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Σκοπός της μελέτης Σκοπός της μελέτης -- ΩφέλειεςΩφέλειες

•• Το ΓΠΣ στοχεύει στον Το ΓΠΣ στοχεύει στον καθορισμό των χρήσεων γης και των όρων και περιορισμών δόμησηςκαθορισμό των χρήσεων γης και των όρων και περιορισμών δόμησης,, με με 

κεντρικό γνώμονα την ορθολογική ρύθμιση του χώρου, την προστασία του περιβάλλοντος και την κεντρικό γνώμονα την ορθολογική ρύθμιση του χώρου, την προστασία του περιβάλλοντος και την 

ανάπτυξη των παραγωγικών δραστηριοτήτων, σε ένα πλαίσιο αειφορίαςανάπτυξη των παραγωγικών δραστηριοτήτων, σε ένα πλαίσιο αειφορίας

•• Το ΓΠΣ, αρχικά, Το ΓΠΣ, αρχικά, καταγράφεικαταγράφει και και αναλύειαναλύει την υπάρχουσα κατάσταση και τις ανάγκες / τάσεις / την υπάρχουσα κατάσταση και τις ανάγκες / τάσεις / 

προοπτικές, και εν συνεχεία προοπτικές, και εν συνεχεία αξιολογείαξιολογεί τα άνω δεδομένα & περιλαμβάνει τα άνω δεδομένα & περιλαμβάνει προτάσειςπροτάσεις για την οικιστική για την οικιστική 

ανάπτυξη, την αειφορική διαχείριση του περιβάλλοντος, την προστασία και ανάδειξη των ιστορικών / ανάπτυξη, την αειφορική διαχείριση του περιβάλλοντος, την προστασία και ανάδειξη των ιστορικών / 

πολιτιστικών χαρακτηριστικών και τις γενικές κατευθύνσεις οργάνωσης του χώρου, της τοπικής πολιτιστικών χαρακτηριστικών και τις γενικές κατευθύνσεις οργάνωσης του χώρου, της τοπικής πολιτιστικών χαρακτηριστικών και τις γενικές κατευθύνσεις οργάνωσης του χώρου, της τοπικής πολιτιστικών χαρακτηριστικών και τις γενικές κατευθύνσεις οργάνωσης του χώρου, της τοπικής 

οικονομίας και παραγωγής οικονομίας και παραγωγής 

•• Το ΓΠΣ Το ΓΠΣ εναρμονίζεταιεναρμονίζεται με, με, και εξειδικεύεικαι εξειδικεύει, τις κατευθύνσεις του εγκεκριμένου το 2003 ΠΠΧΣΑΑ Κρήτης , τις κατευθύνσεις του εγκεκριμένου το 2003 ΠΠΧΣΑΑ Κρήτης 

(και της επικείμενης αναθεώρησής του), άλλων δεδομένων υπερκείμενου χωροταξικού/ (και της επικείμενης αναθεώρησής του), άλλων δεδομένων υπερκείμενου χωροταξικού/ 

αναπτυξιακού σχεδιασμού (ΓΠΧΣΑΑ, ΕΠΧΣΑΑ Τουρισμού, ΑΠΕ, αναπτυξιακού σχεδιασμού (ΓΠΧΣΑΑ, ΕΠΧΣΑΑ Τουρισμού, ΑΠΕ, ΒιομΒιομ//νίαςνίας, ΕΣΠΑ κ.λπ.), ΕΣΠΑ κ.λπ.)

•• Το ΓΠΣ διασφαλίζει την Το ΓΠΣ διασφαλίζει την ωρίμανσηωρίμανση του χωροταξικού σχεδιασμού, που απαιτείται για την του χωροταξικού σχεδιασμού, που απαιτείται για την 

επιλεξιμότητα και υλοποίηση έργων στο πλαίσιο του ισχύοντος προγραμματικού πλαισίουεπιλεξιμότητα και υλοποίηση έργων στο πλαίσιο του ισχύοντος προγραμματικού πλαισίου
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Περιεχόμενα ανά Στάδιο της μελέτης Γ.Π.Σ.Περιεχόμενα ανά Στάδιο της μελέτης Γ.Π.Σ.

Η μελέτη ΓΠΣ περιλαμβάνει τα εξής στάδια:Η μελέτη ΓΠΣ περιλαμβάνει τα εξής στάδια:

•• A’ ΣτάδιοA’ Στάδιο: Περιλαμβάνει την : Περιλαμβάνει την ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασηςανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης, τη διάγνωση των , τη διάγνωση των 

προβλημάτων, προοπτικών και τάσεων των Δημοτικών Ενοτήτων της περιοχής μελέτης και προβλημάτων, προοπτικών και τάσεων των Δημοτικών Ενοτήτων της περιοχής μελέτης και 

τη διατύπωση της κατ’ αρχήν πρότασης ή των εναλλακτικών προτάσεων ρύθμισης της τη διατύπωση της κατ’ αρχήν πρότασης ή των εναλλακτικών προτάσεων ρύθμισης της 

περιοχής.περιοχής.

•• Β1 ΣτάδιοΒ1 Στάδιο: : Λεπτομερής επεξεργασία Λεπτομερής επεξεργασία του ΓΠΣ, με βάση ττου ΓΠΣ, με βάση τo o σενάριο που θα προκριθεί από το σενάριο που θα προκριθεί από το 

Α’ Στάδιο. Το Β1 Στάδιο αποστέλλεται για γνωμοδότηση στους αρμόδιους φορείς και Α’ Στάδιο. Το Β1 Στάδιο αποστέλλεται για γνωμοδότηση στους αρμόδιους φορείς και 
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Α’ Στάδιο. Το Β1 Στάδιο αποστέλλεται για γνωμοδότηση στους αρμόδιους φορείς και Α’ Στάδιο. Το Β1 Στάδιο αποστέλλεται για γνωμοδότηση στους αρμόδιους φορείς και 

υπόκειται σε δημόσια διαβούλευση.υπόκειται σε δημόσια διαβούλευση.

•• Β2 ΣτάδιοΒ2 Στάδιο: : Τελική διαμόρφωση της Πρότασης του Β1 ΣταδίουΤελική διαμόρφωση της Πρότασης του Β1 Σταδίου, μετά τις γνωμοδοτήσεις των , μετά τις γνωμοδοτήσεις των 

φορέων και τα συμπεράσματα της διαβούλευσης.φορέων και τα συμπεράσματα της διαβούλευσης.



ΠεριοχήΠεριοχή μελέτηςμελέτης

•• Τρεις Συμβάσεις στον Καλλικρατικό Τρεις Συμβάσεις στον Καλλικρατικό 

Δήμο ΧανίωνΔήμο Χανίων::

«ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 

ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ  ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ»

«ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ  (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ»

«ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ  (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ»
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Η επίτευξη των στόχων του χωρικού Η επίτευξη των στόχων του χωρικού 

σχεδιασμού για το σύνολο του Καλλικρατικού σχεδιασμού για το σύνολο του Καλλικρατικού 

Δήμου Χανίων, Δήμου Χανίων, προϋποθέτειπροϋποθέτει::

��Ενέργειες για τη μελέτη του συνόλουΕνέργειες για τη μελέτη του συνόλου της της 

εδαφικής περιφέρειας Δήμου Χανίων.εδαφικής περιφέρειας Δήμου Χανίων.

��Ενέργειες για την ομογενοποίηση και τον συντονισμό των επιμέρους  Ενέργειες για την ομογενοποίηση και τον συντονισμό των επιμέρους  
Γ.Π.Σ. Γ.Π.Σ. 

��Υιοθέτηση ενιαίων συμβολισμών, λαμβάνοντας υπόψη τις Υιοθέτηση ενιαίων συμβολισμών, λαμβάνοντας υπόψη τις 
κατηγορίες και το περιεχόμενο των χρήσεων γης του Ν. 4269/14.κατηγορίες και το περιεχόμενο των χρήσεων γης του Ν. 4269/14.



Ενέργειες ομογενοποίησης και συντονισμού των επιμέρους σχεδίωνΕνέργειες ομογενοποίησης και συντονισμού των επιμέρους σχεδίων

Α΄ΣΤΑΔΙΟ

ΓΠΣ ΔΕ 

ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ

ΠΡΟΚΑΤΑΚΡΤΙΚΗ 

ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ 

ΜΕΛΕΤΗ

Α΄ΣΤΑΔΙΟ

ΓΠΣ ΔΕ ΝΕΑΣ 

ΚΥΔΩΝΙΑΣ

ΠΡΟΚΑΤΑΚΡΤΙΚΗ 

ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ 

ΜΕΛΕΤΗ

Β1΄ΣΤΑΔΙΟ

ΓΠΣ ΔΕ 

ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ

ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ 

ΜΕΛΕΤΗ

ΣΜΠΕ

ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ 

ΜΕΛΕΤΗ

ΣΜΠΕ

Β1΄ΣΤΑΔΙΟ

ΓΠΣ ΔΕ Ν. 

ΚΥΔΩΝΙΑΣ

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ

Β2 ΣΤΑΔΙΟ ΓΠΣ 

ΔΕ 

ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ,

ΕΝΙΑΙΑ 
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Α΄ΣΤΑΔΙΟ ΓΠΣ 

ΔΕ ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ

Α΄ΣΤΑΔΙΟ

ΓΠΣ ΔΕ ΧΑΝΙΩΝ 

ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 

ΘΕΡΙΣΟΥ & 

ΣΟΥΔΑΣ 

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ 

ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ 

ΜΕΛΕΤΗ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ 

ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ 

ΜΕΛΕΤΗ

ΣΜΠΕ

ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ 

ΜΕΛΕΤΗ

ΣΜΠΕ

ΚΥΔΩΝΙΑΣ

Β1΄ΣΤΑΔΙΟ

ΓΠΣ ΔΕ 

ΧΑΝΙΩΝ, ΕΛ. 

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ,  

ΘΕΡΙΣΟΥ, 

ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ,

ΣΟΥΔΑΣ

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ

ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ Β2 ΣΤΑΔΙΟ ΓΠΣ 

ΔΕ ΝΕΑΣ 

ΚΥΔΩΝΙΑΣ,

Β2 ΣΤΑΔΙΟ ΓΠΣ 

ΔΕΧΑΝΙΩΝ, ΕΛ. 

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, 

ΘΕΡΙΣΟΥ, 

ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ,

ΣΟΥΔΑΣ

ΕΝΙΑΙΑ 

ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ 

ΓΠΣ 

ΔΗΜΟΥ 

ΧΑΝΙΩΝ



Περιεχόμενα Α’ ΣταδίουΠεριεχόμενα Α’ Σταδίου

•• A.1 A.1 : X: XΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ

•• Α.2Α.2: : ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ (Οικονομική Μελέτη (Οικονομική Μελέτη �� ξεχωριστό παραδοτέοξεχωριστό παραδοτέο))

•• Α.3Α.3: : ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Προκαταρκτική Μελέτη (Προκαταρκτική Μελέτη 

Γεωλογικής Καταλληλότητας Γεωλογικής Καταλληλότητας �� ξεχωριστό παραδοτέο)ξεχωριστό παραδοτέο)
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Γεωλογικής Καταλληλότητας Γεωλογικής Καταλληλότητας �� ξεχωριστό παραδοτέο)ξεχωριστό παραδοτέο)

•• Α.4Α.4: : ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ –– ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ

•• Α.5Α.5:: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ –– ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

•• Α.6Α.6:: ΒΑΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΒΑΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ –– ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ



ΔυναμικήΔυναμική οικιστικά και παραγωγικά περιοχή, με :

� Κυρίαρχη θέση στον τομέα του τουρισμού 

� Σημαντικούς φυσικούς και πολιτιστικούς πόρους

� Αξιόλογη παραγωγή επώνυμων αγροτικών προϊόντων

� Υποστηρικτικές δραστηριότητες δευτερογενή και τριτογενή τομέα

� Εξειδίκευση στον τομέα της εκπαίδευσης

� Οι κύριες μεταφορικές υποδομές υποστηρίζουν τις αναπτυξιακές προοπτικές 

Σύνοψη Χωροταξικών Δεδομένων (ΚΕΦ. Α.1)Σύνοψη Χωροταξικών Δεδομένων (ΚΕΦ. Α.1)
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Δημογραφικά Χαρακτηριστικά

Σύνοψη Σύνοψη ΑναπτυξιακώνΑναπτυξιακών Δεδομένων (ΚΕΦ. Α.2 Δεδομένων (ΚΕΦ. Α.2 –– ΟικονομικήΟικονομική ΜελέτηΜελέτη))

�� ΤοΤο μέγεθοςμέγεθος τουτου πληθυσμούπληθυσμού αυξήθηκε σημαντικά στην τελευταία δεκαετία,

σε αντίθεση με τη χώρα (ΜΕΡΜ: Δ. Χανίων 0,98%, Xώρας -0,13% )

�� ΗλικιακήΗλικιακή σύνθεσησύνθεση ευνοϊκότερη του μέσου όρου της χώρας (+65: Δ. Χανίων 17,2%, Xώρα

19,3% )

�� ΕπίπεδοΕπίπεδο εκπαίδευσηςεκπαίδευσης υψηλότερο του μέσου όρου της Κρήτης και της χώρας (Απόφοιτοι

Μεταδευτεροβάθμιας : Χανίων 18,4% Xώρας 15,8%, Π. Κρήτης 13,5%, )
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2011 2016 2021 2026 2031 2036 2041

1. Εξίσωση ΜΕΡΜ Δήμου προς ΜΕΡΜ 

Κρήτης βάσει EUROSTAT

2. Εξίσωση ΜΕΡΜ Δήμου προς ΜΕΡΜ 

Ελλάδας βάσει ΕΛ.ΣΤΑΤ.

3. Δήμος % Πληθυσμού Κρήτης 2011 

Σταθερό

4. ΜΕΡΜ Δήμου ίσος με ΜΕΡΜ Ελλάδας 

βάσει ΕΛ.ΣΤΑΤ.

5. ΜΕΡΜ Δήμου 2001-2011 Σταθερός στο 

Μέλλον

6. ΜΕΡΜ Δήμου 1991-2011 Σταθερός στο 

Μέλλον

Τελική Εκτίμηση

•Εκτίμηση για την εξέλιξη των βασικών προγραμματικών μεγεθών (πληθυσμός, απασχόληση) σε επίπεδο Καλλικρατικού Δήμου.



Απασχόληση - ανεργία

Σύνοψη Σύνοψη ΑναπτυξιακώνΑναπτυξιακών Δεδομένων (ΚΕΦ. Α.2 Δεδομένων (ΚΕΦ. Α.2 –– ΟικονομικήΟικονομική ΜελέτηΜελέτη))

� Εμφανής η επιρροή της δραματικήςδραματικής αύξησηςαύξησης τηςτης ανεργίαςανεργίας σε εθνικό επίπεδο

�� ΘετικότερεςΘετικότερες οιοι εξελίξειςεξελίξεις στοστο ΔήμοΔήμο σε σχέση με τη χώρα

� Η απασχόληση σε δραστηριότητες άμεσα ή έμμεσα σχετιζόμενες με τον τουρισμότουρισμό

ενισχύθηκε στη δεκαετία 2001-2011
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ενισχύθηκε στη δεκαετία 2001-2011

� Έντονη εξάρτηση από την τουριστική δραστηριότητα �� εποχικότηταεποχικότητα στηνστην απασχόλησηαπασχόληση



Οικονομικά μεγέθη

Σύνοψη Σύνοψη ΑναπτυξιακώνΑναπτυξιακών Δεδομένων (ΚΕΦ. Α.2 Δεδομένων (ΚΕΦ. Α.2 –– ΟικονομικήΟικονομική ΜελέτηΜελέτη))

7,9%

7,0%

0,6%
12,1%

5,0%

Δ.Ε. Χανίων

Δ.Ε. Ακρωτηρίου

Δ.Ε. Ελ. Βενιζέλου

Δ.Ε. Θερίσου

Κατανομή του ΑΕΠ του Δήμου Χανίων στις Δ.Ε.
Συνολικό ΑΕΠ Δ. Χανίων:

• 69,1% του ΑΕΠ της Π.Ε. Χανίων

• 17,5% της Κρήτης 

• 0,9% της χώρας
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58,5%

9,0%

7,9% Δ.Ε. Κεραμιών

Δ.Ε. Ν. Κυδωνίας

Δ.Ε. Σούδας

Στο επίπεδο των Δ.Ε., το υψηλότερο κατά κεφαλή ΑΕΠ εντοπίζεται, κατ’ εκτίμηση, στη Δ.Ε. Δ.Ε. 

Νέας ΚυδωνίαςΝέας Κυδωνίας ακολουθούμενη από τη Δ.Ε. Χανίων. Δ.Ε. Χανίων. 



O Δ. Χανίων είναι το οικονομικό κέντρο μιας ευρύτερης περιοχής, της οποίας η οικονομική 

ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια βασίζεται κυρίως στον τουρισμό. 

Οικονομικές δραστηριότητες

Σύνοψη Σύνοψη ΑναπτυξιακώνΑναπτυξιακών Δεδομένων (ΚΕΦ. Α.2 Δεδομένων (ΚΕΦ. Α.2 –– ΟικονομικήΟικονομική ΜελέτηΜελέτη))

1: Γεωργία, δασοκομία, αλιεία

2: Μεταποίηση

3: Εξόρυξη, ενέργεια, παροχή νερού, επεξ. 

λυμάτων, διαχ. αποβλήτων, εξυγίανση (χωρίς 

μεταποίηση)

4: Κατασκευές

5: Χονδρ-λιαν.εμπόριο, επισκ. 

Οχημάτων, καταλύματα-
70%

80%

90%

100%

9,1%
9,5% 9,5%

12,7%

4,2%
4,1% 4,3%

5,8%

20,3% 18,9% 18,2%
18,6%

2,3% 2,4% 3,8% 5,0%

% Σύνθεση ΑΠΑ κατά Κλάδο

11

Οχημάτων, καταλύματα-

εστίαση, μεταφορές, αποθηκεύσεις

6: Ενημέρωση και επικοινωνία

7: Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές 

δραστηριότητες

8: Διαχείριση ακίνητης περιουσίας

9: Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές 

δραστηριότητες, διοικητικές και 

υποστηρικτικές δραστηριότητες.

10: Δημόσια διοίκηση-άμυνα, κοινωνική 

ασφάλιση, εκπαίδευση, υγεία και κοινωνική 

μέριμνα.

11: Τέχνες, διασκέδαση και 

ψυχαγωγία, επισκευές ειδών νοικοκυριού και 

άλλες υπηρεσίες.0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Δήμος Χανίων Π.Ε. Χανίων Κρήτη Ελλάδα

1,4%
4,6% 5,1%

2,7%
5,6%

5,3% 5,8% 10,4%
5,8%

5,0% 3,6%
3,6%

6,7%
6,7% 8,1% 5,4%

41,3%
40,7% 38,5%

30,8%

3,2%
3,0% 3,2%

4,9%

12,7%

1 2 3 4 5-6 7 8 9 10 11



Σύνοψη Αναπτυξιακών Δεδομένων (ΚΕΦ. Α.2 Σύνοψη Αναπτυξιακών Δεδομένων (ΚΕΦ. Α.2 –– Οικονομική Μελέτη)Οικονομική Μελέτη)

Ευκαιρίες και δυνατότητες για την ενίσχυση του πρωτογενή τομέα:πρωτογενή τομέα:

• Παραγωγής προϊόντων υψηλής ποιότητας και βιολογικής αξίας

• Παγκόσμια αναγνώριση του «Κρητικού Μοντέλου Διατροφής»

• Αυξανόμενη ζήτηση τοπικών αγροτικών προϊόντων λόγω έντασης της τουριστικής κίνησης

Περιοριστικοί παράγοντες του -συγκριτικά λιγότερο ανεπτυγμένου- δευτερογενή δευτερογενή τομέα: 

• Περιορισμένοι πόροι

Οικονομικές δραστηριότητες
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• Περιορισμένοι πόροι

• Σχετικά μικρό μέγεθος της τοπικής/περιφερειακής αγοράς

• Υψηλό κόστος μεταφορών

Δυνατότητες περεταίρω ενίσχυσης των κλάδων:

• Κατεργασίας- τυποποίησης αγροτικών προϊόντων

• Παραγωγής προϊόντων με ζήτηση στην τουριστική αγορά (χειροτεχνία/οικοτεχνία)

• Επισκευών (υποδομών, κτιρίων, μηχανημάτων, κ.λπ.)



3 Ειδικές Ζώνες Διατήρησης (ΕΖΔ) :

Δεδομένα του χώρου καιΔεδομένα του χώρου και του περιβάλλοντος του περιβάλλοντος (ΚΕΦ. Α.3)(ΚΕΦ. Α.3)

Φυσικό Περιβάλλον

1. Λίμνη Αγιάς
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3. Λευκά Όρη και Παράκτια Ζώνη
2. Φαράγγι Θερίσου



1 Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) :

Δεδομένα του χώρου καιΔεδομένα του χώρου και του περιβάλλοντος του περιβάλλοντος (ΚΕΦ. Α.3)(ΚΕΦ. Α.3)

Φυσικό Περιβάλλον

1. Λίμνη Αγιάς
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2 Κηρυγμένα Τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού 

Κάλλους (ΤΙΦΚ):

Δεδομένα του χώρου καιΔεδομένα του χώρου και του περιβάλλοντος του περιβάλλοντος (ΚΕΦ. Α.3)(ΚΕΦ. Α.3)

Φυσικό Περιβάλλον

1. Θέρισο

2. Απτέρας
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2. Φαράγγι Θερίσου



Δεδομένα του χώρου καιΔεδομένα του χώρου και του περιβάλλοντος του περιβάλλοντος (ΚΕΦ. Α.3)(ΚΕΦ. Α.3)

Πολιτιστικό Περιβάλλον

8  κηρυγμένοι αρχαιολογικοί χώροι

20 μη κηρυγμένοι αρχαιολογικοί 

χώροι

Προϊστορικές & Κλασσικές Αρχαιότητες

24  Κηρυγμένα βυζαντινά μνημεία

8 μη κηρυγμένα  βυζαντινά μνημεία

Βυζαντινά Μνημεία

Νεότερα Μνημεία

54 κηρυγμένα νεώτερα μνημεία και 

ιστορικοί τόποι

7 μνημεία υπό χαρακτηρισμό

Σε εκκρεμότητα ο ορισμός ζώνης Α’ 

16

Σε εκκρεμότητα ο ορισμός ζώνης Α’ 

προστασίας του Φρουρίου Ιτζεδίν

Σπήλαια

Ενάλιες Αρχαιότητες

10 κηρυγμένα σπήλαια στην ευρύτερη 

περιοχή

20 μη κηρυγμένα σπήλαια στην 

ευρύτερη περιοχή

5 κηρυγμένοι αρχαιολογικοί χώροι 

στον Καλλικρατικό Δήμο

4 μη κηρυγμένοι αρχαιολογικοί 

χώροι στον Καλλικρατικό Δήμο



Δεδομένα του χώρου καιΔεδομένα του χώρου και του περιβάλλοντος του περιβάλλοντος (ΚΕΦ. Α.3)(ΚΕΦ. Α.3)

Χωροταξική διάρθρωση – χρήσεις γης: Καταγραφή υφιστάμενης κατάστασης
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Διαπιστώσεις - Συμπεράσματα

Οι θεσμοθετημένες προτάσεις πολεοδομικής οργάνωσης, ιδίως οιοι ρυθμίσειςρυθμίσεις οργάνωσηςοργάνωσης
τουτου βασικούβασικού κυκλοφοριακούκυκλοφοριακού δικτύουδικτύου του Πολεοδομικού Συγκροτήματος (ΠΣ), που είναι
σημαντικές για την ορθολογική ανάπτυξη του οικιστικού ιστού και την ομαλή λειτουργία
της πόλης δενδεν έχουνέχουν υλοποιηθείυλοποιηθεί.

Η διαθεσιμότητα πολεοδομημένης γης εντός του ΠΣ είναι περιορισμένη και η περιαστική
ζώνηζώνη βόρειαβόρεια τουτου ΒΟΑΚΒΟΑΚ δεχόμενη έντονες πιέσεις οικιστικής ανάπτυξης μεταβάλλεται
βαθμιαία σε άτυπηάτυπη αστικήαστική επέκτασηεπέκταση..

ΟιΟι πιέσειςπιέσεις αστικοποίησηςαστικοποίησης διοχετεύονται και σε εκείνες τις περιοχές νοτίωςνοτίως τουτου άξοναάξονα μεμε

Σύνοψη Χωροταξικών Δεδομένων (ΚΕΦ. Α.1)Σύνοψη Χωροταξικών Δεδομένων (ΚΕΦ. Α.1)

ΟιΟι πιέσειςπιέσεις αστικοποίησηςαστικοποίησης διοχετεύονται και σε εκείνες τις περιοχές νοτίωςνοτίως τουτου άξοναάξονα μεμε
καλήκαλή προσβασιμότηταπροσβασιμότητα στοστο ΠΣΠΣ μέσω των κόμβων του ΒΟΑΚ και των κάθετων συνδετήριων
αξόνων.

Οι επαγγελματικέςεπαγγελματικές χρήσειςχρήσεις (αποθήκες, βιοτεχνίες, εργαστήρια, συνεργεία κ.ά.) διαχέονταιδιαχέονται
ανάλογα με τις ανάγκες τους στον περιαστικό χώρο με βασικά κριτήρια τη διαθεσιμότητα
γης και την προσβασιμότητα.

Οι δυνατότητεςδυνατότητες οικιστικήςοικιστικής επέκτασηςεπέκτασης στηστη ΣούδαΣούδα, που έχει συμπληρωματικό ρόλο στις
μεταφορές και στον τουρισμό, περιορίζονταιπεριορίζονται λόγωλόγω τωντων δεσμεύσεωνδεσμεύσεων απόαπό τιςτις στρατιωτικέςστρατιωτικές
εγκαταστάσειςεγκαταστάσεις.
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Συγκρούσεις χρήσεων γης

• Ανάπτυξη ασύμβατων με τη γεωργία χρήσεων και κοινωνικών υποδομών ασύμβατων με τη γεωργία χρήσεων και κοινωνικών υποδομών διασπά και 

περιορίζει τη διαθεσιμότητα παραγωγικής γεωργικής γης :

� σε γεωργικές περιοχές στην περιαστική ζώνη 

� σε περιοχές αναδασμού

� σε γεωργικές εκτάσεις γύρω από οικισμούς

• Ανάπτυξη κτηνοτροφικής δραστηριότητας στη ζώνη φυσικής βλάστησης κτηνοτροφικής δραστηριότητας στη ζώνη φυσικής βλάστησης νοτίως των 

οικισμών Νεροκούρου και Μουρνιών, όπου υπάρχουν και αναδασωτέες εκτάσεις.

• Λειτουργία νεκροταφείων νεκροταφείων σε μικρή απόσταση ή ακόμα και μέσα σε οικισμούς.

• Ανάπτυξη οικιστικής δραστηριότητας οικιστικής δραστηριότητας στην περιαστική ζώνη με φυσική βλάστηση.

Σύνοψη Χωροταξικών Δεδομένων (ΚΕΦ. Α.1)Σύνοψη Χωροταξικών Δεδομένων (ΚΕΦ. Α.1)

• Ανάπτυξη οικιστικής δραστηριότητας οικιστικής δραστηριότητας στην περιαστική ζώνη με φυσική βλάστηση.

• Σταδιακή μετατροπή του ΒΙΟΠΑ Χανίων σε χώρο αποθηκών μετατροπή του ΒΙΟΠΑ Χανίων σε χώρο αποθηκών που δεν είναι συμβατή με το 

σκοπό δημιουργίας του.

• Ανάπτυξη ασύμβατων χρήσεων γης εντός των θεσμοθετημένων ζωνών Β προστασίας 

αρχαιολογικών χώρων.

• Ύπαρξη ασύμβατων χρήσεων γης (μεταποίηση, χονδρεμπόριο), εντός της Ειδικής Ζώνης 

Διατήρησης (ΕΖΔ) «Λίμνη Αγυιάς – Πλατανιάς Ρέμα και εκβολή Κερίτη – Κοιλάδα Φάσα». 

• Ύπαρξη ασύμβατων με οικιστική ανάπτυξη χρήσεων, ασύμβατων με οικιστική ανάπτυξη χρήσεων, μέσα στις ευρύτερες περιοχές 

αναζήτησης για ανάπτυξη ΠΕΡΠΟ.

•• Δόμηση πάνω σε ρέματαΔόμηση πάνω σε ρέματα..
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Δεδομένα του χώρου καιΔεδομένα του χώρου και του περιβάλλοντος του περιβάλλοντος (ΚΕΦ. Α.3)(ΚΕΦ. Α.3)

Χωροταξική διάρθρωση – χρήσεις γης: Προβλήματα

� Διάχυση δραστηριοτήτων Διάχυση δραστηριοτήτων στον περιαστικό χώρο 
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Δεδομένα του χώρου καιΔεδομένα του χώρου και του περιβάλλοντος του περιβάλλοντος (ΚΕΦ. Α.3)(ΚΕΦ. Α.3)

Χωροταξική διάρθρωση – χρήσεις γης: Προβλήματα

� Ανάπτυξη ασύμβατων χρήσεων ασύμβατων χρήσεων με τη γεωργία στη ζώνη αναδασμού 
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Δεδομένα του χώρου καιΔεδομένα του χώρου και του περιβάλλοντος του περιβάλλοντος (ΚΕΦ. Α.3)(ΚΕΦ. Α.3)

Χωροταξική διάρθρωση – χρήσεις γης: Προβλήματα

� Πιέσεις στο περιβάλλονΠιέσεις στο περιβάλλον

Δ.Ε. Ακρωτηρίου
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Δεδομένα του χώρου καιΔεδομένα του χώρου και του περιβάλλοντος του περιβάλλοντος (ΚΕΦ. Α.3)(ΚΕΦ. Α.3)

Γεωλογική Διερεύνηση - Καταλληλότητα

• Επτά ιεραρχημένες ζώνες σχετικής ζώνες σχετικής 

γεωλογικής καταλληλότητας γεωλογικής καταλληλότητας (Ζ1 έως 

Ζ7)

• Πλέον επιλέξιμεςεπιλέξιμες για οικιστική χρήση 

στα πλαίσια του ΓΠΣ οι περιοχές Ζ1, Ζ2 Ζ1, Ζ2 

και Ζ3και Ζ3.

•• Σημαντικές Σημαντικές γεωπεριβαλλοντικέςγεωπεριβαλλοντικές

ενότητες & τοπία ενότητες & τοπία που χρειάζονται 

προστασία και ανάδειξη:
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προστασία και ανάδειξη:

• Παράκτια ζώνη κόλπου Χανίων

• Παραλίες Κουμ-Καπί και Χονολουλού

• Ρέματα

• Λεκάνη της Λίμνης Αγυιάς

• Φαράγγι Θερίσου

• Σπήλαια

Τα ανωτέρω θέματα εξετάστηκαν ενδελεχώς Τα ανωτέρω θέματα εξετάστηκαν ενδελεχώς 

στην Προκαταρκτική Μελέτη Γεωλογικής στην Προκαταρκτική Μελέτη Γεωλογικής 

Καταλληλότητας (ΠΜΓΚ) που εκπονήθηκε στο Καταλληλότητας (ΠΜΓΚ) που εκπονήθηκε στο 

πλαίσιο της Σύμβασης. Τα συμπεράσματα και πλαίσιο της Σύμβασης. Τα συμπεράσματα και 

οι κατευθύνσεις της εγκεκριμένης ΠΜΓΚ οι κατευθύνσεις της εγκεκριμένης ΠΜΓΚ 

ενσωματώθηκαν στο τελικό παραδοτέο του Α΄ ενσωματώθηκαν στο τελικό παραδοτέο του Α΄ 

Σταδίου του ΓΠΣ.Σταδίου του ΓΠΣ.



Πολεοδομική Οργάνωση (ΚΕΦ. Α.4)Πολεοδομική Οργάνωση (ΚΕΦ. Α.4)

Χανιά – Σούδα : Ισχύον Γ.Π.Σ.
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Πολεοδομική Οργάνωση (ΚΕΦ. Α.4)Πολεοδομική Οργάνωση (ΚΕΦ. Α.4)

Χανιά – Σούδα : Εγκεκριμένες Πολεοδομικές Μελέτες
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Πολεοδομική Οργάνωση (ΚΕΦ. Α.4)Πολεοδομική Οργάνωση (ΚΕΦ. Α.4)

Χανιά – Σούδα : Τομείς Συντελεστών Δόμησης
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Πολεοδομική Οργάνωση (ΚΕΦ. Α.4)Πολεοδομική Οργάνωση (ΚΕΦ. Α.4)

Θεσμικό Πλαίσιο χρήσεων γης: ΧανιάΧανιά
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Πολεοδομική Οργάνωση (ΚΕΦ. Α.4)Πολεοδομική Οργάνωση (ΚΕΦ. Α.4)

Θεσμικό Πλαίσιο χρήσεων γης: ΧανιάΧανιά
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Πολεοδομική Οργάνωση (ΚΕΦ. Α.4)Πολεοδομική Οργάνωση (ΚΕΦ. Α.4)

Υφιστάμενες Χρήσεις Γης: ΧανιάΧανιά
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Πολεοδομική Οργάνωση (ΚΕΦ. Α.4)Πολεοδομική Οργάνωση (ΚΕΦ. Α.4)

Υφιστάμενες Χρήσεις Γης: ΧανιάΧανιά
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Πολεοδομική Οργάνωση (ΚΕΦ. Α.4)Πολεοδομική Οργάνωση (ΚΕΦ. Α.4)

Θεσμοθετημένες Χρήσεις Γης: ΣούδαΣούδα
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Πολεοδομική Οργάνωση (ΚΕΦ. Α.4)Πολεοδομική Οργάνωση (ΚΕΦ. Α.4)

Υφιστάμενες Χρήσεις Γης: ΣούδαΣούδα
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Πολεοδομική Οργάνωση (ΚΕΦ. Α.4)Πολεοδομική Οργάνωση (ΚΕΦ. Α.4)

Θεσμικό πλαίσιο και υφιστάμενες χρήσεις γης : ΒαμβακόπουλοΒαμβακόπουλο
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Πολεοδομική Οργάνωση (ΚΕΦ. Α.4)Πολεοδομική Οργάνωση (ΚΕΦ. Α.4)

Θεσμικό πλαίσιο και υφιστάμενες χρήσεις γης

ΜουρνιέςΜουρνιέςΠεριβόλιαΠεριβόλια
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Πολεοδομική Οργάνωση (ΚΕΦ. Α.4)Πολεοδομική Οργάνωση (ΚΕΦ. Α.4)

Θεσμικό πλαίσιο και υφιστάμενες χρήσεις γης

ΤσικαλαριάΤσικαλαριά
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• Η Πόλη των Χανίων χαρακτηρίζεται από Μονοκεντρική οργάνωση, με γραμμική εξάπλωση

χρήσεων κατά μήκος του Κεντρικού Οδικού Δικτύου (ΚΟΔ).

• Η Περιοχή Παλαιού σχεδίου Χανίων δεν διαθέτει χρήσεις γης.

• Η «Γενική Κατοικία» περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό χρήσεων μη συμβατών με την κατοικία.

• Στην Παλαιά Πόλη υπάρχει ανάγκη τροποποίησης του ρυμοτομικού 1946, και καθορισμού 

χρήσεων γης, με σκοπό την προστασία της κατοικίας από μη συμβατές χρήσεις που 

τείνουν να την εκτοπίσουν. Οι χρήσεις του εγκεκριμένου ΓΠΣ 1988 και της μελέτης 

Ρωμανού-Καλλιγά 1994, δεν θεσμοθετήθηκαν. 

• Καταγράφεται διάχυση μεταποίησης και χονδρεμπορίου. 

Πολεοδομική Οργάνωση : Πολεοδομική Οργάνωση : Προβλήματα πολεοδομικής δομής

• Καταγράφεται διάχυση μεταποίησης και χονδρεμπορίου. 

• Ανάγκη άμεσης απόδοσης στην πόλη των χαρακτηρισμένων ΚΧ και ΚΦ χώρων.

• Ανάγκη διάνοιξης προγραμματιζόμενων δρόμων του ΚΟΔ, ώστε να μειωθούν οι 

διαμπερείς κινήσεις από το κέντρο της πόλης. 

• Μεγάλος αριθμός πολεοδομικά αναγνωρισμένων οικισμών, 9 από τους οποίους είναι 

μικρότεροι από 20 στρ.

• Το σύνολο σχεδόν των οικισμών στερούνται ρυμοτομικού σχεδίου.
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ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : Μεθοδολογία

Κύριες Θεματικές Ενότητες
• Οικιστικοί Υποδοχείς

• Παραγωγικές Δραστηριότητες

• Περιοχές Προστασίας

• Περιαστικός – Εξωαστικός Χώρος

Υφιστάμενη Κατάσταση - Τάσεις
• Προβλήματα

• Προοπτικές

Βασικές Κατευθύνσεις Υπερκείμενου Σχεδιασμού
• ΓΠΧΣΑΑ
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• ΓΠΧΣΑΑ

• ΕΠ Τουρισμού, Βιομηχανίας, ΑΠΕ, Υδατοκαλλιεργειών

• ΠΠΧΣΑΑ Περιφέρειας Κρήτης

Ο Ρ Α Μ Α

Διακριτές Εναλλακτικές Δυνατότητες
• Παρεμβατικό Σενάριο � Παρέμβαση (περισσότερο, ή, λιγότερο έντονη)

• Σενάριο Τάσεων � Μηδενική ή πολύ περιορισμένη παρέμβαση

Γενική Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Επιλογή Βέλτιστου Σεναρίου

Προκαταρκτική Πρόταση



ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : Μεθοδολογία
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Προκαταρκτική ΠρότασηΠροκαταρκτική Πρόταση

Προκαταρκτική Πρόταση

� Περιοχές Οικιστικών Υποδοχέων

� Περιοχές Παραγωγικών Δραστηριοτήτων
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� Περιοχές Παραγωγικών Δραστηριοτήτων

� Περιοχές Ειδικής Προστασίας (ΠΕΠ)

� Περιοχές Ελέγχου και Περιορισμών της Δόμησης (ΠΕΠΔ)



Προκαταρκτική Πρόταση Προκαταρκτική Πρόταση :  :  Περιοχές Οικιστικών Υποδοχέων  / 1

Πρόταση ομαδοποίησης οικισμών & δημιουργίας πολυκεντρικής δομής

• Πολεοδομικό Συγκρότημα Χανίων (ΠΣΧ): Χανιά, Σούδα, και οι περιαστικοί

οικισμοί: Παρηγοριά, Βαμβακόπουλο, Περιβόλια, Μουρνιές, Αγ. Σαράντα,

Νεροκούρος, Τσικαλαριά. Είναι η περιοχή με την μεγαλύτερη αναπτυξιακή

δυναμική και τις σημαντικότερες συγκρούσεις χρήσεων γης.

• Δυτική Oμάδα Οικισμών: Οασις, Λυγιδές, Ποτιστήρια, Βαρύπετρο, Μυλωνιανά,
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• Δυτική Oμάδα Οικισμών: Οασις, Λυγιδές, Ποτιστήρια, Βαρύπετρο, Μυλωνιανά,

Κυρτωμάδος, Αγυιά, Επισκοπή. Αντιστοιχούν σε μια εκτεταμένη αγροτική έκταση

με Αναδασμό. Η Λίμνη της Αγυιάς μπορεί να αποτελέσει πόλο αναπτυξιακών

δραστηριοτήτων.

• Ανατολική Oμάδα Οικισμών: Ζαχαριάς, Καφές, Μπερτιανά, Μ. Χωράφια.

Αναπτύσσονται γύρω από τον αρχαιολογικό χώρο των Άπτερων.

• Θέρισο. Μπορεί να αναλάβει σημαντικό ρόλο στην οργάνωση εναλλακτικού

τουρισμού στις εσωτερικές περιοχές του δήμου.



Προκαταρκτική Πρόταση Προκαταρκτική Πρόταση :  :  Περιοχές Οικιστικών Υποδοχέων  / 2

Επέκταση Περιοχών Κατοικίας

• Για το ΠΣΧ εκτιμάται έλλειμμα χωρητικότητας 20.000 κατοίκων για το 2031.

• 2.200-3.000 κάτοικοι στις θεσμοθετημένες ΠΕΡΠΟ (νοτίως Νεροκούρου, Σούδας).

• Η αναζήτηση κατάλληλων νέων περιοχών επεκτάσεων λαμβάνει υπόψη:

� Την αρχή της συνεκτικής πόλης. 

� Την ύπαρξη του ΒΟΑΚ.
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� Την ύπαρξη του ΒΟΑΚ.

� Τη διαμορφωμένη κατάσταση στις εκτός σχεδίου περιαστικές περιοχές. 

� Τις προτάσεις του ΓΠΣ Ακρωτηρίου (προσδιορίζει περιοχές για κάλυψη των 

αναγκών Α' κατοικίας του ΠΣΧ).

� Τη δυνατότητα δημιουργίας νέων περιοχών κατοικίας σε απόσταση από την 

άμεση επιρροή των Χανίων-Σούδας, σε συνδυασμό με υφιστάμενους 

οικισμούς.

� Τις φυσικές / γεωλογικές ακαταλληλότητες. 

� Την προστασία των περιοχών περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος και των 

αρχαιολογικών χώρων.



Προκαταρκτική Πρόταση Προκαταρκτική Πρόταση :  :  Περιοχές Οικιστικών Υποδοχέων  / 3

Ανασυγκρότηση Αστικών Χρήσεων Χανίων και Σούδας

• Καθορισμός χρήσεων γης στην Παλαιά Πόλη Χανίων και στο Ρυμοτομικό 1946.

• Υλοποίηση τοπικών κέντρων στις πολεοδομικές ενότητες (πρόταση ισχύοντος 

ΓΠΣ).

• Άμβλυνση της μονοκεντρικότητας των Χανίων με την υλοποίηση δεύτερου 

πολεοδομικού κέντρου για τη στέγαση κυρίως υπερτοπικής σημασίας λειτουργιών 

(Στρατόπεδο Μαρκόπουλου, πρόταση ισχύοντος ΓΠΣ).
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(Στρατόπεδο Μαρκόπουλου, πρόταση ισχύοντος ΓΠΣ).

• Αξιοποίηση Παράκτιου Μετώπου Χανίων βάσει συνολικού σχεδιασμού.

• Αναβάθμιση παράκτιου μετώπου.

• Αστικές Αναπλάσεις στην Παλαιά Πόλη, Κουμ-

Καπί, Χαλέπα, Ταμπακαριά, Μετόχια του κάμπου, και σε λοιπές περιοχές της 

πόλης (ΠΕ 1, 2, 3, 4).

• Ολοκλήρωση Κεντρικού Οδικού Δικτύου Χανίων. Αποφόρτιση κεντρικής περιοχής 

από τη σημερινή ακτινική λειτουργία.

• Οργάνωση χρήσεων γης στην περιοχή Σούδας.

• Κυκλοφοριακή εξυπηρέτηση του Διεθνούς Λιμένα Σούδας. Περιορισμός 

διαμπερών διελεύσεων.



Προκαταρκτική Πρόταση Προκαταρκτική Πρόταση :  :  Περιοχές Οικιστικών Υποδοχέων  / 4

Λοιποί Οικισμοί

• Πολεοδόμηση οικισμών. Πρώτη προτεραιότητα είναι οι οικισμοί στην ζώνη 

επιρροής των Χανίων/Σούδας. 

• Περιορισμένης έκτασης επεκτάσεις με στόχο την απόδοση επαρκών ΚΧ/ΚΦ χώρων 

και τη βελτίωση της λειτουργικότητας των οικισμών.

• Διερεύνηση χαρακτηρισμού οικισμών ως ιστορικών – παραδοσιακών.
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• Διερεύνηση χαρακτηρισμού οικισμών ως ιστορικών – παραδοσιακών.



Προκαταρκτική Πρόταση Προκαταρκτική Πρόταση :  :  Παραγωγικές Δραστηριότητες / 1

Γεωργία

• Διαφύλαξη της γεωργικής γης από χρήσεις που δεν είναι συμβατές με την 

γεωργική δραστηριότητα. 

• Προστασία χρειάζεται το σύνολο της πεδινής γεωργικής γης, δεδομένου ότι οι 

πεδινές περιοχές που περιβάλλουν το ΠΣΧ είναι αυτές που παραλαμβάνουν τις 

μεγαλύτερες οικιστικές πιέσεις.   

• Προτεραιότητα προστασίας : η περιοχή του Αναδασμού και οι αρδευόμενες 

εκτάσεις.
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εκτάσεις.

Κτηνοτροφία

• Δύο εναλλακτικές κατευθύνσεις για τη χωροθέτηση κτηνοτροφικών 

εγκαταστάσεων :

• Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, χωρίς δημιουργία οργανωμένου 

υποδοχέα

• Με ανάπτυξη κτηνοτροφικών ζωνών, μετά από ειδική μελέτη.



Προκαταρκτική Πρόταση Προκαταρκτική Πρόταση :  :  Παραγωγικές Δραστηριότητες / 2

Βιομηχανία – Βιοτεχνία – Χονδρεμπόριο

• Θα προσδιορισθούν κατάλληλες περιοχές χωροθέτησης παραγωγικών 

δραστηριοτήτων (Επιχειρηματικά Πάρκα του Ν. 3982/2011, όλων των τύπων). 

• Η αναζήτηση περιοχών για νέους υποδοχείς συνεκτιμά :

� Την ικανοποίηση τοπικών αναγκών. 

� Την ικανοποίηση ευρύτερων και υπερτοπικών αναγκών.
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� Την ικανοποίηση ευρύτερων και υπερτοπικών αναγκών.

� Τη διαμορφωμένη κατάσταση στις εκτός σχεδίου περιαστικές περιοχές. 

� Τον υφιστάμενο προγραμματισμό, προτάσεις φορέων, την τυχόν εκδήλωση 

επενδυτικού ενδιαφέροντος, και τη διαθεσιμότητα κατάλληλης γης. 

� Τις ελάχιστες αποστάσεις όπως προβλέπονται από τη νομοθεσία.

� Τις προτάσεις του ΓΠΣ Νέας Κυδωνίας (οριοθέτηση ζώνης ή ζωνών 

παραγωγικών δραστηριοτήτων, ενδεχομένως με δυνατότητα κάλυψης των 

αναγκών ολόκληρου του δυτικού τμήματος του Δήμου Χανίων). 

� Τα συμπεράσματα της Προκαταρκτικής Μελέτης Γεωλογικής Καταλληλότητας.



Προκαταρκτική Πρόταση Προκαταρκτική Πρόταση :  :  Παραγωγικές Δραστηριότητες / 3

Τουρισμός

• Χανιά / Σούδα : 

• Αναβάθμιση των περιοχών έλξης τουριστικών δραστηριοτήτων. 

• Καθορισμός χρήσεων τουρισμού-αναψυχής στις παραθαλάσσιες περιοχές που 

υποδεικνύονται από το ισχύον ΓΠΣ και δεν έχουν ακόμη αξιοποιηθεί (Αγ. 

Μαρίνα-Ταμπακαριά-Αμπεριά).

• Αξιοποίηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού.

• Οικισμοί: Καθορισμός χρήσεων τουρισμού-αναψυχής, ώστε να κατευθυνθεί η 
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• Οικισμοί: Καθορισμός χρήσεων τουρισμού-αναψυχής, ώστε να κατευθυνθεί η 

εγκατάσταση τουριστικών δραστηριοτήτων εντός των ορίων τους. Αξιοποίηση 

παλαιών κελυφών.

• Περιαστικός και εξωαστικός χώρος: Περιορισμός συγκρούσεων. Διαφύλαξη 

περιβαλλοντικών, πολιτιστικών και γεωλογικών πόρων.

• ΓΠΣ Νέας Κυδωνίας: Προσδιορίζει το ρόλο της Νέας Κυδωνίας ως περιοχής 

τουρισμού - παραθερισμού διεθνούς εμβέλειας και αναψυχής - παραθερισμού 

του πληθυσμού του ΠΣΧ. 

• Ημιορεινές-ορεινές περιοχές: Υιοθέτηση μορφών εναλλακτικού τουρισμού, χωρίς 

καθορισμό ειδικών τουριστικών ζωνών.



Προκαταρκτική Πρόταση Προκαταρκτική Πρόταση :  :  Περιοχές Ειδικής Προστασίας (ΠΕΠ) / 1

Περιοχές Προστασίας Φυσικού και Πολιτιστικού Περιβάλλοντος

• Προστατευόμενες περιοχές του Εθνικού Συστήματος Προστατευόμενων 

Περιοχών .

• Πηγές πόσιμου νερού.

• Σημαντικές γεωπεριβαλλοντικές ενότητες.

• Αρχαιολογικοί χώροι. 

+ Οι αρμόδιες αρχαιολογικές υπηρεσίες οριοθετούν τους τυχόν μη οριοθετημένους 

αρχαιολογικούς χώρους και καθορίζουν όρους και περιορισμούς στη δόμηση που 
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αρχαιολογικούς χώρους και καθορίζουν όρους και περιορισμούς στη δόμηση που 

ενσωματώνονται στην παρούσα μελέτη (Ν.3028/2002).



Προκαταρκτική Πρόταση Προκαταρκτική Πρόταση :  :  
Περιαστικός / Εξωαστικός Χώρος -- Περιοχές Ελέγχου και Περιορισμού Δόμησης  / 1

ΠΕΠΔ-1: Προστασία Γεωργικής Γης στο πεδινό τμήμα της περιοχής μελέτης 

• Η ζώνη έχει σκοπό την προστασία της γεωργικής γης πρώτης προτεραιότητας και 

την αποφυγή της βαθμιαίας αντικατάστασής της από άλλες χρήσεις.

• Ως προς τις χρήσεις, η βασική ιδέα είναι να επιτραπούν στο εξής χρήσεις που 

σχετίζονται με το πρωτογενή τομέα και είναι χαμηλής όχλησης. 

• Γραφεία, καταστήματα, εμπορικές αποθήκες, τουριστικές εγκαταστάσεις και 

οχλούσες παραγωγικές δραστηριότητες, θα πρέπει να περιορισθούν ή και να 

απαγορευθούν, ώστε η ζήτηση να κατευθυνθεί προς οργανωμένους υποδοχείς. 
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απαγορευθούν, ώστε η ζήτηση να κατευθυνθεί προς οργανωμένους υποδοχείς. 

• Η κατοικία, θα εξακολουθήσει να επιτρέπεται, αλλά με περιορισμούς, ώστε η 

δόμηση να κατευθυνθεί προς τους οικισμούς.

• Εγκαταστάσεις ΑΠΕ επιτρέπονται με τους όρους του ΕΠΧΣΑΑ-ΑΠΕ.

• Κοινόχρηστες και κοινωφελείς χρήσεις επιτρέπονται εφόσον υποστηρίζονται από 

μελέτες ικανής ωριμότητας και ενισχύουν τις αναπτυξιακές δυνατότητες του 

Δήμου.

• Οι νομίμως υφιστάμενες χρήσεις που δεν είναι συμβατές με τις νέες 

ρυθμίσεις, εξακολουθούν να λειτουργούν και επεκτείνονται σύμφωνα με την 

οικεία νομοθεσία που τις διέπει και μετά από λήψη μέτρων στο πλαίσιο της 

περιβαλλοντικής νομοθεσίας.



Προκαταρκτική Πρόταση Προκαταρκτική Πρόταση :  :  
Περιαστικός / Εξωαστικός Χώρος -- Περιοχές Ελέγχου και Περιορισμού Δόμησης  / 2

ΠΕΠΔ-2: Περιοχή Ελέγχου και Περιορισμού Δόμησης στη λοιπή εκτός σχεδίου 

περιοχή

• Περιλαμβάνει τις λοιπές ημιορεινές και ορεινές εκτός σχεδίου περιοχές του 

δήμου.
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δήμου.

• Στη ζώνη αυτή δεν υφίστανται ούτε προβλέπεται να υπάρξουν οικιστικές πιέσεις. 

• Κρίνεται σκόπιμο να επιτραπεί μια ευρύτερη κατηγορία χρήσεων γης. 

• Οι εγκαταστάσεις υψηλής όχλησης χωροθετούνται σε οργανωμένους υποδοχείς.  

• Εγκαταστάσεις ΑΠΕ επιτρέπονται με τους όρους που καθορίζονται στο ΕΠΧΣΑΑ-

ΑΠΕ.



«ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) 

ΔΗΜΟΥ  ΧΑΝΙΩΝ 

ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ»

Α’ ΣΤΑΔΙΟ

ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ  – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Ευχαριστούμε για την προσοχή σας !!

ΑΝΑΔΟΧΟΙ: ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ



Πολεοδομική Οργάνωση (ΚΕΦ. Α.4)Πολεοδομική Οργάνωση (ΚΕΦ. Α.4)

Θεσμικό πλαίσιο και υφιστάμενες χρήσεις γης

ΝεροκούροςΝεροκούρος

Ζαχαριάς, Καφές, Μεγάλα Χωράφια, Άπτερα
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Ζαχαριάς, Καφές, Μεγάλα Χωράφια, Άπτερα



Πολεοδομική Οργάνωση (ΚΕΦ. Α.4)Πολεοδομική Οργάνωση (ΚΕΦ. Α.4)

Θεσμικό πλαίσιο και υφιστάμενες χρήσεις γης

Αγιά, ΕπισκοπήΑγιά, Επισκοπή ΘέρισοΘέρισο
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Πολεοδομική Οργάνωση (ΚΕΦ. Α.4)Πολεοδομική Οργάνωση (ΚΕΦ. Α.4)

Θεσμικό πλαίσιο και υφιστάμενες χρήσεις γης

ΜυλωνιανάΜυλωνιανά ΒαρύπετροΒαρύπετρο
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Πολεοδομική Οργάνωση (ΚΕΦ. Α.4)Πολεοδομική Οργάνωση (ΚΕΦ. Α.4)

Θεσμικό πλαίσιο και υφιστάμενες χρήσεις γης

Στύλος Στύλος ΜουρνιώνΜουρνιώνΚρύο ΝερόΚρύο Νερό Κόκκινο ΜετόχιΚόκκινο Μετόχι
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Πολεοδομική Οργάνωση (ΚΕΦ. Α.4)Πολεοδομική Οργάνωση (ΚΕΦ. Α.4)

Θεσμικό πλαίσιο και υφιστάμενες χρήσεις γης

ΌασηΌασηΚυρτωμάδοςΚυρτωμάδος ΛυγιδέςΛυγιδές, Ποτιστήρια, Ποτιστήρια
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ΚατσιφαριανάΚατσιφαριανά, Άγιοι Σαράντα, Άγιοι Σαράντα

ΞυλοκαμάραΞυλοκαμάρα

Μετόχια Μετόχια 

ΤσίγκρηΤσίγκρη, , 

ΠετρήμπεηΠετρήμπεη,  ,  

ΑγαδάκηΑγαδάκη

ΚαλάμιΚαλάμι
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