τμήματος των οικισμών. 

• οι όροι δόμησης στις περιοχές επέκτασης, πολεοδόμησης, καθώς και στις 

νέες εντάξεις να λαμβάνουν υπόψη τον χαρακτήρα των όμορων οικισμών και 

να προσδιορίζουν τους ειδικότερους κανόνες διαφύλαξης και προβολής του, 

σύμφωνα και με τα κείμενα διατάγματα. 

 

Επισημαίνονται ότι στις περιοχές επεκτάσεων καθώς και στις εντασσόμενες σε 

σχέδιο, από την έγκριση του ΣΧΟΟΑΠ και έως την έγκριση της Πολεοδομικής 

Μελέτης, ισχύουν οι χρήσεις γης και οι όροι και περιορισμοί δόμησης, όπως 

προτείνονται στις ΠΕΠΔ 2 της παρούσας Μελέτης ΣΧΟΟΑΠ. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Π.3.3 – ΜΣΔ - ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΟΙΚΗΣΗΣ - ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ 

Πυκνότητα 
οίκησης ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ-

ΟΙΚΙΣΜΟΣ  Μέσος 
ΣΔ 

μόνιμη αιχμής 
ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Συνεκτικό τμήμα 1,10 40 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 1 Άρθρο 3 ΠΔ 20.1.1987 
(ΦΕΚ 166Δ) 

Νεοχώρι Τμήμα 
οριοθετημένο 
προς 
ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ 

0,80 13 
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 2 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ 

Άρθρο 3 ΠΔ 20.1.1987 
(ΦΕΚ 166Δ) 

Άρθρο 4 ΠΔ 20.1.1987 
(ΦΕΚ 166Δ) 

Αγία Φωτεινή Οριοθετημένος 
οικισμός 0,80 17 125 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 3 Άρθρο 3 ΠΔ 20.1.1987 

(ΦΕΚ 166Δ) 

ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ 

Μονή Αγίου 
Μηνά  - -   

Συνεκτικό τμήμα 1,15 30 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 1 Άρθρο 3 ΠΔ 20.1.1987 
(ΦΕΚ 166Δ) 

ΘΥΜΙΑΝΩΝ Θυμιανά  Τμήμα 
οριοθετημένο 
προς 
ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ 

0,80 14 
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 2 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ 

Άρθρο 3 ΠΔ 20.1.1987 
(ΦΕΚ 166Δ)  

Άρθρο 4 ΠΔ 20.1.1987 
(ΦΕΚ 166Δ) 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - 
ΑΝΑΨΥΧΗ 

Άρθρο 8 ΠΔ 20.1.1987 
(ΦΕΚ 166Δ) 

Καρφάς  
Οριοθετημένος 
οικισμός προς 
ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ 

0,80 25 65 
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 3 Άρθρο 3 ΠΔ 20.1.1987 

(ΦΕΚ 166Δ) 

Πλάκα 
ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ 
νέου οικιστικού 
υποδοχέα 

0,60 1,5 14 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - 
ΑΝΑΨΥΧΗ 

Άρθρο 8 ΠΔ 20.1.1987 
(ΦΕΚ 166Δ) 

Αγία Ερμιόνη 
Οριοθετημένος 
οικισμός προς 
ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ 

0,80 11 32 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 3 Άρθρο 3 ΠΔ 20.1.1987 
(ΦΕΚ 166Δ) 

ΚΑΡΦΑ - 
ΕΡΜΙΟΝΗΣ  

Κεραμεία 
ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ 
νέου οικιστικού 
υποδοχέα 

0,60 1,5 11 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - 
ΑΝΑΨΥΧΗ 

Άρθρο 8 ΠΔ 20.1.1987 
(ΦΕΚ 166Δ) 

Κοντάρι 
Οριοθετημένος 
οικισμός προς 
ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ 

0,80 6 
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 1 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ 

Άρθρο 3 ΠΔ 20.1.1987 
(ΦΕΚ 166Δ) 

Άρθρο 4 ΠΔ 20.1.1987 
(ΦΕΚ 166Δ) 

ΝΕΟΣ 
ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΣ 
ΥΠΟΔΟΧΕΑΣ 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ 
νέου οικιστικού 
υποδοχέα 

0,60 6 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 1 Άρθρο 3 ΠΔ 20.1.1987 
(ΦΕΚ 166Δ) 

ΚΟΝΤΑΡΙΟΥ 

Μονή Αγίου 
Κων/νου  - -   
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Π.3.3 ΖΩΝΕΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ  

Ο Ν. 2508/1997 (ΦΕΚ 124Α) παρέχει την δυνατότητα κατάρτισης προγραμμάτων 

ανάπλασης (άρθρα 8, 9, 10, 11, 12), «σε περιοχές των εγκεκριμένων σχεδίων 

πόλεων ή οριοθετημένων οικισμών, στις οποίες διαπιστώνονται προβλήματα 

υποβάθμισης ή αλλοίωσης του οικιστικού περιβάλλοντος που δεν μπορούν να 

αντιμετωπιστούν μόνο με τις συνήθεις πολεοδομικές διαδικασίες της αναθεώρησης 

του σχεδίου πόλεως και των όρων και περιορισμών δόμησης. Η περιοχή ανάπλασης 

μπορεί να περιλαμβάνει μία ή περισσότερες πολεοδομικές ενότητες ή τμήματα 

πολεοδομικών ενοτήτων».   

«Στις περιοχές ανάπλασης είναι δυνατόν να καθορίζονται ζώνες αποκατάστασης και 

ανανέωσης του κτιριακού πλούτου και αναβάθμισης, ανάδειξης και ενοποίησης των 

ελεύθερων χώρων. Στις ζώνες αυτές μπορεί να επιτρέπεται η χορήγηση ειδικών 

κινήτρων και ενισχύσεων που ισχύουν στις Ζ.Ε.Ε. και στις Ζ.Ε.Κ., σύμφωνα με το 

άρθρο 11 του ν. 1337/1983 και το άρθρου 22 του παρόντος νόμου. Για τις ζώνες 

αυτές μπορεί να προβλέπεται και αυξημένος συντελεστής δόμησης για την κατασκευή 

κτιρίων ορισμένων χρήσεων  που είναι αναγκαίες για την ανάπλαση της περιοχής 

όπως κτιρίων αναψυχής, πολιτιστικών δραστηριοτήτων, στάθμευσης αυτοκινήτων». 

Σε αυτή την κατεύθυνση προτείνεται να υπαχθούν σε περιβάλλον ανάπλασης τρεις 

περιοχές του Αγίου Μηνά :  

• το συνεκτικό τμήμα των Θυμιανών 

• το συνεκτικό τμήμα του Νεοχωρίου 

• το παραλιακό μέτωπο της Αγίας Ερμιόνης που περιλαμβάνει τον υφιστάμενο 

τουριστικό λιμένα και το μικρό παράλιο οικισμό Παντουκιός. 

 

Όπως καταγράφηκε στο Α΄ Στάδιο της μελέτης, τα συνεκτικά τμήματα των οικισμών 

Θυμιανών και Νεοχωρίου, αντιμετωπίζουν προβλήματα και ελλείψεις πολεοδομικού 

χαρακτήρα που σχετίζονται με :  

• έλλειψη προστασίας και ανάδειξης των ιστορικών και πολιτιστικών στοιχείων 

και δραστηριοτήτων  

• εντεινόμενη υποβάθμιση της αισθητικής και εν γένει της ποιότητας του 

δομημένου περιβάλλοντος και των φυσικών στοιχείων.  

• προβλήματα στο απόθεμα κατοικιών. 

• μεγάλες ελλείψεις κοινόχρηστων χώρων 
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Έτσι, και στα πλαίσια προστασίας, διατήρησης και ανάδειξης του μεσαιωνικού 

χαρακτήρα του παραδοσιακού πυρήνα των οικισμών, καθώς και του αξιόλογου 

οικιστικού αποθέματος που είναι χτισμένο από θυμιανούσικη πέτρα, με την παρούσα 

μελέτη προτείνεται η ένταξή τους σε ζώνες κινήτρων – μηχανισμών - παρέμβασης 

και ειδικότερα σε πρόγραμμα ανάπλασης. Απώτερος σκοπός είναι, μέσα από τη 

διαδικασία ανάπλασης, να δημιουργηθούν οι συνθήκες και οι προϋποθέσεις που θα 

επιτρέψουν το χαρακτηρισμό τους ως παραδοσιακών οικισμών. 

Αντίστοιχα, στο παραλιακό μέτωπο της Αγίας Ερμιόνης, όπως αναλύθηκε και στο Α’ 

Στάδιο, καταγράφονται μια σειρά αξιόλογων στοιχείων που σχετίζονται με διώροφα 

κεραμοσκεπή κτίσματα, ισόγειες κεραμοσκεπείς κατοικίες των ψαράδων, εξωτερικά 

πηγάδια, μώλους κ.ά. και τα οποία, σήμερα, είναι αδύνατο να «διαγνωστούν» και να 

αναδειχθούν είτε λόγω της υποβαθμισμένης εικόνας τους είτε λόγω της συνύπαρξης 

τους με μεγάλου μεγέθους κατοικίες και ξενοδοχεία. Παράλληλα, κρίσιμη θεωρείται 

και η αναβάθμιση του ίδιου του λιμανιού σε τουριστικό λιμένα, ικανό να υποδεχθεί 

σκάφη αναψυχής για ανεφοδιασμό, ελλιμενισμό και συντήρηση.  

Για τους παραπάνω λόγους προτείνεται η ανάπλαση του παραλιακού μετώπου της 

Αγίας Ερμιόνης, με απώτερο σκοπό τον προσδιορισμό μιας σειράς μέτρων 

«εξυγίανσης» και μορφολογικής αναβάθμισης του οικιστικού περιβάλλοντος, καθώς 

και της χερσαίας ζώνης της μαρίνας.  

Ειδικότερα, αναφορικά με τη μαρίνα, επισημαίνεται ότι θα πρέπει να είναι σε θέση, 

στο άμεσο μέλλον, να προσφέρει ένα σύνολο υπηρεσιών, που θα ικανοποιεί όλες τις 

απαιτήσεις και ανάγκες του πλωτού τουρισμού και θα έχει ως άμεσο αποτέλεσμα την 

ενθάρρυνση της εγκατάστασης μόνιμου τουρισμού στην περιοχή και την επιμήκυνση 

της διάρκειας της τουριστικής περιόδου. Αντίστοιχα, οι χερσαίες εγκαταστάσεις, θα 

πρέπει να περιλαμβάνουν μια σειρά χρήσεων εξυπηρέτησης, αναψυχής, εστίασης. 

 

Τέλος, με δεδομένες τις προτεινόμενες ειδικές διαδρομές περιήγησης διαμέσου των 

οικισμών του Δήμου, του εξωοικιστικού περιβάλλοντος, αλλά και του παράκτιου 

μετώπου, καθώς και της επιθυμητής αναδιάρθρωσης του τουρισμού ως 

παραγωγικής και αναπτυξιακής συνιστώσας του μοντέλου χωρικής και οικονομικής 

ανάπτυξης, κρίνεται σκόπιμο να διατυπωθούν προτάσεις : 

 παρεμβάσεων αναβάθμισης – ανάδειξης των ελεύθερων κοινόχρηστων 

χώρων, 
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 εξασφάλισης δικτύων πεζοπορικών διαδρομών στον εξωοικιστικό χώρο και 

δικτύου πεζοδρόμων εντός των οικιστικών υποδοχέων 

 αναμόρφωσης και ανάπλασης των όψεων των κτιρίων, καθώς και του 

υπαίθριου εξοπλισμού με επιλεγμένα υλικά ή και χρώμα και επιβολής ενιαίου 

λογότυπου και τύπου επιγραφών στα καταστήματα.   



ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ, Ν. ΧΙΟΥ 

(νυν Δημοτική Ενότητα Αγίου Μηνά Δήμου Χίου)  

 

 

                                                                                                                               Στάδιο Β1 - ΠΡΟΤΑΣΗ 140 

Π.3.4 ΔΙΚΤΥΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 

Π.3.4.1 Μεταφορικό δίκτυο - Κυκλοφορία 

Βάσει της καταγραφής των υποδομών του οδικού δικτύου στις επιμέρους περιοχές 

και τις μεταξύ τους συνδέσεις, και όπως προαναφέρθηκε, προκύπτει ότι το βασικό 

οδικό δίκτυο της Χίου, έτσι όπως είναι διαμορφωμένο, συντελεί στο να αποτελεί ο 

Δήμος Αγ. Μηνά ένα «πέρασμα» από την πόλη της Χίου προς τη νοτιόχωρα. Το 

οδικό δίκτυο του Αγίου Μηνά αναπτύσσεται μέσα από ένα δίκτυο υπερτοπικών και 

τοπικών οδών και χαρακτηρίζεται ως αρκετά καλό και πρόσφατα βελτιωμένο.  

Το οδικό δίκτυο εντός των οικισμών του Δήμου, δεδομένων και των φόρτων που 

δέχεται τις περιόδους μη αιχμής, κρίνεται επαρκές σε επίπεδο συνδέσεων και σχετικά 

υποβαθμισμένο σε επίπεδο ποιοτικών χαρακτηριστικών (πλάτος οδών και τεχνικά 

χαρακτηριστικά οδοστρώματος).  

Επισημαίνεται ωστόσο ότι την τουριστική περίοδο των καλοκαιρινών κυρίως μηνών, 

καταγράφεται σημαντικός κυκλοφοριακός φόρτος, γεγονός που προτείνεται να 

εξεταστεί από σχετική κυκλοφοριακή μελέτη, η οποία θα ελέγξει την επάρκεια και τον 

τρόπο λειτουργίας του δικτύου σε περιόδους έντασης. Ιδιαίτερα έντονα κυκλοφοριακά 

προβλήματα παρουσιάζονται κατά κύριο λόγο στον Καρφά και δευτερευόντως στη 

Αγ. Ερμιόνη. 

Πέραν αυτού και για την αντιμετώπιση των παραπάνω προβλημάτων που 

εντοπίζονται κατά κύριο λόγο στο εξωοικιστικό περιβάλλον, θεωρείται επαρκής η 

διατύπωση της δέσμης προτάσεων που αναλυτικά παρουσιάστηκαν στο κεφάλαιο 

Π.2.4.1.1 «Οδικές μεταφορές - Οδικό δίκτυο» του παρόντος Σταδίου Β.1.  

Συμπληρωματικά των όσων έχουν αναλυθεί, σε επίπεδο προτάσεων ρυθμίσεων 

στους οικισμούς επισημαίνονται τα εξής: 

 

Νεοχώρι 

Για το Νεοχώρι προτείνεται βελτίωση της εσωτερικής οδοποιίας όσον αφορά στα 

μορφολογικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά του δικτύου. 

Παράλληλα, προτείνεται πεζοδρόμηση τμήματος του οικισμού προκειμένου να 

εξασφαλιστεί η ανεμπόδιστη κυκλοφορία πεζών και τουριστών – παραθεριστών. Η εν 

λόγω πρόταση αξιολογείται θετικά και κατά την θερινή περίοδο οπότε και η κίνηση 

είναι αρκετά πιο αυξημένη. 
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Τέλος, προτείνεται η χωροθέτηση χώρου στάθμευσης, η θέση της οποίας θα 

προσδιοριστεί από την προτεινόμενη Πολεοδομική Μελέτη.  

 

Θυμιανά 

Για τα Θυμιανά, προτείνεται βελτίωση της εσωτερικής οδοποιίας όσον αφορά 

μορφολογικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά του δικτύου. 

Παράλληλα, προτείνεται πεζοδρόμηση τμήματος του οικισμού προκειμένου να 

εξασφαλιστεί η ανεμπόδιστη κυκλοφορία πεζών και τουριστών – παραθεριστών. Η εν 

λόγω πρόταση αξιολογείται θετικά και κατά την θερινή περίοδο οπότε και η κίνηση 

είναι αρκετά πιο αυξημένη. 

Τέλος, προτείνεται η χωροθέτηση χώρων στάθμευσης, η θέση των οποίων θα 

προσδιοριστεί από την προτεινόμενη Πολεοδομική Μελέτη.  

Επισημαίνεται ότι από το Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Χίου (2012) προτείνεται η 

διαμόρφωση χώρου στάθμευσης στην περιοχή Άγιος Νικόλαος στα Θυμιανά, 

πρόταση που υιοθετείται και από την παρούσα μελέτη. 

 

Καρφάς 

Για τον Καρφά, ως περιοχή τουριστικής έντασης, προτείνεται περιοδική 

πεζοδρόμηση συνδυαστικά με τη χωροθέτηση χώρων στάθμευσης, με σκοπό να 

εξυπηρετηθούν οι αυξημένες ανάγκες της θερινής περιόδου. Η θέση των χώρων 

στάθμευσης θα προσδιοριστεί από την προτεινόμενη Πολεοδομική Μελέτη.  

 

Αγία Ερμιόνη 

Για τη Αγ. Ερμιόνη, ως περιοχή τουριστικής έντασης, προτείνεται περιοδική 

πεζοδρόμηση συνδυαστικά με χωροθέτηση χώρων στάθμευσης, με σκοπό να 

εξυπηρετηθούν οι αυξημένες ανάγκες της θερινής περιόδου. Η θέση των χώρων 

στάθμευσης θα προσδιοριστεί από την προτεινόμενη Πολεοδομική Μελέτη. 

Προτείνεται, επίσης η αναβάθμιση τουριστικού λιμένα σε επίπεδο υποστηρικτικών 

υποδομών (παροχή νερού, υποδομές ανεφοδιασμού, ελλιμενισμού και συντήρησης 

των σκαφών, υποδοχή εξίσου σκαφών αναψυχής και αλιευτικών σκαφών) 
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Επισημαίνεται ότι από το Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Χίου (2012) προτείνεται η 

διενέργεια μελέτης λιμενικής προστασίας της Αγίας Ερμιόνης, πρόταση που 

υιοθετείται και από την παρούσα μελέτη. 

 

Πλάκα 

Για την Πλάκα, προτείνεται χωροθέτηση χώρου στάθμευσης, η θέση του οποίου θα 

προσδιοριστεί από την προτεινόμενη Πολεοδομική Μελέτη. 

 

Κεραμεία 

Για τα Κεραμεία, προτείνεται χωροθέτηση χώρου στάθμευσης, η θέση του οποίου θα 

προσδιοριστεί από την προτεινόμενη Πολεοδομική Μελέτη. 

 

Όπως διατυπώθηκε και παραπάνω, για τους παραλιακούς οικισμούς με έντονη 

τουριστική κίνηση και συγκεκριμένα τον Καρφά και την Αγ. Ερμιόνη, υιοθετείται η 

περιοδική πεζοδρόμηση κατά τους θερινούς μήνες (είτε καθ’ όλη τη διάρκεια της 

ημέρας είτε μόνο από το απογευματινές ώρες και μετά) οπότε και καταγράφεται 

αξιόλογος κυκλοφοριακός φόρτος και συχνά δυσχεραίνεται η κίνηση των πεζών.  

Το μέτρο της «περιοδικής – εποχικής πεζοδρόμησης» προτείνεται εξαιτίας της 

μεγάλης αυξομείωσης του κυκλοφοριακού φόρτου που παρατηρείται στους 

οικισμούς, επειδή ο πληθυσμός τους μεταβάλλεται από λίγες εκατοντάδες το χειμώνα 

σε υπέρ των χιλίων κατά τους θερινούς μήνες. Με τη ρύθμιση αυτή, και κυρίως στην 

πρόταση εφαρμογής της στο παραλιακό μέτωπο επιχειρείται να επιλυθούν 

προβλήματα στην κυκλοφορία πεζών – αυτοκινήτων – δικύκλων τους μήνες αιχμής. 

Η πεζοδρόμηση μπορεί να περιλάβει και δρομίσκους όπου η πρόσβαση είναι δυνατή 

μόνο μέσω δικύκλων, με την τοποθέτηση κατάλληλου προσθαφαιρούμενου αστικού 

εξοπλισμού απαγόρευσης διέλευσης.  

 

Σε γενικές γραμμές, η αναγκαιότητα βελτίωσης του οδικού δικτύου «υπαγορεύεται» 

και από το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Χίου για το έτος 2012, και σχετίζεται με 

μια σειρά έργων εσωτερικής αγροτικής οδοποιίας για τους οικισμούς (νέα και 

συνεχιζόμενα), για τα οποία προτείνεται η άμεση υλοποίησή τους. 
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Τέλος, σημειώνεται ότι στα πλαίσια των προτεινόμενων πολεοδομήσεων 

(επεκτάσεις, νέοι οικιστικοί υποδοχείς) θα πρέπει να αντιμετωπιστεί και συνολικά το 

πρόβλημα της στάθμευσης μέσω των πολεοδομικών μελετών που θα ακολουθήσουν 

το ΣΧΟΟΑΠ. 

 

Π.3.4.2 Δίκτυα ύδρευσης – άρδευσης 

Το ζήτημα της επάρκειας και διανομής νερού είναι καίριας σημασίας για την 

υποστήριξη της υφιστάμενης, αλλά και της προτεινόμενης οικιστικής ανάπτυξης. 

Όπως διαπιστώθηκε και στο Α’ Στάδιο, στο Δήμο Αγ. Μηνά παρουσιάζονται 

σημαντικά προβλήματα στον τομέα της ύδρευσης όσον αφορά στην ποσότητα, αλλά 

κυρίως στην ποιότητα του νερού, κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες οπότε και οι 

ανάγκες για ύδρευση – άρδευση είναι υψηλές. 

Σχετικά με τα δίκτυα ύδρευσης – άρδευσης, προτείνεται η άμεση υλοποίηση του 

έργου κατασκευής του υδατοταμιευτήρα, χωρητικότητας 28.000m3, στη θέση «Κόρης 

Γεφύρι», για το οποίο έχει ολοκληρωθεί η μελέτη και αναμένεται δημοπράτηση, 

καθώς και η κατασκευή μικρού φράγματος – για τοπική χρήση - στην περιοχή 

Κεραμεία.  

 

Π.3.4.3 Δίκτυα αποχέτευσης 

Για το αποχετευτικό δίκτυο υιοθετείται το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Χίου για το 

έτος 2012 και προτείνεται η άμεση υλοποίηση των έργων/μελετών που αυτό 

προβλέπει αναφορικά με τα δίκτυα αποχέτευσης.  

Επιπλέον, οι προτεινόμενες πολεοδομικές μελέτες θα αντιμετωπίσουν, περαιτέρω, 

τις υπάρχουσες και νέες ανάγκες. 

Το ζήτημα της αποχέτευσης κρίνεται ως ιδιαίτερα κρίσιμο, όπως διατυπώθηκε και 

στο Α’ Στάδιο, καθώς κάποιοι οικισμοί δεν έχουν δίκτυο και εξυπηρετούνται ακόμη με 

βόθρους που συχνά καταλήγουν στον υδροφόρο ορίζοντα, σε ρέματα, κλπ, ενώ ως 

ιδιαίτερα κρίσιμο ζήτημα το οποίο και θα πρέπει να επιλυθεί είναι τα πλυμμηρικά 

φαινόμενα που παρουσιάζονται στο τελευταίο τμήμα του χειμάρρου Κοκκαλά ο 

οποίος και αποτελεί τον κυριότερο αποδέκτη των ομβρίων της περιοχής. 

Αναλυτικά, προτείνεται : 

Αποχέτευση ομβρίων : Προτείνεται η άμεση κατασκευή δικτύου ομβρίων σε όλους 

τους οικισμούς του Αγ. Μηνά.  
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Αποχέτευση ακαθάρτων : Προτείνεται η άμεση επέκταση του αποχετευτικού 

δικτύου στα Κεραμεία και την Αγία Φωτεινή, που σήμερα δεν καλύπτονται ως προς 

τη συγκεκριμένη υποδομή. 

 

Σε γενικές γραμμές, σταδιακά, για το σύνολο των οικισμών, προτείνεται: 

- να δημιουργηθούν μονάδες βιολογικού καθαρισμού σε όλους τους οικισμούς. 

- να ολοκληρωθεί το δίκτυο όμβριων και αποχέτευσης (επέκταση, επισκευή και 

αντικατάσταση) 

 

 

Π.3.4.4 Διάθεση απορριμμάτων 

Στην περιοχή του Αγίου Μηνά δε λειτουργούν υποδομές ΧΥΤΑ (Χώροι Υγειονομικής 

Ταφής Απορριμμάτων) και ΧΔΑ (Χώροι Διάθεσης Απορριμμάτων). Η εναπόθεση των 

απορριμμάτων του Δήμου γίνεται στη χωματερή του Δήμου Χίου και δεν προτείνεται 

κάποια νέα υποδομή για τον Αγ. Μηνά. 

Επιπλέον προτείνεται η ενίσχυση προγραμμάτων ανακύκλωσης με συγκέντρωση 

ανακυκλούμενων υλικών και μεταφορά τους σε κέντρα επεξεργασίας. 
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Π.3.5  ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

Οι υποδομές ασφάλειας – προστασίας αφορούν στις περιπτώσεις πυρκαγιάς, 

πλημμυρών και σεισμών και συναρτώνται με την οργάνωση των πυροσβεστικών 

υπηρεσιών, την πυκνότητα και κατάσταση των υδροστομίων, τη διευθέτηση ρεμάτων 

και την ύπαρξη δικτύου για όμβρια, καθώς και την ύπαρξη χώρων κατάλληλων για τη 

συγκέντρωση πληθυσμού στις περιπτώσεις σεισμών ή πυρκαγιών.  

Στο πλαίσιο αυτού του κεφαλαίου αντιμετωπίζεται η οργάνωση και η κατανομή του 

δικτύου χώρων συγκέντρωσης του πληθυσμού σε έκτακτες ανάγκες, η πρόβλεψη 

δικτύου κρουνών πυρόσβεσης και η προσπελασιμότητα οχημάτων πυροσβεστικής 

εντός των οικισμών. 

Όπως έχει αναφερθεί στο Α’ Στάδιο της παρούσας μελέτης, στο σύνολο του Δήμου 

Αγ. Μηνά, δεν υπάρχουν υποδομές ασφάλειας, όπως π.χ. προεπιλεγμένοι χώροι 

εγκατάστασης σκηνών μετά από ένα φυσικό καταστροφικό γεγονός, καθ’ ότι 

υπάρχουν πάρα πολλοί ελεύθεροι χώροι που μπορούν, σε περίπτωση ανάγκης, να 

χρησιμοποιηθούν για το σκοπό αυτόν.  

Με την παρούσα μελέτη, προτείνονται σε όλους τους οικιστικούς υποδοχείς 

(υφιστάμενους, επεκτάσεις και νέους) η κάλυψη χώρων συγκέντρωσης σε 

περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης (σχολεία, δημόσιες υπηρεσίες, πολιτιστικοί χώροι 

κλπ). 

Αναφορικά με τους χώρους συγκέντρωσης πληθυσμού σε περιπτώσεις εκτάκτων 

αναγκών η προσέγγιση γίνεται κυρίως με βάση τα πρότυπα – προδιαγραφές καθώς 

δεν υπάρχει πρόσφατη εμπειρία μεγάλης σεισμικής δραστηριότητας.  

Σύμφωνα με τα πρότυπα – προδιαγραφές οι κατάλληλοι χώροι για συγκέντρωση 

πληθυσμού προσδιορίζονται με βάση τα χαρακτηριστικά του ίδιου του χώρου και τα 

χαρακτηριστικά σχετικής θέσης του μέσα στους οικισμούς. Ως προς τα 

χαρακτηριστικά του ίδιου χώρου προβλέπεται: 

- Για τους υπαίθριους χώρους 1.000–2.000τ.μ. (πλατείες) για τοπική 

εξυπηρέτηση και 10.000–20.000τ.μ. (πάρκα – γήπεδα) για εξυπηρέτηση σε 

επίπεδο οικισμού. 

- Για τους στεγασμένους χώρους διασφάλιση ηλεκτρομηχανολογικών 

εγκαταστάσεων, συστημάτων επικοινωνιών και χώρων υγιεινής (σχολεία, 

αθλητικές εγκαταστάσεις). 
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Ως προς τη σχετική τους θέση στους οικισμούς, οι χώροι πρέπει να είναι άμεσα 

προσπελάσιμοι από το οδικό δίκτυο, να διασφαλίζεται η ομοιόμορφη εξυπηρέτηση 

όλων των κατοικιών, να μην υπάρχει μεγάλη πυκνότητα δόμησης (ασφάλεια 

ελεύθερων χώρων κοντά σε ζώνες με πυκνά κτίρια) και να διασφαλίζονται οι 

δυνατότητες παροχής περίθαλψης στις πιθανές περιπτώσεις έκτατης ανάγκης. 

Ο καθορισμός των χώρων συγκέντρωσης κοινού, το αναγκαίο δίκτυο κρουνών και η 

διασφάλιση της προσπελασιμότητας πυροσβεστικών οχημάτων εντός των οικισμών 

θα αντιμετωπιστούν κατά τη διαδικασία εκπόνησης των πολεοδομικών μελετών που 

ακολουθούν το ΣΧΟΟΑΠ. 

Αναλυτικότερα για την καλύτερη εξυπηρέτηση του πληθυσμού σε περίπτωση 

έκτακτης ανάγκης (σεισμού πυρκαγιάς κλπ), προτείνονται οι παρακάτω χώροι 

συγκέντρωσης/καταφυγής, που αναφέρονται στο σύνολο των οικισμών και είναι :  

o οι χώροι αθλοπαιδιών,  

o οι αυλές των σχολείων (με την προϋπόθεση ότι έχει ελεγχθεί η στατικότητα 

των κτιρίων),  

o οι ελεύθεροι/κοινόχρηστοι χώροι (πλατείες) εφόσον υπάρχει σε αυτούς η 

δυνατότητα παροχής νερού και ρεύματος,  

o οι υπαίθριοι χώροι των πνευματικών κέντρων.  

Συγκεκριμένα, ως χώροι συγκέντρωσης ή/και καταυλισμού προτείνονται : οι τρεις 

μεγάλοι αθλητικοί χώροι του Δήμου, στο Νεοχώρι, στα Θυμιανά και στα Λευκώνια 

ενώ για τους παραλιακούς οικισμούς, οι υφιστάμενοι και προτεινόμενοι κοινόχρηστοι 

χώροι και φυσικά η παραλία (στο μήκος και στις περιπτώσεις που έχει ελεγχθεί ότι 

ενδείκνυται). 

Τέλος, ως βασικός χώρος καταφυγής καθορίζεται το Στρατόπεδο στο ακρωτήρι της 

Αγίας Ελένης, η Ιερά Μονή Αγίου Μηνά, η Ιερά Μονή Αγίου Κωνσταντίνου, καθώς και 

το κτίριο ΚΕΤΕΚ, με την προϋπόθεση ότι γι’αυτό το σκοπό ιδιαιτέρως προτείνεται να 

ελεγχθεί η στατικότητά του. 

Σε κάθε περίπτωση, ο προτεινόμενος σχεδιασμός θα πρέπει να γίνει με βάση την 

παραδοχή ότι ένας μέσος άνθρωπος χρειάζεται πέντε λεπτά για να διανύσει μια 

απόσταση 250μ. Η απόσταση αυτή είναι και η μεγαλύτερη που μπορεί να διανύσει 

κανείς την ώρα του σεισμού, προκειμένου να φτάσει σε κάποιο ελεύθερο χώρο με τις 

λιγότερες δυνατές απώλειες και τον ασφαλέστερο τρόπο. 

Παράλληλα, ως εγκαταστάσεις έκτακτης ανάγκης για την αποθήκευση υλικών, 

σκηνών, εφεδρικών ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, εγκαταστάσεων 
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υγιεινής κλπ, προτείνονται : το Στρατόπεδο στο ακρωτήρι της Αγίας Ελένης και τα 

απογραφέντα Πνευματικά Κέντρα (αίθουσες πολλαπλών χρήσεων) των οικισμών. 

Στα θέματα ασφάλειας - προστασίας δεν πρέπει να λησμονηθεί και το θέμα της 

οριοθέτησης - διευθέτησης των ρεμάτων που διέρχονται μέσα από οριοθετημένους 

και μη οικισμούς καθώς και από περιοχές που πρόκειται να πολεοδομηθούν. Για τα 

υφιστάμενα ρέματα εντός της οικισμών προτείνεται η εκπόνηση υδρολογικής – 

υδραυλικής μελέτης που θα αφορά τα εκτελεστέα τεχνικά έργα ασφαλούς 

παροχέτευσης ομβρίων και οριοθετήσεις των ρεμάτων στα τμήματα που δεν θα 

επικαλυφθούν.  

Μέχρι την ολοκλήρωση των παραπάνω έργων και τις οριοθετήσεις ρεμάτων, θα 

ισχύσουν για την δόμηση οι προβλέπεις του άρθρου 6 του Κτιριοδομικού Κανονισμού 

(Απόφαση 3046/304/30.1.89 Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ -ΦΕΚ 59Δ) και συγκεκριμένα: 

1. «…Στα ρέματα, των οποίων οι οριογραμμές, έχουν καθοριστεί σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρο 6 του Νόμου 880/1979 (ΦΕΚ 58Α)  ή του άρθρου 5 του 

Ν.3010/2002: 

α.  Απαγορεύεται απολύτως η δόμηση μέσα στην έκταση που περικλείεται από τις 

οριογραμμές του ρέματος. 

β.  Επιτρέπεται η δόμηση έξω από την έκταση της προηγουμένης περίπτωσης 

σύμφωνα με τους όρους δόμησης της περιοχής, μόνο εφόσον έχουν 

κατασκευαστεί τα έργα διευθέτησης του ρέματος. 

γ.   Αν δεν έχουν κατασκευαστεί τα έργα διευθέτησης του ρέματος, η δόμηση 

επιτρέπεται σε απόσταση  τουλάχιστον 10μ. από την οριογραμμή. 

2.  Στα ρέματα των οποίων οι οριογραμμές δεν έχουν ακόμα καθοριστεί σύμφωνα με 

τις παραπάνω διατάξεις, η δόμηση επιτρέπεται: 

α.  Σε απόσταση 20μ. από την οριογραμμή του ρέματος που ορίζεται προσωρινά 

από την πολεοδομική υπηρεσία, σύμφωνα με τους όρους δόμησης της 

περιοχής, χωρίς άλλους πρόσθετους περιορισμούς. 

β.  Σε απόσταση  μικρότερη των 20μ. μόνον εφόσον προηγουμένως έχουν 

εκτελεστεί τα τεχνικά έργα που τυχόν απαιτούνται κάθε φορά για την ελεύθερη 

ροή των νερών και την ασφάλεια του κτιρίου και των λοιπών δομικών έργων, 

που πρόκειται να ανεγερθούν. Τα έργα αυτά πρέπει να έχουν εκτελεστεί 

τουλάχιστον σε όλο το πρόσωπο που έχει προς το ρέμα το υπόψη οικόπεδο 

και καθορίζονται από την αρμόδια κάθε φορά υπηρεσία και σε κάθε 

περίπτωση δεν πρέπει να παρεμποδίζουν τη μελλοντική εκτέλεση των έργων 
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διευθέτησης του ρέματος του τυχόν προβλέπονται σε σχετικές εγκεκριμένες 

μελέτες. 

γ.   Οικοδομική άδεια χορηγείται από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία, ύστερα 

από έγκριση των τεχνικών έργων από την αρμόδια υπηρεσία και με την 

προϋπόθεση ότι θα εκτελεστούν πριν η παράλληλα με την ανέγερση του 

φέροντα οργανισμού του κτιρίου ή της εγκατάστασης που προβλέπεται στην 

άδεια αυτή. 

3.  Στα ρέματα που διαπιστώνεται ότι έχουν καταργηθεί αλλά απεικονίζονται στα 

εγκεκριμένα ρυμοτομικά σχέδια, η δόμηση επιτρέπεται ύστερα από σχετική 

βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας. Αν το ρέμα έχει αντικατασταθεί με άλλο 

αποδέκτη (αγωγό αποχέτευσης ή απορροής νερών), η δόμηση επιτρέπεται μόνον 

εφ' όσον διαπιστωθεί κατά τον έλεγχο της μελέτης από την πολεοδομική υπηρεσία 

ότι δεν παραβλάπτονται οι κοινόχρηστοι αγωγοί σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες 

της αρμόδιας για τα ρέματα υπηρεσίας. 

4.  Για προσθήκες κατ' επέκταση και ύψος κτίρια που η ανέγερση τους είχε εγκριθεί 

από την αρμόδια για τα ρέματα υπηρεσία σε αποστάσεις από τις οριογραμμές του 

ρέματος τουλάχιστο ίσες με αυτές των κτισμάτων που υπάρχουν, η οικοδομική 

άδεια μπορεί να χορηγείται ύστερα από βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας ότι 

έχει λάβει γνώση της προσθήκης που ζητείται  χωρίς να απαιτείται οπωσδήποτε 

νέα έγκριση. 

5.  Όλες οι πιο πάνω διατάξεις έχουν εφαρμογή για κάθε περίπτωση ρέματος, 

ανεξάρτητα αν αυτό βρίσκεται εντός σχεδίου ή οικισμού ή εκτός σχεδίου και 

οικισμού…». 

 

Σε γενικές γραμμές, οι παράμετροι και οι κανόνες που πρέπει να χαρακτηρίζουν και 

να «καθοδηγούν» κάθε ενέργεια παρέμβασης στα φυσικά οικοσυστήματα των 

ρεμάτων και παραρεμάτιων περιοχών, είναι: 

- Η διατήρηση της φυσικής κατάστασης των υδατορεμάτων 

- Η διασφάλιση του κοινόχρηστου χαρακτήρα τους 

- Η οριοθέτηση των υδατορέμάτων 

- Καθορισμός ζωνών προστασίας 

- Χάραξη οδών κυκλοφορίας 

- Ολοκληρωμένο σύστημα αντιπλημμυρικής προστασίας 

- Χρήση τεχνιτών υλικών 

- Χρήση φυσικών υλικών διευθέτησης  
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Π.3.6 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ - ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΓΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ  

Τα προγραμματικά μεγέθη, αναφορικά με τις ανάγκες γης για τις διάφορες 

κοινωφελείς και κοινόχρηστες λειτουργίες εκτιμώνται βάσει της Απόφασης 10788, 

ΦΕΚ 285/Δ/05-03-2004 «Έγκριση πολεοδομικών σταθεροτύπων και ανώτατα όρια 

πυκνοτήτων που εφαρμόζονται κατά την εκπόνηση των ΓΠΣ, των ΣΧΟΟΑΠ και των 

πολεοδομικών μελετών».  

Επισημαίνεται ότι η εκτίμηση των αναγκών που προκύπτουν σε επίπεδο κοινωνικών 

υποδομών, γίνεται με την παραδοχή ότι οι εν λόγω υποδομές επηρεάζονται από τη 

γειτνίαση με την πόλη της Χίου. 

 

Π.3.6.1 Εκπαίδευση 

Αναφορικά με τις υποδομές εκπαίδευσης, ήτοι νηπιαγωγεία, δημοτικά σχολεία, 

γυμνάσια – λύκεια, παρουσιάζονται αναλυτικά οι ανάγκες που προσδιορίστηκαν και 

αφορούν στον πληθυσμό το έτος-στόχο 2021.  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Π.3.6.1 : ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΚΩΝ 

Πληθυσμός Στόχος 2021 Προγραμματικό 
Μέγεθος 

Υφιστάμενη  
υποδομή 

Ισοζύγιο 
αναγκών 

Πληθυσμιακή 
ομάδα 4-5 

 
 Γηπεδική 
επιφάνεια 

% 
συμμετοχή 
ηλικίας 

Επιφ. ανά χρήστη 
(τ.μ.) 

Σύνολο 
Πληθυσμού 

2021 

2% 18 

Μονάδες Επιφάνεια 
γηπέδου 

Γηπεδική 
Επιφάνεια 

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) 6 =( 5-3 ) 

 

(άτομα) (άτομα) (ha)  (ha) (ha) 
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ 

ΜΗΝΑ 3746 75 0,135 1 0,27 0,135 

 

Παρατηρείται ότι οι ανάγκες του Δήμου σε νηπιαγωγεία, σε σχέση με τον 

αναμενόμενο πληθυσμό, παρουσιάζουν πλεόνασμα της τάξης των 0,135Ha (αυτό 

σημαίνει ότι υπάρχει δυνατότητα εξυπηρέτησης άλλων τόσων παιδιών).  

Σημειώνεται ότι η μία μονάδα νηπιαγωγείου που καταγράφεται και λειτουργεί 

βρίσκεται στον οικισμό του Νεοχωρίου, εξυπηρετώντας το σύνολο των κατοίκων του 

Αγίου Μηνά υπερκαλύπτοντας, όπως αποδεικνύεται, τις ανάγκες του. Συγκεκριμένα 

το πλήθος των μαθητών που φαίνεται να αντιστοιχεί στα νηπιαγωγεία το έτος -  
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στόχο (2021), και παρ’ όλο που είναι αυξητικό, καλύπτεται από τις υφιστάμενες 

υποδομές.  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Π.3.6.2 : ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΑΝΑΓΚΩΝ 

Πληθυσμός 2021 Προγραμματικό 
Μέγεθος 

Υφιστάμενη  
υποδομή 

Ισοζύγιο 
αναγκών 

Πληθυσμιακή 
ομάδα 6-11 

Γηπεδική 
επιφάνεια 

% συμμετοχή 
ηλικίας 

Επιφ. ανά 
χρήστη (τ.μ.) 

Σύνολο 
Πληθυσμού 

2021 

10% 9 

Μονάδες Επιφάνεια 
γηπέδου 

Γηπεδική 
Επιφάνεια 

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) 6 =( 5-3 ) 

 

(άτομα) (άτομα) (ha)  (ha) (ha) 
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ 

ΜΗΝΑ 3746 375 0,34 1 0,28 -0,06 

 

Όπως διακρίνεται στον παραπάνω πίνακα οι ανάγκες του Δήμου σε Δημοτικά 

Σχολεία παρουσιάζουν έλλειμμα της τάξης των 0,06Ha.  

Επίσης, το σύνολο των μαθητών που φοιτούν στο Δημοτικό σήμερα ανέρχονται σε 

127, ενώ με βάση το μέγεθος εξάντλησης που εξάγουν τα σταθερότυπα για το 2021, 

το δημοτικό σχολείο προκύπτει ότι θα πρέπει να εξυπηρετεί ένα μέγεθος της τάξης 

των 375 μαθητών. 

Επομένως, προτείνεται η δημιουργία ενός δημοτικού σχολείου, και στην προκειμένη 

περίπτωση προτιμάται ο οικισμός του Νεοχωρίου, δεδομένου ότι το υφιστάμενο 

βρίσκεται στα Θυμιανά. Η θέση του σχολείου θα προσδιοριστεί από την 

προτεινόμενη πολεοδομική μελέτη. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Π.3.6.3 : ΓΥΜΝΑΣΙΑ - ΛΥΚΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΑΝΑΓΚΩΝ 

Πληθυσμός 2021 Προγραμματικό 
Μέγεθος 

Υφιστάμενη  
υποδομή 

Ισοζύγιο 
αναγκών 

Πληθυσμιακή 
ομάδα 12-18 

Γηπεδική 
επιφάνεια 

% συμμετοχή 
ηλικίας 

Επιφ. ανά 
χρήστη (τ.μ.) 

Σύνολο 
Πληθυσμού 

2021 
9% 9 

Μονάδες Επιφάνεια 
γηπέδου 

Γηπεδική 
Επιφάνεια 

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) 6 =( 5-3 ) 

 

(άτομα) (άτομα) (ha)  (ha) (ha) 
 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ 

ΜΗΝΑ  3746 337 0,30 0 0,00 -0,30 
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Όπως διακρίνεται στον παραπάνω πίνακα, και όπως διαπιστώθηκε και στο Α’ 

Στάδιο, οι ανάγκες του Δήμου σε Γυμνάσια – Λύκεια δεν καλύπτονται (έλλειμμα κατά 

0,30Ηa), καθώς δεν απογράφηκε καμία αντίστοιχη σχολική μονάδα.  

Σημειώνεται, δε, ότι η ύπαρξη, στα όρια του Δήμου του Εκκλησιαστικού Λυκείου 

Βορείου Αιγαίου (28 μαθητές) δεν προσμετρήθηκε ως υφιστάμενη υποδομή καθώς 

έχει υπερτοπική αναφορά και εμβέλεια με αποτέλεσμα να μην μπορεί να αναχθεί ως 

υποδομή στην κάλυψη των αναγκών του μόνιμου πληθυσμού. 

Επομένως, προτείνεται η δημιουργία μιας σχολικής μονάδας Γυμνασίου-Λυκείου 

στην προς πολεοδόμηση περιοχή των Θυμιανών, σε θέση που θα προσδιοριστεί 

από την προτεινόμενη πολεοδομική μελέτη. 

 

Π.3.6.2 Υγεία - πρόνοια 

Με βάση τα πολεοδομικά σταθερότυπα, αποκεντρωμένες υπηρεσίες πρωτοβάθμιας 

περίθαλψης και κοινωνικής φροντίδας αστικού τύπου χωροθετούνται για την 

εξυπηρέτηση πληθυσμού 15.000 – 40.000 κατοίκων. Στην Πρόνοια συγκεντρώνονται 

απογραφείσες χρήσεις παιδικών – βρεφονηπιακών σταθμών, Κ.Α.Π.Η. και 

οργανισμοί κοινωνικής εξυπηρέτησης. 

Σε επίπεδο υποδομών πρόνοιας, σημειώνεται η ύπαρξη του «Οίκου της Αγάπης» 

στο Νεοχώρι, όπου τα τελευταία χρόνια στεγάζονται άτομα με ψυχικά νοσήματα. 

Προτείνεται, επίσης, η υλοποίηση της συνεχιζόμενης, από την Περιφέρεια Βορείου 

Αιγαίου/ ΠΕ Χίος, πράξης δημιουργίας μονάδας «Βοήθεια στο σπίτι» (Έργα 

Περιφερειακής Ενότητας Χίου/Άξονας «πρόνοια»). 

 

Σχετικά με τις υφιστάμενες υποδομές υγείας σημειώνεται ότι καταγράφηκε αγροτικό 

ιατρείο στα Θυμιανά, ενώ στο Νεοχώρι στεγάζεται το Περιφερειακό Ιατρείο, που ως 

μη αστικό Κέντρο Υγείας παρέχει εξωνοσοκομειακή περίθαλψη. Συνεπώς δεν 

προτείνεται κάποια νέα μονάδα και εγκατάσταση υγείας, καθώς η συγκεκριμένη 

βαθμίδας υγείας καλύπτει πληθυσμό από 0-5.000 κατοίκους. 

Επιπλέον, παρέχονται υπηρεσίες υγείας στους Δημότες του Αγίου Μηνά από τους 

γιατρούς, τις ιδιωτικές κλινικές και κυρίως από το Δημόσιο Νοσοκομείο της Χίου.  
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Π.3.6.3 Αθλητισμός 

Με βάση τα πολεοδομικά σταθερότυπα, σε Δήμους με πληθυσμό μικρότερο των 

4.000 κατοίκων προβλέπονται εγκαταστάσεις βάσης όπως : 

 γήπεδο ποδοσφαίρου 

 γήπεδο αθλοπαιδιών (μπάσκετ, βόλεϊ, χάντμπολ) 

 ευθεία στίβου μήκους 130μ., 6 διαδρομών 

οι οποίες εντάσσονται σε δημοτικά διαμερίσματα που προτείνουν οι Δήμοι και με 

κύριο κριτήριο την θέση των σχολείων. 

Σύμφωνα και με τα στοιχεία της απογραφής οι ανάγκες στο Δήμο προσδιορίζονται 

ως εξής: 

ΠΙΝΑΚΑΣ Π.3.6.4 : ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΚΩΝ 

Ανάγκες Σύνολο Πληθυσμού 
2021 5,50τ.μ. / 

άτομο 

Υφιστάμενη 
υποδομή. Ισοζύγιο Οικιστικός 

Υποδοχέας 
(άτομα) (ha) (ha) (ha) 

Δ.Δ. Θυμιανών 3141 1,73 3,40 1,67 

Δ.Δ. Νεοχωρίου 605 0,33 0,14 -0,19 

ΣΥΝΟΛΟ 3746 2,06 3,54 1,48 
 

Στην περιοχή του Αγίου Μηνά, καταγράφονται τρεις πόλοι αθλητισμού : το Δημοτικό 

Στάδιο Θυμιανών, το Ιωνικό Κολυμβητήριο της Λευκωνιάς και ένα γήπεδο μπάσκετ 

στο Νεοχώρι. 

Συνολικά, για την εξυπηρέτηση του πληθυσμού το έτος – στόχο (2021), παρατηρείται 

πλεόνασμα στο Δήμο αναφορικά με τις αθλητικές εγκαταστάσεις κατά 1,48Ha.  

 

Π.3.6.4 Κοινόχρηστοι Χώροι – Αστικό πράσινο 

Για τον προσδιορισμό της επάρκειας και των αναγκών του Δήμου σε κοινόχρηστους 

χώρους, εξετάστηκαν οι υλοποιημένοι κοινόχρηστοι χώροι βάσει των στοιχείων της 

απογραφής με πληθυσμό αναφοράς του έτους – στόχου 2021.  

Σημειώνεται ότι στον υπολογισμό των υλοποιημένων κοινόχρηστων χώρων του 

Δήμου, συνεκτιμήθηκε το σύνολο των πλατειών, νησίδων πρασίνου, παιδικών χαρών 

και ελεύθερων χώρων πρασίνου. 

 



     ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ, Ν. ΧΙΟΥ 

                                                                                   (νυν Δημοτική Ενότητα Αγίου Μηνά Δήμου Χίου) 

 

 

Στάδιο Β1 - ΠΡΟΤΑΣΗ 153

ΠΙΝΑΚΑΣ Π.3.6.5 : ΑΣΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΚΩΝ 

Σύνολο Πληθυσμού 
2021 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ 
ΧΩΡΟΙ 

ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
Υφιστάμενη 
υποδομή. Ισοζύγιο Οικιστικός 

Υποδοχέας 

(άτομα) (8τ.μ./κατ.) (ha) (ha) 

Δ.Δ. Θυμιανών 3141 2,51 0,50 -2,01 

Δ.Δ. Νεοχωρίου 605 0,48 0,20 -0,28 

ΣΥΝΟΛΟ 3746 2,99 0,70 -2,29 
 

Στο σύνολο του οικιστικού χώρου του Δήμου οι υφιστάμενοι κοινόχρηστοι χώροι 

(πάρκα, πλατείες, πράσινο) έχουν συνολική επιφάνεια 0,7Ha. 

Σε κάθε κάτοικο του Δήμου θα πρέπει να αντιστοιχούν 8τ.μ. κοινόχρηστων χώρων 

σύμφωνα με το σταθερότυπο. Έτσι και συγκρίνοντας το αποτέλεσμα αυτό με τους 

υφιστάμενους ελεύθερους χώρους προκύπτει αρνητικό ισοζύγιο, ήτοι έλλειμμα της 

τάξης των 2,29Ha.  

Οι επιφάνειες των αναγκών σε κοινόχρηστους χώρου θα ληφθούν υπόψη στις 

προτεινόμενες πολεοδομικές, οι οποίες και θα χωροθετήσουν τους κατάλληλους 

χώρους. 

 

Π.3.6.5 Πολιτισμός 

Στο επίπεδο των πολιτιστικών υποδομών ο Δήμος καλύπτεται σε ικανοποιητικό 

βαθμό από τις υφιστάμενες υποδομές παρουσιάζοντας πολύ μικρό έλλειμμα στο Δ.Δ. 

Θυμιανών κατά 0,033Ha.  

Τυχόν ανάγκες σε επίπεδο πολιτιστικών αναγκών θα εξεταστούν και θα 

χωροθετήσουν από τις προτεινόμενες πολεοδομικές μελέτες. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Π.3.6.6: ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΚΩΝ 

Ανάγκες Σύνολο Πληθυσμού 
2021 0,20τ.μ. / 

άτομο 

Υφιστάμενη 
υποδομή Ισοζύγιο Οικιστικός 

Υποδοχέας 
(άτομα) (ha) (ha) (ha) 

Δ.Δ. Θυμιανών 3141 0,063 0,03 -0,033 

Δ.Δ. Νεοχωρίου 605 0,012 0,02 0,008 

ΣΥΝΟΛΟ 3746 0,075 0,05 -0,025 
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Π.4.  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΟΑΠ 

Π.4.1 ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΟΑΠ 

Σύμφωνα με το Ν.2508 «Βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της 

χώρας» (ΦΕΚ 1244/13-06-97) και ειδικότερα το άρθρο 6, «Όργανα Εφαρμογής των 

Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων και των Σχεδίων Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης 

Ανοιχτής Πόλης» προβλέπεται : 

«Α) Με την επιφύλαξη της παρ. 2 του ως άνω άρθρου, σε κάθε νομαρχιακή 

αυτοδιοίκηση μπορεί να συνιστάται, με απόφαση του νομαρχιακού συμβουλίου που 

δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου 

που έχει ως σκοπό την παρακολούθηση της εφαρμογής των ΓΠΣ, των ΣΧΟΟΑΠ και 

των ΖΟΕ του νομού. Με την απόφαση αυτή ορίζεται η έδρα του νομικού προσώπου 

και η επωνυμία του, η οποία περιέχει τον όρο «Οργανισμός Εφαρμογής 

Πολεοδομικού Σχεδιασμού ……….» ακολουθούμενο από το όνομα του νομού. 

Κατ΄ εξαίρεση, επιτρέπεται η σύσταση και δεύτερου νομικού προσώπου στην ίδια 

νομαρχιακή αυτοδιοίκηση, αν αυτό κριθεί αναγκαίο από το νομαρχιακό συμβούλιο για 

την εκπλήρωση του παραπάνω σκοπού. Η ανάγκη σύστασης δεύτερου νομικού 

προσώπου κρίνεται με βάση κυρίως τον αριθμό ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ και τις τυχόν 

υφιστάμενες ειδικές συνθήκες και ιδιαίτερες δυσχέρειες για την παρακολούθηση της 

εφαρμογής τους.  

Στην περίπτωση αυτή με την απόφαση του νομαρχιακού συμβουλίου για τη σύσταση 

κάθε νομικού προσώπου καθορίζονται και τα ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ και ΖΟΕ που ανήκουν 

στην αρμοδιότητά του, στη δε επωνυμία του αντί του ονόματος του νομού 

εμπεριέχεται ονομασία προσδιοριστική της γεωγραφικής περιοχής που εμπίπτει στην 

αρμοδιότητα του νομικού προσώπου. Με απόφαση του ίδιου οργάνου μπορεί να 

μεταβάλλεται η κατά το προηγούμενο εδάφιο κατανομή της αρμοδιότητας. 

Β) Τα νομικά πρόσωπα που συνιστώνται σύμφωνα με τις προηγούμενες 

παραγράφους διοικούνται από πενταμελή εκτελεστική επιτροπή, η οποία συγκροτείται 

με απόφαση του οικείου νομαρχιακού συμβουλίου. Ως μέλη της εκτελεστικής 

επιτροπής, τακτικά και αναπληρωματικά, ορίζονται μέλη του νομαρχιακού 

συμβουλίου, δημοτικοί και κοινοτικοί σύμβουλοι, υπάλληλοι του Δημοσίου, των 

οργανισμών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης, των νομικών 

προσώπων του δημόσιου τομέα και των λοιπών δημόσιων επιχειρήσεων και ιδιώτες 
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με ειδικές γνώσεις και πείρα σε θέματα συναφή προς τις αρμοδιότητες του νομικού 

προσώπου. 

Σε κάθε περίπτωση, στην εκτελεστική επιτροπή ορίζεται ως τακτικό μέλος ένα 

τουλάχιστον μέλος του νομαρχιακού συμβουλίου. Σε κάθε επίσης περίπτωση, δύο 

τουλάχιστον μέλη της εκτελεστικής επιτροπής πρέπει να έχουν ειδικές γνώσεις και 

πείρα σε θέματα συναφή προς τις αρμοδιότητες του νομικού προσώπου. 

Γ) Με την απόφαση συγκρότησης της εκτελεστικής επιτροπής ορίζεται μεταξύ των 

μελών της ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος. Όταν ο πρόεδρος ελλείπει, απουσιάζει ή 

κωλύεται, αναπληρώνεται από τον αντιπρόεδρο. Με την ίδια απόφαση ορίζονται και 

τρία αναπληρωματικά μέλη της επιτροπής τα οποία αναπληρώνουν, κατά τη σειρά 

ορισμού τους, τα τακτικά μέλη όταν αυτά ελλείπουν, απουσιάζουν ή κωλύονται. Τα 

μέλη της εκτελεστικής επιτροπής ορίζονται για τριετή θητεία που μπορεί να 

ανανεώνεται. Ανάκληση μέλους κατά τη διάρκεια της θητείας του είναι δυνατή και 

γίνεται με απόφαση του οικείου νομαρχιακού συμβουλίου. Η εκτελεστική επιτροπή 

μπορεί, ανάλογα με τα συζητούμενα θέματα, να καλεί στις συνεδριάσεις 

εκπροσώπους υπουργείων και άλλων φορέων του δημόσιου τομέα, καθώς και 

εκπροσώπους των παραγωγικών τάξεων, των επιστημονικών και κοινωνικών 

φορέων. Οι εκπρόσωποι αυτοί παρίστανται σε όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης με 

συμβουλευτική ψήφο. 

Δ) Για την εκπλήρωση της αποστολής του ο Οργανισμός ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ καταρτίζει 

ετήσια και μεσοπρόθεσμα προγράμματα. Με τα προγράμματα αυτά καθορίζονται τα 

έργα, οι εργασίες και κάθε είδους ενέργειες που απαιτούνται κατά περίπτωση για την 

εφαρμογή του ΓΠΣ, του ΣΧΟΟΑΠ και της ΖΟΕ, καθώς και οι επιβαλλόμενες 

προτεραιότητες κατά την εκτέλεση των προγραμμάτων αυτών. 

Ο Οργανισμός ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ εισηγείται τα προγράμματα αυτά στον οικείο Οργανισμό 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τα αποστέλλει στις ενδιαφερόμενες δημόσιες ή ιδιωτικές 

επιχειρήσεις και παρακολουθεί την εφαρμογή τους, συντονίζει τις ενέργειες των 

αρμόδιων υπηρεσιών για την εφαρμογή των προγραμμάτων αυτών και συνεργάζεται 

για το σκοπό αυτόν με τον οικείο Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης, επισημαίνει  

ενέργειες αντίθετες ή μη εναρμονιζόμενες προς τις ρυθμίσεις και κατευθύνσεις ΓΠΣ, 

ΣΧΟΟΑΠ και ΖΟΕ. καθώς και καθυστερήσεις κατά την εκτέλεση των προγραμμάτων 

εφαρμογής των σχεδίων αυτών και απευθύνει  προς τις αρμόδιες υπηρεσίες και τους 

υπεύθυνους ιδιώτες σχετικές συστάσεις και συγκεκριμένες προτάσεις. Παρακολουθεί 

ειδικότερα τις ενέργειες των οικείων πολεοδομικών υπηρεσιών κατά την άσκηση των 



     ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ, Ν. ΧΙΟΥ 

                                                                                   (νυν Δημοτική Ενότητα Αγίου Μηνά Δήμου Χίου) 

 

 

Στάδιο Β1 - ΠΡΟΤΑΣΗ 157

αρμοδιοτήτων τους που σχετίζονται με την εφαρμογή των ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ και των 

αντίστοιχων Ζ.Ο.Ε. 

Ε) Ο Οργανισμός ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ ασκεί, αντί των συμβουλίων περιοχής, τις κατά το 

άρθρο 48 παρ. 4 του Ν. 2218/1994 αρμοδιότητες των τελευταίων που αφορούν την 

υλοποίηση του πολεοδομικού σχεδιασμού. 

ΣΤ) Η εκτελεστική επιτροπή του Οργανισμού ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ έχει την υποχρέωση να 

υποβάλλει το Φεβρουάριο κάθε έτους στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 

Δημόσιων Έργων, στο οικείο Δημοτικό Συμβούλιο, έκθεση, στην οποία περιέχεται 

γενική εκτίμηση της πορείας εφαρμογής των ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ και Ζ.Ο.Ε. κατά το 

προηγούμενο ημερολογιακό έτος, αναφέρονται οι περιπτώσεις παραβίασής τους και 

καθυστέρησης της εφαρμογής τους και οι σχετικές ενέργειες του Οργανισμού 

ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ και μέτρα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που 

διαπιστώθηκαν. Η έκθεση αυτή κοινοποιείται και στην αντίστοιχη νομαρχιακή 

επιτροπή χωροταξίας και περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας καθώς και στις 

αρμόδιες περιφερειακές υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και του Υπουργείου 

Ανάπτυξης (Τομέα Βιομηχανίας).» 

 

Σύμφωνα με την παράγραφο 10 του άρθρου 6 του Ν. 2508/97 προβλέπεται: 

«Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, 

Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων 

Έργων και Οικονομικών, καθορίζονται οι ειδικότερες αρμοδιότητες του Οργανισμού 

ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ και ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν τον τρόπο άσκησης των 

αρμοδιοτήτων του, την οργάνωση και λειτουργία του, το προσωπικό και την 

υπηρεσιακή κατάστασή του, την οικονομική διοίκηση και διαχείριση, τα έργα, τις 

μελέτες και τις προμήθειες, τις κάθε είδους αποδοχές των οργάνων διοίκησης και 

κάθε ζήτημα σχετικό με τη διοίκηση του Οργανισμού ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ. Με το διάταγμα 

αυτό επιτρέπεται να ορίζεται ότι ορισμένα θέματα που αφορούν την οργάνωση και τη 

διάρθρωση των υπηρεσιών, την εσωτερική λειτουργία του Οργανισμού 

ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ, τις κατηγορίες και κλάδους προσωπικού, τον αριθμό των οργανικών 

θέσεων, των απαιτούμενων προσόντων, ρυθμίζονται με απόφαση του δημοτικού 

συμβουλίου για τη σύστασή του.» 

 

Ως προς τους πόρους του Οργανισμού ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ σύμφωνα με την παράγραφο 

3 του άρθρου 6 του Ν. 2508/97 προβλέπεται : 
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«Α) Τακτική ετήσια κρατική επιχορήγηση που εγγράφεται στον προϋπολογισμό του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και αποδίδεται στον 

Οργανισμό ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ με απόφαση του Υπουργού, όπως ειδικότερα ορίζεται σε 

αυτή. 

Β) Έκτακτη ετήσια κρατική επιχορήγηση από τον προϋπολογισμό δημοσίων 

επενδύσεων που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από το 2% των πόρων που διαθέτει ο 

προϋπολογισμός αυτός για έργα στην περιοχή του ρυθμιστικού σχεδίου.  

Γ) Ποσοστό 10% έως 20% από τα έσοδα του  οικείου ΟΤΑ και που προέρχονται από 

το μέρος του τέλους ακίνητης περιουσίας του άρθρου 24 του Ν.2130/1993 (ΦΕΚ 

62Α). Για τον καθορισμό του ως άνω ποσοστού δεν λαμβάνονται υπόψη ποσά που 

περιέρχονται στο Δήμο από το αναδιανεμόμενο κατά την παρ. 19 του ίδιου άρθρου 24 

ποσό του τέλους. Η έναρξη, το ύψος και ο τρόπος της απόδοσης του ποσοστού 

αυτού και κάθε σχετική λεπτομέρεια ρυθμίζονται με απόφαση των Υπουργών 

Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας 

και Δημοσίων Έργων, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του νομαρχιακού συμβουλίου 

και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Δ) Πρόστιμα και τέλη που επιβάλλονται από τον Οργανισμό ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ στους 

ρυπαίνοντες το περιβάλλον. 

(…)  

ΣΤ) Μέρος από ειδικές φορολογίες για την προστασία του περιβάλλοντος και 

αντιρρυπαντική πολιτική, όπως το μέρος αυτό καθορίζεται για κάθε Οργανισμό, με 

προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, 

Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος, 

Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων. Με το ανωτέρω προεδρικό διάταγμα καθορίζονται 

οι φόροι ή τέλη και το μέρος τους που αποδίδεται στους Οργανισμούς, ο χρόνος και 

τρόπος της απόδοσης και κάθε σχετική λεπτομέρεια. 

Ζ) Κάθε άλλο έσοδο από οποιαδήποτε αιτία.» 

 

Σε ότι αφορά στη διαχείριση των πόρων σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1515/1985 

προβλέπεται : 

«Α) Οι πόροι του Οργανισμού ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ διατίθενται για τις δαπάνες λειτουργίας 

του και για τη μερική ή ολική χρηματοδότηση μελετών, προγραμμάτων, έργων ή 

άλλων δραστηριοτήτων δημόσιων φορέων, της τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλων 
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φορέων με αποκλειστικό σκοπό την εφαρμογή του ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ  και την προστασία 

του περιβάλλοντος του Δήμου. 

Β) Οι δαπάνες για την εκπλήρωση του σκοπού του Οργανισμού ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ  

πραγματοποιούνται σύμφωνα με τον οικονομικό κανονισμό του Οργανισμού 

ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ. Ο οικονομικός κανονισμός καταρτίζεται από την εκτελεστική επιτροπή 

και εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Εσωτερικών, 

Δημόσιων Έργων και Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος. Κατά την έγκριση 

αυτή, μπορούν να γίνουν τροποποιήσεις και συμπληρώσεις ύστερα από γνώμη της 

επιτροπής. 

Γ) Ο Οργανισμός ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ στα δικαστήρια ή διοικητικές αρχές έχει τα 

δικονομικά προνόμια του Δημοσίου, ιδίως ως προς τις προθεσμίες, τα μέσα 

απόδειξης, τον τρόπο παράστασης και τα μέσα εκτέλεσης. Τα ίδια οικονομικά 

προνόμια έχει σε όλα τα στάδια της εκτέλεσης και ιδίως εκείνα που αφορούν στην 

κατάταξη του Δημοσίου σε πλειστηριασμό ή πτώχευση. 

Τέλος, σύμφωνα με το άρθρο 10  του Ν. 2508/97 «Πρόγραμμα ανάπλασης – Φορείς» 

προβλέπεται ότι ο Οργανισμός ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ μπορεί να είναι και Φορέας 

Ανάπλασης.» 

 

Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με το άρθρο 280, παρ. 5 του 

Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010), στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις απονέμεται 

η ανάθεση, παρακολούθηση και επίβλεψη της εκπόνησης, καθώς και η έγκριση 

μελετών Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΓΠΣ) και των Σχεδίων Χωρικής και 

Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) κατά τις διατάξεις των 

άρθρων 4 και 5 του ν. 2508/1997, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με το άρθρο 

24 του ν. 2539/1997 (ΦΕΚ 244 Α΄). 
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Π.4.2 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ – ΜΕΛΕΤΕΣ – ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 

Π.4.2.1 Απαιτούμενα έργα και παρεμβάσεις 

Τα απαιτούμενα έργα, μελέτες και παρεμβάσεις μπορούν να διακριθούν σε τέσσερις 

βασικές ενότητες : 

Α. Η πρώτη ενότητα αφορά στην αναδιοργάνωση (χωρική και λειτουργική) του 

Δήμου Αγίου Μηνά – νυν Δημοτική Ενότητα Αγ. Μηνά. Περιλαμβάνει τις 

Πολεοδομικές Μελέτες ένταξης και επέκτασης, τα έργα βασικών τεχνικών 

υποδομών (οδοποιία, δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευση ακάθαρτων και ομβρίων) 

στους νέους οικιστικούς υποδοχείς και στις περιοχές επέκτασης, καθώς και έργα 

μεταφορικής υποδομής που ολοκληρώνουν ή βελτιώνουν το οδικό δίκτυο 

σύνδεσης εκτός οικιστικών περιοχών. Στην ίδια ενότητα εντάσσονται και τα έργα 

δημιουργίας των νέων κοινωφελών και κοινόχρηστων λειτουργιών. 

Β. Η δεύτερη ενότητα περιλαμβάνει έργα και παρεμβάσεις που αφορούν στην 

προστασία του περιβάλλοντος.  

Γ. Η τρίτη ενότητα περιλαμβάνει δράσεις που στοχεύουν στον αναπροσανατολισμό 

της τοπικής οικονομίας μέσα από την αξιοποίηση ευκαιριών που παρουσιάζει το 

εξωτερικό περιβάλλον (ΕΣΠΑ και Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2007-2013, υπό 

συζήτηση Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού, Ειδικά Πλαίσια για 

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) και Τουρισμό). Στην ενότητα αυτή 

εντάσσονται και τα έργα για τη δημιουργία ζωνών ανάπτυξης παραγωγικών 

δυνατοτήτων. 

Δ.  Η τέταρτη ενότητα αφορά στο επικοινωνιακό σκέλος του προγράμματος 

εφαρμογής του ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ εντός και εκτός Δήμου σε συνδυασμό με δράσεις 

ενημέρωσης και κινητοποίησης της τοπικής κοινωνίας αλλά και ενίσχυσης των 

δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού. 

 

Α. Χωρική και λειτουργική αναδιοργάνωση του Δήμου 

Α1. Επεκτάσεις - Νέοι οικιστικοί υποδοχείς. 

Περιλαμβάνει τις Πολεοδομικές Μελέτες ένταξης και επέκτασης, την ολοκλήρωση των 

βασικών έργων τεχνικής υποδομής, υποδομές ασφάλειας – προστασίας και τη 

δημιουργία των υποδομών για τις κοινωφελείς και κοινόχρηστες λειτουργίες. 
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Α2. Αναδιοργάνωση του δικτύου μεταφορών. 

Όσον αφορά στο οδικό δίκτυο, συμπλήρωση – βελτίωση, αναβάθμιση του οδικού 

δικτύου με νέες χαράξεις, δημιουργία κόμβων ή βελτίωση υφιστάμενων σε βασικές 

διασταυρώσεις, τοπικές βελτιώσεις του ασφαλτοτάπητα, βελτίωση / συμπλήρωση της 

οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης καθώς και κυκλοφοριακές παρεμβάσεις 

(μονοδρομήσεις, πεζοδρομήσεις, διαπλατύνσεις κλπ.) εντός των οικισμών, κατά 

κανόνα, μέσω κυκλοφοριακής μελέτης. 

 

Β. Προστασία περιβάλλοντος 

Β1. Μέτρα για την προστασία και την αντιμετώπιση της διάβρωσης των εδαφών και 

ακτών, ρύπανσης και διαχείρισης υδάτων όπως: 

• Πρόβλεψη και καταστολή πυρκαγιών ιδίως το καλοκαίρι. 

• Οριοθέτηση και διευθέτηση υδρορεμάτων ιδίως εντός οικισμών. 

• Αξιοποίηση πηγών και κατασκευή δικτύου 

• Κατασκευή φραγμάτων και λιμνοδεξαμενών 

Β2. Μέτρα για την προστασία και αναβάθμιση του περιβάλλοντος.  

Τα έργα αναβάθμισης και προστασίας του περιβάλλοντος εντάσσονται σ’ αυτή την 

ενότητα και περιλαμβάνουν μέτρα για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.  

• Προστασία του εδάφους και της αισθητικής του περιβάλλοντος χώρου κύρια μέσα 

στις ΠΕΠ με μια σειρά από μέτρα. 

 

Γ. Ενίσχυση και αναπροσανατολισμός της τοπικής οικονομίας  

Γ1. Πρωτογενής τομέας: 

Περιοχή εφαρμογής των δράσεων είναι το σύνολο του Αγ. Μηνά και κυρίως η 

περιοχή γύρω από το λόφο του Αγίου Μηνά. Για τις περιοχές αυτές θα πρέπει να 

σχεδιαστούν :  

• Παρεμβάσεις σε επίπεδο αγροτικής εκμετάλλευσης που περιλαμβάνουν 

ολοκληρωμένα επενδυτικά σχέδια στο επίπεδο της αγροτικής εκμετάλλευσης με 

δράσεις που στοχεύουν, στη μείωση του κόστους παραγωγής, την προστασία 

του περιβάλλοντος, τη βελτίωση της ποιότητας, τη βελτίωση ή και τον 

αναπροσανατολισμό της παραγωγής. 
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• Παρεμβάσεις σε επίπεδο γεωργικού προϊόντος που περιλαμβάνουν ενισχύσεις 

για αναδιάρθρωση και επέκταση ειδών και ποικιλιών, πρότυπες μεθόδους 

οικολογικών και ειδικών αγροτικών προϊόντων, βιολογικές και οικολογικές 

καλλιέργειες. Βασική προτεραιότητα αποτελεί το προϊόν της μαστίχας. 

• Βελτίωση της ηλικιακής σύνθεσης που περιλαμβάνει κίνητρα για προσέλκυση 

νέων αγροτών με ενισχύσεις για την εκμετάλλευση αλλά και την ανάπτυξη 

συμπληρωματικών δραστηριοτήτων. 

• Παρεμβάσεις ενίσχυσης της δραστηριότητας εξόρυξης της θυμιανούσικης πέτρας  

 

Γ2. Δευτερογενής τομέας: 

Περιοχή εφαρμογής των δράσεων είναι κατά κύριο λόγο η ενδοχώρα του Αγίου 

Μηνά, και ειδικότερα η ευρύτερη περιοχή των Θυμιανών όπου υπάρχει θυμιανούσικη 

πέτρα, καθώς και η ευρύτερη περιοχή του Κονταρίου. 

o Εκσυγχρονισμός και οργάνωση της μεταποίησης της θυμιανούσικης πέτρας  

o Παρεμβάσεις για τη μεταποίηση και εμπορία του πρωτογενούς αγροτικού 

προϊόντος. 

o Εκσυγχρονισμός υφιστάμενων μονάδων μεταποίησης – τυποποίησης – 

συσκευασίας και ίδρυση νέων μονάδων μεταποίησης – τυποποίησης – 

εμπορίας νέων, πιστοποιημένων προϊόντων, ονομασίας προέλευσης  

o Εκσυγχρονισμός – ίδρυση αποθηκευτικών  χώρων  

o Δίκτυα προώθησης προϊόντων με εμπορικές επιχειρήσεις.  

 

Γ3. Τριτογενής τομέας.  

Περιοχή εφαρμογής είναι ο Δήμος Αγ. Μηνά με προτεραιότητα τους παραλιακούς 

οικισμούς στο νότιο και ανατολικό τμήμα του (Καρφάς, Αγ. Ερμιόνη, Πλάκα κλπ). Οι 

προβλεπόμενες παρεμβάσεις αφορούν σε : 

• Εκσυγχρονισμό υφιστάμενων τουριστικών μονάδων και δημιουργία νέων. Οι 

μονάδες θα πρέπει να είναι εναρμονισμένες στο χαρακτήρα της περιοχής, τόσο 

ως προς το μέγεθος όσο και ως προς τα μορφολογικά χαρακτηριστικά τους. 

• Ανάπτυξη θεματικών μορφών τουρισμού. 
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- Δράσεις και δραστηριότητες που συνδέονται με την ανάδειξη του 

αγροτουρισμού 

- Δράσεις θρησκευτικού – περιβαλλοντικού - πολιτιστικού - περιηγητικού 

τουρισμού σε συσχέτιση και με τις προτεινόμενες Διαδρομές Περιήγησης 

 

Σημειώνεται ότι για τη διασφάλιση βιωσιμότητας των επιχειρήσεων στο τομέα του 

τουρισμού - πολιτισμού θα πρέπει να επιδιωχθούν δράσεις συντονισμού στο επίπεδο 

της Περιφέρειας που θα αφορούν σε : 

• Σήμανση, προβολή, προγράμματα διαχείρισης επισκεπτών και λειτουργία φορέα 

διαχείρισης για ενιαίο δίκτυο θεματικών μορφών τουρισμού. Στο πλαίσιο του 

δικτύου θα πρέπει να υπολογιστούν ώρες υποδοχής των οργανωμένων 

επισκέψεων, σε όλους τους κόμβους του, έτσι ώστε να υπάρχει μεγιστοποίηση 

και χωρική διάχυση των ωφελειών. 

• Οι οργανωμένες διαδρομές επίσκεψης είναι απαραίτητες για την ενιαία διαχείριση 

του δικτύου, την οργανωμένη ξενάγηση στους επιμέρους χώρους, την οργάνωση 

των ωρών επίσκεψης, φύλαξης αλλά και την διασφάλιση παροχής 

εξυπηρετήσεων σε διαφορετικές περιοχές. 

• Σύνδεση του τουρισμού με τους τομείς παραγωγής παραδοσιακών προϊόντων 

(μαστίχα) και τη σύγχρονη πολιτιστική παραγωγή.  

 

Δ. Επικοινωνία – Δημοσιότητα – Ενίσχυση ανθρώπινου Δυναμικού 

Όπως επανειλημμένα τονίστηκε, η επίτευξη των ρυθμών αλλά και του επιθυμητού 

μοντέλου ανάπτυξης συναρτάται άμεσα με τη σωστή οργάνωση από πλευράς του 

ενιαίου πλέον Δήμου Χίου αλλά και με τη μεγιστοποίηση συνεργιών με άλλους φορείς 

και κύρια τον ιδιωτικό τομέα, καθώς και με τη διασφάλιση της κοινωνικής συναίνεσης. 

Σ’ αυτή τη κατεύθυνση θα πρέπει να σχεδιαστούν δράσεις που αφορούν: 

 

Δ1. Τη δημοσιότητα του προγράμματος εφαρμογής του ΣΧΟΟΑΠ:  

Με συναντήσεις, ημερίδες, χρήση νέων τεχνολογιών (δικτυακός τόπος και info kiosk) 

και κάθε άλλο μέσο που να δημοσιοποιεί την δημοσιοποίηση του παρόντος 

προγράμματος (εξαιτίας της χρηματοδότησής του από το ΕΣΠΑ). 
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Δ2. Το σχεδιασμό και υλοποίηση δράσεων ευαισθητοποίησης:  

Με τομείς έμφασης την ενίσχυση της εικόνας των οικισμών, το φυσικό και πολιτιστικό 

περιβάλλον και την επιχειρηματικότητα. Σημαντικός χώρος δραστηριοποίησης είναι 

οι χώροι εκπαίδευσης σε όλες τις βαθμίδες (ειδικά σχεδιασμένα μαθήματα, 

διαγωνισμοί, εκθέσεις, εθελοντικές ομάδες). 

 

Δ3. Σχεδιασμός έντυπου ενημερωτικού υλικού: 

Σε συνεργασία και με τη Περιφέρεια για τις δυνατότητες χρηματοδότησης από τα 

Επιχειρησιακά Προγράμματα 2007-2013 και το ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου 2007-2013, και 

άλλα Προγράμματα που υλοποιούνται στη περιοχή. 

 

Δ4. Παρεμβάσεις στο ανθρώπινο δυναμικό. 

• Ειδική εκπαίδευση των εργαζομένων στον πρωτογενή τομέα με σχεδιασμό 

προγραμμάτων που βρίσκονται σε συνάφεια και με τις υπόλοιπες παρεμβάσεις. 

• Σύνταξη ολοκληρωμένου προγράμματος ενημέρωσης – πληροφόρησης – 

ευαισθητοποίησης του πληθυσμού με συνεργασία του Δήμου, εκπροσώπων των 

αγροτικών συνεταιρισμών και των τοπικών μέσων μαζικής ενημέρωσης. 

• Συναντήσεις με ενδιαφερόμενους επιχειρηματίες εντός και εκτός Δήμου για 

ενημέρωση και καταγραφή των προθέσεών τους ως προς τις ευκαιρίες που 

δημιουργούνται. 

• Υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης για τους παρέχοντες υπηρεσίες στα 

τουριστικά καταλύματα, εστιατόρια αλλά και κατάρτιση σε ειδικά επαγγέλματα 

όπως ξεναγοί, συνοδοί επισκεπτών, παρασκευαστές τοπικών φαγητών κ.α.. 

• Σχεδιασμός και υλοποίηση δράσεων που αποβλέπουν: 

- Στην «εγκατάλειψη» συμβατικών μορφών τουρισμού και στην ενίσχυση νέων 

θεματικών μορφών τουρισμού ποιότητας. 

- Στη συνεργασία με αξιόλογους Tour Operators για συμμετοχή σε σχετικές 

εκθέσεις και ενίσχυση των προτεινόμενων θεματικών μορφών τουρισμού 

- Στην ενημέρωση – ευαισθητοποίηση για το φυσικό και ιστορικό – πολιτιστικό 

περιβάλλον του Δήμου. 
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Π.4.2.2 Απαιτούμενες μελέτες για θεσμικές παρεμβάσεις  

Για την υλοποίηση και ενεργοποίηση του ΣΧΟΟΑΠ θα απαιτηθούν συμπληρωματικές 

μελέτες ή και ειδικές θεσμικές παρεμβάσεις για επιμέρους ζώνες ή περιοχές όπως 

αυτές αναφέρονται στην συνέχεια.  

• Μελέτες για την ολοκλήρωση της οριοθέτησης της αιγιαλίτιδας ζώνης  

• Μελέτες πολεοδόμησης υφιστάμενων οικισμών και των νέων οικιστικών 

υποδοχέων που προτείνονται (εντάξεις στο σχέδιο). 

• Μελέτη οριοθέτησης – διευθέτησης των ρεμάτων εντός των οικιστικών 

υποδοχέων. 

• Ειδικές μελέτες ανάπλασης που έχουν προταθεί για τις περιοχές του Μεγ. 

Λιμνιώνα – Αγίας Ερμιόνης (συμπεριλαμβανομένου του τουριστικού λιμένα και 

του οικισμού «Παντουκιός»), καθώς επίσης και των συνεκτικών πυρήνων των 

οικισμών Νεοχωρίου και Θυμιανών.  
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Π.4.3 ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ – ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Υπεύθυνος για την εφαρμογή του προγράμματος ΣΧΟΟΑΠ είναι ο Δήμος Χίου με το 

Φορέα Εφαρμογής ΣΧΟΟΑΠ. Οι εμπλεκόμενοι όμως φορείς είναι πολυάριθμοι στα 

διαφορετικά επίπεδα εφαρμογής του Προγράμματος: 

• Στο επίπεδο της θεσμοθέτησης του ΣΧΟΟΑΠ αλλά και των άλλων απαιτούμενων 

μελετών, οι κατά νόμο γνωμοδοτούντες φορείς καθώς και οι φορείς έγκρισης. 

• Στο επίπεδο της έγκρισης επιμέρους μελετών τεχνικών έργων, όλοι οι κατά νόμο 

προβλεπόμενοι φορείς.  

 

Στην πρώτη φάση υλοποίησης θα πρέπει να ολοκληρωθούν κατά προτεραιότητα : 

• Η εκπόνηση και θεσμοθέτηση των νέων πολεοδομικών μελετών. 

• Η ολοκλήρωση των μελετών και ωρίμανση των έργων τεχνικής υποδομής και η 

έναρξη υλοποίησής τους σταδιακά. 

• Η βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του 

ΕΣΠΑ 2007-2013 και του Εθνικού Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης για την 

ενίσχυση και αναδιάρθρωση της τοπικής οικονομίας κύρια στους τομείς της 

γεωργίας και του τουρισμού.  

• Το πρόγραμμα προβολής και δημοσιότητας για την εφαρμογή του ΣΧΟΟΑΠ. 

 


