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Το Νησί των Ονείρων 

Το Νησί των Ονείρων εκτάσεως 18.564,50τ.μ. ανήκει κατά ψιλή κυριότητα ως 

το 2043, (πρακτικά κατά πλήρη κυριότητα από το 1992, με βάση κάποιους όρους του 

ΕΟΤ) στον Δήμο Ερέτριας .Το νησί ανήκει κατά πλήρη κυριότητα στον τέως Δήμο 

Ψαριανών νυν Δήμου Ερέτριας, βάση του Νόμου ΝΗ’/10-3-1847, ΦΕΚ 9 της 15-3-

1847. 

Υπάρχει νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας και η 96/1974 αμετάκλητη 

απόφαση του Αρείου Πάγου  με βάση την οποία ο Δήμος Ερέτριας διατηρεί την πλήρη 

κυριότητα στο νησί των 18.564,50τ.μ. 

Τα μπαζώματα (επιχώσεις της αβαθούς θάλασσας), εκτάσεως 27.110,81τ.μ. τα 

οποία κατασκευάστηκαν δυνάμει της από το 1970 σύμβασης τουριστικής επένδυσης 

(ΦΕΚ 201 Α/1970), είναι καταγεγραμμένα ως δημόσιο κτήμα από το 1977 και ανήκουν 

στο Ελληνικό Δημόσιο με διοικητή και διαχειριστή τον ΕΟΤ, σήμερα την ΕΤΑΔ.  

Στο Νησί των Ονείρων υπάρχει και η ζώνη παραλίας εκτάσεως 11.591,90τ.μ. η 

οποία ρυθμίζεται από τις διατάξεις του αιγιαλού και της παραλίας που ισχύουν σε όλη 

την Ελλάδα.  

Οι υποδομές που υφίστανται στο νησί είναι οι εξής: 

 Ξενοδοχειακό συγκρότημα, δύο κεντρικών κτιρίων, τα οποία στεγάζουν συνολικά 

52 δωμάτια 

 46 bungalows  

 Κτίριο ρεσεψιόν και lobby 

 Εγκαταστάσεις mini golf, τένις, βόλεϊ, πινγκ πονγκ και παιδική χαρά 

 Δυνατότητα parking 300 θέσεων 

 Εστιατόριο και beach bar. 

 Δυνατότητα οργάνωσης μίνι συνεδρίων, καθώς και εκδηλώσεων 

 Μικρό θέατρο ανοιχτού τύπου. 

 Ένα εκκλησάκι των Αγίων Αναργύρων 
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Αξιολόγηση 

Οι παραπάνω υποδομές, δυστυχώς τα τελευταία χρόνια έχουν αφεθεί στην τύχη τους 

και στην απαξίωση που φέρνει ο χρόνος στο πέρασμα του 
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Σήμερα: 
 
Ήδη, η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, υλοποιεί: 

 ελέγχους των πεπαλαιωμένων ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και τις 
απαραίτητες αντικαταστάσεις υλικών (καλώδια, πίνακες, μονώσεις κ.α.), για 
λόγους ασφαλείας 

 ελέγχους των όποιων μέτρων πυροπροστασίας και την εγκατάσταση των 
απαραίτητων συστημάτων (αντλίες, μοτέρ, πιεστικά, λάστιχα κ.α.) για λόγους 
πυρασφάλειας. 

Ενώ, ξεκίνησαν και εργασίες επισκευής όλων των πορτών και παραθύρων των 
στεγασμένων χώρων, που στη συνέχεια θα σφραγιστούν ώστε να μην είναι 
προσβάσιμοι και να προστατεύονται από καταστροφές. 
Παράλληλα, η Δ/νση Καθαριότητας του Δήμου (με συνεργεία και εξοπλισμό του 
Δήμου και σε συνεργασία με την τοπική Δημοτική Κοινότητα Ερέτριας) 
πραγματοποίησε:  

 τον πρώτο καθαρισμό δέντρων και χόρτων, στις 21 Απριλίου (με αφορμή τη 
Διεθνή Ημέρα της Μητέρας Γης, την επομένη) 

 τον καθαρισμό του περιβάλλοντος χώρου και των ακτών, με την ενεργή 
συμμετοχή και μελών των τοπικών συλλόγων και εθελοντών, το τριήμερο 8 με 
10 Μαΐου (με αφορμή την Ημέρα της Ευρώπης, στις 9 Μαΐου). 

Περαιτέρω, προβλέπεται: 

 η επισκευή των φθορών και των ζημιών στη μεγάλη αίθουσα (lobby) στην 
είσοδο του Νησιού, ο καθαρισμός και ευπρεπισμός της ώστε να αξιοποιηθεί ως 
χώρος διεξαγωγής συναντήσεων (συνεδρίων, ημερίδων κλπ) και 
πραγματοποίησης εκδηλώσεων από τους τοπικούς Συλλόγους 

 η διάθεση, με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, μεμονωμένων, ευπρεπισμένων 
και ασφαλών χώρων (bungalows) για την [προσωρινή, έως τη συνολική 
αξιοποίηση του Νησιού] στέγαση τοπικών Συλλόγων 

 η πραγματοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων, κατά τη διάρκεια του 
καλοκαιριού, με διοργανωτές τόσο το Δήμο Ερέτριας όσο και τοπικούς 
Συλλόγους 

 το άνοιγμα του Νησιού για περίπατο και αναψυχή των κατοίκων και των 
επισκεπτών, σε όλη την καλοκαιρινή περίοδο 

 η φύλαξη του Νησιού, σε 24ωρη βάση από ιδιωτική εταιρεία (security). 

Πηγή- www.eviaportal.gr 
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Στόχος:  

Ανάδειξη του Νησιού των Ονείρων ως πολιτιστικό /περιβαλλοντικό/βιωματικό 
πάρκο – Πολυχώρο εκδηλώσεων 

Πυρήνας της ιδέας – του σχεδιασμού θα πρέπει να είναι «Πολιτισμός – 
Περιβάλλον – Επιχειρηματικότητα»  

Η σημασία της προστασίας, διατήρησης και ανάδειξης της πολιτισμικής 
φυσιογνωμίας αποτελεί προϋπόθεση για μια ισόρροπη και ολοκληρωμένη ανάπτυξη. 
Για το λόγο αυτό, το πολιτισμικό προϊόν χρήζει αξιοποίησης λόγω της σημασίας του 
ως εργαλείου οικονομικής συνοχής.  

Ως εκ τούτου, ο Δήμος πρέπει να είναι σε θέση να διασφαλίζει το περιβάλλον 
μέσα στο οποίο μπορεί να αναπτυχθεί η πολιτισμική δημιουργία, τόσο θεσμικά όσο 
και από πλευράς υποδομών, αλλά και τα ανάλογα κίνητρα για την διαφύλαξη, 
προώθηση και δημιουργία του πολιτισμικού προϊόντος.  

Το πολιτισμικό προϊόν παράγεται από πλήθος δράσεων οι οποίες αποτελούν 
βασικό κομμάτι της καθημερινότητας των ανθρώπων στις σύγχρονες κοινωνίες.  

Το νησί των ονείρων να αποτελέσει μια τοποθεσία όπου νέοι άνθρωποι θα 
μπορέσουν να εκφράσουν τα όνειρά τους με βάση τον τόπο και τα βιώματά τους. Να 
γίνει ένας βασικός «Πόλος πολιτιστικού τουρισμού» που θα προσδώσει ανάλογο 
χαρακτήρα και στην αειφόρο ανάπτυξη της Ερέτριας.  

 

Προτεινόμενες Δράσεις:  

 Σύνδεση της πόλης με τις αξίες και τα ιδανικά του αθλητισμού. 

 Σύνδεση των πολιτών και επισκεπτών της περιοχής με την ιστορία της και 

αξιοποίηση της ιστορίας της Ερέτριας ως ναυτικής δύναμης στην αρχαιότητα 

 Προβολή του πολιτισμού μέσω πολιτιστικών δράσεων. 

 Συμμετοχή της νέας γενιάς στις δράσεις. 

 Αύξηση του τουρισμού σε όλη τη διάρκεια του έτους 
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Παραδείγματα Δράσεων 

Εγκαταστάσεις: 

 Ανάπλαση του λιμένα/μαρίνας με συγκεκριμένη δυναμικότητα για προσάραξη 
σκαφών μικρού μήκους. 

 Δημιουργία ξενοδοχειακής μονάδας υπό μορφή camp με bungalows και 
οργανωμένο Camping 

 Εστιατόριο 
 Beach Bar – Οργανωμένη παραλία 

 Συνεδριακός χώρος 
 Χώροι καλλιτεχνικών εργαστηρίων και εκθέσεων 

Περιβαλλοντικές Δράσεις:  

 Χώρος πειραματικών καλλιεργειών σε συνεργασία με ανώτατα εκπαιδευτικά 

ιδρύματα  

 Διοργάνωση πανελλήνιων οικογιορτών. 

 Διάφορες περιβαλλοντικές – βιωματικές δράσεις , σε συνεργασία με τα σχολεία.  

 Ομιλίες – ημερίδες για το Περιβάλλον 

 Σύνδεση του Νησιού των Ονείρων με δράσεις που αφορούν οικοτουρισμό.  

Πολιτιστικές Δράσεις  

 Δημιουργία θερινού κινηματογράφου και καθιέρωση φεστιβάλ κινηματογράφου 

(ντοκιμαντέρ μικρού μήκους, ντοκιμαντέρ ιστορικών/πολιτιστικών αναδρομών). 

 Δημιουργία μικρού θεάτρου για διοργάνωση θεατρικών παραστάσεων και 

συναυλιών 

 Διοργάνωση πολιτιστικών φεστιβάλ  

 Φιλοξενία εκθέσεων – ζωγραφικής, φωτογραφίας κλπ 

 Καλλιτεχνικά εργαστήρια, δημιουργία θεατρικών & χορευτικών ομάδων  

 Δημοτική βιβλιοθήκη 

 Λαογραφικό – ναυτικό μουσείο 

 Σύνδεση του Νησιού με τους αρχαιολογικούς χώρους της ευρύτερης περιοχής 

και δράσεις σε συνεργασία με την Ελληνική και Ελβετική Αρχαιολογία. 

workshop / work camps για φοιτητές αρχαιολογικών σχολών (και από το 

εξωτερικό). 

 Φιλοξενία Αρχαιολογικών, Πολιτιστικών & Αθλητικών αποστολών 
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Αθλητισμός 

 Ανάπτυξη αθλητικών τμημάτων στα εξής αθλήματα: kite surfing, canoe kayak, 

ιστιοπλοΐα τριγώνου και scuba diving. 

 Προγραμματισμός και καθιέρωση αθλητικών εκδηλώσεων. 

 Δημιουργία και καθιέρωση αγώνων κωπηλασίας/ιστιοπλοΐας μεγάλου μήκους 

(Πανευβοϊκός γύρος). 

 Πρότυπο προπονητικό κέντρο για ένα ή δύο αθλήματα. 

 Beach volley, τένις, τοίχος αναρρίχησης, γήπεδο 5χ5, μίνι γκολφ, τοξοβολία, 

adventure park  κλπ 

 Πίστα μηχανοκίνητου αθλητισμού 4χ4, motocross κλπ 

 Σύνδεση του Νησιού των Ονείρων με την ευρύτερη περιοχή για πχ: 

σπηλαιολογικός τουρισμός, mountain bike κλπ 

Κριτήρια Επιτυχίας 

 Αλλαγή της πολιτισμικής & τουριστικής ταυτότητας της περιοχής και αύξηση 

της αναγνωρισιμότητας της περιοχής (city brand name). 

 Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. 

 Αύξηση των οικονομικών εισροών της περιοχής. 

 Αυξημένα κοινωνικά οφέλη για τους ίδιους τους κατοίκους , από την 

συμμετοχή τους στις δράσεις που θα λαμβάνουν χώρα στο νησί. 

Κριτήρια για τον επαναπροσδιορισμό της θέσης (reposititioning) του νησιού 

των ονείρων ως σύνθετου θέρετρου αναψυχής (branded name resort). 

 Μελέτη σκοπιμότητας και εκτίμηση αξίας του νησιού των ονείρων και των 

υπαρχόντων υποδομών και της προστιθέμενης αξίας που μπορεί να προσδώσει 

μέσω της αξιοποίησης του. 

 Έρευνα αγοράς και σε παρόμοια θέρετρα αναψυχής (benchmarking), τόσο στην 

Ελληνική επικράτεια, όσο και στο εξωτερικό. 

 Αξιολόγηση της αξίας ενός σύνθετου branded name resort. 

 Ανάπτυξη ενός συνολικού Σχεδίου Γενικής Βιώσιμης Ανάπτυξης (Master Planning 

Strategy for Sustainable Growth). 
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Περιορισμοί 

 Απαιτεί ολοκληρωμένο σχεδιασμό και ιδιαίτερη προεργασία (Μελέτη 

βιωσιμότητας, οικονομοτεχνική μελέτη) 

 Η χρηματοδότηση για την ανάπτυξη και τον εξοπλισμό των εγκαταστάσεων 

 Φορέας διαχείρισης του Νησιού (ΝΠΔΔ, Δημοτική Επιχείρηση, εταιρεία λαϊκής 

βάσης, ΚΟΙΝΣΕΠ κλπ) 

Επίλογος 

Το Νησί των Ονείρων αποτελεί βασικό πυλώνα ανάπτυξης της ευρύτερης 
περιοχής του Δήμου Ερέτριας, ως κέντρο δράσεων Πολιτιστικών, περιβαλλοντικών και 
αθλητικών δρώμενων.  

Φορείς , σύλλογοι και πολίτες προσπαθούν μέσα από τις δράσεις τους να το 
αναδείξουν, χρειάζεται όμως μια ολοκληρωμένη μελέτη προς αυτή τη κατεύθυνση με 
την βοήθεια ανώτατων και ανώτερων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων 

Θα μπορούσε να συγκροτηθεί ομάδα συντονισμού έργου αποκατάστασης 
νησιού των ονείρων, να προκηρυχτεί ένας άτυπος  διαγωνισμός με γενικότερο σχέδιο 
αποκατάστασης του νησιού μέσα στα σύγχρονα πλαίσια της οικολογικής 
αντιμετώπισης . (βιοκλιματικά ,ανακυκλώσιμα υλικά κατασκευής ,κλπ) όπου καλό θα 
ήταν  να συμμετάσχουν και ομάδες φοιτητών και νέων ανθρώπων γενικότερα. 
Βασικός άξονας των σκέψεων θα είναι οτι θα απαιτούνται ελάχιστα κεφάλαια και πολύ 
προσωπική εθελοντική εργασία . 

Να συγκεντρωθούν εθελοντικές οικολογικές ομάδες οι οποίες θα αναλάβουν η 
κάθε μία και ανάλογα με τα ενδιαφέροντα και τις δυνατότητές τους μέρος εκτέλεσης 
του σχεδίου, καθώς επίσης συμμετοχή των ήδη υπαρχόντων συλλόγων και φορέων 
της περιοχής αλλά και του παρατηρητηρίου πολιτών για την αειφόρο ανάπτυξη 
(CISD) 

ΠΗΓΕΣ 

 Δήμος Ερέτριας 

 Διάζωμα 

 Cisd – Παρατηρητήριο πολιτών για την αειφόρο ανάπτυξη 

 Σύλλογος Ενεργών Πολιτών «Η Μέδουσα» 
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