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Α.3.  ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ Κ

Α.3.1.  Φυσικό Περιβάλλον

Α.3.1.1. Καταγραφή φυσικού συστήματος (έδαφος, νερά, κλίμα κ.λπ.) θέση, έκταση

Α.3.1.1.1. Κλίμα 

Τα μετεωρολογικά στοιχεία του Δήμου Χανίων προέρχονται από τον 

151). Τα χαρακτηριστικά του σταθμού παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί.

Πίνακας Α.3.1.1:

Ονομασία 
Σταθμού 

Αριθμός 
Σταθμού 

Γεωγραφικές 
Συντεταγμένες

Μήκος
λ

Χανιά 16747 24,07

Η μορφολογία του εδάφους και η θέση της Κρήτης στο κέντρο της Μεσογείου έχουν άµεση απήχηση στο 

κλίµα του νοµού Χανίων, που χαρακτηρίζεται εύκρατο µεσογειακό και ιδιαίτερα ξηροθερµικό, µε την 

ηλιοφάνεια να καλύπτει το 70% των ηµερών του έτους. Ο χειµώνας είναι ήπιος, και ο καιρός από το Νοέµβριο 

µέχρι το Μάρτιο χαρακτηρίζεται κρύος, όχι όµως παγερός, και βρέχει συχνά.

Α.3.1.1.2. Θερμοκρασία 

Σύμφωνα με τα κλιματολογικά δεδομένα του σταθμού Χανίων, η μέση ετήσια θερμοκρασία για την 

ευρύτερη περιοχή είναι 18,63 οC όπου η κατώτερη και η ανώτερη σημειώνονται αντίστοιχα στους μήνες 

Φεβρουάριο και Ιούλιο και είναι 8,6

παρουσιάζονται στο διάγραμμα που ακολουθεί.

Διάγραμμα Α.3.1.1: Υπερετήσιες μηνιαίες θερμοκρασίες Μ.Σ. 
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ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Φυσικό Περιβάλλον 

Καταγραφή φυσικού συστήματος (έδαφος, νερά, κλίμα κ.λπ.) θέση, έκταση

Τα μετεωρολογικά στοιχεία του Δήμου Χανίων προέρχονται από τον Μετεωρολογικό Σταθμό Χανίων (Νο 

151). Τα χαρακτηριστικά του σταθμού παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί. 

Πίνακας Α.3.1.1: Χαρακτηριστικά μετεωρολογικού σταθμού Χανίων

Γεωγραφικές 
Συντεταγμένες 

Υπηρεσία στην 
οποία υπάγεται ο 

σταθμός 

Υψόμετρο
(m)Μήκος 

λ 
Πλάτος 

φ 

24,07 35,28 Ε.Μ.Υ. 151

Η μορφολογία του εδάφους και η θέση της Κρήτης στο κέντρο της Μεσογείου έχουν άµεση απήχηση στο 

χαρακτηρίζεται εύκρατο µεσογειακό και ιδιαίτερα ξηροθερµικό, µε την 

ηλιοφάνεια να καλύπτει το 70% των ηµερών του έτους. Ο χειµώνας είναι ήπιος, και ο καιρός από το Νοέµβριο 

µέχρι το Μάρτιο χαρακτηρίζεται κρύος, όχι όµως παγερός, και βρέχει συχνά. 

Σύμφωνα με τα κλιματολογικά δεδομένα του σταθμού Χανίων, η μέση ετήσια θερμοκρασία για την 

C όπου η κατώτερη και η ανώτερη σημειώνονται αντίστοιχα στους μήνες 

8,6 οC και 30,26 οC αντίστοιχα. Οι υπερετήσιες μηνιαίες θερμοκρασίες 

παρουσιάζονται στο διάγραμμα που ακολουθεί. 

Υπερετήσιες μηνιαίες θερμοκρασίες Μ.Σ. Χανίων περιόδου 1961
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ΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Καταγραφή φυσικού συστήματος (έδαφος, νερά, κλίμα κ.λπ.) θέση, έκταση 

Μετεωρολογικό Σταθμό Χανίων (Νο 

Χανίων 

Υψόμετρο 
(m) 

Περίοδος 
Λειτουργίας 

151 1931-σήμερα 

Η μορφολογία του εδάφους και η θέση της Κρήτης στο κέντρο της Μεσογείου έχουν άµεση απήχηση στο 

χαρακτηρίζεται εύκρατο µεσογειακό και ιδιαίτερα ξηροθερµικό, µε την 

ηλιοφάνεια να καλύπτει το 70% των ηµερών του έτους. Ο χειµώνας είναι ήπιος, και ο καιρός από το Νοέµβριο 

Σύμφωνα με τα κλιματολογικά δεδομένα του σταθμού Χανίων, η μέση ετήσια θερμοκρασία για την 

C όπου η κατώτερη και η ανώτερη σημειώνονται αντίστοιχα στους μήνες 

. Οι υπερετήσιες μηνιαίες θερμοκρασίες 

 

περιόδου 1961–2003 
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Α.3.1.1.3. Υετός 

Το μέσο υπερετήσιο ύψος βροχής για την περίοδο 193

παρουσιάζονται οι υπερετήσιες μέσες μηνιαίες διακυμάνσεις του ύψους βροχής για το μετεωρολογικό σταθμό.

Οι βροχοπτώσεις όπως είναι φυσιολογικό ελαττώνονται κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, με τον Ιούλιο να 

έχει τις λιγότερες βροχοπτώσεις (3

σημειώνονται τον Ιανουάριο με ύψος βροχής 126,4 

με ύψος βροχής 101,2 και 100,1 mm

Διάγραμμα Α.3.1.2.: Υπερετήσιες μέσες μηνιαίες διακυμάνσεις ύψους βροχής Μ.Σ. Χανίων 

Α.3.1.1.4. Άνεμοι 

Όπως προκύπτει από τα μετεωρολογικά στοιχεία, οι επικρατέστεροι άνεμοι είναι κατά σειράν οι 

βορειοδυτικοί, οι βόρειοι, οι νοτιοδυτικοί, οι δυτικοί, οι βο

τέλος οι νότιοι. 

Χαρακτηριστικό της περιοχής είναι το υψηλό ποσοστό νηνεμίας που φτάνει το 41,6%, ενώ χαρακτηριστικό 

είναι το γεγονός ότι οι πνέοντες άνεμοι στην περιοχή σπάνια ξεπερνούν τα 4 Beaufort.
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ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

Το μέσο υπερετήσιο ύψος βροχής για την περίοδο 1931–2007 είναι 600 mm. Στο διάγραμμα που ακολουθεί 

παρουσιάζονται οι υπερετήσιες μέσες μηνιαίες διακυμάνσεις του ύψους βροχής για το μετεωρολογικό σταθμό.

Οι βροχοπτώσεις όπως είναι φυσιολογικό ελαττώνονται κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, με τον Ιούλιο να 

έχει τις λιγότερες βροχοπτώσεις (3mm) ενώ κατά τη χειμερινή περίοδο, οι μεγαλύτερες βροχοπτώσεις 

σημειώνονται τον Ιανουάριο με ύψος βροχής 126,4 mm και ακολουθούν οι μήνες Δεκέμβριος και Φεβρουάριος 

mm αντίστοιχα. 

Υπερετήσιες μέσες μηνιαίες διακυμάνσεις ύψους βροχής Μ.Σ. Χανίων 

περιόδου 1931-2007 

Όπως προκύπτει από τα μετεωρολογικά στοιχεία, οι επικρατέστεροι άνεμοι είναι κατά σειράν οι 

βορειοδυτικοί, οι βόρειοι, οι νοτιοδυτικοί, οι δυτικοί, οι βορειοανατολικοί, οι ανατολικοί, οι νοτιοανατολικοί και 

Χαρακτηριστικό της περιοχής είναι το υψηλό ποσοστό νηνεμίας που φτάνει το 41,6%, ενώ χαρακτηριστικό 

είναι το γεγονός ότι οι πνέοντες άνεμοι στην περιοχή σπάνια ξεπερνούν τα 4 Beaufort.
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είναι 600 mm. Στο διάγραμμα που ακολουθεί 

παρουσιάζονται οι υπερετήσιες μέσες μηνιαίες διακυμάνσεις του ύψους βροχής για το μετεωρολογικό σταθμό. 

Οι βροχοπτώσεις όπως είναι φυσιολογικό ελαττώνονται κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, με τον Ιούλιο να 

) ενώ κατά τη χειμερινή περίοδο, οι μεγαλύτερες βροχοπτώσεις 

και ακολουθούν οι μήνες Δεκέμβριος και Φεβρουάριος 

 

Υπερετήσιες μέσες μηνιαίες διακυμάνσεις ύψους βροχής Μ.Σ. Χανίων  

Όπως προκύπτει από τα μετεωρολογικά στοιχεία, οι επικρατέστεροι άνεμοι είναι κατά σειράν οι 

ρειοανατολικοί, οι ανατολικοί, οι νοτιοανατολικοί και 

Χαρακτηριστικό της περιοχής είναι το υψηλό ποσοστό νηνεμίας που φτάνει το 41,6%, ενώ χαρακτηριστικό 

είναι το γεγονός ότι οι πνέοντες άνεμοι στην περιοχή σπάνια ξεπερνούν τα 4 Beaufort. 
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Διάγραμμα Α.3.1.3: 

Α.3.1.1.5. Ομβροθερμικό πηλίκο Emberger 

Για το χαρακτηρισμό του κλίματος μιας περιοχής λαμβάνονται συνήθως οι παράγοντες της θερμοκρασίας 

και των υδατικών συνθηκών είτε για τον υπολογισμό 

κλιματικών διαγραμμάτων. 

Τέτοιες μαθηματικές εκφράσεις ή αριθμοί ονομάζονται κλιματικοί ή βιοκλιματικοί δείκτες αντίστοιχα, 

ανάλογα με το αντικείμενο που επηρεάζουν.

Για την περιοχή της Μεσογείου, καλά αποτελέ

του Emberger, 

Q

όπου: 

P= το ετήσιο ύψος βροχής σε mm,

Μ= ο μέσος όρος της μέγιστης θερμοκρασίας του θερμότερου μήνα σε απόλυτους βαθμούς,

m= ο μέσος όρος της ελάχιστης θερμοκρα

συνδυασμό με το κλιματικό διάγραμμα των Εmberger

Επειδή όμως η τιμή του m μπορεί να είναι και αρνητική για την αποφυγή σφαλμάτων παίρνουμε αντί της 

θερμοκρασίας σε βαθμούς Κελσίου την απόλυτη 

παίρνει την παρακάτω μορφή: 
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ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

 

Διάγραμμα Α.3.1.3: Ανεμόγραμμα Μ.Σ. Χανίων 

Ομβροθερμικό πηλίκο Emberger – Ομβροθερμικά διαγράμματα 

Για το χαρακτηρισμό του κλίματος μιας περιοχής λαμβάνονται συνήθως οι παράγοντες της θερμοκρασίας 

και των υδατικών συνθηκών είτε για τον υπολογισμό αριθμοδεικτών είτε για την απεικόνιση σχετικών 

Τέτοιες μαθηματικές εκφράσεις ή αριθμοί ονομάζονται κλιματικοί ή βιοκλιματικοί δείκτες αντίστοιχα, 

ανάλογα με το αντικείμενο που επηρεάζουν. 

Για την περιοχή της Μεσογείου, καλά αποτελέσματα δίνει ο κλιματικός τύπος του «ομβροθερμικού πηλίκου» 
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( )
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P= το ετήσιο ύψος βροχής σε mm, 

Μ= ο μέσος όρος της μέγιστης θερμοκρασίας του θερμότερου μήνα σε απόλυτους βαθμούς,

m= ο μέσος όρος της ελάχιστης θερμοκρασίας του ψυχρότερου μήνα σε απόλυτους βαθμούς σε 

συνδυασμό με το κλιματικό διάγραμμα των Εmberger-Sauvage. 

Επειδή όμως η τιμή του m μπορεί να είναι και αρνητική για την αποφυγή σφαλμάτων παίρνουμε αντί της 

θερμοκρασίας σε βαθμούς Κελσίου την απόλυτη θερμοκρασία (00 Κ= 273οC) οπότε ο τύπος του Emberger 
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Για το χαρακτηρισμό του κλίματος μιας περιοχής λαμβάνονται συνήθως οι παράγοντες της θερμοκρασίας 

αριθμοδεικτών είτε για την απεικόνιση σχετικών 

Τέτοιες μαθηματικές εκφράσεις ή αριθμοί ονομάζονται κλιματικοί ή βιοκλιματικοί δείκτες αντίστοιχα, 

σματα δίνει ο κλιματικός τύπος του «ομβροθερμικού πηλίκου» 

Μ= ο μέσος όρος της μέγιστης θερμοκρασίας του θερμότερου μήνα σε απόλυτους βαθμούς, 

σίας του ψυχρότερου μήνα σε απόλυτους βαθμούς σε 

Επειδή όμως η τιμή του m μπορεί να είναι και αρνητική για την αποφυγή σφαλμάτων παίρνουμε αντί της 

C) οπότε ο τύπος του Emberger 
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Όσο μικρότερος είναι ο δείκτης Q, τόσο ξηρότερο είναι το κλίμα. Με βάση τις τιμές του Q και την τιμή του 

m συντάσσει ο Emberger, τα λεγόμενα κλιματικά δ

για τη χώρα μας (Διάγραμμα Α.3.1.3).

Η έννοια του βιοκλιματικού ορόφου ανταποκρίνεται στην κατακόρυφη διαδοχή του βιοκλίματος στην οποία 

οφείλεται και η κατακόρυφη διαδοχή της βλαστήσεως. Ο Μαυρομάτη

ορόφους, «ημίξηρο», «ύφυγρο», «υγρό», και τέσσερις υποορόφους με βάση την τιμή του m

θερμό» (m>7oC), «χειμώνα ήπιο» (3<m<7

10<m<0οC). 

Σύμφωνα με τον τύπο του Emberger και με τα στοιχεία της Ε.Μ.Υ. από τον Μ.Σ. της Χανίων, προκύπτει ότι 

για την περιοχή του έργου οι τιμές των M, m, P και Q είναι αντίστοιχα:

► Μ= 30,26 οC + 273 = 303,26

► m= 8,6 oC + 273 =  281,6

► P= 565,2 mm 

► Q= 89,23 

 

Τοποθετώντας αυτά τα δεδομένα στο διάγραμμα του 

εμφανίζεται κυρίως ο τύπος βιοκλιματικών ορόφων ύφυγρος με χειμώνα θερμό. 

Οι Gaussen και Bagnouls, απεικονίζουν, με ένα διάγραμμα που καλείται 

πορεία μήνα προς μήνα, της μέσης μηνιαίας θερμοκρασίας σε 

mm. Για την καμπύλη της θερμοκρασίας λαμβάνεται κλίμακα διπλάσια εκείνης του όμβρου (1

2 χιλιοστά βροχής). Η περίοδος κατά την 

καμπύλη της θερμοκρασίας θεωρείται ξηρή.

Ένας μήνας χαρακτηρίζεται ξηρός όταν το σύνολο των κατακρημνισμάτων του μήνα αυτού είναι ίσο ή 

μικρότερο από το διπλάσιο της μέσης θερμοκρασίας του (Pmm 

ομβροθερμικά διαγράμματα, είναι περισσότερο κατατοπιστική από τους αριθμοδείκτες και αποδίδουν 

περισσότερο την πραγματική «οικολογικώς» ξηρή περίοδο, αν συνυπολογιστούν, παράγοντες όπως 

αποταμιεύματα του εδάφους σε διαθέσι

το βάθος του. 
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Όσο μικρότερος είναι ο δείκτης Q, τόσο ξηρότερο είναι το κλίμα. Με βάση τις τιμές του Q και την τιμή του 

m συντάσσει ο Emberger, τα λεγόμενα κλιματικά διαγράμματα. Ένα τέτοιο έχει συντάξει ο Μαυρομάτης (1980) 

μας (Διάγραμμα Α.3.1.3). 

Η έννοια του βιοκλιματικού ορόφου ανταποκρίνεται στην κατακόρυφη διαδοχή του βιοκλίματος στην οποία 

οφείλεται και η κατακόρυφη διαδοχή της βλαστήσεως. Ο Μαυρομάτης (1980) διακρίνει τρεις βιοκλιματικούς 

ορόφους, «ημίξηρο», «ύφυγρο», «υγρό», και τέσσερις υποορόφους με βάση την τιμή του m

C), «χειμώνα ήπιο» (3<m<7oC), «χειμώνα ψυχρό» (0<m<3oC) και «χειμώνα δριμύ» (

ύπο του Emberger και με τα στοιχεία της Ε.Μ.Υ. από τον Μ.Σ. της Χανίων, προκύπτει ότι 

για την περιοχή του έργου οι τιμές των M, m, P και Q είναι αντίστοιχα: 

C + 273 = 303,26 

C + 273 =  281,6 

Τοποθετώντας αυτά τα δεδομένα στο διάγραμμα του Emberger, κατά Μαυρομάτη, στην περιοχή

εμφανίζεται κυρίως ο τύπος βιοκλιματικών ορόφων ύφυγρος με χειμώνα θερμό.  

Οι Gaussen και Bagnouls, απεικονίζουν, με ένα διάγραμμα που καλείται «ομβροθερμικό διά

πορεία μήνα προς μήνα, της μέσης μηνιαίας θερμοκρασίας σε οC και του μέσου μηνιαίου ύψους βροχής σε 

mm. Για την καμπύλη της θερμοκρασίας λαμβάνεται κλίμακα διπλάσια εκείνης του όμβρου (1

2 χιλιοστά βροχής). Η περίοδος κατά την οποία η καμπύλη του όμβρου βρίσκεται χαμηλότερα από την 

καμπύλη της θερμοκρασίας θεωρείται ξηρή. 

Ένας μήνας χαρακτηρίζεται ξηρός όταν το σύνολο των κατακρημνισμάτων του μήνα αυτού είναι ίσο ή 

μικρότερο από το διπλάσιο της μέσης θερμοκρασίας του (Pmm ≤ 2T°C). Η διάκριση αυτή, σύμφωνα με τα 

ομβροθερμικά διαγράμματα, είναι περισσότερο κατατοπιστική από τους αριθμοδείκτες και αποδίδουν 

περισσότερο την πραγματική «οικολογικώς» ξηρή περίοδο, αν συνυπολογιστούν, παράγοντες όπως 

αποταμιεύματα του εδάφους σε διαθέσιμο νερό, μορφολογικές και φυσικές ιδιότητες του εδάφους καθώς και 
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Όσο μικρότερος είναι ο δείκτης Q, τόσο ξηρότερο είναι το κλίμα. Με βάση τις τιμές του Q και την τιμή του 

ιαγράμματα. Ένα τέτοιο έχει συντάξει ο Μαυρομάτης (1980) 

Η έννοια του βιοκλιματικού ορόφου ανταποκρίνεται στην κατακόρυφη διαδοχή του βιοκλίματος στην οποία 

ς (1980) διακρίνει τρεις βιοκλιματικούς 

ορόφους, «ημίξηρο», «ύφυγρο», «υγρό», και τέσσερις υποορόφους με βάση την τιμή του moC σε «χειμώνα 

C) και «χειμώνα δριμύ» (-

ύπο του Emberger και με τα στοιχεία της Ε.Μ.Υ. από τον Μ.Σ. της Χανίων, προκύπτει ότι 

, κατά Μαυρομάτη, στην περιοχή μελέτης 

«ομβροθερμικό διάγραμμα» την 

C και του μέσου μηνιαίου ύψους βροχής σε 

mm. Για την καμπύλη της θερμοκρασίας λαμβάνεται κλίμακα διπλάσια εκείνης του όμβρου (1οC αντιστοιχεί σε 

οποία η καμπύλη του όμβρου βρίσκεται χαμηλότερα από την 

Ένας μήνας χαρακτηρίζεται ξηρός όταν το σύνολο των κατακρημνισμάτων του μήνα αυτού είναι ίσο ή 

). Η διάκριση αυτή, σύμφωνα με τα 

ομβροθερμικά διαγράμματα, είναι περισσότερο κατατοπιστική από τους αριθμοδείκτες και αποδίδουν 

περισσότερο την πραγματική «οικολογικώς» ξηρή περίοδο, αν συνυπολογιστούν, παράγοντες όπως 

μο νερό, μορφολογικές και φυσικές ιδιότητες του εδάφους καθώς και 
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Διάγραμμα Α.3.1.4.: Κλιματολογικό διάγραμμα Emberger για τη χώρα μας (Μαυρομάτης 1980)

 

Το ομβροθερμικό διάγραμμα της ευρύτερης περιοχής μελέτης (βάσει των διαθέσιμων στοιχείων του Μ.Σ. 

της Ε.Μ.Υ. στα Χανιά) παρατίθεται στη συνέχεια. Σύμφωνα με τα δεδομένα του Μετεωρολογικού Σταθμού 

Χανίων, η ξηρή περίοδος διαρκεί από τα μέσα Απριλίου έως και

Νοέμβριος και Δεκέμβριος. 
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Κλιματολογικό διάγραμμα Emberger για τη χώρα μας (Μαυρομάτης 1980)

Το ομβροθερμικό διάγραμμα της ευρύτερης περιοχής μελέτης (βάσει των διαθέσιμων στοιχείων του Μ.Σ. 

της Ε.Μ.Υ. στα Χανιά) παρατίθεται στη συνέχεια. Σύμφωνα με τα δεδομένα του Μετεωρολογικού Σταθμού 

Χανίων, η ξηρή περίοδος διαρκεί από τα μέσα Απριλίου έως και το Σεπτέμβριο. Λιγότερο ξηροί είναι οι μήνες 

Χανιά 
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Κλιματολογικό διάγραμμα Emberger για τη χώρα μας (Μαυρομάτης 1980) 

Το ομβροθερμικό διάγραμμα της ευρύτερης περιοχής μελέτης (βάσει των διαθέσιμων στοιχείων του Μ.Σ. 

της Ε.Μ.Υ. στα Χανιά) παρατίθεται στη συνέχεια. Σύμφωνα με τα δεδομένα του Μετεωρολογικού Σταθμού 

Σεπτέμβριο. Λιγότερο ξηροί είναι οι μήνες 
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Διάγραμμα Α.3.1.5.: Ομβροθερμικό διάγραμμα περιοχής Χανίων
 

Α.3.1.2. Αξιόλογα οικοσυστήματα, θεσμοθετημένες περιοχές προστασίας, φυσικά τοπία

Α.3.1.2.1. Γενικά περί προστατευομένων περιοχών

Η Διεθνής Ένωση για την Προστασία της Φύσης (IUCN) ορίζει ότι προστατευόμενη περιοχή είναι χερσαία ή 

και θαλάσσια έκταση αφιερωμένη στην προστασία και στη διατήρηση της βιολογικής ποικιλότητας και τ

φυσικών και συναφών πολιτιστικών πόρων, η οποία υπόκειται σε διαχείριση με νομικά μέσα ή άλλους 

αποτελεσματικούς τρόπους. 

Προστατευόμενες περιοχές στην Ελλάδα νοούνται κυρίως οι περιοχές που έχουν ενταχθεί στο Ευρωπαϊκό 

Οικολογικό Δίκτυο Natura 2000 και

οικοτόπους και για τα πουλιά. 

Αναλυτικά το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για το περιβάλλον και τις προστατευόμενες περιοχές στην Ελλάδα 

δίδεται στο Παράρτημα B. 

Α.3.1.2.2. Αξιόλογα οικοσυστήματα, προστατευόμενες περιοχές, φυσικά τοπία περιοχής μελέτης

Ένα μεγάλο τμήμα του φυσικού περιβάλλοντος των Χανίων, λόγω της ιδιαίτερης πανίδας και χλωρίδας του, 

χαρακτηρίζεται από προστατευόμενες περιοχές

Αναλυτικότερα ανά είδος προστασίας:

 Περιοχές του Δικτύου 

Οι Τόποι Κοινοτικής Σημασίας (SCI) και οι Ζώνες Ειδικής Προστασίας (SPA) 

ολοκλήρου, είτε τμήματά τους εντός του Δήμου Χανίων 

αναλυτική περιγραφή τους: 

Πίνακας Α.3.1.2.: Προστατευόμενες περιοχές Δικτύου 
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ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

Ομβροθερμικό διάγραμμα περιοχής Χανίων περιόδου

Αξιόλογα οικοσυστήματα, θεσμοθετημένες περιοχές προστασίας, φυσικά τοπία

Γενικά περί προστατευομένων περιοχών 

Η Διεθνής Ένωση για την Προστασία της Φύσης (IUCN) ορίζει ότι προστατευόμενη περιοχή είναι χερσαία ή 

και θαλάσσια έκταση αφιερωμένη στην προστασία και στη διατήρηση της βιολογικής ποικιλότητας και τ

φυσικών και συναφών πολιτιστικών πόρων, η οποία υπόκειται σε διαχείριση με νομικά μέσα ή άλλους 

Προστατευόμενες περιοχές στην Ελλάδα νοούνται κυρίως οι περιοχές που έχουν ενταχθεί στο Ευρωπαϊκό 

Οικολογικό Δίκτυο Natura 2000 και οι οποίες προστατεύονται βάσει των Κοινοτικών Οδηγιών για τους 

Αναλυτικά το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για το περιβάλλον και τις προστατευόμενες περιοχές στην Ελλάδα 

Αξιόλογα οικοσυστήματα, προστατευόμενες περιοχές, φυσικά τοπία περιοχής μελέτης

Ένα μεγάλο τμήμα του φυσικού περιβάλλοντος των Χανίων, λόγω της ιδιαίτερης πανίδας και χλωρίδας του, 

από προστατευόμενες περιοχές, δρυμούς και βιότοπους, δασικές και αναδασωτέες περιοχές. 

Αναλυτικότερα ανά είδος προστασίας: 

Περιοχές του Δικτύου Natura2000 στο Δήμο Χανίων 

Οι Τόποι Κοινοτικής Σημασίας (SCI) και οι Ζώνες Ειδικής Προστασίας (SPA) που χωροθετούνται είτε εξ’ 

ολοκλήρου, είτε τμήματά τους εντός του Δήμου Χανίων φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί ενώ ακολουθεί 

Προστατευόμενες περιοχές Δικτύου Natura2000 περιοχής μελέτης

Ξηρή περίοδος 
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περιόδου 1961-2003 

Αξιόλογα οικοσυστήματα, θεσμοθετημένες περιοχές προστασίας, φυσικά τοπία 

Η Διεθνής Ένωση για την Προστασία της Φύσης (IUCN) ορίζει ότι προστατευόμενη περιοχή είναι χερσαία ή 

και θαλάσσια έκταση αφιερωμένη στην προστασία και στη διατήρηση της βιολογικής ποικιλότητας και των 

φυσικών και συναφών πολιτιστικών πόρων, η οποία υπόκειται σε διαχείριση με νομικά μέσα ή άλλους 

Προστατευόμενες περιοχές στην Ελλάδα νοούνται κυρίως οι περιοχές που έχουν ενταχθεί στο Ευρωπαϊκό 

οι οποίες προστατεύονται βάσει των Κοινοτικών Οδηγιών για τους 

Αναλυτικά το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για το περιβάλλον και τις προστατευόμενες περιοχές στην Ελλάδα 

Αξιόλογα οικοσυστήματα, προστατευόμενες περιοχές, φυσικά τοπία περιοχής μελέτης 

Ένα μεγάλο τμήμα του φυσικού περιβάλλοντος των Χανίων, λόγω της ιδιαίτερης πανίδας και χλωρίδας του, 

και αναδασωτέες περιοχές. 

που χωροθετούνται είτε εξ’ 

που ακολουθεί ενώ ακολουθεί 

2000 περιοχής μελέτης 
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Κωδικός Τόπου Ονομασία

GR4340008 
Λευκά Όρη και παράκτια 

ζώνη

GR4340007 Φαράγγι Θερίσου

GR4340020 Λίμνη Αγ

GR4340006 
Λίμνη Αγυιάς – 
Ρέμα και εκβολή Κερίτη 

Κοιλάδα Φάσα

 

 GR4340008: Λευκά Όρη και παράκτια ζώνη

Η περιοχή παρουσιάζει ιδιαίτερα πλούσια γεωμορφολογία. Υπάρχουν 50 κορυφές πάνω από τα 2.000 m. 

Χαρακτηρίζεται από μεγάλο αριθμό φαραγγιών (περίπου 20) από τα οποία αυτό της Σαμαριάς είναι το 

σημαντικότερο. Υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός χαράδρων, σπηλαίων, 

σχηματίζονται από την υπονόμευση του εδάφους σε συγκεκριμένα σημεία)

έγκοιλα – πεδιάδες) και οροπεδίων που συμμετέχουν σε μια πολύπλοκη ακολουθία οικοτόπων από τα 0 έως τα 
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Ονομασία Κατηγορία Έκταση Χαρτογραφική Απεικόνιση

Λευκά Όρη και παράκτια 
ζώνη 

Τόπος 
Κοινοτικής 

Σημασίας (SCI) 

53363,64 
εκτάρια 

Φαράγγι Θερίσου 
Τόπος 

Κοινοτικής 
Σημασίας (SCI) 

497,73 
εκτάρια 

Λίμνη Αγυιάς 
Ζώνη Ειδικής 
Προστασίας 

(SPA) 

66,71 
εκτάρια 

 Πλατανιάς 
Ρέμα και εκβολή Κερίτη – 

Κοιλάδα Φάσα 

Τόπος 
Κοινοτικής 

Σημασίας (SCI) 

1211,83 
εκτάρια 

GR4340008: Λευκά Όρη και παράκτια ζώνη 

Η περιοχή παρουσιάζει ιδιαίτερα πλούσια γεωμορφολογία. Υπάρχουν 50 κορυφές πάνω από τα 2.000 m. 

Χαρακτηρίζεται από μεγάλο αριθμό φαραγγιών (περίπου 20) από τα οποία αυτό της Σαμαριάς είναι το 

σημαντικότερο. Υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός χαράδρων, σπηλαίων, δολινών (βαθιές λακούβες / τρύπες που 

σχηματίζονται από την υπονόμευση του εδάφους σε συγκεκριμένα σημεία), βαράθρων, 

και οροπεδίων που συμμετέχουν σε μια πολύπλοκη ακολουθία οικοτόπων από τα 0 έως τα 
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Χαρτογραφική Απεικόνιση 

 

 

 

 

Η περιοχή παρουσιάζει ιδιαίτερα πλούσια γεωμορφολογία. Υπάρχουν 50 κορυφές πάνω από τα 2.000 m. 

Χαρακτηρίζεται από μεγάλο αριθμό φαραγγιών (περίπου 20) από τα οποία αυτό της Σαμαριάς είναι το 

(βαθιές λακούβες / τρύπες που 

, βαράθρων, πολγών (πολύ μεγάλα 

και οροπεδίων που συμμετέχουν σε μια πολύπλοκη ακολουθία οικοτόπων από τα 0 έως τα 
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2.453 m. Οι δολίνες έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον: οι υγρές δολίνες χαρακτηρίζονται από αραιή βλάστηση 

ετήσιων φυτών, κοινών σε άλλους τόπους αλλά σπάνιων στην Κρήτη, ενώ οι ξηρές δολίνες, από πυκνή 

βλάστηση και στα Λευκά Όρη, από την παρουσία του Hypericum kelleri, εξειδικ

ενδιαιτήματα και ενδημικού των κρητικών βουνών. Εξάλλου, υπάρχει εκεί το μεγαλύτερο δάσος κυπαρισσιού

το οποίο αναπτύσσεται περιμετρικά της ζώνης της προστατευόμενης περιοχής 

έχουν απομείνει στην Κρήτη, καθώς και εκτεταμένα δάση πεύκου στα όρια της περιοχής. Μικρό ποσοστό της 

επιφάνειας της περιοχής καλύπτεται από διαπλάσεις (δάση) πουρναριού. Ένα αξιοσημείωτο χαρακτηριστικό 

των ακτών της είναι οι ασβεστολιθικοί απότομοι γκρεμοί. Οι υψηλότεροι (200 ω

με τον όρο «plurizonal megacliffs» (πολυζωνικές απότομες βραχώδεις ακτές μεγάλου ύψους), έχουν 

περισσότερες από μία κλιματικές ζώνες και ζώνες βλάστησης. Το μωσαϊκό της βλάστησης εντείνεται από την 

ύπαρξη ασβεστολιθικών χαράδρων με την ιδιαίτερη θαμνώδη βλάστηση με αφθονία ειδών (karst rockbush). Το 

φαράγγι της Σαμαριάς χαρακτηρίζεται από τις μεγαλύτερες παράκτιες χαράδρες των Βαλκανίων, με βάθος 

μεγαλύτερο από 500 m. Το θαλάσσιο μέρος της περιοχής συμπεριλαμβάνει λιβάδια με Posi

ενάλιες σπηλιές, καλύπτοντας έκταση 1.628 ha ή 3% της συνολικής επιφάνειας της περιοχής. Ελάχιστα χωριά, 

κυρίως παραλιακά, καθώς και ένα αραιό δίκτυο δευτερευόντων δρόμων στα όρια της περιοχής, αποτελούν τα 

μόνα ορατά σημάδια ανθρώπινης παρουσίας.

Η περιοχή περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό πολύ σπουδαίων ενδιαιτημάτων, που φιλοξενούν σημαντικότατο 

αριθμό ειδών φυτών και ζώων, πολλά από τα οποία είναι ενδημικά ή/και στενοενδημικά και περιορίζονται στην 

περιοχή. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό και 

έχει χαρακτηριστεί ως Εθνικός Δρυμός από το 1962, ως Βιοσφαιρικό Απόθεμα, ως Σημαντική Περιοχή για τα 

Πουλιά (ΣΠΠ), προστατεύεται από τη Συνθήκη της Βαρκελώνης και του έχει απονεμηθεί Ευρω

από το Συμβούλιο της Ευρώπης. Ουσιαστικό στοιχείο της σημασίας της περιοχής, που συνδυάζεται με τη 

δυναμική της βιοποικιλότητάς της, αποτελεί το γεγονός ότι είναι πολύ μεγάλη, με μικρή ανθρώπινη 

δραστηριότητα, και περιλαμβάνει πλήθος ιδιαίτερ

ποικιλότητα σε συνδυασμό με τα παραπάνω, καταλήγουν σε ένα εκπληκτικό αισθητικό αποτέλεσμα. Η ανάγκη 

ενός συνολικού σχεδίου διαχείρισης είναι άμεση, εάν ενδιαφέρει η διατήρηση των ανεκτίμητων στοιχεί

περιοχής. 
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ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

ίνες έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον: οι υγρές δολίνες χαρακτηρίζονται από αραιή βλάστηση 

ετήσιων φυτών, κοινών σε άλλους τόπους αλλά σπάνιων στην Κρήτη, ενώ οι ξηρές δολίνες, από πυκνή 

βλάστηση και στα Λευκά Όρη, από την παρουσία του Hypericum kelleri, εξειδικευμένου σε τέτοιου τύπου 

ενδιαιτήματα και ενδημικού των κρητικών βουνών. Εξάλλου, υπάρχει εκεί το μεγαλύτερο δάσος κυπαρισσιού

το οποίο αναπτύσσεται περιμετρικά της ζώνης της προστατευόμενης περιοχής - και ένα από τα τελευταία που 

ήτη, καθώς και εκτεταμένα δάση πεύκου στα όρια της περιοχής. Μικρό ποσοστό της 

επιφάνειας της περιοχής καλύπτεται από διαπλάσεις (δάση) πουρναριού. Ένα αξιοσημείωτο χαρακτηριστικό 

των ακτών της είναι οι ασβεστολιθικοί απότομοι γκρεμοί. Οι υψηλότεροι (200 ως 500 m), που περιγράφονται 

με τον όρο «plurizonal megacliffs» (πολυζωνικές απότομες βραχώδεις ακτές μεγάλου ύψους), έχουν 

περισσότερες από μία κλιματικές ζώνες και ζώνες βλάστησης. Το μωσαϊκό της βλάστησης εντείνεται από την 

με την ιδιαίτερη θαμνώδη βλάστηση με αφθονία ειδών (karst rockbush). Το 

φαράγγι της Σαμαριάς χαρακτηρίζεται από τις μεγαλύτερες παράκτιες χαράδρες των Βαλκανίων, με βάθος 

μεγαλύτερο από 500 m. Το θαλάσσιο μέρος της περιοχής συμπεριλαμβάνει λιβάδια με Posi

ενάλιες σπηλιές, καλύπτοντας έκταση 1.628 ha ή 3% της συνολικής επιφάνειας της περιοχής. Ελάχιστα χωριά, 

κυρίως παραλιακά, καθώς και ένα αραιό δίκτυο δευτερευόντων δρόμων στα όρια της περιοχής, αποτελούν τα 

παρουσίας. 

 

εριλαμβάνει μεγάλο αριθμό πολύ σπουδαίων ενδιαιτημάτων, που φιλοξενούν σημαντικότατο 

αριθμό ειδών φυτών και ζώων, πολλά από τα οποία είναι ενδημικά ή/και στενοενδημικά και περιορίζονται στην 

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό και ενδεικτικό της ποιότητας της περιοχής είναι το φαράγγι της Σαμαριάς 

έχει χαρακτηριστεί ως Εθνικός Δρυμός από το 1962, ως Βιοσφαιρικό Απόθεμα, ως Σημαντική Περιοχή για τα 

Πουλιά (ΣΠΠ), προστατεύεται από τη Συνθήκη της Βαρκελώνης και του έχει απονεμηθεί Ευρω

. Ουσιαστικό στοιχείο της σημασίας της περιοχής, που συνδυάζεται με τη 

δυναμική της βιοποικιλότητάς της, αποτελεί το γεγονός ότι είναι πολύ μεγάλη, με μικρή ανθρώπινη 

δραστηριότητα, και περιλαμβάνει πλήθος ιδιαίτερων βιοτικών και αβιοτικών στοιχείων. Η υψηλή μορφολογική 

ποικιλότητα σε συνδυασμό με τα παραπάνω, καταλήγουν σε ένα εκπληκτικό αισθητικό αποτέλεσμα. Η ανάγκη 

ενός συνολικού σχεδίου διαχείρισης είναι άμεση, εάν ενδιαφέρει η διατήρηση των ανεκτίμητων στοιχεί

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
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ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 

Σελ. 10 από 486 

ίνες έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον: οι υγρές δολίνες χαρακτηρίζονται από αραιή βλάστηση 

ετήσιων φυτών, κοινών σε άλλους τόπους αλλά σπάνιων στην Κρήτη, ενώ οι ξηρές δολίνες, από πυκνή 

ευμένου σε τέτοιου τύπου 

ενδιαιτήματα και ενδημικού των κρητικών βουνών. Εξάλλου, υπάρχει εκεί το μεγαλύτερο δάσος κυπαρισσιού – 

και ένα από τα τελευταία που 

ήτη, καθώς και εκτεταμένα δάση πεύκου στα όρια της περιοχής. Μικρό ποσοστό της 

επιφάνειας της περιοχής καλύπτεται από διαπλάσεις (δάση) πουρναριού. Ένα αξιοσημείωτο χαρακτηριστικό 

ς 500 m), που περιγράφονται 

με τον όρο «plurizonal megacliffs» (πολυζωνικές απότομες βραχώδεις ακτές μεγάλου ύψους), έχουν 

περισσότερες από μία κλιματικές ζώνες και ζώνες βλάστησης. Το μωσαϊκό της βλάστησης εντείνεται από την 

με την ιδιαίτερη θαμνώδη βλάστηση με αφθονία ειδών (karst rockbush). Το 

φαράγγι της Σαμαριάς χαρακτηρίζεται από τις μεγαλύτερες παράκτιες χαράδρες των Βαλκανίων, με βάθος 

μεγαλύτερο από 500 m. Το θαλάσσιο μέρος της περιοχής συμπεριλαμβάνει λιβάδια με Posidonia, υφάλους και 

ενάλιες σπηλιές, καλύπτοντας έκταση 1.628 ha ή 3% της συνολικής επιφάνειας της περιοχής. Ελάχιστα χωριά, 

κυρίως παραλιακά, καθώς και ένα αραιό δίκτυο δευτερευόντων δρόμων στα όρια της περιοχής, αποτελούν τα 

 

εριλαμβάνει μεγάλο αριθμό πολύ σπουδαίων ενδιαιτημάτων, που φιλοξενούν σημαντικότατο 

αριθμό ειδών φυτών και ζώων, πολλά από τα οποία είναι ενδημικά ή/και στενοενδημικά και περιορίζονται στην 

ενδεικτικό της ποιότητας της περιοχής είναι το φαράγγι της Σαμαριάς 

έχει χαρακτηριστεί ως Εθνικός Δρυμός από το 1962, ως Βιοσφαιρικό Απόθεμα, ως Σημαντική Περιοχή για τα 

Πουλιά (ΣΠΠ), προστατεύεται από τη Συνθήκη της Βαρκελώνης και του έχει απονεμηθεί Ευρωπαϊκό Δίπλωμα 

. Ουσιαστικό στοιχείο της σημασίας της περιοχής, που συνδυάζεται με τη 

δυναμική της βιοποικιλότητάς της, αποτελεί το γεγονός ότι είναι πολύ μεγάλη, με μικρή ανθρώπινη 

ων βιοτικών και αβιοτικών στοιχείων. Η υψηλή μορφολογική 

ποικιλότητα σε συνδυασμό με τα παραπάνω, καταλήγουν σε ένα εκπληκτικό αισθητικό αποτέλεσμα. Η ανάγκη 

ενός συνολικού σχεδίου διαχείρισης είναι άμεση, εάν ενδιαφέρει η διατήρηση των ανεκτίμητων στοιχείων της 
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Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

 

 

Οι κυριότεροι οικότοποι που απαντώνται στην περιοχή είναι: 

(Ποσειδώνιες), Ύφαλοι, Απόκρημνες βραχώδεις ακτές με βλάστηση στη Μεσόγειο (με ενδημικά Limonium 

spp.), Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή,

Υψηλοί θαμνώνες με Juniperus oxycedrus, Διάσπαρτοι υποβαθμισμένοι πουρναρότοποι (garrigues), Φρύγανα 

Sarcopoterium spinosum, Διαπλάσεις Κρήτης (Euphorbieto

χρησιμοποιούνται για βοσκή (dehesas) με Quercus ilex, Λιθώνες, βαλκανικής χερσονήσου, Ασβεστολιθικά 

βράχια του Αιγαίου, Ασβεστόφιλες πλάκες, Σπήλαια των οποίων δεν γίνεται τουριστική εκμετάλλευση, 

Θαλάσσια σπήλαια εξολοκλήρου ή κατά το ήμισυ κάτω από την επιφάνει

(Acero-Cupression), Δάση πλάτανου της Ανατολής (Platanion orientalis), Παρόχθια δάση

Μεσογείου (Nerio-Tamaricetea), Δάση με Olea και Ceratonia, Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη πεύκων 

της Μεσογείου. 

Το φαράγγι της Σαμαριάς υπάγεται στο Νομό Χανίων και στον Δήμο Σφακίων. Τμήμα του ορεινού όγκου 

ανήκει διοικητικά στην περιοχή μελέτης και συγκεκριμένα στη Δ.Ε. Θερίσου.

 GR4340007: Φαράγγι Θερίσου

Η περιοχή βρίσκεται μεταξύ των χωριών Περιβόλια και Θέρισσος.

15 έως 250 m. Στο φαρδύτερο μέρος του, που βρίσκεται στην είσοδο του φαραγγιού, σχηματίζεται μία μικρή 

κοιλάδα με καλλιέργειες κηπευτικών και αμπέλια. Το υπόλοιπο της περιοχής χαρακτηρίζεται από γκρεμούς 

χάσματα και σάρες, με ποικιλότητα ενδημικών φυτών. Κατά μήκος του μικρού ποταμού υπάρχουν συστάδες 

από Platanus orientalis και Nerium oleander. Γύρω από το φαράγγι υπάρχουν φρύγανα σε καλή κατάσταση και 

σπήλαια (μη αξιοποιημένα, στα οποία δεν επιτρέπεται η είσοδος στο

από κυπαρίσσια κοντά στο χωριό Θέρισος.

 

Η ποιότητα και η σπουδαιότητα της περιοχής, συνίσταται στα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 1) έχει μεγάλη 

αισθητική αξία, 2) έχει εύκολη πρόσβαση λόγω της ύπαρξης του δρόμου 

3) έχει ποικιλία από επαρκώς διατηρημένους τύπους οικοτόπων, σε σχετικά μικρή έκταση, 4) στην παρουσία 

του σπιτόφιδου  Elaphe situla ή Zamenis situla

του είδους, 5) ο αίγαγρος ή αγριοκάτσικο 

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

 
ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

Οι κυριότεροι οικότοποι που απαντώνται στην περιοχή είναι: Εκτάσεις θαλάσσιου βυθού με βλάστηση 

(Ποσειδώνιες), Ύφαλοι, Απόκρημνες βραχώδεις ακτές με βλάστηση στη Μεσόγειο (με ενδημικά Limonium 

spp.), Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή, Ορεινά και Μεσογειακά χέρσα εδάφη με ακανθώδεις θάμνους, 

Υψηλοί θαμνώνες με Juniperus oxycedrus, Διάσπαρτοι υποβαθμισμένοι πουρναρότοποι (garrigues), Φρύγανα 

Sarcopoterium spinosum, Διαπλάσεις Κρήτης (Euphorbieto-Verbascion), Δάση σκληρόφυλλων που 

ποιούνται για βοσκή (dehesas) με Quercus ilex, Λιθώνες, βαλκανικής χερσονήσου, Ασβεστολιθικά 

βράχια του Αιγαίου, Ασβεστόφιλες πλάκες, Σπήλαια των οποίων δεν γίνεται τουριστική εκμετάλλευση, 

Θαλάσσια σπήλαια εξολοκλήρου ή κατά το ήμισυ κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, Δάση κυπάρισσου 

Cupression), Δάση πλάτανου της Ανατολής (Platanion orientalis), Παρόχθια δάση

Tamaricetea), Δάση με Olea και Ceratonia, Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη πεύκων 

φαράγγι της Σαμαριάς υπάγεται στο Νομό Χανίων και στον Δήμο Σφακίων. Τμήμα του ορεινού όγκου 

ανήκει διοικητικά στην περιοχή μελέτης και συγκεκριμένα στη Δ.Ε. Θερίσου.  

GR4340007: Φαράγγι Θερίσου 

Η περιοχή βρίσκεται μεταξύ των χωριών Περιβόλια και Θέρισσος. Το πλάτος του φαραγγιού κυμαίνεται από 

15 έως 250 m. Στο φαρδύτερο μέρος του, που βρίσκεται στην είσοδο του φαραγγιού, σχηματίζεται μία μικρή 

κοιλάδα με καλλιέργειες κηπευτικών και αμπέλια. Το υπόλοιπο της περιοχής χαρακτηρίζεται από γκρεμούς 

σάρες, με ποικιλότητα ενδημικών φυτών. Κατά μήκος του μικρού ποταμού υπάρχουν συστάδες 

από Platanus orientalis και Nerium oleander. Γύρω από το φαράγγι υπάρχουν φρύγανα σε καλή κατάσταση και 

σπήλαια (μη αξιοποιημένα, στα οποία δεν επιτρέπεται η είσοδος στο κοινό). Υπάρχει επίσης ένα μικρό δάσος 

από κυπαρίσσια κοντά στο χωριό Θέρισος. 

 

 

Η ποιότητα και η σπουδαιότητα της περιοχής, συνίσταται στα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 1) έχει μεγάλη 

αισθητική αξία, 2) έχει εύκολη πρόσβαση λόγω της ύπαρξης του δρόμου και της θέσης του κοντά στα Χανιά, 

3) έχει ποικιλία από επαρκώς διατηρημένους τύπους οικοτόπων, σε σχετικά μικρή έκταση, 4) στην παρουσία 

Zamenis situla στην περιοχή, που αποτελεί και το νοτιότερο όριο εξάπλωσης 

ο αίγαγρος ή αγριοκάτσικο Capra aegagrus cretica είναι ενδημικό υποείδος και 6) έχει πλούσια 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 
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Εκτάσεις θαλάσσιου βυθού με βλάστηση 

(Ποσειδώνιες), Ύφαλοι, Απόκρημνες βραχώδεις ακτές με βλάστηση στη Μεσόγειο (με ενδημικά Limonium 

Ορεινά και Μεσογειακά χέρσα εδάφη με ακανθώδεις θάμνους, 

Υψηλοί θαμνώνες με Juniperus oxycedrus, Διάσπαρτοι υποβαθμισμένοι πουρναρότοποι (garrigues), Φρύγανα 

Verbascion), Δάση σκληρόφυλλων που 

ποιούνται για βοσκή (dehesas) με Quercus ilex, Λιθώνες, βαλκανικής χερσονήσου, Ασβεστολιθικά 

βράχια του Αιγαίου, Ασβεστόφιλες πλάκες, Σπήλαια των οποίων δεν γίνεται τουριστική εκμετάλλευση, 

α της θάλασσας, Δάση κυπάρισσου 

Cupression), Δάση πλάτανου της Ανατολής (Platanion orientalis), Παρόχθια δάση-στοές της θερμής 

Tamaricetea), Δάση με Olea και Ceratonia, Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη πεύκων 

φαράγγι της Σαμαριάς υπάγεται στο Νομό Χανίων και στον Δήμο Σφακίων. Τμήμα του ορεινού όγκου 

Το πλάτος του φαραγγιού κυμαίνεται από 

15 έως 250 m. Στο φαρδύτερο μέρος του, που βρίσκεται στην είσοδο του φαραγγιού, σχηματίζεται μία μικρή 

κοιλάδα με καλλιέργειες κηπευτικών και αμπέλια. Το υπόλοιπο της περιοχής χαρακτηρίζεται από γκρεμούς 

σάρες, με ποικιλότητα ενδημικών φυτών. Κατά μήκος του μικρού ποταμού υπάρχουν συστάδες 

από Platanus orientalis και Nerium oleander. Γύρω από το φαράγγι υπάρχουν φρύγανα σε καλή κατάσταση και 

κοινό). Υπάρχει επίσης ένα μικρό δάσος 

 

Η ποιότητα και η σπουδαιότητα της περιοχής, συνίσταται στα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 1) έχει μεγάλη 

και της θέσης του κοντά στα Χανιά, 

3) έχει ποικιλία από επαρκώς διατηρημένους τύπους οικοτόπων, σε σχετικά μικρή έκταση, 4) στην παρουσία 

στην περιοχή, που αποτελεί και το νοτιότερο όριο εξάπλωσης 

Capra aegagrus cretica είναι ενδημικό υποείδος και 6) έχει πλούσια 
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χλωρίδα με κοινά και ενδημικά είδη. Τα τελευταία παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και τα περισσότερα από 

αυτά είναι σπάνια ή απειλούμενα και προστατεύονται σε 

Σπιτόφιδο - Elaphe situla ή Zamenis situla
Τα τοπικά ενδημικά Ferulago thyrsiflora και Petrorhagia dianthoides και μη ενδημικ

Aγριονεραγκούλα - Ranunculus creticus 

(1993), στην κατηγορία των απειλούμενων φυτών που χαρακτηρίζονται ως σπάνια και προστατεύονται από 

την ελληνική νομοθεσία (Προεδρικό Διάταγμα 67/81).

Ferulago thyrsiflora 

 

Οι κυριότεροι οικότοποι που απαντώνται στην περιοχή είναι: Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή, 

Φρύγανα Sarcopoterium spinosum, Δάση σκληρόφυλλων που χρησιμοποιούνται για βοσκή (dehesas) με 

Quercus ilex, Λιθώνες βαλκανικής χερσονήσου, Ασβεστολιθικά βράχια του Αιγαίου, Πρωτογενείς λειμώνες σε 

βραχώδεις δόμους, Σπήλαια των οποίων δεν γίνεται τουριστική εκμετάλλευση, Δάση κυπάρισσου (Acero

Cupression), Δάση πλάτανου της Ανατολής (Platanion oriental

(Nerio-Tamaricetea), Δάση με Olea και Ceratonia.

 

 GR4340020: Λίμνη Αγ

Η τεχνητή λίμνη της Αγυιάς βρίσκεται δίπλα στο ομώνυμο χωριό, 9 km δυτικά των Χανίων. Είναι μια μικρή 

λίμνη έκτασης 450 στρεμμάτων, η 

θεωρείται ως η πιο υγρή της Κρήτης. Η λίμνη δέχεται νερό από υπόγειες πηγές και από τον ποταμό 

Ξεκωλωμένο. 
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ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

χλωρίδα με κοινά και ενδημικά είδη. Τα τελευταία παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και τα περισσότερα από 

αυτά είναι σπάνια ή απειλούμενα και προστατεύονται σε διεθνές ή εθνικό επίπεδο.  

 
Zamenis situla αίγαγρος ή αγριοκάτσικο 

α τοπικά ενδημικά Ferulago thyrsiflora και Petrorhagia dianthoides και μη ενδημικ

Ranunculus creticus περιλαμβάνονται στον Κατάλογο Απειλούμενων Ειδών της IUCN 

(1993), στην κατηγορία των απειλούμενων φυτών που χαρακτηρίζονται ως σπάνια και προστατεύονται από 

την ελληνική νομοθεσία (Προεδρικό Διάταγμα 67/81). 

Petrorhagia dianthoides 
Κρητική Aγριονεραγκούλα 

Ranunculus creticus

Οι κυριότεροι οικότοποι που απαντώνται στην περιοχή είναι: Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή, 

Φρύγανα Sarcopoterium spinosum, Δάση σκληρόφυλλων που χρησιμοποιούνται για βοσκή (dehesas) με 

rcus ilex, Λιθώνες βαλκανικής χερσονήσου, Ασβεστολιθικά βράχια του Αιγαίου, Πρωτογενείς λειμώνες σε 

βραχώδεις δόμους, Σπήλαια των οποίων δεν γίνεται τουριστική εκμετάλλευση, Δάση κυπάρισσου (Acero

Cupression), Δάση πλάτανου της Ανατολής (Platanion orientalis), Παρόχθια δάση-στοές της θερμής Μεσογείου 

Tamaricetea), Δάση με Olea και Ceratonia. 

GR4340020: Λίμνη Αγυιάς 

ιάς βρίσκεται δίπλα στο ομώνυμο χωριό, 9 km δυτικά των Χανίων. Είναι μια μικρή 

λίμνη έκτασης 450 στρεμμάτων, η οποία επικοινωνεί νότια με την κοιλάδα του Φασά. Η κοιλάδα αυτή 

θεωρείται ως η πιο υγρή της Κρήτης. Η λίμνη δέχεται νερό από υπόγειες πηγές και από τον ποταμό 
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χλωρίδα με κοινά και ενδημικά είδη. Τα τελευταία παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και τα περισσότερα από 

 
αίγαγρος ή αγριοκάτσικο - Capra aegagrus 

α τοπικά ενδημικά Ferulago thyrsiflora και Petrorhagia dianthoides και μη ενδημική Κρητική 

περιλαμβάνονται στον Κατάλογο Απειλούμενων Ειδών της IUCN 

(1993), στην κατηγορία των απειλούμενων φυτών που χαρακτηρίζονται ως σπάνια και προστατεύονται από 

Κρητική Aγριονεραγκούλα - 
Ranunculus creticus 

Οι κυριότεροι οικότοποι που απαντώνται στην περιοχή είναι: Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή, 

Φρύγανα Sarcopoterium spinosum, Δάση σκληρόφυλλων που χρησιμοποιούνται για βοσκή (dehesas) με 

rcus ilex, Λιθώνες βαλκανικής χερσονήσου, Ασβεστολιθικά βράχια του Αιγαίου, Πρωτογενείς λειμώνες σε 

βραχώδεις δόμους, Σπήλαια των οποίων δεν γίνεται τουριστική εκμετάλλευση, Δάση κυπάρισσου (Acero-

στοές της θερμής Μεσογείου 

ιάς βρίσκεται δίπλα στο ομώνυμο χωριό, 9 km δυτικά των Χανίων. Είναι μια μικρή 

οποία επικοινωνεί νότια με την κοιλάδα του Φασά. Η κοιλάδα αυτή 

θεωρείται ως η πιο υγρή της Κρήτης. Η λίμνη δέχεται νερό από υπόγειες πηγές και από τον ποταμό 
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Η λίμνη ήταν βάλτος πριν η ΔΕΗ τη μετατρέψει σε τεχνητή, για την παραγωγή υδροηλεκτρι

Πλέον, το εργοστάσιο της ΔΕΗ δεν λειτουργεί, αλλά ο επισκέπτης μπορεί ακόμη να δει τις παλιές 

εγκαταστάσεις του. 

 

Η μικρή αυτή λίμνη φιλοξενεί ίσως τη μεγαλύτερη ποικιλία υδροχαρών φυτών στην Κρήτη, αλλά και πολύ 

σημαντικά είδης χλωρίδας και πανίδας, όπως σπάνια είδη φτέρης και βατράχων. Επίσης, στη λίμνη βρίσκουν 

καταφύγιο πολλά αποδημητικά, και μη, πουλιά. Η οικολογική σημασία της λίμνης της Αγ

και στο γεγονός ότι η λίμνη είναι ενταγμένη στον οικολογικό χάρτη 

από το δίκτυο Natura2000. 

Τα τελευταία χρόνια, τα αρδευτικά έργα της περιοχής έχουν μειώσει το μέγεθος της λίμνης, η οποία έχει 

γίνει βάλτος σε πολλά σημεία. Επίσης, σοβαρή θεωρείται η οικολογική καταστροφή που προκάλεσε

ντόπιος, όταν απελευθέρωσε αμερικανικούς βουβαλοβάτραχους

πολλαπλασιάστηκαν ανεξέλεγκτα, αφανίζοντας τον ενδημικό 

συνδυασμό με την εισαγωγή του λατινοαμερικάνικου ζιζανίου Papsalum distichum που έχει καλύψει τη λίμνη, 

αποτελούν τους κυριότερους λόγους της αλλοίωσης της βιοποικιλότητας της λίμνης. Προσπάθειες γίνονται 

ώστε να μην εξαπλωθούν αυτά τα ξενόφερτα είδη σε άλλους υδροβιότοπους της Κρήτης.

 

 GR4340006: Λίμνη Αγ

Η περιοχή τοποθετείται δυτικά των Χανίων. Στην παραλία βρίσκεται η αμμώδης ακτή του Πλατανιά και η 

εκβολή του Κερίτη. Στο εσωτερικό τμήμα υπάρχει η τεχνητή λίμνη Αγ

φυτικές βιοκοινωνίες. Η περιοχή προς τα νότια επικοινωνεί με την κο

υγρότοπου, οι μεγάλες συστάδες καλαμιού Phragmites australis, είναι σημαντικές για τη δομή του υδάτινου 

οικοσυστήματος. Στα νότια της λίμνης της Αγ

εγκαταστάσεις αυτές υπάρχουν δύο μεγάλες συστάδες Eucalyptus tostrata και Pinus brutia. 
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ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

Η λίμνη ήταν βάλτος πριν η ΔΕΗ τη μετατρέψει σε τεχνητή, για την παραγωγή υδροηλεκτρι

Πλέον, το εργοστάσιο της ΔΕΗ δεν λειτουργεί, αλλά ο επισκέπτης μπορεί ακόμη να δει τις παλιές 

 

Η μικρή αυτή λίμνη φιλοξενεί ίσως τη μεγαλύτερη ποικιλία υδροχαρών φυτών στην Κρήτη, αλλά και πολύ 

πανίδας, όπως σπάνια είδη φτέρης και βατράχων. Επίσης, στη λίμνη βρίσκουν 

καταφύγιο πολλά αποδημητικά, και μη, πουλιά. Η οικολογική σημασία της λίμνης της Αγ

είναι ενταγμένη στον οικολογικό χάρτη της Ευρώπης μέσω της προστασίας της 

Τα τελευταία χρόνια, τα αρδευτικά έργα της περιοχής έχουν μειώσει το μέγεθος της λίμνης, η οποία έχει 

γίνει βάλτος σε πολλά σημεία. Επίσης, σοβαρή θεωρείται η οικολογική καταστροφή που προκάλεσε

αμερικανικούς βουβαλοβάτραχους στη λίμνη πριν από χρόνια. Οι βάτραχοι 

πολλαπλασιάστηκαν ανεξέλεγκτα, αφανίζοντας τον ενδημικό βάτραχο της Κρήτης

συνδυασμό με την εισαγωγή του λατινοαμερικάνικου ζιζανίου Papsalum distichum που έχει καλύψει τη λίμνη, 

κυριότερους λόγους της αλλοίωσης της βιοποικιλότητας της λίμνης. Προσπάθειες γίνονται 

ώστε να μην εξαπλωθούν αυτά τα ξενόφερτα είδη σε άλλους υδροβιότοπους της Κρήτης.

GR4340006: Λίμνη Αγυιάς – Πλατανιάς – Ρέμα και εκβολή Κερίτη 

τοποθετείται δυτικά των Χανίων. Στην παραλία βρίσκεται η αμμώδης ακτή του Πλατανιά και η 

εκβολή του Κερίτη. Στο εσωτερικό τμήμα υπάρχει η τεχνητή λίμνη Αγυιάς, η οποία φιλοξενεί υδροχαρείς 

φυτικές βιοκοινωνίες. Η περιοχή προς τα νότια επικοινωνεί με την κοιλάδα του Φασά. Περιφερειακά του 

υγρότοπου, οι μεγάλες συστάδες καλαμιού Phragmites australis, είναι σημαντικές για τη δομή του υδάτινου 

οικοσυστήματος. Στα νότια της λίμνης της Αγυιάς βρίσκονται οι εγκαταστάσεις της ΔΕΥΑΧ ενώ κοντά στις 

ς υπάρχουν δύο μεγάλες συστάδες Eucalyptus tostrata και Pinus brutia. 
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Η λίμνη ήταν βάλτος πριν η ΔΕΗ τη μετατρέψει σε τεχνητή, για την παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας. 

Πλέον, το εργοστάσιο της ΔΕΗ δεν λειτουργεί, αλλά ο επισκέπτης μπορεί ακόμη να δει τις παλιές 

 

 

Η μικρή αυτή λίμνη φιλοξενεί ίσως τη μεγαλύτερη ποικιλία υδροχαρών φυτών στην Κρήτη, αλλά και πολύ 

πανίδας, όπως σπάνια είδη φτέρης και βατράχων. Επίσης, στη λίμνη βρίσκουν 

καταφύγιο πολλά αποδημητικά, και μη, πουλιά. Η οικολογική σημασία της λίμνης της Αγυιάς αντικατοπτρίζεται 

της Ευρώπης μέσω της προστασίας της 

Τα τελευταία χρόνια, τα αρδευτικά έργα της περιοχής έχουν μειώσει το μέγεθος της λίμνης, η οποία έχει 

γίνει βάλτος σε πολλά σημεία. Επίσης, σοβαρή θεωρείται η οικολογική καταστροφή που προκάλεσε ένας 

στη λίμνη πριν από χρόνια. Οι βάτραχοι 

βάτραχο της Κρήτης. Αυτό το γεγονός, σε 

συνδυασμό με την εισαγωγή του λατινοαμερικάνικου ζιζανίου Papsalum distichum που έχει καλύψει τη λίμνη, 

κυριότερους λόγους της αλλοίωσης της βιοποικιλότητας της λίμνης. Προσπάθειες γίνονται 

ώστε να μην εξαπλωθούν αυτά τα ξενόφερτα είδη σε άλλους υδροβιότοπους της Κρήτης. 

Ρέμα και εκβολή Κερίτη – Κοιλάδα Φάσα 

τοποθετείται δυτικά των Χανίων. Στην παραλία βρίσκεται η αμμώδης ακτή του Πλατανιά και η 

ιάς, η οποία φιλοξενεί υδροχαρείς 

ιλάδα του Φασά. Περιφερειακά του 

υγρότοπου, οι μεγάλες συστάδες καλαμιού Phragmites australis, είναι σημαντικές για τη δομή του υδάτινου 

ιάς βρίσκονται οι εγκαταστάσεις της ΔΕΥΑΧ ενώ κοντά στις 

ς υπάρχουν δύο μεγάλες συστάδες Eucalyptus tostrata και Pinus brutia.  
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Ευκάλυπτος - Eucalyptus tostrata

Όσον αφορά στον Κερίτη, μόνο το τελευταίο τμήμα του (μετά τη λίμνη) το οποίο τροφοδοτείται από τα 

νερά της λίμνης, έχει συνεχή παροχή νερού. Το υπόλοιπο τμήμα της διαδρομής του ποταμού προς τα πάνω, 

είναι χείμαρρος. Το νότιο τμήμα της περιοχής, η κοιλάδα του Φασά, χαρακτηρίζεται από υδροχαρείς 

βιοκοινωνίες καλής δομής. Στο πάνω τμήμα της κοιλάδας κατά μήκος του ποταμού υ

Brachypodio - Holoschoenion. Στις απότομες σχιστολιθικές πλαγιές συναντ

Adiantetum και ιδιαίτερα τα πλούσι

βρυόφυτα. Οι φτέρες καλύπτουν το 3%

 

Η ποιότητα και η σημαντικότητα της λίμνης Αγ

περιορισμένο γενικά αριθμό των επιφανειακών νερών στην Κρήτη, 2) στο σπουδαίο ρόλο των

συστημάτων στην υδάτινη ισορροπία και βιοποικιλότητα του νησιού, 3) στη σημασία των υγροτόπων ως 

σταθμούς των μεταναστευτικών πουλιών, 4) στην ποικιλότητα βιοτόπων, 5) στη μεγάλη βιοποικιλότητα, 6) 

στη σημαντική παρουσία του ενδημικού είδους P

άκρο της εξάπλωσής του, 7) στη γεωγραφική σύνδεση της περιοχής με τα Λευκά Όρη της Κρήτης. Η κοιλάδα 

Φασά θεωρείται επίσης εξαίρετης αξίας, λόγω της παρουσίας της Woodwardia radicans.
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ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

 

Eucalyptus tostrata Τραχεία πεύκη -

Όσον αφορά στον Κερίτη, μόνο το τελευταίο τμήμα του (μετά τη λίμνη) το οποίο τροφοδοτείται από τα 

ει συνεχή παροχή νερού. Το υπόλοιπο τμήμα της διαδρομής του ποταμού προς τα πάνω, 

είναι χείμαρρος. Το νότιο τμήμα της περιοχής, η κοιλάδα του Φασά, χαρακτηρίζεται από υδροχαρείς 

βιοκοινωνίες καλής δομής. Στο πάνω τμήμα της κοιλάδας κατά μήκος του ποταμού υπάρχουν τύποι βλάστησης 

Holoschoenion. Στις απότομες σχιστολιθικές πλαγιές συναντώνται

πλούσια σε είδη βούρλα Scirpus cernuus ή Isolepis cernua

βρυόφυτα. Οι φτέρες καλύπτουν το 3% της περιοχής με εξαίρετη αντιπροσωπευτικότητα και καλή διατήρηση.

 

Η ποιότητα και η σημαντικότητα της λίμνης Αγυιάς και της εκβολής του Κερίτη βασίζονται: 1) στον 

περιορισμένο γενικά αριθμό των επιφανειακών νερών στην Κρήτη, 2) στο σπουδαίο ρόλο των

συστημάτων στην υδάτινη ισορροπία και βιοποικιλότητα του νησιού, 3) στη σημασία των υγροτόπων ως 

σταθμούς των μεταναστευτικών πουλιών, 4) στην ποικιλότητα βιοτόπων, 5) στη μεγάλη βιοποικιλότητα, 6) 

στη σημαντική παρουσία του ενδημικού είδους Podarcis erhardii cretensis καθώς η Κρήτη είναι το νοτιότερο 

άκρο της εξάπλωσής του, 7) στη γεωγραφική σύνδεση της περιοχής με τα Λευκά Όρη της Κρήτης. Η κοιλάδα 

Φασά θεωρείται επίσης εξαίρετης αξίας, λόγω της παρουσίας της Woodwardia radicans.
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- Pinus brutia 

Όσον αφορά στον Κερίτη, μόνο το τελευταίο τμήμα του (μετά τη λίμνη) το οποίο τροφοδοτείται από τα 

ει συνεχή παροχή νερού. Το υπόλοιπο τμήμα της διαδρομής του ποταμού προς τα πάνω, 

είναι χείμαρρος. Το νότιο τμήμα της περιοχής, η κοιλάδα του Φασά, χαρακτηρίζεται από υδροχαρείς 

πάρχουν τύποι βλάστησης 

ώνται ο τύπος Acrocladio-

Isolepis cernua με πολλά σπάνια 

της περιοχής με εξαίρετη αντιπροσωπευτικότητα και καλή διατήρηση. 

 

ιάς και της εκβολής του Κερίτη βασίζονται: 1) στον 

περιορισμένο γενικά αριθμό των επιφανειακών νερών στην Κρήτη, 2) στο σπουδαίο ρόλο των υγροτοπικών 

συστημάτων στην υδάτινη ισορροπία και βιοποικιλότητα του νησιού, 3) στη σημασία των υγροτόπων ως 

σταθμούς των μεταναστευτικών πουλιών, 4) στην ποικιλότητα βιοτόπων, 5) στη μεγάλη βιοποικιλότητα, 6) 

odarcis erhardii cretensis καθώς η Κρήτη είναι το νοτιότερο 

άκρο της εξάπλωσής του, 7) στη γεωγραφική σύνδεση της περιοχής με τα Λευκά Όρη της Κρήτης. Η κοιλάδα 

Φασά θεωρείται επίσης εξαίρετης αξίας, λόγω της παρουσίας της Woodwardia radicans. 
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Brachypodio - 

Holoschoenion 

 

Οι κυριότεροι οικότοποι που απαντώνται στην περιοχή είναι: Εκβολές ποταμών, Κινούμενες θίνες της 

ακτογραμμής με Ammophila arenaria (λευκές θίνες), Σκληρά 

χαροειδών characees, Μεσογειακά εποχικά τέλματα, Η επιπλέουσα βλάστηση υδροχαρών φυτών (βατραχιώδη) 

των ποταμών στους πρόποδες των βουνών και στις πεδιάδες, Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή, 

Ασβεστούχοι βάλτοι με Cladium mariscus και Carex davalliana, Δάση πλάτανου της Ανατολής (Platanion 

orientalis). 
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Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

 
ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

 

Βούρλα - Scirpus cernuus ή 

Isolepis cernua 
Woodwardia radicans

Οι κυριότεροι οικότοποι που απαντώνται στην περιοχή είναι: Εκβολές ποταμών, Κινούμενες θίνες της 

ακτογραμμής με Ammophila arenaria (λευκές θίνες), Σκληρά ολίγο-μεσοτροφικά ύδατα με βενθική βλάστηση 

χαροειδών characees, Μεσογειακά εποχικά τέλματα, Η επιπλέουσα βλάστηση υδροχαρών φυτών (βατραχιώδη) 

των ποταμών στους πρόποδες των βουνών και στις πεδιάδες, Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή, 

τοι με Cladium mariscus και Carex davalliana, Δάση πλάτανου της Ανατολής (Platanion 

Τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους (ΤΙΦΚ) 

Τα Τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους που απαντώνται στο Δήμο Χανίων φαίνονται 

πραγματοποιείται αναλυτική περιγραφή τους: 

3.: Τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους περιοχής μελέτης

Ονομασία Έκταση Χαρτογραφική Απεικόνιση

Θέρισο 
679,62 
εκτάρια 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 

Σελ. 15 από 486 

 

Woodwardia radicans 

Οι κυριότεροι οικότοποι που απαντώνται στην περιοχή είναι: Εκβολές ποταμών, Κινούμενες θίνες της 

μεσοτροφικά ύδατα με βενθική βλάστηση 

χαροειδών characees, Μεσογειακά εποχικά τέλματα, Η επιπλέουσα βλάστηση υδροχαρών φυτών (βατραχιώδη) 

των ποταμών στους πρόποδες των βουνών και στις πεδιάδες, Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή, 

τοι με Cladium mariscus και Carex davalliana, Δάση πλάτανου της Ανατολής (Platanion 

φαίνονται στον Πίνακα που 

περιοχής μελέτης 

Χαρτογραφική Απεικόνιση 

 



 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

 

 

Κωδικός Τόπου Ονομασία

AT6010036 Άπτερα

 AT6010096: Θέρισο

Το Θέρισο βρίσκεται στους βόρειους πρόποδες των Λευκών Ορέων στην είσοδο του Θερισιανού Φαραγγιού. 

Περιβάλλεται από λόφους που καλύπτονται αραιά από κυπαρίσσια και ελιές

πλατάνια και η παρόχθια βλάστηση

δρόμος προς Χανιά ανέρχεται από το στενό Θερισιανό φαράγγι. Η περιοχή παρουσιάζει αρχαιολογικό, ιστορικό, 

φυσικό, οικολογικό ενδιαφέρον και είναι χαρακτηρισμένος και χώρος Ειδικής Κρατικής Προστασίας

βραχώδεις σχηματισμοί, οι ορθοπλαγιές, οι εκκλησίες και τα μοναστήρια, οι ελαιώνες, το ορεινό τοπίο, το 

φαράγγι είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του τοπίου σε συνδυασμό με την εικόνα ενός οικισμού που 

αναπτύσσεται κατά μήκος του ποταμού και στον οποίο κυριαρ

της περιοχής τα ξηρά λιβάδια σε πυριτικά εδάφη και η παρόχθια βλάστηση και αξιόλογα φυτά που 

συναντώνται είναι Petromarula pinnata

 

Petromarula pinnata 

 AT6010036: Άπτερα

Ο αρχαίος οικισμός Άπτερα βρίσκεται σε πλάτωμα μιας ράχης με 

κατεύθυνση Δ-Α, πάνω από τον κόλπο της Σούδας. Υπάρχουν λίγες 

καλλιέργειες ελιάς και εγκαταλειμμένοι αγροί που έχουν καλυφθεί 

από φρύγανα και μακκία. Στο άκρο του πλατώματος υπάρχει 

ενετικός πύργος με θέα προς το φρούριο 

Σούδας προς Β, προς τη βόρεια ακτή και την πεδιάδα με τον 

ελαιώνα στα ΒΑ και τα Λευκά όρη στα ΝΔ. 

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

 
ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

Ονομασία Έκταση Χαρτογραφική Απεικόνιση

Άπτερα 
287 

εκτάρια 

AT6010096: Θέρισο 

Θέρισο βρίσκεται στους βόρειους πρόποδες των Λευκών Ορέων στην είσοδο του Θερισιανού Φαραγγιού. 

Περιβάλλεται από λόφους που καλύπτονται αραιά από κυπαρίσσια και ελιές. Στο ποτάμι 

παρόχθια βλάστηση είναι πολύ πυκνή. Τα ορεινά λειβάδια απειλούνται από 

δρόμος προς Χανιά ανέρχεται από το στενό Θερισιανό φαράγγι. Η περιοχή παρουσιάζει αρχαιολογικό, ιστορικό, 

φυσικό, οικολογικό ενδιαφέρον και είναι χαρακτηρισμένος και χώρος Ειδικής Κρατικής Προστασίας

βραχώδεις σχηματισμοί, οι ορθοπλαγιές, οι εκκλησίες και τα μοναστήρια, οι ελαιώνες, το ορεινό τοπίο, το 

φαράγγι είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του τοπίου σε συνδυασμό με την εικόνα ενός οικισμού που 

αναπτύσσεται κατά μήκος του ποταμού και στον οποίο κυριαρχούν οι πλατείες. Χαρακτηριστικά ενδιαιτήματα 

της περιοχής τα ξηρά λιβάδια σε πυριτικά εδάφη και η παρόχθια βλάστηση και αξιόλογα φυτά που 

Petromarula pinnata, Ranunculus asiaticus, Tulipa saxatilis. 

 

Ranunculus asiaticus 

AT6010036: Άπτερα 

Άπτερα βρίσκεται σε πλάτωμα μιας ράχης με 

Α, πάνω από τον κόλπο της Σούδας. Υπάρχουν λίγες 

καλλιέργειες ελιάς και εγκαταλειμμένοι αγροί που έχουν καλυφθεί 

από φρύγανα και μακκία. Στο άκρο του πλατώματος υπάρχει 

ρούριο Ιντζεδίν και τον κόλπο της 

Σούδας προς Β, προς τη βόρεια ακτή και την πεδιάδα με τον 

ελαιώνα στα ΒΑ και τα Λευκά όρη στα ΝΔ.  

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 

Σελ. 16 από 486 

Χαρτογραφική Απεικόνιση 

 

Θέρισο βρίσκεται στους βόρειους πρόποδες των Λευκών Ορέων στην είσοδο του Θερισιανού Φαραγγιού. 

. Στο ποτάμι αναπτύσσονται 

απειλούνται από υπερβόσκηση. Ο 

δρόμος προς Χανιά ανέρχεται από το στενό Θερισιανό φαράγγι. Η περιοχή παρουσιάζει αρχαιολογικό, ιστορικό, 

φυσικό, οικολογικό ενδιαφέρον και είναι χαρακτηρισμένος και χώρος Ειδικής Κρατικής Προστασίας. Οι 

βραχώδεις σχηματισμοί, οι ορθοπλαγιές, οι εκκλησίες και τα μοναστήρια, οι ελαιώνες, το ορεινό τοπίο, το 

φαράγγι είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του τοπίου σε συνδυασμό με την εικόνα ενός οικισμού που 

χούν οι πλατείες. Χαρακτηριστικά ενδιαιτήματα 

της περιοχής τα ξηρά λιβάδια σε πυριτικά εδάφη και η παρόχθια βλάστηση και αξιόλογα φυτά που 

 

Tulipa saxatilis 

 



 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

 

 

Η θέα προς όλες τις κατευθύνσεις είναι εξαίρετη παρά τους οικισμούς που έχουν αναπτυχθεί γύρω από το 

φρούριο Ιντζεδίν και την πεδιάδα στη βόρεια ακτή

αρχαία κτίσματα, τον αρχαιολογικό χώρο, τους βραχώδεις σχηματισμούς και τις ορθοπλαγιές, τα βυζαντινά και 

μεσαιωνικά κτίσματα, τους ελαιώνες, το ημιορεινό τοπίο και τους λόφους

Χαρακτηριστικά ενδιαιτήματα είναι η ακαλλιέργητη και διαταραγμένη γη, οι γυμνοί βράχοι και οι κρημνοί της 

ενδοχώρας και τα φρύγανα. 

 Βιότοποι CORINE 

Οι βιότοποι του Δήμου Χανίων που έχουν ενταχθεί στον Ευρωπαϊκό Κατάλογ

φαίνονται στον Πίνακα που ακολουθεί ενώ παρακάτω πραγματοποιείται αναλυτική περιγραφή τους.

Πίνακας Α.3.1.

Κωδικός Τόπου Ονομασία

A00050035 
Ρέμα και εκβολή Πέρα 

Σούδας 

A00050034 
Κοιλάδα και εκβολή 

Κοίλιαρη

A00030051 Φαράγγι Θερίσου

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

 
ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

Η θέα προς όλες τις κατευθύνσεις είναι εξαίρετη παρά τους οικισμούς που έχουν αναπτυχθεί γύρω από το 

ι την πεδιάδα στη βόρεια ακτή. Ο τύπος του τοπίου διαμορφώνεται συνολικά από τα 

αρχαία κτίσματα, τον αρχαιολογικό χώρο, τους βραχώδεις σχηματισμούς και τις ορθοπλαγιές, τα βυζαντινά και 

μεσαιωνικά κτίσματα, τους ελαιώνες, το ημιορεινό τοπίο και τους λόφους, τα λιβάδια και τους φρυγανότοπους. 

Χαρακτηριστικά ενδιαιτήματα είναι η ακαλλιέργητη και διαταραγμένη γη, οι γυμνοί βράχοι και οι κρημνοί της 

 

Οι βιότοποι του Δήμου Χανίων που έχουν ενταχθεί στον Ευρωπαϊκό Κατάλογο των Βιοτόπων 

στον Πίνακα που ακολουθεί ενώ παρακάτω πραγματοποιείται αναλυτική περιγραφή τους.

 

Πίνακας Α.3.1.4.: Βιότοποι καταλόγου CORINE περιοχής μελέτης

Ονομασία Έκταση Χαρτογραφική Απεικόνιση

εκβολή Πέρα 
 

35 εκτάρια 

Κοιλάδα και εκβολή 
Κοίλιαρη 

400 εκτάρια 

Φαράγγι Θερίσου 950 εκτάρια 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 

Σελ. 17 από 486 

Η θέα προς όλες τις κατευθύνσεις είναι εξαίρετη παρά τους οικισμούς που έχουν αναπτυχθεί γύρω από το 

. Ο τύπος του τοπίου διαμορφώνεται συνολικά από τα 

αρχαία κτίσματα, τον αρχαιολογικό χώρο, τους βραχώδεις σχηματισμούς και τις ορθοπλαγιές, τα βυζαντινά και 

, τα λιβάδια και τους φρυγανότοπους. 

Χαρακτηριστικά ενδιαιτήματα είναι η ακαλλιέργητη και διαταραγμένη γη, οι γυμνοί βράχοι και οι κρημνοί της 

ο των Βιοτόπων CORINE, 

στον Πίνακα που ακολουθεί ενώ παρακάτω πραγματοποιείται αναλυτική περιγραφή τους. 

περιοχής μελέτης 

Χαρτογραφική Απεικόνιση 

 

 

 



 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

 

 

Κωδικός Τόπου Ονομασία

A00010068 Λευκά Όρη

 

 A00050035: Ρέμα και εκβολή Πέρα Σούδας

Πρόκειται για την εκβολή ρέματος με λασπότοπους, 

υγρά λιβάδια και καλαμιώνες στην περιφέρεια της πόλης 

της Σούδας. Η περιοχή προσελκύει παρυδάτια και άλλα 

υδρόβια πτηνά με πιο αξιόλογο το Μαυρότριγγα (Tringa 

erythropus) και είναι πολύ ευαίσθητο στην ρύπανση, 

στο κυνήγι και σε άλλες οχλήσεις, καθώς βρίσκε

κοντά σε αστική περιοχή. 

 

 A00050034: Κοιλάδα και εκβολή Κοίλιαρη

Ο βιότοπος περιλαμβάνει ρέμα, το στόμιο του οποίου είναι μέσα στη θάλασσα. Μεταφέρονται σχετικά 

μεγάλες ποσότητες νερού. Από το 1992 

μεγάλη αλλοίωση. Η λειτουργία λατομείου στην ευρύτερη περιοχή  και η άντληση ποσοτήτων νερού για 

διάφορες χρήσεις αποτελούν τους σημαντικότερους παράγοντες υποβάθμισης του βιοτόπου. Το πιο αξιόλο

πτηνό είναι η Gallinula chloropus (Νερόκοτα) ενώ αξιόλογα αμφίβια είναι η 

η Mauremys caspica rivulata (Ποταμοχελώνα)

 

Gallinula chloropus 

 

 A00030051: Φαράγγι Θερίσου

Πρόκειται για το στενό στη βόρεια πλευρά των Λευκών Ορέων της Κρήτης

αειθαλή δάση. Στο φαράγγι υπάρχουν ενδημικά φυτά, θηλαστικά 

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

 
ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

Ονομασία Έκταση Χαρτογραφική Απεικόνιση

Λευκά Όρη 
63092,15 
εκτάρια 

A00050035: Ρέμα και εκβολή Πέρα Σούδας 

Πρόκειται για την εκβολή ρέματος με λασπότοπους, 

υγρά λιβάδια και καλαμιώνες στην περιφέρεια της πόλης 

της Σούδας. Η περιοχή προσελκύει παρυδάτια και άλλα 

υδρόβια πτηνά με πιο αξιόλογο το Μαυρότριγγα (Tringa 

erythropus) και είναι πολύ ευαίσθητο στην ρύπανση, 

στο κυνήγι και σε άλλες οχλήσεις, καθώς βρίσκεται 

A00050034: Κοιλάδα και εκβολή Κοίλιαρη (εκτός περιοχής μελέτης)

έμα, το στόμιο του οποίου είναι μέσα στη θάλασσα. Μεταφέρονται σχετικά 

μεγάλες ποσότητες νερού. Από το 1992 όπου η περιοχή ήταν ανέπαφη στο μεγαλύτερο μέρος 

μεγάλη αλλοίωση. Η λειτουργία λατομείου στην ευρύτερη περιοχή  και η άντληση ποσοτήτων νερού για 

διάφορες χρήσεις αποτελούν τους σημαντικότερους παράγοντες υποβάθμισης του βιοτόπου. Το πιο αξιόλο

(Νερόκοτα) ενώ αξιόλογα αμφίβια είναι η Emys orbicularis

(Ποταμοχελώνα). 

 

Emys orbicularis Mauremys caspica rivulata

A00030051: Φαράγγι Θερίσου 

Πρόκειται για το στενό στη βόρεια πλευρά των Λευκών Ορέων της Κρήτης, με ε

πάρχουν ενδημικά φυτά, θηλαστικά (Ruicapra rupicapra balcanica (

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 
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Χαρτογραφική Απεικόνιση 

 

 

(εκτός περιοχής μελέτης) 

έμα, το στόμιο του οποίου είναι μέσα στη θάλασσα. Μεταφέρονται σχετικά 

η περιοχή ήταν ανέπαφη στο μεγαλύτερο μέρος της, έχει συνέβη 

μεγάλη αλλοίωση. Η λειτουργία λατομείου στην ευρύτερη περιοχή  και η άντληση ποσοτήτων νερού για 

διάφορες χρήσεις αποτελούν τους σημαντικότερους παράγοντες υποβάθμισης του βιοτόπου. Το πιο αξιόλογο 

Emys orbicularis (Βαλτοχελώνα) και 

 

Mauremys caspica rivulata 

, με εκτεταμένα πεύκα και 

(Ruicapra rupicapra balcanica (Αγριόγιδα), 
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Capra aegagrus (Αγριοκάτσικο)) και 

europaeus (Γυδοβυζάχτρα), Gypaetus barbatus aureus

arborea (Δεντροσταρήθρα), Pyrrhocorax pyrrhocorax docilis

 

Capra aegagrus 
Aquila chrysaetos 

 

Lullula arborea arborea 

 

 A00010068: Λευκά Όρη

Ορεινός όγκος, πολύ άγριος, στη νοτιοδυτική ακτή τ

στενά, από τα οποία το διάσημο φαράγγι της Σαμαριάς έχει γίνει Εθνικός Δρυμός. Υπάρχουν πολλές κορυφές 

καθώς και ένα οροπέδιο που χρησιμοποιείται ακόμη έντονα ως βοσκότοπος. Έχουν γίνει προσπάθειες για να 

απομακρυνθούν τα κοπάδια των ήμερων κατσικιών από συγκεκριμένες περιοχές, ώστε να προστατευθούν τα 

άγρια που ζούνε στα φαράγγια. 

Η αξία της περιοχής έγκειται στο μεγάλο αριθμό από ενδημικά και άλλα σπάνια φυτά. Στα πουλιά στα οποία 

συμπεριλαμβάνεται ο Aquilla chrysaetos (Χρυσαετός), τα Gyps fulvus (Όρνεα) και o Gypaetus barbatus 

(Γυπαετός). Απαράμιλλη πανίδα με το μοναδικό πληθυσμό στην Ευρώπη του καθαρού Capra aegagrus 

cretensii (Κρητικό Αγριόγιδο) και άλλων ενδημικών υποειδών πανίδας.

 

 Καταφύγια Άγριας Ζωής

Στην περιοχή μελέτης δεν συναντώνται Καταφύγια Άγριας Ζωής. Σε επίπεδο Δήμου Χανίων, αναπτύσσονται 

τα κάτωθι αναφερόμενα Καταφύγια Άγριας Ζωής, τα οποία έχουν οριοθετηθεί για την προστασία ποικίλων 

θηραμάτων που διαθέτουν: 

Πίνακας Α.3.1.

Ονομασία Έκταση

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

 
ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

) και αξιόλογα πτηνά (Aquila chrysaetos chrysaetos (Χρυσαητός), 

Gypaetus barbatus aureus (Γυπαητός), Gyps fulvus 

Pyrrhocorax pyrrhocorax docilis (Κοκκινοκαλιακούδα). 

  
Aquila chrysaetos 

chrysaetos 
Caprimulgus europaeus 

 
 

Gyps fulvus 
Pyrrhocorax pyrrhocorax 

docilis 

A00010068: Λευκά Όρη 

Ορεινός όγκος, πολύ άγριος, στη νοτιοδυτική ακτή της Κρήτης. Πολλά εντυπωσιακά φαράγγια, βαθιά και 

στενά, από τα οποία το διάσημο φαράγγι της Σαμαριάς έχει γίνει Εθνικός Δρυμός. Υπάρχουν πολλές κορυφές 

καθώς και ένα οροπέδιο που χρησιμοποιείται ακόμη έντονα ως βοσκότοπος. Έχουν γίνει προσπάθειες για να 

ομακρυνθούν τα κοπάδια των ήμερων κατσικιών από συγκεκριμένες περιοχές, ώστε να προστατευθούν τα 

Η αξία της περιοχής έγκειται στο μεγάλο αριθμό από ενδημικά και άλλα σπάνια φυτά. Στα πουλιά στα οποία 

Aquilla chrysaetos (Χρυσαετός), τα Gyps fulvus (Όρνεα) και o Gypaetus barbatus 

(Γυπαετός). Απαράμιλλη πανίδα με το μοναδικό πληθυσμό στην Ευρώπη του καθαρού Capra aegagrus 

cretensii (Κρητικό Αγριόγιδο) και άλλων ενδημικών υποειδών πανίδας. 

Άγριας Ζωής 

Στην περιοχή μελέτης δεν συναντώνται Καταφύγια Άγριας Ζωής. Σε επίπεδο Δήμου Χανίων, αναπτύσσονται 

τα κάτωθι αναφερόμενα Καταφύγια Άγριας Ζωής, τα οποία έχουν οριοθετηθεί για την προστασία ποικίλων 

Πίνακας Α.3.1.5.: Καταφύγια Άγριας Ζωής Δήμου Χανίων 

Έκταση Απόφαση Χαρτογραφική Απεικόνιση

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 
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(Χρυσαητός), Caprimulgus 

Gyps fulvus (Όρνιο), Lullula arborea 

  
Gypaetus barbatus 

aureus 

 

 

ης Κρήτης. Πολλά εντυπωσιακά φαράγγια, βαθιά και 

στενά, από τα οποία το διάσημο φαράγγι της Σαμαριάς έχει γίνει Εθνικός Δρυμός. Υπάρχουν πολλές κορυφές 

καθώς και ένα οροπέδιο που χρησιμοποιείται ακόμη έντονα ως βοσκότοπος. Έχουν γίνει προσπάθειες για να 

ομακρυνθούν τα κοπάδια των ήμερων κατσικιών από συγκεκριμένες περιοχές, ώστε να προστατευθούν τα 

Η αξία της περιοχής έγκειται στο μεγάλο αριθμό από ενδημικά και άλλα σπάνια φυτά. Στα πουλιά στα οποία 

Aquilla chrysaetos (Χρυσαετός), τα Gyps fulvus (Όρνεα) και o Gypaetus barbatus 

(Γυπαετός). Απαράμιλλη πανίδα με το μοναδικό πληθυσμό στην Ευρώπη του καθαρού Capra aegagrus 

Στην περιοχή μελέτης δεν συναντώνται Καταφύγια Άγριας Ζωής. Σε επίπεδο Δήμου Χανίων, αναπτύσσονται 

τα κάτωθι αναφερόμενα Καταφύγια Άγριας Ζωής, τα οποία έχουν οριοθετηθεί για την προστασία ποικίλων 

αφύγια Άγριας Ζωής Δήμου Χανίων 

Χαρτογραφική Απεικόνιση 
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Ονομασία Έκταση

Σταυρός – Χορδάκι Δ. 
Ακρωτηρίου 

12442,1 
στρέμματα

Στύλου – Κατωχωρίου τ. 
Δήμων Αρμενίων & 

Κεραμιών 

10156,73 
στρέμματα

 

 Εκτροφεία Θηραμάτων

Επίσης και όσον αφορά τα εκτροφεία θηραμάτων, δεν υπάρχουν οριοθετημένα εντός των μελετώμενων 

Δημοτικών Ενοτήτων. Σε επίπεδο Δήμου Χανίων, ιδρύθηκε το Καταφύγιο Θηραμάτων στη νησίδα Αγ. 

Θεόδωροι (Θεοδωρού) με τις Αποφάσεις 147049/223/07

05-1976/ΦΕΚ706Β/27-05-1976 του Υπ. Γεωργίας, , έκτασης 697 στρεμμάτων, όπου έχει απαγορευτεί επ’ 

αόριστον η θήρα και η οποιαδήποτε βλάβη των εκτρεφόμενων εκεί θηραμάτων.

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

 
ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

Έκταση Απόφαση Χαρτογραφική Απεικόνιση

12442,1 
στρέμματα 

2608/17-05-2001/ 
ΦΕΚ 813/27-06-

2001 

10156,73 
στρέμματα 

4702/26-07-2002/ 
ΦΕΚ 1144/03-09-

2002 

Εκτροφεία Θηραμάτων 

Επίσης και όσον αφορά τα εκτροφεία θηραμάτων, δεν υπάρχουν οριοθετημένα εντός των μελετώμενων 

Δημοτικών Ενοτήτων. Σε επίπεδο Δήμου Χανίων, ιδρύθηκε το Καταφύγιο Θηραμάτων στη νησίδα Αγ. 

Αποφάσεις 147049/223/07-10-1953/ΦΕΚ9133Β/16-03-

1976 του Υπ. Γεωργίας, , έκτασης 697 στρεμμάτων, όπου έχει απαγορευτεί επ’ 

αόριστον η θήρα και η οποιαδήποτε βλάβη των εκτρεφόμενων εκεί θηραμάτων. 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 
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Χαρτογραφική Απεικόνιση 

 

 

Επίσης και όσον αφορά τα εκτροφεία θηραμάτων, δεν υπάρχουν οριοθετημένα εντός των μελετώμενων 

Δημοτικών Ενοτήτων. Σε επίπεδο Δήμου Χανίων, ιδρύθηκε το Καταφύγιο Θηραμάτων στη νησίδα Αγ. 

-1954 και 36523/1881/15-

1976 του Υπ. Γεωργίας, , έκτασης 697 στρεμμάτων, όπου έχει απαγορευτεί επ’ 
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 Δασικές Εκτάσεις 

Τα δάση ανάλογα με το ιδιοκτησιακό καθεστώς διακρίνονται στις εξής κατηγορίες: 

α) Δημόσια δάση: είναι τα δάση που την υψηλή κυριότητα και την επικαρπία έχει το Δημόσιο.

β) Κοινοτικά δάση (Δημοτικά): είναι τα δάση που την υψηλή κυριότητα και την επικαρπία έχει το 

Νομικό Πρόσωπο του Δήμου

γ) Διακατεχόμενα δάση: είναι τα δάση που ανήκουν κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητας στο Δημόσιο, 

οι δε διακάτοχοι (Δήμος 

καρπώσεως, χωρίς να μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτά για άλλους εκτός της δασικής 

εκμετάλλευσης σκοπούς (δηλ. εκχερσώσεις, κατατμήσεις, κ.λπ.).

δ) Ιδιωτικά δάση: είναι τα δάση που την υψηλή κυριότητα και την επικαρπία έχουν φυσ

πρόσωπα. 

Επίσης υπάρχουν τα Μοναστηριακά

διακατεχόμενα ή στα ιδιωτικά δάση, καθώς και τα 

Δημόσιο και την επικαρπία έχουν οι ιδιώτ

Η συνολική έκταση κατά μορφές δασοπονικής εκμετάλλευσης, διακρίνεται σε:

Δασοσκεπείς εκτάσεις: περιλαμβάνονται οι εκτάσεις εκείνες οι οποίες καλύπτονται από πυκνή δασική 

βλάστηση με βαθμό συγκόμωσης μεγαλύτερο ή ίσο του 0,5 και που γενικά στα οικονομικ

δάση προορίζονται για τη διηνεκή παραγωγή ξύλου.

Μερικώς δασοσκεπείς εκτάσεις

δασική βλάστηση με βαθμό συγκόμωσης μικρότερο του 0,5.

Οι εχθροί και οι κίνδυνοι που απειλ

ανόργανους παράγοντες. 

1. Οργανικοί παράγοντες 

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

 
ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

 

Τα δάση ανάλογα με το ιδιοκτησιακό καθεστώς διακρίνονται στις εξής κατηγορίες: 

: είναι τα δάση που την υψηλή κυριότητα και την επικαρπία έχει το Δημόσιο.

(Δημοτικά): είναι τα δάση που την υψηλή κυριότητα και την επικαρπία έχει το 

του Δήμου. 

: είναι τα δάση που ανήκουν κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητας στο Δημόσιο, 

 – Συνεταιρισμοί) ασκούσαν και ασκούν ήδη περιορισμένα δικαιώματα 

καρπώσεως, χωρίς να μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτά για άλλους εκτός της δασικής 

εκμετάλλευσης σκοπούς (δηλ. εκχερσώσεις, κατατμήσεις, κ.λπ.). 

: είναι τα δάση που την υψηλή κυριότητα και την επικαρπία έχουν φυσ

Μοναστηριακά τα οποία ανάλογα με το ποιος έχει την επικαρπία εντάσσονται στα 

διακατεχόμενα ή στα ιδιωτικά δάση, καθώς και τα Συνδιακατεχόμενα όπου την υψηλή κυριότητα έχει το 

Δημόσιο και την επικαρπία έχουν οι ιδιώτες. 

Η συνολική έκταση κατά μορφές δασοπονικής εκμετάλλευσης, διακρίνεται σε: 

: περιλαμβάνονται οι εκτάσεις εκείνες οι οποίες καλύπτονται από πυκνή δασική 

βλάστηση με βαθμό συγκόμωσης μεγαλύτερο ή ίσο του 0,5 και που γενικά στα οικονομικ

δάση προορίζονται για τη διηνεκή παραγωγή ξύλου. 

Μερικώς δασοσκεπείς εκτάσεις: περιλαμβάνονται οι εκτάσεις εκείνες οι οποίες καλύπτονται από αραιή 

δασική βλάστηση με βαθμό συγκόμωσης μικρότερο του 0,5. 

Οι εχθροί και οι κίνδυνοι που απειλούν τα δάση του Δήμου Χανίων διακρίνονται σε οργανικούς και 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 
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Τα δάση ανάλογα με το ιδιοκτησιακό καθεστώς διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:  

: είναι τα δάση που την υψηλή κυριότητα και την επικαρπία έχει το Δημόσιο. 

(Δημοτικά): είναι τα δάση που την υψηλή κυριότητα και την επικαρπία έχει το 

: είναι τα δάση που ανήκουν κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητας στο Δημόσιο, 

ν ήδη περιορισμένα δικαιώματα 

καρπώσεως, χωρίς να μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτά για άλλους εκτός της δασικής 

: είναι τα δάση που την υψηλή κυριότητα και την επικαρπία έχουν φυσικά ή νομικά 

τα οποία ανάλογα με το ποιος έχει την επικαρπία εντάσσονται στα 

όπου την υψηλή κυριότητα έχει το 

: περιλαμβάνονται οι εκτάσεις εκείνες οι οποίες καλύπτονται από πυκνή δασική 

βλάστηση με βαθμό συγκόμωσης μεγαλύτερο ή ίσο του 0,5 και που γενικά στα οικονομικώς εκμεταλλευόμενα 

: περιλαμβάνονται οι εκτάσεις εκείνες οι οποίες καλύπτονται από αραιή 

διακρίνονται σε οργανικούς και 
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i. Βοσκή 

Για κάθε δάσος η βόσκηση αποτελεί έναν από τους σπουδαιότερους παράγοντες απειλής 

της εξέλιξής του. Κατά το παρελθόν το πρόβλημα ήταν έντονο στις δασικές περιοχές του 

Δήμου Χανίων, λόγω του μεγάλου αριθμού γιδοπροβάτων που έβοσκαν στα δάση. Σήμερα 

το πρόβλημα καθίσταται μικρότερο καθώς έχει ελαττωθεί σημαντικά ο αριθμός των 

βοσκόντων ζώων 

σημαίνει ότι το πρόβλημα έχει εκλείψει. Τα σημάδια των ζημιών των δρυοσυστάδων είναι 

εμφανή. 

ii. Εκχερσώσεις 

Το πρόβλημα αυτό επιβάρυνε το δάσος παλαιότερα, λόγω της πληθυσμιακής πίεσης και της 

μειωμένης παραγωγικότητας των χωραφιών. Σήμερα, το πρόβλημα αυτό δεν υφίσταται 

λόγω εσωτερικής και εξωτερικής μετανάστευσης και αλλαγής των κοινωνικοοικονομικών 

συνθηκών. 

iii.  Έντομα – μύκητες κλπ

Δεν υπάρχει ιδιαίτερο πρόβλημα στα δάση 

ιδιαίετρους χειρισμούς για να αντιμετωπιστεί. Έχουν παρατηρηθεί κάποιες μικρές 

προσβολές από φλοιοφάγα έντομα, οι οποίες όμως δεν είναι άξιες λό

γηραιών ατόμων δρυός από 

εξυγιαντικές επεμβάσεις (υλοτομίες).

iv. Κλαδονομή - Λαθροϋλοτομίες

Κατά τη διάρκεια του χειμώνα, οι κάτοικοι 

φαινόμενο που παρατηρ

συνδυασμό με το ότι έχει αυξηθεί η λαθροϋλοτομία για τη χρήση του ξύλου ως καύσιμη 

ύλη, δημιουργεί 

αύξησης).  

 

2. Ανόργανοι παράγοντες 

i. Χιονοθλασσίες – 

Οι κίνδυνοι από χιονοθλασσίες και ανεμορραγίες είναι ελάχιστοι και συνίστανται στην 

εκρίζωση ή αποκορύφωση ατόμων σε περίπτωση πολλών χιονών και επακολούθηση 

παγετών και ισχυρών ανέμων. Η συνέπεια είναι συσσώρευση 

σε σημεία όπου υπήρχε μεγάλη συγκόμωση ατόμων, χωρίς όμως να εμπνέει ανησυχία. Με 

την καλλιέργεια των συστάδων και την ισχυροποίηση των ατόμων οι ζημιές περιορίζονται 

στο ελάχιστο. 

ii. Πυρκαγιές 
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ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

Για κάθε δάσος η βόσκηση αποτελεί έναν από τους σπουδαιότερους παράγοντες απειλής 

της εξέλιξής του. Κατά το παρελθόν το πρόβλημα ήταν έντονο στις δασικές περιοχές του 

, λόγω του μεγάλου αριθμού γιδοπροβάτων που έβοσκαν στα δάση. Σήμερα 

ημα καθίσταται μικρότερο καθώς έχει ελαττωθεί σημαντικά ο αριθμός των 

βοσκόντων ζώων – έχουν αλλάξει οι κοινωνικοοικονομικές συνθήκες 

σημαίνει ότι το πρόβλημα έχει εκλείψει. Τα σημάδια των ζημιών των δρυοσυστάδων είναι 

Το πρόβλημα αυτό επιβάρυνε το δάσος παλαιότερα, λόγω της πληθυσμιακής πίεσης και της 

μειωμένης παραγωγικότητας των χωραφιών. Σήμερα, το πρόβλημα αυτό δεν υφίσταται 

λόγω εσωτερικής και εξωτερικής μετανάστευσης και αλλαγής των κοινωνικοοικονομικών 

μύκητες κλπ 

Δεν υπάρχει ιδιαίτερο πρόβλημα στα δάση τηε μελετώμενης περιοχής

ιδιαίετρους χειρισμούς για να αντιμετωπιστεί. Έχουν παρατηρηθεί κάποιες μικρές 

προσβολές από φλοιοφάγα έντομα, οι οποίες όμως δεν είναι άξιες λό

γηραιών ατόμων δρυός από Viscum Album, αντιμετωπίζεται με τις καλλιεργητικές 

εξυγιαντικές επεμβάσεις (υλοτομίες). 

Λαθροϋλοτομίες 

ατά τη διάρκεια του χειμώνα, οι κάτοικοι μαζεύουν κλαριά για τις ανάγκες των ζώων, 

νο που παρατηρείται σε συστάδες πλησίον των οποίων υπάρχουν

συνδυασμό με το ότι έχει αυξηθεί η λαθροϋλοτομία για τη χρήση του ξύλου ως καύσιμη 

 σημαντικό πρόβλημα στην ανάπτυξη των δρυοσυστάδων (αναστολή 

 Ανεμορραγίες 

Οι κίνδυνοι από χιονοθλασσίες και ανεμορραγίες είναι ελάχιστοι και συνίστανται στην 

εκρίζωση ή αποκορύφωση ατόμων σε περίπτωση πολλών χιονών και επακολούθηση 

παγετών και ισχυρών ανέμων. Η συνέπεια είναι συσσώρευση ζημιών κατά θέσεις και κυρίως 

σε σημεία όπου υπήρχε μεγάλη συγκόμωση ατόμων, χωρίς όμως να εμπνέει ανησυχία. Με 

την καλλιέργεια των συστάδων και την ισχυροποίηση των ατόμων οι ζημιές περιορίζονται 
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Για κάθε δάσος η βόσκηση αποτελεί έναν από τους σπουδαιότερους παράγοντες απειλής 

της εξέλιξής του. Κατά το παρελθόν το πρόβλημα ήταν έντονο στις δασικές περιοχές του 

, λόγω του μεγάλου αριθμού γιδοπροβάτων που έβοσκαν στα δάση. Σήμερα 

ημα καθίσταται μικρότερο καθώς έχει ελαττωθεί σημαντικά ο αριθμός των 

έχουν αλλάξει οι κοινωνικοοικονομικές συνθήκες -, χωρίς όμως αυτό να 

σημαίνει ότι το πρόβλημα έχει εκλείψει. Τα σημάδια των ζημιών των δρυοσυστάδων είναι 

Το πρόβλημα αυτό επιβάρυνε το δάσος παλαιότερα, λόγω της πληθυσμιακής πίεσης και της 

μειωμένης παραγωγικότητας των χωραφιών. Σήμερα, το πρόβλημα αυτό δεν υφίσταται 

λόγω εσωτερικής και εξωτερικής μετανάστευσης και αλλαγής των κοινωνικοοικονομικών 

τηε μελετώμενης περιοχής, ικανό να απαιτήσει 

ιδιαίετρους χειρισμούς για να αντιμετωπιστεί. Έχουν παρατηρηθεί κάποιες μικρές 

προσβολές από φλοιοφάγα έντομα, οι οποίες όμως δεν είναι άξιες λόγου. Οι προσβολές των 

, αντιμετωπίζεται με τις καλλιεργητικές – 

για τις ανάγκες των ζώων, 

υπάρχουν μαντριά. Αυτό σε 

συνδυασμό με το ότι έχει αυξηθεί η λαθροϋλοτομία για τη χρήση του ξύλου ως καύσιμη 

σημαντικό πρόβλημα στην ανάπτυξη των δρυοσυστάδων (αναστολή 

Οι κίνδυνοι από χιονοθλασσίες και ανεμορραγίες είναι ελάχιστοι και συνίστανται στην 

εκρίζωση ή αποκορύφωση ατόμων σε περίπτωση πολλών χιονών και επακολούθηση 

ζημιών κατά θέσεις και κυρίως 

σε σημεία όπου υπήρχε μεγάλη συγκόμωση ατόμων, χωρίς όμως να εμπνέει ανησυχία. Με 

την καλλιέργεια των συστάδων και την ισχυροποίηση των ατόμων οι ζημιές περιορίζονται 
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Η σύνθεση των δασοπονικών ειδών στα

από άποψη επικινδυνότητας δασικών πυρκαγιών. Ο σωστός σχεδιασμός διαχείρισης, με 

έργα αντιπυρικής προστασίας, με άμεση ειδοποίηση και άμεση επέμβαση σε περίπτωση 

φωτιάς, μπορούν να δημιουργήσουν ικανοποιητικές

δασικών εκτάσεων. Στα μεγαλύτερα υψόμετρα όπου φύεται η δρυς, οι κίνδυνοι των 

πυρκαγιών είναι μειωμένοι ενώ αυξάνονται στα χαμηλότερα υψόμετρα όπου φύονται τα 

αείφυλλα πλατύφυλλα και η πεύκη.

iii. Υποβάθμιση των εδαφών

Στις εκτάσεις με ισχυρές κλίσεις μετά από καταστροφές του δάσους, παρατηρείται 

υποβάθμιση των εδαφών. Η επαναφορά της δασικής βλάστησης είναι προβληματική και σε 

ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο με την εγκατάσταση τεχνητής 

φυτείας. 

iv. Χλωροτάπητας 

Σε γυμνές εκτάσεις ή εκτάσεις μερικώς δασοσκεπείς με ήπιες κλίσεις, η ύπαρξη σύμπυκνου 

χλωροτάπητα, αποτελεί καθοριστικό παράγοντα στην αναστολή της εξέλιξης αυτής. Οι 

σπόροι των δασοπονικών ειδών δεν μπορούν να έρθουν σε επαφή με το έδαφος, με 

αποτέλεσμα να μην φυτρώνουν. Ακόμα, βέβαια κι αν φυτρώσουν, τα νεαρά φυτάρια 

υφίστανται έντονο ανταγωνισμό από το ριζικό σύστημα του χλωροτάπητα, που 

ελαχιστοποιείται η όποια δυνατότητα ανάπτυξης των νεόφυτων δασοπονικών ειδών. Μόνο 

η αναμόχλευση των ειδών θα μπο

v. Χείμαρροι 

Στους χειμάρρους που διατρέχουν τα δάση του Δήμου 

φυτοκομικά, τεχνικά κλπ έργα καθώς η δάσωση συνολικά του μελετούμενου χώρου 

προστατεύει από φαινόμενα έντονων χειμαρρικών φαινομένων.

 

Με την ορθολογική εκμετάλλευση του δάσους οι επιδιωκόμενοι σκοποί που πραγματοποιούνται σε μεγάλο 

βαθμό είναι: 

� Η διατήρηση του δάσους και η κατά το δυνατόν επέκταση του σε μη δασοσκεπείς εκτάσεις, η 

βελτίωση της ποσότητας και ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων και ιδιαίτερ

τεχνικού ξύλου. 

� Η προστασία του εδάφους και η υδρονομική ισορροπία της περιοχής.

� Η επέκταση και η βελτίωση των μεταφορικών εγκαταστάσεων.

� Η οικονομική αναβάθμιση των κατοίκων της περιοχής με την εξασφάλιση θέσεων εργασίας μέσα 

από τις πολλαπλές ωφέλειες του δάσους.
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ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

Η σύνθεση των δασοπονικών ειδών στα δάση του Δήμου Χανίων

από άποψη επικινδυνότητας δασικών πυρκαγιών. Ο σωστός σχεδιασμός διαχείρισης, με 

έργα αντιπυρικής προστασίας, με άμεση ειδοποίηση και άμεση επέμβαση σε περίπτωση 

φωτιάς, μπορούν να δημιουργήσουν ικανοποιητικές συνθήκες για την προστασία των 

δασικών εκτάσεων. Στα μεγαλύτερα υψόμετρα όπου φύεται η δρυς, οι κίνδυνοι των 

πυρκαγιών είναι μειωμένοι ενώ αυξάνονται στα χαμηλότερα υψόμετρα όπου φύονται τα 

αείφυλλα πλατύφυλλα και η πεύκη. 

Υποβάθμιση των εδαφών 

ς με ισχυρές κλίσεις μετά από καταστροφές του δάσους, παρατηρείται 

υποβάθμιση των εδαφών. Η επαναφορά της δασικής βλάστησης είναι προβληματική και σε 

ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο με την εγκατάσταση τεχνητής 

Σε γυμνές εκτάσεις ή εκτάσεις μερικώς δασοσκεπείς με ήπιες κλίσεις, η ύπαρξη σύμπυκνου 

χλωροτάπητα, αποτελεί καθοριστικό παράγοντα στην αναστολή της εξέλιξης αυτής. Οι 

σπόροι των δασοπονικών ειδών δεν μπορούν να έρθουν σε επαφή με το έδαφος, με 

σμα να μην φυτρώνουν. Ακόμα, βέβαια κι αν φυτρώσουν, τα νεαρά φυτάρια 

υφίστανται έντονο ανταγωνισμό από το ριζικό σύστημα του χλωροτάπητα, που 

ελαχιστοποιείται η όποια δυνατότητα ανάπτυξης των νεόφυτων δασοπονικών ειδών. Μόνο 

η αναμόχλευση των ειδών θα μπορούσε να βοηθήσει. 

Στους χειμάρρους που διατρέχουν τα δάση του Δήμου Χανίων

φυτοκομικά, τεχνικά κλπ έργα καθώς η δάσωση συνολικά του μελετούμενου χώρου 

προστατεύει από φαινόμενα έντονων χειμαρρικών φαινομένων. 

εκμετάλλευση του δάσους οι επιδιωκόμενοι σκοποί που πραγματοποιούνται σε μεγάλο 

Η διατήρηση του δάσους και η κατά το δυνατόν επέκταση του σε μη δασοσκεπείς εκτάσεις, η 

βελτίωση της ποσότητας και ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων και ιδιαίτερ

Η προστασία του εδάφους και η υδρονομική ισορροπία της περιοχής. 

Η επέκταση και η βελτίωση των μεταφορικών εγκαταστάσεων. 

Η οικονομική αναβάθμιση των κατοίκων της περιοχής με την εξασφάλιση θέσεων εργασίας μέσα 

πλές ωφέλειες του δάσους. 
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Χανίων, τα καθιστούν ανθεκτικά 

από άποψη επικινδυνότητας δασικών πυρκαγιών. Ο σωστός σχεδιασμός διαχείρισης, με 

έργα αντιπυρικής προστασίας, με άμεση ειδοποίηση και άμεση επέμβαση σε περίπτωση 

συνθήκες για την προστασία των 

δασικών εκτάσεων. Στα μεγαλύτερα υψόμετρα όπου φύεται η δρυς, οι κίνδυνοι των 

πυρκαγιών είναι μειωμένοι ενώ αυξάνονται στα χαμηλότερα υψόμετρα όπου φύονται τα 

ς με ισχυρές κλίσεις μετά από καταστροφές του δάσους, παρατηρείται 

υποβάθμιση των εδαφών. Η επαναφορά της δασικής βλάστησης είναι προβληματική και σε 

ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο με την εγκατάσταση τεχνητής 

Σε γυμνές εκτάσεις ή εκτάσεις μερικώς δασοσκεπείς με ήπιες κλίσεις, η ύπαρξη σύμπυκνου 

χλωροτάπητα, αποτελεί καθοριστικό παράγοντα στην αναστολή της εξέλιξης αυτής. Οι 

σπόροι των δασοπονικών ειδών δεν μπορούν να έρθουν σε επαφή με το έδαφος, με 

σμα να μην φυτρώνουν. Ακόμα, βέβαια κι αν φυτρώσουν, τα νεαρά φυτάρια 

υφίστανται έντονο ανταγωνισμό από το ριζικό σύστημα του χλωροτάπητα, που 

ελαχιστοποιείται η όποια δυνατότητα ανάπτυξης των νεόφυτων δασοπονικών ειδών. Μόνο 

Χανίων, δεν χρειάζονται 

φυτοκομικά, τεχνικά κλπ έργα καθώς η δάσωση συνολικά του μελετούμενου χώρου 

εκμετάλλευση του δάσους οι επιδιωκόμενοι σκοποί που πραγματοποιούνται σε μεγάλο 

Η διατήρηση του δάσους και η κατά το δυνατόν επέκταση του σε μη δασοσκεπείς εκτάσεις, η 

βελτίωση της ποσότητας και ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων και ιδιαίτερα της παραγωγής 

Η οικονομική αναβάθμιση των κατοίκων της περιοχής με την εξασφάλιση θέσεων εργασίας μέσα 
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Ένα δάσος που πραγματώνει τους παραπάνω σκοπούς είναι το δάσος πολλαπλής χρήσης, το δάσος της 

μέγιστης δυνατής περιόδου το οποίο είναι και σύμφωνο με την αρχή της αειφορίας των καρπώσεων.

Τα δάση έχουν προστατευτικό χαρακτήρα αφού

απόκρημνη. Η έλλειψη δασοκάλυψης θα είχε ως αποτέλεσμα τα ρέματα της περιοχής να μεταβληθούν σε 

παρασυρτικούς χειμάρρους και εν συνεχεία την εμφάνιση αποσαρθριτικών φαινομένων για τις κλιτύες και την 

εμφάνιση προβλημάτων στις πεδινές περιοχές. Η περιοριστική δράση του δάσους επί της διάβρωσης του 

εδάφους και η ρυθμιστική επίδρασή του στα απορρέοντα ύδατα είναι υπολογίσιμη συνέπεια της φύσης των 

μητρικών πετρωμάτων και των ισχυρών εγκάρσιων κλίσεων του ε

υδάτων.  

Οι γενικές κλιματικές και εδαφικές συνθήκες και τα ιδιαίτερα μικροπεριβάλλοντα στα δάση του δήμου 

ευνοούν τη βλάστηση δασοπονικών ειδών, τα οποία καθιστούν το δάσος κατά το πλείστον εύκολο στην 

τήρηση των κανόνων της ορεινής υδρονιμικής. Η εξασφάλιση, λοιπόν, της υπόστασης του δάσους και η 

προσπάθεια της περαιτέρω πύκνωσης και επέκτασης της υφιστάμενης δασικής βλάστησης θα πληρούν 

απόλυτα τις προστατευτικές επιδράσεις αυτών και προς αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει

μελλοντικοί δασοκομικοί χειρισμοί κατά την διαχείριση και εκμετάλλευσή του.

Σήμερα, ιδιαίτερη  σημασία αποκτά η υγιεινή και αισθητική επίδραση του φυσικού περιβάλλοντος στη ζωή 

μας. Στον ευρύτερο χώρο του δάσους, η αισθητική και υγιεινή ε

την διαμόρφωση χώρων αναψυχής, την βελτίωση του οδικού δικτύου, θα μπορούσαν τα δάση να προσφέρουν 

σημαντικές υπηρεσίες στον επισκέπτη σε ψυχικό και πνευματικό επίπεδο. 

Σύμφωνα με τον χάρτη δασών της Ελλάδας του Υ

συγκεκριμένα στην περιοχή των Λευκών Ορέων κυριαρχεί η τραχεία πεύκη (Κουκουναριά) 

pine και μικρή έκταση αυτών καλύπτεται από λοιπά κωνοφόρα, 

Επίσης, υπάρχει μια έκταση που καλύπτεται με αείφυλλα πλατύφυλλα στο ανατολικό όριο του Δήμου.
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ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

Ένα δάσος που πραγματώνει τους παραπάνω σκοπούς είναι το δάσος πολλαπλής χρήσης, το δάσος της 

μέγιστης δυνατής περιόδου το οποίο είναι και σύμφωνο με την αρχή της αειφορίας των καρπώσεων.

Τα δάση έχουν προστατευτικό χαρακτήρα αφού καλύπτουν εδάφη με κλίση από ασθενή μέχρι απότομη και 

απόκρημνη. Η έλλειψη δασοκάλυψης θα είχε ως αποτέλεσμα τα ρέματα της περιοχής να μεταβληθούν σε 

παρασυρτικούς χειμάρρους και εν συνεχεία την εμφάνιση αποσαρθριτικών φαινομένων για τις κλιτύες και την 

μφάνιση προβλημάτων στις πεδινές περιοχές. Η περιοριστική δράση του δάσους επί της διάβρωσης του 

εδάφους και η ρυθμιστική επίδρασή του στα απορρέοντα ύδατα είναι υπολογίσιμη συνέπεια της φύσης των 

μητρικών πετρωμάτων και των ισχυρών εγκάρσιων κλίσεων του εδάφους και συνέπεια της διήθησης των 

Οι γενικές κλιματικές και εδαφικές συνθήκες και τα ιδιαίτερα μικροπεριβάλλοντα στα δάση του δήμου 

ευνοούν τη βλάστηση δασοπονικών ειδών, τα οποία καθιστούν το δάσος κατά το πλείστον εύκολο στην 

ων της ορεινής υδρονιμικής. Η εξασφάλιση, λοιπόν, της υπόστασης του δάσους και η 

προσπάθεια της περαιτέρω πύκνωσης και επέκτασης της υφιστάμενης δασικής βλάστησης θα πληρούν 

απόλυτα τις προστατευτικές επιδράσεις αυτών και προς αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει

μελλοντικοί δασοκομικοί χειρισμοί κατά την διαχείριση και εκμετάλλευσή του. 

Σήμερα, ιδιαίτερη  σημασία αποκτά η υγιεινή και αισθητική επίδραση του φυσικού περιβάλλοντος στη ζωή 

μας. Στον ευρύτερο χώρο του δάσους, η αισθητική και υγιεινή επίδραση αυτού είναι καθοριστική. Μέσα από 

την διαμόρφωση χώρων αναψυχής, την βελτίωση του οδικού δικτύου, θα μπορούσαν τα δάση να προσφέρουν 

σημαντικές υπηρεσίες στον επισκέπτη σε ψυχικό και πνευματικό επίπεδο.  

Σύμφωνα με τον χάρτη δασών της Ελλάδας του Υπουργείου Γεωργίας στην περιοχή του Δήμου 

συγκεκριμένα στην περιοχή των Λευκών Ορέων κυριαρχεί η τραχεία πεύκη (Κουκουναριά) 

και μικρή έκταση αυτών καλύπτεται από λοιπά κωνοφόρα, ως φαίνεται στο παρακάτω απόσπασμα.

υπάρχει μια έκταση που καλύπτεται με αείφυλλα πλατύφυλλα στο ανατολικό όριο του Δήμου.

 
(Πηγή: Υπουργείο Γεωργίας) 
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Ένα δάσος που πραγματώνει τους παραπάνω σκοπούς είναι το δάσος πολλαπλής χρήσης, το δάσος της 

μέγιστης δυνατής περιόδου το οποίο είναι και σύμφωνο με την αρχή της αειφορίας των καρπώσεων. 

καλύπτουν εδάφη με κλίση από ασθενή μέχρι απότομη και 

απόκρημνη. Η έλλειψη δασοκάλυψης θα είχε ως αποτέλεσμα τα ρέματα της περιοχής να μεταβληθούν σε 

παρασυρτικούς χειμάρρους και εν συνεχεία την εμφάνιση αποσαρθριτικών φαινομένων για τις κλιτύες και την 

μφάνιση προβλημάτων στις πεδινές περιοχές. Η περιοριστική δράση του δάσους επί της διάβρωσης του 

εδάφους και η ρυθμιστική επίδρασή του στα απορρέοντα ύδατα είναι υπολογίσιμη συνέπεια της φύσης των 

δάφους και συνέπεια της διήθησης των 

Οι γενικές κλιματικές και εδαφικές συνθήκες και τα ιδιαίτερα μικροπεριβάλλοντα στα δάση του δήμου 

ευνοούν τη βλάστηση δασοπονικών ειδών, τα οποία καθιστούν το δάσος κατά το πλείστον εύκολο στην 

ων της ορεινής υδρονιμικής. Η εξασφάλιση, λοιπόν, της υπόστασης του δάσους και η 

προσπάθεια της περαιτέρω πύκνωσης και επέκτασης της υφιστάμενης δασικής βλάστησης θα πληρούν 

απόλυτα τις προστατευτικές επιδράσεις αυτών και προς αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να οδηγούνται οι 

Σήμερα, ιδιαίτερη  σημασία αποκτά η υγιεινή και αισθητική επίδραση του φυσικού περιβάλλοντος στη ζωή 

πίδραση αυτού είναι καθοριστική. Μέσα από 

την διαμόρφωση χώρων αναψυχής, την βελτίωση του οδικού δικτύου, θα μπορούσαν τα δάση να προσφέρουν 

πουργείου Γεωργίας στην περιοχή του Δήμου Χανίων και 

συγκεκριμένα στην περιοχή των Λευκών Ορέων κυριαρχεί η τραχεία πεύκη (Κουκουναριά) – Brutia ή Pinea 

ως φαίνεται στο παρακάτω απόσπασμα. 

υπάρχει μια έκταση που καλύπτεται με αείφυλλα πλατύφυλλα στο ανατολικό όριο του Δήμου. 

 



 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

 

 

Σχέδιο Α.3.1.1.

Πιο συγκεκριμένα, τα δάση που απαντώνται στο νομό Χανίων, είναι κυρίως δάση με 

sempervirens var.horizontalis) και βρίσκονται κυρίως στην ανατολική πλευρά των Λευκών Ορέων, συχνά μαζί 

με σφενδάμια (Acer sempervirens), πουρνάρια ή πρίνους (Quercus coccifera) και κέδρους (Juniperus 

oxycedrus subsp.oxycedrus). Φυσικά πευκοδάση με τραχεία πεύκη (Pinus brutia) απαντώνται κυρίως στη νότια 

πλευρά των Λευκών Ορέων (από Σούγια έως και Σφακιά), ενώ τεχνητά πευκοδάση ή αλσύλια απαντώνται μέσα 

σε πολλούς οικισμούς σε μικρές εκτάσεις.

Επειδή δεν υπάρχει Δασικό κτηματολόγιο στη

2011 έγγραφό μας προς την Αρμόδια Διεύθυνση Δασών κατά τη σύνταξη του παρόντος Σταδίου της μελέτης 

δεν έχει εισέτι απαντηθεί όσον αφορά τις δασικές εκτάσεις, δεν κατέστη δυνατό να αποτυπωθούν τα δά

περιοχής μελέτης σε χάρτη και να γίνει πιο συγκεκριμένη αναφορά στο δασικό πλούτο και στις 

προστατευόμενες περιοχές. Σε κάθε περίπτωση εφόσον διαπιστωθεί σε οποιοδήποτε στάδιο της μελέτης η 

ύπαρξη δασικών εκτάσεων αυτες προστατεύονται από τους Νόμου

των δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας και 3208/2003 για την προστασία των δασικών οικοσυστημάτων.

 Αναδασωτέες Περιοχές

Στο Δήμο Χανίων υπάρχουν αρκετές αναδασωτέες περιοχές, 

εκχερσωθείσες εκτάσεις και από παράνομες καταλήψεις και μπαζώσεις. Οι

των εν λόγω εκτάσεων ως αναδασωτέων 

από τη Διεύθυνση Δασών Χανίων) παρουσιάζονται στον παρακάτω

Πίνακας Α.3.1.6.: 

ΑΠΟΦΑΣΗ  

5947/05-12-1989 Δ/νσης Δασών Χανίων
3236/17/07/1989 Δ/νσης Δασών Χανίων
2832/21-06-1989 Δ/νσης Δασών Χανίων
2709/14-06-1989 Δ/νσης Δασών Χανίων
5102/30-10-1989 Δ/νσης Δασών Χανίων
5106/30-10-1989 Δ/νσης Δασών Χανίων
5978/06-12-1989 Δ/νσης Δασών Χανίων
4750/14-10-1988 Δ/νσης Δασών Χανίων

5438/14-11-1988 Ν.Α. Χανίων, 
5438/14-11-1988 Δ/νσης Δασών Χανίων
4748/14-10-1988 Δ/νσης Δασών Χανίων
5440/14-11-1988 Δ/νσης Δασών Χανίων
3499/02-09-1998 Δ/νσης Δασών Χανίων
6363/15-11-1998 Δ/νσης Δασών Χανίων
465/16-02-1998 Δ/νσης Δασών Χανίων
6362/15-12-1997 Δ/νσης Δασών Χανίων
3498/02-09-1998 Δ/νσης Δασών Χανίων
3472/02-09-1998 Δ/νσης Δασών Χανίων
4099/06-10-1998 Δ/νσης Δασών Χανίων
447/13-02-1998 Δ/νσης Δασών Χανίων
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ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

Σχέδιο Α.3.1.1.: Χάρτης δασών ευρύτερης περιοχής μελέτης

Πιο συγκεκριμένα, τα δάση που απαντώνται στο νομό Χανίων, είναι κυρίως δάση με 

sempervirens var.horizontalis) και βρίσκονται κυρίως στην ανατολική πλευρά των Λευκών Ορέων, συχνά μαζί 

με σφενδάμια (Acer sempervirens), πουρνάρια ή πρίνους (Quercus coccifera) και κέδρους (Juniperus 

ά πευκοδάση με τραχεία πεύκη (Pinus brutia) απαντώνται κυρίως στη νότια 

πλευρά των Λευκών Ορέων (από Σούγια έως και Σφακιά), ενώ τεχνητά πευκοδάση ή αλσύλια απαντώνται μέσα 

σε πολλούς οικισμούς σε μικρές εκτάσεις. 

Επειδή δεν υπάρχει Δασικό κτηματολόγιο στην περιοχή μελέτης και επειδή το υπ΄αρίθμ. 1262/04

2011 έγγραφό μας προς την Αρμόδια Διεύθυνση Δασών κατά τη σύνταξη του παρόντος Σταδίου της μελέτης 

δεν έχει εισέτι απαντηθεί όσον αφορά τις δασικές εκτάσεις, δεν κατέστη δυνατό να αποτυπωθούν τα δά

περιοχής μελέτης σε χάρτη και να γίνει πιο συγκεκριμένη αναφορά στο δασικό πλούτο και στις 

προστατευόμενες περιοχές. Σε κάθε περίπτωση εφόσον διαπιστωθεί σε οποιοδήποτε στάδιο της μελέτης η 

ύπαρξη δασικών εκτάσεων αυτες προστατεύονται από τους Νόμους 998/1979 περί προστασίας των δασών και 

των δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας και 3208/2003 για την προστασία των δασικών οικοσυστημάτων.

Αναδασωτέες Περιοχές 

υπάρχουν αρκετές αναδασωτέες περιοχές, οι οποίες έχουν προέλθει από καείσες, 

εκχερσωθείσες εκτάσεις και από παράνομες καταλήψεις και μπαζώσεις. Οι αποφάσεις για τον χαρακτηρισμό 

των εν λόγω εκτάσεων ως αναδασωτέων (σύμφωνα με τα στοιχεία που παρασχέθηκαν στην Ομάδα Μελέτης 

παρουσιάζονται στον παρακάτω Πίνακα. 

Πίνακας Α.3.1.6.: Κηρυγμένες αναδασωτέες εκτάσεις περιοχής μελέτης

ΘΕΣΗ 

1989 Δ/νσης Δασών Χανίων Αγ. Ματθαίος 
3236/17/07/1989 Δ/νσης Δασών Χανίων Αγ. Ματθαίος 

1989 Δ/νσης Δασών Χανίων Αγ. Ματθαίος 
1989 Δ/νσης Δασών Χανίων Αγ. Ματθαίος 
1989 Δ/νσης Δασών Χανίων Μοναστηριακό Μουρέλο 
1989 Δ/νσης Δασών Χανίων Χοιρόσπηλιος 
1989 Δ/νσης Δασών Χανίων Χάσωνας 
1988 Δ/νσης Δασών Χανίων Αγ. Ματθαίος 

1988 Ν.Α. Χανίων,  
1988 Δ/νσης Δασών Χανίων 

Αναβάλοντα 

1988 Δ/νσης Δασών Χανίων Αγ. Ματθαίος 
1988 Δ/νσης Δασών Χανίων Δρακοσέλι 
1998 Δ/νσης Δασών Χανίων Ανέμολε 
1998 Δ/νσης Δασών Χανίων Ζαχαριάς 
1998 Δ/νσης Δασών Χανίων Άγιος Βασίλειος 
1997 Δ/νσης Δασών Χανίων Ζαχαριάς 
1998 Δ/νσης Δασών Χανίων Ζαχαριάς 
1998 Δ/νσης Δασών Χανίων Ζαχαριάς 
1998 Δ/νσης Δασών Χανίων Αγ. Ματθαίου 
1998 Δ/νσης Δασών Χανίων Φολές 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 

Σελ. 25 από 486 

: Χάρτης δασών ευρύτερης περιοχής μελέτης 

Πιο συγκεκριμένα, τα δάση που απαντώνται στο νομό Χανίων, είναι κυρίως δάση με κυπαρίσσια (Cupressus 

sempervirens var.horizontalis) και βρίσκονται κυρίως στην ανατολική πλευρά των Λευκών Ορέων, συχνά μαζί 

με σφενδάμια (Acer sempervirens), πουρνάρια ή πρίνους (Quercus coccifera) και κέδρους (Juniperus 

ά πευκοδάση με τραχεία πεύκη (Pinus brutia) απαντώνται κυρίως στη νότια 

πλευρά των Λευκών Ορέων (από Σούγια έως και Σφακιά), ενώ τεχνητά πευκοδάση ή αλσύλια απαντώνται μέσα 

ν περιοχή μελέτης και επειδή το υπ΄αρίθμ. 1262/04-11/18-11-

2011 έγγραφό μας προς την Αρμόδια Διεύθυνση Δασών κατά τη σύνταξη του παρόντος Σταδίου της μελέτης 

δεν έχει εισέτι απαντηθεί όσον αφορά τις δασικές εκτάσεις, δεν κατέστη δυνατό να αποτυπωθούν τα δάση της 

περιοχής μελέτης σε χάρτη και να γίνει πιο συγκεκριμένη αναφορά στο δασικό πλούτο και στις 

προστατευόμενες περιοχές. Σε κάθε περίπτωση εφόσον διαπιστωθεί σε οποιοδήποτε στάδιο της μελέτης η 

ς 998/1979 περί προστασίας των δασών και 

των δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας και 3208/2003 για την προστασία των δασικών οικοσυστημάτων. 

οι οποίες έχουν προέλθει από καείσες, 

αποφάσεις για τον χαρακτηρισμό 

(σύμφωνα με τα στοιχεία που παρασχέθηκαν στην Ομάδα Μελέτης 

Κηρυγμένες αναδασωτέες εκτάσεις περιοχής μελέτης 

ΕΚΤΑΣΗ (στρμ) 

2,310 στρ 
85στρ 

1.440 τ.μ. 
16 στρ 
34 στρ 

24,10 στρ 
120 στρ 

966,80 τ.μ. 

34,20 στρ 

592,87 τ.μ. 
339,70 στρ 

9 στρ 
7,25 στρ 
1,5 στρ 
7,25 στρ 
31 στρ 
31 στρ 
781 τ.μ. 
150 στρ 
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ΑΠΟΦΑΣΗ  

459/13-02-1998 Δ/νσης Δασών Χανίων
3782/23-12-1980 Ν.Α. Χανίων  

1051/21-03-1997 Δ/νσης Δασών Χανίων
190/20-01-1997 Δ/νσης Δασών Χανίων
4857/10-10-1996 Δ/νσης Δασών Χανίων

3716/29-12-1977 Ν.Α. Χανίων  
1158/27-03-1984 Ν.Α. Χανίων  

828/08-03-1994 Δ/νσης Δασών Χανίων
4596/14-09-1995 Δ/νσης Δασών Χανίων
549/15-02-1995 Δ/νσης Δασών Χανίων
4804/10-11-1992 Δ/νσης Δασών Χανίων
5775/10-12-1992 Δ/νσης Δασών Χανίων
879/26-02-1991 Δ/νσης Δασών Χανίων
259/25-01-1980 Δ/νσης Δασών Χανίων

1162/27-03-1984 Ν.Α. Χανίων  
 

Α.3.1.2.3. Φυσικό Περιβάλλον 

Με τον όρο φυσικό περιβάλλον εννοούμε τη γη (έδαφος, υπέδαφος, δάση) τα νερά (θάλασσες, λίμνες, 

ποτάμια, βιότοποι) το κλίμα και γενικά

Στα Χανιά οι ορεινοί όγκοι συναντούν τη θάλασσα δημιουργώντας ένα τοπίο σπάνιας και μοναδικής 

ομορφιάς. Οι παραλίες, η πλούσια χλωρίδα και πανίδα, το ήπιο κλίμα διαμορφώνουν 

περιβάλλον. 

 Παραλίες 

Η περιοχή του Νομού Χανίων διαθέτει εξαιρετικές παραλίες (415 χλμ. ακτές) από τις οποίες πολλές είναι 

οργανωμένες ως ακτές λουομένων.  

Οι παραλίες του Δήμου Χανίων ανήκ

των Ρεμάτων Βορείου Τμήματος Χανίων 

Υδατικό Σύστημα των Ακτών Χανίων (GR001300010001N). Στο Υδατικό Σύστημα

παρακολούθησης που έχει οριστεί

παρακολούθηση γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ

λόγω Παράκτιου Υδατικού Συστήματος έχει χαρακτηριστεί ως καλή, με βάση τον

που πραγματοποιήθηκε από το ΕΛΚΕΘΕ το 2008. Στην περιοχή δεν 

αναγνωρισμένα στο πλαίσιο της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ

Η ποιότητα των νερών κολύμβησης της Ελλάδας παρακολουθείται συστηματικά από το 1988 σύμφωνα με 

την Οδηγία 76/160/ΕΟΚ "περί της ποιότητας υδάτων κολύμβησης" στο πλαίσιο Προγράμματος που οργανώνει 

και συντονίζει το ΥΠΕΚΑ. Από το 2010 η Παρακολούθηση της ποιότητας των κολυμβητικών υδάτων 

πραγματοποιείται σύμφωνα με τη διάδοχη Οδηγία 2006/7/ΕΚ «σχετικά με 

υδάτων κολύμβησης», όπως αυτή εναρμονίστηκε στην Ελληνική νομοθεσία με την ΚΥΑ 8600/416/E103/2009 

(ΦΕΚ 356Β/2009) στο πλαίσιο του «Προγράμματος Παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης 

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

 
ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

ΘΕΣΗ 

1998 Δ/νσης Δασών Χανίων Λιδομούρι 
1980 Ν.Α. Χανίων   Κοπράνα 

1997 Δ/νσης Δασών Χανίων Αγ. Κυριακή, Αναβάλοντας 
1997 Δ/νσης Δασών Χανίων Χαροδιά 
1996 Δ/νσης Δασών Χανίων Μονοκούμαρος, Σκινάρι 

1977 Ν.Α. Χανίων   Πλατάνι 
1984 Ν.Α. Χανίων   Δρακοσέλι 

1994 Δ/νσης Δασών Χανίων Καλό Λακούδι 
1995 Δ/νσης Δασών Χανίων Αγ. Μαρίνα, Αλιγάνου 
1995 Δ/νσης Δασών Χανίων Αγ. Ματθαίος 
1992 Δ/νσης Δασών Χανίων Νοτίως στρατοπέδου Αγυιάς 
1992 Δ/νσης Δασών Χανίων Προφήτης Ηλίας 
1991 Δ/νσης Δασών Χανίων Ροδαρέ Λαγγός 
1980 Δ/νσης Δασών Χανίων Καμπιά 

1984 Ν.Α. Χανίων   Καλογέρου Πλάι 

 

Με τον όρο φυσικό περιβάλλον εννοούμε τη γη (έδαφος, υπέδαφος, δάση) τα νερά (θάλασσες, λίμνες, 

ποτάμια, βιότοποι) το κλίμα και γενικά την ατμόσφαιρα μέσα στην οποία ζει και κινείται ο άνθρωπος.

Στα Χανιά οι ορεινοί όγκοι συναντούν τη θάλασσα δημιουργώντας ένα τοπίο σπάνιας και μοναδικής 

ομορφιάς. Οι παραλίες, η πλούσια χλωρίδα και πανίδα, το ήπιο κλίμα διαμορφώνουν 

Η περιοχή του Νομού Χανίων διαθέτει εξαιρετικές παραλίες (415 χλμ. ακτές) από τις οποίες πολλές είναι 

 

Οι παραλίες του Δήμου Χανίων ανήκουν στο Υδατικό διαμέρισμα Κρήτης (GR13) και στη λεκάνη

Ρεμάτων Βορείου Τμήματος Χανίων – Ρεθύμνου – Ηρακλείου (GR39). Οι ακτές εντάσσον

Ακτών Χανίων (GR001300010001N). Στο Υδατικό Σύστημα υπάρχει σταθμός εποπτικής 

παρακολούθησης που έχει οριστεί στο πλαίσιο εφαρμογής του Άρθρου 8 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ.

παρακολούθηση γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 140384/201. Η οικολογική κατάσταση του εν 

Υδατικού Συστήματος έχει χαρακτηριστεί ως καλή, με βάση τον προκαταρκτικό χαρακτηρισμό 

ΕΛΚΕΘΕ το 2008. Στην περιοχή δεν έχουν 

αναγνωρισμένα στο πλαίσιο της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ που να επηρεάζουν τις κολυμβητικ

Η ποιότητα των νερών κολύμβησης της Ελλάδας παρακολουθείται συστηματικά από το 1988 σύμφωνα με 

Οδηγία 76/160/ΕΟΚ "περί της ποιότητας υδάτων κολύμβησης" στο πλαίσιο Προγράμματος που οργανώνει 

και συντονίζει το ΥΠΕΚΑ. Από το 2010 η Παρακολούθηση της ποιότητας των κολυμβητικών υδάτων 

πραγματοποιείται σύμφωνα με τη διάδοχη Οδηγία 2006/7/ΕΚ «σχετικά με τη διαχείριση της ποιότητας των 

υδάτων κολύμβησης», όπως αυτή εναρμονίστηκε στην Ελληνική νομοθεσία με την ΚΥΑ 8600/416/E103/2009 

(ΦΕΚ 356Β/2009) στο πλαίσιο του «Προγράμματος Παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 

Σελ. 26 από 486 

ΕΚΤΑΣΗ (στρμ) 

2,86 στρ  
750 στρ 
65 στρ 
3 στρ 

530 στρ 
4 στρ 
60 στρ 

1.458,5 στρ 
943 στρ 

1.332,75 στρ  
362,25 στρ 
1230 στρ 
146 στρ 

41,50 στρ 
100 στρ 

Με τον όρο φυσικό περιβάλλον εννοούμε τη γη (έδαφος, υπέδαφος, δάση) τα νερά (θάλασσες, λίμνες, 

την ατμόσφαιρα μέσα στην οποία ζει και κινείται ο άνθρωπος. 

Στα Χανιά οι ορεινοί όγκοι συναντούν τη θάλασσα δημιουργώντας ένα τοπίο σπάνιας και μοναδικής 

ομορφιάς. Οι παραλίες, η πλούσια χλωρίδα και πανίδα, το ήπιο κλίμα διαμορφώνουν ένα μαγευτικό φυσικό 

Η περιοχή του Νομού Χανίων διαθέτει εξαιρετικές παραλίες (415 χλμ. ακτές) από τις οποίες πολλές είναι 

διαμέρισμα Κρήτης (GR13) και στη λεκάνη απορροής 

εντάσσονται στο Παράκτιο 

υπάρχει σταθμός εποπτικής 

Άρθρου 8 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ. Η 

140384/201. Η οικολογική κατάσταση του εν 

προκαταρκτικό χαρακτηρισμό 

 άλλα υδάτινα σώματα, 

κολυμβητικές ακτές. 

Η ποιότητα των νερών κολύμβησης της Ελλάδας παρακολουθείται συστηματικά από το 1988 σύμφωνα με 

Οδηγία 76/160/ΕΟΚ "περί της ποιότητας υδάτων κολύμβησης" στο πλαίσιο Προγράμματος που οργανώνει 

και συντονίζει το ΥΠΕΚΑ. Από το 2010 η Παρακολούθηση της ποιότητας των κολυμβητικών υδάτων 

τη διαχείριση της ποιότητας των 

υδάτων κολύμβησης», όπως αυτή εναρμονίστηκε στην Ελληνική νομοθεσία με την ΚΥΑ 8600/416/E103/2009 

(ΦΕΚ 356Β/2009) στο πλαίσιο του «Προγράμματος Παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης 
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της χώρας». Με βάση τα αποτελέσματα του Προγράμματος γίνονται η αξιολόγηση, ταξινόμηση και ποιοτικός 

χαρακτηρισμός των υδάτων κολύμβησης και η σύνταξη της ετήσιας έκθεσης, με σκοπό την ενημέρωση των 

αρμοδίων υπηρεσιών, φορέων αλλά και του κοινού. Η έκθεση αυτή συντάσσεται σύμφωνα με τ

Οδηγίας και τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και υποβάλλεται το αργότερο μέχρι 31 Δεκεμβρίου 

κάθε έτους στο Κεντρικό Αποθετήριο Δεδομένων του Ευρωπαϊκού 

αποτελέσματα του Προγράμματος χρησιμοποιούνται και κατά την κατάρτιση, αναθεώρηση και επικαιροποίηση 

των Ταυτοτήτων των Υδάτων Κολύμβησης (Bathing Water Profile), σύμφωνα με το άρθρο 7 της 2006/7/ΕΚ 

Οδηγίας και του Παραρτήματος ΙΙΙ αυτής.

σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Οδηγία 2006/7/ΕΚ και ομαδοποιούνται σε δυο κατηγορίες:

• Μικροβιολογικές: “Κολοβακτηρίδια” 

enterococci”, οι οποίες αναλύθηκαν σύμφωνα με τις εργαστηριακές μεθόδους που περιγράφονται στο 

Παράρτημα  Ι της Οδηγίας

• Οπτικά Παρακολουθούμενες:

άλλα απορρίμματα. 

Στην περιοχή μελέτης, παρακολουθούνται και έχουν συνταχθεί Ταυτότητες για τις κάτωθι κολυμβητικές 

ακτές: 

Πίνακας Α.3.1.7.: Ακτές κολύμβησης για τις οποίες παρακολουθείται η ποιότητα των νερών τους

Κωδικός 
Ταυτότητας 

Όνομα Ακτής

GRBW139325120 Βλητές 

GRBW139325117 Κουμ Καπί 

GRBW139325112 Νέα Χώρα 

 

Επίσης, η Νέα Χώρα ήταν βραβευμέν

Σημαία, σύμβολο ποιότητας σε πάνω από 41 χώρες σήμερα, που διαρκώς αυξάνονται, απονέμεται 

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

 
ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

έσματα του Προγράμματος γίνονται η αξιολόγηση, ταξινόμηση και ποιοτικός 

χαρακτηρισμός των υδάτων κολύμβησης και η σύνταξη της ετήσιας έκθεσης, με σκοπό την ενημέρωση των 

αρμοδίων υπηρεσιών, φορέων αλλά και του κοινού. Η έκθεση αυτή συντάσσεται σύμφωνα με τ

Οδηγίας και τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και υποβάλλεται το αργότερο μέχρι 31 Δεκεμβρίου 

Κεντρικό Αποθετήριο Δεδομένων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος

αποτελέσματα του Προγράμματος χρησιμοποιούνται και κατά την κατάρτιση, αναθεώρηση και επικαιροποίηση 

των Ταυτοτήτων των Υδάτων Κολύμβησης (Bathing Water Profile), σύμφωνα με το άρθρο 7 της 2006/7/ΕΚ 

αραρτήματος ΙΙΙ αυτής. Οι ποιοτικές παράμετροι που παρακολουθούνται, έχουν επιλεγεί 

σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Οδηγία 2006/7/ΕΚ και ομαδοποιούνται σε δυο κατηγορίες:

“Κολοβακτηρίδια” - “Escherichia coli” και “Εντερόκοκκοι” 

enterococci”, οι οποίες αναλύθηκαν σύμφωνα με τις εργαστηριακές μεθόδους που περιγράφονται στο 

Ι της Οδηγίας  2006/7/ΕΚ και 

Οπτικά Παρακολουθούμενες: κατάλοιπα πίσσας, γυαλιά, πλαστικά, καουτσούκ ή οποιαδήποτε 

λέτης, παρακολουθούνται και έχουν συνταχθεί Ταυτότητες για τις κάτωθι κολυμβητικές 

Ακτές κολύμβησης για τις οποίες παρακολουθείται η ποιότητα των νερών τους

Όνομα Ακτής 
Κατάταξη 

Ποιότητας 2008-
2011 

Φωτογραφική 

 

 

 

(Πηγή: http://www.bathingwaterprofiles.gr) 

βραβευμένη με τη γαλάζια σημαία για το έτος 2012

, σύμβολο ποιότητας σε πάνω από 41 χώρες σήμερα, που διαρκώς αυξάνονται, απονέμεται 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 

Σελ. 27 από 486 

έσματα του Προγράμματος γίνονται η αξιολόγηση, ταξινόμηση και ποιοτικός 

χαρακτηρισμός των υδάτων κολύμβησης και η σύνταξη της ετήσιας έκθεσης, με σκοπό την ενημέρωση των 

αρμοδίων υπηρεσιών, φορέων αλλά και του κοινού. Η έκθεση αυτή συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις της 

Οδηγίας και τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και υποβάλλεται το αργότερο μέχρι 31 Δεκεμβρίου 

Οργανισμού Περιβάλλοντος. Παράλληλα, τα 

αποτελέσματα του Προγράμματος χρησιμοποιούνται και κατά την κατάρτιση, αναθεώρηση και επικαιροποίηση 

των Ταυτοτήτων των Υδάτων Κολύμβησης (Bathing Water Profile), σύμφωνα με το άρθρο 7 της 2006/7/ΕΚ 

Οι ποιοτικές παράμετροι που παρακολουθούνται, έχουν επιλεγεί 

σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Οδηγία 2006/7/ΕΚ και ομαδοποιούνται σε δυο κατηγορίες: 

“Escherichia coli” και “Εντερόκοκκοι” - “Intestinal 

enterococci”, οι οποίες αναλύθηκαν σύμφωνα με τις εργαστηριακές μεθόδους που περιγράφονται στο 

κατάλοιπα πίσσας, γυαλιά, πλαστικά, καουτσούκ ή οποιαδήποτε 

λέτης, παρακολουθούνται και έχουν συνταχθεί Ταυτότητες για τις κάτωθι κολυμβητικές 

Ακτές κολύμβησης για τις οποίες παρακολουθείται η ποιότητα των νερών τους 

Φωτογραφική Τεκμηρίωση 

 

 

 

για το έτος 2012. Η Γαλάζια 

, σύμβολο ποιότητας σε πάνω από 41 χώρες σήμερα, που διαρκώς αυξάνονται, απονέμεται 
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με αυστηρά κριτήρια σε οργανωμένες ακτές και

άλλοι φορείς. Για να κερδίσει μια ακτή τη Γαλάζια Σημαία πρέπει να πληροί αυστηρά κριτήρια που σχετίζονται 

με: 

Α.3.1.2.3.1. Περιβαλλοντική εκπαίδευση και πληροφόρηση

 Πληροφορίες για το παράκτιο οικοσύστημα και 

χώρο. 

 Συνεχής πληροφόρηση του κοινού για την ποιότητα των νερών κολύμβησης.

 Πληροφορίες για το Διεθνές Πρόγραμμα «Γαλάζιες Σημαίες» στον Πίνακα Ανακοινώσεων της ακτής.

 Έντυπες πληροφορίες και αναρτημένες οδηγίες

 Δραστηριότητες που να προβάλουν ενεργά τη προστασία του φυσικού περιβάλλοντος της ακτής.

Α.3.1.2.3.2. Ποιότητα νερών κολύμβησης

 Ποιότητα των νερών κολύμβησης, που να επιβεβαιώνεται με δειγματοληπτικές μετρήσεις

 Μη απόρριψη βιομηχανικών 

 Επεξεργασία αστικών λυμάτων, όπως απαιτεί η Ευρωπαϊκή Οδηγία

Α.3.1.2.3.3. Περιβαλλοντική Διαχείριση

 Σχέδιο χρήσης γης και περιβαλλοντική διαχείριση

 Περιοδικός καθαρισμός της ακτής από σκουπίδια, αποτσίγαρα κλπ.

 Επαρκείς κάδοι απορριμμάτων, που να αδει

 Διευκολύνσεις για ανακυκλώσιμα υλικά

 Επαρκείς εγκαταστάσεις υγιεινής, με ελεγχόμενο σύστημα αποχέτευσης

 Απαγόρευση της οδήγησης οχημάτων και μοτοποδηλάτων στην ακτή

 Απαγόρευση της ελεύθερης κατασκήνωσης

 Επιτήρηση κατοικίδιων ζώων στην ακτή

 Συντήρηση κτιρίων και εξοπλισμού στην ακτή

Α.3.1.2.3.4. Ασφάλεια, ναυαγοσωστικά, πρώτες βοήθειες, υπηρεσίες και εγκαταστάσεις

 Εκπαιδευμένοι ναυαγοσώστες 

βοήθειες 

 Σχέδια για την αντιμετώπιση κάποι

 Ασφαλής δίοδος στην ακτή και φροντίδα για άτομα με ειδικές ανάγκες

 

 Ορεινή Ενδοχώρα 

Ο νομός Χανίων χωρίζεται μέσω των Λευκών Ορέων σε δυο τελείως διαφορετικά φυσικά τοπία. Το τμήμα 

της παραλιακής ζώνης, με 415 χλμ. ακτών, είναι πλουσιότερο και πιο πυκνοκατοικημένο. Η αραιοκατοικημένη 

ενδοχώρα, αποτελεί μια από τις πιο αυθεντικές περιοχές της Κρήτης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί με το 
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με αυστηρά κριτήρια σε οργανωμένες ακτές και μαρίνες που διαχειρίζονται παράκτιοι Δήμοι, ξενοδόχοι και 

Για να κερδίσει μια ακτή τη Γαλάζια Σημαία πρέπει να πληροί αυστηρά κριτήρια που σχετίζονται 

Περιβαλλοντική εκπαίδευση και πληροφόρηση 

Πληροφορίες για το παράκτιο οικοσύστημα και το ευαίσθητο φυσικό περιβάλλον στον παράκτιο 

Συνεχής πληροφόρηση του κοινού για την ποιότητα των νερών κολύμβησης.

Πληροφορίες για το Διεθνές Πρόγραμμα «Γαλάζιες Σημαίες» στον Πίνακα Ανακοινώσεων της ακτής.

Έντυπες πληροφορίες και αναρτημένες οδηγίες συμπεριφοράς για την ακτή.

Δραστηριότητες που να προβάλουν ενεργά τη προστασία του φυσικού περιβάλλοντος της ακτής.

Ποιότητα νερών κολύμβησης 

Ποιότητα των νερών κολύμβησης, που να επιβεβαιώνεται με δειγματοληπτικές μετρήσεις

Μη απόρριψη βιομηχανικών λυμάτων στην ακτή 

Επεξεργασία αστικών λυμάτων, όπως απαιτεί η Ευρωπαϊκή Οδηγία 

Περιβαλλοντική Διαχείριση 

Σχέδιο χρήσης γης και περιβαλλοντική διαχείριση 

Περιοδικός καθαρισμός της ακτής από σκουπίδια, αποτσίγαρα κλπ. 

Επαρκείς κάδοι απορριμμάτων, που να αδειάζονται σε τακτά διαστήματα 

Διευκολύνσεις για ανακυκλώσιμα υλικά 

Επαρκείς εγκαταστάσεις υγιεινής, με ελεγχόμενο σύστημα αποχέτευσης 

Απαγόρευση της οδήγησης οχημάτων και μοτοποδηλάτων στην ακτή 

Απαγόρευση της ελεύθερης κατασκήνωσης 

ζώων στην ακτή 

Συντήρηση κτιρίων και εξοπλισμού στην ακτή 

Ασφάλεια, ναυαγοσωστικά, πρώτες βοήθειες, υπηρεσίες και εγκαταστάσεις

Εκπαιδευμένοι ναυαγοσώστες - ή άμεση πρόσβαση σε τηλέφωνο - σωστικά εφόδια και πρώτες 

Σχέδια για την αντιμετώπιση κάποιου ατυχήματος ρύπανσης, με άμεση ενημέρωση του κοινού

Ασφαλής δίοδος στην ακτή και φροντίδα για άτομα με ειδικές ανάγκες 

Ο νομός Χανίων χωρίζεται μέσω των Λευκών Ορέων σε δυο τελείως διαφορετικά φυσικά τοπία. Το τμήμα 

με 415 χλμ. ακτών, είναι πλουσιότερο και πιο πυκνοκατοικημένο. Η αραιοκατοικημένη 

ενδοχώρα, αποτελεί μια από τις πιο αυθεντικές περιοχές της Κρήτης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί με το 
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μαρίνες που διαχειρίζονται παράκτιοι Δήμοι, ξενοδόχοι και 

Για να κερδίσει μια ακτή τη Γαλάζια Σημαία πρέπει να πληροί αυστηρά κριτήρια που σχετίζονται 

το ευαίσθητο φυσικό περιβάλλον στον παράκτιο 

Συνεχής πληροφόρηση του κοινού για την ποιότητα των νερών κολύμβησης. 

Πληροφορίες για το Διεθνές Πρόγραμμα «Γαλάζιες Σημαίες» στον Πίνακα Ανακοινώσεων της ακτής. 

συμπεριφοράς για την ακτή. 

Δραστηριότητες που να προβάλουν ενεργά τη προστασία του φυσικού περιβάλλοντος της ακτής. 

Ποιότητα των νερών κολύμβησης, που να επιβεβαιώνεται με δειγματοληπτικές μετρήσεις 

Ασφάλεια, ναυαγοσωστικά, πρώτες βοήθειες, υπηρεσίες και εγκαταστάσεις 

σωστικά εφόδια και πρώτες 

ου ατυχήματος ρύπανσης, με άμεση ενημέρωση του κοινού 

Ο νομός Χανίων χωρίζεται μέσω των Λευκών Ορέων σε δυο τελείως διαφορετικά φυσικά τοπία. Το τμήμα 

με 415 χλμ. ακτών, είναι πλουσιότερο και πιο πυκνοκατοικημένο. Η αραιοκατοικημένη 

ενδοχώρα, αποτελεί μια από τις πιο αυθεντικές περιοχές της Κρήτης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί με το 
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πρόγραμμα «Leader» τη διαμονή σε αγροτοτουριστικά καταλύματα.

υπάρχουν στη Θέρισο, στα Χανιά και στα Περιβόλια.

 

 Μονοπάτια – Διαδρομές Μελέτης της Φύσης

Το Ευρωπαϊκό μονοπάτι μεγάλων διαδρομών Ε4

ολόκληρη την οροσειρά των Άλπεων και μέσω της Γιουγκοσλαβία

απ' όπου ξεκινά το Ελληνικό κομμάτι. Διασχίζει ολόκληρη την Ελλάδα απ' όπου φτάνει 

στο Γύθειο και από εκεί νοητά στο Καστέλλι απ' όπου αρχίζει το Ε4 στην Κρήτη, 

φτάνοντας μέχρι τη Ζάκρο όπου τελειώνει. Δίνει τη δυνατότητα στους περιπατ

γνωρίσουν την άγνωστη Κρητική φύση, μιας και περνά από παλιά μονοπάτια, οικισμούς, 

μοναστήρια και βέβαια τα ψηλά βουνά της Κρήτης. Η χάραξη και η σηματοδότηση έγινε με πρωτοβουλία της 

Περιφέρειας Κρήτης, σε συνεργασία με τις κοινότητες των περιοχών

ορειβατικούς Συλλόγους της Κρήτης.

Το μονοπάτι διασχίζει το Νομό Χανίων περνώντας από παραθαλάσσιες διαδρομές όπως τη δυτική και νότια 

ακτογραμμή, αλλά και τον ορεινό όγκο των Λευκών Ορέων από καλά, επί το πλείστον, σημα

διαδρομές. Οι παραθαλάσσιες διαδρομές του Ε4 στη δυτική και νότια Κρήτη είναι προσβάσιμες καθ’ όλη τη 

διάρκεια του έτους. Προτεινόμενες διαδρομές του Ε4 

1. Καστέλι Κισάμου-Σφηνάρι

2. Σφηνάρι-Μονή Χρυσοσκαλίτισσας

3. Χρυσοσκαλίτισσα-Παλαιόχωρα

4. Παλαιόχωρα-Σούγια, 14.5 χλμ., Άνοιξη 

5. Σούγια-Αγ. Ρουμέλη, 20 χλμ., Απρίλη 

6. Αγία Ρουμέλη-Λουτρό, 13 χλμ.

7. Λουτρό-Φραγκοκάστελο, 

8. Σούγια - Κουστογέρακο-

9. Σούγια-Φαράγγι Αγίας Ειρήνης,

10. Ομαλός-Αγία Ρουμέλη,

Στην περιοχή μελέτης μας βρίσκεται τμήμα του Ε4 και συγκεκριμένα

Δ.Ε. Θερίσου, όπως φαίνεται και στον Χάρτη Α.3.1., που συνοδεύει την παρούσα μελέτη.

Ο Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Χανίων

σηματοδότησε δέκα (10) διαδρομές 

περιοχή των Λευκών Ορέων, αλλά και σε ημιορεινές περιοχές του νομού. Η σηματοδότηση αυτή έγινε με τη 

στήριξη του επιχειρησιακού προγράμματος κοινοτικής

Οι διαδρομές αυτές, οι οποίες χαρακτηρίστηκαν σαν 
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πρόγραμμα «Leader» τη διαμονή σε αγροτοτουριστικά καταλύματα. Τέτοια καταλύματα στην περιοχή μελέτης 

υπάρχουν στη Θέρισο, στα Χανιά και στα Περιβόλια. 

Διαδρομές Μελέτης της Φύσης 

Ευρωπαϊκό μονοπάτι μεγάλων διαδρομών Ε4, ξεκινά από τα Πυρηναία, διασχίζει 

ολόκληρη την οροσειρά των Άλπεων και μέσω της Γιουγκοσλαβίας φτάνει στη Φλώρινα 

απ' όπου ξεκινά το Ελληνικό κομμάτι. Διασχίζει ολόκληρη την Ελλάδα απ' όπου φτάνει 

στο Γύθειο και από εκεί νοητά στο Καστέλλι απ' όπου αρχίζει το Ε4 στην Κρήτη, 

φτάνοντας μέχρι τη Ζάκρο όπου τελειώνει. Δίνει τη δυνατότητα στους περιπατητές να 

γνωρίσουν την άγνωστη Κρητική φύση, μιας και περνά από παλιά μονοπάτια, οικισμούς, 

μοναστήρια και βέβαια τα ψηλά βουνά της Κρήτης. Η χάραξη και η σηματοδότηση έγινε με πρωτοβουλία της 

Περιφέρειας Κρήτης, σε συνεργασία με τις κοινότητες των περιοχών που διασχίζει το Ε4 και όλους τους 

ορειβατικούς Συλλόγους της Κρήτης. 

Το μονοπάτι διασχίζει το Νομό Χανίων περνώντας από παραθαλάσσιες διαδρομές όπως τη δυτική και νότια 

ακτογραμμή, αλλά και τον ορεινό όγκο των Λευκών Ορέων από καλά, επί το πλείστον, σημα

Οι παραθαλάσσιες διαδρομές του Ε4 στη δυτική και νότια Κρήτη είναι προσβάσιμες καθ’ όλη τη 

Προτεινόμενες διαδρομές του Ε4 στο Νομό Χανίων είναι:  

Σφηνάρι, 22.5 χλμ., 6.5 ώρες, Άνοιξη - Φθινόπωρο 

Μονή Χρυσοσκαλίτισσας, 32 χλμ., Άνοιξη - Φθινόπωρο 

Παλαιόχωρα, 22 χλμ., Άνοιξη - Φθινόπωρο 

14.5 χλμ., Άνοιξη - Φθινόπωρο 

20 χλμ., Απρίλη - Σεπτέμβρη 

13 χλμ., όλο το χρόνο 

Φραγκοκάστελο, 19.5 χλμ., όλο το χρόνο 

-Ομαλός, 24.5 χλμ., Άνοιξη - Φθινόπωρο 

Φαράγγι Αγίας Ειρήνης, 15 χλμ., Μάη - Σεπτέμβρη 

 18 χλμ., Μάη - Οκτώβρη 

ς βρίσκεται τμήμα του Ε4 και συγκεκριμένα διέρχεται από το ορεινό τμήμα της 

Δ.Ε. Θερίσου, όπως φαίνεται και στον Χάρτη Α.3.1., που συνοδεύει την παρούσα μελέτη.

Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Χανίων στην προσπάθεια του να προωθήσει 

σηματοδότησε δέκα (10) διαδρομές (διαφορετικές από τις αντίστοιχες που συνιστούν το Ε4) 

περιοχή των Λευκών Ορέων, αλλά και σε ημιορεινές περιοχές του νομού. Η σηματοδότηση αυτή έγινε με τη 

στήριξη του επιχειρησιακού προγράμματος κοινοτικής πρωτοβουλίας Leader+ και τη συνδρομή του Ο.Α.ΔΥ.Κ. 

Οι διαδρομές αυτές, οι οποίες χαρακτηρίστηκαν σαν Δίκτυο Πράσινων Διαδρομών Νομού Χανίων
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ύματα στην περιοχή μελέτης 

, ξεκινά από τα Πυρηναία, διασχίζει 

ς φτάνει στη Φλώρινα 

απ' όπου ξεκινά το Ελληνικό κομμάτι. Διασχίζει ολόκληρη την Ελλάδα απ' όπου φτάνει 

στο Γύθειο και από εκεί νοητά στο Καστέλλι απ' όπου αρχίζει το Ε4 στην Κρήτη, 

ητές να 

γνωρίσουν την άγνωστη Κρητική φύση, μιας και περνά από παλιά μονοπάτια, οικισμούς, 

μοναστήρια και βέβαια τα ψηλά βουνά της Κρήτης. Η χάραξη και η σηματοδότηση έγινε με πρωτοβουλία της 

που διασχίζει το Ε4 και όλους τους 

Το μονοπάτι διασχίζει το Νομό Χανίων περνώντας από παραθαλάσσιες διαδρομές όπως τη δυτική και νότια 

ακτογραμμή, αλλά και τον ορεινό όγκο των Λευκών Ορέων από καλά, επί το πλείστον, σηματοδοτημένες 

Οι παραθαλάσσιες διαδρομές του Ε4 στη δυτική και νότια Κρήτη είναι προσβάσιμες καθ’ όλη τη 

διέρχεται από το ορεινό τμήμα της 

Δ.Ε. Θερίσου, όπως φαίνεται και στον Χάρτη Α.3.1., που συνοδεύει την παρούσα μελέτη. 

στην προσπάθεια του να προωθήσει τον οικολογικό τουρισμό, 

(διαφορετικές από τις αντίστοιχες που συνιστούν το Ε4) στην ευρύτερη 

περιοχή των Λευκών Ορέων, αλλά και σε ημιορεινές περιοχές του νομού. Η σηματοδότηση αυτή έγινε με τη 

τη συνδρομή του Ο.Α.ΔΥ.Κ. 

Δίκτυο Πράσινων Διαδρομών Νομού Χανίων, λειτουργούν 



 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

 

 

συμπληρωματικά με τα μονοπάτια του Ε4 και αποτελούν τον πρώτο πυρήνα του ευρύτερου δικτύου 

μονοπατιών, το οποίο προσπαθεί να αναδείξει ο Σύλλογος.

Οι διαδρομές είναι βατές για τον απλό περιπατητή και θα βοηθήσουν στην τουριστική ενίσχυση της 

ενδοχώρας. Η κάθε διαδρομή έχει διαφορετική σήμανση, εύκολα αναγνωρίσιμη και αμφίδρομη, με χρωματιστά 

γεωμετρικά σχήματα, σε τετράγωνα με λευκό φόντο (ταμπέλες 0,15 χ 0,15 εκατοστών). Τα σήματα έχουν 

τοποθετηθεί σε δέντρα ή σε σταθερές πέτρες και βράχους ή ακόμα σε στύλους καστανιάς δίπλα σε κάθε 

μονοπάτι. Επίσης όπου ήταν εφικτό έχει γίνει σήμανση με βάψιμο με τα ίδια 

διαδρομή. 

Οι δέκα αυτές Πράσινες Διαδρομές είναι οι ακόλουθες:

1. ΖΟΥΡΒΑ – ΤΡΟΜΑΡΙΣΣΑ

Ώρες πορείας: 2:30 η ανάβαση, επιστροφή πάλι στη Ζούρβα Σήμανση: Κόκκινος κύκλος σε λευκό 

τετράγωνο φόντο.  

2. ΣΗΡΙΚΑΡΙ – ΠΟΛΥΡΡΗΝΙΑ

Ώρες πορείας: 2:30, διάσχιση του ομώνυμου φαραγγιού Σήμανση: Πράσινο μικρό τετράγωνο σε 

λευκό τετράγωνο φόντο

3. ΚΟΥΣΤΟΓΕΡΑΚΟ – ΣΠΗΛΙΑ ΠΟΛΥΦΗΜΟΥ 

Ώρες πορείας: 4, η διαδρομή μας οδηγεί στην Σούγια από το παραλιακό Ε4 Σήμανση: Λευκό και 

μπλε (παραλληλόγραμμα)

4. ΚΑΜΠΟΙ – Καταφύγιο ΒΟΛΙΚΑ 

Ώρες πορείας: 5:30 η ανάβαση, επιστροφή πάλι στους Κάμπους Σήμανση: Κίτρινος κύκλος σε 

λευκό τετράγωνο φόντο

5. Καταφύγιο ΒΟΛΙΚΑ – ΣΠΗΛΑΙΟ ΜΗΛΕ

Ώρες πορείας: 2 η ανάβαση, 

(παραλληλόγραμμα).  

6. ΤΑΥΡΗ – ΣΦΑΚΙΑΝΟ ΦΑΡΑΓΓΙ 

Ώρες πορείας: 6, διάσχιση του ομώνυμου φαραγγιού, προσέγγιση με Ε4 από Ασκύφου Σήμανση: 

Μπλε μικρό τετράγωνο σε λευκό τετράγωνο φόντο

7. ΑΝΩΠΟΛΗ ΣΦΑΚΙΩΝ – ΛΟΥΤΡΟ

Ώρες πορείας: 1:30 η κατάβαση, επιστροφή με πλοίο στη Χώρα Σφακίων Σήμανση: Κίτρινο μικρό 

τετράγωνο σε λευκό τετράγωνο φόντο

8. ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΦΑΚΙΩΝ 

Ώρες πορείας: 2 η κατάβαση, με κατάληξη στην

Λευκό και κόκκινο (παραλληλόγραμμα)

9. ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΦΑΚΙΩΝ 

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

 
ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

συμπληρωματικά με τα μονοπάτια του Ε4 και αποτελούν τον πρώτο πυρήνα του ευρύτερου δικτύου 

το οποίο προσπαθεί να αναδείξει ο Σύλλογος. 

Οι διαδρομές είναι βατές για τον απλό περιπατητή και θα βοηθήσουν στην τουριστική ενίσχυση της 

ενδοχώρας. Η κάθε διαδρομή έχει διαφορετική σήμανση, εύκολα αναγνωρίσιμη και αμφίδρομη, με χρωματιστά 

ματα, σε τετράγωνα με λευκό φόντο (ταμπέλες 0,15 χ 0,15 εκατοστών). Τα σήματα έχουν 

τοποθετηθεί σε δέντρα ή σε σταθερές πέτρες και βράχους ή ακόμα σε στύλους καστανιάς δίπλα σε κάθε 

μονοπάτι. Επίσης όπου ήταν εφικτό έχει γίνει σήμανση με βάψιμο με τα ίδια χρώματα και σχήματα για κάθε 

Οι δέκα αυτές Πράσινες Διαδρομές είναι οι ακόλουθες:   

ΤΡΟΜΑΡΙΣΣΑ   

Ώρες πορείας: 2:30 η ανάβαση, επιστροφή πάλι στη Ζούρβα Σήμανση: Κόκκινος κύκλος σε λευκό 

ΠΟΛΥΡΡΗΝΙΑ  

Ώρες πορείας: 2:30, διάσχιση του ομώνυμου φαραγγιού Σήμανση: Πράσινο μικρό τετράγωνο σε 

λευκό τετράγωνο φόντο.  

ΣΠΗΛΙΑ ΠΟΛΥΦΗΜΟΥ - ΣΟΥΓΙΑ  

Ώρες πορείας: 4, η διαδρομή μας οδηγεί στην Σούγια από το παραλιακό Ε4 Σήμανση: Λευκό και 

ραλληλόγραμμα).  

Καταφύγιο ΒΟΛΙΚΑ – ΚΟΡΥΦΗ ΣΠΑΘΙ, υψ. 2.046 μέτρα  

Ώρες πορείας: 5:30 η ανάβαση, επιστροφή πάλι στους Κάμπους Σήμανση: Κίτρινος κύκλος σε 

λευκό τετράγωνο φόντο.  

ΣΠΗΛΑΙΟ ΜΗΛΕ  

Ώρες πορείας: 2 η ανάβαση, επιστροφή πάλι στο Βόλικα Σήμανση: Λευκό και κίτρινο 

ΣΦΑΚΙΑΝΟ ΦΑΡΑΓΓΙ – ΧΩΡΑ ΣΦΑΚΙΩΝ  

Ώρες πορείας: 6, διάσχιση του ομώνυμου φαραγγιού, προσέγγιση με Ε4 από Ασκύφου Σήμανση: 

Μπλε μικρό τετράγωνο σε λευκό τετράγωνο φόντο.  

ΛΟΥΤΡΟ  

Ώρες πορείας: 1:30 η κατάβαση, επιστροφή με πλοίο στη Χώρα Σφακίων Σήμανση: Κίτρινο μικρό 

τετράγωνο σε λευκό τετράγωνο φόντο.  

8. ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΦΑΚΙΩΝ – ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ – ΑΓΙΑ ΡΟΥΜΕΛΗ  

Ώρες πορείας: 2 η κατάβαση, με κατάληξη στην Αγία Ρουμέλη από το παραλιακό Ε4 Σήμανση: 

Λευκό και κόκκινο (παραλληλόγραμμα).  

9. ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΦΑΚΙΩΝ – ΣΠΗΛΑΙΟ ΚΟΡΜΟΚΟΠΟΥ  

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 

Σελ. 30 από 486 

συμπληρωματικά με τα μονοπάτια του Ε4 και αποτελούν τον πρώτο πυρήνα του ευρύτερου δικτύου 

Οι διαδρομές είναι βατές για τον απλό περιπατητή και θα βοηθήσουν στην τουριστική ενίσχυση της 

ενδοχώρας. Η κάθε διαδρομή έχει διαφορετική σήμανση, εύκολα αναγνωρίσιμη και αμφίδρομη, με χρωματιστά 

ματα, σε τετράγωνα με λευκό φόντο (ταμπέλες 0,15 χ 0,15 εκατοστών). Τα σήματα έχουν 

τοποθετηθεί σε δέντρα ή σε σταθερές πέτρες και βράχους ή ακόμα σε στύλους καστανιάς δίπλα σε κάθε 

χρώματα και σχήματα για κάθε 

Ώρες πορείας: 2:30 η ανάβαση, επιστροφή πάλι στη Ζούρβα Σήμανση: Κόκκινος κύκλος σε λευκό 

Ώρες πορείας: 2:30, διάσχιση του ομώνυμου φαραγγιού Σήμανση: Πράσινο μικρό τετράγωνο σε 

Ώρες πορείας: 4, η διαδρομή μας οδηγεί στην Σούγια από το παραλιακό Ε4 Σήμανση: Λευκό και 

Ώρες πορείας: 5:30 η ανάβαση, επιστροφή πάλι στους Κάμπους Σήμανση: Κίτρινος κύκλος σε 

επιστροφή πάλι στο Βόλικα Σήμανση: Λευκό και κίτρινο 

Ώρες πορείας: 6, διάσχιση του ομώνυμου φαραγγιού, προσέγγιση με Ε4 από Ασκύφου Σήμανση: 

Ώρες πορείας: 1:30 η κατάβαση, επιστροφή με πλοίο στη Χώρα Σφακίων Σήμανση: Κίτρινο μικρό 

Αγία Ρουμέλη από το παραλιακό Ε4 Σήμανση: 



 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

 

 

Ώρες πορείας: 2 η ανάβαση, επιστροφή πάλι στον Άγιο Ιωάννη Σήμανση: Μπλε 

τετράγωνο φόντο. 

10. ΓΩΝΙ ΑΣΚΥΦΟΥ ΣΦΑΚΙΩΝ 

Ώρες πορείας: 5 η κατάβαση, διάσχιση του ομώνυμου φαραγγιού Σήμανση: Πράσινος 

λευκό τετράγωνο φόντο.

Οι διαδρομές αυτές βρίσκονται στην περιοχή των Λευκών Ορέων και εκτός της περιοχής μελέτης.

Δεκατέσσερα χιλιόμετρα νοτιοδυτικά από τα Χανιά στο 

διαδρομή, στην διαδρομή προς το χωριό και δίπλα από το δρόμο

 

 Φαράγγια  

Στο Νομό Χανίων βρίσκονται, περισσότερα από εξήντα φαράγγια, μικρά ή μεγάλα, ευκολοδιάβατα ή 

δυσπρόσιτα, γι' αυτό πολλοί ονομάζουν τα Χανιά 

περιβαλλοντική τους αξία, τα φαράγγια προσφέρουν θ

πνεύματα που έχουν εκεί τα λημέρια 

σημεία όπου στα αρχαία χρόνια υπήρχαν ξακουστά Μαντεία ή Ιερά

που από αυτά ξεκινούσαν για να εκδιώξουν από την Κρητική γη τους κατακτητές: Ρωμαίους, Άραβες, 

Βενετσιάνους, Τούρκους ή Ναζί, ιστορίες δραματικές, για μάχες και για χιλιάδες γυναικόπαιδα που έβρισκαν 

καταφύγιο σ' αυτά για να σωθούν από τους επιδρομείς.

έζησαν σ' αυτά: στάνες αιγοπροβάτων, νερόμυλους και υδροπρίονα, καμίνια για ασβέστη ή κάρβουνο και 

ακόμη τα μετερίζια που έστηναν για να αμυνθούν από τις διάφορες επιδρομές. 

Τα φαράγγια δημιουργήθηκαν κυρίως σε ανθρακικά πετρώματα 

δολομίτες, ως αποτέλεσμα βαθειάς ρηγμάτωσης του στερεού φλοιού της γης και της διαβρωτικής δράσης των 

νερών των ποταμών. Σχηματίσθηκαν περίπου 14 εκατομμύρια χρόνια πριν στο τέλος της Μειόκαινου εποχής 

του Καινοζωικού αιώνα. 

Το πλησιέστερο προς την πόλη των Χανίων και το μοναδικό που ο επισκέπτης δύναται να το διαβεί με 

αυτοκίνητο αφού το διασχίζει καλός ασφαλτοστρωμένος δρόμος, 

Βενιζέλου, αναλυτική περιγραφή του οποίου έχει πραγματο

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

 
ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

Ώρες πορείας: 2 η ανάβαση, επιστροφή πάλι στον Άγιο Ιωάννη Σήμανση: Μπλε 

ΙΩΝ – ΑΜΠΕΛΟΣ – ΑΣΦΕΝΔΟΥ – ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

Ώρες πορείας: 5 η κατάβαση, διάσχιση του ομώνυμου φαραγγιού Σήμανση: Πράσινος 

λευκό τετράγωνο φόντο. 

Οι διαδρομές αυτές βρίσκονται στην περιοχή των Λευκών Ορέων και εκτός της περιοχής μελέτης.

χιλιόμετρα νοτιοδυτικά από τα Χανιά στο φαράγγι του Θερίσου

την διαδρομή προς το χωριό και δίπλα από το δρόμο. 

Στο Νομό Χανίων βρίσκονται, περισσότερα από εξήντα φαράγγια, μικρά ή μεγάλα, ευκολοδιάβατα ή 

δυσπρόσιτα, γι' αυτό πολλοί ονομάζουν τα Χανιά "Τόπο των Φαραγγιών". Εκτός από την ομορφιά και την 

περιβαλλοντική τους αξία, τα φαράγγια προσφέρουν θρύλους για δράκους και νεράιδες, για καλά και κακά 

πνεύματα που έχουν εκεί τα λημέρια τους, πεντακάθαρες πηγές νερού ή γραφικά βυζαντινά εκκλησάκια σε 

σημεία όπου στα αρχαία χρόνια υπήρχαν ξακουστά Μαντεία ή Ιερά, ιστορίες ηρωϊκές για τους επαναστάτες 

ούσαν για να εκδιώξουν από την Κρητική γη τους κατακτητές: Ρωμαίους, Άραβες, 

στορίες δραματικές, για μάχες και για χιλιάδες γυναικόπαιδα που έβρισκαν 

καταφύγιο σ' αυτά για να σωθούν από τους επιδρομείς. Συχνά παρατηρούνται τα ίχνη των ανθρώπων που 

τάνες αιγοπροβάτων, νερόμυλους και υδροπρίονα, καμίνια για ασβέστη ή κάρβουνο και 

που έστηναν για να αμυνθούν από τις διάφορες επιδρομές.  

Τα φαράγγια δημιουργήθηκαν κυρίως σε ανθρακικά πετρώματα δηλαδή ασβεστόλιθους μάρμαρα και 

δολομίτες, ως αποτέλεσμα βαθειάς ρηγμάτωσης του στερεού φλοιού της γης και της διαβρωτικής δράσης των 

νερών των ποταμών. Σχηματίσθηκαν περίπου 14 εκατομμύρια χρόνια πριν στο τέλος της Μειόκαινου εποχής 

Το πλησιέστερο προς την πόλη των Χανίων και το μοναδικό που ο επισκέπτης δύναται να το διαβεί με 

αυτοκίνητο αφού το διασχίζει καλός ασφαλτοστρωμένος δρόμος, είναι το φαράγγι του Θερίσου ή Ελευθερίου 

Βενιζέλου, αναλυτική περιγραφή του οποίου έχει πραγματοποιηθεί παραπάνω. 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 

Σελ. 31 από 486 

Ώρες πορείας: 2 η ανάβαση, επιστροφή πάλι στον Άγιο Ιωάννη Σήμανση: Μπλε κύκλος σε λευκό 

ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ  

Ώρες πορείας: 5 η κατάβαση, διάσχιση του ομώνυμου φαραγγιού Σήμανση: Πράσινος κύκλος σε 

Οι διαδρομές αυτές βρίσκονται στην περιοχή των Λευκών Ορέων και εκτός της περιοχής μελέτης. 

φαράγγι του Θερίσου, υπάρχει αναρριχητική 

Στο Νομό Χανίων βρίσκονται, περισσότερα από εξήντα φαράγγια, μικρά ή μεγάλα, ευκολοδιάβατα ή 

Εκτός από την ομορφιά και την 

κους και νεράιδες, για καλά και κακά 

εντακάθαρες πηγές νερού ή γραφικά βυζαντινά εκκλησάκια σε 

ηρωϊκές για τους επαναστάτες 

ούσαν για να εκδιώξουν από την Κρητική γη τους κατακτητές: Ρωμαίους, Άραβες, 

στορίες δραματικές, για μάχες και για χιλιάδες γυναικόπαιδα που έβρισκαν 

α ίχνη των ανθρώπων που 

τάνες αιγοπροβάτων, νερόμυλους και υδροπρίονα, καμίνια για ασβέστη ή κάρβουνο και 

ασβεστόλιθους μάρμαρα και 

δολομίτες, ως αποτέλεσμα βαθειάς ρηγμάτωσης του στερεού φλοιού της γης και της διαβρωτικής δράσης των 

νερών των ποταμών. Σχηματίσθηκαν περίπου 14 εκατομμύρια χρόνια πριν στο τέλος της Μειόκαινου εποχής 

Το πλησιέστερο προς την πόλη των Χανίων και το μοναδικό που ο επισκέπτης δύναται να το διαβεί με 

είναι το φαράγγι του Θερίσου ή Ελευθερίου 



 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

 

 

 

 

 Πάρκο Διάσωσης Χλωρίδας και Πανίδας

Το Πάρκο Διάσωσης Χλωρίδας και Πανίδας του Πολυτεχνείου Κρήτης, βρίσκεται στο Ακρωτήρι και 

εκτείνεται σε 300 στρέμματα. Αποτελεί έναν σημαντικό χώρο όπου η χλωρίδα και η συνυπάρχουσα πανίδα 

προστατεύονται και μπορούν να αναπτύσσονται χωρίς ανθρώπινες παρεμβάσεις. Έχουν ήδη καταγραφεί και 

αναγνωριστεί περί τα 350 διαφορετικά φυτικά είδη που αναπτύσσονται στους φυσικούς οικότοπους του 

Πάρκου. Η φυτοθήκη (Herbarium) του Πάρκου περιλαμβάνει περί 

όλη την Κρήτη. Από άποψη πανίδας, η ευρύτερη περιοχή του Ακρωτηρίου

σημαντικούς βιότοπους της Κρήτης. Μεγάλος αριθμός αποδημητικών πουλιών, βρίσκει στο Πάρκο καταφύγιο 

από τους κυνηγούς. Άλλα επιδημητικά είδη φωλιάζουν στους θαμνώνες του Πάρκου. 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ
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Πάρκο Διάσωσης Χλωρίδας και Πανίδας 

ο Πάρκο Διάσωσης Χλωρίδας και Πανίδας του Πολυτεχνείου Κρήτης, βρίσκεται στο Ακρωτήρι και 

εκτείνεται σε 300 στρέμματα. Αποτελεί έναν σημαντικό χώρο όπου η χλωρίδα και η συνυπάρχουσα πανίδα 

προστατεύονται και μπορούν να αναπτύσσονται χωρίς ανθρώπινες παρεμβάσεις. Έχουν ήδη καταγραφεί και 

αναγνωριστεί περί τα 350 διαφορετικά φυτικά είδη που αναπτύσσονται στους φυσικούς οικότοπους του 

Πάρκου. Η φυτοθήκη (Herbarium) του Πάρκου περιλαμβάνει περί τα 1700 αποξηραμένα φυτικά δείγματα από 

όλη την Κρήτη. Από άποψη πανίδας, η ευρύτερη περιοχή του Ακρωτηρίου θεωρείται ένας από τους 

σημαντικούς βιότοπους της Κρήτης. Μεγάλος αριθμός αποδημητικών πουλιών, βρίσκει στο Πάρκο καταφύγιο 

επιδημητικά είδη φωλιάζουν στους θαμνώνες του Πάρκου. 
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ο Πάρκο Διάσωσης Χλωρίδας και Πανίδας του Πολυτεχνείου Κρήτης, βρίσκεται στο Ακρωτήρι και 

εκτείνεται σε 300 στρέμματα. Αποτελεί έναν σημαντικό χώρο όπου η χλωρίδα και η συνυπάρχουσα πανίδα 

προστατεύονται και μπορούν να αναπτύσσονται χωρίς ανθρώπινες παρεμβάσεις. Έχουν ήδη καταγραφεί και 

αναγνωριστεί περί τα 350 διαφορετικά φυτικά είδη που αναπτύσσονται στους φυσικούς οικότοπους του 

τα 1700 αποξηραμένα φυτικά δείγματα από 

θεωρείται ένας από τους 

σημαντικούς βιότοπους της Κρήτης. Μεγάλος αριθμός αποδημητικών πουλιών, βρίσκει στο Πάρκο καταφύγιο 

επιδημητικά είδη φωλιάζουν στους θαμνώνες του Πάρκου.  
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Α.3.1.2.4. Οικοσυστήματα - Διαπλάσεις βλάστησης

Στη δασική ορολογία οικότοπος είναι οι συνθήκες εδάφους

υποστηρίξουν διάφορες μονάδες βλάστησης. Στα πλαίσια του NATURA, Οικότοπος (habitat) θεωρείται κάθε 

ιδιαίτερη κατηγορία φυσικού χώρου με χαρακτηριστικό ένα συγκεκριμένο τύπο βλάστησης.

Ο διαχωρισμός και η διαδοχή των βασι

ανάγλυφο, την έκθεση, το βαθμό ανθρώπινης επέμβασης (υλοτομία, βόσκηση κ.λπ.), τις φυσικές καταστροφές 

(πυρκαγιές, επιδημίες εντόμων κ.λπ.), το βασικό πέτρωμα, τη διάβρωση, τη διάρκεια και ποσότητα ρ

νερού στα ρέματα κ.λπ. δημιουργούνται ενδιάμεσες διαβαθμίσεις ανάμεσα στις διάφορες διαπλάσεις. 

Οι τύποι οικοτόπων κοινοτικού ενδιαφέροντος του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας των Οικοτόπων 

92/43/ΕΟΚ) ομαδοποιούνται σε 9 μεγάλες κατηγορίες οικοσυσ

of European Union Habitats (European Commission 2003), ο κατάλογος στην επικράτεια των Κρατών Μελών 

της ΕΕ αριθμεί 218 τύπους οικοτόπων. 
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(Πηγή: www.tuc.gr) 

Διαπλάσεις βλάστησης 

Στη δασική ορολογία οικότοπος είναι οι συνθήκες εδάφους, κλίματος και νερού που μπορούν να 

υποστηρίξουν διάφορες μονάδες βλάστησης. Στα πλαίσια του NATURA, Οικότοπος (habitat) θεωρείται κάθε 

ιδιαίτερη κατηγορία φυσικού χώρου με χαρακτηριστικό ένα συγκεκριμένο τύπο βλάστησης.

Ο διαχωρισμός και η διαδοχή των βασικών διαπλάσεων κάθε άλλο παρά σαφής είναι. Ανάλογα με το 

ανάγλυφο, την έκθεση, το βαθμό ανθρώπινης επέμβασης (υλοτομία, βόσκηση κ.λπ.), τις φυσικές καταστροφές 

(πυρκαγιές, επιδημίες εντόμων κ.λπ.), το βασικό πέτρωμα, τη διάβρωση, τη διάρκεια και ποσότητα ρ

νερού στα ρέματα κ.λπ. δημιουργούνται ενδιάμεσες διαβαθμίσεις ανάμεσα στις διάφορες διαπλάσεις. 

Οι τύποι οικοτόπων κοινοτικού ενδιαφέροντος του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας των Οικοτόπων 

ομαδοποιούνται σε 9 μεγάλες κατηγορίες οικοσυστημάτων. Σύμφωνα με το Interpretation manual 

of European Union Habitats (European Commission 2003), ο κατάλογος στην επικράτεια των Κρατών Μελών 

της ΕΕ αριθμεί 218 τύπους οικοτόπων.  

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 

Σελ. 33 από 486 

 

κλίματος και νερού που μπορούν να 

υποστηρίξουν διάφορες μονάδες βλάστησης. Στα πλαίσια του NATURA, Οικότοπος (habitat) θεωρείται κάθε 

ιδιαίτερη κατηγορία φυσικού χώρου με χαρακτηριστικό ένα συγκεκριμένο τύπο βλάστησης. 

κών διαπλάσεων κάθε άλλο παρά σαφής είναι. Ανάλογα με το 

ανάγλυφο, την έκθεση, το βαθμό ανθρώπινης επέμβασης (υλοτομία, βόσκηση κ.λπ.), τις φυσικές καταστροφές 

(πυρκαγιές, επιδημίες εντόμων κ.λπ.), το βασικό πέτρωμα, τη διάβρωση, τη διάρκεια και ποσότητα ροής του 

νερού στα ρέματα κ.λπ. δημιουργούνται ενδιάμεσες διαβαθμίσεις ανάμεσα στις διάφορες διαπλάσεις.  

Οι τύποι οικοτόπων κοινοτικού ενδιαφέροντος του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας των Οικοτόπων (Οδ. 

τημάτων. Σύμφωνα με το Interpretation manual 

of European Union Habitats (European Commission 2003), ο κατάλογος στην επικράτεια των Κρατών Μελών 
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Στην Ελλάδα τα πλέον ευαίσθητα και απειλούμενα οικοσυστήματα είναι σήμερα

υγρότοποι και ειδικά οι μικροί υγρότοποι, οι ψηλές κορυφές των βουνών, οι αμμώδεις ακτές, τα καμένα δάση 

και τα δάση κοντά ή μέσα σε μεγάλες πόλεις.

Φυτικοινωνιολογικά, ολόκληρη η παραλιακή ζώνη της Κρήτης 

ακτή, περιλαμβάνει θερμομεσογειακές διαπλάσεις (

περιλαμβάνει μεσομεσογειακές διαπλάσεις Αριάς (

Στις ορεινές περιοχές εμφανίζεται η ορομεσογειακή διάπλαση του Κυπαρισσίου.

Στη συνέχεια του παρόντος αναλύονται 

περιοχές του Δήμου Χανίων. Πιο συγκεκριμένα, στην περιοχή των Λευκών Ορέων, έχουν αναγνωρισθεί και 

πλήρως μελετηθεί οι κάτωθι οικότοποι:

 4090 - Ενδημικοί ορο-μεσογειακοί ερεικώνες

οικοτόπου αυτού, είναι ο εξαιρετικά υψηλός του πλούτος σε ενδημικά και σημαντικά γενικά φυτικά 

είδη, όπως τα Nepeta sphacioti

Σημαντικότερος παράγοντας υποβάθμισης είναι η υπερβόσκηση. Κατά δεύτερο λόγο η μη ορθολογικά 

σχεδιασμένη οδοποιία, αποτελεί ένα παράγοντα εν δυνάμει υποβάθμισης του οικοτόπου, διότι θα 

αυξήσει τους κινδύνους εκχέρσωσης τμημάτων φυσικής βλάστησης και μη επιτρεπόμενης συλλογής 

σπάνιων φυτικών ειδών, ενώ  θα αυξήσει ακόμα περισσότερο και την πίεση της βοσκής στο 

συγκεκριμένο οικότοπο. Ο συγκεκριμένος οικότοπος εμφανίζεται στο νοτιότερο τμήμα της Δ.Ε

Θερίσου, όπως φαίνεται και στο σχέδιο 

 5420 - Φρύγανα με Sarcopoterium

φρύγανα των χαμηλών υψομέτρων της Κρήτης. Οι σχηματισμοί αυτοί, είναι ιδιαίτερα σημαντικοί, 

τόσο σε σχέση με την οικολογία τους, όσο και σε σχέση με τον υψηλό αριθμό φυτικών ειδών τα 

οποία συμπεριλαμβάνουν (ποικιλότητα α). Επίσης, συμπεριλαμβάνουν ένα υψηλό αριθμό ενδημικών 

και σημαντικών γενικά ειδών όπως τα 

verae, κ.α. Ο συγκεκριμένος τύπος οικοτόπου, απειλείται από την υπερβόσκηση και από τις συνεχείς 

πυρκαιές, έτασης μερικών στρεμμάτων η κάθε μία οι οποίες τίθενται με στόχο τη «βελτίωση» των 

βοσκοτόπων. Οι δραστηριότητες αυτές, οδηγούν 

ποικιλότητας αυτού του οικοτόπου. Ο οικότοπος αυτός εξαπλώνεται,

εγκαταλειμμένους αγρούς και σε υποβαθμισμένες δασικές εκτάσεις, ενώ στα όριά του με τις 

συστάδες τραχείας πεύκης και κυπαρισσιο
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ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

Στην Ελλάδα τα πλέον ευαίσθητα και απειλούμενα οικοσυστήματα είναι σήμερα 

υγρότοποι και ειδικά οι μικροί υγρότοποι, οι ψηλές κορυφές των βουνών, οι αμμώδεις ακτές, τα καμένα δάση 

και τα δάση κοντά ή μέσα σε μεγάλες πόλεις. 

λόκληρη η παραλιακή ζώνη της Κρήτης και σε απόσταση μερικά χι

ακτή, περιλαμβάνει θερμομεσογειακές διαπλάσεις (Oleo Ceratonion) Ανατολικής Μεσογείου. Το εσωτερικό της 

περιλαμβάνει μεσομεσογειακές διαπλάσεις Αριάς (Quercion ilicis), τύπος βαλκανικός και Ανατολικής Μεσογείου. 

εμφανίζεται η ορομεσογειακή διάπλαση του Κυπαρισσίου. 

Στη συνέχεια του παρόντος αναλύονται οι τύποι οικοτόπων που έχουν αναγνωρισθεί στις προστατευόμενες 

Πιο συγκεκριμένα, στην περιοχή των Λευκών Ορέων, έχουν αναγνωρισθεί και 

ρως μελετηθεί οι κάτωθι οικότοποι: 

μεσογειακοί ερεικώνες: Βασικό στοιχείο που τεκμηριώνει τη σπουδαιότητα του 

οικοτόπου αυτού, είναι ο εξαιρετικά υψηλός του πλούτος σε ενδημικά και σημαντικά γενικά φυτικά 

sphaciotica, Silene variegata, Hypericum kelleri

Σημαντικότερος παράγοντας υποβάθμισης είναι η υπερβόσκηση. Κατά δεύτερο λόγο η μη ορθολογικά 

σχεδιασμένη οδοποιία, αποτελεί ένα παράγοντα εν δυνάμει υποβάθμισης του οικοτόπου, διότι θα 

ους κινδύνους εκχέρσωσης τμημάτων φυσικής βλάστησης και μη επιτρεπόμενης συλλογής 

σπάνιων φυτικών ειδών, ενώ  θα αυξήσει ακόμα περισσότερο και την πίεση της βοσκής στο 

Ο συγκεκριμένος οικότοπος εμφανίζεται στο νοτιότερο τμήμα της Δ.Ε

Θερίσου, όπως φαίνεται και στο σχέδιο  Α3.1.2 (με πράσινη απόχρωση). 

Sarcopoterium spinosum: Στο συγκεκριμένο οικότοπο συμπεριλαμβάνονται τα 

φρύγανα των χαμηλών υψομέτρων της Κρήτης. Οι σχηματισμοί αυτοί, είναι ιδιαίτερα σημαντικοί, 

ο σε σχέση με την οικολογία τους, όσο και σε σχέση με τον υψηλό αριθμό φυτικών ειδών τα 

οποία συμπεριλαμβάνουν (ποικιλότητα α). Επίσης, συμπεριλαμβάνουν ένα υψηλό αριθμό ενδημικών 

και σημαντικών γενικά ειδών όπως τα Erysimum raulinii, Galium fruticosum

κ.α. Ο συγκεκριμένος τύπος οικοτόπου, απειλείται από την υπερβόσκηση και από τις συνεχείς 

πυρκαιές, έτασης μερικών στρεμμάτων η κάθε μία οι οποίες τίθενται με στόχο τη «βελτίωση» των 

βοσκοτόπων. Οι δραστηριότητες αυτές, οδηγούν σταδιακά στην υποβάθμιση της δομής και της 

ποικιλότητας αυτού του οικοτόπου. Ο οικότοπος αυτός εξαπλώνεται, 

εγκαταλειμμένους αγρούς και σε υποβαθμισμένες δασικές εκτάσεις, ενώ στα όριά του με τις 

συστάδες τραχείας πεύκης και κυπαρισσιού, εποικίζεται από τα δενδρώδη αυτά είδη.
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 τα παραποτάμια δάση, οι 

υγρότοποι και ειδικά οι μικροί υγρότοποι, οι ψηλές κορυφές των βουνών, οι αμμώδεις ακτές, τα καμένα δάση 

και σε απόσταση μερικά χιλιόμετρα από την 

Ανατολικής Μεσογείου. Το εσωτερικό της 

τύπος βαλκανικός και Ανατολικής Μεσογείου. 

οι τύποι οικοτόπων που έχουν αναγνωρισθεί στις προστατευόμενες 

Πιο συγκεκριμένα, στην περιοχή των Λευκών Ορέων, έχουν αναγνωρισθεί και 

: Βασικό στοιχείο που τεκμηριώνει τη σπουδαιότητα του 

οικοτόπου αυτού, είναι ο εξαιρετικά υψηλός του πλούτος σε ενδημικά και σημαντικά γενικά φυτικά 

kelleri, Asperula idaea, κ.α. 

Σημαντικότερος παράγοντας υποβάθμισης είναι η υπερβόσκηση. Κατά δεύτερο λόγο η μη ορθολογικά 

σχεδιασμένη οδοποιία, αποτελεί ένα παράγοντα εν δυνάμει υποβάθμισης του οικοτόπου, διότι θα 

ους κινδύνους εκχέρσωσης τμημάτων φυσικής βλάστησης και μη επιτρεπόμενης συλλογής 

σπάνιων φυτικών ειδών, ενώ  θα αυξήσει ακόμα περισσότερο και την πίεση της βοσκής στο 

Ο συγκεκριμένος οικότοπος εμφανίζεται στο νοτιότερο τμήμα της Δ.Ε. 

: Στο συγκεκριμένο οικότοπο συμπεριλαμβάνονται τα 

φρύγανα των χαμηλών υψομέτρων της Κρήτης. Οι σχηματισμοί αυτοί, είναι ιδιαίτερα σημαντικοί, 

ο σε σχέση με την οικολογία τους, όσο και σε σχέση με τον υψηλό αριθμό φυτικών ειδών τα 

οποία συμπεριλαμβάνουν (ποικιλότητα α). Επίσης, συμπεριλαμβάνουν ένα υψηλό αριθμό ενδημικών 

fruticosum, Galium incanum, Ononis 

κ.α. Ο συγκεκριμένος τύπος οικοτόπου, απειλείται από την υπερβόσκηση και από τις συνεχείς 

πυρκαιές, έτασης μερικών στρεμμάτων η κάθε μία οι οποίες τίθενται με στόχο τη «βελτίωση» των 

σταδιακά στην υποβάθμιση της δομής και της 

 μεταξύ των άλλων, σε 

εγκαταλειμμένους αγρούς και σε υποβαθμισμένες δασικές εκτάσεις, ενώ στα όριά του με τις 

ύ, εποικίζεται από τα δενδρώδη αυτά είδη. 



 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
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Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

 

 

Σχέδιο Α.3.1.2.: 

 5430 - Κρητικοί σχηματισμοί 

τα φρύγανα των μέσων υψομέτρων της Κρήτης. Οι σχηματισμοί αυτοί, είναι ιδιαίτερα σημαντικοί, 

τόσο σε σχέση με την οικολογία τους, όσο και σε σχέση με τον υψηλό αριθμό ειδών τα οποία 

συμπεριλαμβάνουν (ποικιλότη

σημαντικών γενικά ειδών όπως τα 

κ.α. Ο συγκεκριμένος τύπος οικοτόπου, απειλείται από την υπερβόσκηση και από τις συνεχείς 

πυρκαιές, έτασης μερικών στρεμμάτων η κάθε μία οι οποίες τίθενται με στόχο τη «βελτίωση» των 

βοσκοτόπων. Οι δραστηριότητες αυτές, οδηγούν σταδιακά στην υποβάθμιση της δομής και της 

ποικιλότητας αυτού του οικοτόπου. Σημαντικά τμήματα του συγκεκριμένου οικοτόπου προ

την ανθρωπογενή υποβάθμιση συστάδων κυπαρισσοδασών (κυρίως), υπολείμματα των οποίων 

εμφανίζονται μέσα στα όρια του οικοτόπου.

 8140 - Βαλκανικοί λιθώνες

ενδημικών ειδών που φύονται σε αυτό

χαμηλότερα υψόμετρα. 

 8310 – Σπήλαια των οποίων δεν γίνεται τουριστική εκμετάλλευση

τεκμηριώθηκε στα πλαίσια του έργου ''αναγνώρισης και περιγραφής των τύπων οικοτόπων σε 

περιοχές ενδιαφέροντος για τη διατήρηση της φύσης'' αλλά η παρουσία του αναφέρεται στη 

βιβλιογραφία ή/και στη BioGreece

 9290 - Δάση Κυπαρίσσιου

εκτεταμένα δάση οριζοντιόκλαδου κυπαρισσιού (και γενικά αε

Σημαντικότεροι παράγοντες οι οποίοι επιδρούν αρνητικά στον οικότοπο αυτόν είναι η υπερβόσκηση, 

η οποία προκαλεί προβλήματα στη φυσική αναγέννηση των συστάδων, καθώς και οι πυρκαγιές, οι 

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

 
ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

Σχέδιο Α.3.1.2.: Αναγνωρισμένοι τύποι οικοτόπων Λευκών Ορέων

Κρητικοί σχηματισμοί Euphorbio-Verbascion: Στο συγκεκριμένο οικότοπο συμπεριλαμβάνονται 

τα φρύγανα των μέσων υψομέτρων της Κρήτης. Οι σχηματισμοί αυτοί, είναι ιδιαίτερα σημαντικοί, 

τόσο σε σχέση με την οικολογία τους, όσο και σε σχέση με τον υψηλό αριθμό ειδών τα οποία 

συμπεριλαμβάνουν (ποικιλότητα α). Επίσης, συμπεριλαμβάνουν ένα υψηλό αριθμό ενδημικών και 

σημαντικών γενικά ειδών όπως τα Verbascum spinosum, Sideritis syriaca, 

κ.α. Ο συγκεκριμένος τύπος οικοτόπου, απειλείται από την υπερβόσκηση και από τις συνεχείς 

, έτασης μερικών στρεμμάτων η κάθε μία οι οποίες τίθενται με στόχο τη «βελτίωση» των 

βοσκοτόπων. Οι δραστηριότητες αυτές, οδηγούν σταδιακά στην υποβάθμιση της δομής και της 

ποικιλότητας αυτού του οικοτόπου. Σημαντικά τμήματα του συγκεκριμένου οικοτόπου προ

την ανθρωπογενή υποβάθμιση συστάδων κυπαρισσοδασών (κυρίως), υπολείμματα των οποίων 

εμφανίζονται μέσα στα όρια του οικοτόπου. 

Βαλκανικοί λιθώνες: Τύπος οικοτόπου μεγάλης σημασίας λόγω του μεγάλου αριθμού 

ενδημικών ειδών που φύονται σε αυτόν. Κινδυνεύει από υπερβόσκηση και πυρκαγιές στα 

Σπήλαια των οποίων δεν γίνεται τουριστική εκμετάλλευση: Ο τύπος οικοτόπου δεν 

τεκμηριώθηκε στα πλαίσια του έργου ''αναγνώρισης και περιγραφής των τύπων οικοτόπων σε 

έροντος για τη διατήρηση της φύσης'' αλλά η παρουσία του αναφέρεται στη 

BioGreece. 

Δάση Κυπαρίσσιου (Acero-Cupression): Ο συγκεκριμένος οικότοπος περιλαμβάνει τα πλέον 

εκτεταμένα δάση οριζοντιόκλαδου κυπαρισσιού (και γενικά αειθαλούς κυπαρισσιού) στην Ευρώπη. 

Σημαντικότεροι παράγοντες οι οποίοι επιδρούν αρνητικά στον οικότοπο αυτόν είναι η υπερβόσκηση, 

η οποία προκαλεί προβλήματα στη φυσική αναγέννηση των συστάδων, καθώς και οι πυρκαγιές, οι 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 

Σελ. 35 από 486 

 

Αναγνωρισμένοι τύποι οικοτόπων Λευκών Ορέων 

: Στο συγκεκριμένο οικότοπο συμπεριλαμβάνονται 

τα φρύγανα των μέσων υψομέτρων της Κρήτης. Οι σχηματισμοί αυτοί, είναι ιδιαίτερα σημαντικοί, 

τόσο σε σχέση με την οικολογία τους, όσο και σε σχέση με τον υψηλό αριθμό ειδών τα οποία 

τα α). Επίσης, συμπεριλαμβάνουν ένα υψηλό αριθμό ενδημικών και 

syriaca, Hypericum trichocaulon, 

κ.α. Ο συγκεκριμένος τύπος οικοτόπου, απειλείται από την υπερβόσκηση και από τις συνεχείς 

, έτασης μερικών στρεμμάτων η κάθε μία οι οποίες τίθενται με στόχο τη «βελτίωση» των 

βοσκοτόπων. Οι δραστηριότητες αυτές, οδηγούν σταδιακά στην υποβάθμιση της δομής και της 

ποικιλότητας αυτού του οικοτόπου. Σημαντικά τμήματα του συγκεκριμένου οικοτόπου προήλθαν από 

την ανθρωπογενή υποβάθμιση συστάδων κυπαρισσοδασών (κυρίως), υπολείμματα των οποίων 

ύπος οικοτόπου μεγάλης σημασίας λόγω του μεγάλου αριθμού 

ν. Κινδυνεύει από υπερβόσκηση και πυρκαγιές στα 

: Ο τύπος οικοτόπου δεν 

τεκμηριώθηκε στα πλαίσια του έργου ''αναγνώρισης και περιγραφής των τύπων οικοτόπων σε 

έροντος για τη διατήρηση της φύσης'' αλλά η παρουσία του αναφέρεται στη 

: Ο συγκεκριμένος οικότοπος περιλαμβάνει τα πλέον 

ιθαλούς κυπαρισσιού) στην Ευρώπη. 

Σημαντικότεροι παράγοντες οι οποίοι επιδρούν αρνητικά στον οικότοπο αυτόν είναι η υπερβόσκηση, 

η οποία προκαλεί προβλήματα στη φυσική αναγέννηση των συστάδων, καθώς και οι πυρκαγιές, οι 
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οποίες απειλούν κυρίως τις σύμπυκνες

αντιστοιχεί στο syntaxa Acero

οριζοντιόκλαδου κυπαρισσιού, έχουν εγκατασταθεί και εγκαθίστανται σε εγκαταλειμμένους 

αναβαθμούς, σε μέσα υψόμετρα των Λευκών Ορέων.

νοτιότερο τμήμα της Δ.Ε. Θερίσου, όπως φαίνεται και στ

απόχρωση). 

 934Α - Ελληνικά δάση πρίνου

συστάδες πρίνου των Λευκών Ορέων. Ο συγκεκριμένος οικότοπος απειλείται από την υπερβόσκηση, 

ενώ τελευταία, τις υποβαθμ

Lymandria dispar. Στα Λευκά όρη, ο οικότοπος αυτός, με τη μορφή συγκροτημένων συστάδων, 

εξαπλώνεται σχεδόν αποκλειστικά, σε ένα πολύ μικρό τμήμα των νότιων κλιτύων του όρους.

 9540 - Μεσογειακά δάση πεύκης με ενδημικά μεσογειακά είδη πεύκης περικλειομένων της 

mugo και Pinus leucodermis

δαψιλές συστάδες τραχείας πεύκης της Κρήτης και από τις πιο χαρακτηριστικές συστάδες τραχείας

πεύκης του Ελληνικού χώρου. Σημαντικότερη απειλή για τις συστάδες αυτές είναι οι πυρκαγιές. Ο 

κίνδυνος αυτός, ο οποίος είναι ιδιαίτερα αυξημένος σε συνδυασμό με την έλλειψη ανθρώπινης 

παρέμβασης και μείωσης της βιομάζας, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα 

της Κρήτης. Σημαντικότατες συστάδες τραχείας πεύκης έχουν εγκατασταθεί και εγκαθίστανται σε 

εγκαταλειμμένους αγρούς των Λευκών Ορέων.

 3290: Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή

 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι Τύποι 

92/43/ΕΟΚ. 

Πίνακας Α.3.1.8 : GR4340008 (Τύποι Οικοτόπων Παραρτήματος Ι της Οδηγίας 92/43)

CODE %COVER 
REPRESENTATIVIT

Y

4090 34,3 B

5420 9,5 A

5430 3,2 A

8140 0,001 A

9290 33,9 A

9540 17,9 A

 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι Τύποι Οικοτόπων (σε επίπεδο 4

Παραρτήματος Ι της Οδηγίας 92/43. 

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

 
ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

οποίες απειλούν κυρίως τις σύμπυκνες συστάδες των μέσων – χαμηλών υψομέτρων. Ο οικότοπος 

Acero – Cupression (κωδ. 9290) του Natura 2000. Σημαντικές συστάδες 

οριζοντιόκλαδου κυπαρισσιού, έχουν εγκατασταθεί και εγκαθίστανται σε εγκαταλειμμένους 

αναβαθμούς, σε μέσα υψόμετρα των Λευκών Ορέων. Ο συγκεκριμένος οικότοπος εμφανίζεται στο 

νοτιότερο τμήμα της Δ.Ε. Θερίσου, όπως φαίνεται και στο παραπάνω σχέδιο 

Ελληνικά δάση πρίνου: Ο οικότοπος αυτός περιλαμβάνει πολύ χαρακτηριστικές δενδρώδεις 

συστάδες πρίνου των Λευκών Ορέων. Ο συγκεκριμένος οικότοπος απειλείται από την υπερβόσκηση, 

ενώ τελευταία, τις υποβαθμισμένες συστάδες πρίνου των Λευκών Ορέων, απειλεί το έντομο 

Στα Λευκά όρη, ο οικότοπος αυτός, με τη μορφή συγκροτημένων συστάδων, 

εξαπλώνεται σχεδόν αποκλειστικά, σε ένα πολύ μικρό τμήμα των νότιων κλιτύων του όρους.

η πεύκης με ενδημικά μεσογειακά είδη πεύκης περικλειομένων της 

leucodermis: Ο οικότοπος αυτός, περιλαμβάνει τις χαρακτηριστικότερες και πλέον 

δαψιλές συστάδες τραχείας πεύκης της Κρήτης και από τις πιο χαρακτηριστικές συστάδες τραχείας

πεύκης του Ελληνικού χώρου. Σημαντικότερη απειλή για τις συστάδες αυτές είναι οι πυρκαγιές. Ο 

κίνδυνος αυτός, ο οποίος είναι ιδιαίτερα αυξημένος σε συνδυασμό με την έλλειψη ανθρώπινης 

παρέμβασης και μείωσης της βιομάζας, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα 

της Κρήτης. Σημαντικότατες συστάδες τραχείας πεύκης έχουν εγκατασταθεί και εγκαθίστανται σε 

εγκαταλειμμένους αγρούς των Λευκών Ορέων. 

3290: Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή. 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι Τύποι Οικοτόπων του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας 

4340008 (Τύποι Οικοτόπων Παραρτήματος Ι της Οδηγίας 92/43)

REPRESENTATIVIT

Y 
REL SURFACE CONSERVATION

B A B 

A B B 

A B B 

A C B 

A A B 

A A B 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι Τύποι Οικοτόπων (σε επίπεδο 4–ψηφίου) που δεν είναι του 

Παραρτήματος Ι της Οδηγίας 92/43.  

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 

Σελ. 36 από 486 

χαμηλών υψομέτρων. Ο οικότοπος 

2000. Σημαντικές συστάδες 

οριζοντιόκλαδου κυπαρισσιού, έχουν εγκατασταθεί και εγκαθίστανται σε εγκαταλειμμένους 

Ο συγκεκριμένος οικότοπος εμφανίζεται στο 

ο παραπάνω σχέδιο Α.3.1.2 (με καφέ 

: Ο οικότοπος αυτός περιλαμβάνει πολύ χαρακτηριστικές δενδρώδεις 

συστάδες πρίνου των Λευκών Ορέων. Ο συγκεκριμένος οικότοπος απειλείται από την υπερβόσκηση, 

ισμένες συστάδες πρίνου των Λευκών Ορέων, απειλεί το έντομο 

Στα Λευκά όρη, ο οικότοπος αυτός, με τη μορφή συγκροτημένων συστάδων, 

εξαπλώνεται σχεδόν αποκλειστικά, σε ένα πολύ μικρό τμήμα των νότιων κλιτύων του όρους. 

η πεύκης με ενδημικά μεσογειακά είδη πεύκης περικλειομένων της Pinus 

: Ο οικότοπος αυτός, περιλαμβάνει τις χαρακτηριστικότερες και πλέον 

δαψιλές συστάδες τραχείας πεύκης της Κρήτης και από τις πιο χαρακτηριστικές συστάδες τραχείας 

πεύκης του Ελληνικού χώρου. Σημαντικότερη απειλή για τις συστάδες αυτές είναι οι πυρκαγιές. Ο 

κίνδυνος αυτός, ο οποίος είναι ιδιαίτερα αυξημένος σε συνδυασμό με την έλλειψη ανθρώπινης 

παρέμβασης και μείωσης της βιομάζας, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα οικολογικά προβλήματα 

της Κρήτης. Σημαντικότατες συστάδες τραχείας πεύκης έχουν εγκατασταθεί και εγκαθίστανται σε 

Οικοτόπων του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας 

4340008 (Τύποι Οικοτόπων Παραρτήματος Ι της Οδηγίας 92/43) 

CONSERVATION 
GLOBAL 

ASSESSMENT 

B 

B 

B 

A 

B 

B 

ψηφίου) που δεν είναι του 
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Πίνακας Α.3.1.9.: 

CODE %COVER REPRESENTATIVITY

934A 1,1 B 

 

σημασία του συγκεκριμένου οικοτόπου είναι πολύ μεγάλη, τόσο σε σχέση με 

την ποικιλότητα των οικοσυστημάτων της περιοχής, όσο και σε σχέση με τη 

χλωριδική του σύνθεση. Κυριώτεροι παράγοντες υποβάθμισης του οικοτ

είναι η υπερβόσκηση, ενώ εν δυνάμει παράγοντα υποβάθμισης αποτελούν τα 

μπαζώματα της κοίτης του ρέματος του Θερίσου.

για το μεγάλο αριθμό ειδών που περιλαμβάνει. Ανάλογα με τη φύση του 

εδά

φρύγανα όπως Cistus spp., Corydothymus capitatus, Genista acanthoclada 

κλπ. με χαρακτηριστικό είδος το Sarcopoterium spinosum. Οι πυρκαγιές και η 

βόσκηση είναι κοινός παράγοντας σε όλες τις κα

βαθειά κολλουβιακά εδάφη η εκχέρσωση αποτελεί πρόσθετη απειλή. Λόγω της 

άμεσης γειτονίας του με τους σημαντικούς οικοτόπους 8217 και 9320 και του κατακερματισμού του 

παίζει σημαντικό ρόλο στη δομή και λειτουργία του συνολικού οικοσυσ

συμβάλλει στην ποικιλότητα του τοπίου της περιοχής.

 8217 - Ασβεστολιθικά βραχώδη πρανή με χασμοφυτική βλάστηση

υψηλής ποικιλομορφίας, αισθητικής αξίας και επιστημονικού ενδιαφέροντος. Περιλαμβάνει μεγάλο 

αριθμό σπάνιων ενδημικών και απειλούμενων ειδών που επιβιώνουν σε ποικιλία περιβαλλόντων. Δεν 

κινδυνεύει από πυρκαγιές και βόσκησ

που αποτελεί απειλή και για την ακεραιότητα των βραχωδών γκρεμνών και του φαραγγιού ως 

ολότητας. Το κύριο τμήμα του φαραγγιού με τους επιμέρους οικοτόπους πρέπει να αντιμετωπίζονται 

ενιαία. Επιβάλλεται η λήψη ειδικών μέτρων προστασίας και διαχείρισης με παράλληλη 

παρακολούθηση – καταγραφή βιοτικών και αβιοτικών παραμέτρων. Η ανάδειξη και προβολή του 

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

 
ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

Πίνακας Α.3.1.9.: GR4340008 (Νέοι Τύποι Οικοτόπων)  

REPRESENTATIVITY REL SURFACE CONSERVATION

C B 

 

Στο φαράγγι του Θερίσου, έχουν αναγνωρισθεί και πλήρως 

μελετηθεί οι κάτωθι οικότοποι (Σχέδιο Α.3.1.

οικοτόπων φαραγγίου Θερίσου): 

 92C0 - Δάση ανατολικής πλατάνου (Platanion orientalis)

σημασία του συγκεκριμένου οικοτόπου είναι πολύ μεγάλη, τόσο σε σχέση με 

την ποικιλότητα των οικοσυστημάτων της περιοχής, όσο και σε σχέση με τη 

χλωριδική του σύνθεση. Κυριώτεροι παράγοντες υποβάθμισης του οικοτ

είναι η υπερβόσκηση, ενώ εν δυνάμει παράγοντα υποβάθμισης αποτελούν τα 

μπαζώματα της κοίτης του ρέματος του Θερίσου. 

 5420 - Φρύγανα με Sarcopoterium spinosum

για το μεγάλο αριθμό ειδών που περιλαμβάνει. Ανάλογα με τη φύση του 

εδάφους, του μητρικού πετρώματος και της χρήσης κυριαρχούν διάφορα 

φρύγανα όπως Cistus spp., Corydothymus capitatus, Genista acanthoclada 

κλπ. με χαρακτηριστικό είδος το Sarcopoterium spinosum. Οι πυρκαγιές και η 

βόσκηση είναι κοινός παράγοντας σε όλες τις κα

βαθειά κολλουβιακά εδάφη η εκχέρσωση αποτελεί πρόσθετη απειλή. Λόγω της 

άμεσης γειτονίας του με τους σημαντικούς οικοτόπους 8217 και 9320 και του κατακερματισμού του 

παίζει σημαντικό ρόλο στη δομή και λειτουργία του συνολικού οικοσυστήματος του φαραγγιού και 

συμβάλλει στην ποικιλότητα του τοπίου της περιοχής. 

Ασβεστολιθικά βραχώδη πρανή με χασμοφυτική βλάστηση: Ιδιαίτερα σημαντικός οικότοπος, 

υψηλής ποικιλομορφίας, αισθητικής αξίας και επιστημονικού ενδιαφέροντος. Περιλαμβάνει μεγάλο 

αριθμό σπάνιων ενδημικών και απειλούμενων ειδών που επιβιώνουν σε ποικιλία περιβαλλόντων. Δεν 

κινδυνεύει από πυρκαγιές και βόσκηση, απειλούνται όμως οι μεταβατικοί γειτονικοί οικότοποι γεγονός 

που αποτελεί απειλή και για την ακεραιότητα των βραχωδών γκρεμνών και του φαραγγιού ως 

ολότητας. Το κύριο τμήμα του φαραγγιού με τους επιμέρους οικοτόπους πρέπει να αντιμετωπίζονται 

ιβάλλεται η λήψη ειδικών μέτρων προστασίας και διαχείρισης με παράλληλη 

καταγραφή βιοτικών και αβιοτικών παραμέτρων. Η ανάδειξη και προβολή του 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 

Σελ. 37 από 486 

 

CONSERVATION 
GLOBAL 

ASSESSMENT 

B 

Στο φαράγγι του Θερίσου, έχουν αναγνωρισθεί και πλήρως 

Σχέδιο Α.3.1.3.: Αναγνωρισμένοι τύποι 

ανατολικής πλατάνου (Platanion orientalis): Η 

σημασία του συγκεκριμένου οικοτόπου είναι πολύ μεγάλη, τόσο σε σχέση με 

την ποικιλότητα των οικοσυστημάτων της περιοχής, όσο και σε σχέση με τη 

χλωριδική του σύνθεση. Κυριώτεροι παράγοντες υποβάθμισης του οικοτόπου 

είναι η υπερβόσκηση, ενώ εν δυνάμει παράγοντα υποβάθμισης αποτελούν τα 

Φρύγανα με Sarcopoterium spinosum: Σημαντικός οικότοπος 

για το μεγάλο αριθμό ειδών που περιλαμβάνει. Ανάλογα με τη φύση του 

φους, του μητρικού πετρώματος και της χρήσης κυριαρχούν διάφορα 

φρύγανα όπως Cistus spp., Corydothymus capitatus, Genista acanthoclada 

κλπ. με χαρακτηριστικό είδος το Sarcopoterium spinosum. Οι πυρκαγιές και η 

βόσκηση είναι κοινός παράγοντας σε όλες τις κατηγορίες φρυγάνων. Στα 

βαθειά κολλουβιακά εδάφη η εκχέρσωση αποτελεί πρόσθετη απειλή. Λόγω της 

άμεσης γειτονίας του με τους σημαντικούς οικοτόπους 8217 και 9320 και του κατακερματισμού του 

τήματος του φαραγγιού και 

: Ιδιαίτερα σημαντικός οικότοπος, 

υψηλής ποικιλομορφίας, αισθητικής αξίας και επιστημονικού ενδιαφέροντος. Περιλαμβάνει μεγάλο 

αριθμό σπάνιων ενδημικών και απειλούμενων ειδών που επιβιώνουν σε ποικιλία περιβαλλόντων. Δεν 

η, απειλούνται όμως οι μεταβατικοί γειτονικοί οικότοποι γεγονός 

που αποτελεί απειλή και για την ακεραιότητα των βραχωδών γκρεμνών και του φαραγγιού ως 

ολότητας. Το κύριο τμήμα του φαραγγιού με τους επιμέρους οικοτόπους πρέπει να αντιμετωπίζονται 

ιβάλλεται η λήψη ειδικών μέτρων προστασίας και διαχείρισης με παράλληλη 

καταγραφή βιοτικών και αβιοτικών παραμέτρων. Η ανάδειξη και προβολή του 



 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

 

 

πρέπει να στοχεύουν κυρίως στην προστασία δια της περιβαλλοντικής ενημέρωσης και 

ευαισθητοποίησης. 

 9320 - Δάση ελιάς και χαρουπιάς

γειτνίασης με τα βραχώδη γκρεμνά προς τα οποία αποτελεί μεταβατικό τύπο. Περιλαμβάνει μεγάλο 

αριθμό ειδών, πολλά από αυτά είναι σπάνια ή ενδημικά, κοινά με τα είδη των

Αποτελεί δότη και δέκτη γενετικού υλικού προς και από τα βραχώδη γκρεμνά και τα φρύγανα. 

Μεγάλη επίσης είναι η σπουδαιότητα του για την άγρια πανίδα του φαραγγιού και την κτηνοτροφία. 

Κινδυνεύει από την αιγοβοσκή, κλαδονομή και τις πυρκ

συνήθως συναντάται σε σχετικά απρόσιτες θέσεις. Συμπληρώνει την ολότητα του τοπίου και του 

οικοσυστήματος του φαραγγιού και αποτελεί ρυθμιστικό παράγοντα της βιοποικιλότητας του. Η δομή 

και οι λειτουργίες του είναι σ

αναβαθμιστεί. 

 3290: Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή

 8310 – Σπήλαια των οποίων δεν γίνεται τουριστική εκμετάλλευση

τεκμηριώθηκε στα πλαίσια του έργου ''αναγνώρισης

περιοχές ενδιαφέροντος για τη διατήρηση της φύσης'' αλλά η παρουσία του αναφέρεται στη 

βιβλιογραφία ή/και στη BioGreece

 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι Τύποι Οικοτόπων του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας 

92/43/ΕΟΚ. Δεν υπάρχουν στην συγκεκριμένη προστατευόμενη περιοχή Τύποι Οικοτόπων που να μην είναι 

του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας 92/43.

 

Πίνακας Α.3.1.10.: GR4340007 (Τύποι Οικοτόπων Παραρτήματος Ι της Οδηγίας 92/43)

CODE %COVER REPRESENTATIVITY

92C0 10,3 B 

5420 6,5 C 

8217 13,9 B 

9320 67,4 C 

 

Στην περιοχή της Λίμνης της Αγ

αναγνωρισθεί και πλήρως μελετηθεί οι κάτωθι 

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

 
ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

πρέπει να στοχεύουν κυρίως στην προστασία δια της περιβαλλοντικής ενημέρωσης και 

Δάση ελιάς και χαρουπιάς: Μεγάλης σημασίας και σπουδαιότητας οικότοπος, άμεσης 

γειτνίασης με τα βραχώδη γκρεμνά προς τα οποία αποτελεί μεταβατικό τύπο. Περιλαμβάνει μεγάλο 

αριθμό ειδών, πολλά από αυτά είναι σπάνια ή ενδημικά, κοινά με τα είδη των

Αποτελεί δότη και δέκτη γενετικού υλικού προς και από τα βραχώδη γκρεμνά και τα φρύγανα. 

Μεγάλη επίσης είναι η σπουδαιότητα του για την άγρια πανίδα του φαραγγιού και την κτηνοτροφία. 

Κινδυνεύει από την αιγοβοσκή, κλαδονομή και τις πυρκαγιές. Δεν απειλείται ουσιαστικά επειδή 

συνήθως συναντάται σε σχετικά απρόσιτες θέσεις. Συμπληρώνει την ολότητα του τοπίου και του 

οικοσυστήματος του φαραγγιού και αποτελεί ρυθμιστικό παράγοντα της βιοποικιλότητας του. Η δομή 

και οι λειτουργίες του είναι σημαντικές και χρειάζεται να προστατευθεί, να αναδειχθεί και να 

3290: Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή. 

Σπήλαια των οποίων δεν γίνεται τουριστική εκμετάλλευση: Ο τύπος οικοτόπου δεν 

τεκμηριώθηκε στα πλαίσια του έργου ''αναγνώρισης και περιγραφής των τύπων οικοτόπων σε 

περιοχές ενδιαφέροντος για τη διατήρηση της φύσης'' αλλά η παρουσία του αναφέρεται στη 

BioGreece. 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι Τύποι Οικοτόπων του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας 

3/ΕΟΚ. Δεν υπάρχουν στην συγκεκριμένη προστατευόμενη περιοχή Τύποι Οικοτόπων που να μην είναι 

του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας 92/43. 

4340007 (Τύποι Οικοτόπων Παραρτήματος Ι της Οδηγίας 92/43)

REPRESENTATIVITY REL SURFACE CONSERVATION

 B B 

 B B 

 B A 

 A C 

Αγυιάς – Πλατανιά –  Ρέματος και εκβολής Κερίτη 

αναγνωρισθεί και πλήρως μελετηθεί οι κάτωθι οικότοποι: 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 

Σελ. 38 από 486 

πρέπει να στοχεύουν κυρίως στην προστασία δια της περιβαλλοντικής ενημέρωσης και 

: Μεγάλης σημασίας και σπουδαιότητας οικότοπος, άμεσης 

γειτνίασης με τα βραχώδη γκρεμνά προς τα οποία αποτελεί μεταβατικό τύπο. Περιλαμβάνει μεγάλο 

αριθμό ειδών, πολλά από αυτά είναι σπάνια ή ενδημικά, κοινά με τα είδη των βραχωδών γκρεμνών. 

Αποτελεί δότη και δέκτη γενετικού υλικού προς και από τα βραχώδη γκρεμνά και τα φρύγανα. 

Μεγάλη επίσης είναι η σπουδαιότητα του για την άγρια πανίδα του φαραγγιού και την κτηνοτροφία. 

αγιές. Δεν απειλείται ουσιαστικά επειδή 

συνήθως συναντάται σε σχετικά απρόσιτες θέσεις. Συμπληρώνει την ολότητα του τοπίου και του 

οικοσυστήματος του φαραγγιού και αποτελεί ρυθμιστικό παράγοντα της βιοποικιλότητας του. Η δομή 

ημαντικές και χρειάζεται να προστατευθεί, να αναδειχθεί και να 

: Ο τύπος οικοτόπου δεν 

και περιγραφής των τύπων οικοτόπων σε 

περιοχές ενδιαφέροντος για τη διατήρηση της φύσης'' αλλά η παρουσία του αναφέρεται στη 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι Τύποι Οικοτόπων του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας 

3/ΕΟΚ. Δεν υπάρχουν στην συγκεκριμένη προστατευόμενη περιοχή Τύποι Οικοτόπων που να μην είναι 

4340007 (Τύποι Οικοτόπων Παραρτήματος Ι της Οδηγίας 92/43) 

CONSERVATION 
GLOBAL 

ASSESSMENT 

B 

B 

A 

C 

Κερίτη – Κοιλάδας Φάσα, έχουν 



 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

 

 

Σχέδιο Α.3.1.

 1210 - Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας και αμπώτιδας

βλάστηση στον Πλατανιά

βρίσκεται ανάμεσα στην γυμνή από βλάστηση παραλία και στην πίσω περιοχή όπου υπάρχουν 

κτίσματα. Εξαιτίας της ποδοπάτησης των φυτών και του καθαρισμού της παραλί

λωρίδα αμμοθινικής βλάστησης διακόπτεται συχνά από τμήματα σχεδόν χωρίς βλάστηση. Οι 

εμβρυακές θίνες είναι αραιά καλυμμένες το πολυετές αγρωστώδες  Sporobolus pungens. Τα 

είδη Cakile maritima, Salsola kali και Euphorbia peplis εμφανίζονται επίση

συχνά. Στη βλάστηση των κινούμενων θινών κυριαρχούν είδη όπως τα:  Otanthus maritimus, 

Elymus farctus και Eryngium maritimum. Το είδος Ammophila arenaria είναι σπάνιο και 

απαντάται σε μία μόνο μικρή κηλίδα κοντά στα ΒΑ όρια του εξεταζόμενο

επικρατούντα είδη των σταθεροποιημένων θινών είναι τα: Medicago marina, Pseudorlaya 

pumila, Centaurea spinosa και Cyperus capitatus. Το τελευταίο είδος είναι το πιο πλούσιο σε 

υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών. Μικρά δενδρώδη άτομα Tamarix  (Ta

εμφανίζονται επίσης, αλλά είναι δύσκολο να τα διακρίνεις από τα άτομα Tamarix smyrnensis, 

τα οποία είναι συχνά φυτεμένα στην περιοχή. Η γειτονική βλάστηση σε εσωτερικότερες θέσεις 

προφανώς αποτελούνταν από μικτές συστάδες Arundo donax και

βλάστηση και το μεγαλύτερο μέρος των σταθερών θινών έχει αντικατασταθεί  από κτίρια και 

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

 
ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

 

Σχέδιο Α.3.1.4.: Αναγνωρισμένοι τύποι οικοτόπων Λευκών Ορέων

 

Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας και αμπώτιδας

βλάστηση στον Πλατανιά-Γεράνι καλύπτει μόνο μια στενή ζώνη πλάτους 10

βρίσκεται ανάμεσα στην γυμνή από βλάστηση παραλία και στην πίσω περιοχή όπου υπάρχουν 

κτίσματα. Εξαιτίας της ποδοπάτησης των φυτών και του καθαρισμού της παραλί

λωρίδα αμμοθινικής βλάστησης διακόπτεται συχνά από τμήματα σχεδόν χωρίς βλάστηση. Οι 

εμβρυακές θίνες είναι αραιά καλυμμένες το πολυετές αγρωστώδες  Sporobolus pungens. Τα 

είδη Cakile maritima, Salsola kali και Euphorbia peplis εμφανίζονται επίση

συχνά. Στη βλάστηση των κινούμενων θινών κυριαρχούν είδη όπως τα:  Otanthus maritimus, 

Elymus farctus και Eryngium maritimum. Το είδος Ammophila arenaria είναι σπάνιο και 

απαντάται σε μία μόνο μικρή κηλίδα κοντά στα ΒΑ όρια του εξεταζόμενο

επικρατούντα είδη των σταθεροποιημένων θινών είναι τα: Medicago marina, Pseudorlaya 

pumila, Centaurea spinosa και Cyperus capitatus. Το τελευταίο είδος είναι το πιο πλούσιο σε 

υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών. Μικρά δενδρώδη άτομα Tamarix  (Ta

εμφανίζονται επίσης, αλλά είναι δύσκολο να τα διακρίνεις από τα άτομα Tamarix smyrnensis, 

τα οποία είναι συχνά φυτεμένα στην περιοχή. Η γειτονική βλάστηση σε εσωτερικότερες θέσεις 

προφανώς αποτελούνταν από μικτές συστάδες Arundo donax και Phragmites australis. Aυτή η 

βλάστηση και το μεγαλύτερο μέρος των σταθερών θινών έχει αντικατασταθεί  από κτίρια και 
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Σελ. 39 από 486 

Αναγνωρισμένοι τύποι οικοτόπων Λευκών Ορέων 

Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας και αμπώτιδας: H αμμοθινική 

Γεράνι καλύπτει μόνο μια στενή ζώνη πλάτους 10-50 μ., που 

βρίσκεται ανάμεσα στην γυμνή από βλάστηση παραλία και στην πίσω περιοχή όπου υπάρχουν 

κτίσματα. Εξαιτίας της ποδοπάτησης των φυτών και του καθαρισμού της παραλίας, αυτή η 

λωρίδα αμμοθινικής βλάστησης διακόπτεται συχνά από τμήματα σχεδόν χωρίς βλάστηση. Οι 

εμβρυακές θίνες είναι αραιά καλυμμένες το πολυετές αγρωστώδες  Sporobolus pungens. Τα 

είδη Cakile maritima, Salsola kali και Euphorbia peplis εμφανίζονται επίσης, αλλά λιγότερο 

συχνά. Στη βλάστηση των κινούμενων θινών κυριαρχούν είδη όπως τα:  Otanthus maritimus, 

Elymus farctus και Eryngium maritimum. Το είδος Ammophila arenaria είναι σπάνιο και 

απαντάται σε μία μόνο μικρή κηλίδα κοντά στα ΒΑ όρια του εξεταζόμενου τόπου. Τα 

επικρατούντα είδη των σταθεροποιημένων θινών είναι τα: Medicago marina, Pseudorlaya 

pumila, Centaurea spinosa και Cyperus capitatus. Το τελευταίο είδος είναι το πιο πλούσιο σε 

υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών. Μικρά δενδρώδη άτομα Tamarix  (Tamarix parviflora) 

εμφανίζονται επίσης, αλλά είναι δύσκολο να τα διακρίνεις από τα άτομα Tamarix smyrnensis, 

τα οποία είναι συχνά φυτεμένα στην περιοχή. Η γειτονική βλάστηση σε εσωτερικότερες θέσεις 

Phragmites australis. Aυτή η 

βλάστηση και το μεγαλύτερο μέρος των σταθερών θινών έχει αντικατασταθεί  από κτίρια και 
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καλλιεργημένη γη. Στα πλαίσια του οικοτόπου 211017 περιλαμβάνονται οι ακόλουθες 

κοινότητες σημειακής ή πολύ σπάνιας παρουσίας σε αμμώδη υπ

μελέτης: Salsolo-Cakiletum (Cakiletea), Cypero mucronati

centaureetosum spinosae, Medicagini marinae

centaureetosum spinosae (Ammophiletea).Οι αμμοθινικές κοινότητες με Centau

έχουν ήδη εξαφανιστεί από πολλές περιοχές, στις οποίες κάποτε αναπτύσσονταν. Η κατάσταση 

για τα αμμοθινικά οικοσυστήματα της Κρήτης είναι κρίσιμη, ως αποτέλεσμα του αυξανόμενου 

τουρισμού και την έλλειψη διαχειριστικών σχεδίων για τις παραλίες. 

Πλατανιά, προσφέρεται ως τυπικό παράδειγμα. Η προστασία των τόπων με τα τελευταία 

δείγματα αμμοθινικής βλάστησης πρέπει να είναι υψηλής προτεραιότητας. Έντονη απειλή  από 

την κατασκευή τουριστικών καταλυμάτων και από τις επιδράσεις του ποδ

κατάσταση είναι ακόμη χειρότερη από ότι στον Σταυρό. Τα πιο σημαντικά τμήματα της 

περιοχής είναι λίγα μόνο μέτρα έξω από τα όρια του τόπου (site) NATURA 2000. Θα ήταν 

αρκετή μια επέκταση του εξεταζόμενου τόπου κατά 250 μ. προς τα δυτικά. Το α

στα ανατολικά της εκβολής, έχει υποβαθμιστεί πλήρως από τις τουριστικές δραστηριότητες. Η 

βλάστηση έχει εκχερσωθεί από μπουλντόζες ή από μηχανήματα καθαρισμού των ακτών. 

Περαιτέρω ανάπτυξη του τουρισμού στην περιοχή θα οδηγούσε στην εξαφάνιση 

σημαντικών ειδών, τα οποία ήδη χαρακτηρίζονται από κρίσιμα μικρό μέγεθος πληθυσμού.

 2110 - Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες

μόνο μια στενή ζώνη πλάτους 10

παραλία και στην πίσω περιοχή όπου υπάρχουν κτίσματα. Εξαιτίας της ποδοπάτησης των 

φυτών και του καθαρισμού της παραλίας, αυτή η λωρίδα αμμοθινικής βλάστησης διακόπτεται 

συχνά από τμήματα σχεδόν χωρίς βλάστηση. Οι εμβρυακές θίνες είναι αραιά καλ

πολυετές αγρωστώδες  Sporobolus pungens. Τα είδη Cakile maritima, Salsola kali και 

Euphorbia peplis εμφανίζονται επίσης, αλλά λιγότερο συχνά. Στη βλάστηση των κινούμενων 

θινών κυριαρχούν είδη όπως τα:  Otanthus maritimus, Elymus farctus και Eryn

maritimum. Το είδος Ammophila arenaria είναι σπάνιο και απαντάται σε μία μόνο μικρή κηλίδα 

κοντά στα ΒΑ όρια του εξεταζόμενου τόπου. Τα επικρατούντα είδη των σταθεροποιημένων 

θινών είναι τα: Medicago marina, Pseudorlaya pumila, Centaurea spinosa και C

capitatus. Το τελευταίο είδος είναι το πιο πλούσιο σε υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών. 

Μικρά δενδρώδη άτομα Tamarix  (Tamarix parviflora) εμφανίζονται επίσης, αλλά είναι δύσκολο 

να τα διακρίνεις από τα άτομα Tamarix smyrnensis, τα οποία είναι συχν

περιοχή. Η γειτονική βλάστηση σε εσωτερικότερες θέσεις προφανώς αποτελούνταν από μικτές 

συστάδες Arundo donax και Phragmites australis. Aυτή η βλάστηση και το μεγαλύτερο μέρος 

των σταθερών θινών έχει αντικατασταθεί  από κτίρια και καλλιεργη
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ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

καλλιεργημένη γη. Στα πλαίσια του οικοτόπου 211017 περιλαμβάνονται οι ακόλουθες 

κοινότητες σημειακής ή πολύ σπάνιας παρουσίας σε αμμώδη υπ

Cakiletum (Cakiletea), Cypero mucronati-Agropyretum juncei subass. 

centaureetosum spinosae, Medicagini marinae-Ammophiletum australis subass. 

centaureetosum spinosae (Ammophiletea).Οι αμμοθινικές κοινότητες με Centau

έχουν ήδη εξαφανιστεί από πολλές περιοχές, στις οποίες κάποτε αναπτύσσονταν. Η κατάσταση 

για τα αμμοθινικά οικοσυστήματα της Κρήτης είναι κρίσιμη, ως αποτέλεσμα του αυξανόμενου 

τουρισμού και την έλλειψη διαχειριστικών σχεδίων για τις παραλίες. 

Πλατανιά, προσφέρεται ως τυπικό παράδειγμα. Η προστασία των τόπων με τα τελευταία 

δείγματα αμμοθινικής βλάστησης πρέπει να είναι υψηλής προτεραιότητας. Έντονη απειλή  από 

την κατασκευή τουριστικών καταλυμάτων και από τις επιδράσεις του ποδ

κατάσταση είναι ακόμη χειρότερη από ότι στον Σταυρό. Τα πιο σημαντικά τμήματα της 

περιοχής είναι λίγα μόνο μέτρα έξω από τα όρια του τόπου (site) NATURA 2000. Θα ήταν 

αρκετή μια επέκταση του εξεταζόμενου τόπου κατά 250 μ. προς τα δυτικά. Το α

στα ανατολικά της εκβολής, έχει υποβαθμιστεί πλήρως από τις τουριστικές δραστηριότητες. Η 

βλάστηση έχει εκχερσωθεί από μπουλντόζες ή από μηχανήματα καθαρισμού των ακτών. 

Περαιτέρω ανάπτυξη του τουρισμού στην περιοχή θα οδηγούσε στην εξαφάνιση 

σημαντικών ειδών, τα οποία ήδη χαρακτηρίζονται από κρίσιμα μικρό μέγεθος πληθυσμού.

Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες: H αμμοθινική βλάστηση στον Πλατανιά

μόνο μια στενή ζώνη πλάτους 10-50 μ., που βρίσκεται ανάμεσα στην γυμνή απ

παραλία και στην πίσω περιοχή όπου υπάρχουν κτίσματα. Εξαιτίας της ποδοπάτησης των 

φυτών και του καθαρισμού της παραλίας, αυτή η λωρίδα αμμοθινικής βλάστησης διακόπτεται 

συχνά από τμήματα σχεδόν χωρίς βλάστηση. Οι εμβρυακές θίνες είναι αραιά καλ

πολυετές αγρωστώδες  Sporobolus pungens. Τα είδη Cakile maritima, Salsola kali και 

Euphorbia peplis εμφανίζονται επίσης, αλλά λιγότερο συχνά. Στη βλάστηση των κινούμενων 

θινών κυριαρχούν είδη όπως τα:  Otanthus maritimus, Elymus farctus και Eryn

maritimum. Το είδος Ammophila arenaria είναι σπάνιο και απαντάται σε μία μόνο μικρή κηλίδα 

κοντά στα ΒΑ όρια του εξεταζόμενου τόπου. Τα επικρατούντα είδη των σταθεροποιημένων 

θινών είναι τα: Medicago marina, Pseudorlaya pumila, Centaurea spinosa και C

capitatus. Το τελευταίο είδος είναι το πιο πλούσιο σε υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών. 

Μικρά δενδρώδη άτομα Tamarix  (Tamarix parviflora) εμφανίζονται επίσης, αλλά είναι δύσκολο 

να τα διακρίνεις από τα άτομα Tamarix smyrnensis, τα οποία είναι συχν

περιοχή. Η γειτονική βλάστηση σε εσωτερικότερες θέσεις προφανώς αποτελούνταν από μικτές 

συστάδες Arundo donax και Phragmites australis. Aυτή η βλάστηση και το μεγαλύτερο μέρος 

των σταθερών θινών έχει αντικατασταθεί  από κτίρια και καλλιεργη
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Σελ. 40 από 486 

καλλιεργημένη γη. Στα πλαίσια του οικοτόπου 211017 περιλαμβάνονται οι ακόλουθες 

κοινότητες σημειακής ή πολύ σπάνιας παρουσίας σε αμμώδη υποστρώματα της περιοχής 

Agropyretum juncei subass. 

Ammophiletum australis subass. 

centaureetosum spinosae (Ammophiletea).Οι αμμοθινικές κοινότητες με Centaurea spinosa 

έχουν ήδη εξαφανιστεί από πολλές περιοχές, στις οποίες κάποτε αναπτύσσονταν. Η κατάσταση 

για τα αμμοθινικά οικοσυστήματα της Κρήτης είναι κρίσιμη, ως αποτέλεσμα του αυξανόμενου 

τουρισμού και την έλλειψη διαχειριστικών σχεδίων για τις παραλίες. Η κατάσταση στον 

Πλατανιά, προσφέρεται ως τυπικό παράδειγμα. Η προστασία των τόπων με τα τελευταία 

δείγματα αμμοθινικής βλάστησης πρέπει να είναι υψηλής προτεραιότητας. Έντονη απειλή  από 

την κατασκευή τουριστικών καταλυμάτων και από τις επιδράσεις του ποδοπατήματος. Η 

κατάσταση είναι ακόμη χειρότερη από ότι στον Σταυρό. Τα πιο σημαντικά τμήματα της 

περιοχής είναι λίγα μόνο μέτρα έξω από τα όρια του τόπου (site) NATURA 2000. Θα ήταν 

αρκετή μια επέκταση του εξεταζόμενου τόπου κατά 250 μ. προς τα δυτικά. Το αμμώδες τμήμα 

στα ανατολικά της εκβολής, έχει υποβαθμιστεί πλήρως από τις τουριστικές δραστηριότητες. Η 

βλάστηση έχει εκχερσωθεί από μπουλντόζες ή από μηχανήματα καθαρισμού των ακτών. 

Περαιτέρω ανάπτυξη του τουρισμού στην περιοχή θα οδηγούσε στην εξαφάνιση ορισμένων 

σημαντικών ειδών, τα οποία ήδη χαρακτηρίζονται από κρίσιμα μικρό μέγεθος πληθυσμού. 

: H αμμοθινική βλάστηση στον Πλατανιά-Γεράνι καλύπτει 

50 μ., που βρίσκεται ανάμεσα στην γυμνή από βλάστηση 

παραλία και στην πίσω περιοχή όπου υπάρχουν κτίσματα. Εξαιτίας της ποδοπάτησης των 

φυτών και του καθαρισμού της παραλίας, αυτή η λωρίδα αμμοθινικής βλάστησης διακόπτεται 

συχνά από τμήματα σχεδόν χωρίς βλάστηση. Οι εμβρυακές θίνες είναι αραιά καλυμμένες το 

πολυετές αγρωστώδες  Sporobolus pungens. Τα είδη Cakile maritima, Salsola kali και 

Euphorbia peplis εμφανίζονται επίσης, αλλά λιγότερο συχνά. Στη βλάστηση των κινούμενων 

θινών κυριαρχούν είδη όπως τα:  Otanthus maritimus, Elymus farctus και Eryngium 

maritimum. Το είδος Ammophila arenaria είναι σπάνιο και απαντάται σε μία μόνο μικρή κηλίδα 

κοντά στα ΒΑ όρια του εξεταζόμενου τόπου. Τα επικρατούντα είδη των σταθεροποιημένων 

θινών είναι τα: Medicago marina, Pseudorlaya pumila, Centaurea spinosa και Cyperus 

capitatus. Το τελευταίο είδος είναι το πιο πλούσιο σε υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών. 

Μικρά δενδρώδη άτομα Tamarix  (Tamarix parviflora) εμφανίζονται επίσης, αλλά είναι δύσκολο 

να τα διακρίνεις από τα άτομα Tamarix smyrnensis, τα οποία είναι συχνά φυτεμένα στην 

περιοχή. Η γειτονική βλάστηση σε εσωτερικότερες θέσεις προφανώς αποτελούνταν από μικτές 

συστάδες Arundo donax και Phragmites australis. Aυτή η βλάστηση και το μεγαλύτερο μέρος 

των σταθερών θινών έχει αντικατασταθεί  από κτίρια και καλλιεργημένη γη. Στα πλαίσια του 
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οικοτόπου 211017 περιλαμβάνονται οι ακόλουθες κοινότητες σημειακής ή πολύ σπάνιας 

παρουσίας σε αμμώδη υποστρώματα της περιοχής μελέτης: Salsolo

Cypero mucronati-Agropyretum juncei subass. centaureetosum spino

Ammophiletum australis subass. centaureetosum spinosae (Ammophiletea). Οι αμμοθινικές 

κοινότητες με Centaurea spinosa έχουν ήδη εξαφανιστεί από πολλές περιοχές, στις οποίες 

κάποτε αναπτύσσονταν. Η κατάσταση για τα αμμοθινικά οικοσυσ

κρίσιμη, ως αποτέλεσμα του αυξανόμενου τουρισμού και την έλλειψη διαχειριστικών σχεδίων 

για τις παραλίες. Η κατάσταση στον Πλατανιά, προσφέρεται ως τυπικό παράδειγμα. Η 

προστασία των τόπων με τα τελευταία δείγματα αμμοθινικής βλάστη

υψηλής προτεραιότητας. Έντονη απειλή  από την κατασκευή τουριστικών καταλυμάτων και 

από τις επιδράσεις του ποδοπατήματος. Η κατάσταση είναι ακόμη

Σταυρό. Τα πιο σημαντικά τμήματα της περιοχής είναι λίγα μόνο μέτρα

τόπου (site) NATURA 2000. Θα ήταν αρκετή μια επέκταση του εξεταζόμενου τόπου κατά 250 

μ. προς τα δυτικά. Το αμμώδες τμήμα στα ανατολικά της εκβολής, έχει υποβαθμιστεί πλήρως 

από τις τουριστικές δραστηριότητες. Η βλάστηση έχει εκχερσωθε

μηχανήματα καθαρισμού των ακτών. Περαιτέρω ανάπτυξη του τουρισμού στην περιοχή θα 

οδηγούσε στην εξαφάνιση ορισμένων σημαντικών ειδών, τα οποία ήδη χαρακτηρίζονται από 

κρίσιμα μικρό μέγεθος πληθυσμού.

 3250 - Οι ποταμοί της Μεσογείου 

φυτρώνει στην περιοδικά κατακλυζόμενη χαλικώδη όχθη του ποταμού Κερίτη. Ο Κερίτης είναι 

ένας από τους λίγους μόνιμους ποταμούς της Κρήτης και ίσως ο μόνος με την πιο εκτεταμένη 

χαλικώδη κοίτη, ιδιαίτερα στ

το επίπεδο του νερού μειώνεται, επιτρέποντας την ταχεία ανάπτυξη ετήσιας βλάστησης. Η 

χλωριδική σύνθεση, ο αριθμός των ειδών, καθώς και η συνολική κάλυψη της βλάστησης 

διαφέρει έντονα από θέση σε

πρωτοπόρα κοινότητα. Πολύ σπάνιος τύπος βλάστησης στην Κρήτη. Ένας σημαντικός 

οικότοπος για σπάνια πρωτοπόρα είδη, όπως: Pseudognaphalium luteo

lapathifolia, Chenopodium ambros

της απόληψης χαλικιού, που λαμβάνει χώρα σε ένα τμήμα του ποταμού δυτικά της Αγιάς, το 

οποίο δεν συμπεριλαμβάνεται στον εξεταζόμενο τόπο. Είναι πιθανό ότι αυτές οι 

δραστηριότητες θα επεκταθούν προς τ

 3260 - Η επιπλέουσα βλάστηση υδροχαρών φυτών (βατραχιώδη) των ποταμών στους 

πρόποδες των βουνών και στις πεδιάδες

Ranunculus peltatus και έναν τύπο υφυδατι

cophocarpa και το βρύο  Fontinalis antipyretica. Ο εξεταζόμενος τύπος βλάστησης απαντά 
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ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

οικοτόπου 211017 περιλαμβάνονται οι ακόλουθες κοινότητες σημειακής ή πολύ σπάνιας 

παρουσίας σε αμμώδη υποστρώματα της περιοχής μελέτης: Salsolo

Agropyretum juncei subass. centaureetosum spino

Ammophiletum australis subass. centaureetosum spinosae (Ammophiletea). Οι αμμοθινικές 

κοινότητες με Centaurea spinosa έχουν ήδη εξαφανιστεί από πολλές περιοχές, στις οποίες 

κάποτε αναπτύσσονταν. Η κατάσταση για τα αμμοθινικά οικοσυσ

κρίσιμη, ως αποτέλεσμα του αυξανόμενου τουρισμού και την έλλειψη διαχειριστικών σχεδίων 

για τις παραλίες. Η κατάσταση στον Πλατανιά, προσφέρεται ως τυπικό παράδειγμα. Η 

προστασία των τόπων με τα τελευταία δείγματα αμμοθινικής βλάστη

υψηλής προτεραιότητας. Έντονη απειλή  από την κατασκευή τουριστικών καταλυμάτων και 

από τις επιδράσεις του ποδοπατήματος. Η κατάσταση είναι ακόμη

. Τα πιο σημαντικά τμήματα της περιοχής είναι λίγα μόνο μέτρα

τόπου (site) NATURA 2000. Θα ήταν αρκετή μια επέκταση του εξεταζόμενου τόπου κατά 250 

μ. προς τα δυτικά. Το αμμώδες τμήμα στα ανατολικά της εκβολής, έχει υποβαθμιστεί πλήρως 

από τις τουριστικές δραστηριότητες. Η βλάστηση έχει εκχερσωθεί από μπουλντόζες ή από 

μηχανήματα καθαρισμού των ακτών. Περαιτέρω ανάπτυξη του τουρισμού στην περιοχή θα 

οδηγούσε στην εξαφάνιση ορισμένων σημαντικών ειδών, τα οποία ήδη χαρακτηρίζονται από 

κρίσιμα μικρό μέγεθος πληθυσμού. 

Οι ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή  με Glaucium flavum

φυτρώνει στην περιοδικά κατακλυζόμενη χαλικώδη όχθη του ποταμού Κερίτη. Ο Κερίτης είναι 

ένας από τους λίγους μόνιμους ποταμούς της Κρήτης και ίσως ο μόνος με την πιο εκτεταμένη 

χαλικώδη κοίτη, ιδιαίτερα στην εκβολή του. Κατά τη μετάβαση από την άνοιξη στο καλοκαίρι 

το επίπεδο του νερού μειώνεται, επιτρέποντας την ταχεία ανάπτυξη ετήσιας βλάστησης. Η 

χλωριδική σύνθεση, ο αριθμός των ειδών, καθώς και η συνολική κάλυψη της βλάστησης 

διαφέρει έντονα από θέση σε θέση, που αποτελεί ένα  τυπικό χαρακτηριστικό για μια τέτοια 

πρωτοπόρα κοινότητα. Πολύ σπάνιος τύπος βλάστησης στην Κρήτη. Ένας σημαντικός 

οικότοπος για σπάνια πρωτοπόρα είδη, όπως: Pseudognaphalium luteo

lapathifolia, Chenopodium ambrosioidesΑπειλούμενος οικότοπος (τύπος βλάστησης), εξαιτίας 

της απόληψης χαλικιού, που λαμβάνει χώρα σε ένα τμήμα του ποταμού δυτικά της Αγιάς, το 

οποίο δεν συμπεριλαμβάνεται στον εξεταζόμενο τόπο. Είναι πιθανό ότι αυτές οι 

δραστηριότητες θα επεκταθούν προς τους προστατευμένες θέσεις του εξεταζόμενου τόπου.

Η επιπλέουσα βλάστηση υδροχαρών φυτών (βατραχιώδη) των ποταμών στους 

πρόποδες των βουνών και στις πεδιάδες: Πρόκειται για έναν τύπο επιπλέουσας  βλάστησης με 

Ranunculus peltatus και έναν τύπο υφυδατικής βλάστησης με Chara spec., Callitriche 

cophocarpa και το βρύο  Fontinalis antipyretica. Ο εξεταζόμενος τύπος βλάστησης απαντά 
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οικοτόπου 211017 περιλαμβάνονται οι ακόλουθες κοινότητες σημειακής ή πολύ σπάνιας 

παρουσίας σε αμμώδη υποστρώματα της περιοχής μελέτης: Salsolo-Cakiletum (Cakiletea), 

Agropyretum juncei subass. centaureetosum spinosae, Medicagini marinae-

Ammophiletum australis subass. centaureetosum spinosae (Ammophiletea). Οι αμμοθινικές 

κοινότητες με Centaurea spinosa έχουν ήδη εξαφανιστεί από πολλές περιοχές, στις οποίες 

κάποτε αναπτύσσονταν. Η κατάσταση για τα αμμοθινικά οικοσυστήματα της Κρήτης είναι 

κρίσιμη, ως αποτέλεσμα του αυξανόμενου τουρισμού και την έλλειψη διαχειριστικών σχεδίων 

για τις παραλίες. Η κατάσταση στον Πλατανιά, προσφέρεται ως τυπικό παράδειγμα. Η 

προστασία των τόπων με τα τελευταία δείγματα αμμοθινικής βλάστησης πρέπει να είναι 

υψηλής προτεραιότητας. Έντονη απειλή  από την κατασκευή τουριστικών καταλυμάτων και 

από τις επιδράσεις του ποδοπατήματος. Η κατάσταση είναι ακόμη χειρότερη από ότι στον 

. Τα πιο σημαντικά τμήματα της περιοχής είναι λίγα μόνο μέτρα έξω από τα όρια του 

τόπου (site) NATURA 2000. Θα ήταν αρκετή μια επέκταση του εξεταζόμενου τόπου κατά 250 

μ. προς τα δυτικά. Το αμμώδες τμήμα στα ανατολικά της εκβολής, έχει υποβαθμιστεί πλήρως 

ί από μπουλντόζες ή από 

μηχανήματα καθαρισμού των ακτών. Περαιτέρω ανάπτυξη του τουρισμού στην περιοχή θα 

οδηγούσε στην εξαφάνιση ορισμένων σημαντικών ειδών, τα οποία ήδη χαρακτηρίζονται από 

με μόνιμη ροή  με Glaucium flavum: Ετήσια βλάστηση 

φυτρώνει στην περιοδικά κατακλυζόμενη χαλικώδη όχθη του ποταμού Κερίτη. Ο Κερίτης είναι 

ένας από τους λίγους μόνιμους ποταμούς της Κρήτης και ίσως ο μόνος με την πιο εκτεταμένη 

ην εκβολή του. Κατά τη μετάβαση από την άνοιξη στο καλοκαίρι 

το επίπεδο του νερού μειώνεται, επιτρέποντας την ταχεία ανάπτυξη ετήσιας βλάστησης. Η 

χλωριδική σύνθεση, ο αριθμός των ειδών, καθώς και η συνολική κάλυψη της βλάστησης 

θέση, που αποτελεί ένα  τυπικό χαρακτηριστικό για μια τέτοια 

πρωτοπόρα κοινότητα. Πολύ σπάνιος τύπος βλάστησης στην Κρήτη. Ένας σημαντικός 

οικότοπος για σπάνια πρωτοπόρα είδη, όπως: Pseudognaphalium luteo-album, Persicaria 

ioidesΑπειλούμενος οικότοπος (τύπος βλάστησης), εξαιτίας 

της απόληψης χαλικιού, που λαμβάνει χώρα σε ένα τμήμα του ποταμού δυτικά της Αγιάς, το 

οποίο δεν συμπεριλαμβάνεται στον εξεταζόμενο τόπο. Είναι πιθανό ότι αυτές οι 

ους προστατευμένες θέσεις του εξεταζόμενου τόπου. 

Η επιπλέουσα βλάστηση υδροχαρών φυτών (βατραχιώδη) των ποταμών στους 

: Πρόκειται για έναν τύπο επιπλέουσας  βλάστησης με 

κής βλάστησης με Chara spec., Callitriche 

cophocarpa και το βρύο  Fontinalis antipyretica. Ο εξεταζόμενος τύπος βλάστησης απαντά 
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μόνο σε μια περιορισμένη επιφάνεια σε ένα μικρό ποτάμι δυτικά της λίμνης Αγιάς. Ο τόπος 

είναι βαθύσκιωτος, μεγάλα Πλατάνια σχημ

τα γειτονικά περιβόλια εσπεριδοειδών.  Δυστυχώς η υδρόβια βλάστηση της λίμνης Αγιάς δεν 

μπορούσε να ερευνηθεί εξαιτίας του θολού νερού και της έλλειψης εξοπλισμού καταδύσεων, 

αλλά υπάρχουν δεδομένα από τους G

πληροφορίες για την υδρόβια βλάστηση της λίμνης. Πολύ σημαντικός και σπάνιος τύπος 

οικοτόπου. Η καλά ανεπτυγμένη υδρόβια βλάστηση αποτελεί δείκτη της εξαιρετικής ποιότητας 

του νερού. Περιλαμβάνει τον μο

Callitriche cophocarpa. Εύθραυστο οικοσύστημα, που απειλείται από τη μείωση της ροής του 

νερού (άρδευση), αλλά και από τη ρύπανση του νερού.

 5310 - Θαμνώνες με  δάφνη

μικρών, χειμάρρων (ποταμίσκων) συνεχούς ροής στα ανώτερα τμήματα της  κοιλάδας της 

Φάσσας. Καθώς οι απότομες πλαγιές της κοιλάδας φθάνουν σχεδόν στους μικρούς ποταμούς, 

το δάσος απαντάται μόνο σε στενές λωρίδες των 2

μικρών ποταμών. Η δενδρώδης στρώση συγκροτείται κυρίως από Quercus ilex, Phillyrea 

latifolia, Erica arborea και Arbutus unedo. Το είδος Laurus nobilis απαντά πιο συχνά στη 

θαμνώδη στρώση, μαζί με τα προαναφερόμενα δέντρα. Τα είδη Arbutus un

arborea είναι τα κυρίαρχα είδη στη γειτονική μακκία βλάστηση, αλλά μόνο  στον πυθμένα της 

κοιλάδας μπορούν να αναπτυχθούν σαν δέντρα. Το δάσος είναι σχεδόν απρόσιτο, εξαιτίας του 

μεγάλου ποσοστού αγκαθωτών αναρριχώμενων ειδών (Smilax aspera κ

sempervirens). Τέτοια παρθένα δάση είναι πολύ σπάνια στην Κρήτη, αλλά και σε ολόκληρη τη 

Μεσόγειο και θα πρέπει να χαρακτηριστούν ως υψηλής προτεραιότητας Οικότοποι. Παρά το 

μικρό ποσοστό της επιφάνειας που καλύπτεται από τον εξεταζόμενο τύ

παρόχθιες δασικές συστάδες της κοιλάδας της Φάσσας είναι πολύ καλά αναπτυγμένες και από 

χλωριδική αλλά και από δομική άποψη. Οι εξεταζόμενοι θαμνώνες

ανεπηρέαστοι από οποιαδήποτε ανθρωπογενή επίδραση εδώ και πολύ και

φωτιά, η οποία καίει τακτικά τη μακκία βλάστηση, σε γειτονικές θέσεις δεν επηρεάζει τα δάση 

στον πυθμένα της κοιλάδας. Προς το παρών καλά προστατευμένος τύπος οικοτόπου 

(βλάστησης), εξαιτίας της απομονωμένης και απρόσιτης κατάστασης, στην ο

Απειλείται όμως από πιθανές μεταβολές στο υδρολογικό καθεστώς

 6420 - Μεσογειακοί λειμώνες υψηλών χόρτων  και βούρλων  (Molinio

ποώδης βλάστηση στα ανώτερα τμήματα  της κοιλάδας της Φάσας, που καταλαμβάνει στενές 

λωρίδες (πλάτους 0.5

ένα πυκνό παρόχθιο θαμνώνα , που αποτελείται από πλατάνια, δάφνη, αριά, κουμαριά και 

δενδρώδες ρείκι. Αυτή η φυτοκοινότητα απαντάται επίσης πολύ αραιή  στην ποτάμια πεδιάδ
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ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

μόνο σε μια περιορισμένη επιφάνεια σε ένα μικρό ποτάμι δυτικά της λίμνης Αγιάς. Ο τόπος 

είναι βαθύσκιωτος, μεγάλα Πλατάνια σχηματίζουν μια συστάδα-στοά ανάμεσα στο ποτάμι και 

τα γειτονικά περιβόλια εσπεριδοειδών.  Δυστυχώς η υδρόβια βλάστηση της λίμνης Αγιάς δεν 

μπορούσε να ερευνηθεί εξαιτίας του θολού νερού και της έλλειψης εξοπλισμού καταδύσεων, 

αλλά υπάρχουν δεδομένα από τους Gradstein και Smittenberg, οι οποία δίνουν λεπτομερείς 

πληροφορίες για την υδρόβια βλάστηση της λίμνης. Πολύ σημαντικός και σπάνιος τύπος 

οικοτόπου. Η καλά ανεπτυγμένη υδρόβια βλάστηση αποτελεί δείκτη της εξαιρετικής ποιότητας 

του νερού. Περιλαμβάνει τον μοναδικό γνωστό στην Κρήτη πληθυσμό του σπάνιου είδους 

Callitriche cophocarpa. Εύθραυστο οικοσύστημα, που απειλείται από τη μείωση της ροής του 

νερού (άρδευση), αλλά και από τη ρύπανση του νερού. 

Θαμνώνες με  δάφνη: Παρόχθιο δάσος και θαμνώνας, που απ

μικρών, χειμάρρων (ποταμίσκων) συνεχούς ροής στα ανώτερα τμήματα της  κοιλάδας της 

Φάσσας. Καθώς οι απότομες πλαγιές της κοιλάδας φθάνουν σχεδόν στους μικρούς ποταμούς, 

το δάσος απαντάται μόνο σε στενές λωρίδες των 2-4 δέντρων και στις 

μικρών ποταμών. Η δενδρώδης στρώση συγκροτείται κυρίως από Quercus ilex, Phillyrea 

latifolia, Erica arborea και Arbutus unedo. Το είδος Laurus nobilis απαντά πιο συχνά στη 

θαμνώδη στρώση, μαζί με τα προαναφερόμενα δέντρα. Τα είδη Arbutus un

arborea είναι τα κυρίαρχα είδη στη γειτονική μακκία βλάστηση, αλλά μόνο  στον πυθμένα της 

κοιλάδας μπορούν να αναπτυχθούν σαν δέντρα. Το δάσος είναι σχεδόν απρόσιτο, εξαιτίας του 

μεγάλου ποσοστού αγκαθωτών αναρριχώμενων ειδών (Smilax aspera κ

sempervirens). Τέτοια παρθένα δάση είναι πολύ σπάνια στην Κρήτη, αλλά και σε ολόκληρη τη 

Μεσόγειο και θα πρέπει να χαρακτηριστούν ως υψηλής προτεραιότητας Οικότοποι. Παρά το 

μικρό ποσοστό της επιφάνειας που καλύπτεται από τον εξεταζόμενο τύ

παρόχθιες δασικές συστάδες της κοιλάδας της Φάσσας είναι πολύ καλά αναπτυγμένες και από 

χλωριδική αλλά και από δομική άποψη. Οι εξεταζόμενοι θαμνώνες

ανεπηρέαστοι από οποιαδήποτε ανθρωπογενή επίδραση εδώ και πολύ και

φωτιά, η οποία καίει τακτικά τη μακκία βλάστηση, σε γειτονικές θέσεις δεν επηρεάζει τα δάση 

στον πυθμένα της κοιλάδας. Προς το παρών καλά προστατευμένος τύπος οικοτόπου 

(βλάστησης), εξαιτίας της απομονωμένης και απρόσιτης κατάστασης, στην ο

Απειλείται όμως από πιθανές μεταβολές στο υδρολογικό καθεστώς. 

Μεσογειακοί λειμώνες υψηλών χόρτων  και βούρλων  (Molinio

ποώδης βλάστηση στα ανώτερα τμήματα  της κοιλάδας της Φάσας, που καταλαμβάνει στενές 

δες (πλάτους 0.5-2 μ.) κατά μήκος των μικρών ποταμών, που είναι στενά συνδεδεμένη με 

ένα πυκνό παρόχθιο θαμνώνα , που αποτελείται από πλατάνια, δάφνη, αριά, κουμαριά και 

δενδρώδες ρείκι. Αυτή η φυτοκοινότητα απαντάται επίσης πολύ αραιή  στην ποτάμια πεδιάδ
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μόνο σε μια περιορισμένη επιφάνεια σε ένα μικρό ποτάμι δυτικά της λίμνης Αγιάς. Ο τόπος 

στοά ανάμεσα στο ποτάμι και 

τα γειτονικά περιβόλια εσπεριδοειδών.  Δυστυχώς η υδρόβια βλάστηση της λίμνης Αγιάς δεν 

μπορούσε να ερευνηθεί εξαιτίας του θολού νερού και της έλλειψης εξοπλισμού καταδύσεων, 

radstein και Smittenberg, οι οποία δίνουν λεπτομερείς 

πληροφορίες για την υδρόβια βλάστηση της λίμνης. Πολύ σημαντικός και σπάνιος τύπος 

οικοτόπου. Η καλά ανεπτυγμένη υδρόβια βλάστηση αποτελεί δείκτη της εξαιρετικής ποιότητας 

ναδικό γνωστό στην Κρήτη πληθυσμό του σπάνιου είδους 

Callitriche cophocarpa. Εύθραυστο οικοσύστημα, που απειλείται από τη μείωση της ροής του 

: Παρόχθιο δάσος και θαμνώνας, που απαντώνται κατά μήκος 

μικρών, χειμάρρων (ποταμίσκων) συνεχούς ροής στα ανώτερα τμήματα της  κοιλάδας της 

Φάσσας. Καθώς οι απότομες πλαγιές της κοιλάδας φθάνουν σχεδόν στους μικρούς ποταμούς, 

4 δέντρων και στις δύο πλευρές των 

μικρών ποταμών. Η δενδρώδης στρώση συγκροτείται κυρίως από Quercus ilex, Phillyrea 

latifolia, Erica arborea και Arbutus unedo. Το είδος Laurus nobilis απαντά πιο συχνά στη 

θαμνώδη στρώση, μαζί με τα προαναφερόμενα δέντρα. Τα είδη Arbutus unedoκαι  Erica 

arborea είναι τα κυρίαρχα είδη στη γειτονική μακκία βλάστηση, αλλά μόνο  στον πυθμένα της 

κοιλάδας μπορούν να αναπτυχθούν σαν δέντρα. Το δάσος είναι σχεδόν απρόσιτο, εξαιτίας του 

μεγάλου ποσοστού αγκαθωτών αναρριχώμενων ειδών (Smilax aspera και Aristolochia 

sempervirens). Τέτοια παρθένα δάση είναι πολύ σπάνια στην Κρήτη, αλλά και σε ολόκληρη τη 

Μεσόγειο και θα πρέπει να χαρακτηριστούν ως υψηλής προτεραιότητας Οικότοποι. Παρά το 

μικρό ποσοστό της επιφάνειας που καλύπτεται από τον εξεταζόμενο τύπο βλάστησης, οι 

παρόχθιες δασικές συστάδες της κοιλάδας της Φάσσας είναι πολύ καλά αναπτυγμένες και από 

χλωριδική αλλά και από δομική άποψη. Οι εξεταζόμενοι θαμνώνες-δάση φαίνεται να είναι 

ανεπηρέαστοι από οποιαδήποτε ανθρωπογενή επίδραση εδώ και πολύ καιρό. Ακόμη και η 

φωτιά, η οποία καίει τακτικά τη μακκία βλάστηση, σε γειτονικές θέσεις δεν επηρεάζει τα δάση 

στον πυθμένα της κοιλάδας. Προς το παρών καλά προστατευμένος τύπος οικοτόπου 

(βλάστησης), εξαιτίας της απομονωμένης και απρόσιτης κατάστασης, στην οποία  βρίσκεται. 

Μεσογειακοί λειμώνες υψηλών χόρτων  και βούρλων  (Molinio-Holoschoenion): Υψηλή 

ποώδης βλάστηση στα ανώτερα τμήματα  της κοιλάδας της Φάσας, που καταλαμβάνει στενές 

2 μ.) κατά μήκος των μικρών ποταμών, που είναι στενά συνδεδεμένη με 

ένα πυκνό παρόχθιο θαμνώνα , που αποτελείται από πλατάνια, δάφνη, αριά, κουμαριά και 

δενδρώδες ρείκι. Αυτή η φυτοκοινότητα απαντάται επίσης πολύ αραιή  στην ποτάμια πεδιάδα, 
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για παράδειγμα κατά μήκος του ποταμού Κερίτη και της λίμνης Αγιάς. Η εξεταζόμενη 

βλάστηση αποτελεί στοιχείο των παρόχθιων δασικών οικοσυστημάτων πλατάνου. Εντούτοις, η 

ποώδης βλάστηση στις όχθες του ποταμού αντιμετωπίζεται χωριστά από τις δειγματοληψίες

των δασών από Πλατάνια. Οι οικότοποι με μόνιμη ροή νερού είναι πολύ σπάνιοι στην Κρήτη. 

Στις παραποτάμιες κοινότητες της κοιλάδας της Φάσσας περιλαμβάνονται αρκετά σπάνια 

υγροτοπικά είδη. Είδη όπως τα: Carex remota, Blechnum spicant και Galium rotundifoli

είναι περιορισμένα, όσον αφορά την Κρήτη σε μερικές μόνο θέσεις στην κοιλάδα της Φάσας. 

Είδη όπως τα: Carex cretica, Asplenium onopteris, Athyrium filix

αποτελούν επίσης αξιόλογα στοιχεία της χλωρίδας, τα οποία απαντούν, σε λίγε

κυρίως της δυτικής Κρήτης. Η αλλουβιακή (ποτάμια) πεδιάδα και οι τύποι βλάστησης που 

απαντούν εδώ, μπορεί να επηρεαστούν αρνητικά από την κατασκευή δρόμων και την 

αυξανόμενη άρδευση.

 6420 - Μεσογειακοί λειμώνες υψηλών χόρτων και βούρλων (Mol

μόνο μία θέση στα ανώτερα τμήματα της κοιλάδας της Φάσας, όπου αρκετά μικρά ποταμάκια 

κυλάνε μαζί και η στενή κοιλάδα φαρδαίνει. Αυτή είναι η μόνη θέση στην περιοχή μελέτης, 

όπου βρέθηκε ένα

σημαντικός, σπάνιος τύπος οικότοπου με το Κρητικό ενδημικό Lathyrus neurolobus και άλλα 

είδη, τα οποία βρέθηκαν σε λίγες μόνο τοποθεσίες στη δυτική Κρήτη, όπως είναι η περίπτωση 

των ειδών Fuirena pubescens, Anagallis tenella και

απόστασης και του απρόσιτου χαρακτήρα της περιοχής ο εξεταζόμενος σπάνιος οικότοπος 

είναι γενικά καλά προστατευμένος

 72A011 – Καλαμώνες

μερικώς πλημμυρισμένες συστάδες γύρω από την τεχνητή λίμνη της Αγ

είναι σχεδόν αμιγείς συστάδες με Phragmites australis. Το μόνο επιπλέον είδος σ’ αυτή την 

κοινότητα είναι το Cladium mariscus που είναι πολύ λιγότερο άφθονο. 

απαντώνται μερικά νιτρόφιλα είδη και σπάνια υγροτοπικά φυτά, όπως τα: Lotus glaber και 

Teucrium scordium. Οι υγροτοπικοί τύποι βλάστησης (οικοτόπων) είναι γενικά σπάνιοι στην 

Κρήτη, γι’ αυτό και 

αξία, αφού εδώ έχουμε τη μόνη καταγραφή του είδους Lotus glaber, όσον αφορά το σύνολο 

της  Κρήτης), οι συστάδες με Phragmites (καλαμώνες) παρέχουν σημαντικούς τόπους 

αναπαραγωγής και ζώνες διαμονής για τα μεταναστευτικά πουλιά. Οι συστάδες στην εκβολή 

του Ξεκολλημένου απειλούνται πάρα πολύ από την κατασκευή δρόμων και ξενοδοχείων. Η 

ζώνη των καλαμώνων γύρω από τη λίμνη Αγ

εφόσον οι μεταβολές στη στάθμη του νερού που προκαλούνται από τον άνθρωπο, δεν είναι 

τόσο σοβαρές και δεν συμβαίνουν αρκετά συχνά μέσα σε σύντομο διάστημα.
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ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

για παράδειγμα κατά μήκος του ποταμού Κερίτη και της λίμνης Αγιάς. Η εξεταζόμενη 

βλάστηση αποτελεί στοιχείο των παρόχθιων δασικών οικοσυστημάτων πλατάνου. Εντούτοις, η 

ποώδης βλάστηση στις όχθες του ποταμού αντιμετωπίζεται χωριστά από τις δειγματοληψίες

των δασών από Πλατάνια. Οι οικότοποι με μόνιμη ροή νερού είναι πολύ σπάνιοι στην Κρήτη. 

Στις παραποτάμιες κοινότητες της κοιλάδας της Φάσσας περιλαμβάνονται αρκετά σπάνια 

υγροτοπικά είδη. Είδη όπως τα: Carex remota, Blechnum spicant και Galium rotundifoli

είναι περιορισμένα, όσον αφορά την Κρήτη σε μερικές μόνο θέσεις στην κοιλάδα της Φάσας. 

Είδη όπως τα: Carex cretica, Asplenium onopteris, Athyrium filix-

αποτελούν επίσης αξιόλογα στοιχεία της χλωρίδας, τα οποία απαντούν, σε λίγε

κυρίως της δυτικής Κρήτης. Η αλλουβιακή (ποτάμια) πεδιάδα και οι τύποι βλάστησης που 

απαντούν εδώ, μπορεί να επηρεαστούν αρνητικά από την κατασκευή δρόμων και την 

αυξανόμενη άρδευση. 

Μεσογειακοί λειμώνες υψηλών χόρτων και βούρλων (Molinio

μόνο μία θέση στα ανώτερα τμήματα της κοιλάδας της Φάσας, όπου αρκετά μικρά ποταμάκια 

κυλάνε μαζί και η στενή κοιλάδα φαρδαίνει. Αυτή είναι η μόνη θέση στην περιοχή μελέτης, 

ένας βάλτος, στον οποίο κυρίαρχο είδος είναι ο Juncus effusus. Πολύ 

σημαντικός, σπάνιος τύπος οικότοπου με το Κρητικό ενδημικό Lathyrus neurolobus και άλλα 

είδη, τα οποία βρέθηκαν σε λίγες μόνο τοποθεσίες στη δυτική Κρήτη, όπως είναι η περίπτωση 

των ειδών Fuirena pubescens, Anagallis tenella και Hydrocotyle vulgaris. Εξαιτίας της μεγάλης 

απόστασης και του απρόσιτου χαρακτήρα της περιοχής ο εξεταζόμενος σπάνιος οικότοπος 

είναι γενικά καλά προστατευμένος. 

Καλαμώνες: Καλαμώνες απαντούν στην εκβολή του ποταμού Ξεκολλημένου και σε 

μμυρισμένες συστάδες γύρω από την τεχνητή λίμνη της Αγ

είναι σχεδόν αμιγείς συστάδες με Phragmites australis. Το μόνο επιπλέον είδος σ’ αυτή την 

κοινότητα είναι το Cladium mariscus που είναι πολύ λιγότερο άφθονο. 

μερικά νιτρόφιλα είδη και σπάνια υγροτοπικά φυτά, όπως τα: Lotus glaber και 

Teucrium scordium. Οι υγροτοπικοί τύποι βλάστησης (οικοτόπων) είναι γενικά σπάνιοι στην 

γι’ αυτό και αξίζουν αυστηρής προστασίας. Εκτός από τη σημαντική τους χλωριδική 

, αφού εδώ έχουμε τη μόνη καταγραφή του είδους Lotus glaber, όσον αφορά το σύνολο 

της  Κρήτης), οι συστάδες με Phragmites (καλαμώνες) παρέχουν σημαντικούς τόπους 

αναπαραγωγής και ζώνες διαμονής για τα μεταναστευτικά πουλιά. Οι συστάδες στην εκβολή 

λλημένου απειλούνται πάρα πολύ από την κατασκευή δρόμων και ξενοδοχείων. Η 

ζώνη των καλαμώνων γύρω από τη λίμνη Αγυιά φαίνεται να είναι καλά προστατευμένη, 

εφόσον οι μεταβολές στη στάθμη του νερού που προκαλούνται από τον άνθρωπο, δεν είναι 

ι δεν συμβαίνουν αρκετά συχνά μέσα σε σύντομο διάστημα.
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για παράδειγμα κατά μήκος του ποταμού Κερίτη και της λίμνης Αγιάς. Η εξεταζόμενη 

βλάστηση αποτελεί στοιχείο των παρόχθιων δασικών οικοσυστημάτων πλατάνου. Εντούτοις, η 

ποώδης βλάστηση στις όχθες του ποταμού αντιμετωπίζεται χωριστά από τις δειγματοληψίες 

των δασών από Πλατάνια. Οι οικότοποι με μόνιμη ροή νερού είναι πολύ σπάνιοι στην Κρήτη. 

Στις παραποτάμιες κοινότητες της κοιλάδας της Φάσσας περιλαμβάνονται αρκετά σπάνια 

υγροτοπικά είδη. Είδη όπως τα: Carex remota, Blechnum spicant και Galium rotundifolium 

είναι περιορισμένα, όσον αφορά την Κρήτη σε μερικές μόνο θέσεις στην κοιλάδα της Φάσας. 

-femina και Listera ovata 

αποτελούν επίσης αξιόλογα στοιχεία της χλωρίδας, τα οποία απαντούν, σε λίγες μόνο θέσεις, 

κυρίως της δυτικής Κρήτης. Η αλλουβιακή (ποτάμια) πεδιάδα και οι τύποι βλάστησης που 

απαντούν εδώ, μπορεί να επηρεαστούν αρνητικά από την κατασκευή δρόμων και την 

inio-Holoschoenion): Υπάρχει 

μόνο μία θέση στα ανώτερα τμήματα της κοιλάδας της Φάσας, όπου αρκετά μικρά ποταμάκια 

κυλάνε μαζί και η στενή κοιλάδα φαρδαίνει. Αυτή είναι η μόνη θέση στην περιοχή μελέτης, 

ίναι ο Juncus effusus. Πολύ 

σημαντικός, σπάνιος τύπος οικότοπου με το Κρητικό ενδημικό Lathyrus neurolobus και άλλα 

είδη, τα οποία βρέθηκαν σε λίγες μόνο τοποθεσίες στη δυτική Κρήτη, όπως είναι η περίπτωση 

Hydrocotyle vulgaris. Εξαιτίας της μεγάλης 

απόστασης και του απρόσιτου χαρακτήρα της περιοχής ο εξεταζόμενος σπάνιος οικότοπος 

: Καλαμώνες απαντούν στην εκβολή του ποταμού Ξεκολλημένου και σε 

μμυρισμένες συστάδες γύρω από την τεχνητή λίμνη της Αγυιάς. Οι τελευταίες 

είναι σχεδόν αμιγείς συστάδες με Phragmites australis. Το μόνο επιπλέον είδος σ’ αυτή την 

κοινότητα είναι το Cladium mariscus που είναι πολύ λιγότερο άφθονο. Στην περιοχή 

μερικά νιτρόφιλα είδη και σπάνια υγροτοπικά φυτά, όπως τα: Lotus glaber και 

Teucrium scordium. Οι υγροτοπικοί τύποι βλάστησης (οικοτόπων) είναι γενικά σπάνιοι στην 

αξίζουν αυστηρής προστασίας. Εκτός από τη σημαντική τους χλωριδική 

, αφού εδώ έχουμε τη μόνη καταγραφή του είδους Lotus glaber, όσον αφορά το σύνολο 

της  Κρήτης), οι συστάδες με Phragmites (καλαμώνες) παρέχουν σημαντικούς τόπους 

αναπαραγωγής και ζώνες διαμονής για τα μεταναστευτικά πουλιά. Οι συστάδες στην εκβολή 

λλημένου απειλούνται πάρα πολύ από την κατασκευή δρόμων και ξενοδοχείων. Η 

ιά φαίνεται να είναι καλά προστατευμένη, 

εφόσον οι μεταβολές στη στάθμη του νερού που προκαλούνται από τον άνθρωπο, δεν είναι 

ι δεν συμβαίνουν αρκετά συχνά μέσα σε σύντομο διάστημα. 
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 72A014 – Καλαμώνες

περιοδικά τρεχούμενα ποταμάκια και κανάλια (αυλάκια), που βρίσκονται ανάμεσα στη λίμνη 

Αγυιά και το χωριό Περιβόλια. Τα 

πορτοκαλεώνες, λιβάδια και χέρσα γη, ρέουν σε μια ευθεία γραμμή και τουλάχιστον ορισμένα 

από αυτά προέρχονται από παλιά αρδευτικά κανάλια. Εφόσον οι υγρότοποι είναι γενικά σπάνιοι 

στην Κρήτη, αξίζουν αυστηρής προσ

μιας και είναι μόλις η δεύτερη χλωριδική αναφορά για την περιοχή της Κρήτης. Οι συστάδες με 

Typha είναι μέτριας αξίας, αναφερόμενοι στην σημασία τους ως τόπο αναπαραγωγής και ως  

ζώνες ξεκούρασης για 

συστάδες δεν επηρεάζονται αρνητικά από την ανθρώπινη δράση, αλλά δυνητικά απειλούνται 

από την κατασκευή δρόμων.

 72A01B – Καλαμώνες

πεδιάδα (ποταμοί Κερίτης, Ξεκολλημένος) καλύπτονται πυκνά από συστάδες με Arundo donax, 

οι οποίες φθάνουν μέχρι τα 4

υψηλών και  πυκνών συστάδων με  Arundo, το στρώμα του εδάφους λείπει σχεδόν εντελώ

και είναι υπερβολικά φτωχό σε είδη. Αυτές οι γραμμικές συστάδες με Arundo είναι αρκετά 

στενές (2-15 μ.) και συνορεύουν με περιβόλια εσπεριδοειδών, κανονικά χωρίς καμιά 

μεταβατική ζώνη. Στην εκβολή του ποταμού Ξεκολλημένου, απαντούν πιο εκτεταμένες, μη 

γραμμικές συστάδες βλάστησης με Arundo, ενώ  παρατηρούνται και μικτές συστάδες με 

Arundo donax και Phragmites australis. Η τεχνητή λίμνη της Αγιάς περιβάλλεται επίσης από μια 

πυκνή συστάδα Arundo, που μετατρέπεται σε ζώνη καλαμώνων προς την λίμνη. Επιπρόσθετ

το είδος Arundo donax είναι συχνά φυτεμένο γύρω από τα κτίρια και τις καλλιέργειες (κυρίως 

περιβόλια με εσπεριδοειδή). Arundo donax είναι ευρύτατα εγκλιματισμένο παντού στη 

Μεσόγειο. Στο εξεταζόμενο τόπο της Φάσας και του Κερίτιη, αυτός ο τύπος βλάστηση

αποτελείται από σχεδόν αμιγείς συστάδες Arundo donax με πολύ μικρή εδαφοκάλυψη. Σπάνια 

ή απειλούμενα είδη δεν έχουν καταγραφεί σ' αυτόν τον τύπο οικοτόπου. Παρά τη μικρή 

χλωριδική τους αξία, οι συστάδες με Arundo παίζουν ένα σημαντικό ρόλο στη σταθεροποί

της όχθης και εξασφαλίζουν μια ζώνη προστασίας προς τα γειτονικά εντατικά καλλιεργημένα 

περιβόλια με εσπεριδοειδή. Ως πρωτοπόρο είδος το Arundo donax είναι πολύ ικανό για 

επαναποικισμό περιοχών στις οποίες μεταφέρθηκε είτε από τον άνθρωπο είτε ως αποτέ

της δράσης του ποταμού.  Ως εκ τούτου, η ευπάθεια είναι χαμηλή

 72A021 – Καλαμώνες

απαντάται σε όχθες κατά μήκος των ποταμών και των μικρών ποταμών κυρίως στους κάμπους 

της περιοχής. Στα ανώτερα τμήματα της κοιλάδας της Φάσας, σε ένα μικρό, με αργή ροή μικρό 

ποταμάκι, υπάρχει μια μοναδική υδρόβια κοινότητα, στην οποία κυριαρχούν τα είδη Ludwigia 
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Καλαμώνες: Πρόκειται για συστάδες με Typha domingensis που απαντούν σε 

περιοδικά τρεχούμενα ποταμάκια και κανάλια (αυλάκια), που βρίσκονται ανάμεσα στη λίμνη 

ιά και το χωριό Περιβόλια. Τα αυλάκια και τα ποταμάκια περιβάλλονται από 

πορτοκαλεώνες, λιβάδια και χέρσα γη, ρέουν σε μια ευθεία γραμμή και τουλάχιστον ορισμένα 

από αυτά προέρχονται από παλιά αρδευτικά κανάλια. Εφόσον οι υγρότοποι είναι γενικά σπάνιοι 

στην Κρήτη, αξίζουν αυστηρής προστασίας. Η ύπαρξη του είδους Lemna minor είναι αξιόλογη, 

μιας και είναι μόλις η δεύτερη χλωριδική αναφορά για την περιοχή της Κρήτης. Οι συστάδες με 

Typha είναι μέτριας αξίας, αναφερόμενοι στην σημασία τους ως τόπο αναπαραγωγής και ως  

ζώνες ξεκούρασης για τα μεταναστευτικά πουλιά. Στην πραγματικότητα οι εξεταζόμενες 

συστάδες δεν επηρεάζονται αρνητικά από την ανθρώπινη δράση, αλλά δυνητικά απειλούνται 

από την κατασκευή δρόμων. 

Καλαμώνες: Οι όχθες κατά μήκος των μεγαλύτερων χειμάρρων στην ποτάμια 

ιάδα (ποταμοί Κερίτης, Ξεκολλημένος) καλύπτονται πυκνά από συστάδες με Arundo donax, 

οι οποίες φθάνουν μέχρι τα 4-5 μέτρα ύψος, μερικές φορές ακόμη περισσότερο. Εξαιτίας των 

υψηλών και  πυκνών συστάδων με  Arundo, το στρώμα του εδάφους λείπει σχεδόν εντελώ

και είναι υπερβολικά φτωχό σε είδη. Αυτές οι γραμμικές συστάδες με Arundo είναι αρκετά 

15 μ.) και συνορεύουν με περιβόλια εσπεριδοειδών, κανονικά χωρίς καμιά 

μεταβατική ζώνη. Στην εκβολή του ποταμού Ξεκολλημένου, απαντούν πιο εκτεταμένες, μη 

αμμικές συστάδες βλάστησης με Arundo, ενώ  παρατηρούνται και μικτές συστάδες με 

Arundo donax και Phragmites australis. Η τεχνητή λίμνη της Αγιάς περιβάλλεται επίσης από μια 

πυκνή συστάδα Arundo, που μετατρέπεται σε ζώνη καλαμώνων προς την λίμνη. Επιπρόσθετ

το είδος Arundo donax είναι συχνά φυτεμένο γύρω από τα κτίρια και τις καλλιέργειες (κυρίως 

περιβόλια με εσπεριδοειδή). Arundo donax είναι ευρύτατα εγκλιματισμένο παντού στη 

Μεσόγειο. Στο εξεταζόμενο τόπο της Φάσας και του Κερίτιη, αυτός ο τύπος βλάστηση

αποτελείται από σχεδόν αμιγείς συστάδες Arundo donax με πολύ μικρή εδαφοκάλυψη. Σπάνια 

ή απειλούμενα είδη δεν έχουν καταγραφεί σ' αυτόν τον τύπο οικοτόπου. Παρά τη μικρή 

χλωριδική τους αξία, οι συστάδες με Arundo παίζουν ένα σημαντικό ρόλο στη σταθεροποί

της όχθης και εξασφαλίζουν μια ζώνη προστασίας προς τα γειτονικά εντατικά καλλιεργημένα 

περιβόλια με εσπεριδοειδή. Ως πρωτοπόρο είδος το Arundo donax είναι πολύ ικανό για 

επαναποικισμό περιοχών στις οποίες μεταφέρθηκε είτε από τον άνθρωπο είτε ως αποτέ

της δράσης του ποταμού.  Ως εκ τούτου, η ευπάθεια είναι χαμηλή. 

Καλαμώνες: Υδρόβια και ημι-υδρόβια βλάστηση της φυτοκοινωνίας Apietum nodiflori 

απαντάται σε όχθες κατά μήκος των ποταμών και των μικρών ποταμών κυρίως στους κάμπους 

. Στα ανώτερα τμήματα της κοιλάδας της Φάσας, σε ένα μικρό, με αργή ροή μικρό 

μια μοναδική υδρόβια κοινότητα, στην οποία κυριαρχούν τα είδη Ludwigia 
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: Πρόκειται για συστάδες με Typha domingensis που απαντούν σε 

περιοδικά τρεχούμενα ποταμάκια και κανάλια (αυλάκια), που βρίσκονται ανάμεσα στη λίμνη 

αυλάκια και τα ποταμάκια περιβάλλονται από 

πορτοκαλεώνες, λιβάδια και χέρσα γη, ρέουν σε μια ευθεία γραμμή και τουλάχιστον ορισμένα 

από αυτά προέρχονται από παλιά αρδευτικά κανάλια. Εφόσον οι υγρότοποι είναι γενικά σπάνιοι 

τασίας. Η ύπαρξη του είδους Lemna minor είναι αξιόλογη, 

μιας και είναι μόλις η δεύτερη χλωριδική αναφορά για την περιοχή της Κρήτης. Οι συστάδες με 

Typha είναι μέτριας αξίας, αναφερόμενοι στην σημασία τους ως τόπο αναπαραγωγής και ως  

τα μεταναστευτικά πουλιά. Στην πραγματικότητα οι εξεταζόμενες 

συστάδες δεν επηρεάζονται αρνητικά από την ανθρώπινη δράση, αλλά δυνητικά απειλούνται 

: Οι όχθες κατά μήκος των μεγαλύτερων χειμάρρων στην ποτάμια 

ιάδα (ποταμοί Κερίτης, Ξεκολλημένος) καλύπτονται πυκνά από συστάδες με Arundo donax, 

5 μέτρα ύψος, μερικές φορές ακόμη περισσότερο. Εξαιτίας των 

υψηλών και  πυκνών συστάδων με  Arundo, το στρώμα του εδάφους λείπει σχεδόν εντελώς 

και είναι υπερβολικά φτωχό σε είδη. Αυτές οι γραμμικές συστάδες με Arundo είναι αρκετά 

15 μ.) και συνορεύουν με περιβόλια εσπεριδοειδών, κανονικά χωρίς καμιά 

μεταβατική ζώνη. Στην εκβολή του ποταμού Ξεκολλημένου, απαντούν πιο εκτεταμένες, μη 

αμμικές συστάδες βλάστησης με Arundo, ενώ  παρατηρούνται και μικτές συστάδες με 

Arundo donax και Phragmites australis. Η τεχνητή λίμνη της Αγιάς περιβάλλεται επίσης από μια 

πυκνή συστάδα Arundo, που μετατρέπεται σε ζώνη καλαμώνων προς την λίμνη. Επιπρόσθετα, 

το είδος Arundo donax είναι συχνά φυτεμένο γύρω από τα κτίρια και τις καλλιέργειες (κυρίως 

περιβόλια με εσπεριδοειδή). Arundo donax είναι ευρύτατα εγκλιματισμένο παντού στη 

Μεσόγειο. Στο εξεταζόμενο τόπο της Φάσας και του Κερίτιη, αυτός ο τύπος βλάστησης 

αποτελείται από σχεδόν αμιγείς συστάδες Arundo donax με πολύ μικρή εδαφοκάλυψη. Σπάνια 

ή απειλούμενα είδη δεν έχουν καταγραφεί σ' αυτόν τον τύπο οικοτόπου. Παρά τη μικρή 

χλωριδική τους αξία, οι συστάδες με Arundo παίζουν ένα σημαντικό ρόλο στη σταθεροποίηση 

της όχθης και εξασφαλίζουν μια ζώνη προστασίας προς τα γειτονικά εντατικά καλλιεργημένα 

περιβόλια με εσπεριδοειδή. Ως πρωτοπόρο είδος το Arundo donax είναι πολύ ικανό για 

επαναποικισμό περιοχών στις οποίες μεταφέρθηκε είτε από τον άνθρωπο είτε ως αποτέλεσμα 

υδρόβια βλάστηση της φυτοκοινωνίας Apietum nodiflori 

απαντάται σε όχθες κατά μήκος των ποταμών και των μικρών ποταμών κυρίως στους κάμπους 

. Στα ανώτερα τμήματα της κοιλάδας της Φάσας, σε ένα μικρό, με αργή ροή μικρό 

μια μοναδική υδρόβια κοινότητα, στην οποία κυριαρχούν τα είδη Ludwigia 
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palustris και Hydrocotyle vulgaris. Και οι δύο κοινότητες απαντώνται σε λασπωμένο έδαφος

οποίο είναι υγρό σχεδόν όλο το χρόνο. Αφού οι υγροτοπικοί τύποι βλάστησης είναι γενικά 

σπάνιοι στην Κρήτη, αξίζουν αυστηρής προστασίας. Μέχρι τώρα, η παρουσία του είδους 

Ludwigia palustris ήταν γνωστή μόνο από τη λίμνη Κουρνά. Ο πληθυσμός του είδους σ

κοιλάδα της Φάσας αποτελεί τη δεύτερη αναφορά του για την περιοχή της Κρήτης

φυτοκοινωνία Apietum nodiflori δεν κινδυνεύει, είναι ο πιο κοινός υγρόφιλος τύπος βλάστησης 

στον εξεταζόμενο τόπο. Η κοινότητα με Ludwigia

απομακρυσμένη και δυσπρόσιτη θέση, γι’ αυτό το λόγο δεν απειλείται προς το παρόν.

 826011 - Adiantetalia (Corine 62.51): Acrocladio

για μια κοινότητα όπου επικρατούν οι φτέρες, διάφορα είδη βρύων (ηπατικά κ.ά.), που

μεγαλώνουν στη σκιά, και αποικίζει μόνιμα υγρούς και βραχώδεις βιοτόπους, όπως είναι οι 

καταρράκτες, οι πηγές και υγρές βραχώδεις θέσεις κατά μήκος μόνιμα ρεόντων  ποταμίσκων 

στα ανώτερα τμήματα της κοιλάδας της Φάσας. Πολύ σημαντικός οικότοπος λόγω της ύ

μερικών σπάνιων ειδών φτέρης, μεταξύ των οποίων είναι το είδος Woodwardia radicans, που 

είναι αυστηρά προστατευόμενο από την Ελληνική Νομοθεσία. Πιο αξιοσημείωτη είναι η ύπαρξη 

της γιγάντιας chain-

απαντάται στα δάση με δάφνη των Καναρίων Νήσων, αλλά είναι πολύ σπάνια παντού στην 

υπόλοιπη Ευρώπη. Οι λίγοι γνωστοί πληθυσμοί στην κοιλάδα της Φάσας είναι το 

ανατολικότερο όριο εξάπλωσης αυτού του είδους (οι μοναδικοί πληθυσμοί του είδο

ολόκληρη την Ανατολική Μεσόγειο, απαντούν στην περιοχή της κοιλάδας της Φάσας). 

Βρέθηκαν τέσσερις πληθυσμοί, που περιλαμβάνουν περίπου 50 φυτά όλοι μαζί. Δύο από 

αυτούς βρίσκονται μέσα στα όρια του εξεταζόμενου τόπου και είναι καλά προστατευμένοι, 

διότι βρέθηκαν σε μια πολύ απομακρυσμένη και απρόσιτη θέση στα ανώτερα τμήματα της 

κοιλάδας της Φάσας. Ο εν λόγω οικότοπος απειλείται από τις κατασκευές  δρόμων και από 

αλλαγές στο υδρολογικό καθεστώς στις πηγές. Πολλοί νέοι ελαιώνες έχουν πρόσφατα 

εγκατασταθεί στις κλιτύες της Φάσας που μπορεί να οδηγήσουν σε αλλαγές στη ροή του 

νερού. 

 92C0 - Δάση  ανατολικής πλάτανου  (Platanion orientalis)

πλατάνου απαντούν κατά μήκος των μεγαλύτερων χειμάρρων στην ποτάμια πεδιάδα και κατά 

μήκος των  μικρών ποταμών στην κοιλάδα της Φάσας. Πολύ πλούσια σε αμπέλια, ανάμεσά 

τους το αγριοστάφυλο, το οποίο κατά τα άλλα είναι σπάνιο στην Κρήτη. Η δομή και η 

χλωριδική σύνθεση είναι παρόμοια με εκείνη των δασών με Quercus ilex

οποία περιγράφτηκε παραπάνω. Είδη από το Brachypodio

καταλαμβάνουν μια στενή ζώνη κοντά στο νερό εμφανίζονται επίσης συχνά. Στην κοιλάδα της 
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ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

palustris και Hydrocotyle vulgaris. Και οι δύο κοινότητες απαντώνται σε λασπωμένο έδαφος

οποίο είναι υγρό σχεδόν όλο το χρόνο. Αφού οι υγροτοπικοί τύποι βλάστησης είναι γενικά 

σπάνιοι στην Κρήτη, αξίζουν αυστηρής προστασίας. Μέχρι τώρα, η παρουσία του είδους 

Ludwigia palustris ήταν γνωστή μόνο από τη λίμνη Κουρνά. Ο πληθυσμός του είδους σ

κοιλάδα της Φάσας αποτελεί τη δεύτερη αναφορά του για την περιοχή της Κρήτης

φυτοκοινωνία Apietum nodiflori δεν κινδυνεύει, είναι ο πιο κοινός υγρόφιλος τύπος βλάστησης 

στον εξεταζόμενο τόπο. Η κοινότητα με Ludwigia-Hydrocotyle βρίσκεται σε ένα πολύ

απομακρυσμένη και δυσπρόσιτη θέση, γι’ αυτό το λόγο δεν απειλείται προς το παρόν.

Adiantetalia (Corine 62.51): Acrocladio-Adiantemum on schistose rocks

για μια κοινότητα όπου επικρατούν οι φτέρες, διάφορα είδη βρύων (ηπατικά κ.ά.), που

μεγαλώνουν στη σκιά, και αποικίζει μόνιμα υγρούς και βραχώδεις βιοτόπους, όπως είναι οι 

καταρράκτες, οι πηγές και υγρές βραχώδεις θέσεις κατά μήκος μόνιμα ρεόντων  ποταμίσκων 

στα ανώτερα τμήματα της κοιλάδας της Φάσας. Πολύ σημαντικός οικότοπος λόγω της ύ

μερικών σπάνιων ειδών φτέρης, μεταξύ των οποίων είναι το είδος Woodwardia radicans, που 

είναι αυστηρά προστατευόμενο από την Ελληνική Νομοθεσία. Πιο αξιοσημείωτη είναι η ύπαρξη 

-fern (Woodwardia radicans), ένα τριτογενές υπολειμμα

απαντάται στα δάση με δάφνη των Καναρίων Νήσων, αλλά είναι πολύ σπάνια παντού στην 

υπόλοιπη Ευρώπη. Οι λίγοι γνωστοί πληθυσμοί στην κοιλάδα της Φάσας είναι το 

ανατολικότερο όριο εξάπλωσης αυτού του είδους (οι μοναδικοί πληθυσμοί του είδο

ολόκληρη την Ανατολική Μεσόγειο, απαντούν στην περιοχή της κοιλάδας της Φάσας). 

Βρέθηκαν τέσσερις πληθυσμοί, που περιλαμβάνουν περίπου 50 φυτά όλοι μαζί. Δύο από 

αυτούς βρίσκονται μέσα στα όρια του εξεταζόμενου τόπου και είναι καλά προστατευμένοι, 

ότι βρέθηκαν σε μια πολύ απομακρυσμένη και απρόσιτη θέση στα ανώτερα τμήματα της 

κοιλάδας της Φάσας. Ο εν λόγω οικότοπος απειλείται από τις κατασκευές  δρόμων και από 

αλλαγές στο υδρολογικό καθεστώς στις πηγές. Πολλοί νέοι ελαιώνες έχουν πρόσφατα 

θεί στις κλιτύες της Φάσας που μπορεί να οδηγήσουν σε αλλαγές στη ροή του 

Δάση  ανατολικής πλάτανου  (Platanion orientalis): Παρόχθια  δάση ανατολικής 

πλατάνου απαντούν κατά μήκος των μεγαλύτερων χειμάρρων στην ποτάμια πεδιάδα και κατά 

των  μικρών ποταμών στην κοιλάδα της Φάσας. Πολύ πλούσια σε αμπέλια, ανάμεσά 

τους το αγριοστάφυλο, το οποίο κατά τα άλλα είναι σπάνιο στην Κρήτη. Η δομή και η 

χλωριδική σύνθεση είναι παρόμοια με εκείνη των δασών με Quercus ilex

γράφτηκε παραπάνω. Είδη από το Brachypodio-Holoschoenion, τα οποία 

καταλαμβάνουν μια στενή ζώνη κοντά στο νερό εμφανίζονται επίσης συχνά. Στην κοιλάδα της 
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palustris και Hydrocotyle vulgaris. Και οι δύο κοινότητες απαντώνται σε λασπωμένο έδαφος, το 

οποίο είναι υγρό σχεδόν όλο το χρόνο. Αφού οι υγροτοπικοί τύποι βλάστησης είναι γενικά 

σπάνιοι στην Κρήτη, αξίζουν αυστηρής προστασίας. Μέχρι τώρα, η παρουσία του είδους 

Ludwigia palustris ήταν γνωστή μόνο από τη λίμνη Κουρνά. Ο πληθυσμός του είδους στην 

κοιλάδα της Φάσας αποτελεί τη δεύτερη αναφορά του για την περιοχή της Κρήτης. Η 

φυτοκοινωνία Apietum nodiflori δεν κινδυνεύει, είναι ο πιο κοινός υγρόφιλος τύπος βλάστησης 

Hydrocotyle βρίσκεται σε ένα πολύ 

απομακρυσμένη και δυσπρόσιτη θέση, γι’ αυτό το λόγο δεν απειλείται προς το παρόν. 

Adiantemum on schistose rocks: Πρόκειται 

για μια κοινότητα όπου επικρατούν οι φτέρες, διάφορα είδη βρύων (ηπατικά κ.ά.), που 

μεγαλώνουν στη σκιά, και αποικίζει μόνιμα υγρούς και βραχώδεις βιοτόπους, όπως είναι οι 

καταρράκτες, οι πηγές και υγρές βραχώδεις θέσεις κατά μήκος μόνιμα ρεόντων  ποταμίσκων 

στα ανώτερα τμήματα της κοιλάδας της Φάσας. Πολύ σημαντικός οικότοπος λόγω της ύπαρξης 

μερικών σπάνιων ειδών φτέρης, μεταξύ των οποίων είναι το είδος Woodwardia radicans, που 

είναι αυστηρά προστατευόμενο από την Ελληνική Νομοθεσία. Πιο αξιοσημείωτη είναι η ύπαρξη 

fern (Woodwardia radicans), ένα τριτογενές υπολειμματικό στοιχείο, που 

απαντάται στα δάση με δάφνη των Καναρίων Νήσων, αλλά είναι πολύ σπάνια παντού στην 

υπόλοιπη Ευρώπη. Οι λίγοι γνωστοί πληθυσμοί στην κοιλάδα της Φάσας είναι το 

ανατολικότερο όριο εξάπλωσης αυτού του είδους (οι μοναδικοί πληθυσμοί του είδους σε 

ολόκληρη την Ανατολική Μεσόγειο, απαντούν στην περιοχή της κοιλάδας της Φάσας). 

Βρέθηκαν τέσσερις πληθυσμοί, που περιλαμβάνουν περίπου 50 φυτά όλοι μαζί. Δύο από 

αυτούς βρίσκονται μέσα στα όρια του εξεταζόμενου τόπου και είναι καλά προστατευμένοι, 

ότι βρέθηκαν σε μια πολύ απομακρυσμένη και απρόσιτη θέση στα ανώτερα τμήματα της 

κοιλάδας της Φάσας. Ο εν λόγω οικότοπος απειλείται από τις κατασκευές  δρόμων και από 

αλλαγές στο υδρολογικό καθεστώς στις πηγές. Πολλοί νέοι ελαιώνες έχουν πρόσφατα 

θεί στις κλιτύες της Φάσας που μπορεί να οδηγήσουν σε αλλαγές στη ροή του 

: Παρόχθια  δάση ανατολικής 

πλατάνου απαντούν κατά μήκος των μεγαλύτερων χειμάρρων στην ποτάμια πεδιάδα και κατά 

των  μικρών ποταμών στην κοιλάδα της Φάσας. Πολύ πλούσια σε αμπέλια, ανάμεσά 

τους το αγριοστάφυλο, το οποίο κατά τα άλλα είναι σπάνιο στην Κρήτη. Η δομή και η 

χλωριδική σύνθεση είναι παρόμοια με εκείνη των δασών με Quercus ilex-Laurus-Arbutus, η 

Holoschoenion, τα οποία 

καταλαμβάνουν μια στενή ζώνη κοντά στο νερό εμφανίζονται επίσης συχνά. Στην κοιλάδα της 
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Φάσας, τα πλατανοδάση είναι στενά συνδεδεμένα με τα δάση αριάς (Quercus ilex). Σε μερικές 

περιπτώσεις σχηματίζουν μικρά δασάκια, π.χ. στη λίμνη Αγυιά και νότια στις Σκίνες.

 9340 (934018)- Δάση αριάς Quercus ilex

κατά μήκος μικρών, χειμάρρων (ποταμίσκων) συνεχούς ροής στα ανώτερα τμήματα της 

κοιλάδας της Φάσσας.

μικρούς ποταμούς, το δάσος απαντάται μόνο σε στενές λωρίδες των 2

πλευρές των μικρών ποταμών. Η δενδρώδης στρώση συγκροτείται κυρίως από Quercus ilex, 

Phillyrea latifolia, Erica arborea και Arbutus unedo. Το είδος Laurus nobilis απαντά πιο συχνά 

στη θαμνώδη στρώση, μαζί με τα προαναφερόμενα δέντρα. Τα είδη Arbutus unedoκαι  Erica 

arborea είναι τα κυρίαρχα είδη στη γειτονική μακκία βλάστηση, αλλά μόνο στον πυθμένα της 

κοιλάδας μπορούν να αναπτυχθούν σαν δέντρα. Το δάσος είναι σχεδόν απρόσιτο, εξαιτίας του 

μεγάλου ποσοστού αγκαθωτών αναρριχώμενων ειδών (Smilax aspera και Aristolochia 

sempervirens). Προς το παρόν καλά προστατευμένος τύπος οικοτόπου (βλάστησης), εξαιτίας 

της απομονωμένης και απρόσιτης κατάστασης, στην οποία βρίσκεται. Απειλείται όμως από 

πιθανές μεταβολές στο υδρολογικό καθεστώς.

 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι Τύποι Οικοτόπων του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας 

92/43/ΕΟΚ. 
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ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

Φάσας, τα πλατανοδάση είναι στενά συνδεδεμένα με τα δάση αριάς (Quercus ilex). Σε μερικές 

σχηματίζουν μικρά δασάκια, π.χ. στη λίμνη Αγυιά και νότια στις Σκίνες.

Δάση αριάς Quercus ilex: Παρόχθιο δάσος και θαμνώνας, που απαντώνται 

κατά μήκος μικρών, χειμάρρων (ποταμίσκων) συνεχούς ροής στα ανώτερα τμήματα της 

κοιλάδας της Φάσσας. Καθώς οι απότομες πλαγιές της κοιλάδας φθάνουν σχεδόν στους 

μικρούς ποταμούς, το δάσος απαντάται μόνο σε στενές λωρίδες των 2

πλευρές των μικρών ποταμών. Η δενδρώδης στρώση συγκροτείται κυρίως από Quercus ilex, 

Erica arborea και Arbutus unedo. Το είδος Laurus nobilis απαντά πιο συχνά 

στη θαμνώδη στρώση, μαζί με τα προαναφερόμενα δέντρα. Τα είδη Arbutus unedoκαι  Erica 

arborea είναι τα κυρίαρχα είδη στη γειτονική μακκία βλάστηση, αλλά μόνο στον πυθμένα της 

ς μπορούν να αναπτυχθούν σαν δέντρα. Το δάσος είναι σχεδόν απρόσιτο, εξαιτίας του 

μεγάλου ποσοστού αγκαθωτών αναρριχώμενων ειδών (Smilax aspera και Aristolochia 

sempervirens). Προς το παρόν καλά προστατευμένος τύπος οικοτόπου (βλάστησης), εξαιτίας 

ονωμένης και απρόσιτης κατάστασης, στην οποία βρίσκεται. Απειλείται όμως από 

πιθανές μεταβολές στο υδρολογικό καθεστώς. 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι Τύποι Οικοτόπων του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας 

GR4340006 (Τύποι Οικοτόπων Παραρτήματος Ι της Οδηγίας 92/43)
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Παραρτήματος Ι της Οδηγίας 92/43.  
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Φάσας, τα πλατανοδάση είναι στενά συνδεδεμένα με τα δάση αριάς (Quercus ilex). Σε μερικές 

σχηματίζουν μικρά δασάκια, π.χ. στη λίμνη Αγυιά και νότια στις Σκίνες. 

: Παρόχθιο δάσος και θαμνώνας, που απαντώνται 

κατά μήκος μικρών, χειμάρρων (ποταμίσκων) συνεχούς ροής στα ανώτερα τμήματα της 

Καθώς οι απότομες πλαγιές της κοιλάδας φθάνουν σχεδόν στους 

μικρούς ποταμούς, το δάσος απαντάται μόνο σε στενές λωρίδες των 2-4 δέντρων και στις δύο 

πλευρές των μικρών ποταμών. Η δενδρώδης στρώση συγκροτείται κυρίως από Quercus ilex, 

Erica arborea και Arbutus unedo. Το είδος Laurus nobilis απαντά πιο συχνά 

στη θαμνώδη στρώση, μαζί με τα προαναφερόμενα δέντρα. Τα είδη Arbutus unedoκαι  Erica 

arborea είναι τα κυρίαρχα είδη στη γειτονική μακκία βλάστηση, αλλά μόνο στον πυθμένα της 

ς μπορούν να αναπτυχθούν σαν δέντρα. Το δάσος είναι σχεδόν απρόσιτο, εξαιτίας του 

μεγάλου ποσοστού αγκαθωτών αναρριχώμενων ειδών (Smilax aspera και Aristolochia 

sempervirens). Προς το παρόν καλά προστατευμένος τύπος οικοτόπου (βλάστησης), εξαιτίας 

ονωμένης και απρόσιτης κατάστασης, στην οποία βρίσκεται. Απειλείται όμως από 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι Τύποι Οικοτόπων του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας 

οι Οικοτόπων Παραρτήματος Ι της Οδηγίας 92/43) 

ψηφίου) που δεν είναι του 
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SITECODE HBCDAX 

GR4340006 72A0 

GR4340006 8260 

Σύμφωνα με την Απόφαση της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 1996

των πληροφοριών για τους προτεινόμενους τόπους Natura 2000

δίνουν τις οικολογικές πληροφορίες για τους οικοτόπους της περιοχής μελέτης έχουν ως εξής:

CODE:  Κωδικός ενδιαιτήματος 

% COVER: % κάλυψη από τα ενδιαιτήματα στον συγκεκριμένο τόπο

REPRESENTATIVITY: Βαθμός αντιπροσωπευτικότητας του τύπου φυσικού ενδιαιτήματος που υπάρχει 

στον τόπο. Χρησιμοποιείται το ακόλουθο σύστημα ταξινόμησης:

Α: άριστη αντιπροσωπευτικότητα

Β: καλή αντιπροσωπευτικότητα

C: επαρκής αντιπροσωπευτικότητα

D: μη σημαντική παρουσία 

Στις περιπτώσεις που η αντιπροσωπευτικότητα του τόπου για τον συγκεκριμένο τύπο ενδιαιτημάτων 

κατατάσσεται ως «D: μη σημαντική παρουσία», δεν απαιτείται καμία ένδειξη για τα άλλα κριτήρια αξιολόγησης 

σχετικά με τον εν λόγω τύπο ενδιαιτημάτων στον συγκεκριμένο τόπο.

REL_SURF: Σχετική επιφάνεια: επιφάνεια του τόπου που καλύπτεται από τον τύπο φυσικού ενδιαιτήματος 

σε σχέση με την ολική επιφάνεια που καλύπτεται από τον εν λόγω τύπο φυσικού ενδιαιτήματος στην εθνικ

επικράτεια. Θεωρητικά, για να αξιολογηθεί το 

καλύπτεται από τον συγκεκριμένο τύπο ενδιαιτήματος στον εν λόγω τόπο, και η ολική επιφάνειά του στην 

εθνική επικράτεια. Παρόλο που αυτό είναι προφανές,

των μετρήσεων αυτών, ιδίως δε των μετρήσεων της εθνικής επιφάνειας αναφοράς.

Το κριτήριο αυτό πρέπει να εκφράζεται ως επί τοις εκατό ποσοστό «p». Ανεξάρτητα από το κατά πόσο 

υφίστανται τα δύο μέτρα ή μπορούν να ληφθούν (και ως εκ τούτου να υπολογισθεί το % ποσοστό) ή από το 

ότι το αποτέλεσμα είναι απόρροια υπολογισμού με βάση την βέλτιστη κρίση (που αποτελεί την πιθανότερη 

κατάσταση) πρέπει να διενεργείται εκτίμηση του «p» σε τάξεις μεγέθους, με βάση το 

μοντέλο. 

Α: 100 &ge; p > 15 % 

Β: 15 &ge; p > 2 % 

C: 2 &ge; p > 0 % 

CONSERVE: Βαθμός διατήρησης της δομής και των λειτουργιών του συγκεκριμένου τύπου φυσικών 

ενδιαιτημάτων και δυνατότητες αποκατάστασης

i) βαθμός διατήρησης της δομής

ii) βαθμός διατήρησης των λειτουργιών
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ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

Cover Repres Relat_Surf Cons_Stat

1 B B B 

3 A A A 

Σύμφωνα με την Απόφαση της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 1996, 97/266/ΕΚ, όσον αφορά 

πληροφοριών για τους προτεινόμενους τόπους Natura 2000, οι επεξηγήσεις των παραπάνω Πινάκων που 

δίνουν τις οικολογικές πληροφορίες για τους οικοτόπους της περιοχής μελέτης έχουν ως εξής:

νδιαιτήματα στον συγκεκριμένο τόπο 

αθμός αντιπροσωπευτικότητας του τύπου φυσικού ενδιαιτήματος που υπάρχει 

στον τόπο. Χρησιμοποιείται το ακόλουθο σύστημα ταξινόμησης: 

Α: άριστη αντιπροσωπευτικότητα 

Β: καλή αντιπροσωπευτικότητα 

αντιπροσωπευτικότητα 

Στις περιπτώσεις που η αντιπροσωπευτικότητα του τόπου για τον συγκεκριμένο τύπο ενδιαιτημάτων 

κατατάσσεται ως «D: μη σημαντική παρουσία», δεν απαιτείται καμία ένδειξη για τα άλλα κριτήρια αξιολόγησης 

ε τον εν λόγω τύπο ενδιαιτημάτων στον συγκεκριμένο τόπο. 

επιφάνεια του τόπου που καλύπτεται από τον τύπο φυσικού ενδιαιτήματος 

σε σχέση με την ολική επιφάνεια που καλύπτεται από τον εν λόγω τύπο φυσικού ενδιαιτήματος στην εθνικ

επικράτεια. Θεωρητικά, για να αξιολογηθεί το συγκεκριμένο κριτήριο, πρέπει να μετρηθεί η επιφάνεια που 

καλύπτεται από τον συγκεκριμένο τύπο ενδιαιτήματος στον εν λόγω τόπο, και η ολική επιφάνειά του στην 

αυτό είναι προφανές, μπορεί να αποδειχθεί εξαιρετικά δύσκολη η διενέργεια 

των μετρήσεων αυτών, ιδίως δε των μετρήσεων της εθνικής επιφάνειας αναφοράς. 

Το κριτήριο αυτό πρέπει να εκφράζεται ως επί τοις εκατό ποσοστό «p». Ανεξάρτητα από το κατά πόσο 

ορούν να ληφθούν (και ως εκ τούτου να υπολογισθεί το % ποσοστό) ή από το 

ότι το αποτέλεσμα είναι απόρροια υπολογισμού με βάση την βέλτιστη κρίση (που αποτελεί την πιθανότερη 

κατάσταση) πρέπει να διενεργείται εκτίμηση του «p» σε τάξεις μεγέθους, με βάση το 

Βαθμός διατήρησης της δομής και των λειτουργιών του συγκεκριμένου τύπου φυσικών 

ενδιαιτημάτων και δυνατότητες αποκατάστασης. Το κριτήριο αυτό περιλαμβάνει τρία 

i) βαθμός διατήρησης της δομής 

ii) βαθμός διατήρησης των λειτουργιών 
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97/266/ΕΚ, όσον αφορά το έντυπο 

, οι επεξηγήσεις των παραπάνω Πινάκων που 

δίνουν τις οικολογικές πληροφορίες για τους οικοτόπους της περιοχής μελέτης έχουν ως εξής: 

αθμός αντιπροσωπευτικότητας του τύπου φυσικού ενδιαιτήματος που υπάρχει 

Στις περιπτώσεις που η αντιπροσωπευτικότητα του τόπου για τον συγκεκριμένο τύπο ενδιαιτημάτων 

κατατάσσεται ως «D: μη σημαντική παρουσία», δεν απαιτείται καμία ένδειξη για τα άλλα κριτήρια αξιολόγησης 

επιφάνεια του τόπου που καλύπτεται από τον τύπο φυσικού ενδιαιτήματος 

σε σχέση με την ολική επιφάνεια που καλύπτεται από τον εν λόγω τύπο φυσικού ενδιαιτήματος στην εθνική 

κριτήριο, πρέπει να μετρηθεί η επιφάνεια που 

καλύπτεται από τον συγκεκριμένο τύπο ενδιαιτήματος στον εν λόγω τόπο, και η ολική επιφάνειά του στην 

μπορεί να αποδειχθεί εξαιρετικά δύσκολη η διενέργεια 

Το κριτήριο αυτό πρέπει να εκφράζεται ως επί τοις εκατό ποσοστό «p». Ανεξάρτητα από το κατά πόσο 

ορούν να ληφθούν (και ως εκ τούτου να υπολογισθεί το % ποσοστό) ή από το 

ότι το αποτέλεσμα είναι απόρροια υπολογισμού με βάση την βέλτιστη κρίση (που αποτελεί την πιθανότερη 

κατάσταση) πρέπει να διενεργείται εκτίμηση του «p» σε τάξεις μεγέθους, με βάση το ακόλουθο εξελικτικό 

Βαθμός διατήρησης της δομής και των λειτουργιών του συγκεκριμένου τύπου φυσικών 

 υπο-κριτήρια: 
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iii) δυνατότητες αποκατάστασης

Κατόπιν της σύνθεσης των τριών ως άνω κριτηρίων, εφαρμόζονται τα εξής:

Α: εξαίρετη διατήρηση 

= εξαίρετη δομή, ανεξάρτητα από τη βαθμολόγηση 

= καλά διατηρημένη δομή και εξαίρετες προοπτικές ανεξάρτητα από τη βαθμολόγηση του τρίτου 

κριτηρίου 

Β: καλή διατήρηση 

= καλά διατηρημένη δομή και καλές προοπτικές ανεξάρτητα από τη βαθμολόγηση του τρίτου υπο

κριτηρίου 

= καλά διατηρημένη δομή και μέτριες/ίσως δυσμενείς προοπτικές και αποκατάσταση εύκολη ή δυνατή 

με μέτρια προσπάθεια 

= δομή μέτρια/μερικώς φθαρμένη, εξαίρετες προοπτικές και αποκατάσταση εύκολη ή δυνατή με μέτρια 

προσπάθεια 

= δομή μέτρια δομή/μερικώς φθαρμένη, καλές 

C: μέτρια ή μειωμένη διατήρηση

= όλοι οι άλλοι συνδυασμοί 

GLOBAL: Ολική αξιολόγηση του τόπου για τη διατήρηση του συγκεκριμένου τύπου φυσικού 

ενδιαιτήματος. το σύστημα κατάταξης για να εκφραστεί αυτή πρέπει να είναι το ακ

Α: εξαίρετη αξία 

Β: καλή αξία 

C: επαρκής αξία 

 

Α.3.1.2.5. Χλωρίδα 

Με τον όρο χλωρίδα εννοούμε το σύνολο των διαφόρων ειδών φυτών που απαντούν σε μία περιοχή. Η 

ελληνική χλωρίδα περιλαμβάνει περίπου 6.000 είδη και υποείδη φυτών, 

ενδημικά, δηλαδή δεν υπάρχουν πουθενά αλλού στη γη. Είναι μοναδική στην Ευρώπη για τον πλούτο της, 

αλλά και για την μεγάλη αναλογία ενδημικών σε σχέση με την έκτασή της. Έτσι, για παράδειγμα η Γερμανία, 

με έκταση σχεδόν τριπλάσια της Ελλάδας έχει 2.400 είδη και 6 ενδημικά, η Αγγλία με διπλάσια έκταση έχει 

2.300 είδη και 16 ενδημικά και η Ισπανία με τετραπλάσια έκταση έχει σχεδόν τον ίδιο αριθμό ειδών με την 

Ελλάδα.  

Αυτό το γεγονός οφείλεται στη μεγάλη ποικιλία βιοτόπων και 

φιλοξενήσουν όχι μόνο αυτόν τον αριθμό χλωρίδας αλλά και πολύ σημαντική πανίδα. Ο συνδυασμός της 

γεωγραφικής θέσης της Ελλάδας μεταξύ τριών ηπείρων (Ευρώπη, Ασία, Αφρική), το ιδανικό μεσογειακό κλίμα, 

το έντονο ανάγλυφο, οι δαντελωτές ακρογιαλιές, τα χιλιάδες νησιά και η πλούσια παλαιογεωγραφική ιστορία 

του ελληνικού χώρου δημιούργησαν οικότοπους ζωτικής σημασίας στην Ευρώπη και τον κόσμο
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ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

iii) δυνατότητες αποκατάστασης 

Κατόπιν της σύνθεσης των τριών ως άνω κριτηρίων, εφαρμόζονται τα εξής: 

= εξαίρετη δομή, ανεξάρτητα από τη βαθμολόγηση των δύο άλλων υπο-κριτηρίων

= καλά διατηρημένη δομή και εξαίρετες προοπτικές ανεξάρτητα από τη βαθμολόγηση του τρίτου 

= καλά διατηρημένη δομή και καλές προοπτικές ανεξάρτητα από τη βαθμολόγηση του τρίτου υπο

τηρημένη δομή και μέτριες/ίσως δυσμενείς προοπτικές και αποκατάσταση εύκολη ή δυνατή 

= δομή μέτρια/μερικώς φθαρμένη, εξαίρετες προοπτικές και αποκατάσταση εύκολη ή δυνατή με μέτρια 

= δομή μέτρια δομή/μερικώς φθαρμένη, καλές προοπτικές και εύκολη αποκατάσταση

C: μέτρια ή μειωμένη διατήρηση 

Ολική αξιολόγηση του τόπου για τη διατήρηση του συγκεκριμένου τύπου φυσικού 

ενδιαιτήματος. το σύστημα κατάταξης για να εκφραστεί αυτή πρέπει να είναι το ακόλουθο:

Με τον όρο χλωρίδα εννοούμε το σύνολο των διαφόρων ειδών φυτών που απαντούν σε μία περιοχή. Η 

ελληνική χλωρίδα περιλαμβάνει περίπου 6.000 είδη και υποείδη φυτών, από τα οποία περίπου 1.100 είναι 

ενδημικά, δηλαδή δεν υπάρχουν πουθενά αλλού στη γη. Είναι μοναδική στην Ευρώπη για τον πλούτο της, 

αλλά και για την μεγάλη αναλογία ενδημικών σε σχέση με την έκτασή της. Έτσι, για παράδειγμα η Γερμανία, 

πλάσια της Ελλάδας έχει 2.400 είδη και 6 ενδημικά, η Αγγλία με διπλάσια έκταση έχει 

2.300 είδη και 16 ενδημικά και η Ισπανία με τετραπλάσια έκταση έχει σχεδόν τον ίδιο αριθμό ειδών με την 

Αυτό το γεγονός οφείλεται στη μεγάλη ποικιλία βιοτόπων και οικοσυστημάτων, τα οποία είναι ικανά να 

φιλοξενήσουν όχι μόνο αυτόν τον αριθμό χλωρίδας αλλά και πολύ σημαντική πανίδα. Ο συνδυασμός της 

γεωγραφικής θέσης της Ελλάδας μεταξύ τριών ηπείρων (Ευρώπη, Ασία, Αφρική), το ιδανικό μεσογειακό κλίμα, 

υφο, οι δαντελωτές ακρογιαλιές, τα χιλιάδες νησιά και η πλούσια παλαιογεωγραφική ιστορία 

του ελληνικού χώρου δημιούργησαν οικότοπους ζωτικής σημασίας στην Ευρώπη και τον κόσμο
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κριτηρίων 

= καλά διατηρημένη δομή και εξαίρετες προοπτικές ανεξάρτητα από τη βαθμολόγηση του τρίτου 

= καλά διατηρημένη δομή και καλές προοπτικές ανεξάρτητα από τη βαθμολόγηση του τρίτου υπο-

τηρημένη δομή και μέτριες/ίσως δυσμενείς προοπτικές και αποκατάσταση εύκολη ή δυνατή 

= δομή μέτρια/μερικώς φθαρμένη, εξαίρετες προοπτικές και αποκατάσταση εύκολη ή δυνατή με μέτρια 

προοπτικές και εύκολη αποκατάσταση 

Ολική αξιολόγηση του τόπου για τη διατήρηση του συγκεκριμένου τύπου φυσικού 

όλουθο: 

Με τον όρο χλωρίδα εννοούμε το σύνολο των διαφόρων ειδών φυτών που απαντούν σε μία περιοχή. Η 

από τα οποία περίπου 1.100 είναι 

ενδημικά, δηλαδή δεν υπάρχουν πουθενά αλλού στη γη. Είναι μοναδική στην Ευρώπη για τον πλούτο της, 

αλλά και για την μεγάλη αναλογία ενδημικών σε σχέση με την έκτασή της. Έτσι, για παράδειγμα η Γερμανία, 

πλάσια της Ελλάδας έχει 2.400 είδη και 6 ενδημικά, η Αγγλία με διπλάσια έκταση έχει 

2.300 είδη και 16 ενδημικά και η Ισπανία με τετραπλάσια έκταση έχει σχεδόν τον ίδιο αριθμό ειδών με την 

οικοσυστημάτων, τα οποία είναι ικανά να 

φιλοξενήσουν όχι μόνο αυτόν τον αριθμό χλωρίδας αλλά και πολύ σημαντική πανίδα. Ο συνδυασμός της 

γεωγραφικής θέσης της Ελλάδας μεταξύ τριών ηπείρων (Ευρώπη, Ασία, Αφρική), το ιδανικό μεσογειακό κλίμα, 

υφο, οι δαντελωτές ακρογιαλιές, τα χιλιάδες νησιά και η πλούσια παλαιογεωγραφική ιστορία 

του ελληνικού χώρου δημιούργησαν οικότοπους ζωτικής σημασίας στην Ευρώπη και τον κόσμο. 
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Η Κρητική χλωρίδα είναι από τις πιο ενδιαφέρουσες και σημαντικές στην Ευρώπη. Σ

δημοσιεύσεις, η χλωρίδα της Κρήτης αποτελείται από 1

αποκλειστικά ενδημικά και επιπλέον 38 ανήκουν στην ευρύτερη περιοχή Κρήτης 

είδη δεν βρίσκονται πουθενά αλλού 

Η περιοχή του νομού Χανίων χαρακτηρίζεται από την κυριαρχία του όγκου των Λευκών Ορέων και είναι 

κυρίως ορεινή ή ημι-ορεινή. Καλύπτεται στην πλειονότητά της με αυτοφυή, φυσική βλάστηση (περίπου 65%), 

μεσογειακού τύπου, αλλά ένα μεγάλο ποσοστ

με πολύ αραιά βλάστηση. Ένα μεγάλο τμήμα των εκτάσεων με φυσική βλάστηση είναι οι περιοχές με φρύγανα 

(κυρίως αρωματικούς θάμνους όπως θυμάρι, φασκόμηλο, λαδανιές, κ.α.) και μακία βλάστηση (ένας 

σχοίνους σε πιο ξηρές συνθήκες κι ένας άλλος τύπος με κουμαριές και ρείκια κυρίως στις πιο δυτικές περιοχές 

σε πιο υγρές συνθήκες). Σε ευνοϊκές συνθήκες υγρασίας, κυρίως στις όχθες χειμάρρων, ποταμών και 

υγροτόπων, απαντώνται υγρόφιλα είδη όπως τα

ιτιές (Salix spp.), οι στύρακες (Styrax officinalis), οι λυγαριές (Vitex agnus castus), οι πικροδάφνες ή σφάκες 

(Nerium oleander), και πιο σπάνια, φτελιές (Ulmus minor), κ.α.

δραστηριότητες, όπως μέσα ή στα όρια των καλλιεργούμενων εκτάσεων ή σε περιοχές με αγρανάπαυση, στα 

όρια των δρόμων και μέσα στους οικισμούς, αναπτύσσονται νιτρόφιλα είδη ζιζανίων όπως τσουκνίδες (Urtica 

sp.), περδικάκι (Parietaria spp.), Amaranthus sp., Ecballium elaterium (πικραγγουριά), Marrubium vulgare, 

καθώς και άλλα είδη αγριόχορτων όπως είδη της οικογένειας Αγρωστώδη (Graminae), Dasypyrum villosum, 

Bromus sp., κ.α., της οικογένειας Συνθέτων (Compositae), όπως χρυσάνθεμα (Chrysanthe

ακονιζιές (Dittrichia sp.), κ.α. 

Από το σύνολο των ενδημικών φυτών της Κρήτης, τα 100 περίπου βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή των 

Λευκών Ορέων (ένα ποσοστό δηλ 56,6%) και τα 30 από αυτά (16,7%) απαντώνται μόνο εδώ (στενο

των Λευκών Ορέων). Μερικά από τα φυτά του Νομού Χανίων θεωρείται ότι κινδυνεύουν άμεσα από εξαφάνιση 

και εξαιτίας της μοναδικότητας τους βρίσκονται μόνο σε μια περιορισμένη περιοχή. Δύο από αυτά τα φυτά

(Anthemis glaberrima στη Γραμβούσα και 

κατάλογο των 50 πιο απειλουμένων φυτών των νησιών της Μεσογείου, σύμφωνα με τη Διεθνή Ένωση για τη 

Προστασία της Φύσης (IUCN). Στο «Κόκκινο βιβλίο για τα Σπάνια και Απειλούμενα Φυτά της Ελλάδας» (The 

red data book of rare and Threatened plants of Greece) έχουν καταγραφεί 67 απειλούμενα φυτά στην Κρήτη 

εκ των οποίων 30 βρίσκονται στην περιοχή των Λευκών Ορέων

προστασία 6 φυτικών ειδών Κοινοτικής προτεραιότητας (Οδ. 92/43/ΕΟΚ) 

Θεόφραστου, που απαντώνται στην περιοχή της νομαρχίας Χανίων

Μικρό –Αποθεμάτων Φυτών με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω ενός προγράμματος 

LIFE- Φύση. Τα αποθέματα εγκαταστάθηκ

(Natura2000) Λευκά Όρη, Ελαφόνησος και Γραμβούσα. Στόχος του προγράμματος ήταν τόσο η προστασία της 

φυσικής κληρονομιάς της Δυτικής Κρήτης όσο και η δημιουργία ενός χρήσιμου εργαλείου στο πλαίσι
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Κρητική χλωρίδα είναι από τις πιο ενδιαφέρουσες και σημαντικές στην Ευρώπη. Σ

δημοσιεύσεις, η χλωρίδα της Κρήτης αποτελείται από 1.742 διαφορετικά φυτά, εκ των οποίων 177 θεωρούνται 

αποκλειστικά ενδημικά και επιπλέον 38 ανήκουν στην ευρύτερη περιοχή Κρήτης –

είδη δεν βρίσκονται πουθενά αλλού στον Πλανήτη.  

Η περιοχή του νομού Χανίων χαρακτηρίζεται από την κυριαρχία του όγκου των Λευκών Ορέων και είναι 

ορεινή. Καλύπτεται στην πλειονότητά της με αυτοφυή, φυσική βλάστηση (περίπου 65%), 

μεσογειακού τύπου, αλλά ένα μεγάλο ποσοστό ορεινών περιοχών υψηλού υψομέτρου ("μαδάρες") καλύπτεται 

Ένα μεγάλο τμήμα των εκτάσεων με φυσική βλάστηση είναι οι περιοχές με φρύγανα 

(κυρίως αρωματικούς θάμνους όπως θυμάρι, φασκόμηλο, λαδανιές, κ.α.) και μακία βλάστηση (ένας 

σχοίνους σε πιο ξηρές συνθήκες κι ένας άλλος τύπος με κουμαριές και ρείκια κυρίως στις πιο δυτικές περιοχές 

Σε ευνοϊκές συνθήκες υγρασίας, κυρίως στις όχθες χειμάρρων, ποταμών και 

υγροτόπων, απαντώνται υγρόφιλα είδη όπως τα πλατάνια (Platanus orientalis), οι λεύκες (Populus spp.), οι 

ιτιές (Salix spp.), οι στύρακες (Styrax officinalis), οι λυγαριές (Vitex agnus castus), οι πικροδάφνες ή σφάκες 

(Nerium oleander), και πιο σπάνια, φτελιές (Ulmus minor), κ.α. Σε περιοχές με έντο

δραστηριότητες, όπως μέσα ή στα όρια των καλλιεργούμενων εκτάσεων ή σε περιοχές με αγρανάπαυση, στα 

όρια των δρόμων και μέσα στους οικισμούς, αναπτύσσονται νιτρόφιλα είδη ζιζανίων όπως τσουκνίδες (Urtica 

Amaranthus sp., Ecballium elaterium (πικραγγουριά), Marrubium vulgare, 

καθώς και άλλα είδη αγριόχορτων όπως είδη της οικογένειας Αγρωστώδη (Graminae), Dasypyrum villosum, 

Bromus sp., κ.α., της οικογένειας Συνθέτων (Compositae), όπως χρυσάνθεμα (Chrysanthe

Από το σύνολο των ενδημικών φυτών της Κρήτης, τα 100 περίπου βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή των 

Λευκών Ορέων (ένα ποσοστό δηλ 56,6%) και τα 30 από αυτά (16,7%) απαντώνται μόνο εδώ (στενο

υκών Ορέων). Μερικά από τα φυτά του Νομού Χανίων θεωρείται ότι κινδυνεύουν άμεσα από εξαφάνιση 

και εξαιτίας της μοναδικότητας τους βρίσκονται μόνο σε μια περιορισμένη περιοχή. Δύο από αυτά τα φυτά

στη Γραμβούσα και Bupleurum kakiskalae Greuter στα Λευκά Όρη) 

κατάλογο των 50 πιο απειλουμένων φυτών των νησιών της Μεσογείου, σύμφωνα με τη Διεθνή Ένωση για τη 

Προστασία της Φύσης (IUCN). Στο «Κόκκινο βιβλίο για τα Σπάνια και Απειλούμενα Φυτά της Ελλάδας» (The 

f rare and Threatened plants of Greece) έχουν καταγραφεί 67 απειλούμενα φυτά στην Κρήτη 

εκ των οποίων 30 βρίσκονται στην περιοχή των Λευκών Ορέων όπως προαναφέρθηκε

φυτικών ειδών Κοινοτικής προτεραιότητας (Οδ. 92/43/ΕΟΚ)  και ενός οικοτόπου με φοίνικες του 

που απαντώνται στην περιοχή της νομαρχίας Χανίων δημιουργήθηκε ένα πιλοτικό δίκτυο 

Φυτών με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω ενός προγράμματος 

. Τα αποθέματα εγκαταστάθηκαν σε δημόσιες εκτάσεις των Περιοχών Κοινοτικού Ενδιαφέροντος 

Λευκά Όρη, Ελαφόνησος και Γραμβούσα. Στόχος του προγράμματος ήταν τόσο η προστασία της 

φυσικής κληρονομιάς της Δυτικής Κρήτης όσο και η δημιουργία ενός χρήσιμου εργαλείου στο πλαίσι
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Κρητική χλωρίδα είναι από τις πιο ενδιαφέρουσες και σημαντικές στην Ευρώπη. Σύμφωνα με πρόσφατες 

742 διαφορετικά φυτά, εκ των οποίων 177 θεωρούνται 

– Καρπάθου, δηλαδή 215 

Η περιοχή του νομού Χανίων χαρακτηρίζεται από την κυριαρχία του όγκου των Λευκών Ορέων και είναι 

ορεινή. Καλύπτεται στην πλειονότητά της με αυτοφυή, φυσική βλάστηση (περίπου 65%), 

ό ορεινών περιοχών υψηλού υψομέτρου ("μαδάρες") καλύπτεται 

Ένα μεγάλο τμήμα των εκτάσεων με φυσική βλάστηση είναι οι περιοχές με φρύγανα 

(κυρίως αρωματικούς θάμνους όπως θυμάρι, φασκόμηλο, λαδανιές, κ.α.) και μακία βλάστηση (ένας τύπος με 

σχοίνους σε πιο ξηρές συνθήκες κι ένας άλλος τύπος με κουμαριές και ρείκια κυρίως στις πιο δυτικές περιοχές 

Σε ευνοϊκές συνθήκες υγρασίας, κυρίως στις όχθες χειμάρρων, ποταμών και 

πλατάνια (Platanus orientalis), οι λεύκες (Populus spp.), οι 

ιτιές (Salix spp.), οι στύρακες (Styrax officinalis), οι λυγαριές (Vitex agnus castus), οι πικροδάφνες ή σφάκες 

Σε περιοχές με έντονες ανθρωπογενείς 

δραστηριότητες, όπως μέσα ή στα όρια των καλλιεργούμενων εκτάσεων ή σε περιοχές με αγρανάπαυση, στα 

όρια των δρόμων και μέσα στους οικισμούς, αναπτύσσονται νιτρόφιλα είδη ζιζανίων όπως τσουκνίδες (Urtica 

Amaranthus sp., Ecballium elaterium (πικραγγουριά), Marrubium vulgare, 

καθώς και άλλα είδη αγριόχορτων όπως είδη της οικογένειας Αγρωστώδη (Graminae), Dasypyrum villosum, 

Bromus sp., κ.α., της οικογένειας Συνθέτων (Compositae), όπως χρυσάνθεμα (Chrysanthemum sp.), αγκάθες, 

Από το σύνολο των ενδημικών φυτών της Κρήτης, τα 100 περίπου βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή των 

Λευκών Ορέων (ένα ποσοστό δηλ 56,6%) και τα 30 από αυτά (16,7%) απαντώνται μόνο εδώ (στενο-ενδημικά 

υκών Ορέων). Μερικά από τα φυτά του Νομού Χανίων θεωρείται ότι κινδυνεύουν άμεσα από εξαφάνιση 

και εξαιτίας της μοναδικότητας τους βρίσκονται μόνο σε μια περιορισμένη περιοχή. Δύο από αυτά τα φυτά 

στα Λευκά Όρη) αναφέρονται στον 

κατάλογο των 50 πιο απειλουμένων φυτών των νησιών της Μεσογείου, σύμφωνα με τη Διεθνή Ένωση για τη 

Προστασία της Φύσης (IUCN). Στο «Κόκκινο βιβλίο για τα Σπάνια και Απειλούμενα Φυτά της Ελλάδας» (The 

f rare and Threatened plants of Greece) έχουν καταγραφεί 67 απειλούμενα φυτά στην Κρήτη 

όπως προαναφέρθηκε. Για την επιτόπου 

ενός οικοτόπου με φοίνικες του 

δημιουργήθηκε ένα πιλοτικό δίκτυο 7 

Φυτών με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω ενός προγράμματος 

αν σε δημόσιες εκτάσεις των Περιοχών Κοινοτικού Ενδιαφέροντος 

Λευκά Όρη, Ελαφόνησος και Γραμβούσα. Στόχος του προγράμματος ήταν τόσο η προστασία της 

φυσικής κληρονομιάς της Δυτικής Κρήτης όσο και η δημιουργία ενός χρήσιμου εργαλείου στο πλαίσιο ενός 



 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

 

 

ολοκληρωμένου και βιώσιμου αναπτυξιακού σχεδιασμού για την διατήρηση της βιοποικιλότητας στην περιοχή 

των Χανίων αλλά και στη χώρα γενικότερα.

 

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

 
ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

ολοκληρωμένου και βιώσιμου αναπτυξιακού σχεδιασμού για την διατήρηση της βιοποικιλότητας στην περιοχή 

των Χανίων αλλά και στη χώρα γενικότερα. 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 

Σελ. 50 από 486 

ολοκληρωμένου και βιώσιμου αναπτυξιακού σχεδιασμού για την διατήρηση της βιοποικιλότητας στην περιοχή 



 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

 
 

 

 Συνταξινομικές μονάδες βλάστησης 

 

Πίνακας Α.3.1.1

CLASS NEW CLASS ORDER 

DAPHNO - 
FESTUCETEA 

QUERCETEA ILICIS 
Br.-Bl. ex A. de Bolòs 

1950 

Daphno-
Festucetalia 

CISTO-
MICROMERIETEA 

FESTUCO-
BROMETEA Br.-Bl. et 
Tx. in Br.-Bl. 1949 

Cisto-
Micromerietalia 

CISTO - 
MICROMERIETEA 

CISTO-
MICROMERIETEA 
JULIANAE Oberd. 

1954 

Cisto-
Micromerietalia 

DRYPETEA 
SPINOSAE 

DAPHNO-
FESTUCETEA Quezel 

1964 

Drypedetalia 
spinosae 

ACERETEA 
ORIENTALE 

QUERCETEA ILICIS 
Br.-Bl. ex A. de Bolos 

1950 

Pistacio-
Rhamnetalia 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

Συνταξινομικές μονάδες βλάστησης των προστατευόμενων περιοχών  

Πίνακας Α.3.1.13.: Συνταξινομικές μονάδες βλάστησης προστατευόμενων περιοχών

NEW ORDER ALLIANCE NEW ALLIANCE 
Κωδικός 6-ψήφιος 

Alliance 

GR4340008 

Pistacio lentisci-
Rhamnetalia 

alaterni Rivas-
Mart. 1975 

Astagalion 
creticae 

Acero sempervirenti-
Cupression 

sempervirentis 
Barbero et Quézel 

1979 

409050 

Scorzonero-
Chrysopogonetali

a Horvatic et 
Horvat 1958 

Micromerion ? 542020 

Sarcopoterietalia 
spinosi Eig 1939 

(syn: Cisto-
Micromerietalia 
Oberd. 1954) 

Euphorbio - 
Verbascion 

Hyperico 
empetrifolii-

Micromerion graecae 
Barbero et Quezel 

1989 

543010 

Scutellarietalia 
hirtae Zaffran 

1990 

Scutellarion 
hirtae 

Scutellarion hirtae 
Zaffran 1990 

814030 

Pistacio lentisci-
Rhamnetalia 

alaterni Rivas-
Mart. 1975 

Acero - 
Cupression 

sempervirens 

Acero sempervirenti-
Cupression 

sempervirentis 
Barbero et Quezel 

1979 

929020 
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Συνταξινομικές μονάδες βλάστησης προστατευόμενων περιοχών 

ψήφιος 
ASSOCIATION 

Κωδικός 6-
ψήφιος 

Association 

Berberis cretica - 
comm. 

409081 

Astragalo - 
Sarcopoterietum 

spinosi 
542021 

Euphorbia 
acanthothmanos - 

Verbascum 
angustifolius - 

comm. 

543012 

Scutellaria hirta - 
Berberis cretica - 

comm. 
814033 

Cupresso-Aceretum 
orientale 

929021 



 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

 
 

 

CLASS NEW CLASS ORDER 

QUERCETEA 
ILICIS 

QUERCETEA ILICIS 
Br.-Bl. ex A. de Bolos 

1950 

Pistacio-
Rhamnetalis 

oleoides 

QUERCETEA 
ILICIS 

QUERCETEA ILICIS 
Br.-Bl. ex A. de Bolos 

1950 
Quercetalia ilicis 

CISTO-
MICROMERIETEA 

FESTUCO-
BROMETEA Br.-Bl. et 
Tx. in Br.-Bl. 1949 

Cisto-
Micromerietalia 

ASPLENIETEA 
TRICHOMANIS 

ASPLENIETEA 
TRICHOMANIS (Br.-
Bl. in Meier et Br.-Bl. 
1934) Oberd. 1977 

Petromaruletalia 
pinnatae 

QUERCO - 
FAGETEA 

NERIO-
TAMARICETEA Br.-
Bl. et de Bolos 1958 

Populetalia albae 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

NEW ORDER ALLIANCE NEW ALLIANCE 
Κωδικός 6-ψήφιος 

Alliance 

? 
Ceratonio-
Rhamnion 
oleoides 

? 934A10 

Pistacio lentisci-
Rhamnetalia 

alaterni Rivas-
Mart. 1975 

Quercion ilicis 

Oleo - Ceratonion 
siliquaeBr.-Bl. ex 

Guinochet et 
Drouineau 1944 

954020 

GR4340007 

Scorzonero-
Chrysopogonetali

a Horvatic et 
Horvat 1958 

Micromerion ? 542020 

Cirsietalia 
chamaepeucis 

Horvat in Horvat, 
Glavac et 

Ellenberg 1974 

Asterion creticae 

Petromarulo-
Centaurion 

argenteae Horvat in 
Horvat, Glavac et 
Ellenberg 1974 

821720 

Platanetalia 
orientalis Knapp 

1959 
Populion albae 

Platanion orientalis I. 
et V. Karpati 1961 

92C010 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
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ψήφιος 
ASSOCIATION 

Κωδικός 6-
ψήφιος 

Association 

Quercus coccifera - 
comm. 

934A12 

Pinus brutia comm. 954021 

Astragalo - 
Sarcopoterietum 

spinosi 
542021 

Petromarula pinnata 
- Ptilostemon 

chamaepeuce - 
comm. 

821721 

Dracunculo vulgaris - 
Platanetum orientalis 

92C014 



 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

 
 

 

CLASS NEW CLASS ORDER 

QUERCETEA 
ILICIS 

QUERCETEA ILICIS 
Br.-Bl. ex A. de Bolos 

1950 
Quercetalia ilicis 

CAKILETEA 
MARITIMAE 

Euphorbietalia 
Euphorbion 

peplis 

AMMOPHILETEA Ammophiletalia Agropyrion juncei 

Thlaspietea 
rotundifolii (?) 

(not assignable 
below class level) 

(not assignable 
below class level) 

POTAMETEA Potametalia 
Ranunculion 

fluitantis 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

NEW ORDER ALLIANCE NEW ALLIANCE 
Κωδικός 6-ψήφιος 

Alliance 

Pistacio lentisci-
Rhamnetalia 

alaterni Rivas-
Mart. 1975 

Oleo Ceratonion 

Oleo - Ceratonion 
siliquaeBr.-Bl. ex 

Guinochet et 
Drouineau 1944 

932020 

GR4340006 

CAKILETEA 
MARITIMAE Tx. 
et Preising ex 
Br.-Bl. et Tx. 

1952 

Euphorbietalia 
peplidis Tx. 1950 

Euphorbion peplidis 
Tx. 1950 

121010 

AMMOPHILETEA 
Br.-Bl. et Tx. Ex 
Westhoff, Dijk et 
Passchier 1946 

Ammophiletalia 
Br.-Bl. 1933 

Agropyrion juncei 
Pignatti 1953 

211010 

? ? ? 325020 

POTAMETEA 
Klika in Klika et 

Novak 1941 

Callitrico-
Potametalia 
Schipper, 

Lanjouw et 
Schaminee in 

Schaminee et al. 
1995 

Ranunculion peltati 
Schaminée, Lanjouw 

et Schipper 1990 
326010 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 
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ψήφιος 
ASSOCIATION 

Κωδικός 6-
ψήφιος 

Association 

Phillyrea latifolia - 
comm. 

932027 

Salsolo - Cakiletum 
aegyptiacae 

121016 

Cypero mucronati - 
Agropyretum juncei 

211017 

Solanum nigrum, 
Nasturtium officinale 

& other species 
combinations 

325021 

Callitriche 
cophocarpa-

Ranunculus peltatus 
comm. 

326012 



 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

 
 

 

CLASS NEW CLASS ORDER 

QUERCETEA 
ILICIS 

Quercetalia ilicis 
Cyclamino 

creticae-Quercion 
ilicis 

MOLINIO-
ARRHENATHERE
TEA (=MOLINO-

JUNCETEA) 

Holoschoenetalia 
Molinio-

Holoschoenion 

MOLINIO-
ARRHENATHERE
TEA (=MOLINO-

JUNCETEA) 

Holoschoenetalia 
(not assignable 

below order 
level) 

PHRAGMITETO - 
MAGNOCARICET

EA 
Phragmitetalia Phragmition 

Phragmito-
Magnocaricetea 

Phragmitetalia Phragmition 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

NEW ORDER ALLIANCE NEW ALLIANCE 
Κωδικός 6-ψήφιος 

Alliance 

QUERCETEA 
ILICIS Br.-Bl. ex 
A. de Bolos 1950 

Quercetalia ilicis 
Br.-Bl. ex 

Molinier 1934 

Quercion ilicis Br.-Bl. 
ex Molinier 1934 

531010 

MOLINIO-
ARRHENATHERE

TEA Tx. 1937 

Holoschoenetalia 
Br.-Bl. (1931) 

1947 
? 642010 

MOLINIO-
ARRHENATHERE

TEA Tx. 1937 

Holoschoenetalia 
Br.-Bl. (1931) 

1947 
? 642040 

PHRAGMITO - 
MAGNOCARICET
EA Klika in Klika 
et Novak 1941 

Phragmitetalia 
Koch 1926 

Phragmition australis 
Koch 1926 

72A010 

PHRAGMITO - 
MAGNOCARICET
EA Klika in Klika 
et Novak 1941 

Phragmitetalia 
Koch 1926 

Phragmition australis 
Koch 1926 

72A010 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 
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ψήφιος 
ASSOCIATION 

Κωδικός 6-
ψήφιος 

Association 

Laurus nobilis comm. 531012 

Carex pendula-
Equisetum telmateia 

comm. 
64201A 

Lathyrus neurolobus-
Juncus effusus 

comm. 
642041 

Phragmites australis 
comm. 

72A011 

Typhetum 
domingensis 

72A014 



 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

 
 

 

CLASS NEW CLASS ORDER 

Phragmito-
Magnocaricetea 

Phragmitetalia 
(not assignable 

below order 
level) 

PHRAGMITETO - 
MAGNOCARICET

EA 
Phragmitetalia Apion nodiflori 

Phragmito-
Magnocaricetea 

Phragmitetalia 
Sparganio-

Glycerion (Apion 
nodiflori) 

Adiantetea Adiantetalia Adiantion 

QUERCO - 
FAGETEA 

Populetalia albae Populion albae 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

NEW ORDER ALLIANCE NEW ALLIANCE 
Κωδικός 6-ψήφιος 

Alliance 

PHRAGMITO - 
MAGNOCARICET
EA Klika in Klika 
et Novak 1941 

Phragmitetalia 
Koch 1926 

? 72A010 

PHRAGMITO - 
MAGNOCARICET
EA Klika in Klika 
et Novak 1941 

Phragmitetalia 
Koch 1926 

? 72A020 

PHRAGMITO - 
MAGNOCARICET
EA Klika in Klika 
et Novak 1941 

Nasturtio-
Glycerietalia 
Pignatti 1953 

Sparganio-Glycerion 
Br.-Bl. et Sissingh in 
Boer 1942 nom. inv. 

Oberd. 1957 

72A020 

ADIANTETEA Br.-
Bl. 1948 

Adiantetalia 
capilli-veneris 

Br.-Bl. ex 
Horvatic 1939 

Adiantion capilli-
veneris Br.-Bl. ex 

Horvatic 1939 
826010 

NERIO-
TAMARICETEA 
Br.-Bl. et de 
Bolos 1958 

Platanetalia 
orientalis Knapp 

1959 

Platanion orientalis I. 
et V. Karpati 1961 

92C010 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 
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ψήφιος 
ASSOCIATION 

Κωδικός 6-
ψήφιος 

Association 

Arundo donax 
comm. 

72A01B 

 72A021 

Apium nodiflorum 
comm. 

72A021 

Woodwardia 
radicans comm. 

826011 

Platanus orientalis - 
comm. 

92C016 



 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

 
 

 

CLASS NEW CLASS ORDER 

QUERCETEA 
ILICIS 

Quercetalia ilicis Quercion ilicis 

QUERCETEA 
ILICIS 

Quercetalia ilicis Quercion ilicis 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

NEW ORDER ALLIANCE NEW ALLIANCE 
Κωδικός 6-ψήφιος 

Alliance 

QUERCETEA 
ILICIS Br.-Bl. ex 
A. de Bolos 1950 

Quercetalia 
ilicisBr.-Bl. ex 
Molinier 1934 

Quercion ilicis Br.-Bl. 
ex Molinier 1934 

934010 

QUERCETEA 
ILICIS Br.-Bl. ex 
A. de Bolos 1950 

Quercetalia 
ilicisBr.-Bl. ex 
Molinier 1934 

? 934010 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 
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ψήφιος 
ASSOCIATION 

Κωδικός 6-
ψήφιος 

Association 

Quercus ilex comm. 934018 

Erica arborea - 
Arbutus unedo 

comm. 
93401A 



 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

 

 

 Χλωριδική Σύνθεση

Τα χαρακτηριστικά είδη της χλωριδικής σύνθεσης του Δήμου Χανίων, που συντελούν στη διαμόρφωση 

του πλούσιου φυσικού του περιβάλλοντος είναι τα εξής:

Α.3.1.14.: 

Acantholimon echinus creticum (Ακανθολιμών

Achillea cretica 

Acinos nanus 

Aethionema saxatile creticum

Allium callimischon haemostictum

Allium tardans 

Alyssum fragillimum 

Alyssum sphacioticum 

Amelanchier ovalis cretica (Αμελάνχιερ

Anchusa cespitosa 

Andrachne telephioides oreocretensis

Anthemis abrotanifolia 

Arabis auriculata (Αραβίδα η ωτιοφόρος)

Arabis cretica 

Arenaria cretica 

Arenaria filicaulis graeca

Arenaria fragillima 

Arenaria saponarioides (Αρενάρια η σαπωναριόμορφη)

Arum alpinum 

Arum creticum 

Arum idaeum 

Asperula idaea 

Asperula rigida (Ασπέρουλα η τραχεία)

Asplenium aegaeum 

Asplenium creticum 

Asplenium lepidum lepidum

Atraphaxis billardieri 

Bellis longifolia 

Biarum davisii davisii

Bolanthus creutzburgii 

Brachypodium sylvaticum creticum

Brassica cretica nivea

Bromus tomentellus 

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

 
ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

Χλωριδική Σύνθεση 

Τα χαρακτηριστικά είδη της χλωριδικής σύνθεσης του Δήμου Χανίων, που συντελούν στη διαμόρφωση 

του πλούσιου φυσικού του περιβάλλοντος είναι τα εξής: 

Α.3.1.14.: Χλωριδική σύνθεση Δήμου Χανίων 

Ακανθολιμών ο κρητικός) Centaurea idaea 

Achillea cretica  Centaurea lancifolia 

Acinos nanus  Centaurea poculatoris 

Aethionema saxatile creticum Centaurea redempta 

callimischon haemostictum Centranthus nevadensis sieberi

Allium tardans  Cephalanthera cucullata 

Alyssum fragillimum  Cephalaria squamiflora squamiflora
λεπιδανθής)

Alyssum sphacioticum  Cerastium scaposum (Κεράστιο το αφυλλόβλαστο)

Αμελάνχιερ το κρητικό) Chaerophyllum creticum 

Anchusa cespitosa  Cirsium morinifolium 

Andrachne telephioides oreocretensis 
Clematis elisabethae-carolae 

Ελισάβετ-

Anthemis abrotanifolia  Colchicum cretense 

(Αραβίδα η ωτιοφόρος) Corydalis rutifolia uniflora

  Cotoneaster nummularia 
νομισματικό)

Arenaria cretica  Crepis auriculifolia 

Arenaria filicaulis graeca Crepis sibthorpiana 

Arenaria fragillima  Crocus sieberi sieberi

(Αρενάρια η σαπωναριόμορφη) Cupressus sempervirens 

Arum alpinum  Cuscuta atrans 

Arum creticum  Cyclamen creticum 

Arum idaeum  Cyclamen graecum candicum

Asperula idaea  Cynoglossum lithospermifolium cariense

(Ασπέρουλα η τραχεία) Cynoglossum sphacioticum 

Asplenium aegaeum  Dianthus juniperinus heldreichii

Asplenium creticum  Dianthus juniperinus 

Asplenium lepidum lepidum Dianthus sphacioticus 

Atraphaxis billardieri  Draba cretica 

Bellis longifolia  Drabopsis verna 

Biarum davisii davisii Ebenus cretica (Έβενος ο κρητικός)

Bolanthus creutzburgii  Erophila verna verna

Brachypodium sylvaticum creticum Erysimum candicum candicum

Brassica cretica nivea Erysimum mutabile 

Bromus tomentellus  Erysimum raulinii 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 
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Τα χαρακτηριστικά είδη της χλωριδικής σύνθεσης του Δήμου Χανίων, που συντελούν στη διαμόρφωση 

Centaurea idaea  

Centaurea lancifolia  

Centaurea poculatoris  

Centaurea redempta  

Centranthus nevadensis sieberi 

Cephalanthera cucullata  

Cephalaria squamiflora squamiflora (Κεφαλάρια η 
λεπιδανθής) 

(Κεράστιο το αφυλλόβλαστο) 

Chaerophyllum creticum (Χαιρόφυλλο το Κρητικό) 

Cirsium morinifolium  

carolae (Αγράμπελη της 
-Καρόλας) 

Colchicum cretense  

Corydalis rutifolia uniflora 

Cotoneaster nummularia (Κοτονήαστρο το 
νομισματικό) 

Crepis auriculifolia  

Crepis sibthorpiana  

Crocus sieberi sieberi 

Cupressus sempervirens (Κυπαρίσσι) 

Cuscuta atrans  

Cyclamen creticum  

Cyclamen graecum candicum 

Cynoglossum lithospermifolium cariense 

Cynoglossum sphacioticum  

Dianthus juniperinus heldreichii 

Dianthus juniperinus juniperinus 

Dianthus sphacioticus  

Draba cretica  

Drabopsis verna  

(Έβενος ο κρητικός) 

Erophila verna verna 

Erysimum candicum candicum 

Erysimum mutabile  

Erysimum raulinii  
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Bufonia stricta stricta

Bupleurum kakiskalae 

Campanula aizoon aizoides

Campanula drabifolia creutzburgii
Κρεουντζμπούργκ)

Campanula laciniata 

Campanula trichocalycina 

Carex muricata muricata

Carrichtera annua (Καρριχθέρα η ετήσια)

Celtis tournefortii (Αγριομελικουκιά)

Centaurea baldaccii 

Gypsophila nana 

Hieracium schmidtii 

Hypericum aciferum (Υπερικό το ακιδοφόρο)

Hypericum kelleri 

Hypericum trichocaulon 

Hypochoeris tenuiflora 

Iberis sempervirens 

Lactuca alpestris 

Lamium garganicum striatum

Lepidium hirtum oxyotum

Linum arboreum (Λίνο το δενδροειδές)

Lysimachia serpyllifolia 

Myosotis refracta paucipilosa

Myosotis solange 

Nepeta sphaciotica 

Onobrychis sphaciotica 

Onosma erectum erectum

Orchis palustris 

Orchis prisca 

Origanum dictamnus 

Origanum microphyllum 

Paeonia clusii 

Petromarula pinnata 

Petrorhagia candica 

Petrorhagia illyrica taygetea

Peucedanum alpinum 

Pimpinella tragium depressa

Pinus brutia (Τραχεία πεύκη)

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 
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ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

Bufonia stricta stricta Euphorbia myrsinites rechingeri

Bupleurum kakiskalae  Euphorbia sultan-hassei 
Χάσειος)

aizoon aizoides Festuca polita 

Campanula drabifolia creutzburgii (Καμπανούλα του 
Κρεουντζμπούργκ) 

Festuca sipylea 

Campanula laciniata  Fumana procumbens 

Campanula trichocalycina  Gagea bohemica 

Carex muricata muricata Galium incanum creticum

(Καρριχθέρα η ετήσια) Galium incurvum 

(Αγριομελικουκιά) Galium monachinii 

Centaurea baldaccii  Galium samothracicum 

Gypsophila nana  Ricotia cretica 

Hieracium schmidtii  Rosa dumalis (Αγριοτριανταφυλλιά η θαμνώδης)

(Υπερικό το ακιδοφόρο) Rosa heckeliana (Αγριοτριανταφυλλιά του Χέκελ)

Hypericum kelleri  Rosa pulverulenta (Αγριοτριανταφυλλιά η κονιορτόδης)

Hypericum trichocaulon  Satureja sphaciotica 

Hypochoeris tenuiflora  Scabiosa albocincta (Σκαμπιόζα η λευκόστικτη)

Iberis sempervirens  Scabiosa sphaciotica 

Lactuca alpestris  Scandix brachycarpa 

Lamium garganicum striatum Scilla nana 

oxyotum Scutellaria hirta 

(Λίνο το δενδροειδές) Scutellaria sieberi 

Lysimachia serpyllifolia  Sedum laconicum insulare

refracta paucipilosa Sedum praesidis 

Myosotis solange  Sedum tristriatum 

Nepeta sphaciotica  Senecio fruticulosus 

Onobrychis sphaciotica  Sideritis syriaca syriaca

Onosma erectum erectum Silene pinetorum sphaciotica

Orchis palustris  Silene sieberi 

Orchis prisca  Silene variegata 

Origanum dictamnus  Sorbus aria cretica (Κρητική

Origanum microphyllum  Spergularia lycia (Σπεργκουλάρια της Λυκίας)

Paeonia clusii  Sternbergia greuteriana 

Petromarula pinnata  Symphyandra cretica 

Petrorhagia candica  Telephium imperati pauciflorum

Petrorhagia illyrica taygetea Teucrium alpestre alpestre

Peucedanum alpinum  Thlaspi creticum 

Pimpinella tragium depressa Thlaspi zaffranii 

(Τραχεία πεύκη) Thymus leucotrichus leucotrichus

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 
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Euphorbia myrsinites rechingeri 

hassei (Ευφόρβια η Σουλτάν-
Χάσειος) 

Festuca polita  

Festuca sipylea  

Fumana procumbens (Φουμάνα η έρπουσα) 

Gagea bohemica  

Galium incanum creticum 

Galium incurvum  

Galium monachinii  

Galium samothracicum  

Ricotia cretica  

(Αγριοτριανταφυλλιά η θαμνώδης) 

(Αγριοτριανταφυλλιά του Χέκελ) 

(Αγριοτριανταφυλλιά η κονιορτόδης) 

Satureja sphaciotica  

(Σκαμπιόζα η λευκόστικτη) 

Scabiosa sphaciotica  

Scandix brachycarpa  

Scilla nana  

Scutellaria hirta  

Scutellaria sieberi  

Sedum laconicum insulare 

Sedum praesidis  

Sedum tristriatum  

Senecio fruticulosus  

Sideritis syriaca syriaca 

Silene pinetorum sphaciotica 

Silene sieberi  

Silene variegata  

Κρητική ασημοσορδιά) 

(Σπεργκουλάρια της Λυκίας) 

Sternbergia greuteriana  

Symphyandra cretica  

Telephium imperati pauciflorum 

Teucrium alpestre alpestre (Τεύκριο το αλπικό) 

Thlaspi creticum  

Thlaspi zaffranii  

Thymus leucotrichus leucotrichus 



 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

 

 

Polygonum aviculare 

Polystichum lonchitis 

Prunella cretensis 

Ptilostemon gnaphaloides pseudofruticosus
ο ψευδοθαμνώδης)

Quercus coccifera (Πουρνάρι)

Ranunculus brevifolius pindicus

Ranunculus cupreus 

Ranunculus fontanus 

Ranunculus lateriflorus 

Ranunculus radinotrichus 

Ranunculus repens 

Ranunculus subomophyllus 

Reseda orientalis 

Rhamnus saxatilis prunifolius (Ράμνος ο προυνόφυλλος)

Berberis cretica

Prunus prostrata

Crepis fraasii 

Asperula idaea 

Bufonia stricta 

Centaurea idaea

Coridothymus capitatus

Sarcopoterium spinosum

Asplenium ceterach

Cupressus sempervirens

Galium monachini

Rhagadiolus stellatus

Brachypodium retusum

Asparagus aphyllus

Allium dilatatum 

Centaurea argentea 

Cyclamen creticum 

Ebenus cretica (Έβενος ο κρητικός)

Erysimum raulinii 

Inula candida candida

Lactuca acanthifolia 

Origanum dictamnus 

Petromarula pinnata 

Ranunculus creticus 

Scutellaria sieberi 

Verbascum arcturus 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
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ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

Polygonum aviculare  Trachelium jacquinii jacquinii

Polystichum lonchitis  Tulipa bakeri 

Prunella cretensis  Tulipa cretica 

Ptilostemon gnaphaloides pseudofruticosus (Πτιλοστήμων 
ο ψευδοθαμνώδης) 

Verbascum arcturus 

(Πουρνάρι) Verbascum spinosum (Βερμπάσκο το 

Ranunculus brevifolius pindicus Veronica sartoriana 

Ranunculus cupreus  Veronica thymifolia 

Ranunculus fontanus  Veronica trichadena 

Ranunculus lateriflorus  Vicia cracca stenophylla

Ranunculus radinotrichus  Viola cretica cretica

Ranunculus repens  Viola fragrans 

Ranunculus subomophyllus  Viola rauliniana 

Reseda orientalis  Zelkova abelicea 

(Ράμνος ο προυνόφυλλος) 

Berberis cretica Poa bulbosa

Prunus prostrata Trifolium 

 Crepis cretica

 Euphorbia acanthothamnos

 Verbascum spinosum

Centaurea idaea Lagoecia cuminoides

Coridothymus capitatus Dactylis glomerata

Sarcopoterium spinosum Scutellaria hirta

ceterach Quercus coccifera

Cupressus sempervirens Galium aparine

Galium monachini Cerastium brachypetalum

Rhagadiolus stellatus Pinus brutia

Brachypodium retusum Asphodelus ramosus

Asparagus aphyllus Asperula rigida

Allium dilatatum  Listera ovata 

Centaurea argentea  Orchis laxiflora elegans

Cyclamen creticum  Serapias lingua 

(Έβενος ο κρητικός) Cakile maritima

Erysimum raulinii  Sporobolus pungens

Inula candida candida Salsola kali

Lactuca acanthifolia  Cakile maritima

Origanum dictamnus  Sporobolus pungens

Petromarula pinnata  Euphorbia peplis

Ranunculus creticus  Salsola kali

Scutellaria sieberi  Polygonum maritimum

Verbascum arcturus  Pancratium maritimum
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jacquinii jacquinii 

Tulipa bakeri  

Tulipa cretica  

Verbascum arcturus  

(Βερμπάσκο το ακανθώδες) 

Veronica sartoriana  

Veronica thymifolia  

Veronica trichadena  

Vicia cracca stenophylla 

Viola cretica cretica 

Viola fragrans  

Viola rauliniana  

Zelkova abelicea (Αμπελιτσιά) 

 

Poa bulbosa 

 stellatum 

Crepis cretica 

Euphorbia acanthothamnos 

Verbascum spinosum 

Lagoecia cuminoides 

Dactylis glomerata 

Scutellaria hirta 

Quercus coccifera 

Galium aparine 

Cerastium brachypetalum 

Pinus brutia 

Asphodelus ramosus 

Asperula rigida 

Listera ovata  

Orchis laxiflora elegans 

Serapias lingua  

Cakile maritima 

Sporobolus pungens 

Salsola kali 

Cakile maritima 

Sporobolus pungens 

Euphorbia peplis 

Salsola kali 

Polygonum maritimum 

Pancratium maritimum 
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Elytrigia juncea  (=Elymus farctus)

Otanthus maritimus

Centaurea spinosa

Echium angustifolium

Tamarix parviflora

Solanum nigrum

Lythrum hyssopifolia

Veronica anagallis-aquatica

Piptatherum  miliaceum

Helmintotheca echioides

Platanus orientalis (seedl.)

Persicaria salicifolia

Callitriche cophocarpa

Chara spec. 

Laurus nobilis 

Erica arborea 

Quercus ilex 

Smilax aspera 

Rubia peregrina

Ruscus aculeatus

Teucrium massiliense

Brachypodium sylvaticum

Osmunda regalis

Equisetum telmateia

Samolus valerandi

Hypericum hircinum ssp. albimontanum

Ludwigia palustris

Juncus articulatus

Lathyrus neurolobus

Hydrocotyle vulgaris

Phragmites australis

Convolvulus arvensis

Teucrium scordium

Helminthotheca echioides

Typha domingensis

Oenanthe pimpinelloides

Lemna minor 

Arundo donax 

Calystegia sepium

Galium aparine 

Apium nodiflorum

Nasturtium officinale
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(=Elymus farctus) Cutandia maritima

Otanthus maritimus Medicago marina

Centaurea spinosa Cyperus capitatus

Echium angustifolium Pseudorlaya pumila

Tamarix parviflora Bromus sterilis

Solanum nigrum Nasturtium officinale

Lythrum hyssopifolia Epilobium hirsutum

aquatica Juncus bufonius

miliaceum Cynodon dactylon

Helmintotheca echioides Tamarix parviflora (seedl.)

Platanus orientalis (seedl.) Salix alba (seedl.)

Persicaria salicifolia Pseudognaphalium luteo

Callitriche cophocarpa Ranunculus 

Fontinalis antipyretica

 Arbutus unedo

 Phillyrea latifolia

Tamus communis

 Hedera helix

Rubia peregrina Asplenium 

Ruscus aculeatus Hypericum hircinum ssp. 

Teucrium massiliense Athyrium filix

Brachypodium sylvaticum Carex pendula

Osmunda regalis Eupatorium adenophorum

Equisetum telmateia Dorycnium rectum

Samolus valerandi Rumex conglomeratus

Hypericum hircinum ssp. albimontanum Apium nodiflorum

Ludwigia palustris Juncus effusus

Juncus articulatus Fuirena pubescens

Lathyrus neurolobus Anagallis tenella

vulgaris Mentha spicata

Phragmites australis Cladium mariscus

Convolvulus arvensis Mentha 

Teucrium scordium Lotus glaber

Helminthotheca echioides Bromus hordaceus

Typha domingensis Epilobium hirsutum

Oenanthe pimpinelloides Cyperuslongus

 Phragmites australis

 Convolvulus arvensis

Calystegia sepium Parietaria judaica

 Ludwigia palustris

Apium nodiflorum Hydrocotyle vulgaris

officinale Veronica anagallis
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Cutandia maritima 

Medicago marina 

Cyperus capitatus 

Pseudorlaya pumila 

Bromus sterilis 

Nasturtium officinale 

Epilobium hirsutum 

Juncus bufonius 

Cynodon dactylon 

Tamarix parviflora (seedl.) 

Salix alba (seedl.) 

Pseudognaphalium luteo-album 

Ranunculus peltatus 

Fontinalis antipyretica 

Arbutus unedo 

Phillyrea latifolia 

Tamus communis 

Hedera helix 

Asplenium onopteris 

Hypericum hircinum ssp. albimontanum 

Athyrium filix-femina 

Carex pendula 

Eupatorium adenophorum 

Dorycnium rectum 

Rumex conglomeratus 

nodiflorum 

Juncus effusus 

Fuirena pubescens 

Anagallis tenella 

Mentha spicata 

Cladium mariscus 

 pulegium 

Lotus glaber 

Bromus hordaceus 

Epilobium hirsutum 

Cyperuslongus 

Phragmites australis 

Convolvulus arvensis 

Parietaria judaica 

Ludwigia palustris 

Hydrocotyle vulgaris 

Veronica anagallis-aquatica 
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Adiantum capillus-veneris

Osmunda regalis

Eucladium verticillatum

Platanus orientalis

Brachypodio-Holoschoenion

Laurus nobilis 

Erica arborea 

Tamus communis

Hedera helix 

Asplenium onopteris

Platanus orientalis

Erica arborea 

Quercus ilex 

Smilax aspera 

Ruscus aculeatus

Dranunculus vulgaris

Corydothymus capitatus

Genista acanthoclada

Hypericum empetifolium

Parentucelia latifolia

Petromarula pinnata

Prasium majus 

Phillyrea latifolia

Cistus spp 

Smilax aspera 

Scaligera cretica

Ceterach officinarum

Leontodon tuberosus

Lamyropsis cynaroides

 Αρωματικά Φυτά και Βότανα

Η Κρήτη φημίζεται για τα αρωματικά φυτά και βότανα που φυτρώνουν παντού στα βουνά, τις 

καλλιεργούμενες εκτάσεις και τις παραθαλάσσιες περιοχές. Αρκετά από αυτά είναι ενδημικά, και είναι γνωστά 

από την αρχαιότητα για τις φαρμακευτικές τους ιδιότητες.

 Δίκταμο (Origanum dictamnus)

Ενδημικό βότανο της Κρήτης που αποκαλείται και έρωντας ή σταματόχορτο. Γνωστό από την 

αρχαιότητα, το χρησιμοποιούσαν ως αιμοστατικό και επουλωτικό πληγών. Η θεραπευτική του δράση για το 

στομάχι και οι επουλωτικές του ιδιότητες αναφέρο

τραυματιστούν τρίβουν την πληγή τους πάνω στο φυτό και αυτή επουλώνεται ταχύτατα. Φυτρώνει μόνο σε 
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ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

veneris Woodwardia radicans

Osmunda regalis Samolus valerandi

Eucladium verticillatum Selaginella denticulata

orientalis Vitis vinifera ssp. sylvestris

Holoschoenion Arbutus unedo

 Phillyrea latifolia

 Quercus ilex

Tamus communis Smilax aspera

Rubia peregrina

onopteris Ruscus aculeatus

orientalis Arbutus unedo

 Phillyrea latifolia

Tamus communis

 Hedera helix

Ruscus aculeatus Asplenium onopteris

Dranunculus vulgaris Sarcopoterium spinosum

Corydothymus capitatus Ononis spinosa

acanthoclada Satureja thymbra

Hypericum empetifolium Brachypodium ramosum

Parentucelia latifolia Leontodon tuberosus

Petromarula pinnata Ptilostemon chamaepeuse

 Ceratonia siliqua

Phillyrea latifolia Olea europaea subsp. Oleaster

Pistacia spp.

 Clematis cirrhosa

Scaligera cretica Piptatherum spp

Ceterach officinarum Stipa bromoides

Leontodon tuberosus Dranunculus vulgaris

Lamyropsis cynaroides 

(Πηγή: filotis.itia.ntua.gr) 

Αρωματικά Φυτά και Βότανα 

Κρήτη φημίζεται για τα αρωματικά φυτά και βότανα που φυτρώνουν παντού στα βουνά, τις 

καλλιεργούμενες εκτάσεις και τις παραθαλάσσιες περιοχές. Αρκετά από αυτά είναι ενδημικά, και είναι γνωστά 

από την αρχαιότητα για τις φαρμακευτικές τους ιδιότητες. 

(Origanum dictamnus) 

Ενδημικό βότανο της Κρήτης που αποκαλείται και έρωντας ή σταματόχορτο. Γνωστό από την 

αρχαιότητα, το χρησιμοποιούσαν ως αιμοστατικό και επουλωτικό πληγών. Η θεραπευτική του δράση για το 

στομάχι και οι επουλωτικές του ιδιότητες αναφέρονται και από τον Ιπποκράτη. Λέγεται ότι όταν τα αγρίμια 

τραυματιστούν τρίβουν την πληγή τους πάνω στο φυτό και αυτή επουλώνεται ταχύτατα. Φυτρώνει μόνο σε 
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Woodwardia radicans 

Samolus valerandi 

Selaginella denticulata 

Vitis vinifera ssp. sylvestris 

Arbutus unedo 

Phillyrea latifolia 

Quercus ilex 

Smilax aspera 

Rubia peregrina 

Ruscus aculeatus 

Arbutus unedo 

Phillyrea latifolia 

Tamus communis 

Hedera helix 

Asplenium onopteris 

Sarcopoterium spinosum 

Ononis spinosa 

Satureja thymbra 

Brachypodium ramosum 

Leontodon tuberosus 

Ptilostemon chamaepeuse 

Ceratonia siliqua 

Olea europaea subsp. Oleaster 

Pistacia spp. 

Clematis cirrhosa 

Piptatherum spp. 

Stipa bromoides 

Dranunculus vulgaris 

 

Κρήτη φημίζεται για τα αρωματικά φυτά και βότανα που φυτρώνουν παντού στα βουνά, τις 

καλλιεργούμενες εκτάσεις και τις παραθαλάσσιες περιοχές. Αρκετά από αυτά είναι ενδημικά, και είναι γνωστά 

Ενδημικό βότανο της Κρήτης που αποκαλείται και έρωντας ή σταματόχορτο. Γνωστό από την 

αρχαιότητα, το χρησιμοποιούσαν ως αιμοστατικό και επουλωτικό πληγών. Η θεραπευτική του δράση για το 

νται και από τον Ιπποκράτη. Λέγεται ότι όταν τα αγρίμια 

τραυματιστούν τρίβουν την πληγή τους πάνω στο φυτό και αυτή επουλώνεται ταχύτατα. Φυτρώνει μόνο σε 
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απόκρημνες πλαγιές και γκρεμνούς, έτσι η συλλογή του είναι επικίνδυνη. Ανθίζει και συλλέγεται κατά το

καλοκαιρινούς μήνες.  

 Φασκόμηλο (Salvia fruticosa) 

Ένα από τα πιο διαδεδομένα βότανα της Κρήτης με εξαιρετικό άρωμα. Ανθίζει Μάιο και Ιούνιο βγάζοντας 

μοβ-μπλε λουλούδια. Γνωστό από την αρχαιότητα για τις τονωτικές του ιδιότητες.

 Μαντζουράνα (Origanum 

Ανθίζει τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο και συλλέγεται την ίδια περίοδο. Χρησιμοποιείται στη 

φαρμακευτική, τη μαγειρική, και την αρωματοποιία. Έχει παρόμοιες ιδιότητες με το θυμάρι και από την 

αρχαιότητα τη χρησιμοποιούσαν σε πολλές περιπτώσε

κρυολογήματος. 

 Μαλοτύρα (Sideritis syriaca) 

Ένα από τα είδη τσαγιού του βουνού, γνωστού σε όλη την Ελλάδα. Φυτρώνει σε ξηρά και άγονα μέρη 

σε ολόκληρο τον ορεινό όγκο και αποτελεί σημαντικό κτηνοτροφι

(Μαδάρες, άλλη ονομασία των Λευκών Ορέων, μαδαρός = σπανός, χωρίς βλάστηση). Συλλέγεται τον Ιούλιο, 

κατά την περίοδο της ανθοφορίας της. Στην αρχαιότητα το όνομα sideritis αναφερόταν γενικότερα στην 

ικανότητα επούλωσης πληγών που προκαλούνταν από μεταλλικά αντικείμενα. Η λέξη μαλοτήρα προέρχεται 

από την περίοδο της ενετοκρατίας στην Κρήτη (ιταλικά male=αρρώστεια, tirare=σύρω

 Ρίγανη (Origanum vulgare ssp hirtum) 

Η γνωστή σε όλους ρίγανη ανθίζει και συλλέγεται τον 

λευκό με γλυκιά πιπεράτη μυρωδιά. Τη συναντάμε σε πετρώδη και ηλιόλουστα μέρη. Στη μελισσοκομία 

θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό φυτό μαζί με το θυμάρι. Αποτελεί βασικό αρωματικό της μεσογειακής κουζίνας 

σε ψητά, ψάρια και κρέατα. Παλαιότερα η συλλογή της αποτελούσε ένα σημαντικό εισόδημα για τον αγροτικό 

πληθυσμό. Από την αρχαιότητα γνωστές είναι και οι φαρμακευτικές ιδιότητες της ρίγανης.

 Θυμάρι (Coridothymus capitatus) 

Ανθίζει τον Ιούνιο και τον Ιούλιο και έχε

τα δυο είδη είναι σπουδαία μελισσοκομικά φυτά. Το θυμαρίσιο μέλι θεωρείται ως το εκλεκτότερο. Το θυμάρι 

έχει αντισηπτικές, διουρητικές, αντιπαρασιτικές και αντιπυρετικές ιδιότητες. Το αιθέριο έλαι

χρησιμοποιείται μεταξύ άλλων και στις οδοντόπαστες.

 Θρύμπα (Satureja thymbra) 

Φαρμακευτικό και μελισσοκομικό φυτό. Ανθίζει κατά τους μήνες Ιούνιο και Αύγουστο. Η οσμή του 

μοιάζει με αυτήν του θυμαριού και της ρίγανης. Διεγείρει την όρεξη και δρα κατ

Χρησιμοποιείται και στη μαγειρική. Στα ξηρά και άνυδρα μέρη του ορεινού όγκου της Κρήτης αλλά και στα 

δάση και τα φαράγγια, αφθονούν ακόμη πάρα πολλά άλλα αρωματικά φυτά και βότανα, όπως το μάραθο, το 

αγκίσαρος, η λεβάντα, η καυκαλήθρα, το μελισσόχορτο κ.α. Αλλά και οι κήποι και οι αυλές είναι γεμάτοι 
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ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

απόκρημνες πλαγιές και γκρεμνούς, έτσι η συλλογή του είναι επικίνδυνη. Ανθίζει και συλλέγεται κατά το

(Salvia fruticosa)  

Ένα από τα πιο διαδεδομένα βότανα της Κρήτης με εξαιρετικό άρωμα. Ανθίζει Μάιο και Ιούνιο βγάζοντας 

μπλε λουλούδια. Γνωστό από την αρχαιότητα για τις τονωτικές του ιδιότητες. 

(Origanum microphyllum)  

Ανθίζει τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο και συλλέγεται την ίδια περίοδο. Χρησιμοποιείται στη 

φαρμακευτική, τη μαγειρική, και την αρωματοποιία. Έχει παρόμοιες ιδιότητες με το θυμάρι και από την 

αρχαιότητα τη χρησιμοποιούσαν σε πολλές περιπτώσεις νευρικών παθήσεων, ιδανική για την αντιμετώπιση του 

(Sideritis syriaca)  

Ένα από τα είδη τσαγιού του βουνού, γνωστού σε όλη την Ελλάδα. Φυτρώνει σε ξηρά και άγονα μέρη 

σε ολόκληρο τον ορεινό όγκο και αποτελεί σημαντικό κτηνοτροφικό φυτό ιδιαίτερα της ψηλής μαδάρας. 

(Μαδάρες, άλλη ονομασία των Λευκών Ορέων, μαδαρός = σπανός, χωρίς βλάστηση). Συλλέγεται τον Ιούλιο, 

κατά την περίοδο της ανθοφορίας της. Στην αρχαιότητα το όνομα sideritis αναφερόταν γενικότερα στην 

πληγών που προκαλούνταν από μεταλλικά αντικείμενα. Η λέξη μαλοτήρα προέρχεται 

από την περίοδο της ενετοκρατίας στην Κρήτη (ιταλικά male=αρρώστεια, tirare=σύρω

(Origanum vulgare ssp hirtum)  

Η γνωστή σε όλους ρίγανη ανθίζει και συλλέγεται τον Ιούνιο και τον Ιούλιο. Τα άνθη της έχουν χρώμα 

λευκό με γλυκιά πιπεράτη μυρωδιά. Τη συναντάμε σε πετρώδη και ηλιόλουστα μέρη. Στη μελισσοκομία 

θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό φυτό μαζί με το θυμάρι. Αποτελεί βασικό αρωματικό της μεσογειακής κουζίνας 

ψάρια και κρέατα. Παλαιότερα η συλλογή της αποτελούσε ένα σημαντικό εισόδημα για τον αγροτικό 

πληθυσμό. Από την αρχαιότητα γνωστές είναι και οι φαρμακευτικές ιδιότητες της ρίγανης.

(Coridothymus capitatus)  

Ανθίζει τον Ιούνιο και τον Ιούλιο και έχει γαλάζια άνθη. Στην Κρήτη βρίσκουμε και τον ασπρόθυμο. Και 

τα δυο είδη είναι σπουδαία μελισσοκομικά φυτά. Το θυμαρίσιο μέλι θεωρείται ως το εκλεκτότερο. Το θυμάρι 

έχει αντισηπτικές, διουρητικές, αντιπαρασιτικές και αντιπυρετικές ιδιότητες. Το αιθέριο έλαι

χρησιμοποιείται μεταξύ άλλων και στις οδοντόπαστες. 

(Satureja thymbra)  

Φαρμακευτικό και μελισσοκομικό φυτό. Ανθίζει κατά τους μήνες Ιούνιο και Αύγουστο. Η οσμή του 

μοιάζει με αυτήν του θυμαριού και της ρίγανης. Διεγείρει την όρεξη και δρα καταπραϋντικά στα ρευματικά. 

Χρησιμοποιείται και στη μαγειρική. Στα ξηρά και άνυδρα μέρη του ορεινού όγκου της Κρήτης αλλά και στα 

δάση και τα φαράγγια, αφθονούν ακόμη πάρα πολλά άλλα αρωματικά φυτά και βότανα, όπως το μάραθο, το 

λήθρα, το μελισσόχορτο κ.α. Αλλά και οι κήποι και οι αυλές είναι γεμάτοι 
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απόκρημνες πλαγιές και γκρεμνούς, έτσι η συλλογή του είναι επικίνδυνη. Ανθίζει και συλλέγεται κατά τους 

Ένα από τα πιο διαδεδομένα βότανα της Κρήτης με εξαιρετικό άρωμα. Ανθίζει Μάιο και Ιούνιο βγάζοντας 

Ανθίζει τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο και συλλέγεται την ίδια περίοδο. Χρησιμοποιείται στη 

φαρμακευτική, τη μαγειρική, και την αρωματοποιία. Έχει παρόμοιες ιδιότητες με το θυμάρι και από την 

ις νευρικών παθήσεων, ιδανική για την αντιμετώπιση του 

Ένα από τα είδη τσαγιού του βουνού, γνωστού σε όλη την Ελλάδα. Φυτρώνει σε ξηρά και άγονα μέρη 

κό φυτό ιδιαίτερα της ψηλής μαδάρας. 

(Μαδάρες, άλλη ονομασία των Λευκών Ορέων, μαδαρός = σπανός, χωρίς βλάστηση). Συλλέγεται τον Ιούλιο, 

κατά την περίοδο της ανθοφορίας της. Στην αρχαιότητα το όνομα sideritis αναφερόταν γενικότερα στην 

πληγών που προκαλούνταν από μεταλλικά αντικείμενα. Η λέξη μαλοτήρα προέρχεται 

από την περίοδο της ενετοκρατίας στην Κρήτη (ιταλικά male=αρρώστεια, tirare=σύρω). 

Ιούνιο και τον Ιούλιο. Τα άνθη της έχουν χρώμα 

λευκό με γλυκιά πιπεράτη μυρωδιά. Τη συναντάμε σε πετρώδη και ηλιόλουστα μέρη. Στη μελισσοκομία 

θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό φυτό μαζί με το θυμάρι. Αποτελεί βασικό αρωματικό της μεσογειακής κουζίνας 

ψάρια και κρέατα. Παλαιότερα η συλλογή της αποτελούσε ένα σημαντικό εισόδημα για τον αγροτικό 

πληθυσμό. Από την αρχαιότητα γνωστές είναι και οι φαρμακευτικές ιδιότητες της ρίγανης. 

ι γαλάζια άνθη. Στην Κρήτη βρίσκουμε και τον ασπρόθυμο. Και 

τα δυο είδη είναι σπουδαία μελισσοκομικά φυτά. Το θυμαρίσιο μέλι θεωρείται ως το εκλεκτότερο. Το θυμάρι 

έχει αντισηπτικές, διουρητικές, αντιπαρασιτικές και αντιπυρετικές ιδιότητες. Το αιθέριο έλαιό του 

Φαρμακευτικό και μελισσοκομικό φυτό. Ανθίζει κατά τους μήνες Ιούνιο και Αύγουστο. Η οσμή του 

απραϋντικά στα ρευματικά. 

Χρησιμοποιείται και στη μαγειρική. Στα ξηρά και άνυδρα μέρη του ορεινού όγκου της Κρήτης αλλά και στα 

δάση και τα φαράγγια, αφθονούν ακόμη πάρα πολλά άλλα αρωματικά φυτά και βότανα, όπως το μάραθο, το 

λήθρα, το μελισσόχορτο κ.α. Αλλά και οι κήποι και οι αυλές είναι γεμάτοι 



 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

 

 

βασιλικό, δυόσμο, δενδρολίβανο, μαϊντανό, άνιθο, λουίζα και πλήθος άλλων φυτών που ανέκαθεν 

αποτελούσαν το πραγματικό άρωμα της Κρήτης.

Α.3.1.2.6. Πανίδα 

Με τον όρο πανίδα εννοούμε το σύνολο των διαφόρων ειδών ζωικών οργανισμών (Σπονδυλωτών και 

Ασπόνδυλων) που απαντούν σε μία περιοχή. Η πανίδα της Ελλάδας δεν είναι καλά μελετημένη. Καλύτερα 

γνωστά είναι τα Σπονδυλόζωα, ενώ τα μεγαλύτερα κενά υπάρχουν στα Ασπόνδυλα

μελετηθεί η ελληνική πανίδα πλήρως, θα πρέπει να περιλαμβάνει περίπου 50.000 είδη. (Λεγάκις, 2007).

Αυτή η μεγάλη ποικιλότητα της πανίδας της χώρας μας εξηγείται όπως και η ποικιλότητα στη χλωρίδα. Από 

τη μία πλευρά, ο ελληνικός χώρος λ

αποφύγουν τους παγετώνες και από την άλλη, η τεράστια ποικιλία οικοτόπων της χώρας μας (σ' ένα μικρό 

γεωγραφικό χώρο απαντούν πολλοί διαφορετικοί τύποι περιβάλλοντος) βοήθησε στην ανάπτυξη δ

πληθυσμών άγριων ζώων, οι οποίοι έδωσαν νέα είδη και υποείδη, πολλά από τα οποία είναι ενδημικά στη χώρα 

μας.  

Η Κρητική πανίδα φαίνεται καταρχήν φτωχή λόγω απουσίας των μεγάλων θηλαστικών και των άγριων 

σαρκοβόρων ζώων. Έχει όμως εξαιρετικά πλ

κάποιες κατηγορίες όπως τα σαλιγκάρια και τα αρθρόποδα. Στην ευρύτερη περιοχή των Λευκών Ορέων ζει ο 

κρητικός αίγαγρος ή αγρίμι (Capra aegagrus creticus) ενδημικό θηλαστικό μοναδικό στο κόσμο. Ω

του ότι είναι μοναδικό ενδημικό είδος έχει μελετηθεί ελάχιστα. Θεωρείται ο πρόγονος της σύγχρονης κατσίκας 

κι είναι πια τεκμηριωμένο ότι μεταφέρθηκε στο νησί κατά τη νεολιθική εποχή (

Μετά την ανακήρυξη της Σαμαριάς σε 

εκτιμάται ότι ανέρχεται από 500 έως 1000 ζώα. Οι βιότοποί του είναι ορεινές περιοχές των Λευκών Ορέων με 

μακία και φρύγανα κοντά σε κωνοφόρα δάση. Οι σημαντικότεροι κίνδυνοι που αντιμετωπίζει είναι η 

καταστροφή και κατακερματισμός των βιοτόπων του, η θήρευση καθώς και ο υβριδισμός με κατοικίδια ζώα. 

Ειδικότερα για την ορνιθοπανίδα στα Χανιά έχουν καταγραφεί μέχρι σήμερα 114 είδη πτηνών, 37 από τα 

οποία είναι μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής και 27 καλοκαι

αυτήν. Σημαντική θεωρείται επίσης η ύπαρξη των σπάνιων μεγάλων αρπακτικών που βρίσκονται στην κορυφή 

της οικολογικής πυραμίδας. Οι πληθυσμοί των μεγάλων αρπακτικών εκτιμάται ότι βρίσκονται σε σχετικά 

καλύτερη κατάσταση από την υπόλοιπη Ευρώπη. Ειδικότερα τα αρπακτικά καθώς βρίσκονται στη κορυφή της 

οικολογικής πυραμίδας ελέγχουν όλους τους υπόλοιπους πληθυσμούς, ενώ ακριβώς λόγω της θέσης τους είναι 

λιγότερα από τα άλλα είδη και αναπαράγονται πιο αργά. Αν 

αλλαγή της οικολογικής ισορροπίας της περιοχής. Απόκρημνες πλαγιές βουνοκορυφές και σπήλαια αποτελούν 

ιδανικούς τόπους φωλιάσματος κυρίως σπάνιων αρπακτικών πουλιών. 

Αυξημένο ενδιαφέρον έχουν επίσης τα χερσα

ενδημισμό. Είναι μελετημένα από αρκετούς ερευνητές παγκοσμίως, οι οποίοι τα χρησιμοποιούν σαν εργαλείο 

μελέτης πάνω στην θεωρία της εξέλιξης. Ως ομάδα δεν αντιμετωπίζουν άμεσους κινδύνους. Απειλούνται όμ

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

 
ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

βασιλικό, δυόσμο, δενδρολίβανο, μαϊντανό, άνιθο, λουίζα και πλήθος άλλων φυτών που ανέκαθεν 

αποτελούσαν το πραγματικό άρωμα της Κρήτης. 

όρο πανίδα εννοούμε το σύνολο των διαφόρων ειδών ζωικών οργανισμών (Σπονδυλωτών και 

Ασπόνδυλων) που απαντούν σε μία περιοχή. Η πανίδα της Ελλάδας δεν είναι καλά μελετημένη. Καλύτερα 

γνωστά είναι τα Σπονδυλόζωα, ενώ τα μεγαλύτερα κενά υπάρχουν στα Ασπόνδυλα

μελετηθεί η ελληνική πανίδα πλήρως, θα πρέπει να περιλαμβάνει περίπου 50.000 είδη. (Λεγάκις, 2007).

Αυτή η μεγάλη ποικιλότητα της πανίδας της χώρας μας εξηγείται όπως και η ποικιλότητα στη χλωρίδα. Από 

τη μία πλευρά, ο ελληνικός χώρος λειτούργησε ως καταφύγιο στα ζώα της Βόρειας Ευρώπης που ήθελαν να 

αποφύγουν τους παγετώνες και από την άλλη, η τεράστια ποικιλία οικοτόπων της χώρας μας (σ' ένα μικρό 

γεωγραφικό χώρο απαντούν πολλοί διαφορετικοί τύποι περιβάλλοντος) βοήθησε στην ανάπτυξη δ

πληθυσμών άγριων ζώων, οι οποίοι έδωσαν νέα είδη και υποείδη, πολλά από τα οποία είναι ενδημικά στη χώρα 

φαίνεται καταρχήν φτωχή λόγω απουσίας των μεγάλων θηλαστικών και των άγριων 

σαρκοβόρων ζώων. Έχει όμως εξαιρετικά πλούσια ορνιθοπανίδα. Ο δε ενδημισμός φτάνει σε ποσοστά 60% για 

κάποιες κατηγορίες όπως τα σαλιγκάρια και τα αρθρόποδα. Στην ευρύτερη περιοχή των Λευκών Ορέων ζει ο 

κρητικός αίγαγρος ή αγρίμι (Capra aegagrus creticus) ενδημικό θηλαστικό μοναδικό στο κόσμο. Ω

του ότι είναι μοναδικό ενδημικό είδος έχει μελετηθεί ελάχιστα. Θεωρείται ο πρόγονος της σύγχρονης κατσίκας 

κι είναι πια τεκμηριωμένο ότι μεταφέρθηκε στο νησί κατά τη νεολιθική εποχή (-9000 έως 

Μετά την ανακήρυξη της Σαμαριάς σε Εθνικό Δρυμό παρατηρείται αύξηση του πληθυσμού. Σήμερα 

εκτιμάται ότι ανέρχεται από 500 έως 1000 ζώα. Οι βιότοποί του είναι ορεινές περιοχές των Λευκών Ορέων με 

μακία και φρύγανα κοντά σε κωνοφόρα δάση. Οι σημαντικότεροι κίνδυνοι που αντιμετωπίζει είναι η 

αταστροφή και κατακερματισμός των βιοτόπων του, η θήρευση καθώς και ο υβριδισμός με κατοικίδια ζώα. 

Ειδικότερα για την ορνιθοπανίδα στα Χανιά έχουν καταγραφεί μέχρι σήμερα 114 είδη πτηνών, 37 από τα 

οποία είναι μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής και 27 καλοκαιρινοί επισκέπτες που θεωρείται ότι αναπαράγονται σε 

αυτήν. Σημαντική θεωρείται επίσης η ύπαρξη των σπάνιων μεγάλων αρπακτικών που βρίσκονται στην κορυφή 

της οικολογικής πυραμίδας. Οι πληθυσμοί των μεγάλων αρπακτικών εκτιμάται ότι βρίσκονται σε σχετικά 

τερη κατάσταση από την υπόλοιπη Ευρώπη. Ειδικότερα τα αρπακτικά καθώς βρίσκονται στη κορυφή της 

οικολογικής πυραμίδας ελέγχουν όλους τους υπόλοιπους πληθυσμούς, ενώ ακριβώς λόγω της θέσης τους είναι 

λιγότερα από τα άλλα είδη και αναπαράγονται πιο αργά. Αν λείψουν τα αρπακτικά μπορεί να επέλθει οριστική 

αλλαγή της οικολογικής ισορροπίας της περιοχής. Απόκρημνες πλαγιές βουνοκορυφές και σπήλαια αποτελούν 

ιδανικούς τόπους φωλιάσματος κυρίως σπάνιων αρπακτικών πουλιών.  

Αυξημένο ενδιαφέρον έχουν επίσης τα χερσαία μαλάκια στην Κρήτη τα οποία παρουσιάζουν αυξημένο 

ενδημισμό. Είναι μελετημένα από αρκετούς ερευνητές παγκοσμίως, οι οποίοι τα χρησιμοποιούν σαν εργαλείο 

μελέτης πάνω στην θεωρία της εξέλιξης. Ως ομάδα δεν αντιμετωπίζουν άμεσους κινδύνους. Απειλούνται όμ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 

Σελ. 63 από 486 

βασιλικό, δυόσμο, δενδρολίβανο, μαϊντανό, άνιθο, λουίζα και πλήθος άλλων φυτών που ανέκαθεν 

όρο πανίδα εννοούμε το σύνολο των διαφόρων ειδών ζωικών οργανισμών (Σπονδυλωτών και 

Ασπόνδυλων) που απαντούν σε μία περιοχή. Η πανίδα της Ελλάδας δεν είναι καλά μελετημένη. Καλύτερα 

γνωστά είναι τα Σπονδυλόζωα, ενώ τα μεγαλύτερα κενά υπάρχουν στα Ασπόνδυλα. Πιστεύεται ότι αν 

μελετηθεί η ελληνική πανίδα πλήρως, θα πρέπει να περιλαμβάνει περίπου 50.000 είδη. (Λεγάκις, 2007). 

Αυτή η μεγάλη ποικιλότητα της πανίδας της χώρας μας εξηγείται όπως και η ποικιλότητα στη χλωρίδα. Από 

ειτούργησε ως καταφύγιο στα ζώα της Βόρειας Ευρώπης που ήθελαν να 

αποφύγουν τους παγετώνες και από την άλλη, η τεράστια ποικιλία οικοτόπων της χώρας μας (σ' ένα μικρό 

γεωγραφικό χώρο απαντούν πολλοί διαφορετικοί τύποι περιβάλλοντος) βοήθησε στην ανάπτυξη διαφορετικών 

πληθυσμών άγριων ζώων, οι οποίοι έδωσαν νέα είδη και υποείδη, πολλά από τα οποία είναι ενδημικά στη χώρα 

φαίνεται καταρχήν φτωχή λόγω απουσίας των μεγάλων θηλαστικών και των άγριων 

ούσια ορνιθοπανίδα. Ο δε ενδημισμός φτάνει σε ποσοστά 60% για 

κάποιες κατηγορίες όπως τα σαλιγκάρια και τα αρθρόποδα. Στην ευρύτερη περιοχή των Λευκών Ορέων ζει ο 

κρητικός αίγαγρος ή αγρίμι (Capra aegagrus creticus) ενδημικό θηλαστικό μοναδικό στο κόσμο. Ωστόσο, παρά 

του ότι είναι μοναδικό ενδημικό είδος έχει μελετηθεί ελάχιστα. Θεωρείται ο πρόγονος της σύγχρονης κατσίκας 

9000 έως -8000 χρόνια).  

Εθνικό Δρυμό παρατηρείται αύξηση του πληθυσμού. Σήμερα 

εκτιμάται ότι ανέρχεται από 500 έως 1000 ζώα. Οι βιότοποί του είναι ορεινές περιοχές των Λευκών Ορέων με 

μακία και φρύγανα κοντά σε κωνοφόρα δάση. Οι σημαντικότεροι κίνδυνοι που αντιμετωπίζει είναι η 

αταστροφή και κατακερματισμός των βιοτόπων του, η θήρευση καθώς και ο υβριδισμός με κατοικίδια ζώα.  

Ειδικότερα για την ορνιθοπανίδα στα Χανιά έχουν καταγραφεί μέχρι σήμερα 114 είδη πτηνών, 37 από τα 

ρινοί επισκέπτες που θεωρείται ότι αναπαράγονται σε 

αυτήν. Σημαντική θεωρείται επίσης η ύπαρξη των σπάνιων μεγάλων αρπακτικών που βρίσκονται στην κορυφή 

της οικολογικής πυραμίδας. Οι πληθυσμοί των μεγάλων αρπακτικών εκτιμάται ότι βρίσκονται σε σχετικά 

τερη κατάσταση από την υπόλοιπη Ευρώπη. Ειδικότερα τα αρπακτικά καθώς βρίσκονται στη κορυφή της 

οικολογικής πυραμίδας ελέγχουν όλους τους υπόλοιπους πληθυσμούς, ενώ ακριβώς λόγω της θέσης τους είναι 

λείψουν τα αρπακτικά μπορεί να επέλθει οριστική 

αλλαγή της οικολογικής ισορροπίας της περιοχής. Απόκρημνες πλαγιές βουνοκορυφές και σπήλαια αποτελούν 

ία μαλάκια στην Κρήτη τα οποία παρουσιάζουν αυξημένο 

ενδημισμό. Είναι μελετημένα από αρκετούς ερευνητές παγκοσμίως, οι οποίοι τα χρησιμοποιούν σαν εργαλείο 

μελέτης πάνω στην θεωρία της εξέλιξης. Ως ομάδα δεν αντιμετωπίζουν άμεσους κινδύνους. Απειλούνται όμως 
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όπως και τα άλλα είδη της πανίδας από την καταστροφή των βιοτόπων τους. Σε ό,τι αφορά τα θηλαστικά, τα 

σημαντικότερα από πλευρά οικολογικού και επιστημονικού ενδιαφέροντος είναι το Αγρίμι, ο αγριόγατος, ο 

αγκαθοποντικός (Acomys minous) και η ενδημική μυ

Ειδικότερα για τον αγριόγατο το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης έχει συγκεντρώσει σημαντικά στοιχεία 

για την κατανομή του ζώου (Λευκά Όρη, Ανατολικό Σέλινο, πρόποδες Ψηλορείτη κ.λπ

εξαιρετικά ευαίσθητο και κινδυνεύει από την καταστροφή των βιοτόπων και τον υβριδισμό. 

 
 Θηλαστικά 

Στα αξιόλογα θηλαστικά της περιοχής των Χανίων συναντώνται τα εξής:

Α.3.1.1

Pipistrellus kuhli kuhli

Pipistrellus pipistrellus 

Rhinolophus hipposideros 

 Πτηνά 

Στα αξιόλογα πτηνά της περιοχής των Χανίων συγκαταλέγονται τα εξής:

Α.3.1.1

Alectoris chukar (Νησιώτικη πέρδικα)

Aquila chrysaetos chrysaetos

Buteo buteo buteo (Γερακίνα)

Calandrella brachydactyla (Μικρογαλιάντρα)

Caprimulgus europaeus (Γυδοβυζάχτρα)

Circus aeruginosus (Καλαμόκιρκος)

Circus macrourus (Στεπόκιρκος)

Columba palumbus palumbus

Corvus corax corax (Κόρακας)

Emberiza hortulana (Βλάχος)

Falco peregrinus peregrinus

Falco tinnunculus (Βραχοκιρκίνεζο)

Galerida cristata caucausica (Κατσουλιέρης)

Galerida cristata meridionalis (Κατσουριέρης)
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ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

όπως και τα άλλα είδη της πανίδας από την καταστροφή των βιοτόπων τους. Σε ό,τι αφορά τα θηλαστικά, τα 

σημαντικότερα από πλευρά οικολογικού και επιστημονικού ενδιαφέροντος είναι το Αγρίμι, ο αγριόγατος, ο 

αγκαθοποντικός (Acomys minous) και η ενδημική μυγαλή (Crocidura zimmermanni).  

Ειδικότερα για τον αγριόγατο το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης έχει συγκεντρώσει σημαντικά στοιχεία 

για την κατανομή του ζώου (Λευκά Όρη, Ανατολικό Σέλινο, πρόποδες Ψηλορείτη κ.λπ

νδυνεύει από την καταστροφή των βιοτόπων και τον υβριδισμό. 

Στα αξιόλογα θηλαστικά της περιοχής των Χανίων συναντώνται τα εξής: 

Α.3.1.15.: Αξιόλογα θηλαστικά Δήμου Χανίων 

Acomys minous (Αγκαθοπόντικας) 

Capra aegagrus (Αγριοκάτσικο) 

Meles meles (Ασβός) 

Martes foina (Κουνάβι) 

Mustela nivalis galinthias (Νυφίτσα) 

Pipistrellus kuhli kuhli (Λευκονυχτερίδα) 

Pipistrellus pipistrellus (Νανονυχτερίδα) 

Rhinolophus hipposideros (Μικρορινόλοφος) 

(Πηγή: filotis.itia.ntua.gr) 

της περιοχής των Χανίων συγκαταλέγονται τα εξής: 

Α.3.1.16.: Αξιόλογα πτηνά Δήμου Χανίων 

(Νησιώτικη πέρδικα) Gypaetus barbatus aureus

Aquila chrysaetos chrysaetos (Χρυσαητός) Gyps fulvus 

(Γερακίνα) Hieraaetus fasciatus 

(Μικρογαλιάντρα) Lanius collurio collurio

(Γυδοβυζάχτρα) Lullula arborea arborea

(Καλαμόκιρκος) Monticola solitarius 

(Στεπόκιρκος) Neophron percnopterus 

Columba palumbus palumbus (Φάσσα) Pyrrhocorax graculus graculus

(Κόρακας) Pyrrhocorax pyrrhocorax docilis

(Βλάχος) Saxicola torquata 

Falco peregrinus peregrinus (Πετρίτης) Sylvia rueppelli (Μουστακοτσιροβάκος)

(Βραχοκιρκίνεζο) Troglodytes troglodytes 

(Κατσουλιέρης) 
Troglodytes troglodytes cypriotes

τρυποφράκτης)

(Κατσουριέρης) Cisticola juncidis juncidis (Κιστικόλη (Ντουλαπάρης))

(Πηγή: filotis.itia.ntua.gr) 
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όπως και τα άλλα είδη της πανίδας από την καταστροφή των βιοτόπων τους. Σε ό,τι αφορά τα θηλαστικά, τα 

σημαντικότερα από πλευρά οικολογικού και επιστημονικού ενδιαφέροντος είναι το Αγρίμι, ο αγριόγατος, ο 

 

Ειδικότερα για τον αγριόγατο το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης έχει συγκεντρώσει σημαντικά στοιχεία 

για την κατανομή του ζώου (Λευκά Όρη, Ανατολικό Σέλινο, πρόποδες Ψηλορείτη κ.λπ.) το οποίο είναι 

νδυνεύει από την καταστροφή των βιοτόπων και τον υβριδισμό.  

us aureus (Γυπαητός) 

Gyps fulvus (Όρνιο) 

Hieraaetus fasciatus (Σπιζαητός) 

Lanius collurio collurio (Αητόμαχος) 

Lullula arborea arborea (Δεντροσταρήθρα) 

(Γαλαζοκότσυφας) 

Neophron percnopterus (Ασπροπάρης) 

Pyrrhocorax graculus graculus (Κιτρινοκαλιακούδα) 

Pyrrhocorax pyrrhocorax docilis (Κοκκινοκαλιακούδα) 

icola torquata (Μαυρολαίμης) 

(Μουστακοτσιροβάκος) 

Troglodytes troglodytes (Τρυποφράκτης) 

Troglodytes troglodytes cypriotes (Κυπριακός 
τρυποφράκτης) 

(Κιστικόλη (Ντουλαπάρης)) 
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 Ασπόνδυλα 

Στα αξιόλογα ασπόνδυλα της περιοχής των Χανίων συναντώνται τα εξής:

Α.3.1.1

Acrometopa cretensis cretensis (Ακρομετώπη

 
 Αμφίβια / Ερπετά 

Στα αξιόλογα αμφίβια / ερπετά της περιοχής των Χανίων εντοπίζονται τα εξής:

Α.3.1.1

Bombina variegata scabra (Κιτρινοβομβίνα)

Bufo viridis viridis (Πρασινόφρυνος)

Elaphe situla (Σπιτόφιδο)

Lacerta trilineata citrovittata (Τρανόσαυρα η 
κιτρινόγραμμη) 

Podarcis erhardii leukaorii (Σιλιβούτι των Λευκών 
ορέων) 

Coluber gemonensis gemonensis

Tarentola mauritanica mauritanica

 

Α.3.1.2.7. Φυσικά Χαρακτηριστικά

 Γεωμορφολογία 

Ο Νομός Χανίων είναι το δυτικότερο τµήµα της µεγαλονήσου µε έκταση 2

150.387 κατοίκων (απογρ. 2001). Συνορεύει ανατολικά µε το Νοµό Ρεθύµνης ενώ βρέχεται στις τρεις άλλες 

πλευρές του, δυτικά από τη Μεσόγειο θάλασσα, το Κρητικό Πέλαγος στο βορρά και το Λυβικό στο νότο. 

περίμετρος της ακτής της Κρήτης είναι 350 χιλιόμετρα.

Η οροσειρά των Λευκών Ορέων µε πολλές δεκάδες κορυφές, διατρέχει το νομό από δύση προς ανατολή, 

σχηματίζοντας μεγάλα οροπέδια, όπως του Ομαλού (υψό

αφού χωριστεί πολλές φορές από φαράγγια και χαράδρες, όπως της Αγίας Ειρήνης, της Σαµαριάς, της 

Αράδενας, της Ίµβρου και πολλά άλλα. Βόρεια της οροσειράς ξεδιπλώνεται µια µεγάλη εύφορη πεδιάδα. Τα 

νερά των πηγών των Λεύκων Ορέων µετατρέπονται σε ποταµούς, µε µεγαλύτερους τον Πλατανιά (αρχαίο 

Ιάρδανο) και τον Κοιλιάρη. Οι κάµποι της Κισάµου, των Χανίων, των Αρµένων και της Γεωργιούπολης 

καταλήγουν στα πληθυσµιακά µεστά και τουριστικά αξιοποιηµένα παράλια του Κρη

Το πολυσχιδές ανάγλυφο της βόρειας ακτής χαρακτηρίζεται από τις τέσσερις μεγάλες χερσονήσους και 

τα οµώνυµα ακρωτήρια της Γραµβούσας, της Ειρήνης (Σπάθας), του Ακρ

στα οποία διαμορφώνονται και οι τέσσερις µε

και της Γεωργιούπολης. Τα νησάκια του νοµού είναι µικρά και ακατοίκητα με εξαίρεση τη Γαύδο, το νοτιότερο 
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ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

Στα αξιόλογα ασπόνδυλα της περιοχής των Χανίων συναντώνται τα εξής: 

Α.3.1.17.: Αξιόλογα ασπόνδυλα Δήμου Χανίων 

Ακρομετώπη η Κρητική) Platycleis grisea cretica (

(Πηγή: filotis.itia.ntua.gr) 

Στα αξιόλογα αμφίβια / ερπετά της περιοχής των Χανίων εντοπίζονται τα εξής: 

Α.3.1.18.: Αξιόλογα αμφίβια & ερπετά Δήμου Χανίων 

(Κιτρινοβομβίνα) Caretta caretta caretta

(Πρασινόφρυνος) Chalcides ocellatus ocellatus

(Σπιτόφιδο) Coluber gemonensis gemonensis

(Τρανόσαυρα η 
 

Hemidactylus turcicus turcicus

(Σιλιβούτι των Λευκών Mauremys caspica rivulata

Coluber gemonensis gemonensis Natrix tessellata tessellata

mauritanica mauritanica (Ταρεντόλα)  

(Πηγή: filotis.itia.ntua.gr) 

Φυσικά Χαρακτηριστικά 

Ο Νομός Χανίων είναι το δυτικότερο τµήµα της µεγαλονήσου µε έκταση 2.376 τ. χλµ. και πληθυσμό 

150.387 κατοίκων (απογρ. 2001). Συνορεύει ανατολικά µε το Νοµό Ρεθύµνης ενώ βρέχεται στις τρεις άλλες 

πλευρές του, δυτικά από τη Μεσόγειο θάλασσα, το Κρητικό Πέλαγος στο βορρά και το Λυβικό στο νότο. 

ης είναι 350 χιλιόμετρα. 

Η οροσειρά των Λευκών Ορέων µε πολλές δεκάδες κορυφές, διατρέχει το νομό από δύση προς ανατολή, 

σχηματίζοντας μεγάλα οροπέδια, όπως του Ομαλού (υψόµ. 1080 µ.) και του Ασκύφου (υψόµ. 730 µ.) και 

αφού χωριστεί πολλές φορές από φαράγγια και χαράδρες, όπως της Αγίας Ειρήνης, της Σαµαριάς, της 

Αράδενας, της Ίµβρου και πολλά άλλα. Βόρεια της οροσειράς ξεδιπλώνεται µια µεγάλη εύφορη πεδιάδα. Τα 

ών των Λεύκων Ορέων µετατρέπονται σε ποταµούς, µε µεγαλύτερους τον Πλατανιά (αρχαίο 

Ιάρδανο) και τον Κοιλιάρη. Οι κάµποι της Κισάµου, των Χανίων, των Αρµένων και της Γεωργιούπολης 

καταλήγουν στα πληθυσµιακά µεστά και τουριστικά αξιοποιηµένα παράλια του Κρητικού Πελάγους.

Το πολυσχιδές ανάγλυφο της βόρειας ακτής χαρακτηρίζεται από τις τέσσερις μεγάλες χερσονήσους και 

τα οµώνυµα ακρωτήρια της Γραµβούσας, της Ειρήνης (Σπάθας), του Ακρωτηρίου και του Δρεπάνου, ανάμεσα

στα οποία διαμορφώνονται και οι τέσσερις µεγάλοι και ευλίµενοι κόλποι της Κισάµου, των Χανίων, της Σούδας 

Τα νησάκια του νοµού είναι µικρά και ακατοίκητα με εξαίρεση τη Γαύδο, το νοτιότερο 
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(Πλατυκλεΐς η Κρητική) 

 

Caretta caretta caretta (Χελώνα καρέττα) 

Chalcides ocellatus ocellatus (Λιακόνι) 

Coluber gemonensis gemonensis 

Hemidactylus turcicus turcicus (Σαμιαμίδι) 

Mauremys caspica rivulata (Ποταμοχελώνα) 

Natrix tessellata tessellata (Κυβόφιδο) 

376 τ. χλµ. και πληθυσμό 

150.387 κατοίκων (απογρ. 2001). Συνορεύει ανατολικά µε το Νοµό Ρεθύµνης ενώ βρέχεται στις τρεις άλλες 

πλευρές του, δυτικά από τη Μεσόγειο θάλασσα, το Κρητικό Πέλαγος στο βορρά και το Λυβικό στο νότο. Η 

Η οροσειρά των Λευκών Ορέων µε πολλές δεκάδες κορυφές, διατρέχει το νομό από δύση προς ανατολή, 

µ. 1080 µ.) και του Ασκύφου (υψόµ. 730 µ.) και 

αφού χωριστεί πολλές φορές από φαράγγια και χαράδρες, όπως της Αγίας Ειρήνης, της Σαµαριάς, της 

Αράδενας, της Ίµβρου και πολλά άλλα. Βόρεια της οροσειράς ξεδιπλώνεται µια µεγάλη εύφορη πεδιάδα. Τα 

ών των Λεύκων Ορέων µετατρέπονται σε ποταµούς, µε µεγαλύτερους τον Πλατανιά (αρχαίο 

Ιάρδανο) και τον Κοιλιάρη. Οι κάµποι της Κισάµου, των Χανίων, των Αρµένων και της Γεωργιούπολης 

τικού Πελάγους. 

Το πολυσχιδές ανάγλυφο της βόρειας ακτής χαρακτηρίζεται από τις τέσσερις μεγάλες χερσονήσους και 

ωτηρίου και του Δρεπάνου, ανάμεσα 

γάλοι και ευλίµενοι κόλποι της Κισάµου, των Χανίων, της Σούδας 

Τα νησάκια του νοµού είναι µικρά και ακατοίκητα με εξαίρεση τη Γαύδο, το νοτιότερο 
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κατοικηµένο άκρο της Ευρώπης. Μοναδική τέλος, όχι µόνο για το νοµό αλλά και για ολόκληρη την Κρήτη, είναι 

και η λίµνη του Κουρνά. 

Η πόλη των Χανίων είναι η μεγαλύτερη πόλη της Δυτικής Κρήτης

Κόλπου των Χανίων, χτισμένη στον αυχένα της χερσονήσου, στη θέση της αρχαίας Κυδωνιάς. 

Το αντικείμενο της γεωμορφολογίας αναλύεται εκτενώς στο πλαίσιο της Προκαταρκτικής Μελέτης 

Γεωλογικής Καταλληλότητας (Κεφ.Α1).

 
 Υδρογραφικό δίκτυο

Λόγω του μικρού πλάτους της η Κρήτη έχει λίγα ποτά

νησιού στο κεντρικό του κομμάτι και καταλήγουν στο Λιβυκό και το Κρητικό Πέλαγος.

διαθέτει ένα σημαντικό υδατικό δυναμικό που οφείλεται τόσο στο μεγάλο

κυρίως στην ύπαρξη του σημαντικού ορεινού

λόγο από ανθρακικούς υδροπέρατους σχηματισμούς. Τα ανθρακικά πετρώματα των Λευκών Ορέων είναι 

έντονα τεκτονισμένα και καρστικοποιημένα, με αποτέλεσμα το μεγαλύτερο 

κατακρημνισμάτων που πέφτει σ’ αυτά να κατεισδύει και στη συνέχεια να

περιμετρικά σε πηγές γλυκού νερού, ενώ παράλληλα

χρήσεις του νερού στο Ν. Χανίων είναι η 

Η περιοχή μελέτης ανήκει στο Υδατικό Διαμέρισμα της Κρήτης (ΥΔ Κρήτης 

του υδατικού διαμερίσματος, οι μεγάλες

και η πολύπλοκη γεωλογική δομή του

όσο και του υπόγειου. Αποτέλεσμα

έκταση τους δεν ξεπερνά τα 600 km

μεγάλη διακύμανση των παροχών 

χρόνου (Γεροπόταμος, Πλατανιάς 

πηγαία νερά. 

Σε επίπεδο υδατικού διαμερίσματος και σ

ότι τα διαθέσιμα ποιοτικά χαρακτηριστικά

καταρχήν κατάλληλους για απόληψη

75/440/ΕΟΚ). Αντίθετα, οι ποταμοί 

των υψηλών συγκεντρώσεων θειικών

στην ενδοχώρα είναι πολύ καλή

χαρακτηρίζονται κατάλληλα για ύδρευση

υδροφορείς, όπου παρατηρείται υφαλμύριση

υφαλμύρισης εξαρτάται κυρίως από

προβλήματα υφαλμύρισης καρστικών

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

 
ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

τοικηµένο άκρο της Ευρώπης. Μοναδική τέλος, όχι µόνο για το νοµό αλλά και για ολόκληρη την Κρήτη, είναι 

Η πόλη των Χανίων είναι η μεγαλύτερη πόλη της Δυτικής Κρήτης και βρίσκεται στον ανατολικό μυχό του 

τον αυχένα της χερσονήσου, στη θέση της αρχαίας Κυδωνιάς. 

ίμενο της γεωμορφολογίας αναλύεται εκτενώς στο πλαίσιο της Προκαταρκτικής Μελέτης 

ής Καταλληλότητας (Κεφ.Α1). 

Υδρογραφικό δίκτυο 

Λόγω του μικρού πλάτους της η Κρήτη έχει λίγα ποτάμια, που ξεκινούν από τους ορεινούς όγκους του 

νησιού στο κεντρικό του κομμάτι και καταλήγουν στο Λιβυκό και το Κρητικό Πέλαγος.

διαθέτει ένα σημαντικό υδατικό δυναμικό που οφείλεται τόσο στο μεγάλο ετήσιο ύψος βροχής του, όσο και 

ν ύπαρξη του σημαντικού ορεινού συγκροτήματος των Λευκών Ορέων που δομούνται κατά κύριο 

υδροπέρατους σχηματισμούς. Τα ανθρακικά πετρώματα των Λευκών Ορέων είναι 

τεκτονισμένα και καρστικοποιημένα, με αποτέλεσμα το μεγαλύτερο ποσοστό των

κατακρημνισμάτων που πέφτει σ’ αυτά να κατεισδύει και στη συνέχεια να κινείται υπόγεια και να εμφανίζει 

περιμετρικά σε πηγές γλυκού νερού, ενώ παράλληλα δημιουργεί σημαντικούς υπόγειους υδροφορείς.

Ν. Χανίων είναι η άρδευση, η ύδρευση και η αναψυχή. 

Η περιοχή μελέτης ανήκει στο Υδατικό Διαμέρισμα της Κρήτης (ΥΔ Κρήτης – 

μεγάλες ποσότητες ατμοσφαιρικών κατακρημνισμάτων

του δημιουργούν ποικιλία στη διακίνηση του νερού

Αποτέλεσμα αυτών είναι η ανάπτυξη πολλών μικρών υδρολογικών

600 km2. Το πυκνό υδρογραφικό δίκτυο, χειμαρρώδους

 του. Λίγα είναι τα ρέματα που διατηρούν ροή

 Χανίων και Κουρταλιώτης Ρεθύμνης), και τροφοδοτούνται

υδατικού διαμερίσματος και σε ό,τι αφορά την ποιότητα των επιφανειακών

χαρακτηριστικά των ποταμών Κουρταλιώτη, Σπηλιανού και

απόληψη νερού προς πόση και τους κατατάσσουν στην

 Γεροπόταμος και Αναποδάρης κρίνονται ακατάλληλοι

θειικών. Σε ό,τι αφορά την ποιότητα των υπόγειων 

καλή, με χαμηλές τιμές διαλυμένων αλάτων και

ύδρευση. Αντίθετα, προβλήματα ποιότητας εμφανίζονται

υφαλμύριση των νερών λόγω ανάμιξης με θαλάσσιο

από τον βαθμό εκμετάλλευσης των υπόγειων

καρστικών πηγών εμφανίζονται στο ανατολικό και βόρειο τμήμα
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τοικηµένο άκρο της Ευρώπης. Μοναδική τέλος, όχι µόνο για το νοµό αλλά και για ολόκληρη την Κρήτη, είναι 

ρίσκεται στον ανατολικό μυχό του 

τον αυχένα της χερσονήσου, στη θέση της αρχαίας Κυδωνιάς.  

ίμενο της γεωμορφολογίας αναλύεται εκτενώς στο πλαίσιο της Προκαταρκτικής Μελέτης 

μια, που ξεκινούν από τους ορεινούς όγκους του 

νησιού στο κεντρικό του κομμάτι και καταλήγουν στο Λιβυκό και το Κρητικό Πέλαγος. Ο Νομός Χανίων 

ετήσιο ύψος βροχής του, όσο και 

συγκροτήματος των Λευκών Ορέων που δομούνται κατά κύριο 

υδροπέρατους σχηματισμούς. Τα ανθρακικά πετρώματα των Λευκών Ορέων είναι 

ποσοστό των ατμοσφαιρικών 

κινείται υπόγεια και να εμφανίζει 

δημιουργεί σημαντικούς υπόγειους υδροφορείς. Οι κύριες 

 13). Το ισχυρό ανάγλυφο 

κατακρημνισμάτων, η έκταση του νησιού 

νερού, τόσο του επιφανειακού 

υδρολογικών λεκανών, που η 

χειμαρρώδους χαρακτήρα, παρουσιάζει 

ροή σε όλη τη διάρκεια του 

τροφοδοτούνται κυρίως από 

επιφανειακών νερών, προκύπτει 

και Κοιλιάρη τους καθιστούν 

στην κατηγορία Α1 (Οδηγία 

ακατάλληλοι για ύδρευση λόγω 

 νερών, επισημαίνεται ότι 

 νιτρικών, και τα νερά 

εμφανίζονται σε παράκτιους 

θαλάσσιο νερό. Ο βαθμός 

υπόγειων νερών. Τα εντονότερα 

τμήμα της νήσου. 
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Οι λεκάνες απορροής Κερίτη-Θερίσσου και Κοιλιάρη βρίσκονται στα 

τμήματος του Ν. Χανίων. Οι τρεις αυτές λεκάνες απορροής συμβάλουν

υδατικού δυναμικού της ευρύτερης περιοχής του Ν. Χανίων. Ως

γεωμορφολογικών χαρακτηριστικών τις κάθε

επιφανειακών και υπογείων υδάτων 

του υδατικού δυναμικού της περιοχής. 

περιοχές, Natura 2000. 

Σχέδιο Α.3.1.4.: Γεωγραφική απεικόνιση λεκανών απορροής Κοιλιάρη, Κερίτη, Θερίσσου

 

Λεκάνη απορροής Κερίτη -

Η λεκάνη απορροής Κερίτη –

των Χανίων. Πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες υδρολογικές λεκάνες του Νομού

Το υδρογραφικό δίκτυο του ποταμού Κερίτη ξεκινάει από τα Λευκά Όρη σε υψόμετρο

εκβάλει στο Κρητικό πέλαγος. Το δέλτα του ποταμού, που είναι στην

η τεχνητή λίμνη στην περιοχή Αγιά, είναι προστατευόμενες περιοχές από το δίκτυο NATURA 2000. Η έκταση 

της λεκάνης απορροής του ποταμού Κερίτη

Νότου και απέχει από την πόλη των Χανίων περίπου 15 km. Η λεκάνη του Κερίτη ανήκει κατά το μεγαλύτερο 

μέρος της στο Δήμο Μουσούρων αλλά και στους Δήμους Πλατανιά, Νέας Κυδωνίας, Χανίων και Ελ. Βενιζέλου.

Περιλαμβάνει 19 οικισμούς και εντός της περιοχής της λεκάνης περιλαμ

Ασκόρδαλος, Αλικιανός, Βατόλακκος, Κουφός, Αγυιά, Πατελάρι, Πλατανιάς,

Μεσκλά κ.ά. Ο ποταμός Κερίτης αναφέρεται από τον Όμηρο σαν Ιάρδανος ονομασία που επανέρχεται

για το κομμάτι της εκβολής του. Πρόκειται για έναν 

παρατηρήσουμε από τη γέφυρα. Η παραλία, η εκβολή του ποταμού και η θαμνώδης έκταση δυτικά και 
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ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

Θερίσσου και Κοιλιάρη βρίσκονται στα κεντρικά και ανατολικά του

τμήματος του Ν. Χανίων. Οι τρεις αυτές λεκάνες απορροής συμβάλουν καταλυτικά στη διαμόρφωση του 

υδατικού δυναμικού της ευρύτερης περιοχής του Ν. Χανίων. Ως εκ τούτου, η βαθύτερη γνώση των ιδιαίτερων 

ηριστικών τις κάθε λεκάνης απορροής, καθώς και ο έλεγχος την ποιότητας των 

 είναι διαδικασίες ιδιαιτέρα σημαντικές για τη σωστή και ασφαλή διαχείριση 

της περιοχής. Αρκετά τμήματα των παραπάνω λεκανών ανήκουν σε προστατευόμενες 

Γεωγραφική απεικόνιση λεκανών απορροής Κοιλιάρη, Κερίτη, Θερίσσου

- Θερίσου 

 Θερίσου βρίσκεται στο κέντρο του Νομού Χανίων νοτιοδυτικά 

των Χανίων. Πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες υδρολογικές λεκάνες του Νομού

Το υδρογραφικό δίκτυο του ποταμού Κερίτη ξεκινάει από τα Λευκά Όρη σε υψόμετρο

εκβάλει στο Κρητικό πέλαγος. Το δέλτα του ποταμού, που είναι στην τουριστική περιοχή Πλατανιά, καθώς και 

η τεχνητή λίμνη στην περιοχή Αγιά, είναι προστατευόμενες περιοχές από το δίκτυο NATURA 2000. Η έκταση 

της λεκάνης απορροής του ποταμού Κερίτη υπολογίστηκε σε 178,6 km2. Έχει διεύθυνση τον άξονα Βορρά

των Χανίων περίπου 15 km. Η λεκάνη του Κερίτη ανήκει κατά το μεγαλύτερο 

Μουσούρων αλλά και στους Δήμους Πλατανιά, Νέας Κυδωνίας, Χανίων και Ελ. Βενιζέλου.

Περιλαμβάνει 19 οικισμούς και εντός της περιοχής της λεκάνης περιλαμβάνονται τα χωριά

Ασκόρδαλος, Αλικιανός, Βατόλακκος, Κουφός, Αγυιά, Πατελάρι, Πλατανιάς, Γεράνι, Λάκκοι, Βαρύπετρο και 

Ο ποταμός Κερίτης αναφέρεται από τον Όμηρο σαν Ιάρδανος ονομασία που επανέρχεται

Πρόκειται για έναν μεγάλο ποταμό με αμμώδεις όχθες τον

παρατηρήσουμε από τη γέφυρα. Η παραλία, η εκβολή του ποταμού και η θαμνώδης έκταση δυτικά και 
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κεντρικά και ανατολικά του βόρειου 

καταλυτικά στη διαμόρφωση του 

τούτου, η βαθύτερη γνώση των ιδιαίτερων 

λεκάνης απορροής, καθώς και ο έλεγχος την ποιότητας των 

είναι διαδικασίες ιδιαιτέρα σημαντικές για τη σωστή και ασφαλή διαχείριση 

νήκουν σε προστατευόμενες 

 

Γεωγραφική απεικόνιση λεκανών απορροής Κοιλιάρη, Κερίτη, Θερίσσου 

Θερίσου βρίσκεται στο κέντρο του Νομού Χανίων νοτιοδυτικά της πόλης 

των Χανίων. Πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες υδρολογικές λεκάνες του Νομού Χανίων.  

Το υδρογραφικό δίκτυο του ποταμού Κερίτη ξεκινάει από τα Λευκά Όρη σε υψόμετρο 1900m και 

περιοχή Πλατανιά, καθώς και 

η τεχνητή λίμνη στην περιοχή Αγιά, είναι προστατευόμενες περιοχές από το δίκτυο NATURA 2000. Η έκταση 

υπολογίστηκε σε 178,6 km2. Έχει διεύθυνση τον άξονα Βορρά-

των Χανίων περίπου 15 km. Η λεκάνη του Κερίτη ανήκει κατά το μεγαλύτερο 

Μουσούρων αλλά και στους Δήμους Πλατανιά, Νέας Κυδωνίας, Χανίων και Ελ. Βενιζέλου. 

βάνονται τα χωριά Φουρνές, Σκηνές, 

Γεράνι, Λάκκοι, Βαρύπετρο και 

Ο ποταμός Κερίτης αναφέρεται από τον Όμηρο σαν Ιάρδανος ονομασία που επανέρχεται σήμερα 

όχθες τον οποίο μπορούμε να 

παρατηρήσουμε από τη γέφυρα. Η παραλία, η εκβολή του ποταμού και η θαμνώδης έκταση δυτικά και 
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ανατολικά είναι ενδιαφέρουσες περιοχές κατά τη διάρκεια της μετανάστευσης των

έχει ενδιαφέρον λόγω της σημαντικής δενδρώδους ανάπτυξης. Η κοιλάδα του Φασά

συστάδες με καστανιές. 

Ο ποταμός εμπλουτίζεται με νερά από τις παρακάτω πηγές:

 Οι καρστικές πηγές Μεσκλών (Κεφαλοβρύσια, Παναγιά,

Η μέση ετήσια απορροή είναι πλέον των 30*106 m

 Οι καρστικές πηγές υπερχείλισης της Αγιάς (Καλαμιώνας/Πλάτανος /Κολύμπα.

Εμφανίζονται σε 40m απόλυτο υψόμετρο, στον οικισμό Αγυιά. Το ετήσιο ισοζύγι

τα 70*106 m3/έτος, και αποτελεί το ρυθμιστικό αποθεμά τους. Εκτός του

στον υδροφορέα και το μόνιμο υδατικό απόθεμα το ύψος

Η Λίμνη Αγιάς είναι τεχνητή λίμνη, η οποία κατασκευάστηκε από την Δ.Ε.Η. για την ανύψωση 

των εκροών νερού μετά την υπερχείλιση τους από την υπόγεια δεξαμενή των

Β.Δ. των πηγών. Είναι αποθήκη ύδατος μετά την εκροή των πηγών, χωρητικό

Η λίμνη δεν επηρεάζει την λειτουργία των καρστικών πηγών.

στάθμης του καρστικού υδροφορέα. Η λίμνη

προστατευόμενη περιοχή. Τα προβλήματα επάρκειας νερού που προκύπτουν στην λίμνη τους θερινούς μήνες 

είναι διαχειριστικά και όχι ουσιαστικά.

 Οι καρστικές πηγές Κουφού.

Οι πηγές βρίσκονται στην θέση Βλυχάδες του Δήμου Μουσούρων. Εμφανίζονται σε 50 m

υψόμετρο. Οι πηγές είναι αναριθμησμένες με γεωτρήσεις. Η συνολική αντλούμενη

των 5*106 m3/έτος νερού, κυρίως για αρδευτική χρήση. Η

δυνατή, διότι δεν έχουν παρατηρηθεί μόνιμες

υδραυλική επικοινωνία με τις πηγές του Καλαμιώνα της Αγυιάς (λόγω της χημικής συγγένειας, και υδραυλικής 

σχέσης που παρουσιάζουν). Οι ενδείξεις αυτές πρέπει να τεκμηριωθούν με ιχνηθετήσεις, ή με

μέθοδο. 

 Καρστικές πηγές Αναβάλλοντα.

Οι πηγές βρίσκονται στις βορειοανατολικές παρυφές της λεκάνης Κερίτη, βόρεια του

Εκφορτίζουν σε υψόμετρο 100m με μέσο υδατικό ισοζύγιο 10*106

και έχουν απορροή από τον μήνα Δεκέμβριο έως

ρέματος Κλαδισού στις δυτικές παρυφές της πόλεως των Χανίων.

 Προσχωσιγενής λεκάνη Αλικιανού, Κουφού, Βατολλάκου, Σκινέ.

Πρόκειται για μια εσωτερική προσχωματική λεκάνη, η οποία λειτουργεί σαν ενδιάμεση

στο υδρολογικό σύστημα του Κερίτη. Η αντλούμενη ποσότητα νερού είναι

m3/έτος, συμπεριλαμβανόμενης και της ύδρευσης. Η δυνατότητα

είναι δυνατή, διότι δεν παρατηρούνται μόνιμες
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είναι ενδιαφέρουσες περιοχές κατά τη διάρκεια της μετανάστευσης των 

έχει ενδιαφέρον λόγω της σημαντικής δενδρώδους ανάπτυξης. Η κοιλάδα του Φασά 

Ο ποταμός εμπλουτίζεται με νερά από τις παρακάτω πηγές: 

Οι καρστικές πηγές Μεσκλών (Κεφαλοβρύσια, Παναγιά, Νικολιανά). 

Η μέση ετήσια απορροή είναι πλέον των 30*106 m3 νερού. Εμφανίζονται σε απόλυτο υψόμετρο 210 m.

Οι καρστικές πηγές υπερχείλισης της Αγιάς (Καλαμιώνας/Πλάτανος /Κολύμπα.

Εμφανίζονται σε 40m απόλυτο υψόμετρο, στον οικισμό Αγυιά. Το ετήσιο ισοζύγι

/έτος, και αποτελεί το ρυθμιστικό αποθεμά τους. Εκτός του ρυθμιστικού αποθέματος υπάρχει 

στον υδροφορέα και το μόνιμο υδατικό απόθεμα το ύψος του οποίου δεν είναι γνωστό.

τεχνητή λίμνη, η οποία κατασκευάστηκε από την Δ.Ε.Η. για την ανύψωση 

των εκροών νερού μετά την υπερχείλιση τους από την υπόγεια δεξαμενή των πηγών 

των πηγών. Είναι αποθήκη ύδατος μετά την εκροή των πηγών, χωρητικότητας περίπου

Η λίμνη δεν επηρεάζει την λειτουργία των καρστικών πηγών. Επηρεάζεται όμως, από την αυξομείωση της 

στάθμης του καρστικού υδροφορέα. Η λίμνη αποτελεί σημαντικό υδροβιότοπο και είναι ανακηρυγμένη 

λήματα επάρκειας νερού που προκύπτουν στην λίμνη τους θερινούς μήνες 

διαχειριστικά και όχι ουσιαστικά. 

Οι καρστικές πηγές Κουφού. 

Οι πηγές βρίσκονται στην θέση Βλυχάδες του Δήμου Μουσούρων. Εμφανίζονται σε 50 m

μησμένες με γεωτρήσεις. Η συνολική αντλούμενη ποσότητα/έτος είναι πλέον 

/έτος νερού, κυρίως για αρδευτική χρήση. Η δυνατότητα περαιτέρω αναρρύθμιση της είναι 

δυνατή, διότι δεν έχουν παρατηρηθεί μόνιμες απώλειες υδραυλικού φορτίου. Πιθανότατα οι

πηγές του Καλαμιώνα της Αγυιάς (λόγω της χημικής συγγένειας, και υδραυλικής 

που παρουσιάζουν). Οι ενδείξεις αυτές πρέπει να τεκμηριωθούν με ιχνηθετήσεις, ή με

Καρστικές πηγές Αναβάλλοντα. 

Οι πηγές βρίσκονται στις βορειοανατολικές παρυφές της λεκάνης Κερίτη, βόρεια του

Εκφορτίζουν σε υψόμετρο 100m με μέσο υδατικό ισοζύγιο 10*106 m3/έτος(Δ.Ε.Β.). Οι πηγές είναι περιοδικές, 

και έχουν απορροή από τον μήνα Δεκέμβριο έως και τον Ιούνιο. Η απορροή του νερού γίνεται μέσω του 

παρυφές της πόλεως των Χανίων. 

Προσχωσιγενής λεκάνη Αλικιανού, Κουφού, Βατολλάκου, Σκινέ. 

Πρόκειται για μια εσωτερική προσχωματική λεκάνη, η οποία λειτουργεί σαν ενδιάμεση

στο υδρολογικό σύστημα του Κερίτη. Η αντλούμενη ποσότητα νερού είναι περί τα 1000 m

/έτος, συμπεριλαμβανόμενης και της ύδρευσης. Η δυνατότητα αύξησης της απολήψιμης ποσότητας νερού 

είναι δυνατή, διότι δεν παρατηρούνται μόνιμες απώλειες υδραυλικού φορτίου. 
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 πουλιών. Όλη η κοιλάδα 

 έχει ενδημικές φτέρες και 

Εμφανίζονται σε απόλυτο υψόμετρο 210 m. 

Οι καρστικές πηγές υπερχείλισης της Αγιάς (Καλαμιώνας/Πλάτανος /Κολύμπα. 

Εμφανίζονται σε 40m απόλυτο υψόμετρο, στον οικισμό Αγυιά. Το ετήσιο ισοζύγιο των πηγών υπερβαίνει 

ρυθμιστικού αποθέματος υπάρχει 

του οποίου δεν είναι γνωστό. 

τεχνητή λίμνη, η οποία κατασκευάστηκε από την Δ.Ε.Η. για την ανύψωση της στάθμης 

πηγών Αγιάς. Η λίμνη βρίσκεται 

τητας περίπου 350000 m3 νερού. 

Επηρεάζεται όμως, από την αυξομείωση της 

αποτελεί σημαντικό υδροβιότοπο και είναι ανακηρυγμένη 

λήματα επάρκειας νερού που προκύπτουν στην λίμνη τους θερινούς μήνες 

Οι πηγές βρίσκονται στην θέση Βλυχάδες του Δήμου Μουσούρων. Εμφανίζονται σε 50 m απόλυτο 

ποσότητα/έτος είναι πλέον 

δυνατότητα περαιτέρω αναρρύθμιση της είναι 

απώλειες υδραυλικού φορτίου. Πιθανότατα οι πηγές έχουν 

πηγές του Καλαμιώνα της Αγυιάς (λόγω της χημικής συγγένειας, και υδραυλικής 

που παρουσιάζουν). Οι ενδείξεις αυτές πρέπει να τεκμηριωθούν με ιχνηθετήσεις, ή με κάποια άλλη 

Οι πηγές βρίσκονται στις βορειοανατολικές παρυφές της λεκάνης Κερίτη, βόρεια του οικισμού Θέρισος. 

/έτος(Δ.Ε.Β.). Οι πηγές είναι περιοδικές, 

ν Ιούνιο. Η απορροή του νερού γίνεται μέσω του 

Πρόκειται για μια εσωτερική προσχωματική λεκάνη, η οποία λειτουργεί σαν ενδιάμεση δεξαμενή ύδατος 

περί τα 1000 m3/h ή 4*106 

αύξησης της απολήψιμης ποσότητας νερού 
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Η λεκάνη απορροής Θερίσσου βρίσκεται σε μέση απόσταση 3 km από την πόλη των Χανίων και η

έκτασή της υπολογίστηκε σε 54,69 km2. Κύριος ποταμός της λεκάνης είναι ο Κλαδισσός, ο οποίος

τον ορεινό όγκο των Λευκών Ορέων κι 

χείμαρρος Μορώνης ο οποίος συλλέγει τα επιφανειακά νερά του κάμπου

Σούδας (οικισμός Βλητέ). Η λεκάνη απορροής έχει διεύθυνση

Χανίων, Ελ. Βενιζέλου, Κεραμιών και

Θερίσσου, Παναγιάς και Βαμβακόπουλο

Σχέδιο Α.3.1.5.

Tο τοπογραφικό ανάγλυφο ποικίλει σε όλη την έκταση τόσο τ

Θερίσσου. Στην ευρύτερη περιοχή της λεκάνης απορροής του ποταμού Κερίτη, το

κυμαίνεται γύρω στα 2100 m στο νότιο τμήμα της, στα Λευκά Όρη και ελάχιστο

Για τη λεκάνη απορροής του Θερίσσου το μέγιστο υψόμετρο 

τμήμα της, ενώ το ελάχιστο συναντάται στο βόρειο,

Χανίων. 
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Η λεκάνη απορροής Θερίσσου βρίσκεται σε μέση απόσταση 3 km από την πόλη των Χανίων και η

έκτασή της υπολογίστηκε σε 54,69 km2. Κύριος ποταμός της λεκάνης είναι ο Κλαδισσός, ο οποίος

τον ορεινό όγκο των Λευκών Ορέων κι εκβάλει στον κόλπο Χανίων. Ανατολικά του

χείμαρρος Μορώνης ο οποίος συλλέγει τα επιφανειακά νερά του κάμπου Χανίων και εκβάλει στον κόλπο της 

Σούδας (οικισμός Βλητέ). Η λεκάνη απορροής έχει διεύθυνση τον άξονα Βορρά - Νότου και ανήκ

Χανίων, Ελ. Βενιζέλου, Κεραμιών και Θερίσσου. Περιλαμβάνει τις κοινότητες των Μουρνιών, Περιβολιών, 

Βαμβακόπουλο. 

Σχέδιο Α.3.1.5.: Οικισμοί των λεκανών απορροής 

Tο τοπογραφικό ανάγλυφο ποικίλει σε όλη την έκταση τόσο της λεκάνης Κερίτη όσο και

Θερίσσου. Στην ευρύτερη περιοχή της λεκάνης απορροής του ποταμού Κερίτη, το

κυμαίνεται γύρω στα 2100 m στο νότιο τμήμα της, στα Λευκά Όρη και ελάχιστο στο βόρειο τμήμα της (0 m) . 

του Θερίσσου το μέγιστο υψόμετρο της φτάνει τα 1260 m και συναντάται στο νότιο 

τμήμα της, ενώ το ελάχιστο συναντάται στο βόρειο, όπου και εκβάλει ο Κλαδισσός, στα δυτικά της πόλης των 
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Η λεκάνη απορροής Θερίσσου βρίσκεται σε μέση απόσταση 3 km από την πόλη των Χανίων και η 

έκτασή της υπολογίστηκε σε 54,69 km2. Κύριος ποταμός της λεκάνης είναι ο Κλαδισσός, ο οποίος πηγάζει από 

 Κλαδισσού υπάρχει και ο 

Χανίων και εκβάλει στον κόλπο της 

Νότου και ανήκει στις Δ.Ε. 

Θερίσσου. Περιλαμβάνει τις κοινότητες των Μουρνιών, Περιβολιών, 

 

ης λεκάνης Κερίτη όσο και αυτής της 

Θερίσσου. Στην ευρύτερη περιοχή της λεκάνης απορροής του ποταμού Κερίτη, το μέγιστο υψόμετρο 

στο βόρειο τμήμα της (0 m) . 

φτάνει τα 1260 m και συναντάται στο νότιο 

όπου και εκβάλει ο Κλαδισσός, στα δυτικά της πόλης των 
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Στη λεκάνη Κερίτη το σύνολο των επιφανειακών υδάτων αποτελείται 

παραποτάμους του και iii) τη λίμνη της Αγιάς. Για τη λεκάνη απορροής του 

επιφανειακών υδάτων αποτελείται από τον ποταμό Κλαδισσό και τους παραποτάμους

Στη λεκάνη του ποταμού Κερίτη οι σημειακές 

δραστηριοποιούνται στην περιοχή και από τους οικισμούς. Στην περιοχή της λεκάνης υπάρχουν

κοινότητες και δώδεκα (12) ελαιοτριβεία εκ των οποίων πλέον

Γεωργίας). Τα τρία (3) είναι στην περιοχή του

ένα στο Σκινέ και Ασκόρδαλο. Τα ελαιοτριβεία διαχειρίζονται τα υγρά απόβλητα τους, διοχετεύντας τα σε 

στεγανές εξατμισοδεξαμενές, ενώ τα στερεά τα 

Τέλος, η λεκάνη Κερίτη δεν έχει ολοκληρωμένο σύστημα αποχέτευσης και στους οικισμούς η

λυμάτων γίνεται από απορροφητικούς βόθρους.

Στη λεκάνη του Θερίσσου υπάρχουν πέντε (5) κοινότητες και

τις σημειακές πηγές φόρτισης. Τα δύο (2) ελαιουργεία βρίσκονται στα

στη λεκάνη του Θερίσσου, υπάρχει έλλειψη ολοκληρωμένου δικτύου αποχέτευσης. Στους οικισμούς η διάθεση 

των λυμάτων γίνεται από απορροφητικούς βόθρους.

Τα φορτία των μη συνεχών πηγών ρύπανσης προέρχονται από τη γεωργία, την κτηνοτροφία και την

ατμοσφαιρική εναπόθεση. 

 Γεωργία: Η γεωργία έχει σημαντικές επιπτώσεις στα υδάτινα συστήματα, καθώς η ανάγκη για 

εντατικές καλλιέργειες έχουν οδηγήσει στη χρήση λιπασμάτων (ανόργανα και οργανικά) με άμεση 

συνέπεια τη μεγάλη φόρτιση με θρεπτικά (άζωτο, φώσφορο) που οδηγούν στον ευτροφισμό των 

επιφανειακών και παράκτιων υδάτων. Η κύρια καλλιέργεια είναι η καλλιέργεια της ελιάς.

καλλιεργούνται εσπεριδοειδή και κηπευτικά (πατάτες, μελιτζάνες, κρεμμύδια, ντομάτες, μαρούλια κα).

 Κτηνοτροφία: Οι βασικές μορφές κτηνοτροφίας και στις δυο λεκάνες είναι παρεμφερείς. Υπάρχουν 

κυρίως αιγοπρόβατα που βοσκούν ελεύθερα, όπως επίσης ε

 Ατμοσφαιρική εναπόθεση: Τα φορτία αζώτου και φωσφόρου από την υγρή και ξηρή εναπόθεση

υπολογίστηκαν από τη βιβλιογραφία.

 

Λεκάνη απορροής Κοιλιάρη

Η Υδρολογική λεκάνη του ποταμού Κοιλιάρη βρίσκεται 15km ανατολικά της πό

υπάγεται στον Νομό Χανιών. Η λεκάνη απορροής εκτείνεται από τους πρόποδες των Λευκών Ορέων μέχρι την

παράκτια ζώνη του Δήμου Αρμένων. Περιλαμβάνει 17 κοινότητες, εκ των οποίων οι 8 είναι

ημιορεινές και οι 7 ορεινές. Το συνο

Ο ποταμός Κοιλιάρης τροφοδοτείται, όπως και οι περισσότερες

ποσότητες υδάτων όπου προέρχονται από τα Λευκά

χαρακτηρίζονται ως προσωρινά υδατορεύματα
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Στη λεκάνη Κερίτη το σύνολο των επιφανειακών υδάτων αποτελείται από i) τον ποταμό Κερίτη ii)

παραποτάμους του και iii) τη λίμνη της Αγιάς. Για τη λεκάνη απορροής του Θ

επιφανειακών υδάτων αποτελείται από τον ποταμό Κλαδισσό και τους παραποτάμους

Στη λεκάνη του ποταμού Κερίτη οι σημειακές φορτίσεις προέρχονται από τα ελαιουργεία που

δραστηριοποιούνται στην περιοχή και από τους οικισμούς. Στην περιοχή της λεκάνης υπάρχουν

κοινότητες και δώδεκα (12) ελαιοτριβεία εκ των οποίων πλέον λειτουργούν τα επτά (7), (Στοιχεία Διεύθυνσης 

Γεωργίας). Τα τρία (3) είναι στην περιοχή του Αλικιανού, ένα (1) στο Βατόλακο, ένα (1) στον Πλατανιά και από 

ένα στο Σκινέ και Ασκόρδαλο. Τα ελαιοτριβεία διαχειρίζονται τα υγρά απόβλητα τους, διοχετεύντας τα σε 

εξατμισοδεξαμενές, ενώ τα στερεά τα μεταφέρουν σε μονάδες κατεργασίας (πυρηνοελαιουργεία).

Τέλος, η λεκάνη Κερίτη δεν έχει ολοκληρωμένο σύστημα αποχέτευσης και στους οικισμούς η

λυμάτων γίνεται από απορροφητικούς βόθρους.  

Στη λεκάνη του Θερίσσου υπάρχουν πέντε (5) κοινότητες και τρία (3) ελαιουργεία που

τις σημειακές πηγές φόρτισης. Τα δύο (2) ελαιουργεία βρίσκονται στα Περιβόλια και ένα (1) στις Μουρνιές. Και 

στη λεκάνη του Θερίσσου, υπάρχει έλλειψη ολοκληρωμένου δικτύου αποχέτευσης. Στους οικισμούς η διάθεση 

απορροφητικούς βόθρους. 

Τα φορτία των μη συνεχών πηγών ρύπανσης προέρχονται από τη γεωργία, την κτηνοτροφία και την

: Η γεωργία έχει σημαντικές επιπτώσεις στα υδάτινα συστήματα, καθώς η ανάγκη για 

καλλιέργειες έχουν οδηγήσει στη χρήση λιπασμάτων (ανόργανα και οργανικά) με άμεση 

συνέπεια τη μεγάλη φόρτιση με θρεπτικά (άζωτο, φώσφορο) που οδηγούν στον ευτροφισμό των 

επιφανειακών και παράκτιων υδάτων. Η κύρια καλλιέργεια είναι η καλλιέργεια της ελιάς.

καλλιεργούνται εσπεριδοειδή και κηπευτικά (πατάτες, μελιτζάνες, κρεμμύδια, ντομάτες, μαρούλια κα).

: Οι βασικές μορφές κτηνοτροφίας και στις δυο λεκάνες είναι παρεμφερείς. Υπάρχουν 

κυρίως αιγοπρόβατα που βοσκούν ελεύθερα, όπως επίσης εκτροφή πουλερικών και κονικλοτροφία.

: Τα φορτία αζώτου και φωσφόρου από την υγρή και ξηρή εναπόθεση

υπολογίστηκαν από τη βιβλιογραφία. 

Λεκάνη απορροής Κοιλιάρη 

Η Υδρολογική λεκάνη του ποταμού Κοιλιάρη βρίσκεται 15km ανατολικά της πό

υπάγεται στον Νομό Χανιών. Η λεκάνη απορροής εκτείνεται από τους πρόποδες των Λευκών Ορέων μέχρι την

παράκτια ζώνη του Δήμου Αρμένων. Περιλαμβάνει 17 κοινότητες, εκ των οποίων οι 8 είναι

ημιορεινές και οι 7 ορεινές. Το συνολικό μήκος του υδρογραφικού δικτύου του ποταμού Κοιλιάρη είναι 36km. 

Ο ποταμός Κοιλιάρης τροφοδοτείται, όπως και οι περισσότερες λεκάνες απορροής του Νομού Χανίων, από 

ποσότητες υδάτων όπου προέρχονται από τα Λευκά όρη. Τον απαρτίζουν 4 παραπόταμοι οι οποί

χαρακτηρίζονται ως προσωρινά υδατορεύματα (Κεραμίωτης και Αναβρέτης), ενώ ο Μυλαύλακας και ο 
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από i) τον ποταμό Κερίτη ii) τους 

Θερίσσου το σύνολο των 

επιφανειακών υδάτων αποτελείται από τον ποταμό Κλαδισσό και τους παραποτάμους του. 

φορτίσεις προέρχονται από τα ελαιουργεία που 

δραστηριοποιούνται στην περιοχή και από τους οικισμούς. Στην περιοχή της λεκάνης υπάρχουν δεκαοχτώ (18) 

λειτουργούν τα επτά (7), (Στοιχεία Διεύθυνσης 

Αλικιανού, ένα (1) στο Βατόλακο, ένα (1) στον Πλατανιά και από 

ένα στο Σκινέ και Ασκόρδαλο. Τα ελαιοτριβεία διαχειρίζονται τα υγρά απόβλητα τους, διοχετεύντας τα σε 

μεταφέρουν σε μονάδες κατεργασίας (πυρηνοελαιουργεία). 

Τέλος, η λεκάνη Κερίτη δεν έχει ολοκληρωμένο σύστημα αποχέτευσης και στους οικισμούς η διάθεση των 

τρία (3) ελαιουργεία που αποτελούν και 

Περιβόλια και ένα (1) στις Μουρνιές. Και 

στη λεκάνη του Θερίσσου, υπάρχει έλλειψη ολοκληρωμένου δικτύου αποχέτευσης. Στους οικισμούς η διάθεση 

Τα φορτία των μη συνεχών πηγών ρύπανσης προέρχονται από τη γεωργία, την κτηνοτροφία και την 

: Η γεωργία έχει σημαντικές επιπτώσεις στα υδάτινα συστήματα, καθώς η ανάγκη για 

καλλιέργειες έχουν οδηγήσει στη χρήση λιπασμάτων (ανόργανα και οργανικά) με άμεση 

συνέπεια τη μεγάλη φόρτιση με θρεπτικά (άζωτο, φώσφορο) που οδηγούν στον ευτροφισμό των 

επιφανειακών και παράκτιων υδάτων. Η κύρια καλλιέργεια είναι η καλλιέργεια της ελιάς. Επιπλέον 

καλλιεργούνται εσπεριδοειδή και κηπευτικά (πατάτες, μελιτζάνες, κρεμμύδια, ντομάτες, μαρούλια κα). 

: Οι βασικές μορφές κτηνοτροφίας και στις δυο λεκάνες είναι παρεμφερείς. Υπάρχουν 

κτροφή πουλερικών και κονικλοτροφία. 

: Τα φορτία αζώτου και φωσφόρου από την υγρή και ξηρή εναπόθεση 

Η Υδρολογική λεκάνη του ποταμού Κοιλιάρη βρίσκεται 15km ανατολικά της πόλης των Χανίων και 

υπάγεται στον Νομό Χανιών. Η λεκάνη απορροής εκτείνεται από τους πρόποδες των Λευκών Ορέων μέχρι την 

παράκτια ζώνη του Δήμου Αρμένων. Περιλαμβάνει 17 κοινότητες, εκ των οποίων οι 8 είναι πεδινές, οι 2 

ποταμού Κοιλιάρη είναι 36km. 

λεκάνες απορροής του Νομού Χανίων, από 

όρη. Τον απαρτίζουν 4 παραπόταμοι οι οποίοι 2 

(Κεραμίωτης και Αναβρέτης), ενώ ο Μυλαύλακας και ο 



 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

 

 

Μανταμάς έχουν μόνιμη ροή καθόλη τη

υδατορεύματα (τροφοδοτούνται από 

ένωση των παραπόταμων μέχρι τις εκβολές του ποταμού Κοιλιάρης το μήκος του είναι 3,3 km.

Το τοπογραφικό ανάγλυφο της περιοχής χαρακτηρίζεται ως ομαλό με μικρές τοπογραφικές κλίσεις

τάξης του 12%. Παρόλα αυτά πρέπει 

πρόποδες των Λευκών Ορέων, μιας και η λεκάνη απορροή εκτείνεται μέχρι και

Στη λεκάνη απορροής του ποταμού Κοιλιάρη το σύνολο των επιφανειακών υδάτων αποτελείται από 

ποταμό Κοιλιάρη και τους αντίστοιχους παραποτάμους του

και χείμαρρο Αναβρετή ανατολικά). 

Το συνολικό μήκος του υδρογραφικού δικτύου του ποταμού Κοιλιάρη είναι 36 Km. Σε αυτόν 

συμβάλλουν τέσσερις παραπόταμοι, εκ των οποίων δύο χαρακτηρίζονται ως προσωρινά υδατορέματα 

(Κεραμιώτης και Αναβρετή), δεδομένου ότι κατά τη θερινή περίοδο παρατηρείται ξήρανση της κοίτης τους. Οι 

άλλοι δύο παραπόταμοι είναι ο Μυλαύλακας και ο Μανταμάς και έχουν μόνιμη ροή καθ’ όλη τη

έτους και για αυτό χαρακτηρίζονται ως μόνιμα υδατορέματα. Από το σημείο συμβολής των παραποτάμων και 

μέχρι τις εκβολές το μήκος του κυρίου τμήματος του ποταμού Κοιλιάρη είναι 3.3 km. 

κατατάσσεται στην κατηγορία Α1 βάσει

Στη λεκάνη απορροής του ποταμού Κοιλιάρη υπάρχουν πηγές (Στύλου, Αρμένων και Ζούρμπου) που

τροφοδοτούνται από ποσότητες υδάτων που προέρχονται από το καρστικό ασβεστολιθικό σύστημα των 

Λευκών Ορέων. Η πηγή του Στύλου θεωρείται το βασι

συστήματος και μια από τις κυριότερες πηγές τροφοδοσίας του ποταμού Κοιλιάρη.

α) Δημοτικές Ενότητες στη Λεκάνη Απορροής του 

ποταμού Κοιλιάρη 

Πηγή: Πρόγραμμα «Διαχείριση Πιλοτικής Λεκάνης Απορροής Ποταμού Κοιλιάρη»
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ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

Μανταμάς έχουν μόνιμη ροή καθόλη τη διάρκεια του έτους, γι’ αυτό και χαρακτηρίζονται ως μόνιμα 

υδατορεύματα (τροφοδοτούνται από τις πηγές του Στύλου και από επιφανειακές απορροές). Μετά από την 

τις εκβολές του ποταμού Κοιλιάρης το μήκος του είναι 3,3 km.

Το τοπογραφικό ανάγλυφο της περιοχής χαρακτηρίζεται ως ομαλό με μικρές τοπογραφικές κλίσεις

τάξης του 12%. Παρόλα αυτά πρέπει να τονιστεί ότι η μέγιστη τοπογραφική κλίση 43%

πρόποδες των Λευκών Ορέων, μιας και η λεκάνη απορροή εκτείνεται μέχρι και το υψόμετρο των +2041 m.

Στη λεκάνη απορροής του ποταμού Κοιλιάρη το σύνολο των επιφανειακών υδάτων αποτελείται από 

ποταμό Κοιλιάρη και τους αντίστοιχους παραποτάμους του (χείμαρρο Κεραμιώτη δυτικά του ποταμού Κοιλιάρη 

 

Το συνολικό μήκος του υδρογραφικού δικτύου του ποταμού Κοιλιάρη είναι 36 Km. Σε αυτόν 

οι, εκ των οποίων δύο χαρακτηρίζονται ως προσωρινά υδατορέματα 

(Κεραμιώτης και Αναβρετή), δεδομένου ότι κατά τη θερινή περίοδο παρατηρείται ξήρανση της κοίτης τους. Οι 

άλλοι δύο παραπόταμοι είναι ο Μυλαύλακας και ο Μανταμάς και έχουν μόνιμη ροή καθ’ όλη τη

έτους και για αυτό χαρακτηρίζονται ως μόνιμα υδατορέματα. Από το σημείο συμβολής των παραποτάμων και 

μέχρι τις εκβολές το μήκος του κυρίου τμήματος του ποταμού Κοιλιάρη είναι 3.3 km. 

βάσει της Οδηγίας 75/440/ΕΟΚ. 

Στη λεκάνη απορροής του ποταμού Κοιλιάρη υπάρχουν πηγές (Στύλου, Αρμένων και Ζούρμπου) που

τροφοδοτούνται από ποσότητες υδάτων που προέρχονται από το καρστικό ασβεστολιθικό σύστημα των 

Λευκών Ορέων. Η πηγή του Στύλου θεωρείται το βασικότερο σημείο εκφόρτισης του εν λόγω καρστικού 

συστήματος και μια από τις κυριότερες πηγές τροφοδοσίας του ποταμού Κοιλιάρη. 

 

Σχέδιο Α.3.1.4.: 

Δημοτικές Ενότητες στη Λεκάνη Απορροής του 

 
β) Τοπογραφικές κλίσεις Λεκάνης απορροής 

Πηγή: Πρόγραμμα «Διαχείριση Πιλοτικής Λεκάνης Απορροής Ποταμού Κοιλιάρη»

http://www.koiliaris.tuc.gr 
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διάρκεια του έτους, γι’ αυτό και χαρακτηρίζονται ως μόνιμα 

πιφανειακές απορροές). Μετά από την 

τις εκβολές του ποταμού Κοιλιάρης το μήκος του είναι 3,3 km. 

Το τοπογραφικό ανάγλυφο της περιοχής χαρακτηρίζεται ως ομαλό με μικρές τοπογραφικές κλίσεις της 

να τονιστεί ότι η μέγιστη τοπογραφική κλίση 43% εμφανίζεται στους 

το υψόμετρο των +2041 m. 

Στη λεκάνη απορροής του ποταμού Κοιλιάρη το σύνολο των επιφανειακών υδάτων αποτελείται από τον 

(χείμαρρο Κεραμιώτη δυτικά του ποταμού Κοιλιάρη 

Το συνολικό μήκος του υδρογραφικού δικτύου του ποταμού Κοιλιάρη είναι 36 Km. Σε αυτόν 

οι, εκ των οποίων δύο χαρακτηρίζονται ως προσωρινά υδατορέματα 

(Κεραμιώτης και Αναβρετή), δεδομένου ότι κατά τη θερινή περίοδο παρατηρείται ξήρανση της κοίτης τους. Οι 

άλλοι δύο παραπόταμοι είναι ο Μυλαύλακας και ο Μανταμάς και έχουν μόνιμη ροή καθ’ όλη τη διάρκεια του 

έτους και για αυτό χαρακτηρίζονται ως μόνιμα υδατορέματα. Από το σημείο συμβολής των παραποτάμων και 

μέχρι τις εκβολές το μήκος του κυρίου τμήματος του ποταμού Κοιλιάρη είναι 3.3 km. Ο ποταμός Κοίλιαρης 

Στη λεκάνη απορροής του ποταμού Κοιλιάρη υπάρχουν πηγές (Στύλου, Αρμένων και Ζούρμπου) που 

τροφοδοτούνται από ποσότητες υδάτων που προέρχονται από το καρστικό ασβεστολιθικό σύστημα των 

κότερο σημείο εκφόρτισης του εν λόγω καρστικού 

 

Τοπογραφικές κλίσεις Λεκάνης απορροής Κοιλιάρη 

Πηγή: Πρόγραμμα «Διαχείριση Πιλοτικής Λεκάνης Απορροής Ποταμού Κοιλιάρη» 



 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

 

 

Η ποιότητα των υδάτων των υδροφορέων που τροφοδοτούνται από τα Λευκά Όρη χαρακτηρίζεται 

γενικά καλή, με μόνη εξαίρεση περιοχές όπου τα 

νερά παρουσιάζουν αυξημένα χλωριόντα (π.χ πηγή Ζούρμπου). Το νερό των πηγών Στύλου και Αρμένων 

πληρεί τις προϋποθέσεις του πόσιμου νερού. Αντίθετα, το νερό της πηγής Ζούρμπου δεν είναι κατάλληλο 

εξαιτίας της μεγάλης σκληρότητας που εμφανίζει. Το 58% (101 km

απορροής χαρακτηρίζεται ως βοσκότοποι (δημόσιοι ή ιδιωτικοί), το 29,4% (51km

εκτάσεις, το 2,8% (5 km2) οικιστικές περιοχές και δρόμοι, το 8,5% 

υδάτινες επιφάνειες. Στην λεκάνη δεν λειτουργούν μεγάλες βιομηχανίες ενώ υπάρχει ένας μικρός αριθμός 

βιοτεχνιών. Οι περισσότεροι κάτοικοι ασχολούνται με την γεωργία (ελιές, πορτοκάλια, αμπέλια) και τον 

τουρισμό. 

Ο ποταμός Κοιλιάρης διασχίζει ένα κομμάτι (154

όπου υπάρχει πληθώρα οικοσυστημάτων. Στους πρόποδες των Λευκών Ορέων υπάρχουν δάση από έλατα σε 

περιορισμένη έκταση, αλλά κυρίως επικρατούν θαμνώδεις εκτάσεις. Επίσης, στη

είδη δέντρων όπως συκιές, πλατάνια και καστανιές και μεγάλες εκτάσεις με ελαιόδεντρα. Νοτιοδυτικά του 

ποταμού υπάρχει μια λίμνη (διαμέτρου 20 m), κοντά στην έξοδο του φαραγγιού του Δικτάμου. Το φαράγγι 

διατρέχει ο Κεραμιώτης, ο οποίος είναι εποχιακός παραπόταμος του Κοιλιάρη. Οι πηγές του Κεραμιώτη 

βρίσκονται στο χωριό Κατοχώρι πριν την είσοδο του φαραγγιού.

Η λεκάνη παρουσιάζει ιδιαίτερα πλούσια γεωμορφολογία και συμπεριλαμβάνονται σε αυτή 50 κορυφές 

πάνω από τα 2000 m. Η περιοχή χαρακτηρίζεται από μεγάλο αριθμό φαραγγιών, χαραδρών, σπηλαίων και 

οροπεδίων που συμμετέχουν σε μια πολύπλοκη ακολουθία οικοτόπων. Τύποι οικοτόπων που εμφανίζονται 

στην λεκάνη απορροής του ποταμού Κοιλιάρη είναι:

 Ποταμοί της Μεσογείου με παροδική ροή,

 Ορεινά και Μεσογειακά χέρσα εδάφη με ακανθώδεις θάμνους,

 Υψηλοί θαμνώνες με Juniperus oxycedrus,

 Διάσπαρτοι υποβαθμισμένοι πουρναρότοποι (garrigues),

 Φρύγανα (Sacropoterium spinosum),

 Δάση σκληρόφυλλων που χρησιμοποιούνται για βοσκή με Quercus ilex, και 

 Τέλος δάση πλατάνου της ανατολής (Platanion orientalis).

Κατά μήκος του ποταμού Κοιλιάρη διασώζονται 4 μύλοι, οι οποίοι βρίσκονται στις περιοχές: Στύλος, Νιο 

Χωριό, Αρμένοι και Καλύβες. Αξίζει να σημειωθεί ότι μύλος στο Νιο Χωριό δεν λειτουργούσε με νερό, αλλά

άλογα και χρησιμοποιούνταν για την επεξεργασία σιτηρών. Οι υπόλοιποι μύλοι χρησιμοποιούσαν το νερό για 

διάφορες διεργασίες, ακόμα και για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος. Όπως και στην πλειοψηφία του 

ελλαδικού χώρου μέχρι πριν λίγες δεκαετίες, έτσι κα

Κοιλιάρη η οικονομία στηριζόταν σχεδόν αποκλειστικά στην γεωργία, στην κτηνοτροφία και σε μικρότερο 

βαθμό στην αλιεία. 
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ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

Η ποιότητα των υδάτων των υδροφορέων που τροφοδοτούνται από τα Λευκά Όρη χαρακτηρίζεται 

γενικά καλή, με μόνη εξαίρεση περιοχές όπου τα ανθρακικά πετρώματα επικοινωνούν με τη θάλασσα και τα 

νερά παρουσιάζουν αυξημένα χλωριόντα (π.χ πηγή Ζούρμπου). Το νερό των πηγών Στύλου και Αρμένων 

πληρεί τις προϋποθέσεις του πόσιμου νερού. Αντίθετα, το νερό της πηγής Ζούρμπου δεν είναι κατάλληλο 

ς της μεγάλης σκληρότητας που εμφανίζει. Το 58% (101 km2) της συνολικής έκτασης της λεκάνης 

απορροής χαρακτηρίζεται ως βοσκότοποι (δημόσιοι ή ιδιωτικοί), το 29,4% (51km

) οικιστικές περιοχές και δρόμοι, το 8,5% (14,8 km2) δάση και το 0,6% (1km

υδάτινες επιφάνειες. Στην λεκάνη δεν λειτουργούν μεγάλες βιομηχανίες ενώ υπάρχει ένας μικρός αριθμός 

βιοτεχνιών. Οι περισσότεροι κάτοικοι ασχολούνται με την γεωργία (ελιές, πορτοκάλια, αμπέλια) και τον 

Κοιλιάρης διασχίζει ένα κομμάτι (154.500 στρέμματα) της πεδιάδας του Δήμου Αρμένων, 

όπου υπάρχει πληθώρα οικοσυστημάτων. Στους πρόποδες των Λευκών Ορέων υπάρχουν δάση από έλατα σε 

περιορισμένη έκταση, αλλά κυρίως επικρατούν θαμνώδεις εκτάσεις. Επίσης, στην περιοχή υπάρχουν διάφορα 

είδη δέντρων όπως συκιές, πλατάνια και καστανιές και μεγάλες εκτάσεις με ελαιόδεντρα. Νοτιοδυτικά του 

ποταμού υπάρχει μια λίμνη (διαμέτρου 20 m), κοντά στην έξοδο του φαραγγιού του Δικτάμου. Το φαράγγι 

ποίος είναι εποχιακός παραπόταμος του Κοιλιάρη. Οι πηγές του Κεραμιώτη 

βρίσκονται στο χωριό Κατοχώρι πριν την είσοδο του φαραγγιού. 

Η λεκάνη παρουσιάζει ιδιαίτερα πλούσια γεωμορφολογία και συμπεριλαμβάνονται σε αυτή 50 κορυφές 

χαρακτηρίζεται από μεγάλο αριθμό φαραγγιών, χαραδρών, σπηλαίων και 

οροπεδίων που συμμετέχουν σε μια πολύπλοκη ακολουθία οικοτόπων. Τύποι οικοτόπων που εμφανίζονται 

στην λεκάνη απορροής του ποταμού Κοιλιάρη είναι: 

Ποταμοί της Μεσογείου με παροδική ροή, 

ινά και Μεσογειακά χέρσα εδάφη με ακανθώδεις θάμνους, 

Υψηλοί θαμνώνες με Juniperus oxycedrus, 

Διάσπαρτοι υποβαθμισμένοι πουρναρότοποι (garrigues), 

Φρύγανα (Sacropoterium spinosum), 

Δάση σκληρόφυλλων που χρησιμοποιούνται για βοσκή με Quercus ilex, και  

ς δάση πλατάνου της ανατολής (Platanion orientalis). 

Κατά μήκος του ποταμού Κοιλιάρη διασώζονται 4 μύλοι, οι οποίοι βρίσκονται στις περιοχές: Στύλος, Νιο 

Χωριό, Αρμένοι και Καλύβες. Αξίζει να σημειωθεί ότι μύλος στο Νιο Χωριό δεν λειτουργούσε με νερό, αλλά

άλογα και χρησιμοποιούνταν για την επεξεργασία σιτηρών. Οι υπόλοιποι μύλοι χρησιμοποιούσαν το νερό για 

διάφορες διεργασίες, ακόμα και για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος. Όπως και στην πλειοψηφία του 

ελλαδικού χώρου μέχρι πριν λίγες δεκαετίες, έτσι και στη περιοχή της λεκάνης απορροής του ποταμού 

Κοιλιάρη η οικονομία στηριζόταν σχεδόν αποκλειστικά στην γεωργία, στην κτηνοτροφία και σε μικρότερο 
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Η ποιότητα των υδάτων των υδροφορέων που τροφοδοτούνται από τα Λευκά Όρη χαρακτηρίζεται 

ανθρακικά πετρώματα επικοινωνούν με τη θάλασσα και τα 

νερά παρουσιάζουν αυξημένα χλωριόντα (π.χ πηγή Ζούρμπου). Το νερό των πηγών Στύλου και Αρμένων 

πληρεί τις προϋποθέσεις του πόσιμου νερού. Αντίθετα, το νερό της πηγής Ζούρμπου δεν είναι κατάλληλο 

) της συνολικής έκτασης της λεκάνης 

απορροής χαρακτηρίζεται ως βοσκότοποι (δημόσιοι ή ιδιωτικοί), το 29,4% (51km2) ως καλλιεργούμενες 

) δάση και το 0,6% (1km2) 

υδάτινες επιφάνειες. Στην λεκάνη δεν λειτουργούν μεγάλες βιομηχανίες ενώ υπάρχει ένας μικρός αριθμός 

βιοτεχνιών. Οι περισσότεροι κάτοικοι ασχολούνται με την γεωργία (ελιές, πορτοκάλια, αμπέλια) και τον 

500 στρέμματα) της πεδιάδας του Δήμου Αρμένων, 

όπου υπάρχει πληθώρα οικοσυστημάτων. Στους πρόποδες των Λευκών Ορέων υπάρχουν δάση από έλατα σε 

ν περιοχή υπάρχουν διάφορα 

είδη δέντρων όπως συκιές, πλατάνια και καστανιές και μεγάλες εκτάσεις με ελαιόδεντρα. Νοτιοδυτικά του 

ποταμού υπάρχει μια λίμνη (διαμέτρου 20 m), κοντά στην έξοδο του φαραγγιού του Δικτάμου. Το φαράγγι 

ποίος είναι εποχιακός παραπόταμος του Κοιλιάρη. Οι πηγές του Κεραμιώτη 

Η λεκάνη παρουσιάζει ιδιαίτερα πλούσια γεωμορφολογία και συμπεριλαμβάνονται σε αυτή 50 κορυφές 

χαρακτηρίζεται από μεγάλο αριθμό φαραγγιών, χαραδρών, σπηλαίων και 

οροπεδίων που συμμετέχουν σε μια πολύπλοκη ακολουθία οικοτόπων. Τύποι οικοτόπων που εμφανίζονται 

 

Κατά μήκος του ποταμού Κοιλιάρη διασώζονται 4 μύλοι, οι οποίοι βρίσκονται στις περιοχές: Στύλος, Νιο 

Χωριό, Αρμένοι και Καλύβες. Αξίζει να σημειωθεί ότι μύλος στο Νιο Χωριό δεν λειτουργούσε με νερό, αλλά με 

άλογα και χρησιμοποιούνταν για την επεξεργασία σιτηρών. Οι υπόλοιποι μύλοι χρησιμοποιούσαν το νερό για 

διάφορες διεργασίες, ακόμα και για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος. Όπως και στην πλειοψηφία του 

ι στη περιοχή της λεκάνης απορροής του ποταμού 

Κοιλιάρη η οικονομία στηριζόταν σχεδόν αποκλειστικά στην γεωργία, στην κτηνοτροφία και σε μικρότερο 



 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

 

 

Στην λεκάνη απορροής του ποταμού Κοιλιάρη υπάρχουν συνολικά 6 σε λειτουργία ελαιοτριβεία,

κοινότητα Παιδοχωρίου, 1 στην κοινότητα Καλυβών (και τα άλλα 2 στην

περιοχή της λεκάνης απορροής του Κοιλιάρη αν και υπάρχει

αποχετευτικό δικτύο και ο βιολογικός δεν

έχουν στεγανοποιημένους βόθρους ενώ ένα μεγάλο ποσοστό κατοικιών να διαθέτουν απορροφητικούς 

βόθρους (Καλογεράκη, 2009). 

Τα φορτία των μη συνεχών πηγών ρύπανσης προέρχονται από τη γεωργία, την κτην

ατμοσφαιρική εναπόθεση. 

 Γεωργία: Η γεωργία έχει σημαντικές επιπτώσεις στα υδάτινα συστήματα, καθώς η ανάγκη για 

εντατικές καλλιέργειες έχουν οδηγήσει στη χρήση λιπασμάτων (ανόργανα και οργανικά) με άμεση 

συνέπεια τη μεγάλη φόρτιση με 

επιφανειακών και παράκτιων υδάτων. Η κύρια καλλιέργεια είναι η καλλιέργεια της ελιάς. Επιπλέον 

καλλιεργούνται εσπεριδοειδή και κηπευτικά (πατάτες, μελιτζάνες, κρεμμύδια, ντομάτες, μαρούλια κα).

 Κτηνοτροφία: Οι βασικές μορφές κτηνοτροφίας και στις δυο λεκάνες είναι παρεμφερείς. Υπάρχουν 

κυρίως αιγοπρόβατα που βοσκούν ελεύθερα, όπως επίσης εκτροφή πουλερικών και κονικλοτροφία.

 Ατμοσφαιρική εναπόθεση: Τα φορτία

υπολογίστηκαν από τη βιβλιογραφία.

 
Κλαδισός ποταμός 

Ο ποταμός πηγάζει από τα Λευκά Ορη. Συγκεντρώνει τα νερά της κοιλάδας του Θερίσου, περνά το 

Θερισιανό Φαράγγι, διαρέει την πεδιάδα των Χανίων και χύνεται δυτικά από την πόλη στην παραλία της Νέ

Χώρας. Ιστορικά στοιχεία αναφέρουν

Κερδισός και Κερδύσιες επονόμαζαν τους Κυδωνιάτες.

Παλαιότερα είχε περισσότερο νερό που χρησιμοποιούσαν για άρδευση. Η έλειψη δικτύου ύδρευσης στα 

σπίτια ανάγκαζε τους κατοίκους να πλένουν τα ρούχα τους στο ποτάμι.

μεγαλύτερο πλάτος και ροή, όπως δείχνουν τα τόξα της Παλιάς Γέφυρας. Από τον ισχυρό σεισμό όμως 

παρέκκλινε περνώντας πίσω από από την οροσειρά Βερεκύνθου με αποτέλεσμα

κατά τους χειμερινούς μήνες. 

Μορώνης ποταμός 

Ο Μορώνης είναι ένας ποταμός μήκους 350 μ. και πλάτους περίπου 10 μ. που εκβάλλει στον μυχό του 

κόλπου της Σούδας, στη θέση Βλητές, δημιουργώντας ένα μικρό εκβολικό σύστημα υγροτόπων. Παλαιότερα 

καταλάμβανε πολύ μεγαλύτερη περιοχή με εκτάσεις που πλημμύριζ

και βάλτους, που μαζί με την κλειστή "λιμνοθάλασσα" αποτελούσαν ένα πολύ σημαντικό βιότοπο όπως 

τουλάχιστον αναφέρεται από περιηγητές και μελετητές ως τα μέσα του 20ου αιώνα. Η ανάπτυξη του λιμανιού 

και των οικιστικών δραστηριοτήτων είχαν ως αποτέλεσμα την συρρίκνωση του υγροτόπου σε μια πολύ 

μικρότερη έκταση γύρω από την κοίτη και την εκβολή του, αφού η έκταση έχει μειωθεί σημαντικά από την 
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ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

Στην λεκάνη απορροής του ποταμού Κοιλιάρη υπάρχουν συνολικά 6 σε λειτουργία ελαιοτριβεία,

κοινότητα Παιδοχωρίου, 1 στην κοινότητα Καλυβών (και τα άλλα 2 στην κοινότητα του Νέου Χωρίου. Στην 

περιοχή της λεκάνης απορροής του Κοιλιάρη αν και υπάρχει βιολογικός καθαρισμός δεν υπάρχει ολοκληρωμένο 

αποχετευτικό δικτύο και ο βιολογικός δεν λειτουργεί. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα ένα μέρος των οικισμών να 

βόθρους ενώ ένα μεγάλο ποσοστό κατοικιών να διαθέτουν απορροφητικούς 

Τα φορτία των μη συνεχών πηγών ρύπανσης προέρχονται από τη γεωργία, την κτην

: Η γεωργία έχει σημαντικές επιπτώσεις στα υδάτινα συστήματα, καθώς η ανάγκη για 

εντατικές καλλιέργειες έχουν οδηγήσει στη χρήση λιπασμάτων (ανόργανα και οργανικά) με άμεση 

συνέπεια τη μεγάλη φόρτιση με θρεπτικά (άζωτο, φώσφορο) που οδηγούν στον ευτροφισμό των 

επιφανειακών και παράκτιων υδάτων. Η κύρια καλλιέργεια είναι η καλλιέργεια της ελιάς. Επιπλέον 

καλλιεργούνται εσπεριδοειδή και κηπευτικά (πατάτες, μελιτζάνες, κρεμμύδια, ντομάτες, μαρούλια κα).

: Οι βασικές μορφές κτηνοτροφίας και στις δυο λεκάνες είναι παρεμφερείς. Υπάρχουν 

κυρίως αιγοπρόβατα που βοσκούν ελεύθερα, όπως επίσης εκτροφή πουλερικών και κονικλοτροφία.

: Τα φορτία αζώτου και φωσφόρου από την υγρή και ξηρή 

υπολογίστηκαν από τη βιβλιογραφία. 

Ο ποταμός πηγάζει από τα Λευκά Ορη. Συγκεντρώνει τα νερά της κοιλάδας του Θερίσου, περνά το 

Θερισιανό Φαράγγι, διαρέει την πεδιάδα των Χανίων και χύνεται δυτικά από την πόλη στην παραλία της Νέ

Ιστορικά στοιχεία αναφέρουν ότι το όνομα του είναι Όδερος και ότι το αρχαίο του όνομα ήταν 

Κερδισός και Κερδύσιες επονόμαζαν τους Κυδωνιάτες. 

Παλαιότερα είχε περισσότερο νερό που χρησιμοποιούσαν για άρδευση. Η έλειψη δικτύου ύδρευσης στα 

νάγκαζε τους κατοίκους να πλένουν τα ρούχα τους στο ποτάμι. Πριν το σεισμό του 1856 είχε 

μεγαλύτερο πλάτος και ροή, όπως δείχνουν τα τόξα της Παλιάς Γέφυρας. Από τον ισχυρό σεισμό όμως 

παρέκκλινε περνώντας πίσω από από την οροσειρά Βερεκύνθου με αποτέλεσμα να έχει σημαντική ροή μόνο 

Ο Μορώνης είναι ένας ποταμός μήκους 350 μ. και πλάτους περίπου 10 μ. που εκβάλλει στον μυχό του 

κόλπου της Σούδας, στη θέση Βλητές, δημιουργώντας ένα μικρό εκβολικό σύστημα υγροτόπων. Παλαιότερα 

καταλάμβανε πολύ μεγαλύτερη περιοχή με εκτάσεις που πλημμύριζαν εποχιακά, καλαμιώνες, ημιμόνιμες 

και βάλτους, που μαζί με την κλειστή "λιμνοθάλασσα" αποτελούσαν ένα πολύ σημαντικό βιότοπο όπως 

τουλάχιστον αναφέρεται από περιηγητές και μελετητές ως τα μέσα του 20ου αιώνα. Η ανάπτυξη του λιμανιού 

ικών δραστηριοτήτων είχαν ως αποτέλεσμα την συρρίκνωση του υγροτόπου σε μια πολύ 

μικρότερη έκταση γύρω από την κοίτη και την εκβολή του, αφού η έκταση έχει μειωθεί σημαντικά από την 
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Στην λεκάνη απορροής του ποταμού Κοιλιάρη υπάρχουν συνολικά 6 σε λειτουργία ελαιοτριβεία, 3 στην 

κοινότητα του Νέου Χωρίου. Στην 

βιολογικός καθαρισμός δεν υπάρχει ολοκληρωμένο 

ουργεί. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα ένα μέρος των οικισμών να 

βόθρους ενώ ένα μεγάλο ποσοστό κατοικιών να διαθέτουν απορροφητικούς 

Τα φορτία των μη συνεχών πηγών ρύπανσης προέρχονται από τη γεωργία, την κτηνοτροφία και την 

: Η γεωργία έχει σημαντικές επιπτώσεις στα υδάτινα συστήματα, καθώς η ανάγκη για 

εντατικές καλλιέργειες έχουν οδηγήσει στη χρήση λιπασμάτων (ανόργανα και οργανικά) με άμεση 

θρεπτικά (άζωτο, φώσφορο) που οδηγούν στον ευτροφισμό των 

επιφανειακών και παράκτιων υδάτων. Η κύρια καλλιέργεια είναι η καλλιέργεια της ελιάς. Επιπλέον 

καλλιεργούνται εσπεριδοειδή και κηπευτικά (πατάτες, μελιτζάνες, κρεμμύδια, ντομάτες, μαρούλια κα). 

: Οι βασικές μορφές κτηνοτροφίας και στις δυο λεκάνες είναι παρεμφερείς. Υπάρχουν 

κυρίως αιγοπρόβατα που βοσκούν ελεύθερα, όπως επίσης εκτροφή πουλερικών και κονικλοτροφία. 

αζώτου και φωσφόρου από την υγρή και ξηρή εναπόθεση 

Ο ποταμός πηγάζει από τα Λευκά Ορη. Συγκεντρώνει τα νερά της κοιλάδας του Θερίσου, περνά το 

Θερισιανό Φαράγγι, διαρέει την πεδιάδα των Χανίων και χύνεται δυτικά από την πόλη στην παραλία της Νέας 

ότι το όνομα του είναι Όδερος και ότι το αρχαίο του όνομα ήταν 

Παλαιότερα είχε περισσότερο νερό που χρησιμοποιούσαν για άρδευση. Η έλειψη δικτύου ύδρευσης στα 

Πριν το σεισμό του 1856 είχε 

μεγαλύτερο πλάτος και ροή, όπως δείχνουν τα τόξα της Παλιάς Γέφυρας. Από τον ισχυρό σεισμό όμως 

να έχει σημαντική ροή μόνο 

Ο Μορώνης είναι ένας ποταμός μήκους 350 μ. και πλάτους περίπου 10 μ. που εκβάλλει στον μυχό του 

κόλπου της Σούδας, στη θέση Βλητές, δημιουργώντας ένα μικρό εκβολικό σύστημα υγροτόπων. Παλαιότερα 

αν εποχιακά, καλαμιώνες, ημιμόνιμες λίμνες 

και βάλτους, που μαζί με την κλειστή "λιμνοθάλασσα" αποτελούσαν ένα πολύ σημαντικό βιότοπο όπως 

τουλάχιστον αναφέρεται από περιηγητές και μελετητές ως τα μέσα του 20ου αιώνα. Η ανάπτυξη του λιμανιού 

ικών δραστηριοτήτων είχαν ως αποτέλεσμα την συρρίκνωση του υγροτόπου σε μια πολύ 

μικρότερη έκταση γύρω από την κοίτη και την εκβολή του, αφού η έκταση έχει μειωθεί σημαντικά από την 
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ανεξέλεγκτη ρίψη μπαζών και σκουπιδιών. Η συρρίκνωση του υγροτόπου, η ρίψη

χρησιμότατα "Μεσογειακά εποχιακά τέλματα" αλλά και μέσα στη θάλασσα, και γενικότερα η οικιστική 

ανάπτυξη ιδίως των τελευταίων 20 ετών έχει ολοκληρωτικά αλλοιώσει τη μορφή του υγρότοπου αυτού 

οδηγώντας σε πολλά προβλήματα το σύνολο της 

Κάτω Σούδας – Βλητέ – Μορώνη είναι μέρος μόνο των επιπτώσεων της άναρχης δόμησης.

 
 Οριοθετημένα Ρέματα

Τα οριοθετημένα ρέματα που βρίσκονται 

παρουσιάζονται στον παρακάτω Πίνακα με τις αντίστοιχες αποφάσεις οριοθέτησης:

 

Α.3.1.1

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ

4430/ΦΕΚ 10Δ/16-02-2011

Αποκ. Διοίκησης Κρήτης 

4507/257/ΦΕΚ 12Δ/14-03-2011 

Αποκ. Διοίκησης Κρήτης 

2289/ΦΕΚ 19Δ/30-12-2009 

Περιφ. Κρήτης 

2485/ΦΕΚ 22Δ/30-12-2009 

Περιφ. Κρήτης 

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

 
ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

ανεξέλεγκτη ρίψη μπαζών και σκουπιδιών. Η συρρίκνωση του υγροτόπου, η ρίψη

χρησιμότατα "Μεσογειακά εποχιακά τέλματα" αλλά και μέσα στη θάλασσα, και γενικότερα η οικιστική 

ανάπτυξη ιδίως των τελευταίων 20 ετών έχει ολοκληρωτικά αλλοιώσει τη μορφή του υγρότοπου αυτού 

οδηγώντας σε πολλά προβλήματα το σύνολο της περιοχής. Το πρόβλημα των πλημμυρών στην περιοχή της 

Μορώνη είναι μέρος μόνο των επιπτώσεων της άναρχης δόμησης.

Οριοθετημένα Ρέματα 

Τα οριοθετημένα ρέματα που βρίσκονται στις μελετώμενες Δημοτικές Ενότητες

παρουσιάζονται στον παρακάτω Πίνακα με τις αντίστοιχες αποφάσεις οριοθέτησης: 

Α.3.1.19.: Οριοθετημένα ρέματα περιοχής μελέτης 

ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 

2011 

 

Επικύρωση οριογραμμών τμήματος ρέματος στην περιοχή 

«Γερολάκος», της Δημοτικής Ενότητας Κεραμειών του Δήμου 

Χανίων, Νομού Χανίων

2011  

 

Επικύρωση οριογραμμών τμήματος ρέματος στην περιοχή 
«Περβολιών», Δημοτικής Ενότητας Θερίσου, 

Νομού Χανίων

2009  Επικύρωση οριογραμμών τμήματος ρέματος στην περιοχή 
Νεροκούρου του Δήμου Ελ. Βενιζέλου Νομού

Χανίων 

2009  Επικύρωση οριογραμμών τμήματος ρέματος στην περιο
Ξυλοκαμάρα του Δήμου Ελ. Βενιζέλου Νομού

Χανίων 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 
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ανεξέλεγκτη ρίψη μπαζών και σκουπιδιών. Η συρρίκνωση του υγροτόπου, η ρίψη μπαζών όχι μόνο στα 

χρησιμότατα "Μεσογειακά εποχιακά τέλματα" αλλά και μέσα στη θάλασσα, και γενικότερα η οικιστική 

ανάπτυξη ιδίως των τελευταίων 20 ετών έχει ολοκληρωτικά αλλοιώσει τη μορφή του υγρότοπου αυτού 

περιοχής. Το πρόβλημα των πλημμυρών στην περιοχή της 

Μορώνη είναι μέρος μόνο των επιπτώσεων της άναρχης δόμησης. 

 

στις μελετώμενες Δημοτικές Ενότητες είναι αυτά που 

 

τμήματος ρέματος στην περιοχή 

«Γερολάκος», της Δημοτικής Ενότητας Κεραμειών του Δήμου 

Χανίων, Νομού Χανίων 

Επικύρωση οριογραμμών τμήματος ρέματος στην περιοχή 
«Περβολιών», Δημοτικής Ενότητας Θερίσου, Δήμου Χανίων, 

Νομού Χανίων 
Επικύρωση οριογραμμών τμήματος ρέματος στην περιοχή 

Νεροκούρου του Δήμου Ελ. Βενιζέλου Νομού 

Επικύρωση οριογραμμών τμήματος ρέματος στην περιοχή 
Ξυλοκαμάρα του Δήμου Ελ. Βενιζέλου Νομού 
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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ

3294/1713/ΦΕΚ 28Δ/28-12-2004 

Περιφ. Κρήτης 

2823/ΦΕΚ 42Δ/10-01-2008 

Περιφ. Κρήτης 

2995/ΦΕΚ 47Δ/26-01-2009 

Περιφ. Κρήτης 

2483/ΦΕΚ 50Δ/10-01-2008 

Περιφ. Κρήτης 

793/825/ΦΕΚ 117Δ/02-05-2011 

Αποκ. Διοίκησης Κρήτης 

1259/941/ΦΕΚ 150Δ/03-06-2011 

Αποκ. Διοίκησης Κρήτης 

499/ΦΕΚ 158Δ/08-04-2009 Περιφ. Κρήτης

296/ΦΕΚ 232Δ/16-04-2008 Περιφ. Κρήτης

1006/776/ΦΕΚ 244Δ/25-05-2009 

Περιφ. Κρήτης 

1309/ΦΕΚ 325Δ/20-06-2007 

Περιφ. Κρήτης 

1314/1256/ΦΕΚ 339Δ/20-06-2007 

Περιφ. Κρήτης 

816/ΦΕΚ 457Δ/21-04-2003 Περιφ. Κρήτης

911/946/ΦΕΚ 458Δ/29-04-2004 

Περιφ. Κρήτης 

1936/ΦΕΚ 509Δ/06-10-2008 

Περιφ. Κρήτης 

1171/1237/ΦΕΚ 587Δ/11-06-2004 

Περιφ. Κρήτης 

2826/1834/ΦΕΚ 615Δ/28-11-2008 

Περιφ. Κρήτης 

1241/ΦΕΚ 739Δ/06-07-2006 

Περιφ. Κρήτης 

1624/ΦΕΚ 746Δ/06-07-2006 

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

 
ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 

2004  
Επικύρωση οριογραμμών ρέματος στην περιοχή Χρυσοπηγή 

του Δήμου Ελ. Βενιζέλου Ν. Χανίων

2008  
Επικύρωση των οριογραμμών τμήματος ρέματος στην
περιοχή Κλαδισού του Δήμου Θερίσου, Νομού Χανίων.

2009  
Επικύρωση οριογραμμών τμήματος ρέματος στη περιοχή 

Πετράδε − Ξεριζάμπελα του Δήμου Ελ. Βενιζέλου Ν. Χανίων

2008  Επικύρωση των οριογραμμών τμήματος ρέματος στη
θέση «Σαμπάνη Λαγκός» Τ.Δ. Τσικαλαριών του Δήμου 

Σούδας, νομού Χανίων
2011  

 

Επικύρωση οριογραμμών τμήματος ρέματος στην
περιοχή «Θέρισος», της Δημοτικής ενότητας Θερίσου, Δήμου 

Χανίων, Νομού Χανίων
2011  

 

Ε πικύρωση οριογραμμών τμήματος ρέματος στη θέση
(Γρε Κερατέ), περιοχή εκτός οικισμού Αγυίας, της

Δημοτικής ενότητας Θερίσου, Δήμου Χανίων, Νομού Χανίων

2009 Περιφ. Κρήτης Επικύρωση οριογραμμών τμήματος ρέματος στη περιοχή 
Βαρυπέτρου του Δήμου Θερίσου Ν. Χανίων

2008 Περιφ. Κρήτης Επικύρωση οριογραμμών τμήματος ρέματος στην περιοχή 
Νεροκούρου, του Δήμου Ελευθερίου 

2009  
Επικύρωση οριογραμμών τμήματος ρέματος στη περιοχή Αγία 

Ελεούσα του Δήμου Ελ. Βενιζέλου Ν. Χανίων

2007  Οριοθέτηση τμήματος ρέματος Κεραμιώτη με Β.Ο.Α.Κ.,
στο Δημοτικό Διαμέρισμα Περιβολίων, Δήμου Θερίσου, 

Νομού Χανίων
2007  

Επικύρωση οριογραμμών σε τμήμα ρέματος στην περιοχή 
Παναγιά του Δήμου Ελ. Βενιζέλου, Ν. Χανίων

2003 Περιφ. Κρήτης Επικύρωση οριογραμμών ρέματος στην περιοχή Αγίου 
Παντελεήμονα Περιοχή Χαλέπα του Δήμου Χανίων

2004  
Επικύρωση οριογραμμών ρέματος στην περιοχή Μουρνιών 

Δήμου Ελευθερίου Βενιζέλου Νομού Χανίων

2008  
Επικύρωση οριογραμμών τμήματος ρέματος στον
οικισμό ΘΕΡΙΣΟ του Δήμου Θερίσου, Ν. Χανίων

2004  
Επικύρωση οριογραμμών ρέματος στην περιοχή Άγιος 

Γεώργιος Πελεκαπίνας του Ν. Χανίων

2008  
Επικύρωση οριογραμμών τμήματος ρέματος στην περιοχή 

Βάντες του Δήμου Ελ. Βενιζέλου, Ν. Χανίων

2006  Επικύρωση οριογραμμών ρέματος σε τμήματα δύο ρεμάτων 
στην περιοχή Εσταυρωμένου Τσικαλαριών του

Δήμου Σούδας Ν. Χανίων

2006  Επικύρωση οριογραμμών ρέματος στην περιοχή Νεροκούρου, 
Δήμου Ελ. Βενιζέλου, Ν. Χανίων

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 
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Επικύρωση οριογραμμών ρέματος στην περιοχή Χρυσοπηγή 
του Δήμου Ελ. Βενιζέλου Ν. Χανίων 

τμήματος ρέματος στην 
περιοχή Κλαδισού του Δήμου Θερίσου, Νομού Χανίων. 

Επικύρωση οριογραμμών τμήματος ρέματος στη περιοχή 
Ξεριζάμπελα του Δήμου Ελ. Βενιζέλου Ν. Χανίων 

Επικύρωση των οριογραμμών τμήματος ρέματος στη 
θέση «Σαμπάνη Λαγκός» Τ.Δ. Τσικαλαριών του Δήμου 

Σούδας, νομού Χανίων 
Επικύρωση οριογραμμών τμήματος ρέματος στην 

ενότητας Θερίσου, Δήμου 
Χανίων, Νομού Χανίων 

Ε πικύρωση οριογραμμών τμήματος ρέματος στη θέση 
(Γρε Κερατέ), περιοχή εκτός οικισμού Αγυίας, της 

Δημοτικής ενότητας Θερίσου, Δήμου Χανίων, Νομού Χανίων 
Επικύρωση οριογραμμών τμήματος ρέματος στη περιοχή 

Βαρυπέτρου του Δήμου Θερίσου Ν. Χανίων 
Επικύρωση οριογραμμών τμήματος ρέματος στην περιοχή 
Νεροκούρου, του Δήμου Ελευθερίου Βενιζέλου, Ν. Χανίων 

Επικύρωση οριογραμμών τμήματος ρέματος στη περιοχή Αγία 
Ελεούσα του Δήμου Ελ. Βενιζέλου Ν. Χανίων 

Οριοθέτηση τμήματος ρέματος Κεραμιώτη με Β.Ο.Α.Κ., 
στο Δημοτικό Διαμέρισμα Περιβολίων, Δήμου Θερίσου, 

Νομού Χανίων 

Επικύρωση οριογραμμών σε τμήμα ρέματος στην περιοχή 
Παναγιά του Δήμου Ελ. Βενιζέλου, Ν. Χανίων 

οριογραμμών ρέματος στην περιοχή Αγίου 
Παντελεήμονα Περιοχή Χαλέπα του Δήμου Χανίων 

Επικύρωση οριογραμμών ρέματος στην περιοχή Μουρνιών 
Δήμου Ελευθερίου Βενιζέλου Νομού Χανίων 

Επικύρωση οριογραμμών τμήματος ρέματος στον 
οικισμό ΘΕΡΙΣΟ του Δήμου Θερίσου, Ν. Χανίων 

Επικύρωση οριογραμμών ρέματος στην περιοχή Άγιος 
Γεώργιος Πελεκαπίνας του Ν. Χανίων 

Επικύρωση οριογραμμών τμήματος ρέματος στην περιοχή 
Βάντες του Δήμου Ελ. Βενιζέλου, Ν. Χανίων 

Επικύρωση οριογραμμών ρέματος σε τμήματα δύο ρεμάτων 
στην περιοχή Εσταυρωμένου Τσικαλαριών του 

Ν. Χανίων 
Επικύρωση οριογραμμών ρέματος στην περιοχή Νεροκούρου, 

Δήμου Ελ. Βενιζέλου, Ν. Χανίων 
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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ

Περιφ. Κρήτης 

1502/1727/ΦΕΚ 753Δ/18-06-2004 

Περιφ. Κρήτης 

1502/923/ΦΕΚ 856Δ/11-07-2005 

Περιφ. Κρήτης 

1820/1408/ΦΕΚ 882Δ/21-07-2006

Περιφ. Κρήτης 

2461/ΦΕΚ 1436Δ/07-12-2005

Περιφ. Κρήτης 

Τα υδρολογικά και υδρογεωλογικά χαρακτηριστικά της περιοχής μελέτης  αναλύ

πλαίσιο της Προκαταρκτικής Μελέτης Γεωλογικής Καταλληλότητας (Κεφ.Α

 

Α.3.1.3. Κατάσταση περιβάλλοντος 

οικονομικές δραστηριότητες 

Α.3.1.3.1. Πηγές ρύπανσης 

 Μεταποιητική και εξορυκτική δραστηριότητα (

Η βιομηχανική δραστηριότητα συχνά συνοδεύεται και από περιβαλλοντικά προβλήματα, που οφείλονται 

είτε σε απορρίψεις ρυπαντικών ουσι

δυο αυτών παραγόντων. 

Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις λόγω των ρυπαντικών απορρίψεων στο περιβάλλον εκδηλώνονται υπό τη 

μορφή: α) εκπομπών ατμοσφαιρικών ρύπων, β) υγρών αποβλήτων που απαιτούν συνήθως κατάλληλη 

επεξεργασία και διάθεση, γ) στερεών ή και επικίνδ

εκπομπών θορύβου, που απαιτούν κατάλληλα μέτρα αντιμετώπισης.

Η αστοχία χωροθέτησης από την άλλη πλευρά οφείλεται:

 Είτε σε κακή επιλογή της θέσης εγκατάστασης της βιομηχανικής δραστηριότητας π.χ. λόγω: 

απουσίας κατάλληλου αποδέκτη διάθεσης των αποβλήτων, β) έλλειψης επαρκών υποδομών 

διαχείρισης των αποβλήτων, γ) δέσμευσης έκτασης που θα μπορούσε να αποδοθεί σε άλλες χρήσεις, 

όπως γεωργικές, κτηνοτροφικές, τουριστικές κ.ά., δ) γειτνίασης με αρχαιολογικ

χώρους ή ευαίσθητους αποδέκτες ή αστικά ή οικιστικά κέντρα, κ.λπ.

 Είτε σε υπερσυγκέντρωση βιομηχανικών δραστηριοτήτων σε μια περιοχή, οι συνολικές 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις των οποίων υπερβαίνουν τη φέρουσα αφομοιωτική ικανότητα του 

περιβάλλοντος της περιοχής αυτής.
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ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 

2004  
Επικύρωση οριογραμμών ρέματος στην περιοχή Βαντέ Δήμου 

Ελ. Βενιζέλου Νομού Χανίων

2005  
Επικύρωση οριογραμμών ρέματος στην περιοχή Τσικαλαριά 

Δ. Σούδας Νομού Χανίων

2006 
Επικύρωση οριογραμμών του ρέματος Βαθύριακκο στην
περιοχή Νεροκούρου, Δήμου Ελ. Βενιζέλου, Ν. Χανίων

2005 
Επικύρωση οριογραμμών ρέματος στην περιοχή Λυγίδες του 

Δήμου Θερίσσου Ν. Χανίων

υδρολογικά και υδρογεωλογικά χαρακτηριστικά της περιοχής μελέτης  αναλύ

πλαίσιο της Προκαταρκτικής Μελέτης Γεωλογικής Καταλληλότητας (Κεφ.Α3). 

Κατάσταση περιβάλλοντος - επιπτώσεις από την οικιστική ανάπτυξη και τις 

εξορυκτική δραστηριότητα (επιχειρήσεις, λατομεία

Η βιομηχανική δραστηριότητα συχνά συνοδεύεται και από περιβαλλοντικά προβλήματα, που οφείλονται 

ών στο περιβάλλον, είτε σε αστοχία χωροθέτησης, είτε σε συνδυασμό των 

Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις λόγω των ρυπαντικών απορρίψεων στο περιβάλλον εκδηλώνονται υπό τη 

μορφή: α) εκπομπών ατμοσφαιρικών ρύπων, β) υγρών αποβλήτων που απαιτούν συνήθως κατάλληλη 

επεξεργασία και διάθεση, γ) στερεών ή και επικίνδυνων αποβλήτων, που απαιτούν κατάλληλη διαχείριση, δ) 

εκπομπών θορύβου, που απαιτούν κατάλληλα μέτρα αντιμετώπισης. 

Η αστοχία χωροθέτησης από την άλλη πλευρά οφείλεται: 

Είτε σε κακή επιλογή της θέσης εγκατάστασης της βιομηχανικής δραστηριότητας π.χ. λόγω: 

απουσίας κατάλληλου αποδέκτη διάθεσης των αποβλήτων, β) έλλειψης επαρκών υποδομών 

διαχείρισης των αποβλήτων, γ) δέσμευσης έκτασης που θα μπορούσε να αποδοθεί σε άλλες χρήσεις, 

όπως γεωργικές, κτηνοτροφικές, τουριστικές κ.ά., δ) γειτνίασης με αρχαιολογικ

χώρους ή ευαίσθητους αποδέκτες ή αστικά ή οικιστικά κέντρα, κ.λπ. 

Είτε σε υπερσυγκέντρωση βιομηχανικών δραστηριοτήτων σε μια περιοχή, οι συνολικές 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις των οποίων υπερβαίνουν τη φέρουσα αφομοιωτική ικανότητα του 

ριβάλλοντος της περιοχής αυτής. 
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Επικύρωση οριογραμμών ρέματος στην περιοχή Βαντέ Δήμου 
Νομού Χανίων 

Επικύρωση οριογραμμών ρέματος στην περιοχή Τσικαλαριά 
Δ. Σούδας Νομού Χανίων 

Επικύρωση οριογραμμών του ρέματος Βαθύριακκο στην 
Ελ. Βενιζέλου, Ν. Χανίων 

Επικύρωση οριογραμμών ρέματος στην περιοχή Λυγίδες του 
Δήμου Θερίσσου Ν. Χανίων 

υδρολογικά και υδρογεωλογικά χαρακτηριστικά της περιοχής μελέτης  αναλύονται εκτενώς στο 

επιπτώσεις από την οικιστική ανάπτυξη και τις 

, λατομεία κ.λπ) 

Η βιομηχανική δραστηριότητα συχνά συνοδεύεται και από περιβαλλοντικά προβλήματα, που οφείλονται 

στο περιβάλλον, είτε σε αστοχία χωροθέτησης, είτε σε συνδυασμό των 

Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις λόγω των ρυπαντικών απορρίψεων στο περιβάλλον εκδηλώνονται υπό τη 

μορφή: α) εκπομπών ατμοσφαιρικών ρύπων, β) υγρών αποβλήτων που απαιτούν συνήθως κατάλληλη 

υνων αποβλήτων, που απαιτούν κατάλληλη διαχείριση, δ) 

Είτε σε κακή επιλογή της θέσης εγκατάστασης της βιομηχανικής δραστηριότητας π.χ. λόγω: α) 

απουσίας κατάλληλου αποδέκτη διάθεσης των αποβλήτων, β) έλλειψης επαρκών υποδομών 

διαχείρισης των αποβλήτων, γ) δέσμευσης έκτασης που θα μπορούσε να αποδοθεί σε άλλες χρήσεις, 

όπως γεωργικές, κτηνοτροφικές, τουριστικές κ.ά., δ) γειτνίασης με αρχαιολογικούς ή πολιτιστικούς 

Είτε σε υπερσυγκέντρωση βιομηχανικών δραστηριοτήτων σε μια περιοχή, οι συνολικές 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις των οποίων υπερβαίνουν τη φέρουσα αφομοιωτική ικανότητα του 
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Σύμφωνα με τα εν ισχύι στοιχεία του Επιμελητηρίου Χανίων, στο Δήμο Χανίων δραστηριοποιούνται 

συνολικά 13.521 επιχειρήσεις (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Συναιτερισμοί, ατομικές επιχειρήσεις κ.λπ εντός και εκτός του 

Βιομηχανικού Πάρκου Χανίων). Από αυτές, οι 297 επιχειρήσεις είναι εγγεγραμμένες στη Διεύθυνση Ανάπτυξης 

της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων. Παρακάτω, πραγματοποιείται αναλυτική παρουσίαση των επιχειρήσεων 

βάσει της επεξεργασίας των δεδομένων, που πραγματοποιήθηκε από την Ομά

σύμφωνη με την ΚΥΑ Αριθ. οικ. 3137/191/Φ.15/ΦΕΚ1048Β/04

μέσο όρο ποσοστιαία κατανομή των επιχειρήσεων ανά μεταποιητική δραστηριότητα.

 

Διάγραμμα Α.3.1.6.: Ποσοστιαία κατανομή των επιχειρήσεων ανά μεταποιητική δραστηριότητα
Οπως προκύπτει από το Διάγραμμα το μεγαλύτερο ποσοστό των καταγεγραμμένων μονάδων 

δραστηριοποιείται στον κλάδο των δραστηριοτήτων που δεν κατατάσσονται στην παραπάνω ΚΥΑ και 

ακολουθούν οι βιομηχανίες/βιοτεχνίες τροφίμων και ποτών και οι βιοηχανίες/βιοτεχνίες που 

δραστηριοποιούνται στην παραγωγή μη μεταλλικών ορυκτών.
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ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

Σύμφωνα με τα εν ισχύι στοιχεία του Επιμελητηρίου Χανίων, στο Δήμο Χανίων δραστηριοποιούνται 

συνολικά 13.521 επιχειρήσεις (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Συναιτερισμοί, ατομικές επιχειρήσεις κ.λπ εντός και εκτός του 

υ Χανίων). Από αυτές, οι 297 επιχειρήσεις είναι εγγεγραμμένες στη Διεύθυνση Ανάπτυξης 

της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων. Παρακάτω, πραγματοποιείται αναλυτική παρουσίαση των επιχειρήσεων 

βάσει της επεξεργασίας των δεδομένων, που πραγματοποιήθηκε από την Ομάδα Μελέτης και η οποία είναι 

σύμφωνη με την ΚΥΑ Αριθ. οικ. 3137/191/Φ.15/ΦΕΚ1048Β/04-04-2012. Στο Διάγραμμα, απεικονίζεται η κατά 

μέσο όρο ποσοστιαία κατανομή των επιχειρήσεων ανά μεταποιητική δραστηριότητα. 

Ποσοστιαία κατανομή των επιχειρήσεων ανά μεταποιητική δραστηριότητα
Οπως προκύπτει από το Διάγραμμα το μεγαλύτερο ποσοστό των καταγεγραμμένων μονάδων 

δραστηριοποιείται στον κλάδο των δραστηριοτήτων που δεν κατατάσσονται στην παραπάνω ΚΥΑ και 

βιομηχανίες/βιοτεχνίες τροφίμων και ποτών και οι βιοηχανίες/βιοτεχνίες που 

δραστηριοποιούνται στην παραγωγή μη μεταλλικών ορυκτών. 
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Σύμφωνα με τα εν ισχύι στοιχεία του Επιμελητηρίου Χανίων, στο Δήμο Χανίων δραστηριοποιούνται 

συνολικά 13.521 επιχειρήσεις (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Συναιτερισμοί, ατομικές επιχειρήσεις κ.λπ εντός και εκτός του 

υ Χανίων). Από αυτές, οι 297 επιχειρήσεις είναι εγγεγραμμένες στη Διεύθυνση Ανάπτυξης 

της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων. Παρακάτω, πραγματοποιείται αναλυτική παρουσίαση των επιχειρήσεων 

δα Μελέτης και η οποία είναι 

Στο Διάγραμμα, απεικονίζεται η κατά 

 

 

Ποσοστιαία κατανομή των επιχειρήσεων ανά μεταποιητική δραστηριότητα 
Οπως προκύπτει από το Διάγραμμα το μεγαλύτερο ποσοστό των καταγεγραμμένων μονάδων 

δραστηριοποιείται στον κλάδο των δραστηριοτήτων που δεν κατατάσσονται στην παραπάνω ΚΥΑ και 

βιομηχανίες/βιοτεχνίες τροφίμων και ποτών και οι βιοηχανίες/βιοτεχνίες που 
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Στη συνέχεια του παρόντος δίνονται βιβλιογραφικά στοιχεία για τους ρύπους που παράγονται από κάθε 

βιομηχανική δραστηριότητα που συναντάται στο Δήμο Χανίων. Συγκεκριμένα αναφέρονται οι δραστηριότητες 

εκείνες που είναι δυνατό να προκαλέσουν ρύπανση του περιβάλλοντος.

 Βιοτεχνικό Πάρκο (ΒΙΟ.ΠΑ.) Χανίων 

Η κατασκευή του βιοτεχνικού πάρκου είχε στόχο να καλύψει τις σύγχρονες απαιτήσε

του νομού Χανίων, αφού με τη συγκέντρωση σε ένα οργανωμένο χώρο, αποσυμφορείται ο οικιστικός ιστός και 

βελτιώνονται οι συνθήκες λειτουργίας των βιοτεχνικών επιχειρήσεων. Με τη συγκέντρωση των μικρών 

βιοτεχνικών μονάδων αποφεύγεται η διασπ

αλλοιώνονται και δεν υποβαθμίζονται μεγάλες εδαφικές περιοχές και τμήματα της πόλης. Δημιουργείται 

οργανωμένη δόμηση που προσαρμόζεται στις περιβαλλοντικές συνθήκες της περιοχής. 

Οι αυξημένοι χώροι πρασίνου διαμορφώνουν μια αισθητική που αναβαθμίζει το περιβάλλον. 

Διευκολύνεται ο έλεγχος των εγκαταστάσεων είτε από τους ίδιους τους επιχειρηματίες είτε από τις δημόσιες 

αρχές. Επιτυγχάνονται οικονομίες κλίμακας από τη δημιουργία κοινών εγκαταστά

βιολογικός καθαρισμός, συστήματα ασφαλείας των εγκαταστάσεων και πυρασφάλειας, επικοινωνιών κ

Είναι δυνατή η χρήση νέων σύγχρονων υποδομών όπως η ηλεκτρονική διασύνδεση με δίκτυα πληροφοριών ή 

τράπεζες δεδομένων. Παρέχεται η δυ

μονάδων. Δίνεται η δυνατότητα στις εγκατεστημένες επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν τα κίνητρα εγκατάστασης 

μετεγκατάστασης και ανάπτυξης από τις ευνοϊκές ρυθμίσεις του Ν.2445/97 και άλλων αναπτυξια

Δίνεται η δυνατότητα λειτουργίας εκθεσιακών κέντρων ή κέντρων προβολής προϊόντων. Δίνεται η δυνατότητα 

σύνδεσης των επιχειρήσεων με ερευνητικά Ινστιτούτα, υπηρεσιών του δημοσίου τομέα και κοινωφελών 

οργανισμών.  

Το ΒΙΟ.ΠΑ. Χανίων έχει οργανωθεί 

κτίρια για ισάριθμες μη ρυπογόνες βιοτεχνικές μονάδες, 37 μονάδες χειροτεχνών καλλιτεχνών (καλλιτεχνικό 

χωριό), το κέντρο εξυπηρέτησης όπου λειτουργούν τα γραφεία του φορέα διοίκησης και διαχεί

κυλικείο και η Θερμοκοιτίδα Νέων Επιχειρήσεων. 

εργαστηρίων συντηρητών, εκθεσιακ

υποστήριξης των επιχειρήσεων του ΒΙΟ.ΠΑ. Στον ενιαίο χώρο του

πρασίνου και χώρος αθλοπαιδιών. Συνολικά καταλαμβάνει 136 στρέμματα και βρίσκεται στα Τσικαλαριά 

Σούδας, στο κόμβο της εθνικής οδού Χανίων 
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ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

Στη συνέχεια του παρόντος δίνονται βιβλιογραφικά στοιχεία για τους ρύπους που παράγονται από κάθε 

που συναντάται στο Δήμο Χανίων. Συγκεκριμένα αναφέρονται οι δραστηριότητες 

εκείνες που είναι δυνατό να προκαλέσουν ρύπανση του περιβάλλοντος. 

Βιοτεχνικό Πάρκο (ΒΙΟ.ΠΑ.) Χανίων  

Η κατασκευή του βιοτεχνικού πάρκου είχε στόχο να καλύψει τις σύγχρονες απαιτήσε

με τη συγκέντρωση σε ένα οργανωμένο χώρο, αποσυμφορείται ο οικιστικός ιστός και 

βελτιώνονται οι συνθήκες λειτουργίας των βιοτεχνικών επιχειρήσεων. Με τη συγκέντρωση των μικρών 

βιοτεχνικών μονάδων αποφεύγεται η διασπορά σε διάφορες περιοχές εκτός και εντός της πόλεως και έτσι δεν 

αλλοιώνονται και δεν υποβαθμίζονται μεγάλες εδαφικές περιοχές και τμήματα της πόλης. Δημιουργείται 

οργανωμένη δόμηση που προσαρμόζεται στις περιβαλλοντικές συνθήκες της περιοχής. 

ι χώροι πρασίνου διαμορφώνουν μια αισθητική που αναβαθμίζει το περιβάλλον. 

Διευκολύνεται ο έλεγχος των εγκαταστάσεων είτε από τους ίδιους τους επιχειρηματίες είτε από τις δημόσιες 

αρχές. Επιτυγχάνονται οικονομίες κλίμακας από τη δημιουργία κοινών εγκαταστά

βιολογικός καθαρισμός, συστήματα ασφαλείας των εγκαταστάσεων και πυρασφάλειας, επικοινωνιών κ

ίναι δυνατή η χρήση νέων σύγχρονων υποδομών όπως η ηλεκτρονική διασύνδεση με δίκτυα πληροφοριών ή 

τράπεζες δεδομένων. Παρέχεται η δυνατότητα επιχειρηματικών συνεργασιών μεταξύ των εγκατεστημένων 

μονάδων. Δίνεται η δυνατότητα στις εγκατεστημένες επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν τα κίνητρα εγκατάστασης 

μετεγκατάστασης και ανάπτυξης από τις ευνοϊκές ρυθμίσεις του Ν.2445/97 και άλλων αναπτυξια

Δίνεται η δυνατότητα λειτουργίας εκθεσιακών κέντρων ή κέντρων προβολής προϊόντων. Δίνεται η δυνατότητα 

σύνδεσης των επιχειρήσεων με ερευνητικά Ινστιτούτα, υπηρεσιών του δημοσίου τομέα και κοινωφελών 

Το ΒΙΟ.ΠΑ. Χανίων έχει οργανωθεί και θεσμοτηθεί βάσει του N.4458/65. Περιλαμβάνει

κτίρια για ισάριθμες μη ρυπογόνες βιοτεχνικές μονάδες, 37 μονάδες χειροτεχνών καλλιτεχνών (καλλιτεχνικό 

χωριό), το κέντρο εξυπηρέτησης όπου λειτουργούν τα γραφεία του φορέα διοίκησης και διαχεί

κυλικείο και η Θερμοκοιτίδα Νέων Επιχειρήσεων. Περιλαμβάνει χώρους υποδοχής, τ

συντηρητών, εκθεσιακών χώρων παραγομένων προϊόντων και γραφείο

υποστήριξης των επιχειρήσεων του ΒΙΟ.ΠΑ. Στον ενιαίο χώρο του ΒΙΟ.ΠΑ. ανήκουν περίπου 23 στρέμματα 

πρασίνου και χώρος αθλοπαιδιών. Συνολικά καταλαμβάνει 136 στρέμματα και βρίσκεται στα Τσικαλαριά 

Σούδας, στο κόμβο της εθνικής οδού Χανίων - Ρεθύμνου. 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 
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Στη συνέχεια του παρόντος δίνονται βιβλιογραφικά στοιχεία για τους ρύπους που παράγονται από κάθε 

που συναντάται στο Δήμο Χανίων. Συγκεκριμένα αναφέρονται οι δραστηριότητες 

Η κατασκευή του βιοτεχνικού πάρκου είχε στόχο να καλύψει τις σύγχρονες απαιτήσεις της βιοτεχνίας 

με τη συγκέντρωση σε ένα οργανωμένο χώρο, αποσυμφορείται ο οικιστικός ιστός και 

βελτιώνονται οι συνθήκες λειτουργίας των βιοτεχνικών επιχειρήσεων. Με τη συγκέντρωση των μικρών 

ορά σε διάφορες περιοχές εκτός και εντός της πόλεως και έτσι δεν 

αλλοιώνονται και δεν υποβαθμίζονται μεγάλες εδαφικές περιοχές και τμήματα της πόλης. Δημιουργείται 

οργανωμένη δόμηση που προσαρμόζεται στις περιβαλλοντικές συνθήκες της περιοχής.  

ι χώροι πρασίνου διαμορφώνουν μια αισθητική που αναβαθμίζει το περιβάλλον. 

Διευκολύνεται ο έλεγχος των εγκαταστάσεων είτε από τους ίδιους τους επιχειρηματίες είτε από τις δημόσιες 

αρχές. Επιτυγχάνονται οικονομίες κλίμακας από τη δημιουργία κοινών εγκαταστάσεων (δίκτυα ύδρευσης, 

βιολογικός καθαρισμός, συστήματα ασφαλείας των εγκαταστάσεων και πυρασφάλειας, επικοινωνιών κ.λπ.). 

ίναι δυνατή η χρήση νέων σύγχρονων υποδομών όπως η ηλεκτρονική διασύνδεση με δίκτυα πληροφοριών ή 

νατότητα επιχειρηματικών συνεργασιών μεταξύ των εγκατεστημένων 

μονάδων. Δίνεται η δυνατότητα στις εγκατεστημένες επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν τα κίνητρα εγκατάστασης 

μετεγκατάστασης και ανάπτυξης από τις ευνοϊκές ρυθμίσεις του Ν.2445/97 και άλλων αναπτυξιακών νόμων. 

Δίνεται η δυνατότητα λειτουργίας εκθεσιακών κέντρων ή κέντρων προβολής προϊόντων. Δίνεται η δυνατότητα 

σύνδεσης των επιχειρήσεων με ερευνητικά Ινστιτούτα, υπηρεσιών του δημοσίου τομέα και κοινωφελών 

εριλαμβάνει 87 βιοτεχνικά 

κτίρια για ισάριθμες μη ρυπογόνες βιοτεχνικές μονάδες, 37 μονάδες χειροτεχνών καλλιτεχνών (καλλιτεχνικό 

χωριό), το κέντρο εξυπηρέτησης όπου λειτουργούν τα γραφεία του φορέα διοίκησης και διαχείρισης, το 

Περιλαμβάνει χώρους υποδοχής, τράπεζας, ιατρείου, 

παραγομένων προϊόντων και γραφείου μελετών και 

ΒΙΟ.ΠΑ. ανήκουν περίπου 23 στρέμματα 

πρασίνου και χώρος αθλοπαιδιών. Συνολικά καταλαμβάνει 136 στρέμματα και βρίσκεται στα Τσικαλαριά 
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Σύμφωνα με τα δεδομένα του Επιμελητηρίου Χανίων και της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής 

Ενότητας Χανίων, εντός του ΒΙΟ.ΠΑ. Χανίων είναι εγγεγραμμένες 144 επιχειρήσεις. Μεγάλο ποσοστό αυτών, 

αφορούν δραστηριότητες χονδρικού εμπορίου 

εντάσσονται στην ΚΥΑ Αριθ. οικ. 3137/191/Φ.15/ΦΕΚ 1048Β/04

παρούσα φάση μεγάλος αριθμός κτιρίων είναι κενά.

 Επιχειρήσεις εκτός Βιοτεχνικού Πάρκου (ΒΙΟ.ΠΑ.) Χανίων 

Οι υπόλοιπες 13.337 επιχειρήσεις που βρίσκονται εκτός του ΒΙΟ.ΠΑ. Χανίων, χωροθετούνται διάσπαρτα 

σχεδόν στο σύνολο των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου, με την συντριπτική πλειοψηφία τους 

εγκατεστημένες στην έδρα του Δήμου και αφορούν το σύνολο των μεταποιητικών δραστηριοτήτων πο

εξετάζει η ΚΥΑ Αριθ. οικ. 3137/191/Φ.15/ΦΕΚ 1048Β/04

Στον χάρτη Α.3.1. που συνοδεύει την παρούσα μελέτη, απεικονίζονται οι μεγαλύτερες μεταποιητικές 

δραστηριότητες σε δυναμικότητα και ισχύ που χωροθετούνται εντός της περιοχής μελέτης και δύνατα

προκαλούν προβλήματα ρύπανσης στο περιβάλλον, στην περίπτωση που δεν ακολουθούνται οι 

περιβαλλοντικοί όροι λειτουργίας τους. Οι βιομηχανίες αυτές αφορούν στην επεξεργασία όλων των προϊόντων 

της ελιάς για την παραγωγή ελαιολάδου, πυρηνελαίου και σαπουν

τσιμεντοκονιών και υποστρωμάτων, στην παραγωγή αλεύρων, ζωοτροφών και τυροκομικών προϊόντων και 

στην παραγωγή, μεταποίηση και τυποποίηση χυμών.

 Εγκαταστάσεις στις οποίες εφαρμόζεται η Οδηγία 

Η Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξέδωσε το 1982 την Κοινοτική Οδηγία 82/501/EK, γνωστή ως 

Οδηγία Seveso με την οποία καθόριζε μέτρα και περιορισμούς για την αντιμετώπιση των κινδύνων από 

ατυχήματα μεγάλης έκτασης, όπως πυρκαγιές, εκρήξεις, διαρροές τοξικών και επικινδύνω

βιομηχανικές δραστηριότητες. Σήμερα η Οδηγία αυτή έχει αναθεωρηθεί και ισχύει η 

96/82/EK, γνωστότερη ως Οδηγία Seveso ΙΙ, 

διευρυμένο πεδίο εφαρμογής. Στην Ελλάδα η Οδηγία 96/82/EK (Οδηγία Seveso ΙΙ), εφαρμόζεται με την 

Υπουργική Απόφαση με αριθμό 12044/613/19

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

 
ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

Σύμφωνα με τα δεδομένα του Επιμελητηρίου Χανίων και της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής 

Ενότητας Χανίων, εντός του ΒΙΟ.ΠΑ. Χανίων είναι εγγεγραμμένες 144 επιχειρήσεις. Μεγάλο ποσοστό αυτών, 

αφορούν δραστηριότητες χονδρικού εμπορίου – αποθήκευσης και δραστηριότητες 

Αριθ. οικ. 3137/191/Φ.15/ΦΕΚ 1048Β/04-04-2012. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην 

παρούσα φάση μεγάλος αριθμός κτιρίων είναι κενά. 

Επιχειρήσεις εκτός Βιοτεχνικού Πάρκου (ΒΙΟ.ΠΑ.) Χανίων  

πιχειρήσεις που βρίσκονται εκτός του ΒΙΟ.ΠΑ. Χανίων, χωροθετούνται διάσπαρτα 

σχεδόν στο σύνολο των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου, με την συντριπτική πλειοψηφία τους 

εγκατεστημένες στην έδρα του Δήμου και αφορούν το σύνολο των μεταποιητικών δραστηριοτήτων πο

εξετάζει η ΚΥΑ Αριθ. οικ. 3137/191/Φ.15/ΦΕΚ 1048Β/04-04-2012.  

Στον χάρτη Α.3.1. που συνοδεύει την παρούσα μελέτη, απεικονίζονται οι μεγαλύτερες μεταποιητικές 

δραστηριότητες σε δυναμικότητα και ισχύ που χωροθετούνται εντός της περιοχής μελέτης και δύνατα

προκαλούν προβλήματα ρύπανσης στο περιβάλλον, στην περίπτωση που δεν ακολουθούνται οι 

περιβαλλοντικοί όροι λειτουργίας τους. Οι βιομηχανίες αυτές αφορούν στην επεξεργασία όλων των προϊόντων 

της ελιάς για την παραγωγή ελαιολάδου, πυρηνελαίου και σαπουνιού, στην παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος, 

τσιμεντοκονιών και υποστρωμάτων, στην παραγωγή αλεύρων, ζωοτροφών και τυροκομικών προϊόντων και 

στην παραγωγή, μεταποίηση και τυποποίηση χυμών. 

Εγκαταστάσεις στις οποίες εφαρμόζεται η Οδηγία Seveso  

υρωπαϊκής Ένωσης εξέδωσε το 1982 την Κοινοτική Οδηγία 82/501/EK, γνωστή ως 

Οδηγία Seveso με την οποία καθόριζε μέτρα και περιορισμούς για την αντιμετώπιση των κινδύνων από 

ατυχήματα μεγάλης έκτασης, όπως πυρκαγιές, εκρήξεις, διαρροές τοξικών και επικινδύνω

βιομηχανικές δραστηριότητες. Σήμερα η Οδηγία αυτή έχει αναθεωρηθεί και ισχύει η 

, γνωστότερη ως Οδηγία Seveso ΙΙ, η οποία μαζί με την τροποποίησή της (2003/105/ΕΚ)

διευρυμένο πεδίο εφαρμογής. Στην Ελλάδα η Οδηγία 96/82/EK (Οδηγία Seveso ΙΙ), εφαρμόζεται με την 

Υπουργική Απόφαση με αριθμό 12044/613/19-3-2007 περί «Καθορισμού μέτρων και όρων για την 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 
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Σύμφωνα με τα δεδομένα του Επιμελητηρίου Χανίων και της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής 

Ενότητας Χανίων, εντός του ΒΙΟ.ΠΑ. Χανίων είναι εγγεγραμμένες 144 επιχειρήσεις. Μεγάλο ποσοστό αυτών, 

δραστηριότητες catering και δεν 

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην 

πιχειρήσεις που βρίσκονται εκτός του ΒΙΟ.ΠΑ. Χανίων, χωροθετούνται διάσπαρτα 

σχεδόν στο σύνολο των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου, με την συντριπτική πλειοψηφία τους 

εγκατεστημένες στην έδρα του Δήμου και αφορούν το σύνολο των μεταποιητικών δραστηριοτήτων που 

Στον χάρτη Α.3.1. που συνοδεύει την παρούσα μελέτη, απεικονίζονται οι μεγαλύτερες μεταποιητικές 

δραστηριότητες σε δυναμικότητα και ισχύ που χωροθετούνται εντός της περιοχής μελέτης και δύναται να 

προκαλούν προβλήματα ρύπανσης στο περιβάλλον, στην περίπτωση που δεν ακολουθούνται οι 

περιβαλλοντικοί όροι λειτουργίας τους. Οι βιομηχανίες αυτές αφορούν στην επεξεργασία όλων των προϊόντων 

ιού, στην παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος, 

τσιμεντοκονιών και υποστρωμάτων, στην παραγωγή αλεύρων, ζωοτροφών και τυροκομικών προϊόντων και 

υρωπαϊκής Ένωσης εξέδωσε το 1982 την Κοινοτική Οδηγία 82/501/EK, γνωστή ως 

Οδηγία Seveso με την οποία καθόριζε μέτρα και περιορισμούς για την αντιμετώπιση των κινδύνων από 

ατυχήματα μεγάλης έκτασης, όπως πυρκαγιές, εκρήξεις, διαρροές τοξικών και επικινδύνων αερίων σε 

βιομηχανικές δραστηριότητες. Σήμερα η Οδηγία αυτή έχει αναθεωρηθεί και ισχύει η Κοινοτική Οδηγία 

τροποποίησή της (2003/105/ΕΚ) έχουν 

διευρυμένο πεδίο εφαρμογής. Στην Ελλάδα η Οδηγία 96/82/EK (Οδηγία Seveso ΙΙ), εφαρμόζεται με την Κοινή 

περί «Καθορισμού μέτρων και όρων για την 
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αντιμετώπιση κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης σε εγκαταστάσεις ή

επικίνδυνων ουσιών, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2003/105/ΕΚ 

376/Β/19-3-2007)» και όπως διορθώθηκε στο 

εγκαταστάσεις Seveso, έγκειται στο ότι οι συναρμόδιοι φορείς οφείλουν να οργανώνουν και να θέτουν σε 

εφαρμογή ένα σύστημα τακτικών επιθεωρήσεων για να ελέγχεται εάν οι υπεύθυνοι των εγκαταστάσε

συνεπείς με τις σχετικές νομοθετικές υποχρεώσεις.

Υπάρχει ακόμη η Διεθνής Σύμβαση για τις διασυνοριακές επιπτώσεις των βιομηχανικών ατυχημάτων του

ΟΗΕ που υπογράφηκε το 1992 στο Ελσίνκι, και έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων L326/3.12.98. Σκοπός της Σύμβασης είναι η προστασία του ανθρώπου και του περιβάλλοντος από 

βιομηχανικά ατυχήματα που μπορεί να προκαλέσουν διασυν

κυρώσει την εν λόγω Σύμβαση. 

Οι βιομηχανίες Seveso είναι εταιρείες που αποθηκεύουν μεγάλες ποσότητες επικίνδυνων ουσιών όπως

πυροτεχνήματα, πετρέλαιο ή τοξικά χημικά. Η Οδηγία Seveso περιλαμβάνει κάποιες κατε

για την πρόληψη και μείωση μεγάλων ατυχημάτων, που υποχρεούνται να τηρούν οι βιομηχανίες. 

στοχεύει στην πρόληψη μεγάλων ατυχημάτων σχετιζομένων με επικίνδυνες ουσίες και στον περιορισμό των 

συνεπειών τους επί του ανθρώπου και το

αποτελεσματικό τρόπο υψηλή διακοινοτική προστασία.

Εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Χανίων, υπάρχουν 

οποίες οι δυο πρώτες αναφερόμενες (ΔΕΗ Α.Ε. 

περιοχής της παρούσας μελέτης: 

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

 
ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

αντιμετώπιση κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης σε εγκαταστάσεις ή μονάδες, λόγω της ύπαρξης 

επικίνδυνων ουσιών, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2003/105/ΕΚ 

2007)» και όπως διορθώθηκε στο ΦΕΚ 2259/Β/ 27-11-2007. Η απαίτηση για Επιθεωρήσεις στις 

εγκαταστάσεις Seveso, έγκειται στο ότι οι συναρμόδιοι φορείς οφείλουν να οργανώνουν και να θέτουν σε 

εφαρμογή ένα σύστημα τακτικών επιθεωρήσεων για να ελέγχεται εάν οι υπεύθυνοι των εγκαταστάσε

συνεπείς με τις σχετικές νομοθετικές υποχρεώσεις. 

Διεθνής Σύμβαση για τις διασυνοριακές επιπτώσεις των βιομηχανικών ατυχημάτων του

που υπογράφηκε το 1992 στο Ελσίνκι, και έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων L326/3.12.98. Σκοπός της Σύμβασης είναι η προστασία του ανθρώπου και του περιβάλλοντος από 

βιομηχανικά ατυχήματα που μπορεί να προκαλέσουν διασυνοριακές επιπτώσεις. Η Ελλάδα έχει υπογράψει και 

Seveso είναι εταιρείες που αποθηκεύουν μεγάλες ποσότητες επικίνδυνων ουσιών όπως

πυροτεχνήματα, πετρέλαιο ή τοξικά χημικά. Η Οδηγία Seveso περιλαμβάνει κάποιες κατε

για την πρόληψη και μείωση μεγάλων ατυχημάτων, που υποχρεούνται να τηρούν οι βιομηχανίες. 

στοχεύει στην πρόληψη μεγάλων ατυχημάτων σχετιζομένων με επικίνδυνες ουσίες και στον περιορισμό των 

συνεπειών τους επί του ανθρώπου και του περιβάλλοντος, προκειμένου να εξασφαλισθεί κατά συνεκτικό και 

αποτελεσματικό τρόπο υψηλή διακοινοτική προστασία. 

Εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Χανίων, υπάρχουν τέσσερις εγκαταστάσεις Seveso

οποίες οι δυο πρώτες αναφερόμενες (ΔΕΗ Α.Ε. – ΑΗΣ Χανίων και Ασπροπυργκάζ Α.Ε.) βρίσκονται εντός της 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 
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μονάδες, λόγω της ύπαρξης 

επικίνδυνων ουσιών, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2003/105/ΕΚ - Οδηγία Seveso (ΦΕΚ 

Η απαίτηση για Επιθεωρήσεις στις 

εγκαταστάσεις Seveso, έγκειται στο ότι οι συναρμόδιοι φορείς οφείλουν να οργανώνουν και να θέτουν σε 

εφαρμογή ένα σύστημα τακτικών επιθεωρήσεων για να ελέγχεται εάν οι υπεύθυνοι των εγκαταστάσεων είναι 

Διεθνής Σύμβαση για τις διασυνοριακές επιπτώσεις των βιομηχανικών ατυχημάτων του 

που υπογράφηκε το 1992 στο Ελσίνκι, και έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων L326/3.12.98. Σκοπός της Σύμβασης είναι η προστασία του ανθρώπου και του περιβάλλοντος από 

οριακές επιπτώσεις. Η Ελλάδα έχει υπογράψει και 

Seveso είναι εταιρείες που αποθηκεύουν μεγάλες ποσότητες επικίνδυνων ουσιών όπως 

πυροτεχνήματα, πετρέλαιο ή τοξικά χημικά. Η Οδηγία Seveso περιλαμβάνει κάποιες κατευθυντήριες γραμμές 

για την πρόληψη και μείωση μεγάλων ατυχημάτων, που υποχρεούνται να τηρούν οι βιομηχανίες. H οδηγία 

στοχεύει στην πρόληψη μεγάλων ατυχημάτων σχετιζομένων με επικίνδυνες ουσίες και στον περιορισμό των 

υ περιβάλλοντος, προκειμένου να εξασφαλισθεί κατά συνεκτικό και 

εγκαταστάσεις Seveso, από τις 

ΗΣ Χανίων και Ασπροπυργκάζ Α.Ε.) βρίσκονται εντός της 

 



 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

 

 

 ΔΕΗ Α.Ε. – Α.Η.Σ. Χανίων: Ατμοηλετρικός 

Σταθμός που βρίσκεται στη θέση 

Ξυλοκαμάρα Νεροκούρου και έλαβε τη θετική 

αξιόλογηση για τη μελέτη ασφαλείας με το 

έγγραφο του 

123235/1379/23-03-

 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΚΑΖ (ΚΟΣΜΟΓΚΑΖ ΕΛΛΑΣ

ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ) Α.Ε.: Δραστηριοποιείται στην 

παραγωγή αερίων βιομηχανικής χρήσης και 

βρίσκεται στην Αγ. Κυριακή Χαλέπας και τα 

πλήρη σενάρια της μελέτης ασφαλείας 

περιγράφονται στο έγγραφο

Α.Π. Δ3/Β/7394/14-5

02). 

 SILK OIL Α.Ε.Ε.Π.Υ.: Βρίσκεται στον Άγιο Ονούφριο.

 SHELL HELLAS A.E.: Βρίσκεται στον Άγιο Ονούφριο.

 

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει εγκρίνει το Γενικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Τεχνολογικών 

Ατυχημάτων Μεγάλης Έκτασης (ΣΑΤΑΜΕ), το οποίο αφορά στην αντιμετώπιση ατυχημάτων σε βιομηχανικές 

εγκαταστάσεις που εμπίπτουν στις διατάξεις της ΚΥΑ 12044/613

απεικονίζεται χαρτογραφικά η περιοχή εντός και εκτός κάθε εγκατάστασης SEVESO στη χώρα, με στόχο τον 

εντοπισμό των πιθανά πληττόμενων περιοχών σε περίπτωση ατυχήματος. Στη χαρτογραφική απεικόνιση 

αποδίδεται με τη μορφή κύκλων η Ζώνη ΙΙΙ

(ζώνη τρωτότητας) σε κάθε εγκατάσταση, ενώ παριστάνονται αναλυτικά όλες οι πιθανά πληττόμενες περιοχές 

στο χώρο γύρω από την κάθε εγκατάσταση βάση των Μελετών Ασφαλείας. Στο αναθεω

θα περιλαμβάνονται τα επιμέρους αντίστοιχα στοιχεία σε επίπεδο Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Περιφέρειας και 

Δήμου.  

Η διαχείριση των βιομηχανικών ατυχημάτων απαιτεί την υιοθέτηση ζωνών γύρω από τη θέση του 

ατυχήματος, ανάλογα με την έντασ

περιοχή, έξω από τα όρια της οποίας ο πληθυσμός θα πρέπει να θεωρείται ασφαλής, ενώ στο εσωτερικό της 

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

 
ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

Α.Η.Σ. Χανίων: Ατμοηλετρικός 

Σταθμός που βρίσκεται στη θέση 

Ξυλοκαμάρα Νεροκούρου και έλαβε τη θετική 

αξιόλογηση για τη μελέτη ασφαλείας με το 

έγγραφο του ΥΠΕΧΩΔΕ με Α.Π. 

-2005. 

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΚΑΖ (ΚΟΣΜΟΓΚΑΖ ΕΛΛΑΣ-

ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ) Α.Ε.: Δραστηριοποιείται στην 

παραγωγή αερίων βιομηχανικής χρήσης και 

βρίσκεται στην Αγ. Κυριακή Χαλέπας και τα 

πλήρη σενάρια της μελέτης ασφαλείας 

περιγράφονται στο έγγραφο του ΥΠΑΝ με 

5-02 (Α.Π. 127519/27-5-

Βρίσκεται στον Άγιο Ονούφριο. 

: Βρίσκεται στον Άγιο Ονούφριο. 

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει εγκρίνει το Γενικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Τεχνολογικών 

Ατυχημάτων Μεγάλης Έκτασης (ΣΑΤΑΜΕ), το οποίο αφορά στην αντιμετώπιση ατυχημάτων σε βιομηχανικές 

εγκαταστάσεις που εμπίπτουν στις διατάξεις της ΚΥΑ 12044/613/2007 (εγκαταστάσεις Seveso), όπου 

απεικονίζεται χαρτογραφικά η περιοχή εντός και εκτός κάθε εγκατάστασης SEVESO στη χώρα, με στόχο τον 

εντοπισμό των πιθανά πληττόμενων περιοχών σε περίπτωση ατυχήματος. Στη χαρτογραφική απεικόνιση 

κλων η Ζώνη ΙΙΙ-Προστασίας Πληθυσμού για το δυσμενέστερο σενάριο ατυχήματος 

(ζώνη τρωτότητας) σε κάθε εγκατάσταση, ενώ παριστάνονται αναλυτικά όλες οι πιθανά πληττόμενες περιοχές 

στο χώρο γύρω από την κάθε εγκατάσταση βάση των Μελετών Ασφαλείας. Στο αναθεω

θα περιλαμβάνονται τα επιμέρους αντίστοιχα στοιχεία σε επίπεδο Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Περιφέρειας και 

Η διαχείριση των βιομηχανικών ατυχημάτων απαιτεί την υιοθέτηση ζωνών γύρω από τη θέση του 

ατυχήματος, ανάλογα με την ένταση των επιπτώσεων στον άνθρωπο. Πρόκειται, συνήθως, για μια κυκλική 

περιοχή, έξω από τα όρια της οποίας ο πληθυσμός θα πρέπει να θεωρείται ασφαλής, ενώ στο εσωτερικό της 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 

Σελ. 81 από 486 

 

 

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει εγκρίνει το Γενικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Τεχνολογικών 

Ατυχημάτων Μεγάλης Έκτασης (ΣΑΤΑΜΕ), το οποίο αφορά στην αντιμετώπιση ατυχημάτων σε βιομηχανικές 

/2007 (εγκαταστάσεις Seveso), όπου 

απεικονίζεται χαρτογραφικά η περιοχή εντός και εκτός κάθε εγκατάστασης SEVESO στη χώρα, με στόχο τον 

εντοπισμό των πιθανά πληττόμενων περιοχών σε περίπτωση ατυχήματος. Στη χαρτογραφική απεικόνιση 

Προστασίας Πληθυσμού για το δυσμενέστερο σενάριο ατυχήματος 

(ζώνη τρωτότητας) σε κάθε εγκατάσταση, ενώ παριστάνονται αναλυτικά όλες οι πιθανά πληττόμενες περιοχές 

στο χώρο γύρω από την κάθε εγκατάσταση βάση των Μελετών Ασφαλείας. Στο αναθεωρημένο γενικό ΣΑΤΑΜΕ 

θα περιλαμβάνονται τα επιμέρους αντίστοιχα στοιχεία σε επίπεδο Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Περιφέρειας και 

Η διαχείριση των βιομηχανικών ατυχημάτων απαιτεί την υιοθέτηση ζωνών γύρω από τη θέση του 

η των επιπτώσεων στον άνθρωπο. Πρόκειται, συνήθως, για μια κυκλική 

περιοχή, έξω από τα όρια της οποίας ο πληθυσμός θα πρέπει να θεωρείται ασφαλής, ενώ στο εσωτερικό της 



 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

 

 

προσδιορίζονται επιμέρους ζώνες οι οποίες αντιστοιχούν σε συγκεκριμένες προστατευτικές 

εκκένωση, παραμονή σε κλειστούς χώρους) καθώς και μια μικρή ζώνη όπου επιτρέπεται να κινούνται μόνο τα 

άτομα που ασχολούνται με την αντιμετώπιση του ατυχήματος. Οι δυο βιομηχανίες 

στην περιοχή μελέτης, διαθέτουν εγκε

αναφέρεται και παραπάνω), όπου και παρουσιάζονται αναλυτικά οι ζώνες προστατευτικών δράσεων και 

συγκεκριμένα: η Ζώνη Ι: ζώνη προστασίας δυνάμεων καταστολής (σοβαροί τραυματισμοί και θάνατοι σ

σημαντικό ποσοστό), η Ζώνη ΙΙ: ζώνη προστασίας πληθυσμού από σοβαρές επιπτώσεις (μη ανατάξιμες βλάβες 

στην υγεία και πιθανοί θάνατοι σε μικρό ποσοστό του πληθυσμού) και ζώνη ΙΙΙ: ζώνη προστασίας του 

πληθυσμού από μέτριες επιπτώσεις (δεν αναμένονται θάνατ

βλάβες στην υγεία τους). 

 Ρύποι που παράγονται από βιομηχανικές δραστηρότητες στην περιοχή μελέτης

 Ελαιοτριβεία 

Στην περιοχή μελέτης εντοπίζονται σύμφωνα με την επιτόπια επίσκεψη και καταγραφή της ομάδας 

μελέτης του ΓΠΣ 6 ελαιοτριβεία που αποτυπώνονται στο χάρτη Α.3.1. Τα ελαιοτριβεία είναι χωροθετημένα 

εκτός του Πολεοδομικού Συγκροτήματος των Χανίων και είναι χωροθετημένα κατά κύριο λόγο εκτός των 

ορίων των οικισμών που βρίσκονται νοτίως του ΒΟΑΚ. 

Το κύριο πρόβλημα στα ελαιοτριβεία είναι τα υγρά απόβλητα, καθώς παρουσιάζουν ιδιαίτερα υψηλούς 

δείκτες ρύπανσης (BOD5, COD, αιωρούμενα στερεά) και περιέχουν φυσικές χρωστικές ουσίες που είναι πολύ 

δύσκολο να απομακρυνθούν με τις κλασικές μεθόδους καθαρισμού.

Στα ελαιοτριβεία δεν εκλύονται σημαντικές ποσότητες αέριων αποβλήτων, αν και υπάρχει η πιθανότητα 

έκλυσης οσμών λόγω κακής αποθήκευσης των ελαίων και των ελαιοπυρήνων.

Τα κύρια απόβλητα κατά την παραγωγή ελαιόλαδου είναι υγρά απόβλητα και προέρχονται από το στάδιο 

της έκθλιψης (εφόσον χρησιμοποιείται ως μέθοδος εξαγωγής ελαιόλαδου), από το στάδιο του τελικού 

φυγοκεντρικού διαχωρισμού και από το στάδιο της πλύσης του ελαιόκαρπου με καθαρό νερό. Υγρά απόβλητα 

είναι τα φυτικά υγρά του ελαιοκάρπου, αυξημένα με το νερό κατερ

ελαιοζύμης, πρόσθετο νερό διαχωριστήρων, καθαρισμός ελαιοτριβείου κ.λπ.). Τα απόβλητα είναι σκούρου 

χρώματος με χαρακτηριστική οσμή και σύμφωνα με τα περιορισμένα διαθέσιμα στοιχεία παρουσιάζουν 

ιδιαίτερα υψηλούς δείκτες ρύπανσης (BOD

Ο όγκος των αποβλήτων για τα μικρά ελαιοτριβεία (έως 3 πιεστήρια) υπολογίζεται σε 1 m

ελαιοκάρπου ή σε 5 m3/τόνο ελαιόλαδου με πιθανή διακύμανση από 3

(Economopoulos 1993, Mαρκαντωνάτος 

πλύσης, το 76-80% από το στάδιο έκθλιψης και διαχωρισμού, ενώ το 4% είναι υγρά απόβλητα απολάσπωσης 

από το στάδιο του τελικού διαχωρισμού. Στη βιβλιογραφία δίδονται οι εξής τιμές για την ποιότητα 

παραγόμενων αποβλήτων: BOD5: 42 kg/τόνο ελαιοκάρπου ή 210 kg/τόνο ελαιόλαδου, και TSS: 65 kg/τόνο 

ελαιοκάρπου ή 325 kg/τόνο ελαιόλαδου (Economopoulos, 1993).

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

 
ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

προσδιορίζονται επιμέρους ζώνες οι οποίες αντιστοιχούν σε συγκεκριμένες προστατευτικές 

εκκένωση, παραμονή σε κλειστούς χώρους) καθώς και μια μικρή ζώνη όπου επιτρέπεται να κινούνται μόνο τα 

άτομα που ασχολούνται με την αντιμετώπιση του ατυχήματος. Οι δυο βιομηχανίες 

στην περιοχή μελέτης, διαθέτουν εγκεκριμένες τις απαραίτητες μελέτες ασφαλείας που απαιτούνται (όπως 

αναφέρεται και παραπάνω), όπου και παρουσιάζονται αναλυτικά οι ζώνες προστατευτικών δράσεων και 

συγκεκριμένα: η Ζώνη Ι: ζώνη προστασίας δυνάμεων καταστολής (σοβαροί τραυματισμοί και θάνατοι σ

σημαντικό ποσοστό), η Ζώνη ΙΙ: ζώνη προστασίας πληθυσμού από σοβαρές επιπτώσεις (μη ανατάξιμες βλάβες 

στην υγεία και πιθανοί θάνατοι σε μικρό ποσοστό του πληθυσμού) και ζώνη ΙΙΙ: ζώνη προστασίας του 

πληθυσμού από μέτριες επιπτώσεις (δεν αναμένονται θάνατοι ενώ σε μικρό αριθμό ατόμων αναμένονται 

Ρύποι που παράγονται από βιομηχανικές δραστηρότητες στην περιοχή μελέτης

Στην περιοχή μελέτης εντοπίζονται σύμφωνα με την επιτόπια επίσκεψη και καταγραφή της ομάδας 

ΓΠΣ 6 ελαιοτριβεία που αποτυπώνονται στο χάρτη Α.3.1. Τα ελαιοτριβεία είναι χωροθετημένα 

εκτός του Πολεοδομικού Συγκροτήματος των Χανίων και είναι χωροθετημένα κατά κύριο λόγο εκτός των 

ορίων των οικισμών που βρίσκονται νοτίως του ΒΟΑΚ.  

στα ελαιοτριβεία είναι τα υγρά απόβλητα, καθώς παρουσιάζουν ιδιαίτερα υψηλούς 

, COD, αιωρούμενα στερεά) και περιέχουν φυσικές χρωστικές ουσίες που είναι πολύ 

δύσκολο να απομακρυνθούν με τις κλασικές μεθόδους καθαρισμού. 

εία δεν εκλύονται σημαντικές ποσότητες αέριων αποβλήτων, αν και υπάρχει η πιθανότητα 

έκλυσης οσμών λόγω κακής αποθήκευσης των ελαίων και των ελαιοπυρήνων. 

Τα κύρια απόβλητα κατά την παραγωγή ελαιόλαδου είναι υγρά απόβλητα και προέρχονται από το στάδιο 

έκθλιψης (εφόσον χρησιμοποιείται ως μέθοδος εξαγωγής ελαιόλαδου), από το στάδιο του τελικού 

φυγοκεντρικού διαχωρισμού και από το στάδιο της πλύσης του ελαιόκαρπου με καθαρό νερό. Υγρά απόβλητα 

είναι τα φυτικά υγρά του ελαιοκάρπου, αυξημένα με το νερό κατεργασίας (πλύση ελαιοκάρπου, αραίωση 

ελαιοζύμης, πρόσθετο νερό διαχωριστήρων, καθαρισμός ελαιοτριβείου κ.λπ.). Τα απόβλητα είναι σκούρου 

χρώματος με χαρακτηριστική οσμή και σύμφωνα με τα περιορισμένα διαθέσιμα στοιχεία παρουσιάζουν 

ρύπανσης (BOD5, COD, αιωρούμενα στερεά). 

Ο όγκος των αποβλήτων για τα μικρά ελαιοτριβεία (έως 3 πιεστήρια) υπολογίζεται σε 1 m

/τόνο ελαιόλαδου με πιθανή διακύμανση από 3-5,5 m

(Economopoulos 1993, Mαρκαντωνάτος 1990). Το 16-20% των αποβλήτων προέρχεται από το στάδιο της 

80% από το στάδιο έκθλιψης και διαχωρισμού, ενώ το 4% είναι υγρά απόβλητα απολάσπωσης 

από το στάδιο του τελικού διαχωρισμού. Στη βιβλιογραφία δίδονται οι εξής τιμές για την ποιότητα 

: 42 kg/τόνο ελαιοκάρπου ή 210 kg/τόνο ελαιόλαδου, και TSS: 65 kg/τόνο 

ελαιοκάρπου ή 325 kg/τόνο ελαιόλαδου (Economopoulos, 1993). 
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προσδιορίζονται επιμέρους ζώνες οι οποίες αντιστοιχούν σε συγκεκριμένες προστατευτικές δράσεις (διάσωση, 

εκκένωση, παραμονή σε κλειστούς χώρους) καθώς και μια μικρή ζώνη όπου επιτρέπεται να κινούνται μόνο τα 

άτομα που ασχολούνται με την αντιμετώπιση του ατυχήματος. Οι δυο βιομηχανίες Seveso, που υπάγονται 

κριμένες τις απαραίτητες μελέτες ασφαλείας που απαιτούνται (όπως 

αναφέρεται και παραπάνω), όπου και παρουσιάζονται αναλυτικά οι ζώνες προστατευτικών δράσεων και 

συγκεκριμένα: η Ζώνη Ι: ζώνη προστασίας δυνάμεων καταστολής (σοβαροί τραυματισμοί και θάνατοι ση 

σημαντικό ποσοστό), η Ζώνη ΙΙ: ζώνη προστασίας πληθυσμού από σοβαρές επιπτώσεις (μη ανατάξιμες βλάβες 

στην υγεία και πιθανοί θάνατοι σε μικρό ποσοστό του πληθυσμού) και ζώνη ΙΙΙ: ζώνη προστασίας του 

οι ενώ σε μικρό αριθμό ατόμων αναμένονται 

Ρύποι που παράγονται από βιομηχανικές δραστηρότητες στην περιοχή μελέτης 

Στην περιοχή μελέτης εντοπίζονται σύμφωνα με την επιτόπια επίσκεψη και καταγραφή της ομάδας 

ΓΠΣ 6 ελαιοτριβεία που αποτυπώνονται στο χάρτη Α.3.1. Τα ελαιοτριβεία είναι χωροθετημένα 

εκτός του Πολεοδομικού Συγκροτήματος των Χανίων και είναι χωροθετημένα κατά κύριο λόγο εκτός των 

στα ελαιοτριβεία είναι τα υγρά απόβλητα, καθώς παρουσιάζουν ιδιαίτερα υψηλούς 

, COD, αιωρούμενα στερεά) και περιέχουν φυσικές χρωστικές ουσίες που είναι πολύ 

εία δεν εκλύονται σημαντικές ποσότητες αέριων αποβλήτων, αν και υπάρχει η πιθανότητα 

Τα κύρια απόβλητα κατά την παραγωγή ελαιόλαδου είναι υγρά απόβλητα και προέρχονται από το στάδιο 

έκθλιψης (εφόσον χρησιμοποιείται ως μέθοδος εξαγωγής ελαιόλαδου), από το στάδιο του τελικού 

φυγοκεντρικού διαχωρισμού και από το στάδιο της πλύσης του ελαιόκαρπου με καθαρό νερό. Υγρά απόβλητα 

γασίας (πλύση ελαιοκάρπου, αραίωση 

ελαιοζύμης, πρόσθετο νερό διαχωριστήρων, καθαρισμός ελαιοτριβείου κ.λπ.). Τα απόβλητα είναι σκούρου 

χρώματος με χαρακτηριστική οσμή και σύμφωνα με τα περιορισμένα διαθέσιμα στοιχεία παρουσιάζουν 

Ο όγκος των αποβλήτων για τα μικρά ελαιοτριβεία (έως 3 πιεστήρια) υπολογίζεται σε 1 m3/τόνο 

5,5 m3/τόνο ελαιόλαδου 

20% των αποβλήτων προέρχεται από το στάδιο της 

80% από το στάδιο έκθλιψης και διαχωρισμού, ενώ το 4% είναι υγρά απόβλητα απολάσπωσης 

από το στάδιο του τελικού διαχωρισμού. Στη βιβλιογραφία δίδονται οι εξής τιμές για την ποιότητα των 

: 42 kg/τόνο ελαιοκάρπου ή 210 kg/τόνο ελαιόλαδου, και TSS: 65 kg/τόνο 
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Για τα κλασικά φυγοκεντρικά συστήματα (3 φάσεων), τα υγρά απόβλητα υπολογίζονται σε 1.4 m

ελαιοκάρπου (Economopoulos 1993) ή σε 7,5

1990), λόγω χρησιμοποίησης μεγαλύτερης ποσότητας νερού στην κατεργασία. Πιο συγκεκριμένα, στην 

περίπτωση αυτήν, το 10-11% των υγρών αποβλήτων προέρχεται α

το στάδιο του φυγοκεντρικού διαχωρισμού, ενώ το 4

βιβλιογραφία δίδονται οι εξής τιμές για την ποιότητα των αποβλήτων από τα ελαιοτριβεία που χρησιμοποιούν 

φυγοκεντρικά συστήματα: BOD5: 19 kg/τόνο ελαιοκάρπου ή 95 kg/τόνο ελαιόλαδου, και TSS: 91 kg/τόνο 

ελαιοκάρπου ή 455 kg/τόνο ελαιόλαδου (Economopoulos, 1993).

Όσον αφορά τα στερεά απόβλητα, πρόκειται 

στάδιο καθαρισμού / διαλογής του ελαιοκάρπου.

 Οινοποιεία 

Τα αέρια απόβλητα από παραγωγικές διαδικασίες των οινοποιείων είναι μικρές (αμελητέες) εκπομπές 

VOCs οι οποίες οφείλονται κυρίως στη διεργασία του ψησίματος.

Από μεταγγίσεις ο όγκος των υγρών αποβλήτων είναι της τάξεως των 0,

παραγόμενου κρασιού με οργανικό φορτίο της τάξεως των 45 

κατακράτηση των οινολασπών. Όταν δεν κατακρατούνται οι οινολάσπες, ο όγκος των αποβλήτων είναι 

μεγαλύτερος, της τάξεως των 0,016

τάξεως των 45 – 85 kg BOD/ m3 αποβλήτ

Στα κόκκινα κρασιά έχουμε επιπροσθέτως δεύτερες μεταγγίσεις από τον διαχωριστήρα, με όγκο 

αποβλήτου της τάξης των 0,010 m3

80 kg BOD/m3 αποβλήτου χωρίς κατακράτηση. Στην περίπτωση που γί

απόβλητα σε αυτό το στάδιο. Στις μεταγγίσεις από τα φίλτρα τα παραγόμενα απόβλητα είναι της τάξεως των 

0,053 m3 απόβλητα/m3 παραγόμενου κρασιού και το οργανικό φορτίο 75 kg BOD/ m

κατακράτηση. Στην περίπτωση που γίνεται κατακράτηση δεν παράγονται απόβλητα σε αυτό το στάδιο.

Ο όγκος των αποβλήτων που παράγονται και το οργανικό τους φορτίο ανά δεξαμενή που ξεπλένεται 

είναι της τάξεως των: 

• 0,02 m3 απόβλητα/m3 παραγόμενου κρασιού με οργανικό φορτίο ίσο περίπου με 10,8 kg BOD/m

αποβλήτου από τη δεξαμενή πρώτης καθίζησης πριν από τη γρήγορη ζύμωση.

• 0,024 m3 απόβλητα/m3 παραγόμενου κρασιού με οργανικό φορτίο ίσο περίπου με 18 kg BOD/m

αποβλήτου από την πρώτη μετ

• 0,02 m3 απόβλητα/m3 παραγόμενου κρασιού με οργανικό φορτίο ίσο περίπου με 8,3 kg BOD/m

αποβλήτου από τη δεύτερη μετάγγιση από το διαχωριστήρα.

• 0,013 m3 απόβλητα/m3 παραγόμενου κρασιού με οργανικό φορτίο ίσο περίπου με 4,6 kg BO

αποβλήτου από την τρίτη μετάγγιση από τα φίλτρα.
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ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

Για τα κλασικά φυγοκεντρικά συστήματα (3 φάσεων), τα υγρά απόβλητα υπολογίζονται σε 1.4 m

ελαιοκάρπου (Economopoulos 1993) ή σε 7,5-8,2 m3/τόνο ελαιόλαδου (Economopoulos 1993, Mαρκαντωνάτος 

1990), λόγω χρησιμοποίησης μεγαλύτερης ποσότητας νερού στην κατεργασία. Πιο συγκεκριμένα, στην 

11% των υγρών αποβλήτων προέρχεται από το στάδιο της πλύσης, το 84

το στάδιο του φυγοκεντρικού διαχωρισμού, ενώ το 4-5% είναι υγρά απόβλητα απολάσπωσης. Στη 

βιβλιογραφία δίδονται οι εξής τιμές για την ποιότητα των αποβλήτων από τα ελαιοτριβεία που χρησιμοποιούν 

: BOD5: 19 kg/τόνο ελαιοκάρπου ή 95 kg/τόνο ελαιόλαδου, και TSS: 91 kg/τόνο 

ελαιοκάρπου ή 455 kg/τόνο ελαιόλαδου (Economopoulos, 1993). 

Όσον αφορά τα στερεά απόβλητα, πρόκειται – ως επί το πλείστον – για φύλλα ελαιοδένδρων από το 

ής του ελαιοκάρπου. 

Τα αέρια απόβλητα από παραγωγικές διαδικασίες των οινοποιείων είναι μικρές (αμελητέες) εκπομπές 

VOCs οι οποίες οφείλονται κυρίως στη διεργασία του ψησίματος. 

Από μεταγγίσεις ο όγκος των υγρών αποβλήτων είναι της τάξεως των 0,003

παραγόμενου κρασιού με οργανικό φορτίο της τάξεως των 45 - 105 kg BOD/m3 

κατακράτηση των οινολασπών. Όταν δεν κατακρατούνται οι οινολάσπες, ο όγκος των αποβλήτων είναι 

μεγαλύτερος, της τάξεως των 0,016-0,0024 m3 απόβλητα/m3 παραγόμενου κρασιού με οργανικό φορτίο της 

αποβλήτου. 

Στα κόκκινα κρασιά έχουμε επιπροσθέτως δεύτερες μεταγγίσεις από τον διαχωριστήρα, με όγκο 
3 απόβλητα/m3 παραγόμενου κρασιού και οργανικό φορτίο της τάξης των 

αποβλήτου χωρίς κατακράτηση. Στην περίπτωση που γίνεται κατακράτηση δεν παράγονται 

απόβλητα σε αυτό το στάδιο. Στις μεταγγίσεις από τα φίλτρα τα παραγόμενα απόβλητα είναι της τάξεως των 

παραγόμενου κρασιού και το οργανικό φορτίο 75 kg BOD/ m

η που γίνεται κατακράτηση δεν παράγονται απόβλητα σε αυτό το στάδιο.

Ο όγκος των αποβλήτων που παράγονται και το οργανικό τους φορτίο ανά δεξαμενή που ξεπλένεται 

παραγόμενου κρασιού με οργανικό φορτίο ίσο περίπου με 10,8 kg BOD/m

αποβλήτου από τη δεξαμενή πρώτης καθίζησης πριν από τη γρήγορη ζύμωση.

παραγόμενου κρασιού με οργανικό φορτίο ίσο περίπου με 18 kg BOD/m

αποβλήτου από την πρώτη μετάγγιση από το διαχωριστήρα. 

παραγόμενου κρασιού με οργανικό φορτίο ίσο περίπου με 8,3 kg BOD/m

αποβλήτου από τη δεύτερη μετάγγιση από το διαχωριστήρα. 

παραγόμενου κρασιού με οργανικό φορτίο ίσο περίπου με 4,6 kg BO

αποβλήτου από την τρίτη μετάγγιση από τα φίλτρα. 
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Για τα κλασικά φυγοκεντρικά συστήματα (3 φάσεων), τα υγρά απόβλητα υπολογίζονται σε 1.4 m3/τόνο 

/τόνο ελαιόλαδου (Economopoulos 1993, Mαρκαντωνάτος 

1990), λόγω χρησιμοποίησης μεγαλύτερης ποσότητας νερού στην κατεργασία. Πιο συγκεκριμένα, στην 

πό το στάδιο της πλύσης, το 84-85% από 

5% είναι υγρά απόβλητα απολάσπωσης. Στη 

βιβλιογραφία δίδονται οι εξής τιμές για την ποιότητα των αποβλήτων από τα ελαιοτριβεία που χρησιμοποιούν 

: BOD5: 19 kg/τόνο ελαιοκάρπου ή 95 kg/τόνο ελαιόλαδου, και TSS: 91 kg/τόνο 

για φύλλα ελαιοδένδρων από το 

Τα αέρια απόβλητα από παραγωγικές διαδικασίες των οινοποιείων είναι μικρές (αμελητέες) εκπομπές 

003-0,0053 m3 απόβλητα/m3 

 αποβλήτου, όταν γίνεται 

κατακράτηση των οινολασπών. Όταν δεν κατακρατούνται οι οινολάσπες, ο όγκος των αποβλήτων είναι 

παραγόμενου κρασιού με οργανικό φορτίο της 

Στα κόκκινα κρασιά έχουμε επιπροσθέτως δεύτερες μεταγγίσεις από τον διαχωριστήρα, με όγκο 

παραγόμενου κρασιού και οργανικό φορτίο της τάξης των 

νεται κατακράτηση δεν παράγονται 

απόβλητα σε αυτό το στάδιο. Στις μεταγγίσεις από τα φίλτρα τα παραγόμενα απόβλητα είναι της τάξεως των 

παραγόμενου κρασιού και το οργανικό φορτίο 75 kg BOD/ m3 αποβλήτου χωρίς 

η που γίνεται κατακράτηση δεν παράγονται απόβλητα σε αυτό το στάδιο. 

Ο όγκος των αποβλήτων που παράγονται και το οργανικό τους φορτίο ανά δεξαμενή που ξεπλένεται 

παραγόμενου κρασιού με οργανικό φορτίο ίσο περίπου με 10,8 kg BOD/m3 

αποβλήτου από τη δεξαμενή πρώτης καθίζησης πριν από τη γρήγορη ζύμωση. 

παραγόμενου κρασιού με οργανικό φορτίο ίσο περίπου με 18 kg BOD/m3 

παραγόμενου κρασιού με οργανικό φορτίο ίσο περίπου με 8,3 kg BOD/m3 

παραγόμενου κρασιού με οργανικό φορτίο ίσο περίπου με 4,6 kg BOD/m3 
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Κατά τις μεταγγίσεις του κρασιού και κατά την εμφιάλωσή του εμφανίζονται διαρροές κρασιού. Οι 

απώλειες αυτές είναι της τάξεως του 0,5

τον υπολογισμό τους λαμβάνονται έως και το 0,6% της παραγωγής κρασιού.

Μεγάλο μέρος του όγκου των αποβλήτων προέρχεται από τον καθαρισμό των μηχανημάτων που πρέπει 

να γίνεται συχνά και έπειτα από κάθε χρήση τους, ώστε να διατηρούνται σε καλή κατάσταση και να είνα

έτοιμα την επόμενη φορά. Τα μηχανήματα αυτά είναι:

• το αποραγγιστήριο, με παραγόμενα απόβλητα της τάξεως του 0,005 m

επεξεργασμένων σταφυλιών με οργανικό φορτίο 0,15

• το θλιπτήριο, με παραγόμενα απόβλητα της τάξεω

σταφυλιών με οργανικό φορτίο της τάξεως του 0,25

• το πιεστήριο, με παραγόμενα απόβλητα της τάξεως του 0,03 m

σταφυλιών με οργανικό φορτίο 0,3 kg BOD/m

• τα φίλτρα, με παραγόμενα απόβλητα της τάξεως του 0,03 m

σταφυλιών με οργανικό φορτίο 5,4 kg BOD/m

Στο εμφιαλωτήριο το πλυντήριο φιαλών είναι η μόνη πηγή παραγωγής αποβλήτου. Στις φιάλες γίνεται 

πρόπλυση με διάλυμα καυστικής σόδας σε χαμηλή θερμοκρασία, ακολουθεί η κύρια πλύση των φιαλών με τη 

βοήθεια και ατμού στους 65 οC και κατόπιν το ξέπλυμά τους με καθαρό νερό. Το νερό που καταναλώνεται 

είναι περίπου 0,0315 m3 / φιάλη / m

φορτίο της τάξεως του 0,025 kg BOD/m3 αποβλήτου αλλά με αλκαλικό pH=9 λόγω της χρησιμοποιούμενης 

σόδας σε ποσότητες 0,09 g σόδας / φιάλη / m

Η συμπύκνωση του θειωμένου γλεύκους γίνεται με τη βοήθεια γυμνού

bar (στη συνέχεια ο ατμός, μαζί με την υγρασία που αφαιρέθηκε από το γλεύκος, εξέρχεται σε υγρή φάση και 

οδηγείται στην αποχέτευση). Τα παραγόμενα απόβλητα από αυτό το στάδιο είναι περίπου ίσα με 1,2 m3 

απόβλητα / τόνο γλεύκους που συμπυκνώνεται και έχουν οργανικό φορτίο της τάξεως του 0,025 kg BOD/m

αποβλήτου. 

Τα στερεά απόβλητα των οινοποιείων οφείλονται στο διαχωρισμό των βοστρύχων από το σταφύλι (ο 

όγκος των αποβλήτων του διαχωριστήρα των βοστρύχων που διαχωρίζει τις ρόγ

κοτσάνια είναι περίπου 3-5% του αρχικού βάρους των σταφυλιών) και το πρεσάρισμα του ζυμωμένου χυμού 

των σταφυλιών που αφήνει στο πιεστήριο το στερεό απόβλητο που ονομάζεται πομάσσα (τα υπολείμματα των 

ζυμώσεων, στέμφυλα και γλεύκος) αφού περάσουν από το πιεστήριο αποτελούνται κυρίως από κουκούτσια και 

από φλοιούς σταφυλιών (pomace). Το απόβλητο αυτό περιέχει 30

αρχικού βάρους του σταφυλιού. 

Στην περίπτωση που τα φίλτρα των διάφορων φιλτραρισμάτων

κρασιού είναι χάρτινα, αυτά απορρίπτονται μαζί με τα κατακαθίσματα ως στερεά απόβλητα.
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ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

Κατά τις μεταγγίσεις του κρασιού και κατά την εμφιάλωσή του εμφανίζονται διαρροές κρασιού. Οι 

απώλειες αυτές είναι της τάξεως του 0,5-1% της παραγωγής κρασιού και καταλήγουν στην αποχέτευση. Για 

λογισμό τους λαμβάνονται έως και το 0,6% της παραγωγής κρασιού. 

Μεγάλο μέρος του όγκου των αποβλήτων προέρχεται από τον καθαρισμό των μηχανημάτων που πρέπει 

να γίνεται συχνά και έπειτα από κάθε χρήση τους, ώστε να διατηρούνται σε καλή κατάσταση και να είνα

έτοιμα την επόμενη φορά. Τα μηχανήματα αυτά είναι: 

το αποραγγιστήριο, με παραγόμενα απόβλητα της τάξεως του 0,005 m

επεξεργασμένων σταφυλιών με οργανικό φορτίο 0,15-0,20 kg BOD/m3 αποβλήτου.

το θλιπτήριο, με παραγόμενα απόβλητα της τάξεως του 0,03 m3 απόβλητα / τόνο επεξεργασμένων 

σταφυλιών με οργανικό φορτίο της τάξεως του 0,25-0,30 kg BOD/m3 αποβλήτου.

το πιεστήριο, με παραγόμενα απόβλητα της τάξεως του 0,03 m3 απόβλητα / τόνο επεξεργασμένων 

σταφυλιών με οργανικό φορτίο 0,3 kg BOD/m3 αποβλήτου. 

τα φίλτρα, με παραγόμενα απόβλητα της τάξεως του 0,03 m3 απόβλητα / τόνο επεξεργασμένων 

σταφυλιών με οργανικό φορτίο 5,4 kg BOD/m3 αποβλήτου. 

Στο εμφιαλωτήριο το πλυντήριο φιαλών είναι η μόνη πηγή παραγωγής αποβλήτου. Στις φιάλες γίνεται 

με διάλυμα καυστικής σόδας σε χαμηλή θερμοκρασία, ακολουθεί η κύρια πλύση των φιαλών με τη 

C και κατόπιν το ξέπλυμά τους με καθαρό νερό. Το νερό που καταναλώνεται 

/ φιάλη / m3 κρασί και αυτό είναι ο κύριος όγκος αποβλήτου με πολύ χαμηλό οργανικό 

φορτίο της τάξεως του 0,025 kg BOD/m3 αποβλήτου αλλά με αλκαλικό pH=9 λόγω της χρησιμοποιούμενης 

σόδας σε ποσότητες 0,09 g σόδας / φιάλη / m3 κρασί.  

Η συμπύκνωση του θειωμένου γλεύκους γίνεται με τη βοήθεια γυμνού ατμού πιέσεως της τάξεως των 6 

bar (στη συνέχεια ο ατμός, μαζί με την υγρασία που αφαιρέθηκε από το γλεύκος, εξέρχεται σε υγρή φάση και 

οδηγείται στην αποχέτευση). Τα παραγόμενα απόβλητα από αυτό το στάδιο είναι περίπου ίσα με 1,2 m3 

ους που συμπυκνώνεται και έχουν οργανικό φορτίο της τάξεως του 0,025 kg BOD/m

Τα στερεά απόβλητα των οινοποιείων οφείλονται στο διαχωρισμό των βοστρύχων από το σταφύλι (ο 

όγκος των αποβλήτων του διαχωριστήρα των βοστρύχων που διαχωρίζει τις ρόγες του σταφυλιού από τα 

5% του αρχικού βάρους των σταφυλιών) και το πρεσάρισμα του ζυμωμένου χυμού 

των σταφυλιών που αφήνει στο πιεστήριο το στερεό απόβλητο που ονομάζεται πομάσσα (τα υπολείμματα των 

αφού περάσουν από το πιεστήριο αποτελούνται κυρίως από κουκούτσια και 

από φλοιούς σταφυλιών (pomace). Το απόβλητο αυτό περιέχει 30-40% νερό και είναι το 12% περίπου του 

Στην περίπτωση που τα φίλτρα των διάφορων φιλτραρισμάτων που γίνονται κατά τις μεταγγίσεις του 

κρασιού είναι χάρτινα, αυτά απορρίπτονται μαζί με τα κατακαθίσματα ως στερεά απόβλητα.
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Σελ. 84 από 486 

Κατά τις μεταγγίσεις του κρασιού και κατά την εμφιάλωσή του εμφανίζονται διαρροές κρασιού. Οι 

1% της παραγωγής κρασιού και καταλήγουν στην αποχέτευση. Για 

Μεγάλο μέρος του όγκου των αποβλήτων προέρχεται από τον καθαρισμό των μηχανημάτων που πρέπει 

να γίνεται συχνά και έπειτα από κάθε χρήση τους, ώστε να διατηρούνται σε καλή κατάσταση και να είναι 

το αποραγγιστήριο, με παραγόμενα απόβλητα της τάξεως του 0,005 m3 απόβλητα / τόνο 

αποβλήτου. 

απόβλητα / τόνο επεξεργασμένων 

αποβλήτου. 

απόβλητα / τόνο επεξεργασμένων 

απόβλητα / τόνο επεξεργασμένων 

Στο εμφιαλωτήριο το πλυντήριο φιαλών είναι η μόνη πηγή παραγωγής αποβλήτου. Στις φιάλες γίνεται 

με διάλυμα καυστικής σόδας σε χαμηλή θερμοκρασία, ακολουθεί η κύρια πλύση των φιαλών με τη 

C και κατόπιν το ξέπλυμά τους με καθαρό νερό. Το νερό που καταναλώνεται 

ς όγκος αποβλήτου με πολύ χαμηλό οργανικό 

φορτίο της τάξεως του 0,025 kg BOD/m3 αποβλήτου αλλά με αλκαλικό pH=9 λόγω της χρησιμοποιούμενης 

ατμού πιέσεως της τάξεως των 6 

bar (στη συνέχεια ο ατμός, μαζί με την υγρασία που αφαιρέθηκε από το γλεύκος, εξέρχεται σε υγρή φάση και 

οδηγείται στην αποχέτευση). Τα παραγόμενα απόβλητα από αυτό το στάδιο είναι περίπου ίσα με 1,2 m3 

ους που συμπυκνώνεται και έχουν οργανικό φορτίο της τάξεως του 0,025 kg BOD/m3 

Τα στερεά απόβλητα των οινοποιείων οφείλονται στο διαχωρισμό των βοστρύχων από το σταφύλι (ο 

ες του σταφυλιού από τα 

5% του αρχικού βάρους των σταφυλιών) και το πρεσάρισμα του ζυμωμένου χυμού 

των σταφυλιών που αφήνει στο πιεστήριο το στερεό απόβλητο που ονομάζεται πομάσσα (τα υπολείμματα των 

αφού περάσουν από το πιεστήριο αποτελούνται κυρίως από κουκούτσια και 

40% νερό και είναι το 12% περίπου του 

που γίνονται κατά τις μεταγγίσεις του 

κρασιού είναι χάρτινα, αυτά απορρίπτονται μαζί με τα κατακαθίσματα ως στερεά απόβλητα. 



 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

 

 

Τέλος από τις δεξαμενές αποθήκευσης των οινολασπών όταν το υγρό τους μέρος οδηγείται για διύλιση, 

το παχύρρευστο φιλτράρεται από π

στο διυλιστήριο. Η στερεά λάσπη, αφού ξηραθεί, απορρίπτεται ως στερεό απόβλητο.

Τα στερεά απόβλητα των βιομηχανιών παραγωγής κρασιού προέρχονται από τα σπασμένα μπουκάλια 

της εμφιάλωσης και πιθανόν από ελαττωματικές παρτίδες υλικών συσκευασίας. Η παραγωγή των στερεών 

αποβλήτων υλικών συσκευασίας δεν είναι σε υψηλό επίπεδο και συνήθως διατίθενται είτε με τρόπο παρόμοιο 

με αυτόν των αστικών απορριμμάτων είτε ανακυκλώνονται σε υαλουργίες.

 Αρτοποιεία 

Η βιομηχανία αρτοποιίας καταναλώνει στην παραγωγική διαδικασία μικρές ποσότητες νερού κατά 

ανάμειξη των πρώτων υλών με νερό. Οι ποσότητες αυτές είναι μικρές (της τάξης του 10

προϊόντος). 

Γενικά δεν φαίνεται να υπάρχουν σημαντικά π

τις αέριες τυπικές εκπομπές αερίων ρύπων από τους καυστήρες που συνδέονται συνήθως με θέματα ενέργειας 

για τον κλιβανισμό και την μεταφορά του αλεύρου καθώς και μικρές (αμελητέες) εκπομπές VOCs οι οποί

οφείλονται κυρίως στην χρήση της μαγιάς.

Η φύση και τα χαρακτηριστικά των αποβλήτων από τη βιομηχανίας παραγωγής άρτου και 

αρτοσυσκευασμάτων προέρχονται (εκτός των λυμάτων) από διεργασίες καθαρισμού μηχανολογικού 

εξοπλισμού και δαπέδων και εμφανίζουν πα

παρόμοιο τρόπο. Ο υπό ανάλυση κλάδος δεν εμφανίζει υψηλά υδραυλικά και βιολογικά φορτία στην παραγωγή 

υγρών αποβλήτων του και ως εκ τούτου η ανάγκη ύπαρξης ή μη μονάδας επεξεργασίας/προεπεξεργασ

υγρών αποβλήτων έγκειται κυρίως στην αξιολόγηση μεταξύ των άλλων των λυμάτων από το προσωπικό και 

στις απαιτήσεις και διαδικασίες πλυσιμάτων.

Τα στερεά απόβλητα της βιομηχανίας παραγωγής άρτου και αρτοσκευασμάτων κατά την παραγωγική 

διαδικασία είναι κυρίως (τάξεως του 1% της παραγωγής) απώλειες από ζύμες, ελλειποβαρή προϊόντα (όχι 

σύμφωνα με τις προδιαγραφές), προϊόντα με μη κατάλληλη μορφή (όχι σύμφωνα με τις προδιαγραφές), και 

επίσης παραψημένα μέρη προϊόντων τα οποία δεν είναι κατάλληλα για περαιτέ

Σημειώνεται ότι μέρος της παραγωγικής διαδικασίας των περισσοτέρων  βιομηχανιών αυτών είναι και η 

παραγωγή τριμμάτων (τα οποία ή διατίθενται στην αγορά 

αλλαντοβιομηχανίες και οι περισσότερες από αυτές τις απώλειες (όχι όμως οι απώλειες της παραγωγής σε 

ζύμες) μπορούν να χρησιμοποιηθούν με το τρόπο αυτό.

Τα στερεά απόβλητα της βιομηχανίας παραγωγής άρτου και αρτοσκευασμάτων  λόγω επιστροφής 

προϊόντων είναι ένα μικρό ποσοστό (τάξεως του 1

Σημαντική ποσότητα στερεών αποβλήτων αποτελούν και τα ιζήματα (λάσπες) που προέρχονται από τις 

εγκαταστάσεις επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα στερεά 

υπολείμματα του εσχαρισμού, τα ιζήματα ή ο επίπαγ
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ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

Τέλος από τις δεξαμενές αποθήκευσης των οινολασπών όταν το υγρό τους μέρος οδηγείται για διύλιση, 

το παχύρρευστο φιλτράρεται από πρέσα έως ότου εξαντληθεί όλο το υγρό μέρος, το οποίο οδηγείται επίσης 

στο διυλιστήριο. Η στερεά λάσπη, αφού ξηραθεί, απορρίπτεται ως στερεό απόβλητο. 

Τα στερεά απόβλητα των βιομηχανιών παραγωγής κρασιού προέρχονται από τα σπασμένα μπουκάλια 

και πιθανόν από ελαττωματικές παρτίδες υλικών συσκευασίας. Η παραγωγή των στερεών 

αποβλήτων υλικών συσκευασίας δεν είναι σε υψηλό επίπεδο και συνήθως διατίθενται είτε με τρόπο παρόμοιο 

με αυτόν των αστικών απορριμμάτων είτε ανακυκλώνονται σε υαλουργίες. 

Η βιομηχανία αρτοποιίας καταναλώνει στην παραγωγική διαδικασία μικρές ποσότητες νερού κατά 

ανάμειξη των πρώτων υλών με νερό. Οι ποσότητες αυτές είναι μικρές (της τάξης του 10

Γενικά δεν φαίνεται να υπάρχουν σημαντικά προβλήματα ρύπανσης σε αυτές τις βιομηχανίες, εκτός από 

τις αέριες τυπικές εκπομπές αερίων ρύπων από τους καυστήρες που συνδέονται συνήθως με θέματα ενέργειας 

για τον κλιβανισμό και την μεταφορά του αλεύρου καθώς και μικρές (αμελητέες) εκπομπές VOCs οι οποί

οφείλονται κυρίως στην χρήση της μαγιάς. 

Η φύση και τα χαρακτηριστικά των αποβλήτων από τη βιομηχανίας παραγωγής άρτου και 

αρτοσυσκευασμάτων προέρχονται (εκτός των λυμάτων) από διεργασίες καθαρισμού μηχανολογικού 

εξοπλισμού και δαπέδων και εμφανίζουν παρόμοια χαρακτηριστικά, και για το λόγο αυτό επεξεργάζονται με 

παρόμοιο τρόπο. Ο υπό ανάλυση κλάδος δεν εμφανίζει υψηλά υδραυλικά και βιολογικά φορτία στην παραγωγή 

υγρών αποβλήτων του και ως εκ τούτου η ανάγκη ύπαρξης ή μη μονάδας επεξεργασίας/προεπεξεργασ

υγρών αποβλήτων έγκειται κυρίως στην αξιολόγηση μεταξύ των άλλων των λυμάτων από το προσωπικό και 

στις απαιτήσεις και διαδικασίες πλυσιμάτων. 

Τα στερεά απόβλητα της βιομηχανίας παραγωγής άρτου και αρτοσκευασμάτων κατά την παραγωγική 

κυρίως (τάξεως του 1% της παραγωγής) απώλειες από ζύμες, ελλειποβαρή προϊόντα (όχι 

σύμφωνα με τις προδιαγραφές), προϊόντα με μη κατάλληλη μορφή (όχι σύμφωνα με τις προδιαγραφές), και 

επίσης παραψημένα μέρη προϊόντων τα οποία δεν είναι κατάλληλα για περαιτέρω προώθηση στην αγορά. 

Σημειώνεται ότι μέρος της παραγωγικής διαδικασίας των περισσοτέρων  βιομηχανιών αυτών είναι και η 

παραγωγή τριμμάτων (τα οποία ή διατίθενται στην αγορά –γαλέτες κ.λ.π ή διατίθενται σαν πρώτες ύλες σε 

ότερες από αυτές τις απώλειες (όχι όμως οι απώλειες της παραγωγής σε 

ζύμες) μπορούν να χρησιμοποιηθούν με το τρόπο αυτό. 

Τα στερεά απόβλητα της βιομηχανίας παραγωγής άρτου και αρτοσκευασμάτων  λόγω επιστροφής 

προϊόντων είναι ένα μικρό ποσοστό (τάξεως του 1% της παραγωγής). 

Σημαντική ποσότητα στερεών αποβλήτων αποτελούν και τα ιζήματα (λάσπες) που προέρχονται από τις 

εγκαταστάσεις επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα στερεά 

υπολείμματα του εσχαρισμού, τα ιζήματα ή ο επίπαγος από τις διατάξεις θρόμβωσης-
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Τέλος από τις δεξαμενές αποθήκευσης των οινολασπών όταν το υγρό τους μέρος οδηγείται για διύλιση, 

ρέσα έως ότου εξαντληθεί όλο το υγρό μέρος, το οποίο οδηγείται επίσης 

 

Τα στερεά απόβλητα των βιομηχανιών παραγωγής κρασιού προέρχονται από τα σπασμένα μπουκάλια 

και πιθανόν από ελαττωματικές παρτίδες υλικών συσκευασίας. Η παραγωγή των στερεών 

αποβλήτων υλικών συσκευασίας δεν είναι σε υψηλό επίπεδο και συνήθως διατίθενται είτε με τρόπο παρόμοιο 

Η βιομηχανία αρτοποιίας καταναλώνει στην παραγωγική διαδικασία μικρές ποσότητες νερού κατά 

ανάμειξη των πρώτων υλών με νερό. Οι ποσότητες αυτές είναι μικρές (της τάξης του 10-20 % του τελικού 

ροβλήματα ρύπανσης σε αυτές τις βιομηχανίες, εκτός από 

τις αέριες τυπικές εκπομπές αερίων ρύπων από τους καυστήρες που συνδέονται συνήθως με θέματα ενέργειας 

για τον κλιβανισμό και την μεταφορά του αλεύρου καθώς και μικρές (αμελητέες) εκπομπές VOCs οι οποίες 

Η φύση και τα χαρακτηριστικά των αποβλήτων από τη βιομηχανίας παραγωγής άρτου και 

αρτοσυσκευασμάτων προέρχονται (εκτός των λυμάτων) από διεργασίες καθαρισμού μηχανολογικού 

ρόμοια χαρακτηριστικά, και για το λόγο αυτό επεξεργάζονται με 

παρόμοιο τρόπο. Ο υπό ανάλυση κλάδος δεν εμφανίζει υψηλά υδραυλικά και βιολογικά φορτία στην παραγωγή 

υγρών αποβλήτων του και ως εκ τούτου η ανάγκη ύπαρξης ή μη μονάδας επεξεργασίας/προεπεξεργασίας 

υγρών αποβλήτων έγκειται κυρίως στην αξιολόγηση μεταξύ των άλλων των λυμάτων από το προσωπικό και 

Τα στερεά απόβλητα της βιομηχανίας παραγωγής άρτου και αρτοσκευασμάτων κατά την παραγωγική 

κυρίως (τάξεως του 1% της παραγωγής) απώλειες από ζύμες, ελλειποβαρή προϊόντα (όχι 

σύμφωνα με τις προδιαγραφές), προϊόντα με μη κατάλληλη μορφή (όχι σύμφωνα με τις προδιαγραφές), και 

ρω προώθηση στην αγορά. 

Σημειώνεται ότι μέρος της παραγωγικής διαδικασίας των περισσοτέρων  βιομηχανιών αυτών είναι και η 

γαλέτες κ.λ.π ή διατίθενται σαν πρώτες ύλες σε 

ότερες από αυτές τις απώλειες (όχι όμως οι απώλειες της παραγωγής σε 

Τα στερεά απόβλητα της βιομηχανίας παραγωγής άρτου και αρτοσκευασμάτων  λόγω επιστροφής 

Σημαντική ποσότητα στερεών αποβλήτων αποτελούν και τα ιζήματα (λάσπες) που προέρχονται από τις 

εγκαταστάσεις επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα στερεά 

-διαύγασης, το πλεόνασμα 
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της βιομάζας από τους διαυγαστήρες των εγκαταστάσεων βιολογικής επεξεργασίας, ενώ μικρότερες ποσότητες 

στερεών προέρχονται από μονάδες διύλισης των υγρών. Τα ιζήματα που προέρχονται από τη φυσικοχημική

βιολογική επεξεργασία περιέχουν κυρίως οργανικό φορτίο και ενδεχομένως ανόργανα άλατα, υπολείμματα 

κροκιδωτικών, κ.λπ.  

Η ποσότητα των ιζημάτων βιολογικής ή/και χημικής προέλευσης εξαρτάται άμεσα από το σύστημα 

επεξεργασίας και τις δόσεις του κροκιδωτ

χαμηλής φόρτισης της βιομάζας που δεν αποτελούν μεταγενέστερο στάδιο φυσικοχημικής επεξεργασίας, η 

παραγωγή των ιζημάτων από το πλεόνασμα της βιομάζας είναι περιορισμένη και κυμαίνεται από 0,

SS/kgBOD5 που απομακρύνεται. Σε συστήματα μέσης και υψηλής φόρτισης της βιομάζας η ποσότητα του 

πλεονάσματος είναι της τάξης των 0,5

H ποσότητα των ιζημάτων χημικής προέλευσης είναι ανάλογη της προστιθέμενης ποσότητας 

θρομβωτικών παραγόντων, του περιεχομένου των αποβλήτων σε εναιωρούμενα στερεά καθώς και του 

περιεχομένου των οργανικών ενώσεων των απόβλητων σε κολλοειδείς διασπορές, οι οποίες συσσωματώνονται.

 Ζαχαροπλαστική 

Στον κλάδο της ζαχαροπλαστικής ισχύει ότι περιγράφηκε και

 Βιομηχανία φρούτων

Η ποσότητα και ποιότητα των αερίων αποβλήτων, καθώς και τα χαρακτηριστικά τους κατά 

δραστηριότητα της εγκατάστασης παρουσιάζονται συνοπτικά παρακάτω. 

Αέριες εκπομπές από διεργασίες καύσης

Οι σημαντικότερες αέριες εκπομπές είναι αυτές που προέρχονται από την καύση μαζούτ, και σπανιότερα 

υγραερίου, στους λέβητες για την παραγωγή ατμού. Οι συγκεντρώσεις ορισμένων ρύπων στα καυσαέρια 

(σωματίδια, SO2, NOx, HC, CO) ελέγχονται, ώστε να μην ξεπερνούν τις καθορισμέν

ποιότητα των καυσαερίων εξαρτάται από την καλή λειτουργία του καυστήρα και την επιλογή κατάλληλου 

καυσίμου, που είναι συνήθως πετρέλαιο diesel ή μαζούτ 1500 με περιεκτικότητα 1,5% σε θείο και σπανιότερα 

φυσικό αέριο/ υγραέριο. 

Αέριες εκπομπές από διεργασίες καθαρισμού, διαχείρισης στερεών και επεξεργασίας της πρώτης ύλης

Εκπομπές αιωρούμενων σωματιδίων (ΡΜ) προκύπτουν κυρίως από τον καθαρισμό με αέρα των πρώτων 

υλών, τη μείωση του μεγέθους των στερεών και την ξήρανση, διεργασίες οι οποίε

Ελλάδα. Οι εκπομπές αυτές (σωματίδια σκόνης) είναι μικρής ποσότητας και τοπικού χαρακτήρα (γύρω από τα 

σημεία εκπομπής τους). Σε καμία περίπτωση δεν εκπέμπονται εκτός των ορίων της εγκατάστασης και συνήθως 

συλλέγονται σε στερεά μορφή κατά τον καθαρισμό των δαπέδων.

Αέριες εκπομπές από παραγωγικές διαδικασίες

Οι αέριες εκπομπές από παραγωγικές διαδικασίες της βιομηχανίας κονσερβοποίησης φρούτων και 

λαχανικών είναι πολύ περιορισμένες και προέρχονται από θερμικές διεργασίες, όπως το βρά
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της βιομάζας από τους διαυγαστήρες των εγκαταστάσεων βιολογικής επεξεργασίας, ενώ μικρότερες ποσότητες 

στερεών προέρχονται από μονάδες διύλισης των υγρών. Τα ιζήματα που προέρχονται από τη φυσικοχημική

βιολογική επεξεργασία περιέχουν κυρίως οργανικό φορτίο και ενδεχομένως ανόργανα άλατα, υπολείμματα 

Η ποσότητα των ιζημάτων βιολογικής ή/και χημικής προέλευσης εξαρτάται άμεσα από το σύστημα 

επεξεργασίας και τις δόσεις του κροκιδωτικού. Για συστήματα αερόβιας βιολογικής επεξεργασίας σε συνθήκες 

χαμηλής φόρτισης της βιομάζας που δεν αποτελούν μεταγενέστερο στάδιο φυσικοχημικής επεξεργασίας, η 

παραγωγή των ιζημάτων από το πλεόνασμα της βιομάζας είναι περιορισμένη και κυμαίνεται από 0,

που απομακρύνεται. Σε συστήματα μέσης και υψηλής φόρτισης της βιομάζας η ποσότητα του 

πλεονάσματος είναι της τάξης των 0,5-0,7 kg SS/kgBOD5.  

H ποσότητα των ιζημάτων χημικής προέλευσης είναι ανάλογη της προστιθέμενης ποσότητας 

ν παραγόντων, του περιεχομένου των αποβλήτων σε εναιωρούμενα στερεά καθώς και του 

περιεχομένου των οργανικών ενώσεων των απόβλητων σε κολλοειδείς διασπορές, οι οποίες συσσωματώνονται.

Στον κλάδο της ζαχαροπλαστικής ισχύει ότι περιγράφηκε και για τον κλάδο της αρτοποιίας.

Βιομηχανία φρούτων 

Η ποσότητα και ποιότητα των αερίων αποβλήτων, καθώς και τα χαρακτηριστικά τους κατά 

δραστηριότητα της εγκατάστασης παρουσιάζονται συνοπτικά παρακάτω.  

Αέριες εκπομπές από διεργασίες καύσης 

αέριες εκπομπές είναι αυτές που προέρχονται από την καύση μαζούτ, και σπανιότερα 

υγραερίου, στους λέβητες για την παραγωγή ατμού. Οι συγκεντρώσεις ορισμένων ρύπων στα καυσαέρια 

(σωματίδια, SO2, NOx, HC, CO) ελέγχονται, ώστε να μην ξεπερνούν τις καθορισμέν

ποιότητα των καυσαερίων εξαρτάται από την καλή λειτουργία του καυστήρα και την επιλογή κατάλληλου 

καυσίμου, που είναι συνήθως πετρέλαιο diesel ή μαζούτ 1500 με περιεκτικότητα 1,5% σε θείο και σπανιότερα 

πομπές από διεργασίες καθαρισμού, διαχείρισης στερεών και επεξεργασίας της πρώτης ύλης

Εκπομπές αιωρούμενων σωματιδίων (ΡΜ) προκύπτουν κυρίως από τον καθαρισμό με αέρα των πρώτων 

υλών, τη μείωση του μεγέθους των στερεών και την ξήρανση, διεργασίες οι οποίε

Ελλάδα. Οι εκπομπές αυτές (σωματίδια σκόνης) είναι μικρής ποσότητας και τοπικού χαρακτήρα (γύρω από τα 

σημεία εκπομπής τους). Σε καμία περίπτωση δεν εκπέμπονται εκτός των ορίων της εγκατάστασης και συνήθως 

ή κατά τον καθαρισμό των δαπέδων. 

Αέριες εκπομπές από παραγωγικές διαδικασίες 

Οι αέριες εκπομπές από παραγωγικές διαδικασίες της βιομηχανίας κονσερβοποίησης φρούτων και 

λαχανικών είναι πολύ περιορισμένες και προέρχονται από θερμικές διεργασίες, όπως το βρά
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της βιομάζας από τους διαυγαστήρες των εγκαταστάσεων βιολογικής επεξεργασίας, ενώ μικρότερες ποσότητες 

στερεών προέρχονται από μονάδες διύλισης των υγρών. Τα ιζήματα που προέρχονται από τη φυσικοχημική και 

βιολογική επεξεργασία περιέχουν κυρίως οργανικό φορτίο και ενδεχομένως ανόργανα άλατα, υπολείμματα 

Η ποσότητα των ιζημάτων βιολογικής ή/και χημικής προέλευσης εξαρτάται άμεσα από το σύστημα 

ικού. Για συστήματα αερόβιας βιολογικής επεξεργασίας σε συνθήκες 

χαμηλής φόρτισης της βιομάζας που δεν αποτελούν μεταγενέστερο στάδιο φυσικοχημικής επεξεργασίας, η 

παραγωγή των ιζημάτων από το πλεόνασμα της βιομάζας είναι περιορισμένη και κυμαίνεται από 0,3-0,4 kg 

που απομακρύνεται. Σε συστήματα μέσης και υψηλής φόρτισης της βιομάζας η ποσότητα του 

H ποσότητα των ιζημάτων χημικής προέλευσης είναι ανάλογη της προστιθέμενης ποσότητας 

ν παραγόντων, του περιεχομένου των αποβλήτων σε εναιωρούμενα στερεά καθώς και του 

περιεχομένου των οργανικών ενώσεων των απόβλητων σε κολλοειδείς διασπορές, οι οποίες συσσωματώνονται. 

για τον κλάδο της αρτοποιίας. 

Η ποσότητα και ποιότητα των αερίων αποβλήτων, καθώς και τα χαρακτηριστικά τους κατά 

αέριες εκπομπές είναι αυτές που προέρχονται από την καύση μαζούτ, και σπανιότερα 

υγραερίου, στους λέβητες για την παραγωγή ατμού. Οι συγκεντρώσεις ορισμένων ρύπων στα καυσαέρια 

(σωματίδια, SO2, NOx, HC, CO) ελέγχονται, ώστε να μην ξεπερνούν τις καθορισμένες οριακές τιμές. Η 

ποιότητα των καυσαερίων εξαρτάται από την καλή λειτουργία του καυστήρα και την επιλογή κατάλληλου 

καυσίμου, που είναι συνήθως πετρέλαιο diesel ή μαζούτ 1500 με περιεκτικότητα 1,5% σε θείο και σπανιότερα 

πομπές από διεργασίες καθαρισμού, διαχείρισης στερεών και επεξεργασίας της πρώτης ύλης 

Εκπομπές αιωρούμενων σωματιδίων (ΡΜ) προκύπτουν κυρίως από τον καθαρισμό με αέρα των πρώτων 

υλών, τη μείωση του μεγέθους των στερεών και την ξήρανση, διεργασίες οι οποίες δεν εφαρμόζονται στην 

Ελλάδα. Οι εκπομπές αυτές (σωματίδια σκόνης) είναι μικρής ποσότητας και τοπικού χαρακτήρα (γύρω από τα 

σημεία εκπομπής τους). Σε καμία περίπτωση δεν εκπέμπονται εκτός των ορίων της εγκατάστασης και συνήθως 

Οι αέριες εκπομπές από παραγωγικές διαδικασίες της βιομηχανίας κονσερβοποίησης φρούτων και 

λαχανικών είναι πολύ περιορισμένες και προέρχονται από θερμικές διεργασίες, όπως το βράσιμο. Συνήθως 
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πάντως οι διεργασίες υψηλών θερμοκρασιών πραγματοποιούνται σε κλειστά δοχεία με αποτέλεσμα να μην 

υπάρχουν τέτοιου είδους εκπομπές. 

Οσμές  

Προβλήματα οσμών προκύπτουν από την ελλιπή διαχείριση των στερεών αποβλήτων και των εκροών 

(στάσιμα υγρά σε νεκρά σημεία, ανεπεξέργαστα Υ.Α. λόγω αδυναμίας λειτουργίας του συστήματος 

επεξεργασίας). Κυρίως προέρχονται από την σήψη πρώτων υλών και χυμών κατά την μακροχρόνια παραμονή 

της πρώτης ύλης, πριν υποστεί επεξεργασία, τις διεργασίες βρασμού και ιδιαίτε

(όπου αυτά χρησιμοποιούνται κατά την προετοιμασία των έτοιμων φαγητών).

Αέριες εκπομπές από εγκαταστάσεις βιολογικών καθαρισμών

Οι διεργασίες επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων αποτελούν μία ακόμη δυνητική πηγή των εκπομπών. 

Κατά την επεξεργασία των υγρών αποβλήτων και κυρίως από την κακή διαχείριση της παραγόμενης ιλύος, ένα 

μικρό μέρος του οργανικού φορτίου των αποβλήτων παράγει μέσω των μικροοργανισμών των 

αναερόβιων/αερόβιων διεργασιών υδρογονάνθρακες. Οι περισσότερο πτητικοί

αυτούς -κυρίως το υδρόθειο- με την βοήθεια του μηχανικού αερισμού, είναι δυνατόν να εκπέμπονται σαν 

αέριες εκπομπές και να δημιουργούν ανεπιθύμητες οσμές. 

Οι οσμές προέρχονται κυρίως από την σήψη της ιλύος στο σύστημα βιολογικής 

δεν λειτουργεί σωστά και την ιλύ που συσσωρεύεται στα κανάλια μεταφοράς ή στον τελικό αποδέκτη από την 

σήψη αιωρούμενων στερεών που έχουν καθιζάνει. Η ποσότητα και ποιότητα των αερίων αποβλήτων 

διαφέρουν σημαντικά ανάλογα με την ποιό

τεχνολογία επεξεργασίας (αερόβια, αναερόβια κλπ), όταν δεν εφαρμόζεται σωστά.

Υγρά απόβλητα 

Η βιομηχανία φρούτων και λαχανικών παράγει μεγάλους όγκους υγρών αποβλήτων, λόγω της 

κατανάλωσης μεγάλης ποσότητας νερού στην παραγωγική διαδικασία. Τα υγρά απόβλητα περιέχουν υψηλό 

οργανικό φορτίο, εξαρτώμενο κυρίως από την κατάσταση της πρώτης ύλης και τον τρόπο εκφόρτωσης και 

διακίνησης της. Η αποδόμηση του οργανικού φορτίου δημιουργεί σοβαρό τεχνικό πρόβλημα,

μεγάλου μεγέθους των απαιτούμενων εγκαταστάσεων επεξεργασίας ή του μη σωστού σχεδιασμού των 

εγκαταστάσεων. 

Οι τιμές BOD5 είναι αυξημένες λόγω της παρουσίας ποικίλων βιοαποδομήσιμων οργανικών ουσιών που 

προέρχονται από την φυτική πρώτη ύλη. Ο τιμέ

παρουσία βιολογικά μη οξειδώσιμων οργανικών ουσιών, καθώς και στην παρουσία μαζούτ και ελαίων μηχανών. 

To μεγαλύτερο μέρος του συνολικού οργανικού φορτίου οφείλεται σε αιωρούμενα και σε κολλοειδο

διασποράς υλικά και σε μικρότερο ποσοστό σε διαλυμένα συστατικά. Τα αιωρούμενα και σε κολλοειδή 

διασπορά υλικά αντιπροσωπεύουν το 60% περίπου του συνολικού BOD και το 70% του COD, με βάση τις 

συνθήκες λειτουργίας των μονάδων στην Ελλάδα.
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ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

πάντως οι διεργασίες υψηλών θερμοκρασιών πραγματοποιούνται σε κλειστά δοχεία με αποτέλεσμα να μην 

 

Προβλήματα οσμών προκύπτουν από την ελλιπή διαχείριση των στερεών αποβλήτων και των εκροών 

ά σε νεκρά σημεία, ανεπεξέργαστα Υ.Α. λόγω αδυναμίας λειτουργίας του συστήματος 

επεξεργασίας). Κυρίως προέρχονται από την σήψη πρώτων υλών και χυμών κατά την μακροχρόνια παραμονή 

της πρώτης ύλης, πριν υποστεί επεξεργασία, τις διεργασίες βρασμού και ιδιαίτερα την επεξεργασία κρεμμυδιών 

(όπου αυτά χρησιμοποιούνται κατά την προετοιμασία των έτοιμων φαγητών). 

Αέριες εκπομπές από εγκαταστάσεις βιολογικών καθαρισμών 

Οι διεργασίες επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων αποτελούν μία ακόμη δυνητική πηγή των εκπομπών. 

ά την επεξεργασία των υγρών αποβλήτων και κυρίως από την κακή διαχείριση της παραγόμενης ιλύος, ένα 

μικρό μέρος του οργανικού φορτίου των αποβλήτων παράγει μέσω των μικροοργανισμών των 

αναερόβιων/αερόβιων διεργασιών υδρογονάνθρακες. Οι περισσότερο πτητικοί από τους υδρογονάνθρακες 

με την βοήθεια του μηχανικού αερισμού, είναι δυνατόν να εκπέμπονται σαν 

αέριες εκπομπές και να δημιουργούν ανεπιθύμητες οσμές.  

Οι οσμές προέρχονται κυρίως από την σήψη της ιλύος στο σύστημα βιολογικής 

δεν λειτουργεί σωστά και την ιλύ που συσσωρεύεται στα κανάλια μεταφοράς ή στον τελικό αποδέκτη από την 

σήψη αιωρούμενων στερεών που έχουν καθιζάνει. Η ποσότητα και ποιότητα των αερίων αποβλήτων 

διαφέρουν σημαντικά ανάλογα με την ποιότητα των ανεπεξέργαστων αποβλήτων και την εφαρμοζόμενη 

τεχνολογία επεξεργασίας (αερόβια, αναερόβια κλπ), όταν δεν εφαρμόζεται σωστά. 

Η βιομηχανία φρούτων και λαχανικών παράγει μεγάλους όγκους υγρών αποβλήτων, λόγω της 

τητας νερού στην παραγωγική διαδικασία. Τα υγρά απόβλητα περιέχουν υψηλό 

οργανικό φορτίο, εξαρτώμενο κυρίως από την κατάσταση της πρώτης ύλης και τον τρόπο εκφόρτωσης και 

διακίνησης της. Η αποδόμηση του οργανικού φορτίου δημιουργεί σοβαρό τεχνικό πρόβλημα,

μεγάλου μεγέθους των απαιτούμενων εγκαταστάσεων επεξεργασίας ή του μη σωστού σχεδιασμού των 

Οι τιμές BOD5 είναι αυξημένες λόγω της παρουσίας ποικίλων βιοαποδομήσιμων οργανικών ουσιών που 

προέρχονται από την φυτική πρώτη ύλη. Ο τιμές του COD είναι σχετικά αυξημένες και οφείλονται κυρίως στην 

παρουσία βιολογικά μη οξειδώσιμων οργανικών ουσιών, καθώς και στην παρουσία μαζούτ και ελαίων μηχανών. 

To μεγαλύτερο μέρος του συνολικού οργανικού φορτίου οφείλεται σε αιωρούμενα και σε κολλοειδο

διασποράς υλικά και σε μικρότερο ποσοστό σε διαλυμένα συστατικά. Τα αιωρούμενα και σε κολλοειδή 

διασπορά υλικά αντιπροσωπεύουν το 60% περίπου του συνολικού BOD και το 70% του COD, με βάση τις 

συνθήκες λειτουργίας των μονάδων στην Ελλάδα. 
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πάντως οι διεργασίες υψηλών θερμοκρασιών πραγματοποιούνται σε κλειστά δοχεία με αποτέλεσμα να μην 

Προβλήματα οσμών προκύπτουν από την ελλιπή διαχείριση των στερεών αποβλήτων και των εκροών 

ά σε νεκρά σημεία, ανεπεξέργαστα Υ.Α. λόγω αδυναμίας λειτουργίας του συστήματος 

επεξεργασίας). Κυρίως προέρχονται από την σήψη πρώτων υλών και χυμών κατά την μακροχρόνια παραμονή 

ρα την επεξεργασία κρεμμυδιών 

Οι διεργασίες επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων αποτελούν μία ακόμη δυνητική πηγή των εκπομπών. 

ά την επεξεργασία των υγρών αποβλήτων και κυρίως από την κακή διαχείριση της παραγόμενης ιλύος, ένα 

μικρό μέρος του οργανικού φορτίου των αποβλήτων παράγει μέσω των μικροοργανισμών των 

από τους υδρογονάνθρακες 

με την βοήθεια του μηχανικού αερισμού, είναι δυνατόν να εκπέμπονται σαν 

Οι οσμές προέρχονται κυρίως από την σήψη της ιλύος στο σύστημα βιολογικής επεξεργασίας όταν αυτό 

δεν λειτουργεί σωστά και την ιλύ που συσσωρεύεται στα κανάλια μεταφοράς ή στον τελικό αποδέκτη από την 

σήψη αιωρούμενων στερεών που έχουν καθιζάνει. Η ποσότητα και ποιότητα των αερίων αποβλήτων 

τητα των ανεπεξέργαστων αποβλήτων και την εφαρμοζόμενη 

Η βιομηχανία φρούτων και λαχανικών παράγει μεγάλους όγκους υγρών αποβλήτων, λόγω της 

τητας νερού στην παραγωγική διαδικασία. Τα υγρά απόβλητα περιέχουν υψηλό 

οργανικό φορτίο, εξαρτώμενο κυρίως από την κατάσταση της πρώτης ύλης και τον τρόπο εκφόρτωσης και 

διακίνησης της. Η αποδόμηση του οργανικού φορτίου δημιουργεί σοβαρό τεχνικό πρόβλημα, λόγω του 

μεγάλου μεγέθους των απαιτούμενων εγκαταστάσεων επεξεργασίας ή του μη σωστού σχεδιασμού των 

Οι τιμές BOD5 είναι αυξημένες λόγω της παρουσίας ποικίλων βιοαποδομήσιμων οργανικών ουσιών που 

ς του COD είναι σχετικά αυξημένες και οφείλονται κυρίως στην 

παρουσία βιολογικά μη οξειδώσιμων οργανικών ουσιών, καθώς και στην παρουσία μαζούτ και ελαίων μηχανών. 

To μεγαλύτερο μέρος του συνολικού οργανικού φορτίου οφείλεται σε αιωρούμενα και σε κολλοειδούς 

διασποράς υλικά και σε μικρότερο ποσοστό σε διαλυμένα συστατικά. Τα αιωρούμενα και σε κολλοειδή 

διασπορά υλικά αντιπροσωπεύουν το 60% περίπου του συνολικού BOD και το 70% του COD, με βάση τις 



 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

 

 

Γενικά, δεν περιέχονται τοξικές και επικίνδυνες ουσίες, σε ανιχνεύσιμες συγκεντρώσεις, ούτε παθογόνοι 

μικροοργανισμοί. Επίσης είναι πιθανό να περιέχονται υπολείμματα εντομοκτόνων που προέρχονται από το 

πλύσιμο των πρώτων υλών (σε πολύ χαμηλές συγκεντρώσεις)

Τέλος, ο όγκος και η ποιότητα των υγρών αποβλήτων εξαρτάται έμεσα από τις καιρικές συνθήκες της 

περιοχής που επηρεάζουν την ποιότητα και την κατάσταση της πρώτης ύλης και μπορεί να εμφανίσει 

διακυμάνσεις μέσα σε μία περίοδο λειτουργίας της μονάδας ή ακόμα και μέσα 

Γι’ αυτό το λόγο οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων πρέπει να είναι σχεδιασμένες έτσι ώστε 

να αντιμετωπίζουν μεγάλους όγκους αποβλήτων σε εκτακτες καταστάσεις.

Στερεά απόβλητα 

Λαμβάνοντας υπόψη την ελληνική βιβ

τιμή των στερεών αποβλήτων κυμαίνεται στο 3

Στερεά απόβλητα από διεργασίες παραγωγής 

Σημαντικός όγκος στερεών αποβλήτων προκύπτει στα στάδια αποφλοίω

καθαρισμού. Πρόκειται για ανεπιθύμητα στερεά (κυρίως ανόργανα υλικά, όπως χώμα, πέτρες κλπ.) και 

τμήματα της πρώτης ύλης (σαρκώματα καρπού, πούλπα, φλοιοί, σπόροι, πυρήνες) που συμπαρασύρονται από 

το νερό. Λαμβάνοντας υπόψη την ελληνική

μέση τιμή των στερεών αποβλήτων είναι 3

παρασκευή κονσέρβας καλαμποκιού) η τιμή των στερεών αποβλήτων είναι πολύ μεγαλύτερη, της τά

30% κ.β. της αρχικής πρώτης ύλης. Τα βιοαποδομήσιμα στερεά (ακατάλληλες πρώτες ύλες, σπόροι φλοιοί) 

μπορεί να χρησιμοποιηθούν στην παραγωγή ζωοτροφών ή να αξιοποιηθούν από άλλες βιομηχανίες (π.χ. 

φαρμακοβιομηχανία – πυρήνες βερίκοκου).

Στερεά απόβλητα από υλικά συσκευασίας

Στερεά απόβλητα από υλικά συσκευασίας, προκύπτουν σε πολύ μικρές ποσότητες, κυρίως φθαρμένες 

ξύλινες παλέτες. Άλλες από αυτές επισκευάζονται για να επαναχρησιμοποιηθούν ή υφίστανται καύση κατά την 

χειμερινή περίοδο. 

 Βιομηχανία γαλακτοκομικών προϊόντων

Αέριες εκπομπές 

Αέριες εκπομπές στη βιομηχανία γαλακτοκομικών προϊόντων αποτελούν τα καυσαέρια, τα αιωρούμενα 

σωματίδια, CFCs και οσμές. Ανάλογα με την προέλευση τους διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες:

Αέριες εκπομπές από διεργασίες καύσης 

Ο ατμός που χρησιμοποιείται στις διεργασίες θερμικής επεξεργασίας (παστερίωση, αποστείρωση, 

ξήρανση κ.λπ.) παράγεται σε καυστήρες της μονάδας. Ως καύσιμο χρησιμοποιείται συνήθως το μαζούτ και σε 

ορισμένες περιπτώσεις το υγραέριο και το φυσικό 

αζώτου και του θείου και αιωρούμενα σωματίδια. Η σύσταση τους εξαρτάται από την ποιότητα του καυσίμου 

και της καύσης, που είναι συνήθως πετρέλαιο μαζούτ 1500’’ με περιεκτικότητα 1,5% σε θείο ή υγραέριο.
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ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

ιέχονται τοξικές και επικίνδυνες ουσίες, σε ανιχνεύσιμες συγκεντρώσεις, ούτε παθογόνοι 

μικροοργανισμοί. Επίσης είναι πιθανό να περιέχονται υπολείμματα εντομοκτόνων που προέρχονται από το 

πλύσιμο των πρώτων υλών (σε πολύ χαμηλές συγκεντρώσεις) 

όγκος και η ποιότητα των υγρών αποβλήτων εξαρτάται έμεσα από τις καιρικές συνθήκες της 

περιοχής που επηρεάζουν την ποιότητα και την κατάσταση της πρώτης ύλης και μπορεί να εμφανίσει 

διακυμάνσεις μέσα σε μία περίοδο λειτουργίας της μονάδας ή ακόμα και μέσα σε διαστήματα της ίδιας μέρας. 

Γι’ αυτό το λόγο οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων πρέπει να είναι σχεδιασμένες έτσι ώστε 

να αντιμετωπίζουν μεγάλους όγκους αποβλήτων σε εκτακτες καταστάσεις. 

Λαμβάνοντας υπόψη την ελληνική βιβλιογραφία και την ελληνική βιομηχανική παραγωγικότητα η μέση 

τιμή των στερεών αποβλήτων κυμαίνεται στο 3-5% κ.β. της αρχικής πρώτης ύλης. Ειδικότερα:

Στερεά απόβλητα από διεργασίες παραγωγής  

Σημαντικός όγκος στερεών αποβλήτων προκύπτει στα στάδια αποφλοίω

καθαρισμού. Πρόκειται για ανεπιθύμητα στερεά (κυρίως ανόργανα υλικά, όπως χώμα, πέτρες κλπ.) και 

τμήματα της πρώτης ύλης (σαρκώματα καρπού, πούλπα, φλοιοί, σπόροι, πυρήνες) που συμπαρασύρονται από 

το νερό. Λαμβάνοντας υπόψη την ελληνική βιβλιογραφία και την ελληνική βιομηχανική παραγωγικότητα η 

μέση τιμή των στερεών αποβλήτων είναι 3-5% κ.β. της αρχικής πρώτης ύλης. Για ορισμένες βιομηχανίες (π.χ. 

παρασκευή κονσέρβας καλαμποκιού) η τιμή των στερεών αποβλήτων είναι πολύ μεγαλύτερη, της τά

30% κ.β. της αρχικής πρώτης ύλης. Τα βιοαποδομήσιμα στερεά (ακατάλληλες πρώτες ύλες, σπόροι φλοιοί) 

μπορεί να χρησιμοποιηθούν στην παραγωγή ζωοτροφών ή να αξιοποιηθούν από άλλες βιομηχανίες (π.χ. 

πυρήνες βερίκοκου). 

λητα από υλικά συσκευασίας 

Στερεά απόβλητα από υλικά συσκευασίας, προκύπτουν σε πολύ μικρές ποσότητες, κυρίως φθαρμένες 

ξύλινες παλέτες. Άλλες από αυτές επισκευάζονται για να επαναχρησιμοποιηθούν ή υφίστανται καύση κατά την 

λακτοκομικών προϊόντων 

Αέριες εκπομπές στη βιομηχανία γαλακτοκομικών προϊόντων αποτελούν τα καυσαέρια, τα αιωρούμενα 

σωματίδια, CFCs και οσμές. Ανάλογα με την προέλευση τους διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες:

σίες καύσης  

Ο ατμός που χρησιμοποιείται στις διεργασίες θερμικής επεξεργασίας (παστερίωση, αποστείρωση, 

ξήρανση κ.λπ.) παράγεται σε καυστήρες της μονάδας. Ως καύσιμο χρησιμοποιείται συνήθως το μαζούτ και σε 

ορισμένες περιπτώσεις το υγραέριο και το φυσικό αέριο. Οι αέριοι ρυπαντές περιλαμβάνουν οξείδια του 

αζώτου και του θείου και αιωρούμενα σωματίδια. Η σύσταση τους εξαρτάται από την ποιότητα του καυσίμου 

και της καύσης, που είναι συνήθως πετρέλαιο μαζούτ 1500’’ με περιεκτικότητα 1,5% σε θείο ή υγραέριο.
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ιέχονται τοξικές και επικίνδυνες ουσίες, σε ανιχνεύσιμες συγκεντρώσεις, ούτε παθογόνοι 

μικροοργανισμοί. Επίσης είναι πιθανό να περιέχονται υπολείμματα εντομοκτόνων που προέρχονται από το 

όγκος και η ποιότητα των υγρών αποβλήτων εξαρτάται έμεσα από τις καιρικές συνθήκες της 

περιοχής που επηρεάζουν την ποιότητα και την κατάσταση της πρώτης ύλης και μπορεί να εμφανίσει 

σε διαστήματα της ίδιας μέρας. 

Γι’ αυτό το λόγο οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων πρέπει να είναι σχεδιασμένες έτσι ώστε 

λιογραφία και την ελληνική βιομηχανική παραγωγικότητα η μέση 

5% κ.β. της αρχικής πρώτης ύλης. Ειδικότερα: 

Σημαντικός όγκος στερεών αποβλήτων προκύπτει στα στάδια αποφλοίωσης, τεμαχισμού και 

καθαρισμού. Πρόκειται για ανεπιθύμητα στερεά (κυρίως ανόργανα υλικά, όπως χώμα, πέτρες κλπ.) και 

τμήματα της πρώτης ύλης (σαρκώματα καρπού, πούλπα, φλοιοί, σπόροι, πυρήνες) που συμπαρασύρονται από 

βιβλιογραφία και την ελληνική βιομηχανική παραγωγικότητα η 

5% κ.β. της αρχικής πρώτης ύλης. Για ορισμένες βιομηχανίες (π.χ. 

παρασκευή κονσέρβας καλαμποκιού) η τιμή των στερεών αποβλήτων είναι πολύ μεγαλύτερη, της τάξεως των 

30% κ.β. της αρχικής πρώτης ύλης. Τα βιοαποδομήσιμα στερεά (ακατάλληλες πρώτες ύλες, σπόροι φλοιοί) 

μπορεί να χρησιμοποιηθούν στην παραγωγή ζωοτροφών ή να αξιοποιηθούν από άλλες βιομηχανίες (π.χ. 

Στερεά απόβλητα από υλικά συσκευασίας, προκύπτουν σε πολύ μικρές ποσότητες, κυρίως φθαρμένες 

ξύλινες παλέτες. Άλλες από αυτές επισκευάζονται για να επαναχρησιμοποιηθούν ή υφίστανται καύση κατά την 

Αέριες εκπομπές στη βιομηχανία γαλακτοκομικών προϊόντων αποτελούν τα καυσαέρια, τα αιωρούμενα 

σωματίδια, CFCs και οσμές. Ανάλογα με την προέλευση τους διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες: 

Ο ατμός που χρησιμοποιείται στις διεργασίες θερμικής επεξεργασίας (παστερίωση, αποστείρωση, 

ξήρανση κ.λπ.) παράγεται σε καυστήρες της μονάδας. Ως καύσιμο χρησιμοποιείται συνήθως το μαζούτ και σε 

αέριο. Οι αέριοι ρυπαντές περιλαμβάνουν οξείδια του 

αζώτου και του θείου και αιωρούμενα σωματίδια. Η σύσταση τους εξαρτάται από την ποιότητα του καυσίμου 

και της καύσης, που είναι συνήθως πετρέλαιο μαζούτ 1500’’ με περιεκτικότητα 1,5% σε θείο ή υγραέριο. 
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Αέριες εκπομπές από την παραγωγή σκόνης γάλακτος 

Πολύ λεπτά σωματίδια σκόνης γάλακτος διαφεύγουν κατά την παραγωγή του και μπορεί να επικαθίσουν 

σε διάφορες επιφάνειες στο χώρο της μονάδας. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, λόγω της υγρασίας, η σκόνη αυτή 

μπορεί να γίνει όξινη προκαλώντας διάβρωση.

Αέριες εκπομπές από την διαχείριση υγρών αποβλήτων 

Η παραμονή αποβλήτων σε δεξαμενές υπό αναερόβιες συνθήκες, όπως στην δεξαμενή σταθεροποίησης 

ή στην δεξαμενή εξισορρόπησης όταν δεν υπάρχει ικανοποιητικός αερισμός, μ

βιολογικές δράσεις με αποτέλεσμα την εκπομπή πτητικών οργανικών ενώσεων και δυσάρεστων οσμών.

Αέριες εκπομπές από ψυκτικά μέσα 

Σε συστήματα ψύξης που χρησιμοποιούνται χλωροφθοράνθρακες (CFCs), η διαφυγή των αερίων αυτών 

στην ατμόσφαιρα προκαλεί σοβαρές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, δεδομένου ότι τα αέρια αυτά καταστρέφουν 

το όζον της ατμόσφαιρας. Η αντικατάσταση των ουσιών αυτών από άλλα, περισσότερο φιλικά προς το 

περιβάλλον, ψυκτικά μέσα είναι ένα θέμα που πρέπει να εξεταστεί

σε μεγάλη κλίμακα και εντατικά. 

Υγρά απόβλητα 

Τα υγρά απόβλητα των γαλακτοβιομηχανιών περιέχουν κυρίως γάλα ή προϊόντα γάλακτος καθώς και 

διάφορες απορρυπαντικές ουσίες και παρουσιάζουν υψηλό οργανικό φορτίο, υψηλά

φωσφόρου και διακυμάνσεις ως προς την θερμοκρασία και το pH (λόγω της παρουσίας βασικών και όξινων 

χημικών ουσιών καθαρισμού). Ο όγκος και η συγκέντρωση των αποβλήτων των γαλακτοβιομηχανιών 

εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως ο τύπος

μηχανολογικός εξοπλισμός παραγωγής, οι πρακτικές καθαρισμού.

Οι κύριες πηγές επιβάρυνσης των υγρών αποβλήτων είναι:

• Νερά πλύσης των δεξαμενών γάλακτος, γραμμών παραγωγής, μηχανημάτων, δαπέδων, βυτιοφόρων 

ή δοχείων μεταφοράς γάλακτος

• Απώλειες γάλακτος κατά την παραγωγική διαδικασία (π.χ. παραλαβή, αποθήκευση, διαύγαση, 

παστερίωση, κλπ.) 

• Διάθεση τυρογάλακτος, βουτυρογάλακτος στα απόβλητα

Υγρά απόβλητα από την διεργασίες καθαρισμού χώρων και μηχανολογικού εξοπλ

Τα νερά πλυσίματος των μονάδων παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων, των δεξαμενών 

αποθήκευσης γάλατος και των βυτιοφόρων μεταφοράς της πρώτης ύλης περιέχουν γάλα καθώς και 

απορρυπαντικές ουσίες. 

Η επιβάρυνση των υγρών αποβλήτων από τα νερά πλυσίματος 

εφαρμοζόμενων πρακτικών:  

• Καθαρισμός Επί Τόπου (Cleaning In Place). Ο τρόπος καθαρισμού είναι κατάλληλος για εξοπλισμό 

κλειστών κυκλωμάτων και δεξαμενών (closed process equipment and tanks). Εδώ το σύστημα 
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ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

έριες εκπομπές από την παραγωγή σκόνης γάλακτος  

Πολύ λεπτά σωματίδια σκόνης γάλακτος διαφεύγουν κατά την παραγωγή του και μπορεί να επικαθίσουν 

σε διάφορες επιφάνειες στο χώρο της μονάδας. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, λόγω της υγρασίας, η σκόνη αυτή 

να γίνει όξινη προκαλώντας διάβρωση. 

Αέριες εκπομπές από την διαχείριση υγρών αποβλήτων  

Η παραμονή αποβλήτων σε δεξαμενές υπό αναερόβιες συνθήκες, όπως στην δεξαμενή σταθεροποίησης 

ή στην δεξαμενή εξισορρόπησης όταν δεν υπάρχει ικανοποιητικός αερισμός, μπορεί να προκαλέσει αναερόβιες 

βιολογικές δράσεις με αποτέλεσμα την εκπομπή πτητικών οργανικών ενώσεων και δυσάρεστων οσμών.

Αέριες εκπομπές από ψυκτικά μέσα  

Σε συστήματα ψύξης που χρησιμοποιούνται χλωροφθοράνθρακες (CFCs), η διαφυγή των αερίων αυτών 

ατμόσφαιρα προκαλεί σοβαρές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, δεδομένου ότι τα αέρια αυτά καταστρέφουν 

το όζον της ατμόσφαιρας. Η αντικατάσταση των ουσιών αυτών από άλλα, περισσότερο φιλικά προς το 

περιβάλλον, ψυκτικά μέσα είναι ένα θέμα που πρέπει να εξεταστεί, εφόσον η χρήση διεργασιών ψύξης γίνεται 

Τα υγρά απόβλητα των γαλακτοβιομηχανιών περιέχουν κυρίως γάλα ή προϊόντα γάλακτος καθώς και 

διάφορες απορρυπαντικές ουσίες και παρουσιάζουν υψηλό οργανικό φορτίο, υψηλά

φωσφόρου και διακυμάνσεις ως προς την θερμοκρασία και το pH (λόγω της παρουσίας βασικών και όξινων 

χημικών ουσιών καθαρισμού). Ο όγκος και η συγκέντρωση των αποβλήτων των γαλακτοβιομηχανιών 

εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως ο τύπος και η ποσότητα των προϊόντων, η διαδικασία και ο 

μηχανολογικός εξοπλισμός παραγωγής, οι πρακτικές καθαρισμού. 

Οι κύριες πηγές επιβάρυνσης των υγρών αποβλήτων είναι: 

Νερά πλύσης των δεξαμενών γάλακτος, γραμμών παραγωγής, μηχανημάτων, δαπέδων, βυτιοφόρων 

δοχείων μεταφοράς γάλακτος 

Απώλειες γάλακτος κατά την παραγωγική διαδικασία (π.χ. παραλαβή, αποθήκευση, διαύγαση, 

Διάθεση τυρογάλακτος, βουτυρογάλακτος στα απόβλητα 

Υγρά απόβλητα από την διεργασίες καθαρισμού χώρων και μηχανολογικού εξοπλ

Τα νερά πλυσίματος των μονάδων παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων, των δεξαμενών 

αποθήκευσης γάλατος και των βυτιοφόρων μεταφοράς της πρώτης ύλης περιέχουν γάλα καθώς και 

Η επιβάρυνση των υγρών αποβλήτων από τα νερά πλυσίματος εξαρτάται από το είδος των 

Καθαρισμός Επί Τόπου (Cleaning In Place). Ο τρόπος καθαρισμού είναι κατάλληλος για εξοπλισμό 

κλειστών κυκλωμάτων και δεξαμενών (closed process equipment and tanks). Εδώ το σύστημα 
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Σελ. 89 από 486 

Πολύ λεπτά σωματίδια σκόνης γάλακτος διαφεύγουν κατά την παραγωγή του και μπορεί να επικαθίσουν 

σε διάφορες επιφάνειες στο χώρο της μονάδας. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, λόγω της υγρασίας, η σκόνη αυτή 

Η παραμονή αποβλήτων σε δεξαμενές υπό αναερόβιες συνθήκες, όπως στην δεξαμενή σταθεροποίησης 

πορεί να προκαλέσει αναερόβιες 

βιολογικές δράσεις με αποτέλεσμα την εκπομπή πτητικών οργανικών ενώσεων και δυσάρεστων οσμών. 

Σε συστήματα ψύξης που χρησιμοποιούνται χλωροφθοράνθρακες (CFCs), η διαφυγή των αερίων αυτών 

ατμόσφαιρα προκαλεί σοβαρές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, δεδομένου ότι τα αέρια αυτά καταστρέφουν 

το όζον της ατμόσφαιρας. Η αντικατάσταση των ουσιών αυτών από άλλα, περισσότερο φιλικά προς το 

, εφόσον η χρήση διεργασιών ψύξης γίνεται 

Τα υγρά απόβλητα των γαλακτοβιομηχανιών περιέχουν κυρίως γάλα ή προϊόντα γάλακτος καθώς και 

διάφορες απορρυπαντικές ουσίες και παρουσιάζουν υψηλό οργανικό φορτίο, υψηλά επίπεδα αζώτου και 

φωσφόρου και διακυμάνσεις ως προς την θερμοκρασία και το pH (λόγω της παρουσίας βασικών και όξινων 

χημικών ουσιών καθαρισμού). Ο όγκος και η συγκέντρωση των αποβλήτων των γαλακτοβιομηχανιών 

και η ποσότητα των προϊόντων, η διαδικασία και ο 

Νερά πλύσης των δεξαμενών γάλακτος, γραμμών παραγωγής, μηχανημάτων, δαπέδων, βυτιοφόρων 

Απώλειες γάλακτος κατά την παραγωγική διαδικασία (π.χ. παραλαβή, αποθήκευση, διαύγαση, 

Υγρά απόβλητα από την διεργασίες καθαρισμού χώρων και μηχανολογικού εξοπλισμού 

Τα νερά πλυσίματος των μονάδων παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων, των δεξαμενών 

αποθήκευσης γάλατος και των βυτιοφόρων μεταφοράς της πρώτης ύλης περιέχουν γάλα καθώς και 

εξαρτάται από το είδος των 

Καθαρισμός Επί Τόπου (Cleaning In Place). Ο τρόπος καθαρισμού είναι κατάλληλος για εξοπλισμό 

κλειστών κυκλωμάτων και δεξαμενών (closed process equipment and tanks). Εδώ το σύστημα 
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καθαρισμού γίνεται αυτόματα και τα διαλύματα καθαρισμού διακινούνται με αντλίες από δεξαμενές 

και μερικές φορές κατανέμονται 

• Τελικά με ακροφύσια (sprayers). Πέντε στάδια είναι δυνατόν να  συμβούν. Πρόπλυση με Νερό, 

Κυκλοφορία Διαλύματος Χημικού Καθαρισμού, Ενδιάμεση Πλύση με Νε

Πλύση με Νερό. Στα συστήματα αυτά το τελικό νερό έκπλυσης επαναχρησιμοποιείται και σαν νερό 

πρόπλυσης. Στο τρόπο αυτό ο εξοπλισμός υφίσταται υψηλή καταπόνηση (σε θερμοκρασία και 

χημικούς παράγοντες). 

• Καθαρισμός με Ακροφύσια Υψηλής Πί

είναι κατάλληλος για ανοικτό εξοπλισμό, τοίχους και πατώματα και απαιτεί την υπό Υψηλή Πίεση (40 

με 65 bar) τροφοδοσία Νερού Καθαρισμού με Ακροφύσια . Εδώ οι παράγοντες καθαρισμού εγχέονται 

στο νερό σε σχετικά μέτριες θερμοκρασίες (40

υψηλή μηχανική καταπόνηση (πίεση). Η τοποθέτηση μόνιμου πιεστικού στα λάστιχα που 

χρησιμοποιούνται για πλυσίματα (δαπέδων, κλπ) μειώνει σημαντικά την κατανάλωση νερο

πλυσίματα.  

• Καθαρισμός με Αφρό (Foam Cleaning). Ο τρόπος καθαρισμού αυτός είναι κατάλληλος για ανοικτό 

εξοπλισμό, τοίχους και πατώματα. Ο καθαρισμός αυτός απαιτεί την έγχυση Καθαριστικού Αφρού στη 

προς καθαρισμό επιφάνεια. Ο αφρός προσκολλάται στην ε

αντίδρασης με την επιφάνεια εκπλένεται με νερό. Η τοποθέτηση μόνιμου πιεστικού στα λάστιχα που 

χρησιμοποιούνται για πλυσίματα (δαπέδων, κλπ) μειώνει σημαντικά την κατανάλωση νερού για 

πλυσίματα. 

• εφαρμογή χειρονακτικού καθα

Τα πλεονεκτήματα ενός συστήματος CIP είναι ο πολύ μικρός χρόνος καθαρισμού, η εξοικονόμηση 

μεγάλων ποσοτήτων νερού, απορρυπαντικών, απολυμαντικών και ενέργειας. Ο χειρονακτικός καθαρισμός των 

εγκαταστάσεων ενδέχεται να μην έχει ικανοποιητική απόδοσ

και χημικών ουσιών καθαρισμού, ωστόσο αποτελεί πεδίο εισαγωγής νέων τεχνικών περιορισμού της 

κατανάλωσης νερού και των εκροών αποβλήτων.

Υγρά απόβλητα από την διεργασίες παραγωγής

Απώλειες γάλακτος. Οι απώλειες 

0,5 – 2,5 % (ως και 4 % σε αρκετές περιπτώσεις) και οι απώλειες σε τυρόγαλα υπολογίζονται μεταξύ 5 

Η ελάττωση των απωλειών πρώτης ύλης και προϊόντος επιτρέπει τόσο την εξοικονόμηση

όσο και την αποφυγή επιβάρυνσης των αποβλήτων με πρόσθετο ρυπαντικό φορτίο. Λόγω της σύστασης του 

το γάλα εισερχόμενο στα υγρά απόβλητα συμβάλλει σημαντικά στην αύξηση του οργανικού τους φορτίου.

Στερεά απόβλητα 

Στερεά απόβλητα από παραγωγ

Τα στερεά απόβλητα από τις διεργασίες παραγωγής της βιομηχανίας γάλακτος είναι:
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ματα και τα διαλύματα καθαρισμού διακινούνται με αντλίες από δεξαμενές 

και μερικές φορές κατανέμονται  

Τελικά με ακροφύσια (sprayers). Πέντε στάδια είναι δυνατόν να  συμβούν. Πρόπλυση με Νερό, 

Κυκλοφορία Διαλύματος Χημικού Καθαρισμού, Ενδιάμεση Πλύση με Νε

Πλύση με Νερό. Στα συστήματα αυτά το τελικό νερό έκπλυσης επαναχρησιμοποιείται και σαν νερό 

πρόπλυσης. Στο τρόπο αυτό ο εξοπλισμός υφίσταται υψηλή καταπόνηση (σε θερμοκρασία και 

Καθαρισμός με Ακροφύσια Υψηλής Πίεσης (High Pressure Jet Cleaning). Ο τρόπος καθαρισμού αυτός 

είναι κατάλληλος για ανοικτό εξοπλισμό, τοίχους και πατώματα και απαιτεί την υπό Υψηλή Πίεση (40 

με 65 bar) τροφοδοσία Νερού Καθαρισμού με Ακροφύσια . Εδώ οι παράγοντες καθαρισμού εγχέονται 

ερό σε σχετικά μέτριες θερμοκρασίες (40-60 βαθμούς). Στο τρόπο αυτό ο εξοπλισμός υφίσταται 

υψηλή μηχανική καταπόνηση (πίεση). Η τοποθέτηση μόνιμου πιεστικού στα λάστιχα που 

χρησιμοποιούνται για πλυσίματα (δαπέδων, κλπ) μειώνει σημαντικά την κατανάλωση νερο

Καθαρισμός με Αφρό (Foam Cleaning). Ο τρόπος καθαρισμού αυτός είναι κατάλληλος για ανοικτό 

εξοπλισμό, τοίχους και πατώματα. Ο καθαρισμός αυτός απαιτεί την έγχυση Καθαριστικού Αφρού στη 

προς καθαρισμό επιφάνεια. Ο αφρός προσκολλάται στην επιφάνεια και μετά από 10

αντίδρασης με την επιφάνεια εκπλένεται με νερό. Η τοποθέτηση μόνιμου πιεστικού στα λάστιχα που 

χρησιμοποιούνται για πλυσίματα (δαπέδων, κλπ) μειώνει σημαντικά την κατανάλωση νερού για 

εφαρμογή χειρονακτικού καθαρισμού  

Τα πλεονεκτήματα ενός συστήματος CIP είναι ο πολύ μικρός χρόνος καθαρισμού, η εξοικονόμηση 

μεγάλων ποσοτήτων νερού, απορρυπαντικών, απολυμαντικών και ενέργειας. Ο χειρονακτικός καθαρισμός των 

εγκαταστάσεων ενδέχεται να μην έχει ικανοποιητική απόδοση και παράλληλα να οδηγήσει σε σπατάλη νερού 

και χημικών ουσιών καθαρισμού, ωστόσο αποτελεί πεδίο εισαγωγής νέων τεχνικών περιορισμού της 

κατανάλωσης νερού και των εκροών αποβλήτων. 

Υγρά απόβλητα από την διεργασίες παραγωγής 

Απώλειες γάλακτος. Οι απώλειες σε γάλα, σε σύγχρονα εργοστάσια, υπολογίζεται ότι κυμαίνονται μεταξύ 

2,5 % (ως και 4 % σε αρκετές περιπτώσεις) και οι απώλειες σε τυρόγαλα υπολογίζονται μεταξύ 5 

Η ελάττωση των απωλειών πρώτης ύλης και προϊόντος επιτρέπει τόσο την εξοικονόμηση

όσο και την αποφυγή επιβάρυνσης των αποβλήτων με πρόσθετο ρυπαντικό φορτίο. Λόγω της σύστασης του 

το γάλα εισερχόμενο στα υγρά απόβλητα συμβάλλει σημαντικά στην αύξηση του οργανικού τους φορτίου.

Στερεά απόβλητα από παραγωγικές διαδικασίες 

Τα στερεά απόβλητα από τις διεργασίες παραγωγής της βιομηχανίας γάλακτος είναι:
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ματα και τα διαλύματα καθαρισμού διακινούνται με αντλίες από δεξαμενές 

Τελικά με ακροφύσια (sprayers). Πέντε στάδια είναι δυνατόν να  συμβούν. Πρόπλυση με Νερό, 

Κυκλοφορία Διαλύματος Χημικού Καθαρισμού, Ενδιάμεση Πλύση με Νερό, Απολύμανση, Τελική 

Πλύση με Νερό. Στα συστήματα αυτά το τελικό νερό έκπλυσης επαναχρησιμοποιείται και σαν νερό 

πρόπλυσης. Στο τρόπο αυτό ο εξοπλισμός υφίσταται υψηλή καταπόνηση (σε θερμοκρασία και 

εσης (High Pressure Jet Cleaning). Ο τρόπος καθαρισμού αυτός 

είναι κατάλληλος για ανοικτό εξοπλισμό, τοίχους και πατώματα και απαιτεί την υπό Υψηλή Πίεση (40 

με 65 bar) τροφοδοσία Νερού Καθαρισμού με Ακροφύσια . Εδώ οι παράγοντες καθαρισμού εγχέονται 

60 βαθμούς). Στο τρόπο αυτό ο εξοπλισμός υφίσταται 

υψηλή μηχανική καταπόνηση (πίεση). Η τοποθέτηση μόνιμου πιεστικού στα λάστιχα που 

χρησιμοποιούνται για πλυσίματα (δαπέδων, κλπ) μειώνει σημαντικά την κατανάλωση νερού για 

Καθαρισμός με Αφρό (Foam Cleaning). Ο τρόπος καθαρισμού αυτός είναι κατάλληλος για ανοικτό 

εξοπλισμό, τοίχους και πατώματα. Ο καθαρισμός αυτός απαιτεί την έγχυση Καθαριστικού Αφρού στη 

πιφάνεια και μετά από 10-20 λεπτά 

αντίδρασης με την επιφάνεια εκπλένεται με νερό. Η τοποθέτηση μόνιμου πιεστικού στα λάστιχα που 

χρησιμοποιούνται για πλυσίματα (δαπέδων, κλπ) μειώνει σημαντικά την κατανάλωση νερού για 

Τα πλεονεκτήματα ενός συστήματος CIP είναι ο πολύ μικρός χρόνος καθαρισμού, η εξοικονόμηση 

μεγάλων ποσοτήτων νερού, απορρυπαντικών, απολυμαντικών και ενέργειας. Ο χειρονακτικός καθαρισμός των 

η και παράλληλα να οδηγήσει σε σπατάλη νερού 

και χημικών ουσιών καθαρισμού, ωστόσο αποτελεί πεδίο εισαγωγής νέων τεχνικών περιορισμού της 

σε γάλα, σε σύγχρονα εργοστάσια, υπολογίζεται ότι κυμαίνονται μεταξύ 

2,5 % (ως και 4 % σε αρκετές περιπτώσεις) και οι απώλειες σε τυρόγαλα υπολογίζονται μεταξύ 5 – 15%. 

Η ελάττωση των απωλειών πρώτης ύλης και προϊόντος επιτρέπει τόσο την εξοικονόμηση των υλών αυτών, 

όσο και την αποφυγή επιβάρυνσης των αποβλήτων με πρόσθετο ρυπαντικό φορτίο. Λόγω της σύστασης του 

το γάλα εισερχόμενο στα υγρά απόβλητα συμβάλλει σημαντικά στην αύξηση του οργανικού τους φορτίου. 

Τα στερεά απόβλητα από τις διεργασίες παραγωγής της βιομηχανίας γάλακτος είναι: 
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• στερεά από τη διαύγαση του γάλακτος όπου θα πρέπει να εξετάζεται το ενδεχόμενο αξιοποίησης 

τους με σκοπό επαναχρησιμοποίηση ή πώληση τους, και 

• στερεά τρίμματα τυρόμαζας 

Στερεά απόβλητα (ιλύς) από διεργασίες βιολογικών καθαρισμών

Σημαντική όμως ποσότητα στερεών αποβλήτων αποτελούν τα ιζήματα που προέρχονται από τις 

εγκαταστάσεις επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται

υπολείμματα του εσχαρισμού, και το πλεόνασμα της βιομάζας από τους διαυγαστήρες των εγκαταστάσεων 

βιολογικής επεξεργασίας.  Η ιλύς από το σύστημα επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων των 

γαλακτοβιομηχανιών έχει οικονομική αξία, λόγω του υψηλού περιε

επεξεργασία της ιλύος μπορεί να χρησιμοποιηθεί αναερόβια χώνευση.

Στερεά απορρίμματα συσκευασίας

Οι κατεστραμμένες συσκευασίες δεν είναι αμελητέες. Τα ακατάλληλα συσκευασμένα γαλακτοκομικά 

προϊόντα συνήθως επιστρέφονται για επανεπεξεργασία, αλλά η συσκευασία τους απορρίπτεται. Οι συσκευασίες 

παστεριωμένου ή U.H.T. γάλακτος μπορεί να είναι χάρτινα κουτιά με εσωτερική πλαστική επένδυση ή πλαστικά 

μπουκάλια. Το βούτυρο συσκευάζεται σε μεταλλικά ή πλαστικά δοχεία και τ

μεταλλικά ή πλαστικά δοχεία και για  μικρότερες συσκευασίες σε πλαστική μεμβράνη ή λεπτό έλασμα. Η σκόνη 

γάλακτος συνήθως συσκευάζεται σε χάρτινους σάκους ή κονσέρβες και το συμπυκνωμένο γάλα σε κονσέρβες.

 Βιομηχανία προïόντων 

Αέριες εκπομπές 

Το πιο σημαντικό περιβαλλοντικό θέμα που σχετίζεται με την βιομηχανία αλεύρων είναι η εκπομπή 

σωματιδίων (σκόνης) από την μεταφορά και την υποδοχή στην εγκατάσταση των πρώτων υλών, καθώς και τα 

διάφορα σημεία της παραγωγικής δια

τότε η σκόνη συλλέγεται σε συλλεκτήρες (φίλτρα), που διαχωρίζουν τη σκόνη του αλεύρου από τον αέρα του 

αερορευματικού συστήματος πριν από την έξοδο του τελευταίου στην ατμόσφαιρα. 

Η ποιότητα της σκόνης διαφέρει από στάδιο σε στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας. Για παράδειγμα, 

κατά την υποδοχή του σιτηρού (ξεφόρτωμα από το φορτηγό, μεταφορά στα σιλό αποθήκευσης, πρώτο 

καθάρισμα) παρατηρείται μεγάλη περιεκτικότητα σε χώμα, καθώς και σε άλλα ξέ

αναμειγνύονται κατά την συγκομιδή του σιτηρού. Έτσι η σκόνη που εκπέμπεται από τα πρώτα στάδια της 

άλεσης έχει περιεκτικότητα 70% σε οργανικό υλικό.

Οι συντελεστές εκπομπής της σκόνης είναι χονδρικά για το στάδιο της υποδοχής του σιτηρού

kg/τόνο και για την άλεση 35 kg/τόνο. Το μέγεθος των κόκκων της σκόνης μεταβάλλεται χονδρικά από 1 έως 

300 μm. Έχει βρεθεί ότι περίπου 95% της σκόνης έχει μέγεθος πάνω από 150 μm.

Αέριες εκπομπές από διεργασίες καύσης 

Μόνο οι αλευροβιομηχανίες που 

για την θέρμανση/ομογενοποίηση των pellets πριν πάνε στην καλουπιέρα. Οι υπόλοιπες αλευροβιομηχανίες δεν 
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στερεά από τη διαύγαση του γάλακτος όπου θα πρέπει να εξετάζεται το ενδεχόμενο αξιοποίησης 

τους με σκοπό επαναχρησιμοποίηση ή πώληση τους, και  

τυρόμαζας – τυροπήγματος 

Στερεά απόβλητα (ιλύς) από διεργασίες βιολογικών καθαρισμών 

Σημαντική όμως ποσότητα στερεών αποβλήτων αποτελούν τα ιζήματα που προέρχονται από τις 

εγκαταστάσεις επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται

υπολείμματα του εσχαρισμού, και το πλεόνασμα της βιομάζας από τους διαυγαστήρες των εγκαταστάσεων 

βιολογικής επεξεργασίας.  Η ιλύς από το σύστημα επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων των 

γαλακτοβιομηχανιών έχει οικονομική αξία, λόγω του υψηλού περιεχόμενού της σε θρεπτικά συστατικά. Για την 

επεξεργασία της ιλύος μπορεί να χρησιμοποιηθεί αναερόβια χώνευση. 

Στερεά απορρίμματα συσκευασίας 

Οι κατεστραμμένες συσκευασίες δεν είναι αμελητέες. Τα ακατάλληλα συσκευασμένα γαλακτοκομικά 

φονται για επανεπεξεργασία, αλλά η συσκευασία τους απορρίπτεται. Οι συσκευασίες 

παστεριωμένου ή U.H.T. γάλακτος μπορεί να είναι χάρτινα κουτιά με εσωτερική πλαστική επένδυση ή πλαστικά 

μπουκάλια. Το βούτυρο συσκευάζεται σε μεταλλικά ή πλαστικά δοχεία και το τυρί σε ξύλινα βαρέλια, 

μεταλλικά ή πλαστικά δοχεία και για  μικρότερες συσκευασίες σε πλαστική μεμβράνη ή λεπτό έλασμα. Η σκόνη 

γάλακτος συνήθως συσκευάζεται σε χάρτινους σάκους ή κονσέρβες και το συμπυκνωμένο γάλα σε κονσέρβες.

όντων αλευρόμυλων 

Το πιο σημαντικό περιβαλλοντικό θέμα που σχετίζεται με την βιομηχανία αλεύρων είναι η εκπομπή 

σωματιδίων (σκόνης) από την μεταφορά και την υποδοχή στην εγκατάσταση των πρώτων υλών, καθώς και τα 

διάφορα σημεία της παραγωγικής διαδικασίας. Αν χρησιμοποιείται σύστημα εξαερισμού στην εγκατάσταση, 

τότε η σκόνη συλλέγεται σε συλλεκτήρες (φίλτρα), που διαχωρίζουν τη σκόνη του αλεύρου από τον αέρα του 

αερορευματικού συστήματος πριν από την έξοδο του τελευταίου στην ατμόσφαιρα.  

α της σκόνης διαφέρει από στάδιο σε στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας. Για παράδειγμα, 

κατά την υποδοχή του σιτηρού (ξεφόρτωμα από το φορτηγό, μεταφορά στα σιλό αποθήκευσης, πρώτο 

καθάρισμα) παρατηρείται μεγάλη περιεκτικότητα σε χώμα, καθώς και σε άλλα ξέ

αναμειγνύονται κατά την συγκομιδή του σιτηρού. Έτσι η σκόνη που εκπέμπεται από τα πρώτα στάδια της 

άλεσης έχει περιεκτικότητα 70% σε οργανικό υλικό. 

Οι συντελεστές εκπομπής της σκόνης είναι χονδρικά για το στάδιο της υποδοχής του σιτηρού

kg/τόνο και για την άλεση 35 kg/τόνο. Το μέγεθος των κόκκων της σκόνης μεταβάλλεται χονδρικά από 1 έως 

300 μm. Έχει βρεθεί ότι περίπου 95% της σκόνης έχει μέγεθος πάνω από 150 μm. 

Αέριες εκπομπές από διεργασίες καύσης  

Μόνο οι αλευροβιομηχανίες που παράγουν ζωοτροφές σε pellets χρειάζονται  και μικρή ποσότητα ατμού 

για την θέρμανση/ομογενοποίηση των pellets πριν πάνε στην καλουπιέρα. Οι υπόλοιπες αλευροβιομηχανίες δεν 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 

Σελ. 91 από 486 

στερεά από τη διαύγαση του γάλακτος όπου θα πρέπει να εξετάζεται το ενδεχόμενο αξιοποίησης 

Σημαντική όμως ποσότητα στερεών αποβλήτων αποτελούν τα ιζήματα που προέρχονται από τις 

εγκαταστάσεις επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα στερεά 

υπολείμματα του εσχαρισμού, και το πλεόνασμα της βιομάζας από τους διαυγαστήρες των εγκαταστάσεων 

βιολογικής επεξεργασίας.  Η ιλύς από το σύστημα επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων των 

χόμενού της σε θρεπτικά συστατικά. Για την 

Οι κατεστραμμένες συσκευασίες δεν είναι αμελητέες. Τα ακατάλληλα συσκευασμένα γαλακτοκομικά 

φονται για επανεπεξεργασία, αλλά η συσκευασία τους απορρίπτεται. Οι συσκευασίες 

παστεριωμένου ή U.H.T. γάλακτος μπορεί να είναι χάρτινα κουτιά με εσωτερική πλαστική επένδυση ή πλαστικά 

ο τυρί σε ξύλινα βαρέλια, 

μεταλλικά ή πλαστικά δοχεία και για  μικρότερες συσκευασίες σε πλαστική μεμβράνη ή λεπτό έλασμα. Η σκόνη 

γάλακτος συνήθως συσκευάζεται σε χάρτινους σάκους ή κονσέρβες και το συμπυκνωμένο γάλα σε κονσέρβες. 

Το πιο σημαντικό περιβαλλοντικό θέμα που σχετίζεται με την βιομηχανία αλεύρων είναι η εκπομπή 

σωματιδίων (σκόνης) από την μεταφορά και την υποδοχή στην εγκατάσταση των πρώτων υλών, καθώς και τα 

δικασίας. Αν χρησιμοποιείται σύστημα εξαερισμού στην εγκατάσταση, 

τότε η σκόνη συλλέγεται σε συλλεκτήρες (φίλτρα), που διαχωρίζουν τη σκόνη του αλεύρου από τον αέρα του 

 

α της σκόνης διαφέρει από στάδιο σε στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας. Για παράδειγμα, 

κατά την υποδοχή του σιτηρού (ξεφόρτωμα από το φορτηγό, μεταφορά στα σιλό αποθήκευσης, πρώτο 

καθάρισμα) παρατηρείται μεγάλη περιεκτικότητα σε χώμα, καθώς και σε άλλα ξένα σώματα τα οποία 

αναμειγνύονται κατά την συγκομιδή του σιτηρού. Έτσι η σκόνη που εκπέμπεται από τα πρώτα στάδια της 

Οι συντελεστές εκπομπής της σκόνης είναι χονδρικά για το στάδιο της υποδοχής του σιτηρού 0.009 

kg/τόνο και για την άλεση 35 kg/τόνο. Το μέγεθος των κόκκων της σκόνης μεταβάλλεται χονδρικά από 1 έως 

παράγουν ζωοτροφές σε pellets χρειάζονται  και μικρή ποσότητα ατμού 

για την θέρμανση/ομογενοποίηση των pellets πριν πάνε στην καλουπιέρα. Οι υπόλοιπες αλευροβιομηχανίες δεν 
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χρειάζονται ατμό και δεν χρειάζεται να έχουν βιομηχανικούς λέβητες (χρησιμοποιούν μ

για τις βιομηχανικές τους ανάγκες). 

Αέριες εκπομπές από την παραγωγική διαδικασία

Οι αέριες εκπομπές από παραγωγικές διαδικασίες της βιομηχανίας παραγωγής αλεύρου είναι κυρίως 

εκπομπές αιωρουμένων στερεών οι οποίες οφείλονται κυρίως 

καθαρισμού των κόκκων της άλεσης και της τελικής συσκευασίας. Τα αιωρούμενα αυτά σωματίδια σε 

μοντέρνες αλευροβιομηχανίες συνήθως δεσμεύονται σε συσκευές κυκλώνων και σακκόφιλτρων. Οι συσκευές 

της άλεσης είναι άμεσα δεμένες και μέρος της παραγωγικής διαδικασίας. Οι υπόλοιπες συσκευές αφενός είναι 

συνδεδεμένες στην παραγωγική διαδικασία διότι μεγαλώνουν τις αποδόσεις άρα και την παραγωγική ικανότητα 

και βιωσιμότητα της επιχείρησης, βελτιώνουν την ποιότητα των προϊόντων 

πολύ μεγάλο βαθμό και την δέσμευση / επαναχρησιμοποίηση υλικών και εν δυνάμει ρύπων.

Υγρά απόβλητα 

Η φύση και τα χαρακτηριστικά των αποβλήτων από τη βιομηχανία παραγωγής αλεύρων προέρχονται 

(εκτός των λυμάτων) από διεργασίες κα

παρόμοια χαρακτηριστικά με τυπικά βιομηχανικά λύματα από καθαρισμούς, και για το λόγο αυτό 

επεξεργάζονται με παρόμοιο τρόπο. Υπάρχουν βεβαίως ακόμα ελάχιστες βιομηχανίες οι οποίες χρησιμοποιούν 

νερό στον καθαρισμό του σιταριού, οι οποίες εκπέμπουν μικρές ποσότητες υγρών αποβλήτων. Γενικά ο υπό 

ανάλυση κλάδος δεν εμφανίζει υψηλά υδραυλικά και βιολογικά φορτία στην παραγωγή υγρών αποβλήτων του 

και ως εκ τούτου η ανάγκη ύπαρξης ή μη μονάδας επεξεργασ

κυρίως στην αξιολόγηση μεταξύ των άλλων των λυμάτων από το προσωπικό και στις απαιτήσεις και 

διαδικασίες πλυσιμάτων. 

Στερεά απόβλητα 

Στερεά απόβλητα από διεργασίες αντιρρύπανσης αερίων εκπομπών

Όπως προαναφέρθηκε οι αέριες εκπομπές από παραγωγικές διαδικασίες της βιομηχανίας παραγωγής 

αλεύρου είναι κυρίως εκπομπές αιωρουμένων στερεών οι οποίες οφείλονται κυρίως στις διεργασίες του 

προκαθαρισμού, του καθαρισμού των κόκκων της άλεσης και της τελικής συσκευασίας. 

συνήθως υπάρχουν κυκλώνες και σακκόφιλτρα αφενός για την δέσμευση / επαναχρησιμοποίηση χρήσιμων 

υλών και αφετέρου για την απομάκρυνση ξένων μη επιθυμητών ουσιών, οι οποίες απομακρύνονται υπό μορφή 

στερεών υλικών. 

Στερεά απόβλητα από παραγωγ

Οι μοντέρνες αλευροβιομηχανίες παράγουν μικρή ποσότητα στερεών αποβλήτων από την παραγωγική 

διαδικασία τα οποία έγκεινται κυρίως σε στερεά σωματίδια αγροτικής προέλευσης τα οποία είναι δυνατόν αν 

χρησιμοποιηθούν σαν κτηνοτροφές (της τάξεως

χώμα και άγανα (άλλες αδρανείς ύλες αγροτικής προέλευσης

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

 
ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

χρειάζονται ατμό και δεν χρειάζεται να έχουν βιομηχανικούς λέβητες (χρησιμοποιούν μ

 

Αέριες εκπομπές από την παραγωγική διαδικασία 

Οι αέριες εκπομπές από παραγωγικές διαδικασίες της βιομηχανίας παραγωγής αλεύρου είναι κυρίως 

εκπομπές αιωρουμένων στερεών οι οποίες οφείλονται κυρίως στις διεργασίες του προκαθαρισμού, του 

καθαρισμού των κόκκων της άλεσης και της τελικής συσκευασίας. Τα αιωρούμενα αυτά σωματίδια σε 

μοντέρνες αλευροβιομηχανίες συνήθως δεσμεύονται σε συσκευές κυκλώνων και σακκόφιλτρων. Οι συσκευές 

εμένες και μέρος της παραγωγικής διαδικασίας. Οι υπόλοιπες συσκευές αφενός είναι 

συνδεδεμένες στην παραγωγική διαδικασία διότι μεγαλώνουν τις αποδόσεις άρα και την παραγωγική ικανότητα 

και βιωσιμότητα της επιχείρησης, βελτιώνουν την ποιότητα των προϊόντων και αφετέρου επιτυγχάνουν σε 

πολύ μεγάλο βαθμό και την δέσμευση / επαναχρησιμοποίηση υλικών και εν δυνάμει ρύπων.

Η φύση και τα χαρακτηριστικά των αποβλήτων από τη βιομηχανία παραγωγής αλεύρων προέρχονται 

(εκτός των λυμάτων) από διεργασίες καθαρισμού μηχανολογικού εξοπλισμού και δαπέδων και εμφανίζουν 

παρόμοια χαρακτηριστικά με τυπικά βιομηχανικά λύματα από καθαρισμούς, και για το λόγο αυτό 

επεξεργάζονται με παρόμοιο τρόπο. Υπάρχουν βεβαίως ακόμα ελάχιστες βιομηχανίες οι οποίες χρησιμοποιούν 

ερό στον καθαρισμό του σιταριού, οι οποίες εκπέμπουν μικρές ποσότητες υγρών αποβλήτων. Γενικά ο υπό 

ανάλυση κλάδος δεν εμφανίζει υψηλά υδραυλικά και βιολογικά φορτία στην παραγωγή υγρών αποβλήτων του 

και ως εκ τούτου η ανάγκη ύπαρξης ή μη μονάδας επεξεργασίας / προεπεξεργασίας υγρών αποβλήτων έγκειται 

κυρίως στην αξιολόγηση μεταξύ των άλλων των λυμάτων από το προσωπικό και στις απαιτήσεις και 

Στερεά απόβλητα από διεργασίες αντιρρύπανσης αερίων εκπομπών 

ηκε οι αέριες εκπομπές από παραγωγικές διαδικασίες της βιομηχανίας παραγωγής 

αλεύρου είναι κυρίως εκπομπές αιωρουμένων στερεών οι οποίες οφείλονται κυρίως στις διεργασίες του 

προκαθαρισμού, του καθαρισμού των κόκκων της άλεσης και της τελικής συσκευασίας. 

συνήθως υπάρχουν κυκλώνες και σακκόφιλτρα αφενός για την δέσμευση / επαναχρησιμοποίηση χρήσιμων 

υλών και αφετέρου για την απομάκρυνση ξένων μη επιθυμητών ουσιών, οι οποίες απομακρύνονται υπό μορφή 

Στερεά απόβλητα από παραγωγικές διαδικασίες 

Οι μοντέρνες αλευροβιομηχανίες παράγουν μικρή ποσότητα στερεών αποβλήτων από την παραγωγική 

διαδικασία τα οποία έγκεινται κυρίως σε στερεά σωματίδια αγροτικής προέλευσης τα οποία είναι δυνατόν αν 

χρησιμοποιηθούν σαν κτηνοτροφές (της τάξεως του ένα τοις χιλίοις εκπεφρασμένο σε πρώτη ύλη) αλλά και 

χώμα και άγανα (άλλες αδρανείς ύλες αγροτικής προέλευσης- επίσης της τάξεως του ένα τοις χιλίοις 
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χρειάζονται ατμό και δεν χρειάζεται να έχουν βιομηχανικούς λέβητες (χρησιμοποιούν μόνο ηλεκτρική ενέργεια 

Οι αέριες εκπομπές από παραγωγικές διαδικασίες της βιομηχανίας παραγωγής αλεύρου είναι κυρίως 

στις διεργασίες του προκαθαρισμού, του 

καθαρισμού των κόκκων της άλεσης και της τελικής συσκευασίας. Τα αιωρούμενα αυτά σωματίδια σε 

μοντέρνες αλευροβιομηχανίες συνήθως δεσμεύονται σε συσκευές κυκλώνων και σακκόφιλτρων. Οι συσκευές 

εμένες και μέρος της παραγωγικής διαδικασίας. Οι υπόλοιπες συσκευές αφενός είναι 

συνδεδεμένες στην παραγωγική διαδικασία διότι μεγαλώνουν τις αποδόσεις άρα και την παραγωγική ικανότητα 

και αφετέρου επιτυγχάνουν σε 

πολύ μεγάλο βαθμό και την δέσμευση / επαναχρησιμοποίηση υλικών και εν δυνάμει ρύπων. 

Η φύση και τα χαρακτηριστικά των αποβλήτων από τη βιομηχανία παραγωγής αλεύρων προέρχονται 

θαρισμού μηχανολογικού εξοπλισμού και δαπέδων και εμφανίζουν 

παρόμοια χαρακτηριστικά με τυπικά βιομηχανικά λύματα από καθαρισμούς, και για το λόγο αυτό 

επεξεργάζονται με παρόμοιο τρόπο. Υπάρχουν βεβαίως ακόμα ελάχιστες βιομηχανίες οι οποίες χρησιμοποιούν 

ερό στον καθαρισμό του σιταριού, οι οποίες εκπέμπουν μικρές ποσότητες υγρών αποβλήτων. Γενικά ο υπό 

ανάλυση κλάδος δεν εμφανίζει υψηλά υδραυλικά και βιολογικά φορτία στην παραγωγή υγρών αποβλήτων του 

ίας / προεπεξεργασίας υγρών αποβλήτων έγκειται 

κυρίως στην αξιολόγηση μεταξύ των άλλων των λυμάτων από το προσωπικό και στις απαιτήσεις και 

ηκε οι αέριες εκπομπές από παραγωγικές διαδικασίες της βιομηχανίας παραγωγής 

αλεύρου είναι κυρίως εκπομπές αιωρουμένων στερεών οι οποίες οφείλονται κυρίως στις διεργασίες του 

προκαθαρισμού, του καθαρισμού των κόκκων της άλεσης και της τελικής συσκευασίας. Στα στάδια αυτά 

συνήθως υπάρχουν κυκλώνες και σακκόφιλτρα αφενός για την δέσμευση / επαναχρησιμοποίηση χρήσιμων 

υλών και αφετέρου για την απομάκρυνση ξένων μη επιθυμητών ουσιών, οι οποίες απομακρύνονται υπό μορφή 

Οι μοντέρνες αλευροβιομηχανίες παράγουν μικρή ποσότητα στερεών αποβλήτων από την παραγωγική 

διαδικασία τα οποία έγκεινται κυρίως σε στερεά σωματίδια αγροτικής προέλευσης τα οποία είναι δυνατόν αν 

του ένα τοις χιλίοις εκπεφρασμένο σε πρώτη ύλη) αλλά και 

επίσης της τάξεως του ένα τοις χιλίοις 
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εκπεφρασμένο σε πρώτη ύλη), λόγω της συνδυασμένης δράσης κυκλώνων και επιπλέον φίλτρων όπως 

προαναφέρθηκε. 

Στερεά απορρίμματα από επιστροφές προϊόντων

Τα στερεά απόβλητα της βιομηχανίας παραγωγής αλεύρου λόγω επιστροφής προϊόντων είναι ένα μικρό 

ποσοστό (τάξεως του 1% της παραγωγής). Τα επιστρεφόμενα υλικά αυτά συνήθως απεντομώνονται και 

διατίθενται σε ζωοτροφές. 

 Αρτοποιïα, είδη διατροφής και ζαχαροπλαστικής 

Αέριες εκπομπές 

Γενικά δεν φαίνεται να υπάρχουν σημαντικά προβλήματα ρύπανσης σε αυτές τις βιομηχανίες, εκτός από 

τις αέριες τυπικές εκπομπές αερίων ρύπων από τους καυστήρες που συνδέονται συνήθως με 

για τον κλιβανισμό και την μεταφορά του αλεύρου καθώς και μικρές (αμελητέες) εκπομπές VOCs οι οποίες 

οφείλονται κυρίως στην χρήση της μαγιάς.

Υγρά απόβλητα 

Η φύση και τα χαρακτηριστικά των αποβλήτων από τη βιομηχανίας παραγωγής άρτου και 

αρτοσυσκευασμάτων προέρχονται (εκτός των λυμάτων) από διεργασίες καθαρισμού μηχανολογικού 

εξοπλισμού και δαπέδων και εμφανίζουν παρόμοια χαρακτηριστικά, και για το λόγο αυτό επεξεργάζονται με 

παρόμοιο τρόπο. Ο υπό ανάλυση κλάδος δεν εμφανίζει υψηλά υδραυλικ

υγρών αποβλήτων του και ως εκ τούτου η ανάγκη ύπαρξης ή μη μονάδας επεξεργασίας/προεπεξεργασίας 

υγρών αποβλήτων έγκειται κυρίως στην αξιολόγηση μεταξύ των άλλων των λυμάτων από το προσωπικό και 

στις απαιτήσεις και διαδικασίες πλυσιμάτων.

Στερεά απόβλητα 

Στερεά απόβλητα από παραγωγικές διαδικασίες

Τα στερεά απόβλητα της βιομηχανίας παραγωγής άρτου και αρτοσκευασμάτων κατά την παραγωγική 

διαδικασία είναι κυρίως (τάξεως του 1% της παραγωγής) απώλειες από ζύμες, ελλειποβαρή 

σύμφωνα με τις προδιαγραφές), προϊόντα με μη κατάλληλη μορφή (όχι σύμφωνα με τις προδιαγραφές), και 

επίσης παραψημένα μέρη προϊόντων τα οποία δεν είναι κατάλληλα για περαιτέρω προώθηση στην αγορά. 

Σημειώνεται ότι μέρος της παραγωγικής διαδικα

παραγωγή τριμμάτων (τα οποία ή διατίθενται στην αγορά 

αλλαντοβιομηχανίες και οι περισσότερες από αυτές τις απώλειες (όχι όμως οι απώλειες της παραγωγής σε 

ζύμες) μπορούν να χρησιμοποιηθούν με το τρόπο αυτό.

 Βιομηχανία Σιδηρούχων Μετάλλων

Στον συγκεκριμένο κλάδο στον οποίο εμπεριέχονται τόσο η παραγωγή βασικών μετάλλων όσο και η 

κατασκευή μεταλλικών προϊόντων.  

Ο κλάδος της βιομηχανίας σιδηρούχων μετάλλων θεω

κλάδους. Αυτό προκύπτει από την αναφορά στα είδη των διεργασιών: 
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ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

εκπεφρασμένο σε πρώτη ύλη), λόγω της συνδυασμένης δράσης κυκλώνων και επιπλέον φίλτρων όπως 

Στερεά απορρίμματα από επιστροφές προϊόντων 

Τα στερεά απόβλητα της βιομηχανίας παραγωγής αλεύρου λόγω επιστροφής προϊόντων είναι ένα μικρό 

ποσοστό (τάξεως του 1% της παραγωγής). Τα επιστρεφόμενα υλικά αυτά συνήθως απεντομώνονται και 

α, είδη διατροφής και ζαχαροπλαστικής  

Γενικά δεν φαίνεται να υπάρχουν σημαντικά προβλήματα ρύπανσης σε αυτές τις βιομηχανίες, εκτός από 

τις αέριες τυπικές εκπομπές αερίων ρύπων από τους καυστήρες που συνδέονται συνήθως με 

για τον κλιβανισμό και την μεταφορά του αλεύρου καθώς και μικρές (αμελητέες) εκπομπές VOCs οι οποίες 

οφείλονται κυρίως στην χρήση της μαγιάς. 

Η φύση και τα χαρακτηριστικά των αποβλήτων από τη βιομηχανίας παραγωγής άρτου και 

ρτοσυσκευασμάτων προέρχονται (εκτός των λυμάτων) από διεργασίες καθαρισμού μηχανολογικού 

εξοπλισμού και δαπέδων και εμφανίζουν παρόμοια χαρακτηριστικά, και για το λόγο αυτό επεξεργάζονται με 

παρόμοιο τρόπο. Ο υπό ανάλυση κλάδος δεν εμφανίζει υψηλά υδραυλικά και βιολογικά φορτία στην παραγωγή 

υγρών αποβλήτων του και ως εκ τούτου η ανάγκη ύπαρξης ή μη μονάδας επεξεργασίας/προεπεξεργασίας 

υγρών αποβλήτων έγκειται κυρίως στην αξιολόγηση μεταξύ των άλλων των λυμάτων από το προσωπικό και 

κασίες πλυσιμάτων. 

Στερεά απόβλητα από παραγωγικές διαδικασίες 

Τα στερεά απόβλητα της βιομηχανίας παραγωγής άρτου και αρτοσκευασμάτων κατά την παραγωγική 

διαδικασία είναι κυρίως (τάξεως του 1% της παραγωγής) απώλειες από ζύμες, ελλειποβαρή 

σύμφωνα με τις προδιαγραφές), προϊόντα με μη κατάλληλη μορφή (όχι σύμφωνα με τις προδιαγραφές), και 

επίσης παραψημένα μέρη προϊόντων τα οποία δεν είναι κατάλληλα για περαιτέρω προώθηση στην αγορά. 

Σημειώνεται ότι μέρος της παραγωγικής διαδικασίας των περισσοτέρων βιομηχανιών αυτών είναι και η 

παραγωγή τριμμάτων (τα οποία ή διατίθενται στην αγορά – γαλέτες κ.λ.π ή διατίθενται σαν πρώτες ύλες σε 

αλλαντοβιομηχανίες και οι περισσότερες από αυτές τις απώλειες (όχι όμως οι απώλειες της παραγωγής σε 

ζύμες) μπορούν να χρησιμοποιηθούν με το τρόπο αυτό. 

Βιομηχανία Σιδηρούχων Μετάλλων 

Στον συγκεκριμένο κλάδο στον οποίο εμπεριέχονται τόσο η παραγωγή βασικών μετάλλων όσο και η 

 

Ο κλάδος της βιομηχανίας σιδηρούχων μετάλλων θεωρείται ένας από τους ιδιαίτερα ρυπογόνους 

κλάδους. Αυτό προκύπτει από την αναφορά στα είδη των διεργασιών:  
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εκπεφρασμένο σε πρώτη ύλη), λόγω της συνδυασμένης δράσης κυκλώνων και επιπλέον φίλτρων όπως 

Τα στερεά απόβλητα της βιομηχανίας παραγωγής αλεύρου λόγω επιστροφής προϊόντων είναι ένα μικρό 

ποσοστό (τάξεως του 1% της παραγωγής). Τα επιστρεφόμενα υλικά αυτά συνήθως απεντομώνονται και 

Γενικά δεν φαίνεται να υπάρχουν σημαντικά προβλήματα ρύπανσης σε αυτές τις βιομηχανίες, εκτός από 

τις αέριες τυπικές εκπομπές αερίων ρύπων από τους καυστήρες που συνδέονται συνήθως με θέματα ενέργειας 

για τον κλιβανισμό και την μεταφορά του αλεύρου καθώς και μικρές (αμελητέες) εκπομπές VOCs οι οποίες 

Η φύση και τα χαρακτηριστικά των αποβλήτων από τη βιομηχανίας παραγωγής άρτου και 

ρτοσυσκευασμάτων προέρχονται (εκτός των λυμάτων) από διεργασίες καθαρισμού μηχανολογικού 

εξοπλισμού και δαπέδων και εμφανίζουν παρόμοια χαρακτηριστικά, και για το λόγο αυτό επεξεργάζονται με 

ά και βιολογικά φορτία στην παραγωγή 

υγρών αποβλήτων του και ως εκ τούτου η ανάγκη ύπαρξης ή μη μονάδας επεξεργασίας/προεπεξεργασίας 

υγρών αποβλήτων έγκειται κυρίως στην αξιολόγηση μεταξύ των άλλων των λυμάτων από το προσωπικό και 

Τα στερεά απόβλητα της βιομηχανίας παραγωγής άρτου και αρτοσκευασμάτων κατά την παραγωγική 

διαδικασία είναι κυρίως (τάξεως του 1% της παραγωγής) απώλειες από ζύμες, ελλειποβαρή προϊόντα (όχι 

σύμφωνα με τις προδιαγραφές), προϊόντα με μη κατάλληλη μορφή (όχι σύμφωνα με τις προδιαγραφές), και 

επίσης παραψημένα μέρη προϊόντων τα οποία δεν είναι κατάλληλα για περαιτέρω προώθηση στην αγορά. 

σίας των περισσοτέρων βιομηχανιών αυτών είναι και η 

γαλέτες κ.λ.π ή διατίθενται σαν πρώτες ύλες σε 

αλλαντοβιομηχανίες και οι περισσότερες από αυτές τις απώλειες (όχι όμως οι απώλειες της παραγωγής σε 

Στον συγκεκριμένο κλάδο στον οποίο εμπεριέχονται τόσο η παραγωγή βασικών μετάλλων όσο και η 

ρείται ένας από τους ιδιαίτερα ρυπογόνους 
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• Χρήση ενεργοβόρων μηχανημάτων, όπως ηλεκτρικοί φούρνοι, καύσης (καύση μαζούτ, κωκ, κτλ), 

κοπτικές, τυλικτικές μηχανές

• Διεργασίες τήξης μετάλλων

• Επιπρόσθετες επιβαρύνσεις αέριας ρύπανσης στο περιβάλλον, όπως απαέρια φούρνου και VOCs από 

την προθέρμανση σκραπ, αναθυμιάσεις λαδιών κ.ά.

• Επιβάρυνση της αέριας ρύπανσης από τα συμβατικά μέσα μεταφοράς των πρώτων υλών και των 

προϊόντων 

Τα κυριότερα απόβλητα που προέρχονται από τη λειτουργία των βιομηχανιών σιδηρούχων μετάλλων 

είναι: 

Αέρια: 

• απαέρια από τις διεργασίες τήξης, 

• καυσαέρια από τις διεργασίες καύσης, 

• VOCs από διεργασίες προθέρμανσης σκραπ, 

• αναθυμιάσεις λαδιών κοπής και σαπουνελαίων,

• αιωρούμενα σωματίδια από διεργασίες τήξης, κοπής κλπ, καθώς και σκόνη από    διεργασίες 

μεταφοράς, και διακίνησης προϊόντων και α’ υλών.

Υγρά: 

• απόνερα με σαπουνέλαια, λάδια και συλλιπάσματα, από διεργασίες έλασης και κοπής 

• βεβαρημένα με στοιχεία βαρέων μετάλλων, 

• νερά ψύξης στη διεργασία της χύτευσης βεβαρημένα με στοιχεία βαρέων μετάλλων.

Στερεά: 

• στερεά υπολείμματα από τη χρήση συλλιπασμάτων,

• σκουριές που προκύπτουν από τη διεργασία της τήξης και μορφοποίησης,

• μη ανακυκλώσιμα σκραπ, σκουριές, χώμα, υλικά κατασκευής τυπ

άμμος, κτλ) επιβεβαρημένα με βαρέα μέταλλα,  

• στερεά απόβλητα από δεξαμενές καθίζησης.

Ο κλάδος της βιομηχανίας των μη σιδηρούχων μετάλλων και συγκεκριμένα σε ό,τι αφορά στην 

πρωτογενή και δευτερογενή παραγωγή αλουμινίου θεω

αλουμινίου (ηλεκτρολυτική παραγωγή αλουμινίου από αλουμίνα) έχει επιπλέον την ιδιαιτερότητα ότι 

χρησιμοποιεί κατά τη διαδικασία της ηλεκτρόλυσης φθοριούχα άλατα και έχει σαν αποτέλεσμα εκπομπές 

υδροφθορίου. Η δευτερογενής παραγωγή αλουμινίου είναι λιγότερο επιβεβαρημένη, σε σχέση με την 

πρωτογενή, αλλά και σε σχέση με τη δευτερογενή παραγωγή σιδήρου που περιγράφηκε στο προηγούμενο 

κεφάλαιο. 

Τα κυριότερα απόβλητα, που προέρχονται από τη λειτουργία των βιομηχανιών π

δευτερογενούς παραγωγής αλουμινίου, είναι:
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ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

Χρήση ενεργοβόρων μηχανημάτων, όπως ηλεκτρικοί φούρνοι, καύσης (καύση μαζούτ, κωκ, κτλ), 

κοπτικές, τυλικτικές μηχανές 

Διεργασίες τήξης μετάλλων 

ρόσθετες επιβαρύνσεις αέριας ρύπανσης στο περιβάλλον, όπως απαέρια φούρνου και VOCs από 

την προθέρμανση σκραπ, αναθυμιάσεις λαδιών κ.ά. 

Επιβάρυνση της αέριας ρύπανσης από τα συμβατικά μέσα μεταφοράς των πρώτων υλών και των 

ου προέρχονται από τη λειτουργία των βιομηχανιών σιδηρούχων μετάλλων 

απαέρια από τις διεργασίες τήξης,  

καυσαέρια από τις διεργασίες καύσης,  

VOCs από διεργασίες προθέρμανσης σκραπ,  

αναθυμιάσεις λαδιών κοπής και σαπουνελαίων, 

τίδια από διεργασίες τήξης, κοπής κλπ, καθώς και σκόνη από    διεργασίες 

μεταφοράς, και διακίνησης προϊόντων και α’ υλών. 

απόνερα με σαπουνέλαια, λάδια και συλλιπάσματα, από διεργασίες έλασης και κοπής 

βεβαρημένα με στοιχεία βαρέων μετάλλων,  

ψύξης στη διεργασία της χύτευσης βεβαρημένα με στοιχεία βαρέων μετάλλων.

στερεά υπολείμματα από τη χρήση συλλιπασμάτων, 

σκουριές που προκύπτουν από τη διεργασία της τήξης και μορφοποίησης, 

μη ανακυκλώσιμα σκραπ, σκουριές, χώμα, υλικά κατασκευής τυπωμάτων     (φουρανικές ρητίνες, 

άμμος, κτλ) επιβεβαρημένα με βαρέα μέταλλα,   

στερεά απόβλητα από δεξαμενές καθίζησης. 

Ο κλάδος της βιομηχανίας των μη σιδηρούχων μετάλλων και συγκεκριμένα σε ό,τι αφορά στην 

πρωτογενή και δευτερογενή παραγωγή αλουμινίου θεωρείται ρυπογόνος. Η πρωτογενής παραγωγή του 

αλουμινίου (ηλεκτρολυτική παραγωγή αλουμινίου από αλουμίνα) έχει επιπλέον την ιδιαιτερότητα ότι 

χρησιμοποιεί κατά τη διαδικασία της ηλεκτρόλυσης φθοριούχα άλατα και έχει σαν αποτέλεσμα εκπομπές 

τερογενής παραγωγή αλουμινίου είναι λιγότερο επιβεβαρημένη, σε σχέση με την 

πρωτογενή, αλλά και σε σχέση με τη δευτερογενή παραγωγή σιδήρου που περιγράφηκε στο προηγούμενο 

Τα κυριότερα απόβλητα, που προέρχονται από τη λειτουργία των βιομηχανιών π

δευτερογενούς παραγωγής αλουμινίου, είναι: 
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Χρήση ενεργοβόρων μηχανημάτων, όπως ηλεκτρικοί φούρνοι, καύσης (καύση μαζούτ, κωκ, κτλ), 

ρόσθετες επιβαρύνσεις αέριας ρύπανσης στο περιβάλλον, όπως απαέρια φούρνου και VOCs από 

Επιβάρυνση της αέριας ρύπανσης από τα συμβατικά μέσα μεταφοράς των πρώτων υλών και των 

ου προέρχονται από τη λειτουργία των βιομηχανιών σιδηρούχων μετάλλων 

τίδια από διεργασίες τήξης, κοπής κλπ, καθώς και σκόνη από    διεργασίες 

απόνερα με σαπουνέλαια, λάδια και συλλιπάσματα, από διεργασίες έλασης και κοπής  

ψύξης στη διεργασία της χύτευσης βεβαρημένα με στοιχεία βαρέων μετάλλων. 

ωμάτων     (φουρανικές ρητίνες, 

Ο κλάδος της βιομηχανίας των μη σιδηρούχων μετάλλων και συγκεκριμένα σε ό,τι αφορά στην 

ρείται ρυπογόνος. Η πρωτογενής παραγωγή του 

αλουμινίου (ηλεκτρολυτική παραγωγή αλουμινίου από αλουμίνα) έχει επιπλέον την ιδιαιτερότητα ότι 

χρησιμοποιεί κατά τη διαδικασία της ηλεκτρόλυσης φθοριούχα άλατα και έχει σαν αποτέλεσμα εκπομπές 

τερογενής παραγωγή αλουμινίου είναι λιγότερο επιβεβαρημένη, σε σχέση με την 

πρωτογενή, αλλά και σε σχέση με τη δευτερογενή παραγωγή σιδήρου που περιγράφηκε στο προηγούμενο 

Τα κυριότερα απόβλητα, που προέρχονται από τη λειτουργία των βιομηχανιών πρωτογενούς και 
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Αέρια: 

• απαέρια από τις διεργασίες τήξης 

• καυσαέρια από τις διεργασίες καύσης

• VOCs από διεργασίες προθέρμανσης σκραπ

• αναθυμιάσεις λαδιών κοπής και σαπουνελαίων

• αιωρούμενα σωματίδια από διεργασίες τήξ

μεταφοράς, και διακίνησης προϊόντων και α’ υλών

• αέριοι ρύποι από τις εργασίες ηλεκτρόλυσης και ανακύκλωσης ανόδων, όπως φθοριούχες ενώσεις, 

υπερφθοριωμένοι υδρογονάνθρακες (PFCs), πολυαρωματικοί υδρογονάνθρακες

σκόνη, κλπ. 

 

Υγρά: 

• απόνερα με σαπουνέλαια και λάδια από διεργασίες κοπής, επιβεβαρημένα με στοιχεία βαρέων 

μετάλλων 

• νερά ψύξης στη διεργασία της χύτευσης, επιβεβαρημένα με στοιχεία βαρέων μετάλλων.

Στερεά: 

• στερεά υπολείμματα από τη 

• σκουριές που προκύπτουν από τη διεργασία της τήξης και μορφοποίησης

• μη ανακυκλώσιμα σκραπ, σκουριές, χώμα, υλικά κατασκευής τυπωμάτων (φουρανικές ρητίνες, 

άμμος, κτλ) επιβεβαρημένα με βαρέα μέταλλα

• στερεά απόβλητα (υπολείμματα ανόδων κα

ηλεκτρολυτικών κελιών). 

 Κλωστοϋφαντουργία

Οι αέριες εκπομπές στο χώρο παραγωγής των βαφείων

• Εκπομπές πτητικών υδρογονανθράκων (VOCs) κατά την επεξεργασία με βοηθητικές ύλες που 

περιέχουν πτητικές οργανικές ουσίες, όπως πλαστικοποιητές ή άλλες ουσίες που γίνονται πτητικές ή 

διασπώνται σε πτητικές ενώσεις κάτω από υψηλές θερμοκρασίες. Τα στάδια της παραγωγικής 

διαδικασίας που παράγουν πτητικές οργανικές ενώσεις είναι το θερμοφιξάρισμα

στίλβωση, το στέγνωμα, η τυποβαφή και οι διαδικασίες του φινιρίσματος με οργανικές βοηθητικές 

ύλες σε υψηλή θερμοκρασία όπως επεξεργασία με ρητίνες, πλαστικοποίηση.

• Εκπομπές όξινων αερίων όπως υδρόθειο παράγονται κατά το καρμπονάρισμα το

τη βαφή με χρήση χρωμάτων θείου λόγω της αναγωγής του χρησιμοποιούμενου ως βοηθητικού 

θειούχου νατρίου. 
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ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

απαέρια από τις διεργασίες τήξης  

καυσαέρια από τις διεργασίες καύσης 

VOCs από διεργασίες προθέρμανσης σκραπ 

αναθυμιάσεις λαδιών κοπής και σαπουνελαίων 

αιωρούμενα σωματίδια από διεργασίες τήξης, κοπής κλπ, καθώς και σκόνη από διεργασίες 

μεταφοράς, και διακίνησης προϊόντων και α’ υλών 

αέριοι ρύποι από τις εργασίες ηλεκτρόλυσης και ανακύκλωσης ανόδων, όπως φθοριούχες ενώσεις, 

υπερφθοριωμένοι υδρογονάνθρακες (PFCs), πολυαρωματικοί υδρογονάνθρακες

απόνερα με σαπουνέλαια και λάδια από διεργασίες κοπής, επιβεβαρημένα με στοιχεία βαρέων 

νερά ψύξης στη διεργασία της χύτευσης, επιβεβαρημένα με στοιχεία βαρέων μετάλλων.

στερεά υπολείμματα από τη χρήση συλλιπασμάτων 

σκουριές που προκύπτουν από τη διεργασία της τήξης και μορφοποίησης 

μη ανακυκλώσιμα σκραπ, σκουριές, χώμα, υλικά κατασκευής τυπωμάτων (φουρανικές ρητίνες, 

άμμος, κτλ) επιβεβαρημένα με βαρέα μέταλλα 

στερεά απόβλητα (υπολείμματα ανόδων και καθόδων, χρησιμοποιημένα υλικά επένδυσης των 

Κλωστοϋφαντουργία 

Οι αέριες εκπομπές στο χώρο παραγωγής των βαφείων-φινιριστηρίων περιλαμβάνουν:

Εκπομπές πτητικών υδρογονανθράκων (VOCs) κατά την επεξεργασία με βοηθητικές ύλες που 

ιέχουν πτητικές οργανικές ουσίες, όπως πλαστικοποιητές ή άλλες ουσίες που γίνονται πτητικές ή 

διασπώνται σε πτητικές ενώσεις κάτω από υψηλές θερμοκρασίες. Τα στάδια της παραγωγικής 

διαδικασίας που παράγουν πτητικές οργανικές ενώσεις είναι το θερμοφιξάρισμα

στίλβωση, το στέγνωμα, η τυποβαφή και οι διαδικασίες του φινιρίσματος με οργανικές βοηθητικές 

ύλες σε υψηλή θερμοκρασία όπως επεξεργασία με ρητίνες, πλαστικοποίηση.

Εκπομπές όξινων αερίων όπως υδρόθειο παράγονται κατά το καρμπονάρισμα το

τη βαφή με χρήση χρωμάτων θείου λόγω της αναγωγής του χρησιμοποιούμενου ως βοηθητικού 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 

Σελ. 95 από 486 

ης, κοπής κλπ, καθώς και σκόνη από διεργασίες 

αέριοι ρύποι από τις εργασίες ηλεκτρόλυσης και ανακύκλωσης ανόδων, όπως φθοριούχες ενώσεις, 

υπερφθοριωμένοι υδρογονάνθρακες (PFCs), πολυαρωματικοί υδρογονάνθρακες (PAHs) και πίσσες, 

απόνερα με σαπουνέλαια και λάδια από διεργασίες κοπής, επιβεβαρημένα με στοιχεία βαρέων 

νερά ψύξης στη διεργασία της χύτευσης, επιβεβαρημένα με στοιχεία βαρέων μετάλλων. 

μη ανακυκλώσιμα σκραπ, σκουριές, χώμα, υλικά κατασκευής τυπωμάτων (φουρανικές ρητίνες, 

ι καθόδων, χρησιμοποιημένα υλικά επένδυσης των 

φινιριστηρίων περιλαμβάνουν: 

Εκπομπές πτητικών υδρογονανθράκων (VOCs) κατά την επεξεργασία με βοηθητικές ύλες που 

ιέχουν πτητικές οργανικές ουσίες, όπως πλαστικοποιητές ή άλλες ουσίες που γίνονται πτητικές ή 

διασπώνται σε πτητικές ενώσεις κάτω από υψηλές θερμοκρασίες. Τα στάδια της παραγωγικής 

διαδικασίας που παράγουν πτητικές οργανικές ενώσεις είναι το θερμοφιξάρισμα των συνθετικών, η 

στίλβωση, το στέγνωμα, η τυποβαφή και οι διαδικασίες του φινιρίσματος με οργανικές βοηθητικές 

ύλες σε υψηλή θερμοκρασία όπως επεξεργασία με ρητίνες, πλαστικοποίηση. 

Εκπομπές όξινων αερίων όπως υδρόθειο παράγονται κατά το καρμπονάρισμα του μαλλιού και κατά 

τη βαφή με χρήση χρωμάτων θείου λόγω της αναγωγής του χρησιμοποιούμενου ως βοηθητικού 
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• Ατμοί οξέων και βάσεων εκλύονται κατά τις παραγωγικές διαδικασίες που χρησιμοποιούν τα 

αντίστοιχα χημικά και εκτελούνται σε υψηλές θε

αποκολλάρισμα, λεύκανση, μερσερισμός, κ.λπ.

• Εκπομπές διοξειδίου του χλωρίου κατά τη λεύκανση με χρήση χλωριώδους νατρίου.

• Εκπομπές διαλυτών απελευθερώνονται σε περιπτώσεις χρήσης οργανικών διαλυτών όπως κατά το 

στεγνό καθάρισμα και κατά τις εκπλύσεις των μηχανών τυποβαφής με διαλύτες ή για την βελτίωση 

των παστών.  

• Σκόνες και ίνες παράγονται κατά τις ξηρές επεξεργασίες του νήματος καθώς και κατά το φινίρισμα 

των υφασμάτων με μηχανικά μέσα για τη δημιουργία χνουδωτής επ

των χαλιών. 

• Σκόνες από χρωστικές ουσίες και βοηθητικές ύλες παράγονται στους χώρους αποθήκευσης και 

παρασκευής των αντίστοιχων υδατικών διαλυμάτων όταν οι χημικές ύλες είναι σε κοκκώδη μορφή. 

Τα παραγόμενα υγρά απόβλητα της 

επεξεργασίας του υλικού που λαμβάνουν χώρα στα βαφεία

αποβλήτων διαφέρουν σημαντικά ανάλογα με την εφαρμοζόμενη παραγωγική διαδικασία και 

χρησιμοποιούμενες πρώτες ύλες. Η κατανάλωση νερού και τα χαρακτηριστικά των παραγόμενων υγρών 

αποβλήτων κατά στάδιο επεξεργασίας παρουσιάζονται συνοπτικά παρακάτω. 

Πλύσιμο-Διαβροχή 

Παράγονται πολύ μεγάλες ποσότητες υγρών αποβλήτων από τα νερά της πλύσης που περιέ

απορρυπαντικά, σημαντικό οργανικό φορτίο και εναιωρούμενα στερεά ως SS καθώς και σχετικά υψηλό pH. Τα 

χαρακτηριστικά των αποβλήτων διαφέρουν σημαντικά ανάλογα με την πρώτη ύλη, την χρησιμοποιούμενη 

τεχνική και το είδος απορρυπαντικών.

Καρμπονάρισμα μαλλιού 

Κατά το στάδιο αυτό παράγονται σημαντικές ποσότητες υγρών αποβλήτων (17 

μέτριας συγκέντρωσης σε οργανικό φορτίο (BOD5=15

(100-10.000 mg/L) και χαμηλό pH λόγω της παρουσίας θειικ

Αποκολλάρισμα 

Τα χαρακτηριστικά των αποβλήτων του αποκολλαρίσματος εξαρτώνται άμεσα από το είδος της 

χρησιμοποιούμενης κόλλας και την εφαρμοζόμενη μέθοδο αποκολλαρίσματος, ενζυμική ή με χρήση οξέος. Εν 

γένει, τα απόβλητα περιέχουν υψηλό οργανικό 

άμυλο και 14 g/kg για συνθετικά κολλαριστικά, COD=3.500

89 g/kg για άμυλο και 5 για συνθετικά, pH= 6 

Μερσερισμός 

Τα χαρακτηριστικά των αποβλήτων του μερσερισμού εξαρτώνται από την ποσότητα της 

χρησιμοποιούμενης καυστικής σόδας και το βαθμό ανακύκλωσης του διαλύματος που εφαρμόζεται. Εν γένει τα 
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ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

Ατμοί οξέων και βάσεων εκλύονται κατά τις παραγωγικές διαδικασίες που χρησιμοποιούν τα 

αντίστοιχα χημικά και εκτελούνται σε υψηλές θερμοκρασίες από 50

αποκολλάρισμα, λεύκανση, μερσερισμός, κ.λπ. 

Εκπομπές διοξειδίου του χλωρίου κατά τη λεύκανση με χρήση χλωριώδους νατρίου.

Εκπομπές διαλυτών απελευθερώνονται σε περιπτώσεις χρήσης οργανικών διαλυτών όπως κατά το 

καθάρισμα και κατά τις εκπλύσεις των μηχανών τυποβαφής με διαλύτες ή για την βελτίωση 

Σκόνες και ίνες παράγονται κατά τις ξηρές επεξεργασίες του νήματος καθώς και κατά το φινίρισμα 

των υφασμάτων με μηχανικά μέσα για τη δημιουργία χνουδωτής επιφάνειας ή για κατά το ξύρισμα 

Σκόνες από χρωστικές ουσίες και βοηθητικές ύλες παράγονται στους χώρους αποθήκευσης και 

παρασκευής των αντίστοιχων υδατικών διαλυμάτων όταν οι χημικές ύλες είναι σε κοκκώδη μορφή. 

Τα παραγόμενα υγρά απόβλητα της κλωστοϋφαντουργίας προέρχονται κυρίως από τα στάδια της υγρής 

επεξεργασίας του υλικού που λαμβάνουν χώρα στα βαφεία-φινιριστήρια. Η ποσότητα και ποιότητα των υγρών 

αποβλήτων διαφέρουν σημαντικά ανάλογα με την εφαρμοζόμενη παραγωγική διαδικασία και 

οιούμενες πρώτες ύλες. Η κατανάλωση νερού και τα χαρακτηριστικά των παραγόμενων υγρών 

αποβλήτων κατά στάδιο επεξεργασίας παρουσιάζονται συνοπτικά παρακάτω.  

Παράγονται πολύ μεγάλες ποσότητες υγρών αποβλήτων από τα νερά της πλύσης που περιέ

απορρυπαντικά, σημαντικό οργανικό φορτίο και εναιωρούμενα στερεά ως SS καθώς και σχετικά υψηλό pH. Τα 

χαρακτηριστικά των αποβλήτων διαφέρουν σημαντικά ανάλογα με την πρώτη ύλη, την χρησιμοποιούμενη 

τεχνική και το είδος απορρυπαντικών. 

Κατά το στάδιο αυτό παράγονται σημαντικές ποσότητες υγρών αποβλήτων (17 

μέτριας συγκέντρωσης σε οργανικό φορτίο (BOD5=15-100 mg/L), υψηλής συγκέντρωσης σε ολικά στερεά 

10.000 mg/L) και χαμηλό pH λόγω της παρουσίας θειικού οξέος. 

Τα χαρακτηριστικά των αποβλήτων του αποκολλαρίσματος εξαρτώνται άμεσα από το είδος της 

χρησιμοποιούμενης κόλλας και την εφαρμοζόμενη μέθοδο αποκολλαρίσματος, ενζυμική ή με χρήση οξέος. Εν 

γένει, τα απόβλητα περιέχουν υψηλό οργανικό φορτίο και ολικά στερεά (BOD5=200-

άμυλο και 14 g/kg για συνθετικά κολλαριστικά, COD=3.500-23.000 mg/L ή 92 g/kg, TS= 400 

89 g/kg για άμυλο και 5 για συνθετικά, pH= 6 – 8, ποσότητα 2,5 – 21 m3/tn προϊόντος).

Τα χαρακτηριστικά των αποβλήτων του μερσερισμού εξαρτώνται από την ποσότητα της 

χρησιμοποιούμενης καυστικής σόδας και το βαθμό ανακύκλωσης του διαλύματος που εφαρμόζεται. Εν γένει τα 
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Ατμοί οξέων και βάσεων εκλύονται κατά τις παραγωγικές διαδικασίες που χρησιμοποιούν τα 

ρμοκρασίες από 50-100oC, όπως πλύσιμο, 

Εκπομπές διοξειδίου του χλωρίου κατά τη λεύκανση με χρήση χλωριώδους νατρίου. 

Εκπομπές διαλυτών απελευθερώνονται σε περιπτώσεις χρήσης οργανικών διαλυτών όπως κατά το 

καθάρισμα και κατά τις εκπλύσεις των μηχανών τυποβαφής με διαλύτες ή για την βελτίωση 

Σκόνες και ίνες παράγονται κατά τις ξηρές επεξεργασίες του νήματος καθώς και κατά το φινίρισμα 

ιφάνειας ή για κατά το ξύρισμα 

Σκόνες από χρωστικές ουσίες και βοηθητικές ύλες παράγονται στους χώρους αποθήκευσης και 

παρασκευής των αντίστοιχων υδατικών διαλυμάτων όταν οι χημικές ύλες είναι σε κοκκώδη μορφή.  

κλωστοϋφαντουργίας προέρχονται κυρίως από τα στάδια της υγρής 

φινιριστήρια. Η ποσότητα και ποιότητα των υγρών 

αποβλήτων διαφέρουν σημαντικά ανάλογα με την εφαρμοζόμενη παραγωγική διαδικασία και 

οιούμενες πρώτες ύλες. Η κατανάλωση νερού και τα χαρακτηριστικά των παραγόμενων υγρών 

Παράγονται πολύ μεγάλες ποσότητες υγρών αποβλήτων από τα νερά της πλύσης που περιέχουν 

απορρυπαντικά, σημαντικό οργανικό φορτίο και εναιωρούμενα στερεά ως SS καθώς και σχετικά υψηλό pH. Τα 

χαρακτηριστικά των αποβλήτων διαφέρουν σημαντικά ανάλογα με την πρώτη ύλη, την χρησιμοποιούμενη 

Κατά το στάδιο αυτό παράγονται σημαντικές ποσότητες υγρών αποβλήτων (17 – 135 m3/tn προϊόντος), 

100 mg/L), υψηλής συγκέντρωσης σε ολικά στερεά 

Τα χαρακτηριστικά των αποβλήτων του αποκολλαρίσματος εξαρτώνται άμεσα από το είδος της 

χρησιμοποιούμενης κόλλας και την εφαρμοζόμενη μέθοδο αποκολλαρίσματος, ενζυμική ή με χρήση οξέος. Εν 

-5.200 mg/L ή 50 g/kg για 

23.000 mg/L ή 92 g/kg, TS= 400 – 4.000 mg/L ή 

21 m3/tn προϊόντος). 

Τα χαρακτηριστικά των αποβλήτων του μερσερισμού εξαρτώνται από την ποσότητα της 

χρησιμοποιούμενης καυστικής σόδας και το βαθμό ανακύκλωσης του διαλύματος που εφαρμόζεται. Εν γένει τα 
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απόβλητα περιέχουν μέτριο οργανικό φορτίο, υψηλό φορτίο ολικών στερεών

παρουσίας καυστικής σόδας. Τυπικό εύρος τιμών BOD5=45

ποσότητα 23 – 95 m3/tn προϊόντος.

Λεύκανση 

Τα υγρά απόβλητα της λεύκανσης, μαζί με το ξέπλυμα που ακολουθεί, είναι σημαντικά σε όγκο και

περιέχουν υπολείμματα λευκαντικού υγρού, οργανικό φορτίο και διαλυμένα στερεά. Ακόμα μπορεί να 

σχηματιστούν οργανικές ενώσεις του χλωρίου λόγω της χρήσης ενώσεων του χλωρίου σε συγκεντρώσεις 10

80 mg/L ή 0,3 g/kg προϊόντος.  

Βαφή 

 Τα υγρά απόβλητα από το στάδιο της βαφής είναι τα εξαντλημένα λουτρά βαφής καθώς και τα υγρά 

πλύσης μετά τη βαφή. Τα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικών των αποβλήτων εξαρτώνται άμεσα από την 

πρώτη ύλη, τον τύπο της χρωστικής ουσίας και βοηθητικών υλών, τις λειτουργικές συνθήκε

εφαρμοζόμενη μέθοδο βαφής και τον τύπο των βαφικών μηχανών. 

Τυποβαφή 

Υγρά απόβλητα στην τυποβαφή παράγονται κυρίως κατά τις εκπλύσεις των μητρών τυποβαφής με 

απορρυπαντικά και διαλύτες, καθώς και από πλύσεις δοχείων βαφών, σωληνώσεων, δαπέδων κ.λπ.

χαρακτηριστικά των υγρών αποβλήτων της τυποβαφής είναι BOD= 600

Ολικά στερεά=1200-3600 mg/L και pH=4,5

υφάσματος για χρήση χρωστικών τυποβαφής.

Φινίρισμα 

Η παραγωγή υγρών αποβλήτων κατά το φινίρισμα δεν είναι συνεχής, καθώς αποτελείται από 

αποχετεύσεις των λουτρών του φινιρίσματος που περιέχουν υπολείμματα χημικών διαλυμάτων ανάλογα με τις 

εφαρμοζόμενες διαδικασίες φινιρίσματος, καθώς και από εκπλύσεις κάδων. Απ

των ποιοτικών χαρακτηριστικών είναι για βαμβακερά υφάσματα: BOD=20

mg/L και pH=6-8 και για συνθετικά: BOD=2

Η παραγωγή στερεών αποβλήτων σε μονάδες βαφείων

διαδικασίας είναι περιορισμένες σε ποσότητα. Τα κύρια παραγόμενα στερεά είναι διάφορα απορρίμματα από 

τους χώρους εργασίας και γραφείων, υπολείμματα υφασμάτων, νημάτων και κλωστών, πλαστικές μπομπίνες 

υφασμάτων καθώς και υλικά συσκευασίας πρώτων και βοηθητικών υλών τα οποία περιλαμβάνουν και 

υπολείμματα χρωστικών και διαλυτών. Σημαντική όμως ποσότητα στερεών αποβλήτων αποτελούν τα ιζήματα 

που προέρχονται από τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων. Στην 

περιλαμβάνονται τα στερεά υπολείμματα του εσχαρισμού, τα ιζήματα ή ο επίπαγος από τις διατάξεις 

θρόμβωσης - διαύγασης, το πλεόνασμα της βιομάζας από τους διαυγαστήρες των εγκαταστάσεων βιολογικής 

επεξεργασίας, ενώ μικρότερες ποσότητες στερεώ
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ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

απόβλητα περιέχουν μέτριο οργανικό φορτίο, υψηλό φορτίο ολικών στερεών και υψηλό pH λόγω της 

παρουσίας καυστικής σόδας. Τυπικό εύρος τιμών BOD5=45-65 mg/L, TS= 300 – 18.000 mg/L, pH= 5

95 m3/tn προϊόντος. 

Τα υγρά απόβλητα της λεύκανσης, μαζί με το ξέπλυμα που ακολουθεί, είναι σημαντικά σε όγκο και

περιέχουν υπολείμματα λευκαντικού υγρού, οργανικό φορτίο και διαλυμένα στερεά. Ακόμα μπορεί να 

σχηματιστούν οργανικές ενώσεις του χλωρίου λόγω της χρήσης ενώσεων του χλωρίου σε συγκεντρώσεις 10

στάδιο της βαφής είναι τα εξαντλημένα λουτρά βαφής καθώς και τα υγρά 

πλύσης μετά τη βαφή. Τα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικών των αποβλήτων εξαρτώνται άμεσα από την 

πρώτη ύλη, τον τύπο της χρωστικής ουσίας και βοηθητικών υλών, τις λειτουργικές συνθήκε

εφαρμοζόμενη μέθοδο βαφής και τον τύπο των βαφικών μηχανών.  

Υγρά απόβλητα στην τυποβαφή παράγονται κυρίως κατά τις εκπλύσεις των μητρών τυποβαφής με 

απορρυπαντικά και διαλύτες, καθώς και από πλύσεις δοχείων βαφών, σωληνώσεων, δαπέδων κ.λπ.

χαρακτηριστικά των υγρών αποβλήτων της τυποβαφής είναι BOD= 600-1800 mg/L ή 55 g/kg, COD = 50 g/kg, 

3600 mg/L και pH=4,5-8, ενώ η ποσότητα των υγρών ανέρχεται σε 30

υφάσματος για χρήση χρωστικών τυποβαφής. 

αγωγή υγρών αποβλήτων κατά το φινίρισμα δεν είναι συνεχής, καθώς αποτελείται από 

αποχετεύσεις των λουτρών του φινιρίσματος που περιέχουν υπολείμματα χημικών διαλυμάτων ανάλογα με τις 

εφαρμοζόμενες διαδικασίες φινιρίσματος, καθώς και από εκπλύσεις κάδων. Από τη βιβλιογραφία, η διακύμανση 

των ποιοτικών χαρακτηριστικών είναι για βαμβακερά υφάσματα: BOD=20–500 mg/L, ολικά στερεά=40

8 και για συνθετικά: BOD=2–80 kg/tn, ολικά στερεά=3-100 kg/tn. 

Η παραγωγή στερεών αποβλήτων σε μονάδες βαφείων-φινιριστηρίων από τα στάδια της παραγωγικής 

διαδικασίας είναι περιορισμένες σε ποσότητα. Τα κύρια παραγόμενα στερεά είναι διάφορα απορρίμματα από 

τους χώρους εργασίας και γραφείων, υπολείμματα υφασμάτων, νημάτων και κλωστών, πλαστικές μπομπίνες 

θώς και υλικά συσκευασίας πρώτων και βοηθητικών υλών τα οποία περιλαμβάνουν και 

υπολείμματα χρωστικών και διαλυτών. Σημαντική όμως ποσότητα στερεών αποβλήτων αποτελούν τα ιζήματα 

που προέρχονται από τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων. Στην 

περιλαμβάνονται τα στερεά υπολείμματα του εσχαρισμού, τα ιζήματα ή ο επίπαγος από τις διατάξεις 

διαύγασης, το πλεόνασμα της βιομάζας από τους διαυγαστήρες των εγκαταστάσεων βιολογικής 

επεξεργασίας, ενώ μικρότερες ποσότητες στερεών προέρχονται από μονάδες διύλισης των υγρών.
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Σελ. 97 από 486 

και υψηλό pH λόγω της 

18.000 mg/L, pH= 5-9,5, 

Τα υγρά απόβλητα της λεύκανσης, μαζί με το ξέπλυμα που ακολουθεί, είναι σημαντικά σε όγκο και 

περιέχουν υπολείμματα λευκαντικού υγρού, οργανικό φορτίο και διαλυμένα στερεά. Ακόμα μπορεί να 

σχηματιστούν οργανικές ενώσεις του χλωρίου λόγω της χρήσης ενώσεων του χλωρίου σε συγκεντρώσεις 10-

στάδιο της βαφής είναι τα εξαντλημένα λουτρά βαφής καθώς και τα υγρά 

πλύσης μετά τη βαφή. Τα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικών των αποβλήτων εξαρτώνται άμεσα από την 

πρώτη ύλη, τον τύπο της χρωστικής ουσίας και βοηθητικών υλών, τις λειτουργικές συνθήκες, την 

Υγρά απόβλητα στην τυποβαφή παράγονται κυρίως κατά τις εκπλύσεις των μητρών τυποβαφής με 

απορρυπαντικά και διαλύτες, καθώς και από πλύσεις δοχείων βαφών, σωληνώσεων, δαπέδων κ.λπ. Τυπικά 

1800 mg/L ή 55 g/kg, COD = 50 g/kg, 

8, ενώ η ποσότητα των υγρών ανέρχεται σε 30-50 m3/tn 

αγωγή υγρών αποβλήτων κατά το φινίρισμα δεν είναι συνεχής, καθώς αποτελείται από 

αποχετεύσεις των λουτρών του φινιρίσματος που περιέχουν υπολείμματα χημικών διαλυμάτων ανάλογα με τις 

ό τη βιβλιογραφία, η διακύμανση 

500 mg/L, ολικά στερεά=40-1700 

ινιριστηρίων από τα στάδια της παραγωγικής 

διαδικασίας είναι περιορισμένες σε ποσότητα. Τα κύρια παραγόμενα στερεά είναι διάφορα απορρίμματα από 

τους χώρους εργασίας και γραφείων, υπολείμματα υφασμάτων, νημάτων και κλωστών, πλαστικές μπομπίνες 

θώς και υλικά συσκευασίας πρώτων και βοηθητικών υλών τα οποία περιλαμβάνουν και 

υπολείμματα χρωστικών και διαλυτών. Σημαντική όμως ποσότητα στερεών αποβλήτων αποτελούν τα ιζήματα 

που προέρχονται από τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων. Στην κατηγορία αυτή 

περιλαμβάνονται τα στερεά υπολείμματα του εσχαρισμού, τα ιζήματα ή ο επίπαγος από τις διατάξεις 

διαύγασης, το πλεόνασμα της βιομάζας από τους διαυγαστήρες των εγκαταστάσεων βιολογικής 

ν προέρχονται από μονάδες διύλισης των υγρών. 
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Από εκτεταμένη έρευνα σε βαφεία

(U.S. EPA 1979), προκύπτει ένας σημαντικός αριθμός οργανικών και άλλων τοξικών και επικίνδυνων ουσιών 

στα υγρά απόβλητα βαφείων φινιριστηρίων. Προγενέστερη έρευνα της EPA (1979) είχε καταγράψει πάνω από 

100 διαφορετικές ουσίες στα επεξεργασμένα υγρά 44 μονάδων βαφείων

βρέθηκαν σε συγκεντρώσεις άνω των 10 mg/L, 17 επικίνδυνες οργανικ

και κυανιούχα. Από την αντίστοιχη έρευνα σε μονάδες του Καναδά εντοπίστηκαν αρκετές επικίνδυνες 

οργανικές ενώσεις καθώς και βαρέα μέταλλα τα συνηθέστερα από τα οποία ήταν: phalates (όπως bis (2

ethylhexyl phtlalate και di-n-butyl phtlalate), ναφθαλίνη, φαινόλες, τουλουόλιο, τετραχλωροαιθυλένιο, 

χλωροφόρμιο, τριχλωροαιθυλένιο, ethylbenzene και dichlorobenzene. Οι ουσίες αυτές μπορεί να αποτελούν 

ιχνοστοιχεία ή πρόσθετα σε βαφές, βοηθητικές ύλες βαφής και διαλύτες καθαρισμού

πρώτες ύλες. Επίσης, εντοπίστηκαν τα παρακάτω βαρέα μέταλλα: χρώμιο, χαλκός, ψευδάργυρος, αρσενικό, 

κάδμιο, μόλυβδος, νικέλιο και υδράργυρος σε συγκεντρώσεις κάτω του 1 mg/L προερχόμενα κυρίως από τις 

χρησιμοποιούμενες βαφές.  

 Παρασκευή τυριού (Τυροκομείο)

Καταναλώσεις 

Οι βιομηχανίες γάλακτος απαιτούν μεγάλες ποσότητες νερού, που χρησιμοποιούνται κυρίως στον 

καθαρισμό των εγκαταστάσεων (50 

υγιεινής 

Η ενέργεια στη βιομηχανία γαλακτοκομικών χρησιμοποιείται για ένα ευρύ φάσμα λειτουργιών όπως π.χ. 

η λειτουργία του εξοπλισμού παραγωγής, ο εξαερισμός, ο φωτισμός, η θέρμανση, η εξάτμιση, η ξήρανση, η 

ψύξη και η κατάψυξη και η  δημιουργία πεπιεσμένου αέρα. 

σημασίας για την εξασφάλιση καλής ποιότητας κατά την συντήρηση των γαλακτοκομικών προϊόντων, ενώ οι 

θερμοκρασίες αποθήκευσης είναι καθορισμένες. 

Η θερμική ενέργεια αποτελεί το μεγαλύτερο μέρος των ενεργειακών αναγκών ενός εργοστασίου 

(περίπου 80%) και καλύπτεται με την καύση μαζούτ ή φυσικού αερίου στους λέβητες για την παραγωγή ατμού 

και τη θέρμανση νερού. Το υπόλοιπο μέρος της ενέργειας (περίπου 

χρησιμοποιείται για τη λειτουργία μηχανημάτων, το φωτισμό και την ψύξη. 

Εκπομπές - Απόβλητα 

Υπάρχουν εκατοντάδες είδη τυριών που η παρασκευή τους βασίζεται επί της δράσης διαφόρων 

μικροβιολογικών, φυσικοχημικών και μηχανι

των τύπων τυριών στηρίζεται στην συσσωμάτωση της πρωτεΐνης του γάλακτος (καζεΐνη) με τρόπο που 

εγκλωβίζει τα στερεά και τα λιπαρά του γάλακτος σε έναν ιστό από θρόμβους. Αυτοί οι θρόμβοι στην συνέχε

συνενώνονται αποβάλλοντας το υγρό κλάσμα (ορός γάλακτος ή τυρόγαλα). Το τυρόγαλα περιέχει τα στερεά 

που δεν συγκρατούνται στους θρόμβους, δηλαδή την λακτόζη και κάποιες διαλυτές πρωτεΐνες.

Οι βασικές φάσεις παρασκευής του τυριού είναι τρεις:
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ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

Από εκτεταμένη έρευνα σε βαφεία-φινιριστήρια του Καναδά (Environment Canada, 1989) και των ΗΠΑ 

(U.S. EPA 1979), προκύπτει ένας σημαντικός αριθμός οργανικών και άλλων τοξικών και επικίνδυνων ουσιών 

λητα βαφείων φινιριστηρίων. Προγενέστερη έρευνα της EPA (1979) είχε καταγράψει πάνω από 

100 διαφορετικές ουσίες στα επεξεργασμένα υγρά 44 μονάδων βαφείων-φινιριστηρίων. Από τις ουσίες αυτές, 

βρέθηκαν σε συγκεντρώσεις άνω των 10 mg/L, 17 επικίνδυνες οργανικές ενώσεις, 11 βαρέα μέταλλα καθώς 

και κυανιούχα. Από την αντίστοιχη έρευνα σε μονάδες του Καναδά εντοπίστηκαν αρκετές επικίνδυνες 

οργανικές ενώσεις καθώς και βαρέα μέταλλα τα συνηθέστερα από τα οποία ήταν: phalates (όπως bis (2

butyl phtlalate), ναφθαλίνη, φαινόλες, τουλουόλιο, τετραχλωροαιθυλένιο, 

χλωροφόρμιο, τριχλωροαιθυλένιο, ethylbenzene και dichlorobenzene. Οι ουσίες αυτές μπορεί να αποτελούν 

ιχνοστοιχεία ή πρόσθετα σε βαφές, βοηθητικές ύλες βαφής και διαλύτες καθαρισμού

πρώτες ύλες. Επίσης, εντοπίστηκαν τα παρακάτω βαρέα μέταλλα: χρώμιο, χαλκός, ψευδάργυρος, αρσενικό, 

κάδμιο, μόλυβδος, νικέλιο και υδράργυρος σε συγκεντρώσεις κάτω του 1 mg/L προερχόμενα κυρίως από τις 

ασκευή τυριού (Τυροκομείο) 

Οι βιομηχανίες γάλακτος απαιτούν μεγάλες ποσότητες νερού, που χρησιμοποιούνται κυρίως στον 

καθαρισμό των εγκαταστάσεων (50 – 90 % της συνολικής κατανάλωσης νερού), για την τήρηση των κανόνων 

Η ενέργεια στη βιομηχανία γαλακτοκομικών χρησιμοποιείται για ένα ευρύ φάσμα λειτουργιών όπως π.χ. 

η λειτουργία του εξοπλισμού παραγωγής, ο εξαερισμός, ο φωτισμός, η θέρμανση, η εξάτμιση, η ξήρανση, η 

ψύξη και η κατάψυξη και η  δημιουργία πεπιεσμένου αέρα. Η κατανάλωση ενέργειας για ψύξη είναι μεγάλης 

σημασίας για την εξασφάλιση καλής ποιότητας κατά την συντήρηση των γαλακτοκομικών προϊόντων, ενώ οι 

θερμοκρασίες αποθήκευσης είναι καθορισμένες.  

Η θερμική ενέργεια αποτελεί το μεγαλύτερο μέρος των ενεργειακών αναγκών ενός εργοστασίου 

(περίπου 80%) και καλύπτεται με την καύση μαζούτ ή φυσικού αερίου στους λέβητες για την παραγωγή ατμού 

και τη θέρμανση νερού. Το υπόλοιπο μέρος της ενέργειας (περίπου 20%) είναι ηλεκτρική ενέργεια που 

χρησιμοποιείται για τη λειτουργία μηχανημάτων, το φωτισμό και την ψύξη.  

Υπάρχουν εκατοντάδες είδη τυριών που η παρασκευή τους βασίζεται επί της δράσης διαφόρων 

μικροβιολογικών, φυσικοχημικών και μηχανικών παραγόντων, ανεξάρτητων μεταξύ τους. Η παρασκευή όλων 

των τύπων τυριών στηρίζεται στην συσσωμάτωση της πρωτεΐνης του γάλακτος (καζεΐνη) με τρόπο που 

εγκλωβίζει τα στερεά και τα λιπαρά του γάλακτος σε έναν ιστό από θρόμβους. Αυτοί οι θρόμβοι στην συνέχε

συνενώνονται αποβάλλοντας το υγρό κλάσμα (ορός γάλακτος ή τυρόγαλα). Το τυρόγαλα περιέχει τα στερεά 

που δεν συγκρατούνται στους θρόμβους, δηλαδή την λακτόζη και κάποιες διαλυτές πρωτεΐνες.

Οι βασικές φάσεις παρασκευής του τυριού είναι τρεις: 
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Σελ. 98 από 486 

φινιριστήρια του Καναδά (Environment Canada, 1989) και των ΗΠΑ 

(U.S. EPA 1979), προκύπτει ένας σημαντικός αριθμός οργανικών και άλλων τοξικών και επικίνδυνων ουσιών 

λητα βαφείων φινιριστηρίων. Προγενέστερη έρευνα της EPA (1979) είχε καταγράψει πάνω από 

φινιριστηρίων. Από τις ουσίες αυτές, 

ές ενώσεις, 11 βαρέα μέταλλα καθώς 

και κυανιούχα. Από την αντίστοιχη έρευνα σε μονάδες του Καναδά εντοπίστηκαν αρκετές επικίνδυνες 

οργανικές ενώσεις καθώς και βαρέα μέταλλα τα συνηθέστερα από τα οποία ήταν: phalates (όπως bis (2-

butyl phtlalate), ναφθαλίνη, φαινόλες, τουλουόλιο, τετραχλωροαιθυλένιο, 

χλωροφόρμιο, τριχλωροαιθυλένιο, ethylbenzene και dichlorobenzene. Οι ουσίες αυτές μπορεί να αποτελούν 

 ή να προέρχονται από τις 

πρώτες ύλες. Επίσης, εντοπίστηκαν τα παρακάτω βαρέα μέταλλα: χρώμιο, χαλκός, ψευδάργυρος, αρσενικό, 

κάδμιο, μόλυβδος, νικέλιο και υδράργυρος σε συγκεντρώσεις κάτω του 1 mg/L προερχόμενα κυρίως από τις 

Οι βιομηχανίες γάλακτος απαιτούν μεγάλες ποσότητες νερού, που χρησιμοποιούνται κυρίως στον 

90 % της συνολικής κατανάλωσης νερού), για την τήρηση των κανόνων 

Η ενέργεια στη βιομηχανία γαλακτοκομικών χρησιμοποιείται για ένα ευρύ φάσμα λειτουργιών όπως π.χ. 

η λειτουργία του εξοπλισμού παραγωγής, ο εξαερισμός, ο φωτισμός, η θέρμανση, η εξάτμιση, η ξήρανση, η 

Η κατανάλωση ενέργειας για ψύξη είναι μεγάλης 

σημασίας για την εξασφάλιση καλής ποιότητας κατά την συντήρηση των γαλακτοκομικών προϊόντων, ενώ οι 

Η θερμική ενέργεια αποτελεί το μεγαλύτερο μέρος των ενεργειακών αναγκών ενός εργοστασίου 

(περίπου 80%) και καλύπτεται με την καύση μαζούτ ή φυσικού αερίου στους λέβητες για την παραγωγή ατμού 

20%) είναι ηλεκτρική ενέργεια που 

Υπάρχουν εκατοντάδες είδη τυριών που η παρασκευή τους βασίζεται επί της δράσης διαφόρων 

κών παραγόντων, ανεξάρτητων μεταξύ τους. Η παρασκευή όλων 

των τύπων τυριών στηρίζεται στην συσσωμάτωση της πρωτεΐνης του γάλακτος (καζεΐνη) με τρόπο που 

εγκλωβίζει τα στερεά και τα λιπαρά του γάλακτος σε έναν ιστό από θρόμβους. Αυτοί οι θρόμβοι στην συνέχεια 

συνενώνονται αποβάλλοντας το υγρό κλάσμα (ορός γάλακτος ή τυρόγαλα). Το τυρόγαλα περιέχει τα στερεά 

που δεν συγκρατούνται στους θρόμβους, δηλαδή την λακτόζη και κάποιες διαλυτές πρωτεΐνες. 
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1. Πήξη γάλακτος με σχηματισμό τυροπήγματος. Η πήξη συντελείται με την κροκίδωση των μικύλλων 

της πρωτείνης καζείνη του γάλακτος. Η πήξη του γάλακτος μπορεί να γίνει είτε μέσω οξίνισης, είτε 

μέσω της ενζυμικής δράσης της πυτιάς. Συνήθως, το γάλα πριν χρησιμοποιηθεί στην

τυριού παστεριώνεται, χωρίς όμως αυτό να γίνεται για όλους τους τύπους τυριού.

2. Στράγγιση τυροπήγματος. Ο σκοπός αυτής της φάσης είναι η απομάκρυνση του μεγαλύτερου 

ποσοστού του περιεχόμενου νερού με τεμαχισμό της μάζας του τυροπήγματος. Πριν την

διαίρεσης, το τυρόπηγμα πρέπει να έχει ομοιόμορφη θερμοκρασία και συνεκτικότητα. Ο βαθμός 

τεμαχισμού εξαρτάται από το είδος του τυριού που θα παρασκευαστεί. Μετά τον τεμαχισμό και την 

επακόλουθη στράγγιση, ακολουθεί πίεση ώστε να απομακρυνθεί π

αποκτήσει ενιαία μάζα το τυρόπηγμα. 

3. Ωρίμανση τυριού. Η ωρίμανση αποτελεί την κυριότερη φάση της τυροκομίας. Το νωπό στραγγισμένο 

τυρόπηγμα ωριμάζει σε κατάλληλες συνθήκες σχετικής υγρασίας και θερμοκρασίας υπό τη δράση 

πολλών ειδών μικροοργανισμών.  Μετά την ωρίμανση το παραγόμενο τυρί συσκευάζεται και 

διατίθεται στο εμπόριο.  

Οι παραγωγικές διαδικασίες διαφοροποιούνται ανάλογα με τον τύπο του παραγόμενου τυριού. 

Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την παραγωγική διαδικασία ε

εκπομπές παράγονται από τους λέβητες.

Τα απόβλητα της βιομηχανίας γαλακτοκομικών προϊόντων προέρχονται από:

• Πλύσιμο και καθαρισμό των εγκαταστάσεων παραγωγής και συσκευασίας.

• Καθαρισμό των βυτιοφόρων οχημάτων μεταφοράς του

• Καθαρισμός και διάθεση υποπροϊόντων παραγωγής.

• Χημικά (π.χ. καύσιμα, λιπαντικά συντήρησης, κλπ.) που χρησιμοποιούνται στη γραμμή παραγωγής.

• Γενική καθαριότητα του χώρου παραγωγής.

• Προϊόντα που επιστρέφονται (έχει παρέλθει η 

Το σημαντικότερο ρυπαντικό φορτίο κατά την παραγωγή τυριών προέρχεται από το τυρόγαλο και το 

αλάτι που προστίθεται σε ορισμένα τυριά. Επίσης, υπολείμματα τυροπήγματος συμβάλλουν στην αύξηση των 

αιωρούμενων στερεών στα υγρά απόβλητα.

 Επιπλοποιεία (βιοτεχνίες ξύλου)

Το κυριότερο πρόβλημα κατά την επεξεργασία ξύλου είναι τα ίδια τα απόβλητα τα οποία ενδέχεται να 

περιέχουν αλογονούχες οργανικές ενώσεις ή βαρέα μέταλλα ως αποτέλεσμα επεξεργασίας με συντηρητικά 

ξύλου ή ως αποτέλεσμα επίστρωσης.

 Βυρσοδεψεία 

O κλάδος δέρματος περιλαμβάνει υποκλάδους παραγωγής προϊόντων, πρώτων υλών, ενδιαμέσων 

προϊόντων και καταναλωτικών αγαθών με χρήση κοινής πρώτης ύλης το δέρμα, σε διάφορα επίπεδα 

επεξεργασίας, όπως ακατέργαστες δορές, ψίλες, δέψες, κρούτες, cr
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ος με σχηματισμό τυροπήγματος. Η πήξη συντελείται με την κροκίδωση των μικύλλων 

της πρωτείνης καζείνη του γάλακτος. Η πήξη του γάλακτος μπορεί να γίνει είτε μέσω οξίνισης, είτε 

μέσω της ενζυμικής δράσης της πυτιάς. Συνήθως, το γάλα πριν χρησιμοποιηθεί στην

τυριού παστεριώνεται, χωρίς όμως αυτό να γίνεται για όλους τους τύπους τυριού.

Στράγγιση τυροπήγματος. Ο σκοπός αυτής της φάσης είναι η απομάκρυνση του μεγαλύτερου 

ποσοστού του περιεχόμενου νερού με τεμαχισμό της μάζας του τυροπήγματος. Πριν την

διαίρεσης, το τυρόπηγμα πρέπει να έχει ομοιόμορφη θερμοκρασία και συνεκτικότητα. Ο βαθμός 

τεμαχισμού εξαρτάται από το είδος του τυριού που θα παρασκευαστεί. Μετά τον τεμαχισμό και την 

επακόλουθη στράγγιση, ακολουθεί πίεση ώστε να απομακρυνθεί πλήρως το τυρόγαλα (ορός) και να 

αποκτήσει ενιαία μάζα το τυρόπηγμα.  

Ωρίμανση τυριού. Η ωρίμανση αποτελεί την κυριότερη φάση της τυροκομίας. Το νωπό στραγγισμένο 

τυρόπηγμα ωριμάζει σε κατάλληλες συνθήκες σχετικής υγρασίας και θερμοκρασίας υπό τη δράση 

ών ειδών μικροοργανισμών.  Μετά την ωρίμανση το παραγόμενο τυρί συσκευάζεται και 

Οι παραγωγικές διαδικασίες διαφοροποιούνται ανάλογα με τον τύπο του παραγόμενου τυριού. 

Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την παραγωγική διαδικασία είναι κυρίως υγρά απόβλητα. Αέριες 

εκπομπές παράγονται από τους λέβητες. 

Τα απόβλητα της βιομηχανίας γαλακτοκομικών προϊόντων προέρχονται από: 

Πλύσιμο και καθαρισμό των εγκαταστάσεων παραγωγής και συσκευασίας. 

Καθαρισμό των βυτιοφόρων οχημάτων μεταφοράς του νωπού γάλακτος στο εργοστάσιο.

Καθαρισμός και διάθεση υποπροϊόντων παραγωγής. 

Χημικά (π.χ. καύσιμα, λιπαντικά συντήρησης, κλπ.) που χρησιμοποιούνται στη γραμμή παραγωγής.

Γενική καθαριότητα του χώρου παραγωγής. 

Προϊόντα που επιστρέφονται (έχει παρέλθει η ημερομηνία λήξης). 

Το σημαντικότερο ρυπαντικό φορτίο κατά την παραγωγή τυριών προέρχεται από το τυρόγαλο και το 

αλάτι που προστίθεται σε ορισμένα τυριά. Επίσης, υπολείμματα τυροπήγματος συμβάλλουν στην αύξηση των 

αιωρούμενων στερεών στα υγρά απόβλητα. 

λοποιεία (βιοτεχνίες ξύλου) 

Το κυριότερο πρόβλημα κατά την επεξεργασία ξύλου είναι τα ίδια τα απόβλητα τα οποία ενδέχεται να 

περιέχουν αλογονούχες οργανικές ενώσεις ή βαρέα μέταλλα ως αποτέλεσμα επεξεργασίας με συντηρητικά 

ξύλου ή ως αποτέλεσμα επίστρωσης. 

O κλάδος δέρματος περιλαμβάνει υποκλάδους παραγωγής προϊόντων, πρώτων υλών, ενδιαμέσων 

προϊόντων και καταναλωτικών αγαθών με χρήση κοινής πρώτης ύλης το δέρμα, σε διάφορα επίπεδα 

επεξεργασίας, όπως ακατέργαστες δορές, ψίλες, δέψες, κρούτες, crust, καλλωπισμένα (τελειωμένα) δέρματα.
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ος με σχηματισμό τυροπήγματος. Η πήξη συντελείται με την κροκίδωση των μικύλλων 

της πρωτείνης καζείνη του γάλακτος. Η πήξη του γάλακτος μπορεί να γίνει είτε μέσω οξίνισης, είτε 

μέσω της ενζυμικής δράσης της πυτιάς. Συνήθως, το γάλα πριν χρησιμοποιηθεί στην παρασκευή 

τυριού παστεριώνεται, χωρίς όμως αυτό να γίνεται για όλους τους τύπους τυριού. 

Στράγγιση τυροπήγματος. Ο σκοπός αυτής της φάσης είναι η απομάκρυνση του μεγαλύτερου 

ποσοστού του περιεχόμενου νερού με τεμαχισμό της μάζας του τυροπήγματος. Πριν την έναρξη της 

διαίρεσης, το τυρόπηγμα πρέπει να έχει ομοιόμορφη θερμοκρασία και συνεκτικότητα. Ο βαθμός 

τεμαχισμού εξαρτάται από το είδος του τυριού που θα παρασκευαστεί. Μετά τον τεμαχισμό και την 

λήρως το τυρόγαλα (ορός) και να 

Ωρίμανση τυριού. Η ωρίμανση αποτελεί την κυριότερη φάση της τυροκομίας. Το νωπό στραγγισμένο 

τυρόπηγμα ωριμάζει σε κατάλληλες συνθήκες σχετικής υγρασίας και θερμοκρασίας υπό τη δράση 

ών ειδών μικροοργανισμών.  Μετά την ωρίμανση το παραγόμενο τυρί συσκευάζεται και 

Οι παραγωγικές διαδικασίες διαφοροποιούνται ανάλογα με τον τύπο του παραγόμενου τυριού.  

ίναι κυρίως υγρά απόβλητα. Αέριες 

νωπού γάλακτος στο εργοστάσιο. 

Χημικά (π.χ. καύσιμα, λιπαντικά συντήρησης, κλπ.) που χρησιμοποιούνται στη γραμμή παραγωγής. 

Το σημαντικότερο ρυπαντικό φορτίο κατά την παραγωγή τυριών προέρχεται από το τυρόγαλο και το 

αλάτι που προστίθεται σε ορισμένα τυριά. Επίσης, υπολείμματα τυροπήγματος συμβάλλουν στην αύξηση των 

Το κυριότερο πρόβλημα κατά την επεξεργασία ξύλου είναι τα ίδια τα απόβλητα τα οποία ενδέχεται να 

περιέχουν αλογονούχες οργανικές ενώσεις ή βαρέα μέταλλα ως αποτέλεσμα επεξεργασίας με συντηρητικά 

O κλάδος δέρματος περιλαμβάνει υποκλάδους παραγωγής προϊόντων, πρώτων υλών, ενδιαμέσων 

προϊόντων και καταναλωτικών αγαθών με χρήση κοινής πρώτης ύλης το δέρμα, σε διάφορα επίπεδα 

ust, καλλωπισμένα (τελειωμένα) δέρματα. 
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Όπως ισχύει και για τις υπόλοιπες βιομηχανικές δραστηριότητες, έτσι και η αέρια ρύπανση από την 

παραγωγή δέρματος μπορεί τελικά να προκαλέσει επιβάρυνση του περιβάλλοντος και των εργασιακών χώρων 

με οσμές, αέριες εκπομπές, ατμούς, καπνό, σκόνες και αιωρούμενα σωματίδια.

Eκπομπές υδρόθειου (H2S) 

Kατά την αποτρίχωση οι εκπομπές υδρόθειου είναι ελάχιστες και έχει ήδη υπάρξει πρόοδος για τη 

μείωση του συνολικού φορτίου σε θειούχα με τη χρήση π.χ. μεθόδων ενζυματικής αποτρ

εάν το pH του λουτρού της αποτρίχωσης πέσει κάτω από 8,5 είναι δυνατή η έκλυση υδρόθειου. 

Eκπομπές αμμωνίας 

Aυτές δύνανται να προκληθούν σαν προϊόν αντίδρασης των αμμωνιακών αλάτων που χρησιμοποιούνται 

για την απασβέστωση ή κατά τη ρύθ

Yδρογονάνθρακες και χλωριωμένοι υδρογονάνθρακες

Εκπομπές υδρογονανθράκων μπορεί να προέλθουν κατά την απολίπανση με διαλύτες ή χλωριωμένους 

υδρογονάνθρακες. Κατά την απολίπανση με διαλύτες γίνεται κατά κανόνα ανάκτηση των 

διαλύτη. 

Eκπομπές φορμαλδεΰδης 

Ο έλεγχος των εκπομπών φορμαλδεύδης που χρησιμοποιείται για τη σκλήρυνση της καζεΐνης στο στάδιο 

του καλλωπισμού των δερμάτων, είναι απαραίτητος λόγω των ανεπιθύμητων ιδιοτήτων (οσμή, ερεθισμός του 

βλεννογόνου, πιθανή καρκινογένεση). Οι έρευνες για την αντικατάσταση της φορμαλδεύδης έχουν υποδείξει 

σαν υποκατάστατο την εξα-μεθόξυ-μεθυλ

δέρμα, τα μάτια. 

Διαλύτες και καλλωπισμός 

Οι σημαντικότερες αέριες εκπομπές παράγονται κατά τον καλλωπισμό των δερμάτων και οφείλονται 

στους χρησιμοποιούμενους διαλύτες. Aυτά τα διαλυτικά φεύγουν από το "φινιριστήριο" σχεδόν ποσοτικά, με 

τον ακάθαρτο αέρα, εάν φυσικά δεν έχουν ληφθεί ειδικά μέτρα για να συλλέγουν.

Eκπομπές σωματιδίων 

o Σκόνες: προέρχονται είτε από το δέρμα και μηχανικές παραγωγικές διαδικασίες, όπως το τρόχισμα και 

το σκέφισμα, είτε από την μεταφορά και ζύγιση χημικών υλών.

o Σωματίδια: οι περισσότερες γραμμές ψεκασμού έχουν απώλειες πολύ μεγαλύτερες τω

ορίων για εκπομπές σωματιδίων (5 mg/Nm3) στον αέρα του χώρου δουλειάς. Σύγχρονες γραμμές 

ψεκασμού μειώνουν τις εκπομπές σωματιδίων από τον ψεκασμό σε 2 mg/Nm3. 

Pυπαντικά φορτία & ισοζύγια μάζας

Kατά τη συμβατική παραγωγή δέρματος ένα σημαντικό

εγγενές, και συνεπώς είναι αναπόφευκτη. Σε κάθε περίπτωση τα απόνερα των βυρσοδεψείων περιέχουν 

τουλάχιστον το διπλάσιο φορτίο ρύπων από την ανωτέρω ελάχιστη αναπόφευκτη ποσότητα, καθώς με τη 

διαθέσιμη μέχρι σήμερα τεχνολογία, λόγω κυρίως των φυσικοχημικών ιδιοτήτων και της μορφολογίας του 
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Όπως ισχύει και για τις υπόλοιπες βιομηχανικές δραστηριότητες, έτσι και η αέρια ρύπανση από την 

παραγωγή δέρματος μπορεί τελικά να προκαλέσει επιβάρυνση του περιβάλλοντος και των εργασιακών χώρων 

ομπές, ατμούς, καπνό, σκόνες και αιωρούμενα σωματίδια. 

Kατά την αποτρίχωση οι εκπομπές υδρόθειου είναι ελάχιστες και έχει ήδη υπάρξει πρόοδος για τη 

μείωση του συνολικού φορτίου σε θειούχα με τη χρήση π.χ. μεθόδων ενζυματικής αποτρ

εάν το pH του λουτρού της αποτρίχωσης πέσει κάτω από 8,5 είναι δυνατή η έκλυση υδρόθειου. 

Aυτές δύνανται να προκληθούν σαν προϊόν αντίδρασης των αμμωνιακών αλάτων που χρησιμοποιούνται 

για την απασβέστωση ή κατά τη ρύθμιση του pH πριν ορισμένες βαφές. 

Yδρογονάνθρακες και χλωριωμένοι υδρογονάνθρακες 

Εκπομπές υδρογονανθράκων μπορεί να προέλθουν κατά την απολίπανση με διαλύτες ή χλωριωμένους 

υδρογονάνθρακες. Κατά την απολίπανση με διαλύτες γίνεται κατά κανόνα ανάκτηση των 

Ο έλεγχος των εκπομπών φορμαλδεύδης που χρησιμοποιείται για τη σκλήρυνση της καζεΐνης στο στάδιο 

του καλλωπισμού των δερμάτων, είναι απαραίτητος λόγω των ανεπιθύμητων ιδιοτήτων (οσμή, ερεθισμός του 

ιθανή καρκινογένεση). Οι έρευνες για την αντικατάσταση της φορμαλδεύδης έχουν υποδείξει 

μεθυλ-μελαμίνη (HMMM), που είναι αρκετά πιο ακριβή αλλά δεν ερεθίζει το 

αέριες εκπομπές παράγονται κατά τον καλλωπισμό των δερμάτων και οφείλονται 

στους χρησιμοποιούμενους διαλύτες. Aυτά τα διαλυτικά φεύγουν από το "φινιριστήριο" σχεδόν ποσοτικά, με 

τον ακάθαρτο αέρα, εάν φυσικά δεν έχουν ληφθεί ειδικά μέτρα για να συλλέγουν. 

Σκόνες: προέρχονται είτε από το δέρμα και μηχανικές παραγωγικές διαδικασίες, όπως το τρόχισμα και 

το σκέφισμα, είτε από την μεταφορά και ζύγιση χημικών υλών. 

Σωματίδια: οι περισσότερες γραμμές ψεκασμού έχουν απώλειες πολύ μεγαλύτερες τω

ορίων για εκπομπές σωματιδίων (5 mg/Nm3) στον αέρα του χώρου δουλειάς. Σύγχρονες γραμμές 

ψεκασμού μειώνουν τις εκπομπές σωματιδίων από τον ψεκασμό σε 2 mg/Nm3. 

Pυπαντικά φορτία & ισοζύγια μάζας 

Kατά τη συμβατική παραγωγή δέρματος ένα σημαντικό ποσοστό της παραγόμενης ρύπανσης είναι 

εγγενές, και συνεπώς είναι αναπόφευκτη. Σε κάθε περίπτωση τα απόνερα των βυρσοδεψείων περιέχουν 

τουλάχιστον το διπλάσιο φορτίο ρύπων από την ανωτέρω ελάχιστη αναπόφευκτη ποσότητα, καθώς με τη 

εχνολογία, λόγω κυρίως των φυσικοχημικών ιδιοτήτων και της μορφολογίας του 
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Όπως ισχύει και για τις υπόλοιπες βιομηχανικές δραστηριότητες, έτσι και η αέρια ρύπανση από την 

παραγωγή δέρματος μπορεί τελικά να προκαλέσει επιβάρυνση του περιβάλλοντος και των εργασιακών χώρων 

Kατά την αποτρίχωση οι εκπομπές υδρόθειου είναι ελάχιστες και έχει ήδη υπάρξει πρόοδος για τη 

μείωση του συνολικού φορτίου σε θειούχα με τη χρήση π.χ. μεθόδων ενζυματικής αποτρίχωσης. Παρά ταύτα, 

εάν το pH του λουτρού της αποτρίχωσης πέσει κάτω από 8,5 είναι δυνατή η έκλυση υδρόθειου.  

Aυτές δύνανται να προκληθούν σαν προϊόν αντίδρασης των αμμωνιακών αλάτων που χρησιμοποιούνται 

Εκπομπές υδρογονανθράκων μπορεί να προέλθουν κατά την απολίπανση με διαλύτες ή χλωριωμένους 

υδρογονάνθρακες. Κατά την απολίπανση με διαλύτες γίνεται κατά κανόνα ανάκτηση των απωλειών του 

Ο έλεγχος των εκπομπών φορμαλδεύδης που χρησιμοποιείται για τη σκλήρυνση της καζεΐνης στο στάδιο 

του καλλωπισμού των δερμάτων, είναι απαραίτητος λόγω των ανεπιθύμητων ιδιοτήτων (οσμή, ερεθισμός του 

ιθανή καρκινογένεση). Οι έρευνες για την αντικατάσταση της φορμαλδεύδης έχουν υποδείξει 

μελαμίνη (HMMM), που είναι αρκετά πιο ακριβή αλλά δεν ερεθίζει το 

αέριες εκπομπές παράγονται κατά τον καλλωπισμό των δερμάτων και οφείλονται 

στους χρησιμοποιούμενους διαλύτες. Aυτά τα διαλυτικά φεύγουν από το "φινιριστήριο" σχεδόν ποσοτικά, με 

Σκόνες: προέρχονται είτε από το δέρμα και μηχανικές παραγωγικές διαδικασίες, όπως το τρόχισμα και 

Σωματίδια: οι περισσότερες γραμμές ψεκασμού έχουν απώλειες πολύ μεγαλύτερες των αποδεκτών 

ορίων για εκπομπές σωματιδίων (5 mg/Nm3) στον αέρα του χώρου δουλειάς. Σύγχρονες γραμμές 

ψεκασμού μειώνουν τις εκπομπές σωματιδίων από τον ψεκασμό σε 2 mg/Nm3.  

ποσοστό της παραγόμενης ρύπανσης είναι 

εγγενές, και συνεπώς είναι αναπόφευκτη. Σε κάθε περίπτωση τα απόνερα των βυρσοδεψείων περιέχουν 

τουλάχιστον το διπλάσιο φορτίο ρύπων από την ανωτέρω ελάχιστη αναπόφευκτη ποσότητα, καθώς με τη 

εχνολογία, λόγω κυρίως των φυσικοχημικών ιδιοτήτων και της μορφολογίας του 
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ίδιου του δέρματος, δεν είναι δυνατόν ακόμη να αποφευχθεί η χρήση σημαντικής περίσσειας βοηθητικών υλών 

σε όλα τα παραγωγικά στάδια.  

Ποιοτικά χαρακτηριστικά παραγωγής σολοδερμάτων

Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του συνόλου των παραγομένων αποβλήτων από τα διάφορα στάδια 

παραγωγής σολοδέρματος είναι αντίστοιχα με αυτά της παραγωγής έτοιμων βοοειδών δερμάτων δέψης 

χρωμίου, με μοναδική, αλλά σημαντική εξαίρεση τα απόνερα της φυτικής δέψης,

φυτικών δεψικών υλών, έχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. O σχετικός όγκος των απόνερων της φυτικής δέψης 

δεν ξεπερνά συνήθως το 5% του συνολικού όγκου των αποβλήτων.

Στα βυρσοδεψεία παράγονται σημαντικές ποσότητες στερεών αποβλήτων 

παραγωγικής διαδικασίας όπως: 

Αποκόμματα με την τρίχα 

Ξέσματα αποσάρκωσης (λέσια) 

Αποκόμματα αποτριχωμένα 

 

 Βιομηχανία Χάρτου, Χαρτονιού

Η χαρτοβιομηχανία παράγει χαρτί και χαρτόνια, με πρώτες ύλες όπως η χαρτομάζα που παράγεται από 

ίνες ξύλου ή ίνες που προέρχονται από ανακύκλωση χρησιμοποιημένου χάρτου.

Αέριες Εκπομπές 

Η ρύπανση της ατμόσφαιρας από τη χαρτοβιομηχανία οφεί

παραγωγή ενέργειας ή θερμότητας. Η κατανάλωση ενέργειας είναι ένα ενδεικτικό δείγμα και για την παραγωγή 

χαρτιού χαρτονιού φτάνει τις 2700-3000 kWh/ton προϊόντος. 

Η κατανάλωση μαζούτ διαφέρει σημαντικά μεταξύ των εργοστ

διαδικασίες. Από την καύση ξύλου εκπέμπονται ατμοσφαιρικοί ρύποι, είναι όμως λιγότεροι σε σχέση με τα 

υγρά καύσιμα. Η διάθεση των απαερίων γίνεται με απαγωγούς, χωρίς ιδιαίτερες διατάξεις απορρύπανσης.

Οσμές από τις παραγωγικές διαδικασίες της χαρτοβιομηχανίας δεν δημιουργούνται σε κανονικές 

συνθήκες λειτουργίας. Προβλήματα οσμών προκύπτουν σε περιπτώσεις κακής λειτουργίας των εγκαταστάσεων 

βιολογικού καθαρισμού ή των διατάξεων επεξεργασίας υδάτων, καθώς και από τη σήψη των ιζ

Θόρυβος και δονήσεις δεν δημιουργούνται από τις διεργασίες της χαρτοβιομηχανίας. Θορυβώδεις 

εγκαταστάσεις είναι συνήθως οι αεροσυμπιεστές, η τοποθέτηση των οποίων όμως γίνεται εκτός του χώρου 

παραγωγής, σε ειδικά ηχομονωμένα μηχανοστάσια.

Όπως προκύπτει, οι καταναλώσεις ενέργειας στην ελληνική χαρτοβιομηχανία προέρχονται κυρίως από τη 

χρήση ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ οι καύσεις μαζούτ και υγραερίου είναι περιορισμένες. Από το είδος των 

παραγωγικών διαδικασιών της χαρτοβιομηχανίας δεν παράγονται άλλα

καύσιμα που χρησιμοποιούνται είναι χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο (μαζούτ τύπου 1.500) με εξαίρεση μία 

που χρησιμοποιεί ως καύσιμο μαζούτ τύπου 3.500.
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ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

ίδιου του δέρματος, δεν είναι δυνατόν ακόμη να αποφευχθεί η χρήση σημαντικής περίσσειας βοηθητικών υλών 

Ποιοτικά χαρακτηριστικά παραγωγής σολοδερμάτων 

Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του συνόλου των παραγομένων αποβλήτων από τα διάφορα στάδια 

παραγωγής σολοδέρματος είναι αντίστοιχα με αυτά της παραγωγής έτοιμων βοοειδών δερμάτων δέψης 

χρωμίου, με μοναδική, αλλά σημαντική εξαίρεση τα απόνερα της φυτικής δέψης, τα οποία, λόγω της χρήσης 

φυτικών δεψικών υλών, έχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. O σχετικός όγκος των απόνερων της φυτικής δέψης 

δεν ξεπερνά συνήθως το 5% του συνολικού όγκου των αποβλήτων. 

Στα βυρσοδεψεία παράγονται σημαντικές ποσότητες στερεών αποβλήτων από τις διάφορες φάσεις της 

Αποκόμματα δεψασμένα Σκεφίδια χρωμίου

Ξελουρίδια τελειωμένου δέρματος Σκόνη τροχίσματος

 

Βιομηχανία Χάρτου, Χαρτονιού και Χαρτοπολτού 

Η χαρτοβιομηχανία παράγει χαρτί και χαρτόνια, με πρώτες ύλες όπως η χαρτομάζα που παράγεται από 

ίνες ξύλου ή ίνες που προέρχονται από ανακύκλωση χρησιμοποιημένου χάρτου. 

Η ρύπανση της ατμόσφαιρας από τη χαρτοβιομηχανία οφείλεται στη χρήση κυρίως καυσίμων για 

παραγωγή ενέργειας ή θερμότητας. Η κατανάλωση ενέργειας είναι ένα ενδεικτικό δείγμα και για την παραγωγή 

3000 kWh/ton προϊόντος.  

Η κατανάλωση μαζούτ διαφέρει σημαντικά μεταξύ των εργοστασίων με τις ίδιες παραγωγικές 

διαδικασίες. Από την καύση ξύλου εκπέμπονται ατμοσφαιρικοί ρύποι, είναι όμως λιγότεροι σε σχέση με τα 

υγρά καύσιμα. Η διάθεση των απαερίων γίνεται με απαγωγούς, χωρίς ιδιαίτερες διατάξεις απορρύπανσης.

ές διαδικασίες της χαρτοβιομηχανίας δεν δημιουργούνται σε κανονικές 

συνθήκες λειτουργίας. Προβλήματα οσμών προκύπτουν σε περιπτώσεις κακής λειτουργίας των εγκαταστάσεων 

βιολογικού καθαρισμού ή των διατάξεων επεξεργασίας υδάτων, καθώς και από τη σήψη των ιζ

Θόρυβος και δονήσεις δεν δημιουργούνται από τις διεργασίες της χαρτοβιομηχανίας. Θορυβώδεις 

εγκαταστάσεις είναι συνήθως οι αεροσυμπιεστές, η τοποθέτηση των οποίων όμως γίνεται εκτός του χώρου 

παραγωγής, σε ειδικά ηχομονωμένα μηχανοστάσια. 

κύπτει, οι καταναλώσεις ενέργειας στην ελληνική χαρτοβιομηχανία προέρχονται κυρίως από τη 

χρήση ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ οι καύσεις μαζούτ και υγραερίου είναι περιορισμένες. Από το είδος των 

παραγωγικών διαδικασιών της χαρτοβιομηχανίας δεν παράγονται άλλα αερολύματα, εκτός από τα απαέρια. Τα 

καύσιμα που χρησιμοποιούνται είναι χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο (μαζούτ τύπου 1.500) με εξαίρεση μία 

που χρησιμοποιεί ως καύσιμο μαζούτ τύπου 3.500. 
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Σελ. 101 από 486 

ίδιου του δέρματος, δεν είναι δυνατόν ακόμη να αποφευχθεί η χρήση σημαντικής περίσσειας βοηθητικών υλών 

Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του συνόλου των παραγομένων αποβλήτων από τα διάφορα στάδια 

παραγωγής σολοδέρματος είναι αντίστοιχα με αυτά της παραγωγής έτοιμων βοοειδών δερμάτων δέψης 

τα οποία, λόγω της χρήσης 

φυτικών δεψικών υλών, έχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. O σχετικός όγκος των απόνερων της φυτικής δέψης 

από τις διάφορες φάσεις της 

Σκεφίδια χρωμίου 

Σκόνη τροχίσματος 

 

Η χαρτοβιομηχανία παράγει χαρτί και χαρτόνια, με πρώτες ύλες όπως η χαρτομάζα που παράγεται από 

λεται στη χρήση κυρίως καυσίμων για 

παραγωγή ενέργειας ή θερμότητας. Η κατανάλωση ενέργειας είναι ένα ενδεικτικό δείγμα και για την παραγωγή 

ασίων με τις ίδιες παραγωγικές 

διαδικασίες. Από την καύση ξύλου εκπέμπονται ατμοσφαιρικοί ρύποι, είναι όμως λιγότεροι σε σχέση με τα 

υγρά καύσιμα. Η διάθεση των απαερίων γίνεται με απαγωγούς, χωρίς ιδιαίτερες διατάξεις απορρύπανσης. 

ές διαδικασίες της χαρτοβιομηχανίας δεν δημιουργούνται σε κανονικές 

συνθήκες λειτουργίας. Προβλήματα οσμών προκύπτουν σε περιπτώσεις κακής λειτουργίας των εγκαταστάσεων 

βιολογικού καθαρισμού ή των διατάξεων επεξεργασίας υδάτων, καθώς και από τη σήψη των ιζημάτων.  

Θόρυβος και δονήσεις δεν δημιουργούνται από τις διεργασίες της χαρτοβιομηχανίας. Θορυβώδεις 

εγκαταστάσεις είναι συνήθως οι αεροσυμπιεστές, η τοποθέτηση των οποίων όμως γίνεται εκτός του χώρου 

κύπτει, οι καταναλώσεις ενέργειας στην ελληνική χαρτοβιομηχανία προέρχονται κυρίως από τη 

χρήση ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ οι καύσεις μαζούτ και υγραερίου είναι περιορισμένες. Από το είδος των 

αερολύματα, εκτός από τα απαέρια. Τα 

καύσιμα που χρησιμοποιούνται είναι χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο (μαζούτ τύπου 1.500) με εξαίρεση μία 
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Υγρά Απόβλητα 

Η παραγωγή υγρών αποβλήτων στις ελληνικές 

νερού, με δείκτη μετατρεψιμότητας της κατανάλωσης νερού σε απόβλητα 0,89. Τα απόβλητα της 

χαρτοβιομηχανίας είναι οι υγρές βιομηχανικές απορροές που αποτελούνται από νερό που έχει επιβαρυνθεί με 

ενέργεια (συνήθως θερμοκρασία), υποπροϊόντα και παραπροϊόντα της παραγωγικής διαδικασίας, σε μη 

οικονομικά εκμεταλλεύσιμο βαθμό που πρέπει να διατεθούν με απομάκρυνση από τους χώρους παραγωγής. Η 

σύσταση των υγρών αποβλήτων της χαρτοβιομηχανίας ποικίλλει, ανάλογα με τη

διαδικασία, τις πρώτες και βοηθητικές ύλες, την τεχνολογία που χρησιμοποιείται σε κάθε εργοστάσιο, τους 

χρόνους παραμονής του νερού στις εγκαταστάσεις, τους ρυθμούς επαναχρησιμοποίησής του (ανακύκλωση) 

κ.λπ. Ποικίλλει ακόμα το οργανικό και ανόργανο φορτίο των αποβλήτων, τόσο σε απόλυτες τιμές, όσο και σε 

συγκεντρώσεις, όχι μόνο από βιομηχανία σε βιομηχανία αλλά και στην ίδια τη βιομηχανία ή εγκατάσταση και 

από ώρα σε ώρα. 

Τα υγρά απόβλητα της χαρτοβιομηχανίας παρουσιάζονται σαν πο

συνυπάρχουν στερεά, τέλεια διαλύματα και κολλοειδείς διασπορές. Η κύρια μάζα των λυμάτων είναι το νερό. 

Οι οργανικές ενώσεις που περιέχουν τα ανεπεξέργαστα απόβλητα της χαρτοβιομηχανίας εξαρτώνται από το 

είδος των πρώτων και βοηθητικών υλών, τις παραγωγικές διεργασίες που εφαρμόζει κάθε εργοστάσιο και το 

είδος του παραγόμενου προϊόντος. Η επίδραση του Η2Ο και ηλεκτρολυτών στη χαρτομάζα ή το 

χρησιμοποιημένο χαρτί προκαλεί τη διαλυτοποίηση των οργανικών και ανόργανων συστατικών. Η ύ

οργανικού υποστρώματος στα απόβλητα, μικροοργανισμών και CO2 που προέρχεται από την ατμόσφαιρα, 

προκαλούν βιολογικές διεργασίες, οι οποίες συντελούν ώστε οι αρχικές οργανικές ενώσεις να συνυπάρχουν με 

τα προϊόντα της αποσύνθεσής τους, δηλαδή αμινοξέα

ινδόλη, διοξείδιο του άνθρακα, μεθάνιο, υδρογόνο, νιτρικά και νιτρώδη άλατα, θείο και θειικά άλατα καθώς και 

με διάφορες άλλες οργανικές και ανόργανες ενώσεις. Σε κάθε περίπτωση, το είδος των πρώτων και

βοηθητικών υλών (κυρίως κυτταρίνη) συντελεί στην έλλειψη στα απόβλητα των αναλογιών αζώτου και 

φωσφόρου προς τον άνθρακα που επιτρέπουν τη βιολογική αποσύνθεση. Ανασταλτικό παράγοντα για την 

επεξεργασία των αποβλήτων της χαρτοβιομηχανίας αποτελούν οι βιοκ

στην παραγωγή και διαφεύγουν στα υγρά απόβλητα.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Rapid assessment of sources of air, water and land pollution, 1982), 

για τη χαρτοβιομηχανία που διαθέτει συστήματα ανάκτησης νερού και ινών, 

νερού ως εξής: BOD = 6,4 kg/tn και SS = 6,4 kg/tn, δηλαδή σε σημαντικά κατώτερες συγκεντρώσεις. 

Στερεά Απόβλητα 

Από τη διάθεση των στερεών και ένυδρων στερεών τους αποβλήτων (λάσπες), οι χαρτοβιομηχανίες 

προκαλούν ρύπανση του εδάφους και των υπόγειων υδροφορέων. Τα στερεά απόβλητα της χαρτοποιίας 

διακρίνονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες:
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ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

Η παραγωγή υγρών αποβλήτων στις ελληνικές χαρτοβιομηχανίες είναι ανάλογη με την κατανάλωση 

νερού, με δείκτη μετατρεψιμότητας της κατανάλωσης νερού σε απόβλητα 0,89. Τα απόβλητα της 

χαρτοβιομηχανίας είναι οι υγρές βιομηχανικές απορροές που αποτελούνται από νερό που έχει επιβαρυνθεί με 

ήθως θερμοκρασία), υποπροϊόντα και παραπροϊόντα της παραγωγικής διαδικασίας, σε μη 

οικονομικά εκμεταλλεύσιμο βαθμό που πρέπει να διατεθούν με απομάκρυνση από τους χώρους παραγωγής. Η 

σύσταση των υγρών αποβλήτων της χαρτοβιομηχανίας ποικίλλει, ανάλογα με την ακολουθούμενη παραγωγική 

διαδικασία, τις πρώτες και βοηθητικές ύλες, την τεχνολογία που χρησιμοποιείται σε κάθε εργοστάσιο, τους 

χρόνους παραμονής του νερού στις εγκαταστάσεις, τους ρυθμούς επαναχρησιμοποίησής του (ανακύκλωση) 

γανικό και ανόργανο φορτίο των αποβλήτων, τόσο σε απόλυτες τιμές, όσο και σε 

συγκεντρώσεις, όχι μόνο από βιομηχανία σε βιομηχανία αλλά και στην ίδια τη βιομηχανία ή εγκατάσταση και 

Τα υγρά απόβλητα της χαρτοβιομηχανίας παρουσιάζονται σαν πολυφασικό μείγμα, στο οποίο 

συνυπάρχουν στερεά, τέλεια διαλύματα και κολλοειδείς διασπορές. Η κύρια μάζα των λυμάτων είναι το νερό. 

Οι οργανικές ενώσεις που περιέχουν τα ανεπεξέργαστα απόβλητα της χαρτοβιομηχανίας εξαρτώνται από το 

ητικών υλών, τις παραγωγικές διεργασίες που εφαρμόζει κάθε εργοστάσιο και το 

είδος του παραγόμενου προϊόντος. Η επίδραση του Η2Ο και ηλεκτρολυτών στη χαρτομάζα ή το 

χρησιμοποιημένο χαρτί προκαλεί τη διαλυτοποίηση των οργανικών και ανόργανων συστατικών. Η ύ

οργανικού υποστρώματος στα απόβλητα, μικροοργανισμών και CO2 που προέρχεται από την ατμόσφαιρα, 

προκαλούν βιολογικές διεργασίες, οι οποίες συντελούν ώστε οι αρχικές οργανικές ενώσεις να συνυπάρχουν με 

τα προϊόντα της αποσύνθεσής τους, δηλαδή αμινοξέα, αμμωνία, υδρόθειο, αλκοόλες, λιπαρά οξέα, φαινόλες, 

ινδόλη, διοξείδιο του άνθρακα, μεθάνιο, υδρογόνο, νιτρικά και νιτρώδη άλατα, θείο και θειικά άλατα καθώς και 

με διάφορες άλλες οργανικές και ανόργανες ενώσεις. Σε κάθε περίπτωση, το είδος των πρώτων και

βοηθητικών υλών (κυρίως κυτταρίνη) συντελεί στην έλλειψη στα απόβλητα των αναλογιών αζώτου και 

φωσφόρου προς τον άνθρακα που επιτρέπουν τη βιολογική αποσύνθεση. Ανασταλτικό παράγοντα για την 

επεξεργασία των αποβλήτων της χαρτοβιομηχανίας αποτελούν οι βιοκτόνες ενώσεις που χρησιμοποιούνται 

στην παραγωγή και διαφεύγουν στα υγρά απόβλητα. 

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Rapid assessment of sources of air, water and land pollution, 1982), 

για τη χαρτοβιομηχανία που διαθέτει συστήματα ανάκτησης νερού και ινών, προσδιορίζει τους ρύπους του 

νερού ως εξής: BOD = 6,4 kg/tn και SS = 6,4 kg/tn, δηλαδή σε σημαντικά κατώτερες συγκεντρώσεις. 

Από τη διάθεση των στερεών και ένυδρων στερεών τους αποβλήτων (λάσπες), οι χαρτοβιομηχανίες 

εδάφους και των υπόγειων υδροφορέων. Τα στερεά απόβλητα της χαρτοποιίας 

διακρίνονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες: 
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χαρτοβιομηχανίες είναι ανάλογη με την κατανάλωση 

νερού, με δείκτη μετατρεψιμότητας της κατανάλωσης νερού σε απόβλητα 0,89. Τα απόβλητα της 

χαρτοβιομηχανίας είναι οι υγρές βιομηχανικές απορροές που αποτελούνται από νερό που έχει επιβαρυνθεί με 

ήθως θερμοκρασία), υποπροϊόντα και παραπροϊόντα της παραγωγικής διαδικασίας, σε μη 

οικονομικά εκμεταλλεύσιμο βαθμό που πρέπει να διατεθούν με απομάκρυνση από τους χώρους παραγωγής. Η 

ν ακολουθούμενη παραγωγική 

διαδικασία, τις πρώτες και βοηθητικές ύλες, την τεχνολογία που χρησιμοποιείται σε κάθε εργοστάσιο, τους 

χρόνους παραμονής του νερού στις εγκαταστάσεις, τους ρυθμούς επαναχρησιμοποίησής του (ανακύκλωση) 

γανικό και ανόργανο φορτίο των αποβλήτων, τόσο σε απόλυτες τιμές, όσο και σε 

συγκεντρώσεις, όχι μόνο από βιομηχανία σε βιομηχανία αλλά και στην ίδια τη βιομηχανία ή εγκατάσταση και 

λυφασικό μείγμα, στο οποίο 

συνυπάρχουν στερεά, τέλεια διαλύματα και κολλοειδείς διασπορές. Η κύρια μάζα των λυμάτων είναι το νερό. 

Οι οργανικές ενώσεις που περιέχουν τα ανεπεξέργαστα απόβλητα της χαρτοβιομηχανίας εξαρτώνται από το 

ητικών υλών, τις παραγωγικές διεργασίες που εφαρμόζει κάθε εργοστάσιο και το 

είδος του παραγόμενου προϊόντος. Η επίδραση του Η2Ο και ηλεκτρολυτών στη χαρτομάζα ή το 

χρησιμοποιημένο χαρτί προκαλεί τη διαλυτοποίηση των οργανικών και ανόργανων συστατικών. Η ύπαρξη 

οργανικού υποστρώματος στα απόβλητα, μικροοργανισμών και CO2 που προέρχεται από την ατμόσφαιρα, 

προκαλούν βιολογικές διεργασίες, οι οποίες συντελούν ώστε οι αρχικές οργανικές ενώσεις να συνυπάρχουν με 

, αμμωνία, υδρόθειο, αλκοόλες, λιπαρά οξέα, φαινόλες, 

ινδόλη, διοξείδιο του άνθρακα, μεθάνιο, υδρογόνο, νιτρικά και νιτρώδη άλατα, θείο και θειικά άλατα καθώς και 

με διάφορες άλλες οργανικές και ανόργανες ενώσεις. Σε κάθε περίπτωση, το είδος των πρώτων και 

βοηθητικών υλών (κυρίως κυτταρίνη) συντελεί στην έλλειψη στα απόβλητα των αναλογιών αζώτου και 

φωσφόρου προς τον άνθρακα που επιτρέπουν τη βιολογική αποσύνθεση. Ανασταλτικό παράγοντα για την 

τόνες ενώσεις που χρησιμοποιούνται 

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Rapid assessment of sources of air, water and land pollution, 1982), 

προσδιορίζει τους ρύπους του 

νερού ως εξής: BOD = 6,4 kg/tn και SS = 6,4 kg/tn, δηλαδή σε σημαντικά κατώτερες συγκεντρώσεις.  

Από τη διάθεση των στερεών και ένυδρων στερεών τους αποβλήτων (λάσπες), οι χαρτοβιομηχανίες 

εδάφους και των υπόγειων υδροφορέων. Τα στερεά απόβλητα της χαρτοποιίας 
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o Τα απορρίμματα, τα οποία απομακρύνονται από την παραγωγική διαδικασία και εξισώνονται με τα 

αστικά απορρίμματα 

o Τα παραπροϊόντα της παραγωγικής δ

αποτελούν βιομηχανικά απορρίμματα.

Τα εξομοιούμενα με οικιακά απορρίμματα αποτελούνται συνήθως από υλικά, τα οποία συνοδεύουν τις 

πρώτες ύλες, όπως σύρματα, σχοινιά, χώμα, άμμος, πέτρες, φελιζόλ, πλασ

Τα εξομοιούμενα με βιομηχανικά απορρίμματα παράγονται στις διαδικασίες απομάκρυνσης των ξένων 

προσμείξεων από τις πρώτες ύλες, στις διεργασίες επεξεργασίας του νερού χρήσης και στις εγκαταστάσεις 

βιολογικού καθαρισμού των αποβλήτων.

Από το είδος των υλικών και των διεργασιών που χρησιμοποιεί η χαρτοβιομηχανία, εκτιμάται ότι το 

μεγαλύτερο ποσοστό των οργανικών καταλοίπων που καταλήγει στα ένυδρα ιζήματα συνίσταται σε διαφυγές 

ινών, ενώ τα ανόργανα συνίστανται κυρίως από καολίνη.

 Παραγωγή και επεξεργασία γυαλιού

Οι εκπομπές και οι έλεγχοι για την κατασκευή ινών γυαλιού και προϊόντων ινών γυαλιού μπορούν να 

κατηγοριοποιηθούν σε τρεις παραγωγικές φάσεις:

� Διαχείριση των πρώτων υλών

Οι κύριες εκπομπές κατά τη φάση της διαχείρισης των

σωματίδια των πρώτων υλών, τα οποία δημιουργούνται στα σημεία μεταφοράς των υλικών. Ένα τέτοιο σημείο 

θα μπορούσε να είναι εκεί όπου η άμμος εκχύνεται από τη μεταφορική ταινία στα σιλό αποθήκευσης. Οι δύο 

κύριες τεχνικές ελέγχου είναι η υγρή διαχείριση και τα σακκόφιλτρα. Όταν χρησιμοποιούνται σακκόφιλτρα, τα 

σημεία μεταφοράς είναι κλειστά και ο αέρας από την περιοχή μεταφοράς συνεχώς ανακυκλώνεται μέσω των 

σακκόφιλτρων. 

�Τήξη του γυαλιού και καθαρισμός

Οι εκπομπές από την τήξη του γυαλιού και τον καθαρισμό περιλαμβάνουν πτητικά οργανικά συστατικά 

από το τήγμα, σωματίδια των πρώτων υλών, τα οποία εισέρχονται στα καπναέρια της καμίνου, και προϊόντα 

καύσης, εάν οι κάμινοι θερμαίνονται με ορυκτό καύσιμο. Η διαφοροπο

των καμίνων, αποδίδεται στις διαφορετικές θερμοκρασίες λειτουργίας, τη σύσταση των πρώτων υλών, στα 

καύσιμα και στους ρυθμούς ροής των καπναερίων. Από τους διάφορους τύπους των καμίνων που 

χρησιμοποιούνται, οι ηλεκτρικές κάμινοι προϊόντων καύσης και της χαμηλότερης θερμοκρασίας της επιφάνειας 

του τήγματος που προκαλείται από τη θέρμανση της μάζας του.

Ο έλεγχος των εκπομπών από τις καμίνους γίνεται κυρίως με σακκόφιλτρα. Τα σακκόφιλτρα είναι 

αποτελεσματικά στα αιωρούμενα σωματίδια (PM) και στα οξείδια του θείου (Sox) και σε μικρότερο βαθμό στο 

μονοξείδιο του άνθρακα (CO), στα οξείδια του αζώτου (NOx) και στις φθοριούχες ενώσεις. Η ελάττωση των 

συγκεντρώσεων των αέριων ρύπων στα σακκόφιλτρα γίνεται μέσω της τεχνικής “filtsor

προσρόφησης των αέριων ρυπαντών στο στρώμα “cake” σκόνης που δημιουργείται από τα σωματίδια πάνω 
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ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

Τα απορρίμματα, τα οποία απομακρύνονται από την παραγωγική διαδικασία και εξισώνονται με τα 

Τα παραπροϊόντα της παραγωγικής διαδικασίας και της επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων που 

αποτελούν βιομηχανικά απορρίμματα. 

Τα εξομοιούμενα με οικιακά απορρίμματα αποτελούνται συνήθως από υλικά, τα οποία συνοδεύουν τις 

πρώτες ύλες, όπως σύρματα, σχοινιά, χώμα, άμμος, πέτρες, φελιζόλ, πλαστικά, τεμαχίδια ξύλου κ.λπ. 

Τα εξομοιούμενα με βιομηχανικά απορρίμματα παράγονται στις διαδικασίες απομάκρυνσης των ξένων 

προσμείξεων από τις πρώτες ύλες, στις διεργασίες επεξεργασίας του νερού χρήσης και στις εγκαταστάσεις 

ήτων. 

Από το είδος των υλικών και των διεργασιών που χρησιμοποιεί η χαρτοβιομηχανία, εκτιμάται ότι το 

μεγαλύτερο ποσοστό των οργανικών καταλοίπων που καταλήγει στα ένυδρα ιζήματα συνίσταται σε διαφυγές 

ινών, ενώ τα ανόργανα συνίστανται κυρίως από καολίνη. 

Παραγωγή και επεξεργασία γυαλιού 

Οι εκπομπές και οι έλεγχοι για την κατασκευή ινών γυαλιού και προϊόντων ινών γυαλιού μπορούν να 

κατηγοριοποιηθούν σε τρεις παραγωγικές φάσεις: 

Διαχείριση των πρώτων υλών 

Οι κύριες εκπομπές κατά τη φάση της διαχείρισης των πρώτων υλών είναι η εκπεμπόμενη σκόνη και τα 

σωματίδια των πρώτων υλών, τα οποία δημιουργούνται στα σημεία μεταφοράς των υλικών. Ένα τέτοιο σημείο 

θα μπορούσε να είναι εκεί όπου η άμμος εκχύνεται από τη μεταφορική ταινία στα σιλό αποθήκευσης. Οι δύο 

ς τεχνικές ελέγχου είναι η υγρή διαχείριση και τα σακκόφιλτρα. Όταν χρησιμοποιούνται σακκόφιλτρα, τα 

σημεία μεταφοράς είναι κλειστά και ο αέρας από την περιοχή μεταφοράς συνεχώς ανακυκλώνεται μέσω των 

Τήξη του γυαλιού και καθαρισμός 

πές από την τήξη του γυαλιού και τον καθαρισμό περιλαμβάνουν πτητικά οργανικά συστατικά 

από το τήγμα, σωματίδια των πρώτων υλών, τα οποία εισέρχονται στα καπναέρια της καμίνου, και προϊόντα 

καύσης, εάν οι κάμινοι θερμαίνονται με ορυκτό καύσιμο. Η διαφοροποίηση στους ρυθμούς εκπομπής μεταξύ 

των καμίνων, αποδίδεται στις διαφορετικές θερμοκρασίες λειτουργίας, τη σύσταση των πρώτων υλών, στα 

καύσιμα και στους ρυθμούς ροής των καπναερίων. Από τους διάφορους τύπους των καμίνων που 

κάμινοι προϊόντων καύσης και της χαμηλότερης θερμοκρασίας της επιφάνειας 

του τήγματος που προκαλείται από τη θέρμανση της μάζας του. 

Ο έλεγχος των εκπομπών από τις καμίνους γίνεται κυρίως με σακκόφιλτρα. Τα σακκόφιλτρα είναι 

ωματίδια (PM) και στα οξείδια του θείου (Sox) και σε μικρότερο βαθμό στο 

μονοξείδιο του άνθρακα (CO), στα οξείδια του αζώτου (NOx) και στις φθοριούχες ενώσεις. Η ελάττωση των 

συγκεντρώσεων των αέριων ρύπων στα σακκόφιλτρα γίνεται μέσω της τεχνικής “filtsor

προσρόφησης των αέριων ρυπαντών στο στρώμα “cake” σκόνης που δημιουργείται από τα σωματίδια πάνω 
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Τα απορρίμματα, τα οποία απομακρύνονται από την παραγωγική διαδικασία και εξισώνονται με τα 

ιαδικασίας και της επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων που 

Τα εξομοιούμενα με οικιακά απορρίμματα αποτελούνται συνήθως από υλικά, τα οποία συνοδεύουν τις 

τικά, τεμαχίδια ξύλου κ.λπ.  

Τα εξομοιούμενα με βιομηχανικά απορρίμματα παράγονται στις διαδικασίες απομάκρυνσης των ξένων 

προσμείξεων από τις πρώτες ύλες, στις διεργασίες επεξεργασίας του νερού χρήσης και στις εγκαταστάσεις 

Από το είδος των υλικών και των διεργασιών που χρησιμοποιεί η χαρτοβιομηχανία, εκτιμάται ότι το 

μεγαλύτερο ποσοστό των οργανικών καταλοίπων που καταλήγει στα ένυδρα ιζήματα συνίσταται σε διαφυγές 

Οι εκπομπές και οι έλεγχοι για την κατασκευή ινών γυαλιού και προϊόντων ινών γυαλιού μπορούν να 

πρώτων υλών είναι η εκπεμπόμενη σκόνη και τα 

σωματίδια των πρώτων υλών, τα οποία δημιουργούνται στα σημεία μεταφοράς των υλικών. Ένα τέτοιο σημείο 

θα μπορούσε να είναι εκεί όπου η άμμος εκχύνεται από τη μεταφορική ταινία στα σιλό αποθήκευσης. Οι δύο 

ς τεχνικές ελέγχου είναι η υγρή διαχείριση και τα σακκόφιλτρα. Όταν χρησιμοποιούνται σακκόφιλτρα, τα 

σημεία μεταφοράς είναι κλειστά και ο αέρας από την περιοχή μεταφοράς συνεχώς ανακυκλώνεται μέσω των 

πές από την τήξη του γυαλιού και τον καθαρισμό περιλαμβάνουν πτητικά οργανικά συστατικά 

από το τήγμα, σωματίδια των πρώτων υλών, τα οποία εισέρχονται στα καπναέρια της καμίνου, και προϊόντα 

ίηση στους ρυθμούς εκπομπής μεταξύ 

των καμίνων, αποδίδεται στις διαφορετικές θερμοκρασίες λειτουργίας, τη σύσταση των πρώτων υλών, στα 

καύσιμα και στους ρυθμούς ροής των καπναερίων. Από τους διάφορους τύπους των καμίνων που 

κάμινοι προϊόντων καύσης και της χαμηλότερης θερμοκρασίας της επιφάνειας 

Ο έλεγχος των εκπομπών από τις καμίνους γίνεται κυρίως με σακκόφιλτρα. Τα σακκόφιλτρα είναι 

ωματίδια (PM) και στα οξείδια του θείου (Sox) και σε μικρότερο βαθμό στο 

μονοξείδιο του άνθρακα (CO), στα οξείδια του αζώτου (NOx) και στις φθοριούχες ενώσεις. Η ελάττωση των 

συγκεντρώσεων των αέριων ρύπων στα σακκόφιλτρα γίνεται μέσω της τεχνικής “filtsorption”, δηλ. της 

προσρόφησης των αέριων ρυπαντών στο στρώμα “cake” σκόνης που δημιουργείται από τα σωματίδια πάνω 
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στο ύφασμα του φίλτρου. Σημειωτέον ότι σε αυτήν την περίπτωση τα φίλτρα είναι σχεδιασμένα να 

λειτουργούν σε μεγαλύτερη πτώση πίεσης, εφόσον ο 

αέρα) γίνεται με πιο μικρή συχνότητα. 

�Σχηματισμός ινών υαλοβάμβακα και τελική επεξεργασία

Οι εκπομπές που παράγονται κατά την κατασκευή της μόνωσης από ίνες υαλοβάμβακα περιλαμβάνουν 

στερεά σωματίδια από γυαλί και συνδετική ρητίνη, σταγονίδια του συνδετικού υλικού και συστατικά του 

συνδετικού υλικού που έχουν εξατμιστεί. Σωματίδια γυαλιού πιθανώς να εισέρχονται στα απαέρια κατά τη 

διάρκεια της μορφοποίησης, της σκλήρυνσης, ή των διεργασιών ψύξης. Δεδομένα δο

περίπου το 99% των εκπομπών από την παραγωγική ζώνη εκλύονται κατά το στάδιο της μορφοποίησης και 

της σκλήρυνσης. Τα στερεά σωματίδια της ρητίνης μπορεί να εισαχθούν στο ρεύμα αέρα κατά τα στάδια της 

σκλήρυνσης και της ψύξης. Σταγονίδια 

κατά το στάδιο μορφοποίησης, ή μπορεί να είναι αποτέλεσμα της συμπύκνωσης των αέριων ρύπων καθώς και 

το αέριο ρεύμα ψύχεται. Μέρος από το υγρό συνδετικό υλικό που χρησιμοποιείται κατά το στάδιο

μορφοποίησης εξατμίζεται από τις ανερχόμενες θερμοκρασίες κατά τις διαδικασίες μορφοποίησης και 

σκλήρυνσης. Μεγάλη ποσότητα από το εξατμιζόμενο υλικό θα συμπυκνωθεί όταν το αέριο ρεύμα ψυχθεί στους 

αεραγωγούς (ductwork) ή στις συσκευές ελέγχου των εκπ

Τα αιωρούμενα σωματίδια είναι ο κύριος ρύπος που έχει αναγνωρισθεί και μετρηθεί στις εγκαταστάσεις 

κατασκευής ινών υαλοβάμβακα μόνωσης. Είναι γνωστό ότι ορισμένα κλάσματα των εκπομπών των 

αιωρούμενων σωματιδίων προέρχονται από τη συμπύκνωση των οργα

στο συνδετικό υλικό. Επομένως, για την εκτίμηση των εκπομπών και την επίδοση της συσκευής ελέγχου για 

αυτήν την πηγή , έχει χρησιμοποιηθεί μία μέθοδος δειγματοληψίας, η αναφερόμενη EPA μέθοδος 5Ε, η οποία 

επιτρέπει τη συλλογή και τη μέτρηση, τόσο των στερεών σωματιδίων, όσο και των συμπυκνωμένων 

αιωρούμενων σωματιδίων. 

�Σχηματισμός Ινών, Ύφανση Ινών Γυαλιού και Τελική Επεξεργασία

Οι εκπομπές κατά το στάδιο της μορφοποίησης και της τελικής επεξεργασίας περιλαμβάνουν 

ινών γυαλιού, σωματίδια ρητίνης, υδρογονάνθρακες (κυρίως φαινόλες και αλδεΰδες) και προϊόντα καύσης από 

τους ξηραντήρες και τους κλιβάνους. Οι εκπομπές είναι συνήθως χαμηλότερες στη διαδικασία παραγωγής των 

υφάνσιμων ινών γυαλιού, από ότι στη δια

στροβιλισμού στο στάδιο της μορφοποίησης, της κυλινδρικής εφαρμογής του επιστρώματος και της χρήσης 

πολύ λιγότερου επιστρώματος ανά τόνο παραγόμενων ινών.

Οι εκπομπές κατά τις φάσεις της μορφοποίησης 

του γυαλιού που κατασκευάζεται. Στην περίπτωση μηχανών γυαλιού συσκευασίας, μηχανών συμπίεσης και 

εμφύσηση, το μεγαλύτερο ποσοστό προέρχεται από τα κομμάτια γυαλιού (gob) που έρχονται σε επαφή με το 

λιπαντικό της μηχανής. Εκπομπές, υπό μορφή ενός πυκνού λευκού νέφους, δημιουργούνται με στιγμιαία 

εξάτμιση (flash vaporisation) υδρογονανθρακούχων γράσων και ελαίων. Γράσα και ελαιώδη λιπαντικά 
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ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

στο ύφασμα του φίλτρου. Σημειωτέον ότι σε αυτήν την περίπτωση τα φίλτρα είναι σχεδιασμένα να 

λειτουργούν σε μεγαλύτερη πτώση πίεσης, εφόσον ο καθαρισμός των σάκων (π.χ. με παλμό πεπιεσμένου 

αέρα) γίνεται με πιο μικρή συχνότητα.  

Σχηματισμός ινών υαλοβάμβακα και τελική επεξεργασία 

Οι εκπομπές που παράγονται κατά την κατασκευή της μόνωσης από ίνες υαλοβάμβακα περιλαμβάνουν 

αλί και συνδετική ρητίνη, σταγονίδια του συνδετικού υλικού και συστατικά του 

συνδετικού υλικού που έχουν εξατμιστεί. Σωματίδια γυαλιού πιθανώς να εισέρχονται στα απαέρια κατά τη 

διάρκεια της μορφοποίησης, της σκλήρυνσης, ή των διεργασιών ψύξης. Δεδομένα δο

περίπου το 99% των εκπομπών από την παραγωγική ζώνη εκλύονται κατά το στάδιο της μορφοποίησης και 

της σκλήρυνσης. Τα στερεά σωματίδια της ρητίνης μπορεί να εισαχθούν στο ρεύμα αέρα κατά τα στάδια της 

σκλήρυνσης και της ψύξης. Σταγονίδια οργανικού συνδετικού υλικού μπορεί να εισαχθούν στο ρεύμα αέρα 

κατά το στάδιο μορφοποίησης, ή μπορεί να είναι αποτέλεσμα της συμπύκνωσης των αέριων ρύπων καθώς και 

το αέριο ρεύμα ψύχεται. Μέρος από το υγρό συνδετικό υλικό που χρησιμοποιείται κατά το στάδιο

μορφοποίησης εξατμίζεται από τις ανερχόμενες θερμοκρασίες κατά τις διαδικασίες μορφοποίησης και 

σκλήρυνσης. Μεγάλη ποσότητα από το εξατμιζόμενο υλικό θα συμπυκνωθεί όταν το αέριο ρεύμα ψυχθεί στους 

αεραγωγούς (ductwork) ή στις συσκευές ελέγχου των εκπομπών. 

Τα αιωρούμενα σωματίδια είναι ο κύριος ρύπος που έχει αναγνωρισθεί και μετρηθεί στις εγκαταστάσεις 

κατασκευής ινών υαλοβάμβακα μόνωσης. Είναι γνωστό ότι ορισμένα κλάσματα των εκπομπών των 

αιωρούμενων σωματιδίων προέρχονται από τη συμπύκνωση των οργανικών συστατικών που χρησιμοποιούνται 

στο συνδετικό υλικό. Επομένως, για την εκτίμηση των εκπομπών και την επίδοση της συσκευής ελέγχου για 

αυτήν την πηγή , έχει χρησιμοποιηθεί μία μέθοδος δειγματοληψίας, η αναφερόμενη EPA μέθοδος 5Ε, η οποία 

συλλογή και τη μέτρηση, τόσο των στερεών σωματιδίων, όσο και των συμπυκνωμένων 

Σχηματισμός Ινών, Ύφανση Ινών Γυαλιού και Τελική Επεξεργασία 

Οι εκπομπές κατά το στάδιο της μορφοποίησης και της τελικής επεξεργασίας περιλαμβάνουν 

ινών γυαλιού, σωματίδια ρητίνης, υδρογονάνθρακες (κυρίως φαινόλες και αλδεΰδες) και προϊόντα καύσης από 

τους ξηραντήρες και τους κλιβάνους. Οι εκπομπές είναι συνήθως χαμηλότερες στη διαδικασία παραγωγής των 

υφάνσιμων ινών γυαλιού, από ότι στη διαδικασία παραγωγής υαλοβάμβακα, εξαιτίας του χαμηλότερου 

στροβιλισμού στο στάδιο της μορφοποίησης, της κυλινδρικής εφαρμογής του επιστρώματος και της χρήσης 

πολύ λιγότερου επιστρώματος ανά τόνο παραγόμενων ινών. 

Οι εκπομπές κατά τις φάσεις της μορφοποίησης και της τελικής επεξεργασίας εξαρτώνται από τον τύπο 

του γυαλιού που κατασκευάζεται. Στην περίπτωση μηχανών γυαλιού συσκευασίας, μηχανών συμπίεσης και 

εμφύσηση, το μεγαλύτερο ποσοστό προέρχεται από τα κομμάτια γυαλιού (gob) που έρχονται σε επαφή με το 

ντικό της μηχανής. Εκπομπές, υπό μορφή ενός πυκνού λευκού νέφους, δημιουργούνται με στιγμιαία 

εξάτμιση (flash vaporisation) υδρογονανθρακούχων γράσων και ελαίων. Γράσα και ελαιώδη λιπαντικά 
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στο ύφασμα του φίλτρου. Σημειωτέον ότι σε αυτήν την περίπτωση τα φίλτρα είναι σχεδιασμένα να 

καθαρισμός των σάκων (π.χ. με παλμό πεπιεσμένου 

Οι εκπομπές που παράγονται κατά την κατασκευή της μόνωσης από ίνες υαλοβάμβακα περιλαμβάνουν 

αλί και συνδετική ρητίνη, σταγονίδια του συνδετικού υλικού και συστατικά του 

συνδετικού υλικού που έχουν εξατμιστεί. Σωματίδια γυαλιού πιθανώς να εισέρχονται στα απαέρια κατά τη 

διάρκεια της μορφοποίησης, της σκλήρυνσης, ή των διεργασιών ψύξης. Δεδομένα δοκιμών δείχνουν ότι 

περίπου το 99% των εκπομπών από την παραγωγική ζώνη εκλύονται κατά το στάδιο της μορφοποίησης και 

της σκλήρυνσης. Τα στερεά σωματίδια της ρητίνης μπορεί να εισαχθούν στο ρεύμα αέρα κατά τα στάδια της 

οργανικού συνδετικού υλικού μπορεί να εισαχθούν στο ρεύμα αέρα 

κατά το στάδιο μορφοποίησης, ή μπορεί να είναι αποτέλεσμα της συμπύκνωσης των αέριων ρύπων καθώς και 

το αέριο ρεύμα ψύχεται. Μέρος από το υγρό συνδετικό υλικό που χρησιμοποιείται κατά το στάδιο της 

μορφοποίησης εξατμίζεται από τις ανερχόμενες θερμοκρασίες κατά τις διαδικασίες μορφοποίησης και 

σκλήρυνσης. Μεγάλη ποσότητα από το εξατμιζόμενο υλικό θα συμπυκνωθεί όταν το αέριο ρεύμα ψυχθεί στους 

Τα αιωρούμενα σωματίδια είναι ο κύριος ρύπος που έχει αναγνωρισθεί και μετρηθεί στις εγκαταστάσεις 

κατασκευής ινών υαλοβάμβακα μόνωσης. Είναι γνωστό ότι ορισμένα κλάσματα των εκπομπών των 

νικών συστατικών που χρησιμοποιούνται 

στο συνδετικό υλικό. Επομένως, για την εκτίμηση των εκπομπών και την επίδοση της συσκευής ελέγχου για 

αυτήν την πηγή , έχει χρησιμοποιηθεί μία μέθοδος δειγματοληψίας, η αναφερόμενη EPA μέθοδος 5Ε, η οποία 

συλλογή και τη μέτρηση, τόσο των στερεών σωματιδίων, όσο και των συμπυκνωμένων 

Οι εκπομπές κατά το στάδιο της μορφοποίησης και της τελικής επεξεργασίας περιλαμβάνουν σωματίδια 

ινών γυαλιού, σωματίδια ρητίνης, υδρογονάνθρακες (κυρίως φαινόλες και αλδεΰδες) και προϊόντα καύσης από 

τους ξηραντήρες και τους κλιβάνους. Οι εκπομπές είναι συνήθως χαμηλότερες στη διαδικασία παραγωγής των 

δικασία παραγωγής υαλοβάμβακα, εξαιτίας του χαμηλότερου 

στροβιλισμού στο στάδιο της μορφοποίησης, της κυλινδρικής εφαρμογής του επιστρώματος και της χρήσης 

και της τελικής επεξεργασίας εξαρτώνται από τον τύπο 

του γυαλιού που κατασκευάζεται. Στην περίπτωση μηχανών γυαλιού συσκευασίας, μηχανών συμπίεσης και 

εμφύσηση, το μεγαλύτερο ποσοστό προέρχεται από τα κομμάτια γυαλιού (gob) που έρχονται σε επαφή με το 

ντικό της μηχανής. Εκπομπές, υπό μορφή ενός πυκνού λευκού νέφους, δημιουργούνται με στιγμιαία 

εξάτμιση (flash vaporisation) υδρογονανθρακούχων γράσων και ελαίων. Γράσα και ελαιώδη λιπαντικά 
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αντικαθίστανται από γαλακτώματα σιλικόνης και υδατοδιαλυτά έλαια, 

επίπεδο γυαλί, η μόνη πηγή εκπομπών αέριων ρύπων είναι η καύση στον κλίβανο ανόπτησης, ο οποίος 

κλείνεται πλήρως, εκτός από την είσοδο του προϊόντος και τα ανοίγματα εξόδου. Από τη στιγμή που οι 

εκπομπές είναι χαμηλές και οι λειτουργικές διαδικασίες αποδοτικές δεν χρειάζονται έλεγχοι όσον αφορά την 

παραγωγική διαδικασία του επίπεδου γυαλιού.

 Παραγωγή κεραμικών προϊόντων

Η σημαντικότερη εκπομπή ρύπων γίνεται στον αέρα από τον κλίβανο όπτησης, ενώ μικρότερης 

σημασίας είναι οι εκπομπές σωματιδίων και υγρών αποβλήτων κατά την αποθήκευση πρώτων υλών, την 

άλεση, την προετοιμασία του πηλού και τη διαδικασία σχηματοποίησης των προϊόντων. Οι εκπεμπόμενοι αέριοι 

ρύποι από τον κλίβανο όπτησης εξαρτώνται κυρίως από τη σύσταση του πηλο

χρησιμοποιούμενο καύσιμο. Οι ρύποι αυτοί μπορούν να είναι:

Οσμές και πτητικές οργανικές ενώσεις από την αναγωγή των οργανικών ενώσεων που πιθανόν να 

ευρίσκονται στο αργιλόχωμα / πηλό.

o Οξείδια του θείου από τα σουλφίδια που πιθα

o Ενώσεις του φθορίου από το εμπεριεχόμενο στον πηλό φθόριο

o Ενώσεις του χλωρίου από το εμπεριεχόμενο στον πηλό χλώριο

o Σωματιδιακές εκπομπές (σκόνη) και

o Μονοξείδιο του άνθρακα

Οι εκπεμπόμενες οργανικές ενώσεις μπορε

συγκέντρωση μερκαπτανών σε καυσαέρια κλιβάνων Hoffman (χωρίς μέτρα αντιρρύπανσης) τα 20 ppm. 

Επίσης, κατά την αναγωγή των οργανικών ενώσεων είναι δυνατή και η εκπομπή μεθανίου.

Τα οξείδια του θείου (κυρίως διοξείδιο του θείου και ελάχιστο τριοξείδιο) οφείλονται στα πυριτικά 

συστατικά του πηλού και εκπέμπονται σε δύο σημεία της διαδικασίας. Το πρώτο είναι όταν η θερμοκρασία των 

προϊόντων φτάνει τους 500oC και ακολουθεί το δεύτερο, όταν η θερμοκρασία τω

1000oC. Οξείδια του θείου είναι δυνατόν να οφείλονται και στο περιεχόμενο στο θείο καύσιμο. Τυπικές 

εκπομπές από κλιβάνους Hoffman (χωρίς μέτρα αντιρρύπανσης) είναι κατά μέσο όρο 1900 mg/Nm3 (μέσος 

όρος κυκλικής λειτουργίας κλιβάνου).

Οι ενώσεις του φθορίου σχηματίζονται στην αναγωγική φάση της διαδικασίας και σε θερμοκρασίες 

μεγαλύτερες των 700οC. Συχνά, οι ενώσεις αυτές έχουν τη μορφή του φθοριούχου πυριτίου (SiF4), ενώ 

τυπικές εκπομπές από κλιβάνους Hoffman (χωρίς μέτρα αντιρρύπαν

εκφρασμένο σε υδροφθόριο. 

Η κύρια πηγή σωματιδιακών εκπομπών από τον κλίβανο είναι η συμπαράσυρση σωματιδίων από την 

επιφάνεια των κεραμικών, κυρίως κατά την όπτηση (κατά τη ξήρανση, η επιφάνεια είναι υγρή και δεν 

αποκολλούνται τα σωματίδια). Η χρήση στερεών καυσίμων (άνθρακας, pet
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ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

αντικαθίστανται από γαλακτώματα σιλικόνης και υδατοδιαλυτά έλαια, τα οποία περιορίζουν τον καπνό. Για 

επίπεδο γυαλί, η μόνη πηγή εκπομπών αέριων ρύπων είναι η καύση στον κλίβανο ανόπτησης, ο οποίος 

κλείνεται πλήρως, εκτός από την είσοδο του προϊόντος και τα ανοίγματα εξόδου. Από τη στιγμή που οι 

ι οι λειτουργικές διαδικασίες αποδοτικές δεν χρειάζονται έλεγχοι όσον αφορά την 

παραγωγική διαδικασία του επίπεδου γυαλιού. 

αραγωγή κεραμικών προϊόντων 

σημαντικότερη εκπομπή ρύπων γίνεται στον αέρα από τον κλίβανο όπτησης, ενώ μικρότερης 

οι εκπομπές σωματιδίων και υγρών αποβλήτων κατά την αποθήκευση πρώτων υλών, την 

άλεση, την προετοιμασία του πηλού και τη διαδικασία σχηματοποίησης των προϊόντων. Οι εκπεμπόμενοι αέριοι 

ρύποι από τον κλίβανο όπτησης εξαρτώνται κυρίως από τη σύσταση του πηλού και, δευτερευόντως, από το 

χρησιμοποιούμενο καύσιμο. Οι ρύποι αυτοί μπορούν να είναι: 

Οσμές και πτητικές οργανικές ενώσεις από την αναγωγή των οργανικών ενώσεων που πιθανόν να 

ευρίσκονται στο αργιλόχωμα / πηλό. 

Οξείδια του θείου από τα σουλφίδια που πιθανώς να περιέχονται στον πηλό (ή το καύσιμο)

Ενώσεις του φθορίου από το εμπεριεχόμενο στον πηλό φθόριο 

Ενώσεις του χλωρίου από το εμπεριεχόμενο στον πηλό χλώριο 

Σωματιδιακές εκπομπές (σκόνη) και 

Μονοξείδιο του άνθρακα 

Οι εκπεμπόμενες οργανικές ενώσεις μπορεί να περιέχουν θειόλες και οργανικά σουλφίδια, με τυπική 

συγκέντρωση μερκαπτανών σε καυσαέρια κλιβάνων Hoffman (χωρίς μέτρα αντιρρύπανσης) τα 20 ppm. 

Επίσης, κατά την αναγωγή των οργανικών ενώσεων είναι δυνατή και η εκπομπή μεθανίου.

κυρίως διοξείδιο του θείου και ελάχιστο τριοξείδιο) οφείλονται στα πυριτικά 

συστατικά του πηλού και εκπέμπονται σε δύο σημεία της διαδικασίας. Το πρώτο είναι όταν η θερμοκρασία των 

προϊόντων φτάνει τους 500oC και ακολουθεί το δεύτερο, όταν η θερμοκρασία τω

1000oC. Οξείδια του θείου είναι δυνατόν να οφείλονται και στο περιεχόμενο στο θείο καύσιμο. Τυπικές 

εκπομπές από κλιβάνους Hoffman (χωρίς μέτρα αντιρρύπανσης) είναι κατά μέσο όρο 1900 mg/Nm3 (μέσος 

). 

Οι ενώσεις του φθορίου σχηματίζονται στην αναγωγική φάση της διαδικασίας και σε θερμοκρασίες 

Συχνά, οι ενώσεις αυτές έχουν τη μορφή του φθοριούχου πυριτίου (SiF4), ενώ 

τυπικές εκπομπές από κλιβάνους Hoffman (χωρίς μέτρα αντιρρύπανσης) είναι, κατά μέσο όρο, 19 mg/Nm3, 

Η κύρια πηγή σωματιδιακών εκπομπών από τον κλίβανο είναι η συμπαράσυρση σωματιδίων από την 

επιφάνεια των κεραμικών, κυρίως κατά την όπτηση (κατά τη ξήρανση, η επιφάνεια είναι υγρή και δεν 

ολλούνται τα σωματίδια). Η χρήση στερεών καυσίμων (άνθρακας, pet-coke, βιομάζα) αποτελεί μια ακόμη 
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τα οποία περιορίζουν τον καπνό. Για 

επίπεδο γυαλί, η μόνη πηγή εκπομπών αέριων ρύπων είναι η καύση στον κλίβανο ανόπτησης, ο οποίος 

κλείνεται πλήρως, εκτός από την είσοδο του προϊόντος και τα ανοίγματα εξόδου. Από τη στιγμή που οι 

ι οι λειτουργικές διαδικασίες αποδοτικές δεν χρειάζονται έλεγχοι όσον αφορά την 

σημαντικότερη εκπομπή ρύπων γίνεται στον αέρα από τον κλίβανο όπτησης, ενώ μικρότερης 

οι εκπομπές σωματιδίων και υγρών αποβλήτων κατά την αποθήκευση πρώτων υλών, την 

άλεση, την προετοιμασία του πηλού και τη διαδικασία σχηματοποίησης των προϊόντων. Οι εκπεμπόμενοι αέριοι 

ύ και, δευτερευόντως, από το 

Οσμές και πτητικές οργανικές ενώσεις από την αναγωγή των οργανικών ενώσεων που πιθανόν να 

νώς να περιέχονται στον πηλό (ή το καύσιμο) 

ί να περιέχουν θειόλες και οργανικά σουλφίδια, με τυπική 

συγκέντρωση μερκαπτανών σε καυσαέρια κλιβάνων Hoffman (χωρίς μέτρα αντιρρύπανσης) τα 20 ppm. 

Επίσης, κατά την αναγωγή των οργανικών ενώσεων είναι δυνατή και η εκπομπή μεθανίου. 

κυρίως διοξείδιο του θείου και ελάχιστο τριοξείδιο) οφείλονται στα πυριτικά 

συστατικά του πηλού και εκπέμπονται σε δύο σημεία της διαδικασίας. Το πρώτο είναι όταν η θερμοκρασία των 

προϊόντων φτάνει τους 500oC και ακολουθεί το δεύτερο, όταν η θερμοκρασία των προϊόντων φτάνει τους 

1000oC. Οξείδια του θείου είναι δυνατόν να οφείλονται και στο περιεχόμενο στο θείο καύσιμο. Τυπικές 

εκπομπές από κλιβάνους Hoffman (χωρίς μέτρα αντιρρύπανσης) είναι κατά μέσο όρο 1900 mg/Nm3 (μέσος 

Οι ενώσεις του φθορίου σχηματίζονται στην αναγωγική φάση της διαδικασίας και σε θερμοκρασίες 

Συχνά, οι ενώσεις αυτές έχουν τη μορφή του φθοριούχου πυριτίου (SiF4), ενώ 

σης) είναι, κατά μέσο όρο, 19 mg/Nm3, 

Η κύρια πηγή σωματιδιακών εκπομπών από τον κλίβανο είναι η συμπαράσυρση σωματιδίων από την 

επιφάνεια των κεραμικών, κυρίως κατά την όπτηση (κατά τη ξήρανση, η επιφάνεια είναι υγρή και δεν 

coke, βιομάζα) αποτελεί μια ακόμη 
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πηγή σωματιδίων (τέφρα, άκαυστο καύσιμο). Μια τυπική συγκέντρωση σωματιδίων στα απαέρια κλιβάνων 

Hoffman (χρήση άνθρακα ως καυσίμου) είναι 75 mg/Nm3.

Το μονοξείδιο του άνθρακα παράγεται κατά την αναγωγή του διοξειδίου του άνθρακα όταν αυτό 

αντιδρά με τον περιεχόμενο στον πηλό άνθρακα των οργανικών ενώσεων. Τυπικές εκπομπές από κλιβάνους 

Hoffman είναι κατά μέσο όρο 0,1% κατ’ όγκο.

Λιγότερο σημαντικές είναι οι ε

δημιουργούνται από το χλώριο που περιέχεται υπό μορφή αλάτων μετάλλων στον πηλό, ενώ μέρος του είναι 

δυνατόν να οφείλεται και στο καύσιμο (άνθρακα). Τυπικές εκπομπές από κλιβάνους είναι κατ

mg/Nm3, εκφρασμένο ως υδροχλώριο. Τυπικά επίπεδα εκπομπών ΝΟx από κλιβάνους όπτησης κεραμικών είναι 

κατά μέσο όρο 15 mg/Nm3. 

Μια τυπική ογκομετρική παροχή των αερίων από κλιβάνους Hoffman είναι 135.000 Nm3/h στους 90

130oC, με όξινο σημείο δρόσου 150oC. Τα σημαντικότερα σημεία εκπομπής ρύπων κατά την κυκλική 

λειτουργία ενός κλιβάνου Hoffman είναι οι εκάστοτε θάλαμοι κύριας όπτησης (main dryer) και αναγωγής 

(reducing - coming hot). 

Οι εκπομπές ρύπων στους υδάτινους αποδέκτες αποτελούνται κυρίω

να παρασύρει πρώτες ύλες από τα σημεία που είναι αποθηκευμένες και τα απόνερα από τις διεργασίες 

προετοιμασίας και σχηματοδότησης του πηλού. Επίσης, απόνερα των διεργασιών επιφανειακής κατεργασίας 

και υάλωσης είναι δυνατόν να περιέχουν βλαβερές για το περιβάλλον ουσίες όπως π.χ. μόλυβδο.

Η ρύπανση του εδάφους μπορεί να γίνει κυρίως από τα εκτός προδιαγραφών προϊόντα που προκύπτουν 

κατά τον έλεγχο, πριν και μετά την όπτηση και τα κομμάτια τους, όταν αυτά δεν μπορούν να ανακυκ

 Παραγωγή σαπουνιών, απορρυπαντικών, προϊόντων καθαρισμού και στίλβωσης

Ιδιαιτερότητα του συγκεκριμένου κλάδου αποτελεί η χρήση, διακίνηση και παραγωγή ποικιλίας ξηρών 

υλικών (πρώτων και βοηθητικών υλών ή προϊόντων), καθώς και η χρήση ποικιλίας διαλυτών ή υγρών πρώτων 

υλών για την παραγωγή προϊόντων ανάμιξης. Σε ότι αφορά τη χ

αντίδραση θειόνωσης του δωδεκυλοβενζολίου κατά την παραγωγή των απορρυπαντικών, την υδρόλυση των 

λιπαρών (σε ορισμένες περιπτώσεις) και τη σαπωνοποίηση των λιπαρών οξέων για την παραγωγή σαπώνων.   

Ο βασικοί ρύποι αφορούν: α) την εκπομπή σκόνης ξηρών υλικών κατά  τη διακίνησή τους (προς χρήση 

ή προς τυποποίηση) στις μονάδες, β) τα απαέρια του πύργου ξήρανσης (κατά την παραγωγή 

απορρυπαντικών), γ) τα απόβλητα της σαπωνοποίησης μετά την εξαλάτωση για την απομάκρυνση του

σαπωνοπολτού και δ) τις εκπομπές διαλυτών κατά την αποθήκευση και χρήση τους.

Οι βασικές πηγές ρύπανσης και τα είδη των αποβλήτων κατά την παραγωγική διασικασία φαίνονται 

παρακάτω: 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

Απόσταξη λιπαρών οξέων. 
Χημικός καθαρισμός γλυκερινούχων νερών.
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ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

πηγή σωματιδίων (τέφρα, άκαυστο καύσιμο). Μια τυπική συγκέντρωση σωματιδίων στα απαέρια κλιβάνων 

Hoffman (χρήση άνθρακα ως καυσίμου) είναι 75 mg/Nm3. 

ξείδιο του άνθρακα παράγεται κατά την αναγωγή του διοξειδίου του άνθρακα όταν αυτό 

αντιδρά με τον περιεχόμενο στον πηλό άνθρακα των οργανικών ενώσεων. Τυπικές εκπομπές από κλιβάνους 

Hoffman είναι κατά μέσο όρο 0,1% κατ’ όγκο. 

Λιγότερο σημαντικές είναι οι εκπομπές ενώσεων του χλωρίου και του αζώτου. Οι ενώσεις του χλωρίου 

δημιουργούνται από το χλώριο που περιέχεται υπό μορφή αλάτων μετάλλων στον πηλό, ενώ μέρος του είναι 

δυνατόν να οφείλεται και στο καύσιμο (άνθρακα). Τυπικές εκπομπές από κλιβάνους είναι κατ

mg/Nm3, εκφρασμένο ως υδροχλώριο. Τυπικά επίπεδα εκπομπών ΝΟx από κλιβάνους όπτησης κεραμικών είναι 

Μια τυπική ογκομετρική παροχή των αερίων από κλιβάνους Hoffman είναι 135.000 Nm3/h στους 90

ρόσου 150oC. Τα σημαντικότερα σημεία εκπομπής ρύπων κατά την κυκλική 

λειτουργία ενός κλιβάνου Hoffman είναι οι εκάστοτε θάλαμοι κύριας όπτησης (main dryer) και αναγωγής 

Οι εκπομπές ρύπων στους υδάτινους αποδέκτες αποτελούνται κυρίως από νερό της βροχής που μπορεί 

να παρασύρει πρώτες ύλες από τα σημεία που είναι αποθηκευμένες και τα απόνερα από τις διεργασίες 

προετοιμασίας και σχηματοδότησης του πηλού. Επίσης, απόνερα των διεργασιών επιφανειακής κατεργασίας 

να περιέχουν βλαβερές για το περιβάλλον ουσίες όπως π.χ. μόλυβδο.

Η ρύπανση του εδάφους μπορεί να γίνει κυρίως από τα εκτός προδιαγραφών προϊόντα που προκύπτουν 

κατά τον έλεγχο, πριν και μετά την όπτηση και τα κομμάτια τους, όταν αυτά δεν μπορούν να ανακυκ

σαπουνιών, απορρυπαντικών, προϊόντων καθαρισμού και στίλβωσης

Ιδιαιτερότητα του συγκεκριμένου κλάδου αποτελεί η χρήση, διακίνηση και παραγωγή ποικιλίας ξηρών 

υλικών (πρώτων και βοηθητικών υλών ή προϊόντων), καθώς και η χρήση ποικιλίας διαλυτών ή υγρών πρώτων 

υλών για την παραγωγή προϊόντων ανάμιξης. Σε ότι αφορά τη χημική μετατροπή, αυτή αφορά κυρίως την 

αντίδραση θειόνωσης του δωδεκυλοβενζολίου κατά την παραγωγή των απορρυπαντικών, την υδρόλυση των 

λιπαρών (σε ορισμένες περιπτώσεις) και τη σαπωνοποίηση των λιπαρών οξέων για την παραγωγή σαπώνων.   

ορούν: α) την εκπομπή σκόνης ξηρών υλικών κατά  τη διακίνησή τους (προς χρήση 

ή προς τυποποίηση) στις μονάδες, β) τα απαέρια του πύργου ξήρανσης (κατά την παραγωγή 

απορρυπαντικών), γ) τα απόβλητα της σαπωνοποίησης μετά την εξαλάτωση για την απομάκρυνση του

σαπωνοπολτού και δ) τις εκπομπές διαλυτών κατά την αποθήκευση και χρήση τους. 

Οι βασικές πηγές ρύπανσης και τα είδη των αποβλήτων κατά την παραγωγική διασικασία φαίνονται 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΕΙΔΟΣ ΡΥΠΟΥ

Στερεά απόβλητα:  Πισσώδη υπολείμματα.
Χημικός καθαρισμός γλυκερινούχων νερών. Στερεά απόβλητα:  Ιλύς από χημικό καθαρισμό.

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 

Σελ. 106 από 486 

πηγή σωματιδίων (τέφρα, άκαυστο καύσιμο). Μια τυπική συγκέντρωση σωματιδίων στα απαέρια κλιβάνων 

ξείδιο του άνθρακα παράγεται κατά την αναγωγή του διοξειδίου του άνθρακα όταν αυτό 

αντιδρά με τον περιεχόμενο στον πηλό άνθρακα των οργανικών ενώσεων. Τυπικές εκπομπές από κλιβάνους 

κπομπές ενώσεων του χλωρίου και του αζώτου. Οι ενώσεις του χλωρίου 

δημιουργούνται από το χλώριο που περιέχεται υπό μορφή αλάτων μετάλλων στον πηλό, ενώ μέρος του είναι 

δυνατόν να οφείλεται και στο καύσιμο (άνθρακα). Τυπικές εκπομπές από κλιβάνους είναι κατά μέσο όρο <10 

mg/Nm3, εκφρασμένο ως υδροχλώριο. Τυπικά επίπεδα εκπομπών ΝΟx από κλιβάνους όπτησης κεραμικών είναι 

Μια τυπική ογκομετρική παροχή των αερίων από κλιβάνους Hoffman είναι 135.000 Nm3/h στους 90-

ρόσου 150oC. Τα σημαντικότερα σημεία εκπομπής ρύπων κατά την κυκλική 

λειτουργία ενός κλιβάνου Hoffman είναι οι εκάστοτε θάλαμοι κύριας όπτησης (main dryer) και αναγωγής 

ς από νερό της βροχής που μπορεί 

να παρασύρει πρώτες ύλες από τα σημεία που είναι αποθηκευμένες και τα απόνερα από τις διεργασίες 

προετοιμασίας και σχηματοδότησης του πηλού. Επίσης, απόνερα των διεργασιών επιφανειακής κατεργασίας 

να περιέχουν βλαβερές για το περιβάλλον ουσίες όπως π.χ. μόλυβδο. 

Η ρύπανση του εδάφους μπορεί να γίνει κυρίως από τα εκτός προδιαγραφών προϊόντα που προκύπτουν 

κατά τον έλεγχο, πριν και μετά την όπτηση και τα κομμάτια τους, όταν αυτά δεν μπορούν να ανακυκλωθούν. 

σαπουνιών, απορρυπαντικών, προϊόντων καθαρισμού και στίλβωσης 

Ιδιαιτερότητα του συγκεκριμένου κλάδου αποτελεί η χρήση, διακίνηση και παραγωγή ποικιλίας ξηρών 

υλικών (πρώτων και βοηθητικών υλών ή προϊόντων), καθώς και η χρήση ποικιλίας διαλυτών ή υγρών πρώτων 

ημική μετατροπή, αυτή αφορά κυρίως την 

αντίδραση θειόνωσης του δωδεκυλοβενζολίου κατά την παραγωγή των απορρυπαντικών, την υδρόλυση των 

λιπαρών (σε ορισμένες περιπτώσεις) και τη σαπωνοποίηση των λιπαρών οξέων για την παραγωγή σαπώνων.    

ορούν: α) την εκπομπή σκόνης ξηρών υλικών κατά  τη διακίνησή τους (προς χρήση 

ή προς τυποποίηση) στις μονάδες, β) τα απαέρια του πύργου ξήρανσης (κατά την παραγωγή 

απορρυπαντικών), γ) τα απόβλητα της σαπωνοποίησης μετά την εξαλάτωση για την απομάκρυνση του 

 

Οι βασικές πηγές ρύπανσης και τα είδη των αποβλήτων κατά την παραγωγική διασικασία φαίνονται 

ΕΙΔΟΣ ΡΥΠΟΥ 

Πισσώδη υπολείμματα. 
λύς από χημικό καθαρισμό. 
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Πλύσιμο δαπέδων μονάδας λιπαρών οξέων.
Ψύξη λιπαρών οξέων. 
Ξήρανση σαπώνων 
Μεταφορά / Διακίνηση ξηρής σαπωνόμαζας και 
άλλων υλών σε σκόνη. 
Συμπύκνωση γλυκερίνης 
Πλύση δοχείων μονάδας καλλυντικών 
Παραγωγή ατμού, λεβητοστάσιο. 

Σαπωνοποίηση. 

Συσκευασία. 

 

 Παραγωγή σκυροδέματος (παραγωγή τσιμέντου)

Καταναλώσεις 

Η κύρια κατανάλωση θερμικής ενέργειας στην παρασκευή τσιμέντου γίνεται κατά την καύση στην 

κάμινο. Οι κύριοι καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας είναι οι περιστροφικοί κλίβανοι, οι μύλοι άλεσης 

τσιμέντου, φαρίνας και στερεών καυσίμων και οι μεγάλοι ανεμιστήρε

τσιμέντου). Κατά μέσο όρο, η ενέργεια αποτελεί το 50% του συνολικού κόστους παραγωγής. Μεγάλη 

προσπάθεια έχει καταβληθεί στην έρευνα για νέες μεθόδους εξοικονόμησης ενέργειας από τη βιομηχανία 

τσιμέντου, και μάλιστα πολλές εγκαταστάσεις έχουν μετατρέψει τα συστήματα τους από ημι

συστήματα.  

- Κατανάλωση θερμικής ενέργειας από τα συστήματα της καμίνου

Η θεωρητική κατανάλωση θερμικής ενέργειας για τις απαιτούμενες χημικές αντιδράσεις είναι περίπου 

1700-1800 MJ/τόνο κλίνκερ. Η πραγματική κατανάλωση ποικίλλει ανάλογα με τη χρησιμοποιούμενη μέθοδο: 

περίπου 3000 MJ/τόνο κλίνκερ για ξηρή διεργασία με κλιβάνους εξοπλισμένους με προθερμαντές και 

προασβεστοποιητές, 3100-4200 MJ/τόνο κλίνκερ για ξηρή διεργασία με κλι

προθερμαντές, 3300-4500 MJ/τόνο κλίνκερ για ημι

κλίνκερ για ξηρή διεργασία με μακρούς κλιβάνους, 5000

διεργασίας 

- Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας 

Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας για το σύνολο των μηχαν/κών εγκαταστάσεων κυμαίνεται από 90 

130 KWh/tn τσιμέντου. Σε ότι αφορά την άλεση τσιμέντου, η κατανάλωση ενέργειας σε συμβατικούς 

σφαιρόμυλους κυμαίνεται μεταξύ 28

τσιμέντου απαιτούν μέχρι και 85 KWh ανά τόνο σε σφαιρόμυλο. Αντίστοιχα, στους κάθετους κυλινδρόμυλους 

η κατανάλωση ενέργειας είναι 25-45 KWh/τόνο, ανάλογα με τον τύπο του τσιμέντου που παράγεται. Οι δι

κυλινδρόμυλοι υψηλής πίεσης έχουν μέχρι στιγμής τη μικρότερη κατανάλωση για τη διεργασία άλεσης (15

KWh/τόνο). 

Κύριοι ρύποι 
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ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

Πλύσιμο δαπέδων μονάδας λιπαρών οξέων. Υγρά απόβλητα:   
Υγρά απόβλητα:   Στρατσώνα νερών ψύξεως λιπαρών οξέων
Αέριοι ρύποι:  Σκόνη ξηρού προϊόντος.

Μεταφορά / Διακίνηση ξηρής σαπωνόμαζας και Αέριοι ρύποι:  Σκόνη ξηρού προϊόντος.

Αέριοι ρύποι:  Υδρατμοί με ίχνη γλυκερίνης.
Υγρά απόβλητα:   

 Αέριοι ρύποι:  SO2, NOX, CO από την καύση μαζούτ
Υγρά απόβλητα:   
Υγρά απόβλητα:  Εξαντλημένα νερά πλύσης
Στερεά απόβλητα:  Ιλύες από διαχωριστές.
Στερεά απόβλητα:  Άχρηστα υλικά συσκευασίας

Παραγωγή σκυροδέματος (παραγωγή τσιμέντου) 

Η κύρια κατανάλωση θερμικής ενέργειας στην παρασκευή τσιμέντου γίνεται κατά την καύση στην 

κάμινο. Οι κύριοι καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας είναι οι περιστροφικοί κλίβανοι, οι μύλοι άλεσης 

τσιμέντου, φαρίνας και στερεών καυσίμων και οι μεγάλοι ανεμιστήρες (κάμινοι μύλου, φαρίνας και μύλοι 

τσιμέντου). Κατά μέσο όρο, η ενέργεια αποτελεί το 50% του συνολικού κόστους παραγωγής. Μεγάλη 

προσπάθεια έχει καταβληθεί στην έρευνα για νέες μεθόδους εξοικονόμησης ενέργειας από τη βιομηχανία 

ές εγκαταστάσεις έχουν μετατρέψει τα συστήματα τους από ημι

Κατανάλωση θερμικής ενέργειας από τα συστήματα της καμίνου 

Η θεωρητική κατανάλωση θερμικής ενέργειας για τις απαιτούμενες χημικές αντιδράσεις είναι περίπου 

MJ/τόνο κλίνκερ. Η πραγματική κατανάλωση ποικίλλει ανάλογα με τη χρησιμοποιούμενη μέθοδο: 

περίπου 3000 MJ/τόνο κλίνκερ για ξηρή διεργασία με κλιβάνους εξοπλισμένους με προθερμαντές και 

4200 MJ/τόνο κλίνκερ για ξηρή διεργασία με κλιβάνους εξοπλισμένους με 

4500 MJ/τόνο κλίνκερ για ημι-ξηρές /ημι-υγρές διεργασίες (Lepol), μέχρι 5000 MJ/τόνο 

κλίνκερ για ξηρή διεργασία με μακρούς κλιβάνους, 5000-6000 MJ/τόνο κλίνκερ για μακρούς κλιβάνους υγρής 

λεκτρικής ενέργειας  

Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας για το σύνολο των μηχαν/κών εγκαταστάσεων κυμαίνεται από 90 

130 KWh/tn τσιμέντου. Σε ότι αφορά την άλεση τσιμέντου, η κατανάλωση ενέργειας σε συμβατικούς 

σφαιρόμυλους κυμαίνεται μεταξύ 28-33 KWh ανά τόνο για το συνηθισμένο τσιμέντο Πόρτλαντ. Άλλοι τύποι 

τσιμέντου απαιτούν μέχρι και 85 KWh ανά τόνο σε σφαιρόμυλο. Αντίστοιχα, στους κάθετους κυλινδρόμυλους 

45 KWh/τόνο, ανάλογα με τον τύπο του τσιμέντου που παράγεται. Οι δι

κυλινδρόμυλοι υψηλής πίεσης έχουν μέχρι στιγμής τη μικρότερη κατανάλωση για τη διεργασία άλεσης (15
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Στρατσώνα νερών ψύξεως λιπαρών οξέων 

Σκόνη ξηρού προϊόντος. 
Σκόνη ξηρού προϊόντος. 

Υδρατμοί με ίχνη γλυκερίνης. 

, CO από την καύση μαζούτ 

Εξαντλημένα νερά πλύσης 
Ιλύες από διαχωριστές. 
Άχρηστα υλικά συσκευασίας 

Η κύρια κατανάλωση θερμικής ενέργειας στην παρασκευή τσιμέντου γίνεται κατά την καύση στην 

κάμινο. Οι κύριοι καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας είναι οι περιστροφικοί κλίβανοι, οι μύλοι άλεσης 

ς (κάμινοι μύλου, φαρίνας και μύλοι 

τσιμέντου). Κατά μέσο όρο, η ενέργεια αποτελεί το 50% του συνολικού κόστους παραγωγής. Μεγάλη 

προσπάθεια έχει καταβληθεί στην έρευνα για νέες μεθόδους εξοικονόμησης ενέργειας από τη βιομηχανία 

ές εγκαταστάσεις έχουν μετατρέψει τα συστήματα τους από ημι-υγρά σε ημι-ξηρά 

Η θεωρητική κατανάλωση θερμικής ενέργειας για τις απαιτούμενες χημικές αντιδράσεις είναι περίπου 

MJ/τόνο κλίνκερ. Η πραγματική κατανάλωση ποικίλλει ανάλογα με τη χρησιμοποιούμενη μέθοδο: 

περίπου 3000 MJ/τόνο κλίνκερ για ξηρή διεργασία με κλιβάνους εξοπλισμένους με προθερμαντές και 

βάνους εξοπλισμένους με 

υγρές διεργασίες (Lepol), μέχρι 5000 MJ/τόνο 

6000 MJ/τόνο κλίνκερ για μακρούς κλιβάνους υγρής 

Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας για το σύνολο των μηχαν/κών εγκαταστάσεων κυμαίνεται από 90 – 

130 KWh/tn τσιμέντου. Σε ότι αφορά την άλεση τσιμέντου, η κατανάλωση ενέργειας σε συμβατικούς 

τόνο για το συνηθισμένο τσιμέντο Πόρτλαντ. Άλλοι τύποι 

τσιμέντου απαιτούν μέχρι και 85 KWh ανά τόνο σε σφαιρόμυλο. Αντίστοιχα, στους κάθετους κυλινδρόμυλους 

45 KWh/τόνο, ανάλογα με τον τύπο του τσιμέντου που παράγεται. Οι διπλοί 

κυλινδρόμυλοι υψηλής πίεσης έχουν μέχρι στιγμής τη μικρότερη κατανάλωση για τη διεργασία άλεσης (15-20 
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� Οξείδια του αζώτου και άλλες ενώσεις του αζώτου

Τα οξείδια του αζώτου (NOχ) είναι από τις πιο σημαντικές ουσίες όσον αφορά

εγκαταστάσεις παρασκευής τσιμέντου. Στα καυσαέρια της καμίνου κυριαρχούν τα ΝΟ και τα ΝΟ

ΝΟ2<10%). Υπάρχουν δύο κύριες πηγές παραγωγής ΝΟ

ΝΟx από την αέρια καύση: μέρος του αζώτου στον αέρα καύσης αντιδρά με το οξυ

σχηματίσει διάφορα οξείδια του αζώτου.

ΝΟx προερχόμενα από το καύσιμο

στο καύσιμο, αντιδρούν με το οξυγόνο του αέρα για να σχηματίσουν οξείδια του αζώτου.

Κάθε σύστημα καμίνου έχει τα δικά του χαρακτηριστικά εκπομπών, ενώ οι εκπομπές ΝΟ

εγκατάσταση, μπορεί να μεταβάλλονται ευρέως σε σχέση με το χρόνο. Η χρήση καυσίμων από απόβλητα έχει 

δείξει τόσο αύξηση των εκπομπών ΝΟ

� Διοξείδιο του θείου και άλλες ενώσεις θείου

Η εισαγωγή του θείου στη διεργασία προέρχεται από τις πρώτες ύλες και τα καύσιμα. Το θείο 

εμφανίζεται όταν τα σουλφίδια εξατμίζονται μερικώς από τις πρώτες ύλες (περίπου κατά 30%) στο πρώτο 

στάδιο του προθερμαντήρα. Ο αέρας από αυτή τη μο

είτε θα τροφοδοτηθεί στο μύλο των πρώτων υλών, εάν αυτός είναι σε λειτουργία. Στο μύλο αυτό, περίπου 

50% του SO2 παγιδεύεται από τις πρώτες ύλες.

Παρά το γεγονός ότι το περισσότερο θείο δεσμεύεται στο κλί

σημαντικές και το θείο θεωρείται από τους πιο σοβαρούς ρύπους. Oπως ισχύει για τα ΝΟx και τους άλλους 

ρύπους, οι εκπομπές SO2 ποικίλουν από εγκατάσταση σε εγκατάσταση. Ακόμα και στην ίδια εγκατάσταση 

σημειώνονται ευρείες διακυμάνσεις. Τόσο αυξημένες όσο και μειωμένες εκπομπές SO έχουν μετρηθεί στις 

περιπτώσεις χρήσης εναλλακτικών καυσίμων. Οι διαφορές αυτές είναι συγκρίσιμες με 

διακυμάνσεις των εκπομπών θείου. 

� Σκόνη 

Οι εκπομπές σκόνης είναι αυτό που απασχολεί περισσότερο από περιβαλλοντικής άποψης τη βιομηχανία 

παραγωγής τσιμέντου. Διακρίνονται σημειακές εκπομπές σκόνης (ελεγχόμενες) και διάχυτες (μη ελεγχόμενε

Οι κύριες πηγές σημειακών εκπομπών σκόνης είναι οι κάμινοι, οι μύλοι της φαρίνας, τα ψυγεία κλίνκερ, 

καθώς και οι μύλοι τσιμέντου και άνθρακα. Σε όλες αυτές τις υποδιεργασίες, μεγάλοι όγκοι αερίων ρέουν μέσα 

από κονιοποιημένα υλικά. Ο σχεδιασμός και η 

σακκόφιλτρων εξασφαλίζουν τη μείωση της σκόνης που ελευθερώνεται σε επίπεδα μικρής σημασίας. Οι 

εκπομπές σκόνης έχουν μειωθεί κατά 90% τα τελευταία 20 χρόνια και οι διαθέσιμες τεχνικές δείχνουν πως η

εκπομπή σκόνης από μία σύγχρονη εγκατάσταση σύντομα θα είναι ασήμαντη. Η χρήση δευτερογενών 

καυσίμων δεν επηρεάζει το ποσό της σκόνης που ελευθερώνεται από την κάμινο, επειδή η εκπομπή σκόνης 

σχετίζεται με την αποδοτικότητα των εγκαταστάσεων αποκονίωσης.
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ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

Οξείδια του αζώτου και άλλες ενώσεις του αζώτου 

) είναι από τις πιο σημαντικές ουσίες όσον αφορά την αέρια ρύπανση από τις 

εγκαταστάσεις παρασκευής τσιμέντου. Στα καυσαέρια της καμίνου κυριαρχούν τα ΝΟ και τα ΝΟ

<10%). Υπάρχουν δύο κύριες πηγές παραγωγής ΝΟx: 

: μέρος του αζώτου στον αέρα καύσης αντιδρά με το οξυ

σχηματίσει διάφορα οξείδια του αζώτου. 

προερχόμενα από το καύσιμο: οι ουσίες που περιέχουν άζωτο και βρίσκονται χημικά δεσμευμένες 

στο καύσιμο, αντιδρούν με το οξυγόνο του αέρα για να σχηματίσουν οξείδια του αζώτου.

ι τα δικά του χαρακτηριστικά εκπομπών, ενώ οι εκπομπές ΝΟ

εγκατάσταση, μπορεί να μεταβάλλονται ευρέως σε σχέση με το χρόνο. Η χρήση καυσίμων από απόβλητα έχει 

δείξει τόσο αύξηση των εκπομπών ΝΟx, όσο και μείωση.  

λες ενώσεις θείου 

Η εισαγωγή του θείου στη διεργασία προέρχεται από τις πρώτες ύλες και τα καύσιμα. Το θείο 

εμφανίζεται όταν τα σουλφίδια εξατμίζονται μερικώς από τις πρώτες ύλες (περίπου κατά 30%) στο πρώτο 

στάδιο του προθερμαντήρα. Ο αέρας από αυτή τη μονάδα θα ελευθερωθεί είτε απευθείας στην ατμόσφαιρα, 

είτε θα τροφοδοτηθεί στο μύλο των πρώτων υλών, εάν αυτός είναι σε λειτουργία. Στο μύλο αυτό, περίπου 

παγιδεύεται από τις πρώτες ύλες. 

Παρά το γεγονός ότι το περισσότερο θείο δεσμεύεται στο κλίνκερ, οι εκπομπές SO

σημαντικές και το θείο θεωρείται από τους πιο σοβαρούς ρύπους. Oπως ισχύει για τα ΝΟx και τους άλλους 

ποικίλουν από εγκατάσταση σε εγκατάσταση. Ακόμα και στην ίδια εγκατάσταση 

σημειώνονται ευρείες διακυμάνσεις. Τόσο αυξημένες όσο και μειωμένες εκπομπές SO έχουν μετρηθεί στις 

περιπτώσεις χρήσης εναλλακτικών καυσίμων. Οι διαφορές αυτές είναι συγκρίσιμες με 

 

Οι εκπομπές σκόνης είναι αυτό που απασχολεί περισσότερο από περιβαλλοντικής άποψης τη βιομηχανία 

παραγωγής τσιμέντου. Διακρίνονται σημειακές εκπομπές σκόνης (ελεγχόμενες) και διάχυτες (μη ελεγχόμενε

Οι κύριες πηγές σημειακών εκπομπών σκόνης είναι οι κάμινοι, οι μύλοι της φαρίνας, τα ψυγεία κλίνκερ, 

καθώς και οι μύλοι τσιμέντου και άνθρακα. Σε όλες αυτές τις υποδιεργασίες, μεγάλοι όγκοι αερίων ρέουν μέσα 

από κονιοποιημένα υλικά. Ο σχεδιασμός και η αξιοπιστία των σύγχρονων ηλεκτροστατικών φίλτρων και των 

σακκόφιλτρων εξασφαλίζουν τη μείωση της σκόνης που ελευθερώνεται σε επίπεδα μικρής σημασίας. Οι 

εκπομπές σκόνης έχουν μειωθεί κατά 90% τα τελευταία 20 χρόνια και οι διαθέσιμες τεχνικές δείχνουν πως η

εκπομπή σκόνης από μία σύγχρονη εγκατάσταση σύντομα θα είναι ασήμαντη. Η χρήση δευτερογενών 

καυσίμων δεν επηρεάζει το ποσό της σκόνης που ελευθερώνεται από την κάμινο, επειδή η εκπομπή σκόνης 

σχετίζεται με την αποδοτικότητα των εγκαταστάσεων αποκονίωσης. 
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την αέρια ρύπανση από τις 

εγκαταστάσεις παρασκευής τσιμέντου. Στα καυσαέρια της καμίνου κυριαρχούν τα ΝΟ και τα ΝΟ2 (ΝΟ 90% και 

: μέρος του αζώτου στον αέρα καύσης αντιδρά με το οξυγόνο για να 

: οι ουσίες που περιέχουν άζωτο και βρίσκονται χημικά δεσμευμένες 

στο καύσιμο, αντιδρούν με το οξυγόνο του αέρα για να σχηματίσουν οξείδια του αζώτου. 

ι τα δικά του χαρακτηριστικά εκπομπών, ενώ οι εκπομπές ΝΟx, από την ίδια 

εγκατάσταση, μπορεί να μεταβάλλονται ευρέως σε σχέση με το χρόνο. Η χρήση καυσίμων από απόβλητα έχει 

Η εισαγωγή του θείου στη διεργασία προέρχεται από τις πρώτες ύλες και τα καύσιμα. Το θείο 

εμφανίζεται όταν τα σουλφίδια εξατμίζονται μερικώς από τις πρώτες ύλες (περίπου κατά 30%) στο πρώτο 

νάδα θα ελευθερωθεί είτε απευθείας στην ατμόσφαιρα, 

είτε θα τροφοδοτηθεί στο μύλο των πρώτων υλών, εάν αυτός είναι σε λειτουργία. Στο μύλο αυτό, περίπου 

νκερ, οι εκπομπές SO2 είναι γενικά αρκετά 

σημαντικές και το θείο θεωρείται από τους πιο σοβαρούς ρύπους. Oπως ισχύει για τα ΝΟx και τους άλλους 

ποικίλουν από εγκατάσταση σε εγκατάσταση. Ακόμα και στην ίδια εγκατάσταση 

σημειώνονται ευρείες διακυμάνσεις. Τόσο αυξημένες όσο και μειωμένες εκπομπές SO έχουν μετρηθεί στις 

περιπτώσεις χρήσης εναλλακτικών καυσίμων. Οι διαφορές αυτές είναι συγκρίσιμες με τις φυσιολογικές 

Οι εκπομπές σκόνης είναι αυτό που απασχολεί περισσότερο από περιβαλλοντικής άποψης τη βιομηχανία 

παραγωγής τσιμέντου. Διακρίνονται σημειακές εκπομπές σκόνης (ελεγχόμενες) και διάχυτες (μη ελεγχόμενες): 

Οι κύριες πηγές σημειακών εκπομπών σκόνης είναι οι κάμινοι, οι μύλοι της φαρίνας, τα ψυγεία κλίνκερ, 

καθώς και οι μύλοι τσιμέντου και άνθρακα. Σε όλες αυτές τις υποδιεργασίες, μεγάλοι όγκοι αερίων ρέουν μέσα 

αξιοπιστία των σύγχρονων ηλεκτροστατικών φίλτρων και των 

σακκόφιλτρων εξασφαλίζουν τη μείωση της σκόνης που ελευθερώνεται σε επίπεδα μικρής σημασίας. Οι 

εκπομπές σκόνης έχουν μειωθεί κατά 90% τα τελευταία 20 χρόνια και οι διαθέσιμες τεχνικές δείχνουν πως η 

εκπομπή σκόνης από μία σύγχρονη εγκατάσταση σύντομα θα είναι ασήμαντη. Η χρήση δευτερογενών 

καυσίμων δεν επηρεάζει το ποσό της σκόνης που ελευθερώνεται από την κάμινο, επειδή η εκπομπή σκόνης 
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Διάχυτες εκπομπές σκόνης δημιουργούνται από την αποθήκευση και τη διακίνηση των πρώτων υλών του 

κλίνκερ και των καυσίμων, καθώς και από την κυκλοφορία των οχημάτων μεταφοράς υλικών. Οι διάχυτες 

εκπομπές ενισχύονται τοπικά και από τη σκόνη της διεργασίας η 

αέρα σε πολύ μεγαλύτερη έκταση από αυτήν της εγκατάστασης. Οι εκπομπές σκόνης είναι ανεπιθύμητες και 

για οικονομικούς λόγους, γιατί η αποφυγή τους συντελεί στην παραγωγή περισσότερου προϊόντος. Γι' αυτό το 

λόγο δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στην ελαχιστοποίηση αυτών των εκπομπών. Γενικά, μπορεί να λεχθεί ότι οι 

διάχυτες εκπομπές σκόνης δημιουργούνται από:

• Την κυκλοφορία των οχημάτων μεταφοράς υλικών (α’ υλών κ.λπ.)

• Την υπαίθρια αποθήκευση α’ υλών και κλίνκερ

• Τη διακίνηση υλικών με οχήματα (τροφοδοσία και απόληψη)

• Τη λειτουργία των συστημάτων μεταφοράς (ταινίες, αναβατόρια και κοχλίες) ειδικά  στα σημεία 

αλλαγής συστημάτων και πτώσης υλικών

Δευτερεύουσας σημασίας ρύποι 

� Διοξείδιο του άνθρακα (CO2

Η εκπομπή διοξειδίου του άνθρακα εκτιμάται σε 800

εκπομπής προέρχεται από τη διεργασία ασβεστοποίησης, ενώ 40% σχετίζεται με την καύση του καυσίμου. Το 

διοξείδιο του άνθρακα της ασβεστοποίησης δεν μπορεί να αλλάξει, όμως οι εκπομπές δ

από την καύση έχουν προοδευτικά μειωθεί. Τα τελευταία χρόνια έχει επιτευχθεί μία μείωση περίπου 30%, 

κυρίως λόγω της υιοθέτησης περισσότερο αποδοτικών, από πλευράς καυσίμου, καμίνων.

� Πτητικές οργανικές ενώσεις (H/C, VOC)

Στις θερμικές διεργασίες, η εμφάνιση πτητικών οργανικών ενώσεων και μονοξειδίου του άνθρακα 

σχετίζεται με την ατελή καύση. Στις κάμινους παραγωγής τσιμέντου οι εκπομπές αυτές είναι αμελητέες, κάτω 

από συνθήκες μόνιμης κατάστασης, εξαιτίας του μεγάλου χρόνου παραμονής

πολύ υψηλών θερμοκρασιών και των συνθηκών περίσσειας οξυγόνου. Οι συγκεντρώσεις μπορούν να 

αυξηθούν σε μικρό ποσοστό κατά τη διάρκεια της εκκίνησης. Αυτά τα γεγονότα συμβαίνουν από μία ή δύο 

φορές την εβδομάδα, έως μία φορά κάθ

Οι εκπομπές αλογόνων από πτητικές οργανικές ενώσεις, σε σχέση με την καύση, έχουν ενδιαφέρον 

μόνον όταν χρησιμοποιούνται εναλλακτικά καύσιμα. Μία σειρά από δοκιμές που έγιναν για τη χρήση των 

εναλλακτικών καυσίμων σε κάμινους, δείχνουν

αποδόσεις απομάκρυνσης της τάξης του 99,99%.

Εκπομπές οργανικών ενώσεων εμφανίζονται στα αρχικά στάδια της διεργασίας (προθέρμανση), όπου οι 

οργανικές ενώσεις που περιέχονται στις πρώτες ύλες αεριοποι

ποιότητα της πρώτης ύλης, περίπου 1,5 με 6 g οργανικού άνθρακα/Kg κλίνκερ εισέρχονται στη διεργασία της 

παραγωγής. Διάφορες δοκιμές έδειξαν ότι η απελευθέρωση των οργανικών πραγματοποιείται σε θερμοκρασίες 
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Διάχυτες εκπομπές σκόνης δημιουργούνται από την αποθήκευση και τη διακίνηση των πρώτων υλών του 

κλίνκερ και των καυσίμων, καθώς και από την κυκλοφορία των οχημάτων μεταφοράς υλικών. Οι διάχυτες 

εκπομπές ενισχύονται τοπικά και από τη σκόνη της διεργασίας η οποία μπορεί να επηρεάσει την ποιότητα του 

αέρα σε πολύ μεγαλύτερη έκταση από αυτήν της εγκατάστασης. Οι εκπομπές σκόνης είναι ανεπιθύμητες και 

για οικονομικούς λόγους, γιατί η αποφυγή τους συντελεί στην παραγωγή περισσότερου προϊόντος. Γι' αυτό το 

νεται ιδιαίτερη προσοχή στην ελαχιστοποίηση αυτών των εκπομπών. Γενικά, μπορεί να λεχθεί ότι οι 

διάχυτες εκπομπές σκόνης δημιουργούνται από: 

Την κυκλοφορία των οχημάτων μεταφοράς υλικών (α’ υλών κ.λπ.) 

Την υπαίθρια αποθήκευση α’ υλών και κλίνκερ 

ση υλικών με οχήματα (τροφοδοσία και απόληψη) 

Τη λειτουργία των συστημάτων μεταφοράς (ταινίες, αναβατόρια και κοχλίες) ειδικά  στα σημεία 

αλλαγής συστημάτων και πτώσης υλικών 

Δευτερεύουσας σημασίας ρύποι  

2) 

του άνθρακα εκτιμάται σε 800-900 Kg/τόνο κλίνκερ. Περίπου 60% αυτής της 

εκπομπής προέρχεται από τη διεργασία ασβεστοποίησης, ενώ 40% σχετίζεται με την καύση του καυσίμου. Το 

διοξείδιο του άνθρακα της ασβεστοποίησης δεν μπορεί να αλλάξει, όμως οι εκπομπές δ

από την καύση έχουν προοδευτικά μειωθεί. Τα τελευταία χρόνια έχει επιτευχθεί μία μείωση περίπου 30%, 

κυρίως λόγω της υιοθέτησης περισσότερο αποδοτικών, από πλευράς καυσίμου, καμίνων.

Πτητικές οργανικές ενώσεις (H/C, VOC) 

ές διεργασίες, η εμφάνιση πτητικών οργανικών ενώσεων και μονοξειδίου του άνθρακα 

σχετίζεται με την ατελή καύση. Στις κάμινους παραγωγής τσιμέντου οι εκπομπές αυτές είναι αμελητέες, κάτω 

από συνθήκες μόνιμης κατάστασης, εξαιτίας του μεγάλου χρόνου παραμονής των αερίων στην κάμινο, των 

πολύ υψηλών θερμοκρασιών και των συνθηκών περίσσειας οξυγόνου. Οι συγκεντρώσεις μπορούν να 

αυξηθούν σε μικρό ποσοστό κατά τη διάρκεια της εκκίνησης. Αυτά τα γεγονότα συμβαίνουν από μία ή δύο 

φορές την εβδομάδα, έως μία φορά κάθε δύο ή τρεις μήνες. 

Οι εκπομπές αλογόνων από πτητικές οργανικές ενώσεις, σε σχέση με την καύση, έχουν ενδιαφέρον 

μόνον όταν χρησιμοποιούνται εναλλακτικά καύσιμα. Μία σειρά από δοκιμές που έγιναν για τη χρήση των 

εναλλακτικών καυσίμων σε κάμινους, δείχνουν χαμηλά επίπεδα εκπομπών όλων των οργανικών ενώσεων και 

αποδόσεις απομάκρυνσης της τάξης του 99,99%. 

Εκπομπές οργανικών ενώσεων εμφανίζονται στα αρχικά στάδια της διεργασίας (προθέρμανση), όπου οι 

οργανικές ενώσεις που περιέχονται στις πρώτες ύλες αεριοποιούνται, καθώς θερμαίνονται. Ανάλογα με την 

ποιότητα της πρώτης ύλης, περίπου 1,5 με 6 g οργανικού άνθρακα/Kg κλίνκερ εισέρχονται στη διεργασία της 

παραγωγής. Διάφορες δοκιμές έδειξαν ότι η απελευθέρωση των οργανικών πραγματοποιείται σε θερμοκρασίες 
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Διάχυτες εκπομπές σκόνης δημιουργούνται από την αποθήκευση και τη διακίνηση των πρώτων υλών του 

κλίνκερ και των καυσίμων, καθώς και από την κυκλοφορία των οχημάτων μεταφοράς υλικών. Οι διάχυτες 

οποία μπορεί να επηρεάσει την ποιότητα του 

αέρα σε πολύ μεγαλύτερη έκταση από αυτήν της εγκατάστασης. Οι εκπομπές σκόνης είναι ανεπιθύμητες και 

για οικονομικούς λόγους, γιατί η αποφυγή τους συντελεί στην παραγωγή περισσότερου προϊόντος. Γι' αυτό το 

νεται ιδιαίτερη προσοχή στην ελαχιστοποίηση αυτών των εκπομπών. Γενικά, μπορεί να λεχθεί ότι οι 

Τη λειτουργία των συστημάτων μεταφοράς (ταινίες, αναβατόρια και κοχλίες) ειδικά  στα σημεία 

900 Kg/τόνο κλίνκερ. Περίπου 60% αυτής της 

εκπομπής προέρχεται από τη διεργασία ασβεστοποίησης, ενώ 40% σχετίζεται με την καύση του καυσίμου. Το 

διοξείδιο του άνθρακα της ασβεστοποίησης δεν μπορεί να αλλάξει, όμως οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα 

από την καύση έχουν προοδευτικά μειωθεί. Τα τελευταία χρόνια έχει επιτευχθεί μία μείωση περίπου 30%, 

κυρίως λόγω της υιοθέτησης περισσότερο αποδοτικών, από πλευράς καυσίμου, καμίνων. 

ές διεργασίες, η εμφάνιση πτητικών οργανικών ενώσεων και μονοξειδίου του άνθρακα 

σχετίζεται με την ατελή καύση. Στις κάμινους παραγωγής τσιμέντου οι εκπομπές αυτές είναι αμελητέες, κάτω 

των αερίων στην κάμινο, των 

πολύ υψηλών θερμοκρασιών και των συνθηκών περίσσειας οξυγόνου. Οι συγκεντρώσεις μπορούν να 

αυξηθούν σε μικρό ποσοστό κατά τη διάρκεια της εκκίνησης. Αυτά τα γεγονότα συμβαίνουν από μία ή δύο 

Οι εκπομπές αλογόνων από πτητικές οργανικές ενώσεις, σε σχέση με την καύση, έχουν ενδιαφέρον 

μόνον όταν χρησιμοποιούνται εναλλακτικά καύσιμα. Μία σειρά από δοκιμές που έγιναν για τη χρήση των 

χαμηλά επίπεδα εκπομπών όλων των οργανικών ενώσεων και 

Εκπομπές οργανικών ενώσεων εμφανίζονται στα αρχικά στάδια της διεργασίας (προθέρμανση), όπου οι 

ούνται, καθώς θερμαίνονται. Ανάλογα με την 

ποιότητα της πρώτης ύλης, περίπου 1,5 με 6 g οργανικού άνθρακα/Kg κλίνκερ εισέρχονται στη διεργασία της 

παραγωγής. Διάφορες δοκιμές έδειξαν ότι η απελευθέρωση των οργανικών πραγματοποιείται σε θερμοκρασίες 
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μεταξύ 400-600°C. Η χρήση πρώτων υλών με μεγάλη περιεκτικότητα σε οργανικά (μάργα), οδηγεί σε 

εκπομπές που φτάνουν σε 100 mg/m

� Μέταλλα και ενώσεις τους 

Οι πρώτες ύλες και τα καύσιμα περιέχουν

ανάλογα με την περιοχή. Οι ενώσεις των μετάλλων μπορούν να διακριθούν σε τρεις κατηγορίες, με βάση την 

πτητικότητα και τα άλατα τους: 

Μέταλλα τα οποία είναι ή βρίσκονται σε ενώσεις που είναι μη

Fe, Mn, Cu, Ag 

Μέταλλα τα οποία είναι ή βρίσκονται σε ενώσεις που είναι ημι

Μέταλλα τα οποία είναι ή βρίσκονται σε ενώσεις που είναι πτητικές Hg, Ti.

Οι ενώσεις των μετάλλων που είναι π

της αποκονίωσης του εξερχόμενου αέρα. Οι υπόλοιπες μη

κλίνκερ, ως συστατικό του. 

� Πολυχλωριωμένες διβενζοδιοξίνες και διβενζοφουράνες (PCDF, PC

Οι πρώτες ύλες ή τα καύσιμα που περιέχουν χλωρίδια είναι δυνατόν να προκαλέσουν το σχηματισμό 

πολυχλωριωμένων διβενζοδιοξινών (PCDD) και πολυχλωριωμένων διβενζοφουρανών (PCDF). Οι PCDD/F 

σχηματίζονται κατά τη διάρκεια ή μετά την προθέρμανση, εφόσον υ

πρώτες ύλες (χλώριο και υδατάνθρακες). Από δεδομένα που έχουν καταγραφεί, οι συγκεντρώσεις ανέρχονται 

σε 0,1 ng/m3, το οποίο είναι και το όριο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία στην Ευρώπη.

� Υγρά Απόβλητα 

Τα υγρά απόβλητα στη βιομηχανία τσιμέντου προέρχονται μόνον από τα νερά ψύξης των μηχανημάτων 

και των καυσαερίων (πύργοι ψεκασμού), τα οποία όμως συνήθως κυκλοφορούν σε κλειστό κύκλωμα και έτσι 

δεν απορρίπτονται στο περιβάλλον. 

� Στερεά Απόβλητα 

Τα απόβλητα τα οποία παράγονται κατά την παραγωγή του κλίνκερ είναι συνήθως ανεπιθύμητες πέτρες, 

οι οποίες απομακρύνονται από τις πρώτες ύλες κατά την προετοιμασία της φαρίνας, σκόνη, η οποία 

απομακρύνεται από το ρεύμα της παράκαμψης και διάφορα υλικά συσκευασίας (χαρτί, ξυλ

σκόνη ανακυκλώνεται, είτε στο στάδιο της τροφοδοσίας του κλιβάνου με πρώτη ύλη, είτε στην τροφοδοσία 

του μύλου άλεσης του τσιμέντου. Για τον έλεγχο της περιεκτικότητας του προϊόντος σε αλκάλια, σε ορισμένα 

σημεία απορρίπτεται τελείως μέρος της σκόνης αυτής.

� Θόρυβος 

Ο βαρύς εξοπλισμός της εγκατάστασης (μύλοι φαρίνας και τσιμέντου) και οι μεγάλοι ανεμιστήρες 

προκαλούν αρκετό θόρυβο και δονήσεις.

� Οσμές 

Οι οσμές σπάνια αποτελούν πρόβλημα σε μία καλά λειτουργούσα εγκατάσταση.
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ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

C. Η χρήση πρώτων υλών με μεγάλη περιεκτικότητα σε οργανικά (μάργα), οδηγεί σε 

εκπομπές που φτάνουν σε 100 mg/m3. Για τις περισσότερες πρώτες ύλες οι εκπομπές είναι πολύ μικρότερες.

 

Οι πρώτες ύλες και τα καύσιμα περιέχουν μέταλλα των οποίων οι συγκεντρώσεις ποικίλουν ευρέως 

ανάλογα με την περιοχή. Οι ενώσεις των μετάλλων μπορούν να διακριθούν σε τρεις κατηγορίες, με βάση την 

Μέταλλα τα οποία είναι ή βρίσκονται σε ενώσεις που είναι μη-πτητικές Ba, Be, Cr, As, Ni, V, Al, Ti, Ca, 

Μέταλλα τα οποία είναι ή βρίσκονται σε ενώσεις που είναι ημι-πτητικές Sb, Cd, Pb, Se, Zn, K, Na

Μέταλλα τα οποία είναι ή βρίσκονται σε ενώσεις που είναι πτητικές Hg, Ti. 

Οι ενώσεις των μετάλλων που είναι πτητικές και βρίσκονται στη σκόνη, συλλέγονται κατά τη διεργασία 

της αποκονίωσης του εξερχόμενου αέρα. Οι υπόλοιπες μη-πτητικές ενώσεις δεσμεύονται και παραμένουν στο 

Πολυχλωριωμένες διβενζοδιοξίνες και διβενζοφουράνες (PCDF, PCDD/F) 

Οι πρώτες ύλες ή τα καύσιμα που περιέχουν χλωρίδια είναι δυνατόν να προκαλέσουν το σχηματισμό 

πολυχλωριωμένων διβενζοδιοξινών (PCDD) και πολυχλωριωμένων διβενζοφουρανών (PCDF). Οι PCDD/F 

σχηματίζονται κατά τη διάρκεια ή μετά την προθέρμανση, εφόσον υπάρχουν πρόδρομες ουσίες διαθέσιμες στις 

πρώτες ύλες (χλώριο και υδατάνθρακες). Από δεδομένα που έχουν καταγραφεί, οι συγκεντρώσεις ανέρχονται 

, το οποίο είναι και το όριο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία στην Ευρώπη.

πόβλητα στη βιομηχανία τσιμέντου προέρχονται μόνον από τα νερά ψύξης των μηχανημάτων 

και των καυσαερίων (πύργοι ψεκασμού), τα οποία όμως συνήθως κυκλοφορούν σε κλειστό κύκλωμα και έτσι 

 

α παράγονται κατά την παραγωγή του κλίνκερ είναι συνήθως ανεπιθύμητες πέτρες, 

οι οποίες απομακρύνονται από τις πρώτες ύλες κατά την προετοιμασία της φαρίνας, σκόνη, η οποία 

απομακρύνεται από το ρεύμα της παράκαμψης και διάφορα υλικά συσκευασίας (χαρτί, ξυλ

σκόνη ανακυκλώνεται, είτε στο στάδιο της τροφοδοσίας του κλιβάνου με πρώτη ύλη, είτε στην τροφοδοσία 

του μύλου άλεσης του τσιμέντου. Για τον έλεγχο της περιεκτικότητας του προϊόντος σε αλκάλια, σε ορισμένα 

ρος της σκόνης αυτής. 

Ο βαρύς εξοπλισμός της εγκατάστασης (μύλοι φαρίνας και τσιμέντου) και οι μεγάλοι ανεμιστήρες 

προκαλούν αρκετό θόρυβο και δονήσεις. 

Οι οσμές σπάνια αποτελούν πρόβλημα σε μία καλά λειτουργούσα εγκατάσταση.
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C. Η χρήση πρώτων υλών με μεγάλη περιεκτικότητα σε οργανικά (μάργα), οδηγεί σε 

. Για τις περισσότερες πρώτες ύλες οι εκπομπές είναι πολύ μικρότερες. 

μέταλλα των οποίων οι συγκεντρώσεις ποικίλουν ευρέως 

ανάλογα με την περιοχή. Οι ενώσεις των μετάλλων μπορούν να διακριθούν σε τρεις κατηγορίες, με βάση την 

Ba, Be, Cr, As, Ni, V, Al, Ti, Ca, 

πτητικές Sb, Cd, Pb, Se, Zn, K, Na 

τητικές και βρίσκονται στη σκόνη, συλλέγονται κατά τη διεργασία 

πτητικές ενώσεις δεσμεύονται και παραμένουν στο 

Οι πρώτες ύλες ή τα καύσιμα που περιέχουν χλωρίδια είναι δυνατόν να προκαλέσουν το σχηματισμό 

πολυχλωριωμένων διβενζοδιοξινών (PCDD) και πολυχλωριωμένων διβενζοφουρανών (PCDF). Οι PCDD/F 

πάρχουν πρόδρομες ουσίες διαθέσιμες στις 

πρώτες ύλες (χλώριο και υδατάνθρακες). Από δεδομένα που έχουν καταγραφεί, οι συγκεντρώσεις ανέρχονται 

, το οποίο είναι και το όριο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία στην Ευρώπη. 

πόβλητα στη βιομηχανία τσιμέντου προέρχονται μόνον από τα νερά ψύξης των μηχανημάτων 

και των καυσαερίων (πύργοι ψεκασμού), τα οποία όμως συνήθως κυκλοφορούν σε κλειστό κύκλωμα και έτσι 

α παράγονται κατά την παραγωγή του κλίνκερ είναι συνήθως ανεπιθύμητες πέτρες, 

οι οποίες απομακρύνονται από τις πρώτες ύλες κατά την προετοιμασία της φαρίνας, σκόνη, η οποία 

απομακρύνεται από το ρεύμα της παράκαμψης και διάφορα υλικά συσκευασίας (χαρτί, ξυλοπαλέττες κ.λπ.). Η 

σκόνη ανακυκλώνεται, είτε στο στάδιο της τροφοδοσίας του κλιβάνου με πρώτη ύλη, είτε στην τροφοδοσία 

του μύλου άλεσης του τσιμέντου. Για τον έλεγχο της περιεκτικότητας του προϊόντος σε αλκάλια, σε ορισμένα 

Ο βαρύς εξοπλισμός της εγκατάστασης (μύλοι φαρίνας και τσιμέντου) και οι μεγάλοι ανεμιστήρες 

Οι οσμές σπάνια αποτελούν πρόβλημα σε μία καλά λειτουργούσα εγκατάσταση. 
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 Παραγωγή βιομηχανικών αερίων

Ο κλάδος της παραγωγής βιομηχανικών αερίων είναι ιδιαίτερα διευρυμένος στην Ελλάδα. Εντούτοις, οι 

διεργασίες που ενέχουν χημική μετατροπή αφορούν μόνο την παραγωγή ακετυλενίου, υδρογόνου και 

πρωτοξείδιου του αζώτου. Οι υπόλοιπες παρασκε

Εξαιτίας της ιδιαιτερότητας του κλάδου ως προς το είδος της απαιτούμενης διεργασίας παραγωγής, οι πηγές 

ρύπανσης διαφέρουν ανάλογα με το προϊόν που παρασκευάζεται. 

πύργους ψύξης όπου πραγματοποιούνται απώλειες νερού ψύξης (εξάτμιση) και στα υγρα απόβλητα 

περιλαμβάνονται τα εξής: Στρατσώνα, 

 Συμπεράσματα 

Κατόπιν της αναλυτικής εξέτασης των ρύπων που παράγονται από τις πιο ρυπογόνες

βιοτεχνικές δραστηριότητες του Δήμου 

στην ευρύτερη περιοχή, προκύπτει ότι δεν

κρίσιμες τιμές ή να δημιουργούν προβλήματα στο βιο

ρύπανση στην περιοχή, οι ρύποι κυμαίνονται σε χαμηλά επίπεδα.

που είναι ήδη εγκατεστημένες στην περιοχή,

πρέπει να ακολουθούν τους περιορισμούς που τίθενται στους περιβαλλοντικούς τους όρους.

σκόπιμο οι βιομηχανικές μονάδες να εκσυγχρονίζουν τις τεχνικές στην

προϊόντων, ώστε να ελαχιστοποιούν όσο το δυνατόν

Όσον αφορά τα υγρά απόβλητα των βιομηχανικών μονάδων, καταλήγουν σε Εγκαταστάσεις

Επεξεργασίας Λυμάτων που διαθέτουν οι ίδιες οι βιομηχανίες, και στη συνέχεια σε

Διεύθυνση Υγιεινής της τ. Νομαρχίας αποδέκτες.

βιομηχανίες θα πρέπει να τηρούν τους 

τη λειτουργία τους και οι οποίες ακολουθούν τόσο τους ευρωπαϊκούς καταλόγου

ελληνική νομοθεσία.  

Στην περιοχή μελέτης παρατηρείται σημαντική βιομηχανική δραστηριότητα, με την

όλων των κλάδων που περιγράφηκαν παραπάνω. Η βιομηχανική

οδηγήσει στην υποβάθμιση των υδάτινων

σκόπιμη η μείωση των οργανικών και τοξικών φορτίων ρύπανσης τα οποία μπορεί να προέλθουν από τα 

αστικά λύματα και από τα βιομηχανικά απόβλητα.

 Εξόρυξη - Λατομεία 

Με την απόφαση των Υπουργών Δημοσίων Έργων και Ενέργειας & Φυσικών Πόρων με Α.Π. 15367/28

09-1983/ΦΕΚ 580/Β΄/7-10-1983 καθορίστηκαν οι περιοχές εντός του νομού Χανίων στις οποίες επιτρέπεται η 

εγκατάσταση λατομείων αδρανών υλικών. Στην απόφαση αναφέρονται 

Παπαδιανών, συνολικού εμβαδού 106,708 στρ. και η περιοχή Μαλάξας 
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ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

βιομηχανικών αερίων 

Ο κλάδος της παραγωγής βιομηχανικών αερίων είναι ιδιαίτερα διευρυμένος στην Ελλάδα. Εντούτοις, οι 

διεργασίες που ενέχουν χημική μετατροπή αφορούν μόνο την παραγωγή ακετυλενίου, υδρογόνου και 

πρωτοξείδιου του αζώτου. Οι υπόλοιπες παρασκευές βιομηχανικών αερίων αφορούν την εμφιάλωσή τους. 

Εξαιτίας της ιδιαιτερότητας του κλάδου ως προς το είδος της απαιτούμενης διεργασίας παραγωγής, οι πηγές 

ρύπανσης διαφέρουν ανάλογα με το προϊόν που παρασκευάζεται. Η ρύπανση οφείλεται κατά κύριο λόγο στου

πύργους ψύξης όπου πραγματοποιούνται απώλειες νερού ψύξης (εξάτμιση) και στα υγρα απόβλητα 

περιλαμβάνονται τα εξής: Στρατσώνα, Ca2+, SO4 
2-, Cl-, P. 

Κατόπιν της αναλυτικής εξέτασης των ρύπων που παράγονται από τις πιο ρυπογόνες

βιοτεχνικές δραστηριότητες του Δήμου Χανίων, και σύμφωνα με τα δεδομένα που υπάρχουν για τη ρύπανση 

στην ευρύτερη περιοχή, προκύπτει ότι δεν σημειώνονται περιπτώσεις που τα επίπεδα των ρύπων να ξεπερνούν 

δημιουργούν προβλήματα στο βιοτικό και αβιοτικό περιβάλλον.

ρύπανση στην περιοχή, οι ρύποι κυμαίνονται σε χαμηλά επίπεδα. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι βιομηχανίες 

που είναι ήδη εγκατεστημένες στην περιοχή, αλλά και αυτές που πιθανόν να εγκατασταθούν στο μέλλον, 

περιορισμούς που τίθενται στους περιβαλλοντικούς τους όρους.

σκόπιμο οι βιομηχανικές μονάδες να εκσυγχρονίζουν τις τεχνικές στην επεξεργασία και παραγωγή των 

προϊόντων, ώστε να ελαχιστοποιούν όσο το δυνατόν περισσότερο τις πιθανότητες ρύπανσης της ατμόσφαιρας.

Όσον αφορά τα υγρά απόβλητα των βιομηχανικών μονάδων, καταλήγουν σε Εγκαταστάσεις

Επεξεργασίας Λυμάτων που διαθέτουν οι ίδιες οι βιομηχανίες, και στη συνέχεια σε

Νομαρχίας αποδέκτες. Στον τομέα των στερεών αποβλήτων, οι επιμέρους 

τους όρους που έχουν τεθεί κατά τις περιβαλλοντικές τους αδειοδοτήσεις για 

και οι οποίες ακολουθούν τόσο τους ευρωπαϊκούς καταλόγου

Στην περιοχή μελέτης παρατηρείται σημαντική βιομηχανική δραστηριότητα, με την

όλων των κλάδων που περιγράφηκαν παραπάνω. Η βιομηχανική ανάπτυξη σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να 

οβάθμιση των υδάτινων οικοσυστημάτων της περιοχής. Για την εξυγίανση των υδάτων είναι 

οργανικών και τοξικών φορτίων ρύπανσης τα οποία μπορεί να προέλθουν από τα 

λύματα και από τα βιομηχανικά απόβλητα. 

Με την απόφαση των Υπουργών Δημοσίων Έργων και Ενέργειας & Φυσικών Πόρων με Α.Π. 15367/28

1983 καθορίστηκαν οι περιοχές εντός του νομού Χανίων στις οποίες επιτρέπεται η 

εγκατάσταση λατομείων αδρανών υλικών. Στην απόφαση αναφέρονται η περιοχή Παναγιάς Κοινότητας 

Παπαδιανών, συνολικού εμβαδού 106,708 στρ. και η περιοχή Μαλάξας – Μεγ. Χωραφίων, συνολικού εμβαδού 
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Σελ. 111 από 486 

Ο κλάδος της παραγωγής βιομηχανικών αερίων είναι ιδιαίτερα διευρυμένος στην Ελλάδα. Εντούτοις, οι 

διεργασίες που ενέχουν χημική μετατροπή αφορούν μόνο την παραγωγή ακετυλενίου, υδρογόνου και 

υές βιομηχανικών αερίων αφορούν την εμφιάλωσή τους. 

Εξαιτίας της ιδιαιτερότητας του κλάδου ως προς το είδος της απαιτούμενης διεργασίας παραγωγής, οι πηγές 

Η ρύπανση οφείλεται κατά κύριο λόγο στους 

πύργους ψύξης όπου πραγματοποιούνται απώλειες νερού ψύξης (εξάτμιση) και στα υγρα απόβλητα 

Κατόπιν της αναλυτικής εξέτασης των ρύπων που παράγονται από τις πιο ρυπογόνες βιομηχανικές – 

δεδομένα που υπάρχουν για τη ρύπανση 

σημειώνονται περιπτώσεις που τα επίπεδα των ρύπων να ξεπερνούν 

τικό και αβιοτικό περιβάλλον. Αναφορικά με την αέρια 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι βιομηχανίες 

αλλά και αυτές που πιθανόν να εγκατασταθούν στο μέλλον, θα 

περιορισμούς που τίθενται στους περιβαλλοντικούς τους όρους. Επιπλέον, κρίνεται 

επεξεργασία και παραγωγή των 

ερισσότερο τις πιθανότητες ρύπανσης της ατμόσφαιρας. 

Όσον αφορά τα υγρά απόβλητα των βιομηχανικών μονάδων, καταλήγουν σε Εγκαταστάσεις 

Επεξεργασίας Λυμάτων που διαθέτουν οι ίδιες οι βιομηχανίες, και στη συνέχεια σε εγκεκριμένους από τη 

Στον τομέα των στερεών αποβλήτων, οι επιμέρους 

όρους που έχουν τεθεί κατά τις περιβαλλοντικές τους αδειοδοτήσεις για 

και οι οποίες ακολουθούν τόσο τους ευρωπαϊκούς καταλόγους όσο και την ισχύουσα 

Στην περιοχή μελέτης παρατηρείται σημαντική βιομηχανική δραστηριότητα, με την παράλληλη ανάπτυξη 

ανάπτυξη σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να 

οικοσυστημάτων της περιοχής. Για την εξυγίανση των υδάτων είναι 

οργανικών και τοξικών φορτίων ρύπανσης τα οποία μπορεί να προέλθουν από τα 

Με την απόφαση των Υπουργών Δημοσίων Έργων και Ενέργειας & Φυσικών Πόρων με Α.Π. 15367/28-

1983 καθορίστηκαν οι περιοχές εντός του νομού Χανίων στις οποίες επιτρέπεται η 

η περιοχή Παναγιάς Κοινότητας 

Μεγ. Χωραφίων, συνολικού εμβαδού 



 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

 

 

200,104 στρ. Επιπλέον, με την απόφαση του Νομάρχη Χανίων με Α.Π. 1153/30

1995 και την απόφαση του Περιφ

τροποποίηση της παραπάνω καθορίστηκαν οι λατομικές περιοχές στη ΒΑ περιοχή του Νομού.

Όσον αφορά την άμεση περιοχή μελέτης, με την απόφαση της Δ/νσης Βιομηχανίας και Ορυκτού 

Πλούτου της Ν.Α. Χανίων με Α.Π.  Φ14.Λ.24/1177/97/14

αδρανών υλικών στην εταιρεία ΑΚΜΗ ΑΕ στη λατομική περιοχή Παναγιάς του Δ. Κεραμειών Κυδωνίας Ν. 

Χανίων, διάρκειας ισχύος έως 14/01/2018. Με την απόφαση της Δ/νσης Βιομηχα

Ν.Α. Χανίων με Α.Π. Φ14Λ.24/1230/23

λατομείου της ΑΚΜΗ ΑΕ που βρίσκεται στη λατομική περιοχή Παναγιάς Δ. Κεραμιών του νομού Χανίων», 

διάρκειας ισχύος έως 14/01/2018. Με την απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης της Ν.Α. Χανίων με Α.Π.  

Φ14.Λ.24/250/19-06-2008 χορηγήθηκε άδεια λειτουργίας (κατόπιν άδειας επέκτασης 

συγκροτήματος κατεργασίας αδρανών υλικών του λατομείου αδρανών υλικών ιδιοκτησίας ΑΚΜΗ ΜΠΕΤ

που βρίσκεται στη λατομική περιοχή Παναγιάς του Δ. Κεραμιών νομού Χανίων, διάρκειας ισχύος έως 

13/12/2016 και για συνολική ισχύ παραγωγικών μηχανημάτων 1720 ΗΡ. Η πιο πρόσφατη ανανέωση της 

απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του λατομείου, παραγμα

Απόφ. 1067/30-05-2012 του Τμήματος Περιβαλλοντικού & Χωρισκού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Κρήτης «Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την ανανέωση εκμετάλλευσης λατομικού χώρου 

αδρανών υλικών, έκτασης 45.358,38 τ

Ενότητας Κεραμιών, του Δήμου Χανίων, Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, από την εταιρεία ΑΚΜΗ Α.Ε.». 
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ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

200,104 στρ. Επιπλέον, με την απόφαση του Νομάρχη Χανίων με Α.Π. 1153/30-12

1995 και την απόφαση του Περιφερειακού Δ/ντή Ν. Χανίων με αρ. Φ5.3/362/11

τροποποίηση της παραπάνω καθορίστηκαν οι λατομικές περιοχές στη ΒΑ περιοχή του Νομού.

Όσον αφορά την άμεση περιοχή μελέτης, με την απόφαση της Δ/νσης Βιομηχανίας και Ορυκτού 

Χανίων με Α.Π.  Φ14.Λ.24/1177/97/14-01-1998 χορηγήθηκε άδεια εκμετάλλευσης λατομείου 

αδρανών υλικών στην εταιρεία ΑΚΜΗ ΑΕ στη λατομική περιοχή Παναγιάς του Δ. Κεραμειών Κυδωνίας Ν. 

Χανίων, διάρκειας ισχύος έως 14/01/2018. Με την απόφαση της Δ/νσης Βιομηχανίας & Ορυκτού Πλούτου της 

Ν.Α. Χανίων με Α.Π. Φ14Λ.24/1230/23-04-2002 χορηγήθηκε άδεια λειτουργίας αποθήκης εκρηκτικών υλών του 

λατομείου της ΑΚΜΗ ΑΕ που βρίσκεται στη λατομική περιοχή Παναγιάς Δ. Κεραμιών του νομού Χανίων», 

8. Με την απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης της Ν.Α. Χανίων με Α.Π.  

2008 χορηγήθηκε άδεια λειτουργίας (κατόπιν άδειας επέκτασης 

συγκροτήματος κατεργασίας αδρανών υλικών του λατομείου αδρανών υλικών ιδιοκτησίας ΑΚΜΗ ΜΠΕΤ

που βρίσκεται στη λατομική περιοχή Παναγιάς του Δ. Κεραμιών νομού Χανίων, διάρκειας ισχύος έως 

13/12/2016 και για συνολική ισχύ παραγωγικών μηχανημάτων 1720 ΗΡ. Η πιο πρόσφατη ανανέωση της 

απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του λατομείου, παραγματοποιήθηκε το Μάϊο του 2012 με την 

2012 του Τμήματος Περιβαλλοντικού & Χωρισκού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Κρήτης «Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την ανανέωση εκμετάλλευσης λατομικού χώρου 

αδρανών υλικών, έκτασης 45.358,38 τ.μ., εντός λατομικής περιοχής στη θέση «ΠΑΝΑΓΙΑ» της Δημοτικής 

Ενότητας Κεραμιών, του Δήμου Χανίων, Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, από την εταιρεία ΑΚΜΗ Α.Ε.». 
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12-1994/ΦΕΚ 32/Β΄/20-1-

ερειακού Δ/ντή Ν. Χανίων με αρ. Φ5.3/362/11-4-1995/ΦΕΚ 338 Β΄ για 

τροποποίηση της παραπάνω καθορίστηκαν οι λατομικές περιοχές στη ΒΑ περιοχή του Νομού. 

Όσον αφορά την άμεση περιοχή μελέτης, με την απόφαση της Δ/νσης Βιομηχανίας και Ορυκτού 

1998 χορηγήθηκε άδεια εκμετάλλευσης λατομείου 

αδρανών υλικών στην εταιρεία ΑΚΜΗ ΑΕ στη λατομική περιοχή Παναγιάς του Δ. Κεραμειών Κυδωνίας Ν. 

νίας & Ορυκτού Πλούτου της 

2002 χορηγήθηκε άδεια λειτουργίας αποθήκης εκρηκτικών υλών του 

λατομείου της ΑΚΜΗ ΑΕ που βρίσκεται στη λατομική περιοχή Παναγιάς Δ. Κεραμιών του νομού Χανίων», 

8. Με την απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης της Ν.Α. Χανίων με Α.Π.  

2008 χορηγήθηκε άδεια λειτουργίας (κατόπιν άδειας επέκτασης – εκσυγχρονισμού) του 

συγκροτήματος κατεργασίας αδρανών υλικών του λατομείου αδρανών υλικών ιδιοκτησίας ΑΚΜΗ ΜΠΕΤΟΝ ΑΕ 

που βρίσκεται στη λατομική περιοχή Παναγιάς του Δ. Κεραμιών νομού Χανίων, διάρκειας ισχύος έως 

13/12/2016 και για συνολική ισχύ παραγωγικών μηχανημάτων 1720 ΗΡ. Η πιο πρόσφατη ανανέωση της 

τοποιήθηκε το Μάϊο του 2012 με την 

2012 του Τμήματος Περιβαλλοντικού & Χωρισκού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Κρήτης «Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την ανανέωση εκμετάλλευσης λατομικού χώρου 

.μ., εντός λατομικής περιοχής στη θέση «ΠΑΝΑΓΙΑ» της Δημοτικής 

Ενότητας Κεραμιών, του Δήμου Χανίων, Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, από την εταιρεία ΑΚΜΗ Α.Ε.».  
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Σχέδιο Α.3.1.5.: 

 

Σχέδιο Α.3.1.6.: Λατομική περιοχή στην περιοχή 

 

Καμία από τις παραπάνω λατομικές περιοχές δεν χωροθετούνται εντός των ορίων της περιοχής μελέτης. 

Σημειώνεται, ότι 2 μικρά τμήματα των

τα όρια των ως άνω λατομικών περιοχών

Στην περιοχή μελέτης εντοπίζονται συνολικά 9 χώροι 

δανειοθαλάμους πάσης φύσης υλικών

κλίσεων που αποτυπώνονται στο χάρτη Α.3.1. Συγκεντρώνονται στις περιοχές που παρατηρούνται ιδιαίτερα 

απότομες κλίσης των Δ.Ε. Σούδας, Ελ. Βενιζέλου και Θερίσου.

Η εξόρυξη έχει ορατό περιβαλλοντικό αποτύπωμα μέσα στο φυσικό περιβάλλον, ειδικότ

περίπτωση των υπαίθριων εκμεταλλεύσεων

περιορισμένη, προσωρινή κι αναστρέψιμη. Οι επιπτώσεις της εξόρυξης αφορούν κυρίως στο τοπίο, τη 

βιοποικιλότητα, το θόρυβο και άλλες οχλήσεις για τις τοπ

(έκλυση σκόνης ή καυσαερίων) κατά τις διάφορες φάσεις των εξορυκτικών εργασιών καθώς και 

η ρύπανση των επιφανειακών και υπογείων υδάτων, λόγω αλλαγής τη

υδροφόρου ορίζοντα. 
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ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

 

Σχέδιο Α.3.1.5.: Λατομική περιοχή στην περιοχή Παναγιάς

 

Λατομική περιοχή στην περιοχή Μαλάξας – Μεγ. Χωραφίων

Καμία από τις παραπάνω λατομικές περιοχές δεν χωροθετούνται εντός των ορίων της περιοχής μελέτης. 

Σημειώνεται, ότι 2 μικρά τμήματα των Δ.Ε. Σούδας και Θερίσου, εμπίπτουν εντός της 

ατομικών περιοχών, όπως φαίνεται και στον χάρτη Α.3.1. 

Στην περιοχή μελέτης εντοπίζονται συνολικά 9 χώροι που περιλαμβάνουν 

πάσης φύσης υλικών, αποθεσιοθαλάμους, χώρους απόθεσης στείρων 

που αποτυπώνονται στο χάρτη Α.3.1. Συγκεντρώνονται στις περιοχές που παρατηρούνται ιδιαίτερα 

απότομες κλίσης των Δ.Ε. Σούδας, Ελ. Βενιζέλου και Θερίσου. 

εξόρυξη έχει ορατό περιβαλλοντικό αποτύπωμα μέσα στο φυσικό περιβάλλον, ειδικότ

ση των υπαίθριων εκμεταλλεύσεων, εντούτοις η αναμενόμενη «βλάβη» είναι υπό προϋποθέσεις 

περιορισμένη, προσωρινή κι αναστρέψιμη. Οι επιπτώσεις της εξόρυξης αφορούν κυρίως στο τοπίο, τη 

βιοποικιλότητα, το θόρυβο και άλλες οχλήσεις για τις τοπικές κοινότητες. Επίσης είναι δυνατή η αέρια ρύπανση 

(έκλυση σκόνης ή καυσαερίων) κατά τις διάφορες φάσεις των εξορυκτικών εργασιών καθώς και 

η ρύπανση των επιφανειακών και υπογείων υδάτων, λόγω αλλαγής της κοίτης χειμάρρων ή καταστροφής του 
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Λατομική περιοχή στην περιοχή Παναγιάς 

 

Μεγ. Χωραφίων 

Καμία από τις παραπάνω λατομικές περιοχές δεν χωροθετούνται εντός των ορίων της περιοχής μελέτης. 

της ζώνης των 1000μ. από 

που περιλαμβάνουν ανενεργά λατομεία, 

απόθεσης στείρων και πρανή απότομων 

που αποτυπώνονται στο χάρτη Α.3.1. Συγκεντρώνονται στις περιοχές που παρατηρούνται ιδιαίτερα 

εξόρυξη έχει ορατό περιβαλλοντικό αποτύπωμα μέσα στο φυσικό περιβάλλον, ειδικότερα στην 

, εντούτοις η αναμενόμενη «βλάβη» είναι υπό προϋποθέσεις 

περιορισμένη, προσωρινή κι αναστρέψιμη. Οι επιπτώσεις της εξόρυξης αφορούν κυρίως στο τοπίο, τη 

ικές κοινότητες. Επίσης είναι δυνατή η αέρια ρύπανση 

(έκλυση σκόνης ή καυσαερίων) κατά τις διάφορες φάσεις των εξορυκτικών εργασιών καθώς και –σπανιότερα- 

κοίτης χειμάρρων ή καταστροφής του 
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Το περιβαλλοντικό αποτύπωμα ενός εξορυκτικού έργου είναι δυνατόν να ελεγχθεί κι αυτό σχετίζεται με 

τον αποτελεσματικό σχεδιασμό, την ασφαλή λειτουργία, τη διαχείριση των εξορυκτικών αποβλήτων και την 

περαιτέρω αποκατάστασή του. Τα ληπτέα

εξαλείψουν τα «προβλήματα», αλλά να τα περιορίσουν σε ανεκτά επίπεδα.

Επίσης η διαχείριση των εξορυκτικών αποβλήτων μπορεί να ελεγχθεί αν γίνεται με τρόπο ώστε α) να 

μην τίθεται σε κίνδυνο η ανθρώπινη υγεία β) να μην χρησιμοποιούνται μέθοδοι που μπορούν να βλάψουν το 

περιβάλλον, και ειδικότερα τα ύδατα, τον αέρα, το έδαφος, την πανίδα και τη χλωρίδα και γ) να μην 

προκαλείται όχληση από θόρυβο ή οσμές ούτε να επηρεάζεται αρνητικά το τοπίο και οι τ

ενδιαφέροντος (ΚΥΑ 39624/2209/Ε103/2009 (ΦΕΚ 2076B/25.9.2009

τα απόβλητα εξορυκτικής βιομηχανίας).

Η αποκατάσταση του περιβάλλοντος λόγω των επιπτώσεων από τη λατομική δραστηριότητα, αποτελεί 

μία σημαντική υποχρέωση του εξορύκτη, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις εγκεκριμένες μελέτες, που θα 

πρέπει να εκπληρώνεται σταδιακά σε όλη τη διάρκεια λειτουργίας και σε όλες τις φάσε

του κάθε λατομείου. 

Από τεχνικής άποψης η αποκατάσταση περιλαμβάνει την κατάλληλη διαμόρφωση του ανάγλυφου 

(μερική ή ολική επιχωμάτωση του λατομικού χώρου) ή την πλήρωση των βαθμίδων με ικανού πάχους εδαφικό 

υλικό, με σκοπό την αποκατάσταση και προετοιμασία των επιφανειών για την εγκατάσταση (α)

με φύτευση ή/και σπορά από κατάλληλα είδη (ποώδη, θαμνώδη και δενδρώδη) καθώς και (β)

για τη συντήρησή της (δίκτυο άρδευσης κλπ).

υπόλοιπα έργα που σχετίζονται με τη μορφολογία του εδάφους, την ποιότητα της φυτικής γης, τα 

αντιδιαβρωτικά και τη στερέωση των αποθέσεων έχουν εκτελεστεί με επιτυχία.

Όμως παράλληλα με τη φυσική αποκατάσταση, τα τελευταία χρόνια εξετ

δυνατότητα της εναλλακτικής αξιοποίησης των ανενεργών και εγκαταλειμμένων λατομικών χώρων με σκοπό 

τη μετεξέλιξή τους σε χώρους κοινωφελών χρήσεων (ανάπτυξη πρασίνου, ή αθλοπαιδιών, ή αναψυχής κ.α.).

 

 Αγροτική Δραστηριότητα 

 

 Γεωργική Δραστηριότητα

Η γεωργική γη του Δήμου Χανίων καταλαμβάνει περίπου 94.000 

τριετίας 2006-2008, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ.

συνολικής γεωργικής έκτασης καταλαμβάνεται από δενδρώδεις καλλιέργειες. Οι αροτριαίες καλλιέργειες 

καταλαμβάνουν το 6,5%, η αγρανάπαυση το 5,8%, οι άμπελοι και σταφιδάμπελοι το 4,3% και τα κηπευτικά το 

3,2%, ενώ η έκταση φυτωρίων είναι πολύ π

κυρίως στις Δ.Ε. Θερίσου (25,9% του συνόλου), Κεραμιών (22,0%) και Ακρωτηρίου (19,9%). Σε επίπεδο Δ.Κ.

Τ.Κ., οι μεγαλύτερες εκτάσεις εντοπίζονται στις Δ.Κ.
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ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

Το περιβαλλοντικό αποτύπωμα ενός εξορυκτικού έργου είναι δυνατόν να ελεγχθεί κι αυτό σχετίζεται με 

τον αποτελεσματικό σχεδιασμό, την ασφαλή λειτουργία, τη διαχείριση των εξορυκτικών αποβλήτων και την 

περαιτέρω αποκατάστασή του. Τα ληπτέα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος, συνήθως δεν στοχεύουν να 

εξαλείψουν τα «προβλήματα», αλλά να τα περιορίσουν σε ανεκτά επίπεδα. 

Επίσης η διαχείριση των εξορυκτικών αποβλήτων μπορεί να ελεγχθεί αν γίνεται με τρόπο ώστε α) να 

ρώπινη υγεία β) να μην χρησιμοποιούνται μέθοδοι που μπορούν να βλάψουν το 

περιβάλλον, και ειδικότερα τα ύδατα, τον αέρα, το έδαφος, την πανίδα και τη χλωρίδα και γ) να μην 

προκαλείται όχληση από θόρυβο ή οσμές ούτε να επηρεάζεται αρνητικά το τοπίο και οι τ

ΚΥΑ 39624/2209/Ε103/2009 (ΦΕΚ 2076B/25.9.2009), ενσωμάτωση οδηγίας 2006/21/EU,για 

τα απόβλητα εξορυκτικής βιομηχανίας). 

περιβάλλοντος λόγω των επιπτώσεων από τη λατομική δραστηριότητα, αποτελεί 

μία σημαντική υποχρέωση του εξορύκτη, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις εγκεκριμένες μελέτες, που θα 

πρέπει να εκπληρώνεται σταδιακά σε όλη τη διάρκεια λειτουργίας και σε όλες τις φάσε

Από τεχνικής άποψης η αποκατάσταση περιλαμβάνει την κατάλληλη διαμόρφωση του ανάγλυφου 

(μερική ή ολική επιχωμάτωση του λατομικού χώρου) ή την πλήρωση των βαθμίδων με ικανού πάχους εδαφικό 

σταση και προετοιμασία των επιφανειών για την εγκατάσταση (α)

με φύτευση ή/και σπορά από κατάλληλα είδη (ποώδη, θαμνώδη και δενδρώδη) καθώς και (β)

για τη συντήρησή της (δίκτυο άρδευσης κλπ). Οι εργασίες εγκατάστασης της βλάστηση

υπόλοιπα έργα που σχετίζονται με τη μορφολογία του εδάφους, την ποιότητα της φυτικής γης, τα 

αντιδιαβρωτικά και τη στερέωση των αποθέσεων έχουν εκτελεστεί με επιτυχία. 

Όμως παράλληλα με τη φυσική αποκατάσταση, τα τελευταία χρόνια εξετάζεται με ιδιαίτερη βαρύτητα η 

δυνατότητα της εναλλακτικής αξιοποίησης των ανενεργών και εγκαταλειμμένων λατομικών χώρων με σκοπό 

τη μετεξέλιξή τους σε χώρους κοινωφελών χρήσεων (ανάπτυξη πρασίνου, ή αθλοπαιδιών, ή αναψυχής κ.α.).

ραστηριότητα (γεωργο-κτηνοτροφική, λιπάσματα, φυτοφάρμακα κ.ά.)

Γεωργική Δραστηριότητα 

Η γεωργική γη του Δήμου Χανίων καταλαμβάνει περίπου 94.000 στρέμματα κατά μέσο

2008, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ. Στο σύνολο του Δήμου 

συνολικής γεωργικής έκτασης καταλαμβάνεται από δενδρώδεις καλλιέργειες. Οι αροτριαίες καλλιέργειες 

καταλαμβάνουν το 6,5%, η αγρανάπαυση το 5,8%, οι άμπελοι και σταφιδάμπελοι το 4,3% και τα κηπευτικά το 

3,2%, ενώ η έκταση φυτωρίων είναι πολύ περιορισμένη. Οι γεωργικές εκτάσεις του Δήμου συγκεντρώνονται 

κυρίως στις Δ.Ε. Θερίσου (25,9% του συνόλου), Κεραμιών (22,0%) και Ακρωτηρίου (19,9%). Σε επίπεδο Δ.Κ.

Τ.Κ., οι μεγαλύτερες εκτάσεις εντοπίζονται στις Δ.Κ.-Τ.Κ. Βαρυπέτρου (9,9%), Αγιάς (7,0%), Κ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 

Σελ. 114 από 486 

Το περιβαλλοντικό αποτύπωμα ενός εξορυκτικού έργου είναι δυνατόν να ελεγχθεί κι αυτό σχετίζεται με 

τον αποτελεσματικό σχεδιασμό, την ασφαλή λειτουργία, τη διαχείριση των εξορυκτικών αποβλήτων και την 

μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος, συνήθως δεν στοχεύουν να 

Επίσης η διαχείριση των εξορυκτικών αποβλήτων μπορεί να ελεγχθεί αν γίνεται με τρόπο ώστε α) να 

ρώπινη υγεία β) να μην χρησιμοποιούνται μέθοδοι που μπορούν να βλάψουν το 

περιβάλλον, και ειδικότερα τα ύδατα, τον αέρα, το έδαφος, την πανίδα και τη χλωρίδα και γ) να μην 

προκαλείται όχληση από θόρυβο ή οσμές ούτε να επηρεάζεται αρνητικά το τοπίο και οι τοποθεσίες ιδιαίτερου 

), ενσωμάτωση οδηγίας 2006/21/EU,για 

περιβάλλοντος λόγω των επιπτώσεων από τη λατομική δραστηριότητα, αποτελεί 

μία σημαντική υποχρέωση του εξορύκτη, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις εγκεκριμένες μελέτες, που θα 

πρέπει να εκπληρώνεται σταδιακά σε όλη τη διάρκεια λειτουργίας και σε όλες τις φάσεις της εκμετάλλευσης 

Από τεχνικής άποψης η αποκατάσταση περιλαμβάνει την κατάλληλη διαμόρφωση του ανάγλυφου 

(μερική ή ολική επιχωμάτωση του λατομικού χώρου) ή την πλήρωση των βαθμίδων με ικανού πάχους εδαφικό 

σταση και προετοιμασία των επιφανειών για την εγκατάσταση (α) της βλάστησης 

με φύτευση ή/και σπορά από κατάλληλα είδη (ποώδη, θαμνώδη και δενδρώδη) καθώς και (β) της υποδομής 

Οι εργασίες εγκατάστασης της βλάστησης προϋποθέτουν ότι τα 

υπόλοιπα έργα που σχετίζονται με τη μορφολογία του εδάφους, την ποιότητα της φυτικής γης, τα 

άζεται με ιδιαίτερη βαρύτητα η 

δυνατότητα της εναλλακτικής αξιοποίησης των ανενεργών και εγκαταλειμμένων λατομικών χώρων με σκοπό 

τη μετεξέλιξή τους σε χώρους κοινωφελών χρήσεων (ανάπτυξη πρασίνου, ή αθλοπαιδιών, ή αναψυχής κ.α.). 

κτηνοτροφική, λιπάσματα, φυτοφάρμακα κ.ά.) 

στρέμματα κατά μέσο ετήσιο όρο της 

 Χανίων, περίπου 80% της 

συνολικής γεωργικής έκτασης καταλαμβάνεται από δενδρώδεις καλλιέργειες. Οι αροτριαίες καλλιέργειες 

καταλαμβάνουν το 6,5%, η αγρανάπαυση το 5,8%, οι άμπελοι και σταφιδάμπελοι το 4,3% και τα κηπευτικά το 

εριορισμένη. Οι γεωργικές εκτάσεις του Δήμου συγκεντρώνονται 

κυρίως στις Δ.Ε. Θερίσου (25,9% του συνόλου), Κεραμιών (22,0%) και Ακρωτηρίου (19,9%). Σε επίπεδο Δ.Κ.-

Τ.Κ. Βαρυπέτρου (9,9%), Αγιάς (7,0%), Κοντοπούλων 
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(6,8%), Περιβολίων (6,1%) κλπ. Η γεωργική έκταση στην έντονα αστικοποιημένη Δ.Κ. Χανίων είναι εύλογα 

περιορισμένη. 

Με εξαίρεση τις Δ.Κ. Χανίων και Θερίσου, σε όλες τις άλλες Δ.Κ.

καταλαμβάνουν άνω του μισού της γεωργικής έκτασης 

Στη Δ.Κ. Θερίσου, σχετικά σημαντικά ποσοστά της συνολικής γεωργικής έκτασης καλύπτονται από αροτριαίες 

καλλιέργειες και αμπέλια-σταφιδαμπέλια, ενώ οι αροτριαίες καλλιέργειες αναλογού

συνολικής γεωργικής γης της Δ.Κ. Χανίων (που όμως, όπως προαναφέρθηκε, είναι πολύ περιορισμένη). Άλλες 

σχετικά σημαντικές εκτάσεις σε καλλιέργειες πλην δενδρωδών εντοπίζονται:

 Αροτριαίες καλλιέργειες: Στις Δ.Κ.

 Κηπευτική γη, θερμοκήπια κλπ.: Στις Δ.Κ.

 Άμπελοι-σταφιδάμπελοι: Στις Δ.Κ.

 Φυτώρια: Η μεγαλύτερη σχετική έκταση (μόλις 11 στρέμματα) εντοπίζεται

Το μεγαλύτερο μέρος της γεωργικής γης καταλαμβάνεται από ελαιόδενδρα για ελιές ελαιοποίησης (68,2% 

του συνόλου, εξ ου και η μεγάλη έκταση των δενδρωδών καλλιεργειών στο Δήμο συνολικά και στις 

περισσότερες χωρικές ενότητές του). Αξιόλογ

πορτοκαλιές (10,1%), μανταρινιές (6,1%) και αμπέλια κυρίως για οινοπαραγωγή (4,4%). Η έκταση που 

αποδίδεται στην καλλιέργεια οποιουδήποτε άλλου προϊόντος δεν υπερβαίνει το 1,5% της συνολικής γεωργικής 

γης του Δήμου. Μεγαλύτερη σχετική έκταση (μόλις 11 στρέμματα) εντοπίζεται στη Δ.Κ. Νεροκούρου.

Η παραγωγή έχει μεταβεί σε μορφές ανάπτυξης εντατικών παραγωγικών διαδικασιών με σύγχρονη 

τεχνολογία (για καλύτερες αποδόσεις). 

τελευταία χρόνια με την εισαγωγή σύγχρονης τεχνολογίας, η συστηματική χρήση μεγάλων ποσοτήτων 

λιπασμάτων σε συνδυασμό με τις 

ποσοτήτων φυτοφαρμάκων, προκειμένου να επιτευχθεί ικανοποιητική φυτοπροστασία. 

Ο όρος «φυτοφάρμακα» αποτελεί γενική ονομασία που καλύπτει όλες τις ουσίες ή προϊόντα που 

προσβάλλουν επιβλαβείς οργανισμούς. Μεταξύ των φυτοφαρμάκων πρέπει να είναι σαφής η διάκρισ

 των φυτοφαρμακευτικών προϊόντων. Πρόκειται για δραστικά συστατικά και για παρασκευάσματα που 

περιέχουν ένα ή περισσότερα δραστικά συστατικά που χρησιμοποιούνται για την προστασία των 

φυτών ή των φυτικών προϊόντων από επιβλαβείς οργανισμούς ή προκ

των εν λόγω οργανισμών. Τα ΦΦΠ χρησιμοποιούνται ιδίως στη γεωργία

 των βιοκτόνων. Πρόκειται για δραστικά συστατικά και παρασκευάσματα που περιέχουν ένα ή 

περισσότερα δραστικά συστατικά που χρησιμοποιούνται σε μη γεωργικούς τομεί

εφαρμογές όπως η συντήρηση/προστασία του ξύλου, η απολύμανση ή ορισμένες οικιακές χρήσεις. 

Βασικά συστατικά των χρησιμοποιούμενων φυτοφαρμάκων είναι διάφορες ενώσεις αρσενικού, φθορίου 

και φωσφόρου με χλωριωμένους υδρογονάνθρακες ή ενώσε

εισπνοής ή επαφής. Οι πιο δραστικές απ’ αυτές είναι τα πολυχλωριωμένα διφαινύλια. Είναι γνωστό ότι οι 
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(6,8%), Περιβολίων (6,1%) κλπ. Η γεωργική έκταση στην έντονα αστικοποιημένη Δ.Κ. Χανίων είναι εύλογα 

Με εξαίρεση τις Δ.Κ. Χανίων και Θερίσου, σε όλες τις άλλες Δ.Κ.-Τ.Κ. του Δήμου οι δενδρώδεις καλλιέργειες 

σού της γεωργικής έκτασης – κατά ποσοστά που ποικίλουν μεταξύ 54,3

Στη Δ.Κ. Θερίσου, σχετικά σημαντικά ποσοστά της συνολικής γεωργικής έκτασης καλύπτονται από αροτριαίες 

σταφιδαμπέλια, ενώ οι αροτριαίες καλλιέργειες αναλογού

συνολικής γεωργικής γης της Δ.Κ. Χανίων (που όμως, όπως προαναφέρθηκε, είναι πολύ περιορισμένη). Άλλες 

σχετικά σημαντικές εκτάσεις σε καλλιέργειες πλην δενδρωδών εντοπίζονται: 

Αροτριαίες καλλιέργειες: Στις Δ.Κ.-Τ.Κ. Βαρυπέτρου, Αρωνίου και Κουνουπιδιανών.

Κηπευτική γη, θερμοκήπια κλπ.: Στις Δ.Κ.-Τ.Κ. Μουρνιών, Βαρυπέτρου και Κοντοπούλων.

σταφιδάμπελοι: Στις Δ.Κ.-Τ.Κ. Κουνουπιδιανών, Παππαδιανών και Κοντοπούλων.

Φυτώρια: Η μεγαλύτερη σχετική έκταση (μόλις 11 στρέμματα) εντοπίζεται στη Δ.Κ. Νεροκούρου

Το μεγαλύτερο μέρος της γεωργικής γης καταλαμβάνεται από ελαιόδενδρα για ελιές ελαιοποίησης (68,2% 

του συνόλου, εξ ου και η μεγάλη έκταση των δενδρωδών καλλιεργειών στο Δήμο συνολικά και στις 

περισσότερες χωρικές ενότητές του). Αξιόλογο ποσοστό της γεωργικής γης καταλαμβάνεται επίσης από 

πορτοκαλιές (10,1%), μανταρινιές (6,1%) και αμπέλια κυρίως για οινοπαραγωγή (4,4%). Η έκταση που 

αποδίδεται στην καλλιέργεια οποιουδήποτε άλλου προϊόντος δεν υπερβαίνει το 1,5% της συνολικής γεωργικής 

εγαλύτερη σχετική έκταση (μόλις 11 στρέμματα) εντοπίζεται στη Δ.Κ. Νεροκούρου.

Η παραγωγή έχει μεταβεί σε μορφές ανάπτυξης εντατικών παραγωγικών διαδικασιών με σύγχρονη 

τεχνολογία (για καλύτερες αποδόσεις). Πέραν της βελτίωσης που επήλθε στην παραγωγική διαδικασία τα 

τελευταία χρόνια με την εισαγωγή σύγχρονης τεχνολογίας, η συστηματική χρήση μεγάλων ποσοτήτων 

λιπασμάτων σε συνδυασμό με τις επικρατούσες κλιματολογικές συνθήκες, επιβάλλει τη χρήση μεγάλων 

ήτων φυτοφαρμάκων, προκειμένου να επιτευχθεί ικανοποιητική φυτοπροστασία. 

Ο όρος «φυτοφάρμακα» αποτελεί γενική ονομασία που καλύπτει όλες τις ουσίες ή προϊόντα που 

προσβάλλουν επιβλαβείς οργανισμούς. Μεταξύ των φυτοφαρμάκων πρέπει να είναι σαφής η διάκρισ

των φυτοφαρμακευτικών προϊόντων. Πρόκειται για δραστικά συστατικά και για παρασκευάσματα που 

περιέχουν ένα ή περισσότερα δραστικά συστατικά που χρησιμοποιούνται για την προστασία των 

φυτών ή των φυτικών προϊόντων από επιβλαβείς οργανισμούς ή προκειμένου να προληφθεί η δράση 

των εν λόγω οργανισμών. Τα ΦΦΠ χρησιμοποιούνται ιδίως στη γεωργία 

των βιοκτόνων. Πρόκειται για δραστικά συστατικά και παρασκευάσματα που περιέχουν ένα ή 

περισσότερα δραστικά συστατικά που χρησιμοποιούνται σε μη γεωργικούς τομεί

εφαρμογές όπως η συντήρηση/προστασία του ξύλου, η απολύμανση ή ορισμένες οικιακές χρήσεις. 

Βασικά συστατικά των χρησιμοποιούμενων φυτοφαρμάκων είναι διάφορες ενώσεις αρσενικού, φθορίου 

και φωσφόρου με χλωριωμένους υδρογονάνθρακες ή ενώσεις βαρέων μετάλλων που δρουν μέσω κατάποσης, 

εισπνοής ή επαφής. Οι πιο δραστικές απ’ αυτές είναι τα πολυχλωριωμένα διφαινύλια. Είναι γνωστό ότι οι 
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(6,8%), Περιβολίων (6,1%) κλπ. Η γεωργική έκταση στην έντονα αστικοποιημένη Δ.Κ. Χανίων είναι εύλογα 

Τ.Κ. του Δήμου οι δενδρώδεις καλλιέργειες 

κατά ποσοστά που ποικίλουν μεταξύ 54,3-96,2%. 

Στη Δ.Κ. Θερίσου, σχετικά σημαντικά ποσοστά της συνολικής γεωργικής έκτασης καλύπτονται από αροτριαίες 

σταφιδαμπέλια, ενώ οι αροτριαίες καλλιέργειες αναλογούν σε σχεδόν 50% της 

συνολικής γεωργικής γης της Δ.Κ. Χανίων (που όμως, όπως προαναφέρθηκε, είναι πολύ περιορισμένη). Άλλες 

και Κουνουπιδιανών. 

Τ.Κ. Μουρνιών, Βαρυπέτρου και Κοντοπούλων. 

Τ.Κ. Κουνουπιδιανών, Παππαδιανών και Κοντοπούλων. 

στη Δ.Κ. Νεροκούρου 

Το μεγαλύτερο μέρος της γεωργικής γης καταλαμβάνεται από ελαιόδενδρα για ελιές ελαιοποίησης (68,2% 

του συνόλου, εξ ου και η μεγάλη έκταση των δενδρωδών καλλιεργειών στο Δήμο συνολικά και στις 

ο ποσοστό της γεωργικής γης καταλαμβάνεται επίσης από 

πορτοκαλιές (10,1%), μανταρινιές (6,1%) και αμπέλια κυρίως για οινοπαραγωγή (4,4%). Η έκταση που 

αποδίδεται στην καλλιέργεια οποιουδήποτε άλλου προϊόντος δεν υπερβαίνει το 1,5% της συνολικής γεωργικής 

εγαλύτερη σχετική έκταση (μόλις 11 στρέμματα) εντοπίζεται στη Δ.Κ. Νεροκούρου. 

Η παραγωγή έχει μεταβεί σε μορφές ανάπτυξης εντατικών παραγωγικών διαδικασιών με σύγχρονη 

Πέραν της βελτίωσης που επήλθε στην παραγωγική διαδικασία τα 

τελευταία χρόνια με την εισαγωγή σύγχρονης τεχνολογίας, η συστηματική χρήση μεγάλων ποσοτήτων 

κρατούσες κλιματολογικές συνθήκες, επιβάλλει τη χρήση μεγάλων 

ήτων φυτοφαρμάκων, προκειμένου να επιτευχθεί ικανοποιητική φυτοπροστασία.  

Ο όρος «φυτοφάρμακα» αποτελεί γενική ονομασία που καλύπτει όλες τις ουσίες ή προϊόντα που 

προσβάλλουν επιβλαβείς οργανισμούς. Μεταξύ των φυτοφαρμάκων πρέπει να είναι σαφής η διάκριση μεταξύ: 

των φυτοφαρμακευτικών προϊόντων. Πρόκειται για δραστικά συστατικά και για παρασκευάσματα που 

περιέχουν ένα ή περισσότερα δραστικά συστατικά που χρησιμοποιούνται για την προστασία των 

ειμένου να προληφθεί η δράση 

των βιοκτόνων. Πρόκειται για δραστικά συστατικά και παρασκευάσματα που περιέχουν ένα ή 

περισσότερα δραστικά συστατικά που χρησιμοποιούνται σε μη γεωργικούς τομείς, λόγου χάριν σε 

εφαρμογές όπως η συντήρηση/προστασία του ξύλου, η απολύμανση ή ορισμένες οικιακές χρήσεις.  

Βασικά συστατικά των χρησιμοποιούμενων φυτοφαρμάκων είναι διάφορες ενώσεις αρσενικού, φθορίου 

ις βαρέων μετάλλων που δρουν μέσω κατάποσης, 

εισπνοής ή επαφής. Οι πιο δραστικές απ’ αυτές είναι τα πολυχλωριωμένα διφαινύλια. Είναι γνωστό ότι οι 
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δραστικές ουσίες των φυτοφαρμάκων αποδομούνται δύσκολα. Μερικά φυτοφάρμακα όταν μεταβολίζονται, 

δίνουν προϊόντα, μεταβολίτες, που είναι πιο δραστικά και επικίνδυνα απ’ ότι τα ίδια τα φυτοφάρμακα. Τα 

φυτοφάρμακα μέσω μιας σειράς φυσικών, χημικών και βιολογικών διεργασιών, καταλήγουν στα επιφανειακά 

νερά, τα οποία ρυπαίνουν. Στην περίπτωση των χλωριωμένων παρασκευα

χρόνια ή και δεκαετίες ακόμη και μπορεί να αποβεί επικίνδυνη για τους ζώντες οργανισμούς. Ο κύκλος της 

ρύπανσης κλείνει με τη ρύπανση του πόσιμου νερού.

Η εκτίμηση πάντως της σημερινής κατάστασης των αποδεκτών, σε σχέση με 

δυνατή. 

Σε ότι αφορά τα λιπάσματα, τα νιτρικά και φωσφορικά άλατα που περιέχουν, συμβάλλουν στον 

ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων, θέτοντας σε κίνδυνο τους ευαίσθητους οργανισμούς που ζουν σ’ αυτά. 

Ένα μέρος των λιπασμάτων και των φυτοφαρμάκων που δεν απορροφάται από τα φυτά, συσσωρεύεται στο 

έδαφος ή καταλήγει στα υπόγεια νερά, δημιουργώντας προβλήματα ρύπανσης στους εν λόγω αποδέκτες.

Η αλόγιστη χρήση φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων καθώς και η μη ορθολογική διαχείριση του υδάτινου 

δυναμικού, μπορεί να προκαλέσει σημαντικές διαταραχές στο φυσικό περιβάλλον και τον άνθρωπο. Η 

γενικότερη οικολογική επίπτωση των φυτοφαρμάκων συνίσταται:

� στην τοξικότητά τους που αφορά ένα πολύ ευρύ φάσμα οργανισμών,

� στην παραμονή τους στη φύση με την αρχ

δράση), που έχει σαν συνέπεια τη συσσώρευσή και την είσοδό τους στην τροφική αλυσίδα, με 

αποτέλεσμα μεταλλάξεις και αναπαραγωγικές δυσλειτουργίες στους ζώντες οργανισμούς,

� στην ικανότητα μετακίνησής τους, μακ

Ως αποτέλεσμα όλων των παραπάνω, σύμφωνα με την Οδηγία 91/676/ΕΟΚ ‘‘για την προστασία των 

υδάτων από την ρύπανση που προκαλείται από γεωργικές δραστηριότητες’’, θα πρέπει να ληφθούν όλα τα 

απαραίτητα μέτρα για την προστασία

Πρακτικής’’ καθώς και Πρόγραμμα Δράσης για την προώθηση και εφαρμογή τους. Η προσπάθεια μείωσης 

νιτρορύπανσης γεωργικής προέλευσης  στοχεύει ουσιαστικά στην προστασία των υδάτινων πόρων με με

της ρύπανσης από νιτρικά και στην ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων.

Όσον αφορά τις επιπτώσεις στο έδαφος από τη γεωργική δραστηριότητα, στην περίπτωση των 

λιπασμάτων (νιτρικό και θειικό αμμώνιο, ουρία, φωσφορικά άλατα, άλατα καλίου) το έδαφος 

θρεπτικά συστατικά για τα φυτά, αλλά δεν προσθέτουν τίποτα στην περίπτωση των χουμικών και των 

απαραίτητων εδαφικών ιχνοστοιχείων. Το αποτέλεσμα είναι η μείωση της οργανικής ύλης, η πορώδης υφή του 

εδάφους αλλοιώνεται και η συγκράτηση του 

η απώλεια θρεπτικών συστατικών και μειώνεται η γονιμότητα του εδάφους. Η προσπάθεια των γεωργών να 

αυξήσουν την απόδοση (χωρίς τη σωστή διαχείριση του προβλήματος) οδηγεί στην αύξηση της τοξικότη

των νιτρικών και άλλων λιπασμάτων στο έδαφος και στα νερά.
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ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

δραστικές ουσίες των φυτοφαρμάκων αποδομούνται δύσκολα. Μερικά φυτοφάρμακα όταν μεταβολίζονται, 

τα, μεταβολίτες, που είναι πιο δραστικά και επικίνδυνα απ’ ότι τα ίδια τα φυτοφάρμακα. Τα 

φυτοφάρμακα μέσω μιας σειράς φυσικών, χημικών και βιολογικών διεργασιών, καταλήγουν στα επιφανειακά 

νερά, τα οποία ρυπαίνουν. Στην περίπτωση των χλωριωμένων παρασκευασμάτων η ρύπανση διατηρείται για 

χρόνια ή και δεκαετίες ακόμη και μπορεί να αποβεί επικίνδυνη για τους ζώντες οργανισμούς. Ο κύκλος της 

ρύπανσης κλείνει με τη ρύπανση του πόσιμου νερού. 

Η εκτίμηση πάντως της σημερινής κατάστασης των αποδεκτών, σε σχέση με τα φυτοφάρμακα δεν είναι 

Σε ότι αφορά τα λιπάσματα, τα νιτρικά και φωσφορικά άλατα που περιέχουν, συμβάλλουν στον 

ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων, θέτοντας σε κίνδυνο τους ευαίσθητους οργανισμούς που ζουν σ’ αυτά. 

ν φυτοφαρμάκων που δεν απορροφάται από τα φυτά, συσσωρεύεται στο 

έδαφος ή καταλήγει στα υπόγεια νερά, δημιουργώντας προβλήματα ρύπανσης στους εν λόγω αποδέκτες.

Η αλόγιστη χρήση φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων καθώς και η μη ορθολογική διαχείριση του υδάτινου 

δυναμικού, μπορεί να προκαλέσει σημαντικές διαταραχές στο φυσικό περιβάλλον και τον άνθρωπο. Η 

γενικότερη οικολογική επίπτωση των φυτοφαρμάκων συνίσταται: 

στην τοξικότητά τους που αφορά ένα πολύ ευρύ φάσμα οργανισμών, 

στην παραμονή τους στη φύση με την αρχική τους μορφή ή σαν μεταβολιτών (υπολειμματική 

δράση), που έχει σαν συνέπεια τη συσσώρευσή και την είσοδό τους στην τροφική αλυσίδα, με 

αποτέλεσμα μεταλλάξεις και αναπαραγωγικές δυσλειτουργίες στους ζώντες οργανισμούς,

στην ικανότητα μετακίνησής τους, μακριά από τον τόπο εφαρμογής τους.

Ως αποτέλεσμα όλων των παραπάνω, σύμφωνα με την Οδηγία 91/676/ΕΟΚ ‘‘για την προστασία των 

υδάτων από την ρύπανση που προκαλείται από γεωργικές δραστηριότητες’’, θα πρέπει να ληφθούν όλα τα 

απαραίτητα μέτρα για την προστασία της περιοχής. Θα πρέπει να θεσπισθούν ‘‘Κώδικες Ορθής Γεωργικής 

Πρακτικής’’ καθώς και Πρόγραμμα Δράσης για την προώθηση και εφαρμογή τους. Η προσπάθεια μείωσης 

νιτρορύπανσης γεωργικής προέλευσης  στοχεύει ουσιαστικά στην προστασία των υδάτινων πόρων με με

της ρύπανσης από νιτρικά και στην ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων. 

Όσον αφορά τις επιπτώσεις στο έδαφος από τη γεωργική δραστηριότητα, στην περίπτωση των 

(νιτρικό και θειικό αμμώνιο, ουρία, φωσφορικά άλατα, άλατα καλίου) το έδαφος 

θρεπτικά συστατικά για τα φυτά, αλλά δεν προσθέτουν τίποτα στην περίπτωση των χουμικών και των 

απαραίτητων εδαφικών ιχνοστοιχείων. Το αποτέλεσμα είναι η μείωση της οργανικής ύλης, η πορώδης υφή του 

εδάφους αλλοιώνεται και η συγκράτηση του νερού στο έδαφος μειώνεται. Με τη μείωση του νερού αυξάνεται 

η απώλεια θρεπτικών συστατικών και μειώνεται η γονιμότητα του εδάφους. Η προσπάθεια των γεωργών να 

αυξήσουν την απόδοση (χωρίς τη σωστή διαχείριση του προβλήματος) οδηγεί στην αύξηση της τοξικότη

των νιτρικών και άλλων λιπασμάτων στο έδαφος και στα νερά. 
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Σελ. 116 από 486 

δραστικές ουσίες των φυτοφαρμάκων αποδομούνται δύσκολα. Μερικά φυτοφάρμακα όταν μεταβολίζονται, 

τα, μεταβολίτες, που είναι πιο δραστικά και επικίνδυνα απ’ ότι τα ίδια τα φυτοφάρμακα. Τα 

φυτοφάρμακα μέσω μιας σειράς φυσικών, χημικών και βιολογικών διεργασιών, καταλήγουν στα επιφανειακά 

σμάτων η ρύπανση διατηρείται για 

χρόνια ή και δεκαετίες ακόμη και μπορεί να αποβεί επικίνδυνη για τους ζώντες οργανισμούς. Ο κύκλος της 

τα φυτοφάρμακα δεν είναι 

Σε ότι αφορά τα λιπάσματα, τα νιτρικά και φωσφορικά άλατα που περιέχουν, συμβάλλουν στον 

ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων, θέτοντας σε κίνδυνο τους ευαίσθητους οργανισμούς που ζουν σ’ αυτά. 

ν φυτοφαρμάκων που δεν απορροφάται από τα φυτά, συσσωρεύεται στο 

έδαφος ή καταλήγει στα υπόγεια νερά, δημιουργώντας προβλήματα ρύπανσης στους εν λόγω αποδέκτες. 

Η αλόγιστη χρήση φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων καθώς και η μη ορθολογική διαχείριση του υδάτινου 

δυναμικού, μπορεί να προκαλέσει σημαντικές διαταραχές στο φυσικό περιβάλλον και τον άνθρωπο. Η 

ική τους μορφή ή σαν μεταβολιτών (υπολειμματική 

δράση), που έχει σαν συνέπεια τη συσσώρευσή και την είσοδό τους στην τροφική αλυσίδα, με 

αποτέλεσμα μεταλλάξεις και αναπαραγωγικές δυσλειτουργίες στους ζώντες οργανισμούς, 

ριά από τον τόπο εφαρμογής τους. 

Ως αποτέλεσμα όλων των παραπάνω, σύμφωνα με την Οδηγία 91/676/ΕΟΚ ‘‘για την προστασία των 

υδάτων από την ρύπανση που προκαλείται από γεωργικές δραστηριότητες’’, θα πρέπει να ληφθούν όλα τα 

της περιοχής. Θα πρέπει να θεσπισθούν ‘‘Κώδικες Ορθής Γεωργικής 

Πρακτικής’’ καθώς και Πρόγραμμα Δράσης για την προώθηση και εφαρμογή τους. Η προσπάθεια μείωσης 

νιτρορύπανσης γεωργικής προέλευσης  στοχεύει ουσιαστικά στην προστασία των υδάτινων πόρων με μείωση 

Όσον αφορά τις επιπτώσεις στο έδαφος από τη γεωργική δραστηριότητα, στην περίπτωση των 

(νιτρικό και θειικό αμμώνιο, ουρία, φωσφορικά άλατα, άλατα καλίου) το έδαφος εμπλουτίζεται με 

θρεπτικά συστατικά για τα φυτά, αλλά δεν προσθέτουν τίποτα στην περίπτωση των χουμικών και των 

απαραίτητων εδαφικών ιχνοστοιχείων. Το αποτέλεσμα είναι η μείωση της οργανικής ύλης, η πορώδης υφή του 

νερού στο έδαφος μειώνεται. Με τη μείωση του νερού αυξάνεται 

η απώλεια θρεπτικών συστατικών και μειώνεται η γονιμότητα του εδάφους. Η προσπάθεια των γεωργών να 

αυξήσουν την απόδοση (χωρίς τη σωστή διαχείριση του προβλήματος) οδηγεί στην αύξηση της τοξικότητα 
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Παρόμοια προβλήματα ρύπανσης δημιουργούν ορισμένα από τα φυτοφάρμακα και οι μεταβολίτες τους 

στο έδαφος. Η συσσώρευση των υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων σε γεωργικές εκτάσεις έχει ως αποτέλεσμα 

την πρόκληση τοξικών φαινομένων στους χερσαίους οργανισμούς, στους γαιοσκώληκες, τους νηματώδεις και 

τους μικροοργανισμούς, οι οποίοι με το χρόνο υποβαθμίζουν την υφή και την ποιότητα των εδαφών. Ιδιαίτερα 

προβλήματα προκαλούν τα φυτοφάρμακα που βιοαποικοδομούν

κατά τη διάσπασή τους παράγουν τοξικούς μεταβολίτες

 
 Κτηνοτροφική Δραστηριότητα

Στο Δήμο Χανίων εκτρέφονται κατά κύριο λόγο 

γαλοπούλες, χήνες, πάπιες, χοίροι, βοοειδή, γαϊδορομούλαρα και άλογα. 

κτηνοτροφικών μονάδων στην περιοχή μελέτης εντοπίζονται στον ορεινό όγκο του Θερίσου, στα Περιβόλια κα

στο Νεροκούρο, όπως απεικονίζονται και στον χάρτη Α.3.1. 

Η διάθεση των υγρών αποβλήτων από τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και πιο συγκεκριμένα από τις 

πρόχειρες εγκαταστάσεις που παρατηρούνται στις ορεινές περιοχές του Δήμου, δημιουργεί πρόβλημα γιατί 

υφίστανται ολοκληρωμένη και ορθολογική διαχείριση. Τα ρυπαντικά φορτία που διατίθενται στο έδαφος, μέσω 

των επιφανειακών απορροών κυρίως, αλλά και με τη διήθηση, καταλήγουν στους επιφανειακούς και υπόγειους 

υδάτινους αποδέκτες. 

Σημαντικό επίσης πρόβλημα αποτελεί και η δυσοσμία που προέρχεται από τις εγκαταστάσεις αυτές. Η 

δυσοσμία είναι έντονη κατά τη διάρκεια του καθαρισμού των εγκαταστάσεων ή κατά την αναμόχλευση της 

κοπριάς για τη φόρτωση και απομάκρυνσή της και οφείλεται στην

υδρόθειο, αμμωνία, μερκαπτάνες κ.ά. 

Επιπλέον, οι κτηνοτροφικές μονάδες μπορούν να αποτελέσουν πηγές μετάδοσης ασθενειών, καθότι τα 

ζωικά απόβλητα είναι φορείς νοσογόνων μικροοργανισμών, που μπορούν να μεταδοθούν στον ά

μολυσμένου νερού ή τροφίμων. Ο κίνδυνος ελαχιστοποιείται με το συστηματικό καθαρισμό εγκαταστάσεων 

και ζώων. Για την ελάττωση του μικροβιακού φορτίου των αποβλήτων, πρέπει να λαμβάνονται μέτρα όπως 

παρατεταμένη παραμονή τους στις εγκαταστάσεις 

χλωρίωση. 

 

 Αστική δραστηριότητα 

 Αστικά Λύματα 

Η εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) του Δήμου Χανίων έχει κατασκευαστεί και λειτουργεί στη 

θέση «Κουμπελή» σε χώρο έκτασης 43 στρεμμάτων.

ενεργού ιλύος με μερική νιτροποίηση 

χώνευση. Στην ΕΕΛ, κατόπιν και της τελικής της επέκτασης που προγραμματίζεται άμεσα,

αστικά λύματα των Δ.Ε. Χανίων, Ελευθερίου Βενιζέλου, Θερίσου
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ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

Παρόμοια προβλήματα ρύπανσης δημιουργούν ορισμένα από τα φυτοφάρμακα και οι μεταβολίτες τους 

στο έδαφος. Η συσσώρευση των υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων σε γεωργικές εκτάσεις έχει ως αποτέλεσμα 

ρόκληση τοξικών φαινομένων στους χερσαίους οργανισμούς, στους γαιοσκώληκες, τους νηματώδεις και 

τους μικροοργανισμούς, οι οποίοι με το χρόνο υποβαθμίζουν την υφή και την ποιότητα των εδαφών. Ιδιαίτερα 

προβλήματα προκαλούν τα φυτοφάρμακα που βιοαποικοδομούνται με αργούς ρυθμούς (μη βιοδιασπάσιμα) ή 

κατά τη διάσπασή τους παράγουν τοξικούς μεταβολίτες. 

Κτηνοτροφική Δραστηριότητα 

Στο Δήμο Χανίων εκτρέφονται κατά κύριο λόγο αιγοπρόβατα, όρνιθες, μέλισσες, κουνέλια και λιγότερο 

γαλοπούλες, χήνες, πάπιες, χοίροι, βοοειδή, γαϊδορομούλαρα και άλογα. Συγκεκριμένα οι συγκεντρώσεις 

κτηνοτροφικών μονάδων στην περιοχή μελέτης εντοπίζονται στον ορεινό όγκο του Θερίσου, στα Περιβόλια κα

στο Νεροκούρο, όπως απεικονίζονται και στον χάρτη Α.3.1.  

Η διάθεση των υγρών αποβλήτων από τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και πιο συγκεκριμένα από τις 

πρόχειρες εγκαταστάσεις που παρατηρούνται στις ορεινές περιοχές του Δήμου, δημιουργεί πρόβλημα γιατί 

υφίστανται ολοκληρωμένη και ορθολογική διαχείριση. Τα ρυπαντικά φορτία που διατίθενται στο έδαφος, μέσω 

των επιφανειακών απορροών κυρίως, αλλά και με τη διήθηση, καταλήγουν στους επιφανειακούς και υπόγειους 

Σημαντικό επίσης πρόβλημα αποτελεί και η δυσοσμία που προέρχεται από τις εγκαταστάσεις αυτές. Η 

δυσοσμία είναι έντονη κατά τη διάρκεια του καθαρισμού των εγκαταστάσεων ή κατά την αναμόχλευση της 

κοπριάς για τη φόρτωση και απομάκρυνσή της και οφείλεται στην παρουσία στα απόβλητα ενώσεων, όπως 

υδρόθειο, αμμωνία, μερκαπτάνες κ.ά.  

Επιπλέον, οι κτηνοτροφικές μονάδες μπορούν να αποτελέσουν πηγές μετάδοσης ασθενειών, καθότι τα 

ζωικά απόβλητα είναι φορείς νοσογόνων μικροοργανισμών, που μπορούν να μεταδοθούν στον ά

μολυσμένου νερού ή τροφίμων. Ο κίνδυνος ελαχιστοποιείται με το συστηματικό καθαρισμό εγκαταστάσεων 

και ζώων. Για την ελάττωση του μικροβιακού φορτίου των αποβλήτων, πρέπει να λαμβάνονται μέτρα όπως 

παρατεταμένη παραμονή τους στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας και απολύμανση της τεχνικής απορροής με 

Η εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) του Δήμου Χανίων έχει κατασκευαστεί και λειτουργεί στη 

θέση «Κουμπελή» σε χώρο έκτασης 43 στρεμμάτων. Η επιλεγείσα μέθοδος επεξεργασίας είναι αυτή της 

ενεργού ιλύος με μερική νιτροποίηση – απονιτροποίηση και σταθεροποίηση της λάσπης με αναερόβια 

, κατόπιν και της τελικής της επέκτασης που προγραμματίζεται άμεσα,

ανίων, Ελευθερίου Βενιζέλου, Θερίσου (πλην του οικισμού Θερίσου)
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Παρόμοια προβλήματα ρύπανσης δημιουργούν ορισμένα από τα φυτοφάρμακα και οι μεταβολίτες τους 

στο έδαφος. Η συσσώρευση των υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων σε γεωργικές εκτάσεις έχει ως αποτέλεσμα 

ρόκληση τοξικών φαινομένων στους χερσαίους οργανισμούς, στους γαιοσκώληκες, τους νηματώδεις και 

τους μικροοργανισμούς, οι οποίοι με το χρόνο υποβαθμίζουν την υφή και την ποιότητα των εδαφών. Ιδιαίτερα 

ται με αργούς ρυθμούς (μη βιοδιασπάσιμα) ή 

αιγοπρόβατα, όρνιθες, μέλισσες, κουνέλια και λιγότερο 

Συγκεκριμένα οι συγκεντρώσεις 

κτηνοτροφικών μονάδων στην περιοχή μελέτης εντοπίζονται στον ορεινό όγκο του Θερίσου, στα Περιβόλια και 

Η διάθεση των υγρών αποβλήτων από τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και πιο συγκεκριμένα από τις 

πρόχειρες εγκαταστάσεις που παρατηρούνται στις ορεινές περιοχές του Δήμου, δημιουργεί πρόβλημα γιατί δεν 

υφίστανται ολοκληρωμένη και ορθολογική διαχείριση. Τα ρυπαντικά φορτία που διατίθενται στο έδαφος, μέσω 

των επιφανειακών απορροών κυρίως, αλλά και με τη διήθηση, καταλήγουν στους επιφανειακούς και υπόγειους 

Σημαντικό επίσης πρόβλημα αποτελεί και η δυσοσμία που προέρχεται από τις εγκαταστάσεις αυτές. Η 

δυσοσμία είναι έντονη κατά τη διάρκεια του καθαρισμού των εγκαταστάσεων ή κατά την αναμόχλευση της 

παρουσία στα απόβλητα ενώσεων, όπως 

Επιπλέον, οι κτηνοτροφικές μονάδες μπορούν να αποτελέσουν πηγές μετάδοσης ασθενειών, καθότι τα 

ζωικά απόβλητα είναι φορείς νοσογόνων μικροοργανισμών, που μπορούν να μεταδοθούν στον άνθρωπο μέσω 

μολυσμένου νερού ή τροφίμων. Ο κίνδυνος ελαχιστοποιείται με το συστηματικό καθαρισμό εγκαταστάσεων 

και ζώων. Για την ελάττωση του μικροβιακού φορτίου των αποβλήτων, πρέπει να λαμβάνονται μέτρα όπως 

επεξεργασίας και απολύμανση της τεχνικής απορροής με 

Η εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) του Δήμου Χανίων έχει κατασκευαστεί και λειτουργεί στη 

έθοδος επεξεργασίας είναι αυτή της 

απονιτροποίηση και σταθεροποίηση της λάσπης με αναερόβια 

, κατόπιν και της τελικής της επέκτασης που προγραμματίζεται άμεσα, θα οδηγούνται τα 

(πλην του οικισμού Θερίσου), Σούδας (πλην 
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της Απτέρας) και Ακρωτηρίου (πλην της περιοχής του Μαραθίου)

Χανίων, καθώς και τα υγρά απόβλητα των βιομηχανικών/ παραγωγικών μονάδων που εί

σύσταση τους με τα αστικά λύματα.

Όσον αφορά τον Καλικράτειο Δήμο Χανίων, σήμερα εξυπηρετείται το σύνολο σχεδόν των οικισμών 

εκτός από την περιοχή Μυλωνιανά 

περιβαλλοντικών όρων για τα έργα στην περιοχή NATURA δόθηκε το 2009).

Με την με Α.Π. οικ. 204460/25

ανανεώθηκαν και τροποποιήθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για την ΕΛΛ Χανίων, οι οποίοι θα πρέπει να 

τηρούνται πλήρως κατά την λειτουργία της μονάδας, για να αποφεύγεται οποιαδήποτε μορφή ρύπανσης των 

επιμέρους συνιστωσών του φυσικού περιβάλλοντος.

 Απορρίμματα 

Η έννοια της διαχείρισης των απορριμμάτων εμφανίζει μια δυναμική με το χρόνο εξέλιξη. Η συσχέτιση 

μεταξύ δημόσιας υγείας και ανεπαρκών μεθόδων αποθήκευσης, συλλογής και τελικής διάθεσης απορριμμάτων 

(που οδηγεί στην παρουσία τρωκτικών και άλλων φορέων ασθενειών), είναι γνωστή από παλιά. Δεν είναι 

περίεργο λοιπόν που ιστορικά ο πρώτος στόχος της διαχείρ

δημόσιας υγείας. Με την έντονη ευαισθητοποίηση γύρω από τα περιβαλλοντικά προβλήματα (κυρίως μετά τη 

δεκαετία του 70) ο στόχος διευρύνεται και αποσκοπεί στην προστασία και αποτροπή δυσμενών επιπτώσεων 

στον αέρα, στα νερά και στο έδαφος. Αυτή είναι η επικρατούσα σε πολλές χώρες, συμπεριλαμβανομένης και 

της Ελλάδας, άποψη ως προς το θέμα του περιβαλλοντικά αποδεκτού τρόπου διαχείρισης, σύμφωνα με την 

οποία τα απορρίμματα αποτελούν άχρηστο προϊόν (απόβλητο) που θα 

που να εξασφαλίζουν την προστασία όχι μόνον της δημόσιας υγείας αλλά και του περιβάλλοντος.

χώρες της Ευρώπης, άλλα και στα 

αυξανόμενη επίταση, κατά τη δεκαετία του 90, η έννοια της διαχείρισης στα

με έμφαση στην ελαχιστοποίηση παραγωγής και

(μέσω ανάκτησης υλικών ή ενέργειας). Αποτέλεσμα της θεώρησης αυτής ε

αξιολόγησης των διαφόρων μεθόδων διαχείρισης, με προτεραιότητα σε εκείνες που

εξοικονόμηση φυσικών πόρων και ενέργειας

βάρους έχει μετατοπιστεί καθαρά προς την πρόληψη της παραγωγής αποβλήτων, την ανακύκλωση και προς 

την μείωση των επικίνδυνων συστατικών των αποβλήτων

Στο πλαίσιο αυτό, στο Δήμο Χανίων εφαρμόζονται ποικίλες 

δραστηριότητες που συνιστούν ένα Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης 

Απορριμμάτων, το οποίο επεκτείνεται συνεχώς ώστε να καλύπτει τις 

εκάστοτε νομοθεσίες και οδηγίες για την προστασία του περιβάλλοντος. 

Διαδημοτική Επιχείρηση για την Διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων 

(Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α.) υλοποιεί το έργο της μηχανικής
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(πλην της περιοχής του Μαραθίου), τα βοθρολύματα από ολόκληρο το Νομό 

Χανίων, καθώς και τα υγρά απόβλητα των βιομηχανικών/ παραγωγικών μονάδων που εί

σύσταση τους με τα αστικά λύματα. 

Όσον αφορά τον Καλικράτειο Δήμο Χανίων, σήμερα εξυπηρετείται το σύνολο σχεδόν των οικισμών 

εκτός από την περιοχή Μυλωνιανά – Αγιά, που προγραμματίζεται να κατασκευαστούν άμεσα (η έγκριση 

κών όρων για τα έργα στην περιοχή NATURA δόθηκε το 2009). 

Με την με Α.Π. οικ. 204460/25-10-2011 Απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος του Υ.Π.Ε.Κ.Α., 

ανανεώθηκαν και τροποποιήθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για την ΕΛΛ Χανίων, οι οποίοι θα πρέπει να 

ρούνται πλήρως κατά την λειτουργία της μονάδας, για να αποφεύγεται οποιαδήποτε μορφή ρύπανσης των 

επιμέρους συνιστωσών του φυσικού περιβάλλοντος. 

Η έννοια της διαχείρισης των απορριμμάτων εμφανίζει μια δυναμική με το χρόνο εξέλιξη. Η συσχέτιση 

μεταξύ δημόσιας υγείας και ανεπαρκών μεθόδων αποθήκευσης, συλλογής και τελικής διάθεσης απορριμμάτων 

(που οδηγεί στην παρουσία τρωκτικών και άλλων φορέων ασθενειών), είναι γνωστή από παλιά. Δεν είναι 

περίεργο λοιπόν που ιστορικά ο πρώτος στόχος της διαχείρισης αφορούσε αποκλειστικά στην προστασία της 

δημόσιας υγείας. Με την έντονη ευαισθητοποίηση γύρω από τα περιβαλλοντικά προβλήματα (κυρίως μετά τη 

δεκαετία του 70) ο στόχος διευρύνεται και αποσκοπεί στην προστασία και αποτροπή δυσμενών επιπτώσεων 

, στα νερά και στο έδαφος. Αυτή είναι η επικρατούσα σε πολλές χώρες, συμπεριλαμβανομένης και 

της Ελλάδας, άποψη ως προς το θέμα του περιβαλλοντικά αποδεκτού τρόπου διαχείρισης, σύμφωνα με την 

οποία τα απορρίμματα αποτελούν άχρηστο προϊόν (απόβλητο) που θα πρέπει όμως να διατεθεί με μεθόδους 

που να εξασφαλίζουν την προστασία όχι μόνον της δημόσιας υγείας αλλά και του περιβάλλοντος.

 πλαίσια της εξελισσόμενης ενιαίας Ευρωπαϊκής πολιτικής, προβάλλεται με

αση, κατά τη δεκαετία του 90, η έννοια της διαχείρισης στα πλαίσια της βιώσιμης ανάπτυξης, 

με έμφαση στην ελαχιστοποίηση παραγωγής και στη θεώρηση των απορριμμάτων ως αξιοποιήσιμου υλικού 

ή ενέργειας). Αποτέλεσμα της θεώρησης αυτής είναι η ριζική αλλαγή στον τρόπο

αξιολόγησης των διαφόρων μεθόδων διαχείρισης, με προτεραιότητα σε εκείνες που

και ενέργειας, έτσι ώστε να εξυπηρετείται η αρχή της αειφορίας

θαρά προς την πρόληψη της παραγωγής αποβλήτων, την ανακύκλωση και προς 

την μείωση των επικίνδυνων συστατικών των αποβλήτων. 

Στο πλαίσιο αυτό, στο Δήμο Χανίων εφαρμόζονται ποικίλες 

δραστηριότητες που συνιστούν ένα Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης 

Απορριμμάτων, το οποίο επεκτείνεται συνεχώς ώστε να καλύπτει τις 

εκάστοτε νομοθεσίες και οδηγίες για την προστασία του περιβάλλοντος. Η 

Διαδημοτική Επιχείρηση για την Διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων 

υλοποιεί το έργο της μηχανικής αποκομιδής και μεταφοράς των απορριμμάτων 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 

Σελ. 118 από 486 

, τα βοθρολύματα από ολόκληρο το Νομό 

Χανίων, καθώς και τα υγρά απόβλητα των βιομηχανικών/ παραγωγικών μονάδων που είναι ομοειδή ως προς τη 

Όσον αφορά τον Καλικράτειο Δήμο Χανίων, σήμερα εξυπηρετείται το σύνολο σχεδόν των οικισμών 

Αγιά, που προγραμματίζεται να κατασκευαστούν άμεσα (η έγκριση 

2011 Απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος του Υ.Π.Ε.Κ.Α., 

ανανεώθηκαν και τροποποιήθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για την ΕΛΛ Χανίων, οι οποίοι θα πρέπει να 

ρούνται πλήρως κατά την λειτουργία της μονάδας, για να αποφεύγεται οποιαδήποτε μορφή ρύπανσης των 

Η έννοια της διαχείρισης των απορριμμάτων εμφανίζει μια δυναμική με το χρόνο εξέλιξη. Η συσχέτιση 

μεταξύ δημόσιας υγείας και ανεπαρκών μεθόδων αποθήκευσης, συλλογής και τελικής διάθεσης απορριμμάτων 

(που οδηγεί στην παρουσία τρωκτικών και άλλων φορέων ασθενειών), είναι γνωστή από παλιά. Δεν είναι 

ισης αφορούσε αποκλειστικά στην προστασία της 

δημόσιας υγείας. Με την έντονη ευαισθητοποίηση γύρω από τα περιβαλλοντικά προβλήματα (κυρίως μετά τη 

δεκαετία του 70) ο στόχος διευρύνεται και αποσκοπεί στην προστασία και αποτροπή δυσμενών επιπτώσεων 

, στα νερά και στο έδαφος. Αυτή είναι η επικρατούσα σε πολλές χώρες, συμπεριλαμβανομένης και 

της Ελλάδας, άποψη ως προς το θέμα του περιβαλλοντικά αποδεκτού τρόπου διαχείρισης, σύμφωνα με την 

πρέπει όμως να διατεθεί με μεθόδους 

που να εξασφαλίζουν την προστασία όχι μόνον της δημόσιας υγείας αλλά και του περιβάλλοντος. Σε πολλές 

πλαίσια της εξελισσόμενης ενιαίας Ευρωπαϊκής πολιτικής, προβάλλεται με 

πλαίσια της βιώσιμης ανάπτυξης, 

στη θεώρηση των απορριμμάτων ως αξιοποιήσιμου υλικού 

ίναι η ριζική αλλαγή στον τρόπο 

αξιολόγησης των διαφόρων μεθόδων διαχείρισης, με προτεραιότητα σε εκείνες που συνεισφέρουν στην 

αρχή της αειφορίας. Το κέντρο 

θαρά προς την πρόληψη της παραγωγής αποβλήτων, την ανακύκλωση και προς 

αποκομιδής και μεταφοράς των απορριμμάτων (σε 15 Δήμους 
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του Νομού Χανίων), το έργο της διαχείρισης των ογκωδών αντικειμένων, της διαλογής στην πη

ανακύκλωσης των συσκευασιών. Διαχειρίζεται το εργοστάσιο μηχανικής ανακύκλωσης και κομποστοποίησης 

(ΕΜΑΚ), τον χώρο υγειονομικής ταφής και την εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων της μονάδας. Διαχειρίζεται 

τα προγράμματα εναλλακτικής διαχείρισης όσ

(ΑΗΗΕ), τις ηλεκτρικές στήλες (ΗΣ), τους συσσωρευτές, τα μεταχειρισμένα ελαστικά, τα απόβλητα λιπαντικών 

ελαίων (ΑΛΕ) και τις συσκευασίας λιπαντικών, τα οχήματα στο τέλος κύκλου ζωής τους (ΟΤΚΖ) κ

απόβλητα εκσκαφών κατασλευών και υλικών κατεδάφισης (ΑΕΚΚ).

 

 Τουριστική Δραστηριότητα

Το σύνολο των επιμέρους συνιστωσών του περιβάλλοντος

αποτελούν κύριο συστατικό του τουρισμού, αφού 

διατάραξη της ισορροπίας που θα πρέπει να υπάρχει μεταξύ της τουριστικής δραστηριότητας και του 

περιβάλλοντος, έρχεται όταν ξεπεραστεί η τουριστική φέρουσα ικανότητα ενός τόπου, οπότε και μειώνεται η 

ποιότητα των προσφερόμενων υπηρε

επηρεάζεται αρνητικά η βιωσιμότητα των φυσικών και πολιτιστικών αγαθών του τόπου.

Ο τουρισμός είναι κυρίαρχη οικονομική δραστηριότητα στο Δήμο Χανίων, όπως στο σύνολο της Κρήτης 

και εν πολλοίς συνολικά στην Ελλάδα. Κατά μέσο ετήσιο όρο της τριετίας 2007

260 ξενοδοχειακές και παρεμφερείς τουριστικές μονάδες με 9.500 δωμάτια και 16.900 κλίνες, αναλογώντας σε 

ποσοστά 52%, 47% και 45% των αντίστοιχων συνόλων της Π.

θέση στη Κρήτη σχετικά (33% των μονάδων και 24% των κλινών), μετά την Π.Ε. Ηρακλείου, ενώ το ποσοστό 

συμμετοχής της Π.Ε. Χανίων στο συνολικό τουριστικό δυναμικό της χώρας είναι 5,1

υψηλότερο από το αντίστοιχο του πληθυσμού (1,0%). Επί πλέον, 

στην Π.Ε. Χανίων την τελευταία δεκαετία ήταν εξαιρετικά υψηλός (6,68%), υπερ

του συνόλου της Κρήτης (και κάθε μιας από τις άλλες 3 Π.Ε. της) και 

χώρας. Ο Δήμος Χανίων, επομένως, είναι το αστικό κέντρο μιας από τις πιο δυναμικές τουριστικές περιοχές της 

χώρας καθ’ όλη την περίοδο 2000-2010

Ο Δήμος και η πόλη των Χανίων είναι το αστικό κέντρο μιας ανερχόμενης τουριστικής περιοχής, από τις 

πλέον δυναμικές της χώρας, η οποία ήδη συμβάλει σημαντικά στην εθνική οικονομία, με σημαντικές 

προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης του τομέα του τουρισμού. Αυτό 

της οικονομικής κρίσης που διέρχεται κατά την τελευταία πενταετία η χώρα (και η οποία αναμένεται να 

συνεχισθεί τουλάχιστον στο άμεσο μέλλον), κατά την οποία ο τουρισμός αναδεικνύεται ως ένας από τους 

ελάχιστους δυναμικούς κλάδους που μπορεί να συμβάλουν στην υπέρβαση των προβλημάτων, λειτουργώντας 

ως οδηγός και κινητήρια δύναμη για τους λοιπούς κλάδους της οικονομίας, συμβάλλοντας στην προσέλκυση 

στη χώρα σημαντικών πόρων μέσω της δαπάνης τουριστών.
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), το έργο της διαχείρισης των ογκωδών αντικειμένων, της διαλογής στην πη

ανακύκλωσης των συσκευασιών. Διαχειρίζεται το εργοστάσιο μηχανικής ανακύκλωσης και κομποστοποίησης 

(ΕΜΑΚ), τον χώρο υγειονομικής ταφής και την εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων της μονάδας. Διαχειρίζεται 

τα προγράμματα εναλλακτικής διαχείρισης όσον αφορά τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού 

(ΑΗΗΕ), τις ηλεκτρικές στήλες (ΗΣ), τους συσσωρευτές, τα μεταχειρισμένα ελαστικά, τα απόβλητα λιπαντικών 

ελαίων (ΑΛΕ) και τις συσκευασίας λιπαντικών, τα οχήματα στο τέλος κύκλου ζωής τους (ΟΤΚΖ) κ

απόβλητα εκσκαφών κατασλευών και υλικών κατεδάφισης (ΑΕΚΚ). 

Τουριστική Δραστηριότητα 

Το σύνολο των επιμέρους συνιστωσών του περιβάλλοντος, φυσικό, πολιτιστικό, και δομημένο, 

κύριο συστατικό του τουρισμού, αφού προσδιορίζουν άμεσα τις εναλλ

διατάραξη της ισορροπίας που θα πρέπει να υπάρχει μεταξύ της τουριστικής δραστηριότητας και του 

περιβάλλοντος, έρχεται όταν ξεπεραστεί η τουριστική φέρουσα ικανότητα ενός τόπου, οπότε και μειώνεται η 

ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών στο τουριστικό κοινό, η ποιότητα ζωής του ντόπιου πληθυσμού και 

επηρεάζεται αρνητικά η βιωσιμότητα των φυσικών και πολιτιστικών αγαθών του τόπου.

Ο τουρισμός είναι κυρίαρχη οικονομική δραστηριότητα στο Δήμο Χανίων, όπως στο σύνολο της Κρήτης 

λλοίς συνολικά στην Ελλάδα. Κατά μέσο ετήσιο όρο της τριετίας 2007-2009, λειτουργούσαν στο Δήμο 

260 ξενοδοχειακές και παρεμφερείς τουριστικές μονάδες με 9.500 δωμάτια και 16.900 κλίνες, αναλογώντας σε 

ποσοστά 52%, 47% και 45% των αντίστοιχων συνόλων της Π.Ε. Χανίων – η οποία έχει ανέλθει στη δεύτερη 

θέση στη Κρήτη σχετικά (33% των μονάδων και 24% των κλινών), μετά την Π.Ε. Ηρακλείου, ενώ το ποσοστό 

συμμετοχής της Π.Ε. Χανίων στο συνολικό τουριστικό δυναμικό της χώρας είναι 5,1

το αντίστοιχο του πληθυσμού (1,0%). Επί πλέον, ο ΜΕΡΜ αύξησης των τουριστικών κλινών 

στην Π.Ε. Χανίων την τελευταία δεκαετία ήταν εξαιρετικά υψηλός (6,68%), υπερ-διπλάσιος του αντίστοιχου 

του συνόλου της Κρήτης (και κάθε μιας από τις άλλες 3 Π.Ε. της) και υπερ-τριπλάσιος εκείνου του συνόλου 

χώρας. Ο Δήμος Χανίων, επομένως, είναι το αστικό κέντρο μιας από τις πιο δυναμικές τουριστικές περιοχές της 

2010.  

Ο Δήμος και η πόλη των Χανίων είναι το αστικό κέντρο μιας ανερχόμενης τουριστικής περιοχής, από τις 

πλέον δυναμικές της χώρας, η οποία ήδη συμβάλει σημαντικά στην εθνική οικονομία, με σημαντικές 

προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης του τομέα του τουρισμού. Αυτό κρίνεται ιδιαίτερα σημαντικό στα πλαίσια 

της οικονομικής κρίσης που διέρχεται κατά την τελευταία πενταετία η χώρα (και η οποία αναμένεται να 

συνεχισθεί τουλάχιστον στο άμεσο μέλλον), κατά την οποία ο τουρισμός αναδεικνύεται ως ένας από τους 

μικούς κλάδους που μπορεί να συμβάλουν στην υπέρβαση των προβλημάτων, λειτουργώντας 

ως οδηγός και κινητήρια δύναμη για τους λοιπούς κλάδους της οικονομίας, συμβάλλοντας στην προσέλκυση 

στη χώρα σημαντικών πόρων μέσω της δαπάνης τουριστών. 
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), το έργο της διαχείρισης των ογκωδών αντικειμένων, της διαλογής στην πηγή και της 

ανακύκλωσης των συσκευασιών. Διαχειρίζεται το εργοστάσιο μηχανικής ανακύκλωσης και κομποστοποίησης 

(ΕΜΑΚ), τον χώρο υγειονομικής ταφής και την εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων της μονάδας. Διαχειρίζεται 

ον αφορά τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού 

(ΑΗΗΕ), τις ηλεκτρικές στήλες (ΗΣ), τους συσσωρευτές, τα μεταχειρισμένα ελαστικά, τα απόβλητα λιπαντικών 

ελαίων (ΑΛΕ) και τις συσκευασίας λιπαντικών, τα οχήματα στο τέλος κύκλου ζωής τους (ΟΤΚΖ) και τα 

, φυσικό, πολιτιστικό, και δομημένο, 

προσδιορίζουν άμεσα τις εναλλακτικές μορφές αυτού. Η 

διατάραξη της ισορροπίας που θα πρέπει να υπάρχει μεταξύ της τουριστικής δραστηριότητας και του 

περιβάλλοντος, έρχεται όταν ξεπεραστεί η τουριστική φέρουσα ικανότητα ενός τόπου, οπότε και μειώνεται η 

σιών στο τουριστικό κοινό, η ποιότητα ζωής του ντόπιου πληθυσμού και 

επηρεάζεται αρνητικά η βιωσιμότητα των φυσικών και πολιτιστικών αγαθών του τόπου. 

Ο τουρισμός είναι κυρίαρχη οικονομική δραστηριότητα στο Δήμο Χανίων, όπως στο σύνολο της Κρήτης 

2009, λειτουργούσαν στο Δήμο 

260 ξενοδοχειακές και παρεμφερείς τουριστικές μονάδες με 9.500 δωμάτια και 16.900 κλίνες, αναλογώντας σε 

η οποία έχει ανέλθει στη δεύτερη 

θέση στη Κρήτη σχετικά (33% των μονάδων και 24% των κλινών), μετά την Π.Ε. Ηρακλείου, ενώ το ποσοστό 

συμμετοχής της Π.Ε. Χανίων στο συνολικό τουριστικό δυναμικό της χώρας είναι 5,1-5,4%, σημαντικά 

ΜΕΡΜ αύξησης των τουριστικών κλινών 

διπλάσιος του αντίστοιχου 

τριπλάσιος εκείνου του συνόλου 

χώρας. Ο Δήμος Χανίων, επομένως, είναι το αστικό κέντρο μιας από τις πιο δυναμικές τουριστικές περιοχές της 

Ο Δήμος και η πόλη των Χανίων είναι το αστικό κέντρο μιας ανερχόμενης τουριστικής περιοχής, από τις 

πλέον δυναμικές της χώρας, η οποία ήδη συμβάλει σημαντικά στην εθνική οικονομία, με σημαντικές 

κρίνεται ιδιαίτερα σημαντικό στα πλαίσια 

της οικονομικής κρίσης που διέρχεται κατά την τελευταία πενταετία η χώρα (και η οποία αναμένεται να 

συνεχισθεί τουλάχιστον στο άμεσο μέλλον), κατά την οποία ο τουρισμός αναδεικνύεται ως ένας από τους 

μικούς κλάδους που μπορεί να συμβάλουν στην υπέρβαση των προβλημάτων, λειτουργώντας 

ως οδηγός και κινητήρια δύναμη για τους λοιπούς κλάδους της οικονομίας, συμβάλλοντας στην προσέλκυση 
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Η περιοχή των Χανίων διαθέτει ιδιαίτερα συγκριτικά πλεονεκτήματα ως προς την ποικιλία των 

τουριστικών πόρων – φυσικών και πολιτιστικών 

επισκεπτών (κυρίως μέσω της ήδη προωθημένης προς υλοποίηση βελτίωσης του αεροσταθμ

εγκαταστάσεων του Α/Δ Χανίων και της μελετώμενης βελτίωσης του λιμένα Σούδας, καθώς και των 

προγραμματισμένων παρεμβάσεων στο οδικό δίκτυο) διευκολύνουν την περαιτέρω ανάπτυξη και ποιοτική 

αναβάθμιση του κλάδου σε συνδυασμό με το ότι η τουρι

ξεπεραστεί. 

Α.3.1.3.2. Περιβαλλοντικά προβλήματα

 Έδαφος 

Το επιφανειακό έδαφος είναι ένα σύμπλοκο μίγμα ανόργανων υλικών, οργανικής ύλης που αποσυντίθεται 

ή σχηματίζει σύμπλοκα χουμικά οξέα, νερού, αέρα και ζωντανών μικ

ανοικτό περιβαλλοντικό τμήμα που βρίσκεται σε συνεχή ανταλλαγή με την ατμόσφαιρα, την υδρόσφαιρα και 

τη βιόσφαιρα. 

Η σύσταση των εδαφών είναι αποτέλεσμα του μίγματος των ανόργανων και οργανικών υλικών, του 

μεγέθους των σωματιδίων, της οργανικής ύλης που ενσωματώθηκε με τη βιοαποικοδόμηση, του αέρα και του 

νερού που έχει εγκλωβισθεί στο έδαφος. Τα εδάφη συνήθως αποτελούνται από μίγματα αργίλου, λάσπης 

(ιλύς) και άμμου και η υφή τους χαρακτηρίζεται από τα μεγέθη των σωματιδίων

από τα πλέον παραγωγικά εδάφη είναι το παχύ αμμο

40% λάσπη, 40% άμμο και 20% άργιλο. Τα κυριότερα στοιχεία στο επιφανειακό έδαφος είναι τα στοιχεία: 

οξυγόνο (υπό μορφή οξειδίων), πυρίτιο, αργίλιο, σίδηρος, ασβέστιο, νάτριο, κάλιο και μαγνήσιο. Μερικά από 

τα κλασικά οξείδια του εδάφους είναι: SiO2, Fe3O4, MnO2, F2O3, και τα ορυκτά KAlSi

CaO.3(AlFe)2O3.6SiO2.H2O, CaCO3, CaCO

Ορισμένες από τις βασικές αιτίες 

� τα λιπάσματα και φυτοφάρμακα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων

� τα υγρά και στερεά απόβλητα των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων

� τα υγρά και στερεά απόβλητα των χημικών βιομηχανιών

� τα αστικά και νοσοκομειακά απόβλητα που διατίθενται σε χώρ

αποτέφρωσης σε υψηλές θερμοκρασίες

� η ρύπανση από την εκμετάλλευση του πετρελαίου, λιπαντικών υλών και ελαστικών τροχοφόρων

� η ρύπανση από απόβλητα μεταλλευτικών και λατομικών επιχειρήσεων

� η ρύπανση από βαρέα μέταλλα που προέρχοντα

ορυκτών καυσίμων και άλλες διεργασίες εμπλουτισμού ή καθαρισμού μεταλλευμάτων.

 Ύδατα  

 Επάρκεια 
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ίων διαθέτει ιδιαίτερα συγκριτικά πλεονεκτήματα ως προς την ποικιλία των 

φυσικών και πολιτιστικών – ενώ βελτιώσεις στην υποδομή υποδοχής και διανομής των 

επισκεπτών (κυρίως μέσω της ήδη προωθημένης προς υλοποίηση βελτίωσης του αεροσταθμ

εγκαταστάσεων του Α/Δ Χανίων και της μελετώμενης βελτίωσης του λιμένα Σούδας, καθώς και των 

προγραμματισμένων παρεμβάσεων στο οδικό δίκτυο) διευκολύνουν την περαιτέρω ανάπτυξη και ποιοτική 

σε συνδυασμό με το ότι η τουριστική φέρουσα ικανότητα του Δήμου δεν έχει ακόμα 

Περιβαλλοντικά προβλήματα 

Το επιφανειακό έδαφος είναι ένα σύμπλοκο μίγμα ανόργανων υλικών, οργανικής ύλης που αποσυντίθεται 

ή σχηματίζει σύμπλοκα χουμικά οξέα, νερού, αέρα και ζωντανών μικροοργανισμών. Τα εδάφη είναι ένα 

ανοικτό περιβαλλοντικό τμήμα που βρίσκεται σε συνεχή ανταλλαγή με την ατμόσφαιρα, την υδρόσφαιρα και 

Η σύσταση των εδαφών είναι αποτέλεσμα του μίγματος των ανόργανων και οργανικών υλικών, του 

τιδίων, της οργανικής ύλης που ενσωματώθηκε με τη βιοαποικοδόμηση, του αέρα και του 

νερού που έχει εγκλωβισθεί στο έδαφος. Τα εδάφη συνήθως αποτελούνται από μίγματα αργίλου, λάσπης 

(ιλύς) και άμμου και η υφή τους χαρακτηρίζεται από τα μεγέθη των σωματιδίων των τριών αυτών υλικών. Ένα 

από τα πλέον παραγωγικά εδάφη είναι το παχύ αμμο-αργιλώδες χώμα (κοπρογή, loam) που αποτελείται από 

40% λάσπη, 40% άμμο και 20% άργιλο. Τα κυριότερα στοιχεία στο επιφανειακό έδαφος είναι τα στοιχεία: 

), πυρίτιο, αργίλιο, σίδηρος, ασβέστιο, νάτριο, κάλιο και μαγνήσιο. Μερικά από 

τα κλασικά οξείδια του εδάφους είναι: SiO2, Fe3O4, MnO2, F2O3, και τα ορυκτά KAlSi

, CaCO3.MgCO3. 

Ορισμένες από τις βασικές αιτίες ρύπανσης των εδαφών είναι: 

τα λιπάσματα και φυτοφάρμακα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων 

τα υγρά και στερεά απόβλητα των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων 

τα υγρά και στερεά απόβλητα των χημικών βιομηχανιών 

τα αστικά και νοσοκομειακά απόβλητα που διατίθενται σε χώρους υγειονομικής ταφής και 

αποτέφρωσης σε υψηλές θερμοκρασίες 

η ρύπανση από την εκμετάλλευση του πετρελαίου, λιπαντικών υλών και ελαστικών τροχοφόρων

η ρύπανση από απόβλητα μεταλλευτικών και λατομικών επιχειρήσεων 

η ρύπανση από βαρέα μέταλλα που προέρχονται από χημικές βιομηχανίες, καύση στερεών και υγρών 

ορυκτών καυσίμων και άλλες διεργασίες εμπλουτισμού ή καθαρισμού μεταλλευμάτων.
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ίων διαθέτει ιδιαίτερα συγκριτικά πλεονεκτήματα ως προς την ποικιλία των 

ενώ βελτιώσεις στην υποδομή υποδοχής και διανομής των 

επισκεπτών (κυρίως μέσω της ήδη προωθημένης προς υλοποίηση βελτίωσης του αεροσταθμού και συναφών 

εγκαταστάσεων του Α/Δ Χανίων και της μελετώμενης βελτίωσης του λιμένα Σούδας, καθώς και των 

προγραμματισμένων παρεμβάσεων στο οδικό δίκτυο) διευκολύνουν την περαιτέρω ανάπτυξη και ποιοτική 

στική φέρουσα ικανότητα του Δήμου δεν έχει ακόμα 

Το επιφανειακό έδαφος είναι ένα σύμπλοκο μίγμα ανόργανων υλικών, οργανικής ύλης που αποσυντίθεται 

ροοργανισμών. Τα εδάφη είναι ένα 

ανοικτό περιβαλλοντικό τμήμα που βρίσκεται σε συνεχή ανταλλαγή με την ατμόσφαιρα, την υδρόσφαιρα και 

Η σύσταση των εδαφών είναι αποτέλεσμα του μίγματος των ανόργανων και οργανικών υλικών, του 

τιδίων, της οργανικής ύλης που ενσωματώθηκε με τη βιοαποικοδόμηση, του αέρα και του 

νερού που έχει εγκλωβισθεί στο έδαφος. Τα εδάφη συνήθως αποτελούνται από μίγματα αργίλου, λάσπης 

των τριών αυτών υλικών. Ένα 

αργιλώδες χώμα (κοπρογή, loam) που αποτελείται από 

40% λάσπη, 40% άμμο και 20% άργιλο. Τα κυριότερα στοιχεία στο επιφανειακό έδαφος είναι τα στοιχεία: 

), πυρίτιο, αργίλιο, σίδηρος, ασβέστιο, νάτριο, κάλιο και μαγνήσιο. Μερικά από 

τα κλασικά οξείδια του εδάφους είναι: SiO2, Fe3O4, MnO2, F2O3, και τα ορυκτά KAlSi3O8, NaAlSi3O8, 

ους υγειονομικής ταφής και 

η ρύπανση από την εκμετάλλευση του πετρελαίου, λιπαντικών υλών και ελαστικών τροχοφόρων 

ι από χημικές βιομηχανίες, καύση στερεών και υγρών 

ορυκτών καυσίμων και άλλες διεργασίες εμπλουτισμού ή καθαρισμού μεταλλευμάτων. 
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Ο Δήμος Χανίων υδροδοτείται από τις πηγές και τις γεωτρήσεις της Αγυιάς με έργα ιδιοκτησίας της 

ΔΕΥΑΧ και κατά ένα άλλο από το υδροδοτικό σύστημα του 

οποίος εκμεταλλεύεται τα νερά των πηγών στα Μεσκλά κατά τη δ

των θερινών μηνών εκμεταλλεύεται τις γεωτρήσεις στα Μυλωνιανά αντλώντας από τον υδροφορέα Αγυιάς 

Μυλωνιανών. 

Η εκμετάλλευση από τον ΟΑΔΥΚ κατά το χειμώνα μόνο των νερών από τις πηγές Μεσκλών, επέτρεπε 

στην ΔΕΥΑΧ να υδροδοτείται απρόσκοπτα και αποκλειστικά από τις πηγές Αγυιάς κατά τους χειμερινούς μήνες. 

Κατά τους θερινούς μήνες όμως, η παροχή των πηγών της Αγυιάς μειώνεται λόγω και των αντλήσεων από τις 

γεωτρήσεις του ΟΑΔΥΚ στον ίδιο υδροφορέα στα Μυλωνιανά, με σ

χρησιμοποιεί νερό αρχικά από τις νέες γεωτρήσεις που κατασκε

συνέχεια αν απαιτείται να αγοράζει πρόσθετες ποσότητες  από τον ΟΑΔΥΚ. 

 Ποιότητα 

Γενικά, πιέσεις στα επιφανειακά και

από: 

� την ανεπαρκή διαχείριση των επιφανειακών υδάτων και την ανεπαρκή εφαρμογή μέτρων εξυγίανσης 

στις περιπτώσεις της αλόγιστης χρήσης αγροχημικών 

� τα απόβλητα των κτηνοτροφικών μονάδων που

ρυπαντικές ουσίες 

� τις μεμονωμένες περιπτώσεις ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων 

συστήματος διαχείρισης των απορριμμάτων

� τις βιοτεχνικές δραστηριότητες που χωροθετούνται άναρχα στην 

Παρά τις δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στην άμεση περιοχή 

υπάρχει μόνιμη και ουσιαστική αλλοίωση ή υποβάθμιση της ποιότητας των νερών στο σύνολό τους, παρά μόνο 

εποχιακά και σε μεμονωμένες θέσεις.

 Ατμόσφαιρα 

Η ατμοσφαιρική ρύπανση στο Δήμο Χανίων μπορεί να προέλθει τόσο από ανθρωπογενείς όσο και από 

φυσικές αιτίες: Άναρχη δόμηση και αστικοποίηση, ορεινοί όγκοι σε συνδυασμό με τη γειτνίαση της θάλασσας 

που δυσχεραίνει σημαντικά τη διαδικασία καθαρισμού της ατμό

μεταφοράς, η υψηλή ηλιοφάνεια και θερμοκρασία που ευνοούν ιδιαίτερα την εμφάνιση της φωτοχημικής 

ρύπανσης, οι θερμοηλεκτρικοί σταθμοί για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος

βιοτεχνικές δραστηριότητες ιδίως αυτές που είναι χωροθετημένες σε περιοχές που γειτνιάζουν με κατοικημένες 

περιοχές. 

Παρόλα αυτά, στα Χανιά, οι συγκεντρώσεις του συνόλου των αέριων ρύπων κινούνται εντός ορίων και η 

θετική αυτή εικόνα δεν ενέχει σοβαρές πιθανότητες μεταστροφής στ
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ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

Ο Δήμος Χανίων υδροδοτείται από τις πηγές και τις γεωτρήσεις της Αγυιάς με έργα ιδιοκτησίας της 

ΔΕΥΑΧ και κατά ένα άλλο από το υδροδοτικό σύστημα του Οργανισμού Ανάπτυξης Δυτικής Κρήτης 

εκμεταλλεύεται τα νερά των πηγών στα Μεσκλά κατά τη διάρκεια του χειμώνα, ενώ κατά τη διάρκεια 

των θερινών μηνών εκμεταλλεύεται τις γεωτρήσεις στα Μυλωνιανά αντλώντας από τον υδροφορέα Αγυιάς 

Η εκμετάλλευση από τον ΟΑΔΥΚ κατά το χειμώνα μόνο των νερών από τις πηγές Μεσκλών, επέτρεπε 

να υδροδοτείται απρόσκοπτα και αποκλειστικά από τις πηγές Αγυιάς κατά τους χειμερινούς μήνες. 

Κατά τους θερινούς μήνες όμως, η παροχή των πηγών της Αγυιάς μειώνεται λόγω και των αντλήσεων από τις 

γεωτρήσεις του ΟΑΔΥΚ στον ίδιο υδροφορέα στα Μυλωνιανά, με συνέπεια η ΔΕΥΑΧ να είναι υποχρεωμένη να 

χρησιμοποιεί νερό αρχικά από τις νέες γεωτρήσεις που κατασκεύασε στο χώρο των πηγών Αγυιάς 

συνέχεια αν απαιτείται να αγοράζει πρόσθετες ποσότητες  από τον ΟΑΔΥΚ.  

Γενικά, πιέσεις στα επιφανειακά και στα υπόγεια νερά της ευρύτερης περιοχής ενδέχεται να προκαλούνται 

την ανεπαρκή διαχείριση των επιφανειακών υδάτων και την ανεπαρκή εφαρμογή μέτρων εξυγίανσης 

στις περιπτώσεις της αλόγιστης χρήσης αγροχημικών  

τα απόβλητα των κτηνοτροφικών μονάδων που επιβαρύνουν τα νερά, με οργανικές και ανόργανες 

τις μεμονωμένες περιπτώσεις ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων 

συστήματος διαχείρισης των απορριμμάτων 

τις βιοτεχνικές δραστηριότητες που χωροθετούνται άναρχα στην έκταση του Δήμου

Παρά τις δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στην άμεση περιοχή των πηγών

υπάρχει μόνιμη και ουσιαστική αλλοίωση ή υποβάθμιση της ποιότητας των νερών στο σύνολό τους, παρά μόνο 

θέσεις. 

Η ατμοσφαιρική ρύπανση στο Δήμο Χανίων μπορεί να προέλθει τόσο από ανθρωπογενείς όσο και από 

φυσικές αιτίες: Άναρχη δόμηση και αστικοποίηση, ορεινοί όγκοι σε συνδυασμό με τη γειτνίαση της θάλασσας 

που δυσχεραίνει σημαντικά τη διαδικασία καθαρισμού της ατμόσφαιρας με τους μηχανισμούς διάχυσης και 

υψηλή ηλιοφάνεια και θερμοκρασία που ευνοούν ιδιαίτερα την εμφάνιση της φωτοχημικής 

θερμοηλεκτρικοί σταθμοί για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος

τες ιδίως αυτές που είναι χωροθετημένες σε περιοχές που γειτνιάζουν με κατοικημένες 

τα Χανιά, οι συγκεντρώσεις του συνόλου των αέριων ρύπων κινούνται εντός ορίων και η 

θετική αυτή εικόνα δεν ενέχει σοβαρές πιθανότητες μεταστροφής στο άμεσο μέλλον.
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Ο Δήμος Χανίων υδροδοτείται από τις πηγές και τις γεωτρήσεις της Αγυιάς με έργα ιδιοκτησίας της 

Ανάπτυξης Δυτικής Κρήτης (ΟΑΔΥΚ) ο 

ιάρκεια του χειμώνα, ενώ κατά τη διάρκεια 

των θερινών μηνών εκμεταλλεύεται τις γεωτρήσεις στα Μυλωνιανά αντλώντας από τον υδροφορέα Αγυιάς - 

Η εκμετάλλευση από τον ΟΑΔΥΚ κατά το χειμώνα μόνο των νερών από τις πηγές Μεσκλών, επέτρεπε 

να υδροδοτείται απρόσκοπτα και αποκλειστικά από τις πηγές Αγυιάς κατά τους χειμερινούς μήνες. 

Κατά τους θερινούς μήνες όμως, η παροχή των πηγών της Αγυιάς μειώνεται λόγω και των αντλήσεων από τις 

υνέπεια η ΔΕΥΑΧ να είναι υποχρεωμένη να 

ύασε στο χώρο των πηγών Αγυιάς και στην 

στα υπόγεια νερά της ευρύτερης περιοχής ενδέχεται να προκαλούνται 

την ανεπαρκή διαχείριση των επιφανειακών υδάτων και την ανεπαρκή εφαρμογή μέτρων εξυγίανσης 

επιβαρύνουν τα νερά, με οργανικές και ανόργανες 

τις μεμονωμένες περιπτώσεις ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων και δυσλειτουργίας του 

έκταση του Δήμου 

των πηγών, δεν φαίνεται να 

υπάρχει μόνιμη και ουσιαστική αλλοίωση ή υποβάθμιση της ποιότητας των νερών στο σύνολό τους, παρά μόνο 

Η ατμοσφαιρική ρύπανση στο Δήμο Χανίων μπορεί να προέλθει τόσο από ανθρωπογενείς όσο και από 

φυσικές αιτίες: Άναρχη δόμηση και αστικοποίηση, ορεινοί όγκοι σε συνδυασμό με τη γειτνίαση της θάλασσας 

σφαιρας με τους μηχανισμούς διάχυσης και 

υψηλή ηλιοφάνεια και θερμοκρασία που ευνοούν ιδιαίτερα την εμφάνιση της φωτοχημικής 

θερμοηλεκτρικοί σταθμοί για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος, οι βιομηχανικές και 

τες ιδίως αυτές που είναι χωροθετημένες σε περιοχές που γειτνιάζουν με κατοικημένες 

τα Χανιά, οι συγκεντρώσεις του συνόλου των αέριων ρύπων κινούνται εντός ορίων και η 

ο άμεσο μέλλον. 

Πιέσεις σε αξιόλογα οικοσυστήματα και προστατευόμενες περιοχές 
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Οι πιέσεις που εντοπίζονται και που συντελούν σε εμφανή περιβαλλοντικά προβλήματα είναι άμεσο ή 

έμμεσο αποτέλεσμα της επί σειρά πολλών ετών πιεστικής διαχείρισής τους από τον άν

τα κυριότερα προβλήματα που εμφανίζονται κατά τόπους, είναι: 

� Υπερβόσκηση: τα κοπάδια που βόσκουν ελεύθερα στις ορεινές περιοχές είναι υπεύθυνα για την 

υποβάθμιση πολλών δασικών εκτάσεων (παράνομη βόσκηση) αλλά και πολλών παραδοσι

χαρακτηρισμένων βοσκότοπων.

υπερβόσκηση των λιβαδικών αλλά και η παράνομη βόσκηση των δασικών εκτάσεων ήταν εξαιρετικά 

πιεστική εξαιτίας του πολύ μεγάλου αριθμού κοπαδιών τα οποία αποτελούσ

εισόδημα των κατοίκων. 

οικοσυστήματα που υπέστησαν ληστρική εκμετάλλευση (πέρα από τα όρια της παραγωγικότητας και 

της φυσικής αντοχής τους) εμφανίζονται συχνά σε κατάσταση 

αναγέννησης και με έντονα φαινόμενα διάβρωσης τα οποία είναι ακόμα πιο έντονα στις περιοχές όπου 

οι κλίσεις του εδάφους είναι μεγάλες. 

λόγω της μείωσης των κοπαδιών αλλά 

σειρά πολλών ετών επέφερε υποβάθμιση σε βαθμό τέτοιο που, μερικές φορές είναι πολύ δύσκολα ή 

ακόμη και μη αναστρέψιμη. Από την υπερβόσκηση υποφέρουν σχεδόν όλες οι εκτάσεις που αποτελούν 

βοσκότοπους και εντοπίζονται από τα πεδινά μέχρι το υψόμετρο των 1000 μ. περίπου

� Υλοτομία: γενικά, η υλοτόμηση των δασικών εκτάσεων γίνεται με προσοχή και βάσει σχεδίων 

διαχείρισης. Σε ορισμένες όμως περιπτώσεις, η προσπάθεια για αποκομιδή όσο το δυνατόν 

μεγαλύτερου όγκου ξυλείας και ειδικά στην περίπτωση των δρυοδασών στα οποία γίνεται αποψιλωτ

υλοτομία, έχει επιφέρει υποβάθμιση της κατάστασης διαχείρισης και γήρανση των δασών. Επίσης, 

στην ευρύτερη περιοχή, το φαινόμενο της λαθραίας υλοτομίας ήταν ιδιαίτερα έντονο επί σειρά ετών 

και συνέτεινε στην υποβάθμιση των δρυοδασών. 

� Διάνοιξη νέων δρόμων: 

ακολουθούν «ευθυγραμμισμένη πορεία» αποτελεί παράγοντα διάβρωσης των εδαφών όπως επίσης 

διακοπής της συνέχειας των βιοτόπων. 

� Δασικές πυρκαγιές: οι πυρκαγιές δεν αποτελούσαν πρόβλημα γι

ποσοστού υγρασίας που κατακρατείται στα δάση).

� Διάβρωση εδαφών: οι παραπάνω αιτίες (υπερβόσκηση, αποψιλωτική υλοτομία, διάνοιξη δρόμων και 

δασικές πυρκαγιές) είναι κυρίως υπεύθυνες για τη διάβρωση των εδαφών η οποία, εάν παγι

εκτεταμένη περιοχή, μπορεί να την υποβαθμίσει (εκχερσώσει) σε βαθμό τέτοιο ώστε η κατάσταση να 

μην είναι πλέον αναστρέψιμη. Ένα επιπλέον πρόβλημα που προκύπτει οφείλεται στο γεγονός ότι οι 

ορεινές περιοχές χαρακτηρίζονται από έντονες βροχοπτώσε

πλημμυρικών φαινομένων, οι κοίτες των χειμάρρων δέχονται μεγάλες ποσότητες φερτών υλών λόγω 

της απόπλυσης των εδαφών, γεγονός το οποίο εντείνει τα φαινόμενα της διάβρωσης.
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ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

Οι πιέσεις που εντοπίζονται και που συντελούν σε εμφανή περιβαλλοντικά προβλήματα είναι άμεσο ή 

έμμεσο αποτέλεσμα της επί σειρά πολλών ετών πιεστικής διαχείρισής τους από τον άν

τα κυριότερα προβλήματα που εμφανίζονται κατά τόπους, είναι:  

τα κοπάδια που βόσκουν ελεύθερα στις ορεινές περιοχές είναι υπεύθυνα για την 

υποβάθμιση πολλών δασικών εκτάσεων (παράνομη βόσκηση) αλλά και πολλών παραδοσι

χαρακτηρισμένων βοσκότοπων. Στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου, μέχρι τις τελευταίες δεκαετίες, η 

υπερβόσκηση των λιβαδικών αλλά και η παράνομη βόσκηση των δασικών εκτάσεων ήταν εξαιρετικά 

πιεστική εξαιτίας του πολύ μεγάλου αριθμού κοπαδιών τα οποία αποτελούσαν σχεδόν το αποκλειστικό 

 Το αποτέλεσμα της παραπάνω κατάστασης

οικοσυστήματα που υπέστησαν ληστρική εκμετάλλευση (πέρα από τα όρια της παραγωγικότητας και 

της φυσικής αντοχής τους) εμφανίζονται συχνά σε κατάσταση αποδιοργάνωσης, ανύπαρκτης 

αναγέννησης και με έντονα φαινόμενα διάβρωσης τα οποία είναι ακόμα πιο έντονα στις περιοχές όπου 

οι κλίσεις του εδάφους είναι μεγάλες. Τα τελευταία χρόνια η υποβάθμιση των δασών είναι μικρότερη 

λόγω της μείωσης των κοπαδιών αλλά η άσκηση της παραπάνω πίεσης στα φυσικά οικοσυστήματα επί 

σειρά πολλών ετών επέφερε υποβάθμιση σε βαθμό τέτοιο που, μερικές φορές είναι πολύ δύσκολα ή 

ακόμη και μη αναστρέψιμη. Από την υπερβόσκηση υποφέρουν σχεδόν όλες οι εκτάσεις που αποτελούν 

και εντοπίζονται από τα πεδινά μέχρι το υψόμετρο των 1000 μ. περίπου

γενικά, η υλοτόμηση των δασικών εκτάσεων γίνεται με προσοχή και βάσει σχεδίων 

διαχείρισης. Σε ορισμένες όμως περιπτώσεις, η προσπάθεια για αποκομιδή όσο το δυνατόν 

μεγαλύτερου όγκου ξυλείας και ειδικά στην περίπτωση των δρυοδασών στα οποία γίνεται αποψιλωτ

υλοτομία, έχει επιφέρει υποβάθμιση της κατάστασης διαχείρισης και γήρανση των δασών. Επίσης, 

στην ευρύτερη περιοχή, το φαινόμενο της λαθραίας υλοτομίας ήταν ιδιαίτερα έντονο επί σειρά ετών 

και συνέτεινε στην υποβάθμιση των δρυοδασών.  

μων: η διάνοιξη νέων δασικών δρόμων ή, μερικές φορές οδικών δρόμων που 

ακολουθούν «ευθυγραμμισμένη πορεία» αποτελεί παράγοντα διάβρωσης των εδαφών όπως επίσης 

διακοπής της συνέχειας των βιοτόπων.  

οι πυρκαγιές δεν αποτελούσαν πρόβλημα για την περιοχή (λόγω του υψηλού 

ποσοστού υγρασίας που κατακρατείται στα δάση). 

οι παραπάνω αιτίες (υπερβόσκηση, αποψιλωτική υλοτομία, διάνοιξη δρόμων και 

δασικές πυρκαγιές) είναι κυρίως υπεύθυνες για τη διάβρωση των εδαφών η οποία, εάν παγι

εκτεταμένη περιοχή, μπορεί να την υποβαθμίσει (εκχερσώσει) σε βαθμό τέτοιο ώστε η κατάσταση να 

μην είναι πλέον αναστρέψιμη. Ένα επιπλέον πρόβλημα που προκύπτει οφείλεται στο γεγονός ότι οι 

ορεινές περιοχές χαρακτηρίζονται από έντονες βροχοπτώσεις και πολλές φορές κατά τη διάρκεια 

πλημμυρικών φαινομένων, οι κοίτες των χειμάρρων δέχονται μεγάλες ποσότητες φερτών υλών λόγω 

της απόπλυσης των εδαφών, γεγονός το οποίο εντείνει τα φαινόμενα της διάβρωσης.
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Οι πιέσεις που εντοπίζονται και που συντελούν σε εμφανή περιβαλλοντικά προβλήματα είναι άμεσο ή 

έμμεσο αποτέλεσμα της επί σειρά πολλών ετών πιεστικής διαχείρισής τους από τον άνθρωπο. Επιγραμματικά, 

τα κοπάδια που βόσκουν ελεύθερα στις ορεινές περιοχές είναι υπεύθυνα για την 

υποβάθμιση πολλών δασικών εκτάσεων (παράνομη βόσκηση) αλλά και πολλών παραδοσιακά 

Στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου, μέχρι τις τελευταίες δεκαετίες, η 

υπερβόσκηση των λιβαδικών αλλά και η παράνομη βόσκηση των δασικών εκτάσεων ήταν εξαιρετικά 

αν σχεδόν το αποκλειστικό 

Το αποτέλεσμα της παραπάνω κατάστασης ήταν ότι τα φυσικά 

οικοσυστήματα που υπέστησαν ληστρική εκμετάλλευση (πέρα από τα όρια της παραγωγικότητας και 

αποδιοργάνωσης, ανύπαρκτης 

αναγέννησης και με έντονα φαινόμενα διάβρωσης τα οποία είναι ακόμα πιο έντονα στις περιοχές όπου 

Τα τελευταία χρόνια η υποβάθμιση των δασών είναι μικρότερη 

η άσκηση της παραπάνω πίεσης στα φυσικά οικοσυστήματα επί 

σειρά πολλών ετών επέφερε υποβάθμιση σε βαθμό τέτοιο που, μερικές φορές είναι πολύ δύσκολα ή 

ακόμη και μη αναστρέψιμη. Από την υπερβόσκηση υποφέρουν σχεδόν όλες οι εκτάσεις που αποτελούν 

και εντοπίζονται από τα πεδινά μέχρι το υψόμετρο των 1000 μ. περίπου 

γενικά, η υλοτόμηση των δασικών εκτάσεων γίνεται με προσοχή και βάσει σχεδίων 

διαχείρισης. Σε ορισμένες όμως περιπτώσεις, η προσπάθεια για αποκομιδή όσο το δυνατόν 

μεγαλύτερου όγκου ξυλείας και ειδικά στην περίπτωση των δρυοδασών στα οποία γίνεται αποψιλωτική 

υλοτομία, έχει επιφέρει υποβάθμιση της κατάστασης διαχείρισης και γήρανση των δασών. Επίσης, 

στην ευρύτερη περιοχή, το φαινόμενο της λαθραίας υλοτομίας ήταν ιδιαίτερα έντονο επί σειρά ετών 

η διάνοιξη νέων δασικών δρόμων ή, μερικές φορές οδικών δρόμων που 

ακολουθούν «ευθυγραμμισμένη πορεία» αποτελεί παράγοντα διάβρωσης των εδαφών όπως επίσης 

α την περιοχή (λόγω του υψηλού 

οι παραπάνω αιτίες (υπερβόσκηση, αποψιλωτική υλοτομία, διάνοιξη δρόμων και 

δασικές πυρκαγιές) είναι κυρίως υπεύθυνες για τη διάβρωση των εδαφών η οποία, εάν παγιωθεί σε μια 

εκτεταμένη περιοχή, μπορεί να την υποβαθμίσει (εκχερσώσει) σε βαθμό τέτοιο ώστε η κατάσταση να 

μην είναι πλέον αναστρέψιμη. Ένα επιπλέον πρόβλημα που προκύπτει οφείλεται στο γεγονός ότι οι 

ις και πολλές φορές κατά τη διάρκεια 

πλημμυρικών φαινομένων, οι κοίτες των χειμάρρων δέχονται μεγάλες ποσότητες φερτών υλών λόγω 

της απόπλυσης των εδαφών, γεγονός το οποίο εντείνει τα φαινόμενα της διάβρωσης. 



 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

 

 

� Μειωμένη αναγέννηση δασών: 

περιπτώσεις, της παράνομης βόσκησης, η φυσική αναγέννηση των δασών (βλ. παραπάνω) σε 

ορισμένες περιπτώσεις σχεδόν δεν υφίσταται με αποτέλεσμα τη γήρανση και την αυξανόμενη 

υποβάθμιση της βιοποικιλότητας και εν γένει της οικ

� Απορρίμματα: Οι μεμονωμένες περιπτώσεις

σημειακά φαινόμενα ρύπανσης, αισθητική ρύπανση καθώς και ρύπανση των ρεμάτων.

� Γεωργική δραστηριότητα

προηγούμενες δεκαετίες, και η αλόγιστη χρήση φυτοπροστατευτικών και λιπασμάτων οδήγησε στη 

μόλυνση των εδαφών και των υπόγειων υδάτων κυρίως με νιτρικά. Το πρόγραμμα «Μείωση της 

Νιτρορύπανσης γεωργικής προέλευσης», που εφαρμόζεται στην πε

Ανάπτυξης και Τροφίμων, έχει ως στόχο τον περιορισμό αυτής της ρύπανσης. Επίσης, έντονο είναι το 

πρόβλημα ρύπανσης από την ανεξέλεγκτη διάθεση των κενών συσκευασίας φυτοπροστατευτικών 

σκευασμάτων. Στην περιοχή δεν έχει ληφ

των κενών συσκευασίας αγροχημικών προϊόντων, με αποτέλεσμα να παρουσιάζονται προβλήματα 

ρύπανσης κυρίως κοντά στα αγροκτήματα και τα κανάλια άρδευσης.  

� Κτηνοτροφική δραστηριότητα

ανύπαρκτη βελτίωση αυτών οδήγησαν στη υποβάθμιση τους, με αποτέλεσμα να κρίνεται  απαραίτητη 

η εκμετάλλευση προγραμμάτων που στοχεύουν στη βελτίωση τους. Επίσης, η μη χωροθετημένη, 

άναρχη και αυθαίρετη δόμηση κτηνοτροφι

δημόσιες-δημοτικές εκτάσεις που περιβάλλουν τους οικισμούς, ενώ η μη τήρηση των περιβαλλοντικών 

όρων περί διάθεσης αποβλήτων κτηνοτροφικής δραστηριότητας επιβαρύνει το περιβάλλον της 

περιοχής. 

� Ανθρωπογενείς ρυπογόνες δραστηριότητες: 

κλίμακας βιοτεχνικές ή βιομηχανικές μονάδες, από τις οποίες 

Ωστόσο, η περαιτέρω ανάπτυξη του τομέα, κάνει απαραίτητη την προσεκτική χωροθέτηση οχλουσών 

δραστηριοτήτων της δευτερογενούς παραγωγής όταν αυτές χωροθετούνται εκτός του οργανωμένου 

ΒΙΟΠΑ. 

 

Α.3.1.4. Κρίσιμες περιβαλλοντικές παράμετροι για το σχεδιασμό τ

του Δήμου 

Για τον ορθολογικότερο σχεδιασμό της μελλοντικής ανάπτυξης του Δήμου 

ληφθούν υπόψη σημαντικά περιβαλλοντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Δήμος και αναμένεται να 

επιδεινωθούν. Τα προβλήματα αυτά σχετίζονται άμεσα με την οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη 

του. 

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

 
ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

Μειωμένη αναγέννηση δασών: εξαιτίας της διάβρωσης των εδαφών αλλά και σε πολλές 

περιπτώσεις, της παράνομης βόσκησης, η φυσική αναγέννηση των δασών (βλ. παραπάνω) σε 

ορισμένες περιπτώσεις σχεδόν δεν υφίσταται με αποτέλεσμα τη γήρανση και την αυξανόμενη 

υποβάθμιση της βιοποικιλότητας και εν γένει της οικολογικής ποιότητάς τους.

Οι μεμονωμένες περιπτώσεις απόρριψης των απορριμμάτων ανεξέλεγκτα προκαλούν 

σημειακά φαινόμενα ρύπανσης, αισθητική ρύπανση καθώς και ρύπανση των ρεμάτων.

Γεωργική δραστηριότητα: Η εντατική μορφή άσκησης της γεωργίας, π

προηγούμενες δεκαετίες, και η αλόγιστη χρήση φυτοπροστατευτικών και λιπασμάτων οδήγησε στη 

μόλυνση των εδαφών και των υπόγειων υδάτων κυρίως με νιτρικά. Το πρόγραμμα «Μείωση της 

Νιτρορύπανσης γεωργικής προέλευσης», που εφαρμόζεται στην περιοχή από του Υπουργείο Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων, έχει ως στόχο τον περιορισμό αυτής της ρύπανσης. Επίσης, έντονο είναι το 

πρόβλημα ρύπανσης από την ανεξέλεγκτη διάθεση των κενών συσκευασίας φυτοπροστατευτικών 

σκευασμάτων. Στην περιοχή δεν έχει ληφθεί έως τώρα μέριμνα για τον τρόπο διάθεσης και διαχείρισης 

των κενών συσκευασίας αγροχημικών προϊόντων, με αποτέλεσμα να παρουσιάζονται προβλήματα 

ρύπανσης κυρίως κοντά στα αγροκτήματα και τα κανάλια άρδευσης.   

Κτηνοτροφική δραστηριότητα: η πιεστική εκμετάλλευση των βοσκοτόπων, καθώς και η 

ανύπαρκτη βελτίωση αυτών οδήγησαν στη υποβάθμιση τους, με αποτέλεσμα να κρίνεται  απαραίτητη 

η εκμετάλλευση προγραμμάτων που στοχεύουν στη βελτίωση τους. Επίσης, η μη χωροθετημένη, 

άναρχη και αυθαίρετη δόμηση κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων δημιούργησε μια «άσχημη» εικόνα στις 

δημοτικές εκτάσεις που περιβάλλουν τους οικισμούς, ενώ η μη τήρηση των περιβαλλοντικών 

όρων περί διάθεσης αποβλήτων κτηνοτροφικής δραστηριότητας επιβαρύνει το περιβάλλον της 

ενείς ρυπογόνες δραστηριότητες: στην περιοχή αναφοράς 

κλίμακας βιοτεχνικές ή βιομηχανικές μονάδες, από τις οποίες στις 2 εφαρμόζεται η Οδηγία

ανάπτυξη του τομέα, κάνει απαραίτητη την προσεκτική χωροθέτηση οχλουσών 

δραστηριοτήτων της δευτερογενούς παραγωγής όταν αυτές χωροθετούνται εκτός του οργανωμένου 

Κρίσιμες περιβαλλοντικές παράμετροι για το σχεδιασμό της μελλοντικής ανάπτυξης 

Για τον ορθολογικότερο σχεδιασμό της μελλοντικής ανάπτυξης του Δήμου Χανίων

ληφθούν υπόψη σημαντικά περιβαλλοντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Δήμος και αναμένεται να 

ά σχετίζονται άμεσα με την οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη 
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ης των εδαφών αλλά και σε πολλές 

περιπτώσεις, της παράνομης βόσκησης, η φυσική αναγέννηση των δασών (βλ. παραπάνω) σε 

ορισμένες περιπτώσεις σχεδόν δεν υφίσταται με αποτέλεσμα τη γήρανση και την αυξανόμενη 

ολογικής ποιότητάς τους. 

απόρριψης των απορριμμάτων ανεξέλεγκτα προκαλούν 

σημειακά φαινόμενα ρύπανσης, αισθητική ρύπανση καθώς και ρύπανση των ρεμάτων. 

: Η εντατική μορφή άσκησης της γεωργίας, που επικράτησε της 

προηγούμενες δεκαετίες, και η αλόγιστη χρήση φυτοπροστατευτικών και λιπασμάτων οδήγησε στη 

μόλυνση των εδαφών και των υπόγειων υδάτων κυρίως με νιτρικά. Το πρόγραμμα «Μείωση της 

ριοχή από του Υπουργείο Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων, έχει ως στόχο τον περιορισμό αυτής της ρύπανσης. Επίσης, έντονο είναι το 

πρόβλημα ρύπανσης από την ανεξέλεγκτη διάθεση των κενών συσκευασίας φυτοπροστατευτικών 

θεί έως τώρα μέριμνα για τον τρόπο διάθεσης και διαχείρισης 

των κενών συσκευασίας αγροχημικών προϊόντων, με αποτέλεσμα να παρουσιάζονται προβλήματα 

τάλλευση των βοσκοτόπων, καθώς και η 

ανύπαρκτη βελτίωση αυτών οδήγησαν στη υποβάθμιση τους, με αποτέλεσμα να κρίνεται  απαραίτητη 

η εκμετάλλευση προγραμμάτων που στοχεύουν στη βελτίωση τους. Επίσης, η μη χωροθετημένη, 

κών εγκαταστάσεων δημιούργησε μια «άσχημη» εικόνα στις 

δημοτικές εκτάσεις που περιβάλλουν τους οικισμούς, ενώ η μη τήρηση των περιβαλλοντικών 

όρων περί διάθεσης αποβλήτων κτηνοτροφικής δραστηριότητας επιβαρύνει το περιβάλλον της 

στην περιοχή αναφοράς υπάρχουν 6 μεγάλης 

εφαρμόζεται η Οδηγία SEVESO. 

ανάπτυξη του τομέα, κάνει απαραίτητη την προσεκτική χωροθέτηση οχλουσών 

δραστηριοτήτων της δευτερογενούς παραγωγής όταν αυτές χωροθετούνται εκτός του οργανωμένου 

ης μελλοντικής ανάπτυξης 

Χανίων είναι απαραίτητο να 

ληφθούν υπόψη σημαντικά περιβαλλοντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Δήμος και αναμένεται να 

ά σχετίζονται άμεσα με την οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη 
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Το σύνολο των φυσικών πόρων (δασικές περιοχές, υγροβιότοποι, υδατορέματα κ.λπ) προστατεύονται

από την εθνική και διεθνή νομοθεσία (όπως αναλυτικά έχει περιγραφεί παραπάνω), η οπ

διατήρηση και αειφορική εκμετάλλευσή τους. Οι κρίσιμες περιβαλλοντικές παράμετροι για τον σχεδιασμό της 

μελλοντικής ανάπτυξης της μελετώμενης περιοχής, είναι στην πραγματικότητα οι προστατευταίες συνιστώσες 

του φυσικού και συγκεκριμένα: 

 Δασικές και αναδασωτέες περιοχές

Όλες οι δασικές εκτάσεις της περιοχής μελέτης θα πρέπει να θεωρηθούν προστατευτικ

εκτός διαχείρισης και να απαλλαγούν από τον υποβαθμιστικό

της βόσκησης. Η διαχείριση των δασών πρέπει να θέτει ως προτεραιότητα τη διατήρηση της χλωρίδας και της 

πανίδας εξασφαλίζοντας ιδανικές συνθήκες για τα οικοσυστήματα. Διατηρώντας τον παραγωγικό ρόλο των 

δασικών συστάδων, η διαχείριση πρέπει να προνοεί για τη δι

οικοτόπων αποφεύγοντας τις αποψιλωτικές υλοτομίες, την απόληψη όλων των ώριμων δένδρων κάθε 

συστάδας και τη διάνοιξη πυκνού δικτύου δασικών δρόμων. Ιδιαίτερη σημασία θα πρέπει να δοθεί στις 

αναδασώσεις για την προστασία των θέσεων με μεγάλη κλίση που είναι ευάλωτες στη διάβρωση και τις 

κατολισθήσεις. 

Αντικείμενο της δασοπροστασίας είναι η προστασία των δασικών εκτάσεων, των δασικών βοσκοτόπων, 

των χορτολιβαδικών εκτάσεων κλπ από κάθε κίνδυνο (πυρκαγιές, παράνομη υλοτομία

οικοπεδοποίηση κλπ), η προστασία της πανίδας και των βιοτόπων (κανόνες για την θήρα, έλεγχος κυνηγητικών 

περιοχών κλπ), η καταπολέμηση εντόμων και μυκήτων, ο έλεγχος στην διακίνηση δασικών προϊόντων κ.λπ.

Γενικά, η διατήρηση πρωτίστως

της περιοχής αποτελεί ανάγκη για την περιοχή μελέτης. Αυτό θα επιτευχθεί μόνο με τη λήψη μιας σειράς 

μέτρων, όπως: 

� Καταπολέμηση υπερβόσκησης.

� Εμπλουτισμό των βιοτόπων με θηράματα.

� Ορθολογική διαχείριση βοσκοτόπων και δασών.

� Οργάνωση ομαδικών χώρων σταβλισμού ποιμενικών αιγοπροβάτων.

� Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης δασικών περιοχών, βελτίωση των συνθηκών προσπέλασης και 

αισθητική αναβάθμισή τους, αξιοποίηση των προϊόντων και υποπροϊόντων του 

 

 Προστατευόμενες περιοχές

Κάλλους, Καταφύγια Άγριας Ζωής κ.λπ)

Θα πρέπει να τηρούνται πλήρως το σύνολο των κανονισμών διοίκησης και λειτουργίας της κάθε 

περιοχής, όπου καθορίζονται τα απαραίτητα μέτρα 

αντικειμένων και εξειδικεύονται οι γενικοί όροι και περιορισμοί άσκησης 
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ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

Το σύνολο των φυσικών πόρων (δασικές περιοχές, υγροβιότοποι, υδατορέματα κ.λπ) προστατεύονται

από την εθνική και διεθνή νομοθεσία (όπως αναλυτικά έχει περιγραφεί παραπάνω), η οπ

διατήρηση και αειφορική εκμετάλλευσή τους. Οι κρίσιμες περιβαλλοντικές παράμετροι για τον σχεδιασμό της 

μελλοντικής ανάπτυξης της μελετώμενης περιοχής, είναι στην πραγματικότητα οι προστατευταίες συνιστώσες 

Δασικές και αναδασωτέες περιοχές – χλωρίδα - πανίδα 

της περιοχής μελέτης θα πρέπει να θεωρηθούν προστατευτικ

εκτός διαχείρισης και να απαλλαγούν από τον υποβαθμιστικό, της σύνθεσης και συγκρότησής 

Η διαχείριση των δασών πρέπει να θέτει ως προτεραιότητα τη διατήρηση της χλωρίδας και της 

πανίδας εξασφαλίζοντας ιδανικές συνθήκες για τα οικοσυστήματα. Διατηρώντας τον παραγωγικό ρόλο των 

δασικών συστάδων, η διαχείριση πρέπει να προνοεί για τη διατήρηση της ετερογένειας των δασικών 

οικοτόπων αποφεύγοντας τις αποψιλωτικές υλοτομίες, την απόληψη όλων των ώριμων δένδρων κάθε 

συστάδας και τη διάνοιξη πυκνού δικτύου δασικών δρόμων. Ιδιαίτερη σημασία θα πρέπει να δοθεί στις 

των θέσεων με μεγάλη κλίση που είναι ευάλωτες στη διάβρωση και τις 

Αντικείμενο της δασοπροστασίας είναι η προστασία των δασικών εκτάσεων, των δασικών βοσκοτόπων, 

των χορτολιβαδικών εκτάσεων κλπ από κάθε κίνδυνο (πυρκαγιές, παράνομη υλοτομία

οικοπεδοποίηση κλπ), η προστασία της πανίδας και των βιοτόπων (κανόνες για την θήρα, έλεγχος κυνηγητικών 

περιοχών κλπ), η καταπολέμηση εντόμων και μυκήτων, ο έλεγχος στην διακίνηση δασικών προϊόντων κ.λπ.

Γενικά, η διατήρηση πρωτίστως της ακεραιότητας και εν συνεχεία η αναβάθμιση των οικοσυστημάτων 

της περιοχής αποτελεί ανάγκη για την περιοχή μελέτης. Αυτό θα επιτευχθεί μόνο με τη λήψη μιας σειράς 

Καταπολέμηση υπερβόσκησης. 

Εμπλουτισμό των βιοτόπων με θηράματα. 

διαχείριση βοσκοτόπων και δασών. 

Οργάνωση ομαδικών χώρων σταβλισμού ποιμενικών αιγοπροβάτων. 

Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης δασικών περιοχών, βελτίωση των συνθηκών προσπέλασης και 

αισθητική αναβάθμισή τους, αξιοποίηση των προϊόντων και υποπροϊόντων του 

περιοχές (Natura2000, Βιότοποι Corine, Τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού 

Κάλλους, Καταφύγια Άγριας Ζωής κ.λπ) 

Θα πρέπει να τηρούνται πλήρως το σύνολο των κανονισμών διοίκησης και λειτουργίας της κάθε 

περιοχής, όπου καθορίζονται τα απαραίτητα μέτρα οργάνωσης και λειτουργίας των προστατευόμενων 

αντικειμένων και εξειδικεύονται οι γενικοί όροι και περιορισμοί άσκησης δραστηριοτήτων και εκτέλεσης έργων 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 

Σελ. 124 από 486 

Το σύνολο των φυσικών πόρων (δασικές περιοχές, υγροβιότοποι, υδατορέματα κ.λπ) προστατεύονται 

από την εθνική και διεθνή νομοθεσία (όπως αναλυτικά έχει περιγραφεί παραπάνω), η οποία στοχεύει στην 

διατήρηση και αειφορική εκμετάλλευσή τους. Οι κρίσιμες περιβαλλοντικές παράμετροι για τον σχεδιασμό της 

μελλοντικής ανάπτυξης της μελετώμενης περιοχής, είναι στην πραγματικότητα οι προστατευταίες συνιστώσες 

της περιοχής μελέτης θα πρέπει να θεωρηθούν προστατευτικές, να τεθούν 

της σύνθεσης και συγκρότησής τους, παράγοντα 

Η διαχείριση των δασών πρέπει να θέτει ως προτεραιότητα τη διατήρηση της χλωρίδας και της 

πανίδας εξασφαλίζοντας ιδανικές συνθήκες για τα οικοσυστήματα. Διατηρώντας τον παραγωγικό ρόλο των 

ατήρηση της ετερογένειας των δασικών 

οικοτόπων αποφεύγοντας τις αποψιλωτικές υλοτομίες, την απόληψη όλων των ώριμων δένδρων κάθε 

συστάδας και τη διάνοιξη πυκνού δικτύου δασικών δρόμων. Ιδιαίτερη σημασία θα πρέπει να δοθεί στις 

των θέσεων με μεγάλη κλίση που είναι ευάλωτες στη διάβρωση και τις 

Αντικείμενο της δασοπροστασίας είναι η προστασία των δασικών εκτάσεων, των δασικών βοσκοτόπων, 

των χορτολιβαδικών εκτάσεων κλπ από κάθε κίνδυνο (πυρκαγιές, παράνομη υλοτομία, εκχέρσωση, βόσκηση, 

οικοπεδοποίηση κλπ), η προστασία της πανίδας και των βιοτόπων (κανόνες για την θήρα, έλεγχος κυνηγητικών 

περιοχών κλπ), η καταπολέμηση εντόμων και μυκήτων, ο έλεγχος στην διακίνηση δασικών προϊόντων κ.λπ. 

της ακεραιότητας και εν συνεχεία η αναβάθμιση των οικοσυστημάτων 

της περιοχής αποτελεί ανάγκη για την περιοχή μελέτης. Αυτό θα επιτευχθεί μόνο με τη λήψη μιας σειράς 

Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης δασικών περιοχών, βελτίωση των συνθηκών προσπέλασης και 

αισθητική αναβάθμισή τους, αξιοποίηση των προϊόντων και υποπροϊόντων του δάσους. 

Τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού 

Θα πρέπει να τηρούνται πλήρως το σύνολο των κανονισμών διοίκησης και λειτουργίας της κάθε 

οργάνωσης και λειτουργίας των προστατευόμενων 

δραστηριοτήτων και εκτέλεσης έργων 
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(που καθορίζονται με το νομοθέτημα κήρυξης των περιοχών

που ανανεώνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα ανάλογα με τα εκάστοτε δεδομένα).

 Υδρογραφικό δίκτυο

Οι ποταμοί και τα ρέματα, λειτουργούν ως φυσικοί υδραυλικοί υποδοχείς και ως αντιπλημμυρικοί 

αγωγοί. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να εφαρμόζεται

των ρεμάτων όσο και των παραρεμάτιων ζωνών, με όλους τους όρους και περιορισμού

εκάστοτε νομοθεσίες για τεχνικά έργα και έργα χωροταξίας και πολεοδομίας.

 Ακτές 

Οι ακτές όντας βασική συνιστώσα της τουριστικής δραστηριότητας θα πρέπει να διατηρήσουν την 

σημερινή τους ικανοποιητική κατάσταση και να τεθούν σε ένα βιώσι

απαγορεύεται η αυθαίρετη δόμηση, η άναρχη τουριστική ανάπτυξη, η παράνομη πραγματοποίηση έργων στην 

παράκτια ζώνη, η παράνομη απόρριψη κάθε είδους αποβλήτων και λυμάτων στη θάλασσα.

 

Α.3.2.  Ιστορικό – Πολιτιστικό 

Α.3.2.1. Βασική νομοθεσία για την προστασία των αρχαιολογικών χώρων και μνημείων

Η προστασία των πολιτισμικών αγαθών είναι συνταγματικά κατοχυρωμένη στην Ελλάδα, με το άρθρο 24 

του Συντάγματος του 1975. Στο άρθρο αυτό υιοθετείται ένας δυναμικός όρος για την 

πολιτισμικών αγαθών, ο όρος πολιτισμικό περιβάλλον, η προστασία του οποίου αποτελεί υποχρέωση του 

Κράτους. Η επιλογή του όρου και το γεγονός ότι συνυπάρχει στο ίδιο άρθρο με τη συνταγματική πρόβλεψη για 

την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος

Σύνταγμα απαιτεί τόσο για τη χωρική, όσο και για την ιστορική διάσταση του πολιτικού βίου της χώρας

Η νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας έχει αναπτύξει περαιτέρω την έννοια του πολιτιστικού 

περιβάλλοντος ώστε να «περιλαμβάνει τελικώς το σύνολο των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων, ακόμη και των 

τεχνολογικών, εφόσον μπορούν να θεωρηθούν πολιτιστική κληρονομιά

συνδυασμό τριών ερμηνειών (κοινωνική πραγματικότητα, πολιτική επιλογή και συνταγματική αξία) με βάση τη 

θέση ότι το πολιτιστικό περιβάλλον αποτελεί αισθητική επιλογή της πολιτείας και φωτίζει και προσδιορίζει 

άλλες κοινωνικές επιλογές, όπως την προστασία της ιδιοκτησίας, όπως εξάλλου ρητά αναφέρεται και στην 

παράγραφο 6 του αρ. 24.  

Το ελληνικό Σύνταγμα και η νομολογία του ΣτΕ διαμορφώνουν ένα ισχυρό πλέγμα προστασίας του 

πολιτισμικού περιβάλλοντος, έννοια πολύ ευρεία (και σύμφωνη

αρχαιολογίας, της ιστορίας και της κοινωνικής ανθρωπολογίας), στην οποία εντάσσονται, φυσικά, τα μνημεία, 

ως πολιτισμικά αγαθά. 

Με το Ν. 3028/2002 «Για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής 

επιδιώκεται η εφαρμογή των επιταγών του Συντάγματος, των διεθνών συνθηκών και της νομολογίας του ΣτΕ 
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ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

που καθορίζονται με το νομοθέτημα κήρυξης των περιοχών και περιγράφονται στα σχέδια διαχείρισής τους, 

που ανανεώνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα ανάλογα με τα εκάστοτε δεδομένα).

Υδρογραφικό δίκτυο 

ματα, λειτουργούν ως φυσικοί υδραυλικοί υποδοχείς και ως αντιπλημμυρικοί 

θα πρέπει να εφαρμόζεται μια ολοκληρωμένη οικολογική διαχείριση

όσο και των παραρεμάτιων ζωνών, με όλους τους όρους και περιορισμού

εκάστοτε νομοθεσίες για τεχνικά έργα και έργα χωροταξίας και πολεοδομίας. 

Οι ακτές όντας βασική συνιστώσα της τουριστικής δραστηριότητας θα πρέπει να διατηρήσουν την 

σημερινή τους ικανοποιητική κατάσταση και να τεθούν σε ένα βιώσιμο μοντέλο ανάπτυξης όπου θα 

απαγορεύεται η αυθαίρετη δόμηση, η άναρχη τουριστική ανάπτυξη, η παράνομη πραγματοποίηση έργων στην 

παράκτια ζώνη, η παράνομη απόρριψη κάθε είδους αποβλήτων και λυμάτων στη θάλασσα.

Πολιτιστικό – Αρχιτεκτονικό Περιβ

Βασική νομοθεσία για την προστασία των αρχαιολογικών χώρων και μνημείων

Η προστασία των πολιτισμικών αγαθών είναι συνταγματικά κατοχυρωμένη στην Ελλάδα, με το άρθρο 24 

του Συντάγματος του 1975. Στο άρθρο αυτό υιοθετείται ένας δυναμικός όρος για την 

πολιτισμικών αγαθών, ο όρος πολιτισμικό περιβάλλον, η προστασία του οποίου αποτελεί υποχρέωση του 

επιλογή του όρου και το γεγονός ότι συνυπάρχει στο ίδιο άρθρο με τη συνταγματική πρόβλεψη για 

την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος δηλώνουν την ευρύτητα της προστασίας που το ελληνικό 

Σύνταγμα απαιτεί τόσο για τη χωρική, όσο και για την ιστορική διάσταση του πολιτικού βίου της χώρας

Η νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας έχει αναπτύξει περαιτέρω την έννοια του πολιτιστικού 

άλλοντος ώστε να «περιλαμβάνει τελικώς το σύνολο των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων, ακόμη και των 

τεχνολογικών, εφόσον μπορούν να θεωρηθούν πολιτιστική κληρονομιά». Η νομολογία υιοθέτησε το 

συνδυασμό τριών ερμηνειών (κοινωνική πραγματικότητα, πολιτική επιλογή και συνταγματική αξία) με βάση τη 

θέση ότι το πολιτιστικό περιβάλλον αποτελεί αισθητική επιλογή της πολιτείας και φωτίζει και προσδιορίζει 

λογές, όπως την προστασία της ιδιοκτησίας, όπως εξάλλου ρητά αναφέρεται και στην 

Το ελληνικό Σύνταγμα και η νομολογία του ΣτΕ διαμορφώνουν ένα ισχυρό πλέγμα προστασίας του 

πολιτισμικού περιβάλλοντος, έννοια πολύ ευρεία (και σύμφωνη με τις σύγχρονες απόψεις της επιστήμης της 

αρχαιολογίας, της ιστορίας και της κοινωνικής ανθρωπολογίας), στην οποία εντάσσονται, φυσικά, τα μνημεία, 

Για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής 

επιδιώκεται η εφαρμογή των επιταγών του Συντάγματος, των διεθνών συνθηκών και της νομολογίας του ΣτΕ 
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και περιγράφονται στα σχέδια διαχείρισής τους, 

που ανανεώνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα ανάλογα με τα εκάστοτε δεδομένα). 

ματα, λειτουργούν ως φυσικοί υδραυλικοί υποδοχείς και ως αντιπλημμυρικοί 

οκληρωμένη οικολογική διαχείριση τόσο των ποταμών, 

όσο και των παραρεμάτιων ζωνών, με όλους τους όρους και περιορισμούς που τίθενται στις 

Οι ακτές όντας βασική συνιστώσα της τουριστικής δραστηριότητας θα πρέπει να διατηρήσουν την 

μο μοντέλο ανάπτυξης όπου θα 

απαγορεύεται η αυθαίρετη δόμηση, η άναρχη τουριστική ανάπτυξη, η παράνομη πραγματοποίηση έργων στην 

παράκτια ζώνη, η παράνομη απόρριψη κάθε είδους αποβλήτων και λυμάτων στη θάλασσα. 

Αρχιτεκτονικό Περιβάλλον 

Βασική νομοθεσία για την προστασία των αρχαιολογικών χώρων και μνημείων 

Η προστασία των πολιτισμικών αγαθών είναι συνταγματικά κατοχυρωμένη στην Ελλάδα, με το άρθρο 24 

του Συντάγματος του 1975. Στο άρθρο αυτό υιοθετείται ένας δυναμικός όρος για την προστασία των 

πολιτισμικών αγαθών, ο όρος πολιτισμικό περιβάλλον, η προστασία του οποίου αποτελεί υποχρέωση του 

επιλογή του όρου και το γεγονός ότι συνυπάρχει στο ίδιο άρθρο με τη συνταγματική πρόβλεψη για 

δηλώνουν την ευρύτητα της προστασίας που το ελληνικό 

Σύνταγμα απαιτεί τόσο για τη χωρική, όσο και για την ιστορική διάσταση του πολιτικού βίου της χώρας. 

Η νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας έχει αναπτύξει περαιτέρω την έννοια του πολιτιστικού 

άλλοντος ώστε να «περιλαμβάνει τελικώς το σύνολο των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων, ακόμη και των 

. Η νομολογία υιοθέτησε το 

συνδυασμό τριών ερμηνειών (κοινωνική πραγματικότητα, πολιτική επιλογή και συνταγματική αξία) με βάση τη 

θέση ότι το πολιτιστικό περιβάλλον αποτελεί αισθητική επιλογή της πολιτείας και φωτίζει και προσδιορίζει 

λογές, όπως την προστασία της ιδιοκτησίας, όπως εξάλλου ρητά αναφέρεται και στην 

Το ελληνικό Σύνταγμα και η νομολογία του ΣτΕ διαμορφώνουν ένα ισχυρό πλέγμα προστασίας του 

με τις σύγχρονες απόψεις της επιστήμης της 

αρχαιολογίας, της ιστορίας και της κοινωνικής ανθρωπολογίας), στην οποία εντάσσονται, φυσικά, τα μνημεία, 

Για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς» 

επιδιώκεται η εφαρμογή των επιταγών του Συντάγματος, των διεθνών συνθηκών και της νομολογίας του ΣτΕ 
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στα θέματα προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς. Επίσης, διευρύνεται το αντικείμενο της πολιτιστικής 

κληρονομιάς, ώστε να καλύπτει το σύνολ

επικράτεια από την αρχαιότητα έως σήμερα.

Στην έννοια της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς περιελήφθησαν ακόμα και μνημεία άλλων πολιτισμών που 

θεωρούνται σημαντικά για την ελληνική πολιτιστική κληρ

προστατεύονται άυλα πολιτιστικά αγαθά, όπως τα πανηγύρια και τα τραγούδια. Ειδικότερα, προσδιορίστηκε το 

αντικείμενο της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, το οποίο αποτελείται από τα μνημεία, τους αρχαιολογικούς 

χώρους και τους ιστορικούς τόπους: 

α) τα μνημεία διακρίθηκαν σε αρχαία και νεότερα, ακίνητα και κινητά. Τα αρχαία μνημεία ή αρχαία 

ανάγονται στους προϊστορικούς, αρχαίους, βυζαντινούς καιμεταβυζαντινούς χρόνους έως το 1830, με την 

επιφύλαξη των ειδικότερων διατάξεων

1830,και διακρίνονται σε δύο κατηγορίες. Στα πολιτιστικά αγαθά που είναι προγενέστερα των εκάστοτε 

τελευταίων ετών και εκείνα που ανάγονται στην περίοδο των εκάστοτε τελευταίων 100 ετών και

χαρακτηρίζονται ως μνημεία λόγω της αρχιτεκτονικής και ιδιαίτερης για τη δεύτερη κατηγορία, πολεοδομικής, 

κοινωνικής, εθνολογικής, λαογραφικής, τεχνικής, βιομηχανικής ή εν γένει ιστορικής, καλλιτεχνικής ή 

επιστημονικής σημασίας τους, ενώ τα νεότερα μνημεί

χρόνια, 

β) ως αρχαιολογικοί χώροι νοούνται εκτάσεις στην ξηρά, στη θάλασσα, στις λίμνες και τους ποταμούς, 

στις οποίες περιέχονται ή υπάρχουν ενδείξεις ότι περιέχονται αρχαία μνημεία ή αποτέλεσαν ή υπάρχο

ενδείξεις ότι αποτέλεσαν από τους αρχαιότατους χρόνους έως και το 1830 μνημειακά, οικιστικά ή ταφικά 

σύνολα. Στους αρχαιολογικούς χώρους περιελήφθη και το απαραίτητο ελεύθερο περιβάλλον, που επιτρέπει την 

ιστορική, αισθητική και λειτουργική σύνθεση των 

γ) οι ιστορικοί τόποι αποτελούνται από εκτάσεις στην ξηρά, τη θάλασσα, τις λίμνες και τους ποταμούς, 

οι οποίες αποτέλεσαν ή για τις οποίες υπάρχουν ενδείξεις ότι αποτέλεσαν τον χώρο εξαίρετων ιστορικών ή 

μυθικών γεγονότων ή εκτάσεις όπου περιέχονται ή στις οποίες υπάρχουν ενδείξεις ότι περιέχονται μνημεία ή 

σύνθετα έργα του ανθρώπου και της φύσης μεταγενέστερα του 1830. Η προστασία των μνημείων αυτών, τα 

οποία συνιστούν χαρακτηριστικούς και ομοιογενείς χώρους δυνάμενους να οριοθετηθούν

επιβάλλεται λόγω της λαογραφικής, εθνολογικής, κοινωνικής, τεχνικής, αρχιτεκτονικής, βιομηχανικής ή εν γένει 

ιστορικής, καλλιτεχνικής ή επιστημονικής τους σημασίας. 

Επιπλέον, με τον εν λόγω νόμο διευρύνθηκε το περιεχόμενο της προστασίας και 

λειτουργίες που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες συνθήκες, όπως η χρήση του μνημείου και η ένταξή του στην 

κοινωνική ζωή, ενώ θεσμοθετήθηκε το Εθνικό Αρχείο Μνημείων με σκοπό την καταγραφή όλων τωναξιόλογων 

μνημείων. Ταυτοχρόνως, ρυθμίστηκ

βάση, εισήχθησαν διαδικασίες διαφάνειας για τις ανασκαφές και τις συνακόλουθες δημοσιεύσεις, προβλέφθηκε 
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στα θέματα προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς. Επίσης, διευρύνεται το αντικείμενο της πολιτιστικής 

κληρονομιάς, ώστε να καλύπτει το σύνολο των πολιτιστικών αγαθών, μεμονωμένων ή συνόλων, στην ελληνική 

επικράτεια από την αρχαιότητα έως σήμερα. 

Στην έννοια της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς περιελήφθησαν ακόμα και μνημεία άλλων πολιτισμών που 

θεωρούνται σημαντικά για την ελληνική πολιτιστική κληρονομιά και ιστορία, ενώ για πρώτη φορά 

προστατεύονται άυλα πολιτιστικά αγαθά, όπως τα πανηγύρια και τα τραγούδια. Ειδικότερα, προσδιορίστηκε το 

αντικείμενο της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, το οποίο αποτελείται από τα μνημεία, τους αρχαιολογικούς 

τους ιστορικούς τόπους:  

α) τα μνημεία διακρίθηκαν σε αρχαία και νεότερα, ακίνητα και κινητά. Τα αρχαία μνημεία ή αρχαία 

ανάγονται στους προϊστορικούς, αρχαίους, βυζαντινούς καιμεταβυζαντινούς χρόνους έως το 1830, με την 

επιφύλαξη των ειδικότερων διατάξεων περί κινητών μνημείων. Τα νεότερα μνημεία είναι μεταγενέστερα του 

1830,και διακρίνονται σε δύο κατηγορίες. Στα πολιτιστικά αγαθά που είναι προγενέστερα των εκάστοτε 

τελευταίων ετών και εκείνα που ανάγονται στην περίοδο των εκάστοτε τελευταίων 100 ετών και

χαρακτηρίζονται ως μνημεία λόγω της αρχιτεκτονικής και ιδιαίτερης για τη δεύτερη κατηγορία, πολεοδομικής, 

κοινωνικής, εθνολογικής, λαογραφικής, τεχνικής, βιομηχανικής ή εν γένει ιστορικής, καλλιτεχνικής ή 

επιστημονικής σημασίας τους, ενώ τα νεότερα μνημεία είναι μεταγενέστερα του 1830 έως τα τελευταία 100 

ς αρχαιολογικοί χώροι νοούνται εκτάσεις στην ξηρά, στη θάλασσα, στις λίμνες και τους ποταμούς, 

στις οποίες περιέχονται ή υπάρχουν ενδείξεις ότι περιέχονται αρχαία μνημεία ή αποτέλεσαν ή υπάρχο

ενδείξεις ότι αποτέλεσαν από τους αρχαιότατους χρόνους έως και το 1830 μνημειακά, οικιστικά ή ταφικά 

σύνολα. Στους αρχαιολογικούς χώρους περιελήφθη και το απαραίτητο ελεύθερο περιβάλλον, που επιτρέπει την 

ιστορική, αισθητική και λειτουργική σύνθεση των σωζόμενων μνημείων,   

γ) οι ιστορικοί τόποι αποτελούνται από εκτάσεις στην ξηρά, τη θάλασσα, τις λίμνες και τους ποταμούς, 

οι οποίες αποτέλεσαν ή για τις οποίες υπάρχουν ενδείξεις ότι αποτέλεσαν τον χώρο εξαίρετων ιστορικών ή 

που περιέχονται ή στις οποίες υπάρχουν ενδείξεις ότι περιέχονται μνημεία ή 

σύνθετα έργα του ανθρώπου και της φύσης μεταγενέστερα του 1830. Η προστασία των μνημείων αυτών, τα 

οποία συνιστούν χαρακτηριστικούς και ομοιογενείς χώρους δυνάμενους να οριοθετηθούν

επιβάλλεται λόγω της λαογραφικής, εθνολογικής, κοινωνικής, τεχνικής, αρχιτεκτονικής, βιομηχανικής ή εν γένει 

ιστορικής, καλλιτεχνικής ή επιστημονικής τους σημασίας.  

Επιπλέον, με τον εν λόγω νόμο διευρύνθηκε το περιεχόμενο της προστασίας και 

λειτουργίες που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες συνθήκες, όπως η χρήση του μνημείου και η ένταξή του στην 

κοινωνική ζωή, ενώ θεσμοθετήθηκε το Εθνικό Αρχείο Μνημείων με σκοπό την καταγραφή όλων τωναξιόλογων 

μνημείων. Ταυτοχρόνως, ρυθμίστηκαν θέματα σχετικά με την ιδιοκτησία και την κατοχή των μνημείων σε νέα 

βάση, εισήχθησαν διαδικασίες διαφάνειας για τις ανασκαφές και τις συνακόλουθες δημοσιεύσεις, προβλέφθηκε 
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στα θέματα προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς. Επίσης, διευρύνεται το αντικείμενο της πολιτιστικής 

ο των πολιτιστικών αγαθών, μεμονωμένων ή συνόλων, στην ελληνική 

Στην έννοια της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς περιελήφθησαν ακόμα και μνημεία άλλων πολιτισμών που 

ονομιά και ιστορία, ενώ για πρώτη φορά 

προστατεύονται άυλα πολιτιστικά αγαθά, όπως τα πανηγύρια και τα τραγούδια. Ειδικότερα, προσδιορίστηκε το 

αντικείμενο της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, το οποίο αποτελείται από τα μνημεία, τους αρχαιολογικούς 

α) τα μνημεία διακρίθηκαν σε αρχαία και νεότερα, ακίνητα και κινητά. Τα αρχαία μνημεία ή αρχαία 

ανάγονται στους προϊστορικούς, αρχαίους, βυζαντινούς καιμεταβυζαντινούς χρόνους έως το 1830, με την 

περί κινητών μνημείων. Τα νεότερα μνημεία είναι μεταγενέστερα του 

1830,και διακρίνονται σε δύο κατηγορίες. Στα πολιτιστικά αγαθά που είναι προγενέστερα των εκάστοτε 

τελευταίων ετών και εκείνα που ανάγονται στην περίοδο των εκάστοτε τελευταίων 100 ετών και 

χαρακτηρίζονται ως μνημεία λόγω της αρχιτεκτονικής και ιδιαίτερης για τη δεύτερη κατηγορία, πολεοδομικής, 

κοινωνικής, εθνολογικής, λαογραφικής, τεχνικής, βιομηχανικής ή εν γένει ιστορικής, καλλιτεχνικής ή 

α είναι μεταγενέστερα του 1830 έως τα τελευταία 100 

ς αρχαιολογικοί χώροι νοούνται εκτάσεις στην ξηρά, στη θάλασσα, στις λίμνες και τους ποταμούς, 

στις οποίες περιέχονται ή υπάρχουν ενδείξεις ότι περιέχονται αρχαία μνημεία ή αποτέλεσαν ή υπάρχουν 

ενδείξεις ότι αποτέλεσαν από τους αρχαιότατους χρόνους έως και το 1830 μνημειακά, οικιστικά ή ταφικά 

σύνολα. Στους αρχαιολογικούς χώρους περιελήφθη και το απαραίτητο ελεύθερο περιβάλλον, που επιτρέπει την 

γ) οι ιστορικοί τόποι αποτελούνται από εκτάσεις στην ξηρά, τη θάλασσα, τις λίμνες και τους ποταμούς, 

οι οποίες αποτέλεσαν ή για τις οποίες υπάρχουν ενδείξεις ότι αποτέλεσαν τον χώρο εξαίρετων ιστορικών ή 

που περιέχονται ή στις οποίες υπάρχουν ενδείξεις ότι περιέχονται μνημεία ή 

σύνθετα έργα του ανθρώπου και της φύσης μεταγενέστερα του 1830. Η προστασία των μνημείων αυτών, τα 

οποία συνιστούν χαρακτηριστικούς και ομοιογενείς χώρους δυνάμενους να οριοθετηθούν τοπογραφικά, 

επιβάλλεται λόγω της λαογραφικής, εθνολογικής, κοινωνικής, τεχνικής, αρχιτεκτονικής, βιομηχανικής ή εν γένει 

Επιπλέον, με τον εν λόγω νόμο διευρύνθηκε το περιεχόμενο της προστασίας και ενσωματώθηκαν νέες 

λειτουργίες που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες συνθήκες, όπως η χρήση του μνημείου και η ένταξή του στην 

κοινωνική ζωή, ενώ θεσμοθετήθηκε το Εθνικό Αρχείο Μνημείων με σκοπό την καταγραφή όλων τωναξιόλογων 

αν θέματα σχετικά με την ιδιοκτησία και την κατοχή των μνημείων σε νέα 

βάση, εισήχθησαν διαδικασίες διαφάνειας για τις ανασκαφές και τις συνακόλουθες δημοσιεύσεις, προβλέφθηκε 
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η συγκρότηση Συμβουλίου Μουσείων για τη χάραξη μουσειακής πολιτικής και καθιερώθ

αδικήματα που αφορούν στοιχεία της πολιτιστικής κληρονομιάς. 

Συνοψίζοντας, θα μπορούσε να λεχθεί ότι η εξέλιξη της προστασίας της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς 

χαρακτηρίζεται από μια πορεία διαρκούς διευρύνσεως του αντικειμένου και το

Η έννοια της προστασίας επεκτάθηκε από τα αρχαία μνημεία, στον περιβάλλοντα χώρο τους, σε οικιστικά 

σύνολα και σε ιστορικά τοπία και επιδιώκεται πλέον ένταξη του μνημείου στη σύγχρονη ζωή και η επανάχρηση 

του. 

Όσον αφορά τους παραδοσιακούς οικισμούς και τα διατηρητέα κτίρια, 

αρχιτεκτονικής κληρονομιάς από τους πολεοδομικούς κανόνες με τον ΓΟΚ του 1955 προβλέφθηκε για πρώτη 

φορά η δυνατότητα επιβολής περιορισμών σε οδούς ή περιοχές οικισμών ιδιαίτ

αρχιτεκτονικού τους περιβάλλοντος είτε λόγω της ιστορικής, αρχαιολογικής ή τουριστικής τους σημασίας ή 

λόγω του εν γένει χαρακτήρα τους (π.χ. κεντρικές πλατείες και αρτηρίες). Οι διατάξεις αυτές βρίσκονταν σε 

αρμονία με το πνεύμα της Ευρωπαϊκής Μορφωτικής Σύμβασης, της πρώτης διακρατικής συμφωνίας για 

πολιτιστικά θέματα, η οποία είχε υπογραφεί το 1954 στο Παρίσι στους κόλπους του Συμβουλίου της Ευρώπης, 

και με την οποία τα συμβαλλόμενα μέρη κλήθηκαν μεταξύ άλλων να λάβουν μέτρα

της ευρωπαϊκής πολιτιστικής αξίας. Τέλος, κατά την πρώτη περίοδο Καραμανλή απαγορεύτηκε η κατασκευή 

στοών σε μνημειακά κτήρια.  

Με τον ΓΟΚ του 1973 καθιερώνονται διαδικασίες και προδιαγραφές προστασίας και διατήρησης 

παραδοσιακών αρχιτεκτονικών συνόλων και κτηρίων (άρθρ

Ο ΓΟΚ του 1985/2000 περιέχει σχετικές ρυθμίσεις με τις οποίες διευρύνεται το αντικείμενο της 

προστασίας και καθορίζονται γενικοί όροι και δυνατότητες προστασίας των οικιστικών συνόλων και του 

ευρύτερου περιβάλλοντός τους, των μεμονωμένων διατηρητέων κτηρίων αλλά και των μεμονωμένων 

στοιχείων ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, που βρίσκονται εκτός προστατευτέων οικισμών, π.χ κρήνες, 

λιθόστρωτα, όπως και φυσικών σχηματισμών που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα τέτοιων οικισμώ

προστασία αυτή αποβλέπει στη διατήρηση και ανάδειξη της ιδιαίτερης ιστορικής, πολεοδομικής, 

αρχιτεκτονικής, λαογραφικής, κοινωνικής και αισθητικής φυσιογνωμίας των ως άνω στοιχείων, τα οποία 

τίθενται υπό ειδικό νομικό καθεστώς.

Τέλος με το νέο ΓΟΚ του 2012 ((ΦΕΚ79Α/2012) στο άρθρο 6 «Προστασία Αρχιτεκτονικής και Φυσικής 

Κληρονομιάς» γίνεται ανάλυση των εν ισχύ

συνόλων, των ζωνών ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, των μεμονωμένων κτιρίων, των τμημάτων κ

συγκροτημάτων κτιρίων, για την προστασία, ανάδειξη, διατήρηση παρασοσιακών οικισμών, για τους όρους και 

περιορισμούς που ισχύουν για τις οποιουδήποτε είδους επεμβάσεις 

κατεδαφίσεις σε διατηρητέες κατασκευές.

Α.3.2.2. Ιστορική αναδρομή

Α.3.2.2.1. Γενικά 
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ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

η συγκρότηση Συμβουλίου Μουσείων για τη χάραξη μουσειακής πολιτικής και καθιερώθ

αδικήματα που αφορούν στοιχεία της πολιτιστικής κληρονομιάς.  

Συνοψίζοντας, θα μπορούσε να λεχθεί ότι η εξέλιξη της προστασίας της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς 

χαρακτηρίζεται από μια πορεία διαρκούς διευρύνσεως του αντικειμένου και του περιεχομένου της προστασίας. 

Η έννοια της προστασίας επεκτάθηκε από τα αρχαία μνημεία, στον περιβάλλοντα χώρο τους, σε οικιστικά 

σύνολα και σε ιστορικά τοπία και επιδιώκεται πλέον ένταξη του μνημείου στη σύγχρονη ζωή και η επανάχρηση 

παραδοσιακούς οικισμούς και τα διατηρητέα κτίρια, αναφορικά με την προστασία της 

αρχιτεκτονικής κληρονομιάς από τους πολεοδομικούς κανόνες με τον ΓΟΚ του 1955 προβλέφθηκε για πρώτη 

φορά η δυνατότητα επιβολής περιορισμών σε οδούς ή περιοχές οικισμών ιδιαίτερης αξίας λόγω του φυσικού ή 

αρχιτεκτονικού τους περιβάλλοντος είτε λόγω της ιστορικής, αρχαιολογικής ή τουριστικής τους σημασίας ή 

λόγω του εν γένει χαρακτήρα τους (π.χ. κεντρικές πλατείες και αρτηρίες). Οι διατάξεις αυτές βρίσκονταν σε 

ύμα της Ευρωπαϊκής Μορφωτικής Σύμβασης, της πρώτης διακρατικής συμφωνίας για 

πολιτιστικά θέματα, η οποία είχε υπογραφεί το 1954 στο Παρίσι στους κόλπους του Συμβουλίου της Ευρώπης, 

και με την οποία τα συμβαλλόμενα μέρη κλήθηκαν μεταξύ άλλων να λάβουν μέτρα

της ευρωπαϊκής πολιτιστικής αξίας. Τέλος, κατά την πρώτη περίοδο Καραμανλή απαγορεύτηκε η κατασκευή 

ε τον ΓΟΚ του 1973 καθιερώνονται διαδικασίες και προδιαγραφές προστασίας και διατήρησης 

ιτεκτονικών συνόλων και κτηρίων (άρθρο 78).  

Ο ΓΟΚ του 1985/2000 περιέχει σχετικές ρυθμίσεις με τις οποίες διευρύνεται το αντικείμενο της 

προστασίας και καθορίζονται γενικοί όροι και δυνατότητες προστασίας των οικιστικών συνόλων και του 

ντός τους, των μεμονωμένων διατηρητέων κτηρίων αλλά και των μεμονωμένων 

στοιχείων ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, που βρίσκονται εκτός προστατευτέων οικισμών, π.χ κρήνες, 

λιθόστρωτα, όπως και φυσικών σχηματισμών που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα τέτοιων οικισμώ

προστασία αυτή αποβλέπει στη διατήρηση και ανάδειξη της ιδιαίτερης ιστορικής, πολεοδομικής, 

αρχιτεκτονικής, λαογραφικής, κοινωνικής και αισθητικής φυσιογνωμίας των ως άνω στοιχείων, τα οποία 

τίθενται υπό ειδικό νομικό καθεστώς. 

2012 ((ΦΕΚ79Α/2012) στο άρθρο 6 «Προστασία Αρχιτεκτονικής και Φυσικής 

Κληρονομιάς» γίνεται ανάλυση των εν ισχύι πλέον ρυθμίσεων για τον χαρακτηρισμό των προστατευόμενων 

συνόλων, των ζωνών ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, των μεμονωμένων κτιρίων, των τμημάτων κ

συγκροτημάτων κτιρίων, για την προστασία, ανάδειξη, διατήρηση παρασοσιακών οικισμών, για τους όρους και 

περιορισμούς που ισχύουν για τις οποιουδήποτε είδους επεμβάσεις – ανακατασκευές 

κατεδαφίσεις σε διατηρητέες κατασκευές.  

Ιστορική αναδρομή 
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η συγκρότηση Συμβουλίου Μουσείων για τη χάραξη μουσειακής πολιτικής και καθιερώθηκαν νέα ειδικά ποινικά 

Συνοψίζοντας, θα μπορούσε να λεχθεί ότι η εξέλιξη της προστασίας της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς 

υ περιεχομένου της προστασίας. 

Η έννοια της προστασίας επεκτάθηκε από τα αρχαία μνημεία, στον περιβάλλοντα χώρο τους, σε οικιστικά 

σύνολα και σε ιστορικά τοπία και επιδιώκεται πλέον ένταξη του μνημείου στη σύγχρονη ζωή και η επανάχρηση 

ναφορικά με την προστασία της 

αρχιτεκτονικής κληρονομιάς από τους πολεοδομικούς κανόνες με τον ΓΟΚ του 1955 προβλέφθηκε για πρώτη 

ερης αξίας λόγω του φυσικού ή 

αρχιτεκτονικού τους περιβάλλοντος είτε λόγω της ιστορικής, αρχαιολογικής ή τουριστικής τους σημασίας ή 

λόγω του εν γένει χαρακτήρα τους (π.χ. κεντρικές πλατείες και αρτηρίες). Οι διατάξεις αυτές βρίσκονταν σε 

ύμα της Ευρωπαϊκής Μορφωτικής Σύμβασης, της πρώτης διακρατικής συμφωνίας για 

πολιτιστικά θέματα, η οποία είχε υπογραφεί το 1954 στο Παρίσι στους κόλπους του Συμβουλίου της Ευρώπης, 

και με την οποία τα συμβαλλόμενα μέρη κλήθηκαν μεταξύ άλλων να λάβουν μέτρα προστασίας των αγαθών 

της ευρωπαϊκής πολιτιστικής αξίας. Τέλος, κατά την πρώτη περίοδο Καραμανλή απαγορεύτηκε η κατασκευή 

ε τον ΓΟΚ του 1973 καθιερώνονται διαδικασίες και προδιαγραφές προστασίας και διατήρησης 

Ο ΓΟΚ του 1985/2000 περιέχει σχετικές ρυθμίσεις με τις οποίες διευρύνεται το αντικείμενο της 

προστασίας και καθορίζονται γενικοί όροι και δυνατότητες προστασίας των οικιστικών συνόλων και του 

ντός τους, των μεμονωμένων διατηρητέων κτηρίων αλλά και των μεμονωμένων 

στοιχείων ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, που βρίσκονται εκτός προστατευτέων οικισμών, π.χ κρήνες, 

λιθόστρωτα, όπως και φυσικών σχηματισμών που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα τέτοιων οικισμών. Η 

προστασία αυτή αποβλέπει στη διατήρηση και ανάδειξη της ιδιαίτερης ιστορικής, πολεοδομικής, 

αρχιτεκτονικής, λαογραφικής, κοινωνικής και αισθητικής φυσιογνωμίας των ως άνω στοιχείων, τα οποία 

2012 ((ΦΕΚ79Α/2012) στο άρθρο 6 «Προστασία Αρχιτεκτονικής και Φυσικής 

πλέον ρυθμίσεων για τον χαρακτηρισμό των προστατευόμενων 

συνόλων, των ζωνών ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, των μεμονωμένων κτιρίων, των τμημάτων κτιρίων και των 

συγκροτημάτων κτιρίων, για την προστασία, ανάδειξη, διατήρηση παρασοσιακών οικισμών, για τους όρους και 

ανακατασκευές – προσθήκες – 



 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

 

 

Ίχνη ανθρώπινης παρουσίας στο νομό Χανίων 

υπάρχουν από τη νεολιθική εποχή (6000

κυρίως σε σπήλαια αλλά και στην πόλη των Χανιών και στα 

Νεροκούρου.  

Η περιοχή του Νομού Χανίων κατοικείται αδιάλειπτα 

από τους προϊστορικούς χρόνους ως σήμερα:

 3000 - 2800 π.Χ.: Αρχαιολογικά ευρήματα 

αποδεικνύουν την ύπαρξη της αρχαίας Κυδωνίας

 2800 - 1150 π.Χ.: Μινωικός πολιτισμός. Η αρχαία Κυδωνία είναι μια από τις ισχυρότερες πόλεις της 

Κρήτης 

 1η χιλιετία μ.Χ.: Η Κυδωνία επικρατεί έως τον 7ο αι. μ.Χ.

 823 - 961 μ.Χ.: Αραβοκρατία

 961 - 1252 μ.Χ.: Βυζαντινή περίοδος

 1252 - 1645 μ.Χ.: Ενετοκρατία

 1645 - 1897 μ.Χ.: Τουρκοκρατία

 1898 μ.Χ.: Ίδρυση της Κρητικής Πολιτείας. Τα Χανιά πρωτεύουσα της Κρήτης

 1913 μ.Χ.: Ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα

 

Α.3.2.2.2. Χανιά 

Οι αρχαιολογικές έρευνες στην πόλη των Χανίων αποδεικνύουν ότ

της Κυδωνίας, μιας αξιόλογης αρχαίας πόλης. Η πόλη χτίσθηκε κατά τους προϊστορικούς χρόνους από τον 

Κύδωνα, γιο - σύμφωνα με τους αρχαίους Κρήτες 

Ακακαλίδας, κόρης του Μίνωα. Η Κυδωνία αναφέρεται από τον Όμηρο ως μια από τις σπουδαιότερες πόλεις 

της Κρήτης, ενώ οι Κύδωνες θεωρούνται ως προελληνικό φύλο. Οι αρχαίοι συγγραφείς θεωρούν την Κυδωνία 

"μητέρα των άλλων κρητικών πόλεων". 

Πολλές είναι οι εκδοχές όσον αφορά

παραφθορά του ονόματος Χθονία, που ήταν ένα από τα αρχαία ονόματα της Κρήτης, να προέρχονται τα Χανιά. 

Σύμφωνα με άλλη εκδοχή προέρχεται από το Αραβικό Χάνι ή τέλος από την αλχανία κώμη (προάστιο ή 

συνοικία της Κυδωνίας). 

 Προϊστορική και Ελληνιστική περίοδος (3.000 

Η ιστορία της πόλης των Χανιών ξεκινάει από τη Νεολιθική εποχή όπως αποδεικνύεται από τα ευρήματα 

που υπάρχουν (3η - 2η χιλιετία π.Χ). Η κεραμική της μεταβατικής νεολιθικής περιόδο

αποτελεί την πρωιμότερη μαρτυρία ανθρώπινης δραστηριότητας στο λόφο του Καστελίου, στα ανατολικά του 

λιμανιού. Ο λόφος αποτέλεσε ιδανική θέση για εγκαθίδρυση προϊστορικού οικισμού, γιατί όχι μόνο γειτονεύει 

με τη θάλασσα, αλλά περιβάλλεται και από τον πλούσιο Χανιώτικο κάμπο.
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ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

Ίχνη ανθρώπινης παρουσίας στο νομό Χανίων 

από τη νεολιθική εποχή (6000-3500/2900 π.Χ) 

κυρίως σε σπήλαια αλλά και στην πόλη των Χανιών και στα 

Η περιοχή του Νομού Χανίων κατοικείται αδιάλειπτα 

ρικούς χρόνους ως σήμερα: 

Αρχαιολογικά ευρήματα 

αποδεικνύουν την ύπαρξη της αρχαίας Κυδωνίας 

Μινωικός πολιτισμός. Η αρχαία Κυδωνία είναι μια από τις ισχυρότερες πόλεις της 

Η Κυδωνία επικρατεί έως τον 7ο αι. μ.Χ. 

Αραβοκρατία 

Βυζαντινή περίοδος 

Ενετοκρατία 

Τουρκοκρατία 

Ίδρυση της Κρητικής Πολιτείας. Τα Χανιά πρωτεύουσα της Κρήτης

Ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα 

Οι αρχαιολογικές έρευνες στην πόλη των Χανίων αποδεικνύουν ότι αυτή είναι χτισμένη πάνω στα ερείπια 

της Κυδωνίας, μιας αξιόλογης αρχαίας πόλης. Η πόλη χτίσθηκε κατά τους προϊστορικούς χρόνους από τον 

σύμφωνα με τους αρχαίους Κρήτες - του Ερμή - κατ' άλλους του Απόλλωνα 

ς του Μίνωα. Η Κυδωνία αναφέρεται από τον Όμηρο ως μια από τις σπουδαιότερες πόλεις 

της Κρήτης, ενώ οι Κύδωνες θεωρούνται ως προελληνικό φύλο. Οι αρχαίοι συγγραφείς θεωρούν την Κυδωνία 

"μητέρα των άλλων κρητικών πόλεων".  

Πολλές είναι οι εκδοχές όσον αφορά στην ετυμολογία του τοπωνυμίου της πόλης. Πιθανόν από 

παραφθορά του ονόματος Χθονία, που ήταν ένα από τα αρχαία ονόματα της Κρήτης, να προέρχονται τα Χανιά. 

Σύμφωνα με άλλη εκδοχή προέρχεται από το Αραβικό Χάνι ή τέλος από την αλχανία κώμη (προάστιο ή 

Προϊστορική και Ελληνιστική περίοδος (3.000 – 69 π.Χ.) 

Η ιστορία της πόλης των Χανιών ξεκινάει από τη Νεολιθική εποχή όπως αποδεικνύεται από τα ευρήματα 

χιλιετία π.Χ). Η κεραμική της μεταβατικής νεολιθικής περιόδο

αποτελεί την πρωιμότερη μαρτυρία ανθρώπινης δραστηριότητας στο λόφο του Καστελίου, στα ανατολικά του 

λιμανιού. Ο λόφος αποτέλεσε ιδανική θέση για εγκαθίδρυση προϊστορικού οικισμού, γιατί όχι μόνο γειτονεύει 

λλεται και από τον πλούσιο Χανιώτικο κάμπο. 
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Μινωικός πολιτισμός. Η αρχαία Κυδωνία είναι μια από τις ισχυρότερες πόλεις της 

Ίδρυση της Κρητικής Πολιτείας. Τα Χανιά πρωτεύουσα της Κρήτης 

ι αυτή είναι χτισμένη πάνω στα ερείπια 

της Κυδωνίας, μιας αξιόλογης αρχαίας πόλης. Η πόλη χτίσθηκε κατά τους προϊστορικούς χρόνους από τον 

κατ' άλλους του Απόλλωνα - και της νύμφης 

ς του Μίνωα. Η Κυδωνία αναφέρεται από τον Όμηρο ως μια από τις σπουδαιότερες πόλεις 

της Κρήτης, ενώ οι Κύδωνες θεωρούνται ως προελληνικό φύλο. Οι αρχαίοι συγγραφείς θεωρούν την Κυδωνία 

στην ετυμολογία του τοπωνυμίου της πόλης. Πιθανόν από 

παραφθορά του ονόματος Χθονία, που ήταν ένα από τα αρχαία ονόματα της Κρήτης, να προέρχονται τα Χανιά. 

Σύμφωνα με άλλη εκδοχή προέρχεται από το Αραβικό Χάνι ή τέλος από την αλχανία κώμη (προάστιο ή 

Η ιστορία της πόλης των Χανιών ξεκινάει από τη Νεολιθική εποχή όπως αποδεικνύεται από τα ευρήματα 

χιλιετία π.Χ). Η κεραμική της μεταβατικής νεολιθικής περιόδου (3.000 - 2.900 π.Χ.) 

αποτελεί την πρωιμότερη μαρτυρία ανθρώπινης δραστηριότητας στο λόφο του Καστελίου, στα ανατολικά του 

λιμανιού. Ο λόφος αποτέλεσε ιδανική θέση για εγκαθίδρυση προϊστορικού οικισμού, γιατί όχι μόνο γειτονεύει 
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Γρήγορα ο οικισμός αναπτύσσεται σε σημαντικό κέντρο με στενές εμπορικές σχέσεις με τα Κύθηρα. 

Γύρω στο 2.200 π.Χ. κατοικείται και η περιοχή νότια από την Αγορά των Χανίων. Το 1450 π.Χ. η εγκατάσταση 

στο Καστέλι καταστρέφεται από μεγάλη πυρκαγιά. Σ'

πινακίδες με σύμβολα της Μινωϊκής Γραμμικής Α γραφής, που ψήθηκαν κατά την πυρκαϊά και δηλώνουν την 

πιθανή ύπαρξη κάποιου ανάκτορου στη γύρω περιοχή. Μετά την καταστροφή

ξαναχτίστηκε και συνέχισε τη ζωή της ως το τέλος των μινωικών χρόνων, το 1100 δηλαδή π.Χ., με ενδιάμεσες 

επίσης καταστροφές.  

Η υστερομινωϊκή ΙΙΙ περίοδος (1400 

νεκρόπολη του προϊστορικού οικισμού απλώνεται σε μεγάλη έκταση ολόγυρά του. Υστερομινωϊκοί τάφοι (1400 

- 1200 π.Χ.) έχουν σκαφτεί στο Α., ΝΑ και ΒΑ τμήμα της σύγχρονης πόλης και έχουν βρεθεί πήλινα αγγεία 

υστερομινωϊκής ΙΙΙ γραφής. 

Είναι βέβαιο ότι τα Χανιά, τόσο το Καστέλ

πρώτους αιώνες της πρώτης χιλιετίας, δηλαδή στα γεωμετρικά και αρχαϊκά χρόνια. Λίγα ίχνη έχουν βρεθεί από 

την πόλη των κλασικών χρόνων (5ος και 4ος αιώνας π.Χ.). Ωστόσο η περίοδος αυτή πρέπει να ήταν επ

άνθησης για την περιοχή, αν κρίνει κανείς από τους τάφους που έχουν αποκαλυφθεί και από μαρτυρίες 

αρχαίων συγγραφέων. Είναι γνωστό ότι ο περίφημος γλύπτης Κρησίλας, μαθητής του Φειδία, καταγόταν από 

την Κυδωνία των κλασικών χρόνων. Η Κυδωνία ήταν η περ

πολιτεία της αρχαίας Κρήτης και επέδραμαν εναντίον της Ζακύνθιοι, Σάμιοι, Αιγινίτες, Αθηναίοι, Φωκαείς. Κατά 

τους συνεχείς μεγάλους εμφύλιους πολέμους των Κρητικών πόλεων, η Κυδωνία έδινε τη νίκη σ' εκείνο το 

στρατόπεδο με το οποίο συμμαχούσε. Το 189 π.Χ. ανταπεξήλθε μόνη της εναντίον των δύο μεγαλύτερων 

πόλεων της Κρήτης, Κνωσού και Γόρτυνας, ενώ το 170 π.Χ. πολιορκήθηκε από τους Γορτύνιους και ζήτησε τη 

βοήθεια του βασιλιά της Περγάμου Ευμένη. 

 Ρωμαϊκή Περίοδος (69 π.Χ 

Οι Ρωμαίοι που διέβλεπαν τη στρατηγική σημασία του νησιού και το ρόλο που μπορούσε να παίξει στα 

κατακτητικά τους σχέδια στο χώρο της Ανατολής αποφάσισαν να καταλάβουν την Κρήτη. Η Ρώμη, η οποία 

από την αρχή του 2ου αιώνα π.Χ. αναζητούσ

από τη συμπάθεια των Κρητικών πόλεων προς τον Μιθριδάτη του Πόντου και επεχείρησε να καθυποτάξει την 

Κρήτη, αλλά ηττήθηκε το 71 π.Χ. Η Κυδωνία ήταν η πρώτη πόλη που συγκρούστηκε με τους Ρωμαίους

τη σθεναρή όμως αντίσταση που προέβαλε, η πόλη υποδουλώθηκε στις ασύγκριτα μεγαλύτερες δυνάμεις του 

κατακτητή. Ο Ρωμαίος στρατηγός Κόϊντος Καικίλιος Μέτελλος, ο Κρητικός, όπως ονομάσθηκε μετά τη νίκη του, 

πέτυχε να καταλάβει την Κυδωνία το 69 π.χ. κ

χρόνια αυτά στην περιοχή των Χανίων επιβεβαιώνεται από τα πολυτελή δημόσια και ιδιωτικά κτίσματα, τα 

άφθονα γλυπτά που φέρνουν στο φως οι ανασκαφές, τα ωραία ψηφιδωτά δάπεδα που έχουν βρεθεί σε 

διάφορα σημεία της πόλης. Το θέατρο της αρχαίας πόλης σωζόταν ως το 1583, οπότε το κατεδάφισαν οι 

Ενετοί για να χρησιμοποιήσουν το οικοδομικό υλικό στο χτίσιμο των εξωτερικών τειχών.

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
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ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

Γρήγορα ο οικισμός αναπτύσσεται σε σημαντικό κέντρο με στενές εμπορικές σχέσεις με τα Κύθηρα. 

Γύρω στο 2.200 π.Χ. κατοικείται και η περιοχή νότια από την Αγορά των Χανίων. Το 1450 π.Χ. η εγκατάσταση 

αταστρέφεται από μεγάλη πυρκαγιά. Σ' αυτήν την περίοδο ανήκουν και 100 περίπου πήλινες 

πινακίδες με σύμβολα της Μινωϊκής Γραμμικής Α γραφής, που ψήθηκαν κατά την πυρκαϊά και δηλώνουν την 

πιθανή ύπαρξη κάποιου ανάκτορου στη γύρω περιοχή. Μετά την καταστροφή 

ξαναχτίστηκε και συνέχισε τη ζωή της ως το τέλος των μινωικών χρόνων, το 1100 δηλαδή π.Χ., με ενδιάμεσες 

Η υστερομινωϊκή ΙΙΙ περίοδος (1400 - 1100 π.Χ.) υπήρξε εποχή μεγάλης ακμής του οικισμού. Η 

ϊστορικού οικισμού απλώνεται σε μεγάλη έκταση ολόγυρά του. Υστερομινωϊκοί τάφοι (1400 

1200 π.Χ.) έχουν σκαφτεί στο Α., ΝΑ και ΒΑ τμήμα της σύγχρονης πόλης και έχουν βρεθεί πήλινα αγγεία 

Είναι βέβαιο ότι τα Χανιά, τόσο το Καστέλι όσο και το τμήμα της νέας πόλης, κατοικούνταν στους 

πρώτους αιώνες της πρώτης χιλιετίας, δηλαδή στα γεωμετρικά και αρχαϊκά χρόνια. Λίγα ίχνη έχουν βρεθεί από 

την πόλη των κλασικών χρόνων (5ος και 4ος αιώνας π.Χ.). Ωστόσο η περίοδος αυτή πρέπει να ήταν επ

άνθησης για την περιοχή, αν κρίνει κανείς από τους τάφους που έχουν αποκαλυφθεί και από μαρτυρίες 

αρχαίων συγγραφέων. Είναι γνωστό ότι ο περίφημος γλύπτης Κρησίλας, μαθητής του Φειδία, καταγόταν από 

την Κυδωνία των κλασικών χρόνων. Η Κυδωνία ήταν η περισσότερο εκτεθειμένη σε εξωτερικές επιδρομές 

πολιτεία της αρχαίας Κρήτης και επέδραμαν εναντίον της Ζακύνθιοι, Σάμιοι, Αιγινίτες, Αθηναίοι, Φωκαείς. Κατά 

τους συνεχείς μεγάλους εμφύλιους πολέμους των Κρητικών πόλεων, η Κυδωνία έδινε τη νίκη σ' εκείνο το 

ρατόπεδο με το οποίο συμμαχούσε. Το 189 π.Χ. ανταπεξήλθε μόνη της εναντίον των δύο μεγαλύτερων 

πόλεων της Κρήτης, Κνωσού και Γόρτυνας, ενώ το 170 π.Χ. πολιορκήθηκε από τους Γορτύνιους και ζήτησε τη 

βοήθεια του βασιλιά της Περγάμου Ευμένη.  

(69 π.Χ - 330 μ.Χ) 

Οι Ρωμαίοι που διέβλεπαν τη στρατηγική σημασία του νησιού και το ρόλο που μπορούσε να παίξει στα 

κατακτητικά τους σχέδια στο χώρο της Ανατολής αποφάσισαν να καταλάβουν την Κρήτη. Η Ρώμη, η οποία 

από την αρχή του 2ου αιώνα π.Χ. αναζητούσε ευκαιρίες για να επέμβει στα Κρητικά πράγματα, έλαβε αφορμή 

από τη συμπάθεια των Κρητικών πόλεων προς τον Μιθριδάτη του Πόντου και επεχείρησε να καθυποτάξει την 

Κρήτη, αλλά ηττήθηκε το 71 π.Χ. Η Κυδωνία ήταν η πρώτη πόλη που συγκρούστηκε με τους Ρωμαίους

τη σθεναρή όμως αντίσταση που προέβαλε, η πόλη υποδουλώθηκε στις ασύγκριτα μεγαλύτερες δυνάμεις του 

κατακτητή. Ο Ρωμαίος στρατηγός Κόϊντος Καικίλιος Μέτελλος, ο Κρητικός, όπως ονομάσθηκε μετά τη νίκη του, 

πέτυχε να καταλάβει την Κυδωνία το 69 π.χ. και στη συνέχεια την υπόλοιπη Κρήτη. Η ειρηνική ζωή κατά τα 

χρόνια αυτά στην περιοχή των Χανίων επιβεβαιώνεται από τα πολυτελή δημόσια και ιδιωτικά κτίσματα, τα 

άφθονα γλυπτά που φέρνουν στο φως οι ανασκαφές, τα ωραία ψηφιδωτά δάπεδα που έχουν βρεθεί σε 

φορα σημεία της πόλης. Το θέατρο της αρχαίας πόλης σωζόταν ως το 1583, οπότε το κατεδάφισαν οι 

Ενετοί για να χρησιμοποιήσουν το οικοδομικό υλικό στο χτίσιμο των εξωτερικών τειχών.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 

Σελ. 129 από 486 

Γρήγορα ο οικισμός αναπτύσσεται σε σημαντικό κέντρο με στενές εμπορικές σχέσεις με τα Κύθηρα. 

Γύρω στο 2.200 π.Χ. κατοικείται και η περιοχή νότια από την Αγορά των Χανίων. Το 1450 π.Χ. η εγκατάσταση 

αυτήν την περίοδο ανήκουν και 100 περίπου πήλινες 

πινακίδες με σύμβολα της Μινωϊκής Γραμμικής Α γραφής, που ψήθηκαν κατά την πυρκαϊά και δηλώνουν την 

 του 1450 π.Χ. η πόλη 

ξαναχτίστηκε και συνέχισε τη ζωή της ως το τέλος των μινωικών χρόνων, το 1100 δηλαδή π.Χ., με ενδιάμεσες 

1100 π.Χ.) υπήρξε εποχή μεγάλης ακμής του οικισμού. Η 

ϊστορικού οικισμού απλώνεται σε μεγάλη έκταση ολόγυρά του. Υστερομινωϊκοί τάφοι (1400 

1200 π.Χ.) έχουν σκαφτεί στο Α., ΝΑ και ΒΑ τμήμα της σύγχρονης πόλης και έχουν βρεθεί πήλινα αγγεία 

ι όσο και το τμήμα της νέας πόλης, κατοικούνταν στους 

πρώτους αιώνες της πρώτης χιλιετίας, δηλαδή στα γεωμετρικά και αρχαϊκά χρόνια. Λίγα ίχνη έχουν βρεθεί από 

την πόλη των κλασικών χρόνων (5ος και 4ος αιώνας π.Χ.). Ωστόσο η περίοδος αυτή πρέπει να ήταν εποχή 

άνθησης για την περιοχή, αν κρίνει κανείς από τους τάφους που έχουν αποκαλυφθεί και από μαρτυρίες 

αρχαίων συγγραφέων. Είναι γνωστό ότι ο περίφημος γλύπτης Κρησίλας, μαθητής του Φειδία, καταγόταν από 

ισσότερο εκτεθειμένη σε εξωτερικές επιδρομές 

πολιτεία της αρχαίας Κρήτης και επέδραμαν εναντίον της Ζακύνθιοι, Σάμιοι, Αιγινίτες, Αθηναίοι, Φωκαείς. Κατά 

τους συνεχείς μεγάλους εμφύλιους πολέμους των Κρητικών πόλεων, η Κυδωνία έδινε τη νίκη σ' εκείνο το 

ρατόπεδο με το οποίο συμμαχούσε. Το 189 π.Χ. ανταπεξήλθε μόνη της εναντίον των δύο μεγαλύτερων 

πόλεων της Κρήτης, Κνωσού και Γόρτυνας, ενώ το 170 π.Χ. πολιορκήθηκε από τους Γορτύνιους και ζήτησε τη 

Οι Ρωμαίοι που διέβλεπαν τη στρατηγική σημασία του νησιού και το ρόλο που μπορούσε να παίξει στα 

κατακτητικά τους σχέδια στο χώρο της Ανατολής αποφάσισαν να καταλάβουν την Κρήτη. Η Ρώμη, η οποία 

ε ευκαιρίες για να επέμβει στα Κρητικά πράγματα, έλαβε αφορμή 

από τη συμπάθεια των Κρητικών πόλεων προς τον Μιθριδάτη του Πόντου και επεχείρησε να καθυποτάξει την 

Κρήτη, αλλά ηττήθηκε το 71 π.Χ. Η Κυδωνία ήταν η πρώτη πόλη που συγκρούστηκε με τους Ρωμαίους. Παρά 

τη σθεναρή όμως αντίσταση που προέβαλε, η πόλη υποδουλώθηκε στις ασύγκριτα μεγαλύτερες δυνάμεις του 

κατακτητή. Ο Ρωμαίος στρατηγός Κόϊντος Καικίλιος Μέτελλος, ο Κρητικός, όπως ονομάσθηκε μετά τη νίκη του, 

αι στη συνέχεια την υπόλοιπη Κρήτη. Η ειρηνική ζωή κατά τα 

χρόνια αυτά στην περιοχή των Χανίων επιβεβαιώνεται από τα πολυτελή δημόσια και ιδιωτικά κτίσματα, τα 

άφθονα γλυπτά που φέρνουν στο φως οι ανασκαφές, τα ωραία ψηφιδωτά δάπεδα που έχουν βρεθεί σε 

φορα σημεία της πόλης. Το θέατρο της αρχαίας πόλης σωζόταν ως το 1583, οπότε το κατεδάφισαν οι 

Ενετοί για να χρησιμοποιήσουν το οικοδομικό υλικό στο χτίσιμο των εξωτερικών τειχών. 
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Τέλος η αρχική κατασκευή του "Βυζαντινού" τείχους της ακρόπολης του 

στα χρόνια αυτά. Η νεκρόπολη του οικισμού των ιστορικών χρόνων, ήταν εξαπλωμένη ολόγυρά του. Οι 

περισσότεροι περιηγητές και σύγχρονοι επιστήμονες τοποθετούν και την Κυδωνία των ιστορικών χρόνων στη 

σημερινή πόλη των Χανίων. Στα Υστερορωμαϊκά χρόνια η Κυδωνία είναι ακόμα η σπουδαιότερη πόλη της 

περιοχής και για το λόγο αυτό ορίζεται έδρα της ομώνυμης παλαιοχριστιανικής Επισκοπής. Η πιο σημαντική 

αρχαιολογική μαρτυρία είναι η πρόσφατη ανακάλυψη, κάτω από τα θεμέλια του βενετσιάνικο

ναού στη συνοικία Καστέλι, μιας μεγάλης παλαιοχριστιανικής βασιλικής, η οποία και βεβαιώνει ότι και στην 

περίοδο αυτή εδώ ήταν το κέντρο της πόλης.

 Α' Βυζαντινή Περίοδος (330

Η πόλη της Κυδωνίας εξακολουθεί να ακμάζει και στην πρώτη Β

κατάκτηση. Ο Χριστιανισμός διαδίδεται από τον 1ο αιώνα. Στη Σύνοδο της Σαρδικής (Σόφιας) στα 342

συμμετέχει και ο Επίσκοπος Κυδωνίας και μνημονεύεται συχνά σε Πρακτικά Συνόδων και Εκκλησιαστικά 

"Τακτικά" μέχρι τον 9ο αιώνα. Επιτύμβιες επιγραφές και τάφοι από την εκκλησία του Αγίου Ιωάννου και στην 

περιοχή του σημερινού Ορφανοτροφείου, δείχνουν ότι εκεί ήταν τα εκτεταμένα νεκροταφεία της πόλης κατά 

την περίοδο αυτή. Το καλλιτεχνικό επίπεδο είναι συνήθως επαρχιακό, σε 

Κρήτη, όπως διαπιστώνεται από την ποιότητα των κτισμάτων και των γλυπτών. Καλύτερη είναι η ποιότητα των 

ψηφιδωτών δαπέδων, όπου διαπιστώνεται στενή σχέση με μνημεία της κεντρικής Κρήτης.

Στην περίοδο αυτή όμως τα ενδιαφέροντα τ

και όλες οι άλλες επαρχίες πέφτουν σε αφάνεια και ιστορικό λήθαργο. Το 330 μ.Χ ο Μ. Κωνσταντίνος αποσπά 

την Κρήτη από την Κυρηναϊκή και την προσαρτά στην Ιλλυρία. Αργότερα η Κρήτη αποτελεί ιδιαίτερο θ

αυτοτελή δηλαδή διοικητική περιφέρεια κάτω από βυζαντινό στρατηγό, που κατέχει την ενδέκατη θέση 

ανάμεσα στους 64 αξιωματούχους του βυζαντινού κράτους Διοικητικό και στρατιωτικό κέντρο της Κρήτης 

εξακολουθεί να είναι η Γόρτυνα. Ο πληθυσμός της Κρήτης κ

Χριστιανισμό. Επίσης σοβαρές για την Κρήτη συνέπειες έχουν οι επιδρομές των Αράβων. Οι επιδρομές αυτές 

αποκρούονται με τα πενιχρά μέσα της εποχής και ματαιώνονται τα σχέδια των Αράβων. Οι αραβικές επιδρομές 

μαζί με τις θεομηνίες έχουν τις καταστροφικότερες τους συνέπειες. Συντελούν, μεταξύ των άλλων, στην 

παρακμή πολλών πόλεων και στις βαθιές αλλαγές στην κοινωνική και οικονομική ζωή. Δεν διαθέτει ακόμα η 

Κρήτη ισχυρή και οργανωμένη άμυνα κι ο βυζαντινός στόλο

ευαίσθητη αυτή περιοχή.  

 Αραβοκρατία (824 -961 μ.Χ)

Η κατάκτηση της Κρήτης από τους Σαρακηνούς στα 824 μ.Χ. θα δημιουργήσει κυριολεκτικά 

αναστάτωση στη ζωή του τόπου, με συνέπειες στον κοινωνικό, οικονομικό και θ

Αραβοκρατία, από το 824 μ.Χ. έως το 961 μ.Χ., οπότε η Κρήτη ανεκατελήφθη από τον Νικηφόρο Φωκά, είναι 

για την Κυδωνία μια σκοτεινή περίοδος. Οι ιστορικές πηγές δεν είναι πολύ σαφείς και δεν έχουν εντοπισθεί 

αρχαιολογικές ενδείξεις. Από το Συναξάρι του Αγίου Νικολάου του Ομολογητή (ηγουμένου της μονής Στουδίου 
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ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

Τέλος η αρχική κατασκευή του "Βυζαντινού" τείχους της ακρόπολης του Καστελιού πρέπει να αναχθεί 

στα χρόνια αυτά. Η νεκρόπολη του οικισμού των ιστορικών χρόνων, ήταν εξαπλωμένη ολόγυρά του. Οι 

περισσότεροι περιηγητές και σύγχρονοι επιστήμονες τοποθετούν και την Κυδωνία των ιστορικών χρόνων στη 

Υστερορωμαϊκά χρόνια η Κυδωνία είναι ακόμα η σπουδαιότερη πόλη της 

περιοχής και για το λόγο αυτό ορίζεται έδρα της ομώνυμης παλαιοχριστιανικής Επισκοπής. Η πιο σημαντική 

αρχαιολογική μαρτυρία είναι η πρόσφατη ανακάλυψη, κάτω από τα θεμέλια του βενετσιάνικο

ναού στη συνοικία Καστέλι, μιας μεγάλης παλαιοχριστιανικής βασιλικής, η οποία και βεβαιώνει ότι και στην 

περίοδο αυτή εδώ ήταν το κέντρο της πόλης. 

Α' Βυζαντινή Περίοδος (330-824.μ.Χ) 

Η πόλη της Κυδωνίας εξακολουθεί να ακμάζει και στην πρώτη Βυζαντινή περίοδο, μέχρι την Αραβική 

κατάκτηση. Ο Χριστιανισμός διαδίδεται από τον 1ο αιώνα. Στη Σύνοδο της Σαρδικής (Σόφιας) στα 342

συμμετέχει και ο Επίσκοπος Κυδωνίας και μνημονεύεται συχνά σε Πρακτικά Συνόδων και Εκκλησιαστικά 

ο αιώνα. Επιτύμβιες επιγραφές και τάφοι από την εκκλησία του Αγίου Ιωάννου και στην 

περιοχή του σημερινού Ορφανοτροφείου, δείχνουν ότι εκεί ήταν τα εκτεταμένα νεκροταφεία της πόλης κατά 

την περίοδο αυτή. Το καλλιτεχνικό επίπεδο είναι συνήθως επαρχιακό, σε σχέση ακόμη με την ανατολική 

Κρήτη, όπως διαπιστώνεται από την ποιότητα των κτισμάτων και των γλυπτών. Καλύτερη είναι η ποιότητα των 

ψηφιδωτών δαπέδων, όπου διαπιστώνεται στενή σχέση με μνημεία της κεντρικής Κρήτης.

Στην περίοδο αυτή όμως τα ενδιαφέροντα του Βυζαντίου επικεντρώνονται στην Ανατολή. Η Κρήτη όπως 

και όλες οι άλλες επαρχίες πέφτουν σε αφάνεια και ιστορικό λήθαργο. Το 330 μ.Χ ο Μ. Κωνσταντίνος αποσπά 

την Κρήτη από την Κυρηναϊκή και την προσαρτά στην Ιλλυρία. Αργότερα η Κρήτη αποτελεί ιδιαίτερο θ

αυτοτελή δηλαδή διοικητική περιφέρεια κάτω από βυζαντινό στρατηγό, που κατέχει την ενδέκατη θέση 

ανάμεσα στους 64 αξιωματούχους του βυζαντινού κράτους Διοικητικό και στρατιωτικό κέντρο της Κρήτης 

εξακολουθεί να είναι η Γόρτυνα. Ο πληθυσμός της Κρήτης καθαρά ελληνικός, έχει ασπαστεί εξ ολοκλήρου τον 

Χριστιανισμό. Επίσης σοβαρές για την Κρήτη συνέπειες έχουν οι επιδρομές των Αράβων. Οι επιδρομές αυτές 

αποκρούονται με τα πενιχρά μέσα της εποχής και ματαιώνονται τα σχέδια των Αράβων. Οι αραβικές επιδρομές 

αζί με τις θεομηνίες έχουν τις καταστροφικότερες τους συνέπειες. Συντελούν, μεταξύ των άλλων, στην 

παρακμή πολλών πόλεων και στις βαθιές αλλαγές στην κοινωνική και οικονομική ζωή. Δεν διαθέτει ακόμα η 

Κρήτη ισχυρή και οργανωμένη άμυνα κι ο βυζαντινός στόλος βρίσκεται σε αδυναμία να προστατεύσει την 

961 μ.Χ) 

Η κατάκτηση της Κρήτης από τους Σαρακηνούς στα 824 μ.Χ. θα δημιουργήσει κυριολεκτικά 

αναστάτωση στη ζωή του τόπου, με συνέπειες στον κοινωνικό, οικονομικό και θ

Αραβοκρατία, από το 824 μ.Χ. έως το 961 μ.Χ., οπότε η Κρήτη ανεκατελήφθη από τον Νικηφόρο Φωκά, είναι 

για την Κυδωνία μια σκοτεινή περίοδος. Οι ιστορικές πηγές δεν είναι πολύ σαφείς και δεν έχουν εντοπισθεί 

το Συναξάρι του Αγίου Νικολάου του Ομολογητή (ηγουμένου της μονής Στουδίου 
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Καστελιού πρέπει να αναχθεί 

στα χρόνια αυτά. Η νεκρόπολη του οικισμού των ιστορικών χρόνων, ήταν εξαπλωμένη ολόγυρά του. Οι 

περισσότεροι περιηγητές και σύγχρονοι επιστήμονες τοποθετούν και την Κυδωνία των ιστορικών χρόνων στη 

Υστερορωμαϊκά χρόνια η Κυδωνία είναι ακόμα η σπουδαιότερη πόλη της 

περιοχής και για το λόγο αυτό ορίζεται έδρα της ομώνυμης παλαιοχριστιανικής Επισκοπής. Η πιο σημαντική 

αρχαιολογική μαρτυρία είναι η πρόσφατη ανακάλυψη, κάτω από τα θεμέλια του βενετσιάνικου καθεδρικού 

ναού στη συνοικία Καστέλι, μιας μεγάλης παλαιοχριστιανικής βασιλικής, η οποία και βεβαιώνει ότι και στην 

υζαντινή περίοδο, μέχρι την Αραβική 

κατάκτηση. Ο Χριστιανισμός διαδίδεται από τον 1ο αιώνα. Στη Σύνοδο της Σαρδικής (Σόφιας) στα 342-343, 

συμμετέχει και ο Επίσκοπος Κυδωνίας και μνημονεύεται συχνά σε Πρακτικά Συνόδων και Εκκλησιαστικά 

ο αιώνα. Επιτύμβιες επιγραφές και τάφοι από την εκκλησία του Αγίου Ιωάννου και στην 

περιοχή του σημερινού Ορφανοτροφείου, δείχνουν ότι εκεί ήταν τα εκτεταμένα νεκροταφεία της πόλης κατά 

σχέση ακόμη με την ανατολική 

Κρήτη, όπως διαπιστώνεται από την ποιότητα των κτισμάτων και των γλυπτών. Καλύτερη είναι η ποιότητα των 

ψηφιδωτών δαπέδων, όπου διαπιστώνεται στενή σχέση με μνημεία της κεντρικής Κρήτης. 

ου Βυζαντίου επικεντρώνονται στην Ανατολή. Η Κρήτη όπως 

και όλες οι άλλες επαρχίες πέφτουν σε αφάνεια και ιστορικό λήθαργο. Το 330 μ.Χ ο Μ. Κωνσταντίνος αποσπά 

την Κρήτη από την Κυρηναϊκή και την προσαρτά στην Ιλλυρία. Αργότερα η Κρήτη αποτελεί ιδιαίτερο θέμα 

αυτοτελή δηλαδή διοικητική περιφέρεια κάτω από βυζαντινό στρατηγό, που κατέχει την ενδέκατη θέση 

ανάμεσα στους 64 αξιωματούχους του βυζαντινού κράτους Διοικητικό και στρατιωτικό κέντρο της Κρήτης 

αθαρά ελληνικός, έχει ασπαστεί εξ ολοκλήρου τον 

Χριστιανισμό. Επίσης σοβαρές για την Κρήτη συνέπειες έχουν οι επιδρομές των Αράβων. Οι επιδρομές αυτές 

αποκρούονται με τα πενιχρά μέσα της εποχής και ματαιώνονται τα σχέδια των Αράβων. Οι αραβικές επιδρομές 

αζί με τις θεομηνίες έχουν τις καταστροφικότερες τους συνέπειες. Συντελούν, μεταξύ των άλλων, στην 

παρακμή πολλών πόλεων και στις βαθιές αλλαγές στην κοινωνική και οικονομική ζωή. Δεν διαθέτει ακόμα η 

ς βρίσκεται σε αδυναμία να προστατεύσει την 

Η κατάκτηση της Κρήτης από τους Σαρακηνούς στα 824 μ.Χ. θα δημιουργήσει κυριολεκτικά 

αναστάτωση στη ζωή του τόπου, με συνέπειες στον κοινωνικό, οικονομικό και θρησκευτικό τομέα. Η 

Αραβοκρατία, από το 824 μ.Χ. έως το 961 μ.Χ., οπότε η Κρήτη ανεκατελήφθη από τον Νικηφόρο Φωκά, είναι 

για την Κυδωνία μια σκοτεινή περίοδος. Οι ιστορικές πηγές δεν είναι πολύ σαφείς και δεν έχουν εντοπισθεί 

το Συναξάρι του Αγίου Νικολάου του Ομολογητή (ηγουμένου της μονής Στουδίου 
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και γνωστού απολογητή των εικόνων), που καταγόταν από την Κυδωνία, μαθαίνουμε ότι η πατρίδα του ήταν 

πλούσια και εύφορη, με έντονη την ανάμνηση του ένδοξου παρελθόντος της.

Κατά την περίοδο της Αραβοκρατίας κι επί αυτοκράτορα Μιχ. Τραυλού με αφορμή μια κρίση που ξεσπά 

στο μουσουλμανικό στοιχείο της Ισπανίας, ο Αργηγός της Κόρδοβας Αμπού Χαψ Ομάρ αναγκάζεται να 

μετακινηθεί με το λαό του, αναζητώντας νέο τόπο εγκατάστασης. Ο λαός αυτός

τυχοδιωκτικό, κατορθώνει την εγκατάσταση του το 824μ.χ στην Κρήτη. Ανοίγει λοιπόν μια νέα περίοδος στο 

ιστορικό κεφάλαιο της Κρήτης που στάζει αίμα και δάκρυ. 

Από ανεύρεση αραβικών νομισμάτων σε ορισμένες περιοχές της Κρήτης, συνά

οι Άραβες, δεν καταλαμβάνουν ολόκληρο το νησί, αφού, για την άσκηση των πειρατικών τους επιδρομών 

χρειάζονται μόνο παράλια ορμητήρια. Ο Χάνδακας αποτελεί το ισχυρότερο κέντρο εξόρμησης και ένα τόπο 

όπου συγκεντρώνονται τα λάφυρα των

βυζαντινής αυτοκρατορίας. Βυθίζεται στο πυκνό πνευματικό σκοτάδι μιας μακρόχρονης αραβικής νύχτας. 

 Β' Βυζαντινή Περίοδος (961 

Με την ανάκτηση της Κρήτης από τον Νικηφόρο Φωκά κ

βυζαντινής αυτοκρατορίας, αρχίζει μια νέα περίοδος, που διαρκεί 250 χρόνια. Κύριο μέλημα του Βυζαντίου 

είναι η αποκατάσταση και σταθεροποίηση της εξουσίας στο νησί, γι αυτό και καταβάλλει έντονες προσπάθειες 

να μειώσει τις συνέπειες της αραβοκρατίας στον πολιτικό, κοινωνικό και θρησκευτικό τομέα.

Στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής, το Βυζάντιο θα εγκαταστήσει αποίκους από διάφορες περιοχές της 

αυτοκρατορίας. Μέσα στη δεύτερη Βυζαντινή περίοδο, θα σταλούν από τη Βασιλεύ

αρχοντικές οικογένειες (τα "Δώδεκα Αρχοντόπουλα") που θα αναλάβουν ηγετικό ρόλο ανάμεσα στον ντόπιο 

πληθυσμό. Για να αποτρέψουν μελλοντικό αραβικό κίνδυνο, οι Βυζαντινοί οργανώνουν την άμυνα του νησιού 

και κατασκευάζουν ισχυρά οχυρωμα

Κυδωνίας, που εξακολουθεί να διατηρεί τη στρατηγική της σημασία και πάνω στο λόφο Καστέλι, χτίζεται από 

τους Βυζαντινούς ένα φρούριο, που σε πολλά του σημεία πατάει πάνω στο αρχαίο τείχος κα

κατασκευασθεί από τα οικοδομικά υλικά της αρχαίας Κυδωνίας. Στην περίοδο αυτή σημειώνεται κι ένα 

μοναδικό πολιτικό γεγονός, μια στάση την οποία οργανώνει ο Δούκας της Κρήτης κατά του αυτοκράτορα 

Αλέξιου Α' Κομνηνού (1092-1093).  

Τις πληροφορίες των ιστορικών πηγών για διασυνδέσεις της Κρήτης με την πρωτεύουσα και τη 

σημαντική θέση της στα ενδιαφέροντα του Βυζαντίου, έρχεται να επιβεβαιώσει η αρχαιολογική έρευνα. Η πόλη 

ωστόσο έχει χάσει την αρχική της σημασία και για το λόγο αυτό και η Επισκοπή της μ

Αγυιά. Από την περίοδο αυτή σώζονται μόνο

φαίνεται ότι πήρε η πόλη και το όνομα Χανιά. 

 Ενετοκρατία (1204-1669)

Με την Δ΄ Σταυροφορία και την πτώση της Κωνσταντινούπολης 

Βονιφάτιο τον Μομφερατικό, που στη συνέχεια την πουλά στους Ενετούς. Αλλά προτού υπογραφεί η 
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ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

και γνωστού απολογητή των εικόνων), που καταγόταν από την Κυδωνία, μαθαίνουμε ότι η πατρίδα του ήταν 

πλούσια και εύφορη, με έντονη την ανάμνηση του ένδοξου παρελθόντος της. 

περίοδο της Αραβοκρατίας κι επί αυτοκράτορα Μιχ. Τραυλού με αφορμή μια κρίση που ξεσπά 

στο μουσουλμανικό στοιχείο της Ισπανίας, ο Αργηγός της Κόρδοβας Αμπού Χαψ Ομάρ αναγκάζεται να 

μετακινηθεί με το λαό του, αναζητώντας νέο τόπο εγκατάστασης. Ο λαός αυτός

τυχοδιωκτικό, κατορθώνει την εγκατάσταση του το 824μ.χ στην Κρήτη. Ανοίγει λοιπόν μια νέα περίοδος στο 

ιστορικό κεφάλαιο της Κρήτης που στάζει αίμα και δάκρυ.  

Από ανεύρεση αραβικών νομισμάτων σε ορισμένες περιοχές της Κρήτης, συνά

οι Άραβες, δεν καταλαμβάνουν ολόκληρο το νησί, αφού, για την άσκηση των πειρατικών τους επιδρομών 

χρειάζονται μόνο παράλια ορμητήρια. Ο Χάνδακας αποτελεί το ισχυρότερο κέντρο εξόρμησης και ένα τόπο 

όπου συγκεντρώνονται τα λάφυρα των διαρπαγών και της λεηλασίας. Η Κρήτη αποκόβεται από τον κορμό της 

βυζαντινής αυτοκρατορίας. Βυθίζεται στο πυκνό πνευματικό σκοτάδι μιας μακρόχρονης αραβικής νύχτας. 

Β' Βυζαντινή Περίοδος (961 - 1204 μ.Χ) 

Με την ανάκτηση της Κρήτης από τον Νικηφόρο Φωκά και την ένταξη της και πάλι στον κορμό της 

βυζαντινής αυτοκρατορίας, αρχίζει μια νέα περίοδος, που διαρκεί 250 χρόνια. Κύριο μέλημα του Βυζαντίου 

είναι η αποκατάσταση και σταθεροποίηση της εξουσίας στο νησί, γι αυτό και καταβάλλει έντονες προσπάθειες 

ώσει τις συνέπειες της αραβοκρατίας στον πολιτικό, κοινωνικό και θρησκευτικό τομέα.

αυτής της πολιτικής, το Βυζάντιο θα εγκαταστήσει αποίκους από διάφορες περιοχές της 

Μέσα στη δεύτερη Βυζαντινή περίοδο, θα σταλούν από τη Βασιλεύ

αρχοντικές οικογένειες (τα "Δώδεκα Αρχοντόπουλα") που θα αναλάβουν ηγετικό ρόλο ανάμεσα στον ντόπιο 

πληθυσμό. Για να αποτρέψουν μελλοντικό αραβικό κίνδυνο, οι Βυζαντινοί οργανώνουν την άμυνα του νησιού 

και κατασκευάζουν ισχυρά οχυρωματικά έργα στα παράλια και σε άλλες επίκαιρες θέσεις. Στη θέση της 

Κυδωνίας, που εξακολουθεί να διατηρεί τη στρατηγική της σημασία και πάνω στο λόφο Καστέλι, χτίζεται από 

τους Βυζαντινούς ένα φρούριο, που σε πολλά του σημεία πατάει πάνω στο αρχαίο τείχος κα

κατασκευασθεί από τα οικοδομικά υλικά της αρχαίας Κυδωνίας. Στην περίοδο αυτή σημειώνεται κι ένα 

μοναδικό πολιτικό γεγονός, μια στάση την οποία οργανώνει ο Δούκας της Κρήτης κατά του αυτοκράτορα 

 

ιστορικών πηγών για διασυνδέσεις της Κρήτης με την πρωτεύουσα και τη 

σημαντική θέση της στα ενδιαφέροντα του Βυζαντίου, έρχεται να επιβεβαιώσει η αρχαιολογική έρευνα. Η πόλη 

ωστόσο έχει χάσει την αρχική της σημασία και για το λόγο αυτό και η Επισκοπή της μ

Αγυιά. Από την περίοδο αυτή σώζονται μόνο  μερικά τμήματα του τείχους στο Καστέλι. Μέσα στα χρόνια αυτά 

φαίνεται ότι πήρε η πόλη και το όνομα Χανιά.  

1669) 

Με την Δ΄ Σταυροφορία και την πτώση της Κωνσταντινούπολης το 1204, η Κρήτη δίδεται στον 

Βονιφάτιο τον Μομφερατικό, που στη συνέχεια την πουλά στους Ενετούς. Αλλά προτού υπογραφεί η 
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και γνωστού απολογητή των εικόνων), που καταγόταν από την Κυδωνία, μαθαίνουμε ότι η πατρίδα του ήταν 

περίοδο της Αραβοκρατίας κι επί αυτοκράτορα Μιχ. Τραυλού με αφορμή μια κρίση που ξεσπά 

στο μουσουλμανικό στοιχείο της Ισπανίας, ο Αργηγός της Κόρδοβας Αμπού Χαψ Ομάρ αναγκάζεται να 

μετακινηθεί με το λαό του, αναζητώντας νέο τόπο εγκατάστασης. Ο λαός αυτός, στοιχείο πειρατικό και 

τυχοδιωκτικό, κατορθώνει την εγκατάσταση του το 824μ.χ στην Κρήτη. Ανοίγει λοιπόν μια νέα περίοδος στο 

Από ανεύρεση αραβικών νομισμάτων σε ορισμένες περιοχές της Κρήτης, συνάγεται το συμπέρασμα ότι 

οι Άραβες, δεν καταλαμβάνουν ολόκληρο το νησί, αφού, για την άσκηση των πειρατικών τους επιδρομών 

χρειάζονται μόνο παράλια ορμητήρια. Ο Χάνδακας αποτελεί το ισχυρότερο κέντρο εξόρμησης και ένα τόπο 

διαρπαγών και της λεηλασίας. Η Κρήτη αποκόβεται από τον κορμό της 

βυζαντινής αυτοκρατορίας. Βυθίζεται στο πυκνό πνευματικό σκοτάδι μιας μακρόχρονης αραβικής νύχτας.  

αι την ένταξη της και πάλι στον κορμό της 

βυζαντινής αυτοκρατορίας, αρχίζει μια νέα περίοδος, που διαρκεί 250 χρόνια. Κύριο μέλημα του Βυζαντίου 

είναι η αποκατάσταση και σταθεροποίηση της εξουσίας στο νησί, γι αυτό και καταβάλλει έντονες προσπάθειες 

ώσει τις συνέπειες της αραβοκρατίας στον πολιτικό, κοινωνικό και θρησκευτικό τομέα. 

αυτής της πολιτικής, το Βυζάντιο θα εγκαταστήσει αποίκους από διάφορες περιοχές της 

Μέσα στη δεύτερη Βυζαντινή περίοδο, θα σταλούν από τη Βασιλεύουσα Κωνσταντινούπολη 

αρχοντικές οικογένειες (τα "Δώδεκα Αρχοντόπουλα") που θα αναλάβουν ηγετικό ρόλο ανάμεσα στον ντόπιο 

πληθυσμό. Για να αποτρέψουν μελλοντικό αραβικό κίνδυνο, οι Βυζαντινοί οργανώνουν την άμυνα του νησιού 

τικά έργα στα παράλια και σε άλλες επίκαιρες θέσεις. Στη θέση της 

Κυδωνίας, που εξακολουθεί να διατηρεί τη στρατηγική της σημασία και πάνω στο λόφο Καστέλι, χτίζεται από 

τους Βυζαντινούς ένα φρούριο, που σε πολλά του σημεία πατάει πάνω στο αρχαίο τείχος και έχει 

κατασκευασθεί από τα οικοδομικά υλικά της αρχαίας Κυδωνίας. Στην περίοδο αυτή σημειώνεται κι ένα 

μοναδικό πολιτικό γεγονός, μια στάση την οποία οργανώνει ο Δούκας της Κρήτης κατά του αυτοκράτορα 

ιστορικών πηγών για διασυνδέσεις της Κρήτης με την πρωτεύουσα και τη 

σημαντική θέση της στα ενδιαφέροντα του Βυζαντίου, έρχεται να επιβεβαιώσει η αρχαιολογική έρευνα. Η πόλη 

ωστόσο έχει χάσει την αρχική της σημασία και για το λόγο αυτό και η Επισκοπή της μεταφέρεται στην κοντινή 

μερικά τμήματα του τείχους στο Καστέλι. Μέσα στα χρόνια αυτά 

το 1204, η Κρήτη δίδεται στον 

Βονιφάτιο τον Μομφερατικό, που στη συνέχεια την πουλά στους Ενετούς. Αλλά προτού υπογραφεί η 
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αγοραπωλησία, το 1266 ο Γενουάτης Κόμης της Μάλτας Ερρίκος Πισκατόρι καταλαμβάνει την Κρήτη και οι 

Γενοβέζοι, αντίπαλοι των ενετών, λεηλάτησαν την πόλη και την παρέδωσαν στη φωτιά. 

Χρειάσθηκαν 8 χρόνια για να μπορέσει η Βενετία να εξώσει τους Γενουάτες από το Νησί. Από το 1210 

μέχρι το 1252 η Βενετία προσπαθεί να εδραιώσει την εξουσία της στη Δυτική Κρήτη, όπου οι τοπικοί ηγέτες με 

τη συνεργασία της Αυτοκρατορίας της Νίκαιας αντιστέκονται. Στα 1252 η πόλη και ο νομός μοιράζονται σε 90 

"καβαλαρίες" και δίδονται στους Ενετούς αποίκους με τη ρητή υποχρέωση να ξαναχτίσουν την πόλη των 

Χανίων.  

Χάρτης Α.3.2.1.: Χάρτης της πόλης των Χανίων 

Επισκευάζουν το τείχος του Καστελιού και οργανώνουν πολεοδομικά την πόλη μέσα στα όριά του. Οι 

ενετοί έχτισαν την πόλη ακολουθώντας ενετικά πρότυπα αρχιτεκτονικής. Mέσα στον οχυρωματικό περίβολο 

που επισκευάζεται, χτίζεται μια νέα πόλη με σύγχρονο ρυμοτομικό σχέδιο, ωραία δημόσια και ιδιωτικά κτίρια, 

τον καθεδρικό ναό της Παναγίας, το παλάτι του Ρέκτορα (Διοικητή), και τις κατοικίες των μεγάλων 

αξιωματούχων. Τα δημόσια κτίρια αναπτύσσονται κατά μήκος του κεντρικού δρόμου (c

Κανεβάρo) που διασχίζει το Καστέλι από ανατολικά. Μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα σώζονταν ακόμα οι 

επιβλητικές είσοδοι των παλατιών των ενετών αρχόντων και κυριαρχούσε η γοτθική αρχιτεκτονική. Γύρω από 

το Καστέλλι αναπτύχθηκε μια άλλη οικιστική ενότητα γνωστή ως βούργοι, δηλαδή προάστια. 

Η οχύρωση της πόλης άρχισε το 1336 και κράτησε 20 χρόνια. Έξω από τα τείχη, στις αρχές του 14ου 

αιώνα, χτίζονται οι μονές του Αγίου Φραγκίσκου των Φραγκισκανών και του Αγίου Νικολάου των Δομηνικανών 

μοναχών. Στα αστικά κέντρα της Κρήτης επικρατεί το καθολικό στοιχείο, αντίθετα με την ύπαιθρο, όπου 
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αγοραπωλησία, το 1266 ο Γενουάτης Κόμης της Μάλτας Ερρίκος Πισκατόρι καταλαμβάνει την Κρήτη και οι 

εηλάτησαν την πόλη και την παρέδωσαν στη φωτιά. 

Χρειάσθηκαν 8 χρόνια για να μπορέσει η Βενετία να εξώσει τους Γενουάτες από το Νησί. Από το 1210 

μέχρι το 1252 η Βενετία προσπαθεί να εδραιώσει την εξουσία της στη Δυτική Κρήτη, όπου οι τοπικοί ηγέτες με 

συνεργασία της Αυτοκρατορίας της Νίκαιας αντιστέκονται. Στα 1252 η πόλη και ο νομός μοιράζονται σε 90 

"καβαλαρίες" και δίδονται στους Ενετούς αποίκους με τη ρητή υποχρέωση να ξαναχτίσουν την πόλη των 

Χάρτης της πόλης των Χανίων κατά την περίοδο της Ενετοκρατίας

Επισκευάζουν το τείχος του Καστελιού και οργανώνουν πολεοδομικά την πόλη μέσα στα όριά του. Οι 

ενετοί έχτισαν την πόλη ακολουθώντας ενετικά πρότυπα αρχιτεκτονικής. Mέσα στον οχυρωματικό περίβολο 

μια νέα πόλη με σύγχρονο ρυμοτομικό σχέδιο, ωραία δημόσια και ιδιωτικά κτίρια, 

τον καθεδρικό ναό της Παναγίας, το παλάτι του Ρέκτορα (Διοικητή), και τις κατοικίες των μεγάλων 

αξιωματούχων. Τα δημόσια κτίρια αναπτύσσονται κατά μήκος του κεντρικού δρόμου (c

Κανεβάρo) που διασχίζει το Καστέλι από ανατολικά. Μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα σώζονταν ακόμα οι 

επιβλητικές είσοδοι των παλατιών των ενετών αρχόντων και κυριαρχούσε η γοτθική αρχιτεκτονική. Γύρω από 

οικιστική ενότητα γνωστή ως βούργοι, δηλαδή προάστια. 

Η οχύρωση της πόλης άρχισε το 1336 και κράτησε 20 χρόνια. Έξω από τα τείχη, στις αρχές του 14ου 

αιώνα, χτίζονται οι μονές του Αγίου Φραγκίσκου των Φραγκισκανών και του Αγίου Νικολάου των Δομηνικανών 

ναχών. Στα αστικά κέντρα της Κρήτης επικρατεί το καθολικό στοιχείο, αντίθετα με την ύπαιθρο, όπου 
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αγοραπωλησία, το 1266 ο Γενουάτης Κόμης της Μάλτας Ερρίκος Πισκατόρι καταλαμβάνει την Κρήτη και οι 

εηλάτησαν την πόλη και την παρέδωσαν στη φωτιά.  

Χρειάσθηκαν 8 χρόνια για να μπορέσει η Βενετία να εξώσει τους Γενουάτες από το Νησί. Από το 1210 

μέχρι το 1252 η Βενετία προσπαθεί να εδραιώσει την εξουσία της στη Δυτική Κρήτη, όπου οι τοπικοί ηγέτες με 

συνεργασία της Αυτοκρατορίας της Νίκαιας αντιστέκονται. Στα 1252 η πόλη και ο νομός μοιράζονται σε 90 

"καβαλαρίες" και δίδονται στους Ενετούς αποίκους με τη ρητή υποχρέωση να ξαναχτίσουν την πόλη των 

 

κατά την περίοδο της Ενετοκρατίας 

Επισκευάζουν το τείχος του Καστελιού και οργανώνουν πολεοδομικά την πόλη μέσα στα όριά του. Οι 

ενετοί έχτισαν την πόλη ακολουθώντας ενετικά πρότυπα αρχιτεκτονικής. Mέσα στον οχυρωματικό περίβολο 

μια νέα πόλη με σύγχρονο ρυμοτομικό σχέδιο, ωραία δημόσια και ιδιωτικά κτίρια, 

τον καθεδρικό ναό της Παναγίας, το παλάτι του Ρέκτορα (Διοικητή), και τις κατοικίες των μεγάλων 

αξιωματούχων. Τα δημόσια κτίρια αναπτύσσονται κατά μήκος του κεντρικού δρόμου (corso - σημερινή οδός 

Κανεβάρo) που διασχίζει το Καστέλι από ανατολικά. Μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα σώζονταν ακόμα οι 

επιβλητικές είσοδοι των παλατιών των ενετών αρχόντων και κυριαρχούσε η γοτθική αρχιτεκτονική. Γύρω από 

οικιστική ενότητα γνωστή ως βούργοι, δηλαδή προάστια.  

Η οχύρωση της πόλης άρχισε το 1336 και κράτησε 20 χρόνια. Έξω από τα τείχη, στις αρχές του 14ου 

αιώνα, χτίζονται οι μονές του Αγίου Φραγκίσκου των Φραγκισκανών και του Αγίου Νικολάου των Δομηνικανών 

ναχών. Στα αστικά κέντρα της Κρήτης επικρατεί το καθολικό στοιχείο, αντίθετα με την ύπαιθρο, όπου 
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κυριαρχούν οι ορθόδοξοι. Από την πρώτη περίοδο της πόλης, κατά την οποία αυτή περιορίζεται μέσα στα όρια 

του Καστελιού, ελάχιστα στοιχεία σώζονται, καθώς οι σ

Χάρτης Α.3.2.2.: Βυζαντινά (κόκκινο χρώμα) και ενετικά (κίτρινο χρώμα) τείχη πόλης Χανίων

 

Τα Χανιά εξελίσσονται σε δεύτερη πόλη του "Βασιλείου της Κρήτης", είναι έδρα "Ρέκτορα" και Λατίνου 

Επισκόπου. Η πόλη και το λιμάνι της αποτελούν το κέντρο μιας πλούσιας γεωργικής περιοχής με οικονομικές 

και πολιτιστικές διασυνδέσεις με τη Βενετία. Σταδιακά

θεωρείται απαραίτητη η νέα και σύγχρονη οχύρωσή της. Έτσι στα μέσα του 16ου αιώνα η πόλη οχυρώνεται 

για μια ακόμη φορά σε σχέδια και επίβλεψη του διάσημου στα οχυρωματικά έργα Βερονέζου Μichele 

Sanmichielli με σύγχρονα τείχη και τάφρο. Οι νέες οχυρώσεις έχουν παραλληλόγραμμο σχήμα και περικλείουν 

μια αρκετά μεγάλη έκταση. Τα τείχη με την τάφρο 

λιμάνι και είναι κτισμένα με τις πιο σύγχρονες για τη

Μέσα στη νέα αυτή πόλη με το καλύτερο ρυμοτομικό σχέδιο χτίζονται ή επισκευάζονται ναοί, μεγάλα 

δημόσια και ιδιωτικά κτίρια που ακολουθούν τις τάσεις του Βενετσιάνικου Μανιερισμού. Ανεγείρεται νέο 

υδραγωγείο, κτίσματα για την εξυπηρέτηση των στρατιωτικών αναγκών, και στο λιμάνι κτίζονται σταδιακά 22 

νεώρια που χρησίμευαν για τη φιλοξενία και επισκευή, κατά τους χειμερινούς μήνες, των πλοίων του 

βενετσιάνικου στόλου. Η οχύρωση ενισχύεται με φρούρια στα νησάκια Θ

Σούδα.  

Αλλά οι αντιδράσεις του προσανατολισμένου στο Οικουμενικό Πατριαρχείο και την Ελληνική 

Αυτοκρατορία ντόπιου στοιχείου είναι συχνές. Από το 1212 και μέχρι το τέλος της Ενετοκρατίας οι Κρήτες 

πραγματοποίησαν 27 επαναστάσεις. Αρχηγοί των επαναστάσεων αυτών ήταν μέλη των οικογενειών των 12 

Αρχοντόπουλων, οι οποίες είχαν διατηρήσει τα φεουδαλικά τους προνόμια και διακρίνονταν για τον υλικό και 
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ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

κυριαρχούν οι ορθόδοξοι. Από την πρώτη περίοδο της πόλης, κατά την οποία αυτή περιορίζεται μέσα στα όρια 

του Καστελιού, ελάχιστα στοιχεία σώζονται, καθώς οι σεισμοί και οι άλλες καταστροφές είναι συχνές.

Βυζαντινά (κόκκινο χρώμα) και ενετικά (κίτρινο χρώμα) τείχη πόλης Χανίων

Τα Χανιά εξελίσσονται σε δεύτερη πόλη του "Βασιλείου της Κρήτης", είναι έδρα "Ρέκτορα" και Λατίνου 

Επισκόπου. Η πόλη και το λιμάνι της αποτελούν το κέντρο μιας πλούσιας γεωργικής περιοχής με οικονομικές 

και πολιτιστικές διασυνδέσεις με τη Βενετία. Σταδιακά η πόλη επεκτείνεται και έξω από το παλιό φρούριο ώστε 

θεωρείται απαραίτητη η νέα και σύγχρονη οχύρωσή της. Έτσι στα μέσα του 16ου αιώνα η πόλη οχυρώνεται 

για μια ακόμη φορά σε σχέδια και επίβλεψη του διάσημου στα οχυρωματικά έργα Βερονέζου Μichele 

ielli με σύγχρονα τείχη και τάφρο. Οι νέες οχυρώσεις έχουν παραλληλόγραμμο σχήμα και περικλείουν 

μια αρκετά μεγάλη έκταση. Τα τείχη με την τάφρο - που όμως δεν γέμισε ποτέ με νερό 

λιμάνι και είναι κτισμένα με τις πιο σύγχρονες για την εποχή αντιλήψεις της οχυρωματικής τεχνικής. 

Μέσα στη νέα αυτή πόλη με το καλύτερο ρυμοτομικό σχέδιο χτίζονται ή επισκευάζονται ναοί, μεγάλα 

δημόσια και ιδιωτικά κτίρια που ακολουθούν τις τάσεις του Βενετσιάνικου Μανιερισμού. Ανεγείρεται νέο 

κτίσματα για την εξυπηρέτηση των στρατιωτικών αναγκών, και στο λιμάνι κτίζονται σταδιακά 22 

νεώρια που χρησίμευαν για τη φιλοξενία και επισκευή, κατά τους χειμερινούς μήνες, των πλοίων του 

βενετσιάνικου στόλου. Η οχύρωση ενισχύεται με φρούρια στα νησάκια Θεοθωρού και Γραμβούσα

Αλλά οι αντιδράσεις του προσανατολισμένου στο Οικουμενικό Πατριαρχείο και την Ελληνική 

Αυτοκρατορία ντόπιου στοιχείου είναι συχνές. Από το 1212 και μέχρι το τέλος της Ενετοκρατίας οι Κρήτες 

εις. Αρχηγοί των επαναστάσεων αυτών ήταν μέλη των οικογενειών των 12 

Αρχοντόπουλων, οι οποίες είχαν διατηρήσει τα φεουδαλικά τους προνόμια και διακρίνονταν για τον υλικό και 
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κυριαρχούν οι ορθόδοξοι. Από την πρώτη περίοδο της πόλης, κατά την οποία αυτή περιορίζεται μέσα στα όρια 

εισμοί και οι άλλες καταστροφές είναι συχνές. 

 

Βυζαντινά (κόκκινο χρώμα) και ενετικά (κίτρινο χρώμα) τείχη πόλης Χανίων 

Τα Χανιά εξελίσσονται σε δεύτερη πόλη του "Βασιλείου της Κρήτης", είναι έδρα "Ρέκτορα" και Λατίνου 

Επισκόπου. Η πόλη και το λιμάνι της αποτελούν το κέντρο μιας πλούσιας γεωργικής περιοχής με οικονομικές 

η πόλη επεκτείνεται και έξω από το παλιό φρούριο ώστε 

θεωρείται απαραίτητη η νέα και σύγχρονη οχύρωσή της. Έτσι στα μέσα του 16ου αιώνα η πόλη οχυρώνεται 

για μια ακόμη φορά σε σχέδια και επίβλεψη του διάσημου στα οχυρωματικά έργα Βερονέζου Μichele 

ielli με σύγχρονα τείχη και τάφρο. Οι νέες οχυρώσεις έχουν παραλληλόγραμμο σχήμα και περικλείουν 

που όμως δεν γέμισε ποτέ με νερό - περιλαμβάνουν και το 

ν εποχή αντιλήψεις της οχυρωματικής τεχνικής.  

Μέσα στη νέα αυτή πόλη με το καλύτερο ρυμοτομικό σχέδιο χτίζονται ή επισκευάζονται ναοί, μεγάλα 

δημόσια και ιδιωτικά κτίρια που ακολουθούν τις τάσεις του Βενετσιάνικου Μανιερισμού. Ανεγείρεται νέο 

κτίσματα για την εξυπηρέτηση των στρατιωτικών αναγκών, και στο λιμάνι κτίζονται σταδιακά 22 

νεώρια που χρησίμευαν για τη φιλοξενία και επισκευή, κατά τους χειμερινούς μήνες, των πλοίων του 

εοθωρού και Γραμβούσα και στη 

Αλλά οι αντιδράσεις του προσανατολισμένου στο Οικουμενικό Πατριαρχείο και την Ελληνική 

Αυτοκρατορία ντόπιου στοιχείου είναι συχνές. Από το 1212 και μέχρι το τέλος της Ενετοκρατίας οι Κρήτες 

εις. Αρχηγοί των επαναστάσεων αυτών ήταν μέλη των οικογενειών των 12 

Αρχοντόπουλων, οι οποίες είχαν διατηρήσει τα φεουδαλικά τους προνόμια και διακρίνονταν για τον υλικό και 
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πνευματικό τους πλούτο, αλλά και την εμμονή τους στο Ορθόδοξο Δόγμα και την αποτίν

ζυγού. 

Στις συνεχείς εθνικο-κοινωνικές εξεγέρσεις ο ρόλος των "αρχοντορωμαίων" και του Κλήρου είναι 

μεγάλος. Η Δυτική επιρροή είναι σχεδόν ανύπαρκτη, παρά τις έντονες προσπάθειες προσηλυτισμού που 

καταβάλλονται. Η μακραίωνη ωστόσο συμβίωση 

πολιτιστική προσέγγισή τους, αλλά χωρίς να υποχωρεί το στοιχείο της αντιπαράθεσης. Δημιουργούνται όμως 

σιγά - σιγά οι κατάλληλες προϋποθέσεις ώστε να μπορούμε σήμερα να αναφερόμαστε στην "Κρητική 

Αναγέννηση" στους τομείς της Λογοτεχνίας, της Αρχιτεκτονικής και της Ζωγραφικής.

 Πρώιμη τουρκοκρατία (1645 

Παρά τις προσπάθειες των ενετών να ενισχύσουν την άμυνα του νησιού ώστε να αντέξει σε πιθανή 

τουρκική επίθεση, το μέλλον του ήταν προδιαγραμμένο. Οι 

κυριαρχήσουν στην, πολύτιμη για τον έλεγχο της Μεσογείου, Κρήτη. Μετά από μια ρευστή περίοδο που 

συνοδεύεται από επιδρομές, λεηλασίες διπλωματικές και άλλες ενέργειες, αρχίζει τελικά στα 1645 η εκστρατεία 

κατάληψης της Κρήτης από τους Τούρκους. 

α)

Χάρτης Α.3.2.3.: α) Απεικόνιση πολιορκίας των Χανίων από τους Τούρκους και 

β) Το λιμάνι των Χανίων κατά την Οθωμανική περίοδο 
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πνευματικό τους πλούτο, αλλά και την εμμονή τους στο Ορθόδοξο Δόγμα και την αποτίν

κοινωνικές εξεγέρσεις ο ρόλος των "αρχοντορωμαίων" και του Κλήρου είναι 

μεγάλος. Η Δυτική επιρροή είναι σχεδόν ανύπαρκτη, παρά τις έντονες προσπάθειες προσηλυτισμού που 

καταβάλλονται. Η μακραίωνη ωστόσο συμβίωση των δύο στοιχείων θα δημιουργήσει μια κοινωνική και 

πολιτιστική προσέγγισή τους, αλλά χωρίς να υποχωρεί το στοιχείο της αντιπαράθεσης. Δημιουργούνται όμως 

σιγά οι κατάλληλες προϋποθέσεις ώστε να μπορούμε σήμερα να αναφερόμαστε στην "Κρητική 

ση" στους τομείς της Λογοτεχνίας, της Αρχιτεκτονικής και της Ζωγραφικής. 

Πρώιμη τουρκοκρατία (1645 – 1831) 

Παρά τις προσπάθειες των ενετών να ενισχύσουν την άμυνα του νησιού ώστε να αντέξει σε πιθανή 

τουρκική επίθεση, το μέλλον του ήταν προδιαγραμμένο. Οι Τούρκοι καταβάλλουν έντονες προσπάθειες να 

κυριαρχήσουν στην, πολύτιμη για τον έλεγχο της Μεσογείου, Κρήτη. Μετά από μια ρευστή περίοδο που 

συνοδεύεται από επιδρομές, λεηλασίες διπλωματικές και άλλες ενέργειες, αρχίζει τελικά στα 1645 η εκστρατεία 

ς της Κρήτης από τους Τούρκους.  

β)

 

α) Απεικόνιση πολιορκίας των Χανίων από τους Τούρκους και 

β) Το λιμάνι των Χανίων κατά την Οθωμανική περίοδο  
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πνευματικό τους πλούτο, αλλά και την εμμονή τους στο Ορθόδοξο Δόγμα και την αποτίναξη του ξενικού 

κοινωνικές εξεγέρσεις ο ρόλος των "αρχοντορωμαίων" και του Κλήρου είναι 

μεγάλος. Η Δυτική επιρροή είναι σχεδόν ανύπαρκτη, παρά τις έντονες προσπάθειες προσηλυτισμού που 

των δύο στοιχείων θα δημιουργήσει μια κοινωνική και 

πολιτιστική προσέγγισή τους, αλλά χωρίς να υποχωρεί το στοιχείο της αντιπαράθεσης. Δημιουργούνται όμως 

σιγά οι κατάλληλες προϋποθέσεις ώστε να μπορούμε σήμερα να αναφερόμαστε στην "Κρητική 

 

Παρά τις προσπάθειες των ενετών να ενισχύσουν την άμυνα του νησιού ώστε να αντέξει σε πιθανή 

Τούρκοι καταβάλλουν έντονες προσπάθειες να 

κυριαρχήσουν στην, πολύτιμη για τον έλεγχο της Μεσογείου, Κρήτη. Μετά από μια ρευστή περίοδο που 

συνοδεύεται από επιδρομές, λεηλασίες διπλωματικές και άλλες ενέργειες, αρχίζει τελικά στα 1645 η εκστρατεία 

 

α) Απεικόνιση πολιορκίας των Χανίων από τους Τούρκους και  
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Τον Ιούνιο του 1645 ο Γιουσούφ Πασάς αποβιβάζει στρατό στα Μεσόγεια Κισάμου και στο Κολ

και πολιορκεί το φρούριο της νησίδας Θεοδωρού. Στις 15 Ιουνίου 1645 αρχίζει η πολιορκία της πόλης των 

Χανίων που πέφτει μετά από 57 ημέρες, τον Αύγουστο του 1645, ενώ ολόκληρη η Κρήτη καταλαμβάνεται 

τελικά από τους Τούρκους το 1669, μετά από 25ετή π

Με την κατάληψη της πόλης, οι νέοι κατακτητές, στην προσπάθεια τους να προσεταιριστούν το ντόπιο 

πληθυσμό, επαναφέρουν τον ορθόδοξο επίσκοπο Κυδωνίας στην αρχαία του έδρα, τον ναό των Αγίων 

Αναργύρων, αποκαθιστώντας έτσι την εκκλησιαστική τάξη. Οι ν

μετατροπή των καθολικών εκκλησιών σε τζαμιά, και για την ανοικοδόμηση νέων. Κατασκευάζονται επίσης 

δημόσια λουτρά, από τα οποία τρία σώζονται μέχρι σήμερα, όπως και δημόσιες κρήνες, συνδεμένες συνήθως 

με τα τζαμιά, σύμφωνα με τα καθιερωμένα στην μουσουλμανική θρησκεία. Χτίζονται ακόμη δημόσια κτίρια, 

όπως στρατώνες, νοσοκομεία και άλλες στρατιωτικές εγκαταστάσεις, εκτός από τις ενετικές και γίνεται 

συμπλήρωση της οχύρωσης του φρουρίου, ενώ απαγορεύεται η οικοδόμηση έ

Με την κατάκτηση των Χανίων οι κοινωνικοπολιτικές συνθήκες αλλάζουν σημαντικά. Το μουσουλμανικό 

στοιχείο αποτελεί την άρχουσα τάξη με φεουδαρχικό χαρακτήρα. Νέες συνθήκες ζωής διαμορφώνονται, 

συνδεδεμένες στενά με τη θρησκευτική και κοινωνική 

Τούρκου Πασά. 

Η επανάσταση του Σφακιανού Δασκαλογιάννη 

επεφύλαξαν οι Τούρκοι (τον έγδαραν ζωντανό) αλλά και όλες οι επαναστάσεις κατά τον ταραγμένο 19ο αιώνα, 

επηρέασαν τόσο τις κοινωνικοπολιτικές δομές της Κρητικής ζωής, όσο και τις εξελικτικές διαδικασίες στον 

διοικητικό και πολιτιστικό τομέα.  

Η μεγάλη Επανάσταση του 1821 όμως προκαλεί ένα ισχυρό κραδασμό στις σχέσεις των δύο λαών. Στην 

πόλη των Χανίων όπου έχει συγκεντρωθεί το σύνολο σχεδόν του μουσουλμανικού πληθυσμού της υπαίθρου, 

οργανώνονται μεγάλες σφαγές του Χριστιανικού στοιχείου. 

 Αιγυπτιοκρατία (1831 -

Μετά το τέλος της Επανάστασης, η Κρήτη παραχωρείται στον αντιβασιλέα της Αιγύπτου Μεχμέτ Αλή 

έως το 1841. Κατά τη διάρκεια της Αιγυπτιακής κατοχής, ανακατασκευάζεται ο λιμενοβραχίονας και ο 

περίφημος φάρος του Χανιώτικου λιμανιού, ενώ η Αιγυπτιακή Διοίκηση εκδίδει στα Χανιά την πρώτη Κρητική 

εφημερίδα "Βακάϊ Γκιρίτ" (Φωνή της Κρήτης), δίγλωσση, μισή 

 Ύστερη τουρκοκρατία (1841 

Η δεύτερη περίοδος της Τουρκοκρατίας αρχίζει με την επαναφορά της Κρήτης στους Τούρκους, ενώ στα 

μέσα του 19ου αιώνα τα Χανιά καθιερώνονται ως πρωτεύουσα του Νησιού, λόγω των συχνών επανα

στο χώρο της Δυτικής Κρήτης. Γεγονός που επηρεάζει σοβαρά την εξέλιξη της πόλης, κυρίως με την 

επικράτηση μιας πιο ανεκτικής πολιτικής, παράλληλα με την οικονομική άνθηση. Κτίζονται νέες δημόσιες και 

ιδιωτικές οικοδομές που ακολουθούν τα σύγχρονα ρ
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Τον Ιούνιο του 1645 ο Γιουσούφ Πασάς αποβιβάζει στρατό στα Μεσόγεια Κισάμου και στο Κολ

και πολιορκεί το φρούριο της νησίδας Θεοδωρού. Στις 15 Ιουνίου 1645 αρχίζει η πολιορκία της πόλης των 

Χανίων που πέφτει μετά από 57 ημέρες, τον Αύγουστο του 1645, ενώ ολόκληρη η Κρήτη καταλαμβάνεται 

τελικά από τους Τούρκους το 1669, μετά από 25ετή πόλεμο. 

Με την κατάληψη της πόλης, οι νέοι κατακτητές, στην προσπάθεια τους να προσεταιριστούν το ντόπιο 

πληθυσμό, επαναφέρουν τον ορθόδοξο επίσκοπο Κυδωνίας στην αρχαία του έδρα, τον ναό των Αγίων 

Αναργύρων, αποκαθιστώντας έτσι την εκκλησιαστική τάξη. Οι νέοι κατακτητές φροντίζουν, εκτός από την 

μετατροπή των καθολικών εκκλησιών σε τζαμιά, και για την ανοικοδόμηση νέων. Κατασκευάζονται επίσης 

δημόσια λουτρά, από τα οποία τρία σώζονται μέχρι σήμερα, όπως και δημόσιες κρήνες, συνδεμένες συνήθως 

σύμφωνα με τα καθιερωμένα στην μουσουλμανική θρησκεία. Χτίζονται ακόμη δημόσια κτίρια, 

όπως στρατώνες, νοσοκομεία και άλλες στρατιωτικές εγκαταστάσεις, εκτός από τις ενετικές και γίνεται 

συμπλήρωση της οχύρωσης του φρουρίου, ενώ απαγορεύεται η οικοδόμηση έξω από αυτό.

Με την κατάκτηση των Χανίων οι κοινωνικοπολιτικές συνθήκες αλλάζουν σημαντικά. Το μουσουλμανικό 

στοιχείο αποτελεί την άρχουσα τάξη με φεουδαρχικό χαρακτήρα. Νέες συνθήκες ζωής διαμορφώνονται, 

συνδεδεμένες στενά με τη θρησκευτική και κοινωνική οργάνωση του κατακτητή. Η πόλη ορίζεται έδρα 

Η επανάσταση του Σφακιανού Δασκαλογιάννη - Βλάχου το 1770 και το αποτρόπαιο τέλος που του 

επεφύλαξαν οι Τούρκοι (τον έγδαραν ζωντανό) αλλά και όλες οι επαναστάσεις κατά τον ταραγμένο 19ο αιώνα, 

ρέασαν τόσο τις κοινωνικοπολιτικές δομές της Κρητικής ζωής, όσο και τις εξελικτικές διαδικασίες στον 

Η μεγάλη Επανάσταση του 1821 όμως προκαλεί ένα ισχυρό κραδασμό στις σχέσεις των δύο λαών. Στην 

συγκεντρωθεί το σύνολο σχεδόν του μουσουλμανικού πληθυσμού της υπαίθρου, 

οργανώνονται μεγάλες σφαγές του Χριστιανικού στοιχείου.  

- 1841) 

Μετά το τέλος της Επανάστασης, η Κρήτη παραχωρείται στον αντιβασιλέα της Αιγύπτου Μεχμέτ Αλή 

το 1841. Κατά τη διάρκεια της Αιγυπτιακής κατοχής, ανακατασκευάζεται ο λιμενοβραχίονας και ο 

περίφημος φάρος του Χανιώτικου λιμανιού, ενώ η Αιγυπτιακή Διοίκηση εκδίδει στα Χανιά την πρώτη Κρητική 

εφημερίδα "Βακάϊ Γκιρίτ" (Φωνή της Κρήτης), δίγλωσση, μισή στα Ελληνικά και μισή στα Αραβικά.

Ύστερη τουρκοκρατία (1841 - 1898) 

Η δεύτερη περίοδος της Τουρκοκρατίας αρχίζει με την επαναφορά της Κρήτης στους Τούρκους, ενώ στα 

μέσα του 19ου αιώνα τα Χανιά καθιερώνονται ως πρωτεύουσα του Νησιού, λόγω των συχνών επανα

στο χώρο της Δυτικής Κρήτης. Γεγονός που επηρεάζει σοβαρά την εξέλιξη της πόλης, κυρίως με την 

επικράτηση μιας πιο ανεκτικής πολιτικής, παράλληλα με την οικονομική άνθηση. Κτίζονται νέες δημόσιες και 

ιδιωτικές οικοδομές που ακολουθούν τα σύγχρονα ρεύματα του Νεοκλασικισμού, η πόλη επεκτείνεται και 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
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Τον Ιούνιο του 1645 ο Γιουσούφ Πασάς αποβιβάζει στρατό στα Μεσόγεια Κισάμου και στο Κολυμπάρι 

και πολιορκεί το φρούριο της νησίδας Θεοδωρού. Στις 15 Ιουνίου 1645 αρχίζει η πολιορκία της πόλης των 

Χανίων που πέφτει μετά από 57 ημέρες, τον Αύγουστο του 1645, ενώ ολόκληρη η Κρήτη καταλαμβάνεται 

Με την κατάληψη της πόλης, οι νέοι κατακτητές, στην προσπάθεια τους να προσεταιριστούν το ντόπιο 

πληθυσμό, επαναφέρουν τον ορθόδοξο επίσκοπο Κυδωνίας στην αρχαία του έδρα, τον ναό των Αγίων 

έοι κατακτητές φροντίζουν, εκτός από την 

μετατροπή των καθολικών εκκλησιών σε τζαμιά, και για την ανοικοδόμηση νέων. Κατασκευάζονται επίσης 

δημόσια λουτρά, από τα οποία τρία σώζονται μέχρι σήμερα, όπως και δημόσιες κρήνες, συνδεμένες συνήθως 

σύμφωνα με τα καθιερωμένα στην μουσουλμανική θρησκεία. Χτίζονται ακόμη δημόσια κτίρια, 

όπως στρατώνες, νοσοκομεία και άλλες στρατιωτικές εγκαταστάσεις, εκτός από τις ενετικές και γίνεται 

ξω από αυτό. 

Με την κατάκτηση των Χανίων οι κοινωνικοπολιτικές συνθήκες αλλάζουν σημαντικά. Το μουσουλμανικό 

στοιχείο αποτελεί την άρχουσα τάξη με φεουδαρχικό χαρακτήρα. Νέες συνθήκες ζωής διαμορφώνονται, 

οργάνωση του κατακτητή. Η πόλη ορίζεται έδρα 

Βλάχου το 1770 και το αποτρόπαιο τέλος που του 

επεφύλαξαν οι Τούρκοι (τον έγδαραν ζωντανό) αλλά και όλες οι επαναστάσεις κατά τον ταραγμένο 19ο αιώνα, 

ρέασαν τόσο τις κοινωνικοπολιτικές δομές της Κρητικής ζωής, όσο και τις εξελικτικές διαδικασίες στον 

Η μεγάλη Επανάσταση του 1821 όμως προκαλεί ένα ισχυρό κραδασμό στις σχέσεις των δύο λαών. Στην 

συγκεντρωθεί το σύνολο σχεδόν του μουσουλμανικού πληθυσμού της υπαίθρου, 

Μετά το τέλος της Επανάστασης, η Κρήτη παραχωρείται στον αντιβασιλέα της Αιγύπτου Μεχμέτ Αλή 

το 1841. Κατά τη διάρκεια της Αιγυπτιακής κατοχής, ανακατασκευάζεται ο λιμενοβραχίονας και ο 

περίφημος φάρος του Χανιώτικου λιμανιού, ενώ η Αιγυπτιακή Διοίκηση εκδίδει στα Χανιά την πρώτη Κρητική 

στα Ελληνικά και μισή στα Αραβικά. 

Η δεύτερη περίοδος της Τουρκοκρατίας αρχίζει με την επαναφορά της Κρήτης στους Τούρκους, ενώ στα 

μέσα του 19ου αιώνα τα Χανιά καθιερώνονται ως πρωτεύουσα του Νησιού, λόγω των συχνών επαναστάσεων 

στο χώρο της Δυτικής Κρήτης. Γεγονός που επηρεάζει σοβαρά την εξέλιξη της πόλης, κυρίως με την 

επικράτηση μιας πιο ανεκτικής πολιτικής, παράλληλα με την οικονομική άνθηση. Κτίζονται νέες δημόσιες και 

εύματα του Νεοκλασικισμού, η πόλη επεκτείνεται και 
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αποκτά σιγά σιγά ευρωπαϊκό χαρακτήρα, ξεφεύγοντας από τα όρια των οχυρώσεων. Χτίζονται νέοι ναοί και 

Κοινοτικά Καταστήματα, σχολεία, ο καθεδρικός ναός της Τριμάρτυρης κ.α.

Το 1841 ξεσπά το Κίνημα του Χαιρέ

πετυχαίνουν να κατέχουν ελεύθερα όπλα, να ασκούν τη λατρεία και να γίνεται σεβαστή η θρησκεία τους, 

καθώς και τη σύσταση Χριστιανικών Δημογεροντιών που είχαν αρμοδιότητα σε θέματα παιδείας, κοιν

πρόνοιας, κληρονομικού και οικογενειακού δικαίου. Ακολουθεί η τριετής επανάσταση 1866 

επανάσταση του 1877 - 1878 που φέρνει και την περίφημη Σύμβαση της Χαλέπας. Σύμφωνα με τη Σύμβαση, η 

Κρήτη αποχωριζόταν από την λοιπή Οθωμανική 

Κρήτης και παραχωρούνταν ορισμένα προνόμια, μεταξύ των οποίων και η σύσταση Φιλεκπαιδευτικών 

Συλλόγων και η έκδοση εφημερίδων. Μέχρι τότε 

από το 1867, μόνο η ημιεπίσημη εφημερίδα της Τουρκικής Διοικήσεως "Κρήτη".

Κάνοντας χρήση των διατάξεων της Συμβάσεως της Χαλέπας, οι Χανιώτες συγκροτούν το 1879 τον 

Φιλεκπαιδευτικό Σύλλογο "Μίνως" και το Γεωργικό Σύλλογο "Δήμητρα" (με παραπλήσιους 

δημιουργείται ο θεατρικός θίασος "Ευτέρπη", με στελέχη του επίλεκτα μέλη της Χανιώτικης κοινωνίας, μεταξύ 

αυτών και ο Ελευθέριος Βενιζέλος, που δίνουν παραστάσεις θεατρικών έργων ή ενισχύουν θεατρικά σχήματα 

που επισκέπτονται τα Χανιά. Παράλληλα από το 1880 και εξής αρχίζουν να εκδίδονται στα Χανιά πλείστες 

εφημερίδες: "Λευκά Όρη", "Αλήθεια", "Πατρ

1884 συγκροτείται ο Δικηγορικός Σύλλογος Χανίων. 

Αλλά το 1889 η Τουρκία περιορ

του 1889 που καταπνίγηκε μετά από ένα οκτάμηνο. Το 1895 συγκροτείται η Μεταπολιτευτική Επιτροπή αλλά 

στις 11 Μαΐου 1896 ο πληθυσμός των Χανίων υφίσταται μεγάλη σφαγή, όπως άλλωστε τον επόμε

1897, οπότε και πυρπολούνται και τα Κοινοτικά Καταστήματα απέναντι από τον καθεδρικό ναό, που 

περιλάμβαναν το επισκοπικό μέγαρο και το παρθεναγωγείο.

Οι Μεγάλες Δυνάμεις, που πάντοτε ενδιαφερόταν για την Κρήτη λόγω της στρατηγικής της σημασίας, 

αποφασίζουν την διεθνή κατοχή του νησιού, ενώ η Ελλάδα στέλνει εκστρατευτικό σώμα 1

τον συνταγματάρχη Τιμολέοντα Βάσσο.
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αποκτά σιγά σιγά ευρωπαϊκό χαρακτήρα, ξεφεύγοντας από τα όρια των οχυρώσεων. Χτίζονται νέοι ναοί και 

Κοινοτικά Καταστήματα, σχολεία, ο καθεδρικός ναός της Τριμάρτυρης κ.α. 

Το 1841 ξεσπά το Κίνημα του Χαιρέτη και το 1859 το Κίνημα του Μαυρογένη, με το οποίο οι Κρήτες 

πετυχαίνουν να κατέχουν ελεύθερα όπλα, να ασκούν τη λατρεία και να γίνεται σεβαστή η θρησκεία τους, 

καθώς και τη σύσταση Χριστιανικών Δημογεροντιών που είχαν αρμοδιότητα σε θέματα παιδείας, κοιν

πρόνοιας, κληρονομικού και οικογενειακού δικαίου. Ακολουθεί η τριετής επανάσταση 1866 

1878 που φέρνει και την περίφημη Σύμβαση της Χαλέπας. Σύμφωνα με τη Σύμβαση, η 

Κρήτη αποχωριζόταν από την λοιπή Οθωμανική Αυτοκρατορία, συνέχιζε να διοικείται από τη Γενική Διοίκηση 

Κρήτης και παραχωρούνταν ορισμένα προνόμια, μεταξύ των οποίων και η σύσταση Φιλεκπαιδευτικών 

Συλλόγων και η έκδοση εφημερίδων. Μέχρι τότε - και με εξαίρεση ελάχιστα παράνομα μονόφυλλα 

από το 1867, μόνο η ημιεπίσημη εφημερίδα της Τουρκικής Διοικήσεως "Κρήτη". 

Κάνοντας χρήση των διατάξεων της Συμβάσεως της Χαλέπας, οι Χανιώτες συγκροτούν το 1879 τον 

Φιλεκπαιδευτικό Σύλλογο "Μίνως" και το Γεωργικό Σύλλογο "Δήμητρα" (με παραπλήσιους 

δημιουργείται ο θεατρικός θίασος "Ευτέρπη", με στελέχη του επίλεκτα μέλη της Χανιώτικης κοινωνίας, μεταξύ 

αυτών και ο Ελευθέριος Βενιζέλος, που δίνουν παραστάσεις θεατρικών έργων ή ενισχύουν θεατρικά σχήματα 

άλληλα από το 1880 και εξής αρχίζουν να εκδίδονται στα Χανιά πλείστες 

εφημερίδες: "Λευκά Όρη", "Αλήθεια", "Πατρίς", "Άμυνα", η σατιρική "Κίσσα", καθώς και αρκετές τουρκικές. Το 

1884 συγκροτείται ο Δικηγορικός Σύλλογος Χανίων.  

Αλλά το 1889 η Τουρκία περιορίζει σημαντικά τα προνόμια των Κρητών και επακολουθεί η επανάσταση 

του 1889 που καταπνίγηκε μετά από ένα οκτάμηνο. Το 1895 συγκροτείται η Μεταπολιτευτική Επιτροπή αλλά 

στις 11 Μαΐου 1896 ο πληθυσμός των Χανίων υφίσταται μεγάλη σφαγή, όπως άλλωστε τον επόμε

1897, οπότε και πυρπολούνται και τα Κοινοτικά Καταστήματα απέναντι από τον καθεδρικό ναό, που 

περιλάμβαναν το επισκοπικό μέγαρο και το παρθεναγωγείο. 

Οι Μεγάλες Δυνάμεις, που πάντοτε ενδιαφερόταν για την Κρήτη λόγω της στρατηγικής της σημασίας, 

οφασίζουν την διεθνή κατοχή του νησιού, ενώ η Ελλάδα στέλνει εκστρατευτικό σώμα 1

τον συνταγματάρχη Τιμολέοντα Βάσσο. 
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αποκτά σιγά σιγά ευρωπαϊκό χαρακτήρα, ξεφεύγοντας από τα όρια των οχυρώσεων. Χτίζονται νέοι ναοί και 

τη και το 1859 το Κίνημα του Μαυρογένη, με το οποίο οι Κρήτες 

πετυχαίνουν να κατέχουν ελεύθερα όπλα, να ασκούν τη λατρεία και να γίνεται σεβαστή η θρησκεία τους, 

καθώς και τη σύσταση Χριστιανικών Δημογεροντιών που είχαν αρμοδιότητα σε θέματα παιδείας, κοινωνικής 

πρόνοιας, κληρονομικού και οικογενειακού δικαίου. Ακολουθεί η τριετής επανάσταση 1866 - 1869 καθώς και η 

1878 που φέρνει και την περίφημη Σύμβαση της Χαλέπας. Σύμφωνα με τη Σύμβαση, η 

Αυτοκρατορία, συνέχιζε να διοικείται από τη Γενική Διοίκηση 

Κρήτης και παραχωρούνταν ορισμένα προνόμια, μεταξύ των οποίων και η σύσταση Φιλεκπαιδευτικών 

και με εξαίρεση ελάχιστα παράνομα μονόφυλλα - εκδιδόταν 

Κάνοντας χρήση των διατάξεων της Συμβάσεως της Χαλέπας, οι Χανιώτες συγκροτούν το 1879 τον 

Φιλεκπαιδευτικό Σύλλογο "Μίνως" και το Γεωργικό Σύλλογο "Δήμητρα" (με παραπλήσιους σκοπούς. Το 1880 

δημιουργείται ο θεατρικός θίασος "Ευτέρπη", με στελέχη του επίλεκτα μέλη της Χανιώτικης κοινωνίας, μεταξύ 

αυτών και ο Ελευθέριος Βενιζέλος, που δίνουν παραστάσεις θεατρικών έργων ή ενισχύουν θεατρικά σχήματα 

άλληλα από το 1880 και εξής αρχίζουν να εκδίδονται στα Χανιά πλείστες 

μυνα", η σατιρική "Κίσσα", καθώς και αρκετές τουρκικές. Το 

ίζει σημαντικά τα προνόμια των Κρητών και επακολουθεί η επανάσταση 

του 1889 που καταπνίγηκε μετά από ένα οκτάμηνο. Το 1895 συγκροτείται η Μεταπολιτευτική Επιτροπή αλλά 

στις 11 Μαΐου 1896 ο πληθυσμός των Χανίων υφίσταται μεγάλη σφαγή, όπως άλλωστε τον επόμενο χρόνο 

1897, οπότε και πυρπολούνται και τα Κοινοτικά Καταστήματα απέναντι από τον καθεδρικό ναό, που 

Οι Μεγάλες Δυνάμεις, που πάντοτε ενδιαφερόταν για την Κρήτη λόγω της στρατηγικής της σημασίας, 

οφασίζουν την διεθνή κατοχή του νησιού, ενώ η Ελλάδα στέλνει εκστρατευτικό σώμα 1.500 ανδρών υπό 
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Τουρκικός στρατός στα Χανιά 

 Κρητική Πολιτεία (1898 

Στις 9 Δεκεμβρίου 1898 φθάνει στη Σούδα και αναλαμβάνει τη διοίκηση της νεοσύστατης Αυτόνομης 

Κρητικής Πολιτείας, ως Υπατος Αρμοστής, ο Πρίγκιπας Γεώργιος της Ελλάδας. Με την ίδρυση της "Κρητικής 

Πολιτείας", τα Χανιά γνωρίζουν την μεγαλύτερη ακμή στην ιστορία τους, ως πρωτ

Συνεχίζουν να είναι έδρα του Αρμοστή και πρωτεύουσα του Κρητικού Κράτους, μεγάλο διοικητικό, πνευματικό, 

εμπορικό και βιομηχανικό κέντρο. Η Κρητική Πολιτεία έχει δική της σημαία και νόμισμα 

ιδρύεται η Τράπεζα Κρήτης, συντάσσεται το Σύνταγμα του Κρητικού Κράτους, γίνονται εκλογές για την 

ανάδειξη πληρεξουσίων, αρχίζει να εκδίδεται η Επίσημη Εφημερίδα της Κρητικής Πολιτείας και δημιουργείται η 

Κρητική Χωροφυλακή. Συγκροτείται το Συμβούλιο του Ηγεμόνα και συνιστώνται π

αντίστοιχες με τα σημερινά Υπουργεία: Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημοσίας Εκπαιδεύσεως και 

Θρησκευμάτων, Συγκοινωνιών και Ασφαλείας και Δικαιοσύνης (με Σύμβουλο

Τα Χανιά στις αρχές του 20ού αιώνα, σ

πόλη έχει στενούς δρόμους, μικρές πλατείες και κτίρια με στοιχεία ενετικά, τουρκικά και ελληνικά 

πόλη, με γνήσιο Κρητικό χαρακτήρα αλλά και με ξενικές επιρροές, λόγω των κατακτητών του π

αλλά και της παρουσίας των στρατευμάτων των Μεγάλων Δυνάμεων που παραμένουν στο Νησί. 

Τα Χανιά ασφυκτιούν περιορισμένα ακόμη μέσα στα όρια της παλιάς εποχής, τα φρούρια και τις 

τάφρους γύρω τους, τα "χεντέκια", κι έτσι μια νέα πολιτεία αρχίζει 

τείχη που οριοθετούν τη σφιχτοδεμένη ύπαρξη της μεσαιωνικής πόλης. Ωραιότατα νεοκλασικά κτίρια, σωστά 

καλλιτεχνήματα, αρχίζουν να ορθώνονται, φτιαγμένα από ειδικευμένους μηχανικούς και εργολάβους, ενώ οι 

τάφροι τώρα πια, γύρω από τα τείχη, χρησιμοποιούνται για την καλλιέργεια λαχανικών και οπωρικών, για τις 

ανάγκες της πόλης.  

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

 
ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

Τουρκικός στρατός στα Χανιά – Σημαίες των προστάτιδων δυνάμεων στο ύψωμα

Κρητική Πολιτεία (1898 - 1913) 

1898 φθάνει στη Σούδα και αναλαμβάνει τη διοίκηση της νεοσύστατης Αυτόνομης 

Κρητικής Πολιτείας, ως Υπατος Αρμοστής, ο Πρίγκιπας Γεώργιος της Ελλάδας. Με την ίδρυση της "Κρητικής 

Πολιτείας", τα Χανιά γνωρίζουν την μεγαλύτερη ακμή στην ιστορία τους, ως πρωτ

Συνεχίζουν να είναι έδρα του Αρμοστή και πρωτεύουσα του Κρητικού Κράτους, μεγάλο διοικητικό, πνευματικό, 

εμπορικό και βιομηχανικό κέντρο. Η Κρητική Πολιτεία έχει δική της σημαία και νόμισμα 

ς, συντάσσεται το Σύνταγμα του Κρητικού Κράτους, γίνονται εκλογές για την 

ανάδειξη πληρεξουσίων, αρχίζει να εκδίδεται η Επίσημη Εφημερίδα της Κρητικής Πολιτείας και δημιουργείται η 

Κρητική Χωροφυλακή. Συγκροτείται το Συμβούλιο του Ηγεμόνα και συνιστώνται πέντε Ανώτερες Διευθύνσεις, 

αντίστοιχες με τα σημερινά Υπουργεία: Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημοσίας Εκπαιδεύσεως και 

Θρησκευμάτων, Συγκοινωνιών και Ασφαλείας και Δικαιοσύνης (με Σύμβουλο-Υπουργό τον Ελευθέριο Βενιζέλο).

Τα Χανιά στις αρχές του 20ού αιώνα, σύμφωνα με την απογραφή του 1900, έχουν περίπου 21.000. Η 

πόλη έχει στενούς δρόμους, μικρές πλατείες και κτίρια με στοιχεία ενετικά, τουρκικά και ελληνικά 

πόλη, με γνήσιο Κρητικό χαρακτήρα αλλά και με ξενικές επιρροές, λόγω των κατακτητών του π

αλλά και της παρουσίας των στρατευμάτων των Μεγάλων Δυνάμεων που παραμένουν στο Νησί. 

Τα Χανιά ασφυκτιούν περιορισμένα ακόμη μέσα στα όρια της παλιάς εποχής, τα φρούρια και τις 

τάφρους γύρω τους, τα "χεντέκια", κι έτσι μια νέα πολιτεία αρχίζει να αναπτύσσεται σιγά 

τείχη που οριοθετούν τη σφιχτοδεμένη ύπαρξη της μεσαιωνικής πόλης. Ωραιότατα νεοκλασικά κτίρια, σωστά 

καλλιτεχνήματα, αρχίζουν να ορθώνονται, φτιαγμένα από ειδικευμένους μηχανικούς και εργολάβους, ενώ οι 

ια, γύρω από τα τείχη, χρησιμοποιούνται για την καλλιέργεια λαχανικών και οπωρικών, για τις 
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Σημαίες των προστάτιδων δυνάμεων στο ύψωμα 

1898 φθάνει στη Σούδα και αναλαμβάνει τη διοίκηση της νεοσύστατης Αυτόνομης 

Κρητικής Πολιτείας, ως Υπατος Αρμοστής, ο Πρίγκιπας Γεώργιος της Ελλάδας. Με την ίδρυση της "Κρητικής 

Πολιτείας", τα Χανιά γνωρίζουν την μεγαλύτερη ακμή στην ιστορία τους, ως πρωτεύουσα της Κρήτης. 

Συνεχίζουν να είναι έδρα του Αρμοστή και πρωτεύουσα του Κρητικού Κράτους, μεγάλο διοικητικό, πνευματικό, 

εμπορικό και βιομηχανικό κέντρο. Η Κρητική Πολιτεία έχει δική της σημαία και νόμισμα - την Κρητική δραχμή - 

ς, συντάσσεται το Σύνταγμα του Κρητικού Κράτους, γίνονται εκλογές για την 

ανάδειξη πληρεξουσίων, αρχίζει να εκδίδεται η Επίσημη Εφημερίδα της Κρητικής Πολιτείας και δημιουργείται η 

έντε Ανώτερες Διευθύνσεις, 

αντίστοιχες με τα σημερινά Υπουργεία: Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημοσίας Εκπαιδεύσεως και 

Υπουργό τον Ελευθέριο Βενιζέλο). 

ύμφωνα με την απογραφή του 1900, έχουν περίπου 21.000. Η 

πόλη έχει στενούς δρόμους, μικρές πλατείες και κτίρια με στοιχεία ενετικά, τουρκικά και ελληνικά - πολυεθνική 

πόλη, με γνήσιο Κρητικό χαρακτήρα αλλά και με ξενικές επιρροές, λόγω των κατακτητών του παρελθόντος 

αλλά και της παρουσίας των στρατευμάτων των Μεγάλων Δυνάμεων που παραμένουν στο Νησί.  

Τα Χανιά ασφυκτιούν περιορισμένα ακόμη μέσα στα όρια της παλιάς εποχής, τα φρούρια και τις 

να αναπτύσσεται σιγά - σιγά έξω από τα 

τείχη που οριοθετούν τη σφιχτοδεμένη ύπαρξη της μεσαιωνικής πόλης. Ωραιότατα νεοκλασικά κτίρια, σωστά 

καλλιτεχνήματα, αρχίζουν να ορθώνονται, φτιαγμένα από ειδικευμένους μηχανικούς και εργολάβους, ενώ οι 

ια, γύρω από τα τείχη, χρησιμοποιούνται για την καλλιέργεια λαχανικών και οπωρικών, για τις 
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Τα τείχη, χτισμένα το 1252, είχαν τρεις πύλες. μια στα ανατολικά, την πύλη της Αμμου (Σαμπιονέρα) 

στο Κουμ-Καπί, που είχε ονομασθεί έτσι από το 

Τοπχανά, το "πορτάκι", στο τέλος της σημερινής οδού Θεοτοκοπούλου, που εξυπηρετούσε τη στρατιωτική 

Υπηρεσία, αλλά και τους Εβραίους που έμεναν στη συνοικία της Οβριακής και όταν είχαν κηδεία κατευθυ

στο Εβραϊκό νεκροταφείο, στα νοτιοδυτικά του εργοστασίου της ΑΒΕΑ. Και τέλος την πύλη του Καλέ

πύλη του φρουρίου, Porta Retimiota όπως λεγόταν παλαιότερα, μια που από εκεί άρχιζε ο δρόμος για το 

Ρέθυμνο, που βρισκόταν στα νότια του τείχους πο

άλλωστε οι περισσότερες πύλες των φρουρίων, άνοιγε με την ανατολή του ηλίου και κλειδωνόταν με τη δύση 

του. Από αυτή είχε βγει και ο τελευταίος Τούρκος στρατιώτης στις 3 Νοεμβρίου του 1898. Απέναντι από το

Καλέ-Καπισί βρισκόταν η πλατεία Κοτζάμπαση, που πήρε το όνομά της μετά τη δολοφονία, στο μέρος εκείνο, 

του Καβάση του Ρωσικού Προξενείου Γιώργη Κοτζάμπαση.

Η πόλη ασφυκτιούσε μέσα στα τείχη, κι έτσι μια νέα πολιτεία άρχισε να σχηματίζεται και να 

αναπτύσσεται απ' έξω. Η ανάγκη ένωσης των δύο τμημάτων της πόλης, φέρνει τις κατεδαφίσεις των 

φρουρίων και τη δημιουργία ρηγμάτων στο Κρύο Βρυσάλι, στο Καλέ

Forma, προς το κτίριο του Γυμνασίου.

Στα χρόνια της Κρητικής Πολιτείας γ

πλακόστρωση, αποχετευτικά έργα καθώς και εξωραϊσμού και καλλωπισμού, ανεγείρεται η περίφημη Δημοτική 

Αγορά. Το πνευματικό και πολιτιστικό επίπεδο είναι σε υψηλό σημείο, λειτουργούν νέα σχολεία, το ποσ

του αναλφαβητισμού μικραίνει. Έχει συγκροτηθεί από το 1899 ο Φιλολογικός Σύλλογος "Χρυσόστομος" και 

στη συνέχεια ιδρύονται όλο και περισσότερα πνευματικά, φιλανθρωπικά, αθλητικά και εργατικά σωματεία, 

διοργανώνονται πλείστες εκδηλώσεις. 

μαθητές επίσης δίνουν θεατρικές παραστάσεις με αξιώσεις και μάλιστα στα αρχαία Ελληνικά. Χώροι των 

παραστάσεων ο Δημοτικός Κήπος, το θέατρο της Σπλάντζιας, του Καλέ

του Καστελιού. 

Στο "Ακταίον", στο λιμάνι, ο κουκλοπαίχτης Χρήστος Κονιτσιώτης, "ο πρύτανης των ανδρεικέλων", 

συγκεντρώνει πλήθη μικρών και μεγάλων, με τον μεγάλο ξύλινο θίασό του. Δίδονται συναυλίες, 

διοργανώνονται μουσικοφιλολογικές εσπερίδες, έρχεται ο 

Κυκλοφορούν εφημερίδες και περιοδικά με αξιοθαύμαστη ύλη, ενώ το 1901 στα πρωτοπόρα Χανιά, γίνεται 

πρόταση χειραφέτησης της γυναίκας στην Κρητική Βουλή, από τον Σφακιανό βουλευτή Γεώργιο 

Δασκαλογιάννη.  

Η σύγκρουση του Αρμοστή το 1901 με τον επί της Δικαιοσύνης Σύμβουλό του Ελευθέριο Βενιζέλο 

φέρνει την απόλυση του δεύτερου και έχει ως επακόλουθο το 1905 το Κίνημα του Θερίσου και την 

αποχώρηση του Γεωργίου το 1906, ενώ τοποθετείται ως Αρμοστής ο Αλέξανδρος Ζαϊμης.

Από της 25ης Σεπτεμβρίου 1908 τα μέλη της Κυβερνήσεως της Κρήτης είχαν δώσει όρκο ενώπιον του 

Επισκόπου Κυδωνίας και Αποκορώνου στο όνομα του Βασιλέως των Ελλήνων. Η Κρητική Βουλή στα Χανιά με 
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ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

Τα τείχη, χτισμένα το 1252, είχαν τρεις πύλες. μια στα ανατολικά, την πύλη της Αμμου (Σαμπιονέρα) 

Καπί, που είχε ονομασθεί έτσι από το αμμώδες έδαφος της περιοχής. Επίσης την πύλη στη συνοικία 

Τοπχανά, το "πορτάκι", στο τέλος της σημερινής οδού Θεοτοκοπούλου, που εξυπηρετούσε τη στρατιωτική 

Υπηρεσία, αλλά και τους Εβραίους που έμεναν στη συνοικία της Οβριακής και όταν είχαν κηδεία κατευθυ

στο Εβραϊκό νεκροταφείο, στα νοτιοδυτικά του εργοστασίου της ΑΒΕΑ. Και τέλος την πύλη του Καλέ

πύλη του φρουρίου, Porta Retimiota όπως λεγόταν παλαιότερα, μια που από εκεί άρχιζε ο δρόμος για το 

Ρέθυμνο, που βρισκόταν στα νότια του τείχους που περιέκλειε την πόλη. Στα παλαιότερα χρόνια, όπως 

άλλωστε οι περισσότερες πύλες των φρουρίων, άνοιγε με την ανατολή του ηλίου και κλειδωνόταν με τη δύση 

του. Από αυτή είχε βγει και ο τελευταίος Τούρκος στρατιώτης στις 3 Νοεμβρίου του 1898. Απέναντι από το

Καπισί βρισκόταν η πλατεία Κοτζάμπαση, που πήρε το όνομά της μετά τη δολοφονία, στο μέρος εκείνο, 

του Καβάση του Ρωσικού Προξενείου Γιώργη Κοτζάμπαση. 

Η πόλη ασφυκτιούσε μέσα στα τείχη, κι έτσι μια νέα πολιτεία άρχισε να σχηματίζεται και να 

ται απ' έξω. Η ανάγκη ένωσης των δύο τμημάτων της πόλης, φέρνει τις κατεδαφίσεις των 

φρουρίων και τη δημιουργία ρηγμάτων στο Κρύο Βρυσάλι, στο Καλέ-Καπισί και στα ανατολικά της Piatta 

Forma, προς το κτίριο του Γυμνασίου. 

Στα χρόνια της Κρητικής Πολιτείας γίνονται πολλά έργα ανασυγκρότησης 

πλακόστρωση, αποχετευτικά έργα καθώς και εξωραϊσμού και καλλωπισμού, ανεγείρεται η περίφημη Δημοτική 

Αγορά. Το πνευματικό και πολιτιστικό επίπεδο είναι σε υψηλό σημείο, λειτουργούν νέα σχολεία, το ποσ

χει συγκροτηθεί από το 1899 ο Φιλολογικός Σύλλογος "Χρυσόστομος" και 

στη συνέχεια ιδρύονται όλο και περισσότερα πνευματικά, φιλανθρωπικά, αθλητικά και εργατικά σωματεία, 

διοργανώνονται πλείστες εκδηλώσεις. Έρχονται πολυμελείς και καλά καταρτισμένοι Ελληνικοί και ξένοι θίασοι, 

μαθητές επίσης δίνουν θεατρικές παραστάσεις με αξιώσεις και μάλιστα στα αρχαία Ελληνικά. Χώροι των 

παραστάσεων ο Δημοτικός Κήπος, το θέατρο της Σπλάντζιας, του Καλέ-Καπισί, του Φαλήρου στο Κούμ

Στο "Ακταίον", στο λιμάνι, ο κουκλοπαίχτης Χρήστος Κονιτσιώτης, "ο πρύτανης των ανδρεικέλων", 

συγκεντρώνει πλήθη μικρών και μεγάλων, με τον μεγάλο ξύλινο θίασό του. Δίδονται συναυλίες, 

διοργανώνονται μουσικοφιλολογικές εσπερίδες, έρχεται ο φωνογράφος και ο κινηματογράφος στα Χανιά. 

Κυκλοφορούν εφημερίδες και περιοδικά με αξιοθαύμαστη ύλη, ενώ το 1901 στα πρωτοπόρα Χανιά, γίνεται 

πρόταση χειραφέτησης της γυναίκας στην Κρητική Βουλή, από τον Σφακιανό βουλευτή Γεώργιο 

η του Αρμοστή το 1901 με τον επί της Δικαιοσύνης Σύμβουλό του Ελευθέριο Βενιζέλο 

φέρνει την απόλυση του δεύτερου και έχει ως επακόλουθο το 1905 το Κίνημα του Θερίσου και την 

αποχώρηση του Γεωργίου το 1906, ενώ τοποθετείται ως Αρμοστής ο Αλέξανδρος Ζαϊμης.

Από της 25ης Σεπτεμβρίου 1908 τα μέλη της Κυβερνήσεως της Κρήτης είχαν δώσει όρκο ενώπιον του 

Επισκόπου Κυδωνίας και Αποκορώνου στο όνομα του Βασιλέως των Ελλήνων. Η Κρητική Βουλή στα Χανιά με 
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Τα τείχη, χτισμένα το 1252, είχαν τρεις πύλες. μια στα ανατολικά, την πύλη της Αμμου (Σαμπιονέρα) 

αμμώδες έδαφος της περιοχής. Επίσης την πύλη στη συνοικία 

Τοπχανά, το "πορτάκι", στο τέλος της σημερινής οδού Θεοτοκοπούλου, που εξυπηρετούσε τη στρατιωτική 

Υπηρεσία, αλλά και τους Εβραίους που έμεναν στη συνοικία της Οβριακής και όταν είχαν κηδεία κατευθυνόταν 

στο Εβραϊκό νεκροταφείο, στα νοτιοδυτικά του εργοστασίου της ΑΒΕΑ. Και τέλος την πύλη του Καλέ-Καπισί, 

πύλη του φρουρίου, Porta Retimiota όπως λεγόταν παλαιότερα, μια που από εκεί άρχιζε ο δρόμος για το 

υ περιέκλειε την πόλη. Στα παλαιότερα χρόνια, όπως 

άλλωστε οι περισσότερες πύλες των φρουρίων, άνοιγε με την ανατολή του ηλίου και κλειδωνόταν με τη δύση 

του. Από αυτή είχε βγει και ο τελευταίος Τούρκος στρατιώτης στις 3 Νοεμβρίου του 1898. Απέναντι από το 

Καπισί βρισκόταν η πλατεία Κοτζάμπαση, που πήρε το όνομά της μετά τη δολοφονία, στο μέρος εκείνο, 

Η πόλη ασφυκτιούσε μέσα στα τείχη, κι έτσι μια νέα πολιτεία άρχισε να σχηματίζεται και να 

ται απ' έξω. Η ανάγκη ένωσης των δύο τμημάτων της πόλης, φέρνει τις κατεδαφίσεις των 

Καπισί και στα ανατολικά της Piatta 

ίνονται πολλά έργα ανασυγκρότησης - διάνοιξη δρόμων και 

πλακόστρωση, αποχετευτικά έργα καθώς και εξωραϊσμού και καλλωπισμού, ανεγείρεται η περίφημη Δημοτική 

Αγορά. Το πνευματικό και πολιτιστικό επίπεδο είναι σε υψηλό σημείο, λειτουργούν νέα σχολεία, το ποσοστό 

χει συγκροτηθεί από το 1899 ο Φιλολογικός Σύλλογος "Χρυσόστομος" και 

στη συνέχεια ιδρύονται όλο και περισσότερα πνευματικά, φιλανθρωπικά, αθλητικά και εργατικά σωματεία, 

ελείς και καλά καταρτισμένοι Ελληνικοί και ξένοι θίασοι, 

μαθητές επίσης δίνουν θεατρικές παραστάσεις με αξιώσεις και μάλιστα στα αρχαία Ελληνικά. Χώροι των 

Καπισί, του Φαλήρου στο Κούμ-Καπί, 

Στο "Ακταίον", στο λιμάνι, ο κουκλοπαίχτης Χρήστος Κονιτσιώτης, "ο πρύτανης των ανδρεικέλων", 

συγκεντρώνει πλήθη μικρών και μεγάλων, με τον μεγάλο ξύλινο θίασό του. Δίδονται συναυλίες, 

φωνογράφος και ο κινηματογράφος στα Χανιά. 

Κυκλοφορούν εφημερίδες και περιοδικά με αξιοθαύμαστη ύλη, ενώ το 1901 στα πρωτοπόρα Χανιά, γίνεται 

πρόταση χειραφέτησης της γυναίκας στην Κρητική Βουλή, από τον Σφακιανό βουλευτή Γεώργιο 

η του Αρμοστή το 1901 με τον επί της Δικαιοσύνης Σύμβουλό του Ελευθέριο Βενιζέλο 

φέρνει την απόλυση του δεύτερου και έχει ως επακόλουθο το 1905 το Κίνημα του Θερίσου και την 

αποχώρηση του Γεωργίου το 1906, ενώ τοποθετείται ως Αρμοστής ο Αλέξανδρος Ζαϊμης. 

Από της 25ης Σεπτεμβρίου 1908 τα μέλη της Κυβερνήσεως της Κρήτης είχαν δώσει όρκο ενώπιον του 

Επισκόπου Κυδωνίας και Αποκορώνου στο όνομα του Βασιλέως των Ελλήνων. Η Κρητική Βουλή στα Χανιά με 
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τη σειρά της είχε επικυρώσει τα ψηφίσματα της Ένωσης, εξέδωσε ε

προχώρησε στην κατάργηση της Αρμοστείας. Το Κρητικό Σύνταγμα καταργήθηκε και εισήχθη το Ελληνικό. Η 

Ελληνική Κυβέρνηση υπέδειξε στον Αρμοστή Αλ. Ζαΐμη που βρισκόταν εκτός του Νησιού, να μην επιστρέψει 

στην Κρήτη, όπου σχηματίσθηκε νέα προσωρινή διακομματική Κυβέρνηση από τους Ελ. Βενιζέλο, Μίν. 

Πετυχάκη, Εμμ. Λογιάδη, Χαρ. Πωλογεώργη, και Πρόεδρο τον Αντ. Μιχελιδάκη. Η Ελληνική Κυβέρνηση, για να 

αποφύγει τις αντιδράσεις της Τουρκίας και τις διεθνείς περιπλοκές, δεν προχ

της Ένωσης.  

Με την ευτυχή κατάληξη των Βαλκανικών Πολέμων έληξε και το Κρητικό Ζήτημα. Η 

πραγματοποιηθεί στη πράξη, όταν στις 14 Φεβρουαρίου 1913 αφαιρέθηκαν από το φρούριο της Σούδας οι 

σημαίες των Μεγάλων Δυνάμεων και της Τουρκίας. Με το 

Σουλτάνος παραιτήθηκε των δικαιωμάτων του στην Κρήτη, παραχωρώντας τα στις Μεγάλες Δυνάμεις, ενώ με 

ιδιαίτερη Συνθήκη μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας (1/11/1913) παραιτήθηκε επίσης κ

επικυριαρχίας στο Νησί. 

Mε την έπαρση τη Ελληνικής σημαίας στο Φρούριο Φιρκά την 1

Βασιλιά της Ελλάδας Κωνσταντίνου και του Πρωθυπουργού Ελευθερίου Βενιζέλου και μέσα σε κλίμα 

ενθουσιασμού και απερίγραπτης χαράς, επισημοποιήθηκε και η τυπική πλέον 

Ελλάδα.  

 Τα επόμενα χρόνια 

Τα Χανιά συνεχίζουν να είναι η πρωτεύουσα της Κρήτης και έδρα της Γενικής Διοικήσεως και τις 

επόμενες δεκαετίες. Υφίστανται όμως σταδιακά πολλές επεμβάσεις για το

με αποτέλεσμα να αλλοιώνεται σιγά σιγά ο μνημειακός της χαρακτήρας.

Πάντα πρώτοι οι Χανιώτες τρέχουν σ' όλους τους εθνικούς αγώνες της μάνας Ελλάδας. Στα Χανιά γίνεται 

και το αντιδικτατορικό Κίνημα του 1938 εναντίον του 

πάντοτε όραμά τους τη Δημοκρατία και την Ελευθερία.

Πρωταρχικό ρόλο παίζουν και πάλι τα Χανιά και στη θρυλική Μάχη της Κρήτης. Από εδώ ξεκίνησε η 

επιδρομή των Στούκας, η πόλη βομβαρδίζεται συνεχώς, εδώ πέφτουν

πρωτοσυναντούν την απελπισμένη και ανυποχώρητη αντίδραση του Κρητικού λαού. Η αντίσταση κράτησε, όχι 

μόνο τις 10 μέρες της Μάχης, μα και αμέσως μετά τις πρώτες ημέρες της κατάληψης της Κρήτης, με τον 

σχηματισμό των πρώτων αντιστασιακών ομάδων στην περιοχή των Χανίων. 

Το 1964 η παλιά πόλη των Χανίων χαρακτηρίζεται από την Πολιτεία ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο και 

καταβάλλεται έντονη προσπάθεια για τη διατήρηση και ανάδειξη του ιστορικού χαρακτήρα της.

Α.3.2.2.3. Οικισμοί περιοχής μελέτης

Η Σούδα ετυμολογείται από τη λατινική λέξη suda = χαρακώματα, χάρακας, στενή δίοδος, όπως 

αναφέρει και ο Άγγλος περιηγητής Pasley. Δεν είναι βέβαιο το πότε πρωτοεμφανίζεται, ασφαλώς πριν τον 

Μεσαίωνα και πιθανόν πριν από την κατάληψη της Κρήτης από τους Άραβες, το 
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τη σειρά της είχε επικυρώσει τα ψηφίσματα της Ένωσης, εξέδωσε επίσης δικό της πανηγυρικό ψήφισμα και 

προχώρησε στην κατάργηση της Αρμοστείας. Το Κρητικό Σύνταγμα καταργήθηκε και εισήχθη το Ελληνικό. Η 

Ελληνική Κυβέρνηση υπέδειξε στον Αρμοστή Αλ. Ζαΐμη που βρισκόταν εκτός του Νησιού, να μην επιστρέψει 

σχηματίσθηκε νέα προσωρινή διακομματική Κυβέρνηση από τους Ελ. Βενιζέλο, Μίν. 

Πετυχάκη, Εμμ. Λογιάδη, Χαρ. Πωλογεώργη, και Πρόεδρο τον Αντ. Μιχελιδάκη. Η Ελληνική Κυβέρνηση, για να 

αποφύγει τις αντιδράσεις της Τουρκίας και τις διεθνείς περιπλοκές, δεν προχώρησε στην επίσημη αναγνώριση 

Με την ευτυχή κατάληξη των Βαλκανικών Πολέμων έληξε και το Κρητικό Ζήτημα. Η 

πραγματοποιηθεί στη πράξη, όταν στις 14 Φεβρουαρίου 1913 αφαιρέθηκαν από το φρούριο της Σούδας οι 

άμεων και της Τουρκίας. Με το Άρθρο 4 της Συνθήκης του Λονδίνου (30/5/1913) ο 

Σουλτάνος παραιτήθηκε των δικαιωμάτων του στην Κρήτη, παραχωρώντας τα στις Μεγάλες Δυνάμεις, ενώ με 

ιδιαίτερη Συνθήκη μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας (1/11/1913) παραιτήθηκε επίσης κ

Mε την έπαρση τη Ελληνικής σημαίας στο Φρούριο Φιρκά την 1η Δεκεμβρίου 1913 παρουσία του τότε 

Βασιλιά της Ελλάδας Κωνσταντίνου και του Πρωθυπουργού Ελευθερίου Βενιζέλου και μέσα σε κλίμα 

χαράς, επισημοποιήθηκε και η τυπική πλέον Ένωση του Νησιού με την 

Τα Χανιά συνεχίζουν να είναι η πρωτεύουσα της Κρήτης και έδρα της Γενικής Διοικήσεως και τις 

επόμενες δεκαετίες. Υφίστανται όμως σταδιακά πολλές επεμβάσεις για τον "εκσυγχρονισμό" της παλιάς πόλης, 

με αποτέλεσμα να αλλοιώνεται σιγά σιγά ο μνημειακός της χαρακτήρας. 

Πάντα πρώτοι οι Χανιώτες τρέχουν σ' όλους τους εθνικούς αγώνες της μάνας Ελλάδας. Στα Χανιά γίνεται 

και το αντιδικτατορικό Κίνημα του 1938 εναντίον του Μεταξά, αφού οι κάτοικοι αυτής της πόλης έχουν 

πάντοτε όραμά τους τη Δημοκρατία και την Ελευθερία. 

Πρωταρχικό ρόλο παίζουν και πάλι τα Χανιά και στη θρυλική Μάχη της Κρήτης. Από εδώ ξεκίνησε η 

επιδρομή των Στούκας, η πόλη βομβαρδίζεται συνεχώς, εδώ πέφτουν οι πρώτοι αλεξιπτωτιστές και εδώ 

πρωτοσυναντούν την απελπισμένη και ανυποχώρητη αντίδραση του Κρητικού λαού. Η αντίσταση κράτησε, όχι 

μόνο τις 10 μέρες της Μάχης, μα και αμέσως μετά τις πρώτες ημέρες της κατάληψης της Κρήτης, με τον 

αντιστασιακών ομάδων στην περιοχή των Χανίων.  

Το 1964 η παλιά πόλη των Χανίων χαρακτηρίζεται από την Πολιτεία ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο και 

καταβάλλεται έντονη προσπάθεια για τη διατήρηση και ανάδειξη του ιστορικού χαρακτήρα της.

μελέτης 

τυμολογείται από τη λατινική λέξη suda = χαρακώματα, χάρακας, στενή δίοδος, όπως 

αναφέρει και ο Άγγλος περιηγητής Pasley. Δεν είναι βέβαιο το πότε πρωτοεμφανίζεται, ασφαλώς πριν τον 

Μεσαίωνα και πιθανόν πριν από την κατάληψη της Κρήτης από τους Άραβες, το 823. Κατά την Βενετοκρατία οι 
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πίσης δικό της πανηγυρικό ψήφισμα και 

προχώρησε στην κατάργηση της Αρμοστείας. Το Κρητικό Σύνταγμα καταργήθηκε και εισήχθη το Ελληνικό. Η 

Ελληνική Κυβέρνηση υπέδειξε στον Αρμοστή Αλ. Ζαΐμη που βρισκόταν εκτός του Νησιού, να μην επιστρέψει 

σχηματίσθηκε νέα προσωρινή διακομματική Κυβέρνηση από τους Ελ. Βενιζέλο, Μίν. 

Πετυχάκη, Εμμ. Λογιάδη, Χαρ. Πωλογεώργη, και Πρόεδρο τον Αντ. Μιχελιδάκη. Η Ελληνική Κυβέρνηση, για να 

ώρησε στην επίσημη αναγνώριση 

Με την ευτυχή κατάληξη των Βαλκανικών Πολέμων έληξε και το Κρητικό Ζήτημα. Η Ένωση είχε ήδη 

πραγματοποιηθεί στη πράξη, όταν στις 14 Φεβρουαρίου 1913 αφαιρέθηκαν από το φρούριο της Σούδας οι 

ρθρο 4 της Συνθήκης του Λονδίνου (30/5/1913) ο 

Σουλτάνος παραιτήθηκε των δικαιωμάτων του στην Κρήτη, παραχωρώντας τα στις Μεγάλες Δυνάμεις, ενώ με 

ιδιαίτερη Συνθήκη μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας (1/11/1913) παραιτήθηκε επίσης κάθε δικαιώματος 

Δεκεμβρίου 1913 παρουσία του τότε 

Βασιλιά της Ελλάδας Κωνσταντίνου και του Πρωθυπουργού Ελευθερίου Βενιζέλου και μέσα σε κλίμα 

νωση του Νησιού με την 

Τα Χανιά συνεχίζουν να είναι η πρωτεύουσα της Κρήτης και έδρα της Γενικής Διοικήσεως και τις 

ν "εκσυγχρονισμό" της παλιάς πόλης, 

Πάντα πρώτοι οι Χανιώτες τρέχουν σ' όλους τους εθνικούς αγώνες της μάνας Ελλάδας. Στα Χανιά γίνεται 

Μεταξά, αφού οι κάτοικοι αυτής της πόλης έχουν 

Πρωταρχικό ρόλο παίζουν και πάλι τα Χανιά και στη θρυλική Μάχη της Κρήτης. Από εδώ ξεκίνησε η 

οι πρώτοι αλεξιπτωτιστές και εδώ 

πρωτοσυναντούν την απελπισμένη και ανυποχώρητη αντίδραση του Κρητικού λαού. Η αντίσταση κράτησε, όχι 

μόνο τις 10 μέρες της Μάχης, μα και αμέσως μετά τις πρώτες ημέρες της κατάληψης της Κρήτης, με τον 

Το 1964 η παλιά πόλη των Χανίων χαρακτηρίζεται από την Πολιτεία ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο και 

καταβάλλεται έντονη προσπάθεια για τη διατήρηση και ανάδειξη του ιστορικού χαρακτήρα της. 

τυμολογείται από τη λατινική λέξη suda = χαρακώματα, χάρακας, στενή δίοδος, όπως 

αναφέρει και ο Άγγλος περιηγητής Pasley. Δεν είναι βέβαιο το πότε πρωτοεμφανίζεται, ασφαλώς πριν τον 

823. Κατά την Βενετοκρατία οι 
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Βενετοί είχαν κάνει αλυκές, με ετήσια παραγωγή 110.000 μουζούρια αλάτι. Οι Τούρκοι έλεγαν την περιοχή 

Τούζλα, που σημαίνει στην τούρκικη γλώσσα αλυκή, γιατί "τουζ" λέγεται τουρκικά το αλάτι, και από αυτό 

ονόμασαν και όλη την περιοχή Τούζλα. Τον Μάη του 1822 αποβιβάστηκαν στην Τούζλα 84 φορτηγά, που τα 

συνόδεψαν 40 πολεμικά, 10.000 Τούρκοι, Αιγύπτιοι και Αρβανίτες με αρχηγό τον γαμπρό του Μεχμέτ Αλή τον 

Χασάν Πασά, για να καταστείλει την επανάσταση των Κρητικών. Το 1870 ο Ρεούφ 

αλυκές και έκτισε εκεί συνοικισμό, τον οποίο ονόμασε Αζιζιέ προς τιμήν του σουλτάνου Αμπντούλ Αζίζ και 

εγκατέστησε 150 οικογένειες Τούρκων, που ζούσαν στη νησίδα του φρουρίου. Σήμερα, είναι η συνοικία της 

Κάτω Σούδας. Την εποχή της Κρητ

Μεγάλων Δυνάμεων. Τη περίοδο αυτή, κτίστηκε και ο Ιερός Ναός του Αγίου Νικολάου. Η Σούδα δοκιμάστηκε 

και τον Α΄ και τον Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο. Στην ακτή προς το Ακρωτήρι, τορπιλίστηκε τον 

Πόλεμο, το υπερωκεάνιο Μινεβάσκα 27.000 τόνων. Το δεύτερο Παγκόσμιο πόλεμο, χρησιμοποιήθηκε σαν 

λιμάνι ανεφοδιασμού και εξόρμησης του Αγγλικού στόλου. Ο Τσώρτσιλ, ήθελε να το κάμει "αμφίβιο ακρόπολη" 

κατά την έκφραση του (Απομνημονεύματα Β2, 6

346, Στέργιος Σπανάκης, Κρήτη Β' τόμος, Έκδοση Βαγγέλη Απ. Σφακιανάκη, Ηράκλειο Κρήτης). 

Στα Βυζαντινά χρόνια δεν υπάρχουν πολλές πληροφορίες για το λιμάνι της Σούδας και στη διάρκεια του 9ου 

αιώνα, η Κρήτη δέχεται επιθέσεις Αράβων. Στους πρώτους αιώνες της Ενετοκρατίας, το λιμάνι της Σούδας 

υπάγεται στο διαμέρισμα Χανίων και η σημασία του, έχει υποχωρήσει. Τον 13ο αιώνα, η μοναδική οχυρή θέση 

στην περιοχή κατασκευασμένη από τους Ενετούς εντοπίζετα

όνομα Castel Apicorno. Η αξία του λιμανιού, επανεκτιμάται τον 15ο και 16ο αιώνα, όταν η Τουρκία έχει πάρει 

από τη Βενετία πολλές της αποικίες στην Ανατολική Μεσόγειο και απειλείται άμεσα η Κρήτη. Έτσι αποφασίζ

για την αμυντική θωράκιση του λιμανιού με την οχύρωση της μεγάλης βραχονησίδας στην είσοδο του με το 

όνομα Φραρονήσι, από τη Μονή του Αγίου Νικολάου που υπήρχε τότε εκεί (το νησί των Φράρων ή Φλάρων, 

όπως αλλιώς είναι γνωστοί οι καθολικοί μοναχοί). Κατ

εξακολούθησε να προσφέρει τις υπηρεσίες του στους Τούρκους. Έγινε πολεμικός ναύσταθμος, μόνιμο 

αγκυροβόλιο και σταθμός ανεφοδιασμού του μουσουλμανικού στόλου. Μετά την έκρηξη της Ελληνικής 

επανάστασης, το λιμάνι γίνεται το επίκεντρο πολεμικών επιχειρήσεων Τούρκων και Ελλήνων.

Ο παλιός οικισμός των Μουρνιών

από το Κέντρο. Το όνομα του, που αποτελεί τοπωνύμιο από το φυσικό κόσμο, προέρχεται από

κάνει τα μούρα, που στην Κρήτη λέγονται μούρνα. Η χωροθέτηση του Νοσοκομείου, νοτιοανατολικά του 

οικισμού, το συνδέει με μια από τις βασικές λειτουργίες της πόλης και του νομού. Ιστορικά οι Μουρνιές 

συνδέονται με πολλά σημαντικά γεγονότα:

με άλλα γεγονότα της παλαιότερης και της σύγχρονης ιστορίας, που σχετίζονται με τα γειτνιάζοντα 

Μοναστήρια, όπως αυτά της Μεγίστης Λαύρας, της Χρυσοπηγής και των σημαντικών μετοχιών, όπως αυτό τη

Κουκουναράς. Οι Μουρνιές είναι επίσης γενέτειρα πολλών ιστορικών προσώπων, με εξέχουσα την κορυφαία 

προσωπικότητα του σύγχρονου ελληνισμού, τον Ελευθέριο Βενιζέλο
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ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

Βενετοί είχαν κάνει αλυκές, με ετήσια παραγωγή 110.000 μουζούρια αλάτι. Οι Τούρκοι έλεγαν την περιοχή 

Τούζλα, που σημαίνει στην τούρκικη γλώσσα αλυκή, γιατί "τουζ" λέγεται τουρκικά το αλάτι, και από αυτό 

εριοχή Τούζλα. Τον Μάη του 1822 αποβιβάστηκαν στην Τούζλα 84 φορτηγά, που τα 

συνόδεψαν 40 πολεμικά, 10.000 Τούρκοι, Αιγύπτιοι και Αρβανίτες με αρχηγό τον γαμπρό του Μεχμέτ Αλή τον 

Χασάν Πασά, για να καταστείλει την επανάσταση των Κρητικών. Το 1870 ο Ρεούφ 

αλυκές και έκτισε εκεί συνοικισμό, τον οποίο ονόμασε Αζιζιέ προς τιμήν του σουλτάνου Αμπντούλ Αζίζ και 

εγκατέστησε 150 οικογένειες Τούρκων, που ζούσαν στη νησίδα του φρουρίου. Σήμερα, είναι η συνοικία της 

ικής Πολιτείας 1898 - 1913, η Σούδα έγινε επίκεντρο ενδιαφέροντος των 

Μεγάλων Δυνάμεων. Τη περίοδο αυτή, κτίστηκε και ο Ιερός Ναός του Αγίου Νικολάου. Η Σούδα δοκιμάστηκε 

και τον Α΄ και τον Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο. Στην ακτή προς το Ακρωτήρι, τορπιλίστηκε τον 

Πόλεμο, το υπερωκεάνιο Μινεβάσκα 27.000 τόνων. Το δεύτερο Παγκόσμιο πόλεμο, χρησιμοποιήθηκε σαν 

λιμάνι ανεφοδιασμού και εξόρμησης του Αγγλικού στόλου. Ο Τσώρτσιλ, ήθελε να το κάμει "αμφίβιο ακρόπολη" 

κατά την έκφραση του (Απομνημονεύματα Β2, 619) αλλά δεν το κατόρθωσε ως ομολογεί ο ίδιος. (σελ. 343 

346, Στέργιος Σπανάκης, Κρήτη Β' τόμος, Έκδοση Βαγγέλη Απ. Σφακιανάκη, Ηράκλειο Κρήτης). 

Στα Βυζαντινά χρόνια δεν υπάρχουν πολλές πληροφορίες για το λιμάνι της Σούδας και στη διάρκεια του 9ου 

α, η Κρήτη δέχεται επιθέσεις Αράβων. Στους πρώτους αιώνες της Ενετοκρατίας, το λιμάνι της Σούδας 

υπάγεται στο διαμέρισμα Χανίων και η σημασία του, έχει υποχωρήσει. Τον 13ο αιώνα, η μοναδική οχυρή θέση 

στην περιοχή κατασκευασμένη από τους Ενετούς εντοπίζεται στο λόφο ανατολικά του χωριού Καλύβες, με το 

όνομα Castel Apicorno. Η αξία του λιμανιού, επανεκτιμάται τον 15ο και 16ο αιώνα, όταν η Τουρκία έχει πάρει 

από τη Βενετία πολλές της αποικίες στην Ανατολική Μεσόγειο και απειλείται άμεσα η Κρήτη. Έτσι αποφασίζ

για την αμυντική θωράκιση του λιμανιού με την οχύρωση της μεγάλης βραχονησίδας στην είσοδο του με το 

όνομα Φραρονήσι, από τη Μονή του Αγίου Νικολάου που υπήρχε τότε εκεί (το νησί των Φράρων ή Φλάρων, 

όπως αλλιώς είναι γνωστοί οι καθολικοί μοναχοί). Κατά τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας, το λιμάνι της Σούδας 

εξακολούθησε να προσφέρει τις υπηρεσίες του στους Τούρκους. Έγινε πολεμικός ναύσταθμος, μόνιμο 

αγκυροβόλιο και σταθμός ανεφοδιασμού του μουσουλμανικού στόλου. Μετά την έκρηξη της Ελληνικής 

το λιμάνι γίνεται το επίκεντρο πολεμικών επιχειρήσεων Τούρκων και Ελλήνων.

Μουρνιών βρίσκεται νότια της πόλης των Χανίων, σε απόσταση 3.800 μέτρων 

από το Κέντρο. Το όνομα του, που αποτελεί τοπωνύμιο από το φυσικό κόσμο, προέρχεται από

κάνει τα μούρα, που στην Κρήτη λέγονται μούρνα. Η χωροθέτηση του Νοσοκομείου, νοτιοανατολικά του 

οικισμού, το συνδέει με μια από τις βασικές λειτουργίες της πόλης και του νομού. Ιστορικά οι Μουρνιές 

συνδέονται με πολλά σημαντικά γεγονότα: Το κίνημα του Καντανολέοντος τον 16ο αιώνα

με άλλα γεγονότα της παλαιότερης και της σύγχρονης ιστορίας, που σχετίζονται με τα γειτνιάζοντα 

Μοναστήρια, όπως αυτά της Μεγίστης Λαύρας, της Χρυσοπηγής και των σημαντικών μετοχιών, όπως αυτό τη

Κουκουναράς. Οι Μουρνιές είναι επίσης γενέτειρα πολλών ιστορικών προσώπων, με εξέχουσα την κορυφαία 

προσωπικότητα του σύγχρονου ελληνισμού, τον Ελευθέριο Βενιζέλο. 
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ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 
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Βενετοί είχαν κάνει αλυκές, με ετήσια παραγωγή 110.000 μουζούρια αλάτι. Οι Τούρκοι έλεγαν την περιοχή 

Τούζλα, που σημαίνει στην τούρκικη γλώσσα αλυκή, γιατί "τουζ" λέγεται τουρκικά το αλάτι, και από αυτό 

εριοχή Τούζλα. Τον Μάη του 1822 αποβιβάστηκαν στην Τούζλα 84 φορτηγά, που τα 

συνόδεψαν 40 πολεμικά, 10.000 Τούρκοι, Αιγύπτιοι και Αρβανίτες με αρχηγό τον γαμπρό του Μεχμέτ Αλή τον 

Χασάν Πασά, για να καταστείλει την επανάσταση των Κρητικών. Το 1870 ο Ρεούφ Πασάς αποξήρανε τις 

αλυκές και έκτισε εκεί συνοικισμό, τον οποίο ονόμασε Αζιζιέ προς τιμήν του σουλτάνου Αμπντούλ Αζίζ και 

εγκατέστησε 150 οικογένειες Τούρκων, που ζούσαν στη νησίδα του φρουρίου. Σήμερα, είναι η συνοικία της 

1913, η Σούδα έγινε επίκεντρο ενδιαφέροντος των 

Μεγάλων Δυνάμεων. Τη περίοδο αυτή, κτίστηκε και ο Ιερός Ναός του Αγίου Νικολάου. Η Σούδα δοκιμάστηκε 

και τον Α΄ και τον Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο. Στην ακτή προς το Ακρωτήρι, τορπιλίστηκε τον Α΄ Παγκόσμιο 

Πόλεμο, το υπερωκεάνιο Μινεβάσκα 27.000 τόνων. Το δεύτερο Παγκόσμιο πόλεμο, χρησιμοποιήθηκε σαν 

λιμάνι ανεφοδιασμού και εξόρμησης του Αγγλικού στόλου. Ο Τσώρτσιλ, ήθελε να το κάμει "αμφίβιο ακρόπολη" 

19) αλλά δεν το κατόρθωσε ως ομολογεί ο ίδιος. (σελ. 343 - 

346, Στέργιος Σπανάκης, Κρήτη Β' τόμος, Έκδοση Βαγγέλη Απ. Σφακιανάκη, Ηράκλειο Κρήτης).  

Στα Βυζαντινά χρόνια δεν υπάρχουν πολλές πληροφορίες για το λιμάνι της Σούδας και στη διάρκεια του 9ου 

α, η Κρήτη δέχεται επιθέσεις Αράβων. Στους πρώτους αιώνες της Ενετοκρατίας, το λιμάνι της Σούδας 

υπάγεται στο διαμέρισμα Χανίων και η σημασία του, έχει υποχωρήσει. Τον 13ο αιώνα, η μοναδική οχυρή θέση 

ι στο λόφο ανατολικά του χωριού Καλύβες, με το 

όνομα Castel Apicorno. Η αξία του λιμανιού, επανεκτιμάται τον 15ο και 16ο αιώνα, όταν η Τουρκία έχει πάρει 

από τη Βενετία πολλές της αποικίες στην Ανατολική Μεσόγειο και απειλείται άμεσα η Κρήτη. Έτσι αποφασίζουν 

για την αμυντική θωράκιση του λιμανιού με την οχύρωση της μεγάλης βραχονησίδας στην είσοδο του με το 

όνομα Φραρονήσι, από τη Μονή του Αγίου Νικολάου που υπήρχε τότε εκεί (το νησί των Φράρων ή Φλάρων, 

ά τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας, το λιμάνι της Σούδας 

εξακολούθησε να προσφέρει τις υπηρεσίες του στους Τούρκους. Έγινε πολεμικός ναύσταθμος, μόνιμο 

αγκυροβόλιο και σταθμός ανεφοδιασμού του μουσουλμανικού στόλου. Μετά την έκρηξη της Ελληνικής 

το λιμάνι γίνεται το επίκεντρο πολεμικών επιχειρήσεων Τούρκων και Ελλήνων. 

βρίσκεται νότια της πόλης των Χανίων, σε απόσταση 3.800 μέτρων 

από το Κέντρο. Το όνομα του, που αποτελεί τοπωνύμιο από το φυσικό κόσμο, προέρχεται από το δέντρο που 

κάνει τα μούρα, που στην Κρήτη λέγονται μούρνα. Η χωροθέτηση του Νοσοκομείου, νοτιοανατολικά του 

οικισμού, το συνδέει με μια από τις βασικές λειτουργίες της πόλης και του νομού. Ιστορικά οι Μουρνιές 

κίνημα του Καντανολέοντος τον 16ο αιώνα, το κίνημα του 1833 

με άλλα γεγονότα της παλαιότερης και της σύγχρονης ιστορίας, που σχετίζονται με τα γειτνιάζοντα 

Μοναστήρια, όπως αυτά της Μεγίστης Λαύρας, της Χρυσοπηγής και των σημαντικών μετοχιών, όπως αυτό της 

Κουκουναράς. Οι Μουρνιές είναι επίσης γενέτειρα πολλών ιστορικών προσώπων, με εξέχουσα την κορυφαία 
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Ο παλιός οικισμός Νεροκούρου

βουνού Μάλαξα. Πριν την ανεξαρτησία στο Νεροκούρου, η πλειονότητα ήταν Τούρκοι, σε αντίθεση με τον 

Τζομπανά, όπου κατοικούσαν κυρίως Έλληνες.

στους πρόποδες της οροσειράς Αλιγάνου, με πανορα

Κολυμπάρι και τον απέραντο κάμπο της περιοχής αυτής. Κατά τα γραφόμενα στο βιβλίο του κ. Σπανάκη είχε 

αλλάξει κατά διαστήματα πολλούς τρόπους διοικήσεως μέχρι το 1938 που αποτέλεσε ιδίαν Κοινότητα. Τώρ

μαζί με τις Μουρνιές αποτελούν το δήμο Ελευθερίου Βενιζέλου, πρώτο σε πληθυσμό μετά το δήμο Χανίων. 

Μέχρι το 1923 οι κάτοικοι ήταν το πλείστον Χριστιανοί αλλά και Τούρκοι, οι οποίοι ανταλλάγησαν με τους 

Μικρασιάτες ομοφύλους και ομοθρήσκους

Η γειτονιά Τζουμπανά βρίσκεται 200 μέτρα ανατολικά του Νεροκούρου. Στο μεταξύ τους χώρο 

βρίσκονται το Σχολείο, το γήπεδο και η εκκλησία του Αγίου Γερασίμου. Όλα αυτά σε οικόπεδα έχουν 

παραχωρηθεί από το μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου. Και τα κτήματα που κατέχει το Σχολε

παραχωρηθεί παλαιότερα από το Μοναστήρι

έχουν αποκτήσει πολλά καινούργια και πολυτελέστατα σπίτια ο πληθυσμός τους δεν έχει αυξηθεί πάρα πολύ 

διότι πάντοτε ήταν πυκνοκατοικημένα. Εν αντιθέσ

Ένα περίπου χιλιόμετρο νοτιοανατολικά των Τζουμπανών επί του λόφου Αρκαλιές υπήρχε παλαιά γειτονιά με 

το όνομα Γωνιανά. Σήμερα υπάρχουν μόνο χαλάσματα. Στη γειτονιά των Τζουμπανών, ίσως επειδή ο τόπο

ήταν αρκετά ευπρόσβλητος από τους εκάστοτε επαναστάτες δεν κατοίκησαν ποτέ Τούρκο

Ο οικισμός των Αγίων Σαράντα

Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων. Αποτελείται από τα εξής τέσσερα μετόχια: Κά

που το 1923 εγκαταστάθηκαν δεκαπέντε περίπου οικογένειες Μικρασιατών προσφύγων, όλοι μέσα στα παλαιά 

σπίτια που κλείνει ο περίβολος του μετοχιού. Σήμερα όμως οι απόγονοι αυτών των οικογενειών και πολλοί 

ντόπιοι, ιδιαιτέρως Κεραμιανοί, έχουν οικοδομήσει έναν αρκετά μεγάλο οικισμό που φθάνει μέχρι την 

Ξυλοκαμάρα. Το δεύτερο μετόχι είναι του Χάτζαλη. Αυτό αγοράστηκε και κατοικήθηκε από έξι Κισσαμίτες, οι 

οποίοι στην αρχή κατοίκησαν και αυτοί μέσα στο μετόχι. Τώρα έχουν αναπτύξει έναν α

οι απόγονοι τους. Τα άλλα δύο μετόχια, του Φεσά και οι 

εγκατάλειψης. 

Ο οικισμός Κατσιφαριανά ήταν ένα μικρό συγκροτημένο χωριουδάκι που πήρε το όνομα του από την 

πολυμελή οικογένεια των Κατσιφαράκηδων, που ίσως θα ήταν και οι πρώτοι κάτοικοι. Περιλαμβάνονται σ' αυτό 

τα μετόχια Βοσκάκη, μετέπειτα αδελφών Μανούσου και Νικολάου Καλλιτεράκη και Μουσταφά Σαρδελάκη, 

μετέπειτα Αθανασίου Πρα και Φίλιππα Βουλγαράκη.

διότι το χωριό τους είχαν αποκλείσει γύρω 

μοναστηριού της Χρυσοπηγής, στα οποία εργάζονταν οι περισσότεροι, γυναίκες και άνδρες. Πολλοί 

Κατσιφαριανοί ήταν Πηγαδάδες, άνοιγαν

εποχή εκείνη, μα και κερδοφόρα, τότε που ύδρευση και άρδευση όλου του κάμπου γινόταν από τα πηγάδια.
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ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

Νεροκούρου, βρίσκεται ανατολικά του οικισμού των Μουρνιών, στους πρόποδε

βουνού Μάλαξα. Πριν την ανεξαρτησία στο Νεροκούρου, η πλειονότητα ήταν Τούρκοι, σε αντίθεση με τον 

Τζομπανά, όπου κατοικούσαν κυρίως Έλληνες. Το Νεροκούρου ήταν και είναι ένα πολύ ωραίο χωριό, κτισμένο 

στους πρόποδες της οροσειράς Αλιγάνου, με πανοραμική θέα από τη Σούδα μέχρι τα Χανιά και δυτικότερα το 

Κολυμπάρι και τον απέραντο κάμπο της περιοχής αυτής. Κατά τα γραφόμενα στο βιβλίο του κ. Σπανάκη είχε 

αλλάξει κατά διαστήματα πολλούς τρόπους διοικήσεως μέχρι το 1938 που αποτέλεσε ιδίαν Κοινότητα. Τώρ

μαζί με τις Μουρνιές αποτελούν το δήμο Ελευθερίου Βενιζέλου, πρώτο σε πληθυσμό μετά το δήμο Χανίων. 

Μέχρι το 1923 οι κάτοικοι ήταν το πλείστον Χριστιανοί αλλά και Τούρκοι, οι οποίοι ανταλλάγησαν με τους 

Μικρασιάτες ομοφύλους και ομοθρήσκους. 

βρίσκεται 200 μέτρα ανατολικά του Νεροκούρου. Στο μεταξύ τους χώρο 

βρίσκονται το Σχολείο, το γήπεδο και η εκκλησία του Αγίου Γερασίμου. Όλα αυτά σε οικόπεδα έχουν 

παραχωρηθεί από το μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου. Και τα κτήματα που κατέχει το Σχολε

παραχωρηθεί παλαιότερα από το Μοναστήρι. Τα Τζουμπανά, όπως το Νεροκούρου και τα Κατσιφαριανά ενώ 

έχουν αποκτήσει πολλά καινούργια και πολυτελέστατα σπίτια ο πληθυσμός τους δεν έχει αυξηθεί πάρα πολύ 

διότι πάντοτε ήταν πυκνοκατοικημένα. Εν αντιθέσει με τους υπόλοιπους οικισμούς της περιοχής Νεροκούρου. 

Ένα περίπου χιλιόμετρο νοτιοανατολικά των Τζουμπανών επί του λόφου Αρκαλιές υπήρχε παλαιά γειτονιά με 

το όνομα Γωνιανά. Σήμερα υπάρχουν μόνο χαλάσματα. Στη γειτονιά των Τζουμπανών, ίσως επειδή ο τόπο

ήταν αρκετά ευπρόσβλητος από τους εκάστοτε επαναστάτες δεν κατοίκησαν ποτέ Τούρκο

Αγίων Σαράντα, που αποτελεί και χωριστή ενορία, πήρε το όνομα του από τον Ιερό Ναό 

Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων. Αποτελείται από τα εξής τέσσερα μετόχια: Κάτω μετόχι Μουλά Χανούμης 

που το 1923 εγκαταστάθηκαν δεκαπέντε περίπου οικογένειες Μικρασιατών προσφύγων, όλοι μέσα στα παλαιά 

σπίτια που κλείνει ο περίβολος του μετοχιού. Σήμερα όμως οι απόγονοι αυτών των οικογενειών και πολλοί 

οί, έχουν οικοδομήσει έναν αρκετά μεγάλο οικισμό που φθάνει μέχρι την 

Το δεύτερο μετόχι είναι του Χάτζαλη. Αυτό αγοράστηκε και κατοικήθηκε από έξι Κισσαμίτες, οι 

οποίοι στην αρχή κατοίκησαν και αυτοί μέσα στο μετόχι. Τώρα έχουν αναπτύξει έναν α

οι απόγονοι τους. Τα άλλα δύο μετόχια, του Φεσά και οι Θόλοι, είναι ακατοίκητα με όλες τις συνέπειες της 

ήταν ένα μικρό συγκροτημένο χωριουδάκι που πήρε το όνομα του από την 

ων Κατσιφαράκηδων, που ίσως θα ήταν και οι πρώτοι κάτοικοι. Περιλαμβάνονται σ' αυτό 

τα μετόχια Βοσκάκη, μετέπειτα αδελφών Μανούσου και Νικολάου Καλλιτεράκη και Μουσταφά Σαρδελάκη, 

μετέπειτα Αθανασίου Πρα και Φίλιππα Βουλγαράκη. Οι κάτοικοι των Κατσιφαριανών ήταν σχεδόν όλοι φτωχοί, 

διότι το χωριό τους είχαν αποκλείσει γύρω - γύρω ασφυκτικά τα τούρκικα μετόχια και τα κτήματα του 

μοναστηριού της Χρυσοπηγής, στα οποία εργάζονταν οι περισσότεροι, γυναίκες και άνδρες. Πολλοί 

Κατσιφαριανοί ήταν Πηγαδάδες, άνοιγαν καινούρια πηγάδια και βάθαιναν τα παλιά. Δουλειά πολύ δύσκολη την 

εποχή εκείνη, μα και κερδοφόρα, τότε που ύδρευση και άρδευση όλου του κάμπου γινόταν από τα πηγάδια.
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, βρίσκεται ανατολικά του οικισμού των Μουρνιών, στους πρόποδες του 

βουνού Μάλαξα. Πριν την ανεξαρτησία στο Νεροκούρου, η πλειονότητα ήταν Τούρκοι, σε αντίθεση με τον 

Το Νεροκούρου ήταν και είναι ένα πολύ ωραίο χωριό, κτισμένο 

μική θέα από τη Σούδα μέχρι τα Χανιά και δυτικότερα το 

Κολυμπάρι και τον απέραντο κάμπο της περιοχής αυτής. Κατά τα γραφόμενα στο βιβλίο του κ. Σπανάκη είχε 

αλλάξει κατά διαστήματα πολλούς τρόπους διοικήσεως μέχρι το 1938 που αποτέλεσε ιδίαν Κοινότητα. Τώρα 

μαζί με τις Μουρνιές αποτελούν το δήμο Ελευθερίου Βενιζέλου, πρώτο σε πληθυσμό μετά το δήμο Χανίων. 

Μέχρι το 1923 οι κάτοικοι ήταν το πλείστον Χριστιανοί αλλά και Τούρκοι, οι οποίοι ανταλλάγησαν με τους 

βρίσκεται 200 μέτρα ανατολικά του Νεροκούρου. Στο μεταξύ τους χώρο 

βρίσκονται το Σχολείο, το γήπεδο και η εκκλησία του Αγίου Γερασίμου. Όλα αυτά σε οικόπεδα έχουν 

παραχωρηθεί από το μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου. Και τα κτήματα που κατέχει το Σχολείο είχαν 

Τα Τζουμπανά, όπως το Νεροκούρου και τα Κατσιφαριανά ενώ 

έχουν αποκτήσει πολλά καινούργια και πολυτελέστατα σπίτια ο πληθυσμός τους δεν έχει αυξηθεί πάρα πολύ 

ει με τους υπόλοιπους οικισμούς της περιοχής Νεροκούρου. 

Ένα περίπου χιλιόμετρο νοτιοανατολικά των Τζουμπανών επί του λόφου Αρκαλιές υπήρχε παλαιά γειτονιά με 

το όνομα Γωνιανά. Σήμερα υπάρχουν μόνο χαλάσματα. Στη γειτονιά των Τζουμπανών, ίσως επειδή ο τόπος 

ήταν αρκετά ευπρόσβλητος από τους εκάστοτε επαναστάτες δεν κατοίκησαν ποτέ Τούρκοι. 

, που αποτελεί και χωριστή ενορία, πήρε το όνομα του από τον Ιερό Ναό 

τω μετόχι Μουλά Χανούμης 

που το 1923 εγκαταστάθηκαν δεκαπέντε περίπου οικογένειες Μικρασιατών προσφύγων, όλοι μέσα στα παλαιά 

σπίτια που κλείνει ο περίβολος του μετοχιού. Σήμερα όμως οι απόγονοι αυτών των οικογενειών και πολλοί 

οί, έχουν οικοδομήσει έναν αρκετά μεγάλο οικισμό που φθάνει μέχρι την 

Το δεύτερο μετόχι είναι του Χάτζαλη. Αυτό αγοράστηκε και κατοικήθηκε από έξι Κισσαμίτες, οι 

οποίοι στην αρχή κατοίκησαν και αυτοί μέσα στο μετόχι. Τώρα έχουν αναπτύξει έναν αρκετά αξιόλογο οικισμό 

όλοι, είναι ακατοίκητα με όλες τις συνέπειες της 

ήταν ένα μικρό συγκροτημένο χωριουδάκι που πήρε το όνομα του από την 

ων Κατσιφαράκηδων, που ίσως θα ήταν και οι πρώτοι κάτοικοι. Περιλαμβάνονται σ' αυτό 

τα μετόχια Βοσκάκη, μετέπειτα αδελφών Μανούσου και Νικολάου Καλλιτεράκη και Μουσταφά Σαρδελάκη, 

ν ήταν σχεδόν όλοι φτωχοί, 

γύρω ασφυκτικά τα τούρκικα μετόχια και τα κτήματα του 

μοναστηριού της Χρυσοπηγής, στα οποία εργάζονταν οι περισσότεροι, γυναίκες και άνδρες. Πολλοί 

καινούρια πηγάδια και βάθαιναν τα παλιά. Δουλειά πολύ δύσκολη την 

εποχή εκείνη, μα και κερδοφόρα, τότε που ύδρευση και άρδευση όλου του κάμπου γινόταν από τα πηγάδια. 
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Η περιοχή της Χρυσοπηγής 

υπήρχαν γύρω από το μοναστήρι ξένες κατοικίες. Υπήρχε μόνο το κτιριακό συγκρότημα του μοναστηριού, που 

ήταν αρκετά μεγάλο και εκατό περίπου μέτρα νοτιότερα, στο κοιμητήριο Αγίου Γεωργίου, υπήρχε μικρός 

οικισμός που χρησίμευε για κατοικίες των εργαζομένων

μοναστηριού, ζευγάδες, κηπουροί, αμπελουργοί, κτηνοτρόφοι κ.ά.

Η Ξυλοκαμάρα βρίσκεται στο μέσον της τ. Κοινότητος Νεροκούρου και πήρε το όνομα της από το 

γεφυράκι που βρίσκεται στη διασταύρωση της οδού Νερ

σπίτια. Του Εμμ. Μαράκη, στην ανωτέρω διασταύρωση, με τον πλάτανο και το πηγάδι που έπιναν νερό οι 

διαβάτες και τα υποζύγια, ξεκουράζονταν λίγο για να συνεχίσουν τον κουραστικό ποδαρόδρομο, ιδιαιτέρως οι 

Κεραμιανοί. Λίγο δυτικότερα υπήρχε το σπίτι του Ιωάννη Καλογριδάκη και τα μετόχια Αλή Μπέη 

Εμμ. Μαραγκουδάκη, Αναστασίου Νινολάκη και Σακίρ Μπέη, αργότερα Ιωσήφ και Ιωάννη Ματσαμά και Μιχ. 

Γεωργουδάκη. Νοτιότερα η Καψαλώνα, μετόχι του Μάστρακα, αργ

Λεωνίδα Παντελάκη. 

Το Αγροκήπιο βρίσκεται ανατολικά και εν συνεχεία του Καλυκά, στο βορειοανατολικό άκρο της 

κοινότητος Νεροκούρου. H περιοχή αυτή είχε ελάχιστα σπίτια και αυτά ήταν του Ιωάννη Διαμαντάκη, του 

Μυριδάκη, του Μπουρμπάκη, του Ιωάννη Μουζουράκη, των Σπανουδάκηδων, του Παπαδερού και τα μετόχια 

Μεμίση, Ντολάπα και Σαΐζ Αγά. 

Ο Κάλυκας βρίσκεται νοτιοανατολικά του Κουμπέ. Είχε και αυτός ελάχιστα σπίτια, τα μετόχια Μεμέτ Αγά 

και Νεραϊδούς, των Καραδάκηδων με το φούρ

εφίππων Χωροφυλάκων, κάτι σαν τη σημερινή Άμεσο Δράση και τρία ή τέσσερα σπίτια στην ανατολική πλευρά 

της οδού Χρυσοπηγής. 

Ο σημερινός οικισμός Κουμπές

διασταύρωση, της λεωφόρου Ηρακλείου επέκταση Κων/νου Καραμανλή και οδών Αναγνώστου Γογονή και 

Παναγούλη, που ήταν και όρια της κοινότητος Νεροκούρου με το δήμο Χανίων. Τη δεκαετία του '50 ο δήμος 

Χανίων επεκτάθηκε μέχρι τον Καλυκά και νέο όριο 

περιοχή μετόχι Μπάρμπου, Λειβάδια μέχρι το χείμαρρο Μαρόνι ανατολικά.

είχε ελάχιστα σπίτια, τα μετόχια Μπάρμπου και Μιχαήλ Μαρκάκη με το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων και 

αργότερα του Χαράλαμπου Γκογκολάκη στη συμβολή των οδών Γογονή και λεωφόρου Καραμανλή. Τα 

Λειβάδια όλο το χειμώνα μέχρι αργά την άνοιξη ήταν μια απέραντη λίμνη που συγκέντρωνε αρκετούς 

κυνηγούς λόγω των πολλών υδρόβιων θηραμάτων.

Λόγω της οχυρής του θέσης, 

επανάσταση του 1821, ο πασάς Λατίφ επιτέθηκε στους επαναστάτες με 5.000 Τούρκους. Στην είσοδο του 

φαραγγιού περίμεναν 300 επαναστάτες και ξεκινάει μεγάλη μάχη, στην οποία σκοτώθηκαν 500 Τούρκοι. Τελικά 

ισοπεδώθηκε το 1866, από τον πασά Μουσταφά Ναιλή. Ανάμεσα στους κατοίκους που έφυγαν, ήταν και η 

μητέρα του Ελ. Βενιζέλου Στυλιανή Πλουμιδάκη, κρατώντας στην αγκαλιά της τον δίχρονο τότε Βενιζέλο. Το 
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ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

 λόγω του ότι όλα τα κτήματα πέριξ της μονής ανήκαν σε αυτήν, δε

υπήρχαν γύρω από το μοναστήρι ξένες κατοικίες. Υπήρχε μόνο το κτιριακό συγκρότημα του μοναστηριού, που 

ήταν αρκετά μεγάλο και εκατό περίπου μέτρα νοτιότερα, στο κοιμητήριο Αγίου Γεωργίου, υπήρχε μικρός 

οικισμός που χρησίμευε για κατοικίες των εργαζομένων στις διάφορες εργασίες των τεραστίων κτημάτων του 

μοναστηριού, ζευγάδες, κηπουροί, αμπελουργοί, κτηνοτρόφοι κ.ά. 

βρίσκεται στο μέσον της τ. Κοινότητος Νεροκούρου και πήρε το όνομα της από το 

γεφυράκι που βρίσκεται στη διασταύρωση της οδού Νεροκούρου και 25ης Μαρτίου. Είχε και αυτή ελάχιστα 

σπίτια. Του Εμμ. Μαράκη, στην ανωτέρω διασταύρωση, με τον πλάτανο και το πηγάδι που έπιναν νερό οι 

διαβάτες και τα υποζύγια, ξεκουράζονταν λίγο για να συνεχίσουν τον κουραστικό ποδαρόδρομο, ιδιαιτέρως οι 

Λίγο δυτικότερα υπήρχε το σπίτι του Ιωάννη Καλογριδάκη και τα μετόχια Αλή Μπέη 

Εμμ. Μαραγκουδάκη, Αναστασίου Νινολάκη και Σακίρ Μπέη, αργότερα Ιωσήφ και Ιωάννη Ματσαμά και Μιχ. 

Γεωργουδάκη. Νοτιότερα η Καψαλώνα, μετόχι του Μάστρακα, αργότερα Κων. Βαρδάκη και εν συνεχεία 

βρίσκεται ανατολικά και εν συνεχεία του Καλυκά, στο βορειοανατολικό άκρο της 

κοινότητος Νεροκούρου. H περιοχή αυτή είχε ελάχιστα σπίτια και αυτά ήταν του Ιωάννη Διαμαντάκη, του 

υ Μπουρμπάκη, του Ιωάννη Μουζουράκη, των Σπανουδάκηδων, του Παπαδερού και τα μετόχια 

βρίσκεται νοτιοανατολικά του Κουμπέ. Είχε και αυτός ελάχιστα σπίτια, τα μετόχια Μεμέτ Αγά 

και Νεραϊδούς, των Καραδάκηδων με το φούρνο, του Βαγιωνή όπου υπήρχε και το "καρακόλη", σταθμός 

εφίππων Χωροφυλάκων, κάτι σαν τη σημερινή Άμεσο Δράση και τρία ή τέσσερα σπίτια στην ανατολική πλευρά 

Κουμπές πήρε το όνομα αυτό από το τούρκικο τέμενος που βρ

διασταύρωση, της λεωφόρου Ηρακλείου επέκταση Κων/νου Καραμανλή και οδών Αναγνώστου Γογονή και 

Παναγούλη, που ήταν και όρια της κοινότητος Νεροκούρου με το δήμο Χανίων. Τη δεκαετία του '50 ο δήμος 

Χανίων επεκτάθηκε μέχρι τον Καλυκά και νέο όριο τη λεωφόρο Σούδας αποσπώντας από το Νεροκούρου την 

περιοχή μετόχι Μπάρμπου, Λειβάδια μέχρι το χείμαρρο Μαρόνι ανατολικά. Η περιοχή Κουμπέ τα παλιά χρόνια 

είχε ελάχιστα σπίτια, τα μετόχια Μπάρμπου και Μιχαήλ Μαρκάκη με το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων και 

ργότερα του Χαράλαμπου Γκογκολάκη στη συμβολή των οδών Γογονή και λεωφόρου Καραμανλή. Τα 

Λειβάδια όλο το χειμώνα μέχρι αργά την άνοιξη ήταν μια απέραντη λίμνη που συγκέντρωνε αρκετούς 

κυνηγούς λόγω των πολλών υδρόβιων θηραμάτων. 

Λόγω της οχυρής του θέσης, το Θέρισο έπαιξε σημαντικό ρόλο στην ιστορία της Κρήτης. Στην 

επανάσταση του 1821, ο πασάς Λατίφ επιτέθηκε στους επαναστάτες με 5.000 Τούρκους. Στην είσοδο του 

φαραγγιού περίμεναν 300 επαναστάτες και ξεκινάει μεγάλη μάχη, στην οποία σκοτώθηκαν 500 Τούρκοι. Τελικά 

σοπεδώθηκε το 1866, από τον πασά Μουσταφά Ναιλή. Ανάμεσα στους κατοίκους που έφυγαν, ήταν και η 

μητέρα του Ελ. Βενιζέλου Στυλιανή Πλουμιδάκη, κρατώντας στην αγκαλιά της τον δίχρονο τότε Βενιζέλο. Το 
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λόγω του ότι όλα τα κτήματα πέριξ της μονής ανήκαν σε αυτήν, δεν 

υπήρχαν γύρω από το μοναστήρι ξένες κατοικίες. Υπήρχε μόνο το κτιριακό συγκρότημα του μοναστηριού, που 

ήταν αρκετά μεγάλο και εκατό περίπου μέτρα νοτιότερα, στο κοιμητήριο Αγίου Γεωργίου, υπήρχε μικρός 

στις διάφορες εργασίες των τεραστίων κτημάτων του 

βρίσκεται στο μέσον της τ. Κοινότητος Νεροκούρου και πήρε το όνομα της από το 

οκούρου και 25ης Μαρτίου. Είχε και αυτή ελάχιστα 

σπίτια. Του Εμμ. Μαράκη, στην ανωτέρω διασταύρωση, με τον πλάτανο και το πηγάδι που έπιναν νερό οι 

διαβάτες και τα υποζύγια, ξεκουράζονταν λίγο για να συνεχίσουν τον κουραστικό ποδαρόδρομο, ιδιαιτέρως οι 

Λίγο δυτικότερα υπήρχε το σπίτι του Ιωάννη Καλογριδάκη και τα μετόχια Αλή Μπέη - αργότερα 

Εμμ. Μαραγκουδάκη, Αναστασίου Νινολάκη και Σακίρ Μπέη, αργότερα Ιωσήφ και Ιωάννη Ματσαμά και Μιχ. 

ότερα Κων. Βαρδάκη και εν συνεχεία 

βρίσκεται ανατολικά και εν συνεχεία του Καλυκά, στο βορειοανατολικό άκρο της 

κοινότητος Νεροκούρου. H περιοχή αυτή είχε ελάχιστα σπίτια και αυτά ήταν του Ιωάννη Διαμαντάκη, του 

υ Μπουρμπάκη, του Ιωάννη Μουζουράκη, των Σπανουδάκηδων, του Παπαδερού και τα μετόχια 

βρίσκεται νοτιοανατολικά του Κουμπέ. Είχε και αυτός ελάχιστα σπίτια, τα μετόχια Μεμέτ Αγά 

νο, του Βαγιωνή όπου υπήρχε και το "καρακόλη", σταθμός 

εφίππων Χωροφυλάκων, κάτι σαν τη σημερινή Άμεσο Δράση και τρία ή τέσσερα σπίτια στην ανατολική πλευρά 

πήρε το όνομα αυτό από το τούρκικο τέμενος που βρίσκεται στη 

διασταύρωση, της λεωφόρου Ηρακλείου επέκταση Κων/νου Καραμανλή και οδών Αναγνώστου Γογονή και 

Παναγούλη, που ήταν και όρια της κοινότητος Νεροκούρου με το δήμο Χανίων. Τη δεκαετία του '50 ο δήμος 

τη λεωφόρο Σούδας αποσπώντας από το Νεροκούρου την 

Η περιοχή Κουμπέ τα παλιά χρόνια 

είχε ελάχιστα σπίτια, τα μετόχια Μπάρμπου και Μιχαήλ Μαρκάκη με το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων και 

ργότερα του Χαράλαμπου Γκογκολάκη στη συμβολή των οδών Γογονή και λεωφόρου Καραμανλή. Τα 

Λειβάδια όλο το χειμώνα μέχρι αργά την άνοιξη ήταν μια απέραντη λίμνη που συγκέντρωνε αρκετούς 

έπαιξε σημαντικό ρόλο στην ιστορία της Κρήτης. Στην 

επανάσταση του 1821, ο πασάς Λατίφ επιτέθηκε στους επαναστάτες με 5.000 Τούρκους. Στην είσοδο του 

φαραγγιού περίμεναν 300 επαναστάτες και ξεκινάει μεγάλη μάχη, στην οποία σκοτώθηκαν 500 Τούρκοι. Τελικά 

σοπεδώθηκε το 1866, από τον πασά Μουσταφά Ναιλή. Ανάμεσα στους κατοίκους που έφυγαν, ήταν και η 

μητέρα του Ελ. Βενιζέλου Στυλιανή Πλουμιδάκη, κρατώντας στην αγκαλιά της τον δίχρονο τότε Βενιζέλο. Το 
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1867, ο Μουσταφά, με δυο λόχους Τούρκων, είχαν απομονωθεί

καταστροφή του Θερίσου, ο πασάς άλεσε ζωντανή μια νεαρή κοπέλα με την πέτρα του ελαιοτριβείου, επειδή 

δεν ήθελε να παραδοθεί. Η πέτρα εκείνη, υπάρχει ακόμα στην περιοχή. 

Στις 7 Απριλίου συνήλθε τακτική συνέλευση στα

τους συμβούλους του Ύπατου Αρμοστή παραιτήθηκε και πήγε στον Θέρισο να ενωθεί με τους επαναστάτες. Ο 

Ύπατος Αρμοστής απαίτησε από τους επαναστάτες να παραδώσουν τα όπλα μέσα σε 36 ώρες, εκήρυξε το 

στρατιωτικό νόμο με την έγκριση των Δυνάμεων, διέταξε συλλήψεις και φυλακίσεις αντικαθεστωτικών κι 

επέβαλε λογοκρισία στον τύπο. Έπειτα κάλεσε σε σύσκεψη τους προξένους και ζήτησε να λάβουν επείγοντα 

μέτρα για την "καταστολήν του κινήματος". Για να αυξήσει τις έ

"Δημοφρουρών". Οι Μεγάλες Δυνάμεις έστειλαν μήνυμα στους επαναστάτες ότι θα χρησιμοποιούσαν 

στρατεύματα προκειμένου να επιβάλλουν τις αποφάσεις τους. Σε απάντηση οι περισσότεροι βουλευτές της 

τακτικής συνέλευσης πήγαν στον Θέρισο να ενωθούν κι αυτοί με τον Βενιζέλο. Ο πρίγκηπας δεν διέθετε άλλες 

δυνάμεις εκτός της Κρητικής Χωροφυλακής (που έμεινε πιστή σ'αυτόν) και η οποία δεν αυξήθηκε από τους 

Δημοφρουρούς και οι Μεγάλες Δυνάμεις δεν μπορούσαν να συνεννοηθούν για 

στρατιωτική δράση ανέπτυξαν οι Ρώσοι, οι οποίοι κατέλαβαν ή βομβάρδισαν θέσεις επαναστατών. Οι πρόξενοι 

των Μεγάλων Δυνάμεων συναντήθηκαν με την επαναστατική τριανδρία στις Μουρνιές, σε μια προσπάθεια να 

επιτευχθεί συμφωνία, χωρίς αποτέλεσμα. Η επαναστατική κυβέρνηση ζήτησε να χορηγηθεί στην Κρήτη 

πολίτευμα ανάλογο μ' αυτό της Ανατολικής Ρωμυλίας. Στις 18 Ιουλίου οι Δυνάμεις κήρυξαν τον στρατιωτικό 

νόμο, κάτι που δεν αποθάρρυνε τους επαναστάτες. Στις 15 Αυγούστου η τακτική συνέλευση 

ψήφισε τις περισσότερες από τις μεταρρυθμίσεις που ζητούσε ο Βενιζέλος. Συναντήθηκαν και πάλι μαζί του οι 

πρόξενοι και έκαναν δεκτές τις μεταρρυθμίσεις που πρότεινε. Αυτό οδήγησε στον τερματισμό της επανάστασης 

του Θερίσου και στην παραίτηση του

του 1906 είχαν παραχωρήσει στο βασιλιά των Ελλήνων Γεώργιο Α΄, το δικαίωμα να διορίζει εκείνος τον Ύπατο 
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ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

1867, ο Μουσταφά, με δυο λόχους Τούρκων, είχαν απομονωθεί στο Θέρισο και εξοντώθηκαν. Κατά την 

καταστροφή του Θερίσου, ο πασάς άλεσε ζωντανή μια νεαρή κοπέλα με την πέτρα του ελαιοτριβείου, επειδή 

εκείνη, υπάρχει ακόμα στην περιοχή.  

Στις 7 Απριλίου συνήλθε τακτική συνέλευση στα Χανιά, η οποία ομοίως κήρυξε την ένωση ενώ ένας από 

τους συμβούλους του Ύπατου Αρμοστή παραιτήθηκε και πήγε στον Θέρισο να ενωθεί με τους επαναστάτες. Ο 

Ύπατος Αρμοστής απαίτησε από τους επαναστάτες να παραδώσουν τα όπλα μέσα σε 36 ώρες, εκήρυξε το 

ωτικό νόμο με την έγκριση των Δυνάμεων, διέταξε συλλήψεις και φυλακίσεις αντικαθεστωτικών κι 

επέβαλε λογοκρισία στον τύπο. Έπειτα κάλεσε σε σύσκεψη τους προξένους και ζήτησε να λάβουν επείγοντα 

μέτρα για την "καταστολήν του κινήματος". Για να αυξήσει τις ένοπλες δυνάμεις του συγκρότησε το σώμα των 

"Δημοφρουρών". Οι Μεγάλες Δυνάμεις έστειλαν μήνυμα στους επαναστάτες ότι θα χρησιμοποιούσαν 

στρατεύματα προκειμένου να επιβάλλουν τις αποφάσεις τους. Σε απάντηση οι περισσότεροι βουλευτές της 

ήγαν στον Θέρισο να ενωθούν κι αυτοί με τον Βενιζέλο. Ο πρίγκηπας δεν διέθετε άλλες 

δυνάμεις εκτός της Κρητικής Χωροφυλακής (που έμεινε πιστή σ'αυτόν) και η οποία δεν αυξήθηκε από τους 

Δημοφρουρούς και οι Μεγάλες Δυνάμεις δεν μπορούσαν να συνεννοηθούν για κοινή δράση. Μεγαλύτερη 

στρατιωτική δράση ανέπτυξαν οι Ρώσοι, οι οποίοι κατέλαβαν ή βομβάρδισαν θέσεις επαναστατών. Οι πρόξενοι 

των Μεγάλων Δυνάμεων συναντήθηκαν με την επαναστατική τριανδρία στις Μουρνιές, σε μια προσπάθεια να 

ποτέλεσμα. Η επαναστατική κυβέρνηση ζήτησε να χορηγηθεί στην Κρήτη 

πολίτευμα ανάλογο μ' αυτό της Ανατολικής Ρωμυλίας. Στις 18 Ιουλίου οι Δυνάμεις κήρυξαν τον στρατιωτικό 

νόμο, κάτι που δεν αποθάρρυνε τους επαναστάτες. Στις 15 Αυγούστου η τακτική συνέλευση 

ψήφισε τις περισσότερες από τις μεταρρυθμίσεις που ζητούσε ο Βενιζέλος. Συναντήθηκαν και πάλι μαζί του οι 

πρόξενοι και έκαναν δεκτές τις μεταρρυθμίσεις που πρότεινε. Αυτό οδήγησε στον τερματισμό της επανάστασης 

του Θερίσου και στην παραίτηση του Ύπατου Αρμοστή πρίγκιπα Γεωργίου. Οι Μεγάλες Δυνάμεις τον Αύγουστο 

του 1906 είχαν παραχωρήσει στο βασιλιά των Ελλήνων Γεώργιο Α΄, το δικαίωμα να διορίζει εκείνος τον Ύπατο 
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στο Θέρισο και εξοντώθηκαν. Κατά την 

καταστροφή του Θερίσου, ο πασάς άλεσε ζωντανή μια νεαρή κοπέλα με την πέτρα του ελαιοτριβείου, επειδή 

 

Χανιά, η οποία ομοίως κήρυξε την ένωση ενώ ένας από 

τους συμβούλους του Ύπατου Αρμοστή παραιτήθηκε και πήγε στον Θέρισο να ενωθεί με τους επαναστάτες. Ο 

Ύπατος Αρμοστής απαίτησε από τους επαναστάτες να παραδώσουν τα όπλα μέσα σε 36 ώρες, εκήρυξε το 

ωτικό νόμο με την έγκριση των Δυνάμεων, διέταξε συλλήψεις και φυλακίσεις αντικαθεστωτικών κι 

επέβαλε λογοκρισία στον τύπο. Έπειτα κάλεσε σε σύσκεψη τους προξένους και ζήτησε να λάβουν επείγοντα 

νοπλες δυνάμεις του συγκρότησε το σώμα των 

"Δημοφρουρών". Οι Μεγάλες Δυνάμεις έστειλαν μήνυμα στους επαναστάτες ότι θα χρησιμοποιούσαν 

στρατεύματα προκειμένου να επιβάλλουν τις αποφάσεις τους. Σε απάντηση οι περισσότεροι βουλευτές της 

ήγαν στον Θέρισο να ενωθούν κι αυτοί με τον Βενιζέλο. Ο πρίγκηπας δεν διέθετε άλλες 

δυνάμεις εκτός της Κρητικής Χωροφυλακής (που έμεινε πιστή σ'αυτόν) και η οποία δεν αυξήθηκε από τους 

κοινή δράση. Μεγαλύτερη 

στρατιωτική δράση ανέπτυξαν οι Ρώσοι, οι οποίοι κατέλαβαν ή βομβάρδισαν θέσεις επαναστατών. Οι πρόξενοι 

των Μεγάλων Δυνάμεων συναντήθηκαν με την επαναστατική τριανδρία στις Μουρνιές, σε μια προσπάθεια να 

ποτέλεσμα. Η επαναστατική κυβέρνηση ζήτησε να χορηγηθεί στην Κρήτη 

πολίτευμα ανάλογο μ' αυτό της Ανατολικής Ρωμυλίας. Στις 18 Ιουλίου οι Δυνάμεις κήρυξαν τον στρατιωτικό 

νόμο, κάτι που δεν αποθάρρυνε τους επαναστάτες. Στις 15 Αυγούστου η τακτική συνέλευση των Χανίων 

ψήφισε τις περισσότερες από τις μεταρρυθμίσεις που ζητούσε ο Βενιζέλος. Συναντήθηκαν και πάλι μαζί του οι 

πρόξενοι και έκαναν δεκτές τις μεταρρυθμίσεις που πρότεινε. Αυτό οδήγησε στον τερματισμό της επανάστασης 

Ύπατου Αρμοστή πρίγκιπα Γεωργίου. Οι Μεγάλες Δυνάμεις τον Αύγουστο 

του 1906 είχαν παραχωρήσει στο βασιλιά των Ελλήνων Γεώργιο Α΄, το δικαίωμα να διορίζει εκείνος τον Ύπατο 
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Αρμοστή, χωρίς να χρειάζεται η έγκριση της τουρκικής κυβέρνησης. Μετά την παραίτηση

Γεωργίου στις 12 Σεπτεμβρίου, τοποθετήθηκε στη θέση αυτή ο Αλέξανδρος Ζαΐμης ενώ επετράπη Έλληνες 

αξιωματικοί και υπαξιωματικοί να αναλάβουν την οργάνωση της Κρητικής Χωροφυλακής. Μόλις οργανώθηκε 

Χωροφυλακή άρχισαν να αποχωρούν τα ξένα στρατ

χάνεται στους αιώνες, αλλά ζωντανεύει στην Αγυιά την Ενετοκρατία, και την Τουρκοκρατία και κορυφώνεται 

στο αρχηγείο του ορεινού χωριού, όταν οι επαναστάτες με επικεφαλής τον Βενιζέλο, σχεδίασαν και 

υλοποίησαν την επανάσταση του Θερίσου το 1905

Στον οικισμό Τζομπανά, ως αξιόλογα στοιχεία εντοπίζονται, ένα ελαιοτριβείο καθώς και ο Ναός Αγίου 

Νικολάου του νεκροταφείου, με χαρακτηριστική περίτεχνη πρόσοψη. Ανατολικά των δυο οικισμών, στο λόφο 

της Κουκουλίτσας, στο όριο με την περιοχή των Τσικαλαριών, δίπλα στον χείμαρρο Μορόνι, υπάρχουν τα 

ερείπια σημαντικού κτίσματος, μάλλον ενετικής περιόδου. Νοτιότερα σε μεγαλύτερο υψόμετρο, υπάρχει η 

σημαντική πηγή Ραφιόλι, η οποία αρδεύει πολλά μετόχια του κάμπου. Πρόκε

βρεθεί ειδώλια σε σχισμές βράχων. 

 

Α.3.2.3. Προστατευόμενα στοιχεία πολιτιστικού αποθέματος 

Οι αρχαιολογικοί χώροι και οι τόποι ιστορικού ενδιαφέροντος αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της 

ταυτότητας της περιοχής μελέτης και συνδέουν το παρελθόν με το παρόν και το μέλλον. Τα μνημεία που 

βρίσκονται διάσπαρτα στο σύνολο των οικισμών που 

μακραίωνης χανιώτικης αλλά και ευρύτερα κρητικής ιστορίας. Σε αυτά αποτυπώθηκαν, διασωθήκαν και 

αναδείχθηκαν οι πολυάριθμες κατακτήσεις στην αρχιτεκτονική και στις τέχνες, η λατρεία του Θείου, οι 

πολιτικές – ιδεολογικές πεποιθήσεις, οι συμβολισμοί και τα χαρακτηριστικά των κοινωνικών δομών του 

παρελθόντος.  

Η πόλη των Χανίων, πρωτεύουσα της Κρήτης μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1970, 

σύνολο του Δήμου Χανίων, έχει παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ιστορία τ

αιώνες. Σήμερα, τα σημάδια της ιστορίας αυτής είναι παντού, και το πέρασμα του Βυζαντίου, της Βενετίας και 

της Οθωμανικής αυτοκρατορίας από την 

ονόματα των οδών, τα δημόσια έργα και από άλλες επιρροές στην κουλτούρα 

Η περιοχή των μελετώμενων δημοτικών ενοτήτων

περιόδων πολιτισμού. Απόδειξη γι' αυτό είναι

βυζαντινών και νεότερων μνημείων, αναλυτική περιγραφή των οποίων ακολουθεί. 

 Προϊστορικές και Κλασσικές 

Οι προϊστορικές και κλασσικές αρχαιότητες αντικατοπτρίζουν 

τη νεολιθική εποχή έως και τα χρόνια της ρωμαιοκρατίας

Αρχαιοτήτων (ΚΕ’ ΕΠΚΑ) έχει κύριο αντικείμενο την προστασία των 

Στο πλαίσιο αυτό εκτελούνται σωστικές και 
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ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

Αρμοστή, χωρίς να χρειάζεται η έγκριση της τουρκικής κυβέρνησης. Μετά την παραίτηση

Γεωργίου στις 12 Σεπτεμβρίου, τοποθετήθηκε στη θέση αυτή ο Αλέξανδρος Ζαΐμης ενώ επετράπη Έλληνες 

αξιωματικοί και υπαξιωματικοί να αναλάβουν την οργάνωση της Κρητικής Χωροφυλακής. Μόλις οργανώθηκε 

Χωροφυλακή άρχισαν να αποχωρούν τα ξένα στρατεύματα από το νησί. Το νήμα της ιστορίας 

χάνεται στους αιώνες, αλλά ζωντανεύει στην Αγυιά την Ενετοκρατία, και την Τουρκοκρατία και κορυφώνεται 

στο αρχηγείο του ορεινού χωριού, όταν οι επαναστάτες με επικεφαλής τον Βενιζέλο, σχεδίασαν και 

οίησαν την επανάσταση του Θερίσου το 1905. 

, ως αξιόλογα στοιχεία εντοπίζονται, ένα ελαιοτριβείο καθώς και ο Ναός Αγίου 

Νικολάου του νεκροταφείου, με χαρακτηριστική περίτεχνη πρόσοψη. Ανατολικά των δυο οικισμών, στο λόφο 

ας, στο όριο με την περιοχή των Τσικαλαριών, δίπλα στον χείμαρρο Μορόνι, υπάρχουν τα 

ερείπια σημαντικού κτίσματος, μάλλον ενετικής περιόδου. Νοτιότερα σε μεγαλύτερο υψόμετρο, υπάρχει η 

οποία αρδεύει πολλά μετόχια του κάμπου. Πρόκειται για αρχαία πηγή, γιατί έχουν 

 

Προστατευόμενα στοιχεία πολιτιστικού αποθέματος – Θεσμικό πλαίσιο

Οι αρχαιολογικοί χώροι και οι τόποι ιστορικού ενδιαφέροντος αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της 

ταυτότητας της περιοχής μελέτης και συνδέουν το παρελθόν με το παρόν και το μέλλον. Τα μνημεία που 

βρίσκονται διάσπαρτα στο σύνολο των οικισμών που πραγματεύεται η μελέτη αποτελούν φυσικά τεκμήρια της 

μακραίωνης χανιώτικης αλλά και ευρύτερα κρητικής ιστορίας. Σε αυτά αποτυπώθηκαν, διασωθήκαν και 

αναδείχθηκαν οι πολυάριθμες κατακτήσεις στην αρχιτεκτονική και στις τέχνες, η λατρεία του Θείου, οι 

ές πεποιθήσεις, οι συμβολισμοί και τα χαρακτηριστικά των κοινωνικών δομών του 

πρωτεύουσα της Κρήτης μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1970, 

έχει παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ιστορία του νησιού τους τελευταίους 15 

αιώνες. Σήμερα, τα σημάδια της ιστορίας αυτής είναι παντού, και το πέρασμα του Βυζαντίου, της Βενετίας και 

της Οθωμανικής αυτοκρατορίας από την περιοχή είναι εμφανές στα κτίρια, τις εκκλησίες, τα τζαμιά, τα 

α δημόσια έργα και από άλλες επιρροές στην κουλτούρα του Δήμου

μελετώμενων δημοτικών ενοτήτων είναι πλούσια σε αρχαίες πόλεις και μνημεία όλων των 

περιόδων πολιτισμού. Απόδειξη γι' αυτό είναι το σύνολο των - κηρυγμένων ή μη 

βυζαντινών και νεότερων μνημείων, αναλυτική περιγραφή των οποίων ακολουθεί.  

λασσικές Αρχαιότητες  

Οι προϊστορικές και κλασσικές αρχαιότητες αντικατοπτρίζουν την πολιτισμική ιστορία 

τη νεολιθική εποχή έως και τα χρόνια της ρωμαιοκρατίας. Η ΚΕ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών 

έχει κύριο αντικείμενο την προστασία των προϊστορικών και κλασσικών 

Στο πλαίσιο αυτό εκτελούνται σωστικές και συστηματικές ανασκαφές, καταγραφές αρχαιοτήτων και γενικότερη 
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Αρμοστή, χωρίς να χρειάζεται η έγκριση της τουρκικής κυβέρνησης. Μετά την παραίτηση του πρίγκιπα 

Γεωργίου στις 12 Σεπτεμβρίου, τοποθετήθηκε στη θέση αυτή ο Αλέξανδρος Ζαΐμης ενώ επετράπη Έλληνες 

αξιωματικοί και υπαξιωματικοί να αναλάβουν την οργάνωση της Κρητικής Χωροφυλακής. Μόλις οργανώθηκε 

εύματα από το νησί. Το νήμα της ιστορίας της περιοχής 

χάνεται στους αιώνες, αλλά ζωντανεύει στην Αγυιά την Ενετοκρατία, και την Τουρκοκρατία και κορυφώνεται 

στο αρχηγείο του ορεινού χωριού, όταν οι επαναστάτες με επικεφαλής τον Βενιζέλο, σχεδίασαν και 

, ως αξιόλογα στοιχεία εντοπίζονται, ένα ελαιοτριβείο καθώς και ο Ναός Αγίου 

Νικολάου του νεκροταφείου, με χαρακτηριστική περίτεχνη πρόσοψη. Ανατολικά των δυο οικισμών, στο λόφο 

ας, στο όριο με την περιοχή των Τσικαλαριών, δίπλα στον χείμαρρο Μορόνι, υπάρχουν τα 

ερείπια σημαντικού κτίσματος, μάλλον ενετικής περιόδου. Νοτιότερα σε μεγαλύτερο υψόμετρο, υπάρχει η 

ιται για αρχαία πηγή, γιατί έχουν 

Θεσμικό πλαίσιο 

Οι αρχαιολογικοί χώροι και οι τόποι ιστορικού ενδιαφέροντος αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της 

ταυτότητας της περιοχής μελέτης και συνδέουν το παρελθόν με το παρόν και το μέλλον. Τα μνημεία που 

η μελέτη αποτελούν φυσικά τεκμήρια της 

μακραίωνης χανιώτικης αλλά και ευρύτερα κρητικής ιστορίας. Σε αυτά αποτυπώθηκαν, διασωθήκαν και 

αναδείχθηκαν οι πολυάριθμες κατακτήσεις στην αρχιτεκτονική και στις τέχνες, η λατρεία του Θείου, οι 

ές πεποιθήσεις, οι συμβολισμοί και τα χαρακτηριστικά των κοινωνικών δομών του 

πρωτεύουσα της Κρήτης μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1970, αλλά και το 

ου νησιού τους τελευταίους 15 

αιώνες. Σήμερα, τα σημάδια της ιστορίας αυτής είναι παντού, και το πέρασμα του Βυζαντίου, της Βενετίας και 

είναι εμφανές στα κτίρια, τις εκκλησίες, τα τζαμιά, τα 

του Δήμου. 

είναι πλούσια σε αρχαίες πόλεις και μνημεία όλων των 

κηρυγμένων ή μη - αρχαιολογικών χώρων, 

την πολιτισμική ιστορία της περιοχής από 

Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών 

προϊστορικών και κλασσικών μνημείων. 

συστηματικές ανασκαφές, καταγραφές αρχαιοτήτων και γενικότερη 
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τεκμηρίωση τους. Στους πρωταρχικούς στόχους της Υπηρεσίας συγκαταλέγεται η δημιουργία ζωνών 

προστασίας στους αρχαιολογικούς χώρους και η αποτελεσματική λειτουργία τους. Σημαντικό επίσης 

αντικείμενο αποτελεί η ανάδειξη των αρχαιολογικών χώρων και η κατά το δυνατόν καλύτερη λειτουργία των 

Μουσείων, έτσι ώστε να αποτελούν πόλο έλξης πολλών επισκεπτών. Δραστηριότητες στο πλαίσιο αυτό είναι οι 

περιοδικές εκθέσεις, τα εκπαιδευτικά προγράμματα και οι εκ

αρχαίων πόλεων. 

Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται οι αρχαιολογικοί χώροι και τα μνημεία της προϊστορικής 

και κλασσικής εποχής, τα οποία έχουν εντοπιστεί στην περιοχή μελέτης, και τα οποία είτε είναι κηρυγ

θεσμοθετημένες ζώνες προστασίας, είτε δεν έχουν κηρυχτεί ακόμα αλλά πρόκειται για εντοπισμένες 

αρχαιότητες για τις οποίες η ΚΕ’ ΕΠΚΑ θα προχωρήσει σε οριοθέτηση και θεσμοθέτηση.
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ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

τεκμηρίωση τους. Στους πρωταρχικούς στόχους της Υπηρεσίας συγκαταλέγεται η δημιουργία ζωνών 

κούς χώρους και η αποτελεσματική λειτουργία τους. Σημαντικό επίσης 

ενο αποτελεί η ανάδειξη των αρχαιολογικών χώρων και η κατά το δυνατόν καλύτερη λειτουργία των 

Μουσείων, έτσι ώστε να αποτελούν πόλο έλξης πολλών επισκεπτών. Δραστηριότητες στο πλαίσιο αυτό είναι οι 

περιοδικές εκθέσεις, τα εκπαιδευτικά προγράμματα και οι εκδηλώσεις πολιτισμού στο χώρο Μουσείων και 

που ακολουθούν παρουσιάζονται οι αρχαιολογικοί χώροι και τα μνημεία της προϊστορικής 

και κλασσικής εποχής, τα οποία έχουν εντοπιστεί στην περιοχή μελέτης, και τα οποία είτε είναι κηρυγ

θεσμοθετημένες ζώνες προστασίας, είτε δεν έχουν κηρυχτεί ακόμα αλλά πρόκειται για εντοπισμένες 

αρχαιότητες για τις οποίες η ΚΕ’ ΕΠΚΑ θα προχωρήσει σε οριοθέτηση και θεσμοθέτηση.

Αρχαία Κυδωνία 
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τεκμηρίωση τους. Στους πρωταρχικούς στόχους της Υπηρεσίας συγκαταλέγεται η δημιουργία ζωνών 

κούς χώρους και η αποτελεσματική λειτουργία τους. Σημαντικό επίσης 

ενο αποτελεί η ανάδειξη των αρχαιολογικών χώρων και η κατά το δυνατόν καλύτερη λειτουργία των 

Μουσείων, έτσι ώστε να αποτελούν πόλο έλξης πολλών επισκεπτών. Δραστηριότητες στο πλαίσιο αυτό είναι οι 

δηλώσεις πολιτισμού στο χώρο Μουσείων και 

που ακολουθούν παρουσιάζονται οι αρχαιολογικοί χώροι και τα μνημεία της προϊστορικής 

και κλασσικής εποχής, τα οποία έχουν εντοπιστεί στην περιοχή μελέτης, και τα οποία είτε είναι κηρυγμένα με 

θεσμοθετημένες ζώνες προστασίας, είτε δεν έχουν κηρυχτεί ακόμα αλλά πρόκειται για εντοπισμένες 

αρχαιότητες για τις οποίες η ΚΕ’ ΕΠΚΑ θα προχωρήσει σε οριοθέτηση και θεσμοθέτηση. 
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ  
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 

Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ Πόλη Χανίων 

ΥΑ 6478/26-07

ΥΑ Α/Φ31/36582/2942/12

ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/85418/3811/29

Έχει κηρυχθεί και οριοθετηθεί ως αρχαιολογικός χώρος τμήμα της πόλης των Χανίων, για λόγους προστασίας, έρευνας και ανάδειξης σημαντικών αρχαιοτήτων 

Προϊστορικά χρόνια έως και την Οθωμανική περίοδο που καταδεικνύουν τη συνεχή κατοίκηση της πόλης.

Η σύγχρονη πόλη των Χανίων είναι ιδρυμένη στη θέση μίας σημαντικής αρχαίας κρητικής πόλης, της Κυδωνίας ή ku

από τρεις πόλεις που ίδρυσε ο βασιλιάς Μίνως στην Κρήτη (Διόδωρος V, 78.2). 

στην πόλη της Κυδωνίας, την οποία θεωρεί ως την τρίτη μεγαλύτερη στην Κρήτη (10,4,7). Τα αρχαιολογικά ευρήματα που ήρθαν 

συνοικία "Σπλάντζια", στην Παλιά Πόλη Χανίων, αντιπροσωπεύουν όλες τις χρονολογικές φάσεις του μινωικού πολιτισμού, ξεκινώντα

Υστερομινωική ΙΙΙ Γ (περίπου 1190 - 1070 π.Χ.) περίοδο. Παραλιακός είναι ο σημαντικότερος πρωτομινωικός οικισμός που βρίσκεται μέσα στην πόλη των Χανίων, με κέντ

καλοχτισμένα δωμάτια, φροντισμένα δάπεδα με κυκλικά κοιλώματα-εστίες, τοίχοι επιχρισμένοι με βαθύ κόκκινο κονίαμα, κανονικά θυρώματα και κεραμικά προϊόντα εξαιρετικής ποιότητας δείχνουν ό

ένα σπουδαίο πρωτομινωικό κέντρο. Ο οικισμός αυτός είναι ο σημαντικότερος της Δυτικής Κρ

χανιώτικο κάμπο, πληρώντας έτσι όλες τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη τόσο της γεωργίας όσο και της αλιείας και του θαλάσσιο
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ΥΑ / ΦΕΚ ΤΥΠΟΣ ΚΗΡΥΞΗΣ ΕΙΔΟΣ ΜΝΗΜΕΙΟΥ

07-1965/ΦΕΚ 523Β/16-08-1965 

ΥΑ Α/Φ31/36582/2942/12-10-1973/ΦΕΚ 1242Β/16-10-1973 

ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/85418/3811/29-07-2011 

Αρχαιολογικός Χώρος, Αρχαίο 

Μνημείο, Νεώτερο Μνημείο, 

 Ιστορικός Τόπος 

Φυσικοί Χώροι, 

Ιστορικοί Τόποι, 

Οικιστικά Σύνολα 

Αρχαιολογικές Θέσεις

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

αρχαιολογικός χώρος τμήμα της πόλης των Χανίων, για λόγους προστασίας, έρευνας και ανάδειξης σημαντικών αρχαιοτήτων 

Προϊστορικά χρόνια έως και την Οθωμανική περίοδο που καταδεικνύουν τη συνεχή κατοίκηση της πόλης. 

Η σύγχρονη πόλη των Χανίων είναι ιδρυμένη στη θέση μίας σημαντικής αρχαίας κρητικής πόλης, της Κυδωνίας ή ku-do-ni-ja των πινακίδων της Γραμμικής Β΄ γραφής. Η παράδοση αναφέρει ότι ήταν μία 

V, 78.2). Ο Όμηρος αναφέρει τους Κύδωνες μία από τις πέντε κρητικές φυλές (Οδύσσεια 3,292 και 19,176). Αλλά και ο Στράβωνας αναφέρεται 

στην πόλη της Κυδωνίας, την οποία θεωρεί ως την τρίτη μεγαλύτερη στην Κρήτη (10,4,7). Τα αρχαιολογικά ευρήματα που ήρθαν στο φως κατά τις ανασκαφές στον παραλιακό λόφο "Καστέλι" και τη γειτονική 

συνοικία "Σπλάντζια", στην Παλιά Πόλη Χανίων, αντιπροσωπεύουν όλες τις χρονολογικές φάσεις του μινωικού πολιτισμού, ξεκινώντας από την Πρωτομινωική Ι (περίπου 3650 

1070 π.Χ.) περίοδο. Παραλιακός είναι ο σημαντικότερος πρωτομινωικός οικισμός που βρίσκεται μέσα στην πόλη των Χανίων, με κέντ

εστίες, τοίχοι επιχρισμένοι με βαθύ κόκκινο κονίαμα, κανονικά θυρώματα και κεραμικά προϊόντα εξαιρετικής ποιότητας δείχνουν ό

ένα σπουδαίο πρωτομινωικό κέντρο. Ο οικισμός αυτός είναι ο σημαντικότερος της Δυτικής Κρήτης. Η θέση του είναι ιδανική, γιατί όχι μόνο γειτνιάζει με τη θάλασσα, αλλά περιβάλλεται και από τον πλούσιο 

χανιώτικο κάμπο, πληρώντας έτσι όλες τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη τόσο της γεωργίας όσο και της αλιείας και του θαλάσσιου εμπορίου. Κατά την επόμενη μεσομινωική περίοδο (α΄ μισό της 2ης χιλιετίας 
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αρχαιολογικός χώρος τμήμα της πόλης των Χανίων, για λόγους προστασίας, έρευνας και ανάδειξης σημαντικών αρχαιοτήτων − ορατών και μη − όλων των εποχών, από τα 

των πινακίδων της Γραμμικής Β΄ γραφής. Η παράδοση αναφέρει ότι ήταν μία 

Όμηρος αναφέρει τους Κύδωνες μία από τις πέντε κρητικές φυλές (Οδύσσεια 3,292 και 19,176). Αλλά και ο Στράβωνας αναφέρεται 

στο φως κατά τις ανασκαφές στον παραλιακό λόφο "Καστέλι" και τη γειτονική 

ς από την Πρωτομινωική Ι (περίπου 3650 - 3000 π.Χ.) και καταλήγοντας στην 

1070 π.Χ.) περίοδο. Παραλιακός είναι ο σημαντικότερος πρωτομινωικός οικισμός που βρίσκεται μέσα στην πόλη των Χανίων, με κέντρο του το λόφο Καστέλλι. Μεγάλα σπίτια με 

εστίες, τοίχοι επιχρισμένοι με βαθύ κόκκινο κονίαμα, κανονικά θυρώματα και κεραμικά προϊόντα εξαιρετικής ποιότητας δείχνουν ότι πρόκειται για 

με τη θάλασσα, αλλά περιβάλλεται και από τον πλούσιο 

επόμενη μεσομινωική περίοδο (α΄ μισό της 2ης χιλιετίας 
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π.Χ.), ο οικισμός των Χανίων αναπτύσσεται σε δυναμικό κέντρο. Ενώ η οικονομία παραμένει γεωργική, παράλληλα αναπτύσσεται το ε

ακολουθούν τους ρυθμούς της κεντρικής Κρήτης (σκοτεινόν επί ανοικτού, ανοικτόν επί σκοτεινού, τραχωτό ρυθμό, καμαραϊκό ρυθμό)

Δυστυχώς, οι μεσομινωικές οικοδομικές φάσεις του οικισμού του Καστελλιού έχουν αφανιστεί από την εκτεταμένη οικοδομική δραστηριότητα στις αμέσως επόμενες περιόδους και είναι πολύ λίγα τ

σώζονται. Κτιριακά λείψανα τόσο των πρωτομινωικών όσο και των μεσομινωικών χρόνων που έχουν εντοπιστεί σε διάφορα σημ

κέντρο του παραμένει πάντα ο λόφος στο Παλιό Λιμάνι. Τα περισσότερα μινωικά ευρήματα χρονολογούνται στην υστερομινωική περίοδ

να παρακολουθήσει στον οικισμό του Καστελλιού Χανίων, που ίσως αυτή την περίοδο έχει το χαρακτήρα ανακτορικής εγκατάστασης. Η

τετράγωνα, με επιμελημένες κατασκευές και πλούσιες κατοικίες με "ανακτορικά" αρχιτεκτονικά στοιχεία: πολύθυρα, φωταγωγοί, ιδιαίτερα φροντισμένες προσόψεις, αποχετευτικό σ

καταστράφηκε ξαφνικά το 1450 π.Χ. από μεγάλη πυρκαγιά, σφραγίζοντας έτσι τα πιο εντυπωσιακά αρχιτεκτονικά λεί

παρουσίαζει εντυπωσιακή ευημερία, αν και έχει διαπιστωθεί μείωση του αριθμού των οικισμών στην περιοχή των Χανίων. Τα Χανιά ε

συροφοινικικές, ιταλικές και αιγυπτιακές εισαγωγές. Η έντονη μυκηναϊκή παρουσία στην Κρήτη των χρόνων αυτών εκδηλώνεται στην 

των Χανίων, γνωστό ως εργαστήριο της Κυδωνίας, αναδεικνύεται ως ένα από τα σπουδαιότερα στο νησί. Η περιοχή των Χανίων φαίνεται ότι υπήρξε το κέντρο ενός

Υστερομινωική ΙΙΙ περίοδο, όπως συμπεραίνεται από τη μελέτη ενός ειδικού τύπου αγγεί

Χανίων ήταν ιδρυμένη και η Κυδωνία των ιστορικών χρόνων, παρόλο που τα λείψανα του ίδιου του οικισμού στο λόφο Καστέλι και στ

από την αλλεπάλληλη οικοδόμηση. Η ίδρυση της κλασικής Κυδωνίας αποδίδεται σε Σάμιους αποίκους, οι οποίοι εγκατέλειψαν το νησί

χρόνια οι Σάμιοι της Κυδωνίας υποτάχθηκαν στους Αιγινήτες που έτρεξαν σε βοήθεια των ντόπιων. Η επικράτεια της πόλης εκτεινόταν έω

πρόποδες των Λευκών Ορέων και την Απτέρα στα νότια. Το 429 π.Χ. η πόλη λεηλατήθηκε από τους γείτονες της Πολιχνίτες με τη σύμπραξη των Αθηναίων (Θουκυδίδης ΙΙ, 85). Το 74 π.Χ. οι κάτοικοι αντ

με επιτυχία στην πολιορκία των Ρωμαίων υπό το Μάρκο Αντώνιο. Τελικά, η πόλη λεηλατήθηκε από τον Κόιντο Καικίλιο Μέτελλο 

της Ρωμαϊκής εποχής αναπτύχθηκε σε ένα από τα σημαντικά κέντρα της Κρήτης, που άκμασε μέχρι την ύστερη αρχαιότητα. Από το 196

Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων. Σημαντικό τμήμα της πόλης ανασκάπτεται σε συνεργασία με το Σουηδικό Αρχαιολογι

εκτίθενται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων. 

Οι ανασκαφές των τελευταίων χρόνων στην περιοχή της πόλης των Χανίων έχουν φέρει στο φως αρκετά λείψανα όλων των χρονολογικών φά

παραλιακό λόφο "Καστέλι" και τη γειτονική συνοικία "Σπλάντζια", σε δύο 

στρώμα της καταστροφικής πυρκαγιάς του τέλους της περιόδου (περ. 1425 π.Χ.). Την πληρέστερη εικόνα μας δίνει η ελληνοσουηδική

μ. αποκαλύφθηκε ολόκληρη η κάτοψη οικίας, τμήματα τριών άλλων, στενοί δρόμοι και μία μικρή πλατεία. Στην ίδια περίοδο ανήκουν

γεωργικών προϊόντων και απογραφές ατόμων και ζώων. Μαζί με μεγάλο αριθμό πήλινων σφραγισμάτων και δισκίων, μαρτυρούν τη λειτο

με τη συγκεντρωτική οικονομία του οικισμού. Στη νεοανακτορική περίοδο χρονολογείται και τμήμα εκτεταμένου συγκροτήματος της Κυδωνίας που αποκαλύφθηκε στις νοτιοανατολικές υπ

στη Σπλάντζια. Σε αυτό ανήκουν πολύθυρες αίθουσες, φωταγωγοί, άδυτο ή "δεξαμενή καθαρμών", μεγάλη αυλή, 
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ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

π.Χ.), ο οικισμός των Χανίων αναπτύσσεται σε δυναμικό κέντρο. Ενώ η οικονομία παραμένει γεωργική, παράλληλα αναπτύσσεται το εμπόριο και η ναυτιλία. Το χανιώτικο κεραμικό εργαστήριο παράγει προϊόντα πο

ακολουθούν τους ρυθμούς της κεντρικής Κρήτης (σκοτεινόν επί ανοικτού, ανοικτόν επί σκοτεινού, τραχωτό ρυθμό, καμαραϊκό ρυθμό), ενώ δεν λείπουν και οι εισαγωγές κεραμικών από την υπόλοιπη Κρήτη. 

υ Καστελλιού έχουν αφανιστεί από την εκτεταμένη οικοδομική δραστηριότητα στις αμέσως επόμενες περιόδους και είναι πολύ λίγα τ

σώζονται. Κτιριακά λείψανα τόσο των πρωτομινωικών όσο και των μεσομινωικών χρόνων που έχουν εντοπιστεί σε διάφορα σημεία ίσως υποδηλώνουν μια σπονδυλωτή διάρθρωση του προϊστορικού οικισμού, ενώ 

κέντρο του παραμένει πάντα ο λόφος στο Παλιό Λιμάνι. Τα περισσότερα μινωικά ευρήματα χρονολογούνται στην υστερομινωική περίοδο (β΄ μισό της 2ης χιλιετίας π.Χ.). Την ακμή των χρόνω

να παρακολουθήσει στον οικισμό του Καστελλιού Χανίων, που ίσως αυτή την περίοδο έχει το χαρακτήρα ανακτορικής εγκατάστασης. Η πόλη των Χανίων παρουσιάζει οργανωμένο πολεοδομικό σχέδιο κατά 

ύσιες κατοικίες με "ανακτορικά" αρχιτεκτονικά στοιχεία: πολύθυρα, φωταγωγοί, ιδιαίτερα φροντισμένες προσόψεις, αποχετευτικό σ

καταστράφηκε ξαφνικά το 1450 π.Χ. από μεγάλη πυρκαγιά, σφραγίζοντας έτσι τα πιο εντυπωσιακά αρχιτεκτονικά λείψανα στο Καστέλλι. Κατά την υστερομινωική ΙΙΙ περίοδο (1400

παρουσίαζει εντυπωσιακή ευημερία, αν και έχει διαπιστωθεί μείωση του αριθμού των οικισμών στην περιοχή των Χανίων. Τα Χανιά εξελίσσονται σε ένα πολύ σημαντικό κέντρο μ

συροφοινικικές, ιταλικές και αιγυπτιακές εισαγωγές. Η έντονη μυκηναϊκή παρουσία στην Κρήτη των χρόνων αυτών εκδηλώνεται στην αρχιτεκτονική, την κεραμική και τη μικροτεχνία. Το τοπικό κεραμικό εργαστήριο 

ήριο της Κυδωνίας, αναδεικνύεται ως ένα από τα σπουδαιότερα στο νησί. Η περιοχή των Χανίων φαίνεται ότι υπήρξε το κέντρο ενός

Υστερομινωική ΙΙΙ περίοδο, όπως συμπεραίνεται από τη μελέτη ενός ειδικού τύπου αγγείου, του ενεπίγραφου ψευδόστομου αμφορέα, που χρησίμευε για τη μεταφορά υγρών. Στη θέση της σύγχρονης πόλης των 

Χανίων ήταν ιδρυμένη και η Κυδωνία των ιστορικών χρόνων, παρόλο που τα λείψανα του ίδιου του οικισμού στο λόφο Καστέλι και στο κέντρο της σημερινής πόλης έχουν στο μεγαλύτερο μέρος τους εξαφανιστεί 

από την αλλεπάλληλη οικοδόμηση. Η ίδρυση της κλασικής Κυδωνίας αποδίδεται σε Σάμιους αποίκους, οι οποίοι εγκατέλειψαν το νησί τους το 524 π.Χ., όταν ο Πολυκράτης έγινε τύραννος εκεί. Μετά από πέντε 

α οι Σάμιοι της Κυδωνίας υποτάχθηκαν στους Αιγινήτες που έτρεξαν σε βοήθεια των ντόπιων. Η επικράτεια της πόλης εκτεινόταν έως το ακρωτήριο Σπάθα στα δυτικά, το Μελέχα στα ανατολικά και τους 

πόλη λεηλατήθηκε από τους γείτονες της Πολιχνίτες με τη σύμπραξη των Αθηναίων (Θουκυδίδης ΙΙ, 85). Το 74 π.Χ. οι κάτοικοι αντ

με επιτυχία στην πολιορκία των Ρωμαίων υπό το Μάρκο Αντώνιο. Τελικά, η πόλη λεηλατήθηκε από τον Κόιντο Καικίλιο Μέτελλο το 69 π.Χ., μετά από αντίσταση των στρατηγών Λασθένη και Πανάρη. Στη διάρκεια 

της Ρωμαϊκής εποχής αναπτύχθηκε σε ένα από τα σημαντικά κέντρα της Κρήτης, που άκμασε μέχρι την ύστερη αρχαιότητα. Από το 1966 μέχρι σήμερα γίνονται σωστικές και συστηματικές ανα

Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων. Σημαντικό τμήμα της πόλης ανασκάπτεται σε συνεργασία με το Σουηδικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο. Μερικά από τα σημαντικότερα ευρήματα της ανασκαφής 

ανασκαφές των τελευταίων χρόνων στην περιοχή της πόλης των Χανίων έχουν φέρει στο φως αρκετά λείψανα όλων των χρονολογικών φάσεων του μινωικού πολιτισμού (περίπου 3650

παραλιακό λόφο "Καστέλι" και τη γειτονική συνοικία "Σπλάντζια", σε δύο σημεία στην καρδιά της Παλιάς Πόλης. Η καλύτερα σωζόμενη φάση ανάγεται στα νεοανακτορικά χρόνια, σφραγισμένη κάτω από το παχύ

στρώμα της καταστροφικής πυρκαγιάς του τέλους της περιόδου (περ. 1425 π.Χ.). Την πληρέστερη εικόνα μας δίνει η ελληνοσουηδική ανασκαφή στην πλατεία Αγίας Αικατερίνης. Σε έκταση 550 τ.μ. και σε βάθος 2 

μ. αποκαλύφθηκε ολόκληρη η κάτοψη οικίας, τμήματα τριών άλλων, στενοί δρόμοι και μία μικρή πλατεία. Στην ίδια περίοδο ανήκουν 100 περίπου θραύσματα της Γραμμικής Α΄ γραφής, που περιέχου

γεωργικών προϊόντων και απογραφές ατόμων και ζώων. Μαζί με μεγάλο αριθμό πήλινων σφραγισμάτων και δισκίων, μαρτυρούν τη λειτουργία ενός εξελιγμένου συστήματος διοικητικής οργάνωσης που είχε σχέση 

νεοανακτορική περίοδο χρονολογείται και τμήμα εκτεταμένου συγκροτήματος της Κυδωνίας που αποκαλύφθηκε στις νοτιοανατολικές υπ

στη Σπλάντζια. Σε αυτό ανήκουν πολύθυρες αίθουσες, φωταγωγοί, άδυτο ή "δεξαμενή καθαρμών", μεγάλη αυλή, εντυπωσιακή λίθινη υπαίθρια εξέδρα, χώρος πυράς με σφάγια και εσχάρα 
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μπόριο και η ναυτιλία. Το χανιώτικο κεραμικό εργαστήριο παράγει προϊόντα που 

, ενώ δεν λείπουν και οι εισαγωγές κεραμικών από την υπόλοιπη Κρήτη. 

υ Καστελλιού έχουν αφανιστεί από την εκτεταμένη οικοδομική δραστηριότητα στις αμέσως επόμενες περιόδους και είναι πολύ λίγα τα λείψανα που 

εία ίσως υποδηλώνουν μια σπονδυλωτή διάρθρωση του προϊστορικού οικισμού, ενώ 

ο (β΄ μισό της 2ης χιλιετίας π.Χ.). Την ακμή των χρόνων αυτών μπορεί κανείς 

πόλη των Χανίων παρουσιάζει οργανωμένο πολεοδομικό σχέδιο κατά 

ύσιες κατοικίες με "ανακτορικά" αρχιτεκτονικά στοιχεία: πολύθυρα, φωταγωγοί, ιδιαίτερα φροντισμένες προσόψεις, αποχετευτικό σύστημα. Η εγκατάσταση 

ψανα στο Καστέλλι. Κατά την υστερομινωική ΙΙΙ περίοδο (1400-1100 π.Χ.) η πόλη των Χανίων 

ξελίσσονται σε ένα πολύ σημαντικό κέντρο με μυκηναϊκές, κυπριακές, 

αρχιτεκτονική, την κεραμική και τη μικροτεχνία. Το τοπικό κεραμικό εργαστήριο 

ήριο της Κυδωνίας, αναδεικνύεται ως ένα από τα σπουδαιότερα στο νησί. Η περιοχή των Χανίων φαίνεται ότι υπήρξε το κέντρο ενός σημαντικού υπερπόντιου εμπορικού δικτύου στην 

ου, του ενεπίγραφου ψευδόστομου αμφορέα, που χρησίμευε για τη μεταφορά υγρών. Στη θέση της σύγχρονης πόλης των 

ής πόλης έχουν στο μεγαλύτερο μέρος τους εξαφανιστεί 

τους το 524 π.Χ., όταν ο Πολυκράτης έγινε τύραννος εκεί. Μετά από πέντε 

ς το ακρωτήριο Σπάθα στα δυτικά, το Μελέχα στα ανατολικά και τους 

πόλη λεηλατήθηκε από τους γείτονες της Πολιχνίτες με τη σύμπραξη των Αθηναίων (Θουκυδίδης ΙΙ, 85). Το 74 π.Χ. οι κάτοικοι αντιστάθηκαν 

το 69 π.Χ., μετά από αντίσταση των στρατηγών Λασθένη και Πανάρη. Στη διάρκεια 

6 μέχρι σήμερα γίνονται σωστικές και συστηματικές ανασκαφές από την ΚΕ' 

κό Ινστιτούτο. Μερικά από τα σημαντικότερα ευρήματα της ανασκαφής 

σεων του μινωικού πολιτισμού (περίπου 3650-1070 π.Χ.) στον 

σημεία στην καρδιά της Παλιάς Πόλης. Η καλύτερα σωζόμενη φάση ανάγεται στα νεοανακτορικά χρόνια, σφραγισμένη κάτω από το παχύ 

καφή στην πλατεία Αγίας Αικατερίνης. Σε έκταση 550 τ.μ. και σε βάθος 2 

100 περίπου θραύσματα της Γραμμικής Α΄ γραφής, που περιέχουν καταγραφές 

υργία ενός εξελιγμένου συστήματος διοικητικής οργάνωσης που είχε σχέση 

νεοανακτορική περίοδο χρονολογείται και τμήμα εκτεταμένου συγκροτήματος της Κυδωνίας που αποκαλύφθηκε στις νοτιοανατολικές υπώρειες του λόφου Καστέλι, 

εντυπωσιακή λίθινη υπαίθρια εξέδρα, χώρος πυράς με σφάγια και εσχάρα - βόθρο και σειρά 
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υπόγειων δωματίων. Τα παραπάνω χαρακτηρίζουν το οικοδόμημα ως ιερό χώρο, δηλαδή ένα αστικό ή και ανακτορικό Ιερό, αν εντάσσετ

καταστράφηκε στο τέλος της Υστερομινωικής ΙΒ περιόδου, ταυτόχρονα με την καταστροφή της μινωικής εγκατάστασης στο λόφο Καστέλ

παρουσιάζει εντυπωσιακή ευημερία, ειδικά τον 14ο και 13ο αιώνα π.Χ. Εξαιρετικά σημαντικό γεγονός υπήρξε η ανεύρεση πινακίδων με Γραμμική Β΄ γραφή που χρονολο

πινακίδες υποδηλώνουν συγκεντρωτική διοικητική οργάνωση και πολύ πιθανόν ανακτορική εγκατάστασ

περίοδο (περ. 1190-1070 π.Χ.). Αρχιτεκτονικά λείψανα χρονολογημένα στη γεωμετρική περίοδο και πρώιμη αρχαϊκή (1050

αντίστοιχης κεραμικής, η οποία προέρχεται κυρίως από αρχαίους λάκκους απορριμμάτων. Εξαίρεση αποτελεί τμήμα ζωφόρου ναού των 

προέρχεται μεγάλος αριθμός ευρημάτων κεραμικής που σταδιακά εμπλουτίζει τα δεδομένα για την περίοδο και τις σχέσεις της πόλης με την Αττική και άλλε

αποκαλύπτονται αποσπασματικά, αλλά παρέχουν τα στοιχεία για την πολεοδομικ

Εργαστηριακοί χώροι έχουν εντοπιστεί στα νότια και δυτικά της πόλης, δείγματα των οποίων διατηρούνται επισκέψιμα. Τμήμα του υ

Ρωμαϊκής εποχής έχουν ανασκαφεί τμήματα οικιών και λουτρών με εντυπωσιακά ψηφιδωτά δάπεδα του 3ου αι. μ.Χ., μερικά από τα οπο

διαχρονική συνέχεια από τη μεσομινωική περίοδο μέχρι το τέλος της αρχαιότητας. Απλώνεται στα ανατολικά, τα νοτιοανατολικά και

την Υστερομινωική ΙΙΙ, την υστεροκλασική και την πρώιμη ελληνιστική περίοδο. Στη μινωική περίοδο επικρατεί ο τύπος του λαξευτού θαλαμωτού. Χαρακτηριστικά δείγματα έχουν διατη

σύγχρονες οικοδομές. Στους ιστορικούς χρόνους κυριαρχεί ο τύπος του κιβωτιόσχημου τάφου,αλλά έχουν βρεθεί

με πολλούς θαλάμους που συνδέει την ελληνιστική Κυδωνία με την Αλεξάνδρεια και διατηρείται σε υπόγειο οικίας.

Μεγάλος λαξευτός οικογενειακός τάφος. Στην είσοδο οδηγεί μακρύς δρόμος με σκαλοπάτια. Γύρω από μεγάλο κεντρικό χώρο υπάρχουν εννέα ταφικοί θάλαμοι με πόρτες. Επάνω από κάθε πόρτ

αναγράφονται τα ονόματα των νεκρών. Χρονολογείται στο τέλος του 4ου και το α΄ μισό του 3ου αιώνα π.Χ. Ανήκει στο νεκροταφείο 

ελληνιστική Αλεξάνδρεια. 

Εντός των ορίων του αρχαιολογικού χώρου θα ασκείται ο υποχρεωτικός αρχαιολογικός 

πάσης φύσεως δημόσια, ιδιωτικά και εκκλησιαστικά έργα. 

Η περιοχή του Καστελλίου εντάσσεται στη Ζώνη Β1 προστασίας του αρχαιολογικού χώρου πόλης Χανίων, η θεσμοθέτηση της οποίας βρί

Καστέλλι υπάρχουν αρκετά απαλλοτριωμένα ακίνητα. Στο πλαίσιο του Γ' Κ.Π.Σ. υλοποιήθηκε το έργο «Ανάδειξη αρχαιοτήτων της μινω

και ανάδειξη της ανασκαφής στην πλατεία Αγίας Αικατερίνης. Στον Αξονα Προτεραιότητας 7 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Κρήτης» του Ε.Π. «Κρήτη και Νήσων Αιγα

ενταχθεί και εκτελείται το έργο «Αποκατάσταση υφιστάμενων κτηρίων, που περικλείονται από τις οδούς Κανεβάρω, Ψ

Στη νοτιοανατολική πλευρά της πόλης των Χανίων, στο ακίνητο Κουκλάκη (οδός Ηγουμένου Γαβριήλ 73

του μινωικού νεκροταφείου της Κυδωνίας, που απλώνεται στην ευρύτερη περιοχή των Δικαστηρίων, αλλά και αυτού των ιστορικών χρόνων. Το σύνολο των

πρώτη φορά εντοπίστηκε σύνολο τάφων που ανήκουν σε πολεμιστές, προφανώς μέλη

ευρήματος αλλά και η μοναδική ευκαιρία που δίδεται στην πόλη να αναδείξει, παράλληλα με το τμήμα του μινωικού οικισμού που απ
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υπόγειων δωματίων. Τα παραπάνω χαρακτηρίζουν το οικοδόμημα ως ιερό χώρο, δηλαδή ένα αστικό ή και ανακτορικό Ιερό, αν εντάσσεται στο ανακτορικό συγκρότημα της Κυδωνίας το

καταστράφηκε στο τέλος της Υστερομινωικής ΙΒ περιόδου, ταυτόχρονα με την καταστροφή της μινωικής εγκατάστασης στο λόφο Καστέλι. Κατά την Υστερομινωική ΙΙΙ περίοδο (1400

, ειδικά τον 14ο και 13ο αιώνα π.Χ. Εξαιρετικά σημαντικό γεγονός υπήρξε η ανεύρεση πινακίδων με Γραμμική Β΄ γραφή που χρονολο

πινακίδες υποδηλώνουν συγκεντρωτική διοικητική οργάνωση και πολύ πιθανόν ανακτορική εγκατάσταση. Ο μινωικός οικισμός στο λόφο Καστέλι καταστρέφεται και εγκατελείπεται τελικά στην Υστερομινωική ΙΙΙΓ 

1070 π.Χ.). Αρχιτεκτονικά λείψανα χρονολογημένα στη γεωμετρική περίοδο και πρώιμη αρχαϊκή (1050-650 π.Χ.) έχουν επισημανθεί ελάχιστα 

αντίστοιχης κεραμικής, η οποία προέρχεται κυρίως από αρχαίους λάκκους απορριμμάτων. Εξαίρεση αποτελεί τμήμα ζωφόρου ναού των αρχών του 7ου αιώνα π.Χ., που δεν σώθηκε. Από την κλασική Κυδωνία 

μός ευρημάτων κεραμικής που σταδιακά εμπλουτίζει τα δεδομένα για την περίοδο και τις σχέσεις της πόλης με την Αττική και άλλες περιοχές. Τα οικοδομικά λείψανα της ελληνιστικής πόλης 

αποκαλύπτονται αποσπασματικά, αλλά παρέχουν τα στοιχεία για την πολεοδομική οργάνωσή της. Η ακρόπολη βρισκόταν στο λόφο Καστέλι. Μέρος του δομικού της υλικού έχει ενταχθεί στο βυζαντινό τείχος. 

Εργαστηριακοί χώροι έχουν εντοπιστεί στα νότια και δυτικά της πόλης, δείγματα των οποίων διατηρούνται επισκέψιμα. Τμήμα του υπόσκαφου υδραγωγείου εντοπίστηκε στα νότια της πόλης. Από την περίοδο της 

Ρωμαϊκής εποχής έχουν ανασκαφεί τμήματα οικιών και λουτρών με εντυπωσιακά ψηφιδωτά δάπεδα του 3ου αι. μ.Χ., μερικά από τα οποία εκτίθενται στο Μουσείο Χανίων. Η νεκρόπολη της Κυδωνίας παρουσιάζ

διαχρονική συνέχεια από τη μεσομινωική περίοδο μέχρι το τέλος της αρχαιότητας. Απλώνεται στα ανατολικά, τα νοτιοανατολικά και τα δυτικά της πόλης και σε μεγάλο τμήμα της χρησιμοποιήθηκε η ίδια έκταση για 

πρώιμη ελληνιστική περίοδο. Στη μινωική περίοδο επικρατεί ο τύπος του λαξευτού θαλαμωτού. Χαρακτηριστικά δείγματα έχουν διατη

σύγχρονες οικοδομές. Στους ιστορικούς χρόνους κυριαρχεί ο τύπος του κιβωτιόσχημου τάφου,αλλά έχουν βρεθεί και πολλοί λαξευτοί με ένα ή περισσότερους θαλάμους. Εντυπωσιακός είναι ο τύπος του λαξευτού 

με πολλούς θαλάμους που συνδέει την ελληνιστική Κυδωνία με την Αλεξάνδρεια και διατηρείται σε υπόγειο οικίας. 

ηγεί μακρύς δρόμος με σκαλοπάτια. Γύρω από μεγάλο κεντρικό χώρο υπάρχουν εννέα ταφικοί θάλαμοι με πόρτες. Επάνω από κάθε πόρτ

αναγράφονται τα ονόματα των νεκρών. Χρονολογείται στο τέλος του 4ου και το α΄ μισό του 3ου αιώνα π.Χ. Ανήκει στο νεκροταφείο της ελληνιστικής Κυδωνίας και φανερώνει τις σχέσεις της πόλης με την 

Εντός των ορίων του αρχαιολογικού χώρου θα ασκείται ο υποχρεωτικός αρχαιολογικός − ανασκαφικός έλεγχος, στο πλαίσιο της διαδικασίας χορήγησης εγκρίσεων για την έκδοση

Η περιοχή του Καστελλίου εντάσσεται στη Ζώνη Β1 προστασίας του αρχαιολογικού χώρου πόλης Χανίων, η θεσμοθέτηση της οποίας βρίσκεται στο τελικό στάδιο υπογραφής από το ΥΠ.ΠΟ. Στο

Καστέλλι υπάρχουν αρκετά απαλλοτριωμένα ακίνητα. Στο πλαίσιο του Γ' Κ.Π.Σ. υλοποιήθηκε το έργο «Ανάδειξη αρχαιοτήτων της μινωική ς Κυδωνιάς στην Παλιά Πόλη Χανίων». Το έργο προέβλεπε τη διαμόρφωση 

ίνης. Στον Αξονα Προτεραιότητας 7 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Κρήτης» του Ε.Π. «Κρήτη και Νήσων Αιγα

ενταχθεί και εκτελείται το έργο «Αποκατάσταση υφιστάμενων κτηρίων, που περικλείονται από τις οδούς Κανεβάρω, Ψαρομηλίγκων και Σκορδυλών στην παλιά πόλη Χανίων».

Στη νοτιοανατολική πλευρά της πόλης των Χανίων, στο ακίνητο Κουκλάκη (οδός Ηγουμένου Γαβριήλ 73-77) έχει ανασκαφεί τμήμα νεκροταφείου των μινωικών χρόνων, το οποίο εντάσσεται στον πυρήνα 

ταφείου της Κυδωνίας, που απλώνεται στην ευρύτερη περιοχή των Δικαστηρίων, αλλά και αυτού των ιστορικών χρόνων. Το σύνολο των 60 τάφων που ήρθαν στο φως είναι μοναδικό, καθώς για 

πρώτη φορά εντοπίστηκε σύνολο τάφων που ανήκουν σε πολεμιστές, προφανώς μέλη της μυκηναϊκής κοινότητας, που κατά τα χρόνια αυτά ανέλαβε την εξουσία στο νησί. Η μοναδική αρχαιολογική αξία του 

ευρήματος αλλά και η μοναδική ευκαιρία που δίδεται στην πόλη να αναδείξει, παράλληλα με το τμήμα του μινωικού οικισμού που απλώνεται στο λόφο Καστέλλι, και ένα τμήμα, το σημαντικότερο,
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αι στο ανακτορικό συγκρότημα της Κυδωνίας του 1600 π.Χ. Το συγκρότημα 

ι. Κατά την Υστερομινωική ΙΙΙ περίοδο (1400-1100 π.Χ.) η πόλη των Χανίων 

, ειδικά τον 14ο και 13ο αιώνα π.Χ. Εξαιρετικά σημαντικό γεγονός υπήρξε η ανεύρεση πινακίδων με Γραμμική Β΄ γραφή που χρονολογούνται στο 1300 π.Χ. (ΥΜ ΙΙΙΒ1). Οι 

η. Ο μινωικός οικισμός στο λόφο Καστέλι καταστρέφεται και εγκατελείπεται τελικά στην Υστερομινωική ΙΙΙΓ 

650 π.Χ.) έχουν επισημανθεί ελάχιστα μέχρι σήμερα στην πόλη παρά το πλήθος της 

αρχών του 7ου αιώνα π.Χ., που δεν σώθηκε. Από την κλασική Κυδωνία 

ς περιοχές. Τα οικοδομικά λείψανα της ελληνιστικής πόλης 

ή οργάνωσή της. Η ακρόπολη βρισκόταν στο λόφο Καστέλι. Μέρος του δομικού της υλικού έχει ενταχθεί στο βυζαντινό τείχος. 

ραγωγείου εντοπίστηκε στα νότια της πόλης. Από την περίοδο της 

ία εκτίθενται στο Μουσείο Χανίων. Η νεκρόπολη της Κυδωνίας παρουσιάζει 

τα δυτικά της πόλης και σε μεγάλο τμήμα της χρησιμοποιήθηκε η ίδια έκταση για 

πρώιμη ελληνιστική περίοδο. Στη μινωική περίοδο επικρατεί ο τύπος του λαξευτού θαλαμωτού. Χαρακτηριστικά δείγματα έχουν διατηρηθεί επισκέψιμα κάτω από 

και πολλοί λαξευτοί με ένα ή περισσότερους θαλάμους. Εντυπωσιακός είναι ο τύπος του λαξευτού 

ηγεί μακρύς δρόμος με σκαλοπάτια. Γύρω από μεγάλο κεντρικό χώρο υπάρχουν εννέα ταφικοί θάλαμοι με πόρτες. Επάνω από κάθε πόρτα 

ελληνιστικής Κυδωνίας και φανερώνει τις σχέσεις της πόλης με την 

κασίας χορήγησης εγκρίσεων για την έκδοση οικοδομικών αδειών για 

σκεται στο τελικό στάδιο υπογραφής από το ΥΠ.ΠΟ. Στο λόφο 

ική ς Κυδωνιάς στην Παλιά Πόλη Χανίων». Το έργο προέβλεπε τη διαμόρφωση 

ίνης. Στον Αξονα Προτεραιότητας 7 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Κρήτης» του Ε.Π. «Κρήτη και Νήσων Αιγαίου 2007-2013», έχει 

αρομηλίγκων και Σκορδυλών στην παλιά πόλη Χανίων». 

77) έχει ανασκαφεί τμήμα νεκροταφείου των μινωικών χρόνων, το οποίο εντάσσεται στον πυρήνα 

60 τάφων που ήρθαν στο φως είναι μοναδικό, καθώς για 

μυκηναϊκής κοινότητας, που κατά τα χρόνια αυτά ανέλαβε την εξουσία στο νησί. Η μοναδική αρχαιολογική αξία του 

Καστέλλι, και ένα τμήμα, το σημαντικότερο, της μινωικής 
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νεκρόπολης, κατέστησαν επιτακτικό το αίτημα της ΚΕ’ ΕΠΚΑ για τη συνολική απαλλοτρίωση του οικοπέδου. Ήδη το ΚΑΣ έχει γνωμοδοτ

ακινήτου και η ΚΕ’ ΕΠΚΑ παράλληλα έχει υποβάλλει στο ΥΠΟΟΤ προκαταρκτική πρόταση διαμόρφωσης και ανάδειξεις του χώρου και ένταξης του 
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νεκρόπολης, κατέστησαν επιτακτικό το αίτημα της ΚΕ’ ΕΠΚΑ για τη συνολική απαλλοτρίωση του οικοπέδου. Ήδη το ΚΑΣ έχει γνωμοδοτήσει υπέρ της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ή απευθείας εξαγοράς του 

και η ΚΕ’ ΕΠΚΑ παράλληλα έχει υποβάλλει στο ΥΠΟΟΤ προκαταρκτική πρόταση διαμόρφωσης και ανάδειξεις του χώρου και ένταξης του στο αστικό πράσινο της πόλης.

ΥΑ / ΦΕΚ ΤΥΠΟΣ ΕΙΔΟΣ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
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ήσει υπέρ της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ή απευθείας εξαγοράς του 

στο αστικό πράσινο της πόλης. 

ΕΙΔΟΣ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΧΡΟΝΙΚΗ ΦΟΡΕΑΣ 
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ΕΝΟΤΗΤΑ  ΜΝΗΜΕΙΟΥ 

Δ.Ε. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 

Νεροκούρου 

περιοχή 
ΥΑ Α/Φ31/36852/2942/12

Αρχαιολογικός 

Χώρος 

Νεροκούρου 

ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α1/Φ25/33010/1342/10

ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α1/Φ25/50457/1888 , ΦΕΚ 858/Β/7

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ25/47659/2487/22

ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ25/33542/1402/30

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/40978/1941/11

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ25/118636/5699/12
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ΚΗΡΥΞΗΣ 

ΥΑ Α/Φ31/36852/2942/12-10-1973, ΦΕΚ 1242/Β/16-10-1973 

Αρχαιολογικός 

Χώρος, 

 Ιστορικός Τόπος 

Φυσικοί Χώροι, 

Ιστορικοί Τόποι, 

Αρχαιολογικές Θέσεις

ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α1/Φ25/33010/1342/10-6-1980, ΦΕΚ 811/Β/26-8-1980 

ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α1/Φ25/50457/1888 , ΦΕΚ 858/Β/7-12-1984 

/47659/2487/22-10-1991, ΦΕΚ 992/Β/3-12-1991 

ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ25/33542/1402/30-6-1993 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/40978/1941/11-5-2007, ΦΕΚ 216/ΑΑΠ/29-5-2007 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ25/118636/5699/12-12-2007, ΦΕΚ 558/ΑΑΠ/31-12-2007 

Αρχαιολογικός 

Χώρος 

Αρχαιολογικές Θέσεις, 

Οικιστικά Σύνολα
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ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Φυσικοί Χώροι,  

Ιστορικοί Τόποι, 

Αρχαιολογικές Θέσεις 

Αρχαιότητα 
ΚΕ' ΕΠΚΑ 

ΥΠΕΧΩΔΕ  

Αρχαιολογικές Θέσεις, 

Οικιστικά Σύνολα 

Αρχαιότητα, 

Χαλκοκρατία, 

Βυζαντινή/ 

Μεταβυζαντινή 

ΚΕ' ΕΠΚΑ  

28η ΕΒΑ  

 



 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

 
 

 

Από το 1977 έως το 1982, διενεργήθηκε ελληνοϊταλική ανασκαφική έρευνα στο χώρο του σημερινού χωριού Νεροκούρου, λίγο έξω από 

συγκροτημένος κατά γειτονιές, που ιδρύθηκε προς το τέλος της μεσομινωικής περιόδου. Από τον οικισμό διατηρείται επισκέψιμη η Οικία Ι, που αρχιτεκτονικά ανήκει 

ακολουθεί τα ανακτορικά πρότυπα με πλακόστρωτα δάπεδα, πολύθυρο και όροφο. Από την κατασκ

ανήκουν στη Μεσομινωική ΙΙΙ/Υστερομινωική Ι περίοδο (1600 π.Χ.). Ανατολικά της οικίας Ι, βρέθηκε τετράγωνο κτίσμα με δάπεδο α

όλο κτίριο θυμίζει ληνό, που φαίνεται ότι δεν ανήκει στο μινωικό κτιριακό συγκρότημα. Επίσης, στο ΒΔ άκρο της ανασκαφής βρέθη

κατεύθυνση διαφορετική από τους τοίχους του κτιρίου. Η δεύτερη οικία βρέθηκε 300 μ. περίπου ανατολικά από την Οικία Ι, κοντά στη συμβολή 

Πρόκειται για τμήμα οικοδομήματος με δύο αποθηκευτικούς χώρους και πλακ

περιόδου, ενώ σε σωστική ανασκαφή στον ίδιο χώρο ήρθαν στο φως αρχιτεκτονικά λείψανα της ύστερης Νεολιθικής περιόδου. Εκτός α

στην ευρύτερη περιοχή του Νεροκούρου έχουν εντοπιστεί και ανασκαφεί και άλλες αρχαιότητες διαφόρων χρονικών περιόδων (μινωικώ

Για την αποτελεσματικότερη προστασία και ανάδειξη του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου Νεροκούρου (όπου σώζονται λείψανα εγκαταστ

χριστιανικά χρόνια), έχουν καθοριστεί στο σύνολο της ελεγχόμενης από πλευράς α

μεμονωμένες νησίδες (Αα, Αβ) του Αρχαιολογικού Χώρου καθορίζονται οι εξής χρήσεις γης: Απαγορεύονται οποιαδήποτε αλλοίωση του

αποθήκες κ.λπ.) για την οποία απαιτείται ή δεν απαιτείται άδεια της αρμόδιας πολεοδομικής αρχής. Επιτρέπονται μόνο οι ανοικτέ

εκτελούνται σε μικρό βάθος και πάντοτε ύστερα από έγκριση και με την επίβλεψη των συναρμόδιων Εφορειών Αρχαιοτήτων (ΚΕ' Εφορε

Μεταβυζαντινών Μνημείων). Στη ζώνη Β, υποδιαιρούμενη σε 2 τμήματα (Β1 και Β2), επιτρέπεται από πλευράς αρχαιολογικού νόμου η δόμηση, με ειδικούς όρους και περιορισμούς

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ25/33542/1402/30-6-1993. Οποιαδήποτε δραστηριότητα στη ζώνη αυτή θα επιτρέπεται εφ' όσον έχει την προ

προηγούμενη έγκριση της Υπηρεσίας μας και την επίβλεψη των συναρμόδιων Εφορειών (ΚΕ' ΕΠΚΑ και 13η ΕΒΑ) Αρχαιοτήτων.
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ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

Από το 1977 έως το 1982, διενεργήθηκε ελληνοϊταλική ανασκαφική έρευνα στο χώρο του σημερινού χωριού Νεροκούρου, λίγο έξω από την πόλη των Χανίων. Ανασκάφηκε εκτεταμένος οικισμός, 

ιδρύθηκε προς το τέλος της μεσομινωικής περιόδου. Από τον οικισμό διατηρείται επισκέψιμη η Οικία Ι, που αρχιτεκτονικά ανήκει 

ακολουθεί τα ανακτορικά πρότυπα με πλακόστρωτα δάπεδα, πολύθυρο και όροφο. Από την κατασκευή του κτιρίου καθώς και από την κεραμική προκύπτει ότι υπάρχουν δύο οικοδομικές φάσεις, που πρέπει να 

ανήκουν στη Μεσομινωική ΙΙΙ/Υστερομινωική Ι περίοδο (1600 π.Χ.). Ανατολικά της οικίας Ι, βρέθηκε τετράγωνο κτίσμα με δάπεδο από υδροκονίαμα και μικρή δε

όλο κτίριο θυμίζει ληνό, που φαίνεται ότι δεν ανήκει στο μινωικό κτιριακό συγκρότημα. Επίσης, στο ΒΔ άκρο της ανασκαφής βρέθηκε τμήμα λιθόστρωτου μονοπατιού, από πολύ μικρές ακανόνιστες πέτρες, με 

ιαφορετική από τους τοίχους του κτιρίου. Η δεύτερη οικία βρέθηκε 300 μ. περίπου ανατολικά από την Οικία Ι, κοντά στη συμβολή του νέου εθνικού δρόμου και του κοινοτικού προς Νεροκούρου. 

Πρόκειται για τμήμα οικοδομήματος με δύο αποθηκευτικούς χώρους και πλακόστρωτο δάπεδο, της ίδιας εποχής με την Οικία Ι. Μέσα στον αρχαιολογικό χώρο βρέθηκε λάκκος με κεραμική της Πρωτομινωικής 

περιόδου, ενώ σε σωστική ανασκαφή στον ίδιο χώρο ήρθαν στο φως αρχιτεκτονικά λείψανα της ύστερης Νεολιθικής περιόδου. Εκτός από τη μινωική εγκατάσταση, που περιλαμβάνεται στον αρχαιολογικό χώρο, 

στην ευρύτερη περιοχή του Νεροκούρου έχουν εντοπιστεί και ανασκαφεί και άλλες αρχαιότητες διαφόρων χρονικών περιόδων (μινωικών, κλασικών, ελληνιστικών, ρωμαϊκών και παλαιοχριστιανικών χρόνων).

α την αποτελεσματικότερη προστασία και ανάδειξη του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου Νεροκούρου (όπου σώζονται λείψανα εγκαταστάσεων διαφόρων εποχών από τα Πρωτομινωϊκά έως και τα 

χριστιανικά χρόνια), έχουν καθοριστεί στο σύνολο της ελεγχόμενης από πλευράς αρχαιολογικού νόμου περιοχής ζώνες προστασίας Α (Αα και Αβ) και Β (Β1 και Β2). Στις χαρακτηριζόμενες ως Ζώνη Α δύο 

μεμονωμένες νησίδες (Αα, Αβ) του Αρχαιολογικού Χώρου καθορίζονται οι εξής χρήσεις γης: Απαγορεύονται οποιαδήποτε αλλοίωση του εδάφους, η δόμησ

αποθήκες κ.λπ.) για την οποία απαιτείται ή δεν απαιτείται άδεια της αρμόδιας πολεοδομικής αρχής. Επιτρέπονται μόνο οι ανοικτές καλλιέργειες και τα απαιτούμενα απλά (με δίκτυο) έργα άρδευσης, με τον όρο ότι θα 

εκτελούνται σε μικρό βάθος και πάντοτε ύστερα από έγκριση και με την επίβλεψη των συναρμόδιων Εφορειών Αρχαιοτήτων (ΚΕ' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων 

ματα (Β1 και Β2), επιτρέπεται από πλευράς αρχαιολογικού νόμου η δόμηση, με ειδικούς όρους και περιορισμούς

. Οποιαδήποτε δραστηριότητα στη ζώνη αυτή θα επιτρέπεται εφ' όσον έχει την προβλεπόμενη από τις σχετικές διατάξεις του ΚΝ 5351/32 "περί Αρχαιοτήτων" 

προηγούμενη έγκριση της Υπηρεσίας μας και την επίβλεψη των συναρμόδιων Εφορειών (ΚΕ' ΕΠΚΑ και 13η ΕΒΑ) Αρχαιοτήτων. 
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την πόλη των Χανίων. Ανασκάφηκε εκτεταμένος οικισμός, 

ιδρύθηκε προς το τέλος της μεσομινωικής περιόδου. Από τον οικισμό διατηρείται επισκέψιμη η Οικία Ι, που αρχιτεκτονικά ανήκει στον τύπο της μινωικής έπαυλης. Η Οικία Ι 

ευή του κτιρίου καθώς και από την κεραμική προκύπτει ότι υπάρχουν δύο οικοδομικές φάσεις, που πρέπει να 

πό υδροκονίαμα και μικρή δεξαμενή με τοιχώματα από χοντρό υδροκονίαμα. Το 

κε τμήμα λιθόστρωτου μονοπατιού, από πολύ μικρές ακανόνιστες πέτρες, με 

του νέου εθνικού δρόμου και του κοινοτικού προς Νεροκούρου. 

όστρωτο δάπεδο, της ίδιας εποχής με την Οικία Ι. Μέσα στον αρχαιολογικό χώρο βρέθηκε λάκκος με κεραμική της Πρωτομινωικής 

ωική εγκατάσταση, που περιλαμβάνεται στον αρχαιολογικό χώρο, 

ν, κλασικών, ελληνιστικών, ρωμαϊκών και παλαιοχριστιανικών χρόνων). 

άσεων διαφόρων εποχών από τα Πρωτομινωϊκά έως και τα 

ρχαιολογικού νόμου περιοχής ζώνες προστασίας Α (Αα και Αβ) και Β (Β1 και Β2). Στις χαρακτηριζόμενες ως Ζώνη Α δύο 

εδάφους, η δόμηση καθώς και οποιαδήποτε κατασκευή (θερμοκήπια, 

ς καλλιέργειες και τα απαιτούμενα απλά (με δίκτυο) έργα άρδευσης, με τον όρο ότι θα 

ία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων - 13η Εφορεία Βυζαντινών και 

ματα (Β1 και Β2), επιτρέπεται από πλευράς αρχαιολογικού νόμου η δόμηση, με ειδικούς όρους και περιορισμούς, που αναφέρονται αναλυτικά στην 

βλεπόμενη από τις σχετικές διατάξεις του ΚΝ 5351/32 "περί Αρχαιοτήτων" 
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 

Δ.Ε. ΘΕΡΙΣΟΥ 
Σπήλαιο  

«Μαμελούκου τρύπα» 

ΥΑ 3888/21

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ25/47662/2490/22

ΦΕΚ 939/Β/14

Το σπήλαιο κατοικήθηκε στην μεταβατική νεολιθική (2900-2800 π.χ.) και κυρίως στην πρωτομινωϊκή περίοδο (2800

ως καταφύγιο. 

Για την αποτελεσματικότερη προστασία και ανάδειξη του Αρχαιολογικού Χώρου του Σπηλαίου Μαμελούκου, όπου σώζονται ορατά λείψαν

απόλυτης προστασίας, η περιοχή που περιλαμβάνει το σπήλαιο, σε ακτίνα 100 μ. γύρω από αυτό. Στην παραπάνω ζώνη Α απαγορεύονται οποιαδήποτε αλλοίωση το

κατασκευή (π.χ. θερμοκήπια, αποθήκες κλπ.), για τα οποία απαιτείται ή δεν απαιτείται άδε
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ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

ΥΑ / ΦΕΚ 
ΤΥΠΟΣ 

ΚΗΡΥΞΗΣ 
ΕΙΔΟΣ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 

ΥΑ 3888/21-2-1967, ΦΕΚ 168/Β/9-3-1967 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ25/47662/2490/22-10-1991, 

ΦΕΚ 939/Β/14-11-1991 

Αρχαιολογικός 

Χώρος 

Φυσικοί Χώροι, Σπήλαια, 

Αρχαιολογικές Θέσεις, 

Φυσικοί Χώροι, Σπήλαια, 

Αρχαιολογικές Θέσεις 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

2800 π.χ.) και κυρίως στην πρωτομινωϊκή περίοδο (2800-2160/2025 π.χ.), ενώ κατά την υστερομινωική ΙΙΙΒ φάση 

Για την αποτελεσματικότερη προστασία και ανάδειξη του Αρχαιολογικού Χώρου του Σπηλαίου Μαμελούκου, όπου σώζονται ορατά λείψανα αρχαιοτήτων μινωϊκής εποχής, καθορίστηκε ως Ζώνη Α, αδόμητη, 

ριοχή που περιλαμβάνει το σπήλαιο, σε ακτίνα 100 μ. γύρω από αυτό. Στην παραπάνω ζώνη Α απαγορεύονται οποιαδήποτε αλλοίωση το

κατασκευή (π.χ. θερμοκήπια, αποθήκες κλπ.), για τα οποία απαιτείται ή δεν απαιτείται άδεια της αρμόδιας πολεοδομικής αρχής. Επιτρέπονται μόνον οι ανοιχτές καλλιέργειες, με αβαθή άροση, καθώς και τα απλά (με 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 

Σελ. 152 από 486 

ΧΡΟΝΙΚΗ 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 
ΘΕΣΗ 

ΦΟΡΕΑΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Αρχαιότητα 
Χαρωδιά, 1200 μ 

ΝΑ του Κουκιανέ 

ΚΕ' ΕΠΚΑ  

ΕΠΣ Νότιας 

Ελλάδας  

 

2160/2025 π.χ.), ενώ κατά την υστερομινωική ΙΙΙΒ φάση φαίνεται ότι χρησιμοποιήθηκε 

α αρχαιοτήτων μινωϊκής εποχής, καθορίστηκε ως Ζώνη Α, αδόμητη, 

ριοχή που περιλαμβάνει το σπήλαιο, σε ακτίνα 100 μ. γύρω από αυτό. Στην παραπάνω ζώνη Α απαγορεύονται οποιαδήποτε αλλοίωση του εδάφους, η δόμηση, καθώς και οποιαδήποτε 

ια της αρμόδιας πολεοδομικής αρχής. Επιτρέπονται μόνον οι ανοιχτές καλλιέργειες, με αβαθή άροση, καθώς και τα απλά (με 
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 

δίκτυο), επιφανειακά έργα άρδευσης. Οι δραστηριότητες αυτές θα επιτρέπονται μόνον εφ' όσον έχουν την προηγούμενη έγκριση και 

Αρχαιοτήτων. 

Τα ευρήματα από το σπήλαιο Μαμελούκου εκτίθενται στο αρχαιολογικό μουσείο Χανίων, στο Ανατολικό τμήμα όπου βρίσκεται η Έκθεση

προϊστορικά σπήλαια του Νομού Χανίων (3500-1200 π.Χ.) όπως Πρωτομινωική κεραμική, μιμήσεις πρωτοελλαδικών «σαλτσιέρων» και πρωτοκυκλαδικό εδώλιο, καθώς και ένας ενεπίγρ

που βρέθηκε στα σπήλαια Σκουροχλάδας Κεραμειών και Μαμελούκου Περιβολίων.
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ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

ΥΑ / ΦΕΚ 
ΤΥΠΟΣ 

ΚΗΡΥΞΗΣ 
ΕΙΔΟΣ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 

δίκτυο), επιφανειακά έργα άρδευσης. Οι δραστηριότητες αυτές θα επιτρέπονται μόνον εφ' όσον έχουν την προηγούμενη έγκριση και την επίβλεψη της αρμόδιας ΚΕ' Εφορείας Προϊστορικών και κλασσικών 

Τα ευρήματα από το σπήλαιο Μαμελούκου εκτίθενται στο αρχαιολογικό μουσείο Χανίων, στο Ανατολικό τμήμα όπου βρίσκεται η Έκθεση της προϊστορικής συλλογής, η οποία περιλαμβάνει ευρήματα από τα

1200 π.Χ.) όπως Πρωτομινωική κεραμική, μιμήσεις πρωτοελλαδικών «σαλτσιέρων» και πρωτοκυκλαδικό εδώλιο, καθώς και ένας ενεπίγρ

Περιβολίων. 

ΥΑ / ΦΕΚ ΤΥΠΟΣ ΚΗΡΥΞΗΣ ΕΙΔΟΣ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
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ΧΡΟΝΙΚΗ 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 
ΘΕΣΗ 

ΦΟΡΕΑΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

της αρμόδιας ΚΕ' Εφορείας Προϊστορικών και κλασσικών 

της προϊστορικής συλλογής, η οποία περιλαμβάνει ευρήματα από τα 

1200 π.Χ.) όπως Πρωτομινωική κεραμική, μιμήσεις πρωτοελλαδικών «σαλτσιέρων» και πρωτοκυκλαδικό εδώλιο, καθώς και ένας ενεπίγραφος ψευδόστομος αμφορέας 

ΕΙΔΟΣ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 
ΧΡΟΝΙΚΗ 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

ΦΟΡΕΑΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 

Δ.Ε. ΘΕΡΙΣΟΥ Κοιλάδα Θερίσου 
ΥΑ Α/Φ31/36852/2942/12

Η περιοχή έχει χαρακτηριστεί ως αρχαιολογικός χώρος και τόπος ιστορικός και 

σχηματίζεται μία μικρή κοιλάδα με καλλιέργειες κηπευτικών και αμπέλια.
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Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

ΥΑ / ΦΕΚ ΤΥΠΟΣ ΚΗΡΥΞΗΣ ΕΙΔΟΣ ΜΝΗΜΕΙΟΥ

Α/Φ31/36852/2942/12-10-1973, ΦΕΚ 

1242/Β/16-10-1973 

Αρχαιολογικός Χώρος, 

Ιστορικός Τόπος 

Αρχαιολογικές Θέσεις, 

Ιστορικοί Τόποι

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Η περιοχή έχει χαρακτηριστεί ως αρχαιολογικός χώρος και τόπος ιστορικός και ιδιαίτερου φυσικού κάλλους. Στο φαρδύτερο μέρος του φαραγγιού της Θερίσου, που βρίσκεται στην είσοδό του, 

σχηματίζεται μία μικρή κοιλάδα με καλλιέργειες κηπευτικών και αμπέλια. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 

Σελ. 154 από 486 

ΕΙΔΟΣ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 
ΧΡΟΝΙΚΗ 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

ΦΟΡΕΑΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Αρχαιολογικές Θέσεις,  

Ιστορικοί Τόποι 
Αρχαιότητα 

ΚΕ' ΕΠΚΑ  

ΥΠΕΧΩΔΕ  

 

ιδιαίτερου φυσικού κάλλους. Στο φαρδύτερο μέρος του φαραγγιού της Θερίσου, που βρίσκεται στην είσοδό του, 



 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

 
 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 

Δ.Ε. ΘΕΡΙΣΟΥ Φρούριο Κάστελος 
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/52976/1179/9

 

Λείψανα τειχισμένης πόλης που χρονολογείται από τους κλασσικούς έως και τους 

Το φρούριο Κάστελος περιβάλλεται από τείχος με ημικυκλικούς και ορθογώνιους πύργους κατά διαστήματα και σχηματίζει ένα είδος 

όπως προκύπτει από ανασκαφικές έρευνες, αλλά και πληροφορίες των πηγών υπάρχουν τα λείψανα αρχαίας πόλης, πιθανόν η Κυδωνία.
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ΥΑ / ΦΕΚ ΤΥΠΟΣ ΚΗΡΥΞΗΣ ΕΙΔΟΣ ΜΝΗΜΕΙΟΥ

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/52976/1179/9-12-1994, 

ΦΕΚ 946/Β/21-12-1994 

Αρχαιολογικός Χώρος, 

Αρχαίο Μνημείο 

Ακροπόλεις, Αμυντικά 

Συγκροτήματα, Πύργοι, 

Αρχαιολογικές Θέσεις, 

Οικιστικά Σύνολα

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Λείψανα τειχισμένης πόλης που χρονολογείται από τους κλασσικούς έως και τους βυζαντινούς χρόνους, με τμήμα νεκροταφείου υστεροαρχαϊκών χρόνων (τέλος 6ου αι. π.χ.).

Το φρούριο Κάστελος περιβάλλεται από τείχος με ημικυκλικούς και ορθογώνιους πύργους κατά διαστήματα και σχηματίζει ένα είδος ακρόπολης στη νότια και υψηλότερη πλευρά του

όπως προκύπτει από ανασκαφικές έρευνες, αλλά και πληροφορίες των πηγών υπάρχουν τα λείψανα αρχαίας πόλης, πιθανόν η Κυδωνία. 
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Ακροπόλεις, Αμυντικά 

Συγκροτήματα, Πύργοι, 

Αρχαιολογικές Θέσεις, 

Οικιστικά Σύνολα 

Αρχαιότητα, 

Βυζαντινή, 

Μεταβυζαντινή 

ΚΕ' ΕΠΚΑ Χανιά  

28η ΕΒΑ Ρέθυμνο 

 

βυζαντινούς χρόνους, με τμήμα νεκροταφείου υστεροαρχαϊκών χρόνων (τέλος 6ου αι. π.χ.). 

ακρόπολης στη νότια και υψηλότερη πλευρά του. Στο χώρο του, 



 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

 
 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 

Δ.Ε. ΣΟΥΔΑΣ Αρχαία πόλη Άπτερα 

ΥΑ 11512/677/1161/6

ΥΑ Α/Φ31/36852/2942/12

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ25/41398/21217/24

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ25/63892/3532/29

 

Η Απτέρα ήταν μία από τις σπουδαιότερες πόλεις - κράτη της Κρήτης. Αναφέρεται ήδη στις πινακίδες της Γραμμικής Β γραφής (14ος 

οπότε καταστρέφεται από ισχυρό σεισμό σε συνδυασμό με τις επιθέσεις των Σαρακηνών. Η εξαιρετική της θέση επάνω στο εκτεταμένο πλάτωμα του λόφου, που δεσπόζει νοτιοανατολικά του κόλπου της 

Σούδας ενώ συγχρόνως ελέγχει τη γύρω ευρύτερη περιοχή, αποδείχθηκε ιδανική για την ανάπτυξη της σε ισχυρό εμπορικό και πολιτι

στις αντίστοιχες πλευρές της εισόδου του κόλπου της Σούδας, εξασφάλιζε τον έλεγχο όλης της θαλάσσιας δραστηριότητας. Οι γραπτ

δείχνουν ότι η περίοδος της μεγαλύτερης ακμής της πόλης ήταν οι πρώιμοι ελληνιστικοί χρόνοι (τέλος 4ου 

νόμισμα. Η περίοδος της ρωμαιοκρατίας, με την επιβολή της "ρωμαϊκ

παραγωγή σύμφωνα με το πρόγραμμα της ρωμαϊκής εξουσίας. Η κατοίκηση της συνεχίστηκε στα βυζαντινά χρόνια χωρίς ιδιαίτερη ακμή

Ιωάννη του Θεολόγου, που αναφέρεται ήδη σε Χρονικό του 1181 μ.Χ. Ανήκε στη Μονή Πάτμου και λειτουργούσε μέχρι τα μέσα της δεκ

Τούρκους κατακτητές κάστρο με στόχο τη καταστολή της Κρητικής Επανάστασης. 

Τα εντυπωσιακότερα, για την κατασκευή και το μέγεθος, από τα σωζόμενα αρχαία οικοδομήματα είναι τα συγκροτήματα των ρωμαϊκών 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
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Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

ΥΑ / ΦΕΚ 
ΤΥΠΟΣ 

ΚΗΡΥΞΗΣ ΜΝΗΜΕΙΟΥ

ΥΑ 11512/677/1161/6-4-1959, ΦΕΚ 150/Β/30-4-1959 

Α/Φ31/36852/2942/12-10-1973, ΦΕΚ 1242/Β/16-10-1973 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ25/41398/21217/24-8-1994, ΦΕΚ 669/Β/5-9-1994 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ25/63892/3532/29-12-1995, ΦΕΚ 39/Β/19-1-1996 

Αρχαιολογικός 

Χώρος,  

Ιστορικός 

Τόπος 

Ιστορικοί Τόποι, 

Αρχαιολογικές 

Θέσεις, Οικιστικά 

 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

κράτη της Κρήτης. Αναφέρεται ήδη στις πινακίδες της Γραμμικής Β γραφής (14ος - 13ος αι. π.Χ.) και εξακολουθεί να ζει μέχρι και τον 7ο αι. μ.Χ., 

σεις των Σαρακηνών. Η εξαιρετική της θέση επάνω στο εκτεταμένο πλάτωμα του λόφου, που δεσπόζει νοτιοανατολικά του κόλπου της 

Σούδας ενώ συγχρόνως ελέγχει τη γύρω ευρύτερη περιοχή, αποδείχθηκε ιδανική για την ανάπτυξη της σε ισχυρό εμπορικό και πολιτικό κέντρο. Με τα δύο λιμάνια, Μινώα (σημερινό Μαράθι) και Κίσαμο, 

στις αντίστοιχες πλευρές της εισόδου του κόλπου της Σούδας, εξασφάλιζε τον έλεγχο όλης της θαλάσσιας δραστηριότητας. Οι γραπτές πηγές και τα αποτελέσματα των μέχρι τώρα ανασκαφικών ερευνών 

ν ότι η περίοδος της μεγαλύτερης ακμής της πόλης ήταν οι πρώιμοι ελληνιστικοί χρόνοι (τέλος 4ου - 3ος αι. π.Χ.), οπότε ισχυροποιήθηκε και οικονομικά και πολιτικά και άρχισε να κόβει δικό της 

νόμισμα. Η περίοδος της ρωμαιοκρατίας, με την επιβολή της "ρωμαϊκής ειρήνης", σήμανε τη συρρίκνωση της πόλης σε οικονομικοπολιτικό επίπεδο αλλά συγχρόνως και την ανάπτυξή της στην αγροτική 

παραγωγή σύμφωνα με το πρόγραμμα της ρωμαϊκής εξουσίας. Η κατοίκηση της συνεχίστηκε στα βυζαντινά χρόνια χωρίς ιδιαίτερη ακμή. Σε κεντρικό σημείο της αρχαίας πόλης ιδρύθηκε η Μονή του Αγίου 

Ιωάννη του Θεολόγου, που αναφέρεται ήδη σε Χρονικό του 1181 μ.Χ. Ανήκε στη Μονή Πάτμου και λειτουργούσε μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1960. Κατά την περίοδο 1866

τακτητές κάστρο με στόχο τη καταστολή της Κρητικής Επανάστασης.  

Τα εντυπωσιακότερα, για την κατασκευή και το μέγεθος, από τα σωζόμενα αρχαία οικοδομήματα είναι τα συγκροτήματα των ρωμαϊκών δεξαμενών, που μαζί με τα πολυάριθμα πηγάδια και τις 
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ΕΙΔΟΣ 

ΜΝΗΜΕΙΟΥ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

ΦΟΡΕΑΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Ιστορικοί Τόποι, 

Αρχαιολογικές 

Θέσεις, Οικιστικά 

Σύνολα 

Αρχαιότητα ΚΕ' ΕΠΚΑ  

 

13ος αι. π.Χ.) και εξακολουθεί να ζει μέχρι και τον 7ο αι. μ.Χ., 

σεις των Σαρακηνών. Η εξαιρετική της θέση επάνω στο εκτεταμένο πλάτωμα του λόφου, που δεσπόζει νοτιοανατολικά του κόλπου της 

τρο. Με τα δύο λιμάνια, Μινώα (σημερινό Μαράθι) και Κίσαμο, 

ές πηγές και τα αποτελέσματα των μέχρι τώρα ανασκαφικών ερευνών 

3ος αι. π.Χ.), οπότε ισχυροποιήθηκε και οικονομικά και πολιτικά και άρχισε να κόβει δικό της 

ής ειρήνης", σήμανε τη συρρίκνωση της πόλης σε οικονομικοπολιτικό επίπεδο αλλά συγχρόνως και την ανάπτυξή της στην αγροτική 

ντρικό σημείο της αρχαίας πόλης ιδρύθηκε η Μονή του Αγίου 

αετίας του 1960. Κατά την περίοδο 1866-69 ανεγέρθηκε από τους 

δεξαμενών, που μαζί με τα πολυάριθμα πηγάδια και τις 



 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

 
 

 

στέρνες εξυπηρετούσαν τις ανάγκες της πόλης. Αυτές πρέπει να τροφοδοτούσαν και τις εγκαταστάσεις των δημόσιων και ιδιωτικών λουτρών που βρ

οικίας με περίστυλη αυλή (5 Χ 7 κίονες), που περιβάλλεται από στοά στεγασμένη

περισσότεροι από τους κίονες και μερικά κιονόκρανα. Το 1942 ανασκάφτηκε από τους Γερμανούς, ως δυνάμεις κατοχής, το λεγόμενο 

Η πόλη διέθετε θέατρο, το οποίο δεν έχει ακόμα αποκαλυφθεί πλήρως. Η Απτέρα περιβαλλόταν από τείχος, το οποίο σώζεται σήμερα 

την κύρια περίοδο κατασκευής του στον 4ο αι. π.Χ. Η κεντρική είσοδος της πόλης βρισκόταν στα δυτικά, ενώ υπήρχαν και άλλες δευτερεύουσες στα ανατο

εκτός των τειχών, στα δυτικά και στα ανατολικά της πόλης. Τα τελευταία χρόνια έχουν ανασ

4ου και 3ου αι. π.Χ.) και της περιόδου της ρωμαιοκρατίας. Κοντά στη δυτική είσοδο της πόλης, αποκαλύφθηκε ηρώον με ενεπίγραφο

εντοπίστηκαν υπολείμματα τελετουργιών της ελληνιστικής και της ρωμαϊκής περιόδου. Η Μονή του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου, που έ

των εργασιών που πραγματοποιούνται στον αρχαιολογικό χώρο. 

Για την αποτελεσματικότερη προστασία και ανάδειξη του Αρχαιολογικού Χώρου Απτέρας και της φυσιογνωμίας του, καθορίζονται στο 

περιοχής (όπου περιλαμβάνονται τα ερείπια της τειχισμένης αρχαίας πόλης Απτέρας με ορατά μνημεία μοναδικής διατήρησης) ζώνες προστασίας Α (Α1 και Α2) και Β. Στην παραπάνω οριοθετούμεν

Α (Α1+Α2) απόλυτης προστασίας του κυρίως Αρχαιολογικού Χώρου, καθορίζονται οι εξής χρήσεις γης: Απαγορεύονται οποιαδήποτε α

για την οποία απαιτείται ή δεν απαιτείται άδεια της αρμόδιας πολεοδομικής αρχής και οποιαδήποτε λατομική δραστηριότητα. Ειδικ

αρχαίας πόλης, ορίζονται επιπλέον τα εξής: α. Στη Ζώνη Α απαγορεύονται, εκτός των παραπάνω, για λόγους προστασίας και ανάδειξ

αρμόδια ΚΕ' ΕΠΚΑ κρίνει από πλευράς αρχαιολογικού νόμου, ότι δύνα

ορατά ερείπια και λοιπά ίχνη της αρχαίας πόλης, απαλλοτριώνονται σταδιακά, κατά τις κείμενες διατάξεις του Κ.Ν. 5351/32 "Περί

αρμόδια ΚΕ' ΕΠΚΑ κρίνει σε συγκεκριμένες περιπτώσεις και για λόγους προστασίας ορατών μνημείων, ότι επιβάλλεται η απαγόρευσή 

υφιστάμενο δασικό χαρακτήρα. Οποιαδήποτε από τις παραπάνω δραστηριότητες στη Ζώνη αυτή επιτρέπεται μόνο εφ' όσον έχει την προηγούμενη έγκρισ

όπου η ίδια κρίνει ότι απαιτείται. β. Η Ζώνη Α2, στο σύνολό της σχεδόν δασική έκταση,

καλλιέργειες, και των κτηνοτροφικών η βοσκή, απαγορευομένης κάθε άλλης χρήσης. Όλες οι παραπάνω δραστηριότητες θα επιτρέποντα

της αρμόδιας ΚΕ' ΕΠΚΑ. Στη Ζώνη Β η ΚΕ' ΕΠΚΑ θα επιτρέπει τη δόμηση με ειδικούς όρους και περιορισμούς.

Έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ 2007-2013 και υλοποιείται το έργο «Ανάδειξη κύριας (δυτικής) εισόδου Απτέρας». Έχει υποβληθεί

«Αποκατάσταση του αρχαίου θεάτρου της Απτέρας». 

 

 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

ρετούσαν τις ανάγκες της πόλης. Αυτές πρέπει να τροφοδοτούσαν και τις εγκαταστάσεις των δημόσιων και ιδιωτικών λουτρών που βρίσκονται προς τα δυτικά τους. Τμήμα μεγάλης ιδιωτικής 

οικίας με περίστυλη αυλή (5 Χ 7 κίονες), που περιβάλλεται από στοά στεγασμένη με κεραμίδια, έχει αποκαλυφθεί στη νοτιοδυτική περιοχή της πόλης. Στο εσωτερικό της αυλής είναι πεσμένοι οι 

περισσότεροι από τους κίονες και μερικά κιονόκρανα. Το 1942 ανασκάφτηκε από τους Γερμανούς, ως δυνάμεις κατοχής, το λεγόμενο "διμερές ιερό", ένας μ

Η πόλη διέθετε θέατρο, το οποίο δεν έχει ακόμα αποκαλυφθεί πλήρως. Η Απτέρα περιβαλλόταν από τείχος, το οποίο σώζεται σήμερα σε μήκος 4 χιλιομέτρων περίπου. Το είδος της δόμησης χρονολογεί 

ασκευής του στον 4ο αι. π.Χ. Η κεντρική είσοδος της πόλης βρισκόταν στα δυτικά, ενώ υπήρχαν και άλλες δευτερεύουσες στα ανατο

εκτός των τειχών, στα δυτικά και στα ανατολικά της πόλης. Τα τελευταία χρόνια έχουν ανασκαφεί τάφοι διαφόρων τύπων των γεωμετρικών χρόνων (8ου και 7ου αι. π.Χ.), των ελληνιστικών (κυρίως του 

4ου και 3ου αι. π.Χ.) και της περιόδου της ρωμαιοκρατίας. Κοντά στη δυτική είσοδο της πόλης, αποκαλύφθηκε ηρώον με ενεπίγραφους πεσσούς του 1ου 

εντοπίστηκαν υπολείμματα τελετουργιών της ελληνιστικής και της ρωμαϊκής περιόδου. Η Μονή του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου, που έχει εν μέρει αποκατασταθεί, λειτουργεί σήμερα ως χώρος υποδομής 

Για την αποτελεσματικότερη προστασία και ανάδειξη του Αρχαιολογικού Χώρου Απτέρας και της φυσιογνωμίας του, καθορίζονται στο σύνολο της ελεγχόμενης από πλευράς αρχαιολογικού Νόμου 

αρχαίας πόλης Απτέρας με ορατά μνημεία μοναδικής διατήρησης) ζώνες προστασίας Α (Α1 και Α2) και Β. Στην παραπάνω οριοθετούμεν

Α (Α1+Α2) απόλυτης προστασίας του κυρίως Αρχαιολογικού Χώρου, καθορίζονται οι εξής χρήσεις γης: Απαγορεύονται οποιαδήποτε αλλοίωση του εδάφους, η δόμηση καθώς και οποιαδήποτε κατασκευή, 

για την οποία απαιτείται ή δεν απαιτείται άδεια της αρμόδιας πολεοδομικής αρχής και οποιαδήποτε λατομική δραστηριότητα. Ειδικότερα για τα τμήματα Α1 και Α2, τα οποία χωρίζονται από το τείχος τη

αρχαίας πόλης, ορίζονται επιπλέον τα εξής: α. Στη Ζώνη Α απαγορεύονται, εκτός των παραπάνω, για λόγους προστασίας και ανάδειξης εγκείμενων αρχαιοτήτων και όλες οι καλλιέργειες, εκτός εάν η 

αρμόδια ΚΕ' ΕΠΚΑ κρίνει από πλευράς αρχαιολογικού νόμου, ότι δύναται να χορηγήσει την έγκρισή της προς τούτο σε κάποιες περιπτώσεις. Όλα τα αγροκτήματα στη Ζώνη αυτή, που περιλαμβάνουν 

ορατά ερείπια και λοιπά ίχνη της αρχαίας πόλης, απαλλοτριώνονται σταδιακά, κατά τις κείμενες διατάξεις του Κ.Ν. 5351/32 "Περί Αρχαιοτήτων". Στη Ζώνη Α1 επιτρέπεται μόνο η βοσκή, εκτός εάν η 

αρμόδια ΚΕ' ΕΠΚΑ κρίνει σε συγκεκριμένες περιπτώσεις και για λόγους προστασίας ορατών μνημείων, ότι επιβάλλεται η απαγόρευσή της. Όπου υπάρχουν δασικές εκτάσεις, αυτές θα διατηρήσουν τον 

κό χαρακτήρα. Οποιαδήποτε από τις παραπάνω δραστηριότητες στη Ζώνη αυτή επιτρέπεται μόνο εφ' όσον έχει την προηγούμενη έγκρισ

όπου η ίδια κρίνει ότι απαιτείται. β. Η Ζώνη Α2, στο σύνολό της σχεδόν δασική έκταση, θα διατηρήσει τον δασικό χαρακτήρα της, ενώ στις περιπτώσεις των γεωργικών εκτάσεων θα επιτρέπονται οι 

καλλιέργειες, και των κτηνοτροφικών η βοσκή, απαγορευομένης κάθε άλλης χρήσης. Όλες οι παραπάνω δραστηριότητες θα επιτρέπονται μόνο εφ' όσον έχουν την π

της αρμόδιας ΚΕ' ΕΠΚΑ. Στη Ζώνη Β η ΚΕ' ΕΠΚΑ θα επιτρέπει τη δόμηση με ειδικούς όρους και περιορισμούς. 

2013 και υλοποιείται το έργο «Ανάδειξη κύριας (δυτικής) εισόδου Απτέρας». Έχει υποβληθεί Τεχνικό Δελτίο και βρίσκεται σε διαδικασία ένταξης σε ΕΣΠΑ το έργο 
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ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 
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ίσκονται προς τα δυτικά τους. Τμήμα μεγάλης ιδιωτικής 

με κεραμίδια, έχει αποκαλυφθεί στη νοτιοδυτική περιοχή της πόλης. Στο εσωτερικό της αυλής είναι πεσμένοι οι 

"διμερές ιερό", ένας μικρός ναός που χρονολογήθηκε στον 5ο αι. π.Χ. 

σε μήκος 4 χιλιομέτρων περίπου. Το είδος της δόμησης χρονολογεί 

ασκευής του στον 4ο αι. π.Χ. Η κεντρική είσοδος της πόλης βρισκόταν στα δυτικά, ενώ υπήρχαν και άλλες δευτερεύουσες στα ανατολικά και στα βόρεια. Η νεκρόπολη βρισκόταν 

καφεί τάφοι διαφόρων τύπων των γεωμετρικών χρόνων (8ου και 7ου αι. π.Χ.), των ελληνιστικών (κυρίως του 

υς πεσσούς του 1ου - 2ου αι. μ.Χ. Ανάμεσα στους τάφους 

χει εν μέρει αποκατασταθεί, λειτουργεί σήμερα ως χώρος υποδομής 

σύνολο της ελεγχόμενης από πλευράς αρχαιολογικού Νόμου 

αρχαίας πόλης Απτέρας με ορατά μνημεία μοναδικής διατήρησης) ζώνες προστασίας Α (Α1 και Α2) και Β. Στην παραπάνω οριοθετούμενη Ζώνη 

λλοίωση του εδάφους, η δόμηση καθώς και οποιαδήποτε κατασκευή, 

ότερα για τα τμήματα Α1 και Α2, τα οποία χωρίζονται από το τείχος της 

ης εγκείμενων αρχαιοτήτων και όλες οι καλλιέργειες, εκτός εάν η 

ται να χορηγήσει την έγκρισή της προς τούτο σε κάποιες περιπτώσεις. Όλα τα αγροκτήματα στη Ζώνη αυτή, που περιλαμβάνουν 

ν". Στη Ζώνη Α1 επιτρέπεται μόνο η βοσκή, εκτός εάν η 

της. Όπου υπάρχουν δασικές εκτάσεις, αυτές θα διατηρήσουν τον 

κό χαρακτήρα. Οποιαδήποτε από τις παραπάνω δραστηριότητες στη Ζώνη αυτή επιτρέπεται μόνο εφ' όσον έχει την προηγούμενη έγκριση της αρμόδιας ΚΕ' ΕΠΚΑ και την επίβλεψη της, 

θα διατηρήσει τον δασικό χαρακτήρα της, ενώ στις περιπτώσεις των γεωργικών εκτάσεων θα επιτρέπονται οι 

ι μόνο εφ' όσον έχουν την προηγούμενη έγκριση και την επίβλεψη 

Τεχνικό Δελτίο και βρίσκεται σε διαδικασία ένταξης σε ΕΣΠΑ το έργο 



 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

 
 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 

Δ.Ε. ΣΟΥΔΑΣ 

Δ.Ε. ΑΡΜΕΝΩΝ 

Αρχαιολογικός χώρος 

μινωϊκού και 

ελληνιστικού οικισμού 

στην περιοχή Αζοϊρές / 

Αζογυρές Στύλου 

ΥΑ 21220/10

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ25/51421/2269/28

8-2008, ΦΕΚ 391/ΑΑΠ/5

Εντός του αρχαιολογικού χώρου έχουν αποκαλυφθεί σημαντικά μνημεία της μινωικής περιόδου, όπως θολωτός τάφος, τμήμα εργαστηρια

υστερομινωικής ΙΙΙΒ περιόδου (1300-1200 π.χ.). Επίσης, εντοπίστηκε τμήμα οι

Μικρή έκταση στο βόρειο άκρο της οριοθετημένης περιοχής, υπάγεται στην Δ.Ε. Σούδας

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

ΥΑ / ΦΕΚ ΤΥΠΟΣ ΚΗΡΥΞΗΣ ΕΙΔΟΣ ΜΝΗΜΕΙΟΥ

ΥΑ 21220/10-8-1967, ΦΕΚ 527/Β/24-8-1967 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ25/51421/2269/28-

2008, ΦΕΚ 391/ΑΑΠ/5-9-2008 

Αρχαιολογικός 

Χώρος 

Νεκρικοί Χώροι και 

Μνημεία, Βιοτεχνία / 

Βιομηχανία, 

Αρχαιολογικές Θέσεις, 

Εγκαταστάσεις 

Υποδομής / Παραγωγής, 

Οικιστικά Σύνολα, 

Τμήματα Κτιρίου 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Εντός του αρχαιολογικού χώρου έχουν αποκαλυφθεί σημαντικά μνημεία της μινωικής περιόδου, όπως θολωτός τάφος, τμήμα εργαστηριακής εγκατάστασης (κεραμικής καμίνου), μεγάλο κτήριο της 

1200 π.χ.). Επίσης, εντοπίστηκε τμήμα οικίας των ιστορικών χρόνων (αρχαϊκή – ρωμαϊκή περίοδος), καθώς και τμήματα κτηρίων και τάφοι της υστερορωμαϊκής περιόδου. 

Μικρή έκταση στο βόρειο άκρο της οριοθετημένης περιοχής, υπάγεται στην Δ.Ε. Σούδας. 
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ΕΙΔΟΣ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 
ΧΡΟΝΙΚΗ 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 
ΘΕΣΗ 

ΦΟΡΕΑΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Νεκρικοί Χώροι και 

Μνημεία, Βιοτεχνία / 

Αρχαιολογικές Θέσεις, 

Υποδομής / Παραγωγής, 

Αρχαιότητα, 

Προϊστορική, 

Χαλκοκρατία, 

Αρχαϊκή, 

Ελληνιστική 

Αζοϊρές / 

Αζογυρές 
ΚΕ' ΕΠΚΑ  

κής εγκατάστασης (κεραμικής καμίνου), μεγάλο κτήριο της 

ρωμαϊκή περίοδος), καθώς και τμήματα κτηρίων και τάφοι της υστερορωμαϊκής περιόδου.  



 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

 
 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 

Δ.Ε. ΣΟΥΔΑΣ Σπήλαιο "Κορακιά" ΥΑ 21220/10

Πρόκειται για μινωικό και ελληνικό σπήλαιο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

ΥΑ / ΦΕΚ ΤΥΠΟΣ ΚΗΡΥΞΗΣ 
ΕΙΔΟΣ 

ΜΝΗΜΕΙΟΥ 

ΥΑ 21220/10-8-1967, ΦΕΚ 527/Β/24-8-1967 
Αρχαιολογικός Χώρος,  

Αρχαίο Μνημείο 

Φυσικοί Χώροι, 

Σπήλαια, 

Αρχαιολογικές 

Θέσεις 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΥΑ / ΦΕΚ ΤΥΠΟΣ ΚΗΡΥΞΗΣ ΕΙΔΟΣ ΜΝΗΜΕΙΟΥ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 
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ΧΡΟΝΙΚΗ 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 
ΘΕΣΗ 

ΦΟΡΕΑΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Αρχαιότητα, 

Χαλκοκρατία 
Ασπροσυκιά 

ΚΕ' ΕΠΚΑ  

ΕΠΣ Νότιας 

Ελλάδας  

ΜΝΗΜΕΙΟΥ 
ΧΡΟΝΙΚΗ 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

ΦΟΡΕΑΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 



 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

 
 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 

Δ.Ε. ΘΕΡΙΣΟΥ 
Σπήλαιο Κάτω Σαρακήνα ή  

Ελληνικό στη Θέρισο 
ΥΑ 21220/10

Το σπήλαιο λατρείας Κάτω Σαρακήνα (ή Ελληνικό) μήκους 12 μέτρων, βρίσκεται 2,5 χιλιόμετρα από το Θέρισο. Στο σπήλαιο βρέθηκαν

πρωτογεωμετρικά. 
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ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

ΥΑ / ΦΕΚ ΤΥΠΟΣ ΚΗΡΥΞΗΣ ΕΙΔΟΣ ΜΝΗΜΕΙΟΥ

ΥΑ 21220/10-8-1967, ΦΕΚ 527/Β/24-8-1967 Αρχαίο Μνημείο 
Φυσικοί Χώροι, Σπήλαια, 

Αρχαιολογικές Θέσεις

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Το σπήλαιο λατρείας Κάτω Σαρακήνα (ή Ελληνικό) μήκους 12 μέτρων, βρίσκεται 2,5 χιλιόμετρα από το Θέρισο. Στο σπήλαιο βρέθηκαν πολλά όστρακα υπονεολιθικά, υστερομινωικά και 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
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ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 
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ΜΝΗΜΕΙΟΥ 
ΧΡΟΝΙΚΗ 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

ΦΟΡΕΑΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Σπήλαια, 

Αρχαιολογικές Θέσεις 
Προϊστορική 

ΚΕ' ΕΠΚΑ  

ΕΠΣ Νότιας Ελλάδας  

πολλά όστρακα υπονεολιθικά, υστερομινωικά και 



 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

 

 

 Βυζαντινές αρχαιότητες

Οι βυζαντινές αρχαιότητες είναι τα μνημεία που χρονολογούνται 

το 1830 και σε περίπτωση εκκλησιαστικών μνημείων τα παλαιότερα των 

περιοχή του Δήμου Χανίων καλύπτει η 28

αφορούν τόσο την προστασία της κινητής και ακίνητης πολιτιστικής κληρονομιάς

αιτημάτων των πολιτών που σχετίζονται με την πολιτιστική κληρονομιά.

προστασία της κινητής και ακίνητης πολιτιστικής κληρονομιάς

αφορούν την εφαρμογή της αρχαιολογικής Νομοθεσίας και προστασίας των αρχαιοτήτων βυζαντινών και 

μεταβυζαντινών χρόνων. Τέτοια είναι πρωτοχριστιανικοί τάφοι και νεκροταφεία, οικισμοί, οχυρώσεις, κοσμικά 

και εκκλησιαστικά κτίρια, ναοί, μονές, ψηφιδωτά δάπεδα, τοιχογραφίες, τέμπλα, φορητές εικόνες και 

εκκλησιαστικά αντικείμενα, χειρόγραφα και παλαιά έντυπα, νομίσματα, αγγεία, χάλκινα αντικείμενα

 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙ
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

 
ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

Βυζαντινές αρχαιότητες 

Οι βυζαντινές αρχαιότητες είναι τα μνημεία που χρονολογούνται την περίοδο από τον 4ο αιώνα μ.Χ. ως 

το 1830 και σε περίπτωση εκκλησιαστικών μνημείων τα παλαιότερα των εκάστοτε

περιοχή του Δήμου Χανίων καλύπτει η 28η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων (28η ΕΒΑ), με αρμοδιότητες που 

ροστασία της κινητής και ακίνητης πολιτιστικής κληρονομιάς όσο και την 

αιτημάτων των πολιτών που σχετίζονται με την πολιτιστική κληρονομιά. Συγκεκριμένα και όσο αφορά την 

προστασία της κινητής και ακίνητης πολιτιστικής κληρονομιάς, η 28η ΕΒΑ, είναι επιφορτισμένη 

αφορούν την εφαρμογή της αρχαιολογικής Νομοθεσίας και προστασίας των αρχαιοτήτων βυζαντινών και 

μεταβυζαντινών χρόνων. Τέτοια είναι πρωτοχριστιανικοί τάφοι και νεκροταφεία, οικισμοί, οχυρώσεις, κοσμικά 

ρια, ναοί, μονές, ψηφιδωτά δάπεδα, τοιχογραφίες, τέμπλα, φορητές εικόνες και 

χειρόγραφα και παλαιά έντυπα, νομίσματα, αγγεία, χάλκινα αντικείμενα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 
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την περίοδο από τον 4ο αιώνα μ.Χ. ως 

εκάστοτε εκατό ετών. Την χωρική 

ΕΒΑ), με αρμοδιότητες που 

όσο και την εξυπηρέτηση 

Συγκεκριμένα και όσο αφορά την 

επιφορτισμένη με θέματα που 

αφορούν την εφαρμογή της αρχαιολογικής Νομοθεσίας και προστασίας των αρχαιοτήτων βυζαντινών και 

μεταβυζαντινών χρόνων. Τέτοια είναι πρωτοχριστιανικοί τάφοι και νεκροταφεία, οικισμοί, οχυρώσεις, κοσμικά 

ρια, ναοί, μονές, ψηφιδωτά δάπεδα, τοιχογραφίες, τέμπλα, φορητές εικόνες και 

χειρόγραφα και παλαιά έντυπα, νομίσματα, αγγεία, χάλκινα αντικείμενα κ.λπ. 

 



 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

 
 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΥΑ / ΦΕΚ

Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ 

Μιναρές Αγ. Νικολάου 

(πλ. Σπλάντζιας) 

ΒΔ 3-11-1936, ΦΕΚ 492/Α/7

ΥΑ 89901/2722/23-12

Ι.Ν. Αγ. Νικολάου 

Σπλάντζιας 
ΥΑ 16307/9-9-1965, ΦΕΚ 605/Β/16

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

ΥΑ / ΦΕΚ 
ΤΥΠΟΣ 

ΚΗΡΥΞΗΣ 
ΕΙΔΟΣ ΜΝΗΜΕΙΟΥ

1936, ΦΕΚ 492/Α/7-11-1936 

12-1941, ΦΕΚ 227/Β/31-12-1941 
Αρχαίο Μνημείο Ισλαμικά Τεμένη, Θρησκευτικοί Χώροι

1965, ΦΕΚ 605/Β/16-9-1965 Αρχαίο Μνημείο Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί, Θρησκευτικοί Χώροι

  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 
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ΕΙΔΟΣ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 
ΧΡΟΝΙΚΗ 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

ΦΟΡΕΑΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Ισλαμικά Τεμένη, Θρησκευτικοί Χώροι 
Βυζαντινή, 

Μεταβυζαντινή 
28η ΕΒΑ  

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί, Θρησκευτικοί Χώροι 
Βυζαντινή, 

Μεταβυζαντινή 
28η ΕΒΑ  

 



 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

 
 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΥΑ / ΦΕΚ

Από τα πρώτα έργα των τούρκων στα Χανιά Κρήτης μετά την επικράτηση τους το 1645, ήταν η μετατροπή των εκκλησιών σε τζαμιά. Ο 

Τάγμα των Γενιτσάρων. 

Μέρη του ναού χρησιμοποιούταν για τις καθημερινές προσευχές των Τούρκων στρατιωτών και ονομάστηκε «Χιουγκάρ Τζαμισί» δηλαδή (το τζαμί του Ηγεμόνα). Εδώ φυλασσόταν και το ξ

Δερβίση, που ήταν ο πρώτος που μπήκε μέσα στην πόλη και θεωρούνταν ιερό και θαυματουργό.

Ο μιναρές ξεχωρίζει από τους υπόλοιπους που υπάρχουν στην πόλη των Χανίων γιατί είχε δύο εξώστες (σεριφιέδες). Τα μορφολογικά στοιχεία του συγκεκριμέν

ακολουθούν τη βενετσιάνικη παράδοση. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

ΥΑ / ΦΕΚ 
ΤΥΠΟΣ 

ΚΗΡΥΞΗΣ 
ΕΙΔΟΣ ΜΝΗΜΕΙΟΥ

Από τα πρώτα έργα των τούρκων στα Χανιά Κρήτης μετά την επικράτηση τους το 1645, ήταν η μετατροπή των εκκλησιών σε τζαμιά. Ο ναός του Αγίου Νικολάου, μετατράπηκε σε στρατώνα όπου έμενε το 

νές προσευχές των Τούρκων στρατιωτών και ονομάστηκε «Χιουγκάρ Τζαμισί» δηλαδή (το τζαμί του Ηγεμόνα). Εδώ φυλασσόταν και το ξ

Δερβίση, που ήταν ο πρώτος που μπήκε μέσα στην πόλη και θεωρούνταν ιερό και θαυματουργό. 

ους υπόλοιπους που υπάρχουν στην πόλη των Χανίων γιατί είχε δύο εξώστες (σεριφιέδες). Τα μορφολογικά στοιχεία του συγκεκριμέν

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 
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ΕΙΔΟΣ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 
ΧΡΟΝΙΚΗ 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

ΦΟΡΕΑΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ναός του Αγίου Νικολάου, μετατράπηκε σε στρατώνα όπου έμενε το 

νές προσευχές των Τούρκων στρατιωτών και ονομάστηκε «Χιουγκάρ Τζαμισί» δηλαδή (το τζαμί του Ηγεμόνα). Εδώ φυλασσόταν και το ξίφος του τούρκου 

ους υπόλοιπους που υπάρχουν στην πόλη των Χανίων γιατί είχε δύο εξώστες (σεριφιέδες). Τα μορφολογικά στοιχεία του συγκεκριμένου μιναρέ, που πρόσφατα αναστηλώθηκε 



 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

 
 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΥΑ / ΦΕΚ

Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ Τζαμί Συντριβανιού ΒΔ 13-1-1938, ΦΕΚ 18/Α/20

 

Λαμπρό δείγμα ισλαμικής τέχνης της Αναγέννησης που διακρίνεται για την ιδιορρυθμία του, είναι το μοναδικό από τα σωζόμενα τζα

Γιαλί τζαμί παρουσιάζει έντονα αραβικά χαρακτηριστικά. Κτίστηκε προς τιμήν του πρώτου φρουράρχου των Χανίων Κιουτσούκ Χασάν και μετά από έρευνα της 13ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτ

ότι στη θέση του υπήρχε μικρός μονόχωρος ναός. Το τζαμί είναι ένα κυβικό κτίσμα και καλύπτεται από ένα μεγάλο ημισφαιρικό χωρίς τύμπανο τρούλο που τον στηρίζουν τέσσε

δυτική και τη βόρεια πλευρά του περιβάλλεται από στοά στεγασμένη από έξι μικρούς τρούλους χωρίς 

κλειστή με τοξωτά ανοίγματα και έντονα νεοκλασικό ύφος. Το τέμενος Κιουτσούκ (μικρού) Χασάν ή Γιαλί Τζαμισί (τζαμί του γιαλού), όπως επικράτησε να λέγεται,

κατασκευάσει και άλλο όμοιό του στο χωριό Σπανιάκο του Σελίνου. Το τζαμί, στην αυλή του οποίου υπήρχαν φοινικόδεντρα και τάφο

αναπαλαιωμένο, χωρίς όμως τον μικρό αλλά γραφικό μιναρέ του που κατεδαφίστηκε το 1920 (κατ' άλλους το 1939). Λόγω του πολέμου, ύστερα από 

αείμνηστου καθηγητή Νικ. Β. Τωμαδάκη, μεταφέρθηκε εκεί το Αρχαιολογικό Μουσεί

προσφάτως ως χώρος εκδηλώσεων και εκθέσεων. 

 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

ΦΕΚ 
ΤΥΠΟΣ 

ΚΗΡΥΞΗΣ 
ΕΙΔΟΣ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

1938, ΦΕΚ 18/Α/20-1-1938 Αρχαίο Μνημείο Ισλαμικά Τεμένη, Θρησκευτικοί Χώροι 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Λαμπρό δείγμα ισλαμικής τέχνης της Αναγέννησης που διακρίνεται για την ιδιορρυθμία του, είναι το μοναδικό από τα σωζόμενα τζαμιά της πόλης που ανάγεται στο β' μισό του 17ου αιώνα. 

Κτίστηκε προς τιμήν του πρώτου φρουράρχου των Χανίων Κιουτσούκ Χασάν και μετά από έρευνα της 13ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτ

ναός. Το τζαμί είναι ένα κυβικό κτίσμα και καλύπτεται από ένα μεγάλο ημισφαιρικό χωρίς τύμπανο τρούλο που τον στηρίζουν τέσσε

δυτική και τη βόρεια πλευρά του περιβάλλεται από στοά στεγασμένη από έξι μικρούς τρούλους χωρίς τύμπανο. Αρχικά η στοά ήταν ανοικτή όπως συνηθίζεται στα τζαμιά. Γύρω στα 1880 η στοά μετατράπηκε σε 

Το τέμενος Κιουτσούκ (μικρού) Χασάν ή Γιαλί Τζαμισί (τζαμί του γιαλού), όπως επικράτησε να λέγεται,

κατασκευάσει και άλλο όμοιό του στο χωριό Σπανιάκο του Σελίνου. Το τζαμί, στην αυλή του οποίου υπήρχαν φοινικόδεντρα και τάφοι πασάδων και γενιτσάρων, σταμάτησε τη λειτουργία του το 1923. Σήμερα είναι 

, χωρίς όμως τον μικρό αλλά γραφικό μιναρέ του που κατεδαφίστηκε το 1920 (κατ' άλλους το 1939). Λόγω του πολέμου, ύστερα από πολλές περιπέτειες και με πρωτοβουλία και μέριμνα του 

αείμνηστου καθηγητή Νικ. Β. Τωμαδάκη, μεταφέρθηκε εκεί το Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων, ενώ αργότερα το τζαμί χρησιμοποιήθηκε ως αποθήκη, μουσείο λαϊκής τέχνης, Γραφείο Πληροφοριών του ΕΟΤ και 
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ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 
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ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Βυζαντινή, 

Μεταβυζαντινή 
28η ΕΒΑ  

 

 

μιά της πόλης που ανάγεται στο β' μισό του 17ου αιώνα. Αρχιτεκτονικά το 

Κτίστηκε προς τιμήν του πρώτου φρουράρχου των Χανίων Κιουτσούκ Χασάν και μετά από έρευνα της 13ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, διαπιστώθηκε 

ναός. Το τζαμί είναι ένα κυβικό κτίσμα και καλύπτεται από ένα μεγάλο ημισφαιρικό χωρίς τύμπανο τρούλο που τον στηρίζουν τέσσερα περίτεχνα πέτρινα τόξα. Από τη 

τύμπανο. Αρχικά η στοά ήταν ανοικτή όπως συνηθίζεται στα τζαμιά. Γύρω στα 1880 η στοά μετατράπηκε σε 

Το τέμενος Κιουτσούκ (μικρού) Χασάν ή Γιαλί Τζαμισί (τζαμί του γιαλού), όπως επικράτησε να λέγεται, ήταν έργο Αρμενίου αρχιτέκτονα, που είχε 

ι πασάδων και γενιτσάρων, σταμάτησε τη λειτουργία του το 1923. Σήμερα είναι 

πολλές περιπέτειες και με πρωτοβουλία και μέριμνα του 

ο Χανίων, ενώ αργότερα το τζαμί χρησιμοποιήθηκε ως αποθήκη, μουσείο λαϊκής τέχνης, Γραφείο Πληροφοριών του ΕΟΤ και 



 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

 
 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΥΑ / ΦΕΚ

Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ Ι.Ν. Αγ. Αικατερίνης ΥΑ 16307/9-9-1965, ΦΕΚ 605/Β/16

Είναι δίκλιτος με ενιαία πρόσοψη που καταλήγει σε αέτωμα. Στο κέντρο της υπάρχει η βάση δίλοβου καμπαναριού. Η πρόσοψη είναι 

επιστέφονται από γοτθίζοντα ανακουφιστικά τόξα. Στις πλάγιες όψεις έχει ανά ένα οξυκόρυφο παράθυρο. Εσωτερικά, οι κάθετες επιφάνειες των τ

δυο τόξα που πατούν σε λαξευτούς πεσσούς στον κυρίως ναό και ένα στενό άνοιγμα στο ιερό. Η αρχιτεκτονική του ναού έχει μεταβατικό χαρακτήρα από τις υστερογοτθικές μορφές στο ρεύμα του μανιερ

γεγονός που μας οδηγεί στη χρονολόγηση του στο δεύτερο μισό του 16ου αιώνα. Σε σύγκριση με του υπόλοιπους ορθόδοξους ναούς 

κυριαρχεί στους καθολικούς ναούς. Στα χρόνια της Τουρκοκρατίας χρησιμοποιήθηκε ως φούρνος και μέχρι πρόσφατα ως μηχανουργείο.

Αικατερίνη, στο όνομα της οποίας θεωρούσαν ότι ήταν αφιερωμένος ο ναός. Τελευταία, απαλλοτριώθηκε από την Αρχαιολογική Υπηρεσ

Αικατερίνης και του Αγίου Ιωάννη του Ερημίτη. 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

ΥΑ / ΦΕΚ 
ΤΥΠΟΣ 

ΚΗΡΥΞΗΣ 
ΕΙΔΟΣ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 

1965, ΦΕΚ 605/Β/16-9-1965 
Αρχαίο 

Μνημείο 
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί, Θρησκευτικοί Χώροι 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Είναι δίκλιτος με ενιαία πρόσοψη που καταλήγει σε αέτωμα. Στο κέντρο της υπάρχει η βάση δίλοβου καμπαναριού. Η πρόσοψη είναι διαμορφωμένη με τη χρήση πεσσών και λαξευτών γείσων και τα θυρώματα 

από γοτθίζοντα ανακουφιστικά τόξα. Στις πλάγιες όψεις έχει ανά ένα οξυκόρυφο παράθυρο. Εσωτερικά, οι κάθετες επιφάνειες των τοίχων χωρίζονται από τις καμάρες με γείσο. Τα κλίτη χωρίζονται από 

στενό άνοιγμα στο ιερό. Η αρχιτεκτονική του ναού έχει μεταβατικό χαρακτήρα από τις υστερογοτθικές μορφές στο ρεύμα του μανιερ

γεγονός που μας οδηγεί στη χρονολόγηση του στο δεύτερο μισό του 16ου αιώνα. Σε σύγκριση με του υπόλοιπους ορθόδοξους ναούς των Χανίων, εδώ εντοπίζεται η αποδοχή του αρχιτεκτονικού διάκοσμου, ο οποίος 

κυριαρχεί στους καθολικούς ναούς. Στα χρόνια της Τουρκοκρατίας χρησιμοποιήθηκε ως φούρνος και μέχρι πρόσφατα ως μηχανουργείο. Οι κάτοικοι της περιοχής πάντως συνέχισαν να λατρεύου

Αικατερίνη, στο όνομα της οποίας θεωρούσαν ότι ήταν αφιερωμένος ο ναός. Τελευταία, απαλλοτριώθηκε από την Αρχαιολογική Υπηρεσία αποκαταστάθηκε και παραδόθηκε και πάλι στη λατρεία στο όνομα της Αγίας 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 

Σελ. 165 από 486 

ΧΡΟΝΙΚΗ 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 
ΘΕΣΗ 

ΦΟΡΕΑΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Βυζαντινή, 

Μεταβυζαντινή 

πάροδος 

Καλλίστου 29 
28η ΕΒΑ  

 

διαμορφωμένη με τη χρήση πεσσών και λαξευτών γείσων και τα θυρώματα 

οίχων χωρίζονται από τις καμάρες με γείσο. Τα κλίτη χωρίζονται από 

στενό άνοιγμα στο ιερό. Η αρχιτεκτονική του ναού έχει μεταβατικό χαρακτήρα από τις υστερογοτθικές μορφές στο ρεύμα του μανιερισμού, 

των Χανίων, εδώ εντοπίζεται η αποδοχή του αρχιτεκτονικού διάκοσμου, ο οποίος 

Οι κάτοικοι της περιοχής πάντως συνέχισαν να λατρεύουν εκεί την Αγία 

ία αποκαταστάθηκε και παραδόθηκε και πάλι στη λατρεία στο όνομα της Αγίας 



 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

 
 

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΥΑ / ΦΕΚ

Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ Ι.Ν. Αγ. Ρόκκου ΥΑ 89901/2722/23-12-1941, ΦΕΚ 227/Β/31

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

ΥΑ / ΦΕΚ 
ΤΥΠΟΣ 

ΚΗΡΥΞΗΣ 
ΕΙΔΟΣ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

1941, ΦΕΚ 227/Β/31-12-1941 
Αρχαίο 

Μνημείο 

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί, 

Θρησκευτικοί Χώροι 

Βυζαντινή,

Μεταβυζαντινή

  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 

Σελ. 166 από 486 

ΧΡΟΝΙΚΗ 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 
ΘΕΣΗ 

ΦΟΡΕΑΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Βυζαντινή, 

Μεταβυζαντινή 
πλ. Αγ. Νικολάου 28η ΕΒΑ  

 



 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

 
 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΥΑ / ΦΕΚ

Σώζεται σε καλή κατάσταση στη βορειοδυτική γωνία της πλατείας της Σπλάντζιας, κοντά

αρχαιότερο ήταν το βόρειο, μια απλή κατασκευή χωρίς κανένα διάκοσμο. Αντίθετα, το νότιο κλίτος έχει κτιστεί εξ' ολοκλήρου από

μανιερισμού. Πρόκειται για κτίσμα με τονισμένους αρμούς στους πεσσούς, που καταλήγει στις στενές του πλευρές σε τριγωνικό αέτ

άξονα με ένα θύρωμα, ένα ορθογώνιο πλαίσιο για επιγραφή και ένα στρογγυλό φεγγίτη. Στη νότια όψη το κέντρο καταλαμβάνει θύρωμ

επιγραφή : «Αφιερωμένο στον άριστο και μέγιστο Θεό και στον Θείο Ρόκκο. 1630». Η επιγραφή D(IVO) ROCCO (στο θείο Ρόκκο) υπάρχει και στην πρόσοψη. Ο ναός φαίνεται να κτίστηκε μετά από

πανώλης από την οποία, όπως είναι γνωστό, προστάτευε ο Άγιος Ρόκκος. 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 

Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ 
Ναός Αγ. Φραγκίσκου  

(Τέμενος Γιουσούφ Πασά) 

ΥΑ 89901/2722/23

ΥΑ 75284/3600/7

 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

ΥΑ / ΦΕΚ 
ΤΥΠΟΣ 

ΚΗΡΥΞΗΣ 
ΕΙΔΟΣ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Σώζεται σε καλή κατάσταση στη βορειοδυτική γωνία της πλατείας της Σπλάντζιας, κοντά στο ναό του Αγίου Νικολάου. Αποτελείται από δυο διαφορετικής μορφής καμαροσκέπαστα κλίτη από τα οποία το 

αρχαιότερο ήταν το βόρειο, μια απλή κατασκευή χωρίς κανένα διάκοσμο. Αντίθετα, το νότιο κλίτος έχει κτιστεί εξ' ολοκλήρου από λαξευτή τοιχοποιία, σύμφωνα με τις αρχιτεκτονικές αντιλήψεις του βενετσιάνικου 

μανιερισμού. Πρόκειται για κτίσμα με τονισμένους αρμούς στους πεσσούς, που καταλήγει στις στενές του πλευρές σε τριγωνικό αέτωμα, χωρίς καταέτιο γείσο. Η κύρια δυτική όψη, έχει τονισμένο τον κατακόρυφο

άξονα με ένα θύρωμα, ένα ορθογώνιο πλαίσιο για επιγραφή και ένα στρογγυλό φεγγίτη. Στη νότια όψη το κέντρο καταλαμβάνει θύρωμα με τριγωνικό αέτωμα και δυο μεγάλα παράθυρα. Κάτω από το γείσο υπάρχει 

ον Θείο Ρόκκο. 1630». Η επιγραφή D(IVO) ROCCO (στο θείο Ρόκκο) υπάρχει και στην πρόσοψη. Ο ναός φαίνεται να κτίστηκε μετά από

ΥΑ / ΦΕΚ 
ΤΥΠΟΣ 

ΚΗΡΥΞΗΣ 
ΕΙΔΟΣ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 

ΥΑ 89901/2722/23-12-1941, ΦΕΚ 227/Β/31-12-1941 

ΥΑ 75284/3600/7-9-1955, ΦΕΚ 177/Β/27-9-1955 

Αρχαίο 

Μνημείο 
Ισλαμικά Τεμένη, Θρησκευτικοί Χώροι

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 

Σελ. 167 από 486 

ΧΡΟΝΙΚΗ 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 
ΘΕΣΗ 

ΦΟΡΕΑΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

στο ναό του Αγίου Νικολάου. Αποτελείται από δυο διαφορετικής μορφής καμαροσκέπαστα κλίτη από τα οποία το 

ωνα με τις αρχιτεκτονικές αντιλήψεις του βενετσιάνικου 

ωμα, χωρίς καταέτιο γείσο. Η κύρια δυτική όψη, έχει τονισμένο τον κατακόρυφο 

α με τριγωνικό αέτωμα και δυο μεγάλα παράθυρα. Κάτω από το γείσο υπάρχει 

ον Θείο Ρόκκο. 1630». Η επιγραφή D(IVO) ROCCO (στο θείο Ρόκκο) υπάρχει και στην πρόσοψη. Ο ναός φαίνεται να κτίστηκε μετά από κάποια επιδημία 

ΧΡΟΝΙΚΗ 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Ισλαμικά Τεμένη, Θρησκευτικοί Χώροι 
Βυζαντινή, 

Μεταβυζαντινή 
28η ΕΒΑ  

 



 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

 
 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΥΑ / ΦΕΚ

Το συγκρότημα βρίσκεται στη σημερινή οδό Χάληδων και στεγάζει το Αρχαιολογικό Μουσείο της πόλης. Σώζεται στο μεγαλύτερο μέρος του αλλοιωμένο από σύγχρονε

διπλή στοά (chiostro) με τα κελιά των μοναχών και τα άλλα κτίρια. Σήμερα η στοά είναι κατά το μεγαλύτερο μέρος της ενταγμένη στα σπίτια και τα κα

καθολικής εκκλησίας. Στη βόρεια πλευρά του ναού του Αγίου Φραγκίσκου σημειώνετ

του ως τζαμί. Οι πρόσφατες εργασίες αποκατάστασης του εσωτερικού του ναού αποκάλυψαν τις διάφορες οικοδομικές φάσεις, ορισμέν

Το αρχικό τμήμα του ναού διακρίνεται σαφώς στο μέσο του σημερινού και ήταν αρχικά καλυμμένο με ένα είδος σκαφωτής στέγης, που

ανακατασκευή της στέγης σε οξυκόρυφη καμάρα και διαχωρίστηκε το εσωτερικό του σε κλίτη. Τα πλάγια στεγάστηκαν με μισή οξυκόρυ

πλευράς, καλυμμένα από σταυροθόλια με έξεργες νευρώσεις και το γοτθικό μονόγραμμα του Χριστού στο κέντρο τους και διαμορφώθηκε η βόρεια όψη του ναού. Στα 1605, σύμφωνα με την χρονολογία

του πλάγιου τόξου, θα πρέπει αν τοποθετηθεί η προς ανατολάς επέκταση του ναού, η οποία συνδέεται ασφαλώς με την δημιου

ανασυγκρότησης της πόλης, μετά την κατασκευή των νέων οχυρώσεων. Άλλη μια προέκταση θα πρέπει να πραγματοποιήθηκε, πιθανότατα

Η βάση του πύργου του υψηλού καμπαναριού σώζεται στην ανατολική πλευρά του μνημείου. Στα χρόνια της Τουρκοκρατίας ο ναός του 

προστέθηκε στη βορειοδυτική πλευρά ο ερειπωμένος σήμερα μιναρές και η οκταγωνική κρήνη στην αυλή. Στη συνέχεια μετατράπηκε σε κινηματογράφο και κέντρο διασκέδασης. 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΥΑ / ΦΕΚ

Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ Ι.Ν. Αγ. Μαγδαληνής ΥΑ 10977/16-5-1967, ΦΕΚ 352/Β/31

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

ΥΑ / ΦΕΚ 
ΤΥΠΟΣ 
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σημερινή οδό Χάληδων και στεγάζει το Αρχαιολογικό Μουσείο της πόλης. Σώζεται στο μεγαλύτερο μέρος του αλλοιωμένο από σύγχρονε

) με τα κελιά των μοναχών και τα άλλα κτίρια. Σήμερα η στοά είναι κατά το μεγαλύτερο μέρος της ενταγμένη στα σπίτια και τα καταστήματα που υπάρχουν μέχρι την είσοδο της νεότερης 

καθολικής εκκλησίας. Στη βόρεια πλευρά του ναού του Αγίου Φραγκίσκου σημειώνεται στους χάρτες της εποχής η ύπαρξη ενός ωραίου κήπου, ανάλογου με αυτόν που υπάρχει σήμερα από την εποχή της λειτουργίας 

του ως τζαμί. Οι πρόσφατες εργασίες αποκατάστασης του εσωτερικού του ναού αποκάλυψαν τις διάφορες οικοδομικές φάσεις, ορισμένες από τις οποίες συνδέονται και με την πολεοδομική εξέλιξη της πόλης. 

Το αρχικό τμήμα του ναού διακρίνεται σαφώς στο μέσο του σημερινού και ήταν αρχικά καλυμμένο με ένα είδος σκαφωτής στέγης, που ενισχυόταν από έξεργες νευρώσεις (βεργία). Στην επόμενη φάση έγινε 

ανακατασκευή της στέγης σε οξυκόρυφη καμάρα και διαχωρίστηκε το εσωτερικό του σε κλίτη. Τα πλάγια στεγάστηκαν με μισή οξυκόρυφη καμάρα. Στη συνέχεια κατασκευάστηκαν τα τρία παρεκκλήσια της βόρειας 

το γοτθικό μονόγραμμα του Χριστού στο κέντρο τους και διαμορφώθηκε η βόρεια όψη του ναού. Στα 1605, σύμφωνα με την χρονολογία

του πλάγιου τόξου, θα πρέπει αν τοποθετηθεί η προς ανατολάς επέκταση του ναού, η οποία συνδέεται ασφαλώς με την δημιουργία της Ruga Magistra (οδός Χάληδων) κατά την διάρκεια των εργασιών πολεοδομικής 

ανασυγκρότησης της πόλης, μετά την κατασκευή των νέων οχυρώσεων. Άλλη μια προέκταση θα πρέπει να πραγματοποιήθηκε, πιθανότατα στα χρόνια της Τουρκοκρατίας με μια μονόχωρη κατ

Η βάση του πύργου του υψηλού καμπαναριού σώζεται στην ανατολική πλευρά του μνημείου. Στα χρόνια της Τουρκοκρατίας ο ναός του Αγίου Φραγκίσκου μετατράπηκε στο 

ος σήμερα μιναρές και η οκταγωνική κρήνη στην αυλή. Στη συνέχεια μετατράπηκε σε κινηματογράφο και κέντρο διασκέδασης. 
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1967, ΦΕΚ 352/Β/31-5-1967 
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σημερινή οδό Χάληδων και στεγάζει το Αρχαιολογικό Μουσείο της πόλης. Σώζεται στο μεγαλύτερο μέρος του αλλοιωμένο από σύγχρονες επεμβάσεις. Στη νότια πλευρά ήταν η 

ταστήματα που υπάρχουν μέχρι την είσοδο της νεότερης 

αι στους χάρτες της εποχής η ύπαρξη ενός ωραίου κήπου, ανάλογου με αυτόν που υπάρχει σήμερα από την εποχή της λειτουργίας 

ς οποίες συνδέονται και με την πολεοδομική εξέλιξη της πόλης.  

ενισχυόταν από έξεργες νευρώσεις (βεργία). Στην επόμενη φάση έγινε 

φη καμάρα. Στη συνέχεια κατασκευάστηκαν τα τρία παρεκκλήσια της βόρειας 

το γοτθικό μονόγραμμα του Χριστού στο κέντρο τους και διαμορφώθηκε η βόρεια όψη του ναού. Στα 1605, σύμφωνα με την χρονολογία στο κλειδί 

(οδός Χάληδων) κατά την διάρκεια των εργασιών πολεοδομικής 

στα χρόνια της Τουρκοκρατίας με μια μονόχωρη κατασκευή προς τα δυτικά.  

Αγίου Φραγκίσκου μετατράπηκε στο Γιουσούφ Πασά Τζαμισί. Τότε 

ος σήμερα μιναρές και η οκταγωνική κρήνη στην αυλή. Στη συνέχεια μετατράπηκε σε κινηματογράφο και κέντρο διασκέδασης.  
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ΠΕΡΙΟΔΟΣ 
ΘΕΣΗ 
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Βυζαντινή, 

Μεταβυζαντινή 
Χαλέπα 28η ΕΒΑ  



 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

 
 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΥΑ / ΦΕΚ

Η εκκλησία της Αγίας Μαγδαληνής, «ο ηγεμονικός ναός», κτίστηκε όταν ο Ύ

μιας εκκλησίας αφιερωμένης στη Μαρία Μαγδαληνή, σε ανάμνηση της διαμονής στα Χανιά της αδελφής του Μαρίας, συζύγου του Μεγάλου Δούκα της Ρωσίας Γεωργίου. Τα χρήματα κατέθεσε ο Πρίγκιπας Αρμ

στην Τράπεζα Κρήτης και τα σχέδια που είχαν εκπονηθεί στη Ρωσία παραδόθηκαν στο διευθυντή των Δημοσίων Έργων Παντζείρη για ν

αίθουσα που καταλήγει σε διακοσμητικό τρούλο ρωσικής μορφής και περιβάλλεται από περιμετρική στοά. Τελικά αποφασίστηκε η νέα 

σ'αυτή να λειτουργεί ορθόδοξος ιερέας. Την επίβλεψη για την εκτέλεση του έργου και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου ανέλ

τα εγκαίνια σε πολύ στενό κύκλο με παρουσία της βασίλισσας Όλγας της Ελλάδος, του Μητροπολίτη Κρήτης Ευγένιου και του Πρίγκιπα Γεώργιου, του υπασπιστή του πρί

Παπαδιαμαντόπουλου και της γυναίκας του. Ο Πρίγκιπας μετά την αναχώρηση του από την Κρήτ

στην Κρήτη και της αγάπης με την οποία τον περιέβαλε η κοινότητα της Χαλέπας.

 

 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

μονικός ναός», κτίστηκε όταν ο Ύπατος Αρμοστής Κρήτης Πρίγκιπας Γεώργιος προσέφερε στις αρχές του 1901 δέκα χιλιάδες ρούβλια και τα σχέδια για την ανέγερση 

διαμονής στα Χανιά της αδελφής του Μαρίας, συζύγου του Μεγάλου Δούκα της Ρωσίας Γεωργίου. Τα χρήματα κατέθεσε ο Πρίγκιπας Αρμ

στην Τράπεζα Κρήτης και τα σχέδια που είχαν εκπονηθεί στη Ρωσία παραδόθηκαν στο διευθυντή των Δημοσίων Έργων Παντζείρη για να τα μελετήσει. Πρόκειται για ιδιόρυθμο αρχιτεκτονικό τύπο ναού με ευρυγώνια 

αίθουσα που καταλήγει σε διακοσμητικό τρούλο ρωσικής μορφής και περιβάλλεται από περιμετρική στοά. Τελικά αποφασίστηκε η νέα εκκλησία, δυναμικότητας 80 ατόμων, ν' ανεγερθεί απέναν

σ'αυτή να λειτουργεί ορθόδοξος ιερέας. Την επίβλεψη για την εκτέλεση του έργου και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου ανέλαβε ο αρχιτέκτονας Χρήστος Τσολίνας. Στις 6 του Γενάρη του 1903 τελέσθηκαν 

ε παρουσία της βασίλισσας Όλγας της Ελλάδος, του Μητροπολίτη Κρήτης Ευγένιου και του Πρίγκιπα Γεώργιου, του υπασπιστή του πρί

Παπαδιαμαντόπουλου και της γυναίκας του. Ο Πρίγκιπας μετά την αναχώρηση του από την Κρήτη, προσέφερε το ναό τον Μάιο του 1909, στο Δήμο Χανίων και στη Χαλέπα, σε ανάμνηση των ημερών που πέρασε 

στην Κρήτη και της αγάπης με την οποία τον περιέβαλε η κοινότητα της Χαλέπας. 
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πατος Αρμοστής Κρήτης Πρίγκιπας Γεώργιος προσέφερε στις αρχές του 1901 δέκα χιλιάδες ρούβλια και τα σχέδια για την ανέγερση 

διαμονής στα Χανιά της αδελφής του Μαρίας, συζύγου του Μεγάλου Δούκα της Ρωσίας Γεωργίου. Τα χρήματα κατέθεσε ο Πρίγκιπας Αρμοστής 

α τα μελετήσει. Πρόκειται για ιδιόρυθμο αρχιτεκτονικό τύπο ναού με ευρυγώνια 

εκκλησία, δυναμικότητας 80 ατόμων, ν' ανεγερθεί απέναντι από τα Ανάκτορα και 

αβε ο αρχιτέκτονας Χρήστος Τσολίνας. Στις 6 του Γενάρη του 1903 τελέσθηκαν 

ε παρουσία της βασίλισσας Όλγας της Ελλάδος, του Μητροπολίτη Κρήτης Ευγένιου και του Πρίγκιπα Γεώργιου, του υπασπιστή του πρίγκιπα Λεμπέση και του ιδιαιτέρου γραμματέα 

η, προσέφερε το ναό τον Μάιο του 1909, στο Δήμο Χανίων και στη Χαλέπα, σε ανάμνηση των ημερών που πέρασε 



 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

 
 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 

Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ Ι.Ν. Ευαγγελιστρίας ΥΑ ΥΠΠΕ/Β1/Φ38/14550/476/2

Ο χώρος όπου οικοδομήθηκε η εκκλησία της Ευαγγελίστριας ήταν ανοικτός και στα νότια του βρισκόταν ο στάβλος του τουρκικού ιππ

Ρωσική Χωροφυλακή. Το οικόπεδο παραχωρήθηκε από την Κρητική Πολιτεί

παραχώρησε μεν το χώρο αλλά δεν μπορούσε να διαθέσει ούτε δραχμή για την ανέγερση του ναού. Με εράνους, λαχεία και διάφορες δ

Μυλωνάς δωρίζει τα απαιτούμενα σχέδια για την ανέγερση του. Στις 8 Οκτωβρίου 1908, με την παρουσία του Αλεξάνδρου Ζαΐμη, θεμε

της πρόσοψης. Αρχίζει πλέον το δυσκολότερο μέρος του έργου, η στέγαση και τα καμπαναριά που απαιτούν και πολλά χρήματα. Τότε 

χώρες τις Ευρώπης και στην Αμερική όπου έχουν αρχίσει να ριζώνουν οι πρώτοι Κρήτες μετανάστες. Γι' αυτό ο Χαλεπιανός Γεώργιος Παπαδογιαννάκης, αφού εφοδιάστηκε 

Ρωσία και τις άλλες χριστιανικές χώρες της Ευρώπης. Τα αποτελέσματα αυτής της εξόρμησης υπ

Ρωσία, όπως το μεγάλο κεντρικό πολυέλαιο, τη μεγάλη καμπάνα, τον επιτάφιο και άλλα πολύτιμα σκεύη. Η κατασκευή συνεχίστηκε ύσ

των χρημάτων. Ο Ναός της Ευαγγελίστριας είναι ο μεγαλύτερος των Χανίων, κτίστηκε σε σταυροειδή μορφή με τρούλο και έχει έντον

διακοσμητικά αρχιτεκτονικά στοιχεία. Η μελέτη και η επίβλεψη της κατασκευής του τρούλου και των καμπαναριών ανατέθηκε στον αρχιτέκτονα Α

μυστικά του τότε νεοεμφανιζόμενου μπετόν. Έτσι η αναδομή και το τέμπλο έγιναν από τσιμέντο, υλικό που χρησιμοποιήθηκε τότε για πρώτη φορά στην Κρήτη. Στις 12 Αυγούστου 1923 η εκκλησία της 

Ευαγγελίστριας Φακωθιανών στη Χαλέπα εγκαινιάστηκε από τον Επίσκοπο Χανιών Αγαθάγγελο Νινολάκη. 
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ΥΠΠΕ/Β1/Φ38/14550/476/2-3-1979, ΦΕΚ 338/Β/7-4-1979 
Αρχαίο 

Μνημείο 

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί,  

Θρησκευτικοί Χώροι 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Ο χώρος όπου οικοδομήθηκε η εκκλησία της Ευαγγελίστριας ήταν ανοικτός και στα νότια του βρισκόταν ο στάβλος του τουρκικού ιππικού, «ο κισλάς», που μετά την αναχώρηση των Τούρκων στέγαζε τη 

Ρωσική Χωροφυλακή. Το οικόπεδο παραχωρήθηκε από την Κρητική Πολιτεία για την ανέγερση ενός μεγάλου ενοριακού ναού που θα εξυπηρετούσε τις ανάγκες της περιοχής των Φακωθιανών. Η Κρητική Πολιτεί

παραχώρησε μεν το χώρο αλλά δεν μπορούσε να διαθέσει ούτε δραχμή για την ανέγερση του ναού. Με εράνους, λαχεία και διάφορες δωρεές συγκεντρώνεται ένα ικανό ποσόν και ο μηχανικός του Δημοσίου Μιλτιάδης 

Μυλωνάς δωρίζει τα απαιτούμενα σχέδια για την ανέγερση του. Στις 8 Οκτωβρίου 1908, με την παρουσία του Αλεξάνδρου Ζαΐμη, θεμελιώνεται η εκκλησία της Ευαγγελίστριας και προχωρεί η ανέγε

της πρόσοψης. Αρχίζει πλέον το δυσκολότερο μέρος του έργου, η στέγαση και τα καμπαναριά που απαιτούν και πολλά χρήματα. Τότε γίνεται η σκέψη να επεκταθεί ο έρανος στο εξωτερικό και κυρίως στις ορθόδοξες 

όπου έχουν αρχίσει να ριζώνουν οι πρώτοι Κρήτες μετανάστες. Γι' αυτό ο Χαλεπιανός Γεώργιος Παπαδογιαννάκης, αφού εφοδιάστηκε 

Ρωσία και τις άλλες χριστιανικές χώρες της Ευρώπης. Τα αποτελέσματα αυτής της εξόρμησης υπήρξαν καταπληκτικά. Εκτός από χρήματα ο Παπαδογιαννάκης έφερε και ωραιότατα εκκλησιαστικά είδη, κυρίως από τη 

Ρωσία, όπως το μεγάλο κεντρικό πολυέλαιο, τη μεγάλη καμπάνα, τον επιτάφιο και άλλα πολύτιμα σκεύη. Η κατασκευή συνεχίστηκε ύστερα από μετάβαση του Παπαδογιαννάκη και στην Αμερική για τη συγκέντρωση 

των χρημάτων. Ο Ναός της Ευαγγελίστριας είναι ο μεγαλύτερος των Χανίων, κτίστηκε σε σταυροειδή μορφή με τρούλο και έχει έντονο το νεοκλασικό στοιχείο. Οι τοίχοι φτιάχτηκαν από λαξευτή πέτρα με 

ά αρχιτεκτονικά στοιχεία. Η μελέτη και η επίβλεψη της κατασκευής του τρούλου και των καμπαναριών ανατέθηκε στον αρχιτέκτονα Αναστάσιο Λογοθέτη από τη Σύρο που είχε μυηθεί, στο εξωτερικό, στα 

έμπλο έγιναν από τσιμέντο, υλικό που χρησιμοποιήθηκε τότε για πρώτη φορά στην Κρήτη. Στις 12 Αυγούστου 1923 η εκκλησία της 

Ευαγγελίστριας Φακωθιανών στη Χαλέπα εγκαινιάστηκε από τον Επίσκοπο Χανιών Αγαθάγγελο Νινολάκη.  
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ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Βυζαντινή, 

Μεταβυζαντινή 
28η ΕΒΑ  

 

ικού, «ο κισλάς», που μετά την αναχώρηση των Τούρκων στέγαζε τη 

α για την ανέγερση ενός μεγάλου ενοριακού ναού που θα εξυπηρετούσε τις ανάγκες της περιοχής των Φακωθιανών. Η Κρητική Πολιτεία 

ς συγκεντρώνεται ένα ικανό ποσόν και ο μηχανικός του Δημοσίου Μιλτιάδης 

λιώνεται η εκκλησία της Ευαγγελίστριας και προχωρεί η ανέγερση μέχρι τη στέψη 

γίνεται η σκέψη να επεκταθεί ο έρανος στο εξωτερικό και κυρίως στις ορθόδοξες 

όπου έχουν αρχίσει να ριζώνουν οι πρώτοι Κρήτες μετανάστες. Γι' αυτό ο Χαλεπιανός Γεώργιος Παπαδογιαννάκης, αφού εφοδιάστηκε με τα κατάλληλα έγγραφα ξεκίνησε για τη 

ήρξαν καταπληκτικά. Εκτός από χρήματα ο Παπαδογιαννάκης έφερε και ωραιότατα εκκλησιαστικά είδη, κυρίως από τη 

Παπαδογιαννάκη και στην Αμερική για τη συγκέντρωση 

ο το νεοκλασικό στοιχείο. Οι τοίχοι φτιάχτηκαν από λαξευτή πέτρα με 

ναστάσιο Λογοθέτη από τη Σύρο που είχε μυηθεί, στο εξωτερικό, στα 

έμπλο έγιναν από τσιμέντο, υλικό που χρησιμοποιήθηκε τότε για πρώτη φορά στην Κρήτη. Στις 12 Αυγούστου 1923 η εκκλησία της 
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΥΑ / ΦΕΚ

Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ Ενετικός Φάρος ΥΑ 339/17-3-1962, ΦΕΚ 104/Β/27

 

Περίπου στα 1595 -1601 κατασκευάστηκε από τους Ενετούς ένας Φάρος, θεμελιωμένος στο φυσικό βράχο, που λειτούργησε ως πυρσός ανοιχτής φλόγας (φρ

σχεδιάγραμμα κάτοψης της πόλεως των Χανίων του 1689 του V. Coronelli.

κατασκευάσθηκε ο προμαχώνας του Αγίου Νικολάου. Ο τελευταίος κάλυπτε τη μεγάλη α

και ο πρόβολος, ο πύργος δηλαδή του Φάρου που υπάρχει μέχρι σήμερα. Εδράζεται στην ενετική τραπεζοειδή βάση πάνω σε φυσικό βρ

όπως αυτή διαμορφώθηκε από τα τέλη της Βενετοκρατίας και εξής. Την εποχή αυτή ο Φάρος πήρε τη μορφή που ξέρουμε. Ο πύργος του

βάσης είναι οκτάγωνο, το μεσαίο τμήμα είναι δεκαεξάγωνο και το τρίτο κυκλικό. Το υλικό κατασκευής της βάσης είναι της ίδιας π

των Χανίων.  Σύμφωνα με τους εγκυρότατους Αγγλικούς «φαροδείκτες» του 1847 και 1859 ο Φάρος αναστηλώθηκε 

Τεκμηριωμένη πληροφορία για το πρώτο του φωτιστικό μηχάνημα δεν υπάρχει, όπως δεν υπάρχει και κάπ

Ο νέος Φάρος είναι, όπως αναφέρθηκε, διαφορετικός από τον αρχικό. Θυμίζει περισσότερο μιναρέ και ως προς τη μορφή του και ως 

πυργίσκο. Γι αυτό και το μνημείο δεν κατατάσσεται σε κάποιον από τους τυποποιημένους πύργους των φάρων σε σχέση με την διατομ
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1962, ΦΕΚ 104/Β/27-3-1962 Αρχαίο Μνημείο Φάροι, Λιμενικές Εγκαταστάσεις 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1601 κατασκευάστηκε από τους Ενετούς ένας Φάρος, θεμελιωμένος στο φυσικό βράχο, που λειτούργησε ως πυρσός ανοιχτής φλόγας (φρ

της πόλεως των Χανίων του 1689 του V. Coronelli. Για την ανανέωση του νερού και την αποφυγή επιχωματώσεων, δημιουργήθηκε ένα άνοιγμα πάνω στο λιμενοβραχίονα και στο κέντρο το

κατασκευάσθηκε ο προμαχώνας του Αγίου Νικολάου. Ο τελευταίος κάλυπτε τη μεγάλη απόσταση μέχρι την είσοδο του λιμανιού, την οποία και προστάτευε, σε συνδυασμό με το φρούριο Φιρκά. Τότε κατασκευάσθηκε 

και ο πρόβολος, ο πύργος δηλαδή του Φάρου που υπάρχει μέχρι σήμερα. Εδράζεται στην ενετική τραπεζοειδή βάση πάνω σε φυσικό βράχο. Τα αρχιτεκτονικά του στοιχεία είναι συνδεδεμένα με την τοπική παράδοση, 

όπως αυτή διαμορφώθηκε από τα τέλη της Βενετοκρατίας και εξής. Την εποχή αυτή ο Φάρος πήρε τη μορφή που ξέρουμε. Ο πύργος του κτίσματος αποτελείται από τρία τμήματα διαφορετικής διατομής: το 

βάσης είναι οκτάγωνο, το μεσαίο τμήμα είναι δεκαεξάγωνο και το τρίτο κυκλικό. Το υλικό κατασκευής της βάσης είναι της ίδιας προέλευσης και ποιότητας με αυτό που οι Ενετοί κατασκεύασαν τις οχυρώσεις της πόλης 

ους Αγγλικούς «φαροδείκτες» του 1847 και 1859 ο Φάρος αναστηλώθηκε - πάνω στην Ενετική βάση του - και το 1839 λειτούργησε με την νέα για την εποχή τεχνολογία. 

Τεκμηριωμένη πληροφορία για το πρώτο του φωτιστικό μηχάνημα δεν υπάρχει, όπως δεν υπάρχει και κάποιο στοιχείο που να δείχνει το πότε σταμάτησε να λειτουργεί ως πυρσός ανοιχτής φλόγας.

Ο νέος Φάρος είναι, όπως αναφέρθηκε, διαφορετικός από τον αρχικό. Θυμίζει περισσότερο μιναρέ και ως προς τη μορφή του και ως προς την εσωτερική πέτρινη σκάλα, που οδηγεί

πυργίσκο. Γι αυτό και το μνημείο δεν κατατάσσεται σε κάποιον από τους τυποποιημένους πύργους των φάρων σε σχέση με την διατομή του. Είναι «φανός λιμένος» και αποτελείται μόνο από τον πύργο του Φάρου, 
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ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Ενετοκρατία 28η ΕΒΑ  

 

1601 κατασκευάστηκε από τους Ενετούς ένας Φάρος, θεμελιωμένος στο φυσικό βράχο, που λειτούργησε ως πυρσός ανοιχτής φλόγας (φρυκτωρία) κι αναφέρεται ως «φανάρι» σε 

Για την ανανέωση του νερού και την αποφυγή επιχωματώσεων, δημιουργήθηκε ένα άνοιγμα πάνω στο λιμενοβραχίονα και στο κέντρο του 

πόσταση μέχρι την είσοδο του λιμανιού, την οποία και προστάτευε, σε συνδυασμό με το φρούριο Φιρκά. Τότε κατασκευάσθηκε 

τεκτονικά του στοιχεία είναι συνδεδεμένα με την τοπική παράδοση, 

κτίσματος αποτελείται από τρία τμήματα διαφορετικής διατομής: το τμήμα της 

ροέλευσης και ποιότητας με αυτό που οι Ενετοί κατασκεύασαν τις οχυρώσεις της πόλης 

και το 1839 λειτούργησε με την νέα για την εποχή τεχνολογία. 

οιο στοιχείο που να δείχνει το πότε σταμάτησε να λειτουργεί ως πυρσός ανοιχτής φλόγας. 

προς την εσωτερική πέτρινη σκάλα, που οδηγεί στο μπαλκόνι με το γυάλινο 

ή του. Είναι «φανός λιμένος» και αποτελείται μόνο από τον πύργο του Φάρου, 
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 

χωρίς την κατοικία των φυλάκων όπως οι υπόλοιποι επιτηρούμενοι φάροι. Κι αυτό γιατί βρίσκεται σε κατοικημένη περιοχή οπότε δεν ήταν απαραίτητη η επίβλεψη

στον πύργο κατοικία φυλάκων. Παρά ταύτα, γύρω στα τέλη του 19ου αιώνα, κατασκευάσ

εσωτερικά υπάρχει κλίμακα από λιθοδομή που λειτουργεί και ως ελικοειδές στοιχείο ακαμψίας.

μηχάνημα «κατοπτρικό Δ΄ Τάξεως». Κατά το τέλος της τουρκικής κατοχής κατασκευάστηκε η σκάλα της ανατολικής πλευράς, στην είσο

το οκταγωνικό φυλάκιο με το μικρό τρούλο είναι νεότερες κατασκευές. Έχουν επίσης δημιουργηθεί αγωγοί μέσω των οποίων διέρχετα

Ο Φάρος, το στολίδι και «σήμα κατατεθέν» της πόλης, έχει ύψος 21 μ., 

σήμερα, όχι μόνο των Ελληνικών παραλίων και της Μεσογείου, αλλά κι ένας από τους παλαιότερους στον κόσμο.
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ων όπως οι υπόλοιποι επιτηρούμενοι φάροι. Κι αυτό γιατί βρίσκεται σε κατοικημένη περιοχή οπότε δεν ήταν απαραίτητη η επίβλεψη

στον πύργο κατοικία φυλάκων. Παρά ταύτα, γύρω στα τέλη του 19ου αιώνα, κατασκευάστηκε στη βάση του Φάρου κεραμοσκεπής κατοικία φυλάκων, που όμως κατεδαφίστηκε πριν από το 1967. Σε όλο το ύψος του 

εσωτερικά υπάρχει κλίμακα από λιθοδομή που λειτουργεί και ως ελικοειδές στοιχείο ακαμψίας. Το 1864 ο Φάρος περιήλθε στην δικαιοδοσία της Γαλλικής Εταιρίας Οθωμανικών Φάρων και λειτούργησε με φωτιστικό 

Κατά το τέλος της τουρκικής κατοχής κατασκευάστηκε η σκάλα της ανατολικής πλευράς, στην είσοδο δηλαδή του πύργου του Φάρου. Το περιμετρικό συμπαγές πέτρινο στηθαίο

το οκταγωνικό φυλάκιο με το μικρό τρούλο είναι νεότερες κατασκευές. Έχουν επίσης δημιουργηθεί αγωγοί μέσω των οποίων διέρχεται θαλάσσιο νερό κάτω από την επιφάνεια της βάσης του Φάρου.

Ο Φάρος, το στολίδι και «σήμα κατατεθέν» της πόλης, έχει ύψος 21 μ., με ύψος εστίας από την επιφάνεια της θάλασσας 26 μ. Το φως του φτάνει σε απόσταση 7 μιλίων. Είναι ο παλαιότερος που σώζεται μ

σήμερα, όχι μόνο των Ελληνικών παραλίων και της Μεσογείου, αλλά κι ένας από τους παλαιότερους στον κόσμο. 
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ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ων όπως οι υπόλοιποι επιτηρούμενοι φάροι. Κι αυτό γιατί βρίσκεται σε κατοικημένη περιοχή οπότε δεν ήταν απαραίτητη η επίβλεψη της λειτουργίας του από μία εφαπτόμενη ή κοντινή 

τηκε στη βάση του Φάρου κεραμοσκεπής κατοικία φυλάκων, που όμως κατεδαφίστηκε πριν από το 1967. Σε όλο το ύψος του 

ικής Εταιρίας Οθωμανικών Φάρων και λειτούργησε με φωτιστικό 

δο δηλαδή του πύργου του Φάρου. Το περιμετρικό συμπαγές πέτρινο στηθαίο, 

ι θαλάσσιο νερό κάτω από την επιφάνεια της βάσης του Φάρου. 

με ύψος εστίας από την επιφάνεια της θάλασσας 26 μ. Το φως του φτάνει σε απόσταση 7 μιλίων. Είναι ο παλαιότερος που σώζεται μέχρι 
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΥΑ / ΦΕΚ

Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ Εβραϊκή Συναγωγή 
ΥΑ 16307/9-9-1965, ΦΕΚ 

605/Β/16-9

 

Μετά την κατάληψη της πόλης των Χανίων από τους Τούρκους (1645) διαμορφώνεται μια νέα κατάσταση. Οι Τούρκοι ζουν 

κατοικίες τους κυρίως στη συνοικία, στα δυτικά της πόλης που πήρε το όνομα της από τη βενετσιάνικη πυριτιδαποθήκη (τουρκικά T

βρισκόταν στα ΒΔ της πόλεως, πίσω από το λιμάνι. Κεντρικός δρόμος τους ήταν η σημερινή οδός Κονδυλάκη όπου υπήρχαν τα σπίτια 

Kehal Hayyim. Ο Gerola στηριγμένος στο χάρτη του Coronelli ταυτίζει την Συναγωγή αυτή με την εκκλησία της Αγίας Αικατερίνης και δέχεται ότι έγινε Συναγωγή σ

και στα νότια έχει δύο μικρούς χώρους που συνδέονται με την Εβραϊκή τελετουργία.

των Χανίων από τους Γερμανούς. Κατά τα τέλη του 19ου αιώνα, η συνοικία έχει ωραία σπίτια και στενά δρομάκια αλλά και σωζόμενα βενετσι

του μισόφωτου, που βοηθά σε αναδρομές και αναπολήσεις". Παλαιότερα βρίσκονταν εκεί και τα Προξενεία των Μεγάλων Δυνάμεων, πρι

προσφέρονται για τις κοσμικές συναντήσεις των Χανιωτών, με τη μπάντα να παίζει τις γιορτινές μέρες. Στη βορειοδυτική πλευρά τ

αρκετά ευρύχωρος στρατών, πολύ περιποιημένος, καταλαμβάνει το εσωτερικόν μέρος του παλαιού φρουρίου του στηριζομένου επάνω εις τα παλαιά τείχη. Και κάτω από τα τείχη αυτά 

ωραία, αλλ' ακόμη απεριποίητος πλατεία, τα κράσπεδα της οποίας βρέχονται από το κουρασμένον της θαλάσση

ζυθοπωλείον με το επίκαιρον όνομα "Ακταίον" είναι ο μεγαλύτερος ανταγωνιστής του Δημαρχιακού Κήπου, ως Χανιώτικου κέντρου. Ει

μουσικήν του φλοίσβου καλύπτουσαν τας παραφωνίας ενός ξεκουρδισμένου βιολιού και ενός πολυπαθούς πιάνου, περνούν τα βράδια το
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ΧΡΟΝΙΚΗ 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

1965, ΦΕΚ 

9-1965 
Αρχαίο Μνημείο Συναγωγές, Θρησκευτικοί Χώροι 

Βυζαντινή,

Μεταβυζαντινή

  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Μετά την κατάληψη της πόλης των Χανίων από τους Τούρκους (1645) διαμορφώνεται μια νέα κατάσταση. Οι Τούρκοι ζουν κυρίως στις ανατολικές συνοικίες Καστέλι και Σπλάντζια, ενώ οι Χριστιανοί έχουν τις 

κατοικίες τους κυρίως στη συνοικία, στα δυτικά της πόλης που πήρε το όνομα της από τη βενετσιάνικη πυριτιδαποθήκη (τουρκικά Top-Hane) στην αρχή της οδού Θεοτοκοπούλου. Η Εβ

βρισκόταν στα ΒΔ της πόλεως, πίσω από το λιμάνι. Κεντρικός δρόμος τους ήταν η σημερινή οδός Κονδυλάκη όπου υπήρχαν τα σπίτια των επιφανών Εβραίων. Σε πάροδο της οδού Κονδυλάκη σώζεται η Συναγωγή του 

νος στο χάρτη του Coronelli ταυτίζει την Συναγωγή αυτή με την εκκλησία της Αγίας Αικατερίνης και δέχεται ότι έγινε Συναγωγή σ

και στα νότια έχει δύο μικρούς χώρους που συνδέονται με την Εβραϊκή τελετουργία. Όλοι οι Εβραίοι των Χανίων εξοντώθηκαν στο Β' Παγκόσμιο Πόλεμο όταν το πλοίο όπου είχαν επιβιβαστεί βυθίστηκε στα ανοιχτά 

Κατά τα τέλη του 19ου αιώνα, η συνοικία έχει ωραία σπίτια και στενά δρομάκια αλλά και σωζόμενα βενετσιάνικα κτίρια που "διατηρούν την ατμόσφαιρα της μεσαιωνικής σιωπής και 

του μισόφωτου, που βοηθά σε αναδρομές και αναπολήσεις". Παλαιότερα βρίσκονταν εκεί και τα Προξενεία των Μεγάλων Δυνάμεων, πριν μεταφερθούν στη Χαλέπα. Τώρα τα διάφορα κέντρα της προκυμαί

προσφέρονται για τις κοσμικές συναντήσεις των Χανιωτών, με τη μπάντα να παίζει τις γιορτινές μέρες. Στη βορειοδυτική πλευρά του Τοπχανά υψώνεται το φρούριο Φιρκά (= στρατιωτική μονάδα, μεραρχία).

καταλαμβάνει το εσωτερικόν μέρος του παλαιού φρουρίου του στηριζομένου επάνω εις τα παλαιά τείχη. Και κάτω από τα τείχη αυτά 

ωραία, αλλ' ακόμη απεριποίητος πλατεία, τα κράσπεδα της οποίας βρέχονται από το κουρασμένον της θαλάσσης κύμα. Μερικά ωραία σπίτια υψώνονται προς τ'

ζυθοπωλείον με το επίκαιρον όνομα "Ακταίον" είναι ο μεγαλύτερος ανταγωνιστής του Δημαρχιακού Κήπου, ως Χανιώτικου κέντρου. Εις εκείνο το "Ακταίον" όπου το καλοκαίρι π

μουσικήν του φλοίσβου καλύπτουσαν τας παραφωνίας ενός ξεκουρδισμένου βιολιού και ενός πολυπαθούς πιάνου, περνούν τα βράδια του καλοκαιριού Χανιώται συζητηταί και Χανιώτισσαι χαριτωμέναι και 
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πάροδος 

Κονδυλάκη 60-62 
28η ΕΒΑ  

 

κυρίως στις ανατολικές συνοικίες Καστέλι και Σπλάντζια, ενώ οι Χριστιανοί έχουν τις 

Hane) στην αρχή της οδού Θεοτοκοπούλου. Η Εβραϊκή συνοικία των Χανίων 

των επιφανών Εβραίων. Σε πάροδο της οδού Κονδυλάκη σώζεται η Συναγωγή του 

νος στο χάρτη του Coronelli ταυτίζει την Συναγωγή αυτή με την εκκλησία της Αγίας Αικατερίνης και δέχεται ότι έγινε Συναγωγή σε δεύτερη χρήση. Το κτίριο είναι μονόκλιτο θολωτό, 

Όλοι οι Εβραίοι των Χανίων εξοντώθηκαν στο Β' Παγκόσμιο Πόλεμο όταν το πλοίο όπου είχαν επιβιβαστεί βυθίστηκε στα ανοιχτά 

άνικα κτίρια που "διατηρούν την ατμόσφαιρα της μεσαιωνικής σιωπής και 

ν μεταφερθούν στη Χαλέπα. Τώρα τα διάφορα κέντρα της προκυμαίας 

ου Τοπχανά υψώνεται το φρούριο Φιρκά (= στρατιωτική μονάδα, μεραρχία). Ένας 

καταλαμβάνει το εσωτερικόν μέρος του παλαιού φρουρίου του στηριζομένου επάνω εις τα παλαιά τείχη. Και κάτω από τα τείχη αυτά απλώνεται μια ευρύχωρος και 

Μερικά ωραία σπίτια υψώνονται προς τ' αριστερά του παλαιού φρουρίου και ένα ωραίο 

ς εκείνο το "Ακταίον" όπου το καλοκαίρι προσφέρεται μπύρα Κλωναρίδου, με την 

υ καλοκαιριού Χανιώται συζητηταί και Χανιώτισσαι χαριτωμέναι και 



 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

 
 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΥΑ / ΦΕΚ

κομψόταται". 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΥΑ / ΦΕΚ

Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ 

Φρούριο Φιρκά ή  

προμαχώνας του San 

Salvatore 

ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/78223/2075 

π.ε./23-2-1981, ΦΕΚ 206/Β/8

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

ΥΑ / ΦΕΚ 
ΤΥΠΟΣ 

ΚΗΡΥΞΗΣ 
ΕΙΔΟΣ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΥΑ / ΦΕΚ 
ΤΥΠΟΣ 

ΚΗΡΥΞΗΣ 
ΕΙΔΟΣ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/78223/2075 

1981, ΦΕΚ 206/Β/8-4-1981 

Αρχαίο 

Μνημείο 

Αμυντικά Συγκροτήματα, Κάστρα / 

Φρούρια 
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ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Βυζαντινή, 

Μεταβυζαντινή 
28η ΕΒΑ  



 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

 
 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΥΑ / ΦΕΚ

 

Το φρούριο στη βορειοδυτική άκρη του λιμανιού, που διατηρεί το τουρκικό όνομα Φιρκά 

βάση του φάρου έκλεινε το λιμάνι σε περίπτωση πολιορκίας. Στο φρούριο ήταν η έδρα του Στρατιωτικού Διοικητή της πόλης. Εσωτερ

Σε θύρωμα του πρώτου ορόφου υπάρχει η επιγραφή "ALOYSIUS BRACADEUS PROVISOR CYDONIAE M.DCXX".

μέσο περίπου της αυλής υπάρχει μεγάλη δεξαμενή που συγκέντρωνε τα νερά από τις στέγες. Στα χρόνια της Τουρκοκρατίας και μέχρι σχετικά πρόσ

φυλακή. Στο γωνιακό πυργίσκο - σκοπιά του φρουρίου υψώθηκε την 1η Δεκεμβρί

Κωνσταντίνος, ο Πρωθυπουργός Ελευθέριος Βενιζέλος, ο Ναύαρχος Κουντουριώτης, οι επιζώντες αγωνιστές οπλαρχηγοί των Κρητικών Ε

επέτειος αυτή, με τη διοργάνωση ανάλογης επίσημης τελετής και αναρτάται συμβολικά και πάλι η Ελληνική σημαία στον ιστό του φρ

 

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΥΑ / ΦΕΚ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

ΥΑ / ΦΕΚ 
ΤΥΠΟΣ 

ΚΗΡΥΞΗΣ 
ΕΙΔΟΣ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Το φρούριο στη βορειοδυτική άκρη του λιμανιού, που διατηρεί το τουρκικό όνομα Φιρκά (Firka=στρατώνας), κατασκευάσθηκε για να προστατεύει την είσοδο του λιμανιού. Μια αλυσίδα από το Φιρκά μέχρι τη 

βάση του φάρου έκλεινε το λιμάνι σε περίπτωση πολιορκίας. Στο φρούριο ήταν η έδρα του Στρατιωτικού Διοικητή της πόλης. Εσωτερικά ο χώρος ήταν διαμορφωμένος σε στρατώνες και αποθήκες πολεμικού υλικού. 

Σε θύρωμα του πρώτου ορόφου υπάρχει η επιγραφή "ALOYSIUS BRACADEUS PROVISOR CYDONIAE M.DCXX". Τα κτίρια της δυτικής πτέρυγας είναι διαμορφωμένα σε δύο ορόφους με θολοσκέπαστα δωμάτια. Στο 

της αυλής υπάρχει μεγάλη δεξαμενή που συγκέντρωνε τα νερά από τις στέγες. Στα χρόνια της Τουρκοκρατίας και μέχρι σχετικά πρόσφατα, ο Φιρκάς χρησιμοποιήθηκε ως στρατώνας αλλά και ως 

σκοπιά του φρουρίου υψώθηκε την 1η Δεκεμβρίου 1913 σε επίσημη τελετή η Ελληνική σημαία της Ένωσης της Κρήτης με την Ελλάδα. Παρόντες ήταν ο τότε βασιλιάς της Ελλάδας 

Κωνσταντίνος, ο Πρωθυπουργός Ελευθέριος Βενιζέλος, ο Ναύαρχος Κουντουριώτης, οι επιζώντες αγωνιστές οπλαρχηγοί των Κρητικών Επαναστάσεων και πλήθη κόσμου. 

επέτειος αυτή, με τη διοργάνωση ανάλογης επίσημης τελετής και αναρτάται συμβολικά και πάλι η Ελληνική σημαία στον ιστό του φρουρίου.  

ΥΑ / ΦΕΚ 
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(Firka=στρατώνας), κατασκευάσθηκε για να προστατεύει την είσοδο του λιμανιού. Μια αλυσίδα από το Φιρκά μέχρι τη 

αμορφωμένος σε στρατώνες και αποθήκες πολεμικού υλικού. 

Τα κτίρια της δυτικής πτέρυγας είναι διαμορφωμένα σε δύο ορόφους με θολοσκέπαστα δωμάτια. Στο 

φατα, ο Φιρκάς χρησιμοποιήθηκε ως στρατώνας αλλά και ως 

ου 1913 σε επίσημη τελετή η Ελληνική σημαία της Ένωσης της Κρήτης με την Ελλάδα. Παρόντες ήταν ο τότε βασιλιάς της Ελλάδας 

εων και πλήθη κόσμου.  Στην εποχή μας, τιμάται κάθε χρόνο η 

ΧΡΟΝΙΚΗ 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 
ΘΕΣΗ 

ΦΟΡΕΑΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 



 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

 
 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΥΑ / ΦΕΚ

Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ 
Συγκρότημα τουρκικών 

λουτρών 

ΥΑ 16307/9-9-1965, ΦΕΚ 

605/Β/16-9

Το Χαμάμ βρίσκεται στην οδό Χάληδων στα Χανιά, κοντά στη θέση ρωμαϊκού λουτρού με ωραία ψηφιδωτά δάπεδα. Είναι ένα πολύτρουλο

Το Χαμάμ έχει κτιστεί στη θέση του βενετσιάνικου μοναστηριού της Αγίας Κλάρας που βρισκόταν απέναντι από τον Άγιο Φραγκίσκο.
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Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

ΥΑ / ΦΕΚ 
ΤΥΠΟΣ 

ΚΗΡΥΞΗΣ 
ΕΙΔΟΣ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

1965, ΦΕΚ 

9-1965 
Αρχαίο Μνημείο Λουτρά 

Βυζαντινή,

Μεταβυζαντινή

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Το Χαμάμ βρίσκεται στην οδό Χάληδων στα Χανιά, κοντά στη θέση ρωμαϊκού λουτρού με ωραία ψηφιδωτά δάπεδα. Είναι ένα πολύτρουλο κτίσμα, το οποίο έχει περιμετρική στοά που κατεδαφίστηκε το 1941. 

έχει κτιστεί στη θέση του βενετσιάνικου μοναστηριού της Αγίας Κλάρας που βρισκόταν απέναντι από τον Άγιο Φραγκίσκο. 
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Χάληδων 33-35 28η ΕΒΑ  

 

κτίσμα, το οποίο έχει περιμετρική στοά που κατεδαφίστηκε το 1941. 



 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

 
 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΥΑ / ΦΕΚ

Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ 
Συγκρότημα τουρκικών 

λουτρών 

ΥΑ 16307/9-9-1965, ΦΕΚ 

605/Β/16-9

Το χαμάμ σώζεται στη γωνία Ζαμπελίου και Δούκα της παλιάς πόλης των Χανίων. Πρόκειται για ένα οικοδόμημα με έξι μεγάλους ημισ

ένας όροφος. Η σχετικά απλή και ταπεινή εξωτερική εμφάνιση του κτιρίου, είναι χαρακτηριστικό των Τουρκικών Χαμάμ. Τα γυάλινα «μάτια» σε σχήμα καμπάνας που κοσμούν τους θόλους αποτελούν την

πηγή φωτισμού, με εξαίρεση τις βορειοδυτικές πλευρές, όπου υπάρχουν τρία τοξωτά παράθυρα. Το Χαμάμ σήμερα είναι ιδιοκτησ

 

 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

ΥΑ / ΦΕΚ 
ΤΥΠΟΣ 

ΚΗΡΥΞΗΣ 
ΕΙΔΟΣ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

1965, ΦΕΚ 

9-1965 
Αρχαίο Μνημείο Λουτρά 

Βυζαντινή,

Μεταβυζαντινή

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Το χαμάμ σώζεται στη γωνία Ζαμπελίου και Δούκα της παλιάς πόλης των Χανίων. Πρόκειται για ένα οικοδόμημα με έξι μεγάλους ημισφαιρικούς τρούλους χωρίς τύμπανο, στο οποίο μεταγενέστερα προστέθηκε 

κτιρίου, είναι χαρακτηριστικό των Τουρκικών Χαμάμ. Τα γυάλινα «μάτια» σε σχήμα καμπάνας που κοσμούν τους θόλους αποτελούν την

πηγή φωτισμού, με εξαίρεση τις βορειοδυτικές πλευρές, όπου υπάρχουν τρία τοξωτά παράθυρα. Το Χαμάμ σήμερα είναι ιδιοκτησία του Υπουργείου Πολιτισμού. 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 

Σελ. 177 από 486 

ΧΡΟΝΙΚΗ 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 
ΘΕΣΗ 

ΦΟΡΕΑΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Βυζαντινή, 

Μεταβυζαντινή 

οδός Ζαμπελίου 

49-53 και Πόρτου 
28η ΕΒΑ  

 

φαιρικούς τρούλους χωρίς τύμπανο, στο οποίο μεταγενέστερα προστέθηκε 

κτιρίου, είναι χαρακτηριστικό των Τουρκικών Χαμάμ. Τα γυάλινα «μάτια» σε σχήμα καμπάνας που κοσμούν τους θόλους αποτελούν την μοναδική 



 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

 
 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΥΑ / ΦΕΚ

Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ 
Πυλώνας Ρενιέρη και 

παρεκκλησιοειδές κτίριο 

ΥΑ 89901/2722/23

ΦΕΚ 227/Β/31-12

Το μέγαρο της ομώνυμης Βενετοκρητικής οικογένειας, σώζεται στην πάροδο Θεοφάνους. Από το εντυπωσιακό συγκρότημα των Renier σώ

Επάνω από το τοξωτό θύρωμα του διαβατικού σώζεται η επιγραφή: MULTA TULIT, FECITQUE AT STUDUIT DULCES/PATER, SUDAVIT ET ALSIT, SEMPER REQUIES CERENAT, C D C VIII. IDI B. IAN

έκαμε και μελέτησε ο γλυκύς πατέρας, κοπίασε και ίδρωσε. Ας τον σκεπάζει αιώνια γαλήνη. 1608. Ειδοί Ιανουαρίου

 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

ΥΑ / ΦΕΚ ΤΥΠΟΣ ΚΗΡΥΞΗΣ ΕΙΔΟΣ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 
ΧΡΟΝΙΚΗ 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΥΑ 89901/2722/23-12-1941, 

12-1941 
Αρχαίο Μνημείο Τμήματα Κτιρίου, Αστικά Κτίρια 

Βυζαντινή,

Μεταβυζαντινή

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Το μέγαρο της ομώνυμης Βενετοκρητικής οικογένειας, σώζεται στην πάροδο Θεοφάνους. Από το εντυπωσιακό συγκρότημα των Renier σώζεται σήμερα το μεγαλύτερο μέρος του αλλοιωμένου από επεμβάσεις. 

MULTA TULIT, FECITQUE AT STUDUIT DULCES/PATER, SUDAVIT ET ALSIT, SEMPER REQUIES CERENAT, C D C VIII. IDI B. IAN

έκαμε και μελέτησε ο γλυκύς πατέρας, κοπίασε και ίδρωσε. Ας τον σκεπάζει αιώνια γαλήνη. 1608. Ειδοί Ιανουαρίου-. 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 

Σελ. 178 από 486 

ΧΡΟΝΙΚΗ 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 
ΘΕΣΗ 

ΦΟΡΕΑΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Βυζαντινή, 

Μεταβυζαντινή 
οδός Θεοφάνους 28η ΕΒΑ  

 

ζεται σήμερα το μεγαλύτερο μέρος του αλλοιωμένου από επεμβάσεις. 

A TULIT, FECITQUE AT STUDUIT DULCES/PATER, SUDAVIT ET ALSIT, SEMPER REQUIES CERENAT, C D C VIII. IDI B. IAN - Πολλά έφερε, 



 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

 
 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΥΑ / ΦΕΚ 

Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ 

Ενετικά οχυρωματικά έργα 
ΥΑ 89901/2722/23-12-

ΦΕΚ 227/Β/31-12-1941

Ενετική επιγραφή σε σπίτι 
ΥΑ 89901/2722/23-12-

ΦΕΚ 227/Β/31-12-1941

Ενετικό μέγαρο 
ΥΑ 89901/2722/23-12-

ΦΕΚ 227/Β/31-12-1941

Ενετικό μέγαρο 
ΥΑ 89901/2722/23-12-

ΦΕΚ 227/Β/31-12-1941

Ενετικό μέγαρο 
ΥΑ 16307/9-9-1965, ΦΕΚ 

605/Β/16-9-1965

Ενετικό μέγαρο 
ΥΑ 16307/9-9-1965, ΦΕΚ 

605/Β/16-9-1965

Ενετικό μέγαρο 
ΥΑ 16307/9-9-1965, ΦΕΚ 

605/Β/16-9-1965

Ενετικό μέγαρο 
ΥΑ 16307/9-9-1965, ΦΕΚ 

605/Β/16-9-1965

Ενετικό μέγαρο 
ΥΑ 16307/9-9-1965, ΦΕΚ 

605/Β/16-9-1965

Ενετικό μέγαρο 
ΥΑ 16307/9-9-1965, ΦΕΚ 

605/Β/16-9-1965

Ενετικό μέγαρο 
ΥΑ 16307/9-9-1965, ΦΕΚ 

605/Β/16-9-1965

Ενετικό μέγαρο 
ΥΑ 16307/9-9-1965, ΦΕΚ 

605/Β/16-9-1965

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

ΤΥΠΟΣ ΚΗΡΥΞΗΣ ΕΙΔΟΣ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 
ΧΡΟΝΙΚΗ 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

-1941, 

1941 
Αρχαίο Μνημείο Αμυντικά Συγκροτήματα 

Βυζαντινή, 

Μεταβυζαντινή

-1941, 

1941 
Αρχαίο Μνημείο Τμήματα Κτιρίου, Αστικά Κτίρια 

Βυζαντινή, 

Μεταβυζαντινή

-1941, 

1941 
Αρχαίο Μνημείο Αστικά Κτίρια, Κέντρα Διοίκησης Ενετοκρατία 

-1941, 

1941 
Αρχαίο Μνημείο Αστικά Κτίρια, Κέντρα Διοίκησης Ενετοκρατία 

1965, ΦΕΚ 

1965 
Αρχαίο Μνημείο Αστικά Κτίρια, Κέντρα Διοίκησης Ενετοκρατία 

1965, ΦΕΚ 

1965 
Αρχαίο Μνημείο Αστικά Κτίρια, Κέντρα Διοίκησης Ενετοκρατία 

1965, ΦΕΚ 

1965 
Αρχαίο Μνημείο Αστικά Κτίρια, Κέντρα Διοίκησης Ενετοκρατία 

1965, ΦΕΚ 

1965 
Αρχαίο Μνημείο Αστικά Κτίρια, Κέντρα Διοίκησης Ενετοκρατία 

1965, ΦΕΚ 

1965 
Αρχαίο Μνημείο Αστικά Κτίρια, Κέντρα Διοίκησης Ενετοκρατία 

1965, ΦΕΚ 

1965 
Αρχαίο Μνημείο Αστικά Κτίρια, Κέντρα Διοίκησης Ενετοκρατία 

1965, ΦΕΚ 

1965 
Αρχαίο Μνημείο Αστικά Κτίρια, Κέντρα Διοίκησης Ενετοκρατία 

1965, ΦΕΚ 

1965 
Αρχαίο Μνημείο Αστικά Κτίρια, Κέντρα Διοίκησης Ενετοκρατία 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 
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ΘΕΣΗ 

ΦΟΡΕΑΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Μεταβυζαντινή 
 28η ΕΒΑ  

Μεταβυζαντινή 
πλ. Ελευθ. Βενιζέλου 28η ΕΒΑ  

 οδός Αγγέλου 28η ΕΒΑ  

 οδός Ζαμπελίου 43-45 28η ΕΒΑ  

 οδός Δούκα 29 28η ΕΒΑ  

 οδός Αγγέλου 1-5 28η ΕΒΑ  

 οδός Αγγέλου 7 και πάροδος 28η ΕΒΑ  

 οδός Ζαμπελίου 17-21 28η ΕΒΑ  

 οδός Θεοτοκοπούλου 68-76 28η ΕΒΑ  

 οδός Καψοκαλυβών 9-11 28η ΕΒΑ  

 οδός Κονδυλάκη 14-16 28η ΕΒΑ  

 οδός Κονδυλάκη 45-47 και Πόρτου 28η ΕΒΑ  



 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

 
 

 

Ενετικό μέγαρο 
ΥΑ 16307/9-9-1965, ΦΕΚ 

605/Β/16-9-1965

Ενετικό Μέγαρο  

(παλαιό Δημαρχείο) 

ΥΑ 16307/9-9-1965, ΦΕΚ 

605/Β/16-9-1965

Πρόσοψη ενετικού 

μεγάρου 

ΥΑ 16307/9-9-1965, ΦΕΚ 

605/Β/16-9-1965

Πρόσοψη ενετικού 

μεγάρου 

ΥΑ 16307/9-9-1965, ΦΕΚ 

605/Β/16-9-1965

Πρόσοψη ενετικού 

μεγάρου 

ΥΑ 16307/9-9-1965, ΦΕΚ 

605/Β/16-9-1965

Πρόσοψη ενετικού 

μεγάρου 

ΥΑ 89901/2722/23-12-

ΦΕΚ 227/Β/31-12-1941

ΥΑ 16307/9-9-1965, ΦΕΚ 

605/Β/16-9-1965

Συγκρότημα ενετικών 

κτιρίων 

ΥΑ 16307/9-9-1965, ΦΕΚ 

605/Β/16-9-1965

Συγκρότημα ενετικών 

μεγάρων 

ΥΑ 16307/9-9-1965, ΦΕΚ 

605/Β/16-9-1965

 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

1965, ΦΕΚ 

1965 
Αρχαίο Μνημείο Αστικά Κτίρια, Κέντρα Διοίκησης Ενετοκρατία 

1965, ΦΕΚ 

1965 
Αρχαίο Μνημείο Αστικά Κτίρια, Κέντρα Διοίκησης Ενετοκρατία 

1965, ΦΕΚ 

1965 
Αρχαίο Μνημείο Αστικά Κτίρια, Κέντρα Διοίκησης 

Βυζαντινή, 

Μεταβυζαντινή

1965, ΦΕΚ 

1965 
Αρχαίο Μνημείο Αστικά Κτίρια, Κέντρα Διοίκησης 

Βυζαντινή, 

Μεταβυζαντινή

1965, ΦΕΚ 

1965 
Αρχαίο Μνημείο Αστικά Κτίρια, Κέντρα Διοίκησης 

Βυζαντινή, 

Μεταβυζαντινή

-1941, 

1941 

1965, ΦΕΚ 

65 

αρχαίο μνημείο Αστικά Κτίρια, Κέντρα Διοίκησης 
Βυζαντινή/ 

Μεταβυζαντινή

1965, ΦΕΚ 

1965 
Αρχαίο Μνημείο Οικιστικά Σύνολα Ενετοκρατία 

1965, ΦΕΚ 

1965 

Αρχαίο Μνημείο 
Οικιστικά Σύνολα Ενετοκρατία 

  

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 
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 οδός Σκουφών 4 28η ΕΒΑ  

 οδός Χάληδων και Ζαμπελίου 28η ΕΒΑ  

Μεταβυζαντινή 
Θεοτοκοπούλου 20 28η ΕΒΑ  

Μεταβυζαντινή 
Θεοτοκοπούλου 30 28η ΕΒΑ  

Μεταβυζαντινή 
πάροδος Νικηφόρου επισκόπου 29 28η ΕΒΑ  

Μεταβυζαντινή 
οδός Ραδαμάνθυος 10 28η ΕΒΑ  

 οδός Βενέρη 28η ΕΒΑ  

 Θεοφάνους 6-8 και οδός Μόσχου 28η ΕΒΑ  

 

 



 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

 
 

 

Τα 400 χρόνια της κατοχής των Ενετών έχουν αφήσει έντονα τα σημάδια τους στην παλιά πόλη με τα σοκάκια, στα τείχη, στο ενετικ

ανεγέρθηκαν εξαιρετικά κτήρια, δείγματα αρχιτεκτονικής, που κοσμούν ακόμη και σήμερα την πόλη των Χανίων. Το βενετσιάνικο ρυμ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Τα 400 χρόνια της κατοχής των Ενετών έχουν αφήσει έντονα τα σημάδια τους στην παλιά πόλη με τα σοκάκια, στα τείχη, στο ενετικό κάστρο στο λιμάνι. Κατά την περίοδο της 

ανεγέρθηκαν εξαιρετικά κτήρια, δείγματα αρχιτεκτονικής, που κοσμούν ακόμη και σήμερα την πόλη των Χανίων. Το βενετσιάνικο ρυμοτομικό σύστημα έδωσαν στην πόλη τον αέρα ευρωπαϊκής μεγαλούπολης.

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 
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ό κάστρο στο λιμάνι. Κατά την περίοδο της Ενετοκρατίας στα Χανιά 

οτομικό σύστημα έδωσαν στην πόλη τον αέρα ευρωπαϊκής μεγαλούπολης. 



 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

 
 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΥΑ / ΦΕΚ

Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ 

Τουρκικό μέγαρο 
ΥΑ 16307/9-9-1965, ΦΕΚ 

605/Β/16-9-1965

Τουρκικό μέγαρο 
ΥΑ 16307/9-9-1965, ΦΕΚ 

605/Β/16-9-1965

Τουρκικό μέγαρο με κρήνη 
ΥΑ 16307/9-9-1965, ΦΕΚ 

605/Β/16-9-1965

Τουρκικό θύρωμα 
ΥΑ 16307/9-9-1965, ΦΕΚ 

605/Β/16-9-1965

Τουρκικό θύρωμα 
ΥΑ 16307/9-9-1965, ΦΕΚ 

605/Β/16-9-1965

Τουρκικό θύρωμα 
ΥΑ 16307/9-9-1965, ΦΕΚ 

605/Β/16-9-1965

Θύρωμα 
ΥΑ 89901/2722/23-12

227/Β/31-12-1941

Θύρωμα 
ΥΑ 89901/2722/23-12

227/Β/31-12-1941

Θύρωμα με κλίμακα και εξώστη 
ΥΑ 89901/2722/23-12

227/Β/31-12-1941

Θύρωμα οικίας (Μεταφέρθηκε 

στο Μουσείο Χανίων) 

ΥΑ 89901/2722/23-12

227/Β/31-12-1941

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

ΥΑ / ΦΕΚ ΤΥΠΟΣ ΚΗΡΥΞΗΣ ΕΙΔΟΣ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 
ΧΡΟΝΙΚΗ 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

1965, ΦΕΚ 

1965 
Αρχαίο Μνημείο Αστικά Κτίρια, Κέντρα Διοίκησης 

Βυζαντινή,

Μεταβυζαντινή

1965, ΦΕΚ 

1965 
Αρχαίο Μνημείο Αστικά Κτίρια, Κέντρα Διοίκησης 

Βυζαντινή,

Μεταβυζαντινή

1965, ΦΕΚ 

1965 
Αρχαίο Μνημείο 

Συστήματα Ύδρευσης, Κρήνες, 

Αστικά Κτίρια, Κέντρα Διοίκησης 

Βυζαντινή,

Μεταβυζαντινή

1965, ΦΕΚ 

1965 
Αρχαίο Μνημείο Τμήματα Κτιρίου, Αστικά Κτίρια 

Βυζαντινή,

Μεταβυζαντινή

1965, ΦΕΚ 

1965 
Αρχαίο Μνημείο Τμήματα Κτιρίου, Αστικά Κτίρια 

Βυζαντινή,

Μεταβυζαντινή

1965, ΦΕΚ 

1965 
Αρχαίο Μνημείο Τμήματα Κτιρίου, Αστικά Κτίρια 

Βυζαντινή,

Μεταβυζαντινή

12-1941, ΦΕΚ 

1941 
Αρχαίο Μνημείο Αστικά Κτίρια, Κέντρα Διοίκησης 

Βυζαντινή,

Μεταβυζαντινή

12-1941, ΦΕΚ 

1941 
Αρχαίο Μνημείο Αστικά Κτίρια, Κέντρα Διοίκησης 

Βυζαντινή,

Μεταβυζαντινή

12-1941, ΦΕΚ 

1941 
Αρχαίο Μνημείο Αστικά Κτίρια, Κέντρα Διοίκησης 

Βυζαντινή,

Μεταβυζαντινή

12-1941, ΦΕΚ 

1941 
Αρχαίο Μνημείο Αστικά Κτίρια, Κέντρα Διοίκησης 

Βυζαντινή,

Μεταβυζαντινή

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 
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ΧΡΟΝΙΚΗ 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 
ΘΕΣΗ 

ΦΟΡΕΑΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Βυζαντινή, 

Μεταβυζαντινή 
οδός Θεοφάνους 9 28η ΕΒΑ  

Βυζαντινή, 

Μεταβυζαντινή 

πάροδος 

Κονδυλάκη 49 
28η ΕΒΑ  

Βυζαντινή, 

Μεταβυζαντινή 

Θεοφάνους και 

πάροδος 

Κουντουριώτου 

20-22 

28η ΕΒΑ  

Βυζαντινή, 

Μεταβυζαντινή 

οδός Δωροθέου 

επισκόπου 6 
28η ΕΒΑ  

Βυζαντινή, 

Μεταβυζαντινή 
οδός Αγ. Δέκα 14 28η ΕΒΑ  

Βυζαντινή, 

Μεταβυζαντινή 

οδός Αγ. Δέκα 15-

17 
28η ΕΒΑ  

Βυζαντινή, 

Μεταβυζαντινή 
οδός Αγ. Μάρκου 28η ΕΒΑ  

Βυζαντινή, 

Μεταβυζαντινή 
οδός Λιθινών 3 28η ΕΒΑ  

Βυζαντινή, 

Μεταβυζαντινή 
 28η ΕΒΑ  

Βυζαντινή, 

Μεταβυζαντινή 

οδός Χατζημιχάλη-

Νταλιάνη 14 
28η ΕΒΑ  



 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

 
 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΥΑ / ΦΕΚ

 

Με την κατάληψη της πόλης των Χανίων τον Αύγουστο του 1645, 

Νέες συνθήκες ζωής διαμορφώνονται, συνδεδεμένες στενά με τη θρησκευτική και κοινωνική οργάνωση του κατακτητή.

και για την ανοικοδόμηση νέων. Κατασκευάζονται επίσης δημόσια λουτρά, από τα οποία τρία σώζονται μέχρι σήμερα, όπως και δημόσιες κρήνες, συνδ

μουσουλμανική θρησκεία. Χτίζονται ακόμη δημόσια κτίρια, όπως στρατώνες,

απαγορεύεται η οικοδόμηση έξω από αυτό. 

 

 

 

 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

ΥΑ / ΦΕΚ ΤΥΠΟΣ ΚΗΡΥΞΗΣ ΕΙΔΟΣ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 
ΧΡΟΝΙΚΗ 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 οι κοινωνικοπολιτικές συνθήκες αλλάζουν σημαντικά. Το μουσουλμανικό στοιχείο αποτελεί την

Νέες συνθήκες ζωής διαμορφώνονται, συνδεδεμένες στενά με τη θρησκευτική και κοινωνική οργάνωση του κατακτητή. Οι νέοι κατακτητές φροντίζουν, εκτός από την μετατροπή των καθολικών εκκλησιών σε τζαμιά, 

κοδόμηση νέων. Κατασκευάζονται επίσης δημόσια λουτρά, από τα οποία τρία σώζονται μέχρι σήμερα, όπως και δημόσιες κρήνες, συνδεμένες συνήθως με τα τζαμιά, σύμφωνα με τα καθιερωμένα στην 

μουσουλμανική θρησκεία. Χτίζονται ακόμη δημόσια κτίρια, όπως στρατώνες, νοσοκομεία και άλλες στρατιωτικές εγκαταστάσεις, εκτός από τις ενετικές και γίνεται συμπλήρωση της οχύρωσης του φρουρίου, ενώ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 
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ΧΡΟΝΙΚΗ 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 
ΘΕΣΗ 

ΦΟΡΕΑΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 

οι κοινωνικοπολιτικές συνθήκες αλλάζουν σημαντικά. Το μουσουλμανικό στοιχείο αποτελεί την άρχουσα τάξη με φεουδαρχικό χαρακτήρα. 

ι νέοι κατακτητές φροντίζουν, εκτός από την μετατροπή των καθολικών εκκλησιών σε τζαμιά, 

εμένες συνήθως με τα τζαμιά, σύμφωνα με τα καθιερωμένα στην 

νοσοκομεία και άλλες στρατιωτικές εγκαταστάσεις, εκτός από τις ενετικές και γίνεται συμπλήρωση της οχύρωσης του φρουρίου, ενώ 



 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

 
 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΥΑ / ΦΕΚ

Δ.Ε. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 

Ι. Μονή Αγίου 

Ελευθερίου 

ΥΑ ΥΠΠΕ/Β1/Φ38/15675/357/10

3-1982, ΦΕΚ 180/Β/21

Η μονή του Αγίου Ελευθερίου βρίσκεται στο χωριό Μουρνιές. Ήκμασε κατά τη διάρκεια της τουρκοκρατίας, οπότε και συνενώθηκε με 

έγγραφα του 16ου αιώνα που βρέθηκαν στα αρχείο της Μονής της Μεγίστης Λαύρας. Η μονή συνδέεται με το Άγιο Όρος από την εποχή 

 

 

 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

ΥΑ / ΦΕΚ ΤΥΠΟΣ ΚΗΡΥΞΗΣ ΕΙΔΟΣ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 

ΥΑ ΥΠΠΕ/Β1/Φ38/15675/357/10-

1982, ΦΕΚ 180/Β/21-4-1982 
Αρχαίο Μνημείο 

Μοναστηριακά Συγκροτήματα, 

Θρησκευτικοί Χώροι 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Η μονή του Αγίου Ελευθερίου βρίσκεται στο χωριό Μουρνιές. Ήκμασε κατά τη διάρκεια της τουρκοκρατίας, οπότε και συνενώθηκε με τη μονή της Χρυσοπηγής. Στοιχεία για την 

έγγραφα του 16ου αιώνα που βρέθηκαν στα αρχείο της Μονής της Μεγίστης Λαύρας. Η μονή συνδέεται με το Άγιο Όρος από την εποχή της άλωσης της Κρήτης από το Νικηφόρο Φωκά.

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 
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ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Βυζαντινή, 

Μεταβυζαντινή 
28η ΕΒΑ  

 

τη μονή της Χρυσοπηγής. Στοιχεία για την ιστορία της αντλούνται από 

της άλωσης της Κρήτης από το Νικηφόρο Φωκά. 



 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

 
 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΥΑ / ΦΕΚ

Δ.Ε. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 

Ι.Μ. Αγ. Γεωργίου 

Νεροκούρου 

ΥΑ ΥΠΠΕ/Β1/Φ38/15663/348/10

3-1982, ΦΕΚ 180/Β/21

Είναι μικρή μονή που αποτελείται από τετράπλευρο περίβολο που σχηματίζεται από τις αγροτικές εγκαταστάσεις και τις κατοικίες 

από τα λείψανα που σώζονται κυρίως στην βόρεια πτέρυγα έχουν όμως γίνει πολλές επισκευές που φτάνουν μέχρι τις πρώτες δεκαετί

κτίστηκε κατά τον 18ο - 19ο αιώνα με έντονες αναμνήσεις από την ενετική αρχιτεκτονική.

 

 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

ΥΑ / ΦΕΚ 
ΤΥΠΟΣ 

ΚΗΡΥΞΗΣ 
ΕΙΔΟΣ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 

ΥΑ ΥΠΠΕ/Β1/Φ38/15663/348/10-

180/Β/21-4-1982 
Αρχαίο Μνημείο 

Μοναστηριακά Συγκροτήματα, 

Θρησκευτικοί Χώροι 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Είναι μικρή μονή που αποτελείται από τετράπλευρο περίβολο που σχηματίζεται από τις αγροτικές εγκαταστάσεις και τις κατοικίες των μοναχών. Η μονή κτίσθηκε στα χρόνια της Ενετοκρατίας όπως φαίνεται 

από τα λείψανα που σώζονται κυρίως στην βόρεια πτέρυγα έχουν όμως γίνει πολλές επισκευές που φτάνουν μέχρι τις πρώτες δεκαετίες ταυ αιώνα μας. Το καθολικό στον αρχιτεκτονικό τύπο του καμαρ

19ο αιώνα με έντονες αναμνήσεις από την ενετική αρχιτεκτονική. 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 
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ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Βυζαντινή, 

Μεταβυζαντινή 
28η ΕΒΑ  

 

μοναχών. Η μονή κτίσθηκε στα χρόνια της Ενετοκρατίας όπως φαίνεται 

ες ταυ αιώνα μας. Το καθολικό στον αρχιτεκτονικό τύπο του καμαροσκέπαστου 



 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

 
 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΥΑ / ΦΕΚ

Δ.Ε. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 

Μετόχι Μεγίστης 

Λαύρας (Αγ. Ορους) 

ΥΑ 

ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/15664/349/10

3-1982, ΦΕΚ 176/Β/21

Αποτελείται από νεώτερα κεραμόστεγα νεοκλασσικίζοντα κτίσματα που περιβάλλουν το ανακατασκευασμένο στο 19ο αι. Μονόχωρο καμαρ

χώρους αγροτικών εργασιών και αποθηκεύσεως (ελαιοτριβείο, πηγάδι και φούρνος

 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

ΥΑ / ΦΕΚ 
ΤΥΠΟΣ 

ΚΗΡΥΞΗΣ 
ΕΙΔΟΣ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 

ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/15664/349/10-

1982, ΦΕΚ 176/Β/21-4-1982 

Αρχαίο Μνημείο 

Μοναστηριακά Συγκροτήματα, Βοηθητικοί 

Χώροι, Αστικά Κτίρια, Ιεροί Ναοί 

Χριστιανικοί, Θρησκευτικοί Χώροι 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Αποτελείται από νεώτερα κεραμόστεγα νεοκλασσικίζοντα κτίσματα που περιβάλλουν το ανακατασκευασμένο στο 19ο αι. Μονόχωρο καμαροσκέπαστο καθολικό. Το συγκρότημα αποτελείται από 

ελαιοτριβείο, πηγάδι και φούρνος κ.α.). Ανήκει στη μονή της Λαύρας του Αγίου Όρους και η ύπαρξη του αναφέρεται στις πηγές από τα χρόνια της Ενετοκρατίας

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 

Σελ. 186 από 486 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Βυζαντινή, 

Μεταβυζαντινή 
28η ΕΒΑ  

 

οσκέπαστο καθολικό. Το συγκρότημα αποτελείται από κατοικίες και 

. Ανήκει στη μονή της Λαύρας του Αγίου Όρους και η ύπαρξη του αναφέρεται στις πηγές από τα χρόνια της Ενετοκρατίας. 



 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

 
 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΥΑ / ΦΕ

Δ.Ε. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 

Μετόχι Αγ. Τριάδος 

(Μονής Σινά) 

ΥΑ ΥΠΠΕ/Β1/Φ38/15662/347/10

3-1982, ΦΕΚ 180/Β/21

Αποτελείται από κτίσματα που σχηματίζουν περίβολο, το μονόχωρο κεραμοσκέπαστο καθολικό και αγροτικές 

ενετοκρατίας μέχρι τις αρχές του αιώνα μας. Ιδιαίτερα αξιόλογο είναι το μεγάλο ελαιοτριβείο με σειρές από οξυκόρυφα τόξα και 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

ΥΑ / ΦΕΚ 
ΤΥΠΟΣ 

ΚΗΡΥΞΗΣ 
ΕΙΔΟΣ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 

ΥΑ ΥΠΠΕ/Β1/Φ38/15662/347/10-

180/Β/21-4-1982 
Αρχαίο Μνημείο 

Μοναστηριακά Συγκροτήματα,  

Βιοτεχνία / Βιομηχανία,  

Θρησκευτικοί Χώροι 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Αποτελείται από κτίσματα που σχηματίζουν περίβολο, το μονόχωρο κεραμοσκέπαστο καθολικό και αγροτικές εγκαταστάσεις και κατοικίες μοναχών που μπορούν να χρονολογηθούν από τα χρόνια της ύστερης 

ενετοκρατίας μέχρι τις αρχές του αιώνα μας. Ιδιαίτερα αξιόλογο είναι το μεγάλο ελαιοτριβείο με σειρές από οξυκόρυφα τόξα και τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας του ελαιο

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 

Σελ. 187 από 486 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Βυζαντινή, 

Μεταβυζαντινή 
28η ΕΒΑ  

εγκαταστάσεις και κατοικίες μοναχών που μπορούν να χρονολογηθούν από τα χρόνια της ύστερης 

τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας του ελαιοκάρπου 



 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

 
 

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΥΑ / ΦΕΚ

Δ.Ε. ΣΟΥΔΑΣ 
Μετόχι Αγ. Ιωάννου 

Πάτμου στα Άπτερα 

ΥΑ ΥΠΠΕ/Β1/Φ38/15677/359/10

ΦΕΚ 180/Β/21

Η Μονή είναι κτισμένη μέσα στο χώρο της σπουδαίας Ελληνορωμαϊκής 

Βασιλική και τετράπλευρο κτηριακό συγκρότημα, στη Β. πτέρυγα του οποίου έχει ενσωματωθεί το καθολικό.

Κομνηνού. 

 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

ΥΑ / ΦΕΚ 
ΤΥΠΟΣ 

ΚΗΡΥΞΗΣ 
ΕΙΔΟΣ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 

ΥΠΠΕ/Β1/Φ38/15677/359/10-3-1982, 

ΦΕΚ 180/Β/21-4-1982 
Αρχαίο Μνημείο 

Μοναστηριακά Συγκροτήματα, Ιεροί 

Ναοί Χριστιανικοί, Θρησκευτικοί Χώροι 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Η Μονή είναι κτισμένη μέσα στο χώρο της σπουδαίας Ελληνορωμαϊκής πόλεως Άπτερα. Αποτελείται από μικρό μονόχωρο καμαροσκέπαστο ναό, του οποίου η αψίδα φαίνεται να ανήκει σε παλαιοχριστιανική 

Βασιλική και τετράπλευρο κτηριακό συγκρότημα, στη Β. πτέρυγα του οποίου έχει ενσωματωθεί το καθολικό. Το μετόχι ανήκε στη Μονή Πάτμου, στην οποία παραχωρήθηκε με χρυσόβουλλο του Αλεξίου Α' 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 

Σελ. 188 από 486 

ΧΡΟΝΙΚΗ 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Βυζαντινή/ 

Μεταβυζαντινή 
28η ΕΒΑ  

πόλεως Άπτερα. Αποτελείται από μικρό μονόχωρο καμαροσκέπαστο ναό, του οποίου η αψίδα φαίνεται να ανήκει σε παλαιοχριστιανική 

ου, στην οποία παραχωρήθηκε με χρυσόβουλλο του Αλεξίου Α' 



 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

 
 

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 

Δ.Ε. ΣΟΥΔΑΣ 
Τουρκικό φρούριο 

Ιτζεδίν και βρύση 
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/2796/43152/3

 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

ΥΑ / ΦΕΚ 
ΤΥΠΟΣ 

ΚΗΡΥΞΗΣ 

ΕΙΔΟΣ 

ΜΝΗΜΕΙΟΥ 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/2796/43152/3-12-1986, ΦΕΚ 936/Β/31-12-1986 
Αρχαίο 

Μνημείο 

Συστήματα 

Ύδρευσης, Κρήνες 

 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 

Σελ. 189 από 486 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Βυζαντινή, 

Μεταβυζαντινή 
28η ΕΒΑ  

 



 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

 
 

 

Το τούρκικο φρούριο "Ιτζεδίν" (το κτιριακό συγκρότημα μαζί με τη βρύση) 

δεσπόζει στην περιοχή Αποκορώνου και η σύνδεση του με τα ιστορικά γεγονότα του 19ου και 20ου αι. και τους αγώνες των Κρητών για την απελευθέρωσή τους, στοιχειοθετούν την έννοια του ιστορικ

Συγκεκριμένα χτίστηκε μετά την επανάσταση του 1866 από το Διοικητή Κρήτης Ρεούφ Πασά και πήρε το όνομα του γιού του Ρε

εξέγερση των Κρητών το 1878 οι επαναστάτες δεν μπόρεσαν να το καταλάβουν. Από την αναχώρηση του τουρκικού στρατού ως το1950 χρησιμοποιήθηκε ως φυλακή πολιτικών κρατουμένων μεταξύ 

ο Ελευθέριος Βενιζέλος στην αρχή της πολιτικής του σταδιοδρομίας. Κατά τη 

δικτατορίας φυλακίστηκε και ο ίδιος ο Πάγκαλος. Ο χώρος των φυλακών 

μάρτυρες των βασανιστηρίων που έζησαν οι κρατούμενοι, μέσα από τις εικόνες των μικροσκοπικών 

Σύμφωνα με μαρτυρίες, σε πολλούς τιμωρημένους κρατούμενους έδεναν το ένα πόδι με χοντρή αλυσίδα που στην άκρη ήταν δεμένο ένα

δραπετεύσουν.  Αυτό βέβαια ήταν πράγμα αδύνατο, εφόσον οι φρουροί φύλαγαν στον προαύλιο χώρο σκοπιές, που σώζονται ακόμα και σήμερα. Από το 

κομμουνιστές πολιτικοί κρατούμενοι 

Είναι λιθόκτιστο κτίριο, ορθογώνιο με αυλή στο κέντρο. Στη βορινή πλευρά, υπάρχει σειρά θολωτών χώρων που καλύπτονται από το ανάχωμα του προμαχώνα, και που στο βάθος έχο

που οδηγεί στα πυροβολεία. Ανατολικά, Βορινά και Δυτικά το ανάχωμα υποβαστάζεται από πέτρινη βάση από λαξευτή λ

Επίσης ενδιαφέρον παρουσιάζει η είσοδος του κτιρίου, με τοξωτό υπέρθυρο και θύρωμα από λαξευτή λιθοδομή, με παραστάδες και ορ

δεξαμενή που κατασκευάστηκε το 1884, "επί αυτοκρατορίας Σουλτάν Χαμέτ υπό Γεωργάκη αρχιτέκτονος" κατά την εντοιχισμένη επιγραφή στα Ελ

 

 

 

 

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΥΑ / ΦΕΚ

Δ.Ε. ΣΟΥΔΑΣ 
Ενετοτουρκικό Φρούριο στη 

νησίδα του κόλπου της Σούδας 

ΥΑ 21220/10

ΦΕΚ 527/Β/24

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

Το τούρκικο φρούριο "Ιτζεδίν" (το κτιριακό συγκρότημα μαζί με τη βρύση) βρίσκεται στον κόλπο της Σούδας Ν. Χανίων και κηρύχθηκε ως αρχαίο μνημείο

κά γεγονότα του 19ου και 20ου αι. και τους αγώνες των Κρητών για την απελευθέρωσή τους, στοιχειοθετούν την έννοια του ιστορικ

Συγκεκριμένα χτίστηκε μετά την επανάσταση του 1866 από το Διοικητή Κρήτης Ρεούφ Πασά και πήρε το όνομα του γιού του Ρεούφ, Αμπτούλ Αζίζ Ιτζεδίν. Στη θέση αυτή προϋπήρχε φρούριο ήδη το 1630. Στην 

καταλάβουν. Από την αναχώρηση του τουρκικού στρατού ως το1950 χρησιμοποιήθηκε ως φυλακή πολιτικών κρατουμένων μεταξύ 

ο Ελευθέριος Βενιζέλος στην αρχή της πολιτικής του σταδιοδρομίας. Κατά τη δικτατορία του Πάγκαλου κρατήθηκε στις φυλακές μεγάλος αριθμός πολιτικών αντιφρονούντων, ενώ μετά τη πτώση της 

 χρησιμοποιήθηκε σαν αρχή για βαρυποινίτες του κοινού ποινικού δικαίου. Οι επισκέπτες του κτιριακού συγκροτήματος μπορούν να

μάρτυρες των βασανιστηρίων που έζησαν οι κρατούμενοι, μέσα από τις εικόνες των μικροσκοπικών κελιών, τους χώρους απομόνωσης, και τα σίδερα στα παράθυρα.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, σε πολλούς τιμωρημένους κρατούμενους έδεναν το ένα πόδι με χοντρή αλυσίδα που στην άκρη ήταν δεμένο ένα σιδερένιο βόλι το οποίο δεν τους επέτρεπε να κινούνται ελεύθερα ώστε να 

υτό βέβαια ήταν πράγμα αδύνατο, εφόσον οι φρουροί φύλαγαν στον προαύλιο χώρο σκοπιές, που σώζονται ακόμα και σήμερα. Από το κολαστήριο

το κέντρο. Στη βορινή πλευρά, υπάρχει σειρά θολωτών χώρων που καλύπτονται από το ανάχωμα του προμαχώνα, και που στο βάθος έχο

που οδηγεί στα πυροβολεία. Ανατολικά, Βορινά και Δυτικά το ανάχωμα υποβαστάζεται από πέτρινη βάση από λαξευτή λιθοδομή που δημιουργεί πρανές και καταλήγει σε κυμάτιο.

Επίσης ενδιαφέρον παρουσιάζει η είσοδος του κτιρίου, με τοξωτό υπέρθυρο και θύρωμα από λαξευτή λιθοδομή, με παραστάδες και οριζόντιο γείσο. Στη Ν. πλευρά και έξω από το κτίριο υπάρχει κτιστή 

που κατασκευάστηκε το 1884, "επί αυτοκρατορίας Σουλτάν Χαμέτ υπό Γεωργάκη αρχιτέκτονος" κατά την εντοιχισμένη επιγραφή στα Ελληνικά. 
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και κηρύχθηκε ως αρχαίο μνημείο επειδή η θέση του φρουριακού συγκροτήματος που 

κά γεγονότα του 19ου και 20ου αι. και τους αγώνες των Κρητών για την απελευθέρωσή τους, στοιχειοθετούν την έννοια του ιστορικού μνημείου. 

ούφ, Αμπτούλ Αζίζ Ιτζεδίν. Στη θέση αυτή προϋπήρχε φρούριο ήδη το 1630. Στην 

καταλάβουν. Από την αναχώρηση του τουρκικού στρατού ως το1950 χρησιμοποιήθηκε ως φυλακή πολιτικών κρατουμένων μεταξύ των οποίων και 

κρατήθηκε στις φυλακές μεγάλος αριθμός πολιτικών αντιφρονούντων, ενώ μετά τη πτώση της  

χρησιμοποιήθηκε σαν αρχή για βαρυποινίτες του κοινού ποινικού δικαίου. Οι επισκέπτες του κτιριακού συγκροτήματος μπορούν να  γίνουν 

ς απομόνωσης, και τα σίδερα στα παράθυρα. 

σιδερένιο βόλι το οποίο δεν τους επέτρεπε να κινούνται ελεύθερα ώστε να 

κολαστήριο της Γυάρου μεταφέρθηκαν το 1948 οι πρώτοι 

το κέντρο. Στη βορινή πλευρά, υπάρχει σειρά θολωτών χώρων που καλύπτονται από το ανάχωμα του προμαχώνα, και που στο βάθος έχουν είδος καταπακτής 

ιθοδομή που δημιουργεί πρανές και καταλήγει σε κυμάτιο. 

ιζόντιο γείσο. Στη Ν. πλευρά και έξω από το κτίριο υπάρχει κτιστή 
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Από τον 14ο αιώνα υπήρχε φρούριο στο νησί. Το ενετικό φρούριο άρχισε να κτίζεται από τους Βενετούς το 1573 σε μια προσπάθεια 

είσοδο του κόλπου, καθώς. Το έργο από μόνο του δεν έλυνε το πρόβλημα της ασφάλειας. Οι στρατιωτικοί εμπειρογνώμονες είχαν ζητ

τα οποία όμως κυρίως λόγω υψηλού κόστους δεν ξεκίνησαν ή δεν ολοκληρώθηκαν.

Αρχιτέκτονας και επιβλέπων των εργασιών ήταν ο μηχανικός οχυρώσεων Latino Orsini. Το έργο εκτελέστηκε πολύ γρήγορα και μέσα σ

ακολούθησαν μέχρι την απόβαση των Τούρκων στην Κρήτη το 1645, εκτελούνταν μόνο συμπληρωματικές εργασίες συντήρησης και βελτίωσής του. Σε αυτά εντάσσεται και η 

διατηρημένου αναλλοίωτου κεντρικού ναού, ο οποίος λειτουργούνταν από ιερείς του τάγματος του Αγίου

Η Φορτέτζα, το φρούριο της Σούδας, από τεχνικής άποψης αποτέλεσε ένα άριστο οχυρωματικό έργο εκμεταλλευόμενο τη μορφολογία το

την έναντι ξηρά ή την προσέγγιση πλοίων. Αναφέρεται ότι ο οπλισμός του φρουρίου το 1630 ήταν 44 κανόνια διαφόρων διαμετρημάτω

Σούδας. Στο βόρειο μέρος ήταν ο προμαχώνας Martinengo και ο προμαχώνας Μichiel. Ανάμεσα τους μια μικρή πόρτα οδηγούσε στο χαμηλότερο κομμάτι του νησιού της Σούδας, όπου ήταν το νεκροταφε

επιπρομαχώνας Mocenigo και μια δεξαμενή. Στην ανατολική πλευρά ήταν οι στρατώνες και μπροστά τους βρίσκονταν τρεις δεξαμεν

νοτιοδυτική πλευρά ήταν ο προμαχώνας Orsino και η πύλη του φρουρίου. Στη δυτική πλευρά ήταν τρεις δεξαμενές και αποθήκες πυρο

τους χώρους αυτούς, υπήρχε νοσοκομείο, φυλακή και πολλά καταλύματα για λαϊκούς.

Η Φορτέτζα, μετά την κατάληψη της πόλης των Χανίων από τους Τούρκους το 1646 δέχθηκε σφοδρή επίθεση από ξηρά και θάλασσα. Οι 

αποκρούσουν. Μετά την κατάληψη του Χάνδακα το 1669 και τη συνθηκολόγηση που ακολούθησε το νησί παρέμεινε ελεύθερο υπό Βενετικ

Τούρκους ύστερα από πολιορκία και ηρωική αντίσταση 72 ημερών. Οι Τούρκοι κατείχαν τη νησίδα μέχρι το 1898 οπότε και αποχώρησαν οι στρατιωτικές δυνάμεις από την Κρήτη. Την

μετατροπή του ναού σε τζαμί αφιερωμένο στον Σουλτάν Γαζή Αχμέτ Χαν δεν πρόσθεσαν τίποτα ουσιαστικό στην 

Το νησί είναι συνδεδεμένο με την Κρητική ιστορία και τους αγώνες των Κρητικών για την απελευθέρωσή τους, επειδή σ' όλη τη διά

αποτελούσε καταφύγιο των διωκόμενων επαναστατών. Πάνω σε αυτό υψώθηκε για πρώτη φορά η ελληνική σημαία την 1η Φεβρουαρίου του 1913 ( πριν την επίσημη ένωση της Κρήτης με τη

Β' Παγκόσμιο πόλεμο βρίσκεται υπό τον έλεγχο του ελληνικού πολεμικού ναυτικού στα πλαίσια του ευρύτερου αμυντι

βλάστησης έγινε το 1966 από το Πολεμικό Ναυτικό. Η Σούδα ακόμα σήμερα χρησιμοποιείται ως ναυτική βάση. Για αυτό το λόγο στη β

Μετά από αρκετά χρόνια επίμονων και μεθοδευμένων προσπαθειών, υλοποιήθηκε ένα πάγιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας και η Νησίδα

της άνοιξης του 2007 επετράπη η ενεργοποίηση της επισκεψιμότητας σε συνεργασία με το Ναύσταθμο Κρήτης, την 28η εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων και του Δήμου Σούδας, δύο φορ

μεταφορά γίνεται από την προβλήτα της Σούδας και η επιστροφή σ' αυτή. 
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ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

Από τον 14ο αιώνα υπήρχε φρούριο στο νησί. Το ενετικό φρούριο άρχισε να κτίζεται από τους Βενετούς το 1573 σε μια προσπάθεια να ενισχύσουν την άμυνα του λιμανιού της Σούδας και να 

είσοδο του κόλπου, καθώς. Το έργο από μόνο του δεν έλυνε το πρόβλημα της ασφάλειας. Οι στρατιωτικοί εμπειρογνώμονες είχαν ζητήσει να εκτελεσθούν και άλλα συμπληρωματικά έργα άμυνας σε επίκαιρες θέσεις 

εν ξεκίνησαν ή δεν ολοκληρώθηκαν. 

Αρχιτέκτονας και επιβλέπων των εργασιών ήταν ο μηχανικός οχυρώσεων Latino Orsini. Το έργο εκτελέστηκε πολύ γρήγορα και μέσα σ' ένα χρόνο τοποθετήθηκαν και τα πρώτα κανόνια. Στα χρόνια που 

Τούρκων στην Κρήτη το 1645, εκτελούνταν μόνο συμπληρωματικές εργασίες συντήρησης και βελτίωσής του. Σε αυτά εντάσσεται και η 

διατηρημένου αναλλοίωτου κεντρικού ναού, ο οποίος λειτουργούνταν από ιερείς του τάγματος του Αγίου Αυγουστίνου επειδή στο νησί προϋπήρχε μονή Αυγουστινιανών μοναχών.

Η Φορτέτζα, το φρούριο της Σούδας, από τεχνικής άποψης αποτέλεσε ένα άριστο οχυρωματικό έργο εκμεταλλευόμενο τη μορφολογία του εδάφους του νησιού, έδινε λύσεις στους πιθανούς κινδύνους από

την έναντι ξηρά ή την προσέγγιση πλοίων. Αναφέρεται ότι ο οπλισμός του φρουρίου το 1630 ήταν 44 κανόνια διαφόρων διαμετρημάτων και 9185 μπάλες. Τα τείχη περιέβαλαν όλη την έκταση του νησιού της 

ρομαχώνας Μichiel. Ανάμεσα τους μια μικρή πόρτα οδηγούσε στο χαμηλότερο κομμάτι του νησιού της Σούδας, όπου ήταν το νεκροταφε

επιπρομαχώνας Mocenigo και μια δεξαμενή. Στην ανατολική πλευρά ήταν οι στρατώνες και μπροστά τους βρίσκονταν τρεις δεξαμενές, αποθήκες, ο κήπος και η εκκλησούλα της Παναγίας La Madonnina. Στη 

νοτιοδυτική πλευρά ήταν ο προμαχώνας Orsino και η πύλη του φρουρίου. Στη δυτική πλευρά ήταν τρεις δεξαμενές και αποθήκες πυρομαχικών και πολεμοφοδίων, το πεδίο ασκήσεων και ο ανεμόμυλος.

τους χώρους αυτούς, υπήρχε νοσοκομείο, φυλακή και πολλά καταλύματα για λαϊκούς. 

Η Φορτέτζα, μετά την κατάληψη της πόλης των Χανίων από τους Τούρκους το 1646 δέχθηκε σφοδρή επίθεση από ξηρά και θάλασσα. Οι υπερασπιστές της όμως παρά το ολιγάριθμό 

αποκρούσουν. Μετά την κατάληψη του Χάνδακα το 1669 και τη συνθηκολόγηση που ακολούθησε το νησί παρέμεινε ελεύθερο υπό Βενετική διοίκηση μέχρι τις 27 Σεπτεμβρίου του 1715 οπότε παραδόθηκε στους 

σταση 72 ημερών. Οι Τούρκοι κατείχαν τη νησίδα μέχρι το 1898 οπότε και αποχώρησαν οι στρατιωτικές δυνάμεις από την Κρήτη. Την

μετατροπή του ναού σε τζαμί αφιερωμένο στον Σουλτάν Γαζή Αχμέτ Χαν δεν πρόσθεσαν τίποτα ουσιαστικό στην οχύρωσή του.  

Το νησί είναι συνδεδεμένο με την Κρητική ιστορία και τους αγώνες των Κρητικών για την απελευθέρωσή τους, επειδή σ' όλη τη διάρκεια της Τουρκικής κατοχής που το νησί τελούσε υπό Βενετική διοίκηση 

. Πάνω σε αυτό υψώθηκε για πρώτη φορά η ελληνική σημαία την 1η Φεβρουαρίου του 1913 ( πριν την επίσημη ένωση της Κρήτης με τη

Β' Παγκόσμιο πόλεμο βρίσκεται υπό τον έλεγχο του ελληνικού πολεμικού ναυτικού στα πλαίσια του ευρύτερου αμυντικού σχεδιασμού του λιμένα. Η δενδροφύτευση του νησιού το οποίο στερούνταν παντελούς 

βλάστησης έγινε το 1966 από το Πολεμικό Ναυτικό. Η Σούδα ακόμα σήμερα χρησιμοποιείται ως ναυτική βάση. Για αυτό το λόγο στη βάση της Σούδας δεν επιτρέπονται οι επισκέπτες κ

Μετά από αρκετά χρόνια επίμονων και μεθοδευμένων προσπαθειών, υλοποιήθηκε ένα πάγιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας και η Νησίδα της Σούδας αποδεσμεύτηκε απ' τη στρατιωτική επιτήρηση. Στο τέλος 

ης επισκεψιμότητας σε συνεργασία με το Ναύσταθμο Κρήτης, την 28η εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων και του Δήμου Σούδας, δύο φορ
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να ενισχύσουν την άμυνα του λιμανιού της Σούδας και να ελέγχουν την 

ήσει να εκτελεσθούν και άλλα συμπληρωματικά έργα άμυνας σε επίκαιρες θέσεις 

' ένα χρόνο τοποθετήθηκαν και τα πρώτα κανόνια. Στα χρόνια που 

Τούρκων στην Κρήτη το 1645, εκτελούνταν μόνο συμπληρωματικές εργασίες συντήρησης και βελτίωσής του. Σε αυτά εντάσσεται και η κατασκευή το 1585 του και σήμερα 

Αυγουστίνου επειδή στο νησί προϋπήρχε μονή Αυγουστινιανών μοναχών. 

υ εδάφους του νησιού, έδινε λύσεις στους πιθανούς κινδύνους από 

ν και 9185 μπάλες. Τα τείχη περιέβαλαν όλη την έκταση του νησιού της 

ρομαχώνας Μichiel. Ανάμεσα τους μια μικρή πόρτα οδηγούσε στο χαμηλότερο κομμάτι του νησιού της Σούδας, όπου ήταν το νεκροταφείο και ο 

ές, αποθήκες, ο κήπος και η εκκλησούλα της Παναγίας La Madonnina. Στη 

μαχικών και πολεμοφοδίων, το πεδίο ασκήσεων και ο ανεμόμυλος.Εκτός από 

υπερασπιστές της όμως παρά το ολιγάριθμό τους κατάφεραν να 

ή διοίκηση μέχρι τις 27 Σεπτεμβρίου του 1715 οπότε παραδόθηκε στους 

σταση 72 ημερών. Οι Τούρκοι κατείχαν τη νησίδα μέχρι το 1898 οπότε και αποχώρησαν οι στρατιωτικές δυνάμεις από την Κρήτη. Την περίοδο αυτή εκτός από τη 

ρκεια της Τουρκικής κατοχής που το νησί τελούσε υπό Βενετική διοίκηση 

. Πάνω σε αυτό υψώθηκε για πρώτη φορά η ελληνική σημαία την 1η Φεβρουαρίου του 1913 ( πριν την επίσημη ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα ). Μετά τον 

κού σχεδιασμού του λιμένα. Η δενδροφύτευση του νησιού το οποίο στερούνταν παντελούς 

άση της Σούδας δεν επιτρέπονται οι επισκέπτες και η λήψη εικόνων. 

της Σούδας αποδεσμεύτηκε απ' τη στρατιωτική επιτήρηση. Στο τέλος 

ης επισκεψιμότητας σε συνεργασία με το Ναύσταθμο Κρήτης, την 28η εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων και του Δήμου Σούδας, δύο φορές την εβδομάδα. Η 
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ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΥΑ / ΦΕΚ

Δ.Ε. ΣΟΥΔΑΣ Ι.Μ. Χρυσοπηγής 

ΥΑ 9252/294/5-2-1948, ΦΕΚ 29/Β/23

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/31186/739/16

1990, ΦΕΚ 614/Β/26

Η Ιερά Πατριαρχική & Σταυροπηγιακή Μονή Χρυσοπηγής βρίσκεται στα Χανιά της Κρήτης, σε απόσταση 3 χλμ. από την πόλη, στη διαδρομ

Ζωοδόχο Πηγή και γιορτάζει την Παρασκευή του Πάσχα. Ιδρύθηκε στα τέλ

παρακμής. Δέχτηκε πολλές επιδρομές και υπέστη σοβαρές καταστροφές από τους Τούρκους και Γερμανούς κατακτητές της Κρήτης. Το 1

κατοχής Μονή οι τρεις πρώτες αδελφές της σημερινής αδελφότητας. Όλα τα κτίρια αναστηλώθηκαν με τα ήδη υπάρχοντα παλαιά υλικά,

τη χρήση υλικών από το περιβάλλον. Παράλληλα με την αναστήλωση στη Μονή Χρυσοπηγής, συντηρήθηκαν όλα τα ιστορικά κειμήλια και

Μουσείου. Τα διακονήματα των αδελφών της Μονής είναι η αγιογραφία, το εκκλησιαστικό κέντημα, η συντήρηση παλαιών βιβλίων και εικόνων, η βιβλιοδεσία, η έκδοση βιβλίων, η μελισσοκομία, η κη

παρασκευή λιβανιού και σαπουνιού κ.ά. Διακόνημα της Μονής είναι και η καλλιέργεια των κτημάτων, η οποία γίνεται με τη

εκπαίδευσης για μαθητές όλων των βαθμίδων. Σε ένα από τα παλαιότερα μετόχια της Ι. Μονής, την Αγία Κυριακή στο Βαρύπετρο Χανί

Μεταμόρφωση του Χριστού. Η επέκταση αυτή αποτελεί συνέχεια της μα- κραίωνης ασκητικής παράδοσης της Μονής Χρυσοπηγής

 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

/ ΦΕΚ 
ΤΥΠΟΣ 

ΚΗΡΥΞΗΣ 
ΕΙΔΟΣ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

1948, ΦΕΚ 29/Β/23-2-1948 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/31186/739/16-8-

1990, ΦΕΚ 614/Β/26-9-1990 

Αρχαίο Μνημείο 
Μοναστηριακά Συγκροτήματα, 

Θρησκευτικοί Χώροι 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Ιερά Πατριαρχική & Σταυροπηγιακή Μονή Χρυσοπηγής βρίσκεται στα Χανιά της Κρήτης, σε απόσταση 3 χλμ. από την πόλη, στη διαδρομή προς το λιμάνι της Σούδας. Eίναι αφιερωμένη στην Παναγία την 

Ζωοδόχο Πηγή και γιορτάζει την Παρασκευή του Πάσχα. Ιδρύθηκε στα τέλη του 16ου αιώνα και υπήρξε ανδρική μέχρι τα πρόσφατα χρόνια. Στο πέρασμα των αιώνων το μοναστήρι γνώρισε περιόδους άνθισης κ

παρακμής. Δέχτηκε πολλές επιδρομές και υπέστη σοβαρές καταστροφές από τους Τούρκους και Γερμανούς κατακτητές της Κρήτης. Το 1976, εγκαταστάθηκαν στην ερειπωμένη από την εποχή της γερμανικής 

κατοχής Μονή οι τρεις πρώτες αδελφές της σημερινής αδελφότητας. Όλα τα κτίρια αναστηλώθηκαν με τα ήδη υπάρχοντα παλαιά υλικά, με την προσεκτική περισυλλογή της πέτρας των ερειπωμένων κτιρίων και

τη χρήση υλικών από το περιβάλλον. Παράλληλα με την αναστήλωση στη Μονή Χρυσοπηγής, συντηρήθηκαν όλα τα ιστορικά κειμήλια και δια- φυλάχθηκαν με τη λειτουργία Εκκλησιαστικού και Λαογραφικού 

φία, το εκκλησιαστικό κέντημα, η συντήρηση παλαιών βιβλίων και εικόνων, η βιβλιοδεσία, η έκδοση βιβλίων, η μελισσοκομία, η κη

παρασκευή λιβανιού και σαπουνιού κ.ά. Διακόνημα της Μονής είναι και η καλλιέργεια των κτημάτων, η οποία γίνεται με τη μέθοδο της βιολογικής γεωργίας. Επίσης εφαρμόζονται προγράμματα περιβαλλοντικής 

εκπαίδευσης για μαθητές όλων των βαθμίδων. Σε ένα από τα παλαιότερα μετόχια της Ι. Μονής, την Αγία Κυριακή στο Βαρύπετρο Χανίων, έχει δημιουργηθεί νέο μοναστικό συγκρότημα, αφ

κραίωνης ασκητικής παράδοσης της Μονής Χρυσοπηγής. 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 
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ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Βυζαντινή, 

Μεταβυζαντινή 
28η ΕΒΑ 

 

ή προς το λιμάνι της Σούδας. Eίναι αφιερωμένη στην Παναγία την 

η του 16ου αιώνα και υπήρξε ανδρική μέχρι τα πρόσφατα χρόνια. Στο πέρασμα των αιώνων το μοναστήρι γνώρισε περιόδους άνθισης και 

, εγκαταστάθηκαν στην ερειπωμένη από την εποχή της γερμανικής 

με την προσεκτική περισυλλογή της πέτρας των ερειπωμένων κτιρίων και με 

φυλάχθηκαν με τη λειτουργία Εκκλησιαστικού και Λαογραφικού 

φία, το εκκλησιαστικό κέντημα, η συντήρηση παλαιών βιβλίων και εικόνων, η βιβλιοδεσία, η έκδοση βιβλίων, η μελισσοκομία, η κηροπλαστική, η 

μέθοδο της βιολογικής γεωργίας. Επίσης εφαρμόζονται προγράμματα περιβαλλοντικής 

ων, έχει δημιουργηθεί νέο μοναστικό συγκρότημα, αφιερωμένο στην 



 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

 
 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 

Δ.Ε. ΘΕΡΙΣΟΥ 
Συγκρότημα 

"Σερσεμπίλια" 
ΥΑ ΥΠΠΕ/ΔΙΛΑΠ/Γ/326/3639/4

Είναι αξιόλογο δείγμα αρχιτεκτονικής των χρόνων της Τουρκοκρατίας με καταβολές στην τέχνη της Ενετοκρατίας στην Κρήτη και ταυ

"Γκιριτλή", πορθητή του Αρκαδιού, που το έχτισε ανάμεσα στα έτη 1866-69".

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

ΥΑ / ΦΕΚ 
ΤΥΠΟΣ 

ΚΗΡΥΞΗΣ 

ΕΙΔΟΣ 

ΜΝΗΜΕΙΟΥ 

ΥΑ ΥΠΠΕ/ΔΙΛΑΠ/Γ/326/3639/4-1-1983, ΦΕΚ 168/Β/8-4-1983 
Αρχαίο Μνημείο, 

Νεώτερο Μνημείο 
Οικιστικά Σύνολα 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Είναι αξιόλογο δείγμα αρχιτεκτονικής των χρόνων της Τουρκοκρατίας με καταβολές στην τέχνη της Ενετοκρατίας στην Κρήτη και ταυτόχρονα είναι συνδεδεμένα ιστορικά με το Μουσταφά Ναϊλή Πασά 

69". Είναι ιδιοκτησίας Αριστείδη Εμ. Μανωλικάκη. 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 
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ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Βυζαντινή, 

Μεταβυζαντινή, 

Νεοελληνική 

28η ΕΒΑ  

ΥΝΜΤΕ Κρήτης  

τόχρονα είναι συνδεδεμένα ιστορικά με το Μουσταφά Ναϊλή Πασά 



 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

 
 

 

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΥΑ / ΦΕΚ

Δ.Ε. ΘΕΡΙΣΟΥ 
Ι. Μ. Αγίας Κυριακής 

Κάστελου 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/59652/1360/9

ΦΕΚ 946/Β/21

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

ΥΑ / ΦΕΚ 
ΤΥΠΟΣ 

ΚΗΡΥΞΗΣ 
ΕΙΔΟΣ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/59652/1360/9-12-1994, 

ΦΕΚ 946/Β/21-12-1994 
Αρχαίο Μνημείο 

Μοναστηριακά Συγκροτήματα, 

Θρησκευτικοί Χώροι 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 
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ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Βυζαντινή, 

Μεταβυζαντινή 
28η ΕΒΑ  



 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

 
 

 

Η Μονή της Αγίας Κυριακής βρίσκεται στους πρόποδες του λόφου όπου δεσπόζει το φρούριο Κάστελος. Αποτελείται από ένα ορθογώνιο σ

καθολικό της Αγίας Κυριακής. Στη νότια πλευρά υπάρχουν κυρίως κελλιά, στη δυτική ελαιοτριβείο, στη βόρεια η κυρία είσοδος, η Τράπεζα και άλλες εγκαταστάσεις.

χρονολογούν στο β' μισό του 16ου αιώνα. 

 

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΥΑ / ΦΕΚ

Δ.Ε. ΘΕΡΙΣΟΥ 
Αρχαιολογικός Χώρος 

"Κάστελλο" Βαρυπέτρου 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ25/8487/447/3

7-1995, ΦΕΚ 626/Β/18

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ25/8487/447/3

7-1995, ΦΕΚ 833/Β/3

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

Μονή της Αγίας Κυριακής βρίσκεται στους πρόποδες του λόφου όπου δεσπόζει το φρούριο Κάστελος. Αποτελείται από ένα ορθογώνιο συγκρότημα, το οποίο περιβάλλει το μικρό μονόχωρο καμαροσκέπαστο 

ά, στη δυτική ελαιοτριβείο, στη βόρεια η κυρία είσοδος, η Τράπεζα και άλλες εγκαταστάσεις.

ΥΑ / ΦΕΚ ΤΥΠΟΣ ΚΗΡΥΞΗΣ ΕΙΔΟΣ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ25/8487/447/3-

1995, ΦΕΚ 626/Β/18-7-1995 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ25/8487/447/3-

1995, ΦΕΚ 833/Β/3-10-1995 

Αρχαιολογικός Χώρος 
Ακροπόλεις, Αμυντικά Συγκροτήματα, Νεκρικοί 

Χώροι και Μνημεία, Αρχαιολογικές Θέσεις,

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 
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υγκρότημα, το οποίο περιβάλλει το μικρό μονόχωρο καμαροσκέπαστο 

ά, στη δυτική ελαιοτριβείο, στη βόρεια η κυρία είσοδος, η Τράπεζα και άλλες εγκαταστάσεις. Τα αρχιτεκτονικά στοιχεία του συγκροτήματος το 

ΧΡΟΝΙΚΗ 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Ακροπόλεις, Αμυντικά Συγκροτήματα, Νεκρικοί 

Χώροι και Μνημεία, Αρχαιολογικές Θέσεις, 

Βυζαντινή, 

Μεταβυζαντινή 

ΚΕ ΕΠΚΑ 

28η ΕΒΑ  

 



 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

 
 

 

Για την αποτελεσματικότερη προστασία και ανάδειξη του σημαντικότατου αρχαιολογικού χώρου "Κάστελλος" Βαρυπέτρου και της φυσιο

αρχαιολογικού νόμου περιοχής (όπου περιλαμβάνονται τα ερείπια τειχισμένης ακρόπολης "Κάστελλος" και πλούσια οικοδομικά λείψανα ελληνιστικής

νεκροταφείο κοντά στην ημιερειπωμένη μονή της Αγ. Κυριακής) ζώνες προστ

Απαγορεύονται οποιαδήποτε αλλοίωση του εδάφους, η δόμηση, καθώς και οποιαδήποτε κατασκευή για την οποία απαιτείται άδεια 

γεωργοκτηνοτροφική χρήση, με τον όρο ότι θα έχει την προηγούμενη έγκριση και την επίβλεψη των αρμοδίων ΚΕ' Εφορείας Προϊστ. κ

Στη Ζώνη Β επιτρέπεται η δόμηση με ειδικούς και περιορισμούς. Οποιαδήποτε δραστηριότητα στη Ζώνη αυτή θα επιτρέπεται μόνο εφ' όσον έχει την προβλεπόμενη από τις σχετικές διατάξεις του ΚΝ 

"Περί Αρχαιοτήτων" προηγούμενη έγκριση της Υπηρεσίας μας και την επίβλεψη της αρ

αρχαιοτήτων. 

Έχει υποβληθεί στην ΚΕ’ ΕΠΚΑ Μελέτη Προστασίας και Ανάδειξης βυζαντινού κάστρου «Κάστελος Βαρυπέτρου». Η ανάθεση της μελέτης 

της μελέτης είναι η διαμόρφωση και ανάδειξη της εντός των τειχών περιοχής και η οργάνωση της επισκεψιμότητας σ' αυτήν. Επίσης

Μελέτη για την ευρύτερη περιοχή Κάστελλου Βαρυπέτρου. Η Υπηρεσία Δόμησης Δ. Χανίων, έχει εκφράσει τις απόψεις της επί της μελέτης Προστασίας και Ανάδειξης του βυζαντινού κάστρου σ

2766/2909/23.05.2013 έγγραφό της. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

Για την αποτελεσματικότερη προστασία και ανάδειξη του σημαντικότατου αρχαιολογικού χώρου "Κάστελλος" Βαρυπέτρου και της φυσιογνωμίας του, καθορίζονται στο σύνολο της ελεγχόμενης από πλευράς 

νόμου περιοχής (όπου περιλαμβάνονται τα ερείπια τειχισμένης ακρόπολης "Κάστελλος" και πλούσια οικοδομικά λείψανα ελληνιστικής, ρωμαϊκής και βυζαντινής περιόδου, καθώς και υστεροαρχαϊκό 

νεκροταφείο κοντά στην ημιερειπωμένη μονή της Αγ. Κυριακής) ζώνες προστασίας Α και Β. Στην αδόμητη Ζώνη Α απόλυτης προστασίας του κυρίως Αρχαιολογικού Χώρου, καθορίζονται οι εξής χρήσεις γης:

Απαγορεύονται οποιαδήποτε αλλοίωση του εδάφους, η δόμηση, καθώς και οποιαδήποτε κατασκευή για την οποία απαιτείται άδεια της αρμόδιας πολεοδομικής αρχής, 

γεωργοκτηνοτροφική χρήση, με τον όρο ότι θα έχει την προηγούμενη έγκριση και την επίβλεψη των αρμοδίων ΚΕ' Εφορείας Προϊστ. και Κλασ. Αρχαιοτήτων και 13ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων.

Οποιαδήποτε δραστηριότητα στη Ζώνη αυτή θα επιτρέπεται μόνο εφ' όσον έχει την προβλεπόμενη από τις σχετικές διατάξεις του ΚΝ 

"Περί Αρχαιοτήτων" προηγούμενη έγκριση της Υπηρεσίας μας και την επίβλεψη της αρμόδιας ΚΕ' Εφορείας Προϊστ. και Κλασ. Αρχ/των Χανίων για την προστασία των περιλαμβανομένων στο Τμήμα αυτό 

Έχει υποβληθεί στην ΚΕ’ ΕΠΚΑ Μελέτη Προστασίας και Ανάδειξης βυζαντινού κάστρου «Κάστελος Βαρυπέτρου». Η ανάθεση της μελέτης έχει γίνει σε ιδιωτικό γραφείο από την Ι.Μ. Χρυσοπηγής. Αντικείμενο 

της μελέτης είναι η διαμόρφωση και ανάδειξη της εντός των τειχών περιοχής και η οργάνωση της επισκεψιμότητας σ' αυτήν. Επίσης έχει κατατεθεί στο Υ.Π.Ε.Κ.Α. από την Ι.Μ. Χρυσοπηγής, Ειδική Περιβαλλοντ

Η Υπηρεσία Δόμησης Δ. Χανίων, έχει εκφράσει τις απόψεις της επί της μελέτης Προστασίας και Ανάδειξης του βυζαντινού κάστρου σ
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ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 
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γνωμίας του, καθορίζονται στο σύνολο της ελεγχόμενης από πλευράς 

, ρωμαϊκής και βυζαντινής περιόδου, καθώς και υστεροαρχαϊκό 

Στην αδόμητη Ζώνη Α απόλυτης προστασίας του κυρίως Αρχαιολογικού Χώρου, καθορίζονται οι εξής χρήσεις γης: 

ολεοδομικής αρχής, Επιτρέπεται μόνο η υφιστάμενη 

αι Κλασ. Αρχαιοτήτων και 13ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων. 

Οποιαδήποτε δραστηριότητα στη Ζώνη αυτή θα επιτρέπεται μόνο εφ' όσον έχει την προβλεπόμενη από τις σχετικές διατάξεις του ΚΝ 5351/32 

μόδιας ΚΕ' Εφορείας Προϊστ. και Κλασ. Αρχ/των Χανίων για την προστασία των περιλαμβανομένων στο Τμήμα αυτό 

σε ιδιωτικό γραφείο από την Ι.Μ. Χρυσοπηγής. Αντικείμενο 

έχει κατατεθεί στο Υ.Π.Ε.Κ.Α. από την Ι.Μ. Χρυσοπηγής, Ειδική Περιβαλλοντική 

Η Υπηρεσία Δόμησης Δ. Χανίων, έχει εκφράσει τις απόψεις της επί της μελέτης Προστασίας και Ανάδειξης του βυζαντινού κάστρου στο υπ' αριθμ. 



 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

 
 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΥΑ / ΦΕΚ

Δ.Ε. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 

Αγροτικό συγκρότημα 

και ενετική έπαυλη 

ΥΑ 

ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/68229/1503/1

0-11-1982, ΦΕΚ 24/Β/21

Το αγροτικό συγκρότημα είναι ιδιοκτησίας Μίνωος Ησυχάκη (αρχιτεκτονικά οργανωμένος κήπος, Ενετικό Ελαιοτριβείο, υποστατικά, π

ερειπωμένη Ενετική έπαυλη προς Νότια και χώρο ενδιάμεσα στα συγκροτήματα.

 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΥΑ / ΦΕΚ 

Δ.Ε. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 

Λουτρώνας 

Τουρκοκρατίας 

ΥΑ 22128/26-9-1968, 

ΦΕΚ 521/Β/7-10-1968

 
ΜΟΤΙΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΥΑ / ΦΕΚ 

Δ.Ε. ΣΟΥΔΑΣ Μουσουλμανικό τέμενος 
ΥΑ 4701/3-3-1967, 

ΦΕΚ 183/Β/16-3-1967

 
 
 
 
 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

ΥΑ / ΦΕΚ ΤΥΠΟΣ ΚΗΡΥΞΗΣ ΕΙΔΟΣ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 

ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/68229/1503/1

1982, ΦΕΚ 24/Β/21-1-1983 

Αρχαίο Μνημείο, 

Τοπίο Ιδιαίτερου Φυσικού 

Κάλλους 

Αγροτική Οικονομία, Κήποι /  

Πάρκα, Βοηθητικοί Χώροι, Βιοτεχνία 

/ Βιομηχανία, Τμήματα Κτιρίου 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Το αγροτικό συγκρότημα είναι ιδιοκτησίας Μίνωος Ησυχάκη (αρχιτεκτονικά οργανωμένος κήπος, Ενετικό Ελαιοτριβείο, υποστατικά, περίβολος) στην περιοχή του χωριού Νεροκούρου Χανίων και περιλαμβάνει 

ενδιάμεσα στα συγκροτήματα. 

ΤΥΠΟΣ ΚΗΡΥΞΗΣ ΕΙΔΟΣ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

1968, 

1968 
Αρχαίο Μνημείο Λουτρά 

ΤΥΠΟΣ ΚΗΡΥΞΗΣ ΕΙΔΟΣ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΧΡΟΝΙΚΗ

1967, 

1967 
Αρχαίο Μνημείο Ισλαμικά Τεμένη, Θρησκευτικοί Χώροι Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή
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ΧΡΟΝΙΚΗ 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Βυζαντινή, 

Μεταβυζαντινή, 

Ενετοκρατία 

28η ΕΒΑ  

ερίβολος) στην περιοχή του χωριού Νεροκούρου Χανίων και περιλαμβάνει 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Βυζαντινή/ 

Μεταβυζαντινή 
28η ΕΒΑ 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή 28η ΕΒΑ  



 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

 
 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΥΑ / ΦΕΚ

Δ.Ε. ΘΕΡΙΣΟΥ Μετόχι Κουρτ-Αγά 
ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/158/11/11

1-1984, ΦΕΚ 215/Β/6

Αποτελείται από διώροφο κτίριο κατοικία, φάμπρικα με ελαιοτριβείο, περιμετρικές αποθήκες και κλειστή αυλή, διότι αποτελεί χαρα

Κρήτη, με έντονες επιδράσεις από την αρχιτεκτονική παράδοση των χρόνων της Ενετοκρατίας

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

ΥΑ / ΦΕΚ 
ΤΥΠΟΣ 

ΚΗΡΥΞΗΣ 
ΕΙΔΟΣ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/158/11/11-

1984, ΦΕΚ 215/Β/6-4-1984 
Αρχαίο Μνημείο 

Μοναστηριακά Συγκροτήματα, 

Βοηθητικοί Χώροι, Βιοτεχνία / 

Βιομηχανία, Αστικά Κτίρια, 

Θρησκευτικοί Χώροι 

Βυζαντινή,

Μεταβυζαντινή

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ποτελείται από διώροφο κτίριο κατοικία, φάμπρικα με ελαιοτριβείο, περιμετρικές αποθήκες και κλειστή αυλή, διότι αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα αρχιτεκτονικής της περιόδου της Τουρκοκρατίας στην 

Κρήτη, με έντονες επιδράσεις από την αρχιτεκτονική παράδοση των χρόνων της Ενετοκρατίας. 
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ΧΡΟΝΙΚΗ 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 
ΘΕΣΗ 

ΦΟΡΕΑΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Βυζαντινή, 

Μεταβυζαντινή 
Πελεκαπίνα 28η ΕΒΑ  

κτηριστικό δείγμα αρχιτεκτονικής της περιόδου της Τουρκοκρατίας στην 



 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

 
 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΥΑ / ΦΕΚ

Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ 

Μέγαρο 
ΥΑ 89901/2722/23-12

227/Β/31-12-

Μέγαρο 
ΥΑ 89901/2722/23-12

227/Β/31-12-

Μέγαρο Ζαγκαρόλα 
ΥΑ 89901/2722/23-12

227/Β/31-12-

Μέγαρο Πρεμαρίν 
ΥΑ 89901/2722/23-12

227/Β/31-12-

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΥΑ / ΦΕΚ

Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ 

Οικία Ατσαλάκη 
ΥΑ 89901/2722/23-12

227/Β/31-12-

Οικία Ζαγκαρόλα 
ΥΑ 89901/2722/23-12

227/Β/31-12-

Οικία Μολίν 
ΥΑ 89901/2722/23-12

227/Β/31-12-

Οικία Α. Αντωνακάκη 

ΥΑ 

ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Β1Φ/38/32436/707/1

7-1983, ΦΕΚ 453/Β/8

 

 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

ΥΑ / ΦΕΚ 
ΤΥΠΟΣ 

ΚΗΡΥΞΗΣ 
ΕΙΔΟΣ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

12-1941, ΦΕΚ 

-1941 
Αρχαίο Μνημείο Κέντρα Διοίκησης, Αστικά Κτίρια 

Βυζαντινή,

Μεταβυζαντινή

12-1941, ΦΕΚ 

-1941 
Αρχαίο Μνημείο Κέντρα Διοίκησης, Αστικά Κτίρια 

Βυζαντινή,

Μεταβυζαντινή

12-1941, ΦΕΚ 

-1941 
Αρχαίο Μνημείο Κέντρα Διοίκησης, Αστικά Κτίρια 

Βυζαντινή,

Μεταβυζαντινή

12-1941, ΦΕΚ 

-1941 
Αρχαίο Μνημείο Κέντρα Διοίκησης, Αστικά Κτίρια 

Βυζαντινή,

Μεταβυζαντινή

ΥΑ / ΦΕΚ 
ΤΥΠΟΣ 

ΚΗΡΥΞΗΣ 
ΕΙΔΟΣ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

12-1941, ΦΕΚ 

-1941 
Αρχαίο Μνημείο Αστικά Κτίρια 

Βυζαντινή,

Μεταβυζαντινή

12-1941, ΦΕΚ 

-1941 
Αρχαίο Μνημείο Αστικά Κτίρια 

Βυζαντινή,

Μεταβυζαντινή

12-1941, ΦΕΚ 

-1941 
Αρχαίο Μνημείο Αστικά Κτίρια 

Βυζαντινή,

Μεταβυζαντινή

ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Β1Φ/38/32436/707/1-

1983, ΦΕΚ 453/Β/8-8-1983 

Αρχαίο Μνημείο Αστικά Κτίρια 
Βυζαντινή,

Μεταβυζαντινή
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ΧΡΟΝΙΚΗ 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 
ΘΕΣΗ 

ΦΟΡΕΑΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Βυζαντινή, 

Μεταβυζαντινή 

οδός Κανεβάρο 86-

92 
28η ΕΒΑ  

Βυζαντινή, 

Μεταβυζαντινή 
οδός Ριανού 30 28η ΕΒΑ  

Βυζαντινή, 

Μεταβυζαντινή 
οδός Κανεβάρο 28η ΕΒΑ  

Βυζαντινή, 

Μεταβυζαντινή 
οδός Κανεβάρο 28η ΕΒΑ  

ΧΡΟΝΙΚΗ 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 
ΘΕΣΗ 

ΦΟΡΕΑΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Βυζαντινή, 

Μεταβυζαντινή 
οδός Λιθινών 1 28η ΕΒΑ  

Βυζαντινή, 

Μεταβυζαντινή 
οδός Τζαγκαρόλων 28η ΕΒΑ  

Βυζαντινή, 

Μεταβυζαντινή 
οδός Τζαγκαρόλων 28η ΕΒΑ  

Βυζαντινή, 

Μεταβυζαντινή 

πλατεία 

Κουντουριώτη 
28η ΕΒΑ  



 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

 
 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΥΑ / ΦΕΚ

Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ 

Ναός του Σωτήρος 
ΥΑ 89901/2722/23

ΦΕΚ 227/Β/31-12

Ι.Μ. Αγίας Κυριακής 

ΥΑ 

ΥΠΠΕ/Β1/Φ38/15676/358/10

1982, ΦΕΚ 168/Β/14

Ι. Ναός Αγίων Αποστόλων 
ΥΑ ΑΡΧ/Β1/Φ38/32437/705/5

1983, ΦΕΚ 450/Β/4

Ι. Ναός Αγίας Άννας "του 

Σγουρού" στα Χανιά 

ΥΑ 

ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/11341/206/2

0-3-1991, ΦΕΚ 551/Β/19

ΥΑ 

ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/113

0-3-1991, ΦΕΚ 108/Β/19

Τοπικός ενετικός ναός 
ΥΑ Φ37/4956/545/27

ΦΕΚ 68/Β/3-2

 

 

 

 

 

 

 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

ΥΑ / ΦΕΚ ΤΥΠΟΣ ΚΗΡΥΞΗΣ ΕΙΔΟΣ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 
ΧΡΟΝΙΚΗ 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

89901/2722/23-12-1941, 

12-1941 
Αρχαίο Μνημείο 

Θρησκευτικοί Χώροι, Ιεροί Ναοί 

Χριστιανικοί 

Βυζαντινή,

Μεταβυζαντινή

ΥΠΠΕ/Β1/Φ38/15676/358/10-3-

1982, ΦΕΚ 168/Β/14-4-1982 

Αρχαίο Μνημείο 
Μοναστηριακά Συγκροτήματα, 

Θρησκευτικοί Χώροι 

Βυζαντινή,

Μεταβυζαντινή

ΥΑ ΑΡΧ/Β1/Φ38/32437/705/5-7-

1983, ΦΕΚ 450/Β/4-8-1983 
Αρχαίο Μνημείο Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί Ενετοκρατία

ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/11341/206/2

1991, ΦΕΚ 551/Β/19-7-1991 

ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/11341/206/2

1991, ΦΕΚ 108/Β/19-2-1992 

Αρχαίο Μνημείο 

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί, 

Θρησκευτικοί Χώροι, Ιεροί Ναοί 

Χριστιανικοί, Θρησκευτικοί Χώροι 

Βυζαντινή,

Μεταβυζαντινή

ΥΑ Φ37/4956/545/27-1-1977, 

2-1977 
Αρχαίο Μνημείο 

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί, 

Θρησκευτικοί Χώροι 
Ενετοκρατία

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 
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ΧΡΟΝΙΚΗ 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 
ΘΕΣΗ 

ΦΟΡΕΑΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Βυζαντινή, 

Μεταβυζαντινή 
 28η ΕΒΑ  

Βυζαντινή, 

Μεταβυζαντινή 
Χαλέπα 28η ΕΒΑ  

Ενετοκρατία  28η ΕΒΑ  

Βυζαντινή, 

Μεταβυζαντινή 
 28η ΕΒΑ  

Ενετοκρατία 
οδός Καλλινίκου 

Σαρπάκη 9 
28η ΕΒΑ  



 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

 
 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 

Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ 

Τζαμί 
ΥΑ 89901/2722/23

227/Β/31

Τζαμί 
ΥΑ 89901/2722/23

227/Β/31

Τζαμί 
ΥΑ 89901/2722/23

227/Β/31

Τζαμί Χαλέπας 
ΥΑ 73121/2411/5

224/Β/13

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΥΑ / ΦΕΚ

Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ 

Κτίριο Παλαιού Αρχείου 
ΥΑ 89901/2722/23-12

227/Β/31-12-1941

Κτιριακό Συγκρότημα "Μετόχι 

Σακήρ Μπέη" 

ΥΑ 

ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/47736/1188/2

2-12-1988, ΦΕΚ 97/Β/14

Κτίριο ιδ. Γ. Τζανακάκη 

ΥΑ 

ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/38842/932π.ε.

/7-2-1991, ΦΕΚ 445/Β/24

 

 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

ΥΑ / ΦΕΚ ΤΥΠΟΣ ΚΗΡΥΞΗΣ ΕΙΔΟΣ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 

ΥΑ 89901/2722/23-12-1941, ΦΕΚ 

227/Β/31-12-1941 
αρχαίο μνημείο 

Ισλαμικά Τεμένη, Θρησκευτικοί 

Χώροι 

ΥΑ 89901/2722/23-12-1941, ΦΕΚ 

227/Β/31-12-1941 
αρχαίο μνημείο 

Ισλαμικά Τεμένη, Θρησκευτικοί 

Χώροι 

ΥΑ 89901/2722/23-12-1941, ΦΕΚ 

227/Β/31-12-1941 
αρχαίο μνημείο 

Θρησκευτικοί Χώροι, Ισλαμικά 

Τεμένη 

ΥΑ 73121/2411/5-11-1951, ΦΕΚ 

224/Β/13-11-1951 
αρχαίο μνημείο 

Ισλαμικά Τεμένη, Τμήματα 

Κτιρίου, Αστικά Κτίρια, 

Θρησκευτικοί Χώροι 

ΥΑ / ΦΕΚ ΤΥΠΟΣ ΚΗΡΥΞΗΣ ΕΙΔΟΣ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 
ΧΡΟΝΙΚΗ 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

12-1941, ΦΕΚ 

1941 
αρχαίο μνημείο 

Αστικά Κτίρια, Κτίσματα Κοινής 

Ωφελείας 

Βυζαντινή/

Μεταβυζαντινή

ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/47736/1188/2

1988, ΦΕΚ 97/Β/14-2-1989 

αρχαίο μνημείο Οικιστικά Σύνολα 
Βυζαντινή

/Μεταβυζαντινή

ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/38842/932π.ε.

1991, ΦΕΚ 445/Β/24-6-1991 

αρχαίο μνημείο Αστικά Κτίρια 
Βυζαντινή/

Μεταβυζαντινή

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 
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ΧΡΟΝΙΚΗ 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 
ΘΕΣΗ 

ΦΟΡΕΑΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Βυζαντινή/ 

Μεταβυζαντινή 

παράπλευρος 

Ραδαμάνθυος 
28η ΕΒΑ  

Βυζαντινή/ 

Μεταβυζαντινή 
οδός Τομπάζη 28η ΕΒΑ  

Βυζαντινή/ 

Μεταβυζαντινή 

οδός 

Χατζημιχάλη-

Νταλιάνη 

28η ΕΒΑ  

Βυζαντινή/Μετ

αβυζαντινή 
Χαλέπα 28η  

ΧΡΟΝΙΚΗ 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 
ΘΕΣΗ 

ΦΟΡΕΑΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Βυζαντινή/ 

Μεταβυζαντινή 
οδός Λιθινών 28η ΕΒΑ  

Βυζαντινή 

/Μεταβυζαντινή 
 28η ΕΒΑ  

Βυζαντινή/ 

Μεταβυζαντινή 
Χαλέπα, Χαλέπας 8 28η ΕΒΑ  



 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

 
 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΥΑ / ΦΕΚ

Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ 

Λείψανα στοάς Αγ. Μάρκου 

ΥΑ 89901/2722/23-12

227/Β/31-12-1941

ΥΑ 15984/19-4-1963, ΦΕΚ 

180/Β/27-4-1963

Λείψανα στοάς Αγ. Νικολάου 
ΥΑ 89901/2722/23-12

227/Β/31-12-1941

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΥΑ / ΦΕΚ

Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ 

Τουρκικό τέμενος με κρήνη 
ΥΑ 16307/9-9-1965, ΦΕΚ 

605/Β/16-9-1965

Οπλοθήκη λιμένος 
ΥΑ 89901/2722/23-12

227/Β/31-12-

Πυλώνας 
ΥΑ 89901/2722/23-12

227/Β/31-12-

Φρούριο (Καστέλλι) με τζαμί 

και Ενετοτουρκικά κτίσματα 

ΒΔ 13-1-1938, ΦΕΚ 18/Α/20

1938 

ΒΔ 4-1-1939, ΦΕΚ 13/Α/11

ΥΑ 89901/2722/23-12

227/Β/31-12-

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

ΥΑ / ΦΕΚ ΤΥΠΟΣ ΚΗΡΥΞΗΣ ΕΙΔΟΣ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 
ΧΡΟΝΙΚΗ 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

12-1941, ΦΕΚ 

1941 

1963, ΦΕΚ 

1963 

αρχαίο μνημείο Εμπόριο, Αστικά Κτίρια 
Βυζαντινή/

Μεταβυζαντινή

12-1941, ΦΕΚ 

1941 
αρχαίο μνημείο Εμπόριο, Αστικά Κτίρια 

Βυζαντινή/

Μεταβυζαντινή

ΥΑ / ΦΕΚ 
ΤΥΠΟΣ 

ΚΗΡΥΞΗΣ 
ΕΙΔΟΣ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

1965, ΦΕΚ 

1965 
αρχαίο μνημείο 

Ισλαμικά Τεμένη, Συστήματα 

Ύδρευσης, Κρήνες, Θρησκευτικοί 

Χώροι 

Βυζαντινή/

Μεταβυζαντινή

12-1941, ΦΕΚ 

-1941 
αρχαίο μνημείο 

Στρατιωτικές Εγκαταστάσεις, 

Εγκαταστάσεις Υποδομής / Παραγωγής 

Βυζαντινή/

Μεταβυζαντινή

12-1941, ΦΕΚ 

-1941 
αρχαίο μνημείο Τμήματα Κτιρίου, Αστικά Κτίρια 

Βυζαντινή/

Μεταβυζαντινή

1938, ΦΕΚ 18/Α/20-1-

 

1939, ΦΕΚ 13/Α/11-1-1939 

12-1941, ΦΕΚ 

-1941 

αρχαίο μνημείο 

Ισλαμικά Τεμένη, Αμυντικά 

Συγκροτήματα, Κάστρα / Φρούρια, 

Θρησκευτικοί Χώροι, Ισλαμικά Τεμένη, 

Αμυντικά Συγκροτήματα, Κάστρα / 

Φρούρια, Θρησκευτικοί Χώροι, 

Ισλαμικά Τεμένη, Αμυντικά 

Συγκροτήματα, Κάστρα / Φρούρια, 

Θρησκευτικοί Χώροι 

Μεταβυζαντινή, 

Εν

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 
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ΧΡΟΝΙΚΗ 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 
ΘΕΣΗ 

ΦΟΡΕΑΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Βυζαντινή/ 

Μεταβυζαντινή 
 28η ΕΒΑ  

Βυζαντινή/ 

Μεταβυζαντινή 
 28η ΕΒΑ  

ΧΡΟΝΙΚΗ 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 
ΘΕΣΗ 

ΦΟΡΕΑΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Βυζαντινή/ 

Μεταβυζαντινή 

οδός Σκουφών 1-3 

και Ζαμπελίου 
28η ΕΒΑ  

Βυζαντινή/ 

Μεταβυζαντινή 
 28η ΕΒΑ  

Βυζαντινή/ 

Μεταβυζαντινή 
οδός Κανεβάρο 28η ΕΒΑ  

Μεταβυζαντινή, 

ετοκρατία 
Φορτέτζα 28η ΕΒΑ  



 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

 
 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΥΑ / ΦΕΚ

Τούρκικο μνημείο (Κουμπές) 

στην οδό Χανίων - Σούδας 

ΥΑ ΥΠΠΕ/Β1/Φ38/27630/1046/16

7-1979, ΦΕΚ 869/Β/29

Τουρκική κρήνη στα Ν 

ξενοδοχείου "Πλάζα" 

ΥΑ 

ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Β1Φ/38/32436/707/1

7-1983, ΦΕΚ 453/Β/8

Σαπωνοποιία 

ΥΑ 

ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/37388/866/23

9-1987, ΦΕΚ 554/Β/23

Γέφυρα Κλαδισσού 

ΥΑ 

ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/10196/220/28

2-1992, ΦΕΚ 167/Β/12

Παλαιό Υδραγωγείο 

(Δεξαμενή) 

ΥΑ 

ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/1499/23979/22

1997, ΦΕΚ 449/Β/30

ΥΑ ΥΠΕΧΩΔΕ/4794/1034/20

1998, ΦΕΚ 174/Δ/20

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

ΥΑ / ΦΕΚ 
ΤΥΠΟΣ 

ΚΗΡΥΞΗΣ 
ΕΙΔΟΣ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΥΑ ΥΠΠΕ/Β1/Φ38/27630/1046/16-

1979, ΦΕΚ 869/Β/29-9-1979 
αρχαίο μνημείο Τμήματα Κτιρίου, Αστικά Κτίρια 

Βυζαντινή/Μεταβ

υζαντινή

ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Β1Φ/38/32436/707/1-

1983, ΦΕΚ 453/Β/8-8-1983 

αρχαίο μνημείο Συστήματα Ύδρευσης, Κρήνες 
Βυζαντινή/

Μεταβυζαντινή

ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/37388/866/23-

554/Β/23-10-1987 

αρχαίο μνημείο Βιοτεχνία / Βιομηχανία 
Βυζαντινή/

Μεταβυζαντινή

ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/10196/220/28-

167/Β/12-3-1992 

αρχαίο μνημείο Γέφυρες 
Βυζαντινή/

Μεταβυζαντινή

ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/1499/23979/22-4-

1997, ΦΕΚ 449/Β/30-5-1997 

ΥΑ ΥΠΕΧΩΔΕ/4794/1034/20-2-

1998, ΦΕΚ 174/Δ/20-3-1998 

αρχαίο μνημείο, 

νεώτερο μνημείο 

Συστήματα Ύδρευσης, Συστήματα 

Ύδρευσης 

Βυζαντινή

/Μεταβυζαντινή, 

Νεοελληνική

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 
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ΧΡΟΝΙΚΗ 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 
ΘΕΣΗ 

ΦΟΡΕΑΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Βυζαντινή/Μεταβ

υζαντινή 

οδός Χανίων - 

Σούδας 
28η ΕΒΑ  

Βυζαντινή/ 

Μεταβυζαντινή 

πλ. Κουντουριώτη 

(Συντριβάνι) 
28η ΕΒΑ  

Βυζαντινή/ 

Μεταβυζαντινή 

οδός Κονδυλάκη 37-

39 
28η ΕΒΑ  

Βυζαντινή/ 

Μεταβυζαντινή 
 28η ΕΒΑ  

Βυζαντινή 

/Μεταβυζαντινή, 

Νεοελληνική 

περιοχή Αγ. Ιωάννη, 

οδός Κνωσσού, 

Σφακιωτάκη και 

Πολογιώργη 

28η ΕΒΑ  



 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

 

 

 Νεότερα μνημεία  

Η Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Κρήτης 

1830 κοσμικά κτίρια όλης της Κρήτης. 

χαρακτηρίζονται ως Έργα Τέχνης ή ως Ιστορικ

 κτίρια που παρουσιάζουν ιδιαίτερο 

έργα τέχνης και 

 κτίρια που αποτελούν χαρακτηριστικά δείγματα της αρχιτεκτονικής παράδοσης ενός τόπου ή 

αποτελούν σημεία αναφοράς για τους κατοίκους μιας περιοχής και έχουν συνδεθεί με τον 

παραδοσιακό πολεοδομικό ιστό. Στην κατηγορία αυτή υπάγονται παραδοσιακά κτίσματα όπως 

νερόμυλοι, ανεμόμυλοι, ελαιοτριβεία, γεφύρια, χάνια, παλιά ρολόγια κ.λ.π.

 

Στην περιοχή των Χανίων διασώζονται δείγματα της νεοκλασικής και λαϊκής αρχιτεκτονικής του τόπου, η 

οποία αντιπροσωπεύει ουσιαστικά τον 19ο αιώνα και είναι άμεσα συνδεδεμένη με τη δημιουργία του νέου 

ελληνικού κράτους. 

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

 
ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

Η Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Κρήτης έχει στην αρμοδιότητα της τα μετά το 

1830 κοσμικά κτίρια όλης της Κρήτης. Πρόκειται για οικοδομήματα, μεταγενέστερ

Τέχνης ή ως Ιστορικά Διατηρητέα Μνημεία εφ' όσον πρόκειται για: 

κτίρια που παρουσιάζουν ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό και μορφολογικό ενδιαφέρον και θεωρούνται ως 

κτίρια που αποτελούν χαρακτηριστικά δείγματα της αρχιτεκτονικής παράδοσης ενός τόπου ή 

αποτελούν σημεία αναφοράς για τους κατοίκους μιας περιοχής και έχουν συνδεθεί με τον 

κό πολεοδομικό ιστό. Στην κατηγορία αυτή υπάγονται παραδοσιακά κτίσματα όπως 

νερόμυλοι, ανεμόμυλοι, ελαιοτριβεία, γεφύρια, χάνια, παλιά ρολόγια κ.λ.π. 

Στην περιοχή των Χανίων διασώζονται δείγματα της νεοκλασικής και λαϊκής αρχιτεκτονικής του τόπου, η 

α αντιπροσωπεύει ουσιαστικά τον 19ο αιώνα και είναι άμεσα συνδεδεμένη με τη δημιουργία του νέου 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 
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την αρμοδιότητα της τα μετά το 

, μεταγενέστερα του 1830, τα οποία 

όσον πρόκειται για:  

αρχιτεκτονικό και μορφολογικό ενδιαφέρον και θεωρούνται ως 

κτίρια που αποτελούν χαρακτηριστικά δείγματα της αρχιτεκτονικής παράδοσης ενός τόπου ή 

αποτελούν σημεία αναφοράς για τους κατοίκους μιας περιοχής και έχουν συνδεθεί με τον 

κό πολεοδομικό ιστό. Στην κατηγορία αυτή υπάγονται παραδοσιακά κτίσματα όπως 

 

Στην περιοχή των Χανίων διασώζονται δείγματα της νεοκλασικής και λαϊκής αρχιτεκτονικής του τόπου, η 

α αντιπροσωπεύει ουσιαστικά τον 19ο αιώνα και είναι άμεσα συνδεδεμένη με τη δημιουργία του νέου 



 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

 
 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΥΑ / ΦΕΚ

Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ 
Έπαυλη βαρωνίδος 

φον Σβάρτς (1865) 

ΥΑ Α/Φ31/58650/5388/28

ΦΕΚ 15/Β/15

Η εν λόγω έπαυλη, η οποία βρίσκεται στη Χαλέπα, υπήρξε από το έτος 1865 το επίκεντρο πάσης κοινωνικής, φιλανθρωπικής και ανθρωπιστικής κινήσεως 

 

 

 

 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

ΥΑ / ΦΕΚ 
ΤΥΠΟΣ 

ΚΗΡΥΞΗΣ 
ΕΙΔΟΣ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΥΑ Α/Φ31/58650/5388/28-12-1974, 

ΦΕΚ 15/Β/15-1-1975 

Νεώτερο 

Μνημείο 
Αστικά Κτίρια Νεοελληνική

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

από το έτος 1865 το επίκεντρο πάσης κοινωνικής, φιλανθρωπικής και ανθρωπιστικής κινήσεως στην Κρήτη.

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 
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ΧΡΟΝΙΚΗ 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 
ΘΕΣΗ 

ΦΟΡΕΑΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Νεοελληνική Χαλέπα ΥΝΜΤΕ Κρήτης 

στην Κρήτη. 



 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

 
 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΥΑ / 

Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ Νομαρχιακό Μέγαρο 
ΥΑ ΥΠΠΕ/Α/Φ31/25659/2753/3

ΦΕΚ 796/Β/17

Χαρακτηριστικό ειδικό κτίριο των τελευταίων χρόνων της Τουρκοκρατίας στην Κρήτη, επηρεασμένο μορφολογικά από τα μεγαλοπρεπή ν

αυστηρούς άξονες συμμετρίας που διακρίνονται τόσο στις κατόψεις του όσο και στην μορφολογία των όψεων. Το κτίριο απαρτίζεται 

εσωτερικό αίθριο και συγχρόνως ελεύθερες διελεύσεις προς άνω, οι οποίες διανοίγονται στην πρόσοψη του κτιρίου.

Άρχισε να κτίζεται στο τέλος του 19ου αιώνα ως Τουρκικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο. Το 1900 αποπερατώθηκε ο πρώτος όροφος και αφο

μαρμαροστρώσεις και διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου. Το 1936 μετά από πυρκαϊά αναστηλώνεται και προστίθεται ο 3ος όροφος του κεντρικού κτιρί

1984, διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου το 1988 και το 1990 έργα συντήρησης και α

 

 

 

 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

ΥΑ / ΦΕΚ 
ΤΥΠΟΣ 

ΚΗΡΥΞΗΣ 
ΕΙΔΟΣ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΥΑ ΥΠΠΕ/Α/Φ31/25659/2753/3-6-1976, 

ΦΕΚ 796/Β/17-6-1976 

Νεώτερο 

Μνημείο 
Αστικά Κτίρια, Κέντρα Διοίκησης 

  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Χαρακτηριστικό ειδικό κτίριο των τελευταίων χρόνων της Τουρκοκρατίας στην Κρήτη, επηρεασμένο μορφολογικά από τα μεγαλοπρεπή νεοκλασσικά κτίρια των μεγάλων αστικών κέντρων. Έχει 

αυστηρούς άξονες συμμετρίας που διακρίνονται τόσο στις κατόψεις του όσο και στην μορφολογία των όψεων. Το κτίριο απαρτίζεται από πτέρυγες οι οποίες, σε σύνθεση ελεύθερου ορθογωνίου, δημιουργούν 

ις προς άνω, οι οποίες διανοίγονται στην πρόσοψη του κτιρίου. 

Άρχισε να κτίζεται στο τέλος του 19ου αιώνα ως Τουρκικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο. Το 1900 αποπερατώθηκε ο πρώτος όροφος και αφού εγκαταστάθηκαν οι δικαστικές αρχές εξωραΐζεται με 

αι διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου. Το 1936 μετά από πυρκαϊά αναστηλώνεται και προστίθεται ο 3ος όροφος του κεντρικού κτιρίου. Έχουν γίνει εργασίες επισκευής και συντήρησης το 

1984, διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου το 1988 και το 1990 έργα συντήρησης και αποκατάστασης. 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 
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ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Νεοελληνική ΥΝΜΤΕ Κρήτης 

 

εοκλασσικά κτίρια των μεγάλων αστικών κέντρων. Έχει οργανωθεί με 

από πτέρυγες οι οποίες, σε σύνθεση ελεύθερου ορθογωνίου, δημιουργούν 

ύ εγκαταστάθηκαν οι δικαστικές αρχές εξωραΐζεται με 

ου. Έχουν γίνει εργασίες επισκευής και συντήρησης το 



 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

 
 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΥΑ / ΦΕΚ

Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ Παλάτι 
ΥΑ ΥΠΠΕ/ΔΙΛΑΠ/Γ/1675/46079/2

1980, ΦΕΚ 795/Β/22

 

Είναι ένα αξιόλογο νεοκλασσικό κτήριο του 1882 που χαρακτηρίζεται από λιτότητα και 

με γλάστρες συμπληρώνουν τη διακόσμηση του κτηρίου. Οι εξωτερικές επενδύσεις της θύρας εισόδου είναι από πεντελικό μάρμαρο

Το 1898, με την κήρυξη της Αυτόνομης Κρητικής Πολιτείας, ως το πιο κατάλληλο κτίσμα, χρησιμοποιήθηκε για κατοικία του 

Μετά την αποχώρηση του Πρίγκιπα Γεωργίου το 1906, ήταν η κατοικία του επόμενου 

κτιρίου. Αργότερα έμεναν εκεί και οι εκάστοτε Γενικοί Διοικητές Κρήτης. Από το 1940 έως το 1957 στέγασε το στρατιωτικό νοσο

τους Γερμανούς. 

 

 

 

 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

ΥΑ / ΦΕΚ 
ΤΥΠΟΣ 

ΚΗΡΥΞΗΣ 
ΕΙΔΟΣ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΥΠΠΕ/ΔΙΛΑΠ/Γ/1675/46079/2-8-

1980, ΦΕΚ 795/Β/22-8-1980 

Νεώτερο 

Μνημείο 
Αστικά Κτίρια Νεοελληνική

 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Είναι ένα αξιόλογο νεοκλασσικό κτήριο του 1882 που χαρακτηρίζεται από λιτότητα και συμμετρία. Τα ανοίγματα έχουν τονισμένα πλαίσια και μικτό γείσο, ενώ διακοσμητικές ταινίες, κόγχες, γείσο και στηθαίο 

με γλάστρες συμπληρώνουν τη διακόσμηση του κτηρίου. Οι εξωτερικές επενδύσεις της θύρας εισόδου είναι από πεντελικό μάρμαρο. 

Το 1898, με την κήρυξη της Αυτόνομης Κρητικής Πολιτείας, ως το πιο κατάλληλο κτίσμα, χρησιμοποιήθηκε για κατοικία του Ύπατου Αρμοστή Πρίγκιπα Γεωργίου και γι' αυτό ακούγεται από τότε «Το Παλάτι». 

οικία του επόμενου Ύπατου Αρμοστή Αλέξανδρου Ζαΐμη, ο οποίος και επέφερε πολλές αλλαγές τόσο στο εξωτερικό όσο και στο εσωτερικό του 

κτιρίου. Αργότερα έμεναν εκεί και οι εκάστοτε Γενικοί Διοικητές Κρήτης. Από το 1940 έως το 1957 στέγασε το στρατιωτικό νοσοκομείο, ενώ κατά την Κατοχή επιτάχθηκε και χρησιμοποιήθηκε ως Στρατηγείο από 
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ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Νεοελληνική 

πλ. Ελευθ. 

Βενιζέλου και 

Φραγκοκαστελίου 

ΥΝΜΤΕ Κρήτης 

 

συμμετρία. Τα ανοίγματα έχουν τονισμένα πλαίσια και μικτό γείσο, ενώ διακοσμητικές ταινίες, κόγχες, γείσο και στηθαίο 

πατου Αρμοστή Πρίγκιπα Γεωργίου και γι' αυτό ακούγεται από τότε «Το Παλάτι». 

πατου Αρμοστή Αλέξανδρου Ζαΐμη, ο οποίος και επέφερε πολλές αλλαγές τόσο στο εξωτερικό όσο και στο εσωτερικό του 

κομείο, ενώ κατά την Κατοχή επιτάχθηκε και χρησιμοποιήθηκε ως Στρατηγείο από 



 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

 
 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 

Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ Βενιζέλειο Ωδείο ΥΑ ΥΠΠΕ/ΔΙΛΑΠ/Γ/1675/46079/2

Είναι ιδιοκτησία του Συνδέσμου Διαδόσεως Καλών Τεχνών εν Κρήτη.

δρχ. και ο σκελετός του κτιρίου ήταν μικτός από λιθοδομή και μπετόν. Κατασκευαστής ή

στους χώρους του Ωδείου η Χορωδία Χανίων και το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Κρήτης.
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ΚΗΡΥΞΗΣ 

ΕΙΔΟΣ 

ΜΝΗΜΕΙΟΥ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΥΑ ΥΠΠΕ/ΔΙΛΑΠ/Γ/1675/46079/2-8-1980, ΦΕΚ 795/Β/22-8-1980 
Νεώτερο 

Μνημείο 
Θέατρα, Ωδεία Νεοελληνική

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Συνδέσμου Διαδόσεως Καλών Τεχνών εν Κρήτη. Άρχισε να χτίζεται το 1931 και τελείωσε το 1933 με δαπάνη της Έλενας συζύγου του Ελευθερίου Βενιζέλου. Στοίχισε τελικά 2.000.

Κατασκευαστής ήταν ο Κωνσταντίνος Λυγιδάκης. Η αίθουσα συναυλιών είναι ονομαστή για τη θαυμάσια ακουστική της. Σήμερα φιλοξενούνται 

στους χώρους του Ωδείου η Χορωδία Χανίων και το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Κρήτης. 
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Νεοελληνική οδός Νικηφ. Φωκά 3 ΥΝΜΤΕ Κρήτης 

 

Άρχισε να χτίζεται το 1931 και τελείωσε το 1933 με δαπάνη της Έλενας συζύγου του Ελευθερίου Βενιζέλου. Στοίχισε τελικά 2.000.000 

ταν ο Κωνσταντίνος Λυγιδάκης. Η αίθουσα συναυλιών είναι ονομαστή για τη θαυμάσια ακουστική της. Σήμερα φιλοξενούνται 



 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

 
 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΥΑ / ΦΕΚ

Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ Δεσποτικό 
ΥΑ ΥΠΠΕ/ΔΙΛΑΠ/Γ/1675/46079/2

1980, ΦΕΚ 795/Β/22

 

Κτίστηκε στις αρχές του 20ου αιώνα, στον τύπο της βίλας και σε τρία επίπεδα 

φοινικοειδή. Το 1917 πουλήθηκε στη μοναστηριακή επιτροπεία και από τότε μέχρι σήμερα στεγάζει την κατοικία του Μητροπολίτη Κυ

πέρασμα του χρόνου αλλά και τους βομβαρδισμούς του τελευταίου πολέμου, παρ' όλα αυτά όμως εξακολουθεί να είναι ένα από τα περισσότερο
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ΕΙΔΟΣ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
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ΥΑ ΥΠΠΕ/ΔΙΛΑΠ/Γ/1675/46079/2-8-

1980, ΦΕΚ 795/Β/22-8-1980 

Νεώτερο 

Μνημείο 

Αστικά Κτίρια, Κέντρα Διοίκησης, 

Εκκλησιαστική Διοίκηση 
Νεοελληνική

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

, στον τύπο της βίλας και σε τρία επίπεδα και είναι επηρεασμένο από τα ξένα πρότυπα και διατηρεί την μορφή του πύργου.

φοινικοειδή. Το 1917 πουλήθηκε στη μοναστηριακή επιτροπεία και από τότε μέχρι σήμερα στεγάζει την κατοικία του Μητροπολίτη Κυδωνίας και Αποκορώνου.

του χρόνου αλλά και τους βομβαρδισμούς του τελευταίου πολέμου, παρ' όλα αυτά όμως εξακολουθεί να είναι ένα από τα περισσότερο χαρακτηριστικά της πόλης
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Νεοελληνική οδός Δημοκρατίας 72 ΥΝΜΤΕ Κρήτης 

 

του πύργου. Περιβάλλεται από κήπο με τα απαραίτητα 

δωνίας και Αποκορώνου. Το κτίσμα έχει υποστεί αρκετές καταστροφές με το 

χαρακτηριστικά της πόλης. 



 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 
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Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ Ελληνικό Προξενείο 
ΥΑ ΥΠΠΕ/ΔΙΛΑΠ/Γ/1675/46079/2

1980, ΦΕΚ 795/Β/22

Βρίσκεται απέναντι από το διατηρητέο σπίτι της Φαιναρέτης Μητσοτάκη στη Χαλέπα. Κτίστηκε στα τέλη της τουρκικής κατοχής. Έχει

του ισογείου έχουν τοξωτά υπέρθυρα και του ορόφου πλαίσια με τοξωτή διαμόρφωση. Ο πυλώνας του κήπου έχει κτιστεί σύμφωνα με τα πρ
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ΥΑ ΥΠΠΕ/ΔΙΛΑΠ/Γ/1675/46079/2-8-

1980, ΦΕΚ 795/Β/22-8-1980 

Νεώτερο 

Μνημείο 
Αστικά Κτίρια, Κέντρα Διοίκησης Νεοελληνική

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Βρίσκεται απέναντι από το διατηρητέο σπίτι της Φαιναρέτης Μητσοτάκη στη Χαλέπα. Κτίστηκε στα τέλη της τουρκικής κατοχής. Έχει έντονα νεοκλασσικά στοιχεία τοποθετημένα με συμμετρία. Τα ανοίγματα 

ισογείου έχουν τοξωτά υπέρθυρα και του ορόφου πλαίσια με τοξωτή διαμόρφωση. Ο πυλώνας του κήπου έχει κτιστεί σύμφωνα με τα πρότυπα της ώριμης αναγέννησης.
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ΠΕΡΙΟΔΟΣ 
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ΦΟΡΕΑΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Νεοελληνική 
Χαλέπα, οδός Ελευθ. 

Βενιζέλου 113 
ΥΝΜΤΕ Κρήτης 

έντονα νεοκλασσικά στοιχεία τοποθετημένα με συμμετρία. Τα ανοίγματα 

ότυπα της ώριμης αναγέννησης. 



 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 
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ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΥΑ / ΦΕΚ

Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ Ιστορικό Αρχείο 
ΥΑ ΥΠΠΕ/ΔΙΛΑΠ/Γ/1675/46079/2

1980, ΦΕΚ 795/Β/22

 

Το Ιστορικό Αρχείο Κρήτης ιδρύθηκε το 1920 με έδρα τα Χανιά. Eίναι Δημόσια Διανομαρχιακή Υπηρεσία, αποκεντρωμένο τμήμα των Γε

Παιδείας. Στεγάζεται σε νεοκλασικό κρατικό διατηρητέο κτίριο στην οδό Ι. Σφακιανάκη αριθμ. 20, αλλά διαθέτει και δεύτερο, βοηθητικό κτί

ώστε να θεωρείται το μεγαλύτερο από τα περιφερειακά Αρχεία της χώρας, σε περιεχόμενο, όγκο και σπουδαιότητα υλικού. Σκοπός και αποστολή του Ιστορικού Αρχείου Κρήτης είναι η περισυλλογή, τα

καταγραφή, διαφύλαξη και προβολή των πάσης φύσεως αρχείων και κειμηλίων που αφορούν στην Ιστορία της Κρήτης.

Βιβλιοθήκη, ۩ Αρχείο Κρητικού Τύπου, ۩ Φωτογραφική Συλλογή, ۩ Μουσειακό Τμήμα
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ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΥΑ ΥΠΠΕ/ΔΙΛΑΠ/Γ/1675/46079/2-8-

1980, ΦΕΚ 795/Β/22-8-1980 

Νεώτερο 

Μνημείο 

Αστικά Κτίρια, Κτίσματα Κοινής 

Ωφελείας 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Το Ιστορικό Αρχείο Κρήτης ιδρύθηκε το 1920 με έδρα τα Χανιά. Eίναι Δημόσια Διανομαρχιακή Υπηρεσία, αποκεντρωμένο τμήμα των Γενικών Αρχείων του Κράτους και υπάγεται απ' ευθείας στο Υπουργείο 

Στεγάζεται σε νεοκλασικό κρατικό διατηρητέο κτίριο στην οδό Ι. Σφακιανάκη αριθμ. 20, αλλά διαθέτει και δεύτερο, βοηθητικό κτίριο με αρχειοστάσια. Το Αρχείο είναι σήμερα σε τέτοιο υψηλό επίπεδο, 

χώρας, σε περιεχόμενο, όγκο και σπουδαιότητα υλικού. Σκοπός και αποστολή του Ιστορικού Αρχείου Κρήτης είναι η περισυλλογή, τα

καταγραφή, διαφύλαξη και προβολή των πάσης φύσεως αρχείων και κειμηλίων που αφορούν στην Ιστορία της Κρήτης. Περιλαμβάνει: ۩ Αρχειακές Συλλογές του ΙΑΚ

Μουσειακό Τμήμα.  
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Νεοελλ

ηνική 

οδός Σφακιανάκη ΥΝΜΤΕ Κρήτης 

 

νικών Αρχείων του Κράτους και υπάγεται απ' ευθείας στο Υπουργείο 

ριο με αρχειοστάσια. Το Αρχείο είναι σήμερα σε τέτοιο υψηλό επίπεδο, 

χώρας, σε περιεχόμενο, όγκο και σπουδαιότητα υλικού. Σκοπός και αποστολή του Ιστορικού Αρχείου Κρήτης είναι η περισυλλογή, ταξινόμηση, 

Αρχειακές Συλλογές του ΙΑΚ, ۩ Λαογραφικό Αρχείο Παύλου Βλαστού, ۩ 



 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

 
 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΥΑ / ΦΕΚ

Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ 

Ιταλικός στρατώνας 

(στρατόπεδο 

Τζομπανάκη) 

ΥΑ ΥΠΠΕ/ΔΙΛΑΠ/Γ/1675/46079/2

1980, ΦΕΚ 795/Β/22

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/1635/13023/10

3-1992, ΦΕΚ 232/Β/6

 

Είναι το πρώτο έξω από τα τείχη δημόσιο κτίριο των Χανίων και επηρέασε σημαντικά τη διαμόρφωση του πολεοδομικού της σχεδίου. 

μορφολογικά αποτελεί ένα από τα χαρακτηριστικότερα κτήρια της πόλεως. Έχει χαρακτηριστεί  ως έργο τέχνης μόνο το εξωτερικό κέ

φορέας που έχει διαβρωθεί και του οποίου η φέρουσα ικανότητα είναι ανεπαρκής. Επίσης δεν φέρει εσωτερικό ζωγραφικό ή άλλο διάκοσμο ούτε αξιόλογα αρχιτε

Σήμερα, στεγάζεται εκεί το Πολεμικό Μουσείο Χανίων. Η αποστολή του Μουσείου είναι η συγκέντρωση, διαφύλαξη, συντή

έως το 1940, που αφορούν στη συμβολή των Κρητών στον Μακεδονικό και τον Βορειοηπειρωτικό Αγώνα (1903 

στον Α' και Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, στη Μάχη της Κρήτης και την Εθνική Αντίσταση κατά τη διάρκεια της Γερμανικής Κατοχής (1941 

στην Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου, η οποία με την υπ'αριθμ.22/25-9-91 απόφαση την παρεχώρησε στο Πολεμικό Μουσείο για την στέγαση του Πολεμικού Μουσείου Χανίων.

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

ΥΑ / ΦΕΚ 
ΤΥΠΟΣ 

ΚΗΡΥΞΗΣ 
ΕΙΔΟΣ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΥΠΠΕ/ΔΙΛΑΠ/Γ/1675/46079/2-8-

1980, ΦΕΚ 795/Β/22-8-1980 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/1635/13023/10-

1992, ΦΕΚ 232/Β/6-4-1992 

Νεώτερο 

Μνημείο 

Στρατιωτικές Εγκαταστάσεις, 

Εγκαταστάσεις Υποδομής / Παραγωγής 
Νεοελληνική

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Είναι το πρώτο έξω από τα τείχη δημόσιο κτίριο των Χανίων και επηρέασε σημαντικά τη διαμόρφωση του πολεοδομικού της σχεδίου. Κτισμένο στα 1884, χαρακτηρίζεται από

μορφολογικά αποτελεί ένα από τα χαρακτηριστικότερα κτήρια της πόλεως. Έχει χαρακτηριστεί  ως έργο τέχνης μόνο το εξωτερικό κέλυφος του κτιρίου (όψεις και στέγη) διότι εσωτερικά υπάρχει ξύλινος στατικός 

και του οποίου η φέρουσα ικανότητα είναι ανεπαρκής. Επίσης δεν φέρει εσωτερικό ζωγραφικό ή άλλο διάκοσμο ούτε αξιόλογα αρχιτεκτονικά στοιχεία.

Η αποστολή του Μουσείου είναι η συγκέντρωση, διαφύλαξη, συντήρηση και έκθεση πολεμικών και άλλων κειμηλίων της περιόδου κυρίως από το 1821 

έως το 1940, που αφορούν στη συμβολή των Κρητών στον Μακεδονικό και τον Βορειοηπειρωτικό Αγώνα (1903 - 1922), στους Βαλκανικούς Πολέμους (1912 - 13), στην Μικρασιατική Εκστρατεία

στον Α' και Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, στη Μάχη της Κρήτης και την Εθνική Αντίσταση κατά τη διάρκεια της Γερμανικής Κατοχής (1941 - 45). Το κτήριο καθώς και το στρατόπεδο Ζομπανάκη, έκτασης 2,646 τ.μ., ανήκει 

91 απόφαση την παρεχώρησε στο Πολεμικό Μουσείο για την στέγαση του Πολεμικού Μουσείου Χανίων.

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 

Σελ. 213 από 486 

ΧΡΟΝΙΚΗ 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 
ΘΕΣΗ 

ΦΟΡΕΑΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Νεοελληνική 
Ι. Σφακιανάκη και 

Τζανακάκη 
ΥΝΜΤΕ Κρήτης 

 

Κτισμένο στα 1884, χαρακτηρίζεται από λιτότητα και συμμετρία και 

λυφος του κτιρίου (όψεις και στέγη) διότι εσωτερικά υπάρχει ξύλινος στατικός 

κτονικά στοιχεία. 

ρηση και έκθεση πολεμικών και άλλων κειμηλίων της περιόδου κυρίως από το 1821 

13), στην Μικρασιατική Εκστρατεία (1919 - 1922), 

45). Το κτήριο καθώς και το στρατόπεδο Ζομπανάκη, έκτασης 2,646 τ.μ., ανήκει 

91 απόφαση την παρεχώρησε στο Πολεμικό Μουσείο για την στέγαση του Πολεμικού Μουσείου Χανίων. 



 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

 
 

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΥΑ / ΦΕΚ

Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ 
Κοινωφελές ταμείο 

(Αγροτική Τράπεζα) 

ΥΑ ΥΠΠΕ/ΔΙΛΑΠ/Γ/1675/46079/2

ΦΕΚ 795/Β/22

ΥΑ ΥΠΕΧΩΔΕ/Γ/63397/4799/29

ΦΕΚ 1161/Δ/27

Είναι ένα διώροφο νεοκλασσικό κτήριο που χαρακτηρίζεται από απόλυτη 

κίονες, φέρει μαρμάρινο μπαλκόνι που στηρίζεται σε 4 επίσης μαρμάρινα φουρούσια και έχει κιγκλίδωμα από ελατό σίδηρο. Ο κατακ

και ακροκέραμα συμπληρώνουν την διακόσμηση του κτηρίου. 

 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

ΥΑ / ΦΕΚ ΤΥΠΟΣ ΚΗΡΥΞΗΣ ΕΙΔΟΣ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 
ΧΡΟΝΙΚΗ 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΥΑ ΥΠΠΕ/ΔΙΛΑΠ/Γ/1675/46079/2-8-1980, 

ΦΕΚ 795/Β/22-8-1980 

ΥΑ ΥΠΕΧΩΔΕ/Γ/63397/4799/29-10-1987, 

ΦΕΚ 1161/Δ/27-11-1987 

Νεώτερο Μνημείο Εμπόριο, Αστικά Κτίρια Νεοελληνική

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Είναι ένα διώροφο νεοκλασσικό κτήριο που χαρακτηρίζεται από απόλυτη συμμετρία. Η είσοδός του τονίζεται από διπλές παραστάδες, ο δε εξώστης, στον ίδιο άξονα, τονισμένος από παραστάδες και ιωνικο

κίονες, φέρει μαρμάρινο μπαλκόνι που στηρίζεται σε 4 επίσης μαρμάρινα φουρούσια και έχει κιγκλίδωμα από ελατό σίδηρο. Ο κατακόρυφος αυτός άξονας απολήγει σε αέτωμα. Διακοσμητικές ταινίες, γείσο, θριγκός 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 

Σελ. 214 από 486 

ΧΡΟΝΙΚΗ 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 
ΘΕΣΗ 

ΦΟΡΕΑΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Νεοελληνική 
oδός Τζανακάκη 80 και 

Ερωτοκρίτου 82 

ΥΝΜΤΕ Κρήτης 

ΥΠΕΧΩΔΕ 

συμμετρία. Η είσοδός του τονίζεται από διπλές παραστάδες, ο δε εξώστης, στον ίδιο άξονα, τονισμένος από παραστάδες και ιωνικούς 

φος αυτός άξονας απολήγει σε αέτωμα. Διακοσμητικές ταινίες, γείσο, θριγκός 



 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

 
 

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 

Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ 

Κτίριο στις οδούς Νεάρχου 23 και 

Γιαμπουδάκη 21 (οικία 

γερουσιαστή Νικ. Μπιστολάκη), 

ιδ. ΤΕΕ Δυτικής Κρήτης 

ΥΑ ΥΠΠΕ/ΔΙΛΑΠ/Γ/1675/46079/2

1980, ΦΕΚ 795/Β/22

ΥΑ ΥΠΕΧΩΔΕ/Γ63397/4799/29

ΦΕΚ 1161/Δ/27

ΥΑ ΥΠΕΧΩΔΕ/1880/196/15

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

ΥΑ / ΦΕΚ ΤΥΠΟΣ ΚΗΡΥΞΗΣ ΕΙΔΟΣ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 
ΧΡΟΝΙΚΗ 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΥΑ ΥΠΠΕ/ΔΙΛΑΠ/Γ/1675/46079/2-8-

1980, ΦΕΚ 795/Β/22-8-1980 

ΥΑ ΥΠΕΧΩΔΕ/Γ63397/4799/29-10-1987, 

ΦΕΚ 1161/Δ/27-11-1987 

ΥΑ ΥΠΕΧΩΔΕ/1880/196/15-1-1990, ΦΕΚ 

31/Δ/30-1-1990 

Νεώτερο Μνημείο Αστικά Κτίρια Νεοελληνική

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 

Σελ. 215 από 486 

ΧΡΟΝΙΚΗ 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 
ΘΕΣΗ 

ΦΟΡΕΑΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Νεοελληνική 
οδοί Νεάρχου 23 και 

Γιαμπουδάκη 21 

ΥΝΜΤΕ Κρήτης 

ΥΠΕΧΩΔΕ 



 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

 
 

 

Ως διατηρητέο χαρακτηρίζεται το αρχικό κτίριο και τα στοιχεία του περιβάλλοντος χώρου αυτού, όπως μάντρες, κρήνες, αυλόθυρες,

μεταγενέστερες προσθήκες, όχι όμως και τα κάθε είδους υπάρχοντα προσκτίσματα που αλλοιώνουν το αρχικό. Ο καθορισμός των προσκ

Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (ΕΠΑΕ). 

Στο χαρακτηριζόμενο ως διατηρητέο κτίριο απαγορεύεται κάθε αφαίρεση, αλλοίωση ή καταστροφή των αρχιτεκτονικών και διακοσμητικών στοιχείων του. Επιτρέπεται η επισκευή,

εγκαταστάσεων, η ενίσχυση του φέροντα οργανισμού, η εσωτερική διαρρύθμιση καθώς και επεμβάσεις για λόγους λειτουργίας και χρήσης των δι

χαρακτήρας του κτιρίου και δεν θίγονται τα διατηρητέα στοιχεία του. Σε περίπτωση αποκατάστασης διατηρητέου κτιρίου που έχει υποστεί μεγάλες αλλοιώσεις και υπάρχουν ανεπαρκή στοιχεία για το ίδιο το

πρέπει να λαμβάνεται υπ' όψη η βασική αρχιτεκτονική σύνθεση και η συγγενής μορφολογία και τεχνολογία των όψεων των κτιρίων

Αιτήσεις για ανέγερση νέων κτιρίων στον ακάλυπτο χώρο των οικοπέδων τ

Υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων με γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου για ειδικές ρυθμίσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του

παρ. 2 του Ν. 1577/85 περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού, εφόσον δεν παραβλάπτεται το διατηρητέο κτίριο και ο 

γνώμη της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (ΕΠΑΕ) στ

εξυπηρέτηση του κτιρίου. Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση φωτεινών ή μη επιγραφών και διαφημίσεων στ

περιορισμένων διαστάσεων που πληροφορούν για την χρήση των χώρων τ

όνομα και στο αντικείμενο των εργασιών τους. Οι φωτεινές επιγραφές στα ισόγεια των καταστημάτων, έστω και αν τοποθετούνται μέ

αποτελούνται από μεμονωμένα στοιχεία, γράμματα, αριθμούς. Για οποιαδήποτε επέμβαση στο εξωτερικό και εσωτερικό τ

επιγραφών, απαιτείται η έγκριση της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (ΕΠΑΕ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

Ως διατηρητέο χαρακτηρίζεται το αρχικό κτίριο και τα στοιχεία του περιβάλλοντος χώρου αυτού, όπως μάντρες, κρήνες, αυλόθυρες, βοτσαλωτά δάπεδα καθώς και οι εναρμονιζόμενες με το αρχικό κτίριο 

μεταγενέστερες προσθήκες, όχι όμως και τα κάθε είδους υπάρχοντα προσκτίσματα που αλλοιώνουν το αρχικό. Ο καθορισμός των προσκτισμάτων που αλλοιώνουν το αρχικό κτίριο πραγματοποιείται από την

απαγορεύεται κάθε αφαίρεση, αλλοίωση ή καταστροφή των αρχιτεκτονικών και διακοσμητικών στοιχείων του. Επιτρέπεται η επισκευή,

εων, η ενίσχυση του φέροντα οργανισμού, η εσωτερική διαρρύθμιση καθώς και επεμβάσεις για λόγους λειτουργίας και χρήσης των διατηρητέων κτιρίων εφ' όσον δεν αλλοιώνεται ο αρχιτεκτονικός 

περίπτωση αποκατάστασης διατηρητέου κτιρίου που έχει υποστεί μεγάλες αλλοιώσεις και υπάρχουν ανεπαρκή στοιχεία για το ίδιο το

ρέπει να λαμβάνεται υπ' όψη η βασική αρχιτεκτονική σύνθεση και η συγγενής μορφολογία και τεχνολογία των όψεων των κτιρίων της περιοχής. 

Αιτήσεις για ανέγερση νέων κτιρίων στον ακάλυπτο χώρο των οικοπέδων του διατηρητέου κτιρίου και για προσθήκες στο διατηρητέο κτίριο αποστέλλονται από την Πολεοδομική Υπηρεσία στην αρμόδια 

Έργων με γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου για ειδικές ρυθμίσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του

παρ. 2 του Ν. 1577/85 περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού, εφόσον δεν παραβλάπτεται το διατηρητέο κτίριο και ο χώρος που το περιβάλλει. Κατ' εξαίρεση από το προηγούμενο εδάφιο 6.α. και με σύμφωνη 

γνώμη της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (ΕΠΑΕ) στο διατηρητέο κτίριο επιτρέπονται προσθήκες κατ' επέκταση περιορισμένων διαστάσεων, εφόσον κρίνονται απ

εξυπηρέτηση του κτιρίου. Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση φωτεινών ή μη επιγραφών και διαφημίσεων στο διατηρητέο κτίριο και στον χώρο που τα περιβάλλει. Επιτρέπεται μόνον η τοποθέτηση επιγραφών 

περιορισμένων διαστάσεων που πληροφορούν για την χρήση των χώρων του κτιρίου. Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται η τοποθέτηση φωτεινών επιγραφών στο ισόγειο καταστημάτων που αναφέρονται αποκ

όνομα και στο αντικείμενο των εργασιών τους. Οι φωτεινές επιγραφές στα ισόγεια των καταστημάτων, έστω και αν τοποθετούνται μέσα σε προθήκες, έχουν χρώμα λευκό ή κίτρινο, σταθερό και συνεχές, και 

αριθμούς. Για οποιαδήποτε επέμβαση στο εξωτερικό και εσωτερικό του διατηρητέου κτιρίου και στον χώρο που τ

επιγραφών, απαιτείται η έγκριση της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (ΕΠΑΕ). 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 

Σελ. 216 από 486 

βοτσαλωτά δάπεδα καθώς και οι εναρμονιζόμενες με το αρχικό κτίριο 

τισμάτων που αλλοιώνουν το αρχικό κτίριο πραγματοποιείται από την 

απαγορεύεται κάθε αφαίρεση, αλλοίωση ή καταστροφή των αρχιτεκτονικών και διακοσμητικών στοιχείων του. Επιτρέπεται η επισκευή, ο εκσυγχρονισμός των 

ατηρητέων κτιρίων εφ' όσον δεν αλλοιώνεται ο αρχιτεκτονικός 

περίπτωση αποκατάστασης διατηρητέου κτιρίου που έχει υποστεί μεγάλες αλλοιώσεις και υπάρχουν ανεπαρκή στοιχεία για το ίδιο το κτίριο, 

αποστέλλονται από την Πολεοδομική Υπηρεσία στην αρμόδια 

Έργων με γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου για ειδικές ρυθμίσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 

χώρος που το περιβάλλει. Κατ' εξαίρεση από το προηγούμενο εδάφιο 6.α. και με σύμφωνη 

επιτρέπονται προσθήκες κατ' επέκταση περιορισμένων διαστάσεων, εφόσον κρίνονται απαραίτητες για την λειτουργική 

και στον χώρο που τα περιβάλλει. Επιτρέπεται μόνον η τοποθέτηση επιγραφών 

. Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται η τοποθέτηση φωτεινών επιγραφών στο ισόγειο καταστημάτων που αναφέρονται αποκλειστικά στο 

σα σε προθήκες, έχουν χρώμα λευκό ή κίτρινο, σταθερό και συνεχές, και 

και στον χώρο που το περιβάλλει καθώς και για την τοποθέτηση 



 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

 
 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΥΑ / ΦΕΚ

Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ 
Οικία Ανικήτου 

Γαρουφαλάκη 

ΥΑ ΥΠΠΕ/ΔΙΛΑΠ/Γ/1675/46079/2

ΦΕΚ 795/Β/22

Βρίσκεται έξω από τα δυτικά τείχη της παλιάς πόλης, ιδιοκτησίας Γαροφαλλάκη. διώροφο 

κυκλικό εξώστη, με κορινθιακή τοξοστοιχία και πυργοειδή απόληξη. 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

ΥΑ / ΦΕΚ ΤΥΠΟΣ ΚΗΡΥΞΗΣ ΕΙΔΟΣ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 
ΧΡΟΝΙΚΗ 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΥΠΠΕ/ΔΙΛΑΠ/Γ/1675/46079/2-8-1980, 

ΦΕΚ 795/Β/22-8-1980 
Νεώτερο Μνημείο Αστικά Κτίρια Νεοελληνική

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Βρίσκεται έξω από τα δυτικά τείχη της παλιάς πόλης, ιδιοκτησίας Γαροφαλλάκη. διώροφο κεραμοσκέπαστο κτήριο με τοξωτά ανοίγματα στο ισόγειο και ορθογωνικά στον όροφο, η γωνία του οποίου σχηματίζει 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 

Σελ. 217 από 486 

ΧΡΟΝΙΚΗ 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 
ΘΕΣΗ 

ΦΟΡΕΑΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Νεοελληνική 
οδός Χρυσοστόμου 

Σμύρνης 17, Νέα Χώρα 
ΥΝΜΤΕ Κρήτης 

κεραμοσκέπαστο κτήριο με τοξωτά ανοίγματα στο ισόγειο και ορθογωνικά στον όροφο, η γωνία του οποίου σχηματίζει 



 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

 
 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 

Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ 

Οικία βουλευτή Γεωργίου 

Παπαδόπετρου, στην οδό 

Τζανακάκη 14, ιδιοκτησίας Σήφη 

και Σταύρου Παπαδόπετρου 

ΥΑ ΥΠΠΕ/ΔΙΛΑΠ/Γ/1675/46079/2

Αξιόλογο νεοκλασικό κτίριο των αρχών του αιώνα είναι κτισμένο από πελεκητή πέτρα με αυστηρή διάταξη των 

εξώστες έχουν μαρμάρινα φουρούσια και χυτοσιδηρά κάγκελα. Παραστάδες, ταινίες, πλαίσια από ανοίγματα, οδοντωτή ταινία και γεί

είναι και το επιβλητικό θύρωμα με την ξύλινη πόρτα. 

 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

ΥΑ / ΦΕΚ ΤΥΠΟΣ ΚΗΡΥΞΗΣ 
ΕΙΔΟΣ 

ΜΝΗΜΕΙΟΥ 

ΧΡΟΝΙΚ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΥΠΠΕ/ΔΙΛΑΠ/Γ/1675/46079/2-8-1980, 

ΦΕΚ 795/Β/22-8-1980 
Νεώτερο Μνημείο Αστικά Κτίρια Νεοελληνική

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Αξιόλογο νεοκλασικό κτίριο των αρχών του αιώνα είναι κτισμένο από πελεκητή πέτρα με αυστηρή διάταξη των μορφολογικών του στοιχείων, που προδίδει επίδραση από δυτικά πρότυπα. Οι μαρμάρινοι 

εξώστες έχουν μαρμάρινα φουρούσια και χυτοσιδηρά κάγκελα. Παραστάδες, ταινίες, πλαίσια από ανοίγματα, οδοντωτή ταινία και γείσο στην επίστεψη του κτιρίουσυμπληρώνουν τη δια

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 

Σελ. 218 από 486 

ΧΡΟΝΙΚΗ 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 
ΘΕΣΗ 

ΦΟΡΕΑΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Νεοελληνική οδός Τζανακάκη 14 ΥΝΜΤΕ Κρήτης 

μορφολογικών του στοιχείων, που προδίδει επίδραση από δυτικά πρότυπα. Οι μαρμάρινοι 

σο στην επίστεψη του κτιρίουσυμπληρώνουν τη διακόσμησή του. Πολύ αξιόλογο 



 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

 
 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 

Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ 

Οικία βουλευτή Κων/νου Φούμη, 

στην Πλατεία Δικαστηρίων, 

ιδιοκτησίας Μιχ. Φούμη 

ΥΑ ΥΠΠΕ/ΔΙΛΑΠ/Γ/1675/46079/2

Αξιόλογο νεοκλασικό διώροφο κτίριο δεσπόζει στην Πλατεία Δικαστηρίων. Χαρακτηρίζεται από απόλυτη συμμετρία των μορφολογικών τ

παραστάδες κλπ.) και οριζόντια (διακοσμητικές ταινίες, γείσο των ανοιγμάτων, γείσο και ακροκέραμα στην επίστεψη του κτιρίου) Ενδιαφέρουσα είναι και η λιτή διαμόρφωση της γωνίας του κτιρίου

όπου τοποθετείται ο εξώστης του κτιρίου που στηρίζεται σε μαρμάρινα φουρούσια και 

 

 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

ΥΑ / ΦΕΚ ΤΥΠΟΣ ΚΗΡΥΞΗΣ ΕΙΔΟΣ ΜΝΗΜΕΙΟΥ

ΥΑ ΥΠΠΕ/ΔΙΛΑΠ/Γ/1675/46079/2-8-1980, 

ΦΕΚ 795/Β/22-8-1980 
νεώτερο μνημείο Αστικά Κτίρια 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Αξιόλογο νεοκλασικό διώροφο κτίριο δεσπόζει στην Πλατεία Δικαστηρίων. Χαρακτηρίζεται από απόλυτη συμμετρία των μορφολογικών του στοιχείων, τα οποία διατάσσονται κατακόρυφα (πλαίσια ανοιγμάτων, 

ν ανοιγμάτων, γείσο και ακροκέραμα στην επίστεψη του κτιρίου) Ενδιαφέρουσα είναι και η λιτή διαμόρφωση της γωνίας του κτιρίου

όπου τοποθετείται ο εξώστης του κτιρίου που στηρίζεται σε μαρμάρινα φουρούσια και έχει κάγκελο από ελατό σίδηρο. 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 

Σελ. 219 από 486 

ΕΙΔΟΣ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 
ΧΡΟΝΙΚΗ 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 
ΘΕΣΗ 

ΦΟΡΕΑΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Νεοελληνική 
Πλατεία 

Δικαστηρίων 
ΥΝΜΤΕ Κρήτης 

ου στοιχείων, τα οποία διατάσσονται κατακόρυφα (πλαίσια ανοιγμάτων, 

ν ανοιγμάτων, γείσο και ακροκέραμα στην επίστεψη του κτιρίου) Ενδιαφέρουσα είναι και η λιτή διαμόρφωση της γωνίας του κτιρίου προς τον τοίχο 



 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

 
 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΥΑ / ΦΕΚ

Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ 

Οικία βουλευτή 

Χαράλαμπου Πωλογιώργη 

(Κέντρο Κοινωνικής 

Πολιτικής Νομού Χανίων) 

ΥΑ ΥΠΠΕ/ΔΙΛΑΠ/Γ/1675/46079/2

ΦΕΚ 795/Β/22

Είναι ένα αξιόλογο νεοκλασικό κτίριο των αρχών του αιώνα. Ο κυβικός όγκος του κτίσματος ελαφρώνει στο ισόγειο με την αφαίρεση ενός 

είσοδο. Στο ισόγειο επίσης πόρτες και παράθυρα περιβάλλονται από διακοσμητικές παραστάδες και φέρουν θριγκό και γείσο. Το κτίριο διακρίνεται για τη συμμετρία των μορφολογικών του στοιχείων.

 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

ΥΑ / ΦΕΚ ΤΥΠΟΣ ΚΗΡΥΞΗΣ ΕΙΔΟΣ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 
ΧΡΟΝΙΚΗ 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΥΑ ΥΠΠΕ/ΔΙΛΑΠ/Γ/1675/46079/2-8-1980, 

ΦΕΚ 795/Β/22-8-1980 
Νεώτερο Μνημείο Αστικά Κτίρια Νεοελληνική

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ένα αξιόλογο νεοκλασικό κτίριο των αρχών του αιώνα. Ο κυβικός όγκος του κτίσματος ελαφρώνει στο ισόγειο με την αφαίρεση ενός τμήματος για τη δημιουργία σκεπαστού εξώστη μπροστά στην κύρια 

κοσμητικές παραστάδες και φέρουν θριγκό και γείσο. Το κτίριο διακρίνεται για τη συμμετρία των μορφολογικών του στοιχείων.

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 

Σελ. 220 από 486 

ΧΡΟΝΙΚΗ 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 
ΘΕΣΗ 

ΦΟΡΕΑΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Νεοελληνική 
οδός Βασ. Γεωργίου 

(Ηρώων Πολυτεχνείου) 11 
ΥΝΜΤΕ Κρήτης 

τμήματος για τη δημιουργία σκεπαστού εξώστη μπροστά στην κύρια 

κοσμητικές παραστάδες και φέρουν θριγκό και γείσο. Το κτίριο διακρίνεται για τη συμμετρία των μορφολογικών του στοιχείων. 



 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

 
 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΥΑ / ΦΕΚ

Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ 
Οικία γερουσιαστή 

Μανούσου Κούνδουρου 

ΥΑ ΥΠΠΕ/ΔΙΛΑΠ/Γ/1675/46079/2

ΦΕΚ 795/Β/22

Είναι ένα διώροφο νεοκλασσικό κτήριο με τονισμένο ιδιαίτερα τον άξονα κυρίας εισόδου εξώστη, ο οποίος προβάλλει και ξεχωρίζει από τ

παραστάδες με χαμηλωμένο τόξο στον στεγασμένο εξώστη. Τα ανοίγματα του ισογείου κοσμούνται από παραστάδες με θριγκό και του ορόφου από πλαίσια. Το κτήριο καταλήγει σε διακοσμητικές ται

 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

ΥΑ / ΦΕΚ ΤΥΠΟΣ ΚΗΡΥΞΗΣ ΕΙΔΟΣ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΥΑ ΥΠΠΕ/ΔΙΛΑΠ/Γ/1675/46079/2-8-1980, 

ΦΕΚ 795/Β/22-8-1980 
Νεώτερο Μνημείο Αστικά Κτίρια 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ένα διώροφο νεοκλασσικό κτήριο με τονισμένο ιδιαίτερα τον άξονα κυρίας εισόδου εξώστη, ο οποίος προβάλλει και ξεχωρίζει από τον κυβικό όγκο του κτιρίου και έχει δύο ιωνικούς κίονες στην είσοδο και 

οίγματα του ισογείου κοσμούνται από παραστάδες με θριγκό και του ορόφου από πλαίσια. Το κτήριο καταλήγει σε διακοσμητικές ται

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 

Σελ. 221 από 486 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΘΕΣΗ 
ΦΟΡΕΑΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Νεοελληνική Γεωργίου ΥΝΜΤΕ Κρήτης 

ον κυβικό όγκο του κτιρίου και έχει δύο ιωνικούς κίονες στην είσοδο και 

οίγματα του ισογείου κοσμούνται από παραστάδες με θριγκό και του ορόφου από πλαίσια. Το κτήριο καταλήγει σε διακοσμητικές ταινίες και γείσο. 



 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

 
 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 

Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ 

Οικία δικηγόρου και βουλευτή 

Αντώνη Κατζουράκη, στην οδό 

Νεάρχου 14, ιδιοκτησίας 

οικογενείας Κλεάρχου 

Μαρκαντωνάκη 

ΥΑ ΥΠΠΕ/ΔΙΛΑΠ/Γ/1675/46079/2

Είναι ένα πολύ αξιόλογο νεοκλασικό κτίριο που σαν κύριο χαρακτηριστικό του έχει τη συμμετρία. Η βάση του είναι κατασκευασμένη

πεσσούς που δημιουργούν είδος προπύλου στο ισόγειο, με τον εξώστη στον όροφο και με το αέτωμα της στέγης. Τα παράθυρα φέρνουν

όροφο, ενώ οι γωνίες του κτιρίου δημιουργούν αντίστοιχα εμφανή λιθοδομή και παραστάδες

 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

ΥΑ / ΦΕΚ ΤΥΠΟΣ ΚΗΡΥΞΗΣ ΕΙΔΟΣ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 

ΥΑ ΥΠΠΕ/ΔΙΛΑΠ/Γ/1675/46079/2-8-1980, 

ΦΕΚ 795/Β/22-8-1980 
Νεώτερο Μνημείο Αστικά Κτίρια 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Είναι ένα πολύ αξιόλογο νεοκλασικό κτίριο που σαν κύριο χαρακτηριστικό του έχει τη συμμετρία. Η βάση του είναι κατασκευασμένη από γυμνή πελεκητή πέτρα, ενώ ο 

πεσσούς που δημιουργούν είδος προπύλου στο ισόγειο, με τον εξώστη στον όροφο και με το αέτωμα της στέγης. Τα παράθυρα φέρνουν τονισμένα διακοσμητικά πλαίσια με γείσο στο ισόγειο και αέτωμα στον 

ιρίου δημιουργούν αντίστοιχα εμφανή λιθοδομή και παραστάδες. 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 

Σελ. 222 από 486 

ΧΡΟΝΙΚΗ 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 
ΘΕΣΗ 

ΦΟΡΕΑΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Νεοελληνική οδός Νεάρχου 14 ΥΝΜΤΕ Κρήτης 

από γυμνή πελεκητή πέτρα, ενώ ο κεντρικός άξονας τονίζεται με τους 

τονισμένα διακοσμητικά πλαίσια με γείσο στο ισόγειο και αέτωμα στον 



 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

 
 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΥΑ / ΦΕΚ

Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ Οικία Παν. Μουζουράκη 
ΥΑ ΥΠΠΕ/ΔΙΛΑΠ/Γ/1675/46079/2

ΦΕΚ 795/Β/22

Είναι ένα αξιολογότατο νεοκλασσικό κτήριο με ποικιλομορφία διακοσμητικών και μορφολογικών στοιχείων, εμπνευσμένο από αθηναϊκά πρότυπα. Ο κεντρικός ά

δημιουργεί δε είδος προπύλου με ιωνικούς κίονες στο ισόγειο και εξώστη με στηθαίο και νεοκλασσ

ταινίες, παραστάδες στις γωνίες, γείσο και ακροκέραμα στη στέψη, αέτωμα στη θύρα του εξώστη κ.ο.κ. συμπληρώνουν την διακόσμησ

διακοσμητικά. 

 

 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

ΥΑ / ΦΕΚ 
ΤΥΠΟΣ 

ΚΗΡΥΞΗΣ 
ΕΙΔΟΣ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΥΑ ΥΠΠΕ/ΔΙΛΑΠ/Γ/1675/46079/2-8-1980, 

ΦΕΚ 795/Β/22-8-1980 

Νεώτερο 

<νημείο 
Αστικά Κτίρια Νεοελληνική

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

νεοκλασσικό κτήριο με ποικιλομορφία διακοσμητικών και μορφολογικών στοιχείων, εμπνευσμένο από αθηναϊκά πρότυπα. Ο κεντρικός ά

δημιουργεί δε είδος προπύλου με ιωνικούς κίονες στο ισόγειο και εξώστη με στηθαίο και νεοκλασσικά κολονάκια στον όροφο. Οριζόντιες γραμμές χαραγμένες στο επίχρισμα, διακοσμητικά πλαίσια στα ανοίγματα, 

ταινίες, παραστάδες στις γωνίες, γείσο και ακροκέραμα στη στέψη, αέτωμα στη θύρα του εξώστη κ.ο.κ. συμπληρώνουν την διακόσμηση του κτηρίου. Εσωτερικά

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 

Σελ. 223 από 486 

ΧΡΟΝΙΚΗ 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 
ΘΕΣΗ 

ΦΟΡΕΑΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Νεοελληνική οδός Νεάρχου 31 ΥΝΜΤΕ Κρήτης 

νεοκλασσικό κτήριο με ποικιλομορφία διακοσμητικών και μορφολογικών στοιχείων, εμπνευσμένο από αθηναϊκά πρότυπα. Ο κεντρικός άξονας στην πρόσοψη είναι τονισμένος, 

ικά κολονάκια στον όροφο. Οριζόντιες γραμμές χαραγμένες στο επίχρισμα, διακοσμητικά πλαίσια στα ανοίγματα, 

η του κτηρίου. Εσωτερικά το κτίριο έχει ζωγραφιστά ταβάνια και γύψινα 



 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

 
 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΥΑ / ΦΕΚ

Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ 
Οικία Πέτρου 

Μαρκαντωνάκη 

ΥΑ ΥΠΠΕ/ΔΙΛΑΠ/Γ/1675/46079/2

ΦΕΚ 795/Β/22

Χαρακτηριστικό κτίριο της πόλης των Χανίων και της Χαλέπας κτίστηκε στα 1883 και παρουσιάζει, νεοκλασσικά και δυτικής επιρροής στοιχεία τοποθετημένα με συμμε

διαμορφωμένα σε τύπο πυργίσκων. 

 

 

 

 

 

 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

ΥΑ / ΦΕΚ ΤΥΠΟΣ ΚΗΡΥΞΗΣ ΕΙΔΟΣ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 

ΥΑ ΥΠΠΕ/ΔΙΛΑΠ/Γ/1675/46079/2-8-1980, 

ΦΕΚ 795/Β/22-8-1980 
Νεώτερο Μνημείο Αστικά Κτίρια 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

των Χανίων και της Χαλέπας κτίστηκε στα 1883 και παρουσιάζει, νεοκλασσικά και δυτικής επιρροής στοιχεία τοποθετημένα με συμμε

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 

Σελ. 224 από 486 

ΧΡΟΝΙΚΗ 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 
ΘΕΣΗ 

ΦΟΡΕΑΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Νεοελληνική πλατεία Καγιαλέ ΥΝΜΤΕ Κρήτης 

των Χανίων και της Χαλέπας κτίστηκε στα 1883 και παρουσιάζει, νεοκλασσικά και δυτικής επιρροής στοιχεία τοποθετημένα με συμμετρία. Έχει κάτοψη σε σχήμα Π με τα άκρα 



 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

 
 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 

Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ Ρολόι Δημοτικού κήπου 
ΥΑ ΥΠΠΕ/ΔΙΛΑΠ/Γ/1675/46079/2

ΦΕΚ 795/Β/22

Το Ρολόϊ βρίσκεται στη βόρειο-ανατολική πλευρά του Δημοτικού Κήπου. Άρχισε να χτίζεται το 1924 και τέλειωσε το 1927. Έχει τριμερή διάρθρωση: βάση, κορμό (τ

πάνω), και στέγη που διαμορφώνεται σε κυκλικό περίπτερο. Για το χτίσιμο του χρησιμοποιήθηκαν 

μηχανικό Δ. Κολλάρο. 

 

 

 

 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

ΥΑ / ΦΕΚ ΤΥΠΟΣ ΚΗΡΥΞΗΣ ΕΙΔΟΣ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 

ΥΑ ΥΠΠΕ/ΔΙΛΑΠ/Γ/1675/46079/2-8-1980, 

ΦΕΚ 795/Β/22-8-1980 
νεώτερο μνημείο Αστικά Κτίρια 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ανατολική πλευρά του Δημοτικού Κήπου. Άρχισε να χτίζεται το 1924 και τέλειωσε το 1927. Έχει τριμερή διάρθρωση: βάση, κορμό (τ

το χτίσιμο του χρησιμοποιήθηκαν καντονάδες από τα λατομεία Λενταριανών και Χαλέπας και ποταμίσια άμμος. Τα σχέδια του ρολογιού έγιναν από το 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 

Σελ. 225 από 486 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Νεοελληνική ΥΝΜΤΕ Κρήτης 

 

ανατολική πλευρά του Δημοτικού Κήπου. Άρχισε να χτίζεται το 1924 και τέλειωσε το 1927. Έχει τριμερή διάρθρωση: βάση, κορμό (του οποίου οι πλευρές συγκλίνουν προς τα 

από τα λατομεία Λενταριανών και Χαλέπας και ποταμίσια άμμος. Τα σχέδια του ρολογιού έγιναν από το 



 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

 
 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΥΑ / ΦΕΚ

Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ Σπίτι Βαλέριου Καλούτση 
ΥΑ ΥΠΠΕ/ΔΙΛΑΠ/Γ/1675/46079/2

ΦΕΚ 795/Β/22

Αξιόλογο νεοκλασσικό κτήριο χαρακτηρίζεται από τη συμμετρική διάταξη των μορφολογικών του στοιχείων. Έχει διακοσμητικά πλαίσι

στις γωνίες, στηθαίο με κολονάκια στον εξώστη του ορόφου του οποίου το μεσαίο άνοιγμα πλαισιώνουν πήλινα αγάλματα.
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ΥΑ / ΦΕΚ ΤΥΠΟΣ ΚΗΡΥΞΗΣ ΕΙΔΟΣ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 
ΧΡΟΝΙΚΗ 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΥΑ ΥΠΠΕ/ΔΙΛΑΠ/Γ/1675/46079/2-8-1980, 

ΦΕΚ 795/Β/22-8-1980 
Νεώτερο Μνημείο Αστικά Κτίρια Νεοελληνική
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Αξιόλογο νεοκλασσικό κτήριο χαρακτηρίζεται από τη συμμετρική διάταξη των μορφολογικών του στοιχείων. Έχει διακοσμητικά πλαίσια στα ανοίγματα, ταινίες, γείσο, ακροκέραμα, εμφανεί λαξευμένους δόμους 

με κολονάκια στον εξώστη του ορόφου του οποίου το μεσαίο άνοιγμα πλαισιώνουν πήλινα αγάλματα. 
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ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Νεοελληνική Χαλέπα, οδός Δαγκλή 22 ΥΝΜΤΕ Κρήτης 

α στα ανοίγματα, ταινίες, γείσο, ακροκέραμα, εμφανεί λαξευμένους δόμους 
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΥΑ / ΦΕΚ

Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ 
Σπίτι Ελευθέριου 

Βενιζέλου 

ΥΑ ΥΠΠΕ/ΔΙΛΑΠ/Γ/1675/46079/2

ΦΕΚ 795/Β/22
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ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

ΥΑ / ΦΕΚ ΤΥΠΟΣ ΚΗΡΥΞΗΣ ΕΙΔΟΣ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 

ΥΑ ΥΠΠΕ/ΔΙΛΑΠ/Γ/1675/46079/2-8-1980, 

ΦΕΚ 795/Β/22-8-1980 
Νεώτερο Μνημείο Αστικά Κτίρια 
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ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Νεοελληνική Χαλέπα ΥΝΜΤΕ Κρήτης 
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Η έκταση που είναι κτισμένο το σπίτι της οικογένειας Βενιζέλου στην ομώνυμη πλατεία της Χαλέπας αγοράστηκε από τον Κυριάκο Βε

13 Γενάρη του 1879 συμπεραίνεται ότι η κατασκευή του σπιτιού τελείωσε περίπου στα 1880 και φιλοξένησε στη μεγάλη σάλα του το νεκρό του ιδιοκτήτη το 1883. 

Η μορφολογία του σπιτιού του Βενιζέλου, στον τύπο της βίλας με τη δυτικής προέλευσης στέγη και τις άλλες κατασκευαστικές λεπτ

και κτίστηκαν λίγο νωρίτερα, δηλ. στα σπίτια του μηχανικού Λεωνίδα Λυγκούνη, στενού φίλου του Κυριάκου Βενιζέλου. Το δίπατο σ

αίθουσα υποδοχής στον όροφο, όπου εκτός της εσωτερικής ξύλινης σκάλας οδηγεί κατ' ευθείαν από τον κήπο και πέτρινη εξωτερική με δύο σκέλη. Κήπο

σπιτάκι περιβάλλει το κτίσμα, που προστατεύεται από ξύλινο φράκτη.Μετά τ

τελευταίου Μαρία στις 11 Νοεμβρίου 1894.  

Μετά την αλματώδη άνοδο του Βενιζέλου στο πολιτικό στερέωμα στην Κρήτη και την Ελλ

Λουμπάνσκυ, Πλουμιδάκης, γραφείο Κυριάκου Κ. Μητσοτάκη) μέχρι το 1927. Τότε ο Ελευθέριος Βενιζέλος κατεβαίνει στην Κρήτη για 

να υποδεχτεί την Έλενα Βενιζέλου, τη δεύτερη σύζυγό του. Γι' αυτό στην αρχή έμενε στο σπίτι του ανιψιού του Κυριάκου Κ. Μητσο

μετακόμισε σε αυτό για να επιβλέπει ο ίδιος τις εργασίες ανακαίνισης και επισκευής με τη βοήθεια του μηχανικού Σταυρίδη και με εργολάβο τ

μετά τις μετατροπές που έκανε ο Ελευθέριος Βενιζέλος, μεταφέροντας τους χώρους υποδοχής στο ισόγειο και αφήνοντας τα υπνοδωμάτια στον όροφο

Το 1941 στη Μάχη της Κρήτης το σπίτι βομβαρδίζεται. Οι Γερμανοί το αναστηλώνουν και το χρησιμοποιούν ως στρατηγείο και κατοικ

Κατοχής το σπίτι υπέστη σοβαρές φθορές και βανδαλισμούς. Ένα δωμάτιο του ισογείου, που οι Γερμανοί χρησιμοποιούσαν ως αίθουσα

Μετά την απελευθέρωση ο Σοφοκλής Βενιζέλος αναλαμβάνει την πρώτη αποκατάσταση του κτιρίου, κυρίως εξωτερικά, ενώ αργότερα, μετά το θάνατό του, υπό την εποπτεία της Μαρίκας Βε

γιου του Ελευθερίου Βενιζέλου, Κυριάκου, έγιναν κάποιες βελτιώσεις κυρίως στους εσωτερικούς χώρους.

Στη συνέχεια το σπίτι της Χαλέπας κληροδοτήθηκε στο Νικήτα Βενιζέλο, εγγονό του Ελευθερίου Βενιζέλου. Το 2002 το Ελληνικό Δημόσιο αγόρ

Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος». Μετά τη μεταστέγαση των επιστημονικ

λειτουργεί ως Μουσείο, χώρος ιστορικής μνήμης του Ελευθερίου Βενιζέλου.

είχαν την εποχή που κατοικούσε στο σπίτι. Έπιπλα της δεκαετίας 1925-1935, διαλεγμένα από τον ίδιο το Βενιζέλο και τη γυναίκα του Έλενα, που τα έφεραν από την Αθήνα και το εξωτερικό,

αντικείμενα και πίνακες εποχής, πρωτότυπες φωτογραφίες, προσωπικά του αντικείμενα ιδιαίτερα σημαντικής αξίας κοσμούν το εσωτε
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ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

Η έκταση που είναι κτισμένο το σπίτι της οικογένειας Βενιζέλου στην ομώνυμη πλατεία της Χαλέπας αγοράστηκε από τον Κυριάκο Βενιζέλο το 1876. Από επιστολή του Λευτέρη Βενιζέλου στον πατέρα του στις 

ύ τελείωσε περίπου στα 1880 και φιλοξένησε στη μεγάλη σάλα του το νεκρό του ιδιοκτήτη το 1883. 

Η μορφολογία του σπιτιού του Βενιζέλου, στον τύπο της βίλας με τη δυτικής προέλευσης στέγη και τις άλλες κατασκευαστικές λεπτομέρειες, απαντάται και σε άλλα σπί

και κτίστηκαν λίγο νωρίτερα, δηλ. στα σπίτια του μηχανικού Λεωνίδα Λυγκούνη, στενού φίλου του Κυριάκου Βενιζέλου. Το δίπατο σπίτι είχε τους βοηθητικούς χώρους στο ισόγειο, τα υπνοδωμάτια και τη μεγάλη 

τον όροφο, όπου εκτός της εσωτερικής ξύλινης σκάλας οδηγεί κατ' ευθείαν από τον κήπο και πέτρινη εξωτερική με δύο σκέλη. Κήπος φυτεμένος με διάφορα δέντρα, αμπέλι, ελιές και ένα μικρό 

σπιτάκι περιβάλλει το κτίσμα, που προστατεύεται από ξύλινο φράκτη.Μετά το θάνατο του Κυριάκου Βενιζέλου το σπίτι στεγάζει το γιο του Ελευθέριο και την οικογένεια του και από κει βγήκε νεκρή η γυναί

Μετά την αλματώδη άνοδο του Βενιζέλου στο πολιτικό στερέωμα στην Κρήτη και την Ελλάδα και την αναχώρηση του για την Αθήνα, το σπίτι νοικιάζεται σε διάφορα πρόσωπα (Ρώσοι αξιωματικοί, 

Λουμπάνσκυ, Πλουμιδάκης, γραφείο Κυριάκου Κ. Μητσοτάκη) μέχρι το 1927. Τότε ο Ελευθέριος Βενιζέλος κατεβαίνει στην Κρήτη για να ασχοληθεί προσωπικά με την 

να υποδεχτεί την Έλενα Βενιζέλου, τη δεύτερη σύζυγό του. Γι' αυτό στην αρχή έμενε στο σπίτι του ανιψιού του Κυριάκου Κ. Μητσοτάκη, τη γνωστή Γαλαρία. ΄Οταν επισκευάστηκε το μικρό σπιτάκι του κήπου 

ε αυτό για να επιβλέπει ο ίδιος τις εργασίες ανακαίνισης και επισκευής με τη βοήθεια του μηχανικού Σταυρίδη και με εργολάβο τον κουμπάρο του Κων. Λυγιδάκη. Η σημερινή μορφή του σπιτιού είναι 

ς τους χώρους υποδοχής στο ισόγειο και αφήνοντας τα υπνοδωμάτια στον όροφο. 

Το 1941 στη Μάχη της Κρήτης το σπίτι βομβαρδίζεται. Οι Γερμανοί το αναστηλώνουν και το χρησιμοποιούν ως στρατηγείο και κατοικία τού εκάστοτε Γερμανού Διοικητή του Φρουρίου Κρήτης. 

Κατοχής το σπίτι υπέστη σοβαρές φθορές και βανδαλισμούς. Ένα δωμάτιο του ισογείου, που οι Γερμανοί χρησιμοποιούσαν ως αίθουσα διασκέδασης, φέρει τοιχογραφίες με διασκεδαστικές φιγούρες.

βάνει την πρώτη αποκατάσταση του κτιρίου, κυρίως εξωτερικά, ενώ αργότερα, μετά το θάνατό του, υπό την εποπτεία της Μαρίκας Βε

γιου του Ελευθερίου Βενιζέλου, Κυριάκου, έγιναν κάποιες βελτιώσεις κυρίως στους εσωτερικούς χώρους. 

εια το σπίτι της Χαλέπας κληροδοτήθηκε στο Νικήτα Βενιζέλο, εγγονό του Ελευθερίου Βενιζέλου. Το 2002 το Ελληνικό Δημόσιο αγόρασε το σπίτι και το παραχώρησε στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και 

Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος». Μετά τη μεταστέγαση των επιστημονικών και διοικητικών υπηρεσιών στην πρ. οικία Βλουμ το 2005, η οικία Βενιζέλου παραμένει η έδρα του Ιδρύματος και εξακολουθεί ν

λειτουργεί ως Μουσείο, χώρος ιστορικής μνήμης του Ελευθερίου Βενιζέλου. Το σπίτι φέρει την προσωπική του σφραγίδα και όλοι οι χώροι έχουν διατηρήσει μέχρι και σήμερα την αυθεντική τους μορφή, αυτή που 

1935, διαλεγμένα από τον ίδιο το Βενιζέλο και τη γυναίκα του Έλενα, που τα έφεραν από την Αθήνα και το εξωτερικό,

αντικείμενα και πίνακες εποχής, πρωτότυπες φωτογραφίες, προσωπικά του αντικείμενα ιδιαίτερα σημαντικής αξίας κοσμούν το εσωτερικό του σπιτιού. 
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νιζέλο το 1876. Από επιστολή του Λευτέρη Βενιζέλου στον πατέρα του στις 

ύ τελείωσε περίπου στα 1880 και φιλοξένησε στη μεγάλη σάλα του το νεκρό του ιδιοκτήτη το 1883.  

ομέρειες, απαντάται και σε άλλα σπίτια της Χαλέπας που βρίσκονται κοντά 

πίτι είχε τους βοηθητικούς χώρους στο ισόγειο, τα υπνοδωμάτια και τη μεγάλη 

ς φυτεμένος με διάφορα δέντρα, αμπέλι, ελιές και ένα μικρό 

ο θάνατο του Κυριάκου Βενιζέλου το σπίτι στεγάζει το γιο του Ελευθέριο και την οικογένεια του και από κει βγήκε νεκρή η γυναίκα του 

άδα και την αναχώρηση του για την Αθήνα, το σπίτι νοικιάζεται σε διάφορα πρόσωπα (Ρώσοι αξιωματικοί, 

να ασχοληθεί προσωπικά με την ριζική ανακαίνιση του πατρικού του σπιτιού και 

τάκη, τη γνωστή Γαλαρία. ΄Οταν επισκευάστηκε το μικρό σπιτάκι του κήπου 

ον κουμπάρο του Κων. Λυγιδάκη. Η σημερινή μορφή του σπιτιού είναι 

ία τού εκάστοτε Γερμανού Διοικητή του Φρουρίου Κρήτης. Κατά τη διάρκεια της 

διασκέδασης, φέρει τοιχογραφίες με διασκεδαστικές φιγούρες. 

βάνει την πρώτη αποκατάσταση του κτιρίου, κυρίως εξωτερικά, ενώ αργότερα, μετά το θάνατό του, υπό την εποπτεία της Μαρίκας Βενιζέλου, γυναίκας του 

ασε το σπίτι και το παραχώρησε στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και 

ών και διοικητικών υπηρεσιών στην πρ. οικία Βλουμ το 2005, η οικία Βενιζέλου παραμένει η έδρα του Ιδρύματος και εξακολουθεί να 

χώροι έχουν διατηρήσει μέχρι και σήμερα την αυθεντική τους μορφή, αυτή που 

1935, διαλεγμένα από τον ίδιο το Βενιζέλο και τη γυναίκα του Έλενα, που τα έφεραν από την Αθήνα και το εξωτερικό, κινητά διακοσμητικά 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 
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Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ Κτίριο Δημοτικής Αγοράς 
ΥΑ ΥΠΠΕ/ΔΙΛΑΠ/Γ/1150/37337/27

ΦΕΚ 870/Β/6
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ΥΑ / ΦΕΚ ΤΥΠΟΣ ΚΗΡΥΞΗΣ ΕΙΔΟΣ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 

ΥΑ ΥΠΠΕ/ΔΙΛΑΠ/Γ/1150/37337/27-6-1980, 

ΦΕΚ 870/Β/6-9-1980 
νεώτερο μνημείο Εμπόριο, Αστικά Κτίρια 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 
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ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Νεοελληνική ΥΝΜΤΕ Κρήτης 

  



 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

 
 

 

Σημαντικό ειδικό κτίριο της εποχής της Κρητικής Πολιτείας. Είναι κτισμένο σε σχήμα ελευθέρου σταυρού, επηρεασμένο από τα κτίρ

χαρακτηρίζει την βιομηχανική επανάσταση. Στο κτίριο, που διακρίνεται για την κομψότητα και την ισορροπία του, διατηρούνται, σχηματοποιημένα τα μορφολογικά στοιχεία του ύστερου νεοκλασσικισμο

Στις 13/6/1908 συζητείται σε ολομέλεια του Δημοτικού Συμβουλίου το θέμα ανέγερσης Δημοτικής Αγοράς. Το Δημοτικό Συμβούλιο ψηφ

ανάπλασης και εξωραϊσμού της πόλης. Στις 8/8/1908 η αρμόδια για την Αγορά επιτροπή ανακοινώνει στο Συμβούλιο το οριστικό σχέδ

επιχωμάτωση της τάφρου, αποζημίωση ιδιοκτητών, κατασκευή υποστέγων, κ.λ.π.) καθώς και τον προϋπολογισμό εξόδων του έργου (320

τα σχέδια της Αγοράς και συμπληρώνεται έτσι ο σχετικός φάκελος που είχε αρχίσει να καταρτίζει παλαιότερα ο μηχανικός Μιχ. Σαββάκης. Στις 7/12/1910 η Τράπεζα Κρήτης εγκρίνει την

με υποθήκη το ίδιο το κτίσμα και τα μελλοντικά ενοίκια των καταστημάτων και στις 23/12/1910 γίνεται δη

Η θεμελίωση πραγματοποιείται ανεπίσημα από το Δήμαρχο Εμμ. Μουντάκη την 14/8/1911 και το έργο ξεκινά άμεσα. Το δεύτερο εξάμην

να λειτουργεί από την 1/11/1913. Τα επίσημα εγκαίνιά της έγιναν από τον τότε Πρωθυπουργό της Ελλάδας Ελ. Βενιζέλο στις 4 Δεκεμβρίου 1913, τρείς μέρες δ

Κρήτης με την Ελλάδα. 

Καταρτίσθηκε ο κανονισμός λειτουργίας της Αγοράς και συγκροτήθη

διαφορετικά, έγιναν κι άλλα παραπλήσια έργα. Κατά κύριο λόγο, στο ανατολικό και δυτικό τμήμα στεγάζονταν κρεοπωλεία, στο άκρο

οπωρολαχανοπωλεία. Ελάχιστες μέρες πριν από τη Μάχη της Κρήτης, τον Μάϊο του 1941, αποπερατώθηκε και το αντιαεροπορικό καταφύ

και παρά τη δυναμική αντίδραση του τότε Δημάρχου Ν. Σκουλά, οι Γερμανοί κατέλαβαν όλη την εγκάρσια στοά, την απομόνωσαν και τη χρησιμο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

Σημαντικό ειδικό κτίριο της εποχής της Κρητικής Πολιτείας. Είναι κτισμένο σε σχήμα ελευθέρου σταυρού, επηρεασμένο από τα κτίρια της λεγομένης "εποχής του σιδήρου" του τέλους του 19ου αι. που 

ται για την κομψότητα και την ισορροπία του, διατηρούνται, σχηματοποιημένα τα μορφολογικά στοιχεία του ύστερου νεοκλασσικισμο

Στις 13/6/1908 συζητείται σε ολομέλεια του Δημοτικού Συμβουλίου το θέμα ανέγερσης Δημοτικής Αγοράς. Το Δημοτικό Συμβούλιο ψηφίζει την πρόταση, που ήταν σε άμεση συνάρτηση και με άλλα έργα 

ανάπλασης και εξωραϊσμού της πόλης. Στις 8/8/1908 η αρμόδια για την Αγορά επιτροπή ανακοινώνει στο Συμβούλιο το οριστικό σχέδιο του κτιρίου, τις προτάσεις για σχετικές εργασίες (κατάρριψη του φρο

επιχωμάτωση της τάφρου, αποζημίωση ιδιοκτητών, κατασκευή υποστέγων, κ.λ.π.) καθώς και τον προϋπολογισμό εξόδων του έργου (320.000 δρχ.). Τον Φεβρουάριο του 1909 ο μηχανικός Κ. Δρανδάκης τελειοποιεί 

κός φάκελος που είχε αρχίσει να καταρτίζει παλαιότερα ο μηχανικός Μιχ. Σαββάκης. Στις 7/12/1910 η Τράπεζα Κρήτης εγκρίνει την

με υποθήκη το ίδιο το κτίσμα και τα μελλοντικά ενοίκια των καταστημάτων και στις 23/12/1910 γίνεται δημοπρασία για την εκτέλεση του έργου. 

Η θεμελίωση πραγματοποιείται ανεπίσημα από το Δήμαρχο Εμμ. Μουντάκη την 14/8/1911 και το έργο ξεκινά άμεσα. Το δεύτερο εξάμηνο του 1913 αποπερατώνεται το κυρίως έργο, η Αγορά αρχίζει ανεπίσημα 

/1913. Τα επίσημα εγκαίνιά της έγιναν από τον τότε Πρωθυπουργό της Ελλάδας Ελ. Βενιζέλο στις 4 Δεκεμβρίου 1913, τρείς μέρες δηλαδή μετά την επίσημη τελετή της ΄Ενωσης της 

Καταρτίσθηκε ο κανονισμός λειτουργίας της Αγοράς και συγκροτήθηκε ο σύλλογος "Νέα Αγορά Χανίων" από τους καταστηματάρχες. Οι χώροι εξωτερικά απαλλοτριώθηκαν επίσης και διαμορφώθηκαν 

διαφορετικά, έγιναν κι άλλα παραπλήσια έργα. Κατά κύριο λόγο, στο ανατολικό και δυτικό τμήμα στεγάζονταν κρεοπωλεία, στο άκρο της δυτικής στοάς, τα ιχθυοπωλεία και στο βόρειο και νότιο τα 

οπωρολαχανοπωλεία. Ελάχιστες μέρες πριν από τη Μάχη της Κρήτης, τον Μάϊο του 1941, αποπερατώθηκε και το αντιαεροπορικό καταφύγιο στη νοτιοανατολική πλευρά της Αγοράς. Κατά τη διάρκεια της Κατοχής 

τη δυναμική αντίδραση του τότε Δημάρχου Ν. Σκουλά, οι Γερμανοί κατέλαβαν όλη την εγκάρσια στοά, την απομόνωσαν και τη χρησιμοποίησαν για τις ανάγκες του στρατού κατοχής

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 
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ια της λεγομένης "εποχής του σιδήρου" του τέλους του 19ου αι. που 

ται για την κομψότητα και την ισορροπία του, διατηρούνται, σχηματοποιημένα τα μορφολογικά στοιχεία του ύστερου νεοκλασσικισμού.  

ει την πρόταση, που ήταν σε άμεση συνάρτηση και με άλλα έργα 

ιο του κτιρίου, τις προτάσεις για σχετικές εργασίες (κατάρριψη του φρουρίου, 

.000 δρχ.). Τον Φεβρουάριο του 1909 ο μηχανικός Κ. Δρανδάκης τελειοποιεί 

κός φάκελος που είχε αρχίσει να καταρτίζει παλαιότερα ο μηχανικός Μιχ. Σαββάκης. Στις 7/12/1910 η Τράπεζα Κρήτης εγκρίνει την παροχή δανείου 300.000 δρχ. 

ο του 1913 αποπερατώνεται το κυρίως έργο, η Αγορά αρχίζει ανεπίσημα 

ηλαδή μετά την επίσημη τελετή της ΄Ενωσης της 

κε ο σύλλογος "Νέα Αγορά Χανίων" από τους καταστηματάρχες. Οι χώροι εξωτερικά απαλλοτριώθηκαν επίσης και διαμορφώθηκαν 

στοάς, τα ιχθυοπωλεία και στο βόρειο και νότιο τα 

γιο στη νοτιοανατολική πλευρά της Αγοράς. Κατά τη διάρκεια της Κατοχής 

ποίησαν για τις ανάγκες του στρατού κατοχής. 



 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

 
 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΥΑ / ΦΕΚ

Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ 
Οικία Φαιναρέτης 

Μητσοτάκη 

ΥΑ ΥΠΠΕ/ΔΙΛΑΠ/Γ/10966/461/1

ΦΕΚ 1250/Β/2

Πρόκειται για ένα αξιόλογο νεοκλασσικό κτήριο, στο οποίο στεγάστηκε η Αγγλική Πρεσβεία το έτος 1868 και μετά, όταν ήταν ύπατο

πλήρη συμμετρία στις όψεις και στην κάτοψη. Ο κυβικός όγκος του ελαφρώνει στην πρόσοψη με την εσοχή του κεντρικού άξονα, όπου

διπλή σκάλα. Τα πλαίσια των ανοιγμάτων, οι διακοσμητικές κόγχες και ταινίες, το στηθαίο και το αέτωμα του κεντρικού άξονα συμπληρώνουν τη διακόσμηση του κτηρίου

 

 

 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

ΥΑ / ΦΕΚ ΤΥΠΟΣ ΚΗΡΥΞΗΣ ΕΙΔΟΣ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 
ΧΡΟΝΙΚΗ 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΥΑ ΥΠΠΕ/ΔΙΛΑΠ/Γ/10966/461/1-8-1980, 

ΦΕΚ 1250/Β/2-12-1980 
Νεώτερο Μνημείο Αστικά Κτίρια Νεοελληνική

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Πρόκειται για ένα αξιόλογο νεοκλασσικό κτήριο, στο οποίο στεγάστηκε η Αγγλική Πρεσβεία το έτος 1868 και μετά, όταν ήταν ύπατος Αρμοστής Κρήτης ο Πρίγκηπας Γεώργιος.

πλήρη συμμετρία στις όψεις και στην κάτοψη. Ο κυβικός όγκος του ελαφρώνει στην πρόσοψη με την εσοχή του κεντρικού άξονα, όπου τοποθετείται η είσοδος στο ισόγειο και στον όροφο και η χαρακτηριστική 

όγχες και ταινίες, το στηθαίο και το αέτωμα του κεντρικού άξονα συμπληρώνουν τη διακόσμηση του κτηρίου

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 
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ΧΡΟΝΙΚΗ 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 
ΘΕΣΗ 

ΦΟΡΕΑΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Νεοελληνική Οδός Ελ. Βενιζέλου 164 ΥΝΜΤΕ Κρήτης 

ς Αρμοστής Κρήτης ο Πρίγκηπας Γεώργιος. Το κτήριο χαρακτηρίζεται από 

τοποθετείται η είσοδος στο ισόγειο και στον όροφο και η χαρακτηριστική 

όγχες και ταινίες, το στηθαίο και το αέτωμα του κεντρικού άξονα συμπληρώνουν τη διακόσμηση του κτηρίου 



 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

 
 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 

Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ 
Κτίριο Χ. Πωλογιώργη μαζί με 

τον κήπο που το περιβάλλει 

ΥΑ ΥΠΠΕ/ΔΙΛΑΠ/Γ/1237/30317/29

ΦΕΚ 314/Β/28

Αποτελεί ένα πολύ αξιόλογο παράδειγμα βίλλας, προσαρμοσμένης στις κλιματολογικές συνθήκες της περιοχής. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον π

υπαίθριου χώρου, το κλειστό χαγιάτι στον όροφο, οι διακοσμήσεις των όψεων, όπου συνδυάζονται αρμονικά στοιχεία της νεοκλασικής και της λαϊκής αρχιτεκτονικής. Ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσ

του κτιρίου με τα ζωγραφιστά ταβάνια σε φρέσκο και σε ξύλο. 

 

 

 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

ΥΑ / ΦΕΚ ΤΥΠΟΣ ΚΗΡΥΞΗΣ ΕΙΔΟΣ ΜΝΗΜΕΙΟΥ

ΥΑ ΥΠΠΕ/ΔΙΛΑΠ/Γ/1237/30317/29-4-1982, 

ΦΕΚ 314/Β/28-5-1982 
Νεώτερο Μνημείο Αστικά Κτίρια 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ποτελεί ένα πολύ αξιόλογο παράδειγμα βίλλας, προσαρμοσμένης στις κλιματολογικές συνθήκες της περιοχής. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η δομή του κτιρίου, η σχέση του κτιστού, η ημιυπαίθριου και 

εις των όψεων, όπου συνδυάζονται αρμονικά στοιχεία της νεοκλασικής και της λαϊκής αρχιτεκτονικής. Ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 
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ΕΙΔΟΣ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 
ΧΡΟΝΙΚΗ 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 
ΘΕΣΗ 

ΦΟΡΕΑΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Νεοελληνική Αμπεριά ΥΝΜΤΕ Κρήτης 

αρουσιάζει η δομή του κτιρίου, η σχέση του κτιστού, η ημιυπαίθριου και 

εις των όψεων, όπου συνδυάζονται αρμονικά στοιχεία της νεοκλασικής και της λαϊκής αρχιτεκτονικής. Ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης και το εσωτερικό 



 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

 
 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΥΑ / ΦΕΚ

Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ 
Κτίριο Συλλόγου 

"Χρυσόστομος" 

ΥΑ ΥΠΠΕ/ΔΙΛΑΠ/Γ/3422/67911/10

ΦΕΚ 165/Β/8

 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

ΥΑ / ΦΕΚ ΤΥΠΟΣ ΚΗΡΥΞΗΣ ΕΙΔΟΣ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΥΑ ΥΠΠΕ/ΔΙΛΑΠ/Γ/3422/67911/10-2-1983, 

ΦΕΚ 165/Β/8-4-1983 
Νεώτερο Μνημείο Αστικά Κτίρια Νεοελληνική
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ΧΡΟΝΙΚΗ 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 
ΘΕΣΗ 

ΦΟΡΕΑΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Νεοελληνική οδός Χάληδων 83 ΥΝΜΤΕ Κρήτης 

 



 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

 
 

 

ογικός Σύλλογος «Ο Χρυσόστομος» είναι το αρχαιότερο πνευματικό και πολιτιστικό Σωματείο όχι μόνο της πόλης των Χανίων, αλλά κ

θέματα ευρύτερου κοινωνικού και εκπαιδευτικού χαρακτήρα. Όταν η μέριμνα αυτή περιήλθε στη δικαιοδοσία του Ελληνικού Κράτους, ο Σύλλογος επικεντρώθηκε στον πνευματικό και πολιτιστικ

συμβολή του Συλλόγου στην πνευματική, κοινωνική και γενικά πολιτιστική κίνηση της πόλης, ήταν και είναι σημαντική

1913), τα χρόνια που ήταν τόσο σημαντικά για τη νεώτερη ιστορία όχι μόνο της περιοχής των Χανίων, αλλά ολόκληρης της Κρήτης κ

Χάληδων, σχεδόν απέναντι από τη Δημοτική Πινακοθήκη κι αποτελεί τυπικό δείγμα του ρεύματος του νεοκλασικισμού στην Κρήτη. Στο

εκδηλώσεις για επιφανείς ανθρώπους των γραμμάτων και των τεχνών, μουσικές εκδηλώσεις και εικαστικές εκθέσεις. «Ο Χρυσόστομος» συνδέεται στενά με

σημαντικότερης διεθνούς επιστημονικής διοργάνωσης στην Κρήτη που αφορά στον τομέα των κρ

μεγάλο αριθμό επιστημόνων από όλο τον κόσμο που ξεπερνά τους 700. Στα Χανιά είχαν διεξαχθεί στο παρελθόν το Β΄ και το ΣΤ΄ Κρη

Ολομέλειας του Θ΄ Συνεδρίου, στην Ελούντα το 2001, ανατέθηκε στον «

είκοσι χρόνια. 

Η δύση του 19ου αιώνα, θα βρει την Κρήτη επαναστατημένη για πολλοστή φορά, να αγωνίζεται σθεναρά για την αποτίναξη του Οθωμανικού ζυ

διαδραματίζονται σε αυτή την περίοδο στο νησί, όχι μόνο στο στρατιωτικό, όσο κ

Το έτος 1898, η Κρήτη αποκτά την αυτονομία της που θα αποτελέσει το προοίμιο της Ένωσης της, με την Ελλάδα. Το γεγονός αυτό, 

στη μακραίωνη τουρκική κατοχή και ανοίγει μία νέα σελίδα στην ιστορία του νησιού.

Στο γενικότερο πλαίσιο αυτής της συγκυρίας, σ' ένα περιβάλλον κοσμοπολίτικο που χαρακτηρίζεται από καθημερινές αλλαγές, με 

προσπαθεί με βήματα γοργά να πορευτεί προς το μέλλον, ιδρύεται το έτος 1899 στα Χανιά 

αυτού Συλλόγου που είναι ο αρχαιότερος στην Κρήτη, ανήκει σε μία ολιγομελή ομάδα φιλοπρόοδων νέων της πόλης, οι οποίοι είχαν 

Από την ίδρυση του και για αρκετά χρόνια, ο Σύλλογος προεδρεύεται από τον Χαράλαμπο Φανδρίδη, εξέχοντα δικηγόρο της πόλης των Χανίων αγωνιστή και πολιτικό, Υπουργό της Δικαιοσύνης 

διάστημα - στην Κυβέρνηση της Κρητικής Πολιτείας. Στις τάξεις των μελών του την περίοδο αυτή περιλαμβάνονται προσ

Κωστής Φούμης και ο Κωνσταντίνος Μάνος. 

Ο Σύλλογος ξεκινώντας τη δραστηριότητά του, οργανώνει διαλέξεις, συγκεντρώνει λαογραφικό υλικό και προχωρεί στην ίδρυση «Νυκτ

των φονευθέντων αγωνιστών κατά τους τελευταίους απελευθερωτικούς πολέμους της Κρήτης. Συστήνει «Κυριακόν Σχολείον Απόρων Κορα

άθληση, ιδρύοντας το 1910 «Σκοπευτικόν Τμήμα μετά Γυμναστηρίου». Τέλος, συγκροτεί Βιβλιοθήκη με την επωνυμία «Αθηνά», η οποία το 1936, θ

μετά τη συνένωσή της με άλλες παλαιότερες βιβλιοθήκες της πόλης: του Θ

αυτή, θα φθάσει να αριθμεί 16.000 τόμους σπάνιων για την εποχή εκείνη εκδόσεων της Ελληνικής και διεθνούς βιβλιογραφίας, μετα

διακεκριμένοι εκπρόσωποι της τοπικής εκκλησίας και της πνευματικής ζωής της πόλης, όπως ο επίσκοπος Κυδωνίας και Αποκορώνου Α

Τωμαδάκης, Γεώργιος Σπυριδάκης και Στυλιανός Καψωμένος.  
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Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

ογικός Σύλλογος «Ο Χρυσόστομος» είναι το αρχαιότερο πνευματικό και πολιτιστικό Σωματείο όχι μόνο της πόλης των Χανίων, αλλά και όλης της Κρήτης. Ιδρύθηκε το 1899 και αρχικά, 

. Όταν η μέριμνα αυτή περιήλθε στη δικαιοδοσία του Ελληνικού Κράτους, ο Σύλλογος επικεντρώθηκε στον πνευματικό και πολιτιστικ

συμβολή του Συλλόγου στην πνευματική, κοινωνική και γενικά πολιτιστική κίνηση της πόλης, ήταν και είναι σημαντική. Ο Σύλλογος είναι ιστορικά συνδεδεμένος με τα πρώτα χρόνια της Κρητικής Πολιτείας (1898 

1913), τα χρόνια που ήταν τόσο σημαντικά για τη νεώτερη ιστορία όχι μόνο της περιοχής των Χανίων, αλλά ολόκληρης της Κρήτης και της Ελλάδας. Το κτίριο που στεγάζεται

Χάληδων, σχεδόν απέναντι από τη Δημοτική Πινακοθήκη κι αποτελεί τυπικό δείγμα του ρεύματος του νεοκλασικισμού στην Κρήτη. Στο θαυμάσιο και ανακαινισμένο χώρο του πραγματοποιούνται διαλέξεις, τιμητικές 

ανείς ανθρώπους των γραμμάτων και των τεχνών, μουσικές εκδηλώσεις και εικαστικές εκθέσεις. «Ο Χρυσόστομος» συνδέεται στενά με

σημαντικότερης διεθνούς επιστημονικής διοργάνωσης στην Κρήτη που αφορά στον τομέα των κρητολογικών σπουδών. Διεξάγεται κάθε πέντε χρόνια και σε διαφορετικό νομό του νησιού, συγκεντρώνει δε πολύ 

μεγάλο αριθμό επιστημόνων από όλο τον κόσμο που ξεπερνά τους 700. Στα Χανιά είχαν διεξαχθεί στο παρελθόν το Β΄ και το ΣΤ΄ Κρητολογικό Συνέδριο, το 196

«Χρυσόστομο» η διοργάνωση του επόμενου Συνεδρίου, του Ι΄, που πραγματοποιήθηκε ξανά στα Χανιά το φθινόπωρο του 2006, μετά από 

του 19ου αιώνα, θα βρει την Κρήτη επαναστατημένη για πολλοστή φορά, να αγωνίζεται σθεναρά για την αποτίναξη του Οθωμανικού ζυγού και την εθνική της αποκατάσταση. Τα γεγονότα που 

διαδραματίζονται σε αυτή την περίοδο στο νησί, όχι μόνο στο στρατιωτικό, όσο κυρίως στον πολιτικό και διπλωματικό τομέα είναι καταλυτικά και οι εξελίξεις που ακολουθούν ραγδαίες. 

Το έτος 1898, η Κρήτη αποκτά την αυτονομία της που θα αποτελέσει το προοίμιο της Ένωσης της, με την Ελλάδα. Το γεγονός αυτό, το οποίο θα επιτευχθεί λίγα μ

στη μακραίωνη τουρκική κατοχή και ανοίγει μία νέα σελίδα στην ιστορία του νησιού. 

Στο γενικότερο πλαίσιο αυτής της συγκυρίας, σ' ένα περιβάλλον κοσμοπολίτικο που χαρακτηρίζεται από καθημερινές αλλαγές, με τον Κρητικό λαό να αφυπνίζεται από τη μακρά εθνική του νάρκη και να 

προσπαθεί με βήματα γοργά να πορευτεί προς το μέλλον, ιδρύεται το έτος 1899 στα Χανιά - πρωτεύουσα τότε της Κρήτης - ο Φιλολογικός Σύλλογος «Ο Χρυσόστομος». Η πρωτοβουλία σύστασης του πολι

αυτού Συλλόγου που είναι ο αρχαιότερος στην Κρήτη, ανήκει σε μία ολιγομελή ομάδα φιλοπρόοδων νέων της πόλης, οι οποίοι είχαν ως πρότυπο τους, τον αντίστοιχο Σύλλογο «Παρνασσός» της Αθήνας. 

δρεύεται από τον Χαράλαμπο Φανδρίδη, εξέχοντα δικηγόρο της πόλης των Χανίων αγωνιστή και πολιτικό, Υπουργό της Δικαιοσύνης 

στην Κυβέρνηση της Κρητικής Πολιτείας. Στις τάξεις των μελών του την περίοδο αυτή περιλαμβάνονται προσωπικότητες του τόπου, μεταξύ αυτών ο Ελευθέριος Βενιζέλος, ο Μανούσος Κούνδουρος, ο 

Ο Σύλλογος ξεκινώντας τη δραστηριότητά του, οργανώνει διαλέξεις, συγκεντρώνει λαογραφικό υλικό και προχωρεί στην ίδρυση «Νυκτερινής Σχολής» για τη μόρφωση των άπορων νέων των Χανίων, τέκνων 

των φονευθέντων αγωνιστών κατά τους τελευταίους απελευθερωτικούς πολέμους της Κρήτης. Συστήνει «Κυριακόν Σχολείον Απόρων Κορασίδων» και «Μουσικόν Τμήμα». Παράλληλα στρέφεται και προς την 

ύοντας το 1910 «Σκοπευτικόν Τμήμα μετά Γυμναστηρίου». Τέλος, συγκροτεί Βιβλιοθήκη με την επωνυμία «Αθηνά», η οποία το 1936, θα αποτελέσει την πρώτη μεγάλη Δημόσια Βιβλιοθήκη των Χανίων, 

μετά τη συνένωσή της με άλλες παλαιότερες βιβλιοθήκες της πόλης: του Θρησκευτικού Συλλόγου «Απόστολος Τίτος», του «Κρητικού Φιλολογικού Συλλόγου» και του καθηγητή Αντωνίου Γιάνναρη. Η βιβλιοθήκη 

αυτή, θα φθάσει να αριθμεί 16.000 τόμους σπάνιων για την εποχή εκείνη εκδόσεων της Ελληνικής και διεθνούς βιβλιογραφίας, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και 350 παλαίτυπα βιβλία. Διευθυντές της υπήρξαν 

διακεκριμένοι εκπρόσωποι της τοπικής εκκλησίας και της πνευματικής ζωής της πόλης, όπως ο επίσκοπος Κυδωνίας και Αποκορώνου Αγαθάγγελος Νινολάκης και οι μετέπειτα πανεπιστημιακοί δάσκ
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αι όλης της Κρήτης. Ιδρύθηκε το 1899 και αρχικά, δραστηριοποιείτο σε 

. Όταν η μέριμνα αυτή περιήλθε στη δικαιοδοσία του Ελληνικού Κράτους, ο Σύλλογος επικεντρώθηκε στον πνευματικό και πολιτιστικό κυρίως τομέα. Η 

. Ο Σύλλογος είναι ιστορικά συνδεδεμένος με τα πρώτα χρόνια της Κρητικής Πολιτείας (1898 - 

αι της Ελλάδας. Το κτίριο που στεγάζεται ο «Χρυσόστομος» βρίσκεται στην οδό 

θαυμάσιο και ανακαινισμένο χώρο του πραγματοποιούνται διαλέξεις, τιμητικές 

ανείς ανθρώπους των γραμμάτων και των τεχνών, μουσικές εκδηλώσεις και εικαστικές εκθέσεις. «Ο Χρυσόστομος» συνδέεται στενά με τον θεσμό των Κρητολογικών Συνεδρίων, της 

ητολογικών σπουδών. Διεξάγεται κάθε πέντε χρόνια και σε διαφορετικό νομό του νησιού, συγκεντρώνει δε πολύ 

τολογικό Συνέδριο, το 1966 και το 1986. Σύμφωνα με την απόφαση της 

ου πραγματοποιήθηκε ξανά στα Χανιά το φθινόπωρο του 2006, μετά από 

γού και την εθνική της αποκατάσταση. Τα γεγονότα που 

υρίως στον πολιτικό και διπλωματικό τομέα είναι καταλυτικά και οι εξελίξεις που ακολουθούν ραγδαίες.  

το οποίο θα επιτευχθεί λίγα μόλις χρόνια αργότερα το 1913, θέτει οριστικά τέλος 

τον Κρητικό λαό να αφυπνίζεται από τη μακρά εθνική του νάρκη και να 

ο Φιλολογικός Σύλλογος «Ο Χρυσόστομος». Η πρωτοβουλία σύστασης του πολιτιστικού 

ως πρότυπο τους, τον αντίστοιχο Σύλλογο «Παρνασσός» της Αθήνας.  

δρεύεται από τον Χαράλαμπο Φανδρίδη, εξέχοντα δικηγόρο της πόλης των Χανίων αγωνιστή και πολιτικό, Υπουργό της Δικαιοσύνης - για μικρό χρονικό 

ωπικότητες του τόπου, μεταξύ αυτών ο Ελευθέριος Βενιζέλος, ο Μανούσος Κούνδουρος, ο 

Σχολής» για τη μόρφωση των άπορων νέων των Χανίων, τέκνων 

σίδων» και «Μουσικόν Τμήμα». Παράλληλα στρέφεται και προς την 

α αποτελέσει την πρώτη μεγάλη Δημόσια Βιβλιοθήκη των Χανίων, 

ρησκευτικού Συλλόγου «Απόστολος Τίτος», του «Κρητικού Φιλολογικού Συλλόγου» και του καθηγητή Αντωνίου Γιάνναρη. Η βιβλιοθήκη 

οποίων περιλαμβάνονται και 350 παλαίτυπα βιβλία. Διευθυντές της υπήρξαν 

γαθάγγελος Νινολάκης και οι μετέπειτα πανεπιστημιακοί δάσκαλοι, Νικόλαος 



 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

 
 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 

Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ 

Κτήριο στις οδούς Σφακιανάκη 

και Γιάνναρη 7, ιδιοκτησίας 

Αικ. Σαριδάκη 

ΥΑ ΥΠΠΕ/ΔΙΛΑΠ/Γ/1980/21956/27

ΦΕΚ 351/Β/21

Παρουσιάζει ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό και μορφολογικό ενδιαφέρον. Είναι ένα διώροφο νεοκλασικό κτήριο, κτισμένο την Τρίτη δεκαετία του 20ου αιώνα που διασώζει όλα τα τυπικά μορφολογικά γνωρίσ

του νεοκλασικισμού, όπως είναι τα γείσα, τα πλαίσια των παραθύρων, οι ψευδ

Αλυγιζάκη. 
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ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

ΥΑ / ΦΕΚ ΤΥΠΟΣ ΚΗΡΥΞΗΣ ΕΙΔΟΣ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 

ΥΑ ΥΠΠΕ/ΔΙΛΑΠ/Γ/1980/21956/27-5-1983, 

ΦΕΚ 351/Β/21-6-1983 
Νεώτερο Μνημείο Αστικά Κτίρια 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Είναι ένα διώροφο νεοκλασικό κτήριο, κτισμένο την Τρίτη δεκαετία του 20ου αιώνα που διασώζει όλα τα τυπικά μορφολογικά γνωρίσ

του νεοκλασικισμού, όπως είναι τα γείσα, τα πλαίσια των παραθύρων, οι ψευδοπαραστάδες και λοιπά στοιχεία στις όψεις, ενώ οι ενδιαφέρουσες ζωγραφιστές οροφές είναι έργα του Χανιώτη ζωγράφου Κων/νου 
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ΧΡΟΝΙΚΗ 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 
ΘΕΣΗ 

ΦΟΡΕΑΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Σύγχρονη 
οδοί Σφακιανάκη 

και Γιάνναρη 7 
ΥΝΜΤΕ Κρήτης 

Είναι ένα διώροφο νεοκλασικό κτήριο, κτισμένο την Τρίτη δεκαετία του 20ου αιώνα που διασώζει όλα τα τυπικά μορφολογικά γνωρίσματα 

οπαραστάδες και λοιπά στοιχεία στις όψεις, ενώ οι ενδιαφέρουσες ζωγραφιστές οροφές είναι έργα του Χανιώτη ζωγράφου Κων/νου 



 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

 
 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 

Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ 

Κτίριο στις οδούς Νεάρχου 17 και 

Ηγουμένου Γαβριήλ στα Χανιά,  

ιδ. Αγγέλας Ξηρουχάκη 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/2814/43816/7

Είναι χαρακτηριστικό δείγμα αστικής αρχιτεκτονικής όπως αυτή διαμορφώθηκε στα Χανιά το πρώτο τέταρτο του αιώνα μας. Αποτελείτα

οδού Νεάρχου, δεσπόζει η είσοδος με τις διπλές παραστάδες από πελεκητή πέτρα και το τριγωνικό αέτωμα. Η στέγη φέρει, περιμετρ

δεύτερο μεγαλύτερο τριγωνικό αέτωμα. Κεραμικά διακοσμητικά ακροκέραμα, γλάστρες με πόδι και πήλινα ζώα, είναι τοποθετημένα σε διάφορα σημεία του κ

παραθύρων. Τα ταβάνια των κύριων δωματίων έχουν διακοσμηθεί από το ζωγράφο Λουλουδάκη.

τα νεοκλασικά πρότυπα, και ο επιτυχής συνδυασμός τους προσδίδει στο κτίριο το χαρακτήρα του έργου τέχνης.

 

 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

ΥΑ / ΦΕΚ ΤΥΠΟΣ ΚΗΡΥΞΗΣ 
ΕΙΔΟΣ 

ΜΝΗΜΕΙΟΥ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/2814/43816/7-1-1987, 

ΦΕΚ 64/Β/5-2-1987 
Νεώτερο Μνημείο Αστικά Κτίρια Νεοελληνική

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ίναι χαρακτηριστικό δείγμα αστικής αρχιτεκτονικής όπως αυτή διαμορφώθηκε στα Χανιά το πρώτο τέταρτο του αιώνα μας. Αποτελείται από ημιυπόγειο και υπερυψωμένο 

οδού Νεάρχου, δεσπόζει η είσοδος με τις διπλές παραστάδες από πελεκητή πέτρα και το τριγωνικό αέτωμα. Η στέγη φέρει, περιμετρικά πήλινα κολωνάκια (μπαλούστρες) ενώ πάνω από την είσοδο δημιουργείται ένα 

ιγωνικό αέτωμα. Κεραμικά διακοσμητικά ακροκέραμα, γλάστρες με πόδι και πήλινα ζώα, είναι τοποθετημένα σε διάφορα σημεία του κ

παραθύρων. Τα ταβάνια των κύριων δωματίων έχουν διακοσμηθεί από το ζωγράφο Λουλουδάκη. Γενικά, η λειτουργική και μορφολογική οργάνωση του κτιρίου καθώς και τα αρχιτεκτονικά του στοιχεία, ακολουθούν 

τα νεοκλασικά πρότυπα, και ο επιτυχής συνδυασμός τους προσδίδει στο κτίριο το χαρακτήρα του έργου τέχνης. 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 

Σελ. 236 από 486 

ΧΡΟΝΙΚΗ 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 
ΘΕΣΗ 

ΦΟΡΕΑΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Νεοελληνική 
οδοί Νεάρχου 17 και 

Ηγουμένου Γαβριήλ 
ΥΝΜΤΕ Κρήτης 

ι από ημιυπόγειο και υπερυψωμένο ισόγειο. Στο κέντρο της όψης της 

ικά πήλινα κολωνάκια (μπαλούστρες) ενώ πάνω από την είσοδο δημιουργείται ένα 

ιγωνικό αέτωμα. Κεραμικά διακοσμητικά ακροκέραμα, γλάστρες με πόδι και πήλινα ζώα, είναι τοποθετημένα σε διάφορα σημεία του κτιρίου, ενώ έχει δοθεί προσοχή στα γείσα των 

Γενικά, η λειτουργική και μορφολογική οργάνωση του κτιρίου καθώς και τα αρχιτεκτονικά του στοιχεία, ακολουθούν 



 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

 
 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 

Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ 
Κτίριο στην οδό Ξανθουδίδου 22, 

ιδ. Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων 

ΥΑ ΥΠΕΧΩΔΕ/1880/196/15

ΦΕΚ 31/Δ/30

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/3029/44522/27

8-1998, ΦΕΚ 1018/Β/29

Αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα νεοκλασσικού κτιρίου με αξιόλογα μορφολογικά στοιχεία και είναι σημαντικό για τη μελέτη της ισ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

ΥΑ / ΦΕΚ ΤΥΠΟΣ ΚΗΡΥΞΗΣ ΕΙΔΟΣ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 
ΧΡΟΝΙΚΗ 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΥΠΕΧΩΔΕ/1880/196/15-1-1990, 

ΦΕΚ 31/Δ/30-1-1990 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/3029/44522/27-

1998, ΦΕΚ 1018/Β/29-9-1998 

Νεώτερο Μνημείο Αστικά Κτίρια Νεοελληνική

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα νεοκλασσικού κτιρίου με αξιόλογα μορφολογικά στοιχεία και είναι σημαντικό για τη μελέτη της ιστορίας της αρχιτεκτονικής

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 

Σελ. 237 από 486 

ΧΡΟΝΙΚΗ 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 
ΘΕΣΗ 

ΦΟΡΕΑΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Νεοελληνική οδός Ξανθουδίδου 22 
ΥΝΜΤΕ Κρήτης 

ΥΠΕΧΩΔΕ 

τορίας της αρχιτεκτονικής. 



 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

 
 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΥΑ / ΦΕΚ

Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ Κτίριο ιδ. Γεωργουδάκη 
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/3757/9233/12

ΦΕΚ 142/Β/12

Αποτελεί ενδιαφέρον δείγμα αρχοντικού της όψιμης Τουρκοκρατίας στην Κρήτη, με ιδιαίτερο χαρακτηριστικό 

 

 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

ΥΑ / ΦΕΚ ΤΥΠΟΣ ΚΗΡΥΞΗΣ ΕΙΔΟΣ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 
ΧΡΟΝΙΚΗ 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/3757/9233/12-1-1991, 

ΦΕΚ 142/Β/12-3-1991 
Νεώτερο Μνημείο Αρχοντικά, Αστικά Κτίρια Νεοελληνική

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Αποτελεί ενδιαφέρον δείγμα αρχοντικού της όψιμης Τουρκοκρατίας στην Κρήτη, με ιδιαίτερο χαρακτηριστικό στοιχείο την διακόσμηση των όψεων με νεοκλασσικά στοιχεία της εποχής αυτής.

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 

Σελ. 238 από 486 

ΧΡΟΝΙΚΗ 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 
ΘΕΣΗ 

ΦΟΡΕΑΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Νεοελληνική οδός Ακρωτηρίου 4 ΥΝΜΤΕ Κρήτης 

στοιχείο την διακόσμηση των όψεων με νεοκλασσικά στοιχεία της εποχής αυτής. 



 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

 
 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΥΑ / ΦΕΚ

Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ 9ο Δημοτικό Σχολείο 
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/2546/62887/18

ΦΕΚ 933/Β/23

 

Πρόκειται για κτίριο ειδικής λειτουργίας, κτισμένο σύμφωνα με τα αρχιτεκτονικά πρότυπα των αρχών του αιώνα μας, και είναι ανα

Το 9ο Δημοτικό σχολείο Χανίων υδρίθηκε το 1899 μετά την απελευθέρωση της Κρήτης.

τετραθέσιο παρθεναγωγείο σε ιδιωτικό οίκημα με ενοίκιο. Το διδακτήριο ενώ στεγάστηκε προσωρινά σ’αυτές τις αίθουσες οι οποίες δεν ήταν κατάλληλες για διαμονή και διδασκαλία μαθητών 

κράτησε πολύ. Οι κάτοικοι ανέλαβαν πρωτοβουλία για να βρεθεί νέο οικόπεδο.

Με την καθοδήγηση του διευθυντή Χαρίλαου Γιπάκη σχηματίστηκε επιτροπή η οποία ζήτησε την ιερά μονή του Αγίου 

οικόπεδο 3000 τ.μ. απέναντι από την Αγία – Μαγδαλινή. Η επιτροπή έκανε ένα ερανικό κατ

διδακτήριο το 1904. Η παλιά πτέρυγα τελείωσε μετά από 15 χρόνια το έτος 1917

λειτούργησε 1905-1929 ως αρρεναγωγείο μετά το σχολικό έτος 1928-1929 το τετρατάξιο αρρεναγωγείο με διάταγμα μετατράπηκε σε πεντατάξιο μεικτό δημοτικό σχολείο και λειτούργησε έτσι μέχρι 1950

Την 26η Ιουνίου 1951 με διάταγμα με αριθμό 18724, προάγεται σε εξατάξιο μεικτό δημοτικό σχολείο και έτσι λειτουργεί μέχρι σήμερ

χώρου και δημιουργία μικρού δάσους με πεύκα στη νότια πλευρά. Τα έξοδα για όλα αυτά πληρώθηκαν με μικρή μηνιαία συνδρομή των μαθητών.

μαθητές και προσφέρεται μεσημβρινό γεύμα .Τα έξοδα του συσσιτίου καλύφτηκαν με μηνιαία εισφορά 2 δρχ από τους 

δεν υπήρχε τραπεζαρία χρησιμοποιήθηκε αντί για αυτήν ο διάδρομος. 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

ΥΑ / ΦΕΚ 
ΤΥΠΟΣ 

ΚΗΡΥΞΗΣ 
ΕΙΔΟΣ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/2546/62887/18-11-1993, 

ΦΕΚ 933/Β/23-12-1993 
Νεώτερο Μνημείο 

Αστικά Κτίρια, Κτίσματα 

Κοινής Ωφελείας 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Πρόκειται για κτίριο ειδικής λειτουργίας, κτισμένο σύμφωνα με τα αρχιτεκτονικά πρότυπα των αρχών του αιώνα μας, και είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένο με τις 

Το 9ο Δημοτικό σχολείο Χανίων υδρίθηκε το 1899 μετά την απελευθέρωση της Κρήτης. Λειτούργησε ως τετραθέσιο αρρεναγωγείο Αγίου Νικολάου Χαλέπας

Το διδακτήριο ενώ στεγάστηκε προσωρινά σ’αυτές τις αίθουσες οι οποίες δεν ήταν κατάλληλες για διαμονή και διδασκαλία μαθητών 

Οι κάτοικοι ανέλαβαν πρωτοβουλία για να βρεθεί νέο οικόπεδο. 

του διευθυντή Χαρίλαου Γιπάκη σχηματίστηκε επιτροπή η οποία ζήτησε την ιερά μονή του Αγίου – Ιωάννη του Γουβερνέτου να παραχωρήσει οικόπεδο .Αυτό έγινε και παραχωρήθηκε 

Η επιτροπή έκανε ένα ερανικό κατάλογο σε χρήμα και προσωπική εργασία και με την επίβλεψη του πολιτικού 

Η παλιά πτέρυγα τελείωσε μετά από 15 χρόνια το έτος 1917-1918 με κρατική επιχορήγηση γενικού διοικητή Κρήτης και στέγασε τους μα

1929 το τετρατάξιο αρρεναγωγείο με διάταγμα μετατράπηκε σε πεντατάξιο μεικτό δημοτικό σχολείο και λειτούργησε έτσι μέχρι 1950

ν 26η Ιουνίου 1951 με διάταγμα με αριθμό 18724, προάγεται σε εξατάξιο μεικτό δημοτικό σχολείο και έτσι λειτουργεί μέχρι σήμερα. Το σχολικό έτος 1935-1936 έγινε εξωραϊσμός και διαμόρφωση του σχολικού 

Τα έξοδα για όλα αυτά πληρώθηκαν με μικρή μηνιαία συνδρομή των μαθητών. Το έτος 1936-1937 λειτουργεί μαθητικό συσσίτιο για 35

μαθητές και προσφέρεται μεσημβρινό γεύμα .Τα έξοδα του συσσιτίου καλύφτηκαν με μηνιαία εισφορά 2 δρχ από τους εύπορους μαθητές,από τη γενική διοίκηση Κρήτης ,και από φιλανθρωπίες των κατοίκων.

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 

Σελ. 239 από 486 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΘΕΣΗ 
ΦΟΡΕΑΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Νεοελληνική Χαλέπα ΥΝΜΤΕ Κρήτης 

 

πόσπαστα συνδεδεμένο με τις μνήμες των κατοίκων της περιοχής. 

ναγωγείο Αγίου Νικολάου Χαλέπας. Την ίδια εποχή στη περιφέρεια λειτούργησε 

Το διδακτήριο ενώ στεγάστηκε προσωρινά σ’αυτές τις αίθουσες οι οποίες δεν ήταν κατάλληλες για διαμονή και διδασκαλία μαθητών η παραμονή σ’αυτές 

Ιωάννη του Γουβερνέτου να παραχωρήσει οικόπεδο .Αυτό έγινε και παραχωρήθηκε 

άλογο σε χρήμα και προσωπική εργασία και με την επίβλεψη του πολιτικού – μηχανικού κ.Μουντάκη. Θεμελιώθηκε το νέο 

ους μαθητές του σχολείου το ίδιο έτος. Το διδακτήριο αυτό 

1929 το τετρατάξιο αρρεναγωγείο με διάταγμα μετατράπηκε σε πεντατάξιο μεικτό δημοτικό σχολείο και λειτούργησε έτσι μέχρι 1950-1951. 

1936 έγινε εξωραϊσμός και διαμόρφωση του σχολικού 

1937 λειτουργεί μαθητικό συσσίτιο για 35-40 άπορους 

εύπορους μαθητές,από τη γενική διοίκηση Κρήτης ,και από φιλανθρωπίες των κατοίκων. Επειδή 



 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

 
 

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 

Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ 
Κτίριο στην οδό Χαλέπας 13 στα 

Χανιά, ιδιοκτησίας Στ. Γιακουμάκη 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/483/17969/4

ΦΕΚ 287/Β/20

Αποτελεί αξιόλογο δείγμα αστικού κτίσματος των αρχών του 20ου αιώνα με χαρακτηριστικά νεοκλασικά στοιχεία, σημαντικό για την ε

 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

ΥΑ / ΦΕΚ ΤΥΠΟΣ ΚΗΡΥΞΗΣ ΕΙΔΟΣ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/483/17969/4-3-1994, 

ΦΕΚ 287/Β/20-4-1994 
Νεώτερο Μνημείο Αστικά Κτίρια 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ποτελεί αξιόλογο δείγμα αστικού κτίσματος των αρχών του 20ου αιώνα με χαρακτηριστικά νεοκλασικά στοιχεία, σημαντικό για την εξέλιξη της ιστορίας της Αρχιτεκτονικής.

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 

Σελ. 240 από 486 

ΧΡΟΝΙΚΗ 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 
ΘΕΣΗ 

ΦΟΡΕΑΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Νεοελληνική οδός Χαλέπας 13 ΥΝΜΤΕ Κρήτης 

 

ξέλιξη της ιστορίας της Αρχιτεκτονικής. 



 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

 
 

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΥΑ / ΦΕΚ

Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ 
Κτίριο ιδ. κληρ. Σπ. 

Κωστάκη 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/3706/59604/15

ΦΕΚ 1038/Β/14

Αποτελεί ενδιαφέρον δείγμα του όψιμου νεοκλασσικισμού στα Χανιά, σημαντικό για την μελέτη 

 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

ΥΑ / ΦΕΚ 
ΤΥΠΟΣ 

ΚΗΡΥΞΗΣ 
ΕΙΔΟΣ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/3706/59604/15-11-1995, 

ΦΕΚ 1038/Β/14-12-1995 
Νεώτερο Μνημείο Αστικά Κτίρια Νεοελληνική

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ποτελεί ενδιαφέρον δείγμα του όψιμου νεοκλασσικισμού στα Χανιά, σημαντικό για την μελέτη της εξέλιξης της ιστορίας της αρχιτεκτονικής του τόπου. 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 
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ΧΡΟΝΙΚΗ 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 
ΘΕΣΗ 

ΦΟΡΕΑΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Νεοελληνική 
οδός Δημοκρατίας 84 και 

Καλλιτσουνάκη 
ΥΝΜΤΕ Κρήτης 

 



 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

 
 

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΥΑ / ΦΕΚ

Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ 
Κτίριο ιδ. Γεωργίας 

Βασιλαντωνάκη 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/2191/29512/13

ΦΕΚ 745/Β/25

Αποτελεί αξιόλογο δείγμα του όψιμου νεοκλασσικισμού, σημαντικό για τη μελέτη της ιστορίας της αρχιτεκτονικής στην περιοχή των

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

ΥΑ / ΦΕΚ 
ΤΥΠΟΣ 

ΚΗΡΥΞΗΣ 
ΕΙΔΟΣ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/2191/29512/13-6-1997, 

ΦΕΚ 745/Β/25-8-1997 

Νεώτερο 

Μνημείο 
Αστικά Κτίρια Νεοελληνική

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Αποτελεί αξιόλογο δείγμα του όψιμου νεοκλασσικισμού, σημαντικό για τη μελέτη της ιστορίας της αρχιτεκτονικής στην περιοχή των Χανίων Κρήτης. 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 
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ΧΡΟΝΙΚΗ 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 
ΘΕΣΗ 

ΦΟΡΕΑΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Νεοελληνική 
οδός Δημητρακάκη 10 

και Παλαμά 
ΥΝΜΤΕ Κρήτης 



 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

 
 

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 

Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ 

2 κτίρια στην περιοχή Αγροκηπίου 

Χανίων, ιδ. Ινστιτούτου 

Υποτροπικών και Ελιάς 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/4130/59572/1

Αποτελούν αξιόλογα δείγματα αρχιτεκτονικής της περιοχής Χανίων, σημαντικά για τη μελέτη της ιστορίας της αρχιτεκτονικής και συνδεδεμένα με τις μ

 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

ΥΑ / ΦΕΚ 
ΤΥΠΟΣ 

ΚΗΡΥΞΗΣ 
ΕΙΔΟΣ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/4130/59572/1-12-1998, 

ΦΕΚ 1283/Β/23-12-1998 
Νεώτερο Μνημείο Αστικά Κτίρια 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

δείγματα αρχιτεκτονικής της περιοχής Χανίων, σημαντικά για τη μελέτη της ιστορίας της αρχιτεκτονικής και συνδεδεμένα με τις μνήμες των κατοίκων.

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 
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ΧΡΟΝΙΚΗ 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 
ΘΕΣΗ 

ΦΟΡΕΑΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Νεοελληνική 
περιοχή 

Αγροκηπίου 
ΥΝΜΤΕ Κρήτης 

νήμες των κατοίκων. 



 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

 
 

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 

Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ 
Κτίριο στην οδό Χαλέπα 33, ιδ. 

Κυριάκου και Σταυρούλας Κνιθάκη 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/4131/61578/1

Αποτελεί αντιπροσωπευτικό δείγμα αρχιτεκτονικής με πλούσια αρχιτεκτονικά και μορφολογικά στοιχεία της 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

ΥΑ / ΦΕΚ 
ΤΥΠΟΣ 

ΚΗΡΥΞΗΣ 
ΕΙΔΟΣ ΜΝΗΜΕΙΟΥ

ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/4131/61578/1-12-1998, 

ΦΕΚ 1310/Β/31-12-1998 
Νεώτερο Μνημείο Αστικά Κτίρια 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Αποτελεί αντιπροσωπευτικό δείγμα αρχιτεκτονικής με πλούσια αρχιτεκτονικά και μορφολογικά στοιχεία της νεοκλασσικής επίδρασης, σημαντικό για τη μελέτη της ιστορίας της αρχιτεκτονικής.

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 
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ΕΙΔΟΣ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 
ΧΡΟΝΙΚΗ 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 
ΘΕΣΗ 

ΦΟΡΕΑΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Νεοελληνική 
Χαλέπα, οδός 

Χαλέπα 33 
ΥΝΜΤΕ Κρήτης 

νεοκλασσικής επίδρασης, σημαντικό για τη μελέτη της ιστορίας της αρχιτεκτονικής. 



 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

 
 

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΥΑ / ΦΕΚ

Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ 
Κτίριο υποκαταστήματος 

Τράπεζας της Ελλάδος 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/2600/37719/20

ΦΕΚ 1018/

Αποτελεί αξιόλογο δείγμα κτιρίου με κοινωνικό και οικονομικό ενδιαφέρον, σημείο αναφοράς των κατοίκων της πόλης των Χανίων.

 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

ΥΑ / ΦΕΚ ΤΥΠΟΣ ΚΗΡΥΞΗΣ ΕΙΔΟΣ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/2600/37719/20-7-2000, 

ΦΕΚ 1018/Β/10-8-2000 
Νεώτερο Μνημείο Εμπόριο, Αστικά Κτίρια 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Αποτελεί αξιόλογο δείγμα κτιρίου με κοινωνικό και οικονομικό ενδιαφέρον, σημείο αναφοράς των κατοίκων της πόλης των Χανίων. 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 

Σελ. 245 από 486 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Νεοελληνική ΥΝΜΤΕ Κρήτης 



 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

 
 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΥΑ /

Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ Κτίριο Τελωνείου Χανίων 
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/620/54213/16

ΦΕΚ 1354/Β/17

Στην Πλατεία Κατεχάκη, ανάμεσα στο Μεγάλο Αρσενάλι και τα εναπομείναντα Νεώρια, οικοδομήθηκε στα μεταγενέστερα χρόνια το κτήρ

Πρόκειται για ένα μεγάλο ορθογώνιο παραλληλόγραμμο κτίσμα που στέγασε της Τελωνειακές Υπηρεσίες για αρκετ

από τη σχετική Υπηρεσία. Με τη μετατροπή του Χανιώτικου λιμανιού σε μαρίνα μικρών σκαφών και με δεδομένο ότι τα μεγάλα επιβατηγά και εμπορικά πλοία τη

Σούδας, η Τελωνειακή Υπηρεσία έχει μεταφερθεί εκεί. Το κτήριο του Παλιού Τελωνείου παραχωρήθηκε στο Δήμο Χανίων και χρησιμοπο

Δημοτική Πολιτιστική Επιχείρηση Χανίων. Το κτήριο προβλέπεται στο μέλλον να διαμορφωθεί από το Δήμο σε πολυπολιτισμικό χώρο, σύμφωνα με σχετική 

Αποτελεί αξιόλογο δείγμα τοπικής αρχιτεκτονικής των αρχών του αιώνα και είναι άμεσα συνδεδεμένο με την κοινωνική και οικονο

 

 

 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

ΥΑ / ΦΕΚ ΤΥΠΟΣ ΚΗΡΥΞΗΣ ΕΙΔΟΣ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/620/54213/16-10-2001, 

ΦΕΚ 1354/Β/17-10-2001 
Νεώτερο Μνημείο Αστικά Κτίρια, Κέντρα Διοίκησης 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Στην Πλατεία Κατεχάκη, ανάμεσα στο Μεγάλο Αρσενάλι και τα εναπομείναντα Νεώρια, οικοδομήθηκε στα μεταγενέστερα χρόνια το κτήρ

Πρόκειται για ένα μεγάλο ορθογώνιο παραλληλόγραμμο κτίσμα που στέγασε της Τελωνειακές Υπηρεσίες για αρκετές δεκαετίες, αλλά χρησιμοποιήθηκε και ως αποθηκευτικός χώρος για εμπορεύματα και μηχανήματα 

Με τη μετατροπή του Χανιώτικου λιμανιού σε μαρίνα μικρών σκαφών και με δεδομένο ότι τα μεγάλα επιβατηγά και εμπορικά πλοία τη

Σούδας, η Τελωνειακή Υπηρεσία έχει μεταφερθεί εκεί. Το κτήριο του Παλιού Τελωνείου παραχωρήθηκε στο Δήμο Χανίων και χρησιμοποιείται προς το παρόν ως χώρος εκδηλώσεων και εκθέσεων, με διαχειριστή τη 

ή Επιχείρηση Χανίων. Το κτήριο προβλέπεται στο μέλλον να διαμορφωθεί από το Δήμο σε πολυπολιτισμικό χώρο, σύμφωνα με σχετική μελέτη.

ποτελεί αξιόλογο δείγμα τοπικής αρχιτεκτονικής των αρχών του αιώνα και είναι άμεσα συνδεδεμένο με την κοινωνική και οικονομική ιστορία του τόπου. 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 
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ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Νεοελληνική ΥΝΜΤΕ Κρήτης 

 

Στην Πλατεία Κατεχάκη, ανάμεσα στο Μεγάλο Αρσενάλι και τα εναπομείναντα Νεώρια, οικοδομήθηκε στα μεταγενέστερα χρόνια το κτήριο του Παλιού Τελωνείου.  

ές δεκαετίες, αλλά χρησιμοποιήθηκε και ως αποθηκευτικός χώρος για εμπορεύματα και μηχανήματα 

Με τη μετατροπή του Χανιώτικου λιμανιού σε μαρίνα μικρών σκαφών και με δεδομένο ότι τα μεγάλα επιβατηγά και εμπορικά πλοία της εποχής μας εξυπηρετούνται πλέον από το λιμάνι της 

ιείται προς το παρόν ως χώρος εκδηλώσεων και εκθέσεων, με διαχειριστή τη 

μελέτη. 



 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

 
 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 

Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ 
Κτίριο Τεκέ των Μεβλεβήδων 

(Δερβίσηδων) ιδ. Δημοσίου 
ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/2103/63546/16

11-2001, ΦΕΚ 1582/Β/29

Είναι το μοναδικό κτίσμα του είδους αυτού που διασώζεται στην Κρήτη.

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

ΥΑ / ΦΕΚ 
ΤΥΠΟΣ 

ΚΗΡΥΞΗΣ 
ΕΙΔΟΣ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 

ΥΑ 

ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/2103/63546/16-

2001, ΦΕΚ 1582/Β/29-11-2001 

Νεώτερο 

Μνημείο 

Ισλαμικά Τεμένη, Συστήματα Ύδρευσης, 

Τμήματα Κτιρίου, Αστικά Κτίρια, 

Θρησκευτικοί Χώροι 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Είναι το μοναδικό κτίσμα του είδους αυτού που διασώζεται στην Κρήτη. 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 
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ΧΡΟΝΙΚΗ 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 
ΘΕΣΗ 

ΦΟΡΕΑΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Νεοελληνική 

Οδοί 

Αποκορώνου, 

Μαλαθύρου και 

Πολυρρήνειας 

ΥΝΜΤΕ Κρήτης 

 



 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

 
 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 

Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ 

Κτίριο επί της οδού Δαγκλή 6 στην 

συνοικία της Χαλέπας στην πόλη των 

Χανίων, ιδιοκτησίας Νιόβης Μπόλαρη. 

Παρουσιάζουν σημαντικό αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον και αποτελούν αντιπροσωπευτικά κτίσματα του τέλους του 19ου αιώνα της πόλης των Χανίων. Για την καλύτερη προστασία

ανωτέρω κτιρίων έχει οριστεί ζώνη προστασίας στα όρια της ιδιοκτησίας. 

 

 

 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

ΥΑ / ΦΕΚ 
ΤΥΠΟΣ 

ΚΗΡΥΞΗΣ 

ΕΙΔΟΣ 

ΜΝΗΜΕΙΟΥ 

ΥΑ YΠΠΟ/ΔΝΣΑΚ/1399/58449/28-7-2004, 

ΦΕΚ 1234/Β/12-8-2004 

Νεώτερο 

Μνημείο 
Αστικά Κτίρια 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ενδιαφέρον και αποτελούν αντιπροσωπευτικά κτίσματα του τέλους του 19ου αιώνα της πόλης των Χανίων. Για την καλύτερη προστασία

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 
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ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Νεοελληνική ΥΝΜΤΕ Κρήτης 

 

ενδιαφέρον και αποτελούν αντιπροσωπευτικά κτίσματα του τέλους του 19ου αιώνα της πόλης των Χανίων. Για την καλύτερη προστασία, προβολή και ανάδειξη των 



 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

 
 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 

Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ 

Κτίριο φερόμενης ιδιοκτησίας 

Κων/νου Πρινιωτάκη, στην 

οδό Χαλέπας 35, του Δήμου 

Χανίων, Ν. Χανίων 

YA ΥΠΠΟ/Δ/ΝΕΣΑΚ/113845/3181/22

ΦΕΚ 50/AAΠ/09

Παρουσιάζει τα ιδιαίτερα αρχιτεκτονικά και τυπολογικά στοιχεία των παραδοσιακών κτιρίων της Χαλέπας, και έχει συνδεθεί με την προσωπικότητα 

κτιρίου θα συμβάλει στην διατήρηση της ιστορικής και πολεοδομικής εικόνας στ

προσιδιάζουν στον αρχιτεκτονικό τύπο των κτιρίων της Χαλέπας, για λόγους ιστορικούς, εφόσον συνδέεται με την προσωπικότητα το

το ΥΠΠΟ μεμονωμένων κτιρίων στην περιοχή της Χαλέπας, επιδιώκεται και η διατήρηση της ιστορικής, πολεοδομικής εικόνας της περ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

ΥΑ / ΦΕΚ ΤΥΠΟΣ ΚΗΡΥΞΗΣ ΕΙΔΟΣ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 

YA ΥΠΠΟ/Δ/ΝΕΣΑΚ/113845/3181/22-01-2007, 

ΦΕΚ 50/AAΠ/09-02-2007 
Νεώτερο Μνημείο Αστικά Κτίρια 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ιδιαίτερα αρχιτεκτονικά και τυπολογικά στοιχεία των παραδοσιακών κτιρίων της Χαλέπας, και έχει συνδεθεί με την προσωπικότητα του Ελ. Βενιζέλου. Επίσης ο χαρακτηρισμός του παραπάνω 

κτιρίου θα συμβάλει στην διατήρηση της ιστορικής και πολεοδομικής εικόνας στην περιοχή της Χαλέπας. Για λόγους αρχιτεκτονικούς, εφόσον διατηρεί αξιόλογα αρχιτεκτονικά και τυπολογικά στοιχεία, τα οποία 

προσιδιάζουν στον αρχιτεκτονικό τύπο των κτιρίων της Χαλέπας, για λόγους ιστορικούς, εφόσον συνδέεται με την προσωπικότητα του Ελ. Βενιζέλου και για λόγους πολεοδομικούς εφόσον με τον χαρακτηρισμό από 

το ΥΠΠΟ μεμονωμένων κτιρίων στην περιοχή της Χαλέπας, επιδιώκεται και η διατήρηση της ιστορικής, πολεοδομικής εικόνας της περιοχής. 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 
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ΧΡΟΝΙΚΗ 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 
ΘΕΣΗ 

ΦΟΡΕΑΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Νεοελληνική Οδός Χαλέπας 35 ΥΝΜΤΕ Κρήτης 

του Ελ. Βενιζέλου. Επίσης ο χαρακτηρισμός του παραπάνω 

ην περιοχή της Χαλέπας. Για λόγους αρχιτεκτονικούς, εφόσον διατηρεί αξιόλογα αρχιτεκτονικά και τυπολογικά στοιχεία, τα οποία 

Βενιζέλου και για λόγους πολεοδομικούς εφόσον με τον χαρακτηρισμό από 



 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

 
 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΥΑ / ΦΕΚ

Δ.Ε. ΘΕΡΙΣΟΥ 
Στρατηγείο Ελευθ. 

Βενιζέλου 

ΥΑ ΥΠΠΕ/1148/49098/15

1981, ΦΕΚ 478/Β/17

 

Έχει χαρακτηριστεί ως ιστορικό κτίριο που χρειάζεται ειδική κρατική προστασία το κτίριο ιδιοκτησίας Γεωργίου Στρογγυλάκη, στο

Βενιζέλος κατά την επανάσταση του Θερίσου το 1905. Σήμερα, στο κτίριο αυτό στεγάζεται το Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο που 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

ΥΑ / ΦΕΚ 
ΤΥΠΟΣ 

ΚΗΡΥΞΗΣ 
ΕΙΔΟΣ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 

ΥΑ ΥΠΠΕ/1148/49098/15-7-

1981, ΦΕΚ 478/Β/17-8-1981 
Νεώτερο Μνημείο 

Στρατιωτικές Εγκαταστάσεις, 

Εγκαταστάσεις Υποδομής / Παραγωγής 

  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Έχει χαρακτηριστεί ως ιστορικό κτίριο που χρειάζεται ειδική κρατική προστασία το κτίριο ιδιοκτησίας Γεωργίου Στρογγυλάκη, στο Θέρισο Χανίων, γιατί σ' αυτό εγκατέστησε το Στρατηγείο του ο Ελευθέριος 

Βενιζέλος κατά την επανάσταση του Θερίσου το 1905. Σήμερα, στο κτίριο αυτό στεγάζεται το Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο που ιδρύθηκε το 1985. 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 
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ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Νεοελληνική ΥΝΜΤΕ Κρήτης 

 

σ' αυτό εγκατέστησε το Στρατηγείο του ο Ελευθέριος 



 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

 
 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΥΑ / ΦΕΚ

Δ.Ε. ΘΕΡΙΣΟΥ Πλατεία Μαρτύρων 1941 

ΥΑ ΥΠΠΕ/ΔΙΛΑΠ/Γ/1235/30192/29

ΦΕΚ 320/Β/2

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/2848/44776π.ε./30

1987, ΦΕΚ 298/Β/17

Στο χώρο αυτό έγινε η εκτέλεση 33 κατοίκων του οικισμού από τους Γερμανούς το 1941, γεγονός σημαντικό για την ιστορία του τόπ

υπαίθριος χώρος των Περιβολίων. Η δόμηση στις πλευρές των οικοπέδων που συνορεύουν με την πλατεία πρέπει να γίνεται ύστερα απ

 

 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

ΥΑ / ΦΕΚ 
ΤΥΠΟΣ 

ΚΗΡΥΞΗΣ 
ΕΙΔΟΣ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 

ΥΑ ΥΠΠΕ/ΔΙΛΑΠ/Γ/1235/30192/29-4-1982, 

ΦΕΚ 320/Β/2-6-1982 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/2848/44776π.ε./30-4-

1987, ΦΕΚ 298/Β/17-6-1987 

Ιστορικός Τόπος Ιστορικοί Τόποι, Οικιστικά Σύνολα 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Στο χώρο αυτό έγινε η εκτέλεση 33 κατοίκων του οικισμού από τους Γερμανούς το 1941, γεγονός σημαντικό για την ιστορία του τόπου. Εξάλλου η Πλατεία Μαρτύρων 1941 είναι ο μόνος οργανωμένος 

υπαίθριος χώρος των Περιβολίων. Η δόμηση στις πλευρές των οικοπέδων που συνορεύουν με την πλατεία πρέπει να γίνεται ύστερα από έλεγχο της αρμόδιας 7ης Εφορείας Νεωτέρων Μνημείων Ηρακλείου Κρήτης. 
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ΧΡΟΝΙΚΗ 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 
ΘΕΣΗ 

ΦΟΡΕΑΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Νεοελληνική 
πλατεία 

Μαρτύρων 1941 
ΥΝΜΤΕ Κρήτης 

 

Εξάλλου η Πλατεία Μαρτύρων 1941 είναι ο μόνος οργανωμένος 

ό έλεγχο της αρμόδιας 7ης Εφορείας Νεωτέρων Μνημείων Ηρακλείου Κρήτης.  



 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

 
 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 

Δ.Ε. ΘΕΡΙΣΟΥ Συγκρότημα "Σερσεμπίλια" 
ΥΑ ΥΠΠΕ/ΔΙΛΑΠ/Γ/326/3639/4

ΦΕΚ 168/Β/8

Είναι αξιόλογο δείγμα αρχιτεκτονικής των χρόνων της Τουρκοκρατίας με καταβολές 

"Γκιριτλή", πορθητή του Αρκαδιού, που το έχτισε ανάμεσα στα έτη 1866-69.

 

 

 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

ΥΑ / ΦΕΚ ΤΥΠΟΣ ΚΗΡΥΞΗΣ ΕΙΔΟΣ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΥΠΠΕ/ΔΙΛΑΠ/Γ/326/3639/4-1-1983, 

ΦΕΚ 168/Β/8-4-1983 

Αρχαίο Μνημείο, 

Νεώτερο Μνημείο 
Οικιστικά Σύνολα 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Είναι αξιόλογο δείγμα αρχιτεκτονικής των χρόνων της Τουρκοκρατίας με καταβολές στην τέχνη της Ενετοκρατίας στην Κρήτη και ταυτόχρονα είναι συνδεδεμένα ιστορικά με το Μουσταφά Ναϊλή Πασά 

69. 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 
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ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Βυζαντινή, 

Μεταβυζαντινή, 

Νεοελληνική 

28η ΕΒΑ, 

ΥΝΜΤΕ Κρήτης  

στην τέχνη της Ενετοκρατίας στην Κρήτη και ταυτόχρονα είναι συνδεδεμένα ιστορικά με το Μουσταφά Ναϊλή Πασά 



 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

 
 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 

Δ.Ε. ΣΟΥΔΑΣ Τουρκικό Φρούριο "Κούλες" 
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/242/11206/8

Το φρούριο Κουλές  αποτελεί ένα από τα τελευταία δείγματα Φρουριακής Αρχιτεκτονικής στο νησί και είναι πολύτιμο στοιχείο για 

συνδεδεμένο με την ιστορία της Κρήτης. Βρίσκεται 12km ανατολικά των Χανίων, κοντά στη θέση 

Τούρκους μετά την Κρητική Επανάσταση του 1866, κατά τη διάρκεια ενός προγράμματος για τον επανέλεγχο της Κρήτης με ένα δίκτυο

και αποτελεί αντιπροσωπευτικό δείγμα φρουριακής Αρχιτεκτονικής του 19ου αιώνα.

τους άλλους Κουλέδες που έκτισαν οι Τούρκοι στον Αποκόρωνα, ήλεγχε το λιμάνι της Σούδας και υποσ

σώζεται ακόμη και σήμερα, σε πολύ καλή κατάσταση. Είχε εξοπλιστεί με δύο πύργους που ήταν στραμμένοι προς τα δυτικά (ήλεγχε το πέρασμα προς τα Κεραμειά) κ

επικοινωνούσε με το φρούριο της Σούδας, ενώ ο δεύτερος με το φρούριο Ιντζεδίν και τους κουλέδες των Καλύβων και του Νιου Χωριού.

περιλαμβάνει χώρους, οι οποίοι αναπτύσσονται συμμετρικά σε σχήμα Π, περιμετρικά σε μια ορθογώνια αυλή. Οι κυκλικοί του πύργοι καταλαμβάνουν τη νοτιοδ

κεντρική πύλη βρίσκεται στην ανατολική του όψη, προφυλαγμένη κατάλληλα από μια 

διέθετε όλους τους αναγκαίους χώρους στρατωνισμού, διαμονής αξιωματικών, αποθήκευσης, φυλάκισης, παρασκευής φαγητού, εστίασης

κατασκευής των τοίχων του. Ο Κούλες μετά την αποχώρηση των Τούρκων από την Κρήτη, χρησιμοποιήθηκε ως σχολείο για το χωριό Μεγάλα Χωράφια

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

ΥΑ / ΦΕΚ ΤΥΠΟΣ ΚΗΡΥΞΗΣ ΕΙΔΟΣ ΜΝΗΜΕΙΟΥ

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/242/11206/8-3-1993, 

ΦΕΚ 196/Β/26-3-1993 
Νεώτερο Μνημείο 

Αμυντικά Συγκροτήματα, 

Κάστρα / Φρούρια 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Το φρούριο Κουλές  αποτελεί ένα από τα τελευταία δείγματα Φρουριακής Αρχιτεκτονικής στο νησί και είναι πολύτιμο στοιχείο για την μελέτη της Αρχιτεκτονικής των οχυρομένων κατασκευών αναπόσπαστα 

των Χανίων, κοντά στη θέση Παλαιόκαστρο, πολύ κοντά στο χωριό Καλάμι και στα ερείπια της Αρχαίας Απτέρας. Το 

Τούρκους μετά την Κρητική Επανάσταση του 1866, κατά τη διάρκεια ενός προγράμματος για τον επανέλεγχο της Κρήτης με ένα δίκτυο από οχυρωματικά έργα. Κτίστηκε από τον Τούρκο Χουσεΐν Αβνί Πασά. 

ουριακής Αρχιτεκτονικής του 19ου αιώνα. Το φρούριο κτίστηκε για να ελέγχει την κοιλάδα του Αποκόρωνα, από την οποία διερχόταν το πέρασμα προς τα Χανιά. Μαζί με 

τους άλλους Κουλέδες που έκτισαν οι Τούρκοι στον Αποκόρωνα, ήλεγχε το λιμάνι της Σούδας και υποστήριζε το κοντινό φρούριο Ιντζεδίν. Ο Κούλες της Απτέρας ή το φρούριο Σούμπαση, όπως αλλιώς ονομάζεται, 

πολύ καλή κατάσταση. Είχε εξοπλιστεί με δύο πύργους που ήταν στραμμένοι προς τα δυτικά (ήλεγχε το πέρασμα προς τα Κεραμειά) κ

, ενώ ο δεύτερος με το φρούριο Ιντζεδίν και τους κουλέδες των Καλύβων και του Νιου Χωριού. Το φρούριο ήταν το μεγαλύτερο φρουριακό συγκρότημα της εποχής του και 

οποίοι αναπτύσσονται συμμετρικά σε σχήμα Π, περιμετρικά σε μια ορθογώνια αυλή. Οι κυκλικοί του πύργοι καταλαμβάνουν τη νοτιοδ

κεντρική πύλη βρίσκεται στην ανατολική του όψη, προφυλαγμένη κατάλληλα από μια εσοχή (αυτιά). Στις επάλξεις, που ήταν στο δώμα του Κούλε, ανέβαιναν οι στρατιώτες με εσωτερικές ξύλινες σκάλες. Το φρούριο 

διέθετε όλους τους αναγκαίους χώρους στρατωνισμού, διαμονής αξιωματικών, αποθήκευσης, φυλάκισης, παρασκευής φαγητού, εστίασης, κ.α. Η καλή κατάσταση του φρουρίου οφείλεται στην άριστη ποιότητα 

Ο Κούλες μετά την αποχώρηση των Τούρκων από την Κρήτη, χρησιμοποιήθηκε ως σχολείο για το χωριό Μεγάλα Χωράφια. 
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ΕΙΔΟΣ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 
ΧΡΟΝΙΚΗ 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 
ΘΕΣΗ 

ΦΟΡΕΑΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Αμυντικά Συγκροτήματα,  

 
Νεοελληνική Άπτερα ΥΝΜΤΕ Κρήτης 

 

την μελέτη της Αρχιτεκτονικής των οχυρομένων κατασκευών αναπόσπαστα 

, πολύ κοντά στο χωριό Καλάμι και στα ερείπια της Αρχαίας Απτέρας. Το φρούριο κτίστηκε από τους 

από οχυρωματικά έργα. Κτίστηκε από τον Τούρκο Χουσεΐν Αβνί Πασά. 

Το φρούριο κτίστηκε για να ελέγχει την κοιλάδα του Αποκόρωνα, από την οποία διερχόταν το πέρασμα προς τα Χανιά. Μαζί με 

Ο Κούλες της Απτέρας ή το φρούριο Σούμπαση, όπως αλλιώς ονομάζεται, 

πολύ καλή κατάσταση. Είχε εξοπλιστεί με δύο πύργους που ήταν στραμμένοι προς τα δυτικά (ήλεγχε το πέρασμα προς τα Κεραμειά) και τα ανατολικά (προς τις Καλύβες). Ο πρώτος 

Το φρούριο ήταν το μεγαλύτερο φρουριακό συγκρότημα της εποχής του και 

οποίοι αναπτύσσονται συμμετρικά σε σχήμα Π, περιμετρικά σε μια ορθογώνια αυλή. Οι κυκλικοί του πύργοι καταλαμβάνουν τη νοτιοδυτική και νοτιοανατολική γωνία του φρουρίου, ενώ η 

Στις επάλξεις, που ήταν στο δώμα του Κούλε, ανέβαιναν οι στρατιώτες με εσωτερικές ξύλινες σκάλες. Το φρούριο 

Η καλή κατάσταση του φρουρίου οφείλεται στην άριστη ποιότητα 



 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

 
 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 

Δ.Ε. ΕΛ. 

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 
Οικία Ελευθερίου Βενιζέλου ΥΑ 9239/21-8-

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

ΥΑ / ΦΕΚ ΤΥΠΟΣ ΚΗΡΥΞΗΣ ΕΙΔΟΣ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 

-1964, ΦΕΚ 357/Β/3-9-1964 Νεώτερο Μνημείο Αστικά Κτίρια 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 
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ΧΡΟΝΙΚΗ 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 
ΘΕΣΗ 

ΦΟΡΕΑΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Νεοελληνική Μουρνιές ΥΝΜΤΕ Κρήτης 

 



 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

 
 

 

Οι Μουρνιές είναι η γενέτειρα του Ελευθερίου Βενιζέλου και εκεί σώζεται το σπίτι που γεννήθηκε, το οποίο σήμερα λειτουργεί ως

διατηρείται, καθώς και πλούσιο φωτογραφικό υλικό με χαρακτηριστικά στιγμιότυπα από την προσωπική και πολιτική του πορεία, την

Βενιζέλος» σε συνεργασία με τον τοπικό Δήμο, μετά την ανακαίνιση της οικίας.

Πρόκειται για ένα τυπικό κρητικό σπίτι της εποχής, πετρόχτιστο, διώροφο, το οποίο βρίσκεται κοντά στην πλατεία του χωριού. Το

γεννηθεί και ο ίδιος όπως αναφέρει σε επιστολή του και δεν αποτελούσε προίκα της συζύγου του, Στυλιανής Πλουμιδάκη, όπως λανθασμένα πιστεύεται. Ο Ελευθέριος Βενι

του 1864 και μια χαρακτηριστική αφήγηση έχει συνδεθεί με τη στιγμή της γέννησής του. Αναφέρ

σημαντική πορεία του παιδιού που μόλις είχε γεννηθεί. 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΥΑ / ΦΕΚ

Δ.Ε. ΘΕΡΙΣΟΥ 
Παλιό αρδευτικό δίκτυο 

Αγιάς - Κολυμβαρίου 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/59352/1636/16

ΦΕΚ 1038/Β/14

Πρόκειται για το παλαιό αρδευτικό δίκτυο Αγιάς - Κολυμβαρίου στο Νομό Χανίων, το οποίο αποτελεί δείγμα βιομηχανικής τεχνολογίας σημαντικό για την μελέτη της ιστορίας της Αρχι

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 

Δ.Ε. ΣΟΥΔΑΣ Κοινοτική κρήνη - δεξαμενή 
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/988/23458/10

ΦΕΚ 462/Β/24

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

Οι Μουρνιές είναι η γενέτειρα του Ελευθερίου Βενιζέλου και εκεί σώζεται το σπίτι που γεννήθηκε, το οποίο σήμερα λειτουργεί ως μουσείο. Ο επισκέπτης μπορεί να δει την παιδική κούνια του Βενιζέλου, η οποία 

διατηρείται, καθώς και πλούσιο φωτογραφικό υλικό με χαρακτηριστικά στιγμιότυπα από την προσωπική και πολιτική του πορεία, την οποία έχει επιμεληθεί το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. 

ακαίνιση της οικίας. 

Πρόκειται για ένα τυπικό κρητικό σπίτι της εποχής, πετρόχτιστο, διώροφο, το οποίο βρίσκεται κοντά στην πλατεία του χωριού. Το σπίτι ανήκε στον πατέρα του Ελευθερίου, Κυριάκο Βενιζέλο, στο οποίο είχε 

ε επιστολή του και δεν αποτελούσε προίκα της συζύγου του, Στυλιανής Πλουμιδάκη, όπως λανθασμένα πιστεύεται. Ο Ελευθέριος Βενι

του 1864 και μια χαρακτηριστική αφήγηση έχει συνδεθεί με τη στιγμή της γέννησής του. Αναφέρεται δηλαδή ότι δύο γειτόνισσες είδαν τότε μία λάμψη στον ουρανό, γεγονός που θεώρησαν ότι προοιώνιζε τη 

ΥΑ / ΦΕΚ ΤΥΠΟΣ ΚΗΡΥΞΗΣ ΕΙΔΟΣ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/59352/1636/16-6-1995, 

ΦΕΚ 1038/Β/14-12-1995 
Νεώτερο Μνημείο Συστήματα Ύδρευσης 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Κολυμβαρίου στο Νομό Χανίων, το οποίο αποτελεί δείγμα βιομηχανικής τεχνολογίας σημαντικό για την μελέτη της ιστορίας της Αρχι

ΥΑ / ΦΕΚ 
ΤΥΠΟΣ 

ΚΗΡΥΞΗΣ 
ΕΙΔΟΣ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/988/23458/10-4-1995, 

462/Β/24-5-1995 
Νεώτερο Μνημείο Συστήματα Ύδρευσης, Κρήνες 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 
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μουσείο. Ο επισκέπτης μπορεί να δει την παιδική κούνια του Βενιζέλου, η οποία 

οποία έχει επιμεληθεί το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. 

σπίτι ανήκε στον πατέρα του Ελευθερίου, Κυριάκο Βενιζέλο, στο οποίο είχε 

ε επιστολή του και δεν αποτελούσε προίκα της συζύγου του, Στυλιανής Πλουμιδάκη, όπως λανθασμένα πιστεύεται. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος γεννήθηκε εκεί, την 11η Αυγούστου 

εται δηλαδή ότι δύο γειτόνισσες είδαν τότε μία λάμψη στον ουρανό, γεγονός που θεώρησαν ότι προοιώνιζε τη 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Νεοελληνική ΥΝΜΤΕ Κρήτης 

Κολυμβαρίου στο Νομό Χανίων, το οποίο αποτελεί δείγμα βιομηχανικής τεχνολογίας σημαντικό για την μελέτη της ιστορίας της Αρχιτεκτονικής. 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Νεοελληνική ΥΝΜΤΕ Κρήτης 



 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

 
 

 

Πρόκειται για ενδιαφέρον έργο της τοπικής Αρχιτεκτονικής παράδοσης που κατασκευάστηκε στα τέλη του 19ου αι. και αποτελεί αξιό

είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την ιστορική μνήμη των κατοίκων της περιοχής

 

 

 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

Πρόκειται για ενδιαφέρον έργο της τοπικής Αρχιτεκτονικής παράδοσης που κατασκευάστηκε στα τέλη του 19ου αι. και αποτελεί αξιόλογο στοιχείο για τη μελέτη της 

είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την ιστορική μνήμη των κατοίκων της περιοχής. 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 
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λογο στοιχείο για τη μελέτη της εξέλιξης της τοπικής Αρχιτεκτονικής. Επίσης 



 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

 

 

 Παραδοσιακά κτίρια και σύνολα (κηρυγμένα από το 

Η αρχιτεκτονική κληρονομιά αποτελεί μια αναντικατάστατη έκφραση πλούτου της πολιτιστικής 

κληρονομιάς και ανεκτίμητη μαρτυρία του παρελθόντος μας.

περιλαμβάνονται παραδοσιακά κτίρια, οικιστικά σύνολα, παραδο

γενικότερα τα στοιχεία του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος με ιδιαίτερη ιστορική, πολεοδομική, αρχιτεκτονική, 

λαογραφική, κοινωνική και αισθητική φυσιογνωμία και αξία.

κληρονομιάς   αποτελεί  υποχρέωση της Ελληνικής πολιτείας, αφ’ ενός στα πλαίσια της

24 (παράγραφος 6) του Συντάγματος και αφ’ έτερου ως απόρροια διεθνών υποχρεώσεων

οποίες έχει κυρώσει  νομοθετικά το Ελληνικό κράτος (όπως 

Η συστηματική ενασχόληση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (πρώην 

ΥΠΕΧΩΔΕ) με θέματα προστασίας της αρχιτεκτονικής μας κληρονομιάς ανάγεται

‘70.  

Η συνεισφορά του ΥΠΕΚΑ στο ζήτημα της προστασίας και διαχείρισης της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς 

συνίσταται  στην εξειδικευμένη νομοθετική κάλυψη του αντικειμένου, τόσο σε πολεοδομικό επίπεδο όσο και σε 

κτιριακό όπως στους παραδοσιακούς οικισμούς, στα ιστορικά κέντρα πόλεων, στα δ

και στην αποκατάσταση των ελευθέρων χώρων των παραδοσιακών οικισμών των ιστορικών κέντρων πόλεων 

και των περιοχών ιδιαιτέρου πολεοδομικού ενδιαφέροντος.

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

 
ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

Παραδοσιακά κτίρια και σύνολα (κηρυγμένα από το ΥΠΕΚΑ) 

Η αρχιτεκτονική κληρονομιά αποτελεί μια αναντικατάστατη έκφραση πλούτου της πολιτιστικής 

κληρονομιάς και ανεκτίμητη μαρτυρία του παρελθόντος μας. Στην έννοια της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς 

περιλαμβάνονται παραδοσιακά κτίρια, οικιστικά σύνολα, παραδοσιακοί οικισμοί, ιστορικά κέντρα πόλεων και 

γενικότερα τα στοιχεία του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος με ιδιαίτερη ιστορική, πολεοδομική, αρχιτεκτονική, 

λαογραφική, κοινωνική και αισθητική φυσιογνωμία και αξία. Η προστασία και ανάδειξη

υποχρέωση της Ελληνικής πολιτείας, αφ’ ενός στα πλαίσια της

24 (παράγραφος 6) του Συντάγματος και αφ’ έτερου ως απόρροια διεθνών υποχρεώσεων

νομοθετικά το Ελληνικό κράτος (όπως πχ η Σύμβαση της Γρανάδας).

Η συστηματική ενασχόληση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (πρώην 

ΥΠΕΧΩΔΕ) με θέματα προστασίας της αρχιτεκτονικής μας κληρονομιάς ανάγεται   στα τέλη της δεκαετίας του 

το ζήτημα της προστασίας και διαχείρισης της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς 

στην εξειδικευμένη νομοθετική κάλυψη του αντικειμένου, τόσο σε πολεοδομικό επίπεδο όσο και σε 

κτιριακό όπως στους παραδοσιακούς οικισμούς, στα ιστορικά κέντρα πόλεων, στα δ

και στην αποκατάσταση των ελευθέρων χώρων των παραδοσιακών οικισμών των ιστορικών κέντρων πόλεων 

και των περιοχών ιδιαιτέρου πολεοδομικού ενδιαφέροντος. 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 
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Η αρχιτεκτονική κληρονομιά αποτελεί μια αναντικατάστατη έκφραση πλούτου της πολιτιστικής 

Στην έννοια της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς 

σιακοί οικισμοί, ιστορικά κέντρα πόλεων και 

γενικότερα τα στοιχεία του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος με ιδιαίτερη ιστορική, πολεοδομική, αρχιτεκτονική, 

Η προστασία και ανάδειξη  της αρχιτεκτονικής 

υποχρέωση της Ελληνικής πολιτείας, αφ’ ενός στα πλαίσια της  επιταγής του άρθρου 

24 (παράγραφος 6) του Συντάγματος και αφ’ έτερου ως απόρροια διεθνών υποχρεώσεων  της χώρας τις  

πχ η Σύμβαση της Γρανάδας). 

Η συστηματική ενασχόληση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (πρώην 

στα τέλη της δεκαετίας του 

το ζήτημα της προστασίας και διαχείρισης της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς 

στην εξειδικευμένη νομοθετική κάλυψη του αντικειμένου, τόσο σε πολεοδομικό επίπεδο όσο και σε 

κτιριακό όπως στους παραδοσιακούς οικισμούς, στα ιστορικά κέντρα πόλεων, στα διατηρητέα κτίρια, καθώς 

και στην αποκατάσταση των ελευθέρων χώρων των παραδοσιακών οικισμών των ιστορικών κέντρων πόλεων 



 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

 
 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ/ΠΟΛΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 

Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ / ΧΑΝΙΑ "ΔΩΜΑ" ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 33612/2227/α/26.05.1987/Δ

Κτίστηκε στον τύπο της βίλλας από αυστριακό μηχανικό για την Αυστριακή Πρεβεία και αργότερα στέγασε και την Αγγλική. Το κτίριο είναι τριόροφο με

τονίζεται από εξώστη που στηρίζεται σε ιωνικού τύπου κολώνες και από πέτρινο πυλών κατά

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ/ΠΟΛΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 

Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ / ΧΑΝΙΑ  

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

ΑΠΟΦΑΣΗ / ΦΕΚ ΕΙΔΟΣ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ

33612/2227/α/26.05.1987/Δ-544 α/18.06.1987//Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Κτίριο 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

της βίλλας από αυστριακό μηχανικό για την Αυστριακή Πρεβεία και αργότερα στέγασε και την Αγγλική. Το κτίριο είναι τριόροφο με

τονίζεται από εξώστη που στηρίζεται σε ιωνικού τύπου κολώνες και από πέτρινο πυλών κατά τα ενετικά πρότυπα, που την πλαισιώνει. 

ΑΠΟΦΑΣΗ / ΦΕΚ ΕΙΔΟΣ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ

63397/4799/ Δ-1161 α/ 27.11.1987/Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Κτίριο 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 
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ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

Ξενοδοχείο ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 124 

 

της βίλλας από αυστριακό μηχανικό για την Αυστριακή Πρεβεία και αργότερα στέγασε και την Αγγλική. Το κτίριο είναι τριόροφο με μεταγενέστερη προσθήκη. Η κεντρική είσοδος 

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

Κατοικία ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ 173 



 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

 
 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ/ΠΟΛΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 

Διώροφο νεοκλασσικό κατά τα αθηναϊκά πρότυπα, κτίριο μέσα σε κήπο (που έχει εν μέρει οικοδομηθεί). Φέρει ισόδομη λαξευτή λιθοδομή σε 

σύνθεσή τους και οι αναλογίες δημιουργούν ένα αξιόλογο κτίριο. Τα απλοποιημέ

αυστηρό κλασικισμό και την αναζήτηση μια νεάς αρχιτεκτονικής έκφρασης.

 

 

 

 

 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

ΑΠΟΦΑΣΗ / ΦΕΚ ΕΙΔΟΣ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

νεοκλασσικό κατά τα αθηναϊκά πρότυπα, κτίριο μέσα σε κήπο (που έχει εν μέρει οικοδομηθεί). Φέρει ισόδομη λαξευτή λιθοδομή σε όλο το ύψος του και αυστηρά νεοκλασσικά στοιχεία που η 

σύνθεσή τους και οι αναλογίες δημιουργούν ένα αξιόλογο κτίριο. Τα απλοποιημένα φουρούσια των εξωστών και οι παραστάδες που δεν αγκαλλιάζουν τις γωνίες υποδηλώνουν την τάση απομάκρυνσης από τον 

αυστηρό κλασικισμό και την αναζήτηση μια νεάς αρχιτεκτονικής έκφρασης. 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 

Σελ. 259 από 486 

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

 

όλο το ύψος του και αυστηρά νεοκλασσικά στοιχεία που η 

να φουρούσια των εξωστών και οι παραστάδες που δεν αγκαλλιάζουν τις γωνίες υποδηλώνουν την τάση απομάκρυνσης από τον 



 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

 
 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ/ΠΟΛΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 

Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ / ΧΑΝΙΑ  1880/196

Διώροφο κτίριο επαρχιακού συντηρητικού κλασικισμού με τοπικές επιρροές, μαζικής 

αρχιτεκτονική ενώ το ισόγειο έχει κλασικιστικές παραστάδες κατά τα αθηναϊκά πρότυπα. Η απλοποιημένη κορνίζα της στέγης, τα φο

τέλος του κλασσικισμού 

 

 

 

 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

ΑΠΟΦΑΣΗ / ΦΕΚ ΕΙΔΟΣ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ

1880/196/α/ 15.01.1990/ Δ-31 α/ 30.01.1990/Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Κτίριο 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Διώροφο κτίριο επαρχιακού συντηρητικού κλασικισμού με τοπικές επιρροές, μαζικής (ανώνυμης) αρχιτεκτονικής. Οι καλίγραμμες γύψινες παραστάδες στον όροφο είναι χαρακτηριστικές στην τοπική 

αρχιτεκτονική ενώ το ισόγειο έχει κλασικιστικές παραστάδες κατά τα αθηναϊκά πρότυπα. Η απλοποιημένη κορνίζα της στέγης, τα φουρούσια και το κιγκλίδωμα 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 
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ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

Κατοικία 
ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ & 

ΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΓΑΒΡΙΗΛ 2 

 

(ανώνυμης) αρχιτεκτονικής. Οι καλίγραμμες γύψινες παραστάδες στον όροφο είναι χαρακτηριστικές στην τοπική 

 του εξώστη υποδηλώνουν την εποχή του κτιρίου, το 



 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

 
 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ/ΠΟΛΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 

Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ / ΧΑΝΙΑ  

Διώροφο κτίριο, αστικής νεοκλασσικής αρχιτεκτονικής που παρουσιάζει ομοιότητες με το κτίριο του μηχανικού Σαββάκη. Ισόδομη λα

κλπ αποτελούν καθαρά νεοκλασσικά του στοιχεία υψηλης αστικής αρχιτεκτονικής. Τα απλοποιημένα φουρούσια όμως και οι κορνίζες των ανοιγμάτων υποδηλώνουν την επο

άλλη αρχιτεκονική έκφραση. 

 

 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

ΑΠΟΦΑΣΗ / ΦΕΚ ΕΙΔΟΣ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ

397/84/α/ 08.01.1990/ Δ-24 α/ 26.01.1990/Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Κτίριο 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Διώροφο κτίριο, αστικής νεοκλασσικής αρχιτεκτονικής που παρουσιάζει ομοιότητες με το κτίριο του μηχανικού Σαββάκη. Ισόδομη λαξευτή λιθοδομή χαρακτηριστική κεντρική θύρα εισόδου, στέψη κτιρίου 

του στοιχεία υψηλης αστικής αρχιτεκτονικής. Τα απλοποιημένα φουρούσια όμως και οι κορνίζες των ανοιγμάτων υποδηλώνουν την επο

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 
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ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

Κατοικία ΑΡΧΟΝΤΑΚΗ 10 

 

ξευτή λιθοδομή χαρακτηριστική κεντρική θύρα εισόδου, στέψη κτιρίου 

του στοιχεία υψηλης αστικής αρχιτεκτονικής. Τα απλοποιημένα φουρούσια όμως και οι κορνίζες των ανοιγμάτων υποδηλώνουν την εποχή του κτιρίου και το πέρασμα σε μια 



 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

 
 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ/ΠΟΛΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 

Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ / ΧΑΝΙΑ  1880/196/α/ 15.01.1990/ Δ

Διώροφο κτίριο, γωνιακό, επιβλητικό σε μέγεθος σε σημαντικό πολεοδομικό σημείο της πόλης. Το κτίριο 
σύνθεσης (συμμετρικό κάνναβο στέψης κτιρίου, κατακόρυφους άξονες κλπ. Τα μορφολογικά στοιχεία είναι απλοποιημένα. Φέρει το τυ
γωνιακό κήπο αποτελεί έντονο πολοεδομική στοιχείο του δρόμου. 

 

 

 

 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

ΑΠΟΦΑΣΗ / ΦΕΚ ΕΙΔΟΣ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ

1880/196/α/ 15.01.1990/ Δ-31 α/ 30.01.1990/Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Κτίριο 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Διώροφο κτίριο, γωνιακό, επιβλητικό σε μέγεθος σε σημαντικό πολεοδομικό σημείο της πόλης. Το κτίριο χτίστηκε στο τέλος της περιόδου του νεοκλασσικισμού και παρ'όλο που διατηρεί βασικές αρχές 
σύνθεσης (συμμετρικό κάνναβο στέψης κτιρίου, κατακόρυφους άξονες κλπ. Τα μορφολογικά στοιχεία είναι απλοποιημένα. Φέρει το τυπικό πρόστυλο στο ισόγειο που στηρίζει τ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 
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ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

Κατοικία ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 6 

 

χτίστηκε στο τέλος της περιόδου του νεοκλασσικισμού και παρ'όλο που διατηρεί βασικές αρχές 
πικό πρόστυλο στο ισόγειο που στηρίζει τον εξώστη στον όροφο. Μαζί με τον 



 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

 
 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ/ΠΟΛΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 

Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ / ΧΑΝΙΑ  

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ/ΠΟΛΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 

Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ / ΤΑΜΠΑΚΑΡΙΑ ΧΑΛΕΠΑΣ  

 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

ΑΠΟΦΑΣΗ / ΦΕΚ ΕΙΔΟΣ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ

Π.Δ.α/ 12.11.1985/ Δ-730 α/ 31.12.1985/Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

(Δεν υπάρχει διαθέσιμη) 

ΑΠΟΦΑΣΗ / ΦΕΚ ΕΙΔΟΣ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ

50377/α/ 26.11.2007/ ΑΑΠ-572 α/ 31.12.2007/Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Κτίριο 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

(Δεν υπάρχει διαθέσιμη) 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 
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ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

 ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ & ΤΖΑΝAKAKH 

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

 ΒΙΒΙΛΑΚΗ 21 



 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

 
 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ/ΠΟΛΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 

Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ / ΧΑΝΙΑ  

Διώροφο κτίριο επαρχιακού συντηρητικού κλασσικισμού, με ωραία και αυστηρά κλασικιστικά στοιχεία όπως ραβδωτές παραστάδες στα ανοίγματα και τις γωνίες τ
είσοδο, κορνίζα στέγης κλπ. Έχει πλαϊνό ακάλυπτο με είσοδο στον όροφο. Ανήκει στην κατηγορ
επαγγελματική στέγη ή καταστήματα). 

 

 

 

 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

ΑΠΟΦΑΣΗ / ΦΕΚ ΕΙΔΟΣ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ

 Κτίριο 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

συντηρητικού κλασσικισμού, με ωραία και αυστηρά κλασικιστικά στοιχεία όπως ραβδωτές παραστάδες στα ανοίγματα και τις γωνίες τ
είσοδο, κορνίζα στέγης κλπ. Έχει πλαϊνό ακάλυπτο με είσοδο στον όροφο. Ανήκει στην κατηγορία των κτιρίων που κτίστηκαν κοντά στο κέντρο, σε περιορισμένα οικόπεδα και για χρήσεις μικτές (κατοικία και 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 

Σελ. 264 από 486 

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

Κατοικία, 

Καταστήματα 
ΒΟΛΟΥΔΑΚΗ 20 

 

συντηρητικού κλασσικισμού, με ωραία και αυστηρά κλασικιστικά στοιχεία όπως ραβδωτές παραστάδες στα ανοίγματα και τις γωνίες τονισμένή με πυλώνα και σε εσοχή κεντρική 
ία των κτιρίων που κτίστηκαν κοντά στο κέντρο, σε περιορισμένα οικόπεδα και για χρήσεις μικτές (κατοικία και 



 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

 
 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ/ΠΟΛΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 

Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ / ΧΑΝΙΑ  82919/4737/α/ 23.12.1988/ Δ

 

 

 

 

 

 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

ΑΠΟΦΑΣΗ / ΦΕΚ ΕΙΔΟΣ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ

82919/4737/α/ 23.12.1988/ Δ-13 α/ 16.01.1989/ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Κτίριο 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

(Δεν υπάρχει διαθέσιμη) 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 
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 ΒΡΥΣΣΩΝ 5 



 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

 
 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ/ΠΟΛΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 

Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ / ΧΑΝΙΑ  33612/2227/α/ 26.05.1987/

Διώροφο νεοκλασσικό κτίριο με πλούσιο διάκοσμο (εξώστης νεοκλασσικός, παραστάδες ανοιγμάτων, πυλώνας κυρίας εισόδου, ανάγλυφε
δύο καρυάτιδες στην πρόσοψη. Στο εσωτερικό φέρει ζωγραφιστά ταβάνια και τοίχους σε απομίμηση μαρμάρου. Έχει μεγάλο κήπο με φο

 

 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

ΑΠΟΦΑΣΗ / ΦΕΚ ΕΙΔΟΣ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ

33612/2227/α/ 26.05.1987/ Δ-544 α/ 18.06.1987/Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Κτίριο 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Διώροφο νεοκλασσικό κτίριο με πλούσιο διάκοσμο (εξώστης νεοκλασσικός, παραστάδες ανοιγμάτων, πυλώνας κυρίας εισόδου, ανάγλυφες ζωγραφιστές τεγίδες στέγης κλπ). Χαρακτηριστικό του 
δύο καρυάτιδες στην πρόσοψη. Στο εσωτερικό φέρει ζωγραφιστά ταβάνια και τοίχους σε απομίμηση μαρμάρου. Έχει μεγάλο κήπο με φοινικοειδή. 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 
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ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

Κατοικία ΔΑΓΚΛΗ 22 

 

ς ζωγραφιστές τεγίδες στέγης κλπ). Χαρακτηριστικό του σπιτιού οι 



 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

 
 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ/ΠΟΛΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 

Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ / ΧΑΝΙΑ  1880/196/α/ 15.01.1990/ Δ

Διώροφο κτίριο επαρχιακού συντηρητικού κλασικισμού κτισμένο σε μεγάλο κήπο στην παραλιακή ζώνη της Νέας Πόλης. Η προσκόληση σ

πρωτεύσα, είναι εμφανής σε αυτό το κτίριο γι'αυτό και το ίδιο το κτίριο δεν εκπέμπει τη δική του πνοή. Διατηρεί όλα τα γνωρίσ

γωνιακές λίθινες παραστέδες, φοινικοειδή στον κήπο κλπ) τα στοιχεία του όμως είναι απλοποιημένα. Τυπικό δείγμα μετάβασης σε μια

 

 

 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

ΑΠΟΦΑΣΗ / ΦΕΚ ΕΙΔΟΣ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ

1880/196/α/ 15.01.1990/ Δ-31 α/ 30.01.1990/Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Κτίριο 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Διώροφο κτίριο επαρχιακού συντηρητικού κλασικισμού κτισμένο σε μεγάλο κήπο στην παραλιακή ζώνη της Νέας Πόλης. Η προσκόληση σε έναν ρυθμό (τον 

πρωτεύσα, είναι εμφανής σε αυτό το κτίριο γι'αυτό και το ίδιο το κτίριο δεν εκπέμπει τη δική του πνοή. Διατηρεί όλα τα γνωρίσματα του νεοκλασσικισμού (τριπλό άξονα, εξώστη με πρόστυλο, κορνίζες ανοιγμάτων, 

νιακές λίθινες παραστέδες, φοινικοειδή στον κήπο κλπ) τα στοιχεία του όμως είναι απλοποιημένα. Τυπικό δείγμα μετάβασης σε μια άλλη αρχιτεκτονική. 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 
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ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

Κατοικία ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΑΚΗΔΩΝ 4-6 

 

ε έναν ρυθμό (τον κλασικιστικό) που έχει αρχίσει να πεθαίνει στην 

ματα του νεοκλασσικισμού (τριπλό άξονα, εξώστη με πρόστυλο, κορνίζες ανοιγμάτων, 



 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

 
 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ/ΠΟΛΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 

Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ / ΚΟΥΜ-ΚΑΠΙ  

Διώροφη μονοκατοικία στη σειρά (με τις διπλανές της 7039 και 7040) με επαναλαμβανόμενο ρυθμό στην πρόσοψη από τα πρώτα δείγμα

κλασσικισμού (τριπλός άξονας συμμετρίας, κεντρικός εξώστης, παραστάδες κλπ). Τα στοιχεία όμως έχουν, απλοποιημένες μορφές που

εξώθυρα θυμίζει γραμμές art-deco, εισάγεται η διακόσμηση σε ταινίες, ο περίβολος στη στέψη του κτιρίου και η διαμόρφωση συμπαγούς στηθαίου σε πυργοειδή α

 

 

 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

ΑΠΟΦΑΣΗ / ΦΕΚ ΕΙΔΟΣ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ

397/84/α/ 08.01.1990/ Δ-24 α/ 26.01.1990/Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Κτίριο 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Διώροφη μονοκατοικία στη σειρά (με τις διπλανές της 7039 και 7040) με επαναλαμβανόμενο ρυθμό στην πρόσοψη από τα πρώτα δείγματα μαζικής παραγωγής κατοικίων. Διατηρείται η βασική σύνθεση του 

κλασσικισμού (τριπλός άξονας συμμετρίας, κεντρικός εξώστης, παραστάδες κλπ). Τα στοιχεία όμως έχουν, απλοποιημένες μορφές που σημαδεύουν και το πέρασμά σε μια άλλη αρχιτεκτονική. Η ταμπλαδωτή 

deco, εισάγεται η διακόσμηση σε ταινίες, ο περίβολος στη στέψη του κτιρίου και η διαμόρφωση συμπαγούς στηθαίου σε πυργοειδή α

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 
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ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

Κατοικία ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 61 

 

παραγωγής κατοικίων. Διατηρείται η βασική σύνθεση του 

σημαδεύουν και το πέρασμά σε μια άλλη αρχιτεκτονική. Η ταμπλαδωτή 

deco, εισάγεται η διακόσμηση σε ταινίες, ο περίβολος στη στέψη του κτιρίου και η διαμόρφωση συμπαγούς στηθαίου σε πυργοειδή απόληξη. 



 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

 
 

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ/ΠΟΛΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 

Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ / XANIA  
1880/196/α/ 15.01.1990/ Δ

Κτίριο διώροφο και μαζί με το διπλανό του (7074) σε εμπορικό δρόμο της πόλης συντηρητικού επαρχιακού 

έχουν αλλοιωθεί. Το κτίριο φέρει κεντρικό εξώστη με κιγκλίδωματα μανταμένια σκαλιστά φουρούσια. Το ισόγειο είναι αισθητά αλλο

 

 

 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

ΑΠΟΦΑΣΗ / ΦΕΚ ΕΙΔΟΣ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ

1880/196/α/ 15.01.1990/ Δ-31 α/ 30.01.1990/Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 

Δ-66 α/ 27.01.1992, Π.Δ. α/ 23.12.1991 
Κτίριο 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Κτίριο διώροφο και μαζί με το διπλανό του (7074) σε εμπορικό δρόμο της πόλης συντηρητικού επαρχιακού νεοκλασσικισμού με τοπικές επιρροές μαζικής (ανώνυμής) αρχιτεκοτνικής. Τα στοιχεία του ορόφου 

έχουν αλλοιωθεί. Το κτίριο φέρει κεντρικό εξώστη με κιγκλίδωματα μανταμένια σκαλιστά φουρούσια. Το ισόγειο είναι αισθητά αλλοιωμένο. 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 
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νεοκλασσικισμού με τοπικές επιρροές μαζικής (ανώνυμής) αρχιτεκοτνικής. Τα στοιχεία του ορόφου 



 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

 
 

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ/ΠΟΛΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 

Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ / XANIA  1880/196/α/ 15.01.1990/ Δ

Κτίριο διώροφο και μαζί με το διπλανό του (7073) σε εμπορικό δρόμο της πόλης συντηρητικού επαρχιακού νεοκλασσικισμού με τοπικές επιρροές μαζικής (ανώνυμής) αρχιτεκοτνικής. Στον 

ωραία νεοκλασσικά στοιχεία (κορνίζες ανοιγμάτων, γωνιακές παραστάδες κλπ). Το κτίριο φέρει κεντρικό εξώστη με κιγκλίδωμ

 

 

 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

ΑΠΟΦΑΣΗ / ΦΕΚ ΕΙΔΟΣ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ

1880/196/α/ 15.01.1990/ Δ-31 α/ 30.01.1990/Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Κτίριο 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

εμπορικό δρόμο της πόλης συντηρητικού επαρχιακού νεοκλασσικισμού με τοπικές επιρροές μαζικής (ανώνυμής) αρχιτεκοτνικής. Στον 

ωραία νεοκλασσικά στοιχεία (κορνίζες ανοιγμάτων, γωνιακές παραστάδες κλπ). Το κτίριο φέρει κεντρικό εξώστη με κιγκλίδωματα μανταμένια σκαλιστά φουρούσια. Το ισόγειο είναι αισθητά αλλοιωμένο.

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 

Σελ. 270 από 486 

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

Κατοικία, 

Καταστήματα 
ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 42 

 

εμπορικό δρόμο της πόλης συντηρητικού επαρχιακού νεοκλασσικισμού με τοπικές επιρροές μαζικής (ανώνυμής) αρχιτεκοτνικής. Στον όροφο φέρει 

ατα μανταμένια σκαλιστά φουρούσια. Το ισόγειο είναι αισθητά αλλοιωμένο. 



 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

 
 

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ/ΠΟΛΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 

Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ / XANIA  

Διώροφο κτίριο που όπως και το διπλανό του 7036 είναι επαρχιακού συντηρητικού κλασικισμού, μαζικής (ανώνυμης) αρχιτεκτονικής.

στην άλλη πλευρά του δρόμου. 

 

 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

ΑΠΟΦΑΣΗ / ΦΕΚ ΕΙΔΟΣ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ

397/84/α/ 08.01.1990/ Δ-24 α/ 26.01.1990/Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Κτίριο 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Διώροφο κτίριο που όπως και το διπλανό του 7036 είναι επαρχιακού συντηρητικού κλασικισμού, μαζικής (ανώνυμης) αρχιτεκτονικής. Το κτίριο έχει υποστεί εξώστη με νεοκλασσική σιδεριά και φουρούσια 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 

Σελ. 271 από 486 

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

Κατοικία ΕΛ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 45 

 

Το κτίριο έχει υποστεί εξώστη με νεοκλασσική σιδεριά και φουρούσια 



 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

 
 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ/ΠΟΛΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 

Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ / XANIA  

Μαζί με το Ελευθ. Βενιζέλου 51-53 (7013) αποτελούν σειρά από διπλοκατοικίες σε εναλλασόμενο ρυθμό που καλύπτουν οικοδομικό τετράγωνο από τα πρώτα δείγματα πολυκατοικί

τυποποίησης και της ομοιομορφίας για την στέγαση οικονομικά ασθενέστερων κοινωνικών τάξεων. Με τις αυστηρές κλασικισ

επανάληψη ανοιγμάτων ορίζονται άξονες συμμετρίας. Η λύση του κεντρικού τριόροφου τμήματος που αφήνει ακάλυπτες τις γωνίες είν

 

 

 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

ΑΠΟΦΑΣΗ / ΦΕΚ ΕΙΔΟΣ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ

63397/4799/ Δ-1161 α/ 27.11.1987/Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Κτίριο 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

αποτελούν σειρά από διπλοκατοικίες σε εναλλασόμενο ρυθμό που καλύπτουν οικοδομικό τετράγωνο από τα πρώτα δείγματα πολυκατοικί

τυποποίησης και της ομοιομορφίας για την στέγαση οικονομικά ασθενέστερων κοινωνικών τάξεων. Με τις αυστηρές κλασικιστικές κορνίζες ανοιγμάτων τονίζονται οι κατακόρυφοι άξονες και παρά την συνεχή 

επανάληψη ανοιγμάτων ορίζονται άξονες συμμετρίας. Η λύση του κεντρικού τριόροφου τμήματος που αφήνει ακάλυπτες τις γωνίες είναι ευρηματική 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 
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ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

Κατοικία ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 47-49 

 

αποτελούν σειρά από διπλοκατοικίες σε εναλλασόμενο ρυθμό που καλύπτουν οικοδομικό τετράγωνο από τα πρώτα δείγματα πολυκατοικίας. Η αρχή της 

τικές κορνίζες ανοιγμάτων τονίζονται οι κατακόρυφοι άξονες και παρά την συνεχή 



 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

 
 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ/ΠΟΛΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 

Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ / XANIA  

Μαζί με το Ελευθ. Βενιζέλου 47-49 (7012) αποτελούν σειρά από διπλοκατοικίες σε

τυποποίησης και της ομοιομορφίας για την στέγαση οικονομικά ασθενέστερων κοινωνικών τάξεων. Με τις αυστηρές κλασικιστικές κορ

επανάληψη ανοιγμάτων ορίζονται άξονες συμμετρίας. Η λύση του κεντρικού τριόροφου τμήματος που αφήνει ακάλυπτες τις γωνίες είν

 

 

 

 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

ΑΠΟΦΑΣΗ / ΦΕΚ ΕΙΔΟΣ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ

63397/4799/ Δ-1161 α/ 27.11.1987/Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Κτίριο 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

49 (7012) αποτελούν σειρά από διπλοκατοικίες σε εναλλασόμενο ρυθμό που καλύπτουν οικοδομικό τετράγωνο από τα πρώτα δείγματα πολυκατοικίας. Η αρχή της 

τυποποίησης και της ομοιομορφίας για την στέγαση οικονομικά ασθενέστερων κοινωνικών τάξεων. Με τις αυστηρές κλασικιστικές κορνίζες ανοιγμάτων τονίζονται 

επανάληψη ανοιγμάτων ορίζονται άξονες συμμετρίας. Η λύση του κεντρικού τριόροφου τμήματος που αφήνει ακάλυπτες τις γωνίες είναι ευρηματική. 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 
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ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

Κατοικία ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 51-53 

 

εναλλασόμενο ρυθμό που καλύπτουν οικοδομικό τετράγωνο από τα πρώτα δείγματα πολυκατοικίας. Η αρχή της 

νίζες ανοιγμάτων τονίζονται οι κατακόρυφοι άξονες και παρά την συνεχή 



 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

 
 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ/ΠΟΛΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 

Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ / ΚΟΥΜ-ΚΑΠΙ  

Διώροφη μονοκατοικία στη σειρά (με τις διπλανές της 7040 και 7041) με επαναλαμβανόμενο ρυθμό στην πρόσοψη 

κλασσικισμού (τριπλός άξονας συμμετρίας, κεντρικός εξώστης, παραστάδες κλπ). Τα στοιχεία όμως έχουν, απλοποιημένες μορφές που

εξώθυρα θυμίζει γραμμές art-deco, εισάγεται η διακόσμηση σε ταινίες, ο περίβολος στη στέψη του κτιρίου και η διαμόρφωση συμπαγούς στηθαίου σε πυργοειδή α

 

 

 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

ΑΠΟΦΑΣΗ / ΦΕΚ ΕΙΔΟΣ ΣΗΜΕΡΙΝΗ 

397/84/α/ 08.01.1990/ Δ-24 α/ 26.01.1990/Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Κτίριο 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Διώροφη μονοκατοικία στη σειρά (με τις διπλανές της 7040 και 7041) με επαναλαμβανόμενο ρυθμό στην πρόσοψη από τα πρώτα δείγματα μαζικής παραγωγής κατοικίων. Διατηρείται η βασική σύνθεση του 

κλασσικισμού (τριπλός άξονας συμμετρίας, κεντρικός εξώστης, παραστάδες κλπ). Τα στοιχεία όμως έχουν, απλοποιημένες μορφές που σημαδεύουν και το πέρασμά σε μια άλλη αρχιτεκτ

deco, εισάγεται η διακόσμηση σε ταινίες, ο περίβολος στη στέψη του κτιρίου και η διαμόρφωση συμπαγούς στηθαίου σε πυργοειδή α

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 

Σελ. 274 από 486 

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

Κατοικία ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 57 

 

από τα πρώτα δείγματα μαζικής παραγωγής κατοικίων. Διατηρείται η βασική σύνθεση του 

σημαδεύουν και το πέρασμά σε μια άλλη αρχιτεκτονική. Η ταμπλαδωτή 

deco, εισάγεται η διακόσμηση σε ταινίες, ο περίβολος στη στέψη του κτιρίου και η διαμόρφωση συμπαγούς στηθαίου σε πυργοειδή απόληξη 



 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

 
 

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ/ΠΟΛΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 

Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ / ΚΟΥΜ-ΚΑΠΙ  

Διώροφη μονοκατοικία στη σειρά (με τις διπλανές της 7039 και 7041) με επαναλαμβανόμενο ρυθμό στην πρόσοψη από

κλασσικισμού (τριπλός άξονας συμμετρίας, κεντρικός εξώστης, παραστάδες κλπ). Τα στοιχεία όμως έχουν, απλοποιημένες μορφές που

εξώθυρα θυμίζει γραμμές art-deco, εισάγεται η διακόσμηση σε ταινίες, ο περίβολος στη στέψη του κτιρίου και η διαμόρφωση συμπαγούς στηθαίου σε πυργοειδή α

 

 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

ΑΠΟΦΑΣΗ / ΦΕΚ ΕΙΔΟΣ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡ

397/84/α/ 08.01.1990/ Δ-24 α/ 26.01.1990/Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Κτίριο 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Διώροφη μονοκατοικία στη σειρά (με τις διπλανές της 7039 και 7041) με επαναλαμβανόμενο ρυθμό στην πρόσοψη από τα πρώτα δείγματα μαζικής παραγωγής κατοικίων. Διατηρείται η βασική σύνθεση του 

κλασσικισμού (τριπλός άξονας συμμετρίας, κεντρικός εξώστης, παραστάδες κλπ). Τα στοιχεία όμως έχουν, απλοποιημένες μορφές που σημαδεύουν και το πέρασμά σε μια άλλη αρχιτεκτονι

deco, εισάγεται η διακόσμηση σε ταινίες, ο περίβολος στη στέψη του κτιρίου και η διαμόρφωση συμπαγούς στηθαίου σε πυργοειδή α

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 

Σελ. 275 από 486 

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

Κατοικία ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 59 

 

τα πρώτα δείγματα μαζικής παραγωγής κατοικίων. Διατηρείται η βασική σύνθεση του 

σημαδεύουν και το πέρασμά σε μια άλλη αρχιτεκτονική. Η ταμπλαδωτή 

deco, εισάγεται η διακόσμηση σε ταινίες, ο περίβολος στη στέψη του κτιρίου και η διαμόρφωση συμπαγούς στηθαίου σε πυργοειδή απόληξη. 



 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

 
 

 

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ/ΠΟΛΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 

Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ / ΚΟΥΜ-ΚΑΠΙ  1880/196/α/ 15.01.1990/ Δ

Διώροφο κτίριο σε επαναλειπική μορφολογία με το διπλανό του (7076) που στην ουσία μοιάζουν με ένα, 

στοιχεία (φουρούσια και κιγκλίδωματα εξωστών παραστάδες και μετώπες ανοιγμάτων στηθαίο διάτρητο κάτω από το παράθυρο κλπ) που

 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

ΑΠΟΦΑΣΗ / ΦΕΚ ΕΙΔΟΣ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣ

1880/196/α/ 15.01.1990/ Δ-31 α/ 30.01.1990//Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Κτίριο 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Διώροφο κτίριο σε επαναλειπική μορφολογία με το διπλανό του (7076) που στην ουσία μοιάζουν με ένα, επαρχιακού κλασικισμού κατά τα αθηναϊκά πρότυπα. Πολύ ωραία αυστηρού κλασικιστικού ρυθμού 

στοιχεία (φουρούσια και κιγκλίδωματα εξωστών παραστάδες και μετώπες ανοιγμάτων στηθαίο διάτρητο κάτω από το παράθυρο κλπ) που η σύνθεσή τους και οι αναλογίες του δίνο

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 

Σελ. 276 από 486 

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΔΙΠΛΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 65 

 

επαρχιακού κλασικισμού κατά τα αθηναϊκά πρότυπα. Πολύ ωραία αυστηρού κλασικιστικού ρυθμού 

η σύνθεσή τους και οι αναλογίες του δίνουν ένα αξιόλογο σύνολο. 



 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

 
 

 

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ/ΠΟΛΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 

Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ / ΚΟΥΜ-ΚΑΠΙ  

 

Διώροφο κτίριο σε επαναλειπική μορφολογία με το διπλανό του (7075) που στην ουσία μοιάζουν με ένα, επαρχιακού κλασικισμού κατ

στοιχεία (φουρούσια και κιγκλίδωματα εξωστών παραστάδες και μετώπες ανοιγμάτων στηθαίο διάτρητο κάτω από το παράθυρο κλπ) που η σύνθεσή τους και οι αναλογίες του δίνουν ένα αξιόλογο σύνολο.

 

 

 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

ΑΠΟΦΑΣΗ / ΦΕΚ ΕΙΔΟΣ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ

1880/196/α/ 15.01.1990/ Δ-31 α/ 30.01.1990/Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Κτίριο 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Διώροφο κτίριο σε επαναλειπική μορφολογία με το διπλανό του (7075) που στην ουσία μοιάζουν με ένα, επαρχιακού κλασικισμού κατά τα αθηναϊκά πρότυπα. Πολύ ωραία αυστηρού κλασικιστικού ρυθμού 

ανοιγμάτων στηθαίο διάτρητο κάτω από το παράθυρο κλπ) που η σύνθεσή τους και οι αναλογίες του δίνουν ένα αξιόλογο σύνολο.

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 

Σελ. 277 από 486 

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΔΙΠΛΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 67 

 

ά τα αθηναϊκά πρότυπα. Πολύ ωραία αυστηρού κλασικιστικού ρυθμού 

ανοιγμάτων στηθαίο διάτρητο κάτω από το παράθυρο κλπ) που η σύνθεσή τους και οι αναλογίες του δίνουν ένα αξιόλογο σύνολο. 



 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

 
 

 

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ/ΠΟΛΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 

Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ / ΚΟΥΜ-ΚΑΠΙ  

Διώροφο κτίριο επαρχιακού συντηρητικού κλασσικού μαζικής (ανώνυμης) αρχιτεκτονικής με δύο εισόδους στην πρόσοψη. Πολύ ωραία κ

στέγης, σιδεριές στις εισόδους κλπ) που η σύνθεσή τους και οι αναλογίες τους δίνουν μια ιδιαιτερότητα στο κτίριο. Τα απλοποιη

παράθυρα μαρτυρούν την εποχή του κτιρίου, το τέλος του κλασικισμού. 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

ΑΠΟΦΑΣΗ / ΦΕΚ ΕΙΔΟΣ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ

397/84/α/ 08.01.1990/ Δ-24 α/ 26.01.1990/Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Κτίριο 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Διώροφο κτίριο επαρχιακού συντηρητικού κλασσικού μαζικής (ανώνυμης) αρχιτεκτονικής με δύο εισόδους στην πρόσοψη. Πολύ ωραία κλασσικιστικά στοιχεία 

στέγης, σιδεριές στις εισόδους κλπ) που η σύνθεσή τους και οι αναλογίες τους δίνουν μια ιδιαιτερότητα στο κτίριο. Τα απλοποιημένα φουρούσια και το κιγκλίδωμα του εξώστη όπως και τα φατνώματα κάτω από τα 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 

Σελ. 278 από 486 

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΔΙΠΛΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 76-78 

 

λασσικιστικά στοιχεία (παραστάδες και μετώπες ανοιγμάτων, κορνίζα 

μένα φουρούσια και το κιγκλίδωμα του εξώστη όπως και τα φατνώματα κάτω από τα 



 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

 
 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ/ΠΟΛΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 

Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ / ΚΟΥΜ-ΚΑΠΙ  

Κτίριο διώροφο με υπερυψωμένο ισόγειο επαρχιακού συντηρητικού κλασσικισμού κατά τα αθηναϊκά πρότυπα. Ωραία νεοκλασσικά στοιχε

εξώστη κεντρικό άξονα τονισμένο σε εσοχή) που με τις αναλογίες και τη σύνθεση τους δημιουργούν ένα αξιόλογο αντιπροσωπευτικό δείγμα αστικής (ανώνυμ

 

 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

ΑΠΟΦΑΣΗ / ΦΕΚ ΕΙΔΟΣ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ

1880/196/α/ 15.01.1990/ Δ-31 α/ 30.01.1990/Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Κτίριο 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Κτίριο διώροφο με υπερυψωμένο ισόγειο επαρχιακού συντηρητικού κλασσικισμού κατά τα αθηναϊκά πρότυπα. Ωραία νεοκλασσικά στοιχεία (βαρειά υπέρθυρα κορνίζες νεοκλασσικό κιγκλίδωμα και φουρούσια 

τονισμένο σε εσοχή) που με τις αναλογίες και τη σύνθεση τους δημιουργούν ένα αξιόλογο αντιπροσωπευτικό δείγμα αστικής (ανώνυμης) αρχιτεκτονικής.

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 

Σελ. 279 από 486 

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΔΙΠΛΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 
ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 79Γ & 

ΠΑΣΤΡΙΚΑΚΗ 

 

ία (βαρειά υπέρθυρα κορνίζες νεοκλασσικό κιγκλίδωμα και φουρούσια 

ης) αρχιτεκτονικής. 



 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

 
 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ/ΠΟΛΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 

Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ / ΚΟΥΜ-ΚΑΠΙ  

Τριώροφο κτίριο επαρχιακού συντηρητικού κλασικισμού αστικής (ανώνυμης) αρχιτεκτονικής από τα πρώτα δείγματα πολυκατοικίας που

νεοκλασικά πρότυπα της Αθήνας είναι εμφανής, η σύνθεση των στοιχείων αυτών, όπως στην όψη του κτιρίου δίνει μια από τις άπειρ

Ο κεντρικός άξονας που υποχωρεί στην όψη και οι εσοχές για αγάλματα είναι χαρακτηριστικά στοιχεία του κτιρίου. Τα γύψινα στηθαία 

πέρασμα στην τυποποιημένη μαζική αρχιτεκτονική του μεσοπολέμου 

 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

ΑΠΟΦΑΣΗ / ΦΕΚ ΕΙΔΟΣ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ

1880/196/α/ 15.01.1990/ Δ-31 α/ 30.01.1990/Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Κτίριο 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Τριώροφο κτίριο επαρχιακού συντηρητικού κλασικισμού αστικής (ανώνυμης) αρχιτεκτονικής από τα πρώτα δείγματα πολυκατοικίας που προσπαθεί να μοιάζει όμως με μονοκατοικία. Η προσκόλληση στα 

νεοκλασικά πρότυπα της Αθήνας είναι εμφανής, η σύνθεση των στοιχείων αυτών, όπως στην όψη του κτιρίου δίνει μια από τις άπειρες ενδιαφέρουσες παραλλαγές με τις οποίες εκδηλώθηκε ο ρυθμός στην επαρχία. 

ντρικός άξονας που υποχωρεί στην όψη και οι εσοχές για αγάλματα είναι χαρακτηριστικά στοιχεία του κτιρίου. Τα γύψινα στηθαία τα απλοποιημένα φουρούσια και τα φατνώματα στα παράθυρα μαρτυρούν το 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 

Σελ. 280 από 486 

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

Κατοικία ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 87-89 

 

να μοιάζει όμως με μονοκατοικία. Η προσκόλληση στα 

ες ενδιαφέρουσες παραλλαγές με τις οποίες εκδηλώθηκε ο ρυθμός στην επαρχία. 

τα απλοποιημένα φουρούσια και τα φατνώματα στα παράθυρα μαρτυρούν το 



 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

 
 

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ/ΠΟΛΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 

Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ / ΚΟΥΜ-ΚΑΠΙ  

Διώροφο κτίριο μαζικής (ανώνυμης) αρχιτεκτονικής συντηρητικού επαρχιακού κλασσικισμού με τοπικές παραλαγές. Έχει σε πρώτο πλάνο τετραπλό κάθετο άξον

ενοποίηση των δύο μεσαίων ανοιγμάτων με τον εξώστη και τα στηθαία που σχηματίζονται κάτω α

αρχιτεκτονικής. Φέρει απομίμηση λαξευτής λιθοδομής στις γωνίες. Τα απλοποιημένα φουρούσια και κιγκλίδωμα μαρτυρούν την εποχή 

προσόψεις., οι άλλες παραμένουν απλές. 

 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

ΑΠΟΦΑΣΗ / ΦΕΚ ΕΙΔΟΣ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ

397/84/α/ 08.01.1990/ Δ-24 α/ 26.01.1990/Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Κτίριο 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

(ανώνυμης) αρχιτεκτονικής συντηρητικού επαρχιακού κλασσικισμού με τοπικές παραλαγές. Έχει σε πρώτο πλάνο τετραπλό κάθετο άξον

ενοποίηση των δύο μεσαίων ανοιγμάτων με τον εξώστη και τα στηθαία που σχηματίζονται κάτω από τα άλλα δύο ανοίγματα. Η ενοποίηση των ανοιγμάτων με ένα συνεχές υπέρθυρο είναι άλλο ένα στοιχείο τοπικής 

αρχιτεκτονικής. Φέρει απομίμηση λαξευτής λιθοδομής στις γωνίες. Τα απλοποιημένα φουρούσια και κιγκλίδωμα μαρτυρούν την εποχή του κτιρίου, το τέλος του κλασικισμού. Η μορφολόγηση έχει γίνει μόνο στις 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 

Σελ. 281 από 486 

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

Κατοικία, Επαγγ. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 88 

 

(ανώνυμης) αρχιτεκτονικής συντηρητικού επαρχιακού κλασσικισμού με τοπικές παραλαγές. Έχει σε πρώτο πλάνο τετραπλό κάθετο άξονα που προσπαθεί να δείξει τριπλός με την 

πό τα άλλα δύο ανοίγματα. Η ενοποίηση των ανοιγμάτων με ένα συνεχές υπέρθυρο είναι άλλο ένα στοιχείο τοπικής 

του κλασικισμού. Η μορφολόγηση έχει γίνει μόνο στις 



 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

 
 

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ/ΠΟΛΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 

Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ / ΜΠΟΛΑΡΙ  

Διώροφο νεοκλασσικό κτίριο αστικής (ανώνυμης) αρχιτεκτονικής με ωραία κλασσικιστικά στοιχεία κατά τα αθηναϊκά πρότυπα. Οι ανά

συναντώνται συχνά στην νεοκλασσική αρχιτεκτονική των Χανίων. Πολύ ωραίο κιγκλίδωμα και φουρούσια. Η διαμόρφωση περιλαμβάνει μόνο την πρόσ

 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

ΑΠΟΦΑΣΗ / ΦΕΚ ΕΙΔΟΣ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ

397/84/α/ 08.01.1990/ Δ-24 α/ 26.01.1990/Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Κτίριο 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Διώροφο νεοκλασσικό κτίριο αστικής (ανώνυμης) αρχιτεκτονικής με ωραία κλασσικιστικά στοιχεία κατά τα αθηναϊκά πρότυπα. Οι ανάγλυφες μετώπες των ανοιγμάτων και οι σπονδυλωτές παραστάδες δεν 

συχνά στην νεοκλασσική αρχιτεκτονική των Χανίων. Πολύ ωραίο κιγκλίδωμα και φουρούσια. Η διαμόρφωση περιλαμβάνει μόνο την πρόσοψη, οι άλλες όψεις είναι λιτές.

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 

Σελ. 282 από 486 

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

Κατοικία ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 106 

 

γλυφες μετώπες των ανοιγμάτων και οι σπονδυλωτές παραστάδες δεν 

οψη, οι άλλες όψεις είναι λιτές. 



 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

 
 

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ/ΠΟΛΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 

Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ / ΜΠΟΛΑΡΙ  

Διώροφο νεοκλασσικό κτίριο υψηλής Αστικής Αρχιτεκτονικής με πλούσιο διάκοσμο που μιμήθηκε τη μορφολογία της Τράπεζας Κρήτης 

παραστάδες στις γωνίες και στα ανοίγματα, κεντρικό αέτωμα στη στέγη κλπ). Περιβάλλεται από κήπο με φοινικοειδή. Κατά τη γερμα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

ΑΠΟΦΑΣΗ / ΦΕΚ ΕΙΔΟΣ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ

1880/196/α/ 15.01.1993/ Δ-31 α/ 30.01.1990/Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Κτίριο 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Διώροφο νεοκλασσικό κτίριο υψηλής Αστικής Αρχιτεκτονικής με πλούσιο διάκοσμο που μιμήθηκε τη μορφολογία της Τράπεζας Κρήτης (κεντρική είσοδος τονισμένη με κολώνες, ιωνικού ρυθμού και εξώστη, 

παραστάδες στις γωνίες και στα ανοίγματα, κεντρικό αέτωμα στη στέγη κλπ). Περιβάλλεται από κήπο με φοινικοειδή. Κατά τη γερμανική κατοχή στέγασε τη γερμανικά αστυνομία.

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 

Σελ. 283 από 486 

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

Αστυνομία ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 107 

 

(κεντρική είσοδος τονισμένη με κολώνες, ιωνικού ρυθμού και εξώστη, 

νική κατοχή στέγασε τη γερμανικά αστυνομία. 



 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

 
 

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ/ΠΟΛΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 

Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ / ΧΑΛΕΠΑ  33612/2227/α/ 26.05.1987/ Δ

Διώροφο νεοκλασσικό κτίριο με έντονο νεοκλασσικό χαρακτήρα, που κτίστηκε στον τύπο βίλλας από τον βαμβακέμπορα Χορτάτζη. Στέγ

νεοκλασσικής αρχιτεκτονικής και λόγω μορφής και λόγω θέσης (μπροστά στην παραλιακή ζώνη). Έχει δυτικής προέλευσης αυλόθυρα και αρκετά μεγάλο κήπο.

 

 

 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

ΑΠΟΦΑΣΗ / ΦΕΚ ΕΙΔΟΣ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ

33612/2227/α/ 26.05.1987/ Δ-544 α/ 18.06.1987/Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 
ΑΑΠ-38 α/ 06.02.2007, 914 α/ 15.12.2006 

Κτίριο 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Διώροφο νεοκλασσικό κτίριο με έντονο νεοκλασσικό χαρακτήρα, που κτίστηκε στον τύπο βίλλας από τον βαμβακέμπορα Χορτάτζη. Στέγασε το Ελληνικό Προξενείο. Είναι από τα αντιπροσωπευτικότερα δείγματα 

προστά στην παραλιακή ζώνη). Έχει δυτικής προέλευσης αυλόθυρα και αρκετά μεγάλο κήπο. 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 

Σελ. 284 από 486 

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

Ακατοίκητο 
ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 113 & 

ΒΙΒΙΛΑΚΗ 

 

ασε το Ελληνικό Προξενείο. Είναι από τα αντιπροσωπευτικότερα δείγματα 



 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

 
 

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ/ΠΟΛΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 

Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ / ΧΑΝΙΑ  

Διώροφο κτίριο πέτρινο υπερυψωμένο στην παραλιακή ζώνη της πόλης. Έχει κτιστεί στο ρυθμό της γραφικής αρχιτεκτονικής για εξοχ

ανισόδομη λιθοδομή και τα βιζαντινού - ενετικού τύπου ανοίγματα. Ασυνήθιστη η χρησιμοποίηση σιδερένιων σκαλιστών φουρουσιών στην Νέα Πόλη. Το κτίριο έφερε τρία αγάλ

τελευταία. Μαζί με τα διπλανά κτίρια αποτελεί αναπόσπαστο σύνολο παραλίας.

 

 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

ΑΠΟΦΑΣΗ / ΦΕΚ ΕΙΔΟΣ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ

63397/4799/ Δ-1161 α/ 27.11.1987/Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Κτίριο 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Διώροφο κτίριο πέτρινο υπερυψωμένο στην παραλιακή ζώνη της πόλης. Έχει κτιστεί στο ρυθμό της γραφικής αρχιτεκτονικής για εξοχικές κατοικίες κατά τα αθηναϊκά πρότυπα (Τσίλλερ) όπως φαίνεται από την 

ενετικού τύπου ανοίγματα. Ασυνήθιστη η χρησιμοποίηση σιδερένιων σκαλιστών φουρουσιών στην Νέα Πόλη. Το κτίριο έφερε τρία αγάλ

τελευταία. Μαζί με τα διπλανά κτίρια αποτελεί αναπόσπαστο σύνολο παραλίας. 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 

Σελ. 285 από 486 

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

 ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 130 

 

ικές κατοικίες κατά τα αθηναϊκά πρότυπα (Τσίλλερ) όπως φαίνεται από την 

ενετικού τύπου ανοίγματα. Ασυνήθιστη η χρησιμοποίηση σιδερένιων σκαλιστών φουρουσιών στην Νέα Πόλη. Το κτίριο έφερε τρία αγάλματα (κόρες) που αφαιρέθηκαν 



 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

 
 

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ/ΠΟΛΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 

Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ / ΧΑΝΙΑ  

Διώροφο κτίριο, αισθητά υπερυψωμένο πάνω από τον παραλιακό δρόμο της Νέας Πόλης. Το κτίριο έχει αλλοιωθεί από μεταγενέστερες επεμβάσεις. Τα στοιχεία της όψης είναι αλλοιωμένα

νεοκλασσικά (π.χ. φουρούσια, κορνίζα στέψης, γύψινες παραστάδες ανοιγμάτων κλπ) και υποδηλώνουν την εποχή του κτιρίο

αναπόσπαστο μέρος του παραδοσιακού συνόλου. 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

ΑΠΟΦΑΣΗ / ΦΕΚ ΕΙΔΟΣ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ

63397/4799/ Δ-1161 α/ 27.11.1987/Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Κτίριο 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

παραλιακό δρόμο της Νέας Πόλης. Το κτίριο έχει αλλοιωθεί από μεταγενέστερες επεμβάσεις. Τα στοιχεία της όψης είναι αλλοιωμένα

νεοκλασσικά (π.χ. φουρούσια, κορνίζα στέψης, γύψινες παραστάδες ανοιγμάτων κλπ) και υποδηλώνουν την εποχή του κτιρίου και το πέρασμα σε μια άλλη αρχιτεκτονική. Μαζί με τα διπλανά κτίρια αποτελεί 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 

Σελ. 286 από 486 

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

Κατοικία ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 132-134 

 

παραλιακό δρόμο της Νέας Πόλης. Το κτίριο έχει αλλοιωθεί από μεταγενέστερες επεμβάσεις. Τα στοιχεία της όψης είναι αλλοιωμένα, απλοποιημένα 

υ και το πέρασμα σε μια άλλη αρχιτεκτονική. Μαζί με τα διπλανά κτίρια αποτελεί 



 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

 
 

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ/ΠΟΛΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 

Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ / ΧΑΝΙΑ  

Διώροφο κτίριο αισθητά υπερυψωμένο πάνω από τον παραλιακό δρόμο. Η φυσική διαμόρφωση της παραλίας μπροστά από το σύνολο των κ

ανώνυμής αστικής αρχιτεκτονικής με απλά νεοκλασσικά μορφολογικά στοιχεία (παραστάδες ανοιγμάτων, κιγκλίδωμα στηθαίου, κορνίζα

παραδοσιακού συνόλου με πολεοδομικό ενδιαφέρον και αντίκτυπο στο χώρο. Ο στενός κάνναβος των σπιτιών σχηματίζει ένα εννιαίο μορφολογικό μέτωπο προς την παραλία.

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

ΑΠΟΦΑΣΗ / ΦΕΚ ΕΙΔΟΣ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ

63397/4799/ Δ-1161 α/ 27.11.1987/Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Κτίριο 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Διώροφο κτίριο αισθητά υπερυψωμένο πάνω από τον παραλιακό δρόμο. Η φυσική διαμόρφωση της παραλίας μπροστά από το σύνολο των κτιρίων 18

ανώνυμής αστικής αρχιτεκτονικής με απλά νεοκλασσικά μορφολογικά στοιχεία (παραστάδες ανοιγμάτων, κιγκλίδωμα στηθαίου, κορνίζα στέγης κλπ). Μαζί με τα διπλανά του αποτελεί αναπόσταστο μέρος του 

τυπο στο χώρο. Ο στενός κάνναβος των σπιτιών σχηματίζει ένα εννιαίο μορφολογικό μέτωπο προς την παραλία.

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 

Σελ. 287 από 486 

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

 ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 136 

 

τιρίων 18-22 είναι μοναδική για την Νέα Πόλη. Τυπικό δείγμα 

στέγης κλπ). Μαζί με τα διπλανά του αποτελεί αναπόσταστο μέρος του 

τυπο στο χώρο. Ο στενός κάνναβος των σπιτιών σχηματίζει ένα εννιαίο μορφολογικό μέτωπο προς την παραλία. 



 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

 
 

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ/ΠΟΛΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 

Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ / ΧΑΝΙΑ  

Διώροφο κτίριο, επιβλητικό σε όγκο, στην παραλιακή ζώνη της Νέας Πόλης. Πιθανά να ήταν παλιό Τούρκικο αρχοντικό που επισκευάσ

τα πρότυπα της Τούρκικης αρχιτεκτονικής). Έχει ψηλή μάντρα με κήπο (που απομονώνει το σπίτι και κεντρική κλίμακα ανόδου στο υ

επιρροές. Μαζί με τα διπλανά κτίρια αποτελεί αναπόσπαστο παραδοσιακό σύνολο της παραλίας.

 

 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

ΑΠΟΦΑΣΗ / ΦΕΚ ΕΙΔΟΣ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ

63397/4799/ Δ-1161 α/ 27.11.1987/Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Κτίριο 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Διώροφο κτίριο, επιβλητικό σε όγκο, στην παραλιακή ζώνη της Νέας Πόλης. Πιθανά να ήταν παλιό Τούρκικο αρχοντικό που επισκευάστηκε αργότερα. Τα κουφώματα είναι περαστά εξωτερικά με γείσο (κατά 

τα πρότυπα της Τούρκικης αρχιτεκτονικής). Έχει ψηλή μάντρα με κήπο (που απομονώνει το σπίτι και κεντρική κλίμακα ανόδου στο υπερυψωμένο ισόγειο με δύο συμμετρικά σκέλη που θυμίζουν νεοκλασσικές 

οσιακό σύνολο της παραλίας. 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 

Σελ. 288 από 486 

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

Κατοικία ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 138 

 

τηκε αργότερα. Τα κουφώματα είναι περαστά εξωτερικά με γείσο (κατά 

περυψωμένο ισόγειο με δύο συμμετρικά σκέλη που θυμίζουν νεοκλασσικές 



 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

 
 

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ/ΠΟΛΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 

Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ / ΧΑΛΕΠΑ  

Διώροφο κτίριο, υπερυψωμένο πάνω από τον παραλιακό δρόμο της Νέας Πόλης. Το κτίριο έχει αλλοιωθεί από μεταγενέστερες επεμβάσεις και π

νεοκλασσικού κτιρίου με τονισμένο τον κεντρικό άξονα με εξώστη στηριγμένο σε πρόστυλο 

κολώνες του εξώστη υποδηλώνουν το πέρασμα σε μια νέα εποχή αρχιτεκτονικής.

 

 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

ΑΠΟΦΑΣΗ / ΦΕΚ ΕΙΔΟΣ 

1880/196/α/ 15.01.1990/ Δ-31 α/ 30.01.1990//Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Κτίριο 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

κτίριο, υπερυψωμένο πάνω από τον παραλιακό δρόμο της Νέας Πόλης. Το κτίριο έχει αλλοιωθεί από μεταγενέστερες επεμβάσεις και π

νεοκλασσικού κτιρίου με τονισμένο τον κεντρικό άξονα με εξώστη στηριγμένο σε πρόστυλο και διακοσμητικές εσοχές για αγάλματα στην πρόσοψη. Το γύψινο διάτρητο στηθαίο και τα σχηματικά επίκρανα στις 

κολώνες του εξώστη υποδηλώνουν το πέρασμα σε μια νέα εποχή αρχιτεκτονικής. 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 

Σελ. 289 από 486 

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

Κατοικία ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 150 

 

κτίριο, υπερυψωμένο πάνω από τον παραλιακό δρόμο της Νέας Πόλης. Το κτίριο έχει αλλοιωθεί από μεταγενέστερες επεμβάσεις και προσθήκες παραμένει όμως η βασική σύνθεση του 

και διακοσμητικές εσοχές για αγάλματα στην πρόσοψη. Το γύψινο διάτρητο στηθαίο και τα σχηματικά επίκρανα στις 



 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

 
 

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ/ΠΟΛΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 

Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ / ΧΑΛΕΠΑ  

Διώροφο βίλλα με πλούσιο διάκοσμο υψηλής αστικής αρχιτεκτονικής. Χαρακτηριστικά στοιχεία, οι κόγχες της 

Ν. Μαγκούζο. Ο κήπος φυτεύτηκε συμμετρικά με φοίνικες και φέρει βοτσαλωτό διάδρομο.

 

 

 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

ΑΠΟΦΑΣΗ / ΦΕΚ ΕΙΔΟΣ 

33612/2227/α/ 26.05.1987/ Δ-544 α/ 18.06.1987/Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Κτίριο 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Διώροφο βίλλα με πλούσιο διάκοσμο υψηλής αστικής αρχιτεκτονικής. Χαρακτηριστικά στοιχεία, οι κόγχες της πρόσοψης και το αέτωμα της στέγης. Τα σχέδια και η επίβλεψη έγιναν από τον Ιταλό Μηχανικό 

Ν. Μαγκούζο. Ο κήπος φυτεύτηκε συμμετρικά με φοίνικες και φέρει βοτσαλωτό διάδρομο. 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 

Σελ. 290 από 486 

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

Κατοικία ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 164 

 

πρόσοψης και το αέτωμα της στέγης. Τα σχέδια και η επίβλεψη έγιναν από τον Ιταλό Μηχανικό 



 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

 
 

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ/ΠΟΛΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 

Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ / ΚΟΥΜ-ΚΑΠΙ  

Κτίριο μεσοπολέμου μπροστά στο χώρο που πρόκειται να απαλλοτριωθεί για να αποκλαυφθεί το περίγραμμα των τειχών της 

αντιπροσωπεύει τον νεοκλασσικισμό σε μια άλλη μορφολογική απλοποιημένη έκφραση. Διατηρεί τους τρεις άξονες συμμετρίας. Ο τονι

φοίνικα του κήπου αποτελεί ένα αυτοτελές σημείο αναφοράς του δρόμου. 

 

 

 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

ΑΠΟΦΑΣΗ / ΦΕΚ ΕΙΔΟΣ 

397/84/α/ 08.01.1990/ Δ-24 α/ 26.01.1990/Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Κτίριο 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Κτίριο μεσοπολέμου μπροστά στο χώρο που πρόκειται να απαλλοτριωθεί για να αποκλαυφθεί το περίγραμμα των τειχών της παλιάς Πόλης. Το μοναδικό κτίριο στο κομμάτι αυτό του δρόμου και 

αντιπροσωπεύει τον νεοκλασσικισμό σε μια άλλη μορφολογική απλοποιημένη έκφραση. Διατηρεί τους τρεις άξονες συμμετρίας. Ο τονισμός όμως της εισόδου και ο εξώστης θυμίζουν γερμανικές επιρροές. 

 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 

Σελ. 291 από 486 

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

Κατοικία ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 24-26 

 

παλιάς Πόλης. Το μοναδικό κτίριο στο κομμάτι αυτό του δρόμου και 

σμός όμως της εισόδου και ο εξώστης θυμίζουν γερμανικές επιρροές. Με τον 



 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

 
 

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ/ΠΟΛΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 

Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ / ΧΑΛΕΠΑ  

Γραφεία Ιστορικής & Αρχαιολογικής Εταιρείας Κρήτης & εξοχική κατοικία. Κτισμένο σε έκταση 5 στρεμμάτων με θέα το Κρητικό Πέλα

είναι νεοκλασσικού ρυθμού εμπλουτισμένο με στοιχεία τοπικής αρχιτεκτονικής έκφρασης. Τις αδρές γεωμετρικές και συμμετρικές γραμμές της πρόσοψης 

ξυλόγλυπτα ταβάνια, επενδύσεις από μάρμαρο Πεντέλης και χαρακτηριστική επ

 

 

 

 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

ΑΠΟΦΑΣΗ / ΦΕΚ ΕΙΔΟΣ 

33612/2227/α/ 26.05.1987/ Δ-544 α/ 18.06.1987/Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Κτίριο 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Γραφεία Ιστορικής & Αρχαιολογικής Εταιρείας Κρήτης & εξοχική κατοικία. Κτισμένο σε έκταση 5 στρεμμάτων με θέα το Κρητικό Πέλαγος από τον Κωνσταντινοπολίτη έμπορο το σπίτι αυτό σε στυλ βίλλας 

ρυθμού εμπλουτισμένο με στοιχεία τοπικής αρχιτεκτονικής έκφρασης. Τις αδρές γεωμετρικές και συμμετρικές γραμμές της πρόσοψης με τις εσοχές για τ'αγάλματα συμπληρώνει το εσωτερικό με 

ξυλόγλυπτα ταβάνια, επενδύσεις από μάρμαρο Πεντέλης και χαρακτηριστική επίπλωση. Χρησιμοποιήθηκε και σαν κατοικία του Πρίγκηπα Γεωργίου και αργότερα του εκάστοτε Διοικητή Κρήτης.

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 

Σελ. 292 από 486 

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΓΡ.ΙΣΤΟΡ&ΑΡΧ ΕΤ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 

 

γος από τον Κωνσταντινοπολίτη έμπορο το σπίτι αυτό σε στυλ βίλλας 

με τις εσοχές για τ'αγάλματα συμπληρώνει το εσωτερικό με 

ίπλωση. Χρησιμοποιήθηκε και σαν κατοικία του Πρίγκηπα Γεωργίου και αργότερα του εκάστοτε Διοικητή Κρήτης. 



 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

 
 

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ/ΠΟΛΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 

Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ / ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ  

Διώροφο κτίριο αστικής ανώνυμης αρχιτεκτονικής συντηρητικού κλασικισμού με τοπικές παραλλαγές του ρυθμού. Βρίσκεται μέσα σε κ

περιοχή και με τον όγκο του αποτελεί έντονο πολεοδομικό στοιχείο του δρόμου. Μίμηση ισόδομης λαξευτής λιθοδομής σε όλο το κτί

πίσω δε πλευρά έχει ενδιαφέροντα τζαμωτό σκεπαστό εξώστη (κατά τα παραδοσιακά σαχνίσια).

 

 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

ΑΠΟΦΑΣΗ / ΦΕΚ ΕΙΔΟΣ 

1880/196/α/ 15.01.1990/ Δ-31 α/ 30.01.1990/Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Κτίριο 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Διώροφο κτίριο αστικής ανώνυμης αρχιτεκτονικής συντηρητικού κλασικισμού με τοπικές παραλλαγές του ρυθμού. Βρίσκεται μέσα σε κήπο με βλάστηση σε μια αισθητικά αδιάφορη και 

περιοχή και με τον όγκο του αποτελεί έντονο πολεοδομικό στοιχείο του δρόμου. Μίμηση ισόδομης λαξευτής λιθοδομής σε όλο το κτίριο, έχει τονισμένο κεντρικό άξονα με εξώστη που εδράζεται σε πρόστυλο, στην 

ωτό σκεπαστό εξώστη (κατά τα παραδοσιακά σαχνίσια). 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 

Σελ. 293 από 486 

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

Κατοικία ΗΓ. ΓΑΒΡΙΗΛ 46 

 

ήπο με βλάστηση σε μια αισθητικά αδιάφορη και αραιοκατοικημένη 

ριο, έχει τονισμένο κεντρικό άξονα με εξώστη που εδράζεται σε πρόστυλο, στην 



 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

 
 

 

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ/ΠΟΛΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 

Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ / ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ  

Διώροφο κτίριο γωνιακό με τονισμένη τη γωνία του που δημιουργείται σε εσοχή επαρχιακού συντηρητικού κλασικισμού, μαζικής (ανώ

αδιάφορη και αραοιδομημένη περιοχή. Μαζί με αρκετά άλλα τέτοια κτίρια, αποτελεί ένα παραδοσιακό σύνολο κατά μήκος αυτού του δρόμου. Οι καλλίγραμμες κορνίζες των ανοιγ

νεοκλασσικής αρχιτεκτονικής. Φέρει ισόδομη λαξευτή λιθοδομή στο ισόγειο. Οι ζωγραφιστές παραστάδες

εποχής του κλασσικισμού. 

 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

ΑΠΟΦΑΣΗ / ΦΕΚ ΕΙΔΟΣ 

397/84/α/ 08.01.1990/ Δ-24 α/ 26.01.1990/Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Κτίριο 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Διώροφο κτίριο γωνιακό με τονισμένη τη γωνία του που δημιουργείται σε εσοχή επαρχιακού συντηρητικού κλασικισμού, μαζικής (ανώνυμης) αρχιτεκτονικής. Βρίσκεται σε μια αισθητικά και πολεοδομικά 

με αρκετά άλλα τέτοια κτίρια, αποτελεί ένα παραδοσιακό σύνολο κατά μήκος αυτού του δρόμου. Οι καλλίγραμμες κορνίζες των ανοιγ

νεοκλασσικής αρχιτεκτονικής. Φέρει ισόδομη λαξευτή λιθοδομή στο ισόγειο. Οι ζωγραφιστές παραστάδες στις γωνίες και η ταινία στέψης που αντικατέστησε την ανάγλυφη κορνίζα υποδηλώνουν το τέλος της 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 

Σελ. 294 από 486 

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

Κατοικία ΗΓ. ΓΑΒΡΙΗΛ 72-74 

 

νυμης) αρχιτεκτονικής. Βρίσκεται σε μια αισθητικά και πολεοδομικά 

με αρκετά άλλα τέτοια κτίρια, αποτελεί ένα παραδοσιακό σύνολο κατά μήκος αυτού του δρόμου. Οι καλλίγραμμες κορνίζες των ανοιγμάτων είναι στοιχεία της τοπικής 

στις γωνίες και η ταινία στέψης που αντικατέστησε την ανάγλυφη κορνίζα υποδηλώνουν το τέλος της 



 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

 
 

 

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ/ΠΟΛΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 

Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ / ΜΠΟΛΑΡΗ  

Διώροφο κτίριο, υψηλής αστικής αρχιτεκτονικής, αυστηρού νεοκλασσικού ρυθμού, με κεντρικό άξονα κτιρίου, τονισμένο από την εσο

όμως δίνει μια πνοή στο κτίριο. Περιβάλλεται από κήπο με πλούσια βλάστηση. Κτίστηκε σε σχέδια και επίβλεψη του μηχανικού Μ. Σ

 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

ΑΠΟΦΑΣΗ / ΦΕΚ ΕΙΔΟΣ 

33612/2227/α/ 26.05.1987/ Δ-544 α/ 18.06.1987/Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Κτίριο 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Διώροφο κτίριο, υψηλής αστικής αρχιτεκτονικής, αυστηρού νεοκλασσικού ρυθμού, με κεντρικό άξονα κτιρίου, τονισμένο από την εσοχή του εξώστου 

όμως δίνει μια πνοή στο κτίριο. Περιβάλλεται από κήπο με πλούσια βλάστηση. Κτίστηκε σε σχέδια και επίβλεψη του μηχανικού Μ. Σαββάκη. 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 

Σελ. 295 από 486 

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

Τμήμα Υγιεινής 

ΗΡΩΩΝ 

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 11 & 

ΔΡΑΓΟΥΜΗ 

 

 και απλά διακοσμητικά στοιχεία που η σύνθεση τους 



 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

 
 

 

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ/ΠΟΛΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 

Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ / ΜΠΟΛΑΡΙ  

Διώροφο κτίριο πάνω σε σχέδια και επίβλεψη του Μιχ. Σαββάκη. Ο όροφος προστέθηκε το 1924. 

κατά τα ενετικά πρότυπα πλαϊνός πύργος για είσοδο και βοηθητικούς χώρους). Πολύ ωραία κλασικιστικά στοιχεία που η σύνθεσή του

γύψινο στηθαίο και τα φατνώματα κάτω από τα παράθυρα υποδηλώνουν την εποχή του κτιρίου (της προσθήκης) που είναι το τέλος του

 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

ΑΠΟΦΑΣΗ / ΦΕΚ ΕΙΔΟΣ 

33612/2227/α/ 26.05.1987/ Δ-544 α/ 18.06.1987/Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Κτίριο 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Διώροφο κτίριο πάνω σε σχέδια και επίβλεψη του Μιχ. Σαββάκη. Ο όροφος προστέθηκε το 1924. Αντιπροσωπευτικό δείγμα υψηλής αστικής Αρχιτεκτονικής με τοπικές επιρροές (πυλώνας κύριας εισόδου 

κατά τα ενετικά πρότυπα πλαϊνός πύργος για είσοδο και βοηθητικούς χώρους). Πολύ ωραία κλασικιστικά στοιχεία που η σύνθεσή τους και οι αναλογίες δίνουν μια ξεχ

γύψινο στηθαίο και τα φατνώματα κάτω από τα παράθυρα υποδηλώνουν την εποχή του κτιρίου (της προσθήκης) που είναι το τέλος του κλασικισμού. 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 

Σελ. 296 από 486 

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

Κατοικία 
ΗΡΩΩΝ 

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 27 

 

Αντιπροσωπευτικό δείγμα υψηλής αστικής Αρχιτεκτονικής με τοπικές επιρροές (πυλώνας κύριας εισόδου 

ς και οι αναλογίες δίνουν μια ξεχωριστή οντότητα στο κτίριο. Το τυποποιημένο 



 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

 
 

 

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ/ΠΟΛΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 

Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ / ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ  

Διώροφο κτίριο συντηρητικού επαρχιακού νεοκλασικισμού με αυστηρά νεοκλασσικά στοιχεία 

και τα απλοποιημένα φουρούσια υποδηλώνουν την εποχής του. Η μάντρα είναι διαμορφωμένη από νεοκλασσικούς πεσσούς και κιγκλίδωμ

 

 

 

 

 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

ΑΠΟΦΑΣΗ / ΦΕΚ ΕΙΔΟΣ 

33612/2277/α/ 26.05.1987/ Δ-544 α/ 18.06.1987/Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Κτίριο 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Διώροφο κτίριο συντηρητικού επαρχιακού νεοκλασικισμού με αυστηρά νεοκλασσικά στοιχεία (όπως παραστάδες, υπέρθυρα και κορνίζες ανοιγμάτων κλπ). Η ζωγραφισμένη κορνίζα της στέψης του κτιρίου 

και τα απλοποιημένα φουρούσια υποδηλώνουν την εποχής του. Η μάντρα είναι διαμορφωμένη από νεοκλασσικούς πεσσούς και κιγκλίδωμα. Περιβάλλεται από κήπο.

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 

Σελ. 297 από 486 

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

Κατοικία, Καταστήματα 
ΗΡΩΩΝ 

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 34 

 

(όπως παραστάδες, υπέρθυρα και κορνίζες ανοιγμάτων κλπ). Η ζωγραφισμένη κορνίζα της στέψης του κτιρίου 

α. Περιβάλλεται από κήπο. 



 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

 
 

 

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ/ΠΟΛΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 

Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ / ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ  

Διώροφο κτίριο εκλεκτικιστικού ρυθμού (νεοκλασσικές και art nouveau επιρροές) με έκδηλη την τάση απόλοσης ελληνικής τοπικής αρχιτεκτονικής. 

λιθοδομής στο ισόγειο, κυκλικό εξώστη που βαστάζεται σε ιωνικού ρυθμού κίονες, τ

 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

ΑΠΟΦΑΣΗ / ΦΕΚ ΕΙΔΟΣ 

1880/196/α/ 15.01.1990/ Δ-31 α/ 30.01.1990/Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Κτίριο 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

εκλεκτικιστικού ρυθμού (νεοκλασσικές και art nouveau επιρροές) με έκδηλη την τάση απόλοσης ελληνικής τοπικής αρχιτεκτονικής. Φέρει απομίμηση με τραβηχτό σοβά ισόδομης λαξευτής 

λιθοδομής στο ισόγειο, κυκλικό εξώστη που βαστάζεται σε ιωνικού ρυθμού κίονες, τονισμένα καμπυλωτά υπέρθυρα και κορνίζες ανοιγμάτων. Περιβάλλεται από αυλή με δένδρα.

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 

Σελ. 298 από 486 

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΚΑΠΗ 

ΗΡΩΩΝ 

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ & 

ΓΚΕΡΟΛΑ 32 

 

Φέρει απομίμηση με τραβηχτό σοβά ισόδομης λαξευτής 

ονισμένα καμπυλωτά υπέρθυρα και κορνίζες ανοιγμάτων. Περιβάλλεται από αυλή με δένδρα. 



 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

 
 

 

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ/ΠΟΛΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 

Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ / ΧΑΝΙΑ  

(Δεν υπάρχει διαθέσιμη) 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ/ΠΟΛΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 

Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ / ΧΑΝΙΑ  

(Δεν υπάρχει διαθέσιμη) 

 

 

 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

ΑΠΟΦΑΣΗ / ΦΕΚ ΕΙΔΟΣ 

Π.Δ. α/ 11.03.1981/ Δ-199 α/ 10.04.1981/Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Κτίριο 

(Δεν υπάρχει διαθέσιμη)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

(Δεν υπάρχει διαθέσιμη) 

ΑΠΟΦΑΣΗ / ΦΕΚ ΕΙΔΟΣ 

68391/2520/α/ 22.04.1996/ Δ-488 α/ 16.05.1996/Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 
32806/6817/α/ 02.12.1999/ Δ-43 α/ 02.02.2000/Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 

Δ-43 α/ 02.02.2000 

Κτίριο 

(Δεν υπάρχει διαθέσιμη)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

(Δεν υπάρχει διαθέσιμη) 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 

Σελ. 299 από 486 

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

 

ΙΩΝ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ & 

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ & ΛΕΩΦ. 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

(ΒΑΣ.ΚΩΝ/ΝΟΥ) 

(Δεν υπάρχει διαθέσιμη) 

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

 
ΚΡΙΤΟΒΟΥΛΙΔΟΥ & 

ΜΑΛΙΝΟΥ & ΨΥΛΛΑΚΗ 

(Δεν υπάρχει διαθέσιμη) 



 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

 
 

 

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ/ΠΟΛΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 

Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ / ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ  

Διώροφο κτίριο αστικής (ανώνυμης) αρχιτεκτονικής επαρχιάκου συντηρητικού νεοκλασσικισμού με τοπικές παραλλαγές. Τα καλίγραμμα γύψινα 

αρχιτεκτονικής. Τα σχηματικά φουρούσια και γενικά η απλοποιημένη σύνθεση το

 

 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

ΑΠΟΦΑΣΗ / ΦΕΚ ΕΙΔΟΣ 

63397/4799/ Δ-1161 α/ 27.11.1987/Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Κτίριο 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

κτίριο αστικής (ανώνυμης) αρχιτεκτονικής επαρχιάκου συντηρητικού νεοκλασσικισμού με τοπικές παραλλαγές. Τα καλίγραμμα γύψινα πλαίσια των ανοιγμάτων είναι χαρακτηριστικά της τοπικής 

αρχιτεκτονικής. Τα σχηματικά φουρούσια και γενικά η απλοποιημένη σύνθεση του κτιρίου υποδηλώνουν την εποχή του δηλ. το τέλος του κλασικισμού. 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 

Σελ. 300 από 486 

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΕΠΑΓΓ 
ΚΑΛΙΤΣΟΥΝΑΚΗ & 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 85 

 

πλαίσια των ανοιγμάτων είναι χαρακτηριστικά της τοπικής 



 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

 
 

 

 

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ/ΠΟΛΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 

Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ / ΜΕΪΝΤΑΝΙ  

Το σπίτι τη Βαρώνης Σβάρτς είναι από τα πιο ενδιαφέροντα και αξιόλογα κτίρια στο Μεϊντάνι που στέγασε κοινωνικές εκδηλώσεις τ

σήμερα έχει σημαντικά περιοριστεί. Βοτσαλωτός διάδρομος οδηγεί στην επιβλητική νεοκλασσική με κίονες και κορνίζες είσοδο. Το κτίριο έχει 

σπίτι πουλήθηκε στο Δήμο Χανίων. Έχει χαρακτηρισθεί ιστορικό διατηρητέο μνημείο από το ΥΠΠΕ (ΦΕΚ 15 * 15/1/1975).

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

ΑΠΟΦΑΣΗ / ΦΕΚ ΕΙΔΟΣ 

33612/2227/α/ 26.05.1987/ Δ-544 α/ 18.06.1987Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Κτίριο 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Το σπίτι τη Βαρώνης Σβάρτς είναι από τα πιο ενδιαφέροντα και αξιόλογα κτίρια στο Μεϊντάνι που στέγασε κοινωνικές εκδηλώσεις της εποχής. Το σπίτι περιέβαλε μεγάλη καλλιεργήσιμη έκταση (μετόχι) που 

σημαντικά περιοριστεί. Βοτσαλωτός διάδρομος οδηγεί στην επιβλητική νεοκλασσική με κίονες και κορνίζες είσοδο. Το κτίριο έχει εντυπωσιακό όγκο και σύνθεση. Μετά την αναχώρηση της Βαρώνης το 

ητέο μνημείο από το ΥΠΠΕ (ΦΕΚ 15 * 15/1/1975). 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 

Σελ. 301 από 486 

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΑΚΑΤΟΙΚΗΤΟ ΚΑΤΣΑΝΕΒΑΚΗ 

 

ης εποχής. Το σπίτι περιέβαλε μεγάλη καλλιεργήσιμη έκταση (μετόχι) που 

εντυπωσιακό όγκο και σύνθεση. Μετά την αναχώρηση της Βαρώνης το 



 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

 
 

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ/ΠΟΛΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 

Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ / ΜΕΪΝΤΑΝΙ  

Πιθανά τούρκικο μετόχι που επισκευάστηκε και χρησιμοποιήθηκε για κατοικία προξένου. Τμήμα του ισογείου του αποτελεί καμάρα δρ

του σπιτιού, κατά την ενετική τεχνοτροπία. Ο όροφος με επένδυση ξύλου, σαν σαχνισί, πρέπει να έχει προστεθεί μεταγενέστερα. Φέρει επιβλητική αναγεννησιακή αυλόθυρα, πλαϊνό κήπο 

διαμόρφωση εισόδου στο κτίριο, δίδυμη σκάλα, συντριβάνι σκεπαστό, υπόστυλο κλπ. Δεν διαθέτουμε ιστορικά στοιχεία για

 

 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

ΑΠΟΦΑΣΗ / ΦΕΚ ΕΙΔΟΣ 

33612/2227/α/ 26.05.1987/ Δ-544 α/ 18.06.1987/Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Κτίριο 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Πιθανά τούρκικο μετόχι που επισκευάστηκε και χρησιμοποιήθηκε για κατοικία προξένου. Τμήμα του ισογείου του αποτελεί καμάρα δρόμου (διαβατικό) πιθανά, παλαιότερα, να αποτελούσε καμάρα υπογείου 

με επένδυση ξύλου, σαν σαχνισί, πρέπει να έχει προστεθεί μεταγενέστερα. Φέρει επιβλητική αναγεννησιακή αυλόθυρα, πλαϊνό κήπο 

διαμόρφωση εισόδου στο κτίριο, δίδυμη σκάλα, συντριβάνι σκεπαστό, υπόστυλο κλπ. Δεν διαθέτουμε ιστορικά στοιχεία για το κτίριο. 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 

Σελ. 302 από 486 

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΟΚΚΙΝΙΔΟΥ 12 

 

όμου (διαβατικό) πιθανά, παλαιότερα, να αποτελούσε καμάρα υπογείου 

με επένδυση ξύλου, σαν σαχνισί, πρέπει να έχει προστεθεί μεταγενέστερα. Φέρει επιβλητική αναγεννησιακή αυλόθυρα, πλαϊνό κήπο με νεοκλασσική 



 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

 
 

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ/ΠΟΛΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 

Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ /  

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
 

Διώροφο κτίριο στο εμπορικό κέντρο που δημιουργήθηκε έξω και σε επαφή με την "Παλήα Πόλη". Νεοκλασσικού ρυθμού κατά τα αθηναϊ

καταστήματα, ακολουθεί τους κατακόρυφους άξονες του ορόφου. Ο όροφος από το ισόγειο διαχωρίζεται με μεταλλικό στέγαστρο. Ο όροφος είναι διαμορφωμένος με ωραιότατα νεο

απομίμηση ισόδομης λιθοδομής. κορνίζες ανοιγμάτων, μπαλκόνια με διάτρητο στηθαίο συμμετρικά τοποθετημένο κα

 

 

 

 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

ΑΠΟΦΑΣΗ / ΦΕΚ ΕΙΔΟΣ 

1880/196/α/ 15.01.1990/ Δ-31 α/ 30.01.1990/Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 
Δ-259 α/ 23.03.1992, Π.Δ.α/ 20.02.1992 

Κτίριο 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Διώροφο κτίριο στο εμπορικό κέντρο που δημιουργήθηκε έξω και σε επαφή με την "Παλήα Πόλη". Νεοκλασσικού ρυθμού κατά τα αθηναϊκά πρότυπα. Το ισόγειο από την αρχή διαμορφωμένο για 

άξονες του ορόφου. Ο όροφος από το ισόγειο διαχωρίζεται με μεταλλικό στέγαστρο. Ο όροφος είναι διαμορφωμένος με ωραιότατα νεο

απομίμηση ισόδομης λιθοδομής. κορνίζες ανοιγμάτων, μπαλκόνια με διάτρητο στηθαίο συμμετρικά τοποθετημένο και ιδιότυπο στηθαίο δώματος. 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 

Σελ. 303 από 486 

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 
ΚΟΡΑΚΑ 39 & ΠΛΑΤΕΙΑ 

1866 

 

κά πρότυπα. Το ισόγειο από την αρχή διαμορφωμένο για 

άξονες του ορόφου. Ο όροφος από το ισόγειο διαχωρίζεται με μεταλλικό στέγαστρο. Ο όροφος είναι διαμορφωμένος με ωραιότατα νεοκλασσικά στοιχεία, όπως 



 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

 
 

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ/ΠΟΛΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 

Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ / ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

Διώροφη κατοικία μεά σε μεγάλη ιδιοκτησία με πράσινο. Διατηρείται η σύνθεση του κλασικισμού (τριπλός άξονας, κορνίζα ανθεμωτή

κτιρίου είναι απλοποιημένα (όπως τα φουρούσια, το στηθαίο, οι παραστάδες κλπ) και υποδηλώνουν το πέρασμα σε μια άλλη εποχή αρχιτεκτονικής.

 

 

 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

ΑΠΟΦΑΣΗ / ΦΕΚ ΕΙΔΟΣ 

63397/4799/ Δ-1161 α/ 27.11.1987/Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 

Δ-229 α/ 10.03.1992, Π.Δ. α/ 20.02.1992 
Κτίριο 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Διώροφη κατοικία μεά σε μεγάλη ιδιοκτησία με πράσινο. Διατηρείται η σύνθεση του κλασικισμού (τριπλός άξονας, κορνίζα ανθεμωτή στέψη κλπ) όπως και η ισόδομη λαξευτή λιθοδομή τα στοιχεία όμως του 

φουρούσια, το στηθαίο, οι παραστάδες κλπ) και υποδηλώνουν το πέρασμα σε μια άλλη εποχή αρχιτεκτονικής. 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 

Σελ. 304 από 486 

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

Κατοικία ΜΑΝΟΥ 10 

 

στέψη κλπ) όπως και η ισόδομη λαξευτή λιθοδομή τα στοιχεία όμως του 



 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

 
 

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ/ΠΟΛΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 

Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ / ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

Διώροφη κατοικία μεά σε μεγάλη ιδιοκτησία με πράσινο. Διατηρείται η σύνθεση του κλασικισμού (τριπλός άξονας, κορνίζα ανθεμωτή

κτιρίου είναι απλοποιημένα (όπως τα φουρούσια, το στηθαίο, οι παραστάδες κλπ) και υποδηλώνουν το πέρασμα σε μια άλλη εποχή αρχιτεκτον

τονισμού του κεντρικού άξονα. 

 

 

 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

ΑΠΟΦΑΣΗ / ΦΕΚ ΕΙΔΟΣ 

63397/4799/ Δ-1161 α/ 27.11.1987/Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Κτίριο 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Διώροφη κατοικία μεά σε μεγάλη ιδιοκτησία με πράσινο. Διατηρείται η σύνθεση του κλασικισμού (τριπλός άξονας, κορνίζα ανθεμωτή στέψη κλπ) όπως και η ισόδομη λαξευτή λιθοδομή τα στοιχεία όμως του 

είναι απλοποιημένα (όπως τα φουρούσια, το στηθαίο, οι παραστάδες κλπ) και υποδηλώνουν το πέρασμα σε μια άλλη εποχή αρχιτεκτονικής. Το τμηματικό στηθαίο στη στέγη είναι ετερόκλητο στοιχείο 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 

Σελ. 305 από 486 

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

Κατοικία ΜΑΝΟΥ 12 

 

στέψη κλπ) όπως και η ισόδομη λαξευτή λιθοδομή τα στοιχεία όμως του 

ικής. Το τμηματικό στηθαίο στη στέγη είναι ετερόκλητο στοιχείο 



 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

 
 

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ/ΠΟΛΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 

Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ / ΜΠΑΝΙΑ  

Διώροφο κτίριο αστικής (ανώνυμής) αρχιτεκτονικής, συντηρητικού νεοκλασσικισμού με τοπικές παραλλαγές. Τα καμπυλωτά γύψινα πλα

συμπαγές διάτρητο στηθαίο είναι λεπτεπίλεπτα επεξεργασμένο κατά τα βεν

σημείο της πόλης (δρομάκια οικισμών, πλούσια βλάστηση κλπ).  

 

 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

ΑΠΟΦΑΣΗ / ΦΕΚ ΕΙΔΟΣ 

33612/2227/α/ 26.05.1987/ Δ-544 α/ 18.06.1987/Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Κτίριο 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Διώροφο κτίριο αστικής (ανώνυμής) αρχιτεκτονικής, συντηρητικού νεοκλασσικισμού με τοπικές παραλλαγές. Τα καμπυλωτά γύψινα πλαίσια είναι άλλη μια παραλλαγή της τοπικής αρχιτεκτονικής. Το 

συμπαγές διάτρητο στηθαίο είναι λεπτεπίλεπτα επεξεργασμένο κατά τα βενετσιάνικα πρότυπα των παραλιακών κτιρίων της Παλίας Πόλης. Η πλαϊνή του όψη προς τη ρεμματιά είναι σε πολεοδομικά ευαίσθητο 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 

Σελ. 306 από 486 

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

Κατοικία 
ΜΑΝΟΥΣΟΥ 

ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΥ 22 

 

ίσια είναι άλλη μια παραλλαγή της τοπικής αρχιτεκτονικής. Το 

ετσιάνικα πρότυπα των παραλιακών κτιρίων της Παλίας Πόλης. Η πλαϊνή του όψη προς τη ρεμματιά είναι σε πολεοδομικά ευαίσθητο 



 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

 
 

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ/ΠΟΛΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 

Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ / ΧΑΛΕΠΑ  

Κτίστηκε από το Λεωνίδα Λυγκούνη και δόθηκε προίκα στην κόρη του που παντρεύτηκε τον Γάλλο Πρόξενο 

πουλήθηκε στον υποπρόξενο Πρέβε. Φέρει ετερόκλητα στοιχεία (ενετικά υπέρθυρα και πύλη, βυζαντινά τοξωτά ανοίγματα και νεοκλασ

νεοκλασσικισμού και προσπαθεί να βρει την δική του έκφαση και τις ρίζες του. Στο ισόγειο οι χώροι υποδοχής επενδεδυμένοι με ξ

 

 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

ΑΠΟΦΑΣΗ / ΦΕΚ ΕΙΔΟΣ 

1880/196/α/ 15.01.1990/ Δ-31 α/ 30.01.1990/Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Κτίριο 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Κτίστηκε από το Λεωνίδα Λυγκούνη και δόθηκε προίκα στην κόρη του που παντρεύτηκε τον Γάλλο Πρόξενο Μπλάν. Επί τουρκικής κατοχής και Κρητικής Πολιτείας στέγασε το Γαλλικό Προξενείο. Το 1917 

πουλήθηκε στον υποπρόξενο Πρέβε. Φέρει ετερόκλητα στοιχεία (ενετικά υπέρθυρα και πύλη, βυζαντινά τοξωτά ανοίγματα και νεοκλασσικά στοιχεία) σε μια αρκετά αδέξια σύνθε

νεοκλασσικισμού και προσπαθεί να βρει την δική του έκφαση και τις ρίζες του. Στο ισόγειο οι χώροι υποδοχής επενδεδυμένοι με ξύλο. 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 

Σελ. 307 από 486 

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

Ακατοίκητο ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΔΟΥ 

 

Μπλάν. Επί τουρκικής κατοχής και Κρητικής Πολιτείας στέγασε το Γαλλικό Προξενείο. Το 1917 

σικά στοιχεία) σε μια αρκετά αδέξια σύνθεση, δείγμα του επαρχιακού 



 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

 
 

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ/ΠΟΛΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 

Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ / ΚΗΠΟΥ  

Διώροφο γωνιακό κτίριο επαρχιακού συντηρητικού κλασσικισμού αστικής (ανώνυμης) αρχιτεκτονικής. Ο δανεισμός αυστηρά 

στοιχείων όμως αυτών εξ'αιτίας στενότητας οικοπέδου και αναγκών ιδιοκτητών στην μαζική αρχιτεκτονική δημιουργεί ντόπιες παραλ

εξώστη προσφέρει μια σωστή πολοεοδομική και αισθητική λύση. Αν και ο αριθμός ανοιγμάτων είναι ζυγός, ο τονισμός με εξοχή ενός

με νεοκλασσική αυλόθυρα. 

 

 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

ΑΠΟΦΑΣΗ / ΦΕΚ ΕΙΔΟΣ 

1880/196/α/ 15.01.1990/ Δ-31 α/ 30.01.1990/Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Κτίριο 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Διώροφο γωνιακό κτίριο επαρχιακού συντηρητικού κλασσικισμού αστικής (ανώνυμης) αρχιτεκτονικής. Ο δανεισμός αυστηρά κλασσικιστικών στοιχείων από την πρωτεύουσα είναι εμφανής. Η σύνθεση των 

στοιχείων όμως αυτών εξ'αιτίας στενότητας οικοπέδου και αναγκών ιδιοκτητών στην μαζική αρχιτεκτονική δημιουργεί ντόπιες παραλαγές με δική τους έκφραση. Η απότμηση της γωνία και ο σχημ

εξώστη προσφέρει μια σωστή πολοεοδομική και αισθητική λύση. Αν και ο αριθμός ανοιγμάτων είναι ζυγός, ο τονισμός με εξοχή ενός από αυτά δημιουργία αμέσως τριπλό άξονα συμμετρίας, περιβάλλεται από κήπο 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 

Σελ. 308 από 486 

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

Κατοικία, Επαγγ.Χ. 
ΝΕΑΡΧΟΥ 1-3 & 

ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ 

 

κλασσικιστικών στοιχείων από την πρωτεύουσα είναι εμφανής. Η σύνθεση των 

αγές με δική τους έκφραση. Η απότμηση της γωνία και ο σχηματισμός κυκλικού 

από αυτά δημιουργία αμέσως τριπλό άξονα συμμετρίας, περιβάλλεται από κήπο 



 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

 
 

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ/ΠΟΛΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 

Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ / ΧΑΝΙΑ  

 

 

 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

ΑΠΟΦΑΣΗ / ΦΕΚ ΕΙΔΟΣ 

63397/4799/ Δ-1161 α/ 27.11.1987/Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Κτίριο 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

(Δεν υπάρχει διαθέσιμη) 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 

Σελ. 309 από 486 

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

 ΝΕΑΡΧΟΥ 7 

 



 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

 
 

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ/ΠΟΛΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 

Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ / ΧΑΝΙΑ  

Διώροφο κτίριο, επαρχιακού συντηρητικού κλασικισμού κατά τα αθηναϊκά πρότυπα. Οι παραστάδες του καταλήγουν

(κατά τα ενετικά πρότυπα). Περιβάλλεται από κήπο. 

 

 

 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

ΑΠΟΦΑΣΗ / ΦΕΚ ΕΙΔΟΣ 

1880/196/α/ 15.01.1990/ Δ-31 α/ 30.01.1990/Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Κτίριο 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Διώροφο κτίριο, επαρχιακού συντηρητικού κλασικισμού κατά τα αθηναϊκά πρότυπα. Οι παραστάδες του καταλήγουν σε επίκρανα κορινθιακού ρυθμού ενώ η κύρια είσοδος στο ισόγειο τονίζεται με πυλώνα 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 

Σελ. 310 από 486 

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

 ΝΕΑΡΧΟΥ 8 

 

σε επίκρανα κορινθιακού ρυθμού ενώ η κύρια είσοδος στο ισόγειο τονίζεται με πυλώνα 



 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

 
 

 

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ/ΠΟΛΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 

Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ / ΧΑΝΙΑ  

(Δεν υπάρχει διαθέσιμη) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

ΑΠΟΦΑΣΗ / ΦΕΚ ΕΙΔΟΣ 

53579/3530/ Δ-504 α/ 16.08.1989/Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 

Δ-89 α/ 04.02.1992, Π.Δ. α/ 23.12.1991 
Κτίριο 

(Δεν υπάρχει διαθέσιμη)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

(Δεν υπάρχει διαθέσιμη) 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 

Σελ. 311 από 486 

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

 ΝΕΑΡΧΟΥ 9 

(Δεν υπάρχει διαθέσιμη) 



 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

 
 

 

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ/ΠΟΛΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 

Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ / ΧΑΝΙΑ  

Διώροφο κτίριο, επαρχιακού συντηρητικού κλασικισμού κατά τα αθηναϊκά πρότυπα. Το κτίριο εκτός από τις 

κιγκλιδώματα. Περιβάλλεται από κήπο 

 

 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

ΑΠΟΦΑΣΗ / ΦΕΚ ΕΙΔΟΣ 

1880/196/α/ 15.01.1990/ Δ-31 α/ 30.01.1990/Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Κτίριο 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Διώροφο κτίριο, επαρχιακού συντηρητικού κλασικισμού κατά τα αθηναϊκά πρότυπα. Το κτίριο εκτός από τις νεοκλασσικές παραστάδες και μετώπες, φέρει και ωραία νεοκλασσικά φουρούσια και 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 

Σελ. 312 από 486 

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

 ΝΕΑΡΧΟΥ 10 

 

νεοκλασσικές παραστάδες και μετώπες, φέρει και ωραία νεοκλασσικά φουρούσια και 



 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

 
 

 

 

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ/ΠΟΛΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 

Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ / ΚΗΠΟΥ  

Διώροφο κτίριο επαρχιακού συντηρητικού κλασσικισμού κατά τα αθηναϊκά πρότυπα. Φέρει πολεοδομικές, μορφολογικές και αισθητικές

αναπόσπαστο μέρος παραδοσιακού συνόλου. Δυστυχώς οι όψεις έχουν απογυμνωθεί από τις παραστάδες των ανοιγμάτων ενώ έχουν μείνε

αρχική μορφή. Ενδιαφέρον στοιχείο οι κεραμικές νεοκλασσικές γλάστρες και το άγαλμα στο στηθαίο στέψης του κτιρίου.

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

ΑΠΟΦΑΣΗ / ΦΕΚ ΕΙΔΟΣ 

397/84/α/ 08.01.1990/ Δ-24 α/ 26.01.1990/Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Κτίριο 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Διώροφο κτίριο επαρχιακού συντηρητικού κλασσικισμού κατά τα αθηναϊκά πρότυπα. Φέρει πολεοδομικές, μορφολογικές και αισθητικές ομοιότητες με τα διπλανά του κτίριο με τα οποία αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος παραδοσιακού συνόλου. Δυστυχώς οι όψεις έχουν απογυμνωθεί από τις παραστάδες των ανοιγμάτων ενώ έχουν μείνει μόνο οι γωνιακές. Είναι απλή η επισκευή του και αποκατάσταση στην 

γλάστρες και το άγαλμα στο στηθαίο στέψης του κτιρίου. 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 

Σελ. 313 από 486 

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

 
ΝΕΑΡΧΟΥ 12 & 

ΜΑΡΚΟΡΑ 

 

ομοιότητες με τα διπλανά του κτίριο με τα οποία αποτελεί και 

ι μόνο οι γωνιακές. Είναι απλή η επισκευή του και αποκατάσταση στην 



 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

 
 

 

 

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ/ΠΟΛΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 

Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ / ΚΗΠΟΥ  

Διώροφη νεοκλασσική κατοικία υψηλής αρχιτεκτονικής σε σχέδια και επίβλεψη του αρχιτέκτονα Αντώνη Μουντάκη. Πολυτελής και ακρι

κορμηματογράφο Κων. Αλυγιζάκη (τα χρώματα διατηρούνται μέχρι σήμερα) και ξυλεία μαυροθαλασσινής πεύκης. Φέρει περίτεχνα διακοσμητικά στοιχεία (παραστάδες, κορνίζα στέγης, πόρτα εισόδου, 

εξώστη κλπ). Κατά τη γερμανική κατοχή χρησιμοποιήθηκε σαν κατοικία γερμανού διοικητή και αναρρωτήριο αλεξιπτωτιστών.

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

ΑΠΟΦΑΣΗ / ΦΕΚ ΕΙΔΟΣ 

63397/4799/ Δ-1161 α/ 27.11.1987/Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Κτίριο 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Διώροφη νεοκλασσική κατοικία υψηλής αρχιτεκτονικής σε σχέδια και επίβλεψη του αρχιτέκτονα Αντώνη Μουντάκη. Πολυτελής και ακριβή για την εποχή κατασκευής με ταβάνια ζωγραφιστά από τον 

σήμερα) και ξυλεία μαυροθαλασσινής πεύκης. Φέρει περίτεχνα διακοσμητικά στοιχεία (παραστάδες, κορνίζα στέγης, πόρτα εισόδου, 

εξώστη κλπ). Κατά τη γερμανική κατοχή χρησιμοποιήθηκε σαν κατοικία γερμανού διοικητή και αναρρωτήριο αλεξιπτωτιστών. 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 

Σελ. 314 από 486 

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

Ακατοίκητο ΝΕΑΡΧΟΥ 15 

 

βή για την εποχή κατασκευής με ταβάνια ζωγραφιστά από τον 

σήμερα) και ξυλεία μαυροθαλασσινής πεύκης. Φέρει περίτεχνα διακοσμητικά στοιχεία (παραστάδες, κορνίζα στέγης, πόρτα εισόδου, κιγκλίδωμα 



 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

 
 

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ/ΠΟΛΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 

Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ / ΚΗΠΟΥ  

Διώροφο κτίριο, επαρχιακού συντηρητικού κλασικισμού αστικής ανώνυμης αρχιτεκτονικής. Η προσκόληση στα αυστηρά κλασικιστικά πρ

κλασσικισμός έχει ήδη αλλάξει μορφή. Το κτίριο είναι ογκώδες και περιβάλλεται από κήπο. Χαρακτηριστικό οι μεγάλοι εξώστες που ο ένας είναι σκεπαστό (προσαρμογή στο κλίμα). Ο σχημ

τυποποιημένα γύψινα στηθαία τα απλοποιημένα φουρούσια και τα φατνώματα κάτω από τα παράθυρα υποδηλώνουν την 

μεσοπολέμου). 

 

 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

ΑΠΟΦΑΣΗ / ΦΕΚ ΕΙΔΟΣ 

1880/196/α/ 15.01.1990/ Δ-31 α/ 30.01.1990/Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 

Δ-227 α/ 26.03.2001, 4990/1140/α/ 05.03.2001 
Κτίριο 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Διώροφο κτίριο, επαρχιακού συντηρητικού κλασικισμού αστικής ανώνυμης αρχιτεκτονικής. Η προσκόληση στα αυστηρά κλασικιστικά πρότυπα της πρωτεύουσας είναι εμφανής, παρ'όλο που εκεί ο 

ογκώδες και περιβάλλεται από κήπο. Χαρακτηριστικό οι μεγάλοι εξώστες που ο ένας είναι σκεπαστό (προσαρμογή στο κλίμα). Ο σχημ

τυποποιημένα γύψινα στηθαία τα απλοποιημένα φουρούσια και τα φατνώματα κάτω από τα παράθυρα υποδηλώνουν την εποιχή του κτιρίου (μεταβατική περίοδος από τον κλασικισμό στην αρχιτεκτονική του 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 

Σελ. 315 από 486 

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

Κατοικία 
ΝΕΑΡΧΟΥ 21, 23 & 

ΓΙΑΜΠΟΥΔΑΚΗ 21,1 

 

ότυπα της πρωτεύουσας είναι εμφανής, παρ'όλο που εκεί ο 

ογκώδες και περιβάλλεται από κήπο. Χαρακτηριστικό οι μεγάλοι εξώστες που ο ένας είναι σκεπαστό (προσαρμογή στο κλίμα). Ο σχηματισμός των εξωστών με 

εποιχή του κτιρίου (μεταβατική περίοδος από τον κλασικισμό στην αρχιτεκτονική του 



 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

 
 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ/ΠΟΛΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 

Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ / ΒΩΜ  

Αρχικά διώροφο κτίριο με προσθήκη που έγινε αργότερα. Αντιπροσωπευτικό δείγμα επαρχιακού νεοκλασσικισμού με τοπικές παραλαγές

στο ισόγειο). Τα ανοίγματα είναι τονισμένα με παραστάδες και υπέρθυρα αυστηρού κλασικιστικού ρυθμού. Τα τυποποιημένα γύψινα σκαλι

την απομάκρυνση από τον κλασσικισμό και την αναζήτηση νέων μορφών στην αρχιτεκτονική

 

 

 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

ΑΠΟΦΑΣΗ / ΦΕΚ ΕΙΔΟΣ 

1880/196/α/ 15.01.1990/ Δ-31 α/ 30.01.1990/Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Κτίριο 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Αρχικά διώροφο κτίριο με προσθήκη που έγινε αργότερα. Αντιπροσωπευτικό δείγμα επαρχιακού νεοκλασσικισμού με τοπικές παραλαγές (όπως η αντικατάσταση με φολίδα της ισόδομης λαξευτής λιθοδομής 

ισόγειο). Τα ανοίγματα είναι τονισμένα με παραστάδες και υπέρθυρα αυστηρού κλασικιστικού ρυθμού. Τα τυποποιημένα γύψινα σκαλιστά στηθαία των εξωστών και τα απλοποιημένα φουρούσια υποδηλώνουν 

στην αρχιτεκτονική 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 

Σελ. 316 από 486 

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

Κατοικία ΝΕΑΡΧΟΥ 28 

 

(όπως η αντικατάσταση με φολίδα της ισόδομης λαξευτής λιθοδομής 

στά στηθαία των εξωστών και τα απλοποιημένα φουρούσια υποδηλώνουν 



 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

 
 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ/ΠΟΛΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 

Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ / ΒΩΜ  

Διώροφο κτίριο, επαρχιακού συντηρητικού κλασσικισμού, μαζικής (ανώνυμης) αρχιτεκτονικής. Η επαρχία εξακολουθεί να συντηρεί το στυλ της πρωτεύ

αλλάξει μορφή. Απλές γύψινες παραστάδες γωνιακές κα ανοιγμάτων, τα υπέρθυρα, η κορν

στηθαίο μα τα απλοποιημένα φουρούσια και η διακόσμηση μόνο της όψης υποδηλώνουν την εποχή του κτιρίου και την οικονομική άνεσ

 

 

 

 

 

 

 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

ΑΠΟΦΑΣΗ / ΦΕΚ ΕΙΔΟΣ 

1880/196/α/ 15.01.1990/ Δ-31 α/ 30.01.1990/Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Κτίριο 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

επαρχιακού συντηρητικού κλασσικισμού, μαζικής (ανώνυμης) αρχιτεκτονικής. Η επαρχία εξακολουθεί να συντηρεί το στυλ της πρωτεύ

αλλάξει μορφή. Απλές γύψινες παραστάδες γωνιακές κα ανοιγμάτων, τα υπέρθυρα, η κορνίζα στέγης και οι αυλόθυρες αποτελούν τα κλασσικιστικά στοιχεία. Ο σχηματισμός του εξώστη από τυποποιημένο γύψινο 

στηθαίο μα τα απλοποιημένα φουρούσια και η διακόσμηση μόνο της όψης υποδηλώνουν την εποχή του κτιρίου και την οικονομική άνεση των ιδιοκτητών. 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 

Σελ. 317 από 486 

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

Κατοικία, Επαγ.Σ. ΝΕΑΡΧΟΥ 46 

 

επαρχιακού συντηρητικού κλασσικισμού, μαζικής (ανώνυμης) αρχιτεκτονικής. Η επαρχία εξακολουθεί να συντηρεί το στυλ της πρωτεύουσας παρ'όλο που ο κλασικισμός στην Αθήνα έχει 

ίζα στέγης και οι αυλόθυρες αποτελούν τα κλασσικιστικά στοιχεία. Ο σχηματισμός του εξώστη από τυποποιημένο γύψινο 



 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

 
 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ/ΠΟΛΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 

Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ / 

ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ & ΒΩΜ 
 

Διώροφο κτίριο υπερυψωμένο, νεοκλασσικού ρυθμού με τις παραλλαγές που εμφανίστηκε στην επαρχία. Οι άψογες αναλογίες του, η αυστηρή συμμετρία και η σύνθεσ

ιδιαίτερη χάρη και γοητεία. Οι γύψινες καλλιγραμμες κορνίζες των ανοιγμάτων είναι χαρακτηριστικέ

σκάλες. Το σπίτι περιβάλλεται από κήπο. 

 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

ΑΠΟΦΑΣΗ / ΦΕΚ ΕΙΔΟΣ 

63397/4799/ Δ-1161 α/ 27.11.1987/Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Κτίριο 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

νεοκλασσικού ρυθμού με τις παραλλαγές που εμφανίστηκε στην επαρχία. Οι άψογες αναλογίες του, η αυστηρή συμμετρία και η σύνθεσ

ιδιαίτερη χάρη και γοητεία. Οι γύψινες καλλιγραμμες κορνίζες των ανοιγμάτων είναι χαρακτηριστικές της τοπικής αρχιτεκτονικής. Η κεντρική είσοδος είναι τονισμένη με τον εξώστη και τις συμμετρικά τοποθετημένες 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 

Σελ. 318 από 486 

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

Κατοικία ΝΕΑΡΧΟΥ 49 

 

νεοκλασσικού ρυθμού με τις παραλλαγές που εμφανίστηκε στην επαρχία. Οι άψογες αναλογίες του, η αυστηρή συμμετρία και η σύνθεση των στοιχείων του προσδίδουν μια 

ς της τοπικής αρχιτεκτονικής. Η κεντρική είσοδος είναι τονισμένη με τον εξώστη και τις συμμετρικά τοποθετημένες 



 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

 
 

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ/ΠΟΛΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 

Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ / ΚΗΠΟΥ  

Διώροφο κτίριο επαρχικού συντηρητικού κλασσικισμού κατά τα αθηναϊκά πρότυπα. Σαν κάτοψη και μορφή έχει ομοιότητες με τα διπλα

Στις όψεις έχουν αφαιρεθεί οι παραστάδες των ανοιγμάτων και έχουν μείνει μόνο σε μερικά. Μαζί με διπλανά του αποτελεί αναπόσπ

 

 

 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

ΑΠΟΦΑΣΗ / ΦΕΚ ΕΙΔΟΣ 

397/84/α/ 08.01.1990/ Δ-24 α/ 26.01.1990/Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Κτίριο 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Διώροφο κτίριο επαρχικού συντηρητικού κλασσικισμού κατά τα αθηναϊκά πρότυπα. Σαν κάτοψη και μορφή έχει ομοιότητες με τα διπλανά του κτίρια και

Στις όψεις έχουν αφαιρεθεί οι παραστάδες των ανοιγμάτων και έχουν μείνει μόνο σε μερικά. Μαζί με διπλανά του αποτελεί αναπόσπαστο μέρος πολεοδομικού και αρχιτεκτονικού συνόλου.

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 

Σελ. 319 από 486 

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

Κατοικία ΝΕΑΡΧΟΥ & ΜΑΡΚΟΡΑ 2 

 

νά του κτίρια και βρίσκεται σε εσοχή δημιουργώντας κήπο μπροστά. 

αστο μέρος πολεοδομικού και αρχιτεκτονικού συνόλου. 



 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

 
 

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ/ΠΟΛΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 

Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ / ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ  

Διώροφο μονοκατοικία συντηρητικού επαρχιακού νεοκλασσικισμού. Τα ανοίγματα πλαισιώνονται με επίκρανα κορινθιακού ρυθμού. Τα ταβάνια ζωγράφισε ο κο

καλύτερα και ωραιότερα έργα του. Η προσθήκη κάτω από τον εξώστη είναι μεταγενέστερη και αλ

 

 

 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

ΑΠΟΦΑΣΗ / ΦΕΚ ΕΙΔΟΣ 

1880/196/α/ 15.01.1990/ Δ-31 α/ 30.01.1990/Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 

Δ-1029 α/ 12.10.1992, 81498/5632/α/ 17.09.1992 
Κτίριο 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

συντηρητικού επαρχιακού νεοκλασσικισμού. Τα ανοίγματα πλαισιώνονται με επίκρανα κορινθιακού ρυθμού. Τα ταβάνια ζωγράφισε ο κο

καλύτερα και ωραιότερα έργα του. Η προσθήκη κάτω από τον εξώστη είναι μεταγενέστερη και αλλοιώνει τον όγκο του κτιρίου. 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 

Σελ. 320 από 486 

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

 ΞΑΝΘΟΥΔΙΔΟΥ 12 

 

συντηρητικού επαρχιακού νεοκλασσικισμού. Τα ανοίγματα πλαισιώνονται με επίκρανα κορινθιακού ρυθμού. Τα ταβάνια ζωγράφισε ο κοσμηματογράφος Αλυγιζάκης και ήταν από τα 



 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

 
 

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ/ΠΟΛΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 

Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ / ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ  

Διώροφο κτίριο νεοκλασσικού ρυθμού κατά τα αθηναϊκά πρότυπα. Είναι κτισμένο στον τύπο της βίλλας σε μεγάλο κήπο με πράσινο. Ο

περιτείχιση της ιδιοκτησίας έχει πήλινες νεοκλασσιές γλάστρες. 

 

 

 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

ΑΠΟΦΑΣΗ / ΦΕΚ ΕΙΔΟΣ 

1880/196/α/ 15.01.1990/ Δ-31 α/ 30.01.1990/Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Κτίριο 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Διώροφο κτίριο νεοκλασσικού ρυθμού κατά τα αθηναϊκά πρότυπα. Είναι κτισμένο στον τύπο της βίλλας σε μεγάλο κήπο με πράσινο. Ο κεντρικός άξονας τονίζεται με εξώστη που στηρίζεται σε πρόστυλο. Η 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 
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κεντρικός άξονας τονίζεται με εξώστη που στηρίζεται σε πρόστυλο. Η 



 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

 
 

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ/ΠΟΛΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 

Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ / ΔΕΞΑΜΕΝΗ  

Μονόροφο υπερυψωμένο κτίριο με απομίμηση ισόδομης λαξευτής λιθοδομής στις προσόψεις και χρώμα στις πλάγιες εσωτερικές όψεις. Φορτισμένο με κλασσικιστικά στο

υπέρθυρα) η σύνθεση των οποίων είναι τελείως διακοσμητική και δεν υποδηλώνει την στατική λει

από τον κλασικισμό στην μεσοπολεμική αρχιτεκτονική. 

 

 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

ΑΠΟΦΑΣΗ / ΦΕΚ ΕΙΔΟΣ 

1880/196/α/ 15.01.1990/ Δ-31 α/ 30.01.1990/Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Κτίριο 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

απομίμηση ισόδομης λαξευτής λιθοδομής στις προσόψεις και χρώμα στις πλάγιες εσωτερικές όψεις. Φορτισμένο με κλασσικιστικά στο

υπέρθυρα) η σύνθεση των οποίων είναι τελείως διακοσμητική και δεν υποδηλώνει την στατική λειτουργία του κτιρίου (π.χ. η θέση των παραστάδων) είναι ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα της μεταβατικής περιόδου 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 
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απομίμηση ισόδομης λαξευτής λιθοδομής στις προσόψεις και χρώμα στις πλάγιες εσωτερικές όψεις. Φορτισμένο με κλασσικιστικά στοιχεία με τοπικές επιρροές (κλειδιά στα 

τουργία του κτιρίου (π.χ. η θέση των παραστάδων) είναι ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα της μεταβατικής περιόδου 



 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

 
 

 

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ/ΠΟΛΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 

Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ / ΔΕΞΑΜΕΝΗ  

Διώροφο κτίριο, αστικής νεοκλασσικής αρχιτεκτονικής που εισάγει τοπικές παραλλαγές του ρυθμού όπως τον μακρύ εξώστη του 

(καθαρά τοπικής προέλευσης). Κτίστηκε με σχέδια και επίβλεψη Μιχ. Σαββάκη για τις ανάγκες της οικογένεια του καθηγητή Κων/νου

 

 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

ΑΠΟΦΑΣΗ / ΦΕΚ ΕΙΔΟΣ 

1880/196/α/ 15.01.1990/ Δ-31 α/ 30.01.1990/Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Κτίριο 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Διώροφο κτίριο, αστικής νεοκλασσικής αρχιτεκτονικής που εισάγει τοπικές παραλλαγές του ρυθμού όπως τον μακρύ εξώστη του ορόφου, τις γύψινες κορνίζες των ανοιγμάτων με τις καμπύλες και το κλειδί 

(καθαρά τοπικής προέλευσης). Κτίστηκε με σχέδια και επίβλεψη Μιχ. Σαββάκη για τις ανάγκες της οικογένεια του καθηγητή Κων/νου Σαμιωτάκη. 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 
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Ακατοίκητο 
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 10 & 

ΜΑΝΟΥ 

 

ορόφου, τις γύψινες κορνίζες των ανοιγμάτων με τις καμπύλες και το κλειδί 



 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

 
 

 

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ/ΠΟΛΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 

Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ / ΔΕΞΑΜΕΝΗ  

Παλιό τούρκικο αρχοντικό στο οποίο έγιναν μεταγενέστερα επεμβάσεις (εξωτερικό 

παραστάδες. Η κορνίζα στέγης τρέχει μόνο στην πρόσοψη. Ο όγκος του κτιρίου που υπογραμμίζεται από τη συνεχή διαδοχή των ανοιγ

δρόμου. Έχει μεγάλο κήπο με πλούσια βλάστηση και εξαιρετικά βοτσαλωτά δάπεδα.

 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

ΑΠΟΦΑΣΗ / ΦΕΚ ΕΙΔΟΣ 

397/84//α/ 08.01.1990/ Δ-24 α/ 26.01.1990/Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Κτίριο 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Παλιό τούρκικο αρχοντικό στο οποίο έγιναν μεταγενέστερα επεμβάσεις (εξωτερικό επίχρισμα, κλείσιμο ανοιγμάτων κλπ). Τα πέτρινα τοξωτά υπέρθυρα βενετσιάνικης επιρροής πιθανά να ακουμπούσαν σε 

παραστάδες. Η κορνίζα στέγης τρέχει μόνο στην πρόσοψη. Ο όγκος του κτιρίου που υπογραμμίζεται από τη συνεχή διαδοχή των ανοιγμάτων είναι εντυπωσιακός και καθιστά το κτίριο έντονο πολεοδομιό στοιχεί του 

δρόμου. Έχει μεγάλο κήπο με πλούσια βλάστηση και εξαιρετικά βοτσαλωτά δάπεδα. 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 
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επίχρισμα, κλείσιμο ανοιγμάτων κλπ). Τα πέτρινα τοξωτά υπέρθυρα βενετσιάνικης επιρροής πιθανά να ακουμπούσαν σε 

ιακός και καθιστά το κτίριο έντονο πολεοδομιό στοιχεί του 



 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

 
 

 

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ/ΠΟΛΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 

Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ / ΔΕΞΑΜΕΝΗ  

Διώροφο κτίριο υψηλής αστικής αρχιτεκτονικής σε καθαρά κλασσικιστικό ρυθμό που διατηρεί μαι αυστηρή συμμετρία και διακόσμηση 

ισόγειο και πέτρινες παραστάδες στον όροφο. Περιβάλλεται από μεγάλο κατάφυτο κήπο.

 

 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

ΑΠΟΦΑΣΗ / ΦΕΚ ΕΙΔΟΣ 

63397/4799/ Δ-1161 α/ 27.11.1987/Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Κτίριο 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Διώροφο κτίριο υψηλής αστικής αρχιτεκτονικής σε καθαρά κλασσικιστικό ρυθμό που διατηρεί μαι αυστηρή συμμετρία και διακόσμηση σε γεωμετρική πρόοδο ανά όροφο. 

ισόγειο και πέτρινες παραστάδες στον όροφο. Περιβάλλεται από μεγάλο κατάφυτο κήπο. 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 
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σε γεωμετρική πρόοδο ανά όροφο. Ισόδομη λαξευτή λιθοδομή στο 



 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

 
 

 

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ/ΠΟΛΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 

Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ / ΧΑΝΙΑ  

Διώροφο κτίριο, λιθόκτιστο, κεραμοσκεπές, επιχρησμένο με τριπτό κονίαμα. Στηθαίο επί της οδού Παπαναστασίου με αέτωμα, κύρια 

τραβηχτές κορνίζες και κορνίζες στέψης στα ανοίγματα που είναι ξύλινα ορθογώνια. Ενδιαφέρον περιβάλλον χώρος όπισθεν του κτιρίου με μανδρότοιχο 

 

 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

ΑΠΟΦΑΣΗ / ΦΕΚ ΕΙΔΟΣ 

Δ-393 α/ 19.04.1996 Κτίριο 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Διώροφο κτίριο, λιθόκτιστο, κεραμοσκεπές, επιχρησμένο με τριπτό κονίαμα. Στηθαίο επί της οδού Παπαναστασίου με αέτωμα, κύρια είσοδο με κυκλικό υπέρθυρο, ψευδοκίονες, όψη διακοσμημένη με 

κορνίζες στέψης στα ανοίγματα που είναι ξύλινα ορθογώνια. Ενδιαφέρον περιβάλλον χώρος όπισθεν του κτιρίου με μανδρότοιχο - αυλόπορτα ενδιαφέρουσα και πλούσια βλάστηση.

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 

Σελ. 326 από 486 

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

Κατοικία 
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ΜΑΡΗ 

 

είσοδο με κυκλικό υπέρθυρο, ψευδοκίονες, όψη διακοσμημένη με 

αυλόπορτα ενδιαφέρουσα και πλούσια βλάστηση. 



 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

 
 

 

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ/ΠΟΛΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 

Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ / ΔΕΞΑΜΕΝΗ  

Διώροφο κτίριο επαρχιακού συντηρητικού κλασικισμού με τοπικές επιδράσεις. Ο κεντρικός άξονας τονίζεται με το 

στέψης. Μόνο η πρόσοψη του σπιτιού είναι μορφολογικά επεξεργασμένη και στολισμένη, οι υπόλοιπες όψεις είναι γυμνές. (Χαρακτηρ

αποτέλεσμα της σύνθεσης του κτιρίου έχει μια δική του πνοή. Περιβάλλεται από κήπο με πλούσια βλάστηση και καλαίσθητη νεοκλασσ

 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

ΑΠΟΦΑΣΗ / ΦΕΚ ΕΙΔΟΣ 

1880/196/α/ 15.01.1990/ Δ-31 α/ 30.01.1990/Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Κτίριο 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Διώροφο κτίριο επαρχιακού συντηρητικού κλασικισμού με τοπικές επιδράσεις. Ο κεντρικός άξονας τονίζεται με το περίστυλο του εξώστη και την τοξωτή πόρτα. Έχει πού όμορφη ζωγραφιστή κορνίζα 

στέψης. Μόνο η πρόσοψη του σπιτιού είναι μορφολογικά επεξεργασμένη και στολισμένη, οι υπόλοιπες όψεις είναι γυμνές. (Χαρακτηριστικό της εποχής και της οικονομικής δυνατότητας των

αποτέλεσμα της σύνθεσης του κτιρίου έχει μια δική του πνοή. Περιβάλλεται από κήπο με πλούσια βλάστηση και καλαίσθητη νεοκλασσική περιστοίχηση (αυλόθυρα, κολωνάκια στηθαίου κλπ).

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 

Σελ. 327 από 486 

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

 
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ & 

ΜΟΥΡΝΙΔΩΝ 

 

περίστυλο του εξώστη και την τοξωτή πόρτα. Έχει πού όμορφη ζωγραφιστή κορνίζα 

ιστικό της εποχής και της οικονομικής δυνατότητας των ιδιοκτητών). Το τελικό 

ική περιστοίχηση (αυλόθυρα, κολωνάκια στηθαίου κλπ). 



 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

 
 

 

 

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ/ΠΟΛΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 

Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ / ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ  

Κτίριο στην πλατεία Δικαστηρίων με υπερυψωμένο ισόγειο και μεγάλο κήπο. Πρός 

με ανεπιτυχείς τάσεις εκμοντερνισμού. Οι άλλες του όψεις μαζί με αυτές του κήπου είναι πιο ενδιαφέρουσες. Το κτίριο λόγω της 

περιβάλλει μπορεί να αξιοποιηθεί κατάλληλα με προσθήκες και προσεκτικές επεμβάσεις στην όψη

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

ΑΠΟΦΑΣΗ / ΦΕΚ ΕΙΔΟΣ 

1880/196/α/ 15.01.1990/ Δ-31 α/ 30.01.1990/Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Κτίριο 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Κτίριο στην πλατεία Δικαστηρίων με υπερυψωμένο ισόγειο και μεγάλο κήπο. Πρός την πλευρά του κήπου το κτίριο αποκτά δύο πλήρης ορόφους με χαμηλομένο το φυσικό έδαφος. Κτίριο του μεσοπολέμου 

με ανεπιτυχείς τάσεις εκμοντερνισμού. Οι άλλες του όψεις μαζί με αυτές του κήπου είναι πιο ενδιαφέρουσες. Το κτίριο λόγω της θέσης και γειτνίασης με άλλα δύο αξιόλογα κτίρια όπως και της έκτασης που το 

περιβάλλει μπορεί να αξιοποιηθεί κατάλληλα με προσθήκες και προσεκτικές επεμβάσεις στην όψη 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 

Σελ. 328 από 486 

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗ 

ΧΑΝΙΩΝ 
ΠΛ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 1 

 

την πλευρά του κήπου το κτίριο αποκτά δύο πλήρης ορόφους με χαμηλομένο το φυσικό έδαφος. Κτίριο του μεσοπολέμου 

ς με άλλα δύο αξιόλογα κτίρια όπως και της έκτασης που το 



 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

 
 

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ/ΠΟΛΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 

Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ /  

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
 

Διώροφο κτίριο στο εμπορικό κεντρο που δημιουργήθηκε έξω και σε επαφή με την Παλ

από την αρχη διαμορφωμένο για καταστήματα ακολουθεί τους κατακόρυφους άξονες του ορόφου και έχει ωραιότατες ταμπλαδωτές εξώπο

νεοκλασσικά στοιχεία όπως ισόδομη λιθοδομή, κορνίζες ανοιγμάτων ανάγλυφη κορνίζα στέγης και ιδιότυπο στηθαίο με πυργοειδή από

 

 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

ΑΠΟΦΑΣΗ / ΦΕΚ ΕΙΔΟΣ 

1880/196/α/ 15.01.1990/ Δ-31 α/ 30.01.1990/Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Κτίριο 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Διώροφο κτίριο στο εμπορικό κεντρο που δημιουργήθηκε έξω και σε επαφή με την Παλiά Πόλη. Το κτίριο είναι νεοκλασσικού ρυθμού, υψηλής αστικής αρχιτεκτονικής κατά τα αθηναϊκά πρότυπα. Το ισόγειο 

από την αρχη διαμορφωμένο για καταστήματα ακολουθεί τους κατακόρυφους άξονες του ορόφου και έχει ωραιότατες ταμπλαδωτές εξώπορτες ανόδου στον όροφο. Ο όροφος είναι διαμορφωμένος με 

νεοκλασσικά στοιχεία όπως ισόδομη λιθοδομή, κορνίζες ανοιγμάτων ανάγλυφη κορνίζα στέγης και ιδιότυπο στηθαίο με πυργοειδή απόληξη και διακοσμητικές γλάστρες. Το ισόγειο έχει αρχίσει να αλλοιώνεται.

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 

Σελ. 329 από 486 

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

Επαγ. Στέγη, 

Κατάστημα 
ΠΛΑΤΕΙΑ 1866 21 

 

ρυθμού, υψηλής αστικής αρχιτεκτονικής κατά τα αθηναϊκά πρότυπα. Το ισόγειο 

ρτες ανόδου στον όροφο. Ο όροφος είναι διαμορφωμένος με ωραιότατα 

ληξη και διακοσμητικές γλάστρες. Το ισόγειο έχει αρχίσει να αλλοιώνεται. 



 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

 
 

 

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ/ΠΟΛΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 

Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ / 

ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΗΣ 
 

Διώροφο κτίριο στο εμπορικό κέντρο που δημιουργήθηκε έξω από και σε 

στοιχεία όπως κορνίζες και μετώπες ανοιγμάτων, γωνιακές παραστάδες κλπ που συνδυάζονται με τα τυποποιημένα στοιχεία (όπως διά

φουρούσια έχουν καταργηθεί (εφόσον δεν είναι φέροντα στοιχεία πλέον). Υπάρχει ωραιότατη ταμπλαδωτή εξώπορτα ανόδου στον όροφο

σε καταστήματα. 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

ΑΠΟΦΑΣΗ / ΦΕΚ ΕΙΔΟΣ 

1880/196/α/ 15.01.1990/ Δ-31 α/ 30.01.1990/Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Κτίριο 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Διώροφο κτίριο στο εμπορικό κέντρο που δημιουργήθηκε έξω από και σε επαφή με την παλιά Πόλη. Το κτίριο είναι κτισμένο στο τέλος της περιόδου του νεοκλασσικισμού και διατηρεί αμιγή νεοκλασσικά 

στοιχεία όπως κορνίζες και μετώπες ανοιγμάτων, γωνιακές παραστάδες κλπ που συνδυάζονται με τα τυποποιημένα στοιχεία (όπως διάτρητο γύψινο στηθαίο και η ανάγλυφη ταινία στη στέψη του κτιρίου). Τα 

φουρούσια έχουν καταργηθεί (εφόσον δεν είναι φέροντα στοιχεία πλέον). Υπάρχει ωραιότατη ταμπλαδωτή εξώπορτα ανόδου στον όροφο. Το ισόγειο είναι διαμορφωμένο με τον τυπικό στενό κάναβο της περιο

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 

Σελ. 330 από 486 

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

Κτίρια, Καταστήματα ΠΛΑΤΕΙΑ 1866 40 

 

επαφή με την παλιά Πόλη. Το κτίριο είναι κτισμένο στο τέλος της περιόδου του νεοκλασσικισμού και διατηρεί αμιγή νεοκλασσικά 

ύψινο στηθαίο και η ανάγλυφη ταινία στη στέψη του κτιρίου). Τα 

. Το ισόγειο είναι διαμορφωμένο με τον τυπικό στενό κάναβο της περιοχής 



 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

 
 

 

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ/ΠΟΛΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 

Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ / ΧΑΝΙΑ  

Διώροφο κτίριο στο εμπορικό κέντρο που δημουργήθηκε έξω και σε επαφή με την Παλιά Πόλη. Το ισόγειο είναι διαμορφωμένο σε καταστήματα με ωραιότατ

και νεοκλασσικό στέγαστρο. Ο όροφος διαμορφωμένος σε νεοκλασσικό ρυθμό. Κατά τα αθηναϊκά 

λιθοδομή ιδιομορφη στέψη κτιρίου με στηθαίο, στέγη και αετώματα, εσωτερικά κουφώματα με καϊτια art nouveou κλπ). Τα αετώματα 

μαζική παραγωγή των μορφολογικών στοιχείων). 

 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

ΑΠΟΦΑΣΗ / ΦΕΚ ΕΙΔΟΣ 

63397/4799/ Δ-1161 α/ 27.11.1987/Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Κτίριο 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

εμπορικό κέντρο που δημουργήθηκε έξω και σε επαφή με την Παλιά Πόλη. Το ισόγειο είναι διαμορφωμένο σε καταστήματα με ωραιότατ

και νεοκλασσικό στέγαστρο. Ο όροφος διαμορφωμένος σε νεοκλασσικό ρυθμό. Κατά τα αθηναϊκά πρότυπα με πολύ ωραία νεοκλασσικά στοιχεία (παραστάδες στις γωνίες) κορνίζες ανοιγμάτων, ισόδομη λαξευτή 

λιθοδομή ιδιομορφη στέψη κτιρίου με στηθαίο, στέγη και αετώματα, εσωτερικά κουφώματα με καϊτια art nouveou κλπ). Τα αετώματα και τα στηθαία των εξωστών

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 

Σελ. 331 από 486 

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

Κτίρια, Καταστήματα ΠΛΑΤΕΙΑ 1866 27 

 

εμπορικό κέντρο που δημουργήθηκε έξω και σε επαφή με την Παλιά Πόλη. Το ισόγειο είναι διαμορφωμένο σε καταστήματα με ωραιότατες ταμπαδωτές εξώπορτες ανόδου στον όροφο 

πρότυπα με πολύ ωραία νεοκλασσικά στοιχεία (παραστάδες στις γωνίες) κορνίζες ανοιγμάτων, ισόδομη λαξευτή 

και τα στηθαία των εξωστών εκφράζουν την εποχής τους (τυποποίηση και 



 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

 
 

 

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ/ΠΟΛΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 

Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ / ΧΑΝΙΑ  

(Δεν υπάρχει διαθέσιμη) 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ/ΠΟΛΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 

Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ / ΧΑΝΙΑ  

(Δεν υπάρχει διαθέσιμη) 

 

 

 

 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

ΑΠΟΦΑΣΗ / ΦΕΚ ΕΙΔΟΣ 

32422/2105/α/ 20.05.1987/ Δ-520 α/ 05.06.1987/Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Κτίριο 

(Δεν υπάρχει διαθέσιμη)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

(Δεν υπάρχει διαθέσιμη) 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ / ΦΕΚ ΕΙΔΟΣ 

Δ-506 α/ 26.05.1992 Κτίριο 

(Δεν υπάρχει διαθέσιμη)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

(Δεν υπάρχει διαθέσιμη) 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 

Σελ. 332 από 486 

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

 ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 2 

(Δεν υπάρχει διαθέσιμη) 

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

 
ΠΟΛΟΓΙΩΡΓΗ & 

ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 

(Δεν υπάρχει διαθέσιμη) 



 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

 
 

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ/ΠΟΛΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 

Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ / ΚΗΠΟΥ  

Διώροφο κτίριο νεοκλασσικού ρυθμού με τις παραλλαγές που εμφανίστηκε στην επαρχία. Οι άψογες αναλογίες, η αυστηρή συμμετρία κ

καλλίγραμμες κορνίζες των ανοιγμάτων είναι χαρακτηριστικές της τοπικής αρχιτεκτονικής. Φέρει κορνίζα στέγης χρωματιστή και αν

κτίριο Νεάρχου 49 είναι εμφανής και πιθανά να έγιναν από τον ίδιο μηχανικό.

 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

ΑΠΟΦΑΣΗ / ΦΕΚ ΕΙΔΟΣ 

397/84/α/ 08.01.1990/ Δ-24 α/ 26.01.1990/Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Κτίριο 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Διώροφο κτίριο νεοκλασσικού ρυθμού με τις παραλλαγές που εμφανίστηκε στην επαρχία. Οι άψογες αναλογίες, η αυστηρή συμμετρία και η σύνδεση των στοιχείων του προσδίδουν μια 

καλλίγραμμες κορνίζες των ανοιγμάτων είναι χαρακτηριστικές της τοπικής αρχιτεκτονικής. Φέρει κορνίζα στέγης χρωματιστή και ανάγλυφα φατνώματα κάτω από τα παράθυρα. Η ομοιότητα του με το γειτονικό 

ά να έγιναν από τον ίδιο μηχανικό. 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 

Σελ. 333 από 486 

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

Κατοικία ΣΟΛΩΜΟΥ 1 & ΒΥΡΩΝΟΣ 

 

αι η σύνδεση των στοιχείων του προσδίδουν μια ιδιαίτερη χάρη. Οι 

άγλυφα φατνώματα κάτω από τα παράθυρα. Η ομοιότητα του με το γειτονικό 



 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

 
 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ/ΠΟΛΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 

Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ / ΚΗΠΟΥ  

Διώροφο κτίριο νεοκλασσικού ρυθμού κατά τα πρότυπα της υψηλής Αστικής Αρχιτεκτονικής με νεοκλασσικά στοιχεία και με επιορροές

κορνίζες, κυκλικός εξώστης κλπ). Οι παραστάδες που δεν αγκαλιάζουν τις γωνίες υποδηλώνουν την τάση φυγής από τον κλασσικισμό και την αναζήτηση νέων μορφών που σημειώθηκε στα τέλη του 1920.

 

 

 

 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

ΑΠΟΦΑΣΗ / ΦΕΚ ΕΙΔΟΣ 

1880/196/α/ 15.01.1990/ Δ-31 α/ 30.01.1990/Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Κτίριο 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Διώροφο κτίριο νεοκλασσικού ρυθμού κατά τα πρότυπα της υψηλής Αστικής Αρχιτεκτονικής με νεοκλασσικά στοιχεία και με επιορροές Art Nouneau και τοπικές (όπως το κεντρικό αέτωμα, καμπυλωτές 

ς γωνίες υποδηλώνουν την τάση φυγής από τον κλασσικισμό και την αναζήτηση νέων μορφών που σημειώθηκε στα τέλη του 1920.

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 

Σελ. 334 από 486 

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

Κατοικία ΣΟΛΩΜΟΥ 3 & ΒΥΡΩΝΟΣ 

 

Art Nouneau και τοπικές (όπως το κεντρικό αέτωμα, καμπυλωτές 

ς γωνίες υποδηλώνουν την τάση φυγής από τον κλασσικισμό και την αναζήτηση νέων μορφών που σημειώθηκε στα τέλη του 1920. 



 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

 
 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ/ΠΟΛΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 

Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ / ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΗΣ  

Κτίριο διώροφο, υψηλής αστικής αρχιτεκτονικής, κλασσικιστικού ρυθμού με ισόδομη λαξευτή λιθοδομή, κονρίζα στέγης κτιρίου και 

υποδηλώνουν αδρές επιδράσεις art nouveau. Κτίστηκε από το μηχανικά Σαββάκη.

 

 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

ΑΠΟΦΑΣΗ / ΦΕΚ ΕΙΔΟΣ 

63397/4799/ Δ-1161 α/ 27.11.1987/Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Κτίριο 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Κτίριο διώροφο, υψηλής αστικής αρχιτεκτονικής, κλασσικιστικού ρυθμού με ισόδομη λαξευτή λιθοδομή, κονρίζα στέγης κτιρίου και ανάγλυφες παραστάδες στις κορνίζες των 

υποδηλώνουν αδρές επιδράσεις art nouveau. Κτίστηκε από το μηχανικά Σαββάκη. 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 

Σελ. 335 από 486 

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

Επαγ. Στέγη ΣΤ. ΤΖΑΝΑΚΑΚΗ 14 

 

ανάγλυφες παραστάδες στις κορνίζες των ανοιγμάτων του ορόφυ που 



 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

 
 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ/ΠΟΛΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 

Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ / ΚΗΠΟΥ  

Διώροφο κτίριο επαρχιακού κλασσικισμού αστικής (ανώνυμης) αρχιτεκτονικής με ωραία κλασσικιστικά στοιχεία και σύνθεση κατά τα 

στέγης και στηθαίο εμφανής ισόδομη λιθοδομή στις γωνίες και δύο εισόδους στο ισόγειο με ταμπλαδωτές πόρτες αποτελούν τα αξιόλ

 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

ΑΠΟΦΑΣΗ / ΦΕΚ ΕΙΔΟΣ 

397/84/α/ 08.01.1990/ Δ-24 α/ 26.01.1990/Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 

Δ-78 α/ 28.01.2005/Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., 837/α/ 05.01.2005 
Κτίριο 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Διώροφο κτίριο επαρχιακού κλασσικισμού αστικής (ανώνυμης) αρχιτεκτονικής με ωραία κλασσικιστικά στοιχεία και σύνθεση κατά τα αθηναϊκά πρότυπα. Νεοκλασσικό κιγκλίδωμα και φουρούσια, κορνίζα 

στέγης και στηθαίο εμφανής ισόδομη λιθοδομή στις γωνίες και δύο εισόδους στο ισόγειο με ταμπλαδωτές πόρτες αποτελούν τα αξιόλογα στοχεία του κτιρίου 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 

Σελ. 336 από 486 

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

Κατοικίες, 

Καταστήματα 
ΣΤ. ΤΖΑΝΑΚΑΚΗ 62-64 

 

αθηναϊκά πρότυπα. Νεοκλασσικό κιγκλίδωμα και φουρούσια, κορνίζα 



 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

 
 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ/ΠΟΛΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 

Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ / ΚΗΠΟΥ  

Διώροφο κτίριο σε νεοκλασσικό ρυθμό. ελεύθερης σύνθεσης (η πλάγια είσοδος δεν εντάσσεται συμμετρικά) που δηλώνει την απομάκρυνση από το μιμητισμό ξένω προτύπων και την έντα

πρότυπα και τις ανάγκες των ιδιοκτητών (ξεχωριστή κατοικία άνα όροφο). Η βάση του κτιρίου είναι από πέτρα Αποκορ

ήταν ζωγραφισμένα αλλά καταστράφηκαν από τους βομβαρδισμούς. Στον κήπο οπωροφόρα και φοινικοειδή.

 

 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

ΑΠΟΦΑΣΗ / ΦΕΚ ΕΙΔΟΣ 

63397/4799/ Δ-1161 α/ 27.11.1987/Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 
Δ-1032 α/ 27.09.2005, 34237/α/ 16.08.2005 

Κτίριο 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

σύνθεσης (η πλάγια είσοδος δεν εντάσσεται συμμετρικά) που δηλώνει την απομάκρυνση από το μιμητισμό ξένω προτύπων και την έντα

πρότυπα και τις ανάγκες των ιδιοκτητών (ξεχωριστή κατοικία άνα όροφο). Η βάση του κτιρίου είναι από πέτρα Αποκορώνου, το στηθαίο της στέγης οπλισμένο με πήλινες διακοσμητικές γλάστρες ενώ τα ταβάνια 

ήταν ζωγραφισμένα αλλά καταστράφηκαν από τους βομβαρδισμούς. Στον κήπο οπωροφόρα και φοινικοειδή. 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 

Σελ. 337 από 486 

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

 
ΣΤ. ΤΖΑΝΑΚΑΚΗ 78-80 & 

ΚΟΡΝΑΡΟΥ 

 

σύνθεσης (η πλάγια είσοδος δεν εντάσσεται συμμετρικά) που δηλώνει την απομάκρυνση από το μιμητισμό ξένω προτύπων και την ένταξη του στα τοπικά 

ώνου, το στηθαίο της στέγης οπλισμένο με πήλινες διακοσμητικές γλάστρες ενώ τα ταβάνια 



 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

 
 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ/ΠΟΛΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 

Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ / ΚΗΠΟΥ  

Διώροφο κτίριο αστικής ανώνυμης αρχιτεκτονιής με λιτά κλασικιστικά στοιχεία (παραστάδες γωνιακές και ανοιγμάτων, πυλώνες εισόδου κλπ) Η σιδερένια σκαλιστή αυ

παραστάδες είναι υψηλής κλασικιστικής αρχιτεκτονικής από τις πιο χαρακτηριστικές της πόλης. Περι

 

 

 

 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

ΑΠΟΦΑΣΗ / ΦΕΚ ΕΙΔΟΣ 

1880/196/α/ 15.01.1990/ Δ-31 α/ 30.01.1990/Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 
ΑΑΠ-271 α/ 10.06.2009/Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 

20961/α/ 08.05.2009 

Κτίριο 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

αρχιτεκτονιής με λιτά κλασικιστικά στοιχεία (παραστάδες γωνιακές και ανοιγμάτων, πυλώνες εισόδου κλπ) Η σιδερένια σκαλιστή αυ

παραστάδες είναι υψηλής κλασικιστικής αρχιτεκτονικής από τις πιο χαρακτηριστικές της πόλης. Περιβάλλεται από κήπο που είχε μεγάλα πεύκα (κόπηκαν αργότερα).

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 

Σελ. 338 από 486 

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

Κατοικία 
ΣΤ. ΤΖΑΝΑΚΑΚΗ 86 

(ΓΩΝΙΑ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ) 

 

αρχιτεκτονιής με λιτά κλασικιστικά στοιχεία (παραστάδες γωνιακές και ανοιγμάτων, πυλώνες εισόδου κλπ) Η σιδερένια σκαλιστή αυλόθυρα με τις πέτρινες λιθόγλυπτες 

βάλλεται από κήπο που είχε μεγάλα πεύκα (κόπηκαν αργότερα). 



 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

 
 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ/ΠΟΛΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 

Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ / XANIA  

 

 

 

 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

ΑΠΟΦΑΣΗ / ΦΕΚ ΕΙΔΟΣ 

3057/315/α/ 30.01.1989/ Δ-70 α/ 10.02.1989/Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Κτίριο 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

(Δεν υπάρχει διαθέσιμη) 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 

Σελ. 339 από 486 

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

 
ΣΤ. ΤΖΑΝΑΚΑΚΗ & Β. 

ΧΤΙΣΤΑΚΗ 



 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

 
 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ/ΠΟΛΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 

Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ / ΚΗΠΟΥ  

Κτίριο διώροφο, υψηλής αστικής αρχιτεκτονικής κατά τα αθηναϊκά νεοκλασσικά πρότυπα. Οι πλάγιες όψεις ήσαν εξίσου περίτεχνα δι

κτιρίου - βλέπε "Τα Χανιά έξω από τα Τείχη"). Το κτίριο κατασκευαζόταν για κατοικία του εργολάβου Γ. Κασιμάτη, όταν αγοράστηκε από το Κ

σήμερα Αργοτική Τράπεζα. 

 

 

 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

ΑΠΟΦΑΣΗ / ΦΕΚ ΕΙΔΟΣ 

63397/4799/ Δ-1161 α/ 27.11.1987/Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 

ΑΑΠ-271 α/ 10.06.2009, 20961/α/ 08.05.2009 
Κτίριο 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Κτίριο διώροφο, υψηλής αστικής αρχιτεκτονικής κατά τα αθηναϊκά νεοκλασσικά πρότυπα. Οι πλάγιες όψεις ήσαν εξίσου περίτεχνα διαμορφωμένες αρχικά (όπως προκύπτει από παλιά φωτογραφία του 

βλέπε "Τα Χανιά έξω από τα Τείχη"). Το κτίριο κατασκευαζόταν για κατοικία του εργολάβου Γ. Κασιμάτη, όταν αγοράστηκε από το Κοινωφελές Ταμείο της Κρητικής Πολιτείας. την μετέπειτα και μέχρι 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 

Σελ. 340 από 486 

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

Αγροτική Τράπεζα 
ΣΤ. ΤΖΑΝΑΚΑΚΗ & Β. 

ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ 82 

 

αμορφωμένες αρχικά (όπως προκύπτει από παλιά φωτογραφία του 

οινωφελές Ταμείο της Κρητικής Πολιτείας. την μετέπειτα και μέχρι 



 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

 
 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ/ΠΟΛΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 

Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ / ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ  

Διώροφο κτίριο επαρχιακού συντηρητικού κλασσικισμού με απλοποιημένο 

ανοιγμάτων έχουν αφαιρεθεί και απογυμνώσει το κτίριο από τα μορφολογικά του χαρακτηριστικά. Ευτυχώς η αποκατάσταση του θεωρεί

κήπος μπροστά σημαντικό πολεοδομικό στοιχείο. 

 

 

 

 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

ΑΠΟΦΑΣΗ / ΦΕΚ ΕΙΔΟΣ 

397/84/α/ 08.01.1990/ Δ-24 α/ 26.01.1990/Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Κτίριο 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Διώροφο κτίριο επαρχιακού συντηρητικού κλασσικισμού με απλοποιημένο νεοκλασσικό ύφος. Φέρει τον τριπλό άξονα συμμετρίας, παραστέδες στις γωνίες και κορνίζα στέγης. Οι παραστάδες των υπολοίπων 

ανοιγμάτων έχουν αφαιρεθεί και απογυμνώσει το κτίριο από τα μορφολογικά του χαρακτηριστικά. Ευτυχώς η αποκατάσταση του θεωρείται σχετικά απλή. Ο εξώστης πρέπει να είναι μεταγενέστερη προσθήκη. Ο 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 

Σελ. 341 από 486 

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

 ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ 32 

 

νεοκλασσικό ύφος. Φέρει τον τριπλό άξονα συμμετρίας, παραστέδες στις γωνίες και κορνίζα στέγης. Οι παραστάδες των υπολοίπων 

τικά απλή. Ο εξώστης πρέπει να είναι μεταγενέστερη προσθήκη. Ο 



 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

 
 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ/ΠΟΛΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 

Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ / ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ  

Διώροφο κτίριο επαρχιακού συντηριτικού κλασσικισμού με τοπικές επιδράσεις. Έχει διπλό άξονα στην πρόσοψη (αντί για τριπλό του

στις γωνίες και τα ανοίγματα, υπέρθυρα, κορνίζα στέγης, εμφανής ισοδομή κλπ). Τα γύψινα πλαίσια των ανοιγμάτων των πλαϊνών όψ

ισόγειο της πρόσοψης να έγιναν έτσι μετά την ανακαίνιση του κτιρίου. Τα απλοποιημένα φουρούσια και τα φατνώματα κάτω από τα π

 

 

 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

ΑΠΟΦΑΣΗ / ΦΕΚ ΕΙΔΟΣ 

63397/4799/ Δ-1161 α/ 27.11.1987/Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 

Δ-24 α/ 26.01.1990, 394/77/α/ 09.01.1990 
Κτίριο 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Διώροφο κτίριο επαρχιακού συντηριτικού κλασσικισμού με τοπικές επιδράσεις. Έχει διπλό άξονα στην πρόσοψη (αντί για τριπλό του καθαρού κλασικισμού) και απλά κλασικιστικά στοιχεία (π.χ. παραστάδες 

στις γωνίες και τα ανοίγματα, υπέρθυρα, κορνίζα στέγης, εμφανής ισοδομή κλπ). Τα γύψινα πλαίσια των ανοιγμάτων των πλαϊνών όψεων και του ισογείου της πρόσοψης είναι τοπικής αρχιτεκτονικής (πιθανά

ισόγειο της πρόσοψης να έγιναν έτσι μετά την ανακαίνιση του κτιρίου. Τα απλοποιημένα φουρούσια και τα φατνώματα κάτω από τα παράθυρα υποδηλώνουν την εποχή του κτιρίου, το τέλος του κλασικισμού.

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 

Σελ. 342 από 486 

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

Κατοικία, Επαγ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ 42 

 

κλασικισμού) και απλά κλασικιστικά στοιχεία (π.χ. παραστάδες 

εων και του ισογείου της πρόσοψης είναι τοπικής αρχιτεκτονικής (πιθανά στο 

αράθυρα υποδηλώνουν την εποχή του κτιρίου, το τέλος του κλασικισμού. 



 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

 
 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ/ΠΟΛΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 

Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ / ΧΑΝΙΑ  

Κτίριο υψηλής Αστικής Αρχιτεκτονικής με πλούσια νεοκλασσικά μορφολογικά στοιχεία. Φέρει το 

κτιρίου είναι καθαρά κλασσικιστική στην πρόφοψη με ισόδομη λαξευτή λιθοδομή ενώ στις πλάγιες όψεις γίνεται απλούστερη με καλλ

γωνίες του κτιρίου και υποδηλώνουν το πέρασμα σε μια άλλη αρχιτεκτονική εποχή. Ο πλούσιος κήπος του έντονο πολεοδομικό στοιχε

 

 

 

 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

ΑΠΟΦΑΣΗ / ΦΕΚ ΕΙΔΟΣ 

1880/196/α/ 15.01.1990/ Δ-31 α/ 30.01.1990/Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Κτίριο 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Κτίριο υψηλής Αστικής Αρχιτεκτονικής με πλούσια νεοκλασσικά μορφολογικά στοιχεία. Φέρει το χαρακτηριστικό πρόστυλο που τονίζει τον κεντρικό άξονα και την είσοδο του κτιρίου. Η διακόσμηση του 

κτιρίου είναι καθαρά κλασσικιστική στην πρόφοψη με ισόδομη λαξευτή λιθοδομή ενώ στις πλάγιες όψεις γίνεται απλούστερη με καλλίγραμες γύψινες παραστάδες. Οι 

γωνίες του κτιρίου και υποδηλώνουν το πέρασμα σε μια άλλη αρχιτεκτονική εποχή. Ο πλούσιος κήπος του έντονο πολεοδομικό στοιχείο του χώρου. 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 

Σελ. 343 από 486 

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

Κατοικία 
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ & 

ΓΙΑΝΝΑΡΗ 

 

χαρακτηριστικό πρόστυλο που τονίζει τον κεντρικό άξονα και την είσοδο του κτιρίου. Η διακόσμηση του 

ίγραμες γύψινες παραστάδες. Οι γωνιακές παραστάδες έχουν μετακινηθεί από τις 



 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

 
 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ/ΠΟΛΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 

Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ / ΧΑΝΙΑ  

(Δεν υπάρχει διαθέσιμη) 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ/ΠΟΛΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 

Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ / ΧΑΝΙΑ  

(Δεν υπάρχει διαθέσιμη) 

 

 

 

 

 

 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

ΑΠΟΦΑΣΗ / ΦΕΚ ΕΙΔΟΣ 

63397/4799/ Δ-1161 α/ 27.11.1987/Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Κτίριο 

(Δεν υπάρχει διαθέσιμη)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

(Δεν υπάρχει διαθέσιμη) 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ / ΦΕΚ ΕΙΔΟΣ 

Δ-1032 α/ 27.09.2005 Κτίριο 

(Δεν υπάρχει διαθέσιμη)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

(Δεν υπάρχει διαθέσιμη) 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 

Σελ. 344 από 486 

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

Κατοικία ΦΥΛΑΚΗ 22 

(Δεν υπάρχει διαθέσιμη) 

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

  

(Δεν υπάρχει διαθέσιμη) 



 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

 
 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ/ΠΟΛΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 

Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ / 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
 

Διώροφο κτίριο στο εμπορικό κέντρο που δημιουργήθηκε έξω και σε 

πέτρινους πεσσούς, σιδεριές ασφαλείας νεοκλασσικές στις πόρτες και ταμπλαδωτές νεοκλασσικές εξώπορτες ανόδου στον όροφο. Ο όρ

μορφολογικά στοιχεία (όπως κορνίζες ανοιγμάτων με το χαρακτηριστικό κλειδί κατά τα ενετικά πρότυπα, κορνίζα στέψης κλπ). Τα α

του κτιρίου και το τέλος του κλασσικισμού. 

 

 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

ΑΠΟΦΑΣΗ / ΦΕΚ ΕΙΔΟΣ 

397/84/α/ 08.01.1990/ Δ-24 α/ 26.01.1990/Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Κτίριο 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Διώροφο κτίριο στο εμπορικό κέντρο που δημιουργήθηκε έξω και σε επαφή με την Παλιά Πόλη. Το ισόγειο φέρει τον χαρακτηριστικό στενό κάναβο των καταστημάτων της περιοχής που τονίζεται με 

πέτρινους πεσσούς, σιδεριές ασφαλείας νεοκλασσικές στις πόρτες και ταμπλαδωτές νεοκλασσικές εξώπορτες ανόδου στον όροφο. Ο όροφος είναι διαμορφωμένος κατά τα νεοκλασσικά πρότυπα, με απλά 

μορφολογικά στοιχεία (όπως κορνίζες ανοιγμάτων με το χαρακτηριστικό κλειδί κατά τα ενετικά πρότυπα, κορνίζα στέψης κλπ). Τα απλοποιημένα φουρούσια και το γύψινο διάτρητο στηθαίο μαρτυρούν την εποχή 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 

Σελ. 345 από 486 

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

Επαγ. Στέγη, 

Καταστήματα 

ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ 

ΓΙΑΝΝΑΡΗ 37 & 

ΠΛΑΤΕΙΑ 1866 3-7 

 

επαφή με την Παλιά Πόλη. Το ισόγειο φέρει τον χαρακτηριστικό στενό κάναβο των καταστημάτων της περιοχής που τονίζεται με 

διαμορφωμένος κατά τα νεοκλασσικά πρότυπα, με απλά 

πλοποιημένα φουρούσια και το γύψινο διάτρητο στηθαίο μαρτυρούν την εποχή 



 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

 
 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ/ΠΟΛΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 

Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ / 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
 

Διώροφο κτίριο που είναι κτισμένο στην ίδια μορφολογία όπως και τα διπλανά του (7044 και 7045), στο εμπορικό κέντρο που δημιο

χαρακτηριστικό στενό κάναβο των καταστημάτων της περιοχής που τονίζεται με πεσσούς και σιδεριές ασφαλείας νεοκλασσικές στις πόρτες. Οι όροφοι είναι απλοποιημ

ανοίγματα και στην στέψη. Τα στηθαία των εξωστών διαφέρουν στα κτίρια και προσθέτουν 

κουφώματα διατηρώντας όμως τα βασικά δομικά και μορφολογικά στοιχεία.

 

 

 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

ΑΠΟΦΑΣΗ / ΦΕΚ ΕΙΔΟΣ 

397/84/α/ 08.01.1990/ Δ-24 α/ 26.01.1990/Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Κτίριο 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Διώροφο κτίριο που είναι κτισμένο στην ίδια μορφολογία όπως και τα διπλανά του (7044 και 7045), στο εμπορικό κέντρο που δημιουργήθηκε έξω και σε επαφή με την Παλιά Πόλη. Το ισόγειο φέρει τον 

καταστημάτων της περιοχής που τονίζεται με πεσσούς και σιδεριές ασφαλείας νεοκλασσικές στις πόρτες. Οι όροφοι είναι απλοποιημ

ανοίγματα και στην στέψη. Τα στηθαία των εξωστών διαφέρουν στα κτίρια και προσθέτουν ένα στοιχείο εναλλαγής στην όψη. Το ισόγειο έχει αλλοιωθεί και έχουν αντικατασταθεί πολλά από τα ξύλινα ταμπλαδωτά 

κουφώματα διατηρώντας όμως τα βασικά δομικά και μορφολογικά στοιχεία. 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 

Σελ. 346 από 486 

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

Κατοικία, 

Καταστήματα 

ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ 

ΓΙΑΝΝΑΡΗ 

 

υργήθηκε έξω και σε επαφή με την Παλιά Πόλη. Το ισόγειο φέρει τον 

καταστημάτων της περιοχής που τονίζεται με πεσσούς και σιδεριές ασφαλείας νεοκλασσικές στις πόρτες. Οι όροφοι είναι απλοποιημένοι με συνεχόμενα ανοίγματα και κορνίζες στα 

ένα στοιχείο εναλλαγής στην όψη. Το ισόγειο έχει αλλοιωθεί και έχουν αντικατασταθεί πολλά από τα ξύλινα ταμπλαδωτά 



 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

 
 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ/ΠΟΛΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 

Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ / 

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ 
 

Το Διοικητικό Μέγαρο αρχίζει να κτίζεται τα τευλευταία χρόνια της Τούρκικης κατοχής για στρατιωτικό 

Αποτελεί το "Διευθυντήριο Μέγαρο" της Ανεξάρτητης Κρητικής Κοινοπολιτείας όπου στεγάζονται οι Αρχές και τα Υπουργεία. Το κτίρ

δημόσιο κτίριο κατά τον Ιταλικό Στρατώνα που κτίζεται έξω από τα τείχη της παλιάς πόλης και τη θέση του επηρεάζει τη χάραξη μ

Γιομπουδάκη κλπ). 

 

 

 

 

 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

ΑΠΟΦΑΣΗ / ΦΕΚ ΕΙΔΟΣ 

63397/4799/ Δ-1161 α/ 27.11.1987/Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Κτίριο 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Το Διοικητικό Μέγαρο αρχίζει να κτίζεται τα τευλευταία χρόνια της Τούρκικης κατοχής για στρατιωτικό νοσοκομείο. Το 1893 αναλαμβάνει την επίβλεψη και αποπεράτωση του μεγάρου ο Μ. Σαββάκης. 

Αποτελεί το "Διευθυντήριο Μέγαρο" της Ανεξάρτητης Κρητικής Κοινοπολιτείας όπου στεγάζονται οι Αρχές και τα Υπουργεία. Το κτίριο απαρτίζεται από πτέρυγες που δημιουργούν

δημόσιο κτίριο κατά τον Ιταλικό Στρατώνα που κτίζεται έξω από τα τείχη της παλιάς πόλης και τη θέση του επηρεάζει τη χάραξη μερικών από τους βασικούς οδικούς άξονες της νέας πόλης (Σφακιανάκη, Μπόλαρη, 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 

Σελ. 347 από 486 

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

Νομαρχία, Διακστήρια ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 

 

νοσοκομείο. Το 1893 αναλαμβάνει την επίβλεψη και αποπεράτωση του μεγάρου ο Μ. Σαββάκης. 

ιο απαρτίζεται από πτέρυγες που δημιουργούν εσωτερικό αίθριο. Είναι το δεύτερο 

ερικών από τους βασικούς οδικούς άξονες της νέας πόλης (Σφακιανάκη, Μπόλαρη, 



 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

 
 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ/ΠΟΛΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 

Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ / 

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ 
 

Επιβλητικό διώροφο νεοκλασσικό κτίριο πάνω στην πλατεία δικαστηρίων με κήπο και φοίνικα στην εσωτερική αυλή. Αρχιτέκτων του κτιρίου ήταν ο Δ. Λεβίδης τα δε 

Κων. Αλυγιζάκης. Το 1925 γίνεται η προσθήκη του δυτικού εξώστη. Η ξυλεία του σπιτιού μεταφέρθηκ

 

 

 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

ΑΠΟΦΑΣΗ / ΦΕΚ ΕΙΔΟΣ 

63397/4799/ Δ-1161 α/ 27.11.1987/Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Κτίριο 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

κτίριο πάνω στην πλατεία δικαστηρίων με κήπο και φοίνικα στην εσωτερική αυλή. Αρχιτέκτων του κτιρίου ήταν ο Δ. Λεβίδης τα δε 

Κων. Αλυγιζάκης. Το 1925 γίνεται η προσθήκη του δυτικού εξώστη. Η ξυλεία του σπιτιού μεταφέρθηκε από τη Σουηδία. 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 

Σελ. 348 από 486 

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

 
ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 9 

& ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ 

 

κτίριο πάνω στην πλατεία δικαστηρίων με κήπο και φοίνικα στην εσωτερική αυλή. Αρχιτέκτων του κτιρίου ήταν ο Δ. Λεβίδης τα δε ταβάνια ζωγράφισε ο κοσμηματογράφος 



 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

 
 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ/ΠΟΛΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 

Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ / 

ΒΩΜ 
 

Κτίριο υψηλής αστικής αρχιτεκτονικής, εκλεκτικιστικού ρυθμού (επιδράσεις νεοκλασσικές, art

ο κεντρικός εξώστης του κτιρίου που προβάλλει με εξώστη στηριζόμενος σε ιωνικού ρυθ

 

 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

ΑΠΟΦΑΣΗ / ΦΕΚ ΕΙΔΟΣ 

63397/4799/ Δ-1161 α/ 27.11.1987/Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Κτίριο 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

αρχιτεκτονικής, εκλεκτικιστικού ρυθμού (επιδράσεις νεοκλασσικές, art-nouneou, μπαρόκ). Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό οι ανάγλυφες παραστάσεις από επίκρανα κορινθιακού ρυθμού και 

ο κεντρικός εξώστης του κτιρίου που προβάλλει με εξώστη στηριζόμενος σε ιωνικού ρυθμού περίστυλο. Κτίστηκε σε σχέδια Σαββάκη. Περιβάλλεται από κήπο με ωραία φοινικοειδή.

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 

Σελ. 349 από 486 

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

Ακατοίκητο 
ΝΕΑΡΧΟΥ 23 & 

ΓΙΑΜΠΟΥΔΑΚΗ 

 

nouneou, μπαρόκ). Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό οι ανάγλυφες παραστάσεις από επίκρανα κορινθιακού ρυθμού και 

μού περίστυλο. Κτίστηκε σε σχέδια Σαββάκη. Περιβάλλεται από κήπο με ωραία φοινικοειδή. 



 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

 
 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ/ΠΟΛΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ

Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ / 

ΧΑΝΙΑ 
ΟΙΚΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ Α. ΚΑΤΖΟΥΡΑΚΗ

Διώροφη μονοκατοικία υψηλής αρχιτεκτονικής στον δρόμο του Περιπάτου (όπως ονόμαζαν την Νεάρχου) σε αυστηρό κλασσικιστικό ρυθμ

εξώστη με κίονες όπως και τριγωνικά υπέρθυρα κλπ. Έχει κήπο με ωραία νεοκλασσική αυλόπορτα.

 

 

 

 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ / ΦΕΚ ΕΙΔΟΣ 

ΟΙΚΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ Α. ΚΑΤΖΟΥΡΑΚΗ 63397/4799/ Δ-1161 α/ 27.11.1987/Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Κτίριο 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Διώροφη μονοκατοικία υψηλής αρχιτεκτονικής στον δρόμο του Περιπάτου (όπως ονόμαζαν την Νεάρχου) σε αυστηρό κλασσικιστικό ρυθμό με κεντρικό αέτωμα στέγης πέτρινες παραστάδες στις γωνίες, 

εξώστη με κίονες όπως και τριγωνικά υπέρθυρα κλπ. Έχει κήπο με ωραία νεοκλασσική αυλόπορτα. 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 

Σελ. 350 από 486 

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

Κατοικία ΝΕΑΡΧΟΥ 14 

 

ό με κεντρικό αέτωμα στέγης πέτρινες παραστάδες στις γωνίες, 



 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

 
 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ/ΠΟΛΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 

Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ / 

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ 
ΟΙΚΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ

Διώροφο κτίριο σε σχέδια και επίβλεψη Μιχ. Σαββάκη. Επαρχιακός νεοκλασσικισμός που συνδυάζει ελεύθερα νεοκλασσικά στοιχεία κα

και των φουρουσιών όπως και η ανάμειξη στηθαίου στέψης και στέγης υποδηλώνουν τις ποικίλλες παραλαγές με τις οποίες εμφανίζετ

σβηστεί τελείως. 

 

 

 

 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

ΑΠΟΦΑΣΗ / ΦΕΚ ΕΙΔΟΣ 

ΟΙΚΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ 397/84/α/ 08.01.1990/ Δ-24 α/ 26.01.1990/Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Κτίριο 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Διώροφο κτίριο σε σχέδια και επίβλεψη Μιχ. Σαββάκη. Επαρχιακός νεοκλασσικισμός που συνδυάζει ελεύθερα νεοκλασσικά στοιχεία και τοπικές επιρροές. Οι 

και των φουρουσιών όπως και η ανάμειξη στηθαίου στέψης και στέγης υποδηλώνουν τις ποικίλλες παραλαγές με τις οποίες εμφανίζεται ο νεοκλασσικισμός στην επαρχία στα τέλη της δεκαετίας του 1910 λιγο πριν 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 

Σελ. 351 από 486 

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

Κατοικία, 

Καταστήματα 

Κ. ΠΑΛΑΜΑ & 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 79 

 

ι τοπικές επιρροές. Οι απλοποιημένες μορφές των στηθαίων, εξωστών 

αι ο νεοκλασσικισμός στην επαρχία στα τέλη της δεκαετίας του 1910 λιγο πριν 



 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

 
 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ/ΠΟΛΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 

Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ / 

ΜΠΟΛΑΡΙ 
ΟΙΚΙΑ ΕΜΠΟΡΟΥ ΝΑΞΑΚΗ 

Διώροφη μονοκατοικία των αρχών του αιώνα. Το 1920 αγοράστηκε από τον έμπορο Ναξάκη και αργότερα με την προσθήκη εξωτερικής κλ

νεοκλασσικής αρχιτεκτονικής με εμφανή λιθοδομή. Στην πρόσοψη διατηρούνται οι πελεκητές καντουνάδες τα ανώφλια, τα περιζώματα και οι γωνιακές παραστάδες από πέτρα πελεκητή. Δύο κό

νεοκλασσικές τονίζουν την όψη του κτιρίου. 

 

 

 

 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

ΑΠΟΦΑΣΗ / ΦΕΚ ΕΙΔΟΣ 

 27123/1580/α/ 15.04.1987/ Δ-387 α/ 3.05.1987/Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 
Δ-635 α/ 12.11.1990 

Κτίριο 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Διώροφη μονοκατοικία των αρχών του αιώνα. Το 1920 αγοράστηκε από τον έμπορο Ναξάκη και αργότερα με την προσθήκη εξωτερικής κλίμακας χωρίστηκε σε δύο ξεχωριστές κατοικίες. Κτίριο υψηλής 

πρόσοψη διατηρούνται οι πελεκητές καντουνάδες τα ανώφλια, τα περιζώματα και οι γωνιακές παραστάδες από πέτρα πελεκητή. Δύο κό

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 

Σελ. 352 από 486 

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

Λέσχη ΟΤΕ 
ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 

15 

 

ίμακας χωρίστηκε σε δύο ξεχωριστές κατοικίες. Κτίριο υψηλής 

πρόσοψη διατηρούνται οι πελεκητές καντουνάδες τα ανώφλια, τα περιζώματα και οι γωνιακές παραστάδες από πέτρα πελεκητή. Δύο κόγχες και γλάστρες 



 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

 
 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ/ΠΟΛΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 

Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ / 

ΜΠΟΛΑΡΙ 
ΟΙΚΙΑ ΕΜΠΟΡΟΥ Θ. ΞΥΡΟΥΧΑΚΗ

Μονόροφο υπερυψωμένο κτίριο κτίστηκε με μελέτη και επίβλεψη Μιχ. Σαβάκη. 

από αυτά σε ετερόκλητους συνδυασμούς π.χ. στηθαίο στέψης και αέτωμα). Ο κεντρικός άξονας του κτιρίου ιδιαίτερα τονισμένος με 

κτίριο Π. Μαζουράκη. Περιβάλλεται από κήπο. Τα ταβάνια ζωγράφισε ο Λουλουδάκης και τα διακοσμητικά κεραμικά (γλάστρες, ακροκέ

 

 

 

 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

ΑΠΟΦΑΣΗ / ΦΕΚ ΕΙΔΟΣ 

ΕΜΠΟΡΟΥ Θ. ΞΥΡΟΥΧΑΚΗ 63397/4799/ Δ-1161 α/ 27.11.1987/Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Κτίριο 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Μονόροφο υπερυψωμένο κτίριο κτίστηκε με μελέτη και επίβλεψη Μιχ. Σαβάκη. Αντιπροσωπευτικό δείγμα επαρχιακού νεοκλασσικισμού με τοπικές επιδράσεις. Πολύ ωραία νεοκλασσικιστικά στοιχεία μερικά 

από αυτά σε ετερόκλητους συνδυασμούς π.χ. στηθαίο στέψης και αέτωμα). Ο κεντρικός άξονας του κτιρίου ιδιαίτερα τονισμένος με το διπλό αέτωμα και τις διπλές γωνιακές παραστάδες που θυμίζουν το γειτονικό 

κτίριο Π. Μαζουράκη. Περιβάλλεται από κήπο. Τα ταβάνια ζωγράφισε ο Λουλουδάκης και τα διακοσμητικά κεραμικά (γλάστρες, ακροκέραμα διακοσμητικά ζώα) έπλασε ο Στρατουδάκης.

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 

Σελ. 353 από 486 

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

Κατοικία 
ΝΕΑΡΧΟΥ & 

ΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΓΑΒΡΙΗΛ 

 

Αντιπροσωπευτικό δείγμα επαρχιακού νεοκλασσικισμού με τοπικές επιδράσεις. Πολύ ωραία νεοκλασσικιστικά στοιχεία μερικά 

μα και τις διπλές γωνιακές παραστάδες που θυμίζουν το γειτονικό 

ραμα διακοσμητικά ζώα) έπλασε ο Στρατουδάκης. 



 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

 
 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ/ΠΟΛΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 

Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ / 

ΧΑΝΙΑ 

ΟΙΚΙΑ ΕΜΠΟΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 

ΜΟΥΖΟΥΡΑΚΗ 

Διώροφο κτίριο υψηλής αστικής αρχιτεκτονικής που ξεφεύγει από την πιστή μίμηση των προτύπων του αθηναϊκού κλασσικισμού και έχει εμπλουτιστεί με τοπικές παρ

αέτωμα, ανάγλυφες διακοσμητικές διακοσμήσεις με επίκρανα κορινθιακού ρυθμού κλπ). Το τελικό αποτ

εισόδου ζωγράφισε ο Κ. Αλιγιζάκης. Κήπος με θαυμάσια σιδεριά και αροκάρια.

 

 

 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

ΑΠΟΦΑΣΗ / ΦΕΚ ΕΙΔΟΣ 

ΟΙΚΙΑ ΕΜΠΟΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 
63397/4799/ Δ-1161 α/ 27.11.1987/Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Κτίριο 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

αρχιτεκτονικής που ξεφεύγει από την πιστή μίμηση των προτύπων του αθηναϊκού κλασσικισμού και έχει εμπλουτιστεί με τοπικές παρ

αέτωμα, ανάγλυφες διακοσμητικές διακοσμήσεις με επίκρανα κορινθιακού ρυθμού κλπ). Το τελικό αποτέλεσμα είναι ένα κτίριο υψηλής αστικής αρχιτεκτονικής σε σχεδια και επίβλεψη Θ. Αλιγιζάκη. Το ταβάνι 

εισόδου ζωγράφισε ο Κ. Αλιγιζάκης. Κήπος με θαυμάσια σιδεριά και αροκάρια. 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 
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ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

Κατοικία ΝΕΑΡΧΟΥ 33 

αρχιτεκτονικής που ξεφεύγει από την πιστή μίμηση των προτύπων του αθηναϊκού κλασσικισμού και έχει εμπλουτιστεί με τοπικές παραλλαγές του ρυθμού (διπλό κεντρικό 

έλεσμα είναι ένα κτίριο υψηλής αστικής αρχιτεκτονικής σε σχεδια και επίβλεψη Θ. Αλιγιζάκη. Το ταβάνι 



 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

 
 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ/ΠΟΛΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 

Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ / 

ΧΑΝΙΑ 

ΟΙΚΙΑ ΕΡΙΕΤΤΑΣ ΧΟΡΤΑΤΖΗ 

ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΗ 

Κτίστηκε από τον αιγυπτιώτη βαμβακέμπορα Γ. Χορτάτζη στα τέλη της τούρκικης κατοχής σε οικόπεδο 

τις ξενόφερτες πυργοειδείς απολήξεις αναπτύσσεται δεξιά και αριστερά από ένα μεγάλο κεντρικό χώρο. Περιβάλλεται από κήπο φυτε

Στην γωνία του οικοπέδου περιλαμβάνει και υποστατικά ενταγμένα στη μορφολογία του κτιρίου

 

 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

ΑΠΟΦΑΣΗ / ΦΕΚ ΕΙΔΟΣ 

ΟΙΚΙΑ ΕΡΙΕΤΤΑΣ ΧΟΡΤΑΤΖΗ - 
33612/2227/α/ 26.05.1987/ Δ-544 α/ 18.06.1987Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Κτίριο 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Κτίστηκε από τον αιγυπτιώτη βαμβακέμπορα Γ. Χορτάτζη στα τέλη της τούρκικης κατοχής σε οικόπεδο που του δόθηκε από τον πεθερό του Λ. Λυγκούνη. Το σπίτι διαμορφωμένο στον τύπο της βίλλας με 

τις ξενόφερτες πυργοειδείς απολήξεις αναπτύσσεται δεξιά και αριστερά από ένα μεγάλο κεντρικό χώρο. Περιβάλλεται από κήπο φυτεμένο με τα χαρακτηριστικά φοινικοειδή 

Στην γωνία του οικοπέδου περιλαμβάνει και υποστατικά ενταγμένα στη μορφολογία του κτιρίου 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 

Σελ. 355 από 486 

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

 ΓΑΜΒΟΥΣΗ 

 

που του δόθηκε από τον πεθερό του Λ. Λυγκούνη. Το σπίτι διαμορφωμένο στον τύπο της βίλλας με 

μένο με τα χαρακτηριστικά φοινικοειδή και διαμορφωμένο στα δυτικά πρότυπα. 



 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

 
 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ/ΠΟΛΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 

Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ / 

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ 

ΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 

ΣΑΒΒΑΚΗ 

Κτίστηκε στις αρχές του αιώνα μας για σπίτι και γραφείο του μηχανικού Μιχ. Σαββάκη. Είναι κτισμένο σε τρία επίπεδα, είναι 

αν και έχει υποστεί φθορές από το χρόνο εξακολουθεί να είναι ένα από τα αξιολότερα κτίρια της πόλης και αντιπροσωπευτικό έργο

 

 

 

 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

ΑΠΟΦΑΣΗ / ΦΕΚ ΕΙΔΟΣ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 
63397/4799/ Δ-1161 α/ 27.11.1987/Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Κτίριο 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Κτίστηκε στις αρχές του αιώνα μας για σπίτι και γραφείο του μηχανικού Μιχ. Σαββάκη. Είναι κτισμένο σε τρία επίπεδα, είναι επηρεασμένο από τα ξένα πρότυπα και διατηρεί τη μορφή του πύργου. Το κτίσμα 

αν και έχει υποστεί φθορές από το χρόνο εξακολουθεί να είναι ένα από τα αξιολότερα κτίρια της πόλης και αντιπροσωπευτικό έργο του μηχανικού. 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 
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ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΔΕΣΠΟΤΙΚΟ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ & 

ΓΙΑΝΝΑΡΗ 

 

επηρεασμένο από τα ξένα πρότυπα και διατηρεί τη μορφή του πύργου. Το κτίσμα 



 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

 
 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ/ΠΟΛΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 

Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ / 

ΔΕΞΑΜΕΝΗ 
ΟΙΚΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΣΑΜΙΩΤΑΚΗ 

Παλιό τούρκικο αρχοντικό είναι από τα πρώτα κτίσματα έξω από τα τείχη της Παληάς Πόλης. Ανήκει στην κατηγορία της επαρχιακής 

το μικρότερο μέτωπο, κορνίζες ανοιγμάτων, κεντρικό θύρωμα σε ύφος βενετσιάνικου πυλώνα κλπ). Τα νεοκλασσικά στοιχεία είναι απλής μορφολογίας. Φαίνεται να ήταν χρωματισμένο με γ

 

 

 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

ΑΠΟΦΑΣΗ / ΦΕΚ ΕΙΔΟΣ 

 
1880/196/α/ 15.01.1990/ Δ-31 α/ 30.01.1990/Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 

ΑΑΠ-188 α/ 30.04.2009/Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., 14422/α/ 30.03.2009 
Κτίριο 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Παλιό τούρκικο αρχοντικό είναι από τα πρώτα κτίσματα έξω από τα τείχη της Παληάς Πόλης. Ανήκει στην κατηγορία της επαρχιακής νεοκλασσικής αρχιτεκτονικής με τοπικές επιρροές (στέγη δίρριχτη, κατά 

θύρωμα σε ύφος βενετσιάνικου πυλώνα κλπ). Τα νεοκλασσικά στοιχεία είναι απλής μορφολογίας. Φαίνεται να ήταν χρωματισμένο με γ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 
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ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

Κατοικία ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 12-14 

 

νεοκλασσικής αρχιτεκτονικής με τοπικές επιρροές (στέγη δίρριχτη, κατά 

θύρωμα σε ύφος βενετσιάνικου πυλώνα κλπ). Τα νεοκλασσικά στοιχεία είναι απλής μορφολογίας. Φαίνεται να ήταν χρωματισμένο με γαιώδη χρώματα. 



 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

 
 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ/ΠΟΛΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 

Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ / 

ΧΑΝΙΑ 
 

Κτίστηκε από τον εργολάβο Κων/νο Λυγιδάκη για κατοικία του γύρω στα 1930 σε ρυθμό που κυριαρχούσε στην Ευρώπη. Ιδιαίτερο χαρα

καντουνάδες σε κατακόρυφη τοποθέτηση. Απλή και αυστηρή αρχιτεκτονική. Στον κήπο υπάρχουν φοινικοειδή. Στον πόλεμο πουλήθηκε γ

"Τα Χανιά..."). 

 

 

 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

ΑΠΟΦΑΣΗ / ΦΕΚ ΕΙΔΟΣ 

397/84/α/ 08.01.1990/ Δ-24 α/ 26.01.1990/Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Κτίριο 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Κτίστηκε από τον εργολάβο Κων/νο Λυγιδάκη για κατοικία του γύρω στα 1930 σε ρυθμό που κυριαρχούσε στην Ευρώπη. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό η τεράστια 

καντουνάδες σε κατακόρυφη τοποθέτηση. Απλή και αυστηρή αρχιτεκτονική. Στον κήπο υπάρχουν φοινικοειδή. Στον πόλεμο πουλήθηκε γιατί ο ιδιοκτήτης έπεσε έξω, από τα έργα της Σούδας (στοιχεία: Α. Μπλέτσα: 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 

Σελ. 358 από 486 

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

Κατοικία 8ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 59-61 

 

κτηριστικό η τεράστια κεντρική είσοδος με τις γυμνές πελεκητές 

ιατί ο ιδιοκτήτης έπεσε έξω, από τα έργα της Σούδας (στοιχεία: Α. Μπλέτσα: 



 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

 
 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ/ΠΟΛΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 

Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ / 

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ 
ΟΙΚΙΑ ΜΑΚΡΙΔΗ 

Διώροφο κτίριο στον τύπο της Βίλλας που περιβάλλεται από μεγάλο κήπο με φοινικοειδή. Αν και χτίστηκε περίπου το 1930 φέρει έν

μαζικής παραγωγής (ταινίες διακοσμητικές στη στέψη, παραστάδες κλπ). Τα σχέδια και η επίβλεψη έγιναν από τον αρχιτέκτονα των σχολικών

 

 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

ΑΠΟΦΑΣΗ / ΦΕΚ ΕΙΔΟΣ 

31844/1930/α/ 18.05.1987/ Δ-506 α/ 05.06.1987/Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 

ΑΑΠ-3 α/ 12.01.2007/Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., 52197/α/ 15.12.2006 
Κτίριο 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Διώροφο κτίριο στον τύπο της Βίλλας που περιβάλλεται από μεγάλο κήπο με φοινικοειδή. Αν και χτίστηκε περίπου το 1930 φέρει έντονα στοιχεία νεοκλασσικισμού, συνδυασμένα με απλοποιημένα στοιχεία 

παραγωγής (ταινίες διακοσμητικές στη στέψη, παραστάδες κλπ). Τα σχέδια και η επίβλεψη έγιναν από τον αρχιτέκτονα των σχολικών κτιρίων Γ. Σταυρίδη.

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 

Σελ. 359 από 486 

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

Δημόσια Τεχνική 
ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 

43 

 

τονα στοιχεία νεοκλασσικισμού, συνδυασμένα με απλοποιημένα στοιχεία 

κτιρίων Γ. Σταυρίδη. 



 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

 
 

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ/ΠΟΛΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 

Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ / 

ΜΠΟΛΑΡΗ 
ΟΙΚΕΙΑ ΜΑΝΟΥΣΟΥ ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΥ

Διώροφο λιθόκτιστο κτίσμα με κεραμοσκεπή στέγη, ξύλινα πατώματα και λαξευτές πέτρινες κορνίζες, υπέρθυρα, 

για κατοικία, με σχέδια και επίβλεψη του μηχανικού Μ. Σαββάκη που σπούδασε στο Βέλγιο. Χαρακτηριστική είναι η πρόσοψη, με τον

αέτωμα. 

 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

ΑΠΟΦΑΣΗ / ΦΕΚ ΕΙΔΟΣ 

ΟΙΚΕΙΑ ΜΑΝΟΥΣΟΥ ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΥ 45274/2393/α/ 13.08.1986/ Δ-828 α/ 12.09.1986/Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Κτίριο 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Διώροφο λιθόκτιστο κτίσμα με κεραμοσκεπή στέγη, ξύλινα πατώματα και λαξευτές πέτρινες κορνίζες, υπέρθυρα, παραστάδες κουφωμάτων. Κτίστικε από τον βουλευτή και γερουσιαστή Μανούσο Κούνδουρο 

για κατοικία, με σχέδια και επίβλεψη του μηχανικού Μ. Σαββάκη που σπούδασε στο Βέλγιο. Χαρακτηριστική είναι η πρόσοψη, με τονισμό της εισόδου και του εξώστου σε εσοχή, με πέ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 

Σελ. 360 από 486 

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

Ακατοίκητο ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 

 

παραστάδες κουφωμάτων. Κτίστικε από τον βουλευτή και γερουσιαστή Μανούσο Κούνδουρο 

ισμό της εισόδου και του εξώστου σε εσοχή, με πέτρινες κολώνες, θριγκό και 



 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

 
 

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ/ΠΟΛΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 

Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ / 

ΧΑΛΕΠΑ 

ΟΙΚΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑ 

ΛΥΓΚΟΥΔΗ 

Διώροφο κτίριο τύπου βίλλας σε χαρακτηριστική περιοχή της Χαλέπας. Η ομοιότητα με το Γαλλικό Προξενείο είναι εμφανής (η έκτασ

σπίτια). Χρησιμοποιήθηκε σαν κατοικία του Ρώσου υποπρόξενου. Η δίρριχτη στέγη και ο φεγγίτης που απαντώνται σε αρκετά σπίτια της γειτο

προέλευση (π.χ. ελβετικά chalets), η απλότητα όμως στην μορφολόγηση των όψεων δηλώνει τοπικές επιρροές και αφομοίωση τοπικών

 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

ΑΠΟΦΑΣΗ / ΦΕΚ ΕΙΔΟΣ 

ΟΙΚΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑ 
63397/4799/ Δ-1161 α/ 27.11.1987/Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Κτίριο 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Διώροφο κτίριο τύπου βίλλας σε χαρακτηριστική περιοχή της Χαλέπας. Η ομοιότητα με το Γαλλικό Προξενείο είναι εμφανής (η έκταση και των δύο κτιρίων ανήκε στον Λυγκούδη που έκτισε τα οικογενειακά 

Χρησιμοποιήθηκε σαν κατοικία του Ρώσου υποπρόξενου. Η δίρριχτη στέγη και ο φεγγίτης που απαντώνται σε αρκετά σπίτια της γειτονιάς (οικία Βενιζέλου, Σχολή Καλογραιών) πιθανά να έχουν δυτική 

των όψεων δηλώνει τοπικές επιρροές και αφομοίωση τοπικών. 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 

Σελ. 361 από 486 

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

Κατοικία 

ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & 

ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 

 

η και των δύο κτιρίων ανήκε στον Λυγκούδη που έκτισε τα οικογενειακά 

νιάς (οικία Βενιζέλου, Σχολή Καλογραιών) πιθανά να έχουν δυτική 



 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

 
 

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ/ΠΟΛΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 

Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ / 

ΧΑΛΕΠΑ 
ΟΙΚΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

Κτίριο διώροφο γραφικής προαστιακής αρχιτεκτονικής, τύπου βίλλας που χαρακτηρίζεται από ελεύθερη σύνθεση ετερόκλιτων στοιχείω

αναζητήσεις. Η δίρριχτη στέγη και η απλότητα στην μορφολόγηση των όψεων το κάνουν να συγγενεύει με τα άλλα σπίτια της γειτονιά του μηχ. Λυγκούδη, στενού φί

πυκνή βλάστηση που επιμελήθηκε ο ίδιος ο Βενιζέλος. Την τελική μορφή την έδωσε ο Βενιζέλο

 

 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

ΑΠΟΦΑΣΗ / ΦΕΚ ΕΙΔΟΣ 

ΟΙΚΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 63397/4799/ Δ-1161 α/ 27.11.1987/Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Κτίριο 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Κτίριο διώροφο γραφικής προαστιακής αρχιτεκτονικής, τύπου βίλλας που χαρακτηρίζεται από ελεύθερη σύνθεση ετερόκλιτων στοιχείων που παρουσιάζουν όως ένα αρμονικό σύνοο με τοπικές επιρροές και 

και η απλότητα στην μορφολόγηση των όψεων το κάνουν να συγγενεύει με τα άλλα σπίτια της γειτονιά του μηχ. Λυγκούδη, στενού φί

πυκνή βλάστηση που επιμελήθηκε ο ίδιος ο Βενιζέλος. Την τελική μορφή την έδωσε ο Βενιζέλος μετά από εκτεταμένες επισκευές το 1928 (ανοικτός εξώστης, προστατευμένη είσοδος κλπ).

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 

Σελ. 362 από 486 

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

 ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 

 

ν που παρουσιάζουν όως ένα αρμονικό σύνοο με τοπικές επιρροές και 

και η απλότητα στην μορφολόγηση των όψεων το κάνουν να συγγενεύει με τα άλλα σπίτια της γειτονιά του μηχ. Λυγκούδη, στενού φίλου του Κ. Βενιζέλου. Έχει μεγάλο κήπο με 

ς μετά από εκτεταμένες επισκευές το 1928 (ανοικτός εξώστης, προστατευμένη είσοδος κλπ). 



 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

 
 

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ/ΠΟΛΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 

Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ / 

ΧΑΛΕΠΑ 
 

(Δεν υπάρχει διαθέσιμη) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

ΑΠΟΦΑΣΗ / ΦΕΚ ΕΙΔΟΣ 

19537/α/ 12.05.2004/ Δ-569 α/ 25.05.2005/Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Οικόπεδο 

(Δεν υπάρχει διαθέσιμη)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

(Δεν υπάρχει διαθέσιμη) 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 
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ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

 

ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & 

ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 

6 

(Δεν υπάρχει διαθέσιμη) 



 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

 
 

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ/ΠΟΛΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 

Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ / 

ΧΑΝΙΑ 
ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟ 

Χαρακτηρίζουν την μπροστινή όψη της μεγάλης ιδιοκτησίας του Ορφανοτροφείου που εκτείνονται από πίσω στη θέση που άλλοτε ανήκε

έξω τπό την παλιά πόλη. Η ιδιοκτησία αυτή, είναι σημαντικός πνεύμονας πρασίνου μέσα στην πόλη δυστυχώς οικοδομείται ολοσχερώς

αρχιτεκτονικής κατά τα νεοκλασσικά πρότυπα και ένα τμήμα κατά τα Ενετικά Πρότυπα αντιπροσωπεύουν ιστορικές μνήμες του χώρου. Μαζί με τα γύρω αξιόλογα κτίρια

πόλη. 

 

 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

ΑΠΟΦΑΣΗ / ΦΕΚ ΕΙΔΟΣ 

63397/4799/ Δ-1161 α/ 27.11.1987/Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Κτίριο 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Χαρακτηρίζουν την μπροστινή όψη της μεγάλης ιδιοκτησίας του Ορφανοτροφείου που εκτείνονται από πίσω στη θέση που άλλοτε ανήκε στον Τεκέ των Μεβλεβίδων είναι από

έξω τπό την παλιά πόλη. Η ιδιοκτησία αυτή, είναι σημαντικός πνεύμονας πρασίνου μέσα στην πόλη δυστυχώς οικοδομείται ολοσχερώς (χωρίς να δοθεί η δυνατότητα Ειδικής Ρύθμισης). Απλά σπίτια μαζικής 

ικά πρότυπα και ένα τμήμα κατά τα Ενετικά Πρότυπα αντιπροσωπεύουν ιστορικές μνήμες του χώρου. Μαζί με τα γύρω αξιόλογα κτίρια

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 

Σελ. 364 από 486 

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

 ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ 

 

στον Τεκέ των Μεβλεβίδων είναι από τα λιγοστά κτίρια που υπήρχαν 

(χωρίς να δοθεί η δυνατότητα Ειδικής Ρύθμισης). Απλά σπίτια μαζικής 

ικά πρότυπα και ένα τμήμα κατά τα Ενετικά Πρότυπα αντιπροσωπεύουν ιστορικές μνήμες του χώρου. Μαζί με τα γύρω αξιόλογα κτίρια αποτελούν ένα πολεοδομικό κύτταρο στην 



 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

 
 

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ/ΠΟΛΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 

Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ / 

ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ 
ΠΑΛΑΙΟ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟ - ΔΕΞΑΜΕΝΗ

 

 

 

 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

ΑΠΟΦΑΣΗ / ΦΕΚ ΕΙΔΟΣ 

ΔΕΞΑΜΕΝΗ Δ-174 α/ 20.03.1998 
Δεξαμενή 

(νερού) 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 

Σελ. 365 από 486 

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟ 
ΚΝΩΣΣΟΥ & 

ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ 

 



 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

 
 

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ/ΠΟΛΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 

Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ / 

ΧΑΛΕΠΑ 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΤΙΡΙΩΝ 

Δεν διαθέτουμε πληροφορίες για την ιστορική συνέχεια του κτιρίου πιθανά να έχει ενετική καταγωγή και αργότερα να μετασκευάστη

έκταση γύρω του. Ενδιαφέρουσα τυπολογία κτιρίου Βενετσιάνικής και τούρκικης επιρροής με μεγάλη τοξωτή αυλόθυρα και δέυτερη με

μάντρες και τα απέναντι κτίρια καθορίζουν και χαρακτηρίζουν την ιδιαιτερότητα του δρομίσκου αυτού.

 

 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

ΑΠΟΦΑΣΗ / ΦΕΚ ΕΙΔΟΣ 

33612/2227/α/ 26.05.1987/ Δ-544 α/ 18.06.1987/Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Κτίριο 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Δεν διαθέτουμε πληροφορίες για την ιστορική συνέχεια του κτιρίου πιθανά να έχει ενετική καταγωγή και αργότερα να μετασκευάστηκε από τούρκους 

έκταση γύρω του. Ενδιαφέρουσα τυπολογία κτιρίου Βενετσιάνικής και τούρκικης επιρροής με μεγάλη τοξωτή αυλόθυρα και δέυτερη με πυλώνες που έχει κατεδαφιστεί. Η πρόσοψη στον δρομίσκο μαζί με τις 

τα απέναντι κτίρια καθορίζουν και χαρακτηρίζουν την ιδιαιτερότητα του δρομίσκου αυτού. 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 

Σελ. 366 από 486 

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

  

 

κε από τούρκους ιδιοκτήτες. Έχει πολλά υποστατικά και καλλιεργήσιμη 

πυλώνες που έχει κατεδαφιστεί. Η πρόσοψη στον δρομίσκο μαζί με τις 



 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

 
 

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ/ΠΟΛΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 

Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ / 

ΧΑΛΕΠΑ 
ΣΧΟΛΗ ΧΑΣΑΝ ΤΑΚ 

Κτίριο διώροφο νεοκλλασσικού ρυθμού, δίπλα στο άλλωτε κτίριο εξουσίας της πόλης, το παλάτι και το σπίτι του Βενιζέλου. Έχει α

Καλογραιών του Αγ. Ιωσήφ της Μασσαλίας. Αρχικά αποτελούσε την έπαυλη του εξ Αιγύπτου Χασάν Τακσή Πασά. Περιβάλλεται από μεγάλ

Χανίων (δίπλα στη θάλασσα). 

 

 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

ΑΠΟΦΑΣΗ / ΦΕΚ ΕΙΔΟΣ 

1880/196/α/ 15.01.1990/ Δ-31 α/ 30.01.1990/Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Κτίριο 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Κτίριο διώροφο νεοκλλασσικού ρυθμού, δίπλα στο άλλωτε κτίριο εξουσίας της πόλης, το παλάτι και το σπίτι του Βενιζέλου. Έχει αλλοιωθεί σημαντικά όταν αγοράστηκε και μετατράπηκε σε 

Καλογραιών του Αγ. Ιωσήφ της Μασσαλίας. Αρχικά αποτελούσε την έπαυλη του εξ Αιγύπτου Χασάν Τακσή Πασά. Περιβάλλεται από μεγάλη έκταση πράσινου σε ενδιαφέρον πολεοδομικό σημείο της πόλης των 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 

Σελ. 367 από 486 

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 

 

λλοιωθεί σημαντικά όταν αγοράστηκε και μετατράπηκε σε Γαλλική Σχολή 

η έκταση πράσινου σε ενδιαφέρον πολεοδομικό σημείο της πόλης των 



 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

 
 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ/ΠΟΛΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 

Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ / 

ΤΑΜΠΑΚΑΡΙΑ 
ΤΑΜΠΑΚΑΡΙΑ 

Συγκρότημα κτιρίων που αποτελεί μέρος του συνόλου των παλιών Ταμπακαρίων. Πέτρινα διώροφο και τριόροφο κτίρια αποτελούν αυτοτελή οικοδομικό θήλακα στη βραχώδη ακτή της Χαλεπάς

αρχιτεκτονική πέτρινων κτιρίων χωρίς μορφολογικά στοιχεία με ενδιαφέρουσα ογκοπλαστική σύνθεση. Το κτίριο όπως και το σύνολο

ενδιαφέροντος και φυσικού περιβάλλοντος. 

 

 

 

 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

ΑΠΟΦΑΣΗ / ΦΕΚ ΕΙΔΟΣ 

3058/316/α/ 30.01.1989/ Δ-70 α/ 10.02.1989/Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Κτίριο 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

των παλιών Ταμπακαρίων. Πέτρινα διώροφο και τριόροφο κτίρια αποτελούν αυτοτελή οικοδομικό θήλακα στη βραχώδη ακτή της Χαλεπάς

αρχιτεκτονική πέτρινων κτιρίων χωρίς μορφολογικά στοιχεία με ενδιαφέρουσα ογκοπλαστική σύνθεση. Το κτίριο όπως και το σύνολο των ταμπακαριών αξίζει να διατηρηθεί για λόγους ιστορικούς, πολεοδομικού 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 

Σελ. 368 από 486 

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΒΥΡΣΟΔΕΨΕΙΟ ΤΑΜΠΑΚΑΡΙΑ 

 

των παλιών Ταμπακαρίων. Πέτρινα διώροφο και τριόροφο κτίρια αποτελούν αυτοτελή οικοδομικό θήλακα στη βραχώδη ακτή της Χαλεπάς. Λιτή 

των ταμπακαριών αξίζει να διατηρηθεί για λόγους ιστορικούς, πολεοδομικού 



 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

 
 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ/ΠΟΛΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 

Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ / 

ΧΑΝΙΑ 
 

Διώροφη μονοκατοικία που κτίστηκε πάων σε σχέδια και επίβλεψη του μηχανικού Μιχ. Σαββάκη. Είναι χαρακτηριστικό 

γωνίες και στα ανοίγματα, υπέρθυρα και διακοσμητική κορνίζα στέγης. Κήπος στην όψη και στο πίσω μέρος του κτίρίου που χρησιμο

Λ. Μητσοτάκη 

 

 

 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

ΑΠΟΦΑΣΗ / ΦΕΚ ΕΙΔΟΣ 

397/84/α/ 08.01.1990/ Δ-24 α/ 26.01.1990/ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 
Δ-1060 α/ 02.09.1993, 80792/5329/α/ 29.07.1993 

Κτίριο 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Διώροφη μονοκατοικία που κτίστηκε πάων σε σχέδια και επίβλεψη του μηχανικού Μιχ. Σαββάκη. Είναι χαρακτηριστικό νεοκλασσικό δείγμα των αρχών του αιώνα με πλούσιο διάκοσμο όπως παραστάδες στις 

γωνίες και στα ανοίγματα, υπέρθυρα και διακοσμητική κορνίζα στέγης. Κήπος στην όψη και στο πίσω μέρος του κτίρίου που χρησιμοποιήθηκε διαδοχικά σαν σπίτι, Ιταλικό Προξενείο και

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 

Σελ. 369 από 486 

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 114 

 

νεοκλασσικό δείγμα των αρχών του αιώνα με πλούσιο διάκοσμο όπως παραστάδες στις 

ποιήθηκε διαδοχικά σαν σπίτι, Ιταλικό Προξενείο και σήμερα στεγάζει την κλινική 



 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

 
 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ/ΠΟΛΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 

Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ / 

ΧΑΝΙΑ 
ΟΙΚΙΑ ΝΑΝΩΛΗ ΜΑΝΤΟΥΚΗ 

Τούρκικο αρχοντικό με μεγάλο κήπο που μετασκευάστηκε αργότερα. Τυπικό δείγμα επαρχιακού νεοκλασσικού όπως εφαρμόστηκε στα Χαν

γύψινες τοξωτές κορνίζες γύρω από τα ανοίγματα, η χρωματιστή κορνίζα της στέψης κλπ. Είναι κτισμένο με ισόδομη λαξευτή λιθοδομή. Συνοδεύεται από υποστατικά λαϊκής νεοκλασσικής

έχει απομείνει από την οδό Δεβόγια βενετσιάνικο θύρωμα. 

 

 

 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

ΑΠΟΦΑΣΗ / ΦΕΚ ΕΙΔΟΣ 

63397/4799/ Δ-1161 α/ 27.11.1987/Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Κτίριο 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Τούρκικο αρχοντικό με μεγάλο κήπο που μετασκευάστηκε αργότερα. Τυπικό δείγμα επαρχιακού νεοκλασσικού όπως εφαρμόστηκε στα Χανιά με επιδράσεις και επιρροές από την τοπική παράδοση π.χ. οι 

χρωματιστή κορνίζα της στέψης κλπ. Είναι κτισμένο με ισόδομη λαξευτή λιθοδομή. Συνοδεύεται από υποστατικά λαϊκής νεοκλασσικής

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 

Σελ. 370 από 486 

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

Κτοικία ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 1 

 

ιά με επιδράσεις και επιρροές από την τοπική παράδοση π.χ. οι 

χρωματιστή κορνίζα της στέψης κλπ. Είναι κτισμένο με ισόδομη λαξευτή λιθοδομή. Συνοδεύεται από υποστατικά λαϊκής νεοκλασσικής αρχιτεκτονικής στα οποία 



 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

 
 

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ/ΠΟΛΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 

Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ / 

ΧΑΝΙΑ 
 

Τούρκικο αρχοντικό που κατά την τουρκοκρατία χρησιμοποιήθηκε σαν στρατώνας. Το 1919 αγοράστηκε από τον 

Αρχοντικό εποχής με ακροκέραμα, κολωνάκια και γλάστρες φτιαγμένα από τον αγγειοπλάστη Στρατουδάκη

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

ΑΠΟΦΑΣΗ / ΦΕΚ ΕΙΔΟΣ 

63397/4799/ Δ-1161 α/ 27.11.1987/Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Κτίριο 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Τούρκικο αρχοντικό που κατά την τουρκοκρατία χρησιμοποιήθηκε σαν στρατώνας. Το 1919 αγοράστηκε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη που το επισκεύασε ριζικά και του έδωσε τη σημερική του μορφή. 

Αρχοντικό εποχής με ακροκέραμα, κολωνάκια και γλάστρες φτιαγμένα από τον αγγειοπλάστη Στρατουδάκη 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 
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ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

 ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 

 

Κυριάκο Μητσοτάκη που το επισκεύασε ριζικά και του έδωσε τη σημερική του μορφή. 



 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

 

 

 Ενάλιες Αρχαιότητες 

Η Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων είναι Ειδική Περιφερειακή Υπηρεσία του ΥΠ.ΠΟ που έχει ως αποστολή 

την προστασία των ενάλιων αρχαιοτήτων. 

εναλίων αρχαίων και μέριμνα για την διασφάλιση αυτών, συντήρηση εναλίων αρχαίων, οργάνωση μουσείων 

εναλίων αρχαίων, εποπτεία έργου ινστιτούτων εναλίων δραστηριοτήτων, ωκεανογραφικών ιδρυμάτων και 

αποστολών, έλεγχο των θαλασσίων και υποβρυχίων δραστηριοτήτων που μπορούν να προκαλέσουν άμεση ή 

έμμεση βλάβη σε αρχαία, προώθηση της διαδικασίας αποδέσμευσης θαλασσίων περιοχών για υποβρύχια 

δραστηριότητα με αναπνευστκές συσκευές για εκπαιδευτικούς και ψυχα

Στα διοικητικά όρια των μελετώμενων Δημοτικών Ενοτήτων (Χανίων, Ελευθερίου Βενιζέλου, Θερίσου, 

Σούδας), έχει κηρυχθεί ως ενάλιος αρχαιολογικός χώρος ο κόλπος των Χανίων, ως ιστορικός τόπος και τόπος 

ιδιαίετρου φυσικού κάλλους που χρήζει ε

1242Β/16-10-1973). 

 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ

ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

 
ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

Η Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων είναι Ειδική Περιφερειακή Υπηρεσία του ΥΠ.ΠΟ που έχει ως αποστολή 

την προστασία των ενάλιων αρχαιοτήτων. Η Εφορεία ασκεί τις εξής δραστηριότητες: Εντοπισμό, έρευνα 

εναλίων αρχαίων και μέριμνα για την διασφάλιση αυτών, συντήρηση εναλίων αρχαίων, οργάνωση μουσείων 

εναλίων αρχαίων, εποπτεία έργου ινστιτούτων εναλίων δραστηριοτήτων, ωκεανογραφικών ιδρυμάτων και 

οστολών, έλεγχο των θαλασσίων και υποβρυχίων δραστηριοτήτων που μπορούν να προκαλέσουν άμεση ή 

έμμεση βλάβη σε αρχαία, προώθηση της διαδικασίας αποδέσμευσης θαλασσίων περιοχών για υποβρύχια 

δραστηριότητα με αναπνευστκές συσκευές για εκπαιδευτικούς και ψυχαγωγικούς σκοπούς.

Στα διοικητικά όρια των μελετώμενων Δημοτικών Ενοτήτων (Χανίων, Ελευθερίου Βενιζέλου, Θερίσου, 

Σούδας), έχει κηρυχθεί ως ενάλιος αρχαιολογικός χώρος ο κόλπος των Χανίων, ως ιστορικός τόπος και τόπος 

ιδιαίετρου φυσικού κάλλους που χρήζει ειδικής κρατικής προστασίας (ΥΑ Α/31/36582/2942/12

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 
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Η Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων είναι Ειδική Περιφερειακή Υπηρεσία του ΥΠ.ΠΟ που έχει ως αποστολή 

Εφορεία ασκεί τις εξής δραστηριότητες: Εντοπισμό, έρευνα 

εναλίων αρχαίων και μέριμνα για την διασφάλιση αυτών, συντήρηση εναλίων αρχαίων, οργάνωση μουσείων 

εναλίων αρχαίων, εποπτεία έργου ινστιτούτων εναλίων δραστηριοτήτων, ωκεανογραφικών ιδρυμάτων και 

οστολών, έλεγχο των θαλασσίων και υποβρυχίων δραστηριοτήτων που μπορούν να προκαλέσουν άμεση ή 

έμμεση βλάβη σε αρχαία, προώθηση της διαδικασίας αποδέσμευσης θαλασσίων περιοχών για υποβρύχια 

γωγικούς σκοπούς. 

Στα διοικητικά όρια των μελετώμενων Δημοτικών Ενοτήτων (Χανίων, Ελευθερίου Βενιζέλου, Θερίσου, 

Σούδας), έχει κηρυχθεί ως ενάλιος αρχαιολογικός χώρος ο κόλπος των Χανίων, ως ιστορικός τόπος και τόπος 

ιδικής κρατικής προστασίας (ΥΑ Α/31/36582/2942/12-10-1973/ΦΕΚ 



 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

 
 

 

Α.3.2.4. Λοιπά αξιόλογα στοιχεία πολιτιστικού 

 Μη κυρηγμένοι και μη οριοθετημένοι αρχαιολογικοί χώροι, μνημεία,μετόχια, εκκλησίες και μοναστήρια 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 

Δ.Ε. Χανίων 
Σπήλαιο Αγ. Ιωάννη στην 

περιοχή του Ψυχιατρείου 

κατοίκηση στην πόλη των Χανίων.

μέση νεολιθική (περ. 4500 π.Χ.) και φτάνει έως την πρώιμη 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

Λοιπά αξιόλογα στοιχεία πολιτιστικού – αρχιτεκτονικού - ιστορικού περιβάλλοντος  

Μη κυρηγμένοι και μη οριοθετημένοι αρχαιολογικοί χώροι, μνημεία,μετόχια, εκκλησίες και μοναστήρια 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΗ 

Το σπήλαιο παρουσιάζει την αρχαιότερη μέχρι σήμερα 

κατοίκηση στην πόλη των Χανίων. Η χρήση του ξεκινά από τη 

μέση νεολιθική (περ. 4500 π.Χ.) και φτάνει έως την πρώιμη 
πρωτομινωική εποχή (περ. 2800 - 2300/2150 π.Χ.) 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 
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Μη κυρηγμένοι και μη οριοθετημένοι αρχαιολογικοί χώροι, μνημεία,μετόχια, εκκλησίες και μοναστήρια  

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΗ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ 

 



 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

 
 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 

Δ.Ε. Χανίων 

Σπήλαιο Αγροκηπίου, 

εντός των εγκαταστάσεων 

του Μεσογειακού 

Αγρονομικού Ινστιτούτου 

Χανίων (Μ.Α.Ι.Χ.) 

Δ.Ε. Χανίων 
Ανώνυμο σπήλαιο, στην 

περιοχή του Αγίου Ιωάννη 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΗ 

Στο σπήλαιο μαρτυρείται λατρευτική χρήση από το τέλος 
του 5ου αι. π.Χ. έως το τέλος του 1ου αι. μ.Χ. 

 

 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 
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ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΗ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ 

 

 



 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

 
 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 

Δ.Ε. Χανίων 
Ύψωμα «Καυκάλα» στην  

Αγ. Κυριακή Χαλέπας 

Δ.Ε. Σούδας 

Σπήλαιο «Μπρεδολόγου», 

εντός του οικισμού των 

Τσικαλαριών 

Δ.Ε. Σούδας 

Σπήλαιο «Ζαχάρη τρύπα ή 

Σπήλιος του λατομείου» 

στην κοινότητα 

Τσικαλαριών 

Δ.Ε. Σούδας 
Θέση «Γρας Λιμνιωνάρι» 

στο Πλατάνι Σούδας 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΗ 

Έχουν εντοπιστεί τάφοι μινωικών χρόνων,  
καθώς και λείψανα οικισμού 

 

Έχει βρεθεί κεραμική υπονεολιθικών,  
μινωικών και ρωμαϊκών χρόνων 

Έχουν εντοπιστεί ρωμαϊκές θέρμες 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 
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ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΗ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ 

 

 

 

 



 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

 
 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 

Δ.Ε. Σούδας Περιοχή Καλάμι 
Έχει ανασκαφεί αγροικία των ελληνι

Δ.Ε. Σούδας Περιοχή Κυανής Ακτής 

Στην περιοχή της Κυανής Ακτής, έχουν εντοπιστεί οικιστικά 
λείψανα των αρχαϊκών χρόνων, εργαστηριακές εγκαταστάσεις 

ελληνιστικών χρόνων. Νότια της Κυανής Ακτής, στην περιοχή 
του ποταμού Κοιλιάρη, στη θέση Αράπης, έχουν εντοπιστεί 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΗ 

Έχει ανασκαφεί αγροικία των ελληνιστικών χρόνων, ενώ στην 
γύρω περιοχή εντοπίζονται διάσπαρτες αρχαιότητες 

Στην περιοχή της Κυανής Ακτής, έχουν εντοπιστεί οικιστικά 
λείψανα των αρχαϊκών χρόνων, εργαστηριακές εγκαταστάσεις 

της ύστερης αρχαιότητας, καθώς και νεκροταφείο των 
ελληνιστικών χρόνων. Νότια της Κυανής Ακτής, στην περιοχή 
του ποταμού Κοιλιάρη, στη θέση Αράπης, έχουν εντοπιστεί 

οικοδομικά λείψανα της ελληνιστικής περιόδου 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 
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ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΗ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ 

 

 



 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

 
 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 

Δ.Ε. Σούδας Θέση Αλωνάκια 

Η θέση βρίσκεται νότια της εθνικής οδού Χανίων 
στο ύψος της διασταύρωσης προς Μεγάλα Χωράφια. Έχει 

εντοπιστεί τμήμα νεκροταφείου, καθώς και πίθοι, πιθανότατα 

Δ.Ε. Σούδας Περιοχή Βλητέ Σούδας 
Στην πλαγιά που βρίσκεται βόρεια και ανατολικά της Σχολής 
Εμποροπλοιάρχου, υπά
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Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΗ 

Η θέση βρίσκεται νότια της εθνικής οδού Χανίων - Ρεθύμνης, 
στο ύψος της διασταύρωσης προς Μεγάλα Χωράφια. Έχει 

εντοπιστεί τμήμα νεκροταφείου, καθώς και πίθοι, πιθανότατα 
των μινωικών χρόνων 

Στην πλαγιά που βρίσκεται βόρεια και ανατολικά της Σχολής 
Εμποροπλοιάρχου, υπάρχουν σπηλαιώδη ορύγματα και έχει 

εντοπιστεί διάσπαρτη επιφανειακή κεραμική 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

 
 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 

Δ.Ε. Σούδας 
Περιοχή Ναυστάθμου 

Σούδας 

Στην περιοχή έχουν εντοπιστεί διάσπαρτες αρχαιότητες των 

Δ.Ε. ΘΕΡΙΣΟΥ 
Σπήλαιο «Κουλιέρη 

Σπήλιος» στα Μυλωνιανά 
Έχει 

Δ.Ε. ΘΕΡΙΣΟΥ Σπήλαιο «Τρύπα του κάτω 
φαραγγιού» στο Θέρισο 

Το σπήλαιο βρίσκεται μέσα στο φαράγγι που οδηγεί στον 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
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Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΗ 

Στην περιοχή έχουν εντοπιστεί διάσπαρτες αρχαιότητες των 
ιστορικών χρόνων 

Έχει βρεθεί κεραμική υπονεολιθικών και πρωτομινωικών χρόνων 

Το σπήλαιο βρίσκεται μέσα στο φαράγγι που οδηγεί στον 
οικισμό Θέρισο Σε έρευνα περισυλλέχθηκαν όστρακα 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

 
 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 

Δ.Ε. ΘΕΡΙΣΟΥ 

Σπήλαιο «Πάνω 

Σαρακήνα» στη θέση 

Αλιακές, τρία χιλιόμετρα 

νότια του οικισμού Θέρισο 

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε περισυλλέχθηκε κεραμική 

Δ.Ε. ΘΕΡΙΣΟΥ 
Αρχαιολογικός Χώρος 

Δέμπλας Βαρυπέτρου 

Βρίσκεται σε απόσταση 
των Χανίων και νότια του αρχαιολογικού χώρου στον Κάστελλο 

Πρωτομινωικού I και πρώιμου Πρωτομινωικού ΙΙ οικισμού

Δ.Ε. ΘΕΡΙΣΟΥ Περιοχή Πελεκαπίνας 
Έχουν εντοπιστεί 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΗ 

πρωτομινωικών χρόνων 

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε περισυλλέχθηκε κεραμική 
πρωτομινωικών και μέσο μινωικών χρόνων 

Βρίσκεται σε απόσταση περίπου 10 χλμ. νοτιοδυτικά της πόλης 
των Χανίων και νότια του αρχαιολογικού χώρου στον Κάστελλο 

Βαρυπέτρου. Έχει εντοπιστεί και ανασκαφεί τμήμα 
Πρωτομινωικού I και πρώιμου Πρωτομινωικού ΙΙ οικισμού 

Έχουν εντοπιστεί ταφικοί πίθοι, που χρονολογούνται στο τέλος 
του 1- αρχές 9ου αι. π.Χ. 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

 
 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 

Δ.Ε. ΘΕΡΙΣΟΥ 
Ιερός Ναός Τιμίου 

Σταυρού 

Δ.Ε. ΘΕΡΙΣΟΥ 

Τετράκλιτος Ιερός Ναός 

των 

Μιχαήλ Αρχαγγέλου, Αγίας 

Ειρήνης, Αγίου 

Χαραλάμπου και 

Κοιμήσεως της Θεοτόκου 

Δ.Ε. ΘΕΡΙΣΟΥ Ι.Ν. Αγ. Γεωργίου 

Δ.Ε. ΘΕΡΙΣΟΥ Ι.Ν. Παναγίας 

Δ.Ε. ΘΕΡΙΣΟΥ Ι.Ν. Αγ. Αντωνίου 

Δ.Ε. ΘΕΡΙΣΟΥ Ι.Ν. Αγ. Γεωργίου 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΗ 

 

 

Χρονολογείται τον 15ο αιώνα και είναι στο Θέρισο 

Χρονολογείται τον 17ο αιώνα και είναι στο Θέρισο 

Χρονολογείται τον 15ο αιώνα και είναι στα Περιβόλια 

Χρονολογείται τον 17ο αιώνα και είναι στα Περιβόλια 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

 
 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 

Δ.Ε. ΘΕΡΙΣΟΥ Ι.Ν. Αγ. Παντελεήμωνος Χρονολογείται τον 12

Δ.Ε. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 

Περιοχή εγκαταστάσεων 

Πολεμικού Ναυτικού στις 

Μουρνιές 

Έχει εντοπιστεί λάκκος 

Δ.Ε. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ Ι.Ν. Αγ. Γεωργίου 
Χρονολογείται τον 17

Δ.Ε. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ Αγ. Βαρβάρα Μουρνιών 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΗ 

Χρονολογείται τον 12ο – 15ο αιώνα και είναι στα Περιβόλια 

Έχει εντοπιστεί λάκκος απορριμμάτων με κεραμική μινωικών 
χρόνων, καθώς και λείψανα κτιρίου 

Χρονολογείται τον 17ο αιώνα και είναι στις Μουρνιές στη θέση 
Χαροδιά 

Έχει εντοπιστεί συγκρότημα ρωμαϊκών λουτρών 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

 
 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 

Δ.Ε. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ Μετόχι Καϊμακάμη 

Σώζεται η κτιριακή υποδομή του μετοχιού του αξιωματούχου 
της Τουρκικής Χωροφυλακής 

εποπτική θέαση. Τα σωζόμενα στοιχεία και οι περιτοιχίσεις με 
θολωτές σκοπιές παραπέμπουν σε κτιριακό συγκρότημα της 

Τουρκικής περιόδου, με την κατοικία του Αξιωματούχου και τα 

Δ.Ε. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 
Μετόχι άνω Μουλά 

Χανούμ  

Από το συγκρότημα σώζονται μόνο διάσπαρτα στοιχεία. Πρέπει 

συγκαταλέγεται η διαμόρφωση της κρήνης, του καταρράκτη και 
της λίμνης από την περίτεχνη διαμόρφωση του κήπου καθώς 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΗ 

Σώζεται η κτιριακή υποδομή του μετοχιού του αξιωματούχου 
της Τουρκικής Χωροφυλακής «Καϊμακάμη» σε ύψωμα με 

εποπτική θέαση. Τα σωζόμενα στοιχεία και οι περιτοιχίσεις με 
θολωτές σκοπιές παραπέμπουν σε κτιριακό συγκρότημα της 

Τουρκικής περιόδου, με την κατοικία του Αξιωματούχου και τα 
καταλύματα ευάριθμου προσωπικού στην οχυρή θέση 

 
Από το συγκρότημα σώζονται μόνο διάσπαρτα στοιχεία. Πρέπει 

να υπήρξε πολυτελής κατοικία. Στα σωζόμενα στοιχεία 
συγκαταλέγεται η διαμόρφωση της κρήνης, του καταρράκτη και 

της λίμνης από την περίτεχνη διαμόρφωση του κήπου καθώς 
και μία κλειστή υδατοδεξαμενή 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

 
 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 

Δ.Ε. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ Μετόχι Θόλοι  
Το σωζόμενο τμήμα απαρτίζεται από μία σειρά αιθουσών 

θολωτών κατασκευών από όπου προήλθε και η ονομασία του, 

Δ.Ε. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ Μετόχι Αγαδάκη  

Τα κτίσματα σε σχήμα Π περικλείουν μια εσωτερική αυλή. 
Σώζονται ορ

αυτά διακρίνεται η βάση από την εξωτερική αψίδα της πύλης, 
που φανερώνει την ενετική καταγωγή της αρχικής κατασκευής

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΗ 

Το σωζόμενο τμήμα απαρτίζεται από μία σειρά αιθουσών 
θολωτών κατασκευών από όπου προήλθε και η ονομασία του, 

και μία εκτεταμένη αίθουσα, πιθανώς ελαιουργείο 

Τα κτίσματα σε σχήμα Π περικλείουν μια εσωτερική αυλή. 
Σώζονται ορισμένα στοιχεία από τα βοηθητικά κτίσματα. Σε 

αυτά διακρίνεται η βάση από την εξωτερική αψίδα της πύλης, 
που φανερώνει την ενετική καταγωγή της αρχικής κατασκευής 
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ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΗ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ 

 

 



 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

 
 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 

Δ.Ε. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ Μετόχι Τσίγκρη  

Σώζονται, η θέση του πηγαδιού και ορισμένα από τα πάλαια 
κτίσματα σε ερειπώδη κατάσταση. Σε ένα από αυτό υπάρχει 

τόξα ισόγειας αίθουσας, ενώ ένα υπόλειμμα σπα συνήθη 
γλυπτικό διάκοσμο χαμάμ, 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
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Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΗ 

Σώζονται, η θέση του πηγαδιού και ορισμένα από τα πάλαια 
κτίσματα σε ερειπώδη κατάσταση. Σε ένα από αυτό υπάρχει 

τόξα ισόγειας αίθουσας, ενώ ένα υπόλειμμα σπα συνήθη 
γλυπτικό διάκοσμο χαμάμ, μαρτυρεί την ύπαρξη αυτού του 

στοιχείου της τουρκικής περιόδου 
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ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΗ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ 

 



 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

 
 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 

Δ.Ε. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ Μετοχάκι  

Διατηρεί ελάχιστα μόνο στοιχεία. Τα πιο 
που πιθανόν ανήκει σε μεγάλη αίθουσα και ίχνη από βάση 
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Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΗ 

Διατηρεί ελάχιστα μόνο στοιχεία. Τα πιο διακριτά είναι ένα τόξο 
που πιθανόν ανήκει σε μεγάλη αίθουσα και ίχνη από βάση 

ενετικού κτιρίου 
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ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΗ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ 

 



 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

 
 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 

Δ.Ε. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ Μετόχι Χαιδέρ Αγά  

Περιτοιχισμένος χώρος, ημικατεστραμμένος (με νέα κτίσματα). 
Σώζεται τμήμα τοίχου που μαρτυρεί την ύπαρξη ψηλοτάβανης 

αίθουσας με διπλή σειρά παραθύρων, παρακυπτικών και 

Δ.Ε. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ Μετόχι Παναγιάς ή Φεσσά 

Το συγκρότημα οργανώνεται γύρω οπό μια αυλή. Μία επιμήκης 
διώροφη πτέρυγα με στοά μορφώνει τη βόρεια παρειά 

μετοχιού. Στη στοά υπάρχει εστία. Δυτικά του συγκροτήματος 
και σε επαφή με αυτό βρίσκεται μια μικρή μονόχωρη εκκλησία 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
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Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΗ 

Περιτοιχισμένος χώρος, ημικατεστραμμένος (με νέα κτίσματα). 
Σώζεται τμήμα τοίχου που μαρτυρεί την ύπαρξη ψηλοτάβανης 

αίθουσας με διπλή σειρά παραθύρων, παρακυπτικών και 
φωτιστικών 

Το συγκρότημα οργανώνεται γύρω οπό μια αυλή. Μία επιμήκης 
διώροφη πτέρυγα με στοά μορφώνει τη βόρεια παρειά του 

μετοχιού. Στη στοά υπάρχει εστία. Δυτικά του συγκροτήματος 
και σε επαφή με αυτό βρίσκεται μια μικρή μονόχωρη εκκλησία 

αφιερωμένη στην Πανάγια 
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ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΗ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ 

 

 



 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

 
 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 

Δ.Ε. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ Μετόχι Χάτζαλη  
Κατατμημένο σε πολλαπλές κατοικίες, έχει υποστεί σημαντικές 
επεμβάσεις και αλλοιώσεις. Ωστόσο αναγνωρίζονται πολλά από 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
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Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΗ 

Κατατμημένο σε πολλαπλές κατοικίες, έχει υποστεί σημαντικές 
επεμβάσεις και αλλοιώσεις. Ωστόσο αναγνωρίζονται πολλά από 

τα στοιχεία της αρχικής συγκρότησης 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
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ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΗ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ 

 



 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

 
 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 

Δ.Ε. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 
Μετόχι κάτω Μουλά 

Χανούμ  

Σώζεται η κεντρική πύλη του συγκροτήματος με το εσωτερικό 

ημιερειπιώδη κατάσταση, ενώ
μετετράπη σε σύγχρονες κατοικίες, με διακριτά τα στοιχεία του 
αρχικού κτίσματος. Στο δυτικό περιτοίχισμα σώζεται θολωτή 

Δ.Ε. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ Μετόχι Σουρλάντο  

Το συγκρότημα απαρτίζεται από δύο παράλληλους όγκους που 
ορίζουν μια περίκλειστη αυλή με βοτσαλωτό. Η πύλη της αυλής 

είναι κατεστραμμένη. Η εξωτερική δυτική πλευρά του είναι 
διαμορφωμένη με διακριτούς λοξευμένους γωνιόλιθους. Στη 

βόρεια παρειά της αυλής τρεις χαρακτηριστικές κόγχες πρέπει 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
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Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΗ 

Σώζεται η κεντρική πύλη του συγκροτήματος με το εσωτερικό 
και εξωτερικό τόξο, η πτέρυγα δυτικά της πύλης, σε 

ημιερειπιώδη κατάσταση, ενώ η ανατολική πτέρυγα έχει 
μετετράπη σε σύγχρονες κατοικίες, με διακριτά τα στοιχεία του 
αρχικού κτίσματος. Στο δυτικό περιτοίχισμα σώζεται θολωτή 

κατασκευή που στεγάζει το πηγάδι. 

Το συγκρότημα απαρτίζεται από δύο παράλληλους όγκους που 
ορίζουν μια περίκλειστη αυλή με βοτσαλωτό. Η πύλη της αυλής 

είναι κατεστραμμένη. Η εξωτερική δυτική πλευρά του είναι 
διαμορφωμένη με διακριτούς λοξευμένους γωνιόλιθους. Στη 

βόρεια παρειά της αυλής τρεις χαρακτηριστικές κόγχες πρέπει 
να χρησίμευαν ως ταΐστρες ζώων. 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

 
 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 

Δ.Ε. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ Μετόχι κάτω Πασακάκι  
Τα σημαντικότερα σωζόμενα στοιχεία είναι: Η είσοδος, μια 

πτέρυγα εργατικών κατοικιών, το πηγάδι και η αυλή που έχει 

Δ.Ε. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ Μετόχι πάνω Πασακάκι  

Σώζονται ίχνη του λιθόστρωτου δαπέδου της αυλής. Στην όψη
προς αυτή διακρίνεται ο σχηματισμός από τρία επάλληλα τόξα. 
Στην νοτιά πλευρά υπάρχει ψηλοτάβανη αίθουσα σε όροφο με 

δύο σειρές παραθύρων ενώ στη δυτική σώζεται τοξωτό άνοιγμα 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
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Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΗ 

Τα σημαντικότερα σωζόμενα στοιχεία είναι: Η είσοδος, μια 
πτέρυγα εργατικών κατοικιών, το πηγάδι και η αυλή που έχει 

διαστρωθεί με πλάκες Καρύστου με ανιστορικό τρόπο 

Σώζονται ίχνη του λιθόστρωτου δαπέδου της αυλής. Στην όψη 
προς αυτή διακρίνεται ο σχηματισμός από τρία επάλληλα τόξα. 
Στην νοτιά πλευρά υπάρχει ψηλοτάβανη αίθουσα σε όροφο με 

δύο σειρές παραθύρων ενώ στη δυτική σώζεται τοξωτό άνοιγμα 
που οδηγεί στον κήπο 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

 
 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 

Δ.Ε. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ Μετόχι Γδερνέτο  

Το συγκρότημα διατάσσεται γύρω οπό μια κεντρική αυλή. Η 
είσοδος γίνεται από στεγασμένο πέρασμα. Μία δεύτερη αυλή 
βρίσκεται στο νοτιοδυτικό τμήμα του. Σε α
τόξα ισογείου κτίσματος, ενώ υπάρχει φούρνος και δεξαμενή

Δ.Ε. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ Μετόχι Τσεπέτη  

Το συγκρότημα συντίθετα
διατεταγμένες. Τη βόρεια πτέρυγα καταλαμβάνει αίθουσα με 
οξυκόρυφα τόξα. Ένας ψηλός μαντρότοιχος συνδέει τις δύο 

πτέρυγες και οργανώνει μια περίκλειστη διευρυμένη αυλή που 
λειτουργεί σε δυο επίπεδα. Η νότια πτέρυγα έχει υποστεί

σύγχρονες προσθήκες που αλλοιώνουν τον χαρακτήρα του.
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΗ 

Το συγκρότημα διατάσσεται γύρω οπό μια κεντρική αυλή. Η 
είσοδος γίνεται από στεγασμένο πέρασμα. Μία δεύτερη αυλή 
βρίσκεται στο νοτιοδυτικό τμήμα του. Σε αυτή διακρίνονται 
τόξα ισογείου κτίσματος, ενώ υπάρχει φούρνος και δεξαμενή 

Το συγκρότημα συντίθεται από δύο πτέρυγες παράλληλα 
διατεταγμένες. Τη βόρεια πτέρυγα καταλαμβάνει αίθουσα με 
οξυκόρυφα τόξα. Ένας ψηλός μαντρότοιχος συνδέει τις δύο 

πτέρυγες και οργανώνει μια περίκλειστη διευρυμένη αυλή που 
λειτουργεί σε δυο επίπεδα. Η νότια πτέρυγα έχει υποστεί 

σύγχρονες προσθήκες που αλλοιώνουν τον χαρακτήρα του. 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 

Δ.Ε. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ Μετόχι Καλλιτεράκη  

βοτσαλωτή αυλή, στραμμένη στο βορρά. Το σύνολο διατηρεί 
σημαντικά αρχιτεκτονικά οτοιχεία των αρχικών κατασκευών, 
τόσο στην πτέρυγα του ελαιοτριβείου και κηρυγμένο όσο και 
στα καταλύματα του προσωπικού, όπου διακρίνονται τοξωτά 
υπέρθυρα, πλαί

Δ.Ε. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ Μετόχι Ησυχάκη  

Το πλέον
κτιριακό συγκρότημα της ενετικής περιόδου κηρυγμένο ως 

διατηρητέο. Διαθέτει τον μοναδικό σε αρκετά καλή κατάσταση 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
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ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΗ 

Το συγκρότημα σε σχήμα Π περικλείει μία εσωτερική 
βοτσαλωτή αυλή, στραμμένη στο βορρά. Το σύνολο διατηρεί 
σημαντικά αρχιτεκτονικά οτοιχεία των αρχικών κατασκευών, 
τόσο στην πτέρυγα του ελαιοτριβείου και κηρυγμένο όσο και 
στα καταλύματα του προσωπικού, όπου διακρίνονται τοξωτά 
υπέρθυρα, πλαίσια παραθύρων και κλίμακες. Τμήματα του 

έχουν αναπλαστεί σε σύγχρονες, μόνιμες κατοικίες. 

Το πλέον αναλλοίωτο και σημαντικό από αρχιτεκτονική άξια 
κτιριακό συγκρότημα της ενετικής περιόδου κηρυγμένο ως 

διατηρητέο. Διαθέτει τον μοναδικό σε αρκετά καλή κατάσταση 
αναγεννησιακό κήπο της Κρήτης 
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 

Δ.Ε. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ Μετόχι Πετρή Μπέη  

Η γενική συγκρότηση της κτιριακής υποδομής, χαρακτηρίζεται 
από την ύπαρξη δύο επάλληλων περίκλειστων αυλών. Η πρώτη 
οριοθετείται από βοηθητικά κτίσματα, ενώ
τον προαύλιο χώρο του κεντρικού κτιρίου. Από τα σημαντικά 
σωζόμενα στοιχεία είναι η ανατολική όψη προστατευμένη με 

Δ.Ε. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ Μετόχι Χαμίτ Μπέη  

Σημαντικό κτιριακό συγκρότημα που έχει υποστεί σημαντικές 
αλλοιώσεις ως προς το εσωτερικό του κατά την πρόσφατη 
χρήση

Κατά την περίοδο της ακμής του έχουν φιλοξενηθεί σημαντικές 

αυτοκράτειρα Ευγενία του Ναπολέοντα Γ κ.α. Ιστορημένη είναι 
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ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΗ 

Η γενική συγκρότηση της κτιριακής υποδομής, χαρακτηρίζεται 
από την ύπαρξη δύο επάλληλων περίκλειστων αυλών. Η πρώτη 
οριοθετείται από βοηθητικά κτίσματα, ενώ η δεύτερη αποτελεί 
τον προαύλιο χώρο του κεντρικού κτιρίου. Από τα σημαντικά 
σωζόμενα στοιχεία είναι η ανατολική όψη προστατευμένη με 

ψηλά στηθαία και η καπνοδόχος. 

Σημαντικό κτιριακό συγκρότημα που έχει υποστεί σημαντικές 
αλλοιώσεις ως προς το εσωτερικό του κατά την πρόσφατη 
χρήση του ως λέσχη αξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού. 

Κατά την περίοδο της ακμής του έχουν φιλοξενηθεί σημαντικές 
προσωπικότητες της εποχής, Σουλτάνος, Πρίγκιπας, η 

αυτοκράτειρα Ευγενία του Ναπολέοντα Γ κ.α. Ιστορημένη είναι 
η εξαιρετική διαμόρφωση των κήπων του. 
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ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

 
 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 

Δ.Ε. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ Κόκκινο Μετόχι  

Κτίριο ορθογωνικής κάτοψης που αναπτύσσεται σε τρία επίπεδα 
που στην πρωταρχική του μορ

Χαρακτηριστικό είναι το κόκκινο υγρόχρωμα που ο χρόνος του 
έχει προσδώσει μια ζωγραφική ματιέρα. Σώζεται επίσης το 
εσωτερικό τόξο της κεντρικής πύλης και το πηγάδι. Έχει 

χρησιμοποιηθεί ως σκηνικό για την ταινία του Μ. Κακογιάννη 

Δ.Ε. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ Μετόχι Λούρδα Χαμάμ  

Το συγκρότημα διατάσσεται γύρω από μία κεντρική αυλή με 

πτέρυγα καταλαμβάνει αίθουσα με πολλαπλά τόξα. Σώζεται το 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
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Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΗ 

Κτίριο ορθογωνικής κάτοψης που αναπτύσσεται σε τρία επίπεδα 
που στην πρωταρχική του μορφή θα στεγαζόταν με δώμα. 

Χαρακτηριστικό είναι το κόκκινο υγρόχρωμα που ο χρόνος του 
έχει προσδώσει μια ζωγραφική ματιέρα. Σώζεται επίσης το 
εσωτερικό τόξο της κεντρικής πύλης και το πηγάδι. Έχει 

χρησιμοποιηθεί ως σκηνικό για την ταινία του Μ. Κακογιάννη 
"Ζορμπάς α Έλληνας" 

Το συγκρότημα διατάσσεται γύρω από μία κεντρική αυλή με 
σωζόμενο το βοτσαλωτό της δάπεδο. Την βορειοδυτική 

πτέρυγα καταλαμβάνει αίθουσα με πολλαπλά τόξα. Σώζεται το 
λουτρό (χαμάμ) της τουρκικής περιόδου με περίτεχνη 

διακόσμηση. 
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 

Δ.Ε. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ Ι.Ν. Αγίων Σαράντα  

Πρόκειται για την εκκλησία της συνοικίας των Αγίων Σαράντα 
του οικισμού Νεροκούρου, 50 μ, βόρεια της Εθνικής οδού
Αναφέρεται στην εκκλησιαστική απογραφή του 1637, ως 

Δ.Ε. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 

Ι.Ν. Αγ. Ιωάννη 

Βαλλενιανών 

 

Βρίσκεται νότια του μετοχιού Καλλιτεράκη στην ίδια ευθεία, 
πάνω από την Εθνική οδό. Πρόκειται για μικρή 
εκκλησία με πρόναο. Φέρει ενισχυτικούς τοίχους στις δύο 

πλαϊνές πλευρές του. Η όψη του πρόναου φέρει θύρωμα με 

Δ.Ε. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 

Μοναστήρι Ζωοδόχου 

Πηγής  
 
 

Βρίσκεται στη μέση της κοινότητας. Μια προφορική παράδοση ανάγει την ίδρυση το 1400. Απο επίσημα έγγραφα ιστορικά βεβαιωμένα 
πρόγονοι του Ιωάννη Χαρτοφύλακα ίδρυσαν τη Μονή περί το 1560. Ο Ναός υπήρχε και προηγουμένως με μερικά οικήματα ως οικογενεια

ναός των Χαρτοφυλάκων. Οι προγόνοι του Ιωάννη ίδρυσαν τη Μονή και ο πατήρ του, Χριστόφορος, την παρεχώρησε για εγκατάσταση 
καλογήρων, αφού την προικόδοτησε με μερικά κτήματα για τη συντήρηση τους. Κώδικας παλιός που να αναφέρεται
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Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΗ 

Πρόκειται για την εκκλησία της συνοικίας των Αγίων Σαράντα 
του οικισμού Νεροκούρου, 50 μ, βόρεια της Εθνικής οδού. 
Αναφέρεται στην εκκλησιαστική απογραφή του 1637, ως 

ανήκουσα στη μονή της Αγίας Αικατερίνης. 

Βρίσκεται νότια του μετοχιού Καλλιτεράκη στην ίδια ευθεία, 
πάνω από την Εθνική οδό. Πρόκειται για μικρή μονόχωρη 
εκκλησία με πρόναο. Φέρει ενισχυτικούς τοίχους στις δύο 

πλαϊνές πλευρές του. Η όψη του πρόναου φέρει θύρωμα με 
παραστάδες και οξυκόρυφο τόξο στην επίστεψη. 

Βρίσκεται στη μέση της κοινότητας. Μια προφορική παράδοση ανάγει την ίδρυση το 1400. Απο επίσημα έγγραφα ιστορικά βεβαιωμένα 
πρόγονοι του Ιωάννη Χαρτοφύλακα ίδρυσαν τη Μονή περί το 1560. Ο Ναός υπήρχε και προηγουμένως με μερικά οικήματα ως οικογενεια

ναός των Χαρτοφυλάκων. Οι προγόνοι του Ιωάννη ίδρυσαν τη Μονή και ο πατήρ του, Χριστόφορος, την παρεχώρησε για εγκατάσταση 
καλογήρων, αφού την προικόδοτησε με μερικά κτήματα για τη συντήρηση τους. Κώδικας παλιός που να αναφέρεται

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
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Βρίσκεται στη μέση της κοινότητας. Μια προφορική παράδοση ανάγει την ίδρυση το 1400. Απο επίσημα έγγραφα ιστορικά βεβαιωμένα οι 
πρόγονοι του Ιωάννη Χαρτοφύλακα ίδρυσαν τη Μονή περί το 1560. Ο Ναός υπήρχε και προηγουμένως με μερικά οικήματα ως οικογενειακός 

ναός των Χαρτοφυλάκων. Οι προγόνοι του Ιωάννη ίδρυσαν τη Μονή και ο πατήρ του, Χριστόφορος, την παρεχώρησε για εγκατάσταση 
καλογήρων, αφού την προικόδοτησε με μερικά κτήματα για τη συντήρηση τους. Κώδικας παλιός που να αναφέρεται  το ιστορικό της ίδρυσης 
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(Δεν υπάρχει διαθέσιμη 
φωτογραφία) 

Χρυσοπηγής διατηρούνται πολύτιμα κειμήλια τα οποία παρουσιάζουν μεγάλο ιστορικό και θρησκευτικό ενδιαφέρον. Στη Χρυσοπηγή άνη
παλαιότερα τα Μονασ
έδρα του Ηγούμενου των τριών μοναστηριών. Τις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα η Χρυσοπηγή βρισκόταν σε μεγάλη ακμή, με δεκαπέ
περίπου καλό

Κατσιφαριανώ
απελευθέρωση είχαν μείνει μόνο τρείς καλόγεροι, ο Αθανάσιος Πενθερουδάκης, Ιερόθεος Βαλαδάκης και Κάλλιστος Γλυνιαδάκης. Πολλ

πωλήθηκαν σε ιδιώτες και υπηρεσίες. Ο σταθμός Γεωργικής Έρευνας, η Υ.Ε.Β, το Δασαρχείο, το Συσκευαστήριο μανταρινοπαραγωγών κ

Τη δεκαετία 1980
επέκταση σχολείου, νεκροταφείου, δρόμων κλπ. Το 1946

Κρήτης πριν μεταστεγαστεί στην Αγία Τριάδα Ακρωτηρίου. Τη δεκαετία του 1960 απεβίωσαν οι δύο Ιερομόναχοι Αθανάσιος Πενθερουδά
και Ιερόθεος Βαλαδάκης, προσήλθαν όμως δύο νεότεροι μοναχοί, ο

τον Κάλλιστο Γλυνιαδάκη, παρέμειναν στη μονή μέχρι το 1976, όπου υπέργηροι πιά μετοίκησαν οι μέν Κάλλιστος και Αγαθάγγελος στ
ίδρυμα Αγίου Νεκταρίου, ο δε Μεθόδιος στην Αγία Τριάδα. Τον ίδιο

συναισθηματικών δεσμών με το μοναστήρι και τους αποχωρήσαντε
εργατικότητα και τη φιλοξενία τους απέκτησαν την απόλυτη εμπιστοσύνη και αγάπη όχι μόνο των κατοίκων της περιοχής, αλλα και τ

Σήμερα το μοναστήρι σ
περιοχής. Γνωστό όχι μόνο ανά το πανελλήνιο αλλά και σε πολλές ξένες χώρες, χιλιάδες επισκέπτες το επισκέπτονται κάθε χρόνο, 
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ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΗ 

της Μονής δεν υπάρχει, ούτε καμιά κτητορική επιγραφή. Το έτος1863 το αναγραφόμενο στην είσοδο του ναού είναι προφανώς έτος 
ανακαινίσεως του. Το πρώτο μικρό εκκλησάκι των Χαρτοφυλάκων, βυζαντινού ρυθμού, βρίσκεται στη μέση του σημερινού ναού. 
Προστέθηκαν κατόπιν τα παρεκκλήσια της Αγίας Αικατερίνης και του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου και ο πρόναος. Στην ιερά μονή 

Χρυσοπηγής διατηρούνται πολύτιμα κειμήλια τα οποία παρουσιάζουν μεγάλο ιστορικό και θρησκευτικό ενδιαφέρον. Στη Χρυσοπηγή άνη
παλαιότερα τα Μοναστήρια της Αγίας Κυριακής στα Περιβόλια και του Αγίου Ελευθερίου στις Μουρνιές, το οποίο σε κάποια εποχή υπήρξε και 
έδρα του Ηγούμενου των τριών μοναστηριών. Τις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα η Χρυσοπηγή βρισκόταν σε μεγάλη ακμή, με δεκαπέ
περίπου καλόγερους, πολλές καλλιεργημένες εκτάσεις με ελαιόδεντρα, εσπεριδοειδή, αμπέλια, καρποχώραφα, κοπάδια (αιγοπρόβατα) κ.α. Οι 

δίαφοροι εργαζόμενοι της μονής διέμεναν σε κτίσματα που βρίσκονταν εκεί που είναι σήμερα το νεκροταφείο του Αγίου Γεωργίου 
Κατσιφαριανών. Ο ρυθμός αυτός με μικρή κάμψη κράτησε μέχρι τη Γερμανική κατοχή 1941

απελευθέρωση είχαν μείνει μόνο τρείς καλόγεροι, ο Αθανάσιος Πενθερουδάκης, Ιερόθεος Βαλαδάκης και Κάλλιστος Γλυνιαδάκης. Πολλ
κτήματα της μονής περιήλθαν στο εφεδρικό ταμείο και μοιράστηκαν στους εφέδρους πολεμιστές, αλλά καταπατήθηκαν και αρκετά 

πωλήθηκαν σε ιδιώτες και υπηρεσίες. Ο σταθμός Γεωργικής Έρευνας, η Υ.Ε.Β, το Δασαρχείο, το Συσκευαστήριο μανταρινοπαραγωγών κ
αεροστρόβιλοι ΔΕΗ Ξυλοκαμάρας, έχουν εγκατασταθεί σε πρώην κτήματα την Χρυσοπηγής.

Τη δεκαετία 1980-90 παρεχηρήθηκαν απο τη μονή προς την τότε κοινότητα Νεροκούρου αρκετά αγροτεμάχια για παιδικές χαρές, Γυμνάσιο, 
επέκταση σχολείου, νεκροταφείου, δρόμων κλπ. Το 1946-47 για δύο χρόνια στεγάστηκε στα κτήρια της μονής η Εκκλησιαστική Σχολή 

Κρήτης πριν μεταστεγαστεί στην Αγία Τριάδα Ακρωτηρίου. Τη δεκαετία του 1960 απεβίωσαν οι δύο Ιερομόναχοι Αθανάσιος Πενθερουδά
και Ιερόθεος Βαλαδάκης, προσήλθαν όμως δύο νεότεροι μοναχοί, ο Μεθόδιος Κωστοξενάκης και ο Αγαθάγγελος Θωμαδάκης, όπου μαζί με 

τον Κάλλιστο Γλυνιαδάκη, παρέμειναν στη μονή μέχρι το 1976, όπου υπέργηροι πιά μετοίκησαν οι μέν Κάλλιστος και Αγαθάγγελος στ
ίδρυμα Αγίου Νεκταρίου, ο δε Μεθόδιος στην Αγία Τριάδα. Τον ίδιο χρόνο το μοναστήρι έγινε γυναικείο. Τρείς νέες καλόγριες προερχόμενες 

απο την Ηπειρωτική Ελλάδα παρέλαβαν τη μονή. Στην αρχή οι κάτοικοι της περιοχής τις δέχτηκαν με κάποια επιφυλακτικότητα λόγω 
συναισθηματικών δεσμών με το μοναστήρι και τους αποχωρήσαντες μοναχούς. Πολύ γρήγορα όμως με τη μόρφωση, την ευσέβεια, την 
εργατικότητα και τη φιλοξενία τους απέκτησαν την απόλυτη εμπιστοσύνη και αγάπη όχι μόνο των κατοίκων της περιοχής, αλλα και τ

πόλεως των Χανίων και γενικότερα του Νομού.
Σήμερα το μοναστήρι συνεχώς ανακαινιζόμενο προσερχόμενων και νέων καλογριών απο όλα τα μέρη της Ελλάδος έχει γίνει το κόσμημα της 
περιοχής. Γνωστό όχι μόνο ανά το πανελλήνιο αλλά και σε πολλές ξένες χώρες, χιλιάδες επισκέπτες το επισκέπτονται κάθε χρόνο, 

και ξένοι. 
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της Μονής δεν υπάρχει, ούτε καμιά κτητορική επιγραφή. Το έτος1863 το αναγραφόμενο στην είσοδο του ναού είναι προφανώς έτος 
ανακαινίσεως του. Το πρώτο μικρό εκκλησάκι των Χαρτοφυλάκων, βυζαντινού ρυθμού, βρίσκεται στη μέση του σημερινού ναού. 

τόπιν τα παρεκκλήσια της Αγίας Αικατερίνης και του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου και ο πρόναος. Στην ιερά μονή 
Χρυσοπηγής διατηρούνται πολύτιμα κειμήλια τα οποία παρουσιάζουν μεγάλο ιστορικό και θρησκευτικό ενδιαφέρον. Στη Χρυσοπηγή άνηκαν 

τήρια της Αγίας Κυριακής στα Περιβόλια και του Αγίου Ελευθερίου στις Μουρνιές, το οποίο σε κάποια εποχή υπήρξε και 
έδρα του Ηγούμενου των τριών μοναστηριών. Τις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα η Χρυσοπηγή βρισκόταν σε μεγάλη ακμή, με δεκαπέντε 

γερους, πολλές καλλιεργημένες εκτάσεις με ελαιόδεντρα, εσπεριδοειδή, αμπέλια, καρποχώραφα, κοπάδια (αιγοπρόβατα) κ.α. Οι 
δίαφοροι εργαζόμενοι της μονής διέμεναν σε κτίσματα που βρίσκονταν εκεί που είναι σήμερα το νεκροταφείο του Αγίου Γεωργίου 

ν. Ο ρυθμός αυτός με μικρή κάμψη κράτησε μέχρι τη Γερμανική κατοχή 1941-45, όπου άρχισε ραγδαία η παρακμή. Μετά την 
απελευθέρωση είχαν μείνει μόνο τρείς καλόγεροι, ο Αθανάσιος Πενθερουδάκης, Ιερόθεος Βαλαδάκης και Κάλλιστος Γλυνιαδάκης. Πολλά 

ονής περιήλθαν στο εφεδρικό ταμείο και μοιράστηκαν στους εφέδρους πολεμιστές, αλλά καταπατήθηκαν και αρκετά 
πωλήθηκαν σε ιδιώτες και υπηρεσίες. Ο σταθμός Γεωργικής Έρευνας, η Υ.Ε.Β, το Δασαρχείο, το Συσκευαστήριο μανταρινοπαραγωγών και οι 

Ξυλοκαμάρας, έχουν εγκατασταθεί σε πρώην κτήματα την Χρυσοπηγής. 
90 παρεχηρήθηκαν απο τη μονή προς την τότε κοινότητα Νεροκούρου αρκετά αγροτεμάχια για παιδικές χαρές, Γυμνάσιο, 

δύο χρόνια στεγάστηκε στα κτήρια της μονής η Εκκλησιαστική Σχολή 
Κρήτης πριν μεταστεγαστεί στην Αγία Τριάδα Ακρωτηρίου. Τη δεκαετία του 1960 απεβίωσαν οι δύο Ιερομόναχοι Αθανάσιος Πενθερουδάκης 

Μεθόδιος Κωστοξενάκης και ο Αγαθάγγελος Θωμαδάκης, όπου μαζί με 
τον Κάλλιστο Γλυνιαδάκη, παρέμειναν στη μονή μέχρι το 1976, όπου υπέργηροι πιά μετοίκησαν οι μέν Κάλλιστος και Αγαθάγγελος στο 

χρόνο το μοναστήρι έγινε γυναικείο. Τρείς νέες καλόγριες προερχόμενες 
απο την Ηπειρωτική Ελλάδα παρέλαβαν τη μονή. Στην αρχή οι κάτοικοι της περιοχής τις δέχτηκαν με κάποια επιφυλακτικότητα λόγω 

ς μοναχούς. Πολύ γρήγορα όμως με τη μόρφωση, την ευσέβεια, την 
εργατικότητα και τη φιλοξενία τους απέκτησαν την απόλυτη εμπιστοσύνη και αγάπη όχι μόνο των κατοίκων της περιοχής, αλλα και της 

πόλεως των Χανίων και γενικότερα του Νομού. 
υνεχώς ανακαινιζόμενο προσερχόμενων και νέων καλογριών απο όλα τα μέρη της Ελλάδος έχει γίνει το κόσμημα της 

περιοχής. Γνωστό όχι μόνο ανά το πανελλήνιο αλλά και σε πολλές ξένες χώρες, χιλιάδες επισκέπτες το επισκέπτονται κάθε χρόνο, Έλληνες 
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Δ.Ε. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ Προφήτης Ηλίας  

Βρίσκεται στα δυτικά του οικισμού των Μουρνιών, σ' ένα μικρό 

Κολλέργηδων. Στην απογραφή του ναού το 1637 αναφέρεται 
ως μοναστήρι από το Ματθαίο Μεγαλοικονόμο. Όπως προκύπτει 

από τα ανέκδοτα της Μονής Μέγιστης Λαύρας του Άγιου 
Όρους, περιήλθε στην κυριότητα της Μονής Αγίας Τριάδας, 

ανάμεσα στα έτη 1
κατελήφθη η περιοχή των Χανίων από τους Τούρκους. Πάνω 
από την είσοδο φέρει επιγραφή που αναφέρει το όνομα του 

Δ.Ε. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ Ι.Ν. Αγίων Δέκα  
Νότια του οικισμού των Μουρνιών, στις υπώρειες του βουνού, 
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Βρίσκεται στα δυτικά του οικισμού των Μουρνιών, σ' ένα μικρό 
ύψωμα. Χτίστηκε το 1598 οπό την οικογένεια των 

Κολλέργηδων. Στην απογραφή του ναού το 1637 αναφέρεται 
ως μοναστήρι από το Ματθαίο Μεγαλοικονόμο. Όπως προκύπτει 

από τα ανέκδοτα της Μονής Μέγιστης Λαύρας του Άγιου 
Όρους, περιήλθε στην κυριότητα της Μονής Αγίας Τριάδας, 

ανάμεσα στα έτη 1637 και 1675, πιθανότατα μετά το 1645 όταν 
κατελήφθη η περιοχή των Χανίων από τους Τούρκους. Πάνω 
από την είσοδο φέρει επιγραφή που αναφέρει το όνομα του 

κτήτορα Καλλέργη 

Νότια του οικισμού των Μουρνιών, στις υπώρειες του βουνού, 
υπάρχει σπηλαιώδης εκκλησία 
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 

Δ.Ε. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ Υπαπαντή  

Βρίσκεται σ'ένα σημαντικό υψόμετρο, νότια του οικισμού των 
Μουρνιών, σ'ένα πλάτωμα με πανοραμική θέα στον κάμπο. Η 
παράδοση 

Φωκά. Λέγεται και «Νεροχιονίτισσα», γιατί έσωσε από τις 

Ξέσπασε τρομερή καταιγίδα και ομίχλη που εμπόδισε του 

Δ.Ε. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ Μονή Αγίου Ελευθερίου 

Η μονή του Αγίου Ελευθερίου βρίσκεται στο χωριό Μουρνιές. 

συνενώθηκε με τη μονή της Χρυσοπηγής. Στοιχεία για την 
ιστορία της αντλούνται από έγγραφα του 16ου αιώνα που 

βρέθηκαν στα αρχείο της Μονής της Μεγίστης Λαύρας. Η μονή 
συνδέεται με το Άγιο Όρος από την εποχή της άλωσης της 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΗ 

Βρίσκεται σ'ένα σημαντικό υψόμετρο, νότια του οικισμού των 
Μουρνιών, σ'ένα πλάτωμα με πανοραμική θέα στον κάμπο. Η 
παράδοση αναφέρει ότι κτίστηκε και αυτή από τον Νικηφόρο 

Φωκά. Λέγεται και «Νεροχιονίτισσα», γιατί έσωσε από τις 
επαναστάσεις τους Κρητικούς που κατέφυγαν σ' αυτήν. 

Ξέσπασε τρομερή καταιγίδα και ομίχλη που εμπόδισε του 
Τούρκους να βρουν τα περάσματα. 

Η μονή του Αγίου Ελευθερίου βρίσκεται στο χωριό Μουρνιές. 
Ήκμασε κατά τη διάρκεια της τουρκοκρατίας, οπότε και 

συνενώθηκε με τη μονή της Χρυσοπηγής. Στοιχεία για την 
ιστορία της αντλούνται από έγγραφα του 16ου αιώνα που 

βρέθηκαν στα αρχείο της Μονής της Μεγίστης Λαύρας. Η μονή 
συνδέεται με το Άγιο Όρος από την εποχή της άλωσης της 

Κρήτης από το Νικηφόρο Φωκά. 
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 Ιστορικές Θέσεις – Συνοικίες 

Η παλιά πόλη των Χανίων διακρίνεται για τις πανέμορφες ιστορικές συνοικίες που αποτελούν κυρίως 

οικιστικά συγκροτήματα με μοναδική αρχιτεκτονική και πολιτισμικό χαρακτήρα.

διασώζουν μνήμες από ολόκληρη την ιστορία της πόλης και ένας περίπατος σε αυτές θα πείσει και τους πιο 

απαιτητικούς επισκέπτες. 

Τοπανάς 
Μετά την κατάληψη της πόλης των Χανίων από τους Τούρκους (1645) διαμορφώνεται μια νέα 

κατάσταση. Οι Τούρκοι ζουν κυρίως στις ανατολικές συνοικίες Καστέλι και Σπλάντζια. Οι Χριστιανοί έχουν τις 

κατοικίες τους κυρίως στη συνοικία Τοπανάς, στα βορειοδυτικά τη

βενετσιάνικη πυριτιδαποθήκη (τουρκικά Top

Κατά τα τέλη του 19ου αιώνα, η συνοικία έχει ωραία σπίτια και στενά δρομάκια αλλά και σωζόμενα 

βενετσιάνικα κτίρια που "διατηρούν την α

σε αναδρομές και αναπολήσεις". Παλαιότερα βρίσκονταν εκεί και τα Προξενεία των Μεγάλων Δυνάμεων, πριν 

μεταφερθούν στη Χαλέπα. Τώρα τα διάφορα κέντρα της προκυμαίας προσφέρονται για τις κοσμικές 

συναντήσεις των Χανιωτών, με τη μπάντα να παίζει τις γιορτινές μέρες. 

Στη βορειοδυτική πλευρά του Τοπχανά υψώνεται το φρούριο Φιρκά (= στρατιωτική μονάδα, μεραρχία).

Ενας αρκετά ευρύχωρος στρατών, πολύ περιποιημένος, καταλαμβάνει το εσωτερικόν μέρος του π

φρουρίου του στηριζομένου επάνω εις τα παλαιά τείχη. Και κάτω από τα τείχη αυτά απλώνεται μια ευρύχωρος 

και ωραία, αλλά ακόμη απεριποίητος πλατεία, τα κράσπεδα της οποίας βρέχονται από το κουρασμένον της 

θαλάσσης κύμα. 

Μερικά ωραία σπίτια υψώνονται 

το επίκαιρον όνομα "Ακταίον" είναι ο μεγαλύτερος ανταγωνιστής του Δημαρχιακού Κήπου, ως Χανιώτικου 

κέντρου. Εις εκείνο το "Ακταίον" όπου το καλοκαίρι προσφέρεται μπύρα Κλωναρίδου, με την μο

φλοίσβου καλύπτουσαν τας παραφωνίας ενός ξεκουρδισμένου βιολιού και ενός πολυπαθούς πιάνου, περνούν 

τα βράδυα του καλοκαιριού Χανιώται συζητηταί και Χανιώτι

Οβριακή  
Η «Οβριακή», η Εβραϊκή συνοικία των Χανίων 

λιμάνι. Κεντρικός δρόμος της ήταν η σημερινή οδός Κονδυλάκη, όπου υπήρχαν τα σπίτια των επιφανών 

Εβραίων. Σε πάροδο της οδού Κονδυλάκη σώζεται η Συναγωγή του Kehal Hayyim. Ο Gerola στηριγμένος στο 

χάρτη του Coronelli ταυτίζει την Συναγωγή αυτή με την εκκλησία της Αγίας Αικατερίνης και δέχεται ότι έγινε 

Συναγωγή σε δεύτερη χρήση. Το κτίριο είναι μονόκλιτο θολωτό, και στα νότια έχει δύο μικρούς χώρους που 

συνδέονται με την Εβραϊκή τελετουργία. Όλοι οι Εβραίοι

όταν το πλοίο στο οποίο είχαν επιβιβαστεί βυθίστηκε στα ανοιχτά των Χανίων.

Ταμπακαριά 
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ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

Συνοικίες - Αξιοθέατα 

Η παλιά πόλη των Χανίων διακρίνεται για τις πανέμορφες ιστορικές συνοικίες που αποτελούν κυρίως 

συγκροτήματα με μοναδική αρχιτεκτονική και πολιτισμικό χαρακτήρα. Οι συνοικίες των Χανίων 

διασώζουν μνήμες από ολόκληρη την ιστορία της πόλης και ένας περίπατος σε αυτές θα πείσει και τους πιο 

Μετά την κατάληψη της πόλης των Χανίων από τους Τούρκους (1645) διαμορφώνεται μια νέα 

κατάσταση. Οι Τούρκοι ζουν κυρίως στις ανατολικές συνοικίες Καστέλι και Σπλάντζια. Οι Χριστιανοί έχουν τις 

κατοικίες τους κυρίως στη συνοικία Τοπανάς, στα βορειοδυτικά της πόλης, που πήρε το όνομα της από τη 

βενετσιάνικη πυριτιδαποθήκη (τουρκικά Top-Hane) στην αρχή της οδού Θεοτοκοπούλου. 

Κατά τα τέλη του 19ου αιώνα, η συνοικία έχει ωραία σπίτια και στενά δρομάκια αλλά και σωζόμενα 

βενετσιάνικα κτίρια που "διατηρούν την ατμόσφαιρα της μεσαιωνικής σιωπής και του μισόφωτου, που βοηθά 

σε αναδρομές και αναπολήσεις". Παλαιότερα βρίσκονταν εκεί και τα Προξενεία των Μεγάλων Δυνάμεων, πριν 

μεταφερθούν στη Χαλέπα. Τώρα τα διάφορα κέντρα της προκυμαίας προσφέρονται για τις κοσμικές 

συναντήσεις των Χανιωτών, με τη μπάντα να παίζει τις γιορτινές μέρες.  

Στη βορειοδυτική πλευρά του Τοπχανά υψώνεται το φρούριο Φιρκά (= στρατιωτική μονάδα, μεραρχία).

Ενας αρκετά ευρύχωρος στρατών, πολύ περιποιημένος, καταλαμβάνει το εσωτερικόν μέρος του π

φρουρίου του στηριζομένου επάνω εις τα παλαιά τείχη. Και κάτω από τα τείχη αυτά απλώνεται μια ευρύχωρος 

ακόμη απεριποίητος πλατεία, τα κράσπεδα της οποίας βρέχονται από το κουρασμένον της 

Μερικά ωραία σπίτια υψώνονται προς τα αριστερά του παλαιού φρουρίου και ένα ωραίο ζυθοπωλείον με 

το επίκαιρον όνομα "Ακταίον" είναι ο μεγαλύτερος ανταγωνιστής του Δημαρχιακού Κήπου, ως Χανιώτικου 

κέντρου. Εις εκείνο το "Ακταίον" όπου το καλοκαίρι προσφέρεται μπύρα Κλωναρίδου, με την μο

φλοίσβου καλύπτουσαν τας παραφωνίας ενός ξεκουρδισμένου βιολιού και ενός πολυπαθούς πιάνου, περνούν 

τα βράδυα του καλοκαιριού Χανιώται συζητηταί και Χανιώτισσαι χαριτωμέναι και κομψόταται

Η «Οβριακή», η Εβραϊκή συνοικία των Χανίων βρισκόταν στα βορειοδυτικά της πόλεως, πίσω από το 

λιμάνι. Κεντρικός δρόμος της ήταν η σημερινή οδός Κονδυλάκη, όπου υπήρχαν τα σπίτια των επιφανών 

Εβραίων. Σε πάροδο της οδού Κονδυλάκη σώζεται η Συναγωγή του Kehal Hayyim. Ο Gerola στηριγμένος στο 

υ Coronelli ταυτίζει την Συναγωγή αυτή με την εκκλησία της Αγίας Αικατερίνης και δέχεται ότι έγινε 

Συναγωγή σε δεύτερη χρήση. Το κτίριο είναι μονόκλιτο θολωτό, και στα νότια έχει δύο μικρούς χώρους που 

συνδέονται με την Εβραϊκή τελετουργία. Όλοι οι Εβραίοι των Χανίων εξοντώθηκαν στο Β' Παγκόσμιο Πόλεμο 

όταν το πλοίο στο οποίο είχαν επιβιβαστεί βυθίστηκε στα ανοιχτά των Χανίων. 
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Η παλιά πόλη των Χανίων διακρίνεται για τις πανέμορφες ιστορικές συνοικίες που αποτελούν κυρίως 

Οι συνοικίες των Χανίων 

διασώζουν μνήμες από ολόκληρη την ιστορία της πόλης και ένας περίπατος σε αυτές θα πείσει και τους πιο 

Μετά την κατάληψη της πόλης των Χανίων από τους Τούρκους (1645) διαμορφώνεται μια νέα 

κατάσταση. Οι Τούρκοι ζουν κυρίως στις ανατολικές συνοικίες Καστέλι και Σπλάντζια. Οι Χριστιανοί έχουν τις 

ς πόλης, που πήρε το όνομα της από τη 

Hane) στην αρχή της οδού Θεοτοκοπούλου.  

Κατά τα τέλη του 19ου αιώνα, η συνοικία έχει ωραία σπίτια και στενά δρομάκια αλλά και σωζόμενα 

τμόσφαιρα της μεσαιωνικής σιωπής και του μισόφωτου, που βοηθά 

σε αναδρομές και αναπολήσεις". Παλαιότερα βρίσκονταν εκεί και τα Προξενεία των Μεγάλων Δυνάμεων, πριν 

μεταφερθούν στη Χαλέπα. Τώρα τα διάφορα κέντρα της προκυμαίας προσφέρονται για τις κοσμικές 

Στη βορειοδυτική πλευρά του Τοπχανά υψώνεται το φρούριο Φιρκά (= στρατιωτική μονάδα, μεραρχία). 

Ενας αρκετά ευρύχωρος στρατών, πολύ περιποιημένος, καταλαμβάνει το εσωτερικόν μέρος του παλαιού 

φρουρίου του στηριζομένου επάνω εις τα παλαιά τείχη. Και κάτω από τα τείχη αυτά απλώνεται μια ευρύχωρος 

ακόμη απεριποίητος πλατεία, τα κράσπεδα της οποίας βρέχονται από το κουρασμένον της 

αριστερά του παλαιού φρουρίου και ένα ωραίο ζυθοπωλείον με 

το επίκαιρον όνομα "Ακταίον" είναι ο μεγαλύτερος ανταγωνιστής του Δημαρχιακού Κήπου, ως Χανιώτικου 

κέντρου. Εις εκείνο το "Ακταίον" όπου το καλοκαίρι προσφέρεται μπύρα Κλωναρίδου, με την μουσικήν του 

φλοίσβου καλύπτουσαν τας παραφωνίας ενός ξεκουρδισμένου βιολιού και ενός πολυπαθούς πιάνου, περνούν 

σσαι χαριτωμέναι και κομψόταται. 

βρισκόταν στα βορειοδυτικά της πόλεως, πίσω από το 

λιμάνι. Κεντρικός δρόμος της ήταν η σημερινή οδός Κονδυλάκη, όπου υπήρχαν τα σπίτια των επιφανών 

Εβραίων. Σε πάροδο της οδού Κονδυλάκη σώζεται η Συναγωγή του Kehal Hayyim. Ο Gerola στηριγμένος στο 

υ Coronelli ταυτίζει την Συναγωγή αυτή με την εκκλησία της Αγίας Αικατερίνης και δέχεται ότι έγινε 

Συναγωγή σε δεύτερη χρήση. Το κτίριο είναι μονόκλιτο θολωτό, και στα νότια έχει δύο μικρούς χώρους που 

των Χανίων εξοντώθηκαν στο Β' Παγκόσμιο Πόλεμο 
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Τα Ταμπακαριά, ως τόπος επεξεργασίας των δερμάτων, αναπτύχθηκαν στην ανατολική βραχώδη 

περιοχή των Χανίων πριν από τα μέσ

την εγκατάσταση βυρσοδεψείων στα Χανιά υπάρχουν από τον

Η κύρια εγκατάσταση αυτών των Βιοτεχνιών στη συγκεκριμένη περιοχή, πραγματοποιήθηκε κατά την 

περίοδο της Αιγυπτιοκρατίας (1830-40), σύμφωνα με επίσημο αραβικό έγγραφο. Ο τόπος που επιλέχθηκε για 

εγκατάσταση ήταν ο πιο κατάλληλος: Οι λόγοι επιλογής αυτής της περιοχής ήταν ότι βρισκόταν αρκετά μακριά 

και ταυτόχρονα κοντά στην πόλη, σε τοποθεσία όπου υπάρχουν άφθονα υπόγεια

αβαθή θάλασσα που ήταν χρήσιμη για το πρώτο στάδιο επεξεργασίας. Η πρώτη εγκατάσταση έγινε στο 

παραθαλάσσιο τμήμα της οδού Βιβιλάκη και αργότερα (μετά το 1920) επεκτάθηκε ανατολικότερα (Αγία 

Κυριακή).  

Ο μεσοπόλεμος ήταν η εποχή τη

βυρσοδεψεία σταμάτησαν να λειτουργούν, ενώ μεταπολεμικά νέος μηχανολογικός εξοπλισμός αντικατέστησε 

παλιότερες μεθόδους και ο εκσυγχρονισμός κατέστησε τις Βιοτεχνίες πιο παραγωγικές και κερδο

Σημαντικό μέρος του τζίρου αποτελούσαν οι εξαγωγές. 

Η κάμψη ήρθε τη δεκαετία του 70, για να φτάσει στις μέρες μας να απομένουν ζωντανές περίπου το 

ένα δέκατο των αρχικών επιχειρήσεων. Απομένουν τα κτήρια, τα κελύφη, πολλές φορές με ολόκληρο τον 

παλιό εξοπλισμό τους, μνημεία πλέον σήμερα της βιομηχανικής αρχαιολογίας. Σήμερα από τα βυρσοδεψεία 

άλλα είναι εγκαταλελειμμένα, άλλα έχουν αλλάξει χρήση και μερικά από αυτά συνεχίζουν τη λειτουργία τους. 

Το στοιχείο που δεν μεταβλήθηκε στο χρόνο είναι η αρχ

κλίσεις του τοπίου, τα βυρσοδεψεία είναι ισόγεια με είσοδο από το δρόμο και είναι δίπατα ή τρίπατα από τη 

μεριά της θάλασσας. Χτισμένα με πέτρα και κεραμιδένιες στέγες, είναι τοποθετημένα στη σειρά, και 

διακόπτονται μόνο από πολύ στενά απότομα περάσματα με σκαλοπάτια προς τη θάλασσα. Αποτελούν ένα 

αρχιτεκτονικό σύνολο μοναδικό.  

Χαλέπα 
Στα μέσα του 19ου αιώνα άρχισε να αναπτύσσεται το χωριό της Χαλέπας στα ανατολικά της πόλης, έξω 

από τα όρια των οχυρώσεων. Η περι

περίφημη «Σύμβαση της Χαλέπας» που υπεγράφη τον Οκτώβριο του 1878, μεταξύ Οθωμανών και Κρητών και 

είχε ως αποτέλεσμα την παραχώρηση περιορισμένου αυτόνομου πολιτεύματος στο Νησί.

Η οδός Χαλέπας, ο κύριος δρόμος έξω από τα τείχη, σημερινή οδός Ελ. Βενιζέλου, ξεκινούσε προς 

τ'ανατολικά των Χανίων κι ήταν δρόμος περιποιημένος και δενδροφυτεμένος με γαλάζιες ακακίες από τα 

αγροκήπια της Γεωργικής Εταιρείας Γεωργιουπόλεως. Κατέληγε στο πλούσιο αυτό αρ

θέρετρο των εύπορων Χανιωτών, τη Χαλέπα, που ήταν σαν ένα μικρό παράρτημα της Ευρώπης. 
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ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

Τα Ταμπακαριά, ως τόπος επεξεργασίας των δερμάτων, αναπτύχθηκαν στην ανατολική βραχώδη 

περιοχή των Χανίων πριν από τα μέσα του 19ου αιώνα, μακριά από τα τείχη της πόλης 

την εγκατάσταση βυρσοδεψείων στα Χανιά υπάρχουν από τον 18ο αιώνα.  

Η κύρια εγκατάσταση αυτών των Βιοτεχνιών στη συγκεκριμένη περιοχή, πραγματοποιήθηκε κατά την 

40), σύμφωνα με επίσημο αραβικό έγγραφο. Ο τόπος που επιλέχθηκε για 

εγκατάσταση ήταν ο πιο κατάλληλος: Οι λόγοι επιλογής αυτής της περιοχής ήταν ότι βρισκόταν αρκετά μακριά 

και ταυτόχρονα κοντά στην πόλη, σε τοποθεσία όπου υπάρχουν άφθονα υπόγεια υφάλμυρα νερά, δίπλα σε 

αβαθή θάλασσα που ήταν χρήσιμη για το πρώτο στάδιο επεξεργασίας. Η πρώτη εγκατάσταση έγινε στο 

παραθαλάσσιο τμήμα της οδού Βιβιλάκη και αργότερα (μετά το 1920) επεκτάθηκε ανατολικότερα (Αγία 

Ο μεσοπόλεμος ήταν η εποχή της μεγαλύτερης ακμής των Ταμπακαριών. Κατά τη γερμανική Κατοχή τα 

βυρσοδεψεία σταμάτησαν να λειτουργούν, ενώ μεταπολεμικά νέος μηχανολογικός εξοπλισμός αντικατέστησε 

παλιότερες μεθόδους και ο εκσυγχρονισμός κατέστησε τις Βιοτεχνίες πιο παραγωγικές και κερδο

Σημαντικό μέρος του τζίρου αποτελούσαν οι εξαγωγές.  

Η κάμψη ήρθε τη δεκαετία του 70, για να φτάσει στις μέρες μας να απομένουν ζωντανές περίπου το 

ένα δέκατο των αρχικών επιχειρήσεων. Απομένουν τα κτήρια, τα κελύφη, πολλές φορές με ολόκληρο τον 

ιό εξοπλισμό τους, μνημεία πλέον σήμερα της βιομηχανικής αρχαιολογίας. Σήμερα από τα βυρσοδεψεία 

άλλα είναι εγκαταλελειμμένα, άλλα έχουν αλλάξει χρήση και μερικά από αυτά συνεχίζουν τη λειτουργία τους. 

Το στοιχείο που δεν μεταβλήθηκε στο χρόνο είναι η αρχιτεκτονική τους. Προσαρμοσμένα στις φυσικές 

κλίσεις του τοπίου, τα βυρσοδεψεία είναι ισόγεια με είσοδο από το δρόμο και είναι δίπατα ή τρίπατα από τη 

μεριά της θάλασσας. Χτισμένα με πέτρα και κεραμιδένιες στέγες, είναι τοποθετημένα στη σειρά, και 

ται μόνο από πολύ στενά απότομα περάσματα με σκαλοπάτια προς τη θάλασσα. Αποτελούν ένα 

Στα μέσα του 19ου αιώνα άρχισε να αναπτύσσεται το χωριό της Χαλέπας στα ανατολικά της πόλης, έξω 

από τα όρια των οχυρώσεων. Η περιοχή απέκτησε διακεκριμένη θέση στην ιστορία της Κρήτης με την 

περίφημη «Σύμβαση της Χαλέπας» που υπεγράφη τον Οκτώβριο του 1878, μεταξύ Οθωμανών και Κρητών και 

είχε ως αποτέλεσμα την παραχώρηση περιορισμένου αυτόνομου πολιτεύματος στο Νησί.

ο κύριος δρόμος έξω από τα τείχη, σημερινή οδός Ελ. Βενιζέλου, ξεκινούσε προς 

τ'ανατολικά των Χανίων κι ήταν δρόμος περιποιημένος και δενδροφυτεμένος με γαλάζιες ακακίες από τα 

αγροκήπια της Γεωργικής Εταιρείας Γεωργιουπόλεως. Κατέληγε στο πλούσιο αυτό αριστοκρατικό προάστιο και 

θέρετρο των εύπορων Χανιωτών, τη Χαλέπα, που ήταν σαν ένα μικρό παράρτημα της Ευρώπης. 
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Τα Ταμπακαριά, ως τόπος επεξεργασίας των δερμάτων, αναπτύχθηκαν στην ανατολική βραχώδη 

α του 19ου αιώνα, μακριά από τα τείχη της πόλης - αν και μαρτυρίες για 

Η κύρια εγκατάσταση αυτών των Βιοτεχνιών στη συγκεκριμένη περιοχή, πραγματοποιήθηκε κατά την 

40), σύμφωνα με επίσημο αραβικό έγγραφο. Ο τόπος που επιλέχθηκε για 

εγκατάσταση ήταν ο πιο κατάλληλος: Οι λόγοι επιλογής αυτής της περιοχής ήταν ότι βρισκόταν αρκετά μακριά 

υφάλμυρα νερά, δίπλα σε 

αβαθή θάλασσα που ήταν χρήσιμη για το πρώτο στάδιο επεξεργασίας. Η πρώτη εγκατάσταση έγινε στο 

παραθαλάσσιο τμήμα της οδού Βιβιλάκη και αργότερα (μετά το 1920) επεκτάθηκε ανατολικότερα (Αγία 

ς μεγαλύτερης ακμής των Ταμπακαριών. Κατά τη γερμανική Κατοχή τα 

βυρσοδεψεία σταμάτησαν να λειτουργούν, ενώ μεταπολεμικά νέος μηχανολογικός εξοπλισμός αντικατέστησε 

παλιότερες μεθόδους και ο εκσυγχρονισμός κατέστησε τις Βιοτεχνίες πιο παραγωγικές και κερδοφόρες. 

Η κάμψη ήρθε τη δεκαετία του 70, για να φτάσει στις μέρες μας να απομένουν ζωντανές περίπου το 

ένα δέκατο των αρχικών επιχειρήσεων. Απομένουν τα κτήρια, τα κελύφη, πολλές φορές με ολόκληρο τον 

ιό εξοπλισμό τους, μνημεία πλέον σήμερα της βιομηχανικής αρχαιολογίας. Σήμερα από τα βυρσοδεψεία 

άλλα είναι εγκαταλελειμμένα, άλλα έχουν αλλάξει χρήση και μερικά από αυτά συνεχίζουν τη λειτουργία τους.  

ιτεκτονική τους. Προσαρμοσμένα στις φυσικές 

κλίσεις του τοπίου, τα βυρσοδεψεία είναι ισόγεια με είσοδο από το δρόμο και είναι δίπατα ή τρίπατα από τη 

μεριά της θάλασσας. Χτισμένα με πέτρα και κεραμιδένιες στέγες, είναι τοποθετημένα στη σειρά, και 

ται μόνο από πολύ στενά απότομα περάσματα με σκαλοπάτια προς τη θάλασσα. Αποτελούν ένα 

Στα μέσα του 19ου αιώνα άρχισε να αναπτύσσεται το χωριό της Χαλέπας στα ανατολικά της πόλης, έξω 

οχή απέκτησε διακεκριμένη θέση στην ιστορία της Κρήτης με την 

περίφημη «Σύμβαση της Χαλέπας» που υπεγράφη τον Οκτώβριο του 1878, μεταξύ Οθωμανών και Κρητών και 

είχε ως αποτέλεσμα την παραχώρηση περιορισμένου αυτόνομου πολιτεύματος στο Νησί. 

ο κύριος δρόμος έξω από τα τείχη, σημερινή οδός Ελ. Βενιζέλου, ξεκινούσε προς 

τ'ανατολικά των Χανίων κι ήταν δρόμος περιποιημένος και δενδροφυτεμένος με γαλάζιες ακακίες από τα 

ιστοκρατικό προάστιο και 

θέρετρο των εύπορων Χανιωτών, τη Χαλέπα, που ήταν σαν ένα μικρό παράρτημα της Ευρώπης.  
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Στη Χαλέπα υπήρχαν κτίρια πολυτελή κι όμορφα, καθώς και τα προξενεία των Μεγάλων Δυνάμεων. Κι 

ακόμη η σχολή του Σαν Ζοζέφ, όπου οι καλόγριες δίδασκαν στα πλουσιοκόριτσα Γαλλικά και καλή 

συμπεριφορά, αλλά και η κομψότατη εκκλησούλα της Αγίας Μαγδαληνής μέσα

Εδώ ήταν επίσης και η κατοικία του Υπατου Αρμοστή, ο οποίος, στις αρχές του αιώνα, ήλθε σε 

σύγκρουση με τον Βενιζέλο και τον απέλυσε από Σύμβουλο της Δικαιοσύνης τον Μάρτιο του 1901. Μετά το 

Κίνημα του Θερίσου το 1905, στο οποίο

αναγκάσθηκε να εγκαταλείψει το 1906 κάποια νύχτα την Κρήτη, από την ακτή των Ταμπακαριών. 

Κουμ - Καπί 
Εξωτερικά της ανατολικής πλευράς των ενετικών οχυρώσεων και κοντά στην αμμώδη παραλία, στα 

τελευταία χρόνια της Τουρκοκρατίας είχε δημιουργηθεί ένα ολόκληρο χωριό Αράβων που τους ονόμαζαν 

«χαλικούτες». Αυτοί ζούσαν μέσα σε χαμόσπιτα και καλύβες και εργαζόταν στο λιμάνι και στην αγορά σε 

δουλειές που δεν έκαναν οι ντόπιοι. Η περιοχή αυτή ονομαζόταν 

από την ενετική Πύλη που σώζεται ακόμη εκεί.

Σπλάντζια 
Η Σπλάντζια ήταν η κατ' εξοχήν τουρκική συνοικία. Στα παλιά σχεδιαγράμματα αναφέρεται ως "Ponte 

de Viari" κι ήταν για τους Τούρκους ό,τι ήταν για τους Χριστι

Στη βορειοδυτική άκρη της πλατείας τοποθετείται η εκκλησία του Αγίου Ρόκκου. Η ανέγερση του ναού 

έγινε το 1630, πιθανόν μετά την εκδήλωση επιδημίας 

Χανίων από την πανώλη.  Ανατολικά της πλατείας βρίσκεται η εκκλησία του Αγίου Νικολάου, η οποία πρέπει να 

κτίστηκε λίγο πριν το 1320, επί Ενετών

επικράτηση των Τούρκων στα Χανι
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ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

 
ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

 

Στη Χαλέπα υπήρχαν κτίρια πολυτελή κι όμορφα, καθώς και τα προξενεία των Μεγάλων Δυνάμεων. Κι 

ακόμη η σχολή του Σαν Ζοζέφ, όπου οι καλόγριες δίδασκαν στα πλουσιοκόριτσα Γαλλικά και καλή 

συμπεριφορά, αλλά και η κομψότατη εκκλησούλα της Αγίας Μαγδαληνής μέσα στους ανθισμένους κήπους. 

Εδώ ήταν επίσης και η κατοικία του Υπατου Αρμοστή, ο οποίος, στις αρχές του αιώνα, ήλθε σε 

σύγκρουση με τον Βενιζέλο και τον απέλυσε από Σύμβουλο της Δικαιοσύνης τον Μάρτιο του 1901. Μετά το 

Κίνημα του Θερίσου το 1905, στο οποίο ως γνωστόν πρωτοστάτησε ο Βενιζέλος, ο Πρίγκηπας Γεώργιος 

αναγκάσθηκε να εγκαταλείψει το 1906 κάποια νύχτα την Κρήτη, από την ακτή των Ταμπακαριών. 

Εξωτερικά της ανατολικής πλευράς των ενετικών οχυρώσεων και κοντά στην αμμώδη παραλία, στα 

ευταία χρόνια της Τουρκοκρατίας είχε δημιουργηθεί ένα ολόκληρο χωριό Αράβων που τους ονόμαζαν 

«χαλικούτες». Αυτοί ζούσαν μέσα σε χαμόσπιτα και καλύβες και εργαζόταν στο λιμάνι και στην αγορά σε 

δουλειές που δεν έκαναν οι ντόπιοι. Η περιοχή αυτή ονομαζόταν στα τουρκικά Kum Kapisi (Πόρτα της Άμμου) 

από την ενετική Πύλη που σώζεται ακόμη εκεί. 

 

Η Σπλάντζια ήταν η κατ' εξοχήν τουρκική συνοικία. Στα παλιά σχεδιαγράμματα αναφέρεται ως "Ponte 

de Viari" κι ήταν για τους Τούρκους ό,τι ήταν για τους Χριστιανούς το Σαντριβάνι. 

Στη βορειοδυτική άκρη της πλατείας τοποθετείται η εκκλησία του Αγίου Ρόκκου. Η ανέγερση του ναού 

έγινε το 1630, πιθανόν μετά την εκδήλωση επιδημίας πανώλης, καθώς ο Άγιος Ρόκκος ήταν ο προστάτης των 

Χανίων από την πανώλη.  Ανατολικά της πλατείας βρίσκεται η εκκλησία του Αγίου Νικολάου, η οποία πρέπει να 

Ενετών, ως μοναστήρι του τάγματος των Δομινικανών μοναχών

επικράτηση των Τούρκων στα Χανιά το 1645, ο ναός μετατράπηκε σε τέμενος και ονομάστηκε Χιουγκάρ 
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Στη Χαλέπα υπήρχαν κτίρια πολυτελή κι όμορφα, καθώς και τα προξενεία των Μεγάλων Δυνάμεων. Κι 

ακόμη η σχολή του Σαν Ζοζέφ, όπου οι καλόγριες δίδασκαν στα πλουσιοκόριτσα Γαλλικά και καλή 

στους ανθισμένους κήπους.  

Εδώ ήταν επίσης και η κατοικία του Υπατου Αρμοστή, ο οποίος, στις αρχές του αιώνα, ήλθε σε 

σύγκρουση με τον Βενιζέλο και τον απέλυσε από Σύμβουλο της Δικαιοσύνης τον Μάρτιο του 1901. Μετά το 

ως γνωστόν πρωτοστάτησε ο Βενιζέλος, ο Πρίγκηπας Γεώργιος 

αναγκάσθηκε να εγκαταλείψει το 1906 κάποια νύχτα την Κρήτη, από την ακτή των Ταμπακαριών.  

Εξωτερικά της ανατολικής πλευράς των ενετικών οχυρώσεων και κοντά στην αμμώδη παραλία, στα 

ευταία χρόνια της Τουρκοκρατίας είχε δημιουργηθεί ένα ολόκληρο χωριό Αράβων που τους ονόμαζαν 

«χαλικούτες». Αυτοί ζούσαν μέσα σε χαμόσπιτα και καλύβες και εργαζόταν στο λιμάνι και στην αγορά σε 

στα τουρκικά Kum Kapisi (Πόρτα της Άμμου) 

Η Σπλάντζια ήταν η κατ' εξοχήν τουρκική συνοικία. Στα παλιά σχεδιαγράμματα αναφέρεται ως "Ponte 

Στη βορειοδυτική άκρη της πλατείας τοποθετείται η εκκλησία του Αγίου Ρόκκου. Η ανέγερση του ναού 

, καθώς ο Άγιος Ρόκκος ήταν ο προστάτης των 

Χανίων από την πανώλη.  Ανατολικά της πλατείας βρίσκεται η εκκλησία του Αγίου Νικολάου, η οποία πρέπει να 

τάγματος των Δομινικανών μοναχών. Μετά την 

και ονομάστηκε Χιουγκάρ 
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Τζαμισί (το τζαμί του Ηγεμόνα-Αυτοκράτορα), προς τιμήν του σουλτάνου της Οθωμανικής Αυτοκρατ

Ιμπραήμ. Το τζαμί απέκτησε εντυπωσιακό 

διαθέτει δύο εξώστες. Τα μορφολογικά στοιχεία του μιναρέ, που πρόσφατα αναστηλώθηκε, ακολουθούν τη 

βενετσιάνικη παράδοση. Εδώ φυλασσόταν το ιερό ξίφος του Τούρκου 

στην πόλη, ανέβηκε στο καμπαναριό και με το ξίφος στριφογύρισε στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα 

καλώντας τους πιστούς σε προσευχή με την φράση: "Ένας είναι ο θεός και προφήτης του ο Μωάμεθ". Μετά

από αυτό το τυπικό η λατινική μονή μπορούσε να μετατραπεί σε τζαμί.

Τουρκοκρατίας αλλά και ως το τέλος του 1912 το ξίφος του Δερβίση παρέμενε στο τζαμί μέχρι την 

πληθυσμών του 1923, οπότε οι μουσουλμάνοι το πήραν μαζί τους. Φυλασσότ

στολισμένη με πολύτιμους λίθους και ντυμένη με πορφυρό 

αποδίδονταν μαγικές θεραπευτικές ιδιότητες, γι' αυτό και το μετέφεραν έπειτα από ειδική ιεροτελεστία σε 

σπίτια αρρώστων ή σε περιπτώσεις δύσκολων 

Το 1928, αφού το κατέλαβαν χριστιανοί ορθόδοξοι

αφιερώθηκε στον Άγιο Νικόλαο. Το αρχικό καμπαναριό του μοναστηριού βρισκόταν στα βορ

εκκλησίας. Σήμερα δεν υπάρχει καν η βάση του και έχει αντικατασταθεί από ένα σύγχρονο σε διαφορετικό 

σημείο. Δυτικά του ναού βρίσκεται το 

Δομινικανών, το οποίο ήταν νεκροταφείο

Τουρκοκρατίας. Στη μέση βρίσκεται η δεξαμενή του αιθρίου.

 

Στο κέντρο της πλατείας στέκεται ένας τεράστιος πλάτανος. Κάτω από τον πλάτανο υπήρχε ένα 

οκτάγωνο αραβικό κιόσκι, στο οποίο είχαν δικαίωμα να κάθονται και να απολαμβάνουν τον καφέ τους 

τιτλούχοι της πολιτείας και επιφανείς 

Έλληνες χριστιανοί, οι οποίοι μάχονταν για τον αγώνα υπέρ τη

εκτελέστηκαν και βασανίστηκαν. Συγκεκριμένα, τις πρώτες μέρες της επανάστασης στην ηπειρωτική Ελλάδα, 

οι Τούρκοι ανησυχώντας για μεταφορά της επανάστασης στο νησί, απαγχόνισαν το δραστήριο επίσκοπο 

Κισσάμου Μελχισεδέκ Δεσποτάκη (19 Μαΐου 1821), αφού προηγουμένως τον έσυραν από τη γενειάδα του, 

γυμνό, μέχρι τον πλάτανο και αργότερα, νεκρός πλέον, σύρθηκε με το σχοινί του απαγχονισμού από τον 
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Αυτοκράτορα), προς τιμήν του σουλτάνου της Οθωμανικής Αυτοκρατ

Ιμπραήμ. Το τζαμί απέκτησε εντυπωσιακό μιναρέ, ο οποίος ξεχωρίζει από τους υπόλοιπους της 

διαθέτει δύο εξώστες. Τα μορφολογικά στοιχεία του μιναρέ, που πρόσφατα αναστηλώθηκε, ακολουθούν τη 

βενετσιάνικη παράδοση. Εδώ φυλασσόταν το ιερό ξίφος του Τούρκου Δερβίση, ο οποίος πρώτος μπήκε μέσα 

στην πόλη, ανέβηκε στο καμπαναριό και με το ξίφος στριφογύρισε στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα 

καλώντας τους πιστούς σε προσευχή με την φράση: "Ένας είναι ο θεός και προφήτης του ο Μωάμεθ". Μετά

από αυτό το τυπικό η λατινική μονή μπορούσε να μετατραπεί σε τζαμί. Σε ολόκληρη την περίοδο της 

Τουρκοκρατίας αλλά και ως το τέλος του 1912 το ξίφος του Δερβίση παρέμενε στο τζαμί μέχρι την 

του 1923, οπότε οι μουσουλμάνοι το πήραν μαζί τους. Φυλασσόταν σε πολυτελή χρυσή θήκη 

στολισμένη με πολύτιμους λίθους και ντυμένη με πορφυρό βελούδο. Το ξίφος θεωρούνταν ιερό και του 

αποδίδονταν μαγικές θεραπευτικές ιδιότητες, γι' αυτό και το μετέφεραν έπειτα από ειδική ιεροτελεστία σε 

σπίτια αρρώστων ή σε περιπτώσεις δύσκολων τοκετών, ενώ ο ιμάμης διάβαζε αποσπάσματα από το 

χριστιανοί ορθόδοξοι, το τέμενος μετατράπηκε σε χριστιανική εκκλησία και 

αφιερώθηκε στον Άγιο Νικόλαο. Το αρχικό καμπαναριό του μοναστηριού βρισκόταν στα βορ

εκκλησίας. Σήμερα δεν υπάρχει καν η βάση του και έχει αντικατασταθεί από ένα σύγχρονο σε διαφορετικό 

σημείο. Δυτικά του ναού βρίσκεται το αίθριο της περίκλειστης αυλής της μονής του Αγίου Νικολάου των 

νεκροταφείο ευγενών και τιτλούχων κατά τη διάρκεια της 

Τουρκοκρατίας. Στη μέση βρίσκεται η δεξαμενή του αιθρίου. 

 

Στο κέντρο της πλατείας στέκεται ένας τεράστιος πλάτανος. Κάτω από τον πλάτανο υπήρχε ένα 

οκτάγωνο αραβικό κιόσκι, στο οποίο είχαν δικαίωμα να κάθονται και να απολαμβάνουν τον καφέ τους 

τιτλούχοι της πολιτείας και επιφανείς μπέηδες και αγάδες. Στον πλάτανο της πλατείας επί Τουρκοκρατίας, 

Έλληνες χριστιανοί, οι οποίοι μάχονταν για τον αγώνα υπέρ της κρητικής ελευθερίας, απαγχονίστηκαν, 

εκτελέστηκαν και βασανίστηκαν. Συγκεκριμένα, τις πρώτες μέρες της επανάστασης στην ηπειρωτική Ελλάδα, 

οι Τούρκοι ανησυχώντας για μεταφορά της επανάστασης στο νησί, απαγχόνισαν το δραστήριο επίσκοπο 

(19 Μαΐου 1821), αφού προηγουμένως τον έσυραν από τη γενειάδα του, 

γυμνό, μέχρι τον πλάτανο και αργότερα, νεκρός πλέον, σύρθηκε με το σχοινί του απαγχονισμού από τον 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 

Σελ. 401 από 486 

Αυτοκράτορα), προς τιμήν του σουλτάνου της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, 

, ο οποίος ξεχωρίζει από τους υπόλοιπους της πόλης, καθώς 

διαθέτει δύο εξώστες. Τα μορφολογικά στοιχεία του μιναρέ, που πρόσφατα αναστηλώθηκε, ακολουθούν τη 

, ο οποίος πρώτος μπήκε μέσα 

στην πόλη, ανέβηκε στο καμπαναριό και με το ξίφος στριφογύρισε στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα 

καλώντας τους πιστούς σε προσευχή με την φράση: "Ένας είναι ο θεός και προφήτης του ο Μωάμεθ". Μετά 

Σε ολόκληρη την περίοδο της 

Τουρκοκρατίας αλλά και ως το τέλος του 1912 το ξίφος του Δερβίση παρέμενε στο τζαμί μέχρι την ανταλλαγή 

αν σε πολυτελή χρυσή θήκη 

ς θεωρούνταν ιερό και του 

αποδίδονταν μαγικές θεραπευτικές ιδιότητες, γι' αυτό και το μετέφεραν έπειτα από ειδική ιεροτελεστία σε 

, ενώ ο ιμάμης διάβαζε αποσπάσματα από το Κοράνι. 

, το τέμενος μετατράπηκε σε χριστιανική εκκλησία και 

αφιερώθηκε στον Άγιο Νικόλαο. Το αρχικό καμπαναριό του μοναστηριού βρισκόταν στα βορειοανατολικά της 

εκκλησίας. Σήμερα δεν υπάρχει καν η βάση του και έχει αντικατασταθεί από ένα σύγχρονο σε διαφορετικό 

της περίκλειστης αυλής της μονής του Αγίου Νικολάου των 

ευγενών και τιτλούχων κατά τη διάρκεια της Ενετοκρατίας και της 

 

Στο κέντρο της πλατείας στέκεται ένας τεράστιος πλάτανος. Κάτω από τον πλάτανο υπήρχε ένα 

οκτάγωνο αραβικό κιόσκι, στο οποίο είχαν δικαίωμα να κάθονται και να απολαμβάνουν τον καφέ τους 

. Στον πλάτανο της πλατείας επί Τουρκοκρατίας, 

ς κρητικής ελευθερίας, απαγχονίστηκαν, 

εκτελέστηκαν και βασανίστηκαν. Συγκεκριμένα, τις πρώτες μέρες της επανάστασης στην ηπειρωτική Ελλάδα, 

οι Τούρκοι ανησυχώντας για μεταφορά της επανάστασης στο νησί, απαγχόνισαν το δραστήριο επίσκοπο 

(19 Μαΐου 1821), αφού προηγουμένως τον έσυραν από τη γενειάδα του, 

γυμνό, μέχρι τον πλάτανο και αργότερα, νεκρός πλέον, σύρθηκε με το σχοινί του απαγχονισμού από τον 



 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

 

 

τούρκικο όχλο στα στενά σοκάκια της πόλης. Τα ίδια συνέβησαν και στον ιεροδιάκονο α

Καλλίνικο. Στην πλατεία υπάρχει μια πλάκα στη μνήμη τους

Ανάμεσα στην εκκλησία και τον πλάτανο υπάρχει μια υπόγεια στοά, η οποία είναι 

κάγκελα. Μετά από ανασκαφές, βρέθηκαν μεγάλη δεξαμενή, ενώ επί Ενετών και επί Τουρκοκρατίας 

κατασκευάστηκε υπόγεια κρήνη για τελετουργική χρήση, στην οποία οδηγούν 26 σκαλοπάτια. Η δεξαμενή είχε 

τέτοια χωρητικότητα, ώστε να καλύπτει τη

σεισμούς που άλλαξαν την ροή του ποταμού (Κλαδισού).

Σαντριβάνι 
Το Σαντριβάνι, η Πλατεία Μαυροβουνίων, όπως λεγόταν επί Κρητικής Πολιτείας, (σήμερα πλατεία Ελ. 

Βενιζέλου), αν και μικρή, ήταν η κοσ

Ήταν πλακόστρωτη, με καφενεία, ξενοδοχεία, λέσχες και καταστήματα πολυτελείας νεωτερισμών. Είχε πάρει 

το όνομά της από μια ογκώδη κρήνη, διακοσμημένη με λεοντοκεφαλές και στην οποία προσκολλ

υδροδόχες μαρμάρινες λάρνακες. Τμήμα της κρήνης βρίσκεται σήμερα στο Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων. 

Στην έξοδο της σημερινής οδού Χάληδων προς το λιμάνι, υπάρχει ακόμη το κτίριο του Δημαρχείου, το οποίο 

είχε χρησιμοποιηθεί επί ενετοκρατίας ως ναυαρ

Από τον εξώστη κτιρίου της πλατείας ο Βενιζέλος εκφωνούσε τους πολιτικούς λόγους του και εκεί 

αποβιβάσθηκε η σωρός του το 1936, κατά την ημέρα της κηδείας του. Εκεί επίσης έγινε η κύρια συγκέντρωση 

των πολιτών κατά την κήρυξη του αντιδικτατορικού Κινήματος του 1938 εναντίον του Μεταξά. 

Το Σαντριβάνι ήταν κλειστό από τη βορεινή πλευρά με κτίρια που καταστράφηκαν από πυρκαγιά το 

1932 και έτσι άνοιξε η πλατεία προς τη θάλασσα. Υπήρχαν δυο περάσματα, ένα στενό για του

βορειοδυτικό μέρος, κάτω από μια στοά που σχημάτιζαν τα κτίρια και ένα πλατύτερο, στη βορειοανατολική 

πλευρά, για τις άμαξες, τα κάρα και τα βιζαβί.

Νέα Χώρα 
Η πλησιέστερη παραλία στα Χανιά, 

περιοχής, η οποία απλώνεται στα βόρειο δυτικά της πόλεως των 

Χανίων. Αριστερά υπήρχε ένα μεγάλο κτηριακό συγκρότημα, το 

παλιό εργοστάσιο της ΑΒΕΑ (Σαπωνοποιία) 

ακόμη η μεγάλη καπνοδόχος. Σχεδόν απέναντι βρίσκεται το 

Εθνικό Ναυταθλητικό Κέντρο Χανίων και ο Ναυτικός 

Στη Νέα Χώρα υπάρχει ένα μικρό ψαρολίμανο και μια αρκετά 

μεγάλη και καθαρή αμμώδης παραλία που συνεχίζεται και πέρα 

από τις εκβολές του Κλαδισού ποταμού. Κατά μήκος της 

παραλιακής οδού υπάρχουν πολλές και καλές ψα

Νέας Χώρας η Γιορτή της Σαρδέλας, με χορούς και τραγούδια και άφθονο ψάρι που διανέμεται δωρεάν στον 

κόσμο που παρευρίσκεται. 

Προφήτης Ηλίας - Τάφοι Βενιζέλων
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ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

τούρκικο όχλο στα στενά σοκάκια της πόλης. Τα ίδια συνέβησαν και στον ιεροδιάκονο α

Καλλίνικο. Στην πλατεία υπάρχει μια πλάκα στη μνήμη τους. 

Ανάμεσα στην εκκλησία και τον πλάτανο υπάρχει μια υπόγεια στοά, η οποία είναι 

κάγκελα. Μετά από ανασκαφές, βρέθηκαν μεγάλη δεξαμενή, ενώ επί Ενετών και επί Τουρκοκρατίας 

κατασκευάστηκε υπόγεια κρήνη για τελετουργική χρήση, στην οποία οδηγούν 26 σκαλοπάτια. Η δεξαμενή είχε 

τέτοια χωρητικότητα, ώστε να καλύπτει την πόλη των Χανίων για έξι μήνες. Αχρηστεύτηκε όμως μετά από 

σεισμούς που άλλαξαν την ροή του ποταμού (Κλαδισού). 

Το Σαντριβάνι, η Πλατεία Μαυροβουνίων, όπως λεγόταν επί Κρητικής Πολιτείας, (σήμερα πλατεία Ελ. 

Βενιζέλου), αν και μικρή, ήταν η κοσμικότερη πλατεία, κέντρο συζητήσεων και συναντήσεως των Χανιωτών. 

ταν πλακόστρωτη, με καφενεία, ξενοδοχεία, λέσχες και καταστήματα πολυτελείας νεωτερισμών. Είχε πάρει 

το όνομά της από μια ογκώδη κρήνη, διακοσμημένη με λεοντοκεφαλές και στην οποία προσκολλ

υδροδόχες μαρμάρινες λάρνακες. Τμήμα της κρήνης βρίσκεται σήμερα στο Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων. 

Στην έξοδο της σημερινής οδού Χάληδων προς το λιμάνι, υπάρχει ακόμη το κτίριο του Δημαρχείου, το οποίο 

είχε χρησιμοποιηθεί επί ενετοκρατίας ως ναυαρχείο και αργότερα ως πολιτικό νοσοκομείο. 

Από τον εξώστη κτιρίου της πλατείας ο Βενιζέλος εκφωνούσε τους πολιτικούς λόγους του και εκεί 

αποβιβάσθηκε η σωρός του το 1936, κατά την ημέρα της κηδείας του. Εκεί επίσης έγινε η κύρια συγκέντρωση 

ά την κήρυξη του αντιδικτατορικού Κινήματος του 1938 εναντίον του Μεταξά. 

Το Σαντριβάνι ήταν κλειστό από τη βορεινή πλευρά με κτίρια που καταστράφηκαν από πυρκαγιά το 

1932 και έτσι άνοιξε η πλατεία προς τη θάλασσα. Υπήρχαν δυο περάσματα, ένα στενό για του

βορειοδυτικό μέρος, κάτω από μια στοά που σχημάτιζαν τα κτίρια και ένα πλατύτερο, στη βορειοανατολική 

πλευρά, για τις άμαξες, τα κάρα και τα βιζαβί. 

πλησιέστερη παραλία στα Χανιά, βρίσκεται στην περιοχή της Νέας Χώρας, μιας αναπτυσ

περιοχής, η οποία απλώνεται στα βόρειο δυτικά της πόλεως των 

Χανίων. Αριστερά υπήρχε ένα μεγάλο κτηριακό συγκρότημα, το 

παλιό εργοστάσιο της ΑΒΕΑ (Σαπωνοποιία) - σώζεται μάλιστα 

ακόμη η μεγάλη καπνοδόχος. Σχεδόν απέναντι βρίσκεται το 

ητικό Κέντρο Χανίων και ο Ναυτικός Όμιλος. 

Στη Νέα Χώρα υπάρχει ένα μικρό ψαρολίμανο και μια αρκετά 

μεγάλη και καθαρή αμμώδης παραλία που συνεχίζεται και πέρα 

από τις εκβολές του Κλαδισού ποταμού. Κατά μήκος της 

παραλιακής οδού υπάρχουν πολλές και καλές ψαροταβέρνες. Το καλοκαίρι πραγματοποιείται στην παραλία της 

Νέας Χώρας η Γιορτή της Σαρδέλας, με χορούς και τραγούδια και άφθονο ψάρι που διανέμεται δωρεάν στον 
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τούρκικο όχλο στα στενά σοκάκια της πόλης. Τα ίδια συνέβησαν και στον ιεροδιάκονο από τη Βέροια 

Ανάμεσα στην εκκλησία και τον πλάτανο υπάρχει μια υπόγεια στοά, η οποία είναι περιτριγυρισμένη από 

κάγκελα. Μετά από ανασκαφές, βρέθηκαν μεγάλη δεξαμενή, ενώ επί Ενετών και επί Τουρκοκρατίας 

κατασκευάστηκε υπόγεια κρήνη για τελετουργική χρήση, στην οποία οδηγούν 26 σκαλοπάτια. Η δεξαμενή είχε 

ν πόλη των Χανίων για έξι μήνες. Αχρηστεύτηκε όμως μετά από 

Το Σαντριβάνι, η Πλατεία Μαυροβουνίων, όπως λεγόταν επί Κρητικής Πολιτείας, (σήμερα πλατεία Ελ. 

μικότερη πλατεία, κέντρο συζητήσεων και συναντήσεως των Χανιωτών. 

ταν πλακόστρωτη, με καφενεία, ξενοδοχεία, λέσχες και καταστήματα πολυτελείας νεωτερισμών. Είχε πάρει 

το όνομά της από μια ογκώδη κρήνη, διακοσμημένη με λεοντοκεφαλές και στην οποία προσκολλήθηκαν ως 

υδροδόχες μαρμάρινες λάρνακες. Τμήμα της κρήνης βρίσκεται σήμερα στο Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων. 

Στην έξοδο της σημερινής οδού Χάληδων προς το λιμάνι, υπάρχει ακόμη το κτίριο του Δημαρχείου, το οποίο 

χείο και αργότερα ως πολιτικό νοσοκομείο.  

Από τον εξώστη κτιρίου της πλατείας ο Βενιζέλος εκφωνούσε τους πολιτικούς λόγους του και εκεί 

αποβιβάσθηκε η σωρός του το 1936, κατά την ημέρα της κηδείας του. Εκεί επίσης έγινε η κύρια συγκέντρωση 

ά την κήρυξη του αντιδικτατορικού Κινήματος του 1938 εναντίον του Μεταξά.  

Το Σαντριβάνι ήταν κλειστό από τη βορεινή πλευρά με κτίρια που καταστράφηκαν από πυρκαγιά το 

1932 και έτσι άνοιξε η πλατεία προς τη θάλασσα. Υπήρχαν δυο περάσματα, ένα στενό για τους πεζούς στο 

βορειοδυτικό μέρος, κάτω από μια στοά που σχημάτιζαν τα κτίρια και ένα πλατύτερο, στη βορειοανατολική 

περιοχή της Νέας Χώρας, μιας αναπτυσσόμενης 

ροταβέρνες. Το καλοκαίρι πραγματοποιείται στην παραλία της 

Νέας Χώρας η Γιορτή της Σαρδέλας, με χορούς και τραγούδια και άφθονο ψάρι που διανέμεται δωρεάν στον 
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Ο ναός του Προφήτη Ηλία βρίσκεται στη 

Ενετοκρατίας. Αρχικά είχε κτιστεί το μικρότερο νότιο κλίτος του 

Κατά τα μέσα του 16 ου αιώνα προστέθηκε μεγαλύτερος ναός του 

αρχικό βόρειο τοίχο τοξωτό άνοιγμα επικοινωνίας. Ο ναός καταστράφηκε κατά τον βομβαρδισμό του λόφου 

από τις Μεγάλες Δυνάμεις και αποκαταστάθηκε με δαπάνη του 

κανονιού πάνω στη ρωσική ναυαρχίδα ήταν η τιμωρία του Προφήτη Ηλία για την καταστροφή τ

Κατά την τελευταία επανάσταση (1897) στην περιοχή του Προφήτη Ηλία ιδρύθηκε Επαναστατικό 

Στρατόπεδο των Κρητών. Το πρωί της 9ης Φεβρουαρίου του 1897 είχε αρχίσει μια αψιμαχία μεταξύ 

Χριστιανών και τούρκων. Ο Ελευθ. Βενιζέλος βρισκόταν σε διαπρ

Ευρωπαϊκών Δυνάμεων, ενώ ο Τούρκος στρατιωτικός διοικητής για πρώτη φορά είχε επισκεφθεί εκείνη την 

ημέρα τις ναυαρχίδες των πολεμικών πλοίων τους που ναυλοχούσαν έξω από το λιμάνι των Χανίων. 

Γύρω στις 3.30 μ.μ., δόθηκε το σύνθημα από την ιταλική ναυαρχίδα και τρομεροί πυροβολισμοί και μύδροι 

άρχισαν να πέφτουν εναντίον των χαρακωμάτων σε όλη την περιοχή και ιδιαίτερα στον Προφήτη Ηλία, όπου 

κυμάτιζε η Ελληνική σημαία, δώρο του εγγονού του Ναύαρχου Κανάρη στον Ελευθέριο

αρχιμανδρίτη Χρύσανθο Τσεπετάκη για το Επαναστατικό Στρατόπεδο του Ακρωτηρίου. 

Στο διαμορφωμένο χώρο και δίπλα από το ναό, έχουν ταφεί ο Εθνάρχης Ελευθέριος Βενιζέλος και ο 

δευτερότοκος γιός του Σοφοκλής Βενιζέλος, Αρχηγός των 

Εθνάρχη έχει αναγραφεί ο επικήδειός του, τον οποίο εξεφώνησε ο ίδιος το 1932.

 
Βρετανικό Συμμαχικό Νεκροταφείο 
Το Βρετανικό συμμαχικό νεκροταφείο βρίσκεται στη ΒΔ γωνία του κόλπου της Σούδας, στη θέση Β

5 χλμ. ανατολικά των Χανίων. Σε αυτό το νεκροταφείο, έχουν ενταφιαστεί οι σύμμαχοι της Ελλάδας κατά το 

Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο (Βρετανοί, Αυστραλοί, Νεοζηλανδοί) που σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια της 

Μάχης της Κρήτης, τον Μάιο του 1941. H γη στην οποί

και έγινε ο τελευταίος χώρος ανάπαυσης των νεκρών. Τα λείψανα τους, συγκεντρώθηκαν από τέσσερα βασικά 

"Βρετανικά στρατιωτικά νεκροταφεία" που είχαν δημιουργηθεί από τις Γερμανικές δυνάμεις κατοχής, κατά τη 

διάρκεια του πολέμου. Υπάρχουν 1.527 ταφές και οι περισσότερες από αυτές είναι Βρετανών, αλλά υπάρχουν 

και εκείνες Αυστραλών και Νεοζηλανδών. Εκτός από τους τάφους, υπάρχουν και μνημεία με τα ονόματα των 

ανδρών που γνωρίζουμε ότι ενταφιάστηκαν σε ορισμένες
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ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

Ο ναός του Προφήτη Ηλία βρίσκεται στη θέση «Φρούδια» και έχει κτιστεί την περίοδο της 

Ενετοκρατίας. Αρχικά είχε κτιστεί το μικρότερο νότιο κλίτος του 

Κατά τα μέσα του 16 ου αιώνα προστέθηκε μεγαλύτερος ναός του Προφήτη Ηλία αφού κατασκευάστηκε στον 

άνοιγμα επικοινωνίας. Ο ναός καταστράφηκε κατά τον βομβαρδισμό του λόφου 

από τις Μεγάλες Δυνάμεις και αποκαταστάθηκε με δαπάνη του Τσάρου που θεώρησε ότι η έκρηξη ενός 

κανονιού πάνω στη ρωσική ναυαρχίδα ήταν η τιμωρία του Προφήτη Ηλία για την καταστροφή τ

Κατά την τελευταία επανάσταση (1897) στην περιοχή του Προφήτη Ηλία ιδρύθηκε Επαναστατικό 

Στρατόπεδο των Κρητών. Το πρωί της 9ης Φεβρουαρίου του 1897 είχε αρχίσει μια αψιμαχία μεταξύ 

Χριστιανών και τούρκων. Ο Ελευθ. Βενιζέλος βρισκόταν σε διαπραγματεύσεις με τους επί κεφαλής των 

Ευρωπαϊκών Δυνάμεων, ενώ ο Τούρκος στρατιωτικός διοικητής για πρώτη φορά είχε επισκεφθεί εκείνη την 

ημέρα τις ναυαρχίδες των πολεμικών πλοίων τους που ναυλοχούσαν έξω από το λιμάνι των Χανίων. 

ε το σύνθημα από την ιταλική ναυαρχίδα και τρομεροί πυροβολισμοί και μύδροι 

άρχισαν να πέφτουν εναντίον των χαρακωμάτων σε όλη την περιοχή και ιδιαίτερα στον Προφήτη Ηλία, όπου 

κυμάτιζε η Ελληνική σημαία, δώρο του εγγονού του Ναύαρχου Κανάρη στον Ελευθέριο

αρχιμανδρίτη Χρύσανθο Τσεπετάκη για το Επαναστατικό Στρατόπεδο του Ακρωτηρίου. 

 

Στο διαμορφωμένο χώρο και δίπλα από το ναό, έχουν ταφεί ο Εθνάρχης Ελευθέριος Βενιζέλος και ο 

δευτερότοκος γιός του Σοφοκλής Βενιζέλος, Αρχηγός των Φιλελευθέρων και Πρωθυπουργός. Στον τάφο του 

Εθνάρχη έχει αναγραφεί ο επικήδειός του, τον οποίο εξεφώνησε ο ίδιος το 1932. 

Βρετανικό Συμμαχικό Νεκροταφείο – Βλητές 
Το Βρετανικό συμμαχικό νεκροταφείο βρίσκεται στη ΒΔ γωνία του κόλπου της Σούδας, στη θέση Β

5 χλμ. ανατολικά των Χανίων. Σε αυτό το νεκροταφείο, έχουν ενταφιαστεί οι σύμμαχοι της Ελλάδας κατά το 

Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο (Βρετανοί, Αυστραλοί, Νεοζηλανδοί) που σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια της 

Μάχης της Κρήτης, τον Μάιο του 1941. H γη στην οποία τάφηκαν οι σύμμαχοι παραχωρήθηκε από την Ελλάδα 

και έγινε ο τελευταίος χώρος ανάπαυσης των νεκρών. Τα λείψανα τους, συγκεντρώθηκαν από τέσσερα βασικά 

"Βρετανικά στρατιωτικά νεκροταφεία" που είχαν δημιουργηθεί από τις Γερμανικές δυνάμεις κατοχής, κατά τη 

διάρκεια του πολέμου. Υπάρχουν 1.527 ταφές και οι περισσότερες από αυτές είναι Βρετανών, αλλά υπάρχουν 

και εκείνες Αυστραλών και Νεοζηλανδών. Εκτός από τους τάφους, υπάρχουν και μνημεία με τα ονόματα των 

ανδρών που γνωρίζουμε ότι ενταφιάστηκαν σε ορισμένες ομάδες τάφων, αλλά των οποίων οι πραγματικοί 
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Σελ. 403 από 486 

» και έχει κτιστεί την περίοδο της 

Ενετοκρατίας. Αρχικά είχε κτιστεί το μικρότερο νότιο κλίτος του Προφήτη Ελισαίου.  

αφού κατασκευάστηκε στον 

άνοιγμα επικοινωνίας. Ο ναός καταστράφηκε κατά τον βομβαρδισμό του λόφου 

που θεώρησε ότι η έκρηξη ενός 

κανονιού πάνω στη ρωσική ναυαρχίδα ήταν η τιμωρία του Προφήτη Ηλία για την καταστροφή του ναού του. 

Κατά την τελευταία επανάσταση (1897) στην περιοχή του Προφήτη Ηλία ιδρύθηκε Επαναστατικό 

Στρατόπεδο των Κρητών. Το πρωί της 9ης Φεβρουαρίου του 1897 είχε αρχίσει μια αψιμαχία μεταξύ 

αγματεύσεις με τους επί κεφαλής των 

Ευρωπαϊκών Δυνάμεων, ενώ ο Τούρκος στρατιωτικός διοικητής για πρώτη φορά είχε επισκεφθεί εκείνη την 

ημέρα τις ναυαρχίδες των πολεμικών πλοίων τους που ναυλοχούσαν έξω από το λιμάνι των Χανίων.  

ε το σύνθημα από την ιταλική ναυαρχίδα και τρομεροί πυροβολισμοί και μύδροι 

άρχισαν να πέφτουν εναντίον των χαρακωμάτων σε όλη την περιοχή και ιδιαίτερα στον Προφήτη Ηλία, όπου 

κυμάτιζε η Ελληνική σημαία, δώρο του εγγονού του Ναύαρχου Κανάρη στον Ελευθέριο Βενιζέλο και τον τότε 

αρχιμανδρίτη Χρύσανθο Τσεπετάκη για το Επαναστατικό Στρατόπεδο του Ακρωτηρίου.  

 

Στο διαμορφωμένο χώρο και δίπλα από το ναό, έχουν ταφεί ο Εθνάρχης Ελευθέριος Βενιζέλος και ο 

Φιλελευθέρων και Πρωθυπουργός. Στον τάφο του 

Το Βρετανικό συμμαχικό νεκροταφείο βρίσκεται στη ΒΔ γωνία του κόλπου της Σούδας, στη θέση Βλητέ, 

5 χλμ. ανατολικά των Χανίων. Σε αυτό το νεκροταφείο, έχουν ενταφιαστεί οι σύμμαχοι της Ελλάδας κατά το 

Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο (Βρετανοί, Αυστραλοί, Νεοζηλανδοί) που σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια της 

α τάφηκαν οι σύμμαχοι παραχωρήθηκε από την Ελλάδα 

και έγινε ο τελευταίος χώρος ανάπαυσης των νεκρών. Τα λείψανα τους, συγκεντρώθηκαν από τέσσερα βασικά 

"Βρετανικά στρατιωτικά νεκροταφεία" που είχαν δημιουργηθεί από τις Γερμανικές δυνάμεις κατοχής, κατά τη 

διάρκεια του πολέμου. Υπάρχουν 1.527 ταφές και οι περισσότερες από αυτές είναι Βρετανών, αλλά υπάρχουν 

και εκείνες Αυστραλών και Νεοζηλανδών. Εκτός από τους τάφους, υπάρχουν και μνημεία με τα ονόματα των 

ομάδες τάφων, αλλά των οποίων οι πραγματικοί 
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τάφοι μέσα σε αυτές τις ομάδες δεν μπορούν συγκεκριμένα να ορισθούν. Τα μνημεία αυτά φέρουν τις 

επιγραφές "Θαμμένος κοντά σε αυτό το σημείο" και "Πιστεύεται ότι είναι". Το πρόβλημα αυτό, δημιουργήθηκε 

γιατί οι Γερμανικές δυνάμεις που είχαν αναλάβει το έργο της μεταφοράς των πτωμάτων από το πεδίο της 

μάχης στους τέσσερις χώρους ταφής που είχαν ορισθεί, συχνά έχαναν τις στρατιωτικές ταυτότητες των 

νεκρών. Το νεκροταφείο, συντηρείται από την Επιτροπή Πολεμικών νεκρ

λευκές πλάκες στο έδαφος και ο χώρος μοιάζει με ένα τεράστιο κήπο γαλήνης. Κεντρικό σημείο του 

νεκροταφείου, καταλαμβάνει - όπως και στα υπόλοιπα συμμαχικά νεκροταφεία της Ευρώπης 

Θυσίας. Στο νεκροταφείο αυτό βρίσκεται και ο τάφος του J.Pendlebury (10Ε), ενός μεγάλου αρχαιολόγου, ο 

οποίος δούλευε για τη Βρετανική Αντικατασκοπεία και εκτελέστηκε από τους Γερμανούς, το 1941. Υπάρχει 

επίσης ο τάφος ενός Γερμανού στρατιώτη, του Alfred Hamann. Τάφηκε στο νεκροταφείο

ενός λάθους. Τα λείψανα του ανακαλύφθηκαν κοντά στο Μάλεμε το 1956, κατά τη διάρκεια οικοδομικών 

εργασιών στην περιοχή. Η στρατιωτική του ταυτότητα μετακινήθηκε από το σώμα του και τα λείψανα του, 

τάφηκαν σε ένα κήπο στο Μάλεμε. Το 19

της Volksbund. Το μόνο πράγμα που βρέθηκε επάνω του ήταν το ρολόι του, που ήταν κατασκευασμένο στην 

Αγγλία. Για το λόγο αυτό, πίστεψαν ότι πρόκειται για Βρετανό στρατιώτη κι έτσι τα λείψανά του π

στη Βρετανική Επιτροπή πολεμικών τάφων και μεταφέρθηκαν στο συμμαχικό νεκροταφείο της Σούδας. Πολύ 

αργότερα έγινε γνωστό ότι πρόκειται για το Γερμανό στρατιώτη Alfed Hamann, που γεννήθηκε στις 12 

Μαρτίου του 1918 στην περιοχή του Βερολίνου και π

Μάχης της Κρήτης. Έπειτα από συμφωνία, ανάμεσα στη Volksbund και στην επιτροπή της Κοινοπολιτείας, 

αποφασίστηκε να μην μεταφερθούν ξανά τα λείψανά του, αλλά να παραμείνει στη Σούδα. Αρχιτέκτονας ήταν 

ο Louis De Soissons. 

Καλλιτεχνικό χωριό Βερέκυνθος
Ο Βερέκυνθος ήταν το βουνό όπου ζούσαν και λατρεύονταν οι Ιδαίοι Δάκτυλοι, γιοι του Δία και 

προστάτες των τεχνών και όπου δίδαξαν τις πανάρχαιες τέχνες στους ανθρώπους (Μεταλλουργία, κεραμική, 
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ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

τάφοι μέσα σε αυτές τις ομάδες δεν μπορούν συγκεκριμένα να ορισθούν. Τα μνημεία αυτά φέρουν τις 

επιγραφές "Θαμμένος κοντά σε αυτό το σημείο" και "Πιστεύεται ότι είναι". Το πρόβλημα αυτό, δημιουργήθηκε 

Γερμανικές δυνάμεις που είχαν αναλάβει το έργο της μεταφοράς των πτωμάτων από το πεδίο της 

μάχης στους τέσσερις χώρους ταφής που είχαν ορισθεί, συχνά έχαναν τις στρατιωτικές ταυτότητες των 

νεκρών. Το νεκροταφείο, συντηρείται από την Επιτροπή Πολεμικών νεκροταφείων. Υπάρχουν εκατοντάδες 

λευκές πλάκες στο έδαφος και ο χώρος μοιάζει με ένα τεράστιο κήπο γαλήνης. Κεντρικό σημείο του 

όπως και στα υπόλοιπα συμμαχικά νεκροταφεία της Ευρώπης 

βρίσκεται και ο τάφος του J.Pendlebury (10Ε), ενός μεγάλου αρχαιολόγου, ο 

οποίος δούλευε για τη Βρετανική Αντικατασκοπεία και εκτελέστηκε από τους Γερμανούς, το 1941. Υπάρχει 

επίσης ο τάφος ενός Γερμανού στρατιώτη, του Alfred Hamann. Τάφηκε στο νεκροταφείο

ενός λάθους. Τα λείψανα του ανακαλύφθηκαν κοντά στο Μάλεμε το 1956, κατά τη διάρκεια οικοδομικών 

εργασιών στην περιοχή. Η στρατιωτική του ταυτότητα μετακινήθηκε από το σώμα του και τα λείψανα του, 

τάφηκαν σε ένα κήπο στο Μάλεμε. Το 1960, τα λείψανά του βρέθηκαν ξανά από την υπηρεσία ανακομιδών 

της Volksbund. Το μόνο πράγμα που βρέθηκε επάνω του ήταν το ρολόι του, που ήταν κατασκευασμένο στην 

Αγγλία. Για το λόγο αυτό, πίστεψαν ότι πρόκειται για Βρετανό στρατιώτη κι έτσι τα λείψανά του π

στη Βρετανική Επιτροπή πολεμικών τάφων και μεταφέρθηκαν στο συμμαχικό νεκροταφείο της Σούδας. Πολύ 

αργότερα έγινε γνωστό ότι πρόκειται για το Γερμανό στρατιώτη Alfed Hamann, που γεννήθηκε στις 12 

Μαρτίου του 1918 στην περιοχή του Βερολίνου και πέθανε στις 20 Μαΐου του 1941,την πρώτη μέρα της 

Μάχης της Κρήτης. Έπειτα από συμφωνία, ανάμεσα στη Volksbund και στην επιτροπή της Κοινοπολιτείας, 

αποφασίστηκε να μην μεταφερθούν ξανά τα λείψανά του, αλλά να παραμείνει στη Σούδα. Αρχιτέκτονας ήταν 

 
Καλλιτεχνικό χωριό Βερέκυνθος 
Ο Βερέκυνθος ήταν το βουνό όπου ζούσαν και λατρεύονταν οι Ιδαίοι Δάκτυλοι, γιοι του Δία και 

δίδαξαν τις πανάρχαιες τέχνες στους ανθρώπους (Μεταλλουργία, κεραμική, 
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τάφοι μέσα σε αυτές τις ομάδες δεν μπορούν συγκεκριμένα να ορισθούν. Τα μνημεία αυτά φέρουν τις 

επιγραφές "Θαμμένος κοντά σε αυτό το σημείο" και "Πιστεύεται ότι είναι". Το πρόβλημα αυτό, δημιουργήθηκε 

Γερμανικές δυνάμεις που είχαν αναλάβει το έργο της μεταφοράς των πτωμάτων από το πεδίο της 

μάχης στους τέσσερις χώρους ταφής που είχαν ορισθεί, συχνά έχαναν τις στρατιωτικές ταυτότητες των 

οταφείων. Υπάρχουν εκατοντάδες 

λευκές πλάκες στο έδαφος και ο χώρος μοιάζει με ένα τεράστιο κήπο γαλήνης. Κεντρικό σημείο του 

όπως και στα υπόλοιπα συμμαχικά νεκροταφεία της Ευρώπης - ο Σταυρός της 

βρίσκεται και ο τάφος του J.Pendlebury (10Ε), ενός μεγάλου αρχαιολόγου, ο 

οποίος δούλευε για τη Βρετανική Αντικατασκοπεία και εκτελέστηκε από τους Γερμανούς, το 1941. Υπάρχει 

επίσης ο τάφος ενός Γερμανού στρατιώτη, του Alfred Hamann. Τάφηκε στο νεκροταφείο της Σούδας, εξαιτίας 

ενός λάθους. Τα λείψανα του ανακαλύφθηκαν κοντά στο Μάλεμε το 1956, κατά τη διάρκεια οικοδομικών 

εργασιών στην περιοχή. Η στρατιωτική του ταυτότητα μετακινήθηκε από το σώμα του και τα λείψανα του, 

60, τα λείψανά του βρέθηκαν ξανά από την υπηρεσία ανακομιδών 

της Volksbund. Το μόνο πράγμα που βρέθηκε επάνω του ήταν το ρολόι του, που ήταν κατασκευασμένο στην 

Αγγλία. Για το λόγο αυτό, πίστεψαν ότι πρόκειται για Βρετανό στρατιώτη κι έτσι τα λείψανά του παραδόθηκαν 

στη Βρετανική Επιτροπή πολεμικών τάφων και μεταφέρθηκαν στο συμμαχικό νεκροταφείο της Σούδας. Πολύ 

αργότερα έγινε γνωστό ότι πρόκειται για το Γερμανό στρατιώτη Alfed Hamann, που γεννήθηκε στις 12 

έθανε στις 20 Μαΐου του 1941,την πρώτη μέρα της 

Μάχης της Κρήτης. Έπειτα από συμφωνία, ανάμεσα στη Volksbund και στην επιτροπή της Κοινοπολιτείας, 

αποφασίστηκε να μην μεταφερθούν ξανά τα λείψανά του, αλλά να παραμείνει στη Σούδα. Αρχιτέκτονας ήταν 

 

Ο Βερέκυνθος ήταν το βουνό όπου ζούσαν και λατρεύονταν οι Ιδαίοι Δάκτυλοι, γιοι του Δία και 

δίδαξαν τις πανάρχαιες τέχνες στους ανθρώπους (Μεταλλουργία, κεραμική, 
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υαλουργία, Υφαντική). Συνεχίζοντας την παράδοση, δημιουργήθηκε το καλλιτεχνικό χωριό "Βερέκυνθος" στο 

ΒΙΟΠΑ Χανίων, με κύριο στόχο την ανάδειξη των τεχνών που ήταν συνυφασμένες πάντα με τη ζωή και τον 

πολιτισμό του Κρητικού λαού. Το καλλιτεχνικό χωριό βρίσκεται ανάμεσα στη

ανατολική είσοδο των Χανίων. Στο σημείο αυτό, λειτουργούσαν παλιότερα εργαστήρια παραγωγής τσικαλιών, 

δίδοντας την ανάλογη ονομασία στο χωριό. Αντικείμενα που μαρτυρούν την παράδοση του χωριού στην 

κατασκευή κεραμικών και άλλων έργων, αποτελούν δύο παλιά καμίνια, στα οποία οι αγγειοπλάστες έψηναν με 

ξύλα, τα κεραμικά τους. Σήμερα, στο ίδιο μέρος λειτουργούν εργαστήρια κεραμικής, γλυπτικής 

αργυροχρυσοχοϊας, υαλουργίας, κατασκευής δερμάτινων ειδών και υφαντών, καθώς και εργαστήρ

επεξεργασίας ημιπολύτιμων λίθων. Όλα τα είδη είναι χειροποίητα και κατασκευάζονται στο καλλιτεχνικό χωριό 

από τους ίδιους τους τεχνίτες, δίδοντας συνέχεια στη μεγάλη παράδοση της περιοχής στην χειροβιοτεχνία. Η 

χειροβιοτεχνία, ένας παραγωγικός κλάδος με

χρόνια πόλο έλξης για πολλούς νέους τεχνίτες. Το καλλιτεχνικό χωριό Βερέκυνθος, είναι ένα έργο ζωτικής 

σημασίας για τα Χανιά. Δίνει νέες ευκαιρίες σε επαγγελματίες και ερασιτέχνες του κλάδου, 

ευαίσθητους τομείς όπως η στέγαση, η οργάνωση και η προβολή δραστηριοτήτων. Στο Καλλιτεχνικό Χωριό 

Βερέκυνθος, λειτουργούν δεκαέξι εργαστήρια κεραμικής, έξι εργαστήρια αργυροχρυσοχοϊας, και έξι 

εργαστήρια κατασκευής δερμάτινων ειδών.

 
 Μουσεία  

Τα μουσεία των Χανίων φιλοξενούν ένα πλούσιο αρχαιολογικό και πολιτιστικό υλικό και εκθέματα που 

φανερώνουν την διαχρονική εικόνα της πολιτισμικής ιστορίας του Νομού Χανίων. Υπάρχουν, λοιπόν και 

λειτουργούν, τα παρακάτω μουσεία: 

Δ.Ε. Χανίων: Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων, Ναυτικό Μουσείο Κρήτης, Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή 

Συλλογή, Οικία Ε. Βενιζέλου, Ιστορικό Αρχείο Κρήτης, Μουσείο Χημείας 

Δ.Ε. Σούδας: Μουσείο Τυπογραφίας Χανιώτικων Νέων.

Δ.Ε. Ελευθερίου Βενιζέλου: Μουσείο Σχολικής Ζωής, Το σπίτι του Ελευθερίου Βενιζέλου.

Δ.Ε. Θερίσου: Στρατηγείο κινήματος Θερίσου 1905
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ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

κή). Συνεχίζοντας την παράδοση, δημιουργήθηκε το καλλιτεχνικό χωριό "Βερέκυνθος" στο 

ΒΙΟΠΑ Χανίων, με κύριο στόχο την ανάδειξη των τεχνών που ήταν συνυφασμένες πάντα με τη ζωή και τον 

πολιτισμό του Κρητικού λαού. Το καλλιτεχνικό χωριό βρίσκεται ανάμεσα στη Σούδα και τα Τσικαλαριά, στην 

ανατολική είσοδο των Χανίων. Στο σημείο αυτό, λειτουργούσαν παλιότερα εργαστήρια παραγωγής τσικαλιών, 

δίδοντας την ανάλογη ονομασία στο χωριό. Αντικείμενα που μαρτυρούν την παράδοση του χωριού στην 

ων έργων, αποτελούν δύο παλιά καμίνια, στα οποία οι αγγειοπλάστες έψηναν με 

ξύλα, τα κεραμικά τους. Σήμερα, στο ίδιο μέρος λειτουργούν εργαστήρια κεραμικής, γλυπτικής 

αργυροχρυσοχοϊας, υαλουργίας, κατασκευής δερμάτινων ειδών και υφαντών, καθώς και εργαστήρ

επεξεργασίας ημιπολύτιμων λίθων. Όλα τα είδη είναι χειροποίητα και κατασκευάζονται στο καλλιτεχνικό χωριό 

από τους ίδιους τους τεχνίτες, δίδοντας συνέχεια στη μεγάλη παράδοση της περιοχής στην χειροβιοτεχνία. Η 

χειροβιοτεχνία, ένας παραγωγικός κλάδος με σημαντική ιστορία και πολλές προοπτικές, αποτελεί τα τελευταία 

χρόνια πόλο έλξης για πολλούς νέους τεχνίτες. Το καλλιτεχνικό χωριό Βερέκυνθος, είναι ένα έργο ζωτικής 

σημασίας για τα Χανιά. Δίνει νέες ευκαιρίες σε επαγγελματίες και ερασιτέχνες του κλάδου, 

ευαίσθητους τομείς όπως η στέγαση, η οργάνωση και η προβολή δραστηριοτήτων. Στο Καλλιτεχνικό Χωριό 

Βερέκυνθος, λειτουργούν δεκαέξι εργαστήρια κεραμικής, έξι εργαστήρια αργυροχρυσοχοϊας, και έξι 

εργαστήρια κατασκευής δερμάτινων ειδών. 

 

Τα μουσεία των Χανίων φιλοξενούν ένα πλούσιο αρχαιολογικό και πολιτιστικό υλικό και εκθέματα που 

φανερώνουν την διαχρονική εικόνα της πολιτισμικής ιστορίας του Νομού Χανίων. Υπάρχουν, λοιπόν και 

 

ολογικό Μουσείο Χανίων, Ναυτικό Μουσείο Κρήτης, Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή 

Συλλογή, Οικία Ε. Βενιζέλου, Ιστορικό Αρχείο Κρήτης, Μουσείο Χημείας Χανίων, Πολεμικό Μουσείο Χανίων.

: Μουσείο Τυπογραφίας Χανιώτικων Νέων. 

ουσείο Σχολικής Ζωής, Το σπίτι του Ελευθερίου Βενιζέλου.

Στρατηγείο κινήματος Θερίσου 1905, Μουσείο Εθνικής Αντίστασης.
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κή). Συνεχίζοντας την παράδοση, δημιουργήθηκε το καλλιτεχνικό χωριό "Βερέκυνθος" στο 

ΒΙΟΠΑ Χανίων, με κύριο στόχο την ανάδειξη των τεχνών που ήταν συνυφασμένες πάντα με τη ζωή και τον 

Σούδα και τα Τσικαλαριά, στην 

ανατολική είσοδο των Χανίων. Στο σημείο αυτό, λειτουργούσαν παλιότερα εργαστήρια παραγωγής τσικαλιών, 

δίδοντας την ανάλογη ονομασία στο χωριό. Αντικείμενα που μαρτυρούν την παράδοση του χωριού στην 

ων έργων, αποτελούν δύο παλιά καμίνια, στα οποία οι αγγειοπλάστες έψηναν με 

ξύλα, τα κεραμικά τους. Σήμερα, στο ίδιο μέρος λειτουργούν εργαστήρια κεραμικής, γλυπτικής 

αργυροχρυσοχοϊας, υαλουργίας, κατασκευής δερμάτινων ειδών και υφαντών, καθώς και εργαστήρια 

επεξεργασίας ημιπολύτιμων λίθων. Όλα τα είδη είναι χειροποίητα και κατασκευάζονται στο καλλιτεχνικό χωριό 

από τους ίδιους τους τεχνίτες, δίδοντας συνέχεια στη μεγάλη παράδοση της περιοχής στην χειροβιοτεχνία. Η 

σημαντική ιστορία και πολλές προοπτικές, αποτελεί τα τελευταία 

χρόνια πόλο έλξης για πολλούς νέους τεχνίτες. Το καλλιτεχνικό χωριό Βερέκυνθος, είναι ένα έργο ζωτικής 

σημασίας για τα Χανιά. Δίνει νέες ευκαιρίες σε επαγγελματίες και ερασιτέχνες του κλάδου, και λύση σε 

ευαίσθητους τομείς όπως η στέγαση, η οργάνωση και η προβολή δραστηριοτήτων. Στο Καλλιτεχνικό Χωριό 

Βερέκυνθος, λειτουργούν δεκαέξι εργαστήρια κεραμικής, έξι εργαστήρια αργυροχρυσοχοϊας, και έξι 

 

Τα μουσεία των Χανίων φιλοξενούν ένα πλούσιο αρχαιολογικό και πολιτιστικό υλικό και εκθέματα που 

φανερώνουν την διαχρονική εικόνα της πολιτισμικής ιστορίας του Νομού Χανίων. Υπάρχουν, λοιπόν και 

ολογικό Μουσείο Χανίων, Ναυτικό Μουσείο Κρήτης, Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή 

Χανίων, Πολεμικό Μουσείο Χανίων. 

ουσείο Σχολικής Ζωής, Το σπίτι του Ελευθερίου Βενιζέλου. 

, Μουσείο Εθνικής Αντίστασης. 
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Επίσης, οι συνεδριακοί και εκθεσιακοί χώροι της Πόλης των Χανίων, οι οποίοι στεγάζονται σε κτίρια 

υψηλής αισθητικής και αρχιτεκτονικής αξίας είναι οι εξής: 

Τζαμί του Κιουτσούκ Χασάν ή Γιαλί Τζαμισί

«Χρυσόστομος», Βίλλα Μανούσου Κούνδουρου

Μητροπόλεως Κυδωνίας και Αποκορώνου

Βιομηχανικό Επιμελητήριο Χανίων, Παλιό Τελωνείο. 

 Πολιτιστικές Εκδηλώσεις 

Στην περιοχή μελέτης διοργανώνονται πλήθος πολιτιστικών εκδηλώσεων καθ’ολη τη διάρκεια του έτους, 

από δημοτικούς φορείς, πολιτιστικούς συνδέσμους, ιδρύματα και ιδιωτικές πρωτοβουλίες.

διοργανώνονται: το Καλοκαιρινό Φεστιβάλ της πόλης των Χανίων, οι διε

οι εκδηλώσεις εορτασμού της Ναυτικής Εβδομάδας, τα αποκριάτικα καρναβάλια σε Χανιά και Σούδα, οι 

εκδηλώσεις ςορτασμού της Μάχης της Κρήτης, η γιορτή του Αγ. Ιωάννη του Κλήδωνα στα Περιβόλια, το 

Θέρισο και το Βαμβακόπουλο, οι εκδηλώσεις του Αγροτικού Αύγουστου στο Ενετικό λιμάνι Χανίων, η γιορτή 

της σαρδέλας στη Σούδα και τη Νέα Χώρα, οι εκδηλώσεις στο παλό λιμάνι Χανίων την Παγκόσμια Ημέρα 

Τουρισμού, η γιορτή της τσικουδιάς στα Νεώρια, η εορταστική υποδοχή του νέου έτους

Αγοράς στα Χανιά. Όσον αφορά τα πανηγύρια, πραγματοποιούνται προς τιμή του Αγίου 

κάθε χωριού και σε συνδυασμό με τις εκδηλώσεις για τις Εθνικές Επετείους, αποτελούν τις γνωστότερες 

γιορτές. Επιπλέον των ανωτέρω, στο Θέρισο

 
Α.3.2.5. Κρίσιμες παράμετροι του πολιτιστικού 

για το σχεδιασμό της μελλοντικής ανάπτυξης του Δήμου

Οι αρχαιολογικοί χώροι και οι χώροι ιστορικού

ταυτότητας κάθε περιοχής και συνδέουν το παρελθόν με το παρόν και το μέλλον. Σε αυτά αποτυπώθηκαν, 

διασώθηκαν και αναδείχθηκαν οι πολυάριθμες κατακτήσεις στην αρχιτεκτονική και στις τέχνες, η λατρεία του 

Θείου, οι πολιτικές – ιδεολογικές πεποιθήσεις, οι συμβολισμοί και τα χαρακτηριστικά των κοινωνικών δομών 

του παρελθόντος. Η ιστορία της περιοχής είναι μακραίωνη όπως αποδεικνύουν τα πλούσια αρχαιολογικά 

ευρήματα. 

Η διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες για 

την αναπτυξιακή φυσιογνωμία του δήμου. Βασικός στόχος για την διατήρηση και αξιοποίηση της πολιτιστικής 

κληρονομιάς είναι να τονώνει το ενδιαφέρον και την πεποίθ

την αξία της πολιτιστικής τους κληρονομιάς (ιστορικής, πολιτιστικής και αρχιτεκτονικής), καθώς και για την 

αισθητική αξία του τοπίου και του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής. 

Επίσης, θα πρέπει να προβάλλει τη

πιο πλατειά έννοια του όρου, στοχεύοντας στην αρμονική συνύπαρξη του ανθρώπου με την φυσική και 

πολιτιστική του κληρονομιά.  
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ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

Επίσης, οι συνεδριακοί και εκθεσιακοί χώροι της Πόλης των Χανίων, οι οποίοι στεγάζονται σε κτίρια 

ρχιτεκτονικής αξίας είναι οι εξής: Μεγάλο Νεώριο (Αρσενάλι)

Τζαμί του Κιουτσούκ Χασάν ή Γιαλί Τζαμισί, Γαλλική Σχολή, η Δημοτική Πινακοθήκη, 

Βίλλα Μανούσου Κούνδουρου, Πνευματικό Κέντρο Χανίων, Πολιτιστικό Κέντρο Ιεράς 

Μητροπόλεως Κυδωνίας και Αποκορώνου, Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων

Παλιό Τελωνείο.  

Πολιτιστικές Εκδηλώσεις – Γιορτές - Πανηγύρια 

ελέτης διοργανώνονται πλήθος πολιτιστικών εκδηλώσεων καθ’ολη τη διάρκεια του έτους, 

από δημοτικούς φορείς, πολιτιστικούς συνδέσμους, ιδρύματα και ιδιωτικές πρωτοβουλίες.

διοργανώνονται: το Καλοκαιρινό Φεστιβάλ της πόλης των Χανίων, οι διεθνείς αθλητικοί αγώνες «Βενιζέλεια», 

οι εκδηλώσεις εορτασμού της Ναυτικής Εβδομάδας, τα αποκριάτικα καρναβάλια σε Χανιά και Σούδα, οι 

εκδηλώσεις ςορτασμού της Μάχης της Κρήτης, η γιορτή του Αγ. Ιωάννη του Κλήδωνα στα Περιβόλια, το 

ο, οι εκδηλώσεις του Αγροτικού Αύγουστου στο Ενετικό λιμάνι Χανίων, η γιορτή 

της σαρδέλας στη Σούδα και τη Νέα Χώρα, οι εκδηλώσεις στο παλό λιμάνι Χανίων την Παγκόσμια Ημέρα 

Τουρισμού, η γιορτή της τσικουδιάς στα Νεώρια, η εορταστική υποδοχή του νέου έτους

Αγοράς στα Χανιά. Όσον αφορά τα πανηγύρια, πραγματοποιούνται προς τιμή του Αγίου 

κάθε χωριού και σε συνδυασμό με τις εκδηλώσεις για τις Εθνικές Επετείους, αποτελούν τις γνωστότερες 

γιορτές. Επιπλέον των ανωτέρω, στο Θέρισο πραγματοποιείται πανηγύρι στις 15 Αυγούστου.

Κρίσιμες παράμετροι του πολιτιστικού – αρχιτεκτονικού - ιστορικού περιβάλλοντος 

για το σχεδιασμό της μελλοντικής ανάπτυξης του Δήμου 

Οι αρχαιολογικοί χώροι και οι χώροι ιστορικού ενδιαφέροντος αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της 

ταυτότητας κάθε περιοχής και συνδέουν το παρελθόν με το παρόν και το μέλλον. Σε αυτά αποτυπώθηκαν, 

διασώθηκαν και αναδείχθηκαν οι πολυάριθμες κατακτήσεις στην αρχιτεκτονική και στις τέχνες, η λατρεία του 

ιδεολογικές πεποιθήσεις, οι συμβολισμοί και τα χαρακτηριστικά των κοινωνικών δομών 

του παρελθόντος. Η ιστορία της περιοχής είναι μακραίωνη όπως αποδεικνύουν τα πλούσια αρχαιολογικά 

Η διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες για 

την αναπτυξιακή φυσιογνωμία του δήμου. Βασικός στόχος για την διατήρηση και αξιοποίηση της πολιτιστικής 

κληρονομιάς είναι να τονώνει το ενδιαφέρον και την πεποίθηση των κατοίκων αλλά και των επισκεπτών για 

την αξία της πολιτιστικής τους κληρονομιάς (ιστορικής, πολιτιστικής και αρχιτεκτονικής), καθώς και για την 

αισθητική αξία του τοπίου και του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής.  

Επίσης, θα πρέπει να προβάλλει την ιδέα και τις πρακτικές της βιώσιμης (αειφόρου) ανάπτυξης με την 

πλατειά έννοια του όρου, στοχεύοντας στην αρμονική συνύπαρξη του ανθρώπου με την φυσική και 
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Επίσης, οι συνεδριακοί και εκθεσιακοί χώροι της Πόλης των Χανίων, οι οποίοι στεγάζονται σε κτίρια 

Μεγάλο Νεώριο (Αρσενάλι), Ενετικά Νεώρια, τo 

, ο Φιλολογικός Σύλλογος 

Πολιτιστικό Κέντρο Ιεράς 

Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων, Εμπορικό και 

ελέτης διοργανώνονται πλήθος πολιτιστικών εκδηλώσεων καθ’ολη τη διάρκεια του έτους, 

από δημοτικούς φορείς, πολιτιστικούς συνδέσμους, ιδρύματα και ιδιωτικές πρωτοβουλίες. Πιο συγκεκριμένα, 

θνείς αθλητικοί αγώνες «Βενιζέλεια», 

οι εκδηλώσεις εορτασμού της Ναυτικής Εβδομάδας, τα αποκριάτικα καρναβάλια σε Χανιά και Σούδα, οι 

εκδηλώσεις ςορτασμού της Μάχης της Κρήτης, η γιορτή του Αγ. Ιωάννη του Κλήδωνα στα Περιβόλια, το 

ο, οι εκδηλώσεις του Αγροτικού Αύγουστου στο Ενετικό λιμάνι Χανίων, η γιορτή 

της σαρδέλας στη Σούδα και τη Νέα Χώρα, οι εκδηλώσεις στο παλό λιμάνι Χανίων την Παγκόσμια Ημέρα 

Τουρισμού, η γιορτή της τσικουδιάς στα Νεώρια, η εορταστική υποδοχή του νέου έτους στην πλατεία της 

Αγοράς στα Χανιά. Όσον αφορά τα πανηγύρια, πραγματοποιούνται προς τιμή του Αγίου – Προστάτου του 

κάθε χωριού και σε συνδυασμό με τις εκδηλώσεις για τις Εθνικές Επετείους, αποτελούν τις γνωστότερες 

πραγματοποιείται πανηγύρι στις 15 Αυγούστου. 

ιστορικού περιβάλλοντος 

ενδιαφέροντος αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της 

ταυτότητας κάθε περιοχής και συνδέουν το παρελθόν με το παρόν και το μέλλον. Σε αυτά αποτυπώθηκαν, 

διασώθηκαν και αναδείχθηκαν οι πολυάριθμες κατακτήσεις στην αρχιτεκτονική και στις τέχνες, η λατρεία του 

ιδεολογικές πεποιθήσεις, οι συμβολισμοί και τα χαρακτηριστικά των κοινωνικών δομών 

του παρελθόντος. Η ιστορία της περιοχής είναι μακραίωνη όπως αποδεικνύουν τα πλούσια αρχαιολογικά 

Η διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες για 

την αναπτυξιακή φυσιογνωμία του δήμου. Βασικός στόχος για την διατήρηση και αξιοποίηση της πολιτιστικής 

ηση των κατοίκων αλλά και των επισκεπτών για 

την αξία της πολιτιστικής τους κληρονομιάς (ιστορικής, πολιτιστικής και αρχιτεκτονικής), καθώς και για την 

ν ιδέα και τις πρακτικές της βιώσιμης (αειφόρου) ανάπτυξης με την 

πλατειά έννοια του όρου, στοχεύοντας στην αρμονική συνύπαρξη του ανθρώπου με την φυσική και 



 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

 

 

Η διατήρηση της πολιτιστική κληρονομιάς, θα πρέπει να υποστηρίζει

βελτιώσουν το περιβάλλον των οικισμών και της υπαίθρου και που θα αποτρέψουν κάθε είδους καταστροφές, 

παραποιήσεις και αλλοιώσεις του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος. Τέλος, θα πρέπει να συμβάλλει με 

κάθε νόμιμο μέσο στην προστασία και την ορθή διαχείριση της φυσικής και της ανθρωπογενούς κληρονομιάς 

της άμεσης αλλά και της ευρύτερης περιοχής του Δήμου. 

Για την προστασία και την ανάδειξη του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, γενικότερη διαπίστωση είναι ότι 

οι μεμονωμένες προσπάθειες για τη διατήρηση 

και ότι απαιτείται ένας ολοκληρωμένος χωροταξικός 

 Πλήρης καταγραφή, προστασία και ανάδειξη των Αρχαιολογικών μνημείων και

τουριστικών πόρων της ευρύτερης περιοχής.

 Αναοριοθέτηση των ήδη κηρυγμένων αρχαιολογικών χώρων και την ένταξή τους ως περιοχές ειδικής 

προστασίας. 

 Ενίσχυση - δημιουργία πολιτιστικών δικτύων και θεματικών μουσείων.

 Αξιοποίηση της ευρύτερης π

 Ανάπτυξη ορεινού τουρισμού, δημιουργία περιαστικών δασών, εκπόνηση προγραμμάτων 

περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης.

Σύνθεση Δράσεων Πολιτισμού – Τουρισμού και Προστασίας Περιβάλλοντος.

 

Α.3.3.  Χωροταξική Διάρθρωση 

Συγκρούσεις Χρήσεων Γης

Α.3.3.1. Οικιστική δομή – Τάσεις οικιστικής ανάπτυξης 

Α.3.3.1.1. Οικιστική δομή 

Η θέση και ο ρόλος των Χανίων σύμφωνα με το ΠΠΧΣΑΑ Κρήτης παρουσιάστηκε στο Κεφάλαιο Α.1.

Σύμφωνα με το θεσμοθετημένο χωροταξικό σχεδιασμό της περιφέρειας, τα 

(έδρα περιφερειακής ενότητας), η Σούδα  (έδρα Καποδιστριακού Δήμου) κατατάσσεται στο 3

οικισμοί Βαμβακόπουλο και Μουρνιές (λοιπές έδρες Καποδιστριακών της περιοχής μελέτης) ανήκουν στο 4

ενισχ. επίπεδο, ενώ οι υπόλοιποι οικισμοί που

'Απτερα, η Αγιά, το Βαρύπετρον και το Θέρισον

Επίσης, από το παρακάτω διάγραμμα προκύπτει ότι ο οικισμός Μουρνιές έχει εξ

του ίδιου οικιστικού επιπέδου, τον Γερόλακκο.
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ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

Η διατήρηση της πολιτιστική κληρονομιάς, θα πρέπει να υποστηρίζει τις επεμβάσεις εκείνες που θα 

βελτιώσουν το περιβάλλον των οικισμών και της υπαίθρου και που θα αποτρέψουν κάθε είδους καταστροφές, 

παραποιήσεις και αλλοιώσεις του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος. Τέλος, θα πρέπει να συμβάλλει με 

την προστασία και την ορθή διαχείριση της φυσικής και της ανθρωπογενούς κληρονομιάς 

της άμεσης αλλά και της ευρύτερης περιοχής του Δήμου.  

Για την προστασία και την ανάδειξη του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, γενικότερη διαπίστωση είναι ότι 

οσπάθειες για τη διατήρηση - ανάπλαση των κτηρίων – τοπίων –

και ότι απαιτείται ένας ολοκληρωμένος χωροταξικός – αναπτυξιακός σχεδιασμός με τους παρακάτω στόχους:

Πλήρης καταγραφή, προστασία και ανάδειξη των Αρχαιολογικών μνημείων και

τουριστικών πόρων της ευρύτερης περιοχής. 

Αναοριοθέτηση των ήδη κηρυγμένων αρχαιολογικών χώρων και την ένταξή τους ως περιοχές ειδικής 

δημιουργία πολιτιστικών δικτύων και θεματικών μουσείων. 

Αξιοποίηση της ευρύτερης περιοχής των αρχαιολογικών χώρων.  

Ανάπτυξη ορεινού τουρισμού, δημιουργία περιαστικών δασών, εκπόνηση προγραμμάτων 

περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης. 

Τουρισμού και Προστασίας Περιβάλλοντος. 

Χωροταξική Διάρθρωση – Εκτατικές Χρήσεις Γης 

Συγκρούσεις Χρήσεων Γης 

Τάσεις οικιστικής ανάπτυξης  

Η θέση και ο ρόλος των Χανίων σύμφωνα με το ΠΠΧΣΑΑ Κρήτης παρουσιάστηκε στο Κεφάλαιο Α.1.

Σύμφωνα με το θεσμοθετημένο χωροταξικό σχεδιασμό της περιφέρειας, τα Χανιά είναι κέντρο 2

η Σούδα  (έδρα Καποδιστριακού Δήμου) κατατάσσεται στο 3

οικισμοί Βαμβακόπουλο και Μουρνιές (λοιπές έδρες Καποδιστριακών της περιοχής μελέτης) ανήκουν στο 4

υπόλοιποι οικισμοί που ήταν έδρες ΟΤΑ 1991, τα Τσικαλαριά

, το Βαρύπετρον και το Θέρισον, συγκροτούν το δίκτυο των οικισμών 5ου επιπέδου. 

Επίσης, από το παρακάτω διάγραμμα προκύπτει ότι ο οικισμός Μουρνιές έχει εξάρτηση με

τον Γερόλακκο. 
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τις επεμβάσεις εκείνες που θα 

βελτιώσουν το περιβάλλον των οικισμών και της υπαίθρου και που θα αποτρέψουν κάθε είδους καταστροφές, 

παραποιήσεις και αλλοιώσεις του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος. Τέλος, θα πρέπει να συμβάλλει με 

την προστασία και την ορθή διαχείριση της φυσικής και της ανθρωπογενούς κληρονομιάς 

Για την προστασία και την ανάδειξη του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, γενικότερη διαπίστωση είναι ότι 

– περιοχών δεν επαρκούν 

αναπτυξιακός σχεδιασμός με τους παρακάτω στόχους: 

Πλήρης καταγραφή, προστασία και ανάδειξη των Αρχαιολογικών μνημείων και πολιτιστικών – 

Αναοριοθέτηση των ήδη κηρυγμένων αρχαιολογικών χώρων και την ένταξή τους ως περιοχές ειδικής 

Ανάπτυξη ορεινού τουρισμού, δημιουργία περιαστικών δασών, εκπόνηση προγραμμάτων 

ις Γης – 

Η θέση και ο ρόλος των Χανίων σύμφωνα με το ΠΠΧΣΑΑ Κρήτης παρουσιάστηκε στο Κεφάλαιο Α.1. 

Χανιά είναι κέντρο 2ου επιπέδου 

η Σούδα  (έδρα Καποδιστριακού Δήμου) κατατάσσεται στο 3ο επίπεδο, οι 

οικισμοί Βαμβακόπουλο και Μουρνιές (λοιπές έδρες Καποδιστριακών της περιοχής μελέτης) ανήκουν στο 4ο 

ήταν έδρες ΟΤΑ 1991, τα Τσικαλαριά, ο Νεροκούρος, τα 

συγκροτούν το δίκτυο των οικισμών 5ου επιπέδου.  

άρτηση με γειτονικό οικισμό 
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ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

Πηγή:ΠΠΧΣΑΑ Κρήτης 
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Το οικιστικό δίκτυο της περιοχής μελέτης συγκροτείται από το Πολεοδομικό Συγκρότημα Χανίων 

(ΠΣΧ-Σ) και 33 οικισμούς1, 9 (11 αν 

91". Στον παρακάτω πίνακα ταξινομούνται οι οικισμοί με βάση την πληθυσμιακή τους βαρύτητα:

ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
>10000 10000-2000

ΔΕ. ΧΑΝΙΩΝ ΔΚ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΑ,ΤΑ 

ΔΚ. ΣΟΥΔΑΣ ΣΟΥΔΑ, Η
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ΤΚ ΚΑΛΑΜΙΟΥ

ΔΚ ΜΟΥΡΝΙΩΝ

ΔΚ 

ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ

ΤΚ ΒΑΜ/ΛΟΥ

ΤΚ ΑΓΙΑΣ

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ., επεξεργασία από ομάδα μελέτης
* με έντονα γράμματα BOLD και υπογράμμιση σημειώνονται οι έδρες των Δημοτικών Ενοτήτων. 
**με έντονα γράμματα BOLD  σημειώνονται οι έδρες των Δημοτικών Κοινοτήτων και Τοπικών Κοινοτήτων.  
*** με διαγράμμιση σημειώνονται οι οικισμοί που έχουν εμβαδ
**** η εκτίμηση του πληθυσμού έγινε με βάση την απογραφή ΕΛ ΣΤΑΤ σε επίπεδο ΟΤ 2001.
 

Με βάση τη θέση των οικισμών, στο σύνολο τους είναι πεδινοί, ενώ ο πλέον απομακρυσμένος από το 

κέντρο του νέου Δήμου, το Θέρισον, είναι ημιορεινός. Αστι

μελέτης, εκτός από τα Τ.Κ. Θερίσου και Καλαμίου. (βλ.Εικόνα Α.4.7.1.3.1).

Σύμφωνα με τα στοιχεία των οικοδομικών αδειών της τελευταίας δεκαετίας (βλ. πίνακες Α.3.3.7, Α.3.3.8 

και Α.3.3.9),  τη μεγαλύτερη οικιστική δυναμική εμφανίζουν οι ΤΚ  Δ.Δ Θερίσου, Βαρυπέτρου και Καλαμίου, με 

βάση το δείκτη οικοδομικές άδειες ανά άτομο. Στα δημοτικά διαμερίσματα αυτά έχουμε και μεγάλο ποσοστό 

κενών κατοικιών για Β κατοικία σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ οπότε μέρος

είναι για Β κατοικία. Αντίθετα τη χαμηλότερη τιμή του δείκτη έχουν οι Δ.Κ. Χανίων και Σούδας.

                                                
1 σύμφωνα με την αρμόδια Πολεοδομία. 

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

 
ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

Το οικιστικό δίκτυο της περιοχής μελέτης συγκροτείται από το Πολεοδομικό Συγκρότημα Χανίων 

, 9 (11 αν συμπεριλάβουμε Χανιά και Σούδα) από τους οποίους ήταν και έδρες "ΟΤΑ 

91". Στον παρακάτω πίνακα ταξινομούνται οι οικισμοί με βάση την πληθυσμιακή τους βαρύτητα:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α.3.3.1 
ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

2000-1001 1000-501 500-200 200>

ΜΠΕΡΕΤΙΑΝΑ**

ΚΑΛΑΜΙ ΤΟ 

ΤΣΙΚΑΛΑΡΙΑ, ΤΑ

ΜΟΥΡΝΙΕΣ. ΟΙ

ΣΤΥΛΟΣ ΜΟΥΡΝΙΩΝ

ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΑ

ΚΡΥΟ ΝΕΡΟ, ΤΟ 

ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΣ, Ο 

ΜΕΤΟΧΙ ΑΓΑΔΑΚΙ

ΜΕΤΟΧΙ ΠΕΤΡΗ ΜΠΕΗ

ΜΕΤΟΧΙ ΤΣΙΓΚΡΙ

ΒΑΜΒΑΚΟΠΟΥΛΟ, ΤΟ

ΑΓΙΑ, Η

ΕΠΙΣΚΟΠΗ, Η 

ΚΥΡΤΩΜΑΔΟΣ. Ο

ΒΑΡΥΠΕΤΡΟΝ, ΤΟ

ΛΥΓΊΔΕΣ,Ο 

ΜΑΡΜΑΡΑΣ, Ο 

ΜΥΛΙΩΝΙΑΝΑ, ΤΑ

ΟΑΣΙΣ, Η

ΠΟΤΙΣΤΗΡΙΑ, ΤΑ 

ΘΕΡΙΣΟΝ, ΤΟ 

ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ, ΤΑ 

ΠΕΛΕΚΑΠΙΝΑ

ΜΑΡΙΑΝΑ

ΓΑΡΙΠΑ

ΣΟΔΥ

ΑΠΤΕΡΑ, ΤΑ **

ΖΑΧΑΡΙΑΣ (Καφές, Μεγάλα χωράφια)**

ΞΥΛΟΚΑΜΑΡΑ

ΑΓΙΟΙ ΣΑΡΑΝΤΑ

ΚΑΤΣΙΦΑΡΙΑΝΑ

ΚΑΛΥΚΑΣ ΤΣΟΜΠΑΝΑΣ

ελέτης 
* με έντονα γράμματα BOLD και υπογράμμιση σημειώνονται οι έδρες των Δημοτικών Ενοτήτων.   
**με έντονα γράμματα BOLD  σημειώνονται οι έδρες των Δημοτικών Κοινοτήτων και Τοπικών Κοινοτήτων.  
*** με διαγράμμιση σημειώνονται οι οικισμοί που έχουν εμβαδό μικρότερο 2 Ηα. 
**** η εκτίμηση του πληθυσμού έγινε με βάση την απογραφή ΕΛ ΣΤΑΤ σε επίπεδο ΟΤ 2001. 

Με βάση τη θέση των οικισμών, στο σύνολο τους είναι πεδινοί, ενώ ο πλέον απομακρυσμένος από το 

κέντρο του νέου Δήμου, το Θέρισον, είναι ημιορεινός. Αστική συγκοινωνία εξυπηρετεί το σύνολο της περιοχής 

μελέτης, εκτός από τα Τ.Κ. Θερίσου και Καλαμίου. (βλ.Εικόνα Α.4.7.1.3.1). 

Σύμφωνα με τα στοιχεία των οικοδομικών αδειών της τελευταίας δεκαετίας (βλ. πίνακες Α.3.3.7, Α.3.3.8 

οικιστική δυναμική εμφανίζουν οι ΤΚ  Δ.Δ Θερίσου, Βαρυπέτρου και Καλαμίου, με 

βάση το δείκτη οικοδομικές άδειες ανά άτομο. Στα δημοτικά διαμερίσματα αυτά έχουμε και μεγάλο ποσοστό 

κενών κατοικιών για Β κατοικία σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ οπότε μέρος της οικοδομικής δυναμικής 

είναι για Β κατοικία. Αντίθετα τη χαμηλότερη τιμή του δείκτη έχουν οι Δ.Κ. Χανίων και Σούδας.

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 

Σελ. 409 από 486 

Το οικιστικό δίκτυο της περιοχής μελέτης συγκροτείται από το Πολεοδομικό Συγκρότημα Χανίων - Σούδας 

συμπεριλάβουμε Χανιά και Σούδα) από τους οποίους ήταν και έδρες "ΟΤΑ 

91". Στον παρακάτω πίνακα ταξινομούνται οι οικισμοί με βάση την πληθυσμιακή τους βαρύτητα: 

200> Πληθυσμός 2001

59 895

5 371

ΜΠΕΡΕΤΙΑΝΑ**

ΚΑΛΑΜΙ ΤΟ 76

1 045

ΣΤΥΛΟΣ ΜΟΥΡΝΙΩΝ

ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΑ

ΚΡΥΟ ΝΕΡΟ, ΤΟ 

ΜΕΤΟΧΙ ΑΓΑΔΑΚΙ

ΜΕΤΟΧΙ ΠΕΤΡΗ ΜΠΕΗ

ΜΕΤΟΧΙ ΤΣΙΓΚΡΙ

ΕΠΙΣΚΟΠΗ, Η 

ΚΥΡΤΩΜΑΔΟΣ. Ο 155

357

221

ΜΑΡΜΑΡΑΣ, Ο 38

ΜΥΛΙΩΝΙΑΝΑ, ΤΑ 151

ΟΑΣΙΣ, Η 112

ΠΟΤΙΣΤΗΡΙΑ, ΤΑ 91

ΘΕΡΙΣΟΝ, ΤΟ 140

ΠΕΛΕΚΑΠΙΝΑ

ΜΑΡΙΑΝΑ

ΓΑΡΙΠΑ

253

418

1 572

2 898

1 310

2 012

ΖΑΧΑΡΙΑΣ (Καφές, Μεγάλα χωράφια)**

 

**με έντονα γράμματα BOLD  σημειώνονται οι έδρες των Δημοτικών Κοινοτήτων και Τοπικών Κοινοτήτων.   

Με βάση τη θέση των οικισμών, στο σύνολο τους είναι πεδινοί, ενώ ο πλέον απομακρυσμένος από το 

κή συγκοινωνία εξυπηρετεί το σύνολο της περιοχής 

Σύμφωνα με τα στοιχεία των οικοδομικών αδειών της τελευταίας δεκαετίας (βλ. πίνακες Α.3.3.7, Α.3.3.8 

οικιστική δυναμική εμφανίζουν οι ΤΚ  Δ.Δ Θερίσου, Βαρυπέτρου και Καλαμίου, με 

βάση το δείκτη οικοδομικές άδειες ανά άτομο. Στα δημοτικά διαμερίσματα αυτά έχουμε και μεγάλο ποσοστό 

της οικοδομικής δυναμικής 

είναι για Β κατοικία. Αντίθετα τη χαμηλότερη τιμή του δείκτη έχουν οι Δ.Κ. Χανίων και Σούδας. 



 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

 

 

Συμπερασματικά λοιπόν, ζήτηση για κατοικία εντοπίζεται στο περιαστικό χώρο των ΔΚ. Χανίων

καθώς και στις πιο απομακρυσμένες Τ.Κ. όπου μέρος της δυναμικής ωφείλεται σε Β κατοικία.

Με γνώμονα τα παραπάνω σε επίπεδο περιοχής μελέτης, οι σημαντικότεροι οικισμοί με βάση την 

πληθυσμιακή βαρύτητα, τη διοικητική διάθρωση και την γεωγραφική θέση βρίσκονται περιμετρικά του ΠΣΧΣ 

και είναι οι οικισμοί Τσικαλαριά, Μουρνιές, Νεροκούρος, Βαμβακόπουλο, και Περιβόλια. 

Οι υπόλοιποι οικισμοί, που ανήκουν στις κατηγορίες των <500 κατοίκων και είναι έδρες Τ.Κ., εκτιμάται ότι 

παρέχουν τις καθημερινές εξυπηρετήσεις χωρίς μεγάλες εξαρτήσεις.

Τέλος, οι 24 υπόλοιποι  οικισμοί της περιοχής μελέτης έχουν μικρό πληθυσμό και οποιαδήποτε παροχή 

εξυπηρέτησης καθίσταται μη βιώσιμη. Από αυτούς, 9 οικισμοί έχουν μέγεθος μικρότερο από 2 Ηα.

Πλέον των ως άνω οικισμών, έχουν εκδοθεί άδειες οικιστικής καταλληλότητας

εντός των ευρύτερων περιοχών που έχουν καθοριστεί κατάλληλες σύμφωνα με την ΥΑ 32063/26

(ΦΕΚ 42ΑΑΠ/06) όπως τροποποιήθηκε με τις ΥΑ 22073/23

2012 (ΦΕΚ 139ΑΑΠ/12). Πρόκειται για

• Έκταση ιδιοκτησίας Σ. Μποράκη και ΣΙΑ Ο.Ε. στη θέση «Κερατίδη» Δήμου Ελευθερίου Βενιζέλου 

Νομού Χανίων, στην οποία δύνανται να πολεοδομηθούν 130.320 τ.μ. εντός των ορίων της 

θεσμοθετημένης ΠΕΡΠΟ α’ και β’ κατοικίας (ΧΕ1 περιοχή 4) του

Απ. 35954/ 25.10.2011 βεβαίωση του άρθρου 24 παρ. 6 του N. 2508/1997 , ΥΠΕΚΑ.

• Έκταση ιδιοκτησίας του σωματείου με την επωνυμία «Σύλλογος Πολυτέκνων Γονέων Νομού 

Χανίων», στην θέση Καμίνια, Σώπατα, Πύργος, Χάλαρα, Κορακοφωλέ

Δημοτικού Διαμερίσματος Μουρνιές τέως Δήμου Ελευθερίου Βενιζέλου, νυν Δήμου Χανίων, πρώην 

Νομού Χανίων, νυν Περιφερειακής Ενότητας Κρήτης, βρίσκεται εντός των ορίων της 

θεσμοθετημένης ΠΕΡΠΟ α’ και β’ κατοικίας (ΧΕ 1 περιοχή 4) το

οποίας, συνολικής επιφανείας 410 στρεμμάτων, μπορεί να πολεοδομηθεί, σύμφωνα με την Απ. 

41268/ 26.09.11 βεβαίωση του άρθρου 24 παρ. 6 του N. 2508/1997 , ΥΠΕΚΑ.

• Έκταση ιδιοκτησίας του «Οικοδομικού Συνεταιρισμού Εργαζομένων Υ.ΕΘ.

και Γεωργίας Παυλάκη και Νικολάου Καλογερή που βρίσκεται στην κτηματική περιφέρεια πρώην 

κοινότητας Νεροκούρου και νυν Τοπικής Κοινότητας Νεροκούρου της Δημοτικής Ενότητας πρώην 

Δήμου Ελευθερίου Βενιζέλου και νυν Δήμου Χανίων, της Π

Περιφέρειας Κρήτης, βρίσκεται εντός των ορίων της θεσμοθετημένης ΠΕΡΠΟ α’ και β’ κατοικίας (ΧΕ 

1 περιοχή 4) του ΠΕΡΠΟ Ν. Χανίων, με επιφάνεια 281.391,90 τ.μ., από την οποία πολεοδομείται 

τμήμα 190 στρεμμάτων, σύμφωνα με την

N. 2508/1997 , ΥΠΕΚΑ. 

Το σύνολο των περιοχών για τις οποίες έχουν δοθεί βεβαιώσεις του 24 παρ. 6 του N. 2508/1997  από το 

ΥΠΕΚΑ έχουν έκταση 730 στρεμμάτων, καλύπτοντας το σύνολο των δυνάμενων 

                                                
2 μικρός αριθμός διαθέσιμων οικοπέδων και αγρ

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

 
ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

ζήτηση για κατοικία εντοπίζεται στο περιαστικό χώρο των ΔΚ. Χανίων

Τ.Κ. όπου μέρος της δυναμικής ωφείλεται σε Β κατοικία.

Με γνώμονα τα παραπάνω σε επίπεδο περιοχής μελέτης, οι σημαντικότεροι οικισμοί με βάση την 

πληθυσμιακή βαρύτητα, τη διοικητική διάθρωση και την γεωγραφική θέση βρίσκονται περιμετρικά του ΠΣΧΣ 

ι οι οικισμοί Τσικαλαριά, Μουρνιές, Νεροκούρος, Βαμβακόπουλο, και Περιβόλια. 

Οι υπόλοιποι οικισμοί, που ανήκουν στις κατηγορίες των <500 κατοίκων και είναι έδρες Τ.Κ., εκτιμάται ότι 

παρέχουν τις καθημερινές εξυπηρετήσεις χωρίς μεγάλες εξαρτήσεις. 

ι 24 υπόλοιποι  οικισμοί της περιοχής μελέτης έχουν μικρό πληθυσμό και οποιαδήποτε παροχή 

εξυπηρέτησης καθίσταται μη βιώσιμη. Από αυτούς, 9 οικισμοί έχουν μέγεθος μικρότερο από 2 Ηα.

Πλέον των ως άνω οικισμών, έχουν εκδοθεί άδειες οικιστικής καταλληλότητας για τη δημιουργία Π.Ε.Ρ.Π.Ο. 

εντός των ευρύτερων περιοχών που έχουν καθοριστεί κατάλληλες σύμφωνα με την ΥΑ 32063/26

(ΦΕΚ 42ΑΑΠ/06) όπως τροποποιήθηκε με τις ΥΑ 22073/23-05-08 (ΦΕΚ 216ΑΑΠ./08) και ΥΑ 17752/05

2012 (ΦΕΚ 139ΑΑΠ/12). Πρόκειται για τις κάτωθι εκτάσεις: 

Έκταση ιδιοκτησίας Σ. Μποράκη και ΣΙΑ Ο.Ε. στη θέση «Κερατίδη» Δήμου Ελευθερίου Βενιζέλου 

Νομού Χανίων, στην οποία δύνανται να πολεοδομηθούν 130.320 τ.μ. εντός των ορίων της 

θεσμοθετημένης ΠΕΡΠΟ α’ και β’ κατοικίας (ΧΕ1 περιοχή 4) του ΠΕΡΠΟ Ν. Χανίων, σύμφωνα με την 

Απ. 35954/ 25.10.2011 βεβαίωση του άρθρου 24 παρ. 6 του N. 2508/1997 , ΥΠΕΚΑ.

Έκταση ιδιοκτησίας του σωματείου με την επωνυμία «Σύλλογος Πολυτέκνων Γονέων Νομού 

Χανίων», στην θέση Καμίνια, Σώπατα, Πύργος, Χάλαρα, Κορακοφωλέ, Σπηλιά και Κονταρίδα του 

Δημοτικού Διαμερίσματος Μουρνιές τέως Δήμου Ελευθερίου Βενιζέλου, νυν Δήμου Χανίων, πρώην 

Νομού Χανίων, νυν Περιφερειακής Ενότητας Κρήτης, βρίσκεται εντός των ορίων της 

θεσμοθετημένης ΠΕΡΠΟ α’ και β’ κατοικίας (ΧΕ 1 περιοχή 4) του ΠΕΡΠΟ Ν. Χανίων, τμήμα της 

οποίας, συνολικής επιφανείας 410 στρεμμάτων, μπορεί να πολεοδομηθεί, σύμφωνα με την Απ. 

41268/ 26.09.11 βεβαίωση του άρθρου 24 παρ. 6 του N. 2508/1997 , ΥΠΕΚΑ.

Έκταση ιδιοκτησίας του «Οικοδομικού Συνεταιρισμού Εργαζομένων Υ.ΕΘ.Α. στο Νομό Χανίων ΠΕ», 

και Γεωργίας Παυλάκη και Νικολάου Καλογερή που βρίσκεται στην κτηματική περιφέρεια πρώην 

κοινότητας Νεροκούρου και νυν Τοπικής Κοινότητας Νεροκούρου της Δημοτικής Ενότητας πρώην 

Δήμου Ελευθερίου Βενιζέλου και νυν Δήμου Χανίων, της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων της 

Περιφέρειας Κρήτης, βρίσκεται εντός των ορίων της θεσμοθετημένης ΠΕΡΠΟ α’ και β’ κατοικίας (ΧΕ 

1 περιοχή 4) του ΠΕΡΠΟ Ν. Χανίων, με επιφάνεια 281.391,90 τ.μ., από την οποία πολεοδομείται 

τμήμα 190 στρεμμάτων, σύμφωνα με την Απ. 27041/30.05.12 βεβαίωση του άρθρου 24 παρ. 6 του 

Το σύνολο των περιοχών για τις οποίες έχουν δοθεί βεβαιώσεις του 24 παρ. 6 του N. 2508/1997  από το 

ΥΠΕΚΑ έχουν έκταση 730 στρεμμάτων, καλύπτοντας το σύνολο των δυνάμενων να πολεοδ

μικρός αριθμός διαθέσιμων οικοπέδων και αγροτεμαχίων στη Δ.Κ. Χανίων 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 

Σελ. 410 από 486 

ζήτηση για κατοικία εντοπίζεται στο περιαστικό χώρο των ΔΚ. Χανίων2 και Σούδας 

Τ.Κ. όπου μέρος της δυναμικής ωφείλεται σε Β κατοικία. 

Με γνώμονα τα παραπάνω σε επίπεδο περιοχής μελέτης, οι σημαντικότεροι οικισμοί με βάση την 

πληθυσμιακή βαρύτητα, τη διοικητική διάθρωση και την γεωγραφική θέση βρίσκονται περιμετρικά του ΠΣΧΣ 

ι οι οικισμοί Τσικαλαριά, Μουρνιές, Νεροκούρος, Βαμβακόπουλο, και Περιβόλια.  

Οι υπόλοιποι οικισμοί, που ανήκουν στις κατηγορίες των <500 κατοίκων και είναι έδρες Τ.Κ., εκτιμάται ότι 

ι 24 υπόλοιποι  οικισμοί της περιοχής μελέτης έχουν μικρό πληθυσμό και οποιαδήποτε παροχή 

εξυπηρέτησης καθίσταται μη βιώσιμη. Από αυτούς, 9 οικισμοί έχουν μέγεθος μικρότερο από 2 Ηα. 

για τη δημιουργία Π.Ε.Ρ.Π.Ο. 

εντός των ευρύτερων περιοχών που έχουν καθοριστεί κατάλληλες σύμφωνα με την ΥΑ 32063/26-07-2006 

08 (ΦΕΚ 216ΑΑΠ./08) και ΥΑ 17752/05-04-

Έκταση ιδιοκτησίας Σ. Μποράκη και ΣΙΑ Ο.Ε. στη θέση «Κερατίδη» Δήμου Ελευθερίου Βενιζέλου 

Νομού Χανίων, στην οποία δύνανται να πολεοδομηθούν 130.320 τ.μ. εντός των ορίων της 

ΠΕΡΠΟ Ν. Χανίων, σύμφωνα με την 

Απ. 35954/ 25.10.2011 βεβαίωση του άρθρου 24 παρ. 6 του N. 2508/1997 , ΥΠΕΚΑ. 

Έκταση ιδιοκτησίας του σωματείου με την επωνυμία «Σύλλογος Πολυτέκνων Γονέων Νομού 

, Σπηλιά και Κονταρίδα του 

Δημοτικού Διαμερίσματος Μουρνιές τέως Δήμου Ελευθερίου Βενιζέλου, νυν Δήμου Χανίων, πρώην 

Νομού Χανίων, νυν Περιφερειακής Ενότητας Κρήτης, βρίσκεται εντός των ορίων της 

υ ΠΕΡΠΟ Ν. Χανίων, τμήμα της 

οποίας, συνολικής επιφανείας 410 στρεμμάτων, μπορεί να πολεοδομηθεί, σύμφωνα με την Απ. 

41268/ 26.09.11 βεβαίωση του άρθρου 24 παρ. 6 του N. 2508/1997 , ΥΠΕΚΑ. 

Α. στο Νομό Χανίων ΠΕ», 

και Γεωργίας Παυλάκη και Νικολάου Καλογερή που βρίσκεται στην κτηματική περιφέρεια πρώην 

κοινότητας Νεροκούρου και νυν Τοπικής Κοινότητας Νεροκούρου της Δημοτικής Ενότητας πρώην 

εριφερειακής Ενότητας Χανίων της 

Περιφέρειας Κρήτης, βρίσκεται εντός των ορίων της θεσμοθετημένης ΠΕΡΠΟ α’ και β’ κατοικίας (ΧΕ 

1 περιοχή 4) του ΠΕΡΠΟ Ν. Χανίων, με επιφάνεια 281.391,90 τ.μ., από την οποία πολεοδομείται 

Απ. 27041/30.05.12 βεβαίωση του άρθρου 24 παρ. 6 του 

Το σύνολο των περιοχών για τις οποίες έχουν δοθεί βεβαιώσεις του 24 παρ. 6 του N. 2508/1997  από το 

να πολεοδομηθούν με το 



 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

 

 

μηχανισμό ΠΕΡΠΟ εντός της Περιοχής 4 της Χ.Ε. 1. Ως σήμερα δεν έχει πολεοδομηθεί καμία εκ των περιοχών 

που έχουν λάβει βεβαίωση οικιστικής καταλληλότητας.

Στην επόμενη φάση της μελέτης το οικιστικό δίκτυο της περιοχής μελέτης θα οργανωθεί σε 

ενότητες με στόχο την πολυκεντρική και ισόρροπη ανάπτυξη του οικιστικού δικτύου. Η λειτουργική του 

ολοκλήρωση και συνεκτικότητα, αποτελούν έναν από τους βασικούς στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης.

Α.3.3.1.2. Τάσεις οικιστικής ανάπτυξης

Προκειμένου να εκτιμηθούν οι τάσεις οικιστικής ανάπτυξης στους δήμους Χανίων, Ελ. Βενιζέλου, Θερίσου 

και Σούδας, έγινε χρήση στοιχείων των οικοδομικών αδειών  που εκδίδονται κατά έτος, και τα οποία 

αποτελούν χαρακτηριστική ένδειξη της εξέλιξης της οικοδομικής δραστηριότητας.
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ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

 
ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

μηχανισμό ΠΕΡΠΟ εντός της Περιοχής 4 της Χ.Ε. 1. Ως σήμερα δεν έχει πολεοδομηθεί καμία εκ των περιοχών 

που έχουν λάβει βεβαίωση οικιστικής καταλληλότητας. 

Στην επόμενη φάση της μελέτης το οικιστικό δίκτυο της περιοχής μελέτης θα οργανωθεί σε 

ενότητες με στόχο την πολυκεντρική και ισόρροπη ανάπτυξη του οικιστικού δικτύου. Η λειτουργική του 

ολοκλήρωση και συνεκτικότητα, αποτελούν έναν από τους βασικούς στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης.

Τάσεις οικιστικής ανάπτυξης 

ύν οι τάσεις οικιστικής ανάπτυξης στους δήμους Χανίων, Ελ. Βενιζέλου, Θερίσου 

και Σούδας, έγινε χρήση στοιχείων των οικοδομικών αδειών  που εκδίδονται κατά έτος, και τα οποία 

αποτελούν χαρακτηριστική ένδειξη της εξέλιξης της οικοδομικής δραστηριότητας. 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
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ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 

Σελ. 411 από 486 

μηχανισμό ΠΕΡΠΟ εντός της Περιοχής 4 της Χ.Ε. 1. Ως σήμερα δεν έχει πολεοδομηθεί καμία εκ των περιοχών 

Στην επόμενη φάση της μελέτης το οικιστικό δίκτυο της περιοχής μελέτης θα οργανωθεί σε οικιστικές 

ενότητες με στόχο την πολυκεντρική και ισόρροπη ανάπτυξη του οικιστικού δικτύου. Η λειτουργική του 

ολοκλήρωση και συνεκτικότητα, αποτελούν έναν από τους βασικούς στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης. 

ύν οι τάσεις οικιστικής ανάπτυξης στους δήμους Χανίων, Ελ. Βενιζέλου, Θερίσου 

και Σούδας, έγινε χρήση στοιχείων των οικοδομικών αδειών  που εκδίδονται κατά έτος, και τα οποία 
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ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 

Σελ. 412 από 486 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α.3.3.6 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ 2000-2010 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 ΣΥΝΟΛΟ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ 

ΑΔΕΙΕΣ/100 άτομα

Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ 1 204 1 271 1 548 1 653 1 783 1 997 2 020 2 018 1 536 1 086 875 16 991 11.3
Π.Σ. ΧΑΝΙΩΝ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ) 411 437 457 430 524 564 567 521 392 336 295 4 934 6.3

Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ 228 226 239 214 238 263 251 234 176 184 147 2400 4.5

Δ.Δ. Χανίων 228 226 239 214 238 263 251 234 176 184 147 2400 4.5

Δ.Ε. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 81 81 83 67 105 102 107 72 73 54 57 882 8.3

Δ.Δ. Μουρνιών 52 35 53 43 58 45 32 31 37 25 35 446 6.9

Δ.Δ. Νεροκούρου 29 46 30 24 47 57 75 41 36 29 22 436 10.6

Δ.Ε. ΘΕΡΙΣΟΥ 60 78 90 84 112 132 143 133 99 59 56 1046 16.6

Δ.Δ. Βαμβακόπουλου 21 26 32 25 35 26 34 39 21 17 18 294 18.2

Δ.Δ. Αγιάς 7 7 8 7 10 15 13 15 13 8 5 108 19.5

Δ.Δ. Βαρύπετρου 18 14 16 19 27 59 55 37 38 16 12 311 31.9

Δ.Δ. Θερίσου 3 6 5 2 4 5 2 5 2 2 10 46 40.7

Δ.Δ. Περιβολίων Κυδωνίας 11 25 29 31 36 27 39 37 25 16 11 287 9.4

Δ.Ε. ΣΟΥΔΑΣ 42 52 45 65 69 67 66 82 44 39 35 606 7.7

Δ.Δ. Σούδας 26 25 21 32 34 37 45 52 25 23 18 338 5.3

Δ.Δ. Καλαμίου 4 15 9 17 15 14 7 11 10 6 5 113 33.5

Δ.Δ. Τσικαλαριών 12 12 15 16 20 16 14 19 9 10 12 155 14.4

Ποσοστό συμμετοχής του 
Π.Σ. Χανίων στο Νομό

34.1% 34.4% 29.5% 26.0% 29.4% 28.2% 28.1% 25.8% 25.5% 30.9% 33.7% 29.0%

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ., επεξεργασία από ομάδα μελέτης 
*μέρος των ΟΑ των Δ.Δ. Μουρνιών, Νεροκούρου, Βαμβακόπουλου και Περιβολιών ανήκουν στο ΠΣΧΣ.
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ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α.3.3.7 
ΝΕΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ 2000-2010 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 ΣΥΝΟΛΟ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ 

ΑΔΕΙΕΣ/100 άτομα

Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ 722 824 1 147 1 251 1 371 1 539 1 585 1 545 1 167 723 542 12 416 8.3

Π.Σ. ΧΑΝΙΩΝ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ) 199 232 291 254 341 344 378 331 243 179 161 2 953 3.8

Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ 78 91 122 87 122 121 118 119 82 78 59 1077 2.0

Δ.Δ. Χανίων 78 91 122 87 122 121 118 119 82 78 59 1077 2.0

Δ.Ε. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 48 45 55 52 76 61 79 44 47 30 34 571 5.4

Δ.Δ. Μουρνιών 34 20 32 32 45 31 22 21 26 16 17 296 4.6

Δ.Δ. Νεροκούρου 14 25 23 20 31 30 57 23 21 14 17 275 6.7

Δ.Ε. ΘΕΡΙΣΟΥ 40 61 76 65 90 109 126 103 78 43 36 827 13.1

Δ.Δ. Βαμβακόπουλου 12 21 27 23 25 21 30 28 15 11 11 224 13.9

Δ.Δ. Αγιάς 3 6 8 5 6 11 11 11 11 5 3 80 14.5

Δ.Δ. Βαρύπετρου 16 12 13 14 26 53 49 31 33 15 7 269 27.6

Δ.Δ. Θερίσου 2 4 5 2 4 5 2 5 2 2 6 39 34.5

Δ.Δ. Περιβολίων Κυδωνίας 7 18 23 21 29 19 34 28 17 10 9 215 7.0

Δ.Ε. ΣΟΥΔΑΣ 33 35 38 50 53 53 55 65 36 28 32 478 6.1

Δ.Δ. Σούδας 21 14 19 25 27 26 36 39 19 19 21 266 4.1

Δ.Δ. Καλαμίου 4 12 7 13 14 13 7 10 8 3 5 96 28.5

Δ.Δ. Τσικαλαριών 8 9 12 12 12 14 12 16 9 6 6 116 10.8

Ποσοστό συμμετοχής του 
Π.Σ. Χανίων στο Νομό 27.6% 28.2% 25.4% 20.3% 24.9% 22.4% 23.8% 21.4% 20.8% 24.8% 29.7% 23.8%

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ., επεξεργασία από ομάδα μελέτης 
*μέρος των ΟΑ των Δ.Δ. Μουρνιών, Νεροκούρου, Βαμβακόπουλου και Περιβολιών ανήκουν στο ΠΣΧ-Σ.  
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ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α.3.3.8 
ΔΕΙΚΤΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ 

Δ   
Δ=Β/Αx100

Ε   
Ε=Γ/Αx100

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 10 964 020 437918 212340 3.99 1.94

Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ 150 387 12416 4501 8.26 2.99
Π.Σ. ΧΑΝΙΩΝ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ) 78 112 2953 1557 3.78 1.99

Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ 53 373 1077 816 2.02 1.53

Δ.Δ. Χανίων 53 373 1077 816 2.02 1.53

Δ.Ε. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 10 586 571 262 5.39 2.48

Δ.Δ. Μουρνιών 6 481 296 138 4.57 2.13

Δ.Δ. Νεροκούρου 4 105 275 124 6.70 3.03

Δ.Ε. ΘΕΡΙΣΟΥ 6 313 827 292 13.10 4.63

Δ.Δ. Βαμβακόπουλου 1 617 224 82 13.85 5.05

Δ.Δ. Αγιάς 553 80 25 14.47 4.51

Δ.Δ. Βαρύπετρου 975 269 92 27.59 9.46

Δ.Δ. Θερίσου 113 39 13 34.51 11.65

Δ.Δ. Περιβολίων Κυδωνίας 3 055 215 80 7.04 2.62

Δ.Ε. ΣΟΥΔΑΣ 7 840 478 187 6.10 2.39

Δ.Δ. Σούδας 6 425 266 122 4.14 1.89

Δ.Δ. Καλαμίου 337 96 23 28.49 6.92

Δ.Δ. Τσικαλαριών 1 078 116 42 10.76 3.92

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ* 
(Α)

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ 

ΑΔΕΙΩΝ**        
(Β)

ΟΙΚΟΔΟΜΟΥΜΕΝΗ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ***       

(Γ)

ΔΕΙΚΤΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

 
*Ο πληθυσμός είναι ο πραγματικός πληθυσμός σύμφωνα με την απογραφή της ΕΛ. ΣΤΑΤ., 2001 
**Πρόκειται για το σύνολο των νόμιμων οικοδομικών αδειών της δεκαετίας 2000-2010, βάσει των στοιχείων της ΕΛ. ΣΤΑΤ. 
*** Βάσει των οικοδομικών αδειών, μονάδα μέτρησης της επιφάνειας είναι το στρέμμα. 
*****μέρος των ΟΑ των Δ.Δ. Μουρνιών, Νεροκούρου, Βαμβακόπουλου και Περιβολιών ανήκουν στο ΠΣΧΣ.
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Με βάση τους δείκτες Δ και Ε, συμπεραίνουμε σε ότι αφορά την ένταση της οικοδομικής δραστηριότητας 

ότι μεγαλύτερη δυναμική εντοπίζεται σε επίπεδο Π.Ε., ενώ η Π.Μ. συμβαδίζει με το Μ.Ο. της χώρας.

Έντονες διακυμάνσεις παρατηρούνται στο εσωτερικό της περιοχής μελέτης, με τη δυναμική της οικιστικής 

ανάπτυξης να εντοπίζεται κυρίως στη  Δ.Ε. Θερίσου τόσο σε αριθμό όσο και σε όγκο. 

Ελ. Βενιζέλου και Σούδας παρατηρούνται διπλάσιοι δείκτες σε σχέση με την Π.Ε. Χανίων, ενώ η δυναμική τους 

κυμαίνεται μεταξύ των τιμών της χώρας και της Π.Ε. κυρίως ως προς τον αριθμό οικοδομικών αδειών.

Αντίθετα η Δ.Ε. Χανίων εμφανίζει τους χαμηλότερους δείκτες. 

Με βάση τα παραπάνω θεωρώντας ότι η εξέλιξη της οικοδομικής δραστηριότητας διαμορφώνεται ανάλογα 

με τη ζήτηση για κατοικία, μεγαλύτερη δυναμική προκύπτει να εμφανίζουν οι περιοχές εκτός Δημοτικών 

Ενοτήτων Χανίων και Σούδας. 

Στη συνέχεια χρησιμοποιούνται τα στοιχεία της τελευταίας απογραφής της ΕΛ. ΣΤΑΤ. για την κα

των κανονικών κατοικιών, προκειμένου να προσδιορισθούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ζήτησης για 

κατοικία ανά Δ.Δ. αλλά και να γίνουν συγκρίσεις μεταξύ χωρικών επιπέδων. 

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

 
ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

Με βάση τους δείκτες Δ και Ε, συμπεραίνουμε σε ότι αφορά την ένταση της οικοδομικής δραστηριότητας 

εντοπίζεται σε επίπεδο Π.Ε., ενώ η Π.Μ. συμβαδίζει με το Μ.Ο. της χώρας.

Έντονες διακυμάνσεις παρατηρούνται στο εσωτερικό της περιοχής μελέτης, με τη δυναμική της οικιστικής 

ανάπτυξης να εντοπίζεται κυρίως στη  Δ.Ε. Θερίσου τόσο σε αριθμό όσο και σε όγκο. 

Ελ. Βενιζέλου και Σούδας παρατηρούνται διπλάσιοι δείκτες σε σχέση με την Π.Ε. Χανίων, ενώ η δυναμική τους 

κυμαίνεται μεταξύ των τιμών της χώρας και της Π.Ε. κυρίως ως προς τον αριθμό οικοδομικών αδειών.

νίζει τους χαμηλότερους δείκτες.  

Με βάση τα παραπάνω θεωρώντας ότι η εξέλιξη της οικοδομικής δραστηριότητας διαμορφώνεται ανάλογα 

μεγαλύτερη δυναμική προκύπτει να εμφανίζουν οι περιοχές εκτός Δημοτικών 

Στη συνέχεια χρησιμοποιούνται τα στοιχεία της τελευταίας απογραφής της ΕΛ. ΣΤΑΤ. για την κα

, προκειμένου να προσδιορισθούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ζήτησης για 

κατοικία ανά Δ.Δ. αλλά και να γίνουν συγκρίσεις μεταξύ χωρικών επιπέδων.  

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 

Σελ. 415 από 486 

Με βάση τους δείκτες Δ και Ε, συμπεραίνουμε σε ότι αφορά την ένταση της οικοδομικής δραστηριότητας 

εντοπίζεται σε επίπεδο Π.Ε., ενώ η Π.Μ. συμβαδίζει με το Μ.Ο. της χώρας. 

Έντονες διακυμάνσεις παρατηρούνται στο εσωτερικό της περιοχής μελέτης, με τη δυναμική της οικιστικής 

ανάπτυξης να εντοπίζεται κυρίως στη  Δ.Ε. Θερίσου τόσο σε αριθμό όσο και σε όγκο. Την ίδια στιγμή στις Δ.Ε. 

Ελ. Βενιζέλου και Σούδας παρατηρούνται διπλάσιοι δείκτες σε σχέση με την Π.Ε. Χανίων, ενώ η δυναμική τους 

κυμαίνεται μεταξύ των τιμών της χώρας και της Π.Ε. κυρίως ως προς τον αριθμό οικοδομικών αδειών. 

Με βάση τα παραπάνω θεωρώντας ότι η εξέλιξη της οικοδομικής δραστηριότητας διαμορφώνεται ανάλογα 

μεγαλύτερη δυναμική προκύπτει να εμφανίζουν οι περιοχές εκτός Δημοτικών 

Στη συνέχεια χρησιμοποιούνται τα στοιχεία της τελευταίας απογραφής της ΕΛ. ΣΤΑΤ. για την κατάσταση 

, προκειμένου να προσδιορισθούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ζήτησης για 
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1 2

ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 5 454 889 3 525 105
ΚΡΗΤΗ 309 245
Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ 74 014
Π.Σ. ΧΑΝΙΩΝ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ) 35 149
Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ 25 685
Δ.Δ. Χανίων 25 685
Δ.Ε. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 4 408
Δ.Δ. Μουρνιών 2 594
Δ.Δ. Νεροκούρου 1 814
Δ.Ε. ΘΕΡΙΣΟΥ 2 836
Δ.Δ. Βαμβακόπουλου 724
Δ.Δ. Αγιάς 252
Δ.Δ. Βαρύπετρου 410
Δ.Δ. Θερίσου 61
Δ.Δ. Περιβολίων Κυδωνίας 1 389
Δ.Ε. ΣΟΥΔΑΣ 2 220
Δ.Δ. Σούδας 1 554
Δ.Δ. Καλαμίου 209
Δ.Δ. Τσικαλαριών 457

Σύνολο Ελλάδος, 
περιφέρεια, νομός δήμος/ 

κοινότητα δημοτικό/ 
κοινοτικό διαμέρισμα

Σύνολο

Κύριες

Κατοικού

μενες

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ., επεξεργασία από ομάδα μελέτης

 
Το ποσοστό των κενών κατοικιών της περιοχής μελέτης είναι μειωμένο σε σχέση με την Π.Ε., την 

Περιφέρεια και την χώρα(16,7%, 26,7%, 28,1% και 26,4% αντίστοιχα). Αντίθετα η Π.Μ. παρουσιάζει 

αυξημένα ποσοστά αδιάθετων κατοικιών

Παρ’ όλα αυτά σημαντικοί είναι και οι λόγοι εκ των οποίων προκύπτει ο μεγάλος αριθμός κενών κατοικιών. 

Πιο συγκεκριμένα, αν παρατηρείται ότι σημαντικό μέρος των κενών κατοικιών ανήκουν στην κατηγορία των 

εξοχικών ή  δευτερευουσών, τότε αυτόματα υποδεικνύεται ότι 

συγκεκριμένη περιοχή. Σε αντίθετη περίπτωση, όταν δηλαδή το μεγαλύτερο ποσοστό των κενών κατοικιών 

παραμένει ανεκμετάλλευτο για άλλους λόγους, τότε αυτό εκλαμβάνεται ως ένδειξη χαμηλής ζήτησης.

Στο εσωτερικό της περιοχής μελέ

κατοικιών με τις Δ.Ε. Θερίσου και Σούδας να έχουν υψηλά ποσοστά, η πρώτη λόγω β’ κατοικίας κυρίως και η 

δεύτερη λόγω αδιάθετων. 

Α.3.3.2. Χρήσεις γης στον εξωαστικό χώρο

Γεωργική Γη 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ

μελέτης καταλαμβάνουν περίπου το 30

στην Δ.Ε. Θερίσου (59,3% του συνόλου). Σε επίπεδο Δ.Κ.

Δ.Κ.-Τ.Κ. Βαρυπέτρου (22%), Αγυιάς (

αστικοποιημένη Δ.Κ. Χανίων είναι περιορισμένη.

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

 
ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α.3.3.9 
ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 2001  

 

εξοχικές ή 
δευτερεύου-

σες

για 
ενοικίαση, 
πώληση, 
άλλο λόγο

3 4 5 6 7
(5+6)/2 5/(5+6)

3 525 105 490 743 922228 516813 26.4% 64.1%
194 176 28 178 56 766 30 125 28.1% 65.3%
47 933 6 288 12 865 6 928 26.7% 65.0%
25 130 4 149 1 932 3 938 16.7% 32.9%
18 219 3 368 1 241 2 857 16.0% 30.3%
18 219 3 368 1 241 2 857 16.0% 30.3%
3 229 423 255 501 17.2% 33.7%
1 901 273 109 311 16.2% 26.0%
1 328 150 146 190 18.5% 43.5%
2 057 217 272 290 19.8% 48.4%

539 60 51 74 17.3% 40.8%
171 8 59 14 29.0% 80.8%
306 19 62 23 20.7% 72.9%
37 4 19 1 32.8% 95.0%

1 004 126 81 178 18.6% 31.3%
1 625 141 164 290 20.5% 36.1%
1 156 110 74 214 18.5% 25.7%

109 12 51 37 42.1% 58.0%
360 19 39 39 17.1% 50.0%
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Κενές

Κανονικές κατοικίες

Κύριες 
Κατοικού-
μενες (1)

Κύριες 
Κατοικούμενες 

αλλά το 
νοικοκυριό 
απουσιάζει 
προσωρινά

μελέτης 

κενών κατοικιών της περιοχής μελέτης είναι μειωμένο σε σχέση με την Π.Ε., την 

Περιφέρεια και την χώρα(16,7%, 26,7%, 28,1% και 26,4% αντίστοιχα). Αντίθετα η Π.Μ. παρουσιάζει 

αυξημένα ποσοστά αδιάθετων κατοικιών σε σχέση με τα ανώτερα χωρικά επίπεδα 

α αυτά σημαντικοί είναι και οι λόγοι εκ των οποίων προκύπτει ο μεγάλος αριθμός κενών κατοικιών. 

Πιο συγκεκριμένα, αν παρατηρείται ότι σημαντικό μέρος των κενών κατοικιών ανήκουν στην κατηγορία των 

τότε αυτόματα υποδεικνύεται ότι υπάρχει άνθηση του παραθερισ

Σε αντίθετη περίπτωση, όταν δηλαδή το μεγαλύτερο ποσοστό των κενών κατοικιών 

παραμένει ανεκμετάλλευτο για άλλους λόγους, τότε αυτό εκλαμβάνεται ως ένδειξη χαμηλής ζήτησης.

ής μελέτης παρατηρούμε διαφοροποιήσεις σε ό,τι αφορά στο ποσοστό κενών 

κατοικιών με τις Δ.Ε. Θερίσου και Σούδας να έχουν υψηλά ποσοστά, η πρώτη λόγω β’ κατοικίας κυρίως και η 

Χρήσεις γης στον εξωαστικό χώρο 

ΕΛΣΤΑΤ και του Corine Land Cover οι γεωργικές εκτάσεις στην περιοχή

καταλαμβάνουν περίπου το 30% της συνολικής έκτασης. Οι γεωργικές εκτάσεις 

% του συνόλου). Σε επίπεδο Δ.Κ.-Τ.Κ., οι μεγαλύτερες εκτάσεις εντοπίζονται στις 

ιάς (15%), Περιβολίων Κυδωνίας (15%). Η γεωργική έκταση στην έντονα 

αστικοποιημένη Δ.Κ. Χανίων είναι περιορισμένη.  

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 

Σελ. 416 από 486 

8 9 10
5/(5+6) 6/2 5/3
64.1% 9.5% 26.2%
65.3% 9.7% 29.2%
65.0% 9.4% 26.8%
32.9% 11.2% 7.7%
30.3% 11.1% 6.8%
30.3% 11.1% 6.8%
33.7% 11.4% 7.9%
26.0% 12.0% 5.7%
43.5% 10.5% 11.0%
48.4% 10.2% 13.2%
40.8% 10.2% 9.5%
80.8% 5.6% 34.5%
72.9% 5.6% 20.3%
95.0% 1.6% 51.4%
31.3% 12.8% 8.1%
36.1% 13.1% 10.1%
25.7% 13.8% 6.4%
58.0% 17.7% 46.8%
50.0% 8.5% 10.8%
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κενών κατοικιών της περιοχής μελέτης είναι μειωμένο σε σχέση με την Π.Ε., την 

Περιφέρεια και την χώρα(16,7%, 26,7%, 28,1% και 26,4% αντίστοιχα). Αντίθετα η Π.Μ. παρουσιάζει 

α αυτά σημαντικοί είναι και οι λόγοι εκ των οποίων προκύπτει ο μεγάλος αριθμός κενών κατοικιών. 

Πιο συγκεκριμένα, αν παρατηρείται ότι σημαντικό μέρος των κενών κατοικιών ανήκουν στην κατηγορία των 

υπάρχει άνθηση του παραθερισμού στην 

Σε αντίθετη περίπτωση, όταν δηλαδή το μεγαλύτερο ποσοστό των κενών κατοικιών 

παραμένει ανεκμετάλλευτο για άλλους λόγους, τότε αυτό εκλαμβάνεται ως ένδειξη χαμηλής ζήτησης.  

τι αφορά στο ποσοστό κενών 

κατοικιών με τις Δ.Ε. Θερίσου και Σούδας να έχουν υψηλά ποσοστά, η πρώτη λόγω β’ κατοικίας κυρίως και η 

γεωργικές εκτάσεις στην περιοχή 

% της συνολικής έκτασης. Οι γεωργικές εκτάσεις εντοπίζονται κυρίως 

μεγαλύτερες εκτάσεις εντοπίζονται στις 

. Η γεωργική έκταση στην έντονα 
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Στο σύνολο της περιοχής μελέτης

δενδρώδεις καλλιέργειες. Οι αροτριαίες καλλιέργειες καταλαμβάνουν το 5%, 

αγρανάπαυση το 10%, οι άμπελοι και σταφιδάμπελοι το 

φυτωρίων είναι μηδαμινή. 

Με εξαίρεση τις Δ.Κ. Χανίων και Θερίσου, σε όλες τις άλλες Δ.Κ.

καταλαμβάνουν άνω του μισού της γεωργικής έκτασης 

Στη Δ.Κ. Θερίσου, σχετικά σημαντικά ποσοστά της συνολικής γε

καλλιέργειες και αμπέλια-σταφιδαμπέλια, ενώ οι αροτριαίες καλλιέργειες αναλογούν σε σχεδόν 50% της 

συνολικής γεωργικής γης της Δ.Κ. Χανίων (που όμως, όπως προαναφέρθηκε, είναι πολύ περιορισμένη). Άλλες 

σχετικά σημαντικές εκτάσεις σε καλλιέργε

καλλιέργειες και κηπευτική γη), στην Τ.Κ. Μουρνιών (κηπευτική γη και θερμοκήπια) και στη Δ.Κ. Νεροκούρου 

(Φυτώρια). 

Τα ελαιόδενδρα για ελιές ελαιοποίησης 

Αξιόλογο ποσοστό της γεωργικής γης καταλαμβάνεται επίσης από

αποδίδεται στην καλλιέργεια οποιουδήποτε άλλου προϊόντος 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που χορηγήθηκαν από τη

στρέμματα γεωργικής γης στη Δ.Ε. Θερίσου (

Βαρύπετρο, Μυλωνιανά και τη Λίμνη της Αγυιάς), εντάσσονται σ

Οι περιοχές που αποτελούν γεωργικές γαίες στις οποίες 

ΚΥΑ 168040/2010 ΦΕΚ Β’1528/2010 και μπορούν να 

Παραγωγικότητας, σύμφωνα με τη Διαδικασία που προβλ

έχουν κινηθεί οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την έκδοση της προβλεπόμενης από τη νομοθεσία ΚΥΑ για τον 

γεωγραφικό προσδιορισμό της γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας και την κατηγοριοποίηση των λοιπών 

γεωργικών γαιών εντός της περιοχής μελέτης και επομένως δεν εφαρμόζονται οι προστατευτικές διατάξεις της 

παραγράφου 6 του άρθρου 56 του ν. 2637/1998

γης (ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ, ΖΟΕ) στην περιοχή του αναδασμού, με αποτέλ

περιορισμοί για την εκτός σχεδίου δόμηση και την κατασκευή και λειτουργία των υπόχρεων σε περιβαλλοντική 

αδειοδότηση μονάδων (Π.Δ. της 24-5

                                                
3 Στα αγροτεμάχια που χαρακτηρίζονται ως αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας, σύμφωνα με το την παρ. 6 του άρθρου 56 2637/1998 
(ΦΕΚ 200 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 37 του άρθρου 24 του ν. 2945/2001 (ΦΕΚ 223 Α΄), 
οποιασδήποτε άλλης δραστηριότητας, εκτός από τη γεωργική εκμετάλλευση και την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς Α.Π.
Κάθε επέμβαση στις εκτάσεις αυτές, είτε για τη μεταβολή του προορισμού τους και τη διάθεσή τους για άλλες χρήσεις 
εκτέλεση έργων ή τη δημιουργία εγκαταστάσεων ή παροχή άλλων εξυπηρετήσεων μέσα σε αυτές, έστω και χωρίς μεταβολή της κατά 
προορισμό χρήσης τους, αποτελεί εξαιρετικό μέτρο και ενεργείται πάντοτε με βάση τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζο
κοινή απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής…».  
4 Σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν 4015/2011 «Οι διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 56 του ν. 2637/1998, όπως αυτές 
αντικαταστάθηκαν με την παράγραφο 37 του άρθρου 24 του ν. 2945/2001 και τροποποιήθηκαν με την παρ. 7 του άρθρου 9 του ν. 
3851/2010 (Α΄ 85), αρχίζουν να ισχύουν δέκα ημέρες μετά τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της κοινής απόφασης των 
Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που εκδίδεται κατά τις διατάξεις της 
παραγράφου 2 του άρθρου 56». 
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ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

 
ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

της περιοχής μελέτης περίπου 81% της συνολικής γεωργικής έκτασης καταλαμβάνεται από 

δενδρώδεις καλλιέργειες. Οι αροτριαίες καλλιέργειες καταλαμβάνουν το 5%, τα κηπευτικά το 4%, και η 

%, οι άμπελοι και σταφιδάμπελοι το 1% ενώ η έκταση θερμοκηπιακών καλλιεργειών και 

εση τις Δ.Κ. Χανίων και Θερίσου, σε όλες τις άλλες Δ.Κ.-Τ.Κ. του Δήμου οι δενδρώδεις καλλιέργειες 

καταλαμβάνουν άνω του μισού της γεωργικής έκτασης – κατά ποσοστά που ποικίλουν μεταξύ 54,3

Στη Δ.Κ. Θερίσου, σχετικά σημαντικά ποσοστά της συνολικής γεωργικής έκτασης καλύπτονται από αροτριαίες 

σταφιδαμπέλια, ενώ οι αροτριαίες καλλιέργειες αναλογούν σε σχεδόν 50% της 

συνολικής γεωργικής γης της Δ.Κ. Χανίων (που όμως, όπως προαναφέρθηκε, είναι πολύ περιορισμένη). Άλλες 

αντικές εκτάσεις σε καλλιέργειες πλην δενδρωδών εντοπίζονται στην Τ.Κ. Βαρυπέτρου (

και κηπευτική γη), στην Τ.Κ. Μουρνιών (κηπευτική γη και θερμοκήπια) και στη Δ.Κ. Νεροκούρου 

ελαιόδενδρα για ελιές ελαιοποίησης καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο μέρος της γεωργικής έκτασης 

Αξιόλογο ποσοστό της γεωργικής γης καταλαμβάνεται επίσης από εσπεριδοειδή και αμπέλια

αποδίδεται στην καλλιέργεια οποιουδήποτε άλλου προϊόντος είναι πολύ περιορισμένη.

χορηγήθηκαν από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δ.

στρέμματα γεωργικής γης στη Δ.Ε. Θερίσου (από το Βαμβακόπουλο ως και τους οικισμούς Λυγιδέ, Ποτιστήρια 

Βαρύπετρο, Μυλωνιανά και τη Λίμνη της Αγυιάς), εντάσσονται σε ζώνη όπου έχει εφαρμοστεί 

αποτελούν γεωργικές γαίες στις οποίες εφαρμόστηκε αναδασμός, πληρούν τα κριτήρια της 

ΚΥΑ 168040/2010 ΦΕΚ Β’1528/2010 και μπορούν να ενταχτούν σε περιοχές Αγροτικής Γης Υψηλής 

Παραγωγικότητας, σύμφωνα με τη Διαδικασία που προβλέπει ο Ν 2945/20013. Ωστόσο

έχουν κινηθεί οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την έκδοση της προβλεπόμενης από τη νομοθεσία ΚΥΑ για τον 

γεωγραφικό προσδιορισμό της γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας και την κατηγοριοποίηση των λοιπών 

περιοχής μελέτης και επομένως δεν εφαρμόζονται οι προστατευτικές διατάξεις της 

παραγράφου 6 του άρθρου 56 του ν. 2637/19984. Επιπρόσθετα, δεν υπάρχει θεσμοθετημένο σχέδιο χρήσεων 

γης (ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ, ΖΟΕ) στην περιοχή του αναδασμού, με αποτέλεσμα να ακολουθούνται οι γενικοί όροι και 

περιορισμοί για την εκτός σχεδίου δόμηση και την κατασκευή και λειτουργία των υπόχρεων σε περιβαλλοντική 

5-85 και Ν.3010/2002 και εκτελεστικά διατάγματα, ως ισχύουν σήμερα).

Στα αγροτεμάχια που χαρακτηρίζονται ως αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας, σύμφωνα με το την παρ. 6 του άρθρου 56 2637/1998 
(ΦΕΚ 200 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 37 του άρθρου 24 του ν. 2945/2001 (ΦΕΚ 223 Α΄), 
οποιασδήποτε άλλης δραστηριότητας, εκτός από τη γεωργική εκμετάλλευση και την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς Α.Π.
Κάθε επέμβαση στις εκτάσεις αυτές, είτε για τη μεταβολή του προορισμού τους και τη διάθεσή τους για άλλες χρήσεις 
εκτέλεση έργων ή τη δημιουργία εγκαταστάσεων ή παροχή άλλων εξυπηρετήσεων μέσα σε αυτές, έστω και χωρίς μεταβολή της κατά 
προορισμό χρήσης τους, αποτελεί εξαιρετικό μέτρο και ενεργείται πάντοτε με βάση τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζο
κοινή απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής…».  

Σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν 4015/2011 «Οι διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 56 του ν. 2637/1998, όπως αυτές 
με την παράγραφο 37 του άρθρου 24 του ν. 2945/2001 και τροποποιήθηκαν με την παρ. 7 του άρθρου 9 του ν. 

3851/2010 (Α΄ 85), αρχίζουν να ισχύουν δέκα ημέρες μετά τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της κοινής απόφασης των 
έργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που εκδίδεται κατά τις διατάξεις της 
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Σελ. 417 από 486 

τασης καταλαμβάνεται από 

τα κηπευτικά το 4%, και η 

θερμοκηπιακών καλλιεργειών και 

Τ.Κ. του Δήμου οι δενδρώδεις καλλιέργειες 

κατά ποσοστά που ποικίλουν μεταξύ 54,3-96,2%. 

ωργικής έκτασης καλύπτονται από αροτριαίες 

σταφιδαμπέλια, ενώ οι αροτριαίες καλλιέργειες αναλογούν σε σχεδόν 50% της 

συνολικής γεωργικής γης της Δ.Κ. Χανίων (που όμως, όπως προαναφέρθηκε, είναι πολύ περιορισμένη). Άλλες 

ιες πλην δενδρωδών εντοπίζονται στην Τ.Κ. Βαρυπέτρου (Αροτριαίες 

και κηπευτική γη), στην Τ.Κ. Μουρνιών (κηπευτική γη και θερμοκήπια) και στη Δ.Κ. Νεροκούρου 

άνουν το μεγαλύτερο μέρος της γεωργικής έκτασης 

και αμπέλια. Η έκταση που 

. 

Τεχνικών Υπηρεσιών Δ. Χανίων, 4812 

από το Βαμβακόπουλο ως και τους οικισμούς Λυγιδέ, Ποτιστήρια 

όπου έχει εφαρμοστεί αναδασμός. 

ός, πληρούν τα κριτήρια της 

ενταχτούν σε περιοχές Αγροτικής Γης Υψηλής 

Ωστόσο μέχρι σήμερα δεν 

έχουν κινηθεί οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την έκδοση της προβλεπόμενης από τη νομοθεσία ΚΥΑ για τον 

γεωγραφικό προσδιορισμό της γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας και την κατηγοριοποίηση των λοιπών 

περιοχής μελέτης και επομένως δεν εφαρμόζονται οι προστατευτικές διατάξεις της 

Επιπρόσθετα, δεν υπάρχει θεσμοθετημένο σχέδιο χρήσεων 

εσμα να ακολουθούνται οι γενικοί όροι και 

περιορισμοί για την εκτός σχεδίου δόμηση και την κατασκευή και λειτουργία των υπόχρεων σε περιβαλλοντική 

85 και Ν.3010/2002 και εκτελεστικά διατάγματα, ως ισχύουν σήμερα). 

Στα αγροτεμάχια που χαρακτηρίζονται ως αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας, σύμφωνα με το την παρ. 6 του άρθρου 56 2637/1998 
(ΦΕΚ 200 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 37 του άρθρου 24 του ν. 2945/2001 (ΦΕΚ 223 Α΄), «απαγορεύεται η άσκηση 
οποιασδήποτε άλλης δραστηριότητας, εκτός από τη γεωργική εκμετάλλευση και την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς Α.Π.Ε. 
Κάθε επέμβαση στις εκτάσεις αυτές, είτε για τη μεταβολή του προορισμού τους και τη διάθεσή τους για άλλες χρήσεις είτε για την 
εκτέλεση έργων ή τη δημιουργία εγκαταστάσεων ή παροχή άλλων εξυπηρετήσεων μέσα σε αυτές, έστω και χωρίς μεταβολή της κατά 
προορισμό χρήσης τους, αποτελεί εξαιρετικό μέτρο και ενεργείται πάντοτε με βάση τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται με 
κοινή απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής…».   

Σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν 4015/2011 «Οι διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 56 του ν. 2637/1998, όπως αυτές 
με την παράγραφο 37 του άρθρου 24 του ν. 2945/2001 και τροποποιήθηκαν με την παρ. 7 του άρθρου 9 του ν. 

3851/2010 (Α΄ 85), αρχίζουν να ισχύουν δέκα ημέρες μετά τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της κοινής απόφασης των 
έργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που εκδίδεται κατά τις διατάξεις της 
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Σύμφωνα με τα δεδομένα της επιτόπια

υφιστάμενων χρήσεων γης, εντοπίζονται περιοχές εντός του αναδασμού που έχουν αλλάξει χρήση. 

για περιοχές που έχουν μετατραπεί σε

εξωαγροτικών παραγωγικών δραστηριοτήτων

ανάπτυξη αυτών των χρήσεων είναι εντονότερη κατά μήκος του οδικού άξονα της επαρχιακής οδού 27.

Διαπιστώνεται επίσης αλληλεπικάλυψη μεταξύ της περιοχής του αναδασμού και των οριοθετημένων οικισμών 

(Όαση, Λυγιδές, Βαρύπετρο, Μαρμαράς, Ποτιστήρια, Μυλωνιανά), γεγονός που περιπλέκει ακόμη περισσότερο 

το καθεστώς γης.  Η κατάληψη γεωργικής γης από εξωαγροτικές παραγωγικές δραστηριότητε

ανάπτυξη, είναι ακόμα πιο έντονη στις λοιπές 

βορείως του ΒΟΑΚ περιαστική ζώνη της πόλης των Χανίων αλλά και νοτίως αυτής, κατά μήκος των οδικών 

αξόνων διασύνδεσης του πολεοδομικού συγ

(Μουρνιών, Νεροκούρου, Βαμβακόπουλο, Περιβόλια, Τσικαλαριά, κ.λπ.). 

Η εικόνα κατακερματισμού που παρουσιάζει σήμερα η γεωργική γη στην περιοχή μελέτης

αποτυπώνεται στο Σχέδιο Α.3.3, αντανακλά την έλλειψη ολοκληρωμένου σχεδιασμού για την προστασία της 

γεωργικής γης και την ικανοποίηση της ζήτησης σε γη για κατοικία και εξωαγροτικές παραγωγικές 

δραστηριότητες στην ευρύτερη περιαστική ζώνη των Χανίων. Η προώθηση των προβλεπόμενων θεσμικ

διαδικασιών για την αξιολόγηση, οριοθέτηση και προστασία της γεωργικής γης έχει παρουσιάσει σημαντικές 

καθυστερήσεις.  
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ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

επιτόπιας έρευνας της ομάδας μελέτης για την χωρική διάρθρωση των 

υφιστάμενων χρήσεων γης, εντοπίζονται περιοχές εντός του αναδασμού που έχουν αλλάξει χρήση. 

περιοχές που έχουν μετατραπεί σε οικιστικές και για περιοχές που έχουν αποδοθεί σε εγκαταστάσεις 

εξωαγροτικών παραγωγικών δραστηριοτήτων (κυρίως χονδρεμπορίου, αποθήκευσης και

ανάπτυξη αυτών των χρήσεων είναι εντονότερη κατά μήκος του οδικού άξονα της επαρχιακής οδού 27.

υψη μεταξύ της περιοχής του αναδασμού και των οριοθετημένων οικισμών 

(Όαση, Λυγιδές, Βαρύπετρο, Μαρμαράς, Ποτιστήρια, Μυλωνιανά), γεγονός που περιπλέκει ακόμη περισσότερο 

το καθεστώς γης.  Η κατάληψη γεωργικής γης από εξωαγροτικές παραγωγικές δραστηριότητε

ανάπτυξη, είναι ακόμα πιο έντονη στις λοιπές –εκτός αναδασμού- γεωργικές εκτάσεις και ειδικότερα στην 

βορείως του ΒΟΑΚ περιαστική ζώνη της πόλης των Χανίων αλλά και νοτίως αυτής, κατά μήκος των οδικών 

αξόνων διασύνδεσης του πολεοδομικού συγκροτήματος Χανίων-Σούδας με τους περιαστικούς οικισμούς 

, Νεροκούρου, Βαμβακόπουλο, Περιβόλια, Τσικαλαριά, κ.λπ.).  

Η εικόνα κατακερματισμού που παρουσιάζει σήμερα η γεωργική γη στην περιοχή μελέτης

αντανακλά την έλλειψη ολοκληρωμένου σχεδιασμού για την προστασία της 

γεωργικής γης και την ικανοποίηση της ζήτησης σε γη για κατοικία και εξωαγροτικές παραγωγικές 

δραστηριότητες στην ευρύτερη περιαστική ζώνη των Χανίων. Η προώθηση των προβλεπόμενων θεσμικ

διαδικασιών για την αξιολόγηση, οριοθέτηση και προστασία της γεωργικής γης έχει παρουσιάσει σημαντικές 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 

Σελ. 418 από 486 

για την χωρική διάρθρωση των 

υφιστάμενων χρήσεων γης, εντοπίζονται περιοχές εντός του αναδασμού που έχουν αλλάξει χρήση. Πρόκειται 

έχουν αποδοθεί σε εγκαταστάσεις 

κυρίως χονδρεμπορίου, αποθήκευσης και μεταποίησης). Η 

ανάπτυξη αυτών των χρήσεων είναι εντονότερη κατά μήκος του οδικού άξονα της επαρχιακής οδού 27. 

υψη μεταξύ της περιοχής του αναδασμού και των οριοθετημένων οικισμών 

(Όαση, Λυγιδές, Βαρύπετρο, Μαρμαράς, Ποτιστήρια, Μυλωνιανά), γεγονός που περιπλέκει ακόμη περισσότερο 

το καθεστώς γης.  Η κατάληψη γεωργικής γης από εξωαγροτικές παραγωγικές δραστηριότητες και οικιστική 

γεωργικές εκτάσεις και ειδικότερα στην 

βορείως του ΒΟΑΚ περιαστική ζώνη της πόλης των Χανίων αλλά και νοτίως αυτής, κατά μήκος των οδικών 

ε τους περιαστικούς οικισμούς 

Η εικόνα κατακερματισμού που παρουσιάζει σήμερα η γεωργική γη στην περιοχή μελέτης, όπως 

αντανακλά την έλλειψη ολοκληρωμένου σχεδιασμού για την προστασία της 

γεωργικής γης και την ικανοποίηση της ζήτησης σε γη για κατοικία και εξωαγροτικές παραγωγικές 

δραστηριότητες στην ευρύτερη περιαστική ζώνη των Χανίων. Η προώθηση των προβλεπόμενων θεσμικών 

διαδικασιών για την αξιολόγηση, οριοθέτηση και προστασία της γεωργικής γης έχει παρουσιάσει σημαντικές 
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Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

 

 

Δραστηριότητες Δευτερογενή τομέα

Σύμφωνα με τα δεδομένα της επιτόπια

δραστηριοτήτων του δευτερογενή τομέα, η οποία πραγματοποιήθηκε με τη συμβολή 

και Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της ΠΕ Χανίων, εντοπίστηκαν οι

αποτυπώνονται στο Σχέδιο Α.3.3.: 

• 9 Βιομηχανικές Μονάδες, εκ των οποίων 2 υπόκεινται στην οδηγία 

μεμονωμένα, με τάση συγκέντρωσης στο βορείως του ΒΟΑΚ τμήμα της Δ.Κ. Νεροκούρου.

• 4 Ελαιοτριβεία, τα οποία επίσης χωροθετούνται μεμονωμένα, με τάση 

ΒΟΑΚ τμήμα της Δ.Κ. Περιβολίων Κυδωνίας.

• 78 χαμηλής όχλησης βιοτεχνίες 

συγκέντρωσης στην περιοχή του Αγροκηπίου, στην ευρύτερη περιοχή των Α/Κ Σούδας και Μουρνιών 

του ΒΟΑΚ καθώς και γραμμικής ανάπτυξης κατά μήκος της ΕΠ. Ο. 27 από το Βαμβακόπουλο ως και 

την Αγυιά (15 εκ των οποίων 

• 38 συνεργεία τα οποία χωροθετούνται σχεδόν όλα στην περιαστική ζώνη βορείως του ΒΟΑΚ. 

Όσον αφορά στα χαρακτηριστικά της χωρικής ανάπτυξης 

διαπιστώνονται τα εξής: Όλοι οι κλάδοι 

οικιστικών υποδοχέων. Οι τάσεις ανάπτυξης εντός ορίων των οικισμών και του Π.Σ. σχολιάζονται στο 

κεφάλαιο Α.4. Αναφορικά με τις τάσεις χωροθέτησης στον εξωαστικό χώρο, παρατηρείται γενικά εξάρτηση 

από το βασικό οδικό δίκτυο, τάση  διάχυση

συγκεκριμένους θύλακες (Αγροκήπιο, Κόμβοι Σούδας, Μουρνιών, Βαμβακόπουλου) και έντονη χωρική 

συσχέτιση με δραστηριότητες χονδρεμπορίου

Ειδικότερα σε ό,τι αφορά το θεσμοθετημένο οργανωμένο υποδοχέα (ΒΙΟΠΑ ΣΟΥΔΑΣ)

οργανώθηκε και θεσμοθετήθηκε στο 

αριθμό βιοτεχνικών δραστηριοτήτων

επιτόπιας έρευνας της ομάδας μελέτης η πλειοψηφία των δραστηριοτήτων που χωροθετούνται σήμερα εντός 

των 87 βιοτεχνικών κτιρίων αφορούν τους κλάδους χονδρεμπόριο 

κτιρίων είναι κενά. Η διαπίστωση επιβεβαιώνετ

Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων

Δραστηριότητες Τριτογενή τομέα 

Η συντριπτική πλειοψηφία των χρήσεων εμπορίου, υπηρεσιών κλπ κεντρικών λειτουργιών εντοπίζετα

στις κεντρικές περιοχές των Χανίων και της Σούδας καθώς και κατά μήκος των βασικών συνδετήριων οδικών 

αξόνων. Εμπορικά καταστήματα καθώς και περιορισμένες υπηρεσίες χωροθετούνται επίσης εντός των λοιπών 

οικισμών της περιοχής μελέτης (βλ. Κεφ

                                                
5 Οι δραστηριότητες που εντοπίζονται εντός θεσμοθετημένων οικιστικών υποδοχέων απεικονίζονται και σχολιάζονται στα Σχέδια

Α.4   
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Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

 
ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

Δραστηριότητες Δευτερογενή τομέα 

επιτόπιας έρευνας της ομάδας μελέτης για την χωρική διάρθρωση των 

δραστηριοτήτων του δευτερογενή τομέα, η οποία πραγματοποιήθηκε με τη συμβολή 

και Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της ΠΕ Χανίων, εντοπίστηκαν οι κάτωθι δραστηριότητες

9 Βιομηχανικές Μονάδες, εκ των οποίων 2 υπόκεινται στην οδηγία SEVEZO, οι οποίες χωροθετούνται 

μεμονωμένα, με τάση συγκέντρωσης στο βορείως του ΒΟΑΚ τμήμα της Δ.Κ. Νεροκούρου.

4 Ελαιοτριβεία, τα οποία επίσης χωροθετούνται μεμονωμένα, με τάση συγκέντρωσης

ΒΟΑΚ τμήμα της Δ.Κ. Περιβολίων Κυδωνίας. 

78 χαμηλής όχλησης βιοτεχνίες – επαγγελματικά εργαστήρια, τα οποία εμφανίζουν τάσεις 

συγκέντρωσης στην περιοχή του Αγροκηπίου, στην ευρύτερη περιοχή των Α/Κ Σούδας και Μουρνιών 

του ΒΟΑΚ καθώς και γραμμικής ανάπτυξης κατά μήκος της ΕΠ. Ο. 27 από το Βαμβακόπουλο ως και 

την Αγυιά (15 εκ των οποίων εντός της περιοχής αναδασμού). 

38 συνεργεία τα οποία χωροθετούνται σχεδόν όλα στην περιαστική ζώνη βορείως του ΒΟΑΚ. 

Όσον αφορά στα χαρακτηριστικά της χωρικής ανάπτυξης στο σύνολο του Δευτερογενή τομέα, 

στώνονται τα εξής: Όλοι οι κλάδοι αναπτύσσονται τόσο εντός όσο και εκτός των θεσμοθετημένων 

οικιστικών υποδοχέων. Οι τάσεις ανάπτυξης εντός ορίων των οικισμών και του Π.Σ. σχολιάζονται στο 

κεφάλαιο Α.4. Αναφορικά με τις τάσεις χωροθέτησης στον εξωαστικό χώρο, παρατηρείται γενικά εξάρτηση 

άση  διάχυσης στην περιαστική ζώνη βορείως του ΒΟΑΚ

(Αγροκήπιο, Κόμβοι Σούδας, Μουρνιών, Βαμβακόπουλου) και έντονη χωρική 

συσχέτιση με δραστηριότητες χονδρεμπορίου-αποθήκευσης.  

ό,τι αφορά το θεσμοθετημένο οργανωμένο υποδοχέα (ΒΙΟΠΑ ΣΟΥΔΑΣ)

στο πλαίσιο του Ν4458/65, διαπιστώνεται ότι σήμερα φιλοξενεί περιορισμένο 

αριθμό βιοτεχνικών δραστηριοτήτων και επαγγελματικών εργαστηρίων. Σύμφωνα με τα 

επιτόπιας έρευνας της ομάδας μελέτης η πλειοψηφία των δραστηριοτήτων που χωροθετούνται σήμερα εντός 

των 87 βιοτεχνικών κτιρίων αφορούν τους κλάδους χονδρεμπόριο – αποθήκευση, ενώ σημαντικός αριθμός 

επιβεβαιώνεται και από τα δεδομένα του Επιμελητηρίου Χανίων και της 

Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων (βλ. κεφ. Α.3.1.3).  

 

Η συντριπτική πλειοψηφία των χρήσεων εμπορίου, υπηρεσιών κλπ κεντρικών λειτουργιών εντοπίζετα

στις κεντρικές περιοχές των Χανίων και της Σούδας καθώς και κατά μήκος των βασικών συνδετήριων οδικών 

αξόνων. Εμπορικά καταστήματα καθώς και περιορισμένες υπηρεσίες χωροθετούνται επίσης εντός των λοιπών 

οικισμών της περιοχής μελέτης (βλ. Κεφ. Α.4). 

Οι δραστηριότητες που εντοπίζονται εντός θεσμοθετημένων οικιστικών υποδοχέων απεικονίζονται και σχολιάζονται στα Σχέδια
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 

Σελ. 420 από 486 

για την χωρική διάρθρωση των 

δραστηριοτήτων του δευτερογενή τομέα, η οποία πραγματοποιήθηκε με τη συμβολή των Δ/νσεων  Ανάπτυξης 

κάτωθι δραστηριότητες5 οι οποίες 

, οι οποίες χωροθετούνται 

μεμονωμένα, με τάση συγκέντρωσης στο βορείως του ΒΟΑΚ τμήμα της Δ.Κ. Νεροκούρου. 

συγκέντρωσης στο νοτίως του 

ατικά εργαστήρια, τα οποία εμφανίζουν τάσεις 

συγκέντρωσης στην περιοχή του Αγροκηπίου, στην ευρύτερη περιοχή των Α/Κ Σούδας και Μουρνιών 

του ΒΟΑΚ καθώς και γραμμικής ανάπτυξης κατά μήκος της ΕΠ. Ο. 27 από το Βαμβακόπουλο ως και 

38 συνεργεία τα οποία χωροθετούνται σχεδόν όλα στην περιαστική ζώνη βορείως του ΒΟΑΚ.  

στο σύνολο του Δευτερογενή τομέα,  

αναπτύσσονται τόσο εντός όσο και εκτός των θεσμοθετημένων 

οικιστικών υποδοχέων. Οι τάσεις ανάπτυξης εντός ορίων των οικισμών και του Π.Σ. σχολιάζονται στο 

κεφάλαιο Α.4. Αναφορικά με τις τάσεις χωροθέτησης στον εξωαστικό χώρο, παρατηρείται γενικά εξάρτηση 

ς στην περιαστική ζώνη βορείως του ΒΟΑΚ με ένταση σε 

(Αγροκήπιο, Κόμβοι Σούδας, Μουρνιών, Βαμβακόπουλου) και έντονη χωρική 

ό,τι αφορά το θεσμοθετημένο οργανωμένο υποδοχέα (ΒΙΟΠΑ ΣΟΥΔΑΣ), ο οποίος 

του Ν4458/65, διαπιστώνεται ότι σήμερα φιλοξενεί περιορισμένο 

Σύμφωνα με τα δεδομένα της 

επιτόπιας έρευνας της ομάδας μελέτης η πλειοψηφία των δραστηριοτήτων που χωροθετούνται σήμερα εντός 

αποθήκευση, ενώ σημαντικός αριθμός 

δεδομένα του Επιμελητηρίου Χανίων και της 

Η συντριπτική πλειοψηφία των χρήσεων εμπορίου, υπηρεσιών κλπ κεντρικών λειτουργιών εντοπίζεται στην 

στις κεντρικές περιοχές των Χανίων και της Σούδας καθώς και κατά μήκος των βασικών συνδετήριων οδικών 

αξόνων. Εμπορικά καταστήματα καθώς και περιορισμένες υπηρεσίες χωροθετούνται επίσης εντός των λοιπών 

Οι δραστηριότητες που εντοπίζονται εντός θεσμοθετημένων οικιστικών υποδοχέων απεικονίζονται και σχολιάζονται στα Σχέδια και στο Κεφάλαιο  
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Στον εξωαστικό χώρο χωροθετούνται κυρίως δραστηριότητες χονδρεμπορίου

πολυκαταστήματα, εμπορικές εκθέσεις, πρατήρια καυσίμων κ.λπ. Οι δραστηριότητες αυτές εμφανίζουν υψηλή 

χωρική συσχέτιση με τη βιοτεχνία και τα επαγγελματικά εργα

Π.Σ. χώρο, ως και νότια του ΒΟΑΚ, μεταξύ των οικισμών Βαμβακόπουλο, Περιβόλια, Μουρνιές, Νεροκούρου, 

Τσικαλαριά. Ειδικότερα, εντοπίστηκαν οι κάτωθι δραστηριότητες

• 11 Υπεραγορές - Πολυκαταστήματα

πολεοδομικό συγκρότημα ή άλλο οικισμό και με άμεση πρόσβαση στο βασικό οδικό δίκτυο.

• 9 Πρατήρια καυσίμων – πλυντήρια 

εγγύτητα με το πολεοδομικό συγκρότημα ή άλλο οικισμό και με άμεση πρόσβαση στο βασικό οδικό 

δίκτυο. 

• 18 Μάνδρες υλικών – νεκροταφεία αυτοκινήτων, με τάση χωροθέτησης κοντά στο πολεοδομικό 

συγκρότημα αλλά όχι κατ’ ανάγκη σε περιοχή με άμεση πρόσβαση στο κύριο 

• 11 Επιχειρήσεις εμπορίου επιβατικών 

πολεοδομικό συγκρότημα αλλά όχι κατ’ ανάγκη σε περιοχή με άμεση πρόσβαση στο κύριο οδικό 

δίκτυο.  

• 11 Εμπορικές εκθέσεις, επίσης με τάση συγκέντρωσης 

27), και ιδίως στον ΒΟΑΚ. 

• 60 επιχειρήσεις χονδρεμπορίου 

στο χώρο, και τάσεις συγκέντρωσης στη διασταύρωση του ΒΟΑΚ και τη Επ. Ο.  34 καθώς και στην 

ευρύτερη περιοχή του Α/Κ Σούδας.

Δραστηριότητες Τουρισμού – Αναψυχή

Η ανάπτυξη δραστηριοτήτων τουρισμού 

περιοχής μελέτης. Οι δραστηριότητες τουρισμού 

πολεοδομικού συγκροτήματος (βλ. Κεφ. Α.4)

παρουσιάζεται στην ευρύτερη περιοχή του Θερίσου και αντίστοιχα σημαντική συγκέντρωση κέντρων 

διασκέδασης – αναψυχής στην Τ.Κ. Βαρυπέτρου. Εντοπίζονται δύο ξενοδοχει

και Περιβολίων Κυδωνίας. 

Κατοικία 

Διαπιστώνονται τάσεις οικιστικής διάχυσης εκτός των θεσμοθετημένων οικιστικών υποδοχέων (βλ. Κεφ. 

Α.4). Οι συνεκτικές οικιστικές συγκεντρώσεις που εντοπίστηκαν απεικονίζονται στο Σχέδιο Α.3.3

Η διασπορά της οικιστικής ανάπτυξης συχνά έρχεται σε σύγκρουση με τις δεσπόζουσες χρήσεις γης (στην 

περίπτωση του Δήμου Χανίων με τη γεωργία

τομέα οι οποίες επίσης εμφανίζουν τάσεις διάχυσης

εξυπηρέτηση από τα απαραίτητα δίκτυα υποδομής και την κατανάλωση

Δάση, Δασικές, Αναδασωτέες εκτάσεις

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
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ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

Στον εξωαστικό χώρο χωροθετούνται κυρίως δραστηριότητες χονδρεμπορίου-αποθήκευσης, υπεραγορές 

πολυκαταστήματα, εμπορικές εκθέσεις, πρατήρια καυσίμων κ.λπ. Οι δραστηριότητες αυτές εμφανίζουν υψηλή 

χωρική συσχέτιση με τη βιοτεχνία και τα επαγγελματικά εργαστήρια και τάση διάχυσης στον ευρύτερο του 

Π.Σ. χώρο, ως και νότια του ΒΟΑΚ, μεταξύ των οικισμών Βαμβακόπουλο, Περιβόλια, Μουρνιές, Νεροκούρου, 

εντοπίστηκαν οι κάτωθι δραστηριότητες οι οποίες αποτυπώνονται στο Σχέδιο Α.3.3.:

Πολυκαταστήματα οι οποίες χωροθετούνται μεμονωμένα, σε εγγύτητα με το 

πολεοδομικό συγκρότημα ή άλλο οικισμό και με άμεση πρόσβαση στο βασικό οδικό δίκτυο.

πλυντήρια – λιπαντήρα, τα οποία επίσης χωροθετούνται μεμονωμένα, σε 

γύτητα με το πολεοδομικό συγκρότημα ή άλλο οικισμό και με άμεση πρόσβαση στο βασικό οδικό 

νεκροταφεία αυτοκινήτων, με τάση χωροθέτησης κοντά στο πολεοδομικό 

συγκρότημα αλλά όχι κατ’ ανάγκη σε περιοχή με άμεση πρόσβαση στο κύριο 

11 Επιχειρήσεις εμπορίου επιβατικών – βαρέων οχημάτων, επίσης με τάση χωροθέτησης κοντά στο 

πολεοδομικό συγκρότημα αλλά όχι κατ’ ανάγκη σε περιοχή με άμεση πρόσβαση στο κύριο οδικό 

11 Εμπορικές εκθέσεις, επίσης με τάση συγκέντρωσης στο βασικό οδικό δίκτυο (Π.Ε.Ο. 90, Επ.

 

60 επιχειρήσεις χονδρεμπορίου – αποθήκευσης – logistics, οι οποίες εμφανίζουν μεγάλη διασπορά 

στο χώρο, και τάσεις συγκέντρωσης στη διασταύρωση του ΒΟΑΚ και τη Επ. Ο.  34 καθώς και στην 

υρύτερη περιοχή του Α/Κ Σούδας. 

Αναψυχής 

Η ανάπτυξη δραστηριοτήτων τουρισμού – αναψυχής είναι περιορισμένη στον εξωαστικό χώρο της 

Οι δραστηριότητες τουρισμού – αναψυχής συγκεντρώνονται κυρίως εντός του 

(βλ. Κεφ. Α.4). Σημαντική συγκέντρωση εστιατορίων 

ν ευρύτερη περιοχή του Θερίσου και αντίστοιχα σημαντική συγκέντρωση κέντρων 

αναψυχής στην Τ.Κ. Βαρυπέτρου. Εντοπίζονται δύο ξενοδοχειακές μονάδες, στις Δ.Κ. Χανίων 

Διαπιστώνονται τάσεις οικιστικής διάχυσης εκτός των θεσμοθετημένων οικιστικών υποδοχέων (βλ. Κεφ. 

Α.4). Οι συνεκτικές οικιστικές συγκεντρώσεις που εντοπίστηκαν απεικονίζονται στο Σχέδιο Α.3.3

Η διασπορά της οικιστικής ανάπτυξης συχνά έρχεται σε σύγκρουση με τις δεσπόζουσες χρήσεις γης (στην 

με τη γεωργία, αλλά και τις δραστηριότητες του δευτερογενή και τριτογενή 

τομέα οι οποίες επίσης εμφανίζουν τάσεις διάχυσης), ενώ παρουσιάζει μειονεκτήματα σχετικά με την 

τυα υποδομής και την κατανάλωση πόρων γενικότερα. 

Δάση, Δασικές, Αναδασωτέες εκτάσεις 
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αποθήκευσης, υπεραγορές – 

πολυκαταστήματα, εμπορικές εκθέσεις, πρατήρια καυσίμων κ.λπ. Οι δραστηριότητες αυτές εμφανίζουν υψηλή 

και τάση διάχυσης στον ευρύτερο του 

Π.Σ. χώρο, ως και νότια του ΒΟΑΚ, μεταξύ των οικισμών Βαμβακόπουλο, Περιβόλια, Μουρνιές, Νεροκούρου, 

οι οποίες αποτυπώνονται στο Σχέδιο Α.3.3.: 

ροθετούνται μεμονωμένα, σε εγγύτητα με το 

πολεοδομικό συγκρότημα ή άλλο οικισμό και με άμεση πρόσβαση στο βασικό οδικό δίκτυο. 

ροθετούνται μεμονωμένα, σε 

γύτητα με το πολεοδομικό συγκρότημα ή άλλο οικισμό και με άμεση πρόσβαση στο βασικό οδικό 

νεκροταφεία αυτοκινήτων, με τάση χωροθέτησης κοντά στο πολεοδομικό 

συγκρότημα αλλά όχι κατ’ ανάγκη σε περιοχή με άμεση πρόσβαση στο κύριο οδικό δίκτυο.  

βαρέων οχημάτων, επίσης με τάση χωροθέτησης κοντά στο 

πολεοδομικό συγκρότημα αλλά όχι κατ’ ανάγκη σε περιοχή με άμεση πρόσβαση στο κύριο οδικό 

στο βασικό οδικό δίκτυο (Π.Ε.Ο. 90, Επ. Ο. 

οι οποίες εμφανίζουν μεγάλη διασπορά 

στο χώρο, και τάσεις συγκέντρωσης στη διασταύρωση του ΒΟΑΚ και τη Επ. Ο.  34 καθώς και στην 

αναψυχής είναι περιορισμένη στον εξωαστικό χώρο της 

αναψυχής συγκεντρώνονται κυρίως εντός του 

Σημαντική συγκέντρωση εστιατορίων – αναψυκτηρίων 

ν ευρύτερη περιοχή του Θερίσου και αντίστοιχα σημαντική συγκέντρωση κέντρων 

ακές μονάδες, στις Δ.Κ. Χανίων 

Διαπιστώνονται τάσεις οικιστικής διάχυσης εκτός των θεσμοθετημένων οικιστικών υποδοχέων (βλ. Κεφ. 

Α.4). Οι συνεκτικές οικιστικές συγκεντρώσεις που εντοπίστηκαν απεικονίζονται στο Σχέδιο Α.3.3. 

Η διασπορά της οικιστικής ανάπτυξης συχνά έρχεται σε σύγκρουση με τις δεσπόζουσες χρήσεις γης (στην 

, αλλά και τις δραστηριότητες του δευτερογενή και τριτογενή 

ώ παρουσιάζει μειονεκτήματα σχετικά με την 

πόρων γενικότερα.  
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Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ

καταλαμβάνουν περίπου το 30% της συνολικής της έκτασης. Οι

νότιο τμήμα της Δ.Ε. Θερίσου και στα νότια των Δ.Ε. Ελ. Βενιζέλου και Σούδας καθώς και κατά μήκος του 

υδρογραφικού δικτύου. Σημαντική έκταση του περ

περιαστικό δάσος κωνοφόρων της Δ.Ε. Χανίων, στα βορειοανατολικά του πολεοδομικού συγκροτήματος, προς 

την περιοχή της Δ.Ε. Ακρωτηρίου. 

Μέχρι σήμερα δεν έχουν κυρωθεί οι δασικοί χάρτες για την οριοθέτηση των δασών και των δασικών 

εκτάσεων στην περιοχή μελέτης. Σύμφωνα με τα στοιχεία που χορηγήθηκαν από τη Διεύθυνση Δασών του Ν. 

Χανίων (βλ. Κεφ. Α.3.1.2.2) το σύνολο των 

τάξης των 480 στρεμμάτων. 

Σύμφωνα με τα δεδομένα της επιτόπιας έρευνας της ομάδας μελέτης οι δασικές εκτάσεις όπως 

αποτυπώνονται από τις κατηγορίες κάλυψης του προγράμματος 

«σκληροφυλλική βλάστηση» και «μεταβατικές δασώδεις 

από παραγωγικές δραστηριότητες και 

περιαστική ζώνη βορειοανατολικά των Χανίων σ

Στο σχέδιο Α.3.3 απεικονίζονται οι πληροφορίες που προκύπτουν από τη βάση δεδομένων του 

προγράμματος Corine Land Cover, καθώς και οι χαρακτηρισμένες εκτάσεις με Αποφάσεις της Δ/νσης Δασών οι 

οποίες χορηγήθηκαν στην ομάδα μελέ

κεφ. Α.3.1. 

Υδρογραφικό Δίκτυο 

Το ισχυρό ανάγλυφο, οι μεγάλες ποσότητες

δομή της ευρύτερης περιοχής δημιουργούν

αυτής είναι η ανάπτυξη πολλών μικρών

Το πυκνό υδρογραφικό δίκτυο, χειμαρρώδους

Εντός της περιοχής μελέτης δεν εντοπίζονται 

Η περιοχή μελέτης εντάσσεται τις λεκάνες απορροής Θερίσου,

απορροής συμβάλουν καταλυτικά στη διαμόρφωση του 

Χανίων. Αρκετά τμήματα των παραπάνω λεκανών ανήκουν σε προστατευόμενες περιοχές

Ιδιαίτερα σημαντικός πόρος του υδρογραφικού δικτύου της περιοχής μελέτης αποτελεί η Λίμνη της Αγυιάς, η 

οποία τροφοδοτείται από τις πηγές της περιοχής. Η λίμνη αποτελεί προστατευόμενο υγροβιότοπο ενταγμένο 

στο δίκτυο περιοχών NATURA και συμβάλλει σημαντικά στην υδροδότηση της ευρύτερης περιοχής μέσω του 

δικτύου που διαχειρίζεται ο Ο.Α.ΔΥ.Κ. (βλ. κεφ. Α.3.3.5) και

Τ.Ο.Ε.Β. 

Στο σχέδιο Α.3.3. αποτυπώνεται το 

αναπτύσσονται κατά μήκος τους, καθώς επίσης και τα οριοθετημένα τμήματά τους.
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ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και του Corine Land Cover οι δασικές εκτάσεις στην περιοχή

% της συνολικής της έκτασης. Οι δασικές εκτάσεις εντοπίζονται κυρίως σ

και στα νότια των Δ.Ε. Ελ. Βενιζέλου και Σούδας καθώς και κατά μήκος του 

Σημαντική έκταση του περιαστικού χώρου της Δ.Ε. Χανίων καταλαμβάνει το 

περιαστικό δάσος κωνοφόρων της Δ.Ε. Χανίων, στα βορειοανατολικά του πολεοδομικού συγκροτήματος, προς 

Μέχρι σήμερα δεν έχουν κυρωθεί οι δασικοί χάρτες για την οριοθέτηση των δασών και των δασικών 

εκτάσεων στην περιοχή μελέτης. Σύμφωνα με τα στοιχεία που χορηγήθηκαν από τη Διεύθυνση Δασών του Ν. 

το σύνολο των  αναδασωτέων εκτάσεων εντός της περιοχής μελέτης 

Σύμφωνα με τα δεδομένα της επιτόπιας έρευνας της ομάδας μελέτης οι δασικές εκτάσεις όπως 

αποτυπώνονται από τις κατηγορίες κάλυψης του προγράμματος Corine Land Cover

«σκληροφυλλική βλάστηση» και «μεταβατικές δασώδεις -  θαμνώδεις εκτάσεις» δεν δέχονται ιδιαίτερες πιέσεις 

από παραγωγικές δραστηριότητες και ασύμβατες χρήσεις, δέχονται όμως οικιστικές πιέσεις, ιδιαίτερα στην 

περιαστική ζώνη βορειοανατολικά των Χανίων στα όρια με τη Δ.Ε. Ακρωτηρίου. 

Στο σχέδιο Α.3.3 απεικονίζονται οι πληροφορίες που προκύπτουν από τη βάση δεδομένων του 

προγράμματος Corine Land Cover, καθώς και οι χαρακτηρισμένες εκτάσεις με Αποφάσεις της Δ/νσης Δασών οι 

οποίες χορηγήθηκαν στην ομάδα μελέτης. Εκτενέστερη αναφορά στα Δάση - Δασικές εκτάσεις 

ποσότητες ατμοσφαιρικών κατακρημνισμάτων και

δημιουργούν ποικιλία στη διακίνηση του επιφανειακού

μικρών υδρολογικών λεκανών, που η έκταση τους δεν

χειμαρρώδους χαρακτήρα, παρουσιάζει μεγάλη διακύμανση

Εντός της περιοχής μελέτης δεν εντοπίζονται ρέματα που διατηρούν ροή σε όλη τη διάρκεια

Η περιοχή μελέτης εντάσσεται τις λεκάνες απορροής Θερίσου, Κερίτη και Κοιλιάρη

καταλυτικά στη διαμόρφωση του υδατικού δυναμικού της ευρύτερης περιοχής του Ν. 

παραπάνω λεκανών ανήκουν σε προστατευόμενες περιοχές

Ιδιαίτερα σημαντικός πόρος του υδρογραφικού δικτύου της περιοχής μελέτης αποτελεί η Λίμνη της Αγυιάς, η 

τροφοδοτείται από τις πηγές της περιοχής. Η λίμνη αποτελεί προστατευόμενο υγροβιότοπο ενταγμένο 

και συμβάλλει σημαντικά στην υδροδότηση της ευρύτερης περιοχής μέσω του 

δικτύου που διαχειρίζεται ο Ο.Α.ΔΥ.Κ. (βλ. κεφ. Α.3.3.5) και των αρδευτικών δικτύων που διαχειρίζονται οι 

Στο σχέδιο Α.3.3. αποτυπώνεται το υδρογραφικό δίκτυο της περιοχής μελέτης, οι δραστηριότητες που 

αναπτύσσονται κατά μήκος τους, καθώς επίσης και τα οριοθετημένα τμήματά τους. 
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δασικές εκτάσεις στην περιοχή μελέτης 

εκτάσεις εντοπίζονται κυρίως στο 

και στα νότια των Δ.Ε. Ελ. Βενιζέλου και Σούδας καθώς και κατά μήκος του 

ιαστικού χώρου της Δ.Ε. Χανίων καταλαμβάνει το 

περιαστικό δάσος κωνοφόρων της Δ.Ε. Χανίων, στα βορειοανατολικά του πολεοδομικού συγκροτήματος, προς 

Μέχρι σήμερα δεν έχουν κυρωθεί οι δασικοί χάρτες για την οριοθέτηση των δασών και των δασικών 

εκτάσεων στην περιοχή μελέτης. Σύμφωνα με τα στοιχεία που χορηγήθηκαν από τη Διεύθυνση Δασών του Ν. 

εντός της περιοχής μελέτης είναι τα της 

Σύμφωνα με τα δεδομένα της επιτόπιας έρευνας της ομάδας μελέτης οι δασικές εκτάσεις όπως 

Cover «δάση κωνοφόρων», 

θαμνώδεις εκτάσεις» δεν δέχονται ιδιαίτερες πιέσεις 

δέχονται όμως οικιστικές πιέσεις, ιδιαίτερα στην 

Στο σχέδιο Α.3.3 απεικονίζονται οι πληροφορίες που προκύπτουν από τη βάση δεδομένων του 

προγράμματος Corine Land Cover, καθώς και οι χαρακτηρισμένες εκτάσεις με Αποφάσεις της Δ/νσης Δασών οι 

Δασικές εκτάσεις γίνεται στο 

και η πολύπλοκη γεωλογική 

επιφανειακού νερού. Αποτέλεσμα 

δεν ξεπερνά τα 600 km2. 

διακύμανση των παροχών του. 

διάρκεια του χρόνου. 

και Κοιλιάρη. Οι τρεις αυτές λεκάνες 

υδατικού δυναμικού της ευρύτερης περιοχής του Ν. 

παραπάνω λεκανών ανήκουν σε προστατευόμενες περιοχές (βλ. Κεφ. Α3.3.3. 

Ιδιαίτερα σημαντικός πόρος του υδρογραφικού δικτύου της περιοχής μελέτης αποτελεί η Λίμνη της Αγυιάς, η 

τροφοδοτείται από τις πηγές της περιοχής. Η λίμνη αποτελεί προστατευόμενο υγροβιότοπο ενταγμένο 

και συμβάλλει σημαντικά στην υδροδότηση της ευρύτερης περιοχής μέσω του 

των αρδευτικών δικτύων που διαχειρίζονται οι 

υδρογραφικό δίκτυο της περιοχής μελέτης, οι δραστηριότητες που 
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Διαπιστώνεται αφενός ότι οι οριοθετήσεις αφορούν πολύ μικρό ποσοστό του συνόλου των ρεμάτων και 

κυρίως έχουν θεσμοθετηθεί στις περιοχές των θεσμοθετημένων οικιστικών υποδοχέων και αφετέρου ότι οι 

ανθρωπογενείς επεμβάσεις έχουν επιφέρει δυσμενείς επιπτώσεις οι οποίες αφορούν τον κίν

πλημμυρικών φαινομένων και την γεωπεριβαλλοντική  υποβάθμιση της αμμώδους παράκτιας ζώνης και της 

ζώνης της κοίτης των ρεμάτων.  

Ακτές 

Τo θεσμικό πλαίσιο προστασίας των ακτών αποτελεί ο Ν. 2971/2001 «Αιγιαλός παραλία και άλλες 

διατάξεις» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα. Η αποτελεσματική εφαρμογή των προστατευτικών 

διατάξεών του προϋποθέτει τον καθορισμό των  γραμμών αιγιαλού και παραλίας, με τις σχετικές διοικητικές 

πράξεις. 

Τα τμήματα των ακτών για τα οποία έχουν καθοριστεί τμηματικ

των σχετικών αποφάσεων και των διαγραμμάτων που τις συνοδεύουν

Διαπιστώνονται έντονες ανθρωπογενείς παρεμβάσεις στα καθορισμένα τμήματα αιγιαλού και παραλίας από τη 

Νέα Χώρα ως και τη Χαλέπα. 

 Οι περιοχές για στις οποίες δεν έχουν καθοριστεί οι γραμμές αιγιαλού και παραλίας εντοπίζονται στο 

παράκτιο μέτωπο των Π.Ε. Ν. Χώρας, Κουμ Καπί, Χαλέπας, Αμπεριάς, στις εκτός σχεδίου περιοχές των 

Δημοτικών Σφαγείων και μεταξύ των Π.Ε. Σ

Νοσοκομείου, στο Πλατάνι, στην παράκτια περιοχή βορείως του Ζαχαριά, και στο Καλάμι. 

Κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις 

Οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις εντός της περιοχής μελέτης είναι περιορισμένες. Συγκεντρώσεις εκτατι

μορφής κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων (αιγοπροβάτων κυρίως) εντοπίζονται στην περιοχή της Τ.Κ. 

Νεροκούρου, βορείως της Δ.Ε. Κεραμιών, αλλά και στα βόρεια της Τ.Κ. Θερίσου. Η άσκηση της κτηνοτροφικής 

δραστηριότητας έρχεται σε σύγκρουση με άλλες δραστηριότη

προϋποθέσεις σύμφωνα με την υγειονομική νομοθεσία για τις αποστάσεις των κτηνοτροφικών 

εγκαταστάσεων, από οικισμούς, περιοχές κατοικίας, ζώνες προστασίας ρεμάτων κ.λπ., καθώς και όταν γίνεται 

μη ελεγχόμενα με αποτέλεσμα να υποβαθμίζεται η φυσική βλάστηση των δασών και των δασικών εκτάσεων.

Αλιεία – Ιχθυοκαλλιέργειες 

Η αλιευτική δραστηριότητα στην περιοχή μελέτης είναι περιορισμένη και συγκεντρώνεται κυρίως στο λιμάνι 

της Σούδας. Η συμμετοχή Δήμου Χανίων στην επαγγελματ

περιορισμένη, ενώ αντίθετα είναι σημαντική (~60%) στις ποσότητες αλιευμάτων από ερασιτεχνικά αλιευτικά 

σκάφη. Εκτός από το Λιμάνι της Σούδας και το Ενετικό λιμάνι της πόλης των Χανίων, αλιευτικά σκάφη 

ελλιμενίζονται στα μικρά λιμάνια της Νέας Χώρας και της Αγίας Κυριακής στη Χαλέπα.

ιχθυοκαλλιεργειών εντοπίζονται στην περιοχή Πλατάνι του κόλπου της Σούδας.

Εξόρυξη – Λατομεία 

Δεν υπάρχουν καθορισμένες λατομικές περιοχές ούτε εντοπίζοντ
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ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

ι οριοθετήσεις αφορούν πολύ μικρό ποσοστό του συνόλου των ρεμάτων και 

θεσμοθετηθεί στις περιοχές των θεσμοθετημένων οικιστικών υποδοχέων και αφετέρου ότι οι 

έχουν επιφέρει δυσμενείς επιπτώσεις οι οποίες αφορούν τον κίν

πλημμυρικών φαινομένων και την γεωπεριβαλλοντική  υποβάθμιση της αμμώδους παράκτιας ζώνης και της 

θεσμικό πλαίσιο προστασίας των ακτών αποτελεί ο Ν. 2971/2001 «Αιγιαλός παραλία και άλλες 

ς έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα. Η αποτελεσματική εφαρμογή των προστατευτικών 

διατάξεών του προϋποθέτει τον καθορισμό των  γραμμών αιγιαλού και παραλίας, με τις σχετικές διοικητικές 

Τα τμήματα των ακτών για τα οποία έχουν καθοριστεί τμηματικά οι γραμμές αιγιαλού και παραλίας βάσει 

των σχετικών αποφάσεων και των διαγραμμάτων που τις συνοδεύουν αποτυπώνονται στο σχέδιο Α.3.3

Διαπιστώνονται έντονες ανθρωπογενείς παρεμβάσεις στα καθορισμένα τμήματα αιγιαλού και παραλίας από τη 

Οι περιοχές για στις οποίες δεν έχουν καθοριστεί οι γραμμές αιγιαλού και παραλίας εντοπίζονται στο 

παράκτιο μέτωπο των Π.Ε. Ν. Χώρας, Κουμ Καπί, Χαλέπας, Αμπεριάς, στις εκτός σχεδίου περιοχές των 

Δημοτικών Σφαγείων και μεταξύ των Π.Ε. ΣΟΔΥ - Προφ. Ηλία, στην ευρύτερη περιοχή του Ναυτικού 

Νοσοκομείου, στο Πλατάνι, στην παράκτια περιοχή βορείως του Ζαχαριά, και στο Καλάμι. 

Οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις εντός της περιοχής μελέτης είναι περιορισμένες. Συγκεντρώσεις εκτατι

μορφής κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων (αιγοπροβάτων κυρίως) εντοπίζονται στην περιοχή της Τ.Κ. 

Νεροκούρου, βορείως της Δ.Ε. Κεραμιών, αλλά και στα βόρεια της Τ.Κ. Θερίσου. Η άσκηση της κτηνοτροφικής 

δραστηριότητας έρχεται σε σύγκρουση με άλλες δραστηριότητες και χρήσεις όταν δεν πληρούνται οι 

προϋποθέσεις σύμφωνα με την υγειονομική νομοθεσία για τις αποστάσεις των κτηνοτροφικών 

εγκαταστάσεων, από οικισμούς, περιοχές κατοικίας, ζώνες προστασίας ρεμάτων κ.λπ., καθώς και όταν γίνεται 

μα να υποβαθμίζεται η φυσική βλάστηση των δασών και των δασικών εκτάσεων.

Η αλιευτική δραστηριότητα στην περιοχή μελέτης είναι περιορισμένη και συγκεντρώνεται κυρίως στο λιμάνι 

της Σούδας. Η συμμετοχή Δήμου Χανίων στην επαγγελματική αλιευτική δραστηριότητα της Π.Ε. Χανίων είναι 

περιορισμένη, ενώ αντίθετα είναι σημαντική (~60%) στις ποσότητες αλιευμάτων από ερασιτεχνικά αλιευτικά 

σκάφη. Εκτός από το Λιμάνι της Σούδας και το Ενετικό λιμάνι της πόλης των Χανίων, αλιευτικά σκάφη 

μικρά λιμάνια της Νέας Χώρας και της Αγίας Κυριακής στη Χαλέπα.

ιχθυοκαλλιεργειών εντοπίζονται στην περιοχή Πλατάνι του κόλπου της Σούδας. 

Δεν υπάρχουν καθορισμένες λατομικές περιοχές ούτε εντοπίζονται δραστηριότητε
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ι οριοθετήσεις αφορούν πολύ μικρό ποσοστό του συνόλου των ρεμάτων και 

θεσμοθετηθεί στις περιοχές των θεσμοθετημένων οικιστικών υποδοχέων και αφετέρου ότι οι 

έχουν επιφέρει δυσμενείς επιπτώσεις οι οποίες αφορούν τον κίνδυνο ανάπτυξης 

πλημμυρικών φαινομένων και την γεωπεριβαλλοντική  υποβάθμιση της αμμώδους παράκτιας ζώνης και της 

θεσμικό πλαίσιο προστασίας των ακτών αποτελεί ο Ν. 2971/2001 «Αιγιαλός παραλία και άλλες 

ς έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα. Η αποτελεσματική εφαρμογή των προστατευτικών 

διατάξεών του προϋποθέτει τον καθορισμό των  γραμμών αιγιαλού και παραλίας, με τις σχετικές διοικητικές 

ά οι γραμμές αιγιαλού και παραλίας βάσει 

αποτυπώνονται στο σχέδιο Α.3.3. 

Διαπιστώνονται έντονες ανθρωπογενείς παρεμβάσεις στα καθορισμένα τμήματα αιγιαλού και παραλίας από τη 

Οι περιοχές για στις οποίες δεν έχουν καθοριστεί οι γραμμές αιγιαλού και παραλίας εντοπίζονται στο 

παράκτιο μέτωπο των Π.Ε. Ν. Χώρας, Κουμ Καπί, Χαλέπας, Αμπεριάς, στις εκτός σχεδίου περιοχές των 

. Ηλία, στην ευρύτερη περιοχή του Ναυτικού 

Νοσοκομείου, στο Πλατάνι, στην παράκτια περιοχή βορείως του Ζαχαριά, και στο Καλάμι.  

Οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις εντός της περιοχής μελέτης είναι περιορισμένες. Συγκεντρώσεις εκτατικής 

μορφής κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων (αιγοπροβάτων κυρίως) εντοπίζονται στην περιοχή της Τ.Κ. 

Νεροκούρου, βορείως της Δ.Ε. Κεραμιών, αλλά και στα βόρεια της Τ.Κ. Θερίσου. Η άσκηση της κτηνοτροφικής 

τες και χρήσεις όταν δεν πληρούνται οι 

προϋποθέσεις σύμφωνα με την υγειονομική νομοθεσία για τις αποστάσεις των κτηνοτροφικών 

εγκαταστάσεων, από οικισμούς, περιοχές κατοικίας, ζώνες προστασίας ρεμάτων κ.λπ., καθώς και όταν γίνεται 

μα να υποβαθμίζεται η φυσική βλάστηση των δασών και των δασικών εκτάσεων. 

Η αλιευτική δραστηριότητα στην περιοχή μελέτης είναι περιορισμένη και συγκεντρώνεται κυρίως στο λιμάνι 

ική αλιευτική δραστηριότητα της Π.Ε. Χανίων είναι 

περιορισμένη, ενώ αντίθετα είναι σημαντική (~60%) στις ποσότητες αλιευμάτων από ερασιτεχνικά αλιευτικά 

σκάφη. Εκτός από το Λιμάνι της Σούδας και το Ενετικό λιμάνι της πόλης των Χανίων, αλιευτικά σκάφη 

μικρά λιμάνια της Νέας Χώρας και της Αγίας Κυριακής στη Χαλέπα. Μονάδες 

αι δραστηριότητες εξόρυξης εντός των 
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ορίων της περιοχής μελέτης. Ωστόσο τμήματα της περιοχής μελέτης, στις Δ.Ε. Σούδας και Θερίσου, συνολικής 

έκτασης 837 στρεμμάτων εμπίπτουν εντός ζώνης 1000μ. από τα όρια εγκεκριμένων Λατομικών περιοχών της 

Δ.Ε. Κεραμίων. Οι όροι και περιορισμοί δόμησης που ισχύουν στις περιοχές αυτές αναφέρονται στο 

υποκεφάλαιο Α.3.3.3. 

Ιδιαίτερες Χρήσεις 

Σύμφωνα με τα δεδομένα της επιτόπια

αρμόδιες υπηρεσίες στην περιοχή μελέτης 

υποδομές. 

• Στρατιωτικές Εγκαταστάσεις.

Πεδίου Βολής Κρήτης, του 

περιοχή του Ναυστάθμου Σούδας έχουν θεσμοθετηθεί απαγορεύσεις και περιορισμοί οι οποίοι 

αναφέρονται στο υποκεφάλαιο Α.3.3.3.

• Νεκροταφεία. Στην πλειοψηφία τους χωροθετούνται σε άμεση γειτνίαση με τους οικισμούς. Στον 

κόλπο της Σούδας, βορείως του Βλητέ βρ

και συντηρείται από την Κοινοπολιτειακή Επιτροπή στρατιωτικών τάφων και έγινε μετά τον 

Παγκόσμιο Πόλεμο για να περιλάβει τους τάφους όλων των στρατιωτών της Κοινοπολιτείας που 

σκοτώθηκαν στη Μάχη της 

• Χερσαίες Ζώνες Λιμένων. Πρόκειται για την οριοθετημένη χερσαία Ζώνη Λιμένα Σούδας και την 

οριοθετημένη χερσαία ζώνη Ενετικού Λιμένα Χανίων.

• Ιερές Μονές. Στον εξωαστικό χώρο της περιοχής μελέτης εντοπίζονται η Ι.Μ. Μεταμορφώσεως και η 

Ι.Μ. Αγ. Τριάδος στη Δ.Κ. Περιβολίων Κυδωνίας, 

Χρυσοπηγής στη Δ.Κ. Νεροκούρου.

• Περιοχές αστικών υποδομών

στην Τ.Κ. Αγυιάς, το ΚΤΕΟ στη Δ.Κ. Μουρνιών, το 

Βαρυπέτρου, την Κεραία της Ε

Σφαγείο και το Αμαξοστάσιο Απορριμματοφόρων στην Δ.Κ. Χανίων.

Από τις ως άνω περιοχές με ιδιαίτερες χρήσεις 

οποίων απορρέουν ιδιαίτερες δεσμεύσεις

(Νεκροταφεία, Στρατιωτικές Εγκαταστάσεις κ.λπ.)

Α.3.3.3. Περιοχές με Θεσμοθετημένες χρήσεις γης, όρους και περιορισμούς δό

εξωαστικό χώρο  

ΒΙΟΠΑ Χανίων 

Το Βιοτεχνικό Πάρκο Χανίων θεσμοθετήθηκε σε εφαρμογή του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου στην 

περιοχή της Τ.Κ. Τσικαλαριών, με το Π.Δ. της 21

στρεμμάτων. Το  Βιοτεχνικό Πάρκο Χανίων εντάχτηκε στα Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Προγράμματα (ΜΟΠ) 
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ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

Ωστόσο τμήματα της περιοχής μελέτης, στις Δ.Ε. Σούδας και Θερίσου, συνολικής 

837 στρεμμάτων εμπίπτουν εντός ζώνης 1000μ. από τα όρια εγκεκριμένων Λατομικών περιοχών της 

ιορισμοί δόμησης που ισχύουν στις περιοχές αυτές αναφέρονται στο 

επιτόπιας έρευνας της ομάδας μελέτης και τα στοιχεία που συλλέχθηκαν από 

αρμόδιες υπηρεσίες στην περιοχή μελέτης εντοπίζονται οι κάτωθι περιοχές με ιδιαίτερες χρήσεις 

Στρατιωτικές Εγκαταστάσεις. Πρόκειται κυρίως για τις εγκαταστάσεις της 115 Πτέρυγα

του Ναυστάθμου Σούδας, του Στρατοπέδου της Αγυιάς

περιοχή του Ναυστάθμου Σούδας έχουν θεσμοθετηθεί απαγορεύσεις και περιορισμοί οι οποίοι 

αναφέρονται στο υποκεφάλαιο Α.3.3.3. 

Νεκροταφεία. Στην πλειοψηφία τους χωροθετούνται σε άμεση γειτνίαση με τους οικισμούς. Στον 

κόλπο της Σούδας, βορείως του Βλητέ βρίσκεται το Συμμαχικό Νεκροταφείο.

και συντηρείται από την Κοινοπολιτειακή Επιτροπή στρατιωτικών τάφων και έγινε μετά τον 

όλεμο για να περιλάβει τους τάφους όλων των στρατιωτών της Κοινοπολιτείας που 

της Κρήτης. 

Χερσαίες Ζώνες Λιμένων. Πρόκειται για την οριοθετημένη χερσαία Ζώνη Λιμένα Σούδας και την 

οριοθετημένη χερσαία ζώνη Ενετικού Λιμένα Χανίων. 

Ιερές Μονές. Στον εξωαστικό χώρο της περιοχής μελέτης εντοπίζονται η Ι.Μ. Μεταμορφώσεως και η 

ριάδος στη Δ.Κ. Περιβολίων Κυδωνίας, η Ι.Μ. Χρυσοπηγής Βαρυπέτρου, 

Χρυσοπηγής στη Δ.Κ. Νεροκούρου. 

αστικών υποδομών. Πρόκειται για τις εγκαταστάσεις της ΔΕΗ στ

, το ΚΤΕΟ στη Δ.Κ. Μουρνιών, το Εκθεσιακό Κέντρο του Ο.Α.Δ.Υ.Κ. στην 

Βαρυπέτρου, την Κεραία της ΕΡΤ στην Δ.Κ. Σούδας, το Κέντρο εκπομπής στη Μαλάξα, 

Σφαγείο και το Αμαξοστάσιο Απορριμματοφόρων στην Δ.Κ. Χανίων. 

Από τις ως άνω περιοχές με ιδιαίτερες χρήσεις – αστικές υποδομές ενδιαφέρουν ιδιαίτερα αυτές που εκ των 

ων απορρέουν ιδιαίτερες δεσμεύσεις και προϋποθέσεις σε σχέση με τον παραβάλλοντα χώρο τους 

(Νεκροταφεία, Στρατιωτικές Εγκαταστάσεις κ.λπ.) 

Περιοχές με Θεσμοθετημένες χρήσεις γης, όρους και περιορισμούς δό

άρκο Χανίων θεσμοθετήθηκε σε εφαρμογή του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου στην 

ών, με το Π.Δ. της 21-09-1994 (ΦΕΚ 1080Δ/1994) και καταλαμβάνει έκταση 136 

κό Πάρκο Χανίων εντάχτηκε στα Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Προγράμματα (ΜΟΠ) 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 

Σελ. 424 από 486 

Ωστόσο τμήματα της περιοχής μελέτης, στις Δ.Ε. Σούδας και Θερίσου, συνολικής 

837 στρεμμάτων εμπίπτουν εντός ζώνης 1000μ. από τα όρια εγκεκριμένων Λατομικών περιοχών της 

ιορισμοί δόμησης που ισχύουν στις περιοχές αυτές αναφέρονται στο 

και τα στοιχεία που συλλέχθηκαν από 

εντοπίζονται οι κάτωθι περιοχές με ιδιαίτερες χρήσεις – αστικές 

115 Πτέρυγας Μάχης, του 

της Αγυιάς. Για την ευρύτερη 

περιοχή του Ναυστάθμου Σούδας έχουν θεσμοθετηθεί απαγορεύσεις και περιορισμοί οι οποίοι 

Νεκροταφεία. Στην πλειοψηφία τους χωροθετούνται σε άμεση γειτνίαση με τους οικισμούς. Στον 

ίσκεται το Συμμαχικό Νεκροταφείο. Το κοιμητήριο κτίστηκε 

και συντηρείται από την Κοινοπολιτειακή Επιτροπή στρατιωτικών τάφων και έγινε μετά τον Β’ 

όλεμο για να περιλάβει τους τάφους όλων των στρατιωτών της Κοινοπολιτείας που 

Χερσαίες Ζώνες Λιμένων. Πρόκειται για την οριοθετημένη χερσαία Ζώνη Λιμένα Σούδας και την 

Ιερές Μονές. Στον εξωαστικό χώρο της περιοχής μελέτης εντοπίζονται η Ι.Μ. Μεταμορφώσεως και η 

Ι.Μ. Χρυσοπηγής Βαρυπέτρου, καθώς και η Ι.Μ. 

εγκαταστάσεις της ΔΕΗ στην Δ.Κ. Νεροκούρου και 

Εκθεσιακό Κέντρο του Ο.Α.Δ.Υ.Κ. στην Τ.Κ. 

ΡΤ στην Δ.Κ. Σούδας, το Κέντρο εκπομπής στη Μαλάξα, το Δημοτικό 

υποδομές ενδιαφέρουν ιδιαίτερα αυτές που εκ των 

σε σχέση με τον παραβάλλοντα χώρο τους 

Περιοχές με Θεσμοθετημένες χρήσεις γης, όρους και περιορισμούς δόμησης στον 

άρκο Χανίων θεσμοθετήθηκε σε εφαρμογή του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου στην 

1994 (ΦΕΚ 1080Δ/1994) και καταλαμβάνει έκταση 136 

κό Πάρκο Χανίων εντάχτηκε στα Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Προγράμματα (ΜΟΠ) 



 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

 

 

Κρήτης, επιδοτήθηκε από την ΕΟΚ, και ανεγέρθηκε από την Ε

υλοποίησή του ολοκληρώθηκε το 1994. Εντός του ΒΙΟΠΑ με το ως άνω Π.Δ. καθορίστηκαν τα εξής:

• Είκοσι τρία οικοδομικά τετράγωνα (Ο.Τ. 3 

χειροτεχνικών εγκαταστάσεων (ξυλουργεία, αρτοποιεία, εργαστήρια ζαχαροπλαστικής, υφαντών, 

κεντημάτων, βαφεία δερμάτων, μηχανουργεία).

τ.μ., Σ.Δ. 0.90, κάλυψη 70%. Τα κτίρια τοποθετούνται εντός του κόκκινου περιγράμματος.

• Ένα οικοδομικό τετράγωνο (Ο.Τ.1) για την ανέγερση κτιρίων χειροτεχνίας (καλλιτεχνικό χωριό). 

Ελάχιστο πρόσωπο 20μ., ελάχιστο εμβαδόν 500 τ.μ., Σ.Δ. 1, κάλυψη

εντός του κόκκινου περιγράμματος.

• Ένα οικοδομικό τετράγωνο (Ο.Τ.2) για την ανέγερση εγκαταστάσεων του κέντρου εξυπηρέτησης. 

Ελάχιστο πρόσωπο 20μ., ελάχιστο εμβαδόν 500 τ.μ., Σ.Δ. 0.80, κάλυψη 30%. Μέγιστο επιτρεπόμενο 

ύψος 11,0μ. Τα κτίρια τοποθετούνται εντός του κόκκινου περιγράμματος.

• Δύο οικοδομικά τετράγωνα 

επίπλων και εμφιαλωτήριο κρασιών) σε έκταση που δεν ανήκει στην ΕΤΒΑ.

ελάχιστο εμβαδόν 1.000 τ.μ., Σ.Δ. 0.90, κάλυψη 60%. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος 11,0μ. 

• Χώροι πρασίνου, πλατείας, στάθμευσης, κοινόχρηστοι χώροι, οδοί και πεζοδρόμια.

• Τα κτίρια κοινωφελών εγκαταστά

περιορισμούς: Ελάχιστο πρόσωπο 

τοποθετούνται εντός του κόκκινου περιγράμματος.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας 

επιχειρήσεις, που ασκούν βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα κα

εγκατάσταση, μετεγκατάσταση και λειτουργία των επιχειρήσεων ενεργείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις 

διατάξεις του Ν. 2516/97, υπό την προϋπόθεση ότι το αντικείμενο τους δεν προκαλεί 

πυρκαγιάς, διαφυγής ασφυκτικών ή τοξικών αερίων, διαρροής διαβρωτικών, τοξικών ή καυστικών υγρών και 

εν γένει ουσιών, οι οποίες στις αναμενόμενες από τη συνήθη λειτουργία της επιχειρήσεως συγκεντρώσεις 

μπορούν να προκαλέσουν βλάβη σε αν

διατάξεις του αναπτυξιακού νόμου 1892/90 όπως αυτός έχει τροποποιηθεί με τον Ν. 2601/98 έχει εφαρμογή 

το άρθρο 58 παρ.43 του Ν.2324/95. 

τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στη παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, επιτρέπεται να 

περιλαμβάνονται και οι αναφερόμενες στην παρ.1 του άρθρου 2 του Ν.2545/1997 χρήσεις δραστηριότητες, 

υπηρεσίες και εγκαταστάσεις. Απαγορεύεται η ίδρυση και λε

πωλήσεως των προϊόντων, που παράγουν οι εγκατεστημένες επιχειρήσεις, χωρίς την άδεια της Γ. Σ. του 

Φορέα Διοίκησης & Διαχείρισης του ΒΙΟ.ΠΑ

επιχειρήσεις του Καλλιτεχνικού Χωριού.

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

 
ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

Κρήτης, επιδοτήθηκε από την ΕΟΚ, και ανεγέρθηκε από την ΕΤΒΑ σε συνεργασία με τον ΕΟΜΜΕΧ

υλοποίησή του ολοκληρώθηκε το 1994. Εντός του ΒΙΟΠΑ με το ως άνω Π.Δ. καθορίστηκαν τα εξής:

Είκοσι τρία οικοδομικά τετράγωνα (Ο.Τ. 3 -25) για την ανέργερση μη οχλουσών βιοτεχνικών 

χειροτεχνικών εγκαταστάσεων (ξυλουργεία, αρτοποιεία, εργαστήρια ζαχαροπλαστικής, υφαντών, 

κεντημάτων, βαφεία δερμάτων, μηχανουργεία). Ελάχιστο πρόσωπο 10μ., ελάχιστο 

τ.μ., Σ.Δ. 0.90, κάλυψη 70%. Τα κτίρια τοποθετούνται εντός του κόκκινου περιγράμματος.

Ένα οικοδομικό τετράγωνο (Ο.Τ.1) για την ανέγερση κτιρίων χειροτεχνίας (καλλιτεχνικό χωριό). 

Ελάχιστο πρόσωπο 20μ., ελάχιστο εμβαδόν 500 τ.μ., Σ.Δ. 1, κάλυψη 50%. Τα κτίρια τοποθετούνται 

εντός του κόκκινου περιγράμματος. 

Ένα οικοδομικό τετράγωνο (Ο.Τ.2) για την ανέγερση εγκαταστάσεων του κέντρου εξυπηρέτησης. 

Ελάχιστο πρόσωπο 20μ., ελάχιστο εμβαδόν 500 τ.μ., Σ.Δ. 0.80, κάλυψη 30%. Μέγιστο επιτρεπόμενο 

0μ. Τα κτίρια τοποθετούνται εντός του κόκκινου περιγράμματος. 

Δύο οικοδομικά τετράγωνα (Ο.Τ. 27, 28) με τη διατήρηση των υφιστάμενων χρήσεων (εργοστάσιο 

επίπλων και εμφιαλωτήριο κρασιών) σε έκταση που δεν ανήκει στην ΕΤΒΑ. 

μβαδόν 1.000 τ.μ., Σ.Δ. 0.90, κάλυψη 60%. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος 11,0μ. 

Χώροι πρασίνου, πλατείας, στάθμευσης, κοινόχρηστοι χώροι, οδοί και πεζοδρόμια.

Τα κτίρια κοινωφελών εγκαταστάσεων ανεγείρονται στα Ο.Τ. 2,3 και 4 με τους εξής όρους και 

Ελάχιστο πρόσωπο 10μ., ελάχιστο εμβαδόν 100 τ.μ., Σ.Δ. 1, κάλυψη 

τοποθετούνται εντός του κόκκινου περιγράμματος.  

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας εντός του ΒΙΟΠΑ εγκαθίστανται ή μετεγκαθίστανται κάθε φύσεως 

ιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα κατά την έννοια του Ν. 2545/1997

εγκατάσταση, μετεγκατάσταση και λειτουργία των επιχειρήσεων ενεργείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις 

διατάξεις του Ν. 2516/97, υπό την προϋπόθεση ότι το αντικείμενο τους δεν προκαλεί 

πυρκαγιάς, διαφυγής ασφυκτικών ή τοξικών αερίων, διαρροής διαβρωτικών, τοξικών ή καυστικών υγρών και 

εν γένει ουσιών, οι οποίες στις αναμενόμενες από τη συνήθη λειτουργία της επιχειρήσεως συγκεντρώσεις 

μπορούν να προκαλέσουν βλάβη σε ανθρώπους ή πράγματα. Κατά την υπαγωγή των επιχειρήσεων αυτών στις 

διατάξεις του αναπτυξιακού νόμου 1892/90 όπως αυτός έχει τροποποιηθεί με τον Ν. 2601/98 έχει εφαρμογή 

το άρθρο 58 παρ.43 του Ν.2324/95. Στο ΒΙΟ.ΠΑ πέραν των κυρίως βιοτεχνικών και λοιπών

τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στη παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, επιτρέπεται να 

περιλαμβάνονται και οι αναφερόμενες στην παρ.1 του άρθρου 2 του Ν.2545/1997 χρήσεις δραστηριότητες, 

υπηρεσίες και εγκαταστάσεις. Απαγορεύεται η ίδρυση και λειτουργία μέσα στο ΒΙΟ.ΠΑ

πωλήσεως των προϊόντων, που παράγουν οι εγκατεστημένες επιχειρήσεις, χωρίς την άδεια της Γ. Σ. του 

κησης & Διαχείρισης του ΒΙΟ.ΠΑ. Η πιο πάνω απαγόρευση δεν ισχύει για τις εγκατεστημένες 

του Καλλιτεχνικού Χωριού.  

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 

Σελ. 425 από 486 

ΤΒΑ σε συνεργασία με τον ΕΟΜΜΕΧ. Η 

υλοποίησή του ολοκληρώθηκε το 1994. Εντός του ΒΙΟΠΑ με το ως άνω Π.Δ. καθορίστηκαν τα εξής: 

25) για την ανέργερση μη οχλουσών βιοτεχνικών – 

χειροτεχνικών εγκαταστάσεων (ξυλουργεία, αρτοποιεία, εργαστήρια ζαχαροπλαστικής, υφαντών, 

Ελάχιστο πρόσωπο 10μ., ελάχιστο εμβαδόν 245 

τ.μ., Σ.Δ. 0.90, κάλυψη 70%. Τα κτίρια τοποθετούνται εντός του κόκκινου περιγράμματος. 

Ένα οικοδομικό τετράγωνο (Ο.Τ.1) για την ανέγερση κτιρίων χειροτεχνίας (καλλιτεχνικό χωριό). 

50%. Τα κτίρια τοποθετούνται 

Ένα οικοδομικό τετράγωνο (Ο.Τ.2) για την ανέγερση εγκαταστάσεων του κέντρου εξυπηρέτησης. 

Ελάχιστο πρόσωπο 20μ., ελάχιστο εμβαδόν 500 τ.μ., Σ.Δ. 0.80, κάλυψη 30%. Μέγιστο επιτρεπόμενο 

με τη διατήρηση των υφιστάμενων χρήσεων (εργοστάσιο 

 Ελάχιστο πρόσωπο 20μ., 

μβαδόν 1.000 τ.μ., Σ.Δ. 0.90, κάλυψη 60%. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος 11,0μ.  

Χώροι πρασίνου, πλατείας, στάθμευσης, κοινόχρηστοι χώροι, οδοί και πεζοδρόμια. 

και 4 με τους εξής όρους και 

, κάλυψη 70%. Τα κτίρια 

εγκαθίστανται ή μετεγκαθίστανται κάθε φύσεως 

τά την έννοια του Ν. 2545/1997. Η 

εγκατάσταση, μετεγκατάσταση και λειτουργία των επιχειρήσεων ενεργείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις 

διατάξεις του Ν. 2516/97, υπό την προϋπόθεση ότι το αντικείμενο τους δεν προκαλεί κινδύνους εκρήξεως, 

πυρκαγιάς, διαφυγής ασφυκτικών ή τοξικών αερίων, διαρροής διαβρωτικών, τοξικών ή καυστικών υγρών και 

εν γένει ουσιών, οι οποίες στις αναμενόμενες από τη συνήθη λειτουργία της επιχειρήσεως συγκεντρώσεις 

θρώπους ή πράγματα. Κατά την υπαγωγή των επιχειρήσεων αυτών στις 

διατάξεις του αναπτυξιακού νόμου 1892/90 όπως αυτός έχει τροποποιηθεί με τον Ν. 2601/98 έχει εφαρμογή 

πέραν των κυρίως βιοτεχνικών και λοιπών εγκαταστάσεων με 

τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στη παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, επιτρέπεται να 

περιλαμβάνονται και οι αναφερόμενες στην παρ.1 του άρθρου 2 του Ν.2545/1997 χρήσεις δραστηριότητες, 

ιτουργία μέσα στο ΒΙΟ.ΠΑ-Χ πρατηρίων λιανικής 

πωλήσεως των προϊόντων, που παράγουν οι εγκατεστημένες επιχειρήσεις, χωρίς την άδεια της Γ. Σ. του 

. Η πιο πάνω απαγόρευση δεν ισχύει για τις εγκατεστημένες 
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ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

 

 

Σήμερα παρατηρείται τάση εγκατάλειψης του ΒΙΟ.ΠΑ. από βιοτεχνικές και μεταποιητικές χρήσεις για την 

εγκατάσταση των οποίων θεσμοθετήθηκε, ενώ σταδιακά μετατρέπεται σε χώρο εγκατάστασης αποθηκών.

 

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

 
ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

τάση εγκατάλειψης του ΒΙΟ.ΠΑ. από βιοτεχνικές και μεταποιητικές χρήσεις για την 

εγκατάσταση των οποίων θεσμοθετήθηκε, ενώ σταδιακά μετατρέπεται σε χώρο εγκατάστασης αποθηκών.

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 

Σελ. 426 από 486 

τάση εγκατάλειψης του ΒΙΟ.ΠΑ. από βιοτεχνικές και μεταποιητικές χρήσεις για την 

εγκατάσταση των οποίων θεσμοθετήθηκε, ενώ σταδιακά μετατρέπεται σε χώρο εγκατάστασης αποθηκών. 
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ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ

 

Σχέδιο Α.3.3.3.2 ΒΙΟ.ΠΑ. 

Πηγή: ΦΕΚ 1080Δ/1994 

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 

ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 

Σελ. 427 από 486 
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Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου 

Με την 28792/1432/13-05-1987 Απόφαση Υπ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. καθορίστηκε Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου στην 

εκτός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών του έτους 1923 περιοχή «Βλητέ» της Δ.Κ. 

Σούδας. Η Ζ.Ο.Ε. αφορούσε στον καθορισμό χρήσεων, όρων και π

ιδιοκτησίας συνολικής έκτασης 125 στρεμμάτων

ήταν δυνατό να υλοποιηθεί με τις διατάξεις της εκτός σχεδίου δόμησης. Ειδικότερα η Υπουργική Απόφαση 

προέβλεπε την απαγόρευση οποιασδήποτε κατάτμηση

χρήσεις γης και όρους και περιορισμούς δομήσεως: 

Περιοχή Α: περιλαμβάνει γεωργική γη, στην οποία επιτρέπεται η ανέγερση γεωργικής αποθήκης και 

αντλητικών εγκαταστάσεων, εμβαδού 100 τμ, μέγιστου ύψους 4,5 μ και με αριθμό ορόφων 1, καθώς και 

τμήματα δασικής εκτάσεως, υπαγόμενα στις διατάξεις του ν. 998/1979. 

Περιοχή Β: επιτρέπεται η ανέγερση κατοικιών, ξενώνα και βοηθητικών κτισμάτων, επιτρέπεται η κατασκευή 

περισσότερων του ενός κτηρίων εντός του γηπέδου, ορίζεται μέγιστος συντελεστής δομήσεως, για όλη την 

περιοχή της ΖΟΕ, 0,015, μέγιστο ύψος κτηρίων 7,50 μ, μετρούμενο από το γύρω έδαφος 

διαμορφωμένο), επιτρέπεται η κατασκευή υπόγειων χώρων για βοηθητικές 

περιγράμματα των κτηρίων και η κατασκευή υπόγειας σήραγγας που θα συνδέει τα κτήρια μεταξύ τους, για τη 

μεταφορά των εγκαταστάσεων των δικτύων.

Μεταγενέστερα, κατόπιν σχετικής αίτησης

διαδικασία ανάκλησης της υπουργικής απόφασης.

121/2006 γνωμοδότηση του Ε΄ Τμήματος, έκρινε μη νόμιμο το σχέδιο του Προεδρικού Διατάγματος με το 

οποίο επιχειρήθηκε η ανάκληση απόφασης του ΥΠΕΧΩΔΕ του

Ελέγχου (ΖΟΕ), τους όρους και περιορισμούς δόμησης στην εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών της 

περιοχής «Βλητές» του δήμου Σούδας του νομού Χανίων. 

νέο σχέδιο Π.Δ. για το ίδιο θέμα, με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον και την 

«κρίνοντας αιτιολογημένα για την ανάγκη εκ νέου καθορισμού ΖΟΕ, για τα όρια της περιοχής που τυχόν χρήζει 

προστασίας και, τέλος, για τους όρους και περιορισμού

αποτροπή κατατμήσεως και ανοικοδομήσεως. Κατόπιν δε των εκτιμήσεων αυτών, με γνώμονα το δημόσιο 

συμφέρον, να προχωρήσει, εφόσον απαιτείται, σε τροποποίηση του ισχύοντος καθεστώτος, με την τήρηση 

της νόμιμης διαδικασίας» .  
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ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

1987 Απόφαση Υπ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. καθορίστηκε Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου στην 

εκτός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών του έτους 1923 περιοχή «Βλητέ» της Δ.Κ. 

Σούδας. Η Ζ.Ο.Ε. αφορούσε στον καθορισμό χρήσεων, όρων και περιορισμών δόμησης συγκεκριμένης 

125 στρεμμάτων, για την υλοποίηση κτιριολογικού προγράμματος το οποίο δεν 

ήταν δυνατό να υλοποιηθεί με τις διατάξεις της εκτός σχεδίου δόμησης. Ειδικότερα η Υπουργική Απόφαση 

δήποτε κατάτμησης και την οριοθέτηση δύο περιοχ

χρήσεις γης και όρους και περιορισμούς δομήσεως:  

Περιοχή Α: περιλαμβάνει γεωργική γη, στην οποία επιτρέπεται η ανέγερση γεωργικής αποθήκης και 

άσεων, εμβαδού 100 τμ, μέγιστου ύψους 4,5 μ και με αριθμό ορόφων 1, καθώς και 

τμήματα δασικής εκτάσεως, υπαγόμενα στις διατάξεις του ν. 998/1979.  

Περιοχή Β: επιτρέπεται η ανέγερση κατοικιών, ξενώνα και βοηθητικών κτισμάτων, επιτρέπεται η κατασκευή 

τερων του ενός κτηρίων εντός του γηπέδου, ορίζεται μέγιστος συντελεστής δομήσεως, για όλη την 

περιοχή της ΖΟΕ, 0,015, μέγιστο ύψος κτηρίων 7,50 μ, μετρούμενο από το γύρω έδαφος 

, επιτρέπεται η κατασκευή υπόγειων χώρων για βοηθητικές χρήσεις, κάτω από τα 

περιγράμματα των κτηρίων και η κατασκευή υπόγειας σήραγγας που θα συνδέει τα κτήρια μεταξύ τους, για τη 

μεταφορά των εγκαταστάσεων των δικτύων. 

Μεταγενέστερα, κατόπιν σχετικής αίτησης του ιδιοκτήτη της έκτασης κινήθηκε από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ

διαδικασία ανάκλησης της υπουργικής απόφασης. Ωστόσο το Συμβούλιο της Επικρατείας, με την υπ αρίθμ. 

121/2006 γνωμοδότηση του Ε΄ Τμήματος, έκρινε μη νόμιμο το σχέδιο του Προεδρικού Διατάγματος με το 

οποίο επιχειρήθηκε η ανάκληση απόφασης του ΥΠΕΧΩΔΕ του έτους 1987, η οποία καθόρισε Ζώνη Οικιστικού 

Ελέγχου (ΖΟΕ), τους όρους και περιορισμούς δόμησης στην εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών της 

περιοχής «Βλητές» του δήμου Σούδας του νομού Χανίων.  Το ΣτΕ έκρινε ότι το ΥΠΕΧΩΔΕ μπορεί να καταθέσει 

ιο Π.Δ. για το ίδιο θέμα, με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον και την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας, 

«κρίνοντας αιτιολογημένα για την ανάγκη εκ νέου καθορισμού ΖΟΕ, για τα όρια της περιοχής που τυχόν χρήζει 

προστασίας και, τέλος, για τους όρους και περιορισμούς δομήσεως που είναι αναγκαίοι και πρόσφοροι για την 

αποτροπή κατατμήσεως και ανοικοδομήσεως. Κατόπιν δε των εκτιμήσεων αυτών, με γνώμονα το δημόσιο 

συμφέρον, να προχωρήσει, εφόσον απαιτείται, σε τροποποίηση του ισχύοντος καθεστώτος, με την τήρηση 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 
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1987 Απόφαση Υπ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. καθορίστηκε Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου στην 

εκτός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών του έτους 1923 περιοχή «Βλητέ» της Δ.Κ. 

εριορισμών δόμησης συγκεκριμένης ενιαίας 

, για την υλοποίηση κτιριολογικού προγράμματος το οποίο δεν 

ήταν δυνατό να υλοποιηθεί με τις διατάξεις της εκτός σχεδίου δόμησης. Ειδικότερα η Υπουργική Απόφαση 

δύο περιοχών, Α και Β, με τις εξής 

Περιοχή Α: περιλαμβάνει γεωργική γη, στην οποία επιτρέπεται η ανέγερση γεωργικής αποθήκης και 

άσεων, εμβαδού 100 τμ, μέγιστου ύψους 4,5 μ και με αριθμό ορόφων 1, καθώς και 

Περιοχή Β: επιτρέπεται η ανέγερση κατοικιών, ξενώνα και βοηθητικών κτισμάτων, επιτρέπεται η κατασκευή 

τερων του ενός κτηρίων εντός του γηπέδου, ορίζεται μέγιστος συντελεστής δομήσεως, για όλη την 

περιοχή της ΖΟΕ, 0,015, μέγιστο ύψος κτηρίων 7,50 μ, μετρούμενο από το γύρω έδαφος (φυσικό ή 

χρήσεις, κάτω από τα 

περιγράμματα των κτηρίων και η κατασκευή υπόγειας σήραγγας που θα συνδέει τα κτήρια μεταξύ τους, για τη 

κινήθηκε από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 

ο Συμβούλιο της Επικρατείας, με την υπ αρίθμ. 

121/2006 γνωμοδότηση του Ε΄ Τμήματος, έκρινε μη νόμιμο το σχέδιο του Προεδρικού Διατάγματος με το 

έτους 1987, η οποία καθόρισε Ζώνη Οικιστικού 

Ελέγχου (ΖΟΕ), τους όρους και περιορισμούς δόμησης στην εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών της 

Το ΣτΕ έκρινε ότι το ΥΠΕΧΩΔΕ μπορεί να καταθέσει 

τήρηση της νόμιμης διαδικασίας, 

«κρίνοντας αιτιολογημένα για την ανάγκη εκ νέου καθορισμού ΖΟΕ, για τα όρια της περιοχής που τυχόν χρήζει 

ς δομήσεως που είναι αναγκαίοι και πρόσφοροι για την 

αποτροπή κατατμήσεως και ανοικοδομήσεως. Κατόπιν δε των εκτιμήσεων αυτών, με γνώμονα το δημόσιο 

συμφέρον, να προχωρήσει, εφόσον απαιτείται, σε τροποποίηση του ισχύοντος καθεστώτος, με την τήρηση 
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Σχέδιο Α.3.3.3.1 Ζ.Ο.Ε. Βλητέ 

Πηγή: 28792/1432/13-05-1987 Απόφαση Υπ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
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Ζώνες Αρχαιολογικών χώρων 

Εντός των ορίων της περιοχής μελέτης έχουν καθοριστεί οι κάτωθι ζώνες προστασίας αρχαιολογικών 

χώρων:  

• Περιοχή Αρχαιολογικού χώρου Απτέρας, 

ΦΕΚ 39Β/1996).Έχει θεσμοθετηθεί 

και Α2 απαγορεύεται οποιαδήποτε αλλοίωση του εδάφους, 

κατασκευή για την οποία απαιτείται ή δεν απαιτείται άδεια  της αρμόδιας πολεοδομικής αρχής. 

Ειδικότερα, για τα τμήματα Α1 και Α2, τα οποία χωρίζονται από το τείχος της αρχαίας πόλης, 

ορίζονται επιπλέον τα εξής

προστασίας και ανάδειξης αγκείμενων αρχαιοτήτων και όλες οι καλλιέργειες, εκτός αν η αρμόδια ΚΕ’ 

Εφορεία κρίνει από πλευράς αρχαιολογικού νόμου ότι δύναται να χορηγήσει την έγκρισή της προς 

τούτο σε κάποιες περιπτώσεις. Όλα τα αγροκτήματα στη ζώνη αυτή που περιλαμβάνουν ορατά 

ερείπια και λοιπά ίχνη αρχαίας πόλης, απαλλοτριώνονται σταδιακά, κατά τις κείμενες διατάξεις του 

Νόμου Περί Αρχαιοτήτων. Στη ζώνη Α1 επιτρέπεται μόνο η βοσκή εκτός αν η αρμόδια Εφορεία κρίνει

σε συγκεκριμένες περιπτώσεις και για λόγους προστασίας ορατών μνημείων, ότι επιβάλλεται η 

απαγόρευσή της. Όπου υπάρχουν δασικές εκτάσεις αυτές θα διατηρήσουν το δασικό χαρακτήρα 

τους. Οποιαδήποτε από τις παραπάνω δραστηριότητες στη ζώνη αυτή επιτρέπεται μ

την έγκριση της αρμόδιας ΚΕ ΕΠΚΑ και την επίβλεψή της, όπου η ίδια κρίνει ότι απαιτείται. Η Ζώνη 

Α2, στο σύνολό της σχεδόν δασική έκταση θα διατηρήσει το δασικό χαρακτήρα της, ενώ στις 

περιπτώσεις των γεωργικών εκτάσεων θα επιτρέπονται οι κ

απαγορευόμενης κάθε άλλης χρήσης. Όλες οι παραπάνω δραστηριότητες θα επιτρέπονται μόνο 

εφόσον έχουν την προηγούμενη έγκριση και την επίβλεψη της ΚΕ ΕΠΚΑ. Στο σύνολο της Ζώνης Α 

απαγορεύονται ρητά οποιαδήποτε λατομική 

επιβάλλεται να ανακαταληφθεί οριστικά και να αποκατασταθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες, ύστερα 

από εκπόνηση ειδικής μελέτης. Επιβάλλεται άμεση κατεδάφιση όλων ανεξαιρέτως των αυθαίρετων 

κτισμάτων εντός Ζώνης Α 

αρχαιολογικού χώρου ουδέποτε νομιμοποιούνται και υποχρεωτικά 

• Περιοχή Αρχαιολογικού Χώρου Νεροκούρου Δ.Ε. Ελ. Βενιζέλου. Ζώνη προστασίας Α (ΦΕΚ 

992Β/1991): Έχει θεσμοθετηθεί σε δύο

αποτελούν τον κυρίως αρχαιολογικό χώρο. Αποτελούν αδόμητες ζώνες απόλυτης προστασίας. 

Ειδικότερα απαγορεύεται οποιαδήποτε αλλοίωση του εδάφους, δόμηση, καθώς και οποιαδήποτε 

κατασκευή (θερμοκήπια, αποθ

πολεοδομικής αρχής. Επιτρέπονται μόνο οι ανοικτές καλλιέργειες και τα απαιτούμενα απλά (με 

δίκτυο) έργα άρδευσης, με τον όρο ότι θα εκτελούνται σε μικρό βάθος και πάντοτε ύστερα από 

έγκριση και με την επίβλεψη των συναρμόδιων Εφορειών Αρχαιοτήτων. Ζώνη προστασίας Β (ΦΕΚ 

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

 
ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

Εντός των ορίων της περιοχής μελέτης έχουν καθοριστεί οι κάτωθι ζώνες προστασίας αρχαιολογικών 

Αρχαιολογικού χώρου Απτέρας,  Δ.Ε. Σούδας. Ζώνη προστασίας Α (

Έχει θεσμοθετηθεί σε περιοχές Α1 και Α2 (βλ. Σχέδιο Α.3.2) Εντός των ζωνών Α1 

και Α2 απαγορεύεται οποιαδήποτε αλλοίωση του εδάφους, η δόμηση, καθώς και οποιαδήποτε 

κατασκευή για την οποία απαιτείται ή δεν απαιτείται άδεια  της αρμόδιας πολεοδομικής αρχής. 

Ειδικότερα, για τα τμήματα Α1 και Α2, τα οποία χωρίζονται από το τείχος της αρχαίας πόλης, 

ορίζονται επιπλέον τα εξής: Στη ζώνη Α1 απαγορεύονται εκτός των παραπάνω, για λόγους 

προστασίας και ανάδειξης αγκείμενων αρχαιοτήτων και όλες οι καλλιέργειες, εκτός αν η αρμόδια ΚΕ’ 

Εφορεία κρίνει από πλευράς αρχαιολογικού νόμου ότι δύναται να χορηγήσει την έγκρισή της προς 

τώσεις. Όλα τα αγροκτήματα στη ζώνη αυτή που περιλαμβάνουν ορατά 

ερείπια και λοιπά ίχνη αρχαίας πόλης, απαλλοτριώνονται σταδιακά, κατά τις κείμενες διατάξεις του 

Νόμου Περί Αρχαιοτήτων. Στη ζώνη Α1 επιτρέπεται μόνο η βοσκή εκτός αν η αρμόδια Εφορεία κρίνει

σε συγκεκριμένες περιπτώσεις και για λόγους προστασίας ορατών μνημείων, ότι επιβάλλεται η 

απαγόρευσή της. Όπου υπάρχουν δασικές εκτάσεις αυτές θα διατηρήσουν το δασικό χαρακτήρα 

τους. Οποιαδήποτε από τις παραπάνω δραστηριότητες στη ζώνη αυτή επιτρέπεται μ

την έγκριση της αρμόδιας ΚΕ ΕΠΚΑ και την επίβλεψή της, όπου η ίδια κρίνει ότι απαιτείται. Η Ζώνη 

Α2, στο σύνολό της σχεδόν δασική έκταση θα διατηρήσει το δασικό χαρακτήρα της, ενώ στις 

περιπτώσεις των γεωργικών εκτάσεων θα επιτρέπονται οι καλλιέργειες των κτηνοτροφικών η βοσκή, 

απαγορευόμενης κάθε άλλης χρήσης. Όλες οι παραπάνω δραστηριότητες θα επιτρέπονται μόνο 

εφόσον έχουν την προηγούμενη έγκριση και την επίβλεψη της ΚΕ ΕΠΚΑ. Στο σύνολο της Ζώνης Α 

απαγορεύονται ρητά οποιαδήποτε λατομική δραστηριότητα. Ο χώρος του λατομείου Θ. Νικάκη 

επιβάλλεται να ανακαταληφθεί οριστικά και να αποκατασταθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες, ύστερα 

από εκπόνηση ειδικής μελέτης. Επιβάλλεται άμεση κατεδάφιση όλων ανεξαιρέτως των αυθαίρετων 

κτισμάτων εντός Ζώνης Α κατά τις κείμενες διατάξεις βάσει των οποίων αυθαίρετα εντός 

αρχαιολογικού χώρου ουδέποτε νομιμοποιούνται και υποχρεωτικά κατεδαφίζονται.

Περιοχή Αρχαιολογικού Χώρου Νεροκούρου Δ.Ε. Ελ. Βενιζέλου. Ζώνη προστασίας Α (ΦΕΚ 

992Β/1991): Έχει θεσμοθετηθεί σε δύο μεμονωμένες νησίδες (Αα και Αβ. Βλ. σχέδιο Α.3.2) που 

αποτελούν τον κυρίως αρχαιολογικό χώρο. Αποτελούν αδόμητες ζώνες απόλυτης προστασίας. 

Ειδικότερα απαγορεύεται οποιαδήποτε αλλοίωση του εδάφους, δόμηση, καθώς και οποιαδήποτε 

κατασκευή (θερμοκήπια, αποθήκες κ.λπ.) για την οποία απαιτείται ή δεν απαιτείται άδεια αρμόδιας 

πολεοδομικής αρχής. Επιτρέπονται μόνο οι ανοικτές καλλιέργειες και τα απαιτούμενα απλά (με 

δίκτυο) έργα άρδευσης, με τον όρο ότι θα εκτελούνται σε μικρό βάθος και πάντοτε ύστερα από 

ση και με την επίβλεψη των συναρμόδιων Εφορειών Αρχαιοτήτων. Ζώνη προστασίας Β (ΦΕΚ 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 

Σελ. 430 από 486 

Εντός των ορίων της περιοχής μελέτης έχουν καθοριστεί οι κάτωθι ζώνες προστασίας αρχαιολογικών 

. Ζώνη προστασίας Α (ΥΑ ΦΕΚ 669/Β/5-9-1994, 

σε περιοχές Α1 και Α2 (βλ. Σχέδιο Α.3.2) Εντός των ζωνών Α1 

η δόμηση, καθώς και οποιαδήποτε 

κατασκευή για την οποία απαιτείται ή δεν απαιτείται άδεια  της αρμόδιας πολεοδομικής αρχής. 

Ειδικότερα, για τα τμήματα Α1 και Α2, τα οποία χωρίζονται από το τείχος της αρχαίας πόλης, 

παγορεύονται εκτός των παραπάνω, για λόγους 

προστασίας και ανάδειξης αγκείμενων αρχαιοτήτων και όλες οι καλλιέργειες, εκτός αν η αρμόδια ΚΕ’ 

Εφορεία κρίνει από πλευράς αρχαιολογικού νόμου ότι δύναται να χορηγήσει την έγκρισή της προς 

τώσεις. Όλα τα αγροκτήματα στη ζώνη αυτή που περιλαμβάνουν ορατά 

ερείπια και λοιπά ίχνη αρχαίας πόλης, απαλλοτριώνονται σταδιακά, κατά τις κείμενες διατάξεις του 

Νόμου Περί Αρχαιοτήτων. Στη ζώνη Α1 επιτρέπεται μόνο η βοσκή εκτός αν η αρμόδια Εφορεία κρίνει 

σε συγκεκριμένες περιπτώσεις και για λόγους προστασίας ορατών μνημείων, ότι επιβάλλεται η 

απαγόρευσή της. Όπου υπάρχουν δασικές εκτάσεις αυτές θα διατηρήσουν το δασικό χαρακτήρα 

τους. Οποιαδήποτε από τις παραπάνω δραστηριότητες στη ζώνη αυτή επιτρέπεται μόνο εφόσον έχει 

την έγκριση της αρμόδιας ΚΕ ΕΠΚΑ και την επίβλεψή της, όπου η ίδια κρίνει ότι απαιτείται. Η Ζώνη 

Α2, στο σύνολό της σχεδόν δασική έκταση θα διατηρήσει το δασικό χαρακτήρα της, ενώ στις 

αλλιέργειες των κτηνοτροφικών η βοσκή, 

απαγορευόμενης κάθε άλλης χρήσης. Όλες οι παραπάνω δραστηριότητες θα επιτρέπονται μόνο 

εφόσον έχουν την προηγούμενη έγκριση και την επίβλεψη της ΚΕ ΕΠΚΑ. Στο σύνολο της Ζώνης Α 

δραστηριότητα. Ο χώρος του λατομείου Θ. Νικάκη 

επιβάλλεται να ανακαταληφθεί οριστικά και να αποκατασταθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες, ύστερα 

από εκπόνηση ειδικής μελέτης. Επιβάλλεται άμεση κατεδάφιση όλων ανεξαιρέτως των αυθαίρετων 

κατά τις κείμενες διατάξεις βάσει των οποίων αυθαίρετα εντός 

κατεδαφίζονται. 

Περιοχή Αρχαιολογικού Χώρου Νεροκούρου Δ.Ε. Ελ. Βενιζέλου. Ζώνη προστασίας Α (ΦΕΚ 

μεμονωμένες νησίδες (Αα και Αβ. Βλ. σχέδιο Α.3.2) που 

αποτελούν τον κυρίως αρχαιολογικό χώρο. Αποτελούν αδόμητες ζώνες απόλυτης προστασίας. 

Ειδικότερα απαγορεύεται οποιαδήποτε αλλοίωση του εδάφους, δόμηση, καθώς και οποιαδήποτε 

ήκες κ.λπ.) για την οποία απαιτείται ή δεν απαιτείται άδεια αρμόδιας 

πολεοδομικής αρχής. Επιτρέπονται μόνο οι ανοικτές καλλιέργειες και τα απαιτούμενα απλά (με 

δίκτυο) έργα άρδευσης, με τον όρο ότι θα εκτελούνται σε μικρό βάθος και πάντοτε ύστερα από 

ση και με την επίβλεψη των συναρμόδιων Εφορειών Αρχαιοτήτων. Ζώνη προστασίας Β (ΦΕΚ 
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992Β/1991, 1993 Υ.Α., ΦΕΚ 216ΑΑΠ/2007, ΦΕΚ 558ΑΑΠ΄/2007

καθορίστηκαν χρήσεις γης και όροι δόμησης: 

Εντός της ζώνης Β επιτρέπεται από πλευράς αρχαιολογικού νόμου η δόμηση

ισχύουσες διατάξεις της εκτός σχεδίου δόμησης απαγορευομένων των οχλουσών εγκαταστάσεων 

(π.χ. βιομηχανίες κ.λπ.) με τον όρο ότι οποιαδήποτε επιτρεπόμενη δραστηριότητα θα έχει την 

προηγούμενη έγκριση και την επίβλεψη της των αρμοδίων Εφοριών Αρχαιοτήτων.

• Περιοχή Σπηλαίου «Μαμελούκου Τρύπα» Δ.Ε. Θερίσου. Ζώνη προστασίας Α (

939Β/1991).Έχει θεσμοθετηθεί στο σπήλαιο και σε απόσταση 100μ. γύρω από αυτό. Αποτελεί 

αδόμητη απόλυτης προστασίας περιοχή. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αλλοίωση του εδάφους, η 

δόμηση, καθώς και οποιαδήποτε κατασκευή (θερμοκήπια, αποθήκες κ.λπ.) για την οποία απαιτείται ή 

δεν απαιτείται άδεια αρμόδιας πολεοδομικής αρχής. Επιτρέπονται μόνο οι ανοικτές καλλιέργειες κα

τα απαιτούμενα απλά (με δίκτυο) έργα άρδευσης, με τον όρο ότι θα εκτελούνται σε μικρό βάθος και 

πάντοτε ύστερα από έγκριση και με την επίβλεψη της αρμόδιας Εφορείας Αρχαιοτήτων.

ζώνης Β δεν έχουν έως σήμερα καθορισθεί με σχετική απόφαση. Για κά

ζώνης Β απαιτείται έγκριση της αρμόδιας Υπηρεσίας του ΥΠ.ΠΟ.

• Περιοχή Αρχαιολογικού χώρου «Κάστελο» Βαρυπέτρου, Δ.Ε. Θερίσου. Ζώνη προστασίας Α

626Β/1995).Έχει θεσμοθετηθεί

Χώρου, στην οποία καθορίζονται οι εξής χρήσεις γης: Απαγορεύονται οποιαδήποτε αλλοίωση του 

εδάφους, η δόμηση, καθώς και οποιαδήποτε κατασκευή για την οποία απαιτείται άδεια της αρμόδιας 

πολεοδομικής αρχής. Επιτρέπεται μόνο η υφιστάμενη γεωργοκτηνοτρ

θα έχει την προηγούμενη έγκριση 

έως σήμερα καθορισθεί χρήσεις

απαιτείται έγκριση της αρμόδιας Υπηρεσίας τ

Πλέον των ως άνω καθορισμένων ζωνών, για οποιαδήποτε δραστηριότητα εντός των λοιπών 

οριοθετημένων αρχαιολογικών χώρων (βλ. Κεφ. Α.3.2) απαιτείται έγκριση των κατά περίπτωση αρμόδιων 

υπηρεσιών του ΥΠ.ΠΟ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν2018/2002.

Περιοχές ενταγμένες στο Εθνικό σύστημα προστατευόμενων περιοχών (Ν3937/1011) 

Εντός των ορίων της περιοχής μελέτης έχουν καθοριστεί οι 

Εθνικό σύστημα προστατευόμενων περιοχών του Κεφ. Β΄ του Νόμου 3937/2011 

βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 60Α/2011)

• Ειδική Ζώνη Διατήρησης (Ε.Ζ.Δ.)

περιοχή των Λευκών Ορέων, η οποία έχει συνολική έκταση 533.636 στρέμματα, εκ των οποίων 

21.930 εντός της περιοχής μελέτης στα νότια της Δ.Ε. Θερίσου. Έχει χαρακτηριστεί ως Ε.Ζ.Δ. με το 

Ν.3937/2011. 

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

 
ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

1993 Υ.Α., ΦΕΚ 216ΑΑΠ/2007, ΦΕΚ 558ΑΑΠ΄/2007

καθορίστηκαν χρήσεις γης και όροι δόμησης: Έχει θεσμοθετηθεί σε 2 τμήματα (Β1 και Β2). 

ζώνης Β επιτρέπεται από πλευράς αρχαιολογικού νόμου η δόμηση

ισχύουσες διατάξεις της εκτός σχεδίου δόμησης απαγορευομένων των οχλουσών εγκαταστάσεων 

π.χ. βιομηχανίες κ.λπ.) με τον όρο ότι οποιαδήποτε επιτρεπόμενη δραστηριότητα θα έχει την 

προηγούμενη έγκριση και την επίβλεψη της των αρμοδίων Εφοριών Αρχαιοτήτων.

Περιοχή Σπηλαίου «Μαμελούκου Τρύπα» Δ.Ε. Θερίσου. Ζώνη προστασίας Α (

Έχει θεσμοθετηθεί στο σπήλαιο και σε απόσταση 100μ. γύρω από αυτό. Αποτελεί 

τασίας περιοχή. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αλλοίωση του εδάφους, η 

δόμηση, καθώς και οποιαδήποτε κατασκευή (θερμοκήπια, αποθήκες κ.λπ.) για την οποία απαιτείται ή 

δεν απαιτείται άδεια αρμόδιας πολεοδομικής αρχής. Επιτρέπονται μόνο οι ανοικτές καλλιέργειες κα

τα απαιτούμενα απλά (με δίκτυο) έργα άρδευσης, με τον όρο ότι θα εκτελούνται σε μικρό βάθος και 

πάντοτε ύστερα από έγκριση και με την επίβλεψη της αρμόδιας Εφορείας Αρχαιοτήτων.

ζώνης Β δεν έχουν έως σήμερα καθορισθεί με σχετική απόφαση. Για κάθε δρατηριότητα εντός της 

ζώνης Β απαιτείται έγκριση της αρμόδιας Υπηρεσίας του ΥΠ.ΠΟ. 

Αρχαιολογικού χώρου «Κάστελο» Βαρυπέτρου, Δ.Ε. Θερίσου. Ζώνη προστασίας Α

Έχει θεσμοθετηθεί αδόμητη Ζώνη Α απόλυτης προστασίας του κυρίως Αρχαιολ

καθορίζονται οι εξής χρήσεις γης: Απαγορεύονται οποιαδήποτε αλλοίωση του 

εδάφους, η δόμηση, καθώς και οποιαδήποτε κατασκευή για την οποία απαιτείται άδεια της αρμόδιας 

Επιτρέπεται μόνο η υφιστάμενη γεωργοκτηνοτροφική χρήση, με τον όρο ότι 

θα έχει την προηγούμενη έγκριση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων.  Εντός της ζώνης Β δεν έχουν 

χρήσεις με σχετική απόφαση. Για κάθε δραστηριότητα

απαιτείται έγκριση της αρμόδιας Υπηρεσίας του ΥΠ.ΠΟ. 

Πλέον των ως άνω καθορισμένων ζωνών, για οποιαδήποτε δραστηριότητα εντός των λοιπών 

οριοθετημένων αρχαιολογικών χώρων (βλ. Κεφ. Α.3.2) απαιτείται έγκριση των κατά περίπτωση αρμόδιων 

υπηρεσιών του ΥΠ.ΠΟ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν2018/2002. 

εριοχές ενταγμένες στο Εθνικό σύστημα προστατευόμενων περιοχών (Ν3937/1011) 

Εντός των ορίων της περιοχής μελέτης έχουν καθοριστεί οι κάτωθι περιοχές, οι οποίες εντάσσονται στο 

Εθνικό σύστημα προστατευόμενων περιοχών του Κεφ. Β΄ του Νόμου 3937/2011 

(ΦΕΚ 60Α/2011): 

Ζώνη Διατήρησης (Ε.Ζ.Δ.) «Λευκά Όρη και παράκτια ζώνη». Πρόκειται για την ευρύτερη 

περιοχή των Λευκών Ορέων, η οποία έχει συνολική έκταση 533.636 στρέμματα, εκ των οποίων 

εριοχής μελέτης στα νότια της Δ.Ε. Θερίσου. Έχει χαρακτηριστεί ως Ε.Ζ.Δ. με το 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 

Σελ. 431 από 486 

1993 Υ.Α., ΦΕΚ 216ΑΑΠ/2007, ΦΕΚ 558ΑΑΠ΄/2007): Εντός της ζώνης Β 

Έχει θεσμοθετηθεί σε 2 τμήματα (Β1 και Β2). 

ζώνης Β επιτρέπεται από πλευράς αρχαιολογικού νόμου η δόμηση σύμφωνα με τις 

ισχύουσες διατάξεις της εκτός σχεδίου δόμησης απαγορευομένων των οχλουσών εγκαταστάσεων 

π.χ. βιομηχανίες κ.λπ.) με τον όρο ότι οποιαδήποτε επιτρεπόμενη δραστηριότητα θα έχει την 

προηγούμενη έγκριση και την επίβλεψη της των αρμοδίων Εφοριών Αρχαιοτήτων. 

Περιοχή Σπηλαίου «Μαμελούκου Τρύπα» Δ.Ε. Θερίσου. Ζώνη προστασίας Α (ΦΕΚ 

Έχει θεσμοθετηθεί στο σπήλαιο και σε απόσταση 100μ. γύρω από αυτό. Αποτελεί 

τασίας περιοχή. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αλλοίωση του εδάφους, η 

δόμηση, καθώς και οποιαδήποτε κατασκευή (θερμοκήπια, αποθήκες κ.λπ.) για την οποία απαιτείται ή 

δεν απαιτείται άδεια αρμόδιας πολεοδομικής αρχής. Επιτρέπονται μόνο οι ανοικτές καλλιέργειες και 

τα απαιτούμενα απλά (με δίκτυο) έργα άρδευσης, με τον όρο ότι θα εκτελούνται σε μικρό βάθος και 

πάντοτε ύστερα από έγκριση και με την επίβλεψη της αρμόδιας Εφορείας Αρχαιοτήτων. Εντός της 

θε δρατηριότητα εντός της 

Αρχαιολογικού χώρου «Κάστελο» Βαρυπέτρου, Δ.Ε. Θερίσου. Ζώνη προστασίας Α (ΦΕΚ 

αδόμητη Ζώνη Α απόλυτης προστασίας του κυρίως Αρχαιολογικού 

καθορίζονται οι εξής χρήσεις γης: Απαγορεύονται οποιαδήποτε αλλοίωση του 

εδάφους, η δόμηση, καθώς και οποιαδήποτε κατασκευή για την οποία απαιτείται άδεια της αρμόδιας 

οφική χρήση, με τον όρο ότι 

Εντός της ζώνης Β δεν έχουν 

δραστηριότητα εντός της ζώνης Β 

Πλέον των ως άνω καθορισμένων ζωνών, για οποιαδήποτε δραστηριότητα εντός των λοιπών 

οριοθετημένων αρχαιολογικών χώρων (βλ. Κεφ. Α.3.2) απαιτείται έγκριση των κατά περίπτωση αρμόδιων 

εριοχές ενταγμένες στο Εθνικό σύστημα προστατευόμενων περιοχών (Ν3937/1011)  

κάτωθι περιοχές, οι οποίες εντάσσονται στο 

Εθνικό σύστημα προστατευόμενων περιοχών του Κεφ. Β΄ του Νόμου 3937/2011 «Διατήρηση της 

». Πρόκειται για την ευρύτερη 

περιοχή των Λευκών Ορέων, η οποία έχει συνολική έκταση 533.636 στρέμματα, εκ των οποίων 

εριοχής μελέτης στα νότια της Δ.Ε. Θερίσου. Έχει χαρακτηριστεί ως Ε.Ζ.Δ. με το 
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• Ειδική Ζώνη Διατήρησης (Ε.Ζ.Δ.)

Φαραγγιού Θερίσου συνολικής έκτασης 4977 στρεμμάτων, η οποία εντάσσεται σχ

της στην περιοχή μελέτης 

χαρακτηριστεί ως Ε.Ζ.Δ. με το Ν.3937/2011.

• Ειδική Ζώνη Διατήρησης (Ε.Ζ.Δ.)

Φάσα». Πρόκειται για περιοχή που περιλαμβάνει τη Λ. Αγυιάς, το ρέμα του Πλατιανιά και τις εκβολές 

του Κερίτη, στις Δ.Ε. Θερίσου και Ν. Κυδωνίας. Εντός της περι

στρεμμάτων. Έχει χαρακτηριστεί ως Ε.Ζ.Δ. με το Ν.3937/2011.

• Ζώνη Ειδικής Προστασίας 

Αγυιάς, συνολικής έκτασης 667 στρεμμάτων

μελέτης, η οποία έχει ταξινομηθεί ως Ζ.Ε.Π.

περιλαμβάνεται με κωδικό GR 

37338/1807/Ε.103/1.9.2010 (ΦΕΚ 1495 Β΄). 

Στις ως άνω περιοχές ισχύουν οι ρυθμίσεις των Άρθρων 7,8, και 9 του Ν3937/11 σχετικά με τη διαχείριση 

και την προστασία τους. Ειδικότερα ως προς τους όρους και περιορισμούς δόμησης σύμφωνα με την παρ. 2 

του άρθρου 9 του Ν3937/11 στις περιοχές που βρίσκονται 

οικισμών νομίμως προϋφιστάμενων του 1923 ή εκτός ορίων οικισμών μ

εμπίπτουν σε ΕΖΔ ή ΖΕΠ ισχύουν οι εξής όροι και περιορισμοί δόμησης

α) Το ελάχιστο όριο αρτιότητας και κατάτμησης των γηπέδων ορίζεται σε 10.000 τ.μ., 

εφαρμοζόμενης κατά τα λοιπά, όπως ισχύει της παρ. 1 του άρθρου 1 

270 Δ΄). Κατ’ εξαίρεση, θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα κατά παρέκκλιση, γήπεδα έκτασης 

τουλάχιστον 4.000 τ.μ., τα οποία, κατά τη δημοσίευση του, θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα, 

σύμφωνα με τις οικείες πολεοδομικές διατάξ

β) Το πιο πάνω καθοριζόμενο ελάχιστο εμβαδόν γηπέ

κατασκευή αντλητικών εγκαταστάσεων, μικρών γεωργικών αποθη

εγκατάσταση συνοδών έργων σταθμών ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες 

με τις κείμενες διατάξεις. 

γ) Ειδικότερες υφιστάμενες διατάξεις ρύθμισης του χώρου, οι οποίες προβλέπουν μεγαλύτερα όρια 

αρτιότητας ή περιορίζουν τις επιτρεπόμενες χρήσεις γης, διατηρούνται σε ισχύ.

δ) Μέχρι το λεπτομερή καθορισμό 

την έκδοση οικοδομικής αδείας σε γήπεδα κείμενα σε ζώνη πλάτους διακοσίων (200) μ. εκατέρωθεν των 

ορίων των περιοχών αυτών, όπως τα όριά τους αποτυπώνονται στους χάρτες κλίμακας 1:100.000 της 

Διεύθυνσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλο

Αλλαγής , εξετάζονται μετά από αυτοψία για την ακριβή θέση του γηπέδου. Η αυτοψία διενεργείται από 

τη Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της

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

 
ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

Ζώνη Διατήρησης (Ε.Ζ.Δ.) «Φαράγγι Θερίσου». Πρόκειται για την ευρύτερη περιοχή του 

Φαραγγιού Θερίσου συνολικής έκτασης 4977 στρεμμάτων, η οποία εντάσσεται σχ

της στην περιοχή μελέτης  (4.050 στρέμματα εντός της περιοχής μελέτης στη Δ.Ε. Θερίσου). Έχει 

χαρακτηριστεί ως Ε.Ζ.Δ. με το Ν.3937/2011. 

Ζώνη Διατήρησης (Ε.Ζ.Δ.) «Λίμνη Αγυιάς – Πλατανιάς Ρέμα και εκβολή Κερίτη 

ιται για περιοχή που περιλαμβάνει τη Λ. Αγυιάς, το ρέμα του Πλατιανιά και τις εκβολές 

του Κερίτη, στις Δ.Ε. Θερίσου και Ν. Κυδωνίας. Εντός της περιοχής μελέτης βρίσκεται έκταση 2.

Έχει χαρακτηριστεί ως Ε.Ζ.Δ. με το Ν.3937/2011. 

 (Ζ.Ε.Π.) «Λίμνη Αγυιάς». Πρόκειται για ευρύτερη περιοχή της Λίμνης 

Αγυιάς, συνολικής έκτασης 667 στρεμμάτων εκ των οποίων 597 στρέμματα εντός της περιοχής 

μελέτης, η οποία έχει ταξινομηθεί ως Ζ.Ε.Π. βάσει του άρθρου 4 της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ (

GR GR4340020 στα παραρτήματα Β΄ και Γ΄ του άρθρου 14 της 

07/Ε.103/1.9.2010 (ΦΕΚ 1495 Β΄).  

Στις ως άνω περιοχές ισχύουν οι ρυθμίσεις των Άρθρων 7,8, και 9 του Ν3937/11 σχετικά με τη διαχείριση 

σία τους. Ειδικότερα ως προς τους όρους και περιορισμούς δόμησης σύμφωνα με την παρ. 2 

του άρθρου 9 του Ν3937/11 στις περιοχές που βρίσκονται εκτός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεως ή εκτός ορίων 

οικισμών νομίμως προϋφιστάμενων του 1923 ή εκτός ορίων οικισμών με πληθυσμό μέχρι 2.000 κατοίκους και 

τουν σε ΕΖΔ ή ΖΕΠ ισχύουν οι εξής όροι και περιορισμοί δόμησης: 

ο ελάχιστο όριο αρτιότητας και κατάτμησης των γηπέδων ορίζεται σε 10.000 τ.μ., 

εφαρμοζόμενης κατά τα λοιπά, όπως ισχύει της παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. της 24

εξαίρεση, θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα κατά παρέκκλιση, γήπεδα έκτασης 

τουλάχιστον 4.000 τ.μ., τα οποία, κατά τη δημοσίευση του, θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα, 

σύμφωνα με τις οικείες πολεοδομικές διατάξεις. 

β) Το πιο πάνω καθοριζόμενο ελάχιστο εμβαδόν γηπέδων δεν ισχύει για την ανόρυξη φρεάτων, την 

κατασκευή αντλητικών εγκαταστάσεων, μικρών γεωργικών αποθηκών και υδατοδεξαμενών και την 

εγκατάσταση συνοδών έργων σταθμών ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σύμφωνα 

γ) Ειδικότερες υφιστάμενες διατάξεις ρύθμισης του χώρου, οι οποίες προβλέπουν μεγαλύτερα όρια 

ότητας ή περιορίζουν τις επιτρεπόμενες χρήσεις γης, διατηρούνται σε ισχύ. 

δ) Μέχρι το λεπτομερή καθορισμό των ορίων των περιοχών του Δικτύου Natura 2000, αιτήματα για 

την έκδοση οικοδομικής αδείας σε γήπεδα κείμενα σε ζώνη πλάτους διακοσίων (200) μ. εκατέρωθεν των 

ορίων των περιοχών αυτών, όπως τα όριά τους αποτυπώνονται στους χάρτες κλίμακας 1:100.000 της 

ύθυνσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 

Αλλαγής , εξετάζονται μετά από αυτοψία για την ακριβή θέση του γηπέδου. Η αυτοψία διενεργείται από 

ροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της οικείας Αποκεντρωμένης 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 

Σελ. 432 από 486 

». Πρόκειται για την ευρύτερη περιοχή του 

Φαραγγιού Θερίσου συνολικής έκτασης 4977 στρεμμάτων, η οποία εντάσσεται σχεδόν στο σύνολό 

(4.050 στρέμματα εντός της περιοχής μελέτης στη Δ.Ε. Θερίσου). Έχει 

Πλατανιάς Ρέμα και εκβολή Κερίτη – Κοιλάδα 

ιται για περιοχή που περιλαμβάνει τη Λ. Αγυιάς, το ρέμα του Πλατιανιά και τις εκβολές 

οχής μελέτης βρίσκεται έκταση 2.328 

Πρόκειται για ευρύτερη περιοχή της Λίμνης 

εκ των οποίων 597 στρέμματα εντός της περιοχής 

βάσει του άρθρου 4 της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ (L20) και 

στα παραρτήματα Β΄ και Γ΄ του άρθρου 14 της ΚΥΑ Η.Π. 

Στις ως άνω περιοχές ισχύουν οι ρυθμίσεις των Άρθρων 7,8, και 9 του Ν3937/11 σχετικά με τη διαχείριση 

σία τους. Ειδικότερα ως προς τους όρους και περιορισμούς δόμησης σύμφωνα με την παρ. 2 

νων σχεδίων πόλεως ή εκτός ορίων 

ε πληθυσμό μέχρι 2.000 κατοίκους και 

ο ελάχιστο όριο αρτιότητας και κατάτμησης των γηπέδων ορίζεται σε 10.000 τ.μ., 

του π.δ. της 24-31.5.1985 (ΦΕΚ 

εξαίρεση, θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα κατά παρέκκλιση, γήπεδα έκτασης 

τουλάχιστον 4.000 τ.μ., τα οποία, κατά τη δημοσίευση του, θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα, 

δων δεν ισχύει για την ανόρυξη φρεάτων, την 

κών και υδατοδεξαμενών και την 

πηγές ενέργειας σύμφωνα 

γ) Ειδικότερες υφιστάμενες διατάξεις ρύθμισης του χώρου, οι οποίες προβλέπουν μεγαλύτερα όρια 

 

των ορίων των περιοχών του Δικτύου Natura 2000, αιτήματα για 

την έκδοση οικοδομικής αδείας σε γήπεδα κείμενα σε ζώνη πλάτους διακοσίων (200) μ. εκατέρωθεν των 

ορίων των περιοχών αυτών, όπως τα όριά τους αποτυπώνονται στους χάρτες κλίμακας 1:100.000 της 

ντος, Ενέργειας και Κλιματικής 

Αλλαγής , εξετάζονται μετά από αυτοψία για την ακριβή θέση του γηπέδου. Η αυτοψία διενεργείται από 

οικείας Αποκεντρωμένης 



 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

 

 

Διοίκησης, η οποία υπολογίζει γρα

έχει συσταθεί. Εφόσον το γήπεδο εμπίπτει σε περιοχή του Δικτύου Natura 2000 αντίγραφο της έκθεσης 

αυτοψίας αποστέλλεται με μέριμνα

του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Δάση, Δασικές και Αναδασωτέες Εκτάσεις

Στα δάση, τις δασικές και αναδασωτέες εκτάσεις ισχύουν οι διατάξεις της δασικής νομοθεσίας 

προστασία δασικού χαρακτήρα τους και ειδικότερα ο Ν. 998/79 «Περί δασών», ο Ν. 3208/03 «Προστασία των 

δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών 

εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις», ο Ν.3

όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα.

Ζώνες Ρεμάτων 

Στα ρέματα των οποίων οι οριογραμμές, έχουν καθοριστεί σύμφωνα με τις 

Ν. 2052/92, Ν. 3010/02) η ανέγερση κτι

ρυθμίζεται σύμφωνα με το άρθρο 6 του Κτιριοδομικού Κανονισμού (Aριθμ. 3046/304/30

Δ'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα. 

Στα ρέματα των οποίων οι οριογραμμές δεν έχουν ακ

η δόμηση επιτρέπεται σε απόσταση από την οριογραμμή, που ορίζεται προσωρινά από την πολεοδομική 

υπηρεσία (σύμφωνα με το την παρ. 2 του 

διαπιστώνεται ότι έχουν καταργηθεί, αλλά απεικονίζονται στα εγκεκριμένα ρυμοτομικά σχέδια, η δόμηση 

επιτρέπεται ύστερα από σχετική βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας. 

αποδέκτη (αγωγό αποχέτευσης ή απορροής των νερών), η δόμηση επιτρέπε

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. 

ύψος σε κτίρια που η ανέγερσή τους είχε εγκριθεί από την αρμόδια για τα ρέματα υπηρεσία και 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 

ζητείται χωρίς να απαιτείται οπωσδήποτε νέα έγκριση. 

περίπτωση ρέματος, ανεξάρτητα αν αυτό βρίσκεται εντός σχεδίου ή οικισμού ή εκτός σχεδίου και οικισμού. 

Ζώνες Αιγιαλού Παραλίας 

Εντός των ορίων της περιοχής μελέτης έχουν καθοριστεί τμηματικά οι γραμμές αιγιαλού και παραλίας βάσει 

των ακόλουθων αποφάσεων: 

• Περί καθορισμού οριογραμμής αιγιαλού και παραλίας στην περιοχή Αγίας Κυριακής Χαλέπας Χανίων. 

(ΦΕΚ 152Δ/1970). 

• Περί καθορισμού οριογραμμής αιγιαλού Νέας Χώρας Ακτή Κανάρη Χανίων. (ΦΕΚ 252Δ/1971).

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

 
ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

Διοίκησης, η οποία υπολογίζει γραφικά τις συντεταγμένες, ή από τον οικείο Φορέα Δι

έχει συσταθεί. Εφόσον το γήπεδο εμπίπτει σε περιοχή του Δικτύου Natura 2000 αντίγραφο της έκθεσης 

αυτοψίας αποστέλλεται με μέριμνα του διενεργήσαντος στη Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχε

του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. 

Δάση, Δασικές και Αναδασωτέες Εκτάσεις 

Στα δάση, τις δασικές και αναδασωτέες εκτάσεις ισχύουν οι διατάξεις της δασικής νομοθεσίας 

προστασία δασικού χαρακτήρα τους και ειδικότερα ο Ν. 998/79 «Περί δασών», ο Ν. 3208/03 «Προστασία των 

δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών 

εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις», ο Ν.3937/11 «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις», 

όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα. 

Στα ρέματα των οποίων οι οριογραμμές, έχουν καθοριστεί σύμφωνα με τις κείμενες 

η ανέγερση κτιρίων, εγκαταστάσεων ή περιτοιχισμάτων και γενικά η δόμηση 

ρυθμίζεται σύμφωνα με το άρθρο 6 του Κτιριοδομικού Κανονισμού (Aριθμ. 3046/304/30

Δ'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.  

Στα ρέματα των οποίων οι οριογραμμές δεν έχουν ακόμα καθοριστεί σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις, 

η δόμηση επιτρέπεται σε απόσταση από την οριογραμμή, που ορίζεται προσωρινά από την πολεοδομική 

(σύμφωνα με το την παρ. 2 του άρθρου 6 του Κτιριοδομικού Κανονισμού. 

έχουν καταργηθεί, αλλά απεικονίζονται στα εγκεκριμένα ρυμοτομικά σχέδια, η δόμηση 

επιτρέπεται ύστερα από σχετική βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας.  Αν το ρέμα έχει αντικατασταθεί με άλλον 

αποδέκτη (αγωγό αποχέτευσης ή απορροής των 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.  Για προσθήκες κατ' επέκταση και 

η ανέγερσή τους είχε εγκριθεί από την αρμόδια για τα ρέματα υπηρεσία και 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.  Όλες οι πιο πάνω διατάξεις έχουν εφαρμογή για κάθε 

περίπτωση ρέματος, ανεξάρτητα αν αυτό βρίσκεται εντός σχεδίου ή οικισμού ή εκτός σχεδίου και οικισμού. 

Εντός των ορίων της περιοχής μελέτης έχουν καθοριστεί τμηματικά οι γραμμές αιγιαλού και παραλίας βάσει 

Περί καθορισμού οριογραμμής αιγιαλού και παραλίας στην περιοχή Αγίας Κυριακής Χαλέπας Χανίων. 

ερί καθορισμού οριογραμμής αιγιαλού Νέας Χώρας Ακτή Κανάρη Χανίων. (ΦΕΚ 252Δ/1971).

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 
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φικά τις συντεταγμένες, ή από τον οικείο Φορέα Διαχείρισης, εφόσον 

έχει συσταθεί. Εφόσον το γήπεδο εμπίπτει σε περιοχή του Δικτύου Natura 2000 αντίγραφο της έκθεσης 

του διενεργήσαντος στη Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού 

Στα δάση, τις δασικές και αναδασωτέες εκτάσεις ισχύουν οι διατάξεις της δασικής νομοθεσίας για την  

προστασία δασικού χαρακτήρα τους και ειδικότερα ο Ν. 998/79 «Περί δασών», ο Ν. 3208/03 «Προστασία των 

δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών 

937/11 «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις», 

κείμενες διατάξεις (Ν880/179, 

ρίων, εγκαταστάσεων ή περιτοιχισμάτων και γενικά η δόμηση 

ρυθμίζεται σύμφωνα με το άρθρο 6 του Κτιριοδομικού Κανονισμού (Aριθμ. 3046/304/30-1/3-2-1989 (ΦΕΚ 59 

όμα καθοριστεί σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις, 

η δόμηση επιτρέπεται σε απόσταση από την οριογραμμή, που ορίζεται προσωρινά από την πολεοδομική 

υ 6 του Κτιριοδομικού Κανονισμού. Στα ρέματα που 

έχουν καταργηθεί, αλλά απεικονίζονται στα εγκεκριμένα ρυμοτομικά σχέδια, η δόμηση 

Αν το ρέμα έχει αντικατασταθεί με άλλον 

ται μόνον εφ' όσον διαπιστωθεί 

κατά τον έλεγχο της μελέτης από την πολεοδομική υπηρεσία ότι δεν παραβλάπτονται οι κοινόχρηστοι αγωγοί, 

Για προσθήκες κατ' επέκταση και 

η ανέγερσή τους είχε εγκριθεί από την αρμόδια για τα ρέματα υπηρεσία και σε αποστάσεις 

από τις οριογραμμές του ρέματος τουλάχιστο ίσες με αυτές των κτισμάτων που υπάρχουν, η οικοδομική άδεια 

ότι έχει λάβει γνώση της προσθήκης που 

Όλες οι πιο πάνω διατάξεις έχουν εφαρμογή για κάθε 

περίπτωση ρέματος, ανεξάρτητα αν αυτό βρίσκεται εντός σχεδίου ή οικισμού ή εκτός σχεδίου και οικισμού.  

Εντός των ορίων της περιοχής μελέτης έχουν καθοριστεί τμηματικά οι γραμμές αιγιαλού και παραλίας βάσει 

Περί καθορισμού οριογραμμής αιγιαλού και παραλίας στην περιοχή Αγίας Κυριακής Χαλέπας Χανίων. 

ερί καθορισμού οριογραμμής αιγιαλού Νέας Χώρας Ακτή Κανάρη Χανίων. (ΦΕΚ 252Δ/1971). 
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• Περί καθορισμού οριογραμμής αιγιαλού και παραλίας στην περιοχή Βλητέ Σούδας Χανίων. (ΦΕΚ 

119Δ/1972).  

• Περί καθορισμού οριογραμμής αιγιαλού και παραλίας στην περιοχή Κουμπελ

Ακρωτηρίου Χανίων. (ΦΕΚ 184Δ/1972).

• Περί καθορισμού οριογραμμής αιγιαλού και παραλίας στην περιοχή Χονολουλού Χανίων. (ΦΕΚ 

222Δ/1973). 

• Περί καθορισμού οριογραμμής αιγιαλού και παραλίας στην περιοχή Νέας Χώρας (Ακτή Κανάρη) 

Χανίων. (ΦΕΚ 276Δ/1976). 

• Επικύρωση εκθέσεως Καθορισμού οριογραμμών αιγιαλού παραλίας και παλαιού αιγιαλού στη θέση 

«Νοτιοδυτική περιοχή όρμου Σούδας Χανίων». (ΦΕΚ 104Δ/1982).

• Επικύρωση εκθέσεως Καθορισμού οριογραμμών αιγιαλού παραλίας και παλαιού αιγιαλού στη θέση 

από Κλαδισσού Ποταμού μέχρι Απτέρων Χανίων. (ΦΕΚ 550Δ/1982).

• Επικύρωση εκθέσεως Καθορισμού οριογραμμών αιγιαλού παραλίας στη θέση «ΞΕΝΙΑ» Χανίων. (ΦΕΚ 

590Δ/1984). 

• Καθορισμός ορίων του αιγιαλού και δημιουργία ζώνης παραλίας στη θέση «Βυρσοδεψεία πόλης 

Χανίων, οδός Βιβιλάκη» Ν. Χανίων (ΦΕΚ 29Δ/1985).

• Επανακαθορισμός των ορίων του αιγιαλού κλπ σε τμήμα της νοτιοδυτικής περιοχής όρμου Σούδας 

(ΦΕΚ 247Δ/1985). 

• Καθορισμός των ορίων του αιγιαλού και δημιουργία ζώνης παραλίας στη θέση «Απτέρα» ν. Χανίων 

σε τμήμα της νοτιοδυτικής περιοχής όρμου Σούδας (ΦΕΚ 258Δ/1985).

• Καθορισμός ορίων του αιγιαλού και δημιουργία ζώνης παραλίας στη θέση «Βλητέ» Κάτω Σούδας Ν. 

Χανίων (ΦΕΚ 452Δ/1985). 

• Καθορισμός ορίων του αιγιαλού και δημιουργία ζώνης παραλίας στη θέση «Κουμπελή» Ν. Χανίων 

(ΦΕΚ 19Δ/1987). 

• Καθορισμός ορίων του αιγιαλού και δημιουργία ζώνης παραλίας στη θέση Ποδομουριά Κοινότητας 

Καλαμίου Αποκορώνου Ν. Χανίων (ΦΕΚ 676Δ/1992).

• Καθορισμός των ορίων του αιγιαλού και δημιουργία ζώνης παραλίας στη θέση Σκάλα του Δήμου 

Σούδας (πρώην κοινότητα Απτέρων) Ν. Χανίων (ΦΕΚ 862Δ/1999).

• Καθορισμός ορίων του αιγιαλού και δημιουργία ζώνης παραλίας στη θέση «Πλατάνι» του Δήμου 

Σούδας Ν. Χανίων (ΦΕΚ 349Δ/2000).

• Καθορισμός ορίων αιγιαλού

Γριάς του Δήμου Σούδας Ν. Χανίων (ΦΕΚ 1082Δ/2002).

• Καθορισμός ορίων αιγιαλού, παραλίας στην περιοχή «Κούμ

669Δ/2003). 

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

 
ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

Περί καθορισμού οριογραμμής αιγιαλού και παραλίας στην περιοχή Βλητέ Σούδας Χανίων. (ΦΕΚ 

Περί καθορισμού οριογραμμής αιγιαλού και παραλίας στην περιοχή Κουμπελ

Ακρωτηρίου Χανίων. (ΦΕΚ 184Δ/1972). 

Περί καθορισμού οριογραμμής αιγιαλού και παραλίας στην περιοχή Χονολουλού Χανίων. (ΦΕΚ 

Περί καθορισμού οριογραμμής αιγιαλού και παραλίας στην περιοχή Νέας Χώρας (Ακτή Κανάρη) 

 

Επικύρωση εκθέσεως Καθορισμού οριογραμμών αιγιαλού παραλίας και παλαιού αιγιαλού στη θέση 

«Νοτιοδυτική περιοχή όρμου Σούδας Χανίων». (ΦΕΚ 104Δ/1982). 

Επικύρωση εκθέσεως Καθορισμού οριογραμμών αιγιαλού παραλίας και παλαιού αιγιαλού στη θέση 

σσού Ποταμού μέχρι Απτέρων Χανίων. (ΦΕΚ 550Δ/1982). 

Επικύρωση εκθέσεως Καθορισμού οριογραμμών αιγιαλού παραλίας στη θέση «ΞΕΝΙΑ» Χανίων. (ΦΕΚ 

Καθορισμός ορίων του αιγιαλού και δημιουργία ζώνης παραλίας στη θέση «Βυρσοδεψεία πόλης 

ιβιλάκη» Ν. Χανίων (ΦΕΚ 29Δ/1985). 

Επανακαθορισμός των ορίων του αιγιαλού κλπ σε τμήμα της νοτιοδυτικής περιοχής όρμου Σούδας 

Καθορισμός των ορίων του αιγιαλού και δημιουργία ζώνης παραλίας στη θέση «Απτέρα» ν. Χανίων 

ικής περιοχής όρμου Σούδας (ΦΕΚ 258Δ/1985). 

Καθορισμός ορίων του αιγιαλού και δημιουργία ζώνης παραλίας στη θέση «Βλητέ» Κάτω Σούδας Ν. 

 

Καθορισμός ορίων του αιγιαλού και δημιουργία ζώνης παραλίας στη θέση «Κουμπελή» Ν. Χανίων 

Καθορισμός ορίων του αιγιαλού και δημιουργία ζώνης παραλίας στη θέση Ποδομουριά Κοινότητας 

Καλαμίου Αποκορώνου Ν. Χανίων (ΦΕΚ 676Δ/1992). 

Καθορισμός των ορίων του αιγιαλού και δημιουργία ζώνης παραλίας στη θέση Σκάλα του Δήμου 

ότητα Απτέρων) Ν. Χανίων (ΦΕΚ 862Δ/1999). 

Καθορισμός ορίων του αιγιαλού και δημιουργία ζώνης παραλίας στη θέση «Πλατάνι» του Δήμου 

Σούδας Ν. Χανίων (ΦΕΚ 349Δ/2000). 

Καθορισμός ορίων αιγιαλού-παραλίας και παλαιού αιγιαλού στην περιοχή Πλατάνι ή Λιμιονάρι τη

Γριάς του Δήμου Σούδας Ν. Χανίων (ΦΕΚ 1082Δ/2002). 

λού, παραλίας στην περιοχή «Κούμ Καπί» του Δήμου Χανίων (ΦΕΚ 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 
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Περί καθορισμού οριογραμμής αιγιαλού και παραλίας στην περιοχή Βλητέ Σούδας Χανίων. (ΦΕΚ 

Περί καθορισμού οριογραμμής αιγιαλού και παραλίας στην περιοχή Κουμπελή Προφήτη Ηλία 

Περί καθορισμού οριογραμμής αιγιαλού και παραλίας στην περιοχή Χονολουλού Χανίων. (ΦΕΚ 

Περί καθορισμού οριογραμμής αιγιαλού και παραλίας στην περιοχή Νέας Χώρας (Ακτή Κανάρη) 

Επικύρωση εκθέσεως Καθορισμού οριογραμμών αιγιαλού παραλίας και παλαιού αιγιαλού στη θέση 

Επικύρωση εκθέσεως Καθορισμού οριογραμμών αιγιαλού παραλίας και παλαιού αιγιαλού στη θέση 

Επικύρωση εκθέσεως Καθορισμού οριογραμμών αιγιαλού παραλίας στη θέση «ΞΕΝΙΑ» Χανίων. (ΦΕΚ 

Καθορισμός ορίων του αιγιαλού και δημιουργία ζώνης παραλίας στη θέση «Βυρσοδεψεία πόλης 

Επανακαθορισμός των ορίων του αιγιαλού κλπ σε τμήμα της νοτιοδυτικής περιοχής όρμου Σούδας 

Καθορισμός των ορίων του αιγιαλού και δημιουργία ζώνης παραλίας στη θέση «Απτέρα» ν. Χανίων 

Καθορισμός ορίων του αιγιαλού και δημιουργία ζώνης παραλίας στη θέση «Βλητέ» Κάτω Σούδας Ν. 

Καθορισμός ορίων του αιγιαλού και δημιουργία ζώνης παραλίας στη θέση «Κουμπελή» Ν. Χανίων 

Καθορισμός ορίων του αιγιαλού και δημιουργία ζώνης παραλίας στη θέση Ποδομουριά Κοινότητας 

Καθορισμός των ορίων του αιγιαλού και δημιουργία ζώνης παραλίας στη θέση Σκάλα του Δήμου 

Καθορισμός ορίων του αιγιαλού και δημιουργία ζώνης παραλίας στη θέση «Πλατάνι» του Δήμου 

παραλίας και παλαιού αιγιαλού στην περιοχή Πλατάνι ή Λιμιονάρι της 

Καπί» του Δήμου Χανίων (ΦΕΚ 
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• Επανακαθορισμός των οριογραμμών αιγιαλού

Νομού Χανίων και στη περιοχή από Εμπορικό Λιμάνι μέχρι 

τμήμα που καθορίστηκαν οι οριογραμμές με την υπ’ αριθμ. 7081/9.5.1985

απόφαση Νομάρχη Χανίων 

• Επανακαθορισμός των οριογραμμών αιγιαλού

Γριάς Πλατάνου – Δήμου  Σούδας»  έως τη θέση «Βολάκοι Καλαμίου» Ν. Χανίων

Για τον αιγιαλό και την παραλία ισχύουν οι ρυθμίσεις του σχετικού Νόμου «Αιγιαλός, παραλία και άλλες 

διατάξεις» Ν2971/2001 (ΦΕΚ 285Α) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Σύμφωνα με το άρθρο 2 του 

Ν2971/2001 «Ο αιγιαλός, η παραλία η όχθη και η παρόχθια ζώνη 

κατά κυριότητα στο Δημόσιο, το οποίο τα προστατεύει και τα διαχειρίζεται. Η προστασία του οικοσυστήματος 

των ζωνών αυτών είναι ευθύνη του Κράτους.  Ο κύριος προορισμός των ζωνών αυτών είναι η ελεύθερη και 

ακώλυτη πρόσβαση προς αυτές. Κατ' εξαίρεση ο αιγιαλός, η παραλία, η όχθη και η παρόχθια ζώνη μπορούν να 

χρησιμεύσουν για κοινωφελείς περιβαλλοντικούς και πολιτιστικούς σκοπούς και για απλή χρήση της 

παραγράφου 1 του άρθρου 13, καθώς επίσης και για την εξυπηρέτηση υπέρ

Στον αιγιαλό, την παραλία, την όχθη και την παρόχθια ζώνη δεν επιτρέπεται η κατασκευή κτισμάτων και εν 

γένει κατασκευασμάτων, παρά μόνο για την επιδίωξη των σκοπών, που αναφέρονται στην προηγούμενη 

παράγραφο. Ο παλαιός αιγιαλός και η παλαιά όχθη ανήκουν στην ιδιωτική περιουσία του Δημοσίου και 

καταγράφονται ως δημόσια κτήματα.»

Χερσαίες Ζώνες Λιμένων 

Εντός των ορίων της περιοχής μελέτης έχουν καθοριστεί οι χερσαίες ζώνες των Λιμένων Σούδας, Χανίων 

βάσει των ακόλουθων αποφάσεων: 

• Η χερσαία Ζώνη του Λιμένα

του Νομάρχη Χανίων (ΦΕΚ Β΄ 

• Η χερσαία Ζώνη του Λιμένα Χανίων, καθορίστηκε με την υπ’ αριθμ.

του Νομάρχη Χανίων (ΦΕΚ Β΄ 

Για τις χερσαίες ζώνες λιμένων ισχύουν οι ρυθμίσεις του σχετικού Νόμου «Αιγιαλός, παραλία και άλλες 

διατάξεις» Ν2971/2001 (ΦΕΚ 285Α) όπως έχει 

Ν2971/2001 «οι χώροι και όλα εν γένει τα κτήματα, που

δημόσια κτήματα και ανήκουν στο Δημόσιο κατά κυριότητα, η χρήση όμως και η εκμετάλλευσή τους ανήκει 

στον οικείο φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα».

παραχώρησης χώρων εντός της ζώνης λιμένα, εκτέλεσης έργων κ.λπ.

Με την Αριθμ. 218/2012 ΚΥΑ «Μεταφορά στην εταιρεία “Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής

Δημοσίου» περιουσιακών στοιχείων”

δημοσιεύτηκε στο  ΦΕΚ 2322Β/2012 

Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.» το

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

 
ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

Επανακαθορισμός των οριογραμμών αιγιαλού − παραλίας και παλαιού αιγιαλού 

τη περιοχή από Εμπορικό Λιμάνι μέχρι ποταμό Μορώνη και συγκεκριμένα σε 

στηκαν οι οριογραμμές με την υπ’ αριθμ. 7081/9.5.1985

 (ΦΕΚ 93Δ / 2007). 

Επανακαθορισμός των οριογραμμών αιγιαλού − παραλίας στην περιοχή από

Δήμου  Σούδας»  έως τη θέση «Βολάκοι Καλαμίου» Ν. Χανίων

Για τον αιγιαλό και την παραλία ισχύουν οι ρυθμίσεις του σχετικού Νόμου «Αιγιαλός, παραλία και άλλες 

διατάξεις» Ν2971/2001 (ΦΕΚ 285Α) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Σύμφωνα με το άρθρο 2 του 

«Ο αιγιαλός, η παραλία η όχθη και η παρόχθια ζώνη είναι πράγματα κοινόχρηστα και ανήκουν 

κατά κυριότητα στο Δημόσιο, το οποίο τα προστατεύει και τα διαχειρίζεται. Η προστασία του οικοσυστήματος 

των ζωνών αυτών είναι ευθύνη του Κράτους.  Ο κύριος προορισμός των ζωνών αυτών είναι η ελεύθερη και 

βαση προς αυτές. Κατ' εξαίρεση ο αιγιαλός, η παραλία, η όχθη και η παρόχθια ζώνη μπορούν να 

χρησιμεύσουν για κοινωφελείς περιβαλλοντικούς και πολιτιστικούς σκοπούς και για απλή χρήση της 

παραγράφου 1 του άρθρου 13, καθώς επίσης και για την εξυπηρέτηση υπέρτερου δημοσίου συμφέροντος.  

Στον αιγιαλό, την παραλία, την όχθη και την παρόχθια ζώνη δεν επιτρέπεται η κατασκευή κτισμάτων και εν 

γένει κατασκευασμάτων, παρά μόνο για την επιδίωξη των σκοπών, που αναφέρονται στην προηγούμενη 

και η παλαιά όχθη ανήκουν στην ιδιωτική περιουσία του Δημοσίου και 

καταγράφονται ως δημόσια κτήματα.» 

Εντός των ορίων της περιοχής μελέτης έχουν καθοριστεί οι χερσαίες ζώνες των Λιμένων Σούδας, Χανίων 

Η χερσαία Ζώνη του Λιμένα Σούδας, καθορίστηκε με την υπ’ αριθμ. 24988 από 23/7/1968 απόφαση 

(ΦΕΚ Β΄ − 430/1968). 

Η χερσαία Ζώνη του Λιμένα Χανίων, καθορίστηκε με την υπ’ αριθμ. 24986 

(ΦΕΚ Β΄ − 430/1968). 

Για τις χερσαίες ζώνες λιμένων ισχύουν οι ρυθμίσεις του σχετικού Νόμου «Αιγιαλός, παραλία και άλλες 

διατάξεις» Ν2971/2001 (ΦΕΚ 285Α) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Σύμφωνα με το άρθρο 22 του 

Ν2971/2001 «οι χώροι και όλα εν γένει τα κτήματα, που περιλαμβάνονται στη ζώνη λιμένα είναι κοινόχρηστα 

δημόσια κτήματα και ανήκουν στο Δημόσιο κατά κυριότητα, η χρήση όμως και η εκμετάλλευσή τους ανήκει 

ίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα». Με τον ίδιο νόμο προβλέπονται οι διαδικασίες 

ώρησης χώρων εντός της ζώνης λιμένα, εκτέλεσης έργων κ.λπ. 

Μεταφορά στην εταιρεία “Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής

Δημοσίου» περιουσιακών στοιχείων” του Δημοσίου κατά τις διατάξεις του Ν. 3986/2011(ΦΕΚ Α΄ 152)

2322Β/2012 μεταβιβάστηκε και περιήλθε χωρίς αντάλλαγμα στην «Ταμείο 

Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.» το δικαίωμα παραχώρησης σε τρίτους, μέσω 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 

Σελ. 435 από 486 

και παλαιού αιγιαλού στο Δήμο Σούδας, 

μό Μορώνη και συγκεκριμένα σε 

στηκαν οι οριογραμμές με την υπ’ αριθμ. 7081/9.5.1985 (ΦΕΚ 247/Δ/29.5.1985) 

περιοχή από θέση «Λιμιονάρι της 

Δήμου  Σούδας»  έως τη θέση «Βολάκοι Καλαμίου» Ν. Χανίων (ΦΕΚ 259Δ / 2007). 

Για τον αιγιαλό και την παραλία ισχύουν οι ρυθμίσεις του σχετικού Νόμου «Αιγιαλός, παραλία και άλλες 

διατάξεις» Ν2971/2001 (ΦΕΚ 285Α) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Σύμφωνα με το άρθρο 2 του 

είναι πράγματα κοινόχρηστα και ανήκουν 

κατά κυριότητα στο Δημόσιο, το οποίο τα προστατεύει και τα διαχειρίζεται. Η προστασία του οικοσυστήματος 

των ζωνών αυτών είναι ευθύνη του Κράτους.  Ο κύριος προορισμός των ζωνών αυτών είναι η ελεύθερη και 

βαση προς αυτές. Κατ' εξαίρεση ο αιγιαλός, η παραλία, η όχθη και η παρόχθια ζώνη μπορούν να 

χρησιμεύσουν για κοινωφελείς περιβαλλοντικούς και πολιτιστικούς σκοπούς και για απλή χρήση της 

τερου δημοσίου συμφέροντος.  

Στον αιγιαλό, την παραλία, την όχθη και την παρόχθια ζώνη δεν επιτρέπεται η κατασκευή κτισμάτων και εν 

γένει κατασκευασμάτων, παρά μόνο για την επιδίωξη των σκοπών, που αναφέρονται στην προηγούμενη 

και η παλαιά όχθη ανήκουν στην ιδιωτική περιουσία του Δημοσίου και 

Εντός των ορίων της περιοχής μελέτης έχουν καθοριστεί οι χερσαίες ζώνες των Λιμένων Σούδας, Χανίων 

24988 από 23/7/1968 απόφαση 

 από 23/7/1968 απόφαση 

Για τις χερσαίες ζώνες λιμένων ισχύουν οι ρυθμίσεις του σχετικού Νόμου «Αιγιαλός, παραλία και άλλες 

τροποποιηθεί και ισχύει. Σύμφωνα με το άρθρο 22 του 

περιλαμβάνονται στη ζώνη λιμένα είναι κοινόχρηστα 

δημόσια κτήματα και ανήκουν στο Δημόσιο κατά κυριότητα, η χρήση όμως και η εκμετάλλευσή τους ανήκει 

Με τον ίδιο νόμο προβλέπονται οι διαδικασίες 

Μεταφορά στην εταιρεία “Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του 

του Δημοσίου κατά τις διατάξεις του Ν. 3986/2011(ΦΕΚ Α΄ 152)» που 

χωρίς αντάλλαγμα στην «Ταμείο 

δικαίωμα παραχώρησης σε τρίτους, μέσω 
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συμβάσεων παραχώρησης, κάθε δικαιώματος χρήσης, διοίκησης,

κινητών και ακινήτων εντός της χερσαίας ή/και της θαλάσσιας ζώνης

με την λειτουργία τους και γενικώς κάθε είδους περιουσιακής φύσης δικαιωμάτων, κεκτημένων

συμφερόντων, άυλων δικαιωμάτων και 

του, που ανήκε στο Λιμενικό Ταμείο Ν. Χανίων. 

από το Ταμείο, τα δικαιώματα χρήσης, διοίκησης, συνήθους

λιμένων και τουριστικών λιμένων συνεχίζουν να ασκούνται από

δυνατότητας παραχώρησής τους σε τρίτους.

Ναυτικό Οχυρό Σούδας 

Με το Π.Δ. 165 /13-06-2002 καθορίζονται τα όρια της Απαγορευμένης Ζώνης

καθώς και Ζώνης Περιορισμών Ναυσιπλοΐας του Ναυτικού οχυρού Σούδας. Τα όρια των Ζωνών αποτυπώνονται 

στο Χάρτη Α.3.3. Εντός του Ναυτικού Οχυρού με την ως άνω απόφαση καθορίζονται οι κάτωθι 8 περιοχές 

εντός Απαγορευμένης Ζώνης: 

1. Βόρειος Τομέας Ν.Κ.- Δ.Κ. (Μαράθι) 

2. Πρώην φυλακές Καλαμίου Σούδας 

3. ΔΕΜ/ΣΜΜ Καλαμίου Σούδας 

4. Κέντρο εκπομπής Π.Ν. Σούδα

5. Βόρειος Τομέας Ν.Κ.- Δ.Κ. (Μινώα)

6. Νότιος Τομέας Ν.Κ. - Βρίσκεται εντός περιοχής μελέτης.

7. Άγιος Παντελεήμονας- Βρίσκεται εντός περιοχής μελέτης.

8. Βόρειος Τομέας ΝΚ – ΔΝΟ-

Η Επιτηρούμενη ζώνη περικλείει τις ως άνω απαγορευμένες ζώνες, καθώς και ευρύτερες παράκτιες περιοχές 

του κόλπου της Σούδας στις Δ.Ε. Σούδας και Ακρωτηρίου. Η Ζώνη Περιορισμών Ναυσιπλοΐας περιλαμβάνει το 

θαλάσσιο χώρο του όρμου της Σούδας μέχρι τα όρια της Επιτηρούμενης Ζώνης 

Νησίδας Παλαιόσουδα και του Καλαμίου.

Εντός των ζωνών ισχύουν οι διατάξεις του από 

ασφαλείας οχυρών θέσεων», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.
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ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

παραχώρησης, κάθε δικαιώματος χρήσης, διοίκησης, διαχείρισης και 

νήτων εντός της χερσαίας ή/και της θαλάσσιας ζώνης του Λιμένα Σούδας

με την λειτουργία τους και γενικώς κάθε είδους περιουσιακής φύσης δικαιωμάτων, κεκτημένων

των και δικαιωμάτων λειτουργίας, συντήρησης και εκμετάλλευσης

ε στο Λιμενικό Ταμείο Ν. Χανίων. Μέχρι τη σύναψη των σχετικών συμβάσεων παραχώρησης 

το Ταμείο, τα δικαιώματα χρήσης, διοίκησης, συνήθους διαχείρισης και εκμετάλλευσης τ

και τουριστικών λιμένων συνεχίζουν να ασκούνται από τους φορείς που τα ασκούν, εξαιρουμένης της 

τητας παραχώρησής τους σε τρίτους. 

2002 καθορίζονται τα όρια της Απαγορευμένης Ζώνης, της Επιτηρούμενης Ζώνης 

καθώς και Ζώνης Περιορισμών Ναυσιπλοΐας του Ναυτικού οχυρού Σούδας. Τα όρια των Ζωνών αποτυπώνονται 

στο Χάρτη Α.3.3. Εντός του Ναυτικού Οχυρού με την ως άνω απόφαση καθορίζονται οι κάτωθι 8 περιοχές 

Δ.Κ. (Μαράθι) – Βρίσκεται εκτός περιοχής μελέτης. 

Πρώην φυλακές Καλαμίου Σούδας - Βρίσκεται εντός περιοχής μελέτης. 

ΔΕΜ/ΣΜΜ Καλαμίου Σούδας - Βρίσκεται εντός περιοχής μελέτης. 

Κέντρο εκπομπής Π.Ν. Σούδα- Βρίσκεται εντός περιοχής μελέτης. 

Δ.Κ. (Μινώα)-Βρίσκεται εκτός περιοχής μελέτης. 

Βρίσκεται εντός περιοχής μελέτης. 

Βρίσκεται εντός περιοχής μελέτης. 

-Βρίσκεται εκτός περιοχής μελέτης 

ερικλείει τις ως άνω απαγορευμένες ζώνες, καθώς και ευρύτερες παράκτιες περιοχές 

του κόλπου της Σούδας στις Δ.Ε. Σούδας και Ακρωτηρίου. Η Ζώνη Περιορισμών Ναυσιπλοΐας περιλαμβάνει το 

θαλάσσιο χώρο του όρμου της Σούδας μέχρι τα όρια της Επιτηρούμενης Ζώνης στη νοητή ευθεία μεταξύ της 

Νησίδας Παλαιόσουδα και του Καλαμίου. 

Εντός των ζωνών ισχύουν οι διατάξεις του από Α.Ν. 376 της 14/18 Δεκ. 1936 (ΦΕΚ Α΄546) 

», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα. 
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 εκμετάλλευσης επί των 

του Λιμένα Σούδας και που σχετίζονται 

με την λειτουργία τους και γενικώς κάθε είδους περιουσιακής φύσης δικαιωμάτων, κεκτημένων οικονομικών 

καιωμάτων λειτουργίας, συντήρησης και εκμετάλλευσης υποδομών 

σύναψη των σχετικών συμβάσεων παραχώρησης 

διαχείρισης και εκμετάλλευσης των παρακάτω 

τους φορείς που τα ασκούν, εξαιρουμένης της 

της Επιτηρούμενης Ζώνης 

καθώς και Ζώνης Περιορισμών Ναυσιπλοΐας του Ναυτικού οχυρού Σούδας. Τα όρια των Ζωνών αποτυπώνονται 

στο Χάρτη Α.3.3. Εντός του Ναυτικού Οχυρού με την ως άνω απόφαση καθορίζονται οι κάτωθι 8 περιοχές 

ερικλείει τις ως άνω απαγορευμένες ζώνες, καθώς και ευρύτερες παράκτιες περιοχές 

του κόλπου της Σούδας στις Δ.Ε. Σούδας και Ακρωτηρίου. Η Ζώνη Περιορισμών Ναυσιπλοΐας περιλαμβάνει το 

στη νοητή ευθεία μεταξύ της 

Α.Ν. 376 της 14/18 Δεκ. 1936 (ΦΕΚ Α΄546) «Περί μέτρων 
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Σχέδιο Α.3.3.3.2: Ναυτικό Οχυρό Σούδας

Πηγή: ΦΕΚ 150Α/2002 

Περιοχές σε απόσταση έως 1000μ. από την οριογραμμή λατομικών περιοχών

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία 

1000μ. έξω από την οριογραμμή τους, απαγορεύεται 

ανεξάρτητου ρυμοτομικού σχεδίου ή η ανέγερση οποιουδήποτε κτίσματος, με εξαίρεση εκείνα που 

εξυπηρετούν τη λατομική δραστηριότητα

λατομικές περιοχές, άρθρο 3 παρ. 4 Ν.2115/1993). 

Σούδας και Θερίσου, οι οποίες βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη των 1000  από λατομικές περιοχές της Δ.Ε. 

Κεραμίων (βλ. Σχέδιο Α.3.3.) 

Περιοχές κατάλληλες για ανάπτυξη Π.Ε.Ρ.Π.Ο.

Με την Αριθμ. 32063/26-07-2006 ΥΑ ΠΕ.Χ.Ω.Δ.Ε. (ΦΕΚ42ΑΑΠ/2006) όπως τροποποιήθηκε με τις 

22073/23-05-2008 (ΦΕΚ 216 ΑΑΠ/5-

γενικές κατευθύνσεις για την ανάπτυξη 

(Π.Ε.Ρ.ΠΟ.) στην εκτός σχεδίου πόλεως και εκτός

2000 κατοίκους περιοχή στο νομό Χανίων

Ειδικότερα εντός της περιοχής  μελέτης εντάσσονται 2 ευρείες περιοχές οι 

πλαίσιο ως κατ’ αρχήν κατάλληλες για αναζήτηση ΠΕΡΠΟ εντός της χωρικής ενότητας 1 (Χανιά). 
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ικό Οχυρό Σούδας

Περιοχές σε απόσταση έως 1000μ. από την οριογραμμή λατομικών περιοχών 

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία «μέσα στις λατομικές περιοχές, καθώς και σε απόσταση τουλάχιστον 

1000μ. έξω από την οριογραμμή τους, απαγορεύεται η επέκταση του σχεδίου πόλεως ή δημιουργία 

ανεξάρτητου ρυμοτομικού σχεδίου ή η ανέγερση οποιουδήποτε κτίσματος, με εξαίρεση εκείνα που 

τούν τη λατομική δραστηριότητα» (Άρθρο 189 ΚΒΠΝ: Περιορισμοί έγκρισης σχεδί

παρ. 4 Ν.2115/1993). Στην περιοχή μελέτης εντοπίζονται δύο περιοχές στις Δ.Ε. 

Σούδας και Θερίσου, οι οποίες βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη των 1000  από λατομικές περιοχές της Δ.Ε. 

Περιοχές κατάλληλες για ανάπτυξη Π.Ε.Ρ.Π.Ο. 

2006 ΥΑ ΠΕ.Χ.Ω.Δ.Ε. (ΦΕΚ42ΑΑΠ/2006) όπως τροποποιήθηκε με τις 

-6-2008) και 17752/05-04-2012 (ΦΕΚ 139ΑΑΠ/2012) ΥΑ

γενικές κατευθύνσεις για την ανάπτυξη ειδικά ρυθμιζόμενης πολεοδομικής δραστηριότητας ιδιοκτητών

(Π.Ε.Ρ.ΠΟ.) στην εκτός σχεδίου πόλεως και εκτός οικισμών προ του 1923, καθώς και εκτός οικισμών 

2000 κατοίκους περιοχή στο νομό Χανίων. 

Ειδικότερα εντός της περιοχής  μελέτης εντάσσονται 2 ευρείες περιοχές οι οποίες καθορίζονται στο ως άνω 

κατάλληλες για αναζήτηση ΠΕΡΠΟ εντός της χωρικής ενότητας 1 (Χανιά). 
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«μέσα στις λατομικές περιοχές, καθώς και σε απόσταση τουλάχιστον 

η επέκταση του σχεδίου πόλεως ή δημιουργία 

ανεξάρτητου ρυμοτομικού σχεδίου ή η ανέγερση οποιουδήποτε κτίσματος, με εξαίρεση εκείνα που 

Περιορισμοί έγκρισης σχεδίου κοντά σε 

Στην περιοχή μελέτης εντοπίζονται δύο περιοχές στις Δ.Ε. 

Σούδας και Θερίσου, οι οποίες βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη των 1000  από λατομικές περιοχές της Δ.Ε. 

2006 ΥΑ ΠΕ.Χ.Ω.Δ.Ε. (ΦΕΚ42ΑΑΠ/2006) όπως τροποποιήθηκε με τις Αριθμ. 

2012 (ΦΕΚ 139ΑΑΠ/2012) ΥΑ έχουν εγκριθεί οι 

λεοδομικής δραστηριότητας ιδιοκτητών γης 

οικισμών προ του 1923, καθώς και εκτός οικισμών μέχρι 

οποίες καθορίζονται στο ως άνω 

κατάλληλες για αναζήτηση ΠΕΡΠΟ εντός της χωρικής ενότητας 1 (Χανιά).  
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• Η ευρεία περιοχή με αριθμό 3, βρίσκεται κοντά στα Τσικαλαριά και έχει

εντός της οποίας το μέγιστο επιτρεπόμ

ΠΕΡΠΟ είναι 255 στρέμματα.

• Η ευρεία περιοχή με αριθμό 4, βρίσκεται κοντά στο Νεροκούρο και έχει

εντός της οποίας το μέγιστο επιτρεπόμενο εμβαδό εδαφικών εκτάσεων που μπορεί 

ΠΕΡΠΟ είναι 730 στρέμματα.

Οι περιοχές Π.Ε.Ρ.ΠΟ., εντός της περιοχής μελέτης π

κατοικίας (άρθρο 1 παρ. Α) του από 23.2.1987 

όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το ν.2242/1994 (Α΄ 162).

περιοχών απαιτείται προηγουμένως χορήγηση βεβαίωσης από

Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, ότι η συγκεκριμένη

ορίζονται στο άρθρο 24 του ν. 2508/1997.

διάστημα δέκα ετών. Επισημαίνεται ότι έως σήμερα έχουν χορηγηθεί από το ΥΠΕΚΑ βεβαιώσεις για τρεις  

Π.Ε.Ρ.Π.Ο. εντός της ευρείας περιοχής

Οι γενικές κατευθύνσεις ειδικά ρυθμιζόμενης 

στον νομό Χανίων, που εγκρίνονται με την παρούσα, 

ενός Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκη

του Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής

λεπτομερέστερης διερευνήσεως των στοιχείων στο τοπικό επίπεδο.

Eιδικοί όροι και περιορισμοί δόμησης που σχετίζονται με λειτουργία των δικτύων υποδομής

• Ζώνη Αερολιμένα. Η ευρύτερη περιοχή του αερολιμένα 

περιορισμούς ως προς τις δραστηριότητες, τις χρήσεις και τους όρους δόμησης βάσει του 

«Κανονισμού για τη μείωση της απειλής προσκρούσεων πτηνών και ζώων σε αεροσκάφη πολιτικής 

αεροπορίας»6 της ΥΠΑ. Ειδικότερα σύμφωνα με το άρθρο 13:

o Απαγορεύεται σε ακτίνα οκτώ (8) χιλιομέτρων από το σημείο αναφοράς του αεροδρομίου, 

χωρίς την έγκριση της Διεύθυνσης Αερολιμένω

α) η ίδρυση ιχθυοκαλλιεργειών και επεξεργασίας ιχθύων,

β) η ίδρυση καταφυγίων θηραμάτων,

γ) η ίδρυση μονάδων εκτροφής πτηνών και ζώων,

δ) οι καλλιέργειες που μπορεί να προσελκύουν πτηνά,

ε) οι δραστηριότητες που μπορεί

o Ειδικά για την δραστηριότητα χώρων εναπόθεσης απορριμμάτων, υγειονομικής ταφής και /ή 

ανακύκλωσης απορριμμάτων, ο περιορισμός της προηγούμενης παραγράφου εκτείνεται σε 

ακτίνα (13) χιλιομέτρων από το σημείο αναφοράς του Αεροδρομίου.

                                                
6 Δ3/Β/26901/6554, ΦΕΚ 1091Β/2006 

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

 
ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

Η ευρεία περιοχή με αριθμό 3, βρίσκεται κοντά στα Τσικαλαριά και έχει έκταση 3723,80

το μέγιστο επιτρεπόμενο εμβαδό εδαφικών εκτάσεων που μπορεί να καθοριστεί ως 

ΠΕΡΠΟ είναι 255 στρέμματα. 

Η ευρεία περιοχή με αριθμό 4, βρίσκεται κοντά στο Νεροκούρο και έχει έκταση 5422,94 στρέμματα, 

το μέγιστο επιτρεπόμενο εμβαδό εδαφικών εκτάσεων που μπορεί 

ΠΕΡΠΟ είναι 730 στρέμματα. 

εντός της περιοχής μελέτης πολεοδομούνται για την εξυπηρέτηση χρήσεων α

παρ. Α) του από 23.2.1987 Π.Δ. (Δ΄ 166) και β’ κατοικίας του Π.Δ. 

συμπληρώθηκε με το ν.2242/1994 (Α΄ 162). Για την πολεοδόμηση των παραπάνω 

απαιτείται προηγουμένως χορήγηση βεβαίωσης από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου 

Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, ότι η συγκεκριμένη έκταση πληροί

ορίζονται στο άρθρο 24 του ν. 2508/1997. Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των πολεοδομήσεων καλύπτει 

διάστημα δέκα ετών. Επισημαίνεται ότι έως σήμερα έχουν χορηγηθεί από το ΥΠΕΚΑ βεβαιώσεις για τρεις  

Π.Ε.Ρ.Π.Ο. εντός της ευρείας περιοχής 4 (βλ. Κεφ. Α.3.3.1). 

Οι γενικές κατευθύνσεις ειδικά ρυθμιζόμενης πολεοδομικής δραστηριότητας ιδιοκτητών γης (Π.Ε.Ρ.ΠΟ.)

στον νομό Χανίων, που εγκρίνονται με την παρούσα, δύναται να τροποποιούνται στην εδαφική περιφέρεια 

Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης και με την έγκριση του αντίστοιχου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου ή 

Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης, βάσει νεώτερων δεδομένων και 

ρης διερευνήσεως των στοιχείων στο τοπικό επίπεδο. 

δόμησης που σχετίζονται με λειτουργία των δικτύων υποδομής

Η ευρύτερη περιοχή του αερολιμένα  Γ. Δασκαλογιάννης 

περιορισμούς ως προς τις δραστηριότητες, τις χρήσεις και τους όρους δόμησης βάσει του 

μείωση της απειλής προσκρούσεων πτηνών και ζώων σε αεροσκάφη πολιτικής 

της ΥΠΑ. Ειδικότερα σύμφωνα με το άρθρο 13: 

Απαγορεύεται σε ακτίνα οκτώ (8) χιλιομέτρων από το σημείο αναφοράς του αεροδρομίου, 

χωρίς την έγκριση της Διεύθυνσης Αερολιμένων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας:

) η ίδρυση ιχθυοκαλλιεργειών και επεξεργασίας ιχθύων, 

) η ίδρυση καταφυγίων θηραμάτων, 

) η ίδρυση μονάδων εκτροφής πτηνών και ζώων, 

) οι καλλιέργειες που μπορεί να προσελκύουν πτηνά, 

) οι δραστηριότητες που μπορεί να προσελκύσουν πτηνά, 

Ειδικά για την δραστηριότητα χώρων εναπόθεσης απορριμμάτων, υγειονομικής ταφής και /ή 

ανακύκλωσης απορριμμάτων, ο περιορισμός της προηγούμενης παραγράφου εκτείνεται σε 

ακτίνα (13) χιλιομέτρων από το σημείο αναφοράς του Αεροδρομίου. 
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έκταση 3723,80 στρέμματα, 

ενο εμβαδό εδαφικών εκτάσεων που μπορεί να καθοριστεί ως 

έκταση 5422,94 στρέμματα, 

το μέγιστο επιτρεπόμενο εμβαδό εδαφικών εκτάσεων που μπορεί να καθοριστεί ως 

για την εξυπηρέτηση χρήσεων α’ 

Π.Δ. 16.8.1985 (Δ΄ 416), 

Για την πολεοδόμηση των παραπάνω 

την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου 

έκταση πληροί τις προϋποθέσεις που 

Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των πολεοδομήσεων καλύπτει 

διάστημα δέκα ετών. Επισημαίνεται ότι έως σήμερα έχουν χορηγηθεί από το ΥΠΕΚΑ βεβαιώσεις για τρεις  

λεοδομικής δραστηριότητας ιδιοκτητών γης (Π.Ε.Ρ.ΠΟ.) 

ναται να τροποποιούνται στην εδαφική περιφέρεια 

του αντίστοιχου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου ή 

Πόλης, βάσει νεώτερων δεδομένων και 

δόμησης που σχετίζονται με λειτουργία των δικτύων υποδομής 

Γ. Δασκαλογιάννης υπόκειται στους κάτωθι 

περιορισμούς ως προς τις δραστηριότητες, τις χρήσεις και τους όρους δόμησης βάσει του 

μείωση της απειλής προσκρούσεων πτηνών και ζώων σε αεροσκάφη πολιτικής 

Απαγορεύεται σε ακτίνα οκτώ (8) χιλιομέτρων από το σημείο αναφοράς του αεροδρομίου, 

ν της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας: 

Ειδικά για την δραστηριότητα χώρων εναπόθεσης απορριμμάτων, υγειονομικής ταφής και /ή 

ανακύκλωσης απορριμμάτων, ο περιορισμός της προηγούμενης παραγράφου εκτείνεται σε 
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o Με αποφάσεις του Διοικητή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, μετά από εισήγηση της 

Διεύθυνσης Αερολιμένων, μπορεί να απαγορεύονται σε ακτίνα τριών χιλιάδων διακοσίων 

(3.200) μέτρων από το σημείο αναφοράς του αεροδρομίου:

α) η καλλιέργεια σιτηρών,

β) η καλλιέργεια οπορωφόρων,

γ) η άροση κατά την ημέρα,

δ) οι δραστηριότητες που προσελκύουν τρωκτικά ή έντομα,

ε) οι εγκαταστάσεις κατακράτησης υδάτων και εναπόθεσης κοπριάς ανοικτού τύπου

στ) οι εγκαταστάσεις ανοικτού τύπου για την επεξεργασία αποβλήτων,

η) οι δραστηριότητες που προσελκύουν πτηνά.

• Ζώνες διελεύσεως Γραμμών Μεταφοράς Ηλ. ενέργειας. Κατά μήκος των Γραμμών Μεταφοράς 

ηλεκτρικής ενέργειας και σε εύρος 20μ. εκατέρωθεν αυτών, έχει συσταθεί δουλεία διελεύσεως.

Ειδικότερα έχουν συσταθεί 2 τύποι δουλείας: 

επιτρέπεται η δόμηση υπό όρους τους οποίους εκδίδει η ΔΕΗ  κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου 

και η δουλεία Τύπου-2 όπου απαγορεύεται εντελώς η δόμηση. 

o Οι πύργοι των υπόψη Γραμμών Μεταφοράς που διέρχονται

εδράζονται σε τετράγωνα διαφόρων διαστάσεων τα οποία έχουν προσκτηθεί με αναγκαστική 

απαλλοτρίωση  και αποτελούν ιδιοκτησία της ΔΕΗ.

πρέπει απαραίτητα να μην εμπίπτουν μέσα σε δρόμους ή άλλους χώρου

διακινούνται οχήματα ή άλλα τροχοφόρα.

o Τόσο στα τετράγωνα έδρασης όσο και στις ΓΜ θα πρέπει να εξασφαλίζεται ελεύθερη 

προσπέλαση όλο το 24ωρο. Ο χώρος των τετραγώνων δε θα πρέπει να παραβιάζεται. Πριν 

από την έναρξη οποιασδήποτε εργασίας θα

ΔΕΗ ώστε να καθοριστούν επί τόπου τα όρια των τετραγώνων. Κατά την εκπόνηση μελετών 

θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε για τους πύργους που τυχόν βρίσκονται εντός Ο.Τ. να 

αφήνεται διάδρομος προσπελάσεως 3,0μ

o Γενικά απαγορεύεται η αναρρίχηση ατόμων στους πύργους ΓΜ της ΔΕΗ όπως και η πρόσδεση 

και στήριξη αντικειμένων σε αυτούς. Σωλήνες ύδρευσης, αποχέτευσης και αγωγοί κάθε είδους 

και οδοί θα πρέπει να βρίσκονται έξω από

μακριά από αυτά. 

o Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 81 του Κανονισμού Λατομικών εργασιών (απόφαση αρ. 

ιι/5η/Φ/17402/12.12.84 Υπουργού Ενέργειας και Φυσικών Πόρων ΦΕΚ/931/Β/31.12.84) 

απαγορεύεται η χρήση εκρηκτικ

κατακόρυφο επίπεδο των ΓΜ, καθώς και η εκτέλεση οποιασδήποτε μεταλλευτικής ή λατομικής 

εργασίας σε απόσταση μικρότερη από 70μ. από το κέντρο βάσεως των πύργων ΓΜ.
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ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

Με αποφάσεις του Διοικητή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, μετά από εισήγηση της 

Διεύθυνσης Αερολιμένων, μπορεί να απαγορεύονται σε ακτίνα τριών χιλιάδων διακοσίων 

(3.200) μέτρων από το σημείο αναφοράς του αεροδρομίου: 

α) η καλλιέργεια σιτηρών, 

λιέργεια οπορωφόρων, 

γ) η άροση κατά την ημέρα, 

δ) οι δραστηριότητες που προσελκύουν τρωκτικά ή έντομα, 

ε) οι εγκαταστάσεις κατακράτησης υδάτων και εναπόθεσης κοπριάς ανοικτού τύπου

στ) οι εγκαταστάσεις ανοικτού τύπου για την επεξεργασία αποβλήτων,

ραστηριότητες που προσελκύουν πτηνά. 

Ζώνες διελεύσεως Γραμμών Μεταφοράς Ηλ. ενέργειας. Κατά μήκος των Γραμμών Μεταφοράς 

ηλεκτρικής ενέργειας και σε εύρος 20μ. εκατέρωθεν αυτών, έχει συσταθεί δουλεία διελεύσεως.

συσταθεί 2 τύποι δουλείας: H δουλεία Τύπου – 1 που αφορά περιοχές στις οποίες 

επιτρέπεται η δόμηση υπό όρους τους οποίους εκδίδει η ΔΕΗ  κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου 

2 όπου απαγορεύεται εντελώς η δόμηση.  

Οι πύργοι των υπόψη Γραμμών Μεταφοράς που διέρχονται από την περιοχή μελέτης 

εδράζονται σε τετράγωνα διαφόρων διαστάσεων τα οποία έχουν προσκτηθεί με αναγκαστική 

απαλλοτρίωση  και αποτελούν ιδιοκτησία της ΔΕΗ. Τα τετράγωνα εδράσεως των πύργων 

πρέπει απαραίτητα να μην εμπίπτουν μέσα σε δρόμους ή άλλους χώρου

διακινούνται οχήματα ή άλλα τροχοφόρα. 

Τόσο στα τετράγωνα έδρασης όσο και στις ΓΜ θα πρέπει να εξασφαλίζεται ελεύθερη 

προσπέλαση όλο το 24ωρο. Ο χώρος των τετραγώνων δε θα πρέπει να παραβιάζεται. Πριν 

από την έναρξη οποιασδήποτε εργασίας θα πρέπει να ειδοποιείται η αρμόδια υπηρεσία της 

ΔΕΗ ώστε να καθοριστούν επί τόπου τα όρια των τετραγώνων. Κατά την εκπόνηση μελετών 

θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε για τους πύργους που τυχόν βρίσκονται εντός Ο.Τ. να 

αφήνεται διάδρομος προσπελάσεως 3,0μ. προς τον πλησιέστερο εγκεκριμένο δρόμο.

Γενικά απαγορεύεται η αναρρίχηση ατόμων στους πύργους ΓΜ της ΔΕΗ όπως και η πρόσδεση 

και στήριξη αντικειμένων σε αυτούς. Σωλήνες ύδρευσης, αποχέτευσης και αγωγοί κάθε είδους 

και οδοί θα πρέπει να βρίσκονται έξω από τα εδαφοτεμάχια έδρασης και κατά το δυνατό 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 81 του Κανονισμού Λατομικών εργασιών (απόφαση αρ. 

ιι/5η/Φ/17402/12.12.84 Υπουργού Ενέργειας και Φυσικών Πόρων ΦΕΚ/931/Β/31.12.84) 

απαγορεύεται η χρήση εκρηκτικών σε απόσταση μικρότερη από 150μ, από το αξονικό 

κατακόρυφο επίπεδο των ΓΜ, καθώς και η εκτέλεση οποιασδήποτε μεταλλευτικής ή λατομικής 

εργασίας σε απόσταση μικρότερη από 70μ. από το κέντρο βάσεως των πύργων ΓΜ.

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 

Σελ. 439 από 486 

Με αποφάσεις του Διοικητή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, μετά από εισήγηση της 

Διεύθυνσης Αερολιμένων, μπορεί να απαγορεύονται σε ακτίνα τριών χιλιάδων διακοσίων 

ε) οι εγκαταστάσεις κατακράτησης υδάτων και εναπόθεσης κοπριάς ανοικτού τύπου 

στ) οι εγκαταστάσεις ανοικτού τύπου για την επεξεργασία αποβλήτων, 

Ζώνες διελεύσεως Γραμμών Μεταφοράς Ηλ. ενέργειας. Κατά μήκος των Γραμμών Μεταφοράς 

ηλεκτρικής ενέργειας και σε εύρος 20μ. εκατέρωθεν αυτών, έχει συσταθεί δουλεία διελεύσεως. 

1 που αφορά περιοχές στις οποίες 

επιτρέπεται η δόμηση υπό όρους τους οποίους εκδίδει η ΔΕΗ  κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου 

από την περιοχή μελέτης 

εδράζονται σε τετράγωνα διαφόρων διαστάσεων τα οποία έχουν προσκτηθεί με αναγκαστική 

Τα τετράγωνα εδράσεως των πύργων 

πρέπει απαραίτητα να μην εμπίπτουν μέσα σε δρόμους ή άλλους χώρους στους οποίους 

Τόσο στα τετράγωνα έδρασης όσο και στις ΓΜ θα πρέπει να εξασφαλίζεται ελεύθερη 

προσπέλαση όλο το 24ωρο. Ο χώρος των τετραγώνων δε θα πρέπει να παραβιάζεται. Πριν 

πρέπει να ειδοποιείται η αρμόδια υπηρεσία της 

ΔΕΗ ώστε να καθοριστούν επί τόπου τα όρια των τετραγώνων. Κατά την εκπόνηση μελετών 

θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε για τους πύργους που τυχόν βρίσκονται εντός Ο.Τ. να 

. προς τον πλησιέστερο εγκεκριμένο δρόμο. 

Γενικά απαγορεύεται η αναρρίχηση ατόμων στους πύργους ΓΜ της ΔΕΗ όπως και η πρόσδεση 

και στήριξη αντικειμένων σε αυτούς. Σωλήνες ύδρευσης, αποχέτευσης και αγωγοί κάθε είδους 

τα εδαφοτεμάχια έδρασης και κατά το δυνατό 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 81 του Κανονισμού Λατομικών εργασιών (απόφαση αρ. 

ιι/5η/Φ/17402/12.12.84 Υπουργού Ενέργειας και Φυσικών Πόρων ΦΕΚ/931/Β/31.12.84) 

ών σε απόσταση μικρότερη από 150μ, από το αξονικό 

κατακόρυφο επίπεδο των ΓΜ, καθώς και η εκτέλεση οποιασδήποτε μεταλλευτικής ή λατομικής 

εργασίας σε απόσταση μικρότερη από 70μ. από το κέντρο βάσεως των πύργων ΓΜ. 



 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

 

 

o Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του 

Λατομικών Εργασιών, η θέση εδράσεως του πύργου γεωτρήσεως θα επιλέγεται έτσι ώστε 

κάθε σημείο να απέχει το λιγότερο 25μ, από την προβολή στο έδαφος των αγωγών των 

Γραμμών Μεταφοράς της ΔΕΗ.

o Σύμφωνα με το Π.Δ. 118/2006 (

καυσίμων εφόσον οι αντλίες και οι διανομείς ευρίσκονται εκτός του διαδρόμου δουλείας 

διελεύσεως  τυχόν υφιστάμενων ΓΜ ηλεκτρικής ενέργειας τάσεως μεγαλύτερης των 66.000 

Volts. Επίσης σύμφωνα με το Προ

4) «περί όρων και προϋποθέσεων εγκατάστασης και λειτουργίας πρατηρίων διανομής 

υγραερίων κλπ.», απαγορεύεται η λειτουργία τους σε απόσταση μικρότερη από 50μ. από τον 

άξονα των ΓΜ. 

o Τέλος στην περίπτωση έ

είναι εφικτό, οι ζώνες δουλείας διελεύσεως των ΓΜ να περιλαμβάνονται σε ευρύτερους 

χώρους πρασίνου ή στο προβλεπόμενο ποσοστό ακάλυπτων χώρων ώστε να αποφευχθούν 

μελλοντικά διαμαρτυρίες και εν

• Αποστάσεις ασφαλείας για τη λειτουργία 

κτιρίων που βρίσκονται σε εκτός εγκεκριμένου σχεδίου περιοχές και εκτός ορίων οικισμών, 

σύμφωνα με το Π.Δ. 209/98 (ΦΕΚ 169 Α/15

συγκοινωνίας», ανά κατηγορία οδικών αξόνων.

• Ειδικοί όροι δόμησης γύρω από

έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, σε απόσταση 

Ε.Ι.Ρ. ελαχίστου ύψους 70 μ. απαγορεύεται 

μέχρι και 500 μ. επιτρέπεται 

ανοικοδόμηση από τρίτους, σύμφωνα με τις κείμενες πολεοδομικές διατάξεις, σε γήπεδα που 

βρίσκονται μεταξύ ακτίνας 200 έως 500 μέτρα από τη βάση του ιστού του Ραδιοφωνικού Σταθμού 

Χανίων Κρήτης. Το μέγιστο 

περίπτωση κατασκευής στέγης τα 9,00 μέτρα.

όγκου τους, κτισμάτων που βρίσκονται στην ίδια περιοχή και σε ακτίνα μέχρι 200 μέτρων από τη 

βάση του ιστού του Ραδιοφωνικού Σταθμού Χανίων

Λοιπές χρήσεις γης, όροι και περιορισμοί δόμησης στον εξωαστικό χώρο

Πλέον των ειδικών δεσμεύσεων που απορρέουν από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για τις ανωτέρω περιοχές

για οποιοδήποτε δομική κατασκευή 

περιορισμούς δόμησης για τις εκτός σχεδίου περιοχές, όπως επίσης και η περιβαλλοντική νομοθεσία 

(Ν.3010/2002 και τα εκτελεστικά του διατάγματα) που ορίζει τους όρους και περιορισμούς κάτω από τους 

οποίους κατασκευάζονται και λειτουργούν οι υποχρεούμενες σε περιβαλλοντική αδειοδότηση μονάδες.

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

 
ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του ανωτέρω Κανονισμού Μεταλλευτικών και 

Λατομικών Εργασιών, η θέση εδράσεως του πύργου γεωτρήσεως θα επιλέγεται έτσι ώστε 

κάθε σημείο να απέχει το λιγότερο 25μ, από την προβολή στο έδαφος των αγωγών των 

Γραμμών Μεταφοράς της ΔΕΗ. 

Σύμφωνα με το Π.Δ. 118/2006 (ΦΕΚ 348Δ) επιτρέπεται η ίδρυση και λειτουργία πρατηρίων 

καυσίμων εφόσον οι αντλίες και οι διανομείς ευρίσκονται εκτός του διαδρόμου δουλείας 

διελεύσεως  τυχόν υφιστάμενων ΓΜ ηλεκτρικής ενέργειας τάσεως μεγαλύτερης των 66.000 

Volts. Επίσης σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα αρ. 595/1984 (ΦΕΚ218/Α/31.12.84 άρθρο 

4) «περί όρων και προϋποθέσεων εγκατάστασης και λειτουργίας πρατηρίων διανομής 

υγραερίων κλπ.», απαγορεύεται η λειτουργία τους σε απόσταση μικρότερη από 50μ. από τον 

Τέλος στην περίπτωση ένταξης περιοχών σε σχέδιο πόλεως, η Δ.Ε.Η. προτείνει, όταν αυτό 

είναι εφικτό, οι ζώνες δουλείας διελεύσεως των ΓΜ να περιλαμβάνονται σε ευρύτερους 

χώρους πρασίνου ή στο προβλεπόμενο ποσοστό ακάλυπτων χώρων ώστε να αποφευχθούν 

μελλοντικά διαμαρτυρίες και ενοχλήσεις των ενδιαφερόμενων. 

Αποστάσεις ασφαλείας για τη λειτουργία της υπεραστικής συγκοινωνίας. Η ελάχιστη απόσταση των 

βρίσκονται σε εκτός εγκεκριμένου σχεδίου περιοχές και εκτός ορίων οικισμών, 

209/98 (ΦΕΚ 169 Α/15-7-98) «Λήψη μέτρων για την ασφάλεια της υπεραστικής 

συγκοινωνίας», ανά κατηγορία οδικών αξόνων. 

Ειδικοί όροι δόμησης γύρω από το Ραδιοφωνικό Ιστό Χανίων.  Σύμφωνα με το Ν 3188/1955 όπως 

έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, σε απόσταση 300 μ. από τη βάση των Ραδιοφωνικών ιστών του 

Ε.Ι.Ρ. ελαχίστου ύψους 70 μ. απαγορεύεται κάθε ανοικοδόμηση από τρίτους. Μεταξύ 

μέχρι και 500 μ. επιτρέπεται η ανέγερση διωρόφων οικοδομών. Κατ’ 

τρίτους, σύμφωνα με τις κείμενες πολεοδομικές διατάξεις, σε γήπεδα που 

βρίσκονται μεταξύ ακτίνας 200 έως 500 μέτρα από τη βάση του ιστού του Ραδιοφωνικού Σταθμού 

Χανίων Κρήτης. Το μέγιστο ύψος των κτιρίων αυτών δεν μπορεί να υπερβεί τα 7,50 μέτρα και σε 

περίπτωση κατασκευής στέγης τα 9,00 μέτρα. Επιτρέπεται επίσης η συντήρηση, χωρίς αύξηση του 

όγκου τους, κτισμάτων που βρίσκονται στην ίδια περιοχή και σε ακτίνα μέχρι 200 μέτρων από τη 

του Ραδιοφωνικού Σταθμού Χανίων. 

Λοιπές χρήσεις γης, όροι και περιορισμοί δόμησης στον εξωαστικό χώρο 

Πλέον των ειδικών δεσμεύσεων που απορρέουν από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για τις ανωτέρω περιοχές

 εφαρμόζεται το Προεδρικό Διάταγμα 24-5-85, που ορίζει τους όρους και 

περιορισμούς δόμησης για τις εκτός σχεδίου περιοχές, όπως επίσης και η περιβαλλοντική νομοθεσία 

(Ν.3010/2002 και τα εκτελεστικά του διατάγματα) που ορίζει τους όρους και περιορισμούς κάτω από τους 

οίους κατασκευάζονται και λειτουργούν οι υποχρεούμενες σε περιβαλλοντική αδειοδότηση μονάδες.

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 

Σελ. 440 από 486 

ανωτέρω Κανονισμού Μεταλλευτικών και 

Λατομικών Εργασιών, η θέση εδράσεως του πύργου γεωτρήσεως θα επιλέγεται έτσι ώστε 

κάθε σημείο να απέχει το λιγότερο 25μ, από την προβολή στο έδαφος των αγωγών των 

ΦΕΚ 348Δ) επιτρέπεται η ίδρυση και λειτουργία πρατηρίων 

καυσίμων εφόσον οι αντλίες και οι διανομείς ευρίσκονται εκτός του διαδρόμου δουλείας 

διελεύσεως  τυχόν υφιστάμενων ΓΜ ηλεκτρικής ενέργειας τάσεως μεγαλύτερης των 66.000 

εδρικό Διάταγμα αρ. 595/1984 (ΦΕΚ218/Α/31.12.84 άρθρο 

4) «περί όρων και προϋποθέσεων εγκατάστασης και λειτουργίας πρατηρίων διανομής 

υγραερίων κλπ.», απαγορεύεται η λειτουργία τους σε απόσταση μικρότερη από 50μ. από τον 

νταξης περιοχών σε σχέδιο πόλεως, η Δ.Ε.Η. προτείνει, όταν αυτό 

είναι εφικτό, οι ζώνες δουλείας διελεύσεως των ΓΜ να περιλαμβάνονται σε ευρύτερους 

χώρους πρασίνου ή στο προβλεπόμενο ποσοστό ακάλυπτων χώρων ώστε να αποφευχθούν 

Η ελάχιστη απόσταση των 

βρίσκονται σε εκτός εγκεκριμένου σχεδίου περιοχές και εκτός ορίων οικισμών, ορίζεται 

98) «Λήψη μέτρων για την ασφάλεια της υπεραστικής 

Σύμφωνα με το Ν 3188/1955 όπως 

των Ραδιοφωνικών ιστών του 

τρίτους. Μεταξύ ακτίνας 300 

 εξαίρεση επιτρέπεται η 

τρίτους, σύμφωνα με τις κείμενες πολεοδομικές διατάξεις, σε γήπεδα που 

βρίσκονται μεταξύ ακτίνας 200 έως 500 μέτρα από τη βάση του ιστού του Ραδιοφωνικού Σταθμού 

ύψος των κτιρίων αυτών δεν μπορεί να υπερβεί τα 7,50 μέτρα και σε 

Επιτρέπεται επίσης η συντήρηση, χωρίς αύξηση του 

όγκου τους, κτισμάτων που βρίσκονται στην ίδια περιοχή και σε ακτίνα μέχρι 200 μέτρων από τη 

Πλέον των ειδικών δεσμεύσεων που απορρέουν από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για τις ανωτέρω περιοχές, 

85, που ορίζει τους όρους και 

περιορισμούς δόμησης για τις εκτός σχεδίου περιοχές, όπως επίσης και η περιβαλλοντική νομοθεσία 

(Ν.3010/2002 και τα εκτελεστικά του διατάγματα) που ορίζει τους όρους και περιορισμούς κάτω από τους 

οίους κατασκευάζονται και λειτουργούν οι υποχρεούμενες σε περιβαλλοντική αδειοδότηση μονάδες.  



 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

 

 

Α.3.3.4. Ιδιοκτησιακό καθεστώς

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κτηματικής Υπηρεσίας Χανίων, οι σημαντικές σε έκταση 

εντός της περιοχής μελέτης αφορούν κυρ

καθώς και σε απαλλοτριωμένους Αρχαιολογικούς χώρους

Άλλες σημαντικές σε έκταση ιδιοκτησίες 

που απεικονίζονται στο Σχέδιο Α.3.3 και

Αναφορικά με τα ακίνητα ιδιοκτησίας του Δήμου Χανίων, σύμφωνα με τα στοιχεία που χορηγήθηκαν από 

τη Δ/νση Πολεοδομίας, στην περιοχή μελέτης ο Δήμος Χανίων έχει

146 οικοπέδων και κτισμάτων εντός της περιοχής μελέτης

τ.μ. και το σύνολο των κτισμένων επιφανειών επί των οικοπέδων είναι της τάξης των 1

σχεδόν των οικοπέδων είναι δομημένα (εκτός από δύο οικόπεδα συνολικής επιφάν

επιφάνεια των κτισμάτων είναι 777 τ.μ. 

Αναφορικά με τη χωρική κατανομή

Χανίων (το 43% σε αριθμό και το 58

επιφάνεια βρίσκεται στην Τ.Κ. Νεροκούρου, το 8% σε αριθμό και το 4% σε οικοπεδική επιφάνεια βρίσκεται 

στην Δ.Κ. Μουρνιών, το 4% σε αριθμό και το 2% σε οικοπεδική επιφάνεια βρίσκεται στην Τ.Κ. 

Βαμβακόπουλου, το 3% σε αριθμό και το 2% σε οικοπεδική ε

3% σε αριθμό και το 1% σε οικοπεδική επιφάνεια βρίσκεται στην Τ.Κ. Θερίσου, τ

σε οικοπεδική επιφάνεια βρίσκεται στη Δ.Κ. Σούδας, 

βρίσκεται στην Τ.Κ. Περιβολίων και αντίστοιχα και στην Τ.Κ. Τσικαλαριών,

οικοπεδική έκταση βρίσκεται στην Τ.Κ. Αγυιάς

αριθμό τα οποία καταλαμβάνουν έκταση κάτω του 1%.

Πίνακας Α.3.3.4.1. Κατανομή οικοπεδικών εκτάσεων ιδιοκτησίας Δ. Χανίων στην περιοχή μελέτης  και 
κύρια χρήση αυτών.  

ΤΚ/ΔΚ 

ΑΡ. ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΟ 

ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ Α

ΤΟΥ Δ

ΧΑΝΙΩΝ 

ΣΟΥΔΑΣ 

ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ 

ΤΣΙΚΑΛΑΡΙΩΝ 

ΘΕΡΙΣΟΥ 

ΜΟΥΡΝΙΩΝ 

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

 
ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

Ιδιοκτησιακό καθεστώς 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κτηματικής Υπηρεσίας Χανίων, οι σημαντικές σε έκταση 

εντός της περιοχής μελέτης αφορούν κυρίως σε περιοχές προστασίας (δάση, ρέματα, 

καθώς και σε απαλλοτριωμένους Αρχαιολογικούς χώρους. 

Άλλες σημαντικές σε έκταση ιδιοκτησίες του Δημοσίου είναι οι περιοχές των στρατιωτικών εγκαταστάσεων 

που απεικονίζονται στο Σχέδιο Α.3.3 και οι οποίες ανήκουν στο ΥΠΕΘΑ.  

Αναφορικά με τα ακίνητα ιδιοκτησίας του Δήμου Χανίων, σύμφωνα με τα στοιχεία που χορηγήθηκαν από 

οχή μελέτης ο Δήμος Χανίων έχει την πλήρη κυριότητα σε ποσοστό 100%

εντός της περιοχής μελέτης. Η συνολική οικοπεδική επιφάνεια είναι 2

τ.μ. και το σύνολο των κτισμένων επιφανειών επί των οικοπέδων είναι της τάξης των 1

σχεδόν των οικοπέδων είναι δομημένα (εκτός από δύο οικόπεδα συνολικής επιφάνειας 1274 τ

τ.μ.  

Αναφορικά με τη χωρική κατανομή των ακινήτων του Δήμου, η πλειοψηφία τους βρίσκεται στην Δ.Κ. 

58% σε οικοπεδική επιφάνεια). Το 11% σε αριθμό και το 8% σε οικ

επιφάνεια βρίσκεται στην Τ.Κ. Νεροκούρου, το 8% σε αριθμό και το 4% σε οικοπεδική επιφάνεια βρίσκεται 

4% σε αριθμό και το 2% σε οικοπεδική επιφάνεια βρίσκεται στην Τ.Κ. 

3% σε αριθμό και το 2% σε οικοπεδική επιφάνεια βρίσκεται στην Τ.Κ. Βαρυπέτρου, το 

3% σε αριθμό και το 1% σε οικοπεδική επιφάνεια βρίσκεται στην Τ.Κ. Θερίσου, το 12% σε αριθμό και το

σε οικοπεδική επιφάνεια βρίσκεται στη Δ.Κ. Σούδας,  το 3% σε αριθμό και το 2%

στην Τ.Κ. Περιβολίων και αντίστοιχα και στην Τ.Κ. Τσικαλαριών, και το 1% σε αριθμό και 

οικοπεδική έκταση βρίσκεται στην Τ.Κ. Αγυιάς. Στην Τ.Κ. Απτέρων συγκεντρώνεται το 5% των ακινήτων σε 

αριθμό τα οποία καταλαμβάνουν έκταση κάτω του 1%. 

Κατανομή οικοπεδικών εκτάσεων ιδιοκτησίας Δ. Χανίων στην περιοχή μελέτης  και 

% 

ΑΡ. ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΟ 

ΣΥΝΟΛΟ  

%  

ΟΙΚΟΠΕΔΙΚΗΣ 

ΕΚΤΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 

ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 

ΤΟΥ ΔΚ/ΤΚ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΗΤΗΣ 

43 58 

12 19 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

3 2 

3 2 

3 1 

8 4 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 

Σελ. 441 από 486 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κτηματικής Υπηρεσίας Χανίων, οι σημαντικές σε έκταση Ιδιοκτησίες Δημοσίου 

ρέματα, αιγιαλός – παραλία), 

οι περιοχές των στρατιωτικών εγκαταστάσεων 

Αναφορικά με τα ακίνητα ιδιοκτησίας του Δήμου Χανίων, σύμφωνα με τα στοιχεία που χορηγήθηκαν από 

την πλήρη κυριότητα σε ποσοστό 100%: 

Η συνολική οικοπεδική επιφάνεια είναι 253.000 

τ.μ. και το σύνολο των κτισμένων επιφανειών επί των οικοπέδων είναι της τάξης των 114.000 τ.μ. Το σύνολο 

ειας 1274 τ.μ.) και η μέση 

του Δήμου, η πλειοψηφία τους βρίσκεται στην Δ.Κ. 

Το 11% σε αριθμό και το 8% σε οικοπεδική 

επιφάνεια βρίσκεται στην Τ.Κ. Νεροκούρου, το 8% σε αριθμό και το 4% σε οικοπεδική επιφάνεια βρίσκεται 

4% σε αριθμό και το 2% σε οικοπεδική επιφάνεια βρίσκεται στην Τ.Κ. 

πιφάνεια βρίσκεται στην Τ.Κ. Βαρυπέτρου, το 

2% σε αριθμό και το 19% 

και το 2% σε οικοπεδική έκταση 

και το 1% σε αριθμό και 1% σε 

συγκεντρώνεται το 5% των ακινήτων σε 

Κατανομή οικοπεδικών εκτάσεων ιδιοκτησίας Δ. Χανίων στην περιοχή μελέτης  και 

ΚΥΡΙΑ ΧΡΗΣΗ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

ΑΛΛΗ ΧΡΗΣΗ 

ΑΛΛΗ ΧΡΗΣΗ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 



 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

 

 

ΤΚ/ΔΚ 

ΑΡ. ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΟ 

ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ Α

ΤΟΥ Δ

ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ 

ΒΑΜΒΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 

ΒΑΡΥΠΕΤΡΟΥ 

ΑΓΥΙΑΣ 

ΑΠΤΕΡΩΝ 

Πηγή: Δ. Χανίων 

151 αγροτεμαχίων εντός της περιοχής μελέτης

αντιστοιχούν στο 26% της έκτασής της.

αφορά σε βοσκότοπους. 

 
Πίνακας Α.3.3.4.2.  Κατανομή αγροτεμαχίων

χρήση αυτών.  

ΤΚ/ΔΚ 
% ΑΡΙΘΜΟΥ

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ 

 

ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ 

ΑΝΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ Δ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΧΑΝΙΩΝ 

ΣΟΥΔΑΣ 

ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ 

ΤΣΙΚΑΛΑΡΙΩΝ 

ΘΕΡΙΣΟΥ 

ΜΟΥΡΝΙΩΝ 

ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ 

ΒΑΜΒΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 

ΒΑΡΥΠΕΤΡΟΥ 

ΑΓΥΙΑΣ 

ΑΠΤΕΡΩΝ 

Πηγή: Δ. Χανίων 

 

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

 
ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

% 

ΑΡ. ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΟ 

ΣΥΝΟΛΟ  

%  

ΟΙΚΟΠΕΔΙΚΗΣ 

ΕΚΤΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 

ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 

ΤΟΥ ΔΚ/ΤΚ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΗΤΗΣ 

11 8 

4 2 

3 2 

1 1 

5 0 

εντός της περιοχής μελέτης συνολικής έκτασης 32.000 στρεμμάτων, τα οποία 

% της έκτασής της. Η συντριπτική τους πλειοψηφία βρίσκεται στην Τ.Κ. Θερίσου, και 

ή αγροτεμαχίων ιδιοκτησίας Δ. Χανίων στην περιοχή μελέτης  και κύρια 

% ΑΡΙΘΜΟΥ 

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ  

%  

ΕΚΤΑΣΗΣ 

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ 

ΚΥΡΙΑ

ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ 

ΑΝΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ Δ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΜΕΛΕΗΤΗΣ 

2 0,3 ΜΟΝΟΕΤΕΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

9 1 ΜΟΝΟΕΤΕΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

1 0,001 ΜΟΝΟΕΤΕΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

9 0,02 ΜΟΝΟΕΤΕΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

55 98 ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΙ

9 0,3 ΜΟΝΟΕΤΕΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

9 0,1 ΜΟΝΟΕΤΕΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

1 0,01 

1 0,001 ΜΟΝΟΕΤΕΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

1 0,001 ΜΟΝΟΕΤΕΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

3 0,1 ΜΟΝΟΕΤΕΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 

Σελ. 442 από 486 

ΚΥΡΙΑ ΧΡΗΣΗ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

ΑΛΛΗ ΧΡΗΣΗ 

συνολικής έκτασης 32.000 στρεμμάτων, τα οποία 

Η συντριπτική τους πλειοψηφία βρίσκεται στην Τ.Κ. Θερίσου, και 

ιδιοκτησίας Δ. Χανίων στην περιοχή μελέτης  και κύρια 

ΚΥΡΙΑ ΧΡΗΣΗ 

 

ΜΟΝΟΕΤΕΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 

ΜΟΝΟΕΤΕΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 

ΜΟΝΟΕΤΕΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 

ΜΟΝΟΕΤΕΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 

ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΙ 

ΜΟΝΟΕΤΕΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 

ΜΟΝΟΕΤΕΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 

ΕΛΙΕΣ 

ΜΟΝΟΕΤΕΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 

ΜΟΝΟΕΤΕΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 

ΜΟΝΟΕΤΕΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 



 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

 

 

Α.3.3.5. Βασικά δίκτυα υποδομής

Οδικό Δίκτυο 

Το βασικό οδικό δίκτυο διασφαλίζει την σύνδεση της περιοχής μελέτης με την ευρύτερη περιοχή, την 

σύνδεση των οικισμών και των τοπικών διαμερισμάτων με το κέντρο του Δήμου και μεταξύ τους, τις τοπικές 

προσβάσεις εντός του Πολεοδομικού Συγκροτήματος και εντός των κατοικημένων περιοχών και την 

προσπέλαση του εξωαστικού χώρου και των δραστηριοτήτων που χωροθετούνται σε αυτόν.

Σύμφωνα με τους θεσμοθετημένους χαρακτηρισμούς του οδικού δικτύου στην περιοχή μελέτης 

περιλαμβάνονται: 

Εθνικό Οδικό Δίκτυο 

Το Πρωτεύον Εθνικό Οδικό Δίκτυο

Ν.Ε.Ο. 90 (Β.Ο.Α.Κ.) από τον Ανισόπεδο Κόμβο (Α/Κ) Μουρνιών ως και το ανατολικό όριο της περιοχής 

μελέτης. Τo τμήμα του οδικού άξονα από Α/Κ Μουρνιών ως και Α/Κ Σούδας έχει χαρακτηριστικά οδού ταχείας 

κυκλοφορίας με δύο λωρίδες ανά κατεύθυνση, διαχωριστική νησίδα, και παράπλευρο οδικό δίκτυο, χωρίς 

ισόπεδους κόμβους. Το υπόλοιπο τμήμα από Α/Κ Σούδας ως και το όριο του Δήμου στην πε

έχει διαχωριστική νησίδα και διασταυρώνεται με ισόπεδους κόμβους με το υπόλοιπο οδικό δίκτυο (Π.Ε.Ο. 90 

ΚΑΙ Επ. Ο. 42).  

Το Δευτερεύον Εθνικό Οδικό Δίκτυο

ΦΕΚ 560 ΑΑΠ/07) στο οποίο ανήκουν:

- Το τμήμα της Ν.Ε.Ο. 90 (Β.Ο.Α.Κ.) από τον Ανισόπεδο Κόμβο (Α/Κ) Μουρνιών ως και το δυτικό όριο 

της περιοχής μελέτης. Πρόκειται για τη συνέχεια του τμήματος που ανήκει στο πρωτεύο

δίκτυο. Το τμήμα εντός περιοχής μελέτης έχει χαρακτηριστικά κλ

τμήμα αυτό Περιλαμβάνεται ο Ανισόπεδος κόμβος στο Βαμβακόπουλο.

- Οι παράπλευρες οδοί (S.R.) των οδικών αξόνων του Πρωτεύοντος Εθνικού Οδικού Δικτύου. 

Πρόκειται για α) Δρόμους 

Εθνικού Οδικού Δικτύου για την διευκόλυνση της τοπικής κυκλοφορίας και την εξυπηρέτηση των πα

ρόδιων ιδιοκτησιών, καθώς και για β) δρόμους 

απαλλοτρίωσης της Εθνικής Οδού με σαφή διαχωρισμό της τοπικής 

και λειτουργούν έστω και προσωρινά ως τοπικοί παράπλευροι, οδεύουν 

την κύρια οδό και έχουν διαμορφωθεί για την διευ

εξυπηρέτηση των παρόδιων ιδιοκτησιών.

Το Τριτεύον Εθνικό Οδικό Δίκτυο

ΦΕΚ 560 ΑΑΠ/07) στο οποίο ανήκουν:

- Το τμήμα της Π.Ε.Ο. 90 εντός της περιοχής μελέτης. 

(Λεωφ. Σούδας) με μια λωρίδα κυκλοφ

βασική συνδετήρια αρτηρία μεταξύ των Χανίων και της Σούδας.

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

 
ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

Βασικά δίκτυα υποδομής 

Το βασικό οδικό δίκτυο διασφαλίζει την σύνδεση της περιοχής μελέτης με την ευρύτερη περιοχή, την 

σύνδεση των οικισμών και των τοπικών διαμερισμάτων με το κέντρο του Δήμου και μεταξύ τους, τις τοπικές 

υ Πολεοδομικού Συγκροτήματος και εντός των κατοικημένων περιοχών και την 

προσπέλαση του εξωαστικού χώρου και των δραστηριοτήτων που χωροθετούνται σε αυτόν.

Σύμφωνα με τους θεσμοθετημένους χαρακτηρισμούς του οδικού δικτύου στην περιοχή μελέτης 

Πρωτεύον Εθνικό Οδικό Δίκτυο (ΔΜΕΟ/Ε/ΟΙΚ/827/95 ΦΕΚ 735Β) στο οποίο ανήκει το τμήμα της 

Ν.Ε.Ο. 90 (Β.Ο.Α.Κ.) από τον Ανισόπεδο Κόμβο (Α/Κ) Μουρνιών ως και το ανατολικό όριο της περιοχής 

ξονα από Α/Κ Μουρνιών ως και Α/Κ Σούδας έχει χαρακτηριστικά οδού ταχείας 

κυκλοφορίας με δύο λωρίδες ανά κατεύθυνση, διαχωριστική νησίδα, και παράπλευρο οδικό δίκτυο, χωρίς 

ισόπεδους κόμβους. Το υπόλοιπο τμήμα από Α/Κ Σούδας ως και το όριο του Δήμου στην πε

έχει διαχωριστική νησίδα και διασταυρώνεται με ισόπεδους κόμβους με το υπόλοιπο οδικό δίκτυο (Π.Ε.Ο. 90 

Δευτερεύον Εθνικό Οδικό Δίκτυο (ΔΜΕΟ/Ε/ΟΙΚ/827/95 ΦΕΚ 735Β, ΔΜΕΟ ΔΜΕΟ/ο/9244/ε/1242/07 

ήκουν: 

Το τμήμα της Ν.Ε.Ο. 90 (Β.Ο.Α.Κ.) από τον Ανισόπεδο Κόμβο (Α/Κ) Μουρνιών ως και το δυτικό όριο 

της περιοχής μελέτης. Πρόκειται για τη συνέχεια του τμήματος που ανήκει στο πρωτεύο

Το τμήμα εντός περιοχής μελέτης έχει χαρακτηριστικά κλειστού αυτοκινητοδρόμου.

τμήμα αυτό Περιλαμβάνεται ο Ανισόπεδος κόμβος στο Βαμβακόπουλο. 

Οι παράπλευρες οδοί (S.R.) των οδικών αξόνων του Πρωτεύοντος Εθνικού Οδικού Δικτύου. 

υς που προβλέπονται στα πλαίσια της μελέτης και κατασκευ

Εθνικού Οδικού Δικτύου για την διευκόλυνση της τοπικής κυκλοφορίας και την εξυπηρέτηση των πα

, καθώς και για β) δρόμους που δημιουργήθηκαν άτυπα μέσα στο εύ

απαλλοτρίωσης της Εθνικής Οδού με σαφή διαχωρισμό της τοπικής από την υπερτοπική κυκλοφορία 

και λειτουργούν έστω και προσωρινά ως τοπικοί παράπλευροι, οδεύουν - 

την κύρια οδό και έχουν διαμορφωθεί για την διευκόλυνση της τοπικής κυκλοφορίας και την 

εξυπηρέτηση των παρόδιων ιδιοκτησιών. 

τεύον Εθνικό Οδικό Δίκτυο (ΔΜΕΟ/Ε/ΟΙΚ/827/95 ΦΕΚ 735Β, ΔΜΕΟ ΔΜΕΟ/ο/9244/ε/1242/07 

) στο οποίο ανήκουν: 

. 90 εντός της περιοχής μελέτης. Αποτελεί τμήμα της Παλιάς Εθνικής Οδού 

(Λεωφ. Σούδας) με μια λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, το οποίο σήμερα  

βασική συνδετήρια αρτηρία μεταξύ των Χανίων και της Σούδας. 
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ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 
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Το βασικό οδικό δίκτυο διασφαλίζει την σύνδεση της περιοχής μελέτης με την ευρύτερη περιοχή, την 

σύνδεση των οικισμών και των τοπικών διαμερισμάτων με το κέντρο του Δήμου και μεταξύ τους, τις τοπικές 

υ Πολεοδομικού Συγκροτήματος και εντός των κατοικημένων περιοχών και την 

προσπέλαση του εξωαστικού χώρου και των δραστηριοτήτων που χωροθετούνται σε αυτόν. 

Σύμφωνα με τους θεσμοθετημένους χαρακτηρισμούς του οδικού δικτύου στην περιοχή μελέτης 

(ΔΜΕΟ/Ε/ΟΙΚ/827/95 ΦΕΚ 735Β) στο οποίο ανήκει το τμήμα της 

Ν.Ε.Ο. 90 (Β.Ο.Α.Κ.) από τον Ανισόπεδο Κόμβο (Α/Κ) Μουρνιών ως και το ανατολικό όριο της περιοχής 

ξονα από Α/Κ Μουρνιών ως και Α/Κ Σούδας έχει χαρακτηριστικά οδού ταχείας 

κυκλοφορίας με δύο λωρίδες ανά κατεύθυνση, διαχωριστική νησίδα, και παράπλευρο οδικό δίκτυο, χωρίς 

ισόπεδους κόμβους. Το υπόλοιπο τμήμα από Α/Κ Σούδας ως και το όριο του Δήμου στην περιοχή Καλάμι δεν 

έχει διαχωριστική νησίδα και διασταυρώνεται με ισόπεδους κόμβους με το υπόλοιπο οδικό δίκτυο (Π.Ε.Ο. 90 

(ΔΜΕΟ/Ε/ΟΙΚ/827/95 ΦΕΚ 735Β, ΔΜΕΟ ΔΜΕΟ/ο/9244/ε/1242/07 

Το τμήμα της Ν.Ε.Ο. 90 (Β.Ο.Α.Κ.) από τον Ανισόπεδο Κόμβο (Α/Κ) Μουρνιών ως και το δυτικό όριο 

της περιοχής μελέτης. Πρόκειται για τη συνέχεια του τμήματος που ανήκει στο πρωτεύον εθνικό 

ειστού αυτοκινητοδρόμου. Στο 

Οι παράπλευρες οδοί (S.R.) των οδικών αξόνων του Πρωτεύοντος Εθνικού Οδικού Δικτύου. 

που προβλέπονται στα πλαίσια της μελέτης και κατασκευής αξόνων του 

Εθνικού Οδικού Δικτύου για την διευκόλυνση της τοπικής κυκλοφορίας και την εξυπηρέτηση των πα-

που δημιουργήθηκαν άτυπα μέσα στο εύρος 

από την υπερτοπική κυκλοφορία 

 εν γένει - παράλληλα με 

κόλυνση της τοπικής κυκλοφορίας και την 

ΔΜΕΟ/ο/9244/ε/1242/07 

Αποτελεί τμήμα της Παλιάς Εθνικής Οδού 

το οποίο σήμερα  λειτουργεί ως η 
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- Το τμήμα της Ε.Ο. "94" "Χανιά 

για τον οδικό άξονα που περιλαμβάνει την οδό Μανούσου Κούνδ

χαρακτηριστικά του οδικού άξονα, είναι αναντίστοιχα του ρόλου του ως μοναδικής διασυνδετήριας 

οδού της Πόλης των Χανίων με το αεροδρόμιο Ι. Δασκαλογιάννης. 

- Οι παράπλευρες οδοί (S.R.) των οδικών αξόνων του 

Πρόκειται για α) Δρόμους 

Εθνικού Οδικού Δικτύου για την διευκόλυνση της τοπικής κυκλοφορίας και την εξυπηρέτηση των πα

ρόδιων ιδιοκτησιών, καθώς και για β) δρόμους 

απαλλοτρίωσης της Εθνικής Οδού με σαφή διαχωρισμό της τοπικής από την υπερτοπική κυκλοφορία 

και λειτουργούν έστω και προσωρινά ως τοπικοί παράπλευροι, οδεύουν 

την κύρια οδό και έχουν διαμορφωθεί 

εξυπηρέτηση των παρόδιων ιδιοκτησιών.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την ΔΜΕΟ/ε/0/670/19.6.2001 το σύνολο του ΒΟΑΚ (Ε.Ο.90) 

τμήματα που κατατάσσονται στο πρωτεύον όσο και τα τμήματα που κατατάσσον

οδικό δίκτυο- έχει χαρακτηρισθεί ως οδός ταχείας κυκλοφορίας. Ο ΒΟΑΚ είχε συμπεριληφθεί αρχικά στο  

Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών(ΔΔΜ), 

προγραμματισμού έργων Διευρωπαϊκών Δικτύων 

έργων προτεραιότητας με χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2020

Στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ ξεκίνησαν έργα αναβάθμισης των χαρακτηριστικών τμημάτων του ΒΟΑΚ  τα οποία 

ολοκληρώνονται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ μέσω του 

• Η βελτίωση της οδού Καστέλλι 

• Η κατασκευή του 2ου κλάδου στη παράκαμψη Χανίων, μήκους περίπου 4,5 χλμ.

• Η κατασκευή ανισόπεδου κόμβου Σούδας στο νομό Χανίων 

Επίσης ολοκληρώθηκε η μελέτη και προγραμματίζεται η κατασκευή οδικού άξονα διασύνδεσης του ΒΟΑΚ 

με την  πόλη των Χανίων από τον Α/Κ Μουρνιών προς

Οι κυριότερες ανάγκες που εντοπίζονται στο Εθνικό Οδικό δίκτυο αφορούν:

• Στην αναβάθμιση των χαρακτηριστικών των 

ΒΟΑΚ (Σούδα – Καλάμι) που δεν 

τμήμα για το οποίο δεν έχουν ολοκληρωθεί οι απαιτούμενες μελέτες και δεν περιλαμβάνεται στον 

προγραμματισμό του Ε.Π. «Ενίσχυση τη

• Στην αναβάθμιση της οδικής σύνδεσης της Πόλης των Χανίων και του ΒΟΑΚ με το αεροδρόμιο, με 

παράκαμψη των οικιστικών υποδοχέων για αποφυγή διαμπερούς κυκλοφορίας. 

• Στην περιφερειακή σύνδεση μεταξύ ΒΟΑΚ 

κυκλοφορίας. 

                                                
7 Σύμφωνα με τον Εκτελεστικό Οργανισμό των Δ.Δ.Μ. http://tentea.ec.europa.eu/en/ten
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ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

Το τμήμα της Ε.Ο. "94" "Χανιά - Αεροδρόμιο" που βρίσκεται εντός της περιοχής μελέτης. Πρόκειται 

για τον οδικό άξονα που περιλαμβάνει την οδό Μανούσου Κούνδουρου και τη Λ. Ακρωτηρίου. Τα 

χαρακτηριστικά του οδικού άξονα, είναι αναντίστοιχα του ρόλου του ως μοναδικής διασυνδετήριας 

οδού της Πόλης των Χανίων με το αεροδρόμιο Ι. Δασκαλογιάννης.  

Οι παράπλευρες οδοί (S.R.) των οδικών αξόνων του Δευτερεύοντος Εθνικ

υς που προβλέπονται στα πλαίσια της μελέτης και κατασκευής αξόνων του 

Εθνικού Οδικού Δικτύου για την διευκόλυνση της τοπικής κυκλοφορίας και την εξυπηρέτηση των πα

, καθώς και για β) δρόμους που δημιουργήθηκαν άτυπα μέσα στο εύ

απαλλοτρίωσης της Εθνικής Οδού με σαφή διαχωρισμό της τοπικής από την υπερτοπική κυκλοφορία 

και λειτουργούν έστω και προσωρινά ως τοπικοί παράπλευροι, οδεύουν - 

την κύρια οδό και έχουν διαμορφωθεί για την διευκόλυνση της τοπικής κυκλοφορίας και την 

εξυπηρέτηση των παρόδιων ιδιοκτησιών. 

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την ΔΜΕΟ/ε/0/670/19.6.2001 το σύνολο του ΒΟΑΚ (Ε.Ο.90) 

τμήματα που κατατάσσονται στο πρωτεύον όσο και τα τμήματα που κατατάσσονται στο δευτερεύον εθνικό 

έχει χαρακτηρισθεί ως οδός ταχείας κυκλοφορίας. Ο ΒΟΑΚ είχε συμπεριληφθεί αρχικά στο  

υρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών(ΔΔΜ), ωστόσο σύμφωνα με την τελευταία αναθεώρηση του 

προγραμματισμού έργων Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών (2011) δεν περιλαμβάνεται μεταξύ των 30 

έργων προτεραιότητας με χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης το 20207. 

Στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ ξεκίνησαν έργα αναβάθμισης των χαρακτηριστικών τμημάτων του ΒΟΑΚ  τα οποία 

ολοκληρώνονται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ μέσω του Ε.Π. «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας»

Η βελτίωση της οδού Καστέλλι – Κολυμπάρι - Γαλατάς, μήκους 30 χλμ. 

κλάδου στη παράκαμψη Χανίων, μήκους περίπου 4,5 χλμ.

Η κατασκευή ανισόπεδου κόμβου Σούδας στο νομό Χανίων  

ελέτη και προγραμματίζεται η κατασκευή οδικού άξονα διασύνδεσης του ΒΟΑΚ 

Α/Κ Μουρνιών προς  Χανιά. 

Οι κυριότερες ανάγκες που εντοπίζονται στο Εθνικό Οδικό δίκτυο αφορούν: 

αναβάθμιση των χαρακτηριστικών των υπολειπόμενου εντός περιοχής μελέτης τμήματος

που δεν έχει χαρακτηριστικά οδού ταχείας κυκλοφορίας. Πρόκειται για 

τμήμα για το οποίο δεν έχουν ολοκληρωθεί οι απαιτούμενες μελέτες και δεν περιλαμβάνεται στον 

προγραμματισμό του Ε.Π. «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας». 

Στην αναβάθμιση της οδικής σύνδεσης της Πόλης των Χανίων και του ΒΟΑΚ με το αεροδρόμιο, με 

παράκαμψη των οικιστικών υποδοχέων για αποφυγή διαμπερούς κυκλοφορίας. 

Στην περιφερειακή σύνδεση μεταξύ ΒΟΑΚ – Λιμένα Σούδας για την αποφυγή δ

Σύμφωνα με τον Εκτελεστικό Οργανισμό των Δ.Δ.Μ. http://tentea.ec.europa.eu/en/ten-t_projects 
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Σελ. 444 από 486 

Αεροδρόμιο" που βρίσκεται εντός της περιοχής μελέτης. Πρόκειται 

ουρου και τη Λ. Ακρωτηρίου. Τα 

χαρακτηριστικά του οδικού άξονα, είναι αναντίστοιχα του ρόλου του ως μοναδικής διασυνδετήριας 

Εθνικού Οδικού Δικτύου. 

που προβλέπονται στα πλαίσια της μελέτης και κατασκευής αξόνων του 

Εθνικού Οδικού Δικτύου για την διευκόλυνση της τοπικής κυκλοφορίας και την εξυπηρέτηση των πα-

μιουργήθηκαν άτυπα μέσα στο εύρος 

απαλλοτρίωσης της Εθνικής Οδού με σαφή διαχωρισμό της τοπικής από την υπερτοπική κυκλοφορία 

 εν γένει - παράλληλα με 

κόλυνση της τοπικής κυκλοφορίας και την 

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την ΔΜΕΟ/ε/0/670/19.6.2001 το σύνολο του ΒΟΑΚ (Ε.Ο.90) –τόσο τα 

ται στο δευτερεύον εθνικό 

έχει χαρακτηρισθεί ως οδός ταχείας κυκλοφορίας. Ο ΒΟΑΚ είχε συμπεριληφθεί αρχικά στο  

ωστόσο σύμφωνα με την τελευταία αναθεώρηση του 

Μεταφορών (2011) δεν περιλαμβάνεται μεταξύ των 30 

Στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ ξεκίνησαν έργα αναβάθμισης των χαρακτηριστικών τμημάτων του ΒΟΑΚ  τα οποία 

Ε.Π. «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας»: 

κλάδου στη παράκαμψη Χανίων, μήκους περίπου 4,5 χλμ. 

ελέτη και προγραμματίζεται η κατασκευή οδικού άξονα διασύνδεσης του ΒΟΑΚ 

εντός περιοχής μελέτης τμήματος του 

έχει χαρακτηριστικά οδού ταχείας κυκλοφορίας. Πρόκειται για 

τμήμα για το οποίο δεν έχουν ολοκληρωθεί οι απαιτούμενες μελέτες και δεν περιλαμβάνεται στον 

Στην αναβάθμιση της οδικής σύνδεσης της Πόλης των Χανίων και του ΒΟΑΚ με το αεροδρόμιο, με 

παράκαμψη των οικιστικών υποδοχέων για αποφυγή διαμπερούς κυκλοφορίας.  

Λιμένα Σούδας για την αποφυγή διαμπερούς 
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- Πρόκειται για οδικές συνδέσεις οι  οποίες προβλέπονται στο ισχύον ΓΠΣ, χωρίς ωστόσο να 

έχουν ολοκληρωθεί ως σήμερα οι απαιτούμενες μελέτες και χωρίς να υπάρχουν 

οριστικοποιημένες χαράξεις. 

• Στη δημιουργία κατάλληλων χώρων στάσης και 

Οδικού Δικτύου, για την εξυπηρέτηση των ΚΤΕΛ αλλά και των διερχόμενων οχημάτων. 

Επισημαίνεται ότι σήμερα η στάθμευση και στάση γίνεται επί της οδού, γεγονός που αποτελεί βασικό 

παράγοντα υποβάθμισης της οδικής 

• Στη βελτίωση των χαρακτηριστικών του εθνικού δικού δικτύου στα τμήματα εντός οικισμών. 

Εντοπίζονται ελλείψεις στη σήμανση και σηματοδότηση

διέρχονται  από τις Π.Ε. της Σούδας και το Καλάμι 

διέλευσης πεζών και στάσης για τους διερχόμενους οδηγούς και τις αστικές και υπεραστικές 

συγκοινωνίες.  

Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο 

Το Πρωτεύον Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο

95), περιλαμβάνει: 

- Το τμήμα της Επαρχιακής Οδού (Επ.Ο.) 27 "Χανιά 

εντός της περιοχής μελέτης.

- Την Επ. Ο. 34 “Χανιά – Πασακάκι 

- To τμήμα της Επ.Ο. 35 “Χανιά 

- Τo τμήμα της Επ. Ο. 36 “Χανιά 

- To τμήμα της Επ.Ο. 37 “Περιφερειακή Δαράτσου

περιοχής μελέτης. 

- To τμήμα της Επ.Ο. 38 “Προφ. Ηλίας 

της περιοχής μελέτης. 

- To τμήμα της Επ.Ο. 41 “Σούδα 

- To τμήμα της Επ. Ο. 42 “Μεγάλα Χωράφια 

μελέτης. 

Το Δευτερεύον Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο

95), περιλαμβάνει: 

- To τμήμα της Επ. Ο. 36 “Νεροκούρου 

- Τμήματα του πρωτεύοντος επαρχιακού δικτύου τα οποία αντικαταστάθηκαν με νέες χαράξεις.

- Τις παράπλευρες οδούς (S.

Οδικού Δικτύου. 

Την τρέχουσα περίοδο στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ συνεχίζεται από την Π.Ε. Χανίων 

μελετών και έργων του Γ’ ΚΠΣ: 

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

 
ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

Πρόκειται για οδικές συνδέσεις οι  οποίες προβλέπονται στο ισχύον ΓΠΣ, χωρίς ωστόσο να 

έχουν ολοκληρωθεί ως σήμερα οι απαιτούμενες μελέτες και χωρίς να υπάρχουν 

οριστικοποιημένες χαράξεις.  

Στη δημιουργία κατάλληλων χώρων στάσης και βραχύχρονης στάθμευσης κατά μήκος του Εθνικού 

Οδικού Δικτύου, για την εξυπηρέτηση των ΚΤΕΛ αλλά και των διερχόμενων οχημάτων. 

Επισημαίνεται ότι σήμερα η στάθμευση και στάση γίνεται επί της οδού, γεγονός που αποτελεί βασικό 

παράγοντα υποβάθμισης της οδικής ασφάλειας. 

Στη βελτίωση των χαρακτηριστικών του εθνικού δικού δικτύου στα τμήματα εντός οικισμών. 

Εντοπίζονται ελλείψεις στη σήμανση και σηματοδότηση, ιδιαίτερα στα τμήματα της Π.Ε.Ο. 90 που 

Π.Ε. της Σούδας και το Καλάμι είναι προβληματική η απουσία σημείων ασφαλούς 

διέλευσης πεζών και στάσης για τους διερχόμενους οδηγούς και τις αστικές και υπεραστικές 

Πρωτεύον Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο (Β.Δ. 6-2-1956, ΦΕΚ 47/Α/56 και ΔΜΕΟ/ε/0/266,

Το τμήμα της Επαρχιακής Οδού (Επ.Ο.) 27 "Χανιά – Αλικιανός – Ν. Ρουμάτα 

εντός της περιοχής μελέτης. 

Πασακάκι – Περιβόλια – Θέρισος”. 

τμήμα της Επ.Ο. 35 “Χανιά – Μουρνιές – Παναγιά” που βρίσκεται εντός της περιοχής μελέτης.

τμήμα της Επ. Ο. 36 “Χανιά – Νεροκούρου”. 

τμήμα της Επ.Ο. 37 “Περιφερειακή Δαράτσου– Μουρνιές – Σούδα” που βρίσκεται εντός της 

τμήμα της Επ.Ο. 38 “Προφ. Ηλίας – Κουνουπιδιανά – διακλ. Αεροδρομίου” που βρίσκεται εντός 

τμήμα της Επ.Ο. 41 “Σούδα - Κορακιές” που βρίσκεται εντός της περιοχής μελέτης.

Ο. 42 “Μεγάλα Χωράφια – Στύλος – Νέο Χωριό” που βρίσκεται εντός της περιοχής 

Δευτερεύον Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο (Β.Δ. 6-2-1956, ΦΕΚ 47/Α/56 και ΔΜΕΟ/ε/0/266,

τμήμα της Επ. Ο. 36 “Νεροκούρου - Θέρισο” που βρίσκεται εντός της περιοχής μελέτης.

ρωτεύοντος επαρχιακού δικτύου τα οποία αντικαταστάθηκαν με νέες χαράξεις.

.R.) των οδικών αξόνων του Πρωτεύοντος και Δευτερεύοντος Επαρχιακού 

Την τρέχουσα περίοδο στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ συνεχίζεται από την Π.Ε. Χανίων 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 
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Πρόκειται για οδικές συνδέσεις οι  οποίες προβλέπονται στο ισχύον ΓΠΣ, χωρίς ωστόσο να 

έχουν ολοκληρωθεί ως σήμερα οι απαιτούμενες μελέτες και χωρίς να υπάρχουν 

βραχύχρονης στάθμευσης κατά μήκος του Εθνικού 

Οδικού Δικτύου, για την εξυπηρέτηση των ΚΤΕΛ αλλά και των διερχόμενων οχημάτων. 

Επισημαίνεται ότι σήμερα η στάθμευση και στάση γίνεται επί της οδού, γεγονός που αποτελεί βασικό 

Στη βελτίωση των χαρακτηριστικών του εθνικού δικού δικτύου στα τμήματα εντός οικισμών.  

, ιδιαίτερα στα τμήματα της Π.Ε.Ο. 90 που 

τική η απουσία σημείων ασφαλούς 

διέλευσης πεζών και στάσης για τους διερχόμενους οδηγούς και τις αστικές και υπεραστικές 

1956, ΦΕΚ 47/Α/56 και ΔΜΕΟ/ε/0/266, ΦΕΚ 293/Β/ 

Ν. Ρουμάτα - …) που βρίσκεται 

τός της περιοχής μελέτης. 

Σούδα” που βρίσκεται εντός της 

διακλ. Αεροδρομίου” που βρίσκεται εντός 

Κορακιές” που βρίσκεται εντός της περιοχής μελέτης. 

που βρίσκεται εντός της περιοχής 

1956, ΦΕΚ 47/Α/56 και ΔΜΕΟ/ε/0/266, ΦΕΚ 293/Β/ 

Θέρισο” που βρίσκεται εντός της περιοχής μελέτης. 

ρωτεύοντος επαρχιακού δικτύου τα οποία αντικαταστάθηκαν με νέες χαράξεις. 

.) των οδικών αξόνων του Πρωτεύοντος και Δευτερεύοντος Επαρχιακού 

Την τρέχουσα περίοδο στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ συνεχίζεται από την Π.Ε. Χανίων η υλοποίηση κάτωθι 
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• Η βελτίωση της Επ. Ο. 27 

• Βελτιώσεις και Αποκαταστάσεις του Επαρχιακού οδικού δικτύου εντός ορίων των Δ.Ε. 

Σούδας 

• Αντικατάσταση και συμπλήρωση της οριζόντιας και κατακόρυφης Σήμανσης τμημάτων του 

Επαρχιακού οδικού δικτύου του 

Επιπρόσθετα υλοποιούνται τα κάτωθι νέα  έργα και μελέτες

• Η υλοποίηση του Δρόμου σύνδεσης των περιαστικών Δήμων της πόλεως των Χανίων. (Επ. 37 και 

τμήματα με νέα Χάραξη). Το έργο

στην διαδικασία υλοποίησης των αναγκαστικών απαλλοτριώσεων.

• Μελέτη βελτίωσης κατά τμήματα της Επ. Ο. 27

• Μελέτη βελτίωσης κατά τμήματα της Επ. Ο. 36

• Αποκατάσταση βατότητας και βελτίωση οδικού δικτύου 

Οι κυριότερες ανάγκες που εντοπ

προγραμματισμένα έργα αφορούν: 

• Στη βελτίωση των χαρακτηριστικών 

• Στη βελτίωση των χαρακτηριστικών του επαρχιακού οδικού δικτύου σε όλα τα τμήματα εντός 

οικισμών. Εντοπίζονται ελλείψεις στα γεωμετρικά τους χαρακτηριστικά, στη σήμανση και 

σηματοδότηση. Ιδιαίτερα στους οικισμούς Βαμβακόπουλο, Μουρνιές, Περιβόλια, Αγυιά, Επισκοπή, οι 

οποίοι διχοτομούνται από τις Επαρχιακές οδούς 27, 34, 35 είναι προβληματική η απουσία σημείων 

ασφαλούς διέλευσης πεζών και στάσης για τους διερχόμενους οδηγούς και τις αστικές και 

υπεραστικές συγκοινωνίες. 

Το Κύριο Δημοτικό Οδικό Δίκτυο

των οικισμών οι οποίοι δεν κατατάσσονται στις προηγού

αφορούν στα γεωμετρικά χαρακτηριστικά, ανάγκες συντήρησης του οδοστρώματος, αλλά και των 

επικαλύψεων των φρεατίων ομβρίων υδάτων. Διαπιστώνονται ανάγκες στην κατακόρυφη και οριζόντια 

σήμανση. Ο Δήμος Χανίων, έχει την αρμοδιότητα συντήρησης και επέκτασης του Κύριου Δημοτικού οδικού 

δικτύου καθώς και του συνόλου των Δημοτικών οδών. Η έλλειψη πόρων αποτελεί βασικό πρόβλημα στην 

υλοποίηση των αναγκαίων έργων. 

Υποδομές μέσων μαζικής μεταφοράς

Φορείς λειτουργίας των μέσων μαζικής μεταφοράς στην περιοχή μελέτης είναι οι εταιρείες Αστικών και 

Υπεραστικών Κ.Τ.Ε.Λ. Τα λεωφορεία των Αστικών και Υπεραστικών Κ.Τ.Ε.Λ. συνδέουν τις συνοικίες των 

Χανίων με τους υπόλοιπους οικισμούς αλλά και την ευρύτερη περιοχή. Στην περιοχή μελ

από την εταιρεία Κ.Τ.Ε.Λ. ΧΑΝΊΩΝ – 

Υπεραστικών γραμμών Χανιά -

εποχικές ανάγκες της γραμμής αυτής

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

 
ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

Βελτιώσεις και Αποκαταστάσεις του Επαρχιακού οδικού δικτύου εντός ορίων των Δ.Ε. 

Αντικατάσταση και συμπλήρωση της οριζόντιας και κατακόρυφης Σήμανσης τμημάτων του 

Επαρχιακού οδικού δικτύου του Δήμου Χανίων 

Επιπρόσθετα υλοποιούνται τα κάτωθι νέα  έργα και μελέτες: 

υλοποίηση του Δρόμου σύνδεσης των περιαστικών Δήμων της πόλεως των Χανίων. (Επ. 37 και 

τμήματα με νέα Χάραξη). Το έργο είναι ενταγμένο στο ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου

στην διαδικασία υλοποίησης των αναγκαστικών απαλλοτριώσεων. 

Μελέτη βελτίωσης κατά τμήματα της Επ. Ο. 27 

Μελέτη βελτίωσης κατά τμήματα της Επ. Ο. 36 

Αποκατάσταση βατότητας και βελτίωση οδικού δικτύου  

Οι κυριότερες ανάγκες που εντοπίζονται στο Επαρχιακό Οδικό δίκτυο και δεν εντάσσονται στα 

των χαρακτηριστικών των Επ. Ο. 34 και 35. 

Στη βελτίωση των χαρακτηριστικών του επαρχιακού οδικού δικτύου σε όλα τα τμήματα εντός 

ελλείψεις στα γεωμετρικά τους χαρακτηριστικά, στη σήμανση και 

Ιδιαίτερα στους οικισμούς Βαμβακόπουλο, Μουρνιές, Περιβόλια, Αγυιά, Επισκοπή, οι 

οποίοι διχοτομούνται από τις Επαρχιακές οδούς 27, 34, 35 είναι προβληματική η απουσία σημείων 

ούς διέλευσης πεζών και στάσης για τους διερχόμενους οδηγούς και τις αστικές και 

υπεραστικές συγκοινωνίες.  

Κύριο Δημοτικό Οδικό Δίκτυο, αποτελείται κατά κύριο λόγο από τους βασικούς δρόμους σύνδεσης 

των οικισμών οι οποίοι δεν κατατάσσονται στις προηγούμενες κατηγορίες. Εντοπίζονται προβλήματα που 

αφορούν στα γεωμετρικά χαρακτηριστικά, ανάγκες συντήρησης του οδοστρώματος, αλλά και των 

επικαλύψεων των φρεατίων ομβρίων υδάτων. Διαπιστώνονται ανάγκες στην κατακόρυφη και οριζόντια 

ει την αρμοδιότητα συντήρησης και επέκτασης του Κύριου Δημοτικού οδικού 

δικτύου καθώς και του συνόλου των Δημοτικών οδών. Η έλλειψη πόρων αποτελεί βασικό πρόβλημα στην 

Υποδομές μέσων μαζικής μεταφοράς 

έσων μαζικής μεταφοράς στην περιοχή μελέτης είναι οι εταιρείες Αστικών και 

Υπεραστικών Κ.Τ.Ε.Λ. Τα λεωφορεία των Αστικών και Υπεραστικών Κ.Τ.Ε.Λ. συνδέουν τις συνοικίες των 

Χανίων με τους υπόλοιπους οικισμούς αλλά και την ευρύτερη περιοχή. Στην περιοχή μελ

 ΡΕΘΥΜΝΟΥ Α.Ε. τα κάτωθι δρομολόγια, με αναχωρήσεις από τα Χανιά:

- Ρέθυμνο – Ηράκλειο (η συχνότητα προσαρμόζεται σύμφωνα με τις 

εποχικές ανάγκες της γραμμής αυτής):  

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
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Βελτιώσεις και Αποκαταστάσεις του Επαρχιακού οδικού δικτύου εντός ορίων των Δ.Ε. Θερίσου και 

Αντικατάσταση και συμπλήρωση της οριζόντιας και κατακόρυφης Σήμανσης τμημάτων του 

υλοποίηση του Δρόμου σύνδεσης των περιαστικών Δήμων της πόλεως των Χανίων. (Επ. 37 και 

Νήσων Αιγαίου βρίσκεται 

δίκτυο και δεν εντάσσονται στα 

Στη βελτίωση των χαρακτηριστικών του επαρχιακού οδικού δικτύου σε όλα τα τμήματα εντός 

ελλείψεις στα γεωμετρικά τους χαρακτηριστικά, στη σήμανση και 

Ιδιαίτερα στους οικισμούς Βαμβακόπουλο, Μουρνιές, Περιβόλια, Αγυιά, Επισκοπή, οι 

οποίοι διχοτομούνται από τις Επαρχιακές οδούς 27, 34, 35 είναι προβληματική η απουσία σημείων 

ούς διέλευσης πεζών και στάσης για τους διερχόμενους οδηγούς και τις αστικές και 

, αποτελείται κατά κύριο λόγο από τους βασικούς δρόμους σύνδεσης 

μενες κατηγορίες. Εντοπίζονται προβλήματα που 

αφορούν στα γεωμετρικά χαρακτηριστικά, ανάγκες συντήρησης του οδοστρώματος, αλλά και των 

επικαλύψεων των φρεατίων ομβρίων υδάτων. Διαπιστώνονται ανάγκες στην κατακόρυφη και οριζόντια 

ει την αρμοδιότητα συντήρησης και επέκτασης του Κύριου Δημοτικού οδικού 

δικτύου καθώς και του συνόλου των Δημοτικών οδών. Η έλλειψη πόρων αποτελεί βασικό πρόβλημα στην 

έσων μαζικής μεταφοράς στην περιοχή μελέτης είναι οι εταιρείες Αστικών και 

Υπεραστικών Κ.Τ.Ε.Λ. Τα λεωφορεία των Αστικών και Υπεραστικών Κ.Τ.Ε.Λ. συνδέουν τις συνοικίες των 

Χανίων με τους υπόλοιπους οικισμούς αλλά και την ευρύτερη περιοχή. Στην περιοχή μελέτης υλοποιούνται 

ΡΕΘΥΜΝΟΥ Α.Ε. τα κάτωθι δρομολόγια, με αναχωρήσεις από τα Χανιά: 

η συχνότητα προσαρμόζεται σύμφωνα με τις 
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- Χανιά - Βρύσες - Γεωργιούπολη 

Χανιά.  Τιμή εισιτηρίου = 7,60 

- Χανιά - Γεωργιούπολη - 

Γεωργιούπολη – Χανιά. Τιμή εισιτηρίου 13,80 

Υπεραστικών (Κεντρικών) γραμμών

- Χανιά - Καστέλι  και Καστέλι 

εισιτηρίου 4,70 €. Διάρκεια διαδρομής περίπου 45'.

- Χανιά - Σφακιά (Χώρα Σφακιών) και Σφακιά 

εκτός Κυριακής. Τιμή εισιτηρίου  7,60 

- Χανιά - Παλαιόχωρα  και Παλαιόχωρα 

εισιτηρίου 7,60 €. Διάρκεια διαδρομής  περίπου 90'.

- Χανιά - Αγία Ειρήνη (Φαραγγι) 

ημερησίως ανά κατεύθυνση. Τιμή εισιτηρίου  7,10 

- Χανιά - Α. Τριάδα – Χορδάκι και Χορδάκι 

κατεύθυνση εκτός Σαββάτου και Κυριακής. Τιμή εισιτηρίου  2,30 

30΄.  

- Χανιά - Θέρισο και Θέρισο 

Κυριακής. Τιμή εισιτηρίου 2,30 

- Χανιά – Σταυρός και Σταυρός Χανιά. Ένα δρομολόγιο ημερησίως ανά κατεύθυνση εκτός Κυριακής. 

 Τιμή εισιτηρίου = 2,10 €. Διάρκεια διαδρομής 

- Χανιά - Σταλός - Αγια Μαρίνα 

- Κολυμπάρι  και Κολυμπάρι 

Αγία Μαρίνα - Σταλός – Χανιά. Τρία ως έξι δροομολ

διαδρομής περίπου 30'.   

- Χανιά – Μεσκλά και Μεσκλά 

και Κυριακής. Τιμή εισιτηρίου = 2,60 

- Χανιά – Ποντικιανά και Ποντικιανά 

Σαββάτου και Κυριακής. Τιμή εισιτηρίου 3,50 

- Χανιά - Βατόλακος - Σκηνέ 

δρομολόγια ημερησίως ανά κατεύθυνση εκτός Κυριακής. Τιμή εισιτηρίου 2,10 

περίπου 30' . 

- Χανιά - Λάκοι - Καράνου και Λάκοι 

εκτός Σαββάτου και Κυριακής. Τιμή εισιτηρίου 3,00 

- Χάνια - Βάμος και Βάμος – 

Κυριακής.   Τιμή εισιτηρίου 3,30 
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ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

Γεωργιούπολη - Καβρό – Ρέθυμνο και Ρέθυμνο - Καβρό - Γεωργιούπολη 

Τιμή εισιτηρίου = 7,60 € | Διάρκεια διαδρομής = περίπου 90'   

 Ρέθυμνο - Μπαλί – Ηράκλειο και Ηράκλειο 

. Τιμή εισιτηρίου 13,80 € . Διάρκεια διαδρομής περίπου 2 ώρες και 45'.

(Κεντρικών) γραμμών στα χωριά της Δυτικής Κρήτης με αναχωρήσεις από τα Χανιά:

Καστέλι  και Καστέλι – Χανιά.  Δυο με τρία δρομολόγια ημερησίως ανά κατεύθυνση. Τιμή 

Διάρκεια διαδρομής περίπου 45'. 

Σφακιά (Χώρα Σφακιών) και Σφακιά – Χανιά. Ένα δρομολόγιο ημερησίως ανά κατεύθυνση, 

εκτός Κυριακής. Τιμή εισιτηρίου  7,60 €. Διάρκεια διαδρομής περίπου 2 ώρες .

Παλαιόχωρα  και Παλαιόχωρα – Χανιά. Ένα δρομολόγιο ημερησίως ανά κατεύθυνση. Τιμή 

Διάρκεια διαδρομής  περίπου 90'.  

Αγία Ειρήνη (Φαραγγι) – Σούγια και Σούγια – Αγ. Ειρήνη – 

ημερησίως ανά κατεύθυνση. Τιμή εισιτηρίου  7,10 €. Διάρκεια διαδρομής περίπου 2 ώρες.

Χορδάκι και Χορδάκι – Ά. Τριάδα – Χανιά.  Ένα δρομολόγιο ημερησίως ανά 

κατεύθυνση εκτός Σαββάτου και Κυριακής. Τιμή εισιτηρίου  2,30 €.  Διάρκεια διαδρομής περίπου 

– Χανιά. Ένα δρομολόγιο ημερησίως ανά κατεύθυνση εκτός Σαββάτου και 

Κυριακής. Τιμή εισιτηρίου 2,30 €. Διάρκεια διαδρομής περίπου 30'.  

Σταυρός και Σταυρός Χανιά. Ένα δρομολόγιο ημερησίως ανά κατεύθυνση εκτός Κυριακής. 

Διάρκεια διαδρομής περίπου 30'.  

Αγια Μαρίνα - Πλατανιά - Γεράνι - Μάλεμε - Ταυρωνίτης - Καμισιανά 

Κολυμπάρι  και Κολυμπάρι - Σκουτελώνας - Καμισιανά - Ταυρωνίτη - Μάλεμε 

Χανιά. Τρία ως έξι δροομολόγια ημερισίως. Τιμή εισιτηρίου 

Μεσκλά και Μεσκλά – Χανιά. Ένα δρομολόγιο ημερησίως ανά κατεύθυνση εκτός Σαββάτου 

Τιμή εισιτηρίου = 2,60 €. Διάρκεια διαδρομής περίπου 30'. 

και Ποντικιανά – Χανιά. Ένα δρομολόγιο ημερησίως ανά κατεύθυνση εκτός 

Σαββάτου και Κυριακής. Τιμή εισιτηρίου 3,50 €. Διάρκεια διαδρομής περίπου 40'

Σκηνέ – Φουρνέ και Φουρνέ - Σκηνέ - Βατόλακο 

ως ανά κατεύθυνση εκτός Κυριακής. Τιμή εισιτηρίου 2,10 

Καράνου και Λάκοι - Καράνου - Χανιά Ένα  δρομολόγιο ημερησίως ανά κατεύθυνση 

εκτός Σαββάτου και Κυριακής. Τιμή εισιτηρίου 3,00 € . Διάρκεια διαδρομής περίπου 45'.

 Χανιά. Ένα  δρομολόγιο ημερησίως ανά κατεύθυνση εκτός Σαββάτου και 

Τιμή εισιτηρίου 3,30 €. Διάρκεια διαδρομής περίπου 60'.  
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Γεωργιούπολη - Βρύσες – 

Ηράκλειο και Ηράκλειο – Μπαλί – Ρέθυμνο – 

Διάρκεια διαδρομής περίπου 2 ώρες και 45'. 

στα χωριά της Δυτικής Κρήτης με αναχωρήσεις από τα Χανιά: 

Δυο με τρία δρομολόγια ημερησίως ανά κατεύθυνση. Τιμή 

Χανιά. Ένα δρομολόγιο ημερησίως ανά κατεύθυνση, 

Διάρκεια διαδρομής περίπου 2 ώρες .  

ανιά. Ένα δρομολόγιο ημερησίως ανά κατεύθυνση. Τιμή 

 Χανιά.  Ένα δρομολόγιο 

δρομής περίπου 2 ώρες.  

Ένα δρομολόγιο ημερησίως ανά 

Διάρκεια διαδρομής περίπου 

μολόγιο ημερησίως ανά κατεύθυνση εκτός Σαββάτου και 

Σταυρός και Σταυρός Χανιά. Ένα δρομολόγιο ημερησίως ανά κατεύθυνση εκτός Κυριακής. 

Καμισιανά – Σκουτελώνας 

Μάλεμε - Γεράνι - Πλατανιά - 

όγια ημερισίως. Τιμή εισιτηρίου   3,30 €. Διάρκεια 

Χανιά. Ένα δρομολόγιο ημερησίως ανά κατεύθυνση εκτός Σαββάτου 

Χανιά. Ένα δρομολόγιο ημερησίως ανά κατεύθυνση εκτός 

Διάρκεια διαδρομής περίπου 40'.  

Βατόλακο - Χανιά . Ένα  ως δύο 

ως ανά κατεύθυνση εκτός Κυριακής. Τιμή εισιτηρίου 2,10 €. Διάρκεια διαδρομής 

Χανιά Ένα  δρομολόγιο ημερησίως ανά κατεύθυνση 

περίπου 45'. 

Χανιά. Ένα  δρομολόγιο ημερησίως ανά κατεύθυνση εκτός Σαββάτου και 
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- Χανιά – Καλύβες και Καλύβες 

και Κυριακής. Τιμή εισιτηρίου 2,30 

- Χανιά - Πάνω Σταλός και Πάνω Σταλός 

Τιμή εισιτηρίου 1,60 €. Διάρκεια διαδρομής περίπου 15'. 

- Χανιά – Αλμυρίδα και Αλμυρίδα 

Σαββάτου και Κυριακής. Τιμή εισιτηρίου. 2,90 

- Χάνια – Πλάτανος και Πλάτανος 

7,60 €. Διάρκεια διαδρομής από Χανιά = περίπου 1 1/2 ώρες.

- Χανιά – Βαρύπετρο και Βαρύπετρο 

Σαββάτου και Κυριακής.  Τιμή εισιτηρίου 1,60 

Υπεραστικών (Επαρχιακών) γραμμών 

- Χανιά - Ντερέ και Ντερέ – 

Κυριακής με άμεση επιστροφή. Τιμή εισητηριου 3,70

- Χανιά - Χώρα Σφακιών -

ημερησίως ανά κατεύθυνση. 

- Χανιά - Κεραμιά και Κεραμιά 

και Κυριακής. Τιμή εισιτηρίου 3,30 

- Χανιά - Καλύβες – Γαβαλοχώρι και Γαβαλοχώρι 

κατεύθυνση εκτός Σαββάτου και Κυριακής. 

- Χανιά - Σπιλιά - Δρακώνας 

Δρακώνας - Σπιλιά – Χανιά. Ένα δρομολόγιο ημερησίως ανά κατεύθυνση εκτός Σαββάτου και 

Κυριακής. Τιμή εισητηρίου 4,50 

- Χανιά - Κολυμπάρι - Δελιανά και Δελιανά 

κατεύθυνση εκτός Σαββάτου και Κυριακής.

- Χανιά - Κάμποι και  Κάμποι 

Κυριακής. Τιμή εισιτηρίου 3,50 

- Χανιά - Κουρνάς και Κουρνάς 

και Κυριακής.  Τιμή εισιτηρίου 5,70 

- Χανιά – Κυπάρισσο και Κυπάρισσο 

Σαββάτου και Κυριακής. Τιμή εισιτηρίου2,60 

- Χανιά - Παλιά Ρούματα και Παλιά Ρούματα 

εκτός Σαββάτου και Κυριακής. 

- Χανιά - Μανολιόπουλο και Μανολιόπουλο 

Σαββάτου και Κυριακής. Τιμή εισιτηρίου 2,60 
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ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

Καλύβες και Καλύβες – Χανιά. Ένα δρομολόγιο ημερησίως ανά κατεύθυνση εκτ

και Κυριακής. Τιμή εισιτηρίου 2,30 € Διάρκεια διαδρομής περίπου 20'. 

Πάνω Σταλός και Πάνω Σταλός – Χανιά. Ένα ως δύο δρομολόγια  ημερησίως ανά κατεύθυνση 

Διάρκεια διαδρομής περίπου 15'.   

Αλμυρίδα – Χανιά. Ένα δρομολόγιο ημερησίως ανά κατεύθυνση εκτός 

Τιμή εισιτηρίου. 2,90 €. Διάρκεια διαδρομής. περίπου 30'.

Πλάτανος και Πλάτανος – Χανιά. Ένα δρομολόγιο ημερησίως. Τιμή εισιτηρίου από Χανιά = 

διαδρομής από Χανιά = περίπου 1 1/2 ώρες.  

Βαρύπετρο και Βαρύπετρο – Χανιά. Ένα δρομολόγιο ημερησίως ανά κατεύθυνση εκτός 

Τιμή εισιτηρίου 1,60 €.  Διάρκεια διαδρομής = περίπου 15'.

(Επαρχιακών) γραμμών στα χωριά της Δυτικής Κρήτης με αναχωρήσεις από τα Χανιά:

 Χανιά. Ένα δρομολόγιο ημερησίως ανά κατεύθυνση εκτός Σαββάτου και 

Κυριακής με άμεση επιστροφή. Τιμή εισητηριου 3,70€. 

- Ανώπολη και Ανώπολη - Χώρα Σφακιών – 

ημερησίως ανά κατεύθυνση.  Τιμή εισιτηρίου 8,90 €. Διάρκεια διαδρομής περίπου 2 1/2 ώρες

Κεραμιά και Κεραμιά – Χανιά. Ένα δρομολόγιο ημερησίως ανά κατεύθυνση εκτός Σαββάτου 

Τιμή εισιτηρίου 3,30 €.  

Γαβαλοχώρι και Γαβαλοχώρι - Καλύβες – Χανιά. Ένα δρομολόγιο ημερησίως ανά 

κατεύθυνση εκτός Σαββάτου και Κυριακής.  Τιμή εισιτηρίου 3,60 €. Διάρκεια διαδρομής περίπου 60'.

Δρακώνας - Επισκοπή - Καρέ - Ζυμβραγού και Ζυμβραγού 

Χανιά. Ένα δρομολόγιο ημερησίως ανά κατεύθυνση εκτός Σαββάτου και 

Κυριακής. Τιμή εισητηρίου 4,50 €.  

Δελιανά και Δελιανά - Κολυμπάρι – Χανιά. Ένα δρομολόγιο ημερησίως ανά 

κατεύθυνση εκτός Σαββάτου και Κυριακής. Τιμή εισιτηρίου 4,50 €.  

Κάμποι και  Κάμποι – Χανιά. Ένα δρομολόγιο ημερησίως ανά κατεύθυνση εκτός Σαββάτου και 

Τιμή εισιτηρίου 3,50 €.  

Κουρνάς και Κουρνάς – Χανιά. Ένα δρομολόγιο ημερησίως ανά κατεύθυνση εκτός Σαββάτου 

Τιμή εισιτηρίου 5,70 €.  

Κυπάρισσο και Κυπάρισσο – Χανιά. Ένα δρομολόγιο ημερησίως ανά κατεύθυνση εκτός 

Τιμή εισιτηρίου2,60 €.  

Παλιά Ρούματα και Παλιά Ρούματα – Χανιά. Ένα δρομολόγιο ημερησίως ανά κατεύθυνση 

κτός Σαββάτου και Κυριακής.  Τιμή εισιτηρίου 4,50 €.  

Μανολιόπουλο και Μανολιόπουλο – Χανιά. Ένα δρομολόγιο ημερησίως ανά κατεύθυνση εκτός 

Τιμή εισιτηρίου 2,60 €. Διάρκεια διαδρομής  περίπου 45'. 
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Χανιά. Ένα δρομολόγιο ημερησίως ανά κατεύθυνση εκτός Σαββάτου 

ημερησίως ανά κατεύθυνση 

Χανιά. Ένα δρομολόγιο ημερησίως ανά κατεύθυνση εκτός 

Διάρκεια διαδρομής. περίπου 30'.  

Χανιά. Ένα δρομολόγιο ημερησίως. Τιμή εισιτηρίου από Χανιά = 

Χανιά. Ένα δρομολόγιο ημερησίως ανά κατεύθυνση εκτός 

Διάρκεια διαδρομής = περίπου 15'. 

της Δυτικής Κρήτης με αναχωρήσεις από τα Χανιά: 

Χανιά. Ένα δρομολόγιο ημερησίως ανά κατεύθυνση εκτός Σαββάτου και 

 Χανιά. Ένα δρομολόγιο 

Διάρκεια διαδρομής περίπου 2 1/2 ώρες  

Χανιά. Ένα δρομολόγιο ημερησίως ανά κατεύθυνση εκτός Σαββάτου 

Χανιά. Ένα δρομολόγιο ημερησίως ανά 

Διάρκεια διαδρομής περίπου 60'. 

Ζυμβραγού και Ζυμβραγού - Καρέ - Επισκοπή - 

Χανιά. Ένα δρομολόγιο ημερησίως ανά κατεύθυνση εκτός Σαββάτου και 

Χανιά. Ένα δρομολόγιο ημερησίως ανά 

Χανιά. Ένα δρομολόγιο ημερησίως ανά κατεύθυνση εκτός Σαββάτου και 

Χανιά. Ένα δρομολόγιο ημερησίως ανά κατεύθυνση εκτός Σαββάτου 

Χανιά. Ένα δρομολόγιο ημερησίως ανά κατεύθυνση εκτός 

Χανιά. Ένα δρομολόγιο ημερησίως ανά κατεύθυνση 

Χανιά. Ένα δρομολόγιο ημερησίως ανά κατεύθυνση εκτός 

Διάρκεια διαδρομής  περίπου 45'.   
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- Χανιά - Βρύσσες - Πατελάρι 

κατεύθυνση εκτός Σαββάτου και Κυριακής. 

- Χανιά - Ψαθογιάννο και Ψαθογιάννο 

Σαββάτου και Κυριακής. Τιμή εισιτηρίου 2,

- Χανιά - Αφράτα - Ροδοπού 

ανά κατεύθυνση τις ημέρες Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή. 

- Χανιά - Φραγκοκάστελο -

ημερησίως ανά κατεύθυνση εκτός Κυριακής.

1/2 ώρες.  

- Χανιά - Βουκολιές και Βουκολιές 

εισιτηρίου 3,50 €. Διάρκεια διαδρομής περίπο

Υπεραστική γραμμή Χανιά - Αεροδρόμιο

Στη γραμμή Χανιά Αεροδρόμιο και Αεροδρόμιο 

κατεύθυνση, ανάλογα με το πρόγραμμα πτήσεων του αεροδρομίου

διαδρομής περίπου 30'.   

Υπεραστικών γραμμών προς Θεσσαλονίκη και Ιωάννινα.

- Χανιά Θεσσαλονίκη. Ένα δρομολόγιο ημερησίως προς Θεσσαλονίκη, ανά κατεύθυνση καθώς και δύο 

δρομολόγια ημερησίως από Λαμία και από Λάρισα αντίστοιχα, προς τα Χανιά. Τιμή ει

(Επιστροφή από Λάρισα 33,00 

- Χανιά - Πάτρα - Ιωάννινα και Ιωάννινα 

εκτός Τρίτης και Πέμπτης. Από Ιωάννινα ένα δρομολόγιο καθημερινά εκτός Πέμπτης κα

και από Πάτρα ένα δρομολόγιο καθημερινά προς Χανιά. Τιμή εισιτηρίου 42,00 

Πάτρα20,00 €, επιστροφή από Άρτα 34,00 

 Οι κυριότερες ανάγκες και προβλήματα που εντοπίζονται στις υποδομές μέσων μαζικής μεταφοράς είναι:

- H συχνότητα των εκτελούμενων δρομολογίων, ιδίως των επαρχιακών γραμμών. 

- H έλλειψη πρόβλεψης κατάλληλα διαμορφωμένων χώρων για τη στάση των λεωφορείων στο Εθνικό 

και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο. Το γεγονός αυτό συνιστά βασικό παράγοντα μείωσης της οδικής 

ασφάλειας και αιτία πρόκλησης ατυχημάτων.

- Η χωροθέτηση του σταθμού των 

κυκλοφοριακές συνθήκες, έχει ως αποτέλεσμα την επικάλυψη διαδρομών με τα αστικά λεωφορεία, 

ενώ ταυτόχρονα αποτελεί παράγοντα που επηρεάζει τη

Στην κατεύθυνση επίλυσης αυτού του προβλήματος η εταιρεία εξετάζει την προοπτική μεταφοράς 

του σταθμού και δημιουργία σταθμού 

ιστού, σε συνδυασμό με τη λειτ

Κ.Τ.Ε.Λ., αλλά και τη δημιουργία θέσεων στάθμευσης  στο χώρο του υφιστάμενου σταθμού. 

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

 
ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

Πατελάρι και Πατελάρι - Βρύσσες – Χανιά. Ένα δρομολόγιο ημερησίως ανά 

κατεύθυνση εκτός Σαββάτου και Κυριακής.  Τιμή εισιτηρίου 2,30 €. 

Ψαθογιάννο και Ψαθογιάννο – Χανιά. Ένα δρομολόγιο ημερησίως ανά κατεύθυνση εκτός 

Σαββάτου και Κυριακής. Τιμή εισιτηρίου 2,60 €.  

Ροδοπού - Ραβδούχα  και Ραβδούχα - Ροδοπού - Αφράτα 

ανά κατεύθυνση τις ημέρες Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή.  Τιμή εισιτηρίου 3,80 

- Σκαλωτή και Σκαλωτή - Φραγκοκάστελο – 

ημερησίως ανά κατεύθυνση εκτός Κυριακής. Τιμή εισιτηρίου 8,90 € . Διάρκεια διαδρομής περίπου 2 

Βουκολιές και Βουκολιές – Χανιά. Ένα ως δύο δρομολόγια ημερησίως ανά κατεύθυνση. Τιμή 

Διάρκεια διαδρομής περίπου 45'.  

Αεροδρόμιο με αναχωρήσεις από τα Χανιά:  

Στη γραμμή Χανιά Αεροδρόμιο και Αεροδρόμιο – Χανιά εκτελούνται συχνά δρομολόγια ημερησίως ανά 

, ανάλογα με το πρόγραμμα πτήσεων του αεροδρομίου. Τιμή εισιτηρίου 2,30

προς Θεσσαλονίκη και Ιωάννινα. 

Χανιά Θεσσαλονίκη. Ένα δρομολόγιο ημερησίως προς Θεσσαλονίκη, ανά κατεύθυνση καθώς και δύο 

δρομολόγια ημερησίως από Λαμία και από Λάρισα αντίστοιχα, προς τα Χανιά. Τιμή ει

(Επιστροφή από Λάρισα 33,00 € και Επιστροφή από Λαμία = 20,00 €).  

Ιωάννινα και Ιωάννινα - Πάτρα – Χανιά. Από Χανιά ένα δρομολόγιο καθημερινά 

εκτός Τρίτης και Πέμπτης. Από Ιωάννινα ένα δρομολόγιο καθημερινά εκτός Πέμπτης κα

και από Πάτρα ένα δρομολόγιο καθημερινά προς Χανιά. Τιμή εισιτηρίου 42,00 

επιστροφή από Άρτα 34,00 €).  

Οι κυριότερες ανάγκες και προβλήματα που εντοπίζονται στις υποδομές μέσων μαζικής μεταφοράς είναι:

α των εκτελούμενων δρομολογίων, ιδίως των επαρχιακών γραμμών. 

H έλλειψη πρόβλεψης κατάλληλα διαμορφωμένων χώρων για τη στάση των λεωφορείων στο Εθνικό 

και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο. Το γεγονός αυτό συνιστά βασικό παράγοντα μείωσης της οδικής 

αιτία πρόκλησης ατυχημάτων. 

Η χωροθέτηση του σταθμού των υπεραστικών Κ.Τ.Ε.Λ. στο κέντρο της Πόλης επιβαρύνει τις 

έχει ως αποτέλεσμα την επικάλυψη διαδρομών με τα αστικά λεωφορεία, 

ενώ ταυτόχρονα αποτελεί παράγοντα που επηρεάζει τη διάρκεια και τη συχνότητα των δρομολογίων. 

Στην κατεύθυνση επίλυσης αυτού του προβλήματος η εταιρεία εξετάζει την προοπτική μεταφοράς 

του σταθμού και δημιουργία σταθμού – κόμβου μετεπιβίβασης εκτός του πυκνοδομημένου αστικού 

ιστού, σε συνδυασμό με τη λειτουργία τροφοδοτικών γραμμών προς την πόλη και το αστικό 

, αλλά και τη δημιουργία θέσεων στάθμευσης  στο χώρο του υφιστάμενου σταθμού. 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 

Σελ. 449 από 486 

Χανιά. Ένα δρομολόγιο ημερησίως ανά 

Χανιά. Ένα δρομολόγιο ημερησίως ανά κατεύθυνση εκτός 

Αφράτα - Χανιά. Ένα δρομολόγιο 

Τιμή εισιτηρίου 3,80 €.  

 Χανιά. Ένα δρομολόγιο 

. Διάρκεια διαδρομής περίπου 2 

Χανιά. Ένα ως δύο δρομολόγια ημερησίως ανά κατεύθυνση. Τιμή 

δρομολόγια ημερησίως ανά 

. Τιμή εισιτηρίου 2,30€.  Διάρκεια 

Χανιά Θεσσαλονίκη. Ένα δρομολόγιο ημερησίως προς Θεσσαλονίκη, ανά κατεύθυνση καθώς και δύο 

δρομολόγια ημερησίως από Λαμία και από Λάρισα αντίστοιχα, προς τα Χανιά. Τιμή εισιτηρίου 43,00 € 

Χανιά. Από Χανιά ένα δρομολόγιο καθημερινά 

εκτός Τρίτης και Πέμπτης. Από Ιωάννινα ένα δρομολόγιο καθημερινά εκτός Πέμπτης και Σαββάτου 

και από Πάτρα ένα δρομολόγιο καθημερινά προς Χανιά. Τιμή εισιτηρίου 42,00 € (Επιστροφή από 

Οι κυριότερες ανάγκες και προβλήματα που εντοπίζονται στις υποδομές μέσων μαζικής μεταφοράς είναι: 

α των εκτελούμενων δρομολογίων, ιδίως των επαρχιακών γραμμών.  

H έλλειψη πρόβλεψης κατάλληλα διαμορφωμένων χώρων για τη στάση των λεωφορείων στο Εθνικό 

και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο. Το γεγονός αυτό συνιστά βασικό παράγοντα μείωσης της οδικής 

Κ.Τ.Ε.Λ. στο κέντρο της Πόλης επιβαρύνει τις 

έχει ως αποτέλεσμα την επικάλυψη διαδρομών με τα αστικά λεωφορεία,  

διάρκεια και τη συχνότητα των δρομολογίων. 

Στην κατεύθυνση επίλυσης αυτού του προβλήματος η εταιρεία εξετάζει την προοπτική μεταφοράς 

κόμβου μετεπιβίβασης εκτός του πυκνοδομημένου αστικού 

ουργία τροφοδοτικών γραμμών προς την πόλη και το αστικό 

, αλλά και τη δημιουργία θέσεων στάθμευσης  στο χώρο του υφιστάμενου σταθμού. 



 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

 

 

Επισημαίνεται ότι η πρόβλεψη του ΓΠΣ για δημιουργία σταθμού περιφερειακά της πόλης (στην Π.Ε. 

13) δεν έχει υλοποιηθεί. Η δημιουργία Σταθμών Υπεραστικών Λεωφορείων υπόκειται στις διατάξεις 

του Π.Δ. 79/2004 (ΦΕΚ 62Α/01

λειτουργίας Σταθμών Υπεραστικών Λεωφορείων κλπ.» 

 

Λιμενικές Υποδομές και ακτοπλοϊκές συνδέσει

Η περιοχή μελέτης συνδέεται ακτοπλοϊκά μέσω του λιμανιού της Σούδας με την Αθήνα (Λ. Πειραιά) σε 

καθημερινή βάση. Επίσης το λιμάνι της Σούδας λειτουργεί για τη υποδοχή κρουαζιερόπλοιων.

Το λιμάνι της Σούδας βρίσκεται στον ομώνυμο κόλπο, 7 χιλιόμετρα από

Οριοθετείται ανατολικά από τις εγκαταστάσεις του Ναυστάθμου Π.Ν. και νοτίως και δυτικά από τον 

πολεοδομικό ιστό του Δήμου Σούδας. Λόγω γειτνιάσεως με τον Ναύσταθμο η περιοχή εμπίπτει στην 

επιτηρούμενη ζώνη, καθώς και στην ζώνη των άρ

Περιοχών. Είναι σε μεγάλο βαθμό προστατευόμενο από τους κυματισμούς, καθώς βρίσκεται στο μυχό του 

όρμου της Σούδας. Ο όρμος της Σούδας είναι ανοικτός μόνο προς τα Ανατολικά.

Η κατασκευή, συντήρηση και εκμετάλλ

Λιμενικό Ταμείο του Νομού Χανίων. Τα βασικά χαρακτηριστικά και οι παροχές του Λιμανιού παρουσιάζονται 

στον παρακάτω πίνακα8: 

Οι περιορισμοί  που ισχύουν στην περιοχή του Λιμανιού λόγω των Στρατιω

αποτελούν εμπόδιο στον προγραμματισμό μελλοντικών επεκτάσεων προς  τα ανατολικά (Απαγορευμένη 

Ζώνη), για αύξηση της χωρητικότητάς του και των δυνατοτήτων λειτουργίας του για την εξυπηρέτηση 

Κρουαζιερόπλοιων. Από την άλλη, το γεγονός ότι

του, για λόγους ασφάλειας, ως σταθμού κρουαζιέρας. 

ΘΕΣΗ 

ΤΥΠΟΣ ΛΙΜΕΝΑ 

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ 

Νερό, Ηλεκτρικό Ρεύμα, Καύσιμα με φορητά μέσα, Υπαίθριοι αποθηκευτικοί 
χώροι, ζυγοπλάστιγγα, Τελωνείο, Λιμεναρχείο, εργάτες φορτοεκφόρτωσης, 

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΣΟΥΔΑΣ (300 

μ. απ&# 

Οργανωμένη αγορά, Ναυτιλιακά γραφεία, 
Αστυνομία, Τράπεζα, Ξενοδοχεία, Ταχυδρομείο, Εστιατόρια, Καφετέριες, 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ 
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ 

ΑΛΛΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 
Λεωφορεία, ΤΑΧΙ, , αεροδρόμιο στα 13χλμ, (Η πόλη των Χανίων απέχει 7 

ΓΕΡΑΝΟΙ Ένας, 25 Τόνων τηλεσκοπικός. Ένας μέχρι 65 τόνους με γάντζο και αρπάγη, 

                                                
8 Πηγή: Ιστοσελίδα Λιμενικού Ταμείου Νομού Χανίων

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

 
ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

Επισημαίνεται ότι η πρόβλεψη του ΓΠΣ για δημιουργία σταθμού περιφερειακά της πόλης (στην Π.Ε. 

θεί. Η δημιουργία Σταθμών Υπεραστικών Λεωφορείων υπόκειται στις διατάξεις 

Π.Δ. 79/2004 (ΦΕΚ 62Α/01-03-2004)«Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και 

λειτουργίας Σταθμών Υπεραστικών Λεωφορείων κλπ.»  

Λιμενικές Υποδομές και ακτοπλοϊκές συνδέσεις. 

Η περιοχή μελέτης συνδέεται ακτοπλοϊκά μέσω του λιμανιού της Σούδας με την Αθήνα (Λ. Πειραιά) σε 

Επίσης το λιμάνι της Σούδας λειτουργεί για τη υποδοχή κρουαζιερόπλοιων.

Το λιμάνι της Σούδας βρίσκεται στον ομώνυμο κόλπο, 7 χιλιόμετρα από το κέντρο των Χανίων. 

Οριοθετείται ανατολικά από τις εγκαταστάσεις του Ναυστάθμου Π.Ν. και νοτίως και δυτικά από τον 

πολεοδομικό ιστό του Δήμου Σούδας. Λόγω γειτνιάσεως με τον Ναύσταθμο η περιοχή εμπίπτει στην 

επιτηρούμενη ζώνη, καθώς και στην ζώνη των άρθρων 29-32 του Ν. 1892/90: Περί Παραμεθωριακών 

Περιοχών. Είναι σε μεγάλο βαθμό προστατευόμενο από τους κυματισμούς, καθώς βρίσκεται στο μυχό του 

όρμου της Σούδας. Ο όρμος της Σούδας είναι ανοικτός μόνο προς τα Ανατολικά. 

Η κατασκευή, συντήρηση και εκμετάλλευση των υποδομών του λιμανιού της Σούδας υλοποιείται από το

Λιμενικό Ταμείο του Νομού Χανίων. Τα βασικά χαρακτηριστικά και οι παροχές του Λιμανιού παρουσιάζονται 

Οι περιορισμοί  που ισχύουν στην περιοχή του Λιμανιού λόγω των Στρατιω

αποτελούν εμπόδιο στον προγραμματισμό μελλοντικών επεκτάσεων προς  τα ανατολικά (Απαγορευμένη 

Ζώνη), για αύξηση της χωρητικότητάς του και των δυνατοτήτων λειτουργίας του για την εξυπηρέτηση 

Κρουαζιερόπλοιων. Από την άλλη, το γεγονός ότι αποτελεί και Στρατιωτικό Λιμάνι ενισχύει την ελκυστικότητά 

του, για λόγους ασφάλειας, ως σταθμού κρουαζιέρας.  

Φ=35ο 29’,5 Λ=24ο 04’,7 CRETE 35ο 29’,5 N 24ο 04’,7 E

Ε/Γ,Φ/Γ,Ο/Γ, Τ/Ρ, Ναυταθλητικά, κλπ.

Νερό, Ηλεκτρικό Ρεύμα, Καύσιμα με φορητά μέσα, Υπαίθριοι αποθηκευτικοί 
χώροι, ζυγοπλάστιγγα, Τελωνείο, Λιμεναρχείο, εργάτες φορτοεκφόρτωσης, 

Πλοηγός 

Οργανωμένη αγορά, Ναυτιλιακά γραφεία, Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, Ιατρεία, 
Αστυνομία, Τράπεζα, Ξενοδοχεία, Ταχυδρομείο, Εστιατόρια, Καφετέριες, 

Λεωφορεία, Πυροσβεστική στα 7 χλμ, 2 Νοσοκομεία σε ακτίνα 4 
χιλιομέτρων 

Λάδι, Εσπεριδοειδή, Δομικά Υλικά, Σιτηρά, Γεωργικά Εφόδια

Πειραιά καθημερινά 

Λεωφορεία, ΤΑΧΙ, , αεροδρόμιο στα 13χλμ, (Η πόλη των Χανίων απέχει 7 
χλμ). Τοπικά τουριστικά δρομολόγια με πλοίο

Ένας, 25 Τόνων τηλεσκοπικός. Ένας μέχρι 65 τόνους με γάντζο και αρπάγη, 

Πηγή: Ιστοσελίδα Λιμενικού Ταμείου Νομού Χανίων, http://www.ltnx.gr 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 

Σελ. 450 από 486 

Επισημαίνεται ότι η πρόβλεψη του ΓΠΣ για δημιουργία σταθμού περιφερειακά της πόλης (στην Π.Ε. 

θεί. Η δημιουργία Σταθμών Υπεραστικών Λεωφορείων υπόκειται στις διατάξεις 

2004)«Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και 

Η περιοχή μελέτης συνδέεται ακτοπλοϊκά μέσω του λιμανιού της Σούδας με την Αθήνα (Λ. Πειραιά) σε 

Επίσης το λιμάνι της Σούδας λειτουργεί για τη υποδοχή κρουαζιερόπλοιων. 

το κέντρο των Χανίων. 

Οριοθετείται ανατολικά από τις εγκαταστάσεις του Ναυστάθμου Π.Ν. και νοτίως και δυτικά από τον 

πολεοδομικό ιστό του Δήμου Σούδας. Λόγω γειτνιάσεως με τον Ναύσταθμο η περιοχή εμπίπτει στην 

32 του Ν. 1892/90: Περί Παραμεθωριακών 

Περιοχών. Είναι σε μεγάλο βαθμό προστατευόμενο από τους κυματισμούς, καθώς βρίσκεται στο μυχό του 

ύ της Σούδας υλοποιείται από το 

Λιμενικό Ταμείο του Νομού Χανίων. Τα βασικά χαρακτηριστικά και οι παροχές του Λιμανιού παρουσιάζονται 

Οι περιορισμοί  που ισχύουν στην περιοχή του Λιμανιού λόγω των Στρατιωτικών Εγκαταστάσεων 

αποτελούν εμπόδιο στον προγραμματισμό μελλοντικών επεκτάσεων προς  τα ανατολικά (Απαγορευμένη 

Ζώνη), για αύξηση της χωρητικότητάς του και των δυνατοτήτων λειτουργίας του για την εξυπηρέτηση 

αποτελεί και Στρατιωτικό Λιμάνι ενισχύει την ελκυστικότητά 

Φ=35ο 29’,5 Λ=24ο 04’,7 CRETE 35ο 29’,5 N 24ο 04’,7 E 

Ε/Γ,Φ/Γ,Ο/Γ, Τ/Ρ, Ναυταθλητικά, κλπ. 

Νερό, Ηλεκτρικό Ρεύμα, Καύσιμα με φορητά μέσα, Υπαίθριοι αποθηκευτικοί 
χώροι, ζυγοπλάστιγγα, Τελωνείο, Λιμεναρχείο, εργάτες φορτοεκφόρτωσης, 

Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, Ιατρεία, 
Αστυνομία, Τράπεζα, Ξενοδοχεία, Ταχυδρομείο, Εστιατόρια, Καφετέριες, 

Λεωφορεία, Πυροσβεστική στα 7 χλμ, 2 Νοσοκομεία σε ακτίνα 4 

Γεωργικά Εφόδια 

Λεωφορεία, ΤΑΧΙ, , αεροδρόμιο στα 13χλμ, (Η πόλη των Χανίων απέχει 7 
χλμ). Τοπικά τουριστικά δρομολόγια με πλοίο 

Ένας, 25 Τόνων τηλεσκοπικός. Ένας μέχρι 65 τόνους με γάντζο και αρπάγη, 
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ΖΥΓΟΠΛΑΣΤΙΓΓΑ 

 

Πρόσφατα υλοποιήθηκαν μελέτες για την αναβάθμιση και επέκταση του Λιμένα, σύμφωνα με το 

Επικαιροποιημένο Προγραμματικό Σχέδιο Λιμένα Σούδας. Η επικαιροποίηση του σχεδίου εξυπηρετεί κυρίως 

τους κάτωθι στόχους: 

(α) Εξυπηρέτηση των μεγαλύτερων και σύγχρονων πλοίων της ναυσιπλοΐας

(β) Εξυπηρέτηση μιας μικρής μεν, αλλά με δυνατότητες αυξήσεως, κινήσεως κρουαζιερόπλοιων.

(γ) Επανέλεγχος της επάρκειας του Πολυχρηστικού Λιμενικού Σταθμού (ΠΛΣ) για την εξυπηρέτηση 

της υφιστάμενης και προβλεπόμενης εμπορευματικής κινήσεως.

(δ) Εξυπηρέτηση διακινήσεως επικίνδυνων φορτίων με επαναπροσδιορισμό του «χώρου 

φορτοεκφορτώσεως πλοίων και πλωτών ναυπηγημάτων που μεταφέρουν εύφλεκτες ή εκρηκτικές ύλες» 

δεδομένων των νέων συνθηκών.

(ε) Εκλογή νέας θέσεως εισαγωγής καυσίμων της ΔΕΗ, ώστε να μην παρε

χρήση του βόρειου κρηπιδότοιχου του ΠΛΣ.

(στ) Εξυπηρέτηση του αυξανόμενου αριθμού μικρών σκ

(ζ) Επαναξιολόγηση της περιοχής που καταλαμβάνει ο ταινιόδρομος της ΚΥΔΕΠ, μετά την

ουσιαστική αχρήστευσή του.

(η) Δημιουργία Λιμενικού Σταθμού εξυπηρετήσεως επιβατών ακτοπλοΐας στον Προβλήτα ΑΔΡΙΑ, για 

την εξυπηρέτηση των σημερινών και μελλοντικών ροών επιβατών.

(θ) Συμπλήρωση - Εκσυγχρονισμός των δικτύων υποδομών σε όλα. τα Λιμενικά Τμήματα

(ι) Επαναξιολόγηση του απαιτούμενου Η/Μ εξοπλισμού του Λιμένα.

(ια) Επαναξιολόγηση των Πυλών εισόδου 

επιβατικού Λιμένα, του εμπορικού Λιμένα και του Λιμένα μικρών σκαφών.

(ιβ) Οριοθέτηση των ζωνών ελεγχόμενης προ

(ιγ) Υποβολή για έγκριση του ρυμοτομικού σχεδίου που θα εξυπηρετεί τις παραπάνω ανάγκες

Η έκταση του λιμανιού είναι  161,4 στρέμματα, συμπεριλαμβανομένου του πρόσφατα κατασκευασθέντα 

Προβλήτα «Αδριά» στο ανατολικό άκρο του λιμένα. Η

νέα λιμενικά έργα και 141,8 στρέμματα βυθοκορήσεις (σύνολο 223,6 στρέμματα νέα έργα), θα επεκτείνει τα 

συνολικά λιμενικά έργα της Σούδας στα 385 στρέμματα περίπου.

Το ανατολικό τμήμα του Λιμένα που ταυτίζεται με τον Προβλήτα ΑΔΡΙΑ και τις μελλοντικές επεκτάσεις του, 

θα εξυπηρετεί τις επιβατικές κινήσεις των ζωνών εντός και εκτός SHENGEN. 

Το δυτικό τμήμα του Λιμένα ορίζεται ανατολικά από την κεντρική λεωφόρο του Δήμου Σούδας, δυτικά από 

τον ποταμό Μορώνη και νοτίως από τον πολεοδομικό ιστό του Δήμου Σούδας με παρεμβαλλόμενη την 

Λεωφόρο Εθνάρχου Βενιζέλου. Το εν λόγω τμήμα καλείται να εξυπηρετήσει μια ποικιλία λιμενικών 

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

 
ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

επίσης για container, κ.λ.π. 

Ζυγίζει φορτηγά μέχρι 80 τόνους.
 

μελέτες για την αναβάθμιση και επέκταση του Λιμένα, σύμφωνα με το 

Επικαιροποιημένο Προγραμματικό Σχέδιο Λιμένα Σούδας. Η επικαιροποίηση του σχεδίου εξυπηρετεί κυρίως 

(α) Εξυπηρέτηση των μεγαλύτερων και σύγχρονων πλοίων της ναυσιπλοΐας, 

(β) Εξυπηρέτηση μιας μικρής μεν, αλλά με δυνατότητες αυξήσεως, κινήσεως κρουαζιερόπλοιων.

(γ) Επανέλεγχος της επάρκειας του Πολυχρηστικού Λιμενικού Σταθμού (ΠΛΣ) για την εξυπηρέτηση 

της υφιστάμενης και προβλεπόμενης εμπορευματικής κινήσεως. 

ηση διακινήσεως επικίνδυνων φορτίων με επαναπροσδιορισμό του «χώρου 

φορτοεκφορτώσεως πλοίων και πλωτών ναυπηγημάτων που μεταφέρουν εύφλεκτες ή εκρηκτικές ύλες» 

δεδομένων των νέων συνθηκών. 

(ε) Εκλογή νέας θέσεως εισαγωγής καυσίμων της ΔΕΗ, ώστε να μην παρε

χρήση του βόρειου κρηπιδότοιχου του ΠΛΣ. 

(στ) Εξυπηρέτηση του αυξανόμενου αριθμού μικρών σκαφών (αλιευτικών, αναψυχής κλπ).

(ζ) Επαναξιολόγηση της περιοχής που καταλαμβάνει ο ταινιόδρομος της ΚΥΔΕΠ, μετά την

ουσιαστική αχρήστευσή του. 

(η) Δημιουργία Λιμενικού Σταθμού εξυπηρετήσεως επιβατών ακτοπλοΐας στον Προβλήτα ΑΔΡΙΑ, για 

την εξυπηρέτηση των σημερινών και μελλοντικών ροών επιβατών. 

Εκσυγχρονισμός των δικτύων υποδομών σε όλα. τα Λιμενικά Τμήματα

ι) Επαναξιολόγηση του απαιτούμενου Η/Μ εξοπλισμού του Λιμένα. 

) Επαναξιολόγηση των Πυλών εισόδου - εξόδου καθώς και των οδικών προσβάσεων του 

επιβατικού Λιμένα, του εμπορικού Λιμένα και του Λιμένα μικρών σκαφών. 

) Οριοθέτηση των ζωνών ελεγχόμενης προσβάσεως του Λιμένα. 

) Υποβολή για έγκριση του ρυμοτομικού σχεδίου που θα εξυπηρετεί τις παραπάνω ανάγκες

Η έκταση του λιμανιού είναι  161,4 στρέμματα, συμπεριλαμβανομένου του πρόσφατα κατασκευασθέντα 

Προβλήτα «Αδριά» στο ανατολικό άκρο του λιμένα. Η προβλεπόμενη επέκταση του έργου με 81,8 στρέμματα 

νέα λιμενικά έργα και 141,8 στρέμματα βυθοκορήσεις (σύνολο 223,6 στρέμματα νέα έργα), θα επεκτείνει τα 

συνολικά λιμενικά έργα της Σούδας στα 385 στρέμματα περίπου. 

ιμένα που ταυτίζεται με τον Προβλήτα ΑΔΡΙΑ και τις μελλοντικές επεκτάσεις του, 

θα εξυπηρετεί τις επιβατικές κινήσεις των ζωνών εντός και εκτός SHENGEN.  

Το δυτικό τμήμα του Λιμένα ορίζεται ανατολικά από την κεντρική λεωφόρο του Δήμου Σούδας, δυτικά από 

ποταμό Μορώνη και νοτίως από τον πολεοδομικό ιστό του Δήμου Σούδας με παρεμβαλλόμενη την 

Λεωφόρο Εθνάρχου Βενιζέλου. Το εν λόγω τμήμα καλείται να εξυπηρετήσει μια ποικιλία λιμενικών 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 
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Ζυγίζει φορτηγά μέχρι 80 τόνους. 

μελέτες για την αναβάθμιση και επέκταση του Λιμένα, σύμφωνα με το 

Επικαιροποιημένο Προγραμματικό Σχέδιο Λιμένα Σούδας. Η επικαιροποίηση του σχεδίου εξυπηρετεί κυρίως 

,  

(β) Εξυπηρέτηση μιας μικρής μεν, αλλά με δυνατότητες αυξήσεως, κινήσεως κρουαζιερόπλοιων. 

(γ) Επανέλεγχος της επάρκειας του Πολυχρηστικού Λιμενικού Σταθμού (ΠΛΣ) για την εξυπηρέτηση 

ηση διακινήσεως επικίνδυνων φορτίων με επαναπροσδιορισμό του «χώρου 

φορτοεκφορτώσεως πλοίων και πλωτών ναυπηγημάτων που μεταφέρουν εύφλεκτες ή εκρηκτικές ύλες» 

(ε) Εκλογή νέας θέσεως εισαγωγής καυσίμων της ΔΕΗ, ώστε να μην παρεμποδίζεται η εμπορική 

αφών (αλιευτικών, αναψυχής κλπ). 

(ζ) Επαναξιολόγηση της περιοχής που καταλαμβάνει ο ταινιόδρομος της ΚΥΔΕΠ, μετά την 

(η) Δημιουργία Λιμενικού Σταθμού εξυπηρετήσεως επιβατών ακτοπλοΐας στον Προβλήτα ΑΔΡΙΑ, για 

Εκσυγχρονισμός των δικτύων υποδομών σε όλα. τα Λιμενικά Τμήματα 

εξόδου καθώς και των οδικών προσβάσεων του 

) Υποβολή για έγκριση του ρυμοτομικού σχεδίου που θα εξυπηρετεί τις παραπάνω ανάγκες. 

Η έκταση του λιμανιού είναι  161,4 στρέμματα, συμπεριλαμβανομένου του πρόσφατα κατασκευασθέντα 

προβλεπόμενη επέκταση του έργου με 81,8 στρέμματα 

νέα λιμενικά έργα και 141,8 στρέμματα βυθοκορήσεις (σύνολο 223,6 στρέμματα νέα έργα), θα επεκτείνει τα 

ιμένα που ταυτίζεται με τον Προβλήτα ΑΔΡΙΑ και τις μελλοντικές επεκτάσεις του, 

Το δυτικό τμήμα του Λιμένα ορίζεται ανατολικά από την κεντρική λεωφόρο του Δήμου Σούδας, δυτικά από 

ποταμό Μορώνη και νοτίως από τον πολεοδομικό ιστό του Δήμου Σούδας με παρεμβαλλόμενη την 

Λεωφόρο Εθνάρχου Βενιζέλου. Το εν λόγω τμήμα καλείται να εξυπηρετήσει μια ποικιλία λιμενικών 
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δραστηριοτήτων όπως: (α) Διακίνηση ξηρών χύδην φορτίων δημητριακών και αλ

εμπορευμάτων (γ) Διακίνηση μοναδοποιημένων φορτίων (εμπορευματοκιβωτίων, παλετών) (δ) Διακίνηση 

επικίνδυνων φορτίων (καυσίμων, παραγώγων πετρελαίου, εκρηκτικών κλπ) (ε) Ελλιμενισμού μικρών σκαφών 

(αλιείας, αναψυχής, λιμενικών εξυπηρετήσεων κλπ) (στ) Επισκευή μικρών σκαφών.

Το εγκεκριμένο Προγραμματικό Σ

οποία οι χερσαίοι χώροι οργανώνονται σε έξι οικοδομικά τετράγωνα, με ειδικούς όρους δόμησης και 

επιτρεπόμενες χρήσης γης, καθώς και πίνακα κόσ

Το Προγραμματικό Σχέδιο τροποποιήθηκε 

προς τους όρους δόμησης και της χρήσεις γης σε τμήμα της χερσαίας Ζώνης του Επιβατικού Λιμένα, 

προκειμένου να εξασφαλιστεί στεγασμένος χώρος για 

και επιπλέον βελτίωση των συνθηκών 

Πρόσφατα κατασκευάστηκε και ξεκίνησε η λειτουργία 

κρουαζιέρας σε παλιά αποθήκη του λιμενικού ταμείου στην οποία έγιναν έργα διαμόρφωσης

οποίο εξυπηρετούνται οι επιβάτες κρουαζιέρας 

δραστηριότητες και τις διαδρομές στην ευρύτερη πε

δήμου και εθελοντές, ενώ λειτουργεί κατά το χρονικό διάστημα

υλοποίηση των υπολειπόμενων έργων αναβάθμισης και επέκτασης του Λιμένα Σούδας είναι απαραίτητη η 

έγκριση της ΜΠΕ η οποία έχει υποβληθεί στην αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΚΑ.

Σχέδιο Α.3.3.5.1: Προγραμματικό Σχέδιο Λ. Σούδας.
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ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 
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Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

 
ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

δραστηριοτήτων όπως: (α) Διακίνηση ξηρών χύδην φορτίων δημητριακών και αλεύρων (β) Διακίνηση γενικών 

εμπορευμάτων (γ) Διακίνηση μοναδοποιημένων φορτίων (εμπορευματοκιβωτίων, παλετών) (δ) Διακίνηση 

επικίνδυνων φορτίων (καυσίμων, παραγώγων πετρελαίου, εκρηκτικών κλπ) (ε) Ελλιμενισμού μικρών σκαφών 

υπηρετήσεων κλπ) (στ) Επισκευή μικρών σκαφών. 

Προγραμματικό Σχέδιο συνοδεύεται από πρόταση ρυμοτομικής μελέτης σύμφωνα με την 

οποία οι χερσαίοι χώροι οργανώνονται σε έξι οικοδομικά τετράγωνα, με ειδικούς όρους δόμησης και 

ς γης, καθώς και πίνακα κόστους των προτεινόμενων έργων. 

Το Προγραμματικό Σχέδιο τροποποιήθηκε  (ΦΕΚ 184Α/2012) μετά από πρόταση του Λ.Τ. Ν. Χανίων, ως 

προς τους όρους δόμησης και της χρήσεις γης σε τμήμα της χερσαίας Ζώνης του Επιβατικού Λιμένα, 

ου να εξασφαλιστεί στεγασμένος χώρος για την προσωρινή παραμονή των επιβατών από τη βροχή 

και επιπλέον βελτίωση των συνθηκών αποβίβασης και επιβίβασης. 

ξεκίνησε η λειτουργία στο χώρο αυτό σταθμού εξυπηρέτησης επιβατών 

παλιά αποθήκη του λιμενικού ταμείου στην οποία έγιναν έργα διαμόρφωσης

οποίο εξυπηρετούνται οι επιβάτες κρουαζιέρας λειτουργεί και ως κόμβος πληροφόρησης για τα αξιοθέατα, τις 

δραστηριότητες και τις διαδρομές στην ευρύτερη περιοχή.  Η στελέχωσή του έγινε από υπαλλήλους του 

δήμου και εθελοντές, ενώ λειτουργεί κατά το χρονικό διάστημα που δένουν κρουαζιερόπλοια.

υλοποίηση των υπολειπόμενων έργων αναβάθμισης και επέκτασης του Λιμένα Σούδας είναι απαραίτητη η 

ΠΕ η οποία έχει υποβληθεί στην αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΚΑ. 

Προγραμματικό Σχέδιο Λ. Σούδας. 
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εύρων (β) Διακίνηση γενικών 

εμπορευμάτων (γ) Διακίνηση μοναδοποιημένων φορτίων (εμπορευματοκιβωτίων, παλετών) (δ) Διακίνηση 

επικίνδυνων φορτίων (καυσίμων, παραγώγων πετρελαίου, εκρηκτικών κλπ) (ε) Ελλιμενισμού μικρών σκαφών 

χέδιο συνοδεύεται από πρόταση ρυμοτομικής μελέτης σύμφωνα με την 

οποία οι χερσαίοι χώροι οργανώνονται σε έξι οικοδομικά τετράγωνα, με ειδικούς όρους δόμησης και 

μετά από πρόταση του Λ.Τ. Ν. Χανίων, ως 

προς τους όρους δόμησης και της χρήσεις γης σε τμήμα της χερσαίας Ζώνης του Επιβατικού Λιμένα, 

παραμονή των επιβατών από τη βροχή 

σταθμού εξυπηρέτησης επιβατών 

παλιά αποθήκη του λιμενικού ταμείου στην οποία έγιναν έργα διαμόρφωσης. Ο σταθμός στον 

λειτουργεί και ως κόμβος πληροφόρησης για τα αξιοθέατα, τις 

Η στελέχωσή του έγινε από υπαλλήλους του 

δένουν κρουαζιερόπλοια. Για την 

υλοποίηση των υπολειπόμενων έργων αναβάθμισης και επέκτασης του Λιμένα Σούδας είναι απαραίτητη η 

 



 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

 

 

Πηγή: ΦΕΚ 184Α/2012 

Στην περιοχή μελέτης υπάρχουν και άλλες λιμενικές εγκαταστάσεις, οι οποίες εξυπηρετούν κυρίως 

ελλιμενισμό αλιευτικών σκαφών καθώς επίσης και σκαφών αναψυχής. Πρόκειται για τον Ενετικό Λιμένα 

Χανίων και τα μικρά λιμάνια της Νέας Χώρας και της Αγίας Κυριακής στη Χαλέπα. Ο

των λιμένων αυτών ανήκουν στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χανίων.

 

Σχέδιο Α.3.3.5.2: Χερσαία Ζώνη Λ. Χανίων

Πηγή: Λ.Τ. Δ. Χανίων 

Αεροπορικές υποδομές και συνδέσεις

Η περιοχή μελέτης συνδέεται αεροπορικά μέσω του αερολιμένα Χανίων «Ι. Δασκαλογιάννης» με την Αθήνα 

(Ελ. Βενιζέλος), τη Θεσσαλονίκη (Μακεδονία) με πολλαπλά δρομολόγια σε 

διάρκεια της τουριστικής περιόδου συνδέεται με απ’ ευθεί

Βρετανίας, της Γερμανίας, των Σκανδιναβικών και άλλων ευρωπαϊκών χωρών.

εκτός της περιοχής μελέτης, εντός της Δ. Ε. Ακρωτηρίου και απέχει 14 χλμ. από την πόλη των Χανίων. 

Πρόκειται για στρατιωτικό αεροδρόμιο, το οποίο χρησιμοποιείται και από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας 

(ΥΠΑ).  

Την τρέχουσα περίοδο προγραμματίζεται από την ΥΠΑ η εκτέλεση το

αεροσταθμού, νέος Πύργος Ελέγχου Αεροδρομίου (ΠΕΑ), λοιπές βοηθητικές εγκαταστάσεις και διαμόρφωση 

περιβάλλοντος χώρου στον Κρατικό Αερολιμένα Χανίων «Ι. Δασκαλογιάννης» (ΚΑΧΝΔ), με προϋπολογισμό 

110,0 εκ. ευρώ, το οποίο έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ 2007

αεροδρομίου εξυπηρετεί κυρίως τον αυξανόμενο όγκο πτήσεων "Charters" 

τουριστών προς τις σημαντικές τουριστικές εγκαταστάσεις

Αναλυτικά το έργο περιλαμβάνει: 

Επέκταση του αεροσταθμού συνολικής επιφάνειας 16.000 τ.μ. σε τρία επίπεδα (υπόγειο, ισόγειο, Α’ 

όροφος) το οποίο θα μπορεί να εξυπηρετεί 2.100 επιβάτες και στις δύο κατευθύνσεις,

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

 
ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

Στην περιοχή μελέτης υπάρχουν και άλλες λιμενικές εγκαταστάσεις, οι οποίες εξυπηρετούν κυρίως 

αθώς επίσης και σκαφών αναψυχής. Πρόκειται για τον Ενετικό Λιμένα 

Χανίων και τα μικρά λιμάνια της Νέας Χώρας και της Αγίας Κυριακής στη Χαλέπα. Οι αρμοδιότητες λειτουργίας 

λιμένων αυτών ανήκουν στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χανίων. 

ρσαία Ζώνη Λ. Χανίων 

Αεροπορικές υποδομές και συνδέσεις 

Η περιοχή μελέτης συνδέεται αεροπορικά μέσω του αερολιμένα Χανίων «Ι. Δασκαλογιάννης» με την Αθήνα 

(Ελ. Βενιζέλος), τη Θεσσαλονίκη (Μακεδονία) με πολλαπλά δρομολόγια σε καθημερινή βάση, ενώ κατά τη 

διάρκεια της τουριστικής περιόδου συνδέεται με απ’ ευθείας πτήσεις και πτήσεις charter, με πόλεις της Μ. 

Βρετανίας, της Γερμανίας, των Σκανδιναβικών και άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Ο Αερολιμένας Χανίων βρίσκεται 

μελέτης, εντός της Δ. Ε. Ακρωτηρίου και απέχει 14 χλμ. από την πόλη των Χανίων. 

Πρόκειται για στρατιωτικό αεροδρόμιο, το οποίο χρησιμοποιείται και από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας 

Την τρέχουσα περίοδο προγραμματίζεται από την ΥΠΑ η εκτέλεση του έργου: “Επέκταση κτιρίου 

αεροσταθμού, νέος Πύργος Ελέγχου Αεροδρομίου (ΠΕΑ), λοιπές βοηθητικές εγκαταστάσεις και διαμόρφωση 

περιβάλλοντος χώρου στον Κρατικό Αερολιμένα Χανίων «Ι. Δασκαλογιάννης» (ΚΑΧΝΔ), με προϋπολογισμό 

αχθεί στο ΕΣΠΑ 2007-2013. Η επέκταση του κτιριακού 

αεροδρομίου εξυπηρετεί κυρίως τον αυξανόμενο όγκο πτήσεων "Charters" που εξυπηρετούν

τουριστών προς τις σημαντικές τουριστικές εγκαταστάσεις των Νομών Χανίων-Ρεθύμνου.

 

Επέκταση του αεροσταθμού συνολικής επιφάνειας 16.000 τ.μ. σε τρία επίπεδα (υπόγειο, ισόγειο, Α’ 

όροφος) το οποίο θα μπορεί να εξυπηρετεί 2.100 επιβάτες και στις δύο κατευθύνσεις,

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 

Σελ. 453 από 486 

Στην περιοχή μελέτης υπάρχουν και άλλες λιμενικές εγκαταστάσεις, οι οποίες εξυπηρετούν κυρίως 

αθώς επίσης και σκαφών αναψυχής. Πρόκειται για τον Ενετικό Λιμένα 

ι αρμοδιότητες λειτουργίας 

 

Η περιοχή μελέτης συνδέεται αεροπορικά μέσω του αερολιμένα Χανίων «Ι. Δασκαλογιάννης» με την Αθήνα 

καθημερινή βάση, ενώ κατά τη 

πτήσεις και πτήσεις charter, με πόλεις της Μ. 

Ο Αερολιμένας Χανίων βρίσκεται 

μελέτης, εντός της Δ. Ε. Ακρωτηρίου και απέχει 14 χλμ. από την πόλη των Χανίων. 

Πρόκειται για στρατιωτικό αεροδρόμιο, το οποίο χρησιμοποιείται και από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας 

υ έργου: “Επέκταση κτιρίου 

αεροσταθμού, νέος Πύργος Ελέγχου Αεροδρομίου (ΠΕΑ), λοιπές βοηθητικές εγκαταστάσεις και διαμόρφωση 

περιβάλλοντος χώρου στον Κρατικό Αερολιμένα Χανίων «Ι. Δασκαλογιάννης» (ΚΑΧΝΔ), με προϋπολογισμό 

του κτιριακού συγκροτήματος του 

εξυπηρετούν τη μεταφορά 

Ρεθύμνου. 

Επέκταση του αεροσταθμού συνολικής επιφάνειας 16.000 τ.μ. σε τρία επίπεδα (υπόγειο, ισόγειο, Α’ 

όροφος) το οποίο θα μπορεί να εξυπηρετεί 2.100 επιβάτες και στις δύο κατευθύνσεις, 
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Κατασκευή νέου πύργου ελέγχου αεροδρομίου 1.500 τ.μ.

Αναδιαρρύθμιση και αναβάθμιση των χώρων του υφιστάμενου αεροσταθμού

Διαμόρφωση του απαιτούμενου περιβάλλοντα χώρου.

Στα πλαίσια του Γενικού Σχεδίου Ανάπτυξης του Αερολιμένα Χανίων προτείνεται η ανάπτυξη των κάτωθι 

δραστηριοτήτων, τόσο στην υπάρχουσα 

Χανίων: 

Κατασκευή κτιρίου του Αμαξοστασίου συνολικής επιφάνειας 4.000 τ.μ. περίπου και διαμόρφωση του 

περιβάλλοντος χώρου αυτού. 

Κατασκευή υπόστεγου χώρου φύλαξης απορριμμάτων του αερολιμένα συνολ

περίπου και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου αυτού.

Κατασκευή του νέου Πύργου Ελέγχου 2.000 τ.μ. και περιβάλλοντος χώρου.

Επέκταση του πάρκου καυσίμων.

Συντήρηση της περιοχής στάθμευσης αεροσκαφών μπροστά από τον παλαιό Αεροσταθμ

Διαμόρφωση πίστας ελαφρών αεροσκαφών κοντά στον παλαιό Αεροσταθμό.

Ανάπτυξη υπόστεγου συντήρησης ελαφρών αεροσκαφών και δραστηριοτήτων Γενικής Αεροπλοΐας 

στην περιοχή του παλαιού αεροσταθμού. 

Επέκταση της πίστας στάθμευσης αεροσκαφών και νέοι συνδετήρι

χωρητικότητα 14 θέσεων αεροσκαφών Πολιτικής Αεροπορίας, καθώς και ελαφρών και ιδιωτικών 

αεροσκαφών. 

Εμπορευματικός σταθμός. 

Αερολέσχες. 

Ανάπτυξη δραστηριοτήτων Αεροπλοΐας και ελαφρών αεροσκαφών.

Κτίριο συντονισμού διαχείρισης εφο

Υπόστεγα συντήρησης ελαφρών αεροσκαφών.

Κτίριο συντονισμού φορέων επίγειας εξυπηρέτησης. 

Συνεργεία αεροσκαφών. 

Ανάπτυξη δραστηριοτήτων VIP και CIP πτήσεων.

Ύδρευση 

Οι υπηρεσίες ύδρευσης – αποχέτευσης της περιοχής μελέτης ανήκουν στη Δ.Ε.

σημερινή Δ.Ε.Υ.Α.Χ. προέκυψε από τη συγχώνευση των πρώην Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων

Χανίων), Δ.Ε.Υ.Α. Ακρωτηρίου (με αρμοδιότητα τη Δ.Ε. Ακρωτηρίου) 

αρμοδιότητα τη Δ.Ε. Νέας Κυδωνίας)

το Φ.Ε.Κ. 1520Β/27-6-2011, η Δ.Ε.Υ.Α.Χ. επεκτάθηκε με τη μεταβίβαση της λειτουργίας της υπηρεσίας 

ύδρευσης – αποχέτευσης των συνενούμενων περιαστικών  Δήμων (Δημοτικές Ενότητες Σούδας, Ελ. Βενιζέ

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

 
ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

Κατασκευή νέου πύργου ελέγχου αεροδρομίου 1.500 τ.μ. 

Αναδιαρρύθμιση και αναβάθμιση των χώρων του υφιστάμενου αεροσταθμού

Διαμόρφωση του απαιτούμενου περιβάλλοντα χώρου. 

Στα πλαίσια του Γενικού Σχεδίου Ανάπτυξης του Αερολιμένα Χανίων προτείνεται η ανάπτυξη των κάτωθι 

δραστηριοτήτων, τόσο στην υπάρχουσα έκταση όσο και στην προς απαλλοτρίωση έκταση του αερολιμένα 

Κατασκευή κτιρίου του Αμαξοστασίου συνολικής επιφάνειας 4.000 τ.μ. περίπου και διαμόρφωση του 

 

Κατασκευή υπόστεγου χώρου φύλαξης απορριμμάτων του αερολιμένα συνολ

περίπου και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου αυτού. 

Κατασκευή του νέου Πύργου Ελέγχου 2.000 τ.μ. και περιβάλλοντος χώρου. 

Επέκταση του πάρκου καυσίμων. 

Συντήρηση της περιοχής στάθμευσης αεροσκαφών μπροστά από τον παλαιό Αεροσταθμ

Διαμόρφωση πίστας ελαφρών αεροσκαφών κοντά στον παλαιό Αεροσταθμό.

Ανάπτυξη υπόστεγου συντήρησης ελαφρών αεροσκαφών και δραστηριοτήτων Γενικής Αεροπλοΐας 

στην περιοχή του παλαιού αεροσταθμού.  

Επέκταση της πίστας στάθμευσης αεροσκαφών και νέοι συνδετήριοι τροχιόδρομοι, σε τελική 

χωρητικότητα 14 θέσεων αεροσκαφών Πολιτικής Αεροπορίας, καθώς και ελαφρών και ιδιωτικών 

 

Ανάπτυξη δραστηριοτήτων Αεροπλοΐας και ελαφρών αεροσκαφών. 

Κτίριο συντονισμού διαχείρισης εφοδιασμού τροφίμων. 

Υπόστεγα συντήρησης ελαφρών αεροσκαφών. 

Κτίριο συντονισμού φορέων επίγειας εξυπηρέτησης.  

Ανάπτυξη δραστηριοτήτων VIP και CIP πτήσεων. 

αποχέτευσης της περιοχής μελέτης ανήκουν στη Δ.Ε.

σημερινή Δ.Ε.Υ.Α.Χ. προέκυψε από τη συγχώνευση των πρώην Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων (με αρμοδιότητα τη Δ.Ε. 

(με αρμοδιότητα τη Δ.Ε. Ακρωτηρίου) και τμήμα της Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α. 

), σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ. 720Β/29-4-2011. Στη συνέχεια και 

Δ.Ε.Υ.Α.Χ. επεκτάθηκε με τη μεταβίβαση της λειτουργίας της υπηρεσίας 

αποχέτευσης των συνενούμενων περιαστικών  Δήμων (Δημοτικές Ενότητες Σούδας, Ελ. Βενιζέ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 

Σελ. 454 από 486 

Αναδιαρρύθμιση και αναβάθμιση των χώρων του υφιστάμενου αεροσταθμού 

Στα πλαίσια του Γενικού Σχεδίου Ανάπτυξης του Αερολιμένα Χανίων προτείνεται η ανάπτυξη των κάτωθι 

έκταση όσο και στην προς απαλλοτρίωση έκταση του αερολιμένα 

Κατασκευή κτιρίου του Αμαξοστασίου συνολικής επιφάνειας 4.000 τ.μ. περίπου και διαμόρφωση του 

Κατασκευή υπόστεγου χώρου φύλαξης απορριμμάτων του αερολιμένα συνολικής επιφάνειας 600 τ.μ. 

 

Συντήρηση της περιοχής στάθμευσης αεροσκαφών μπροστά από τον παλαιό Αεροσταθμό. 

Διαμόρφωση πίστας ελαφρών αεροσκαφών κοντά στον παλαιό Αεροσταθμό. 

Ανάπτυξη υπόστεγου συντήρησης ελαφρών αεροσκαφών και δραστηριοτήτων Γενικής Αεροπλοΐας 

οι τροχιόδρομοι, σε τελική 

χωρητικότητα 14 θέσεων αεροσκαφών Πολιτικής Αεροπορίας, καθώς και ελαφρών και ιδιωτικών 

αποχέτευσης της περιοχής μελέτης ανήκουν στη Δ.Ε.Υ.Α.Χ. Συγκεκριμένα, η 

(με αρμοδιότητα τη Δ.Ε. 

και τμήμα της Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α. (με 

Στη συνέχεια και σύμφωνα με 

Δ.Ε.Υ.Α.Χ. επεκτάθηκε με τη μεταβίβαση της λειτουργίας της υπηρεσίας 

αποχέτευσης των συνενούμενων περιαστικών  Δήμων (Δημοτικές Ενότητες Σούδας, Ελ. Βενιζέλου, 
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Θερίσου και Κεραμιών) από τον ενιαίο Καλλικρατικό Δήμο Χανίων

μελέτης παρουσιάζονται στον Πίνακα Α.3.3.51.

Ο Δήμος Χανίων υδροδοτείται κατά ένα μέρος από τις πηγές Αγυιάς και  τις γεωτρήσεις της Αγυιάς με έργα

ιδιοκτησίας της ΔΕΥΑΧ και κατά ένα άλλο από το υδροδοτικό σύστημα του ΟΑΔΥΚ (Οργανισμός Ανάπτυξης 

Δυτικής Κρήτης) από τις γεωτρήσεις Μυλωνιανών

Όσον αφορά στην περιοχή μελέτης, η ΔΕΥΑΧ υδροδοτεί με έργα ιδιοκτησίας της την περιοχή της Δ.Ε. 

Χανίων, ορισμένους καταναλωτές στα όρια της ανωτέρου περιοχής που διαμένουν σε άλλες Δ.Ε. και εν μέρ

ολικά μεγάλες στρατιωτικές μονάδες και καταναλωτές όπως η 115 Πτέρυγα Μάχης, το Πεδίο Βολής Κρήτης, ο 

Ναύσταθμος Σούδας, το Στρατόπεδο της Αγυιάς και άλλοι. Οι

υδροδοτούνται κατά βάση με νερό που αγοράζει η ΔΕΥΑΧ από τον Ο.Α.ΔΥ.Κ.

 

Πίνακας Α.3.3.51: Υποδομές Ύδρευσης στην περιοχή μελέτης.

ΧΩΡΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ 
(07/2012)

ΧΑΝΙΩΝ 33.845

ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 6.567

ΘΕΡΙΣΟΥ 3.753

ΣΟΥΔΑΣ 3.485

ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
ΜΕΛΕΤΗΣ 

47.650

Πηγή: Δ.Ε.Υ.Α.Χ. 
 

Το σύστημα του ΟΑΔΥΚ περιλαμβάνει τα εξής έργα

• Τον αγωγό Μεσκλών - Μυλωνιανών διαμέτρου 1000 mm, που μεταφέρει τα νερά των πηγών 

Μεσκλών με βαρύτητα μέχρι τις δεξαμενές στα Μυλωνιανά.

• Τις δεξαμενές Μυλωνιανών που τροφοδοτούνται από τις πηγές Μεσκλών και από 6 γεωτρήσεις στην 

περιοχή Μυλωνιανών. 

• Τον αγωγό Μυλωνιανών - 

Πλατανιάς και Πατελάρι) και το αντλιοστάσιο της ΔΕΥΑΧ στην Αγυιά. 

• Τον αγωγό Μυλωνιανών 

Μυλωνιανών και καταλήγει στην δεξαμενή Τσικαλαριών.

• Τις δεξαμενές Περιβολίων, Μουρνιών και Νεροκούρου που έχουν κατασκευαστεί κατά μήκος του 

αγωγού Μυλωνιανών - Τσικαλαριών.

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

 
ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

Θερίσου και Κεραμιών) από τον ενιαίο Καλλικρατικό Δήμο Χανίων. Τα γενικά στοιχεία ύδρευσης της περιοχής 

παρουσιάζονται στον Πίνακα Α.3.3.51. 

δροδοτείται κατά ένα μέρος από τις πηγές Αγυιάς και  τις γεωτρήσεις της Αγυιάς με έργα

ιδιοκτησίας της ΔΕΥΑΧ και κατά ένα άλλο από το υδροδοτικό σύστημα του ΟΑΔΥΚ (Οργανισμός Ανάπτυξης 

από τις γεωτρήσεις Μυλωνιανών. 

Όσον αφορά στην περιοχή μελέτης, η ΔΕΥΑΧ υδροδοτεί με έργα ιδιοκτησίας της την περιοχή της Δ.Ε. 

ορισμένους καταναλωτές στα όρια της ανωτέρου περιοχής που διαμένουν σε άλλες Δ.Ε. και εν μέρ

ολικά μεγάλες στρατιωτικές μονάδες και καταναλωτές όπως η 115 Πτέρυγα Μάχης, το Πεδίο Βολής Κρήτης, ο 

Ναύσταθμος Σούδας, το Στρατόπεδο της Αγυιάς και άλλοι. Οι Δ.Ε. Θερίσου, Ελ.

υδροδοτούνται κατά βάση με νερό που αγοράζει η ΔΕΥΑΧ από τον Ο.Α.ΔΥ.Κ. 

Υποδομές Ύδρευσης στην περιοχή μελέτης. 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ 

(07/2012) 

ΥΔΡΕΥΣΗ 

ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ 
(αριθμός) 

ΑΝΤΛ/ΣΙΑ  
(αριθμός) 

33.845 8 3 

6.567 5 3 

3.753 4 7 

3.485 4 2 

47.650 21 15 

ΟΑΔΥΚ περιλαμβάνει τα εξής έργα: 

Μυλωνιανών διαμέτρου 1000 mm, που μεταφέρει τα νερά των πηγών 

Μεσκλών με βαρύτητα μέχρι τις δεξαμενές στα Μυλωνιανά. 

Τις δεξαμενές Μυλωνιανών που τροφοδοτούνται από τις πηγές Μεσκλών και από 6 γεωτρήσεις στην 

 Αγυιάς διαμέτρου 700 mm, που τροφοδοτεί τρείς κοινότητες (Γαλατάς, 

Πλατανιάς και Πατελάρι) και το αντλιοστάσιο της ΔΕΥΑΧ στην Αγυιά.  

Τον αγωγό Μυλωνιανών - Τσικαλαριών διαμέτρου 1200 mm που αρχίζει από την δεξαμενή 

ταλήγει στην δεξαμενή Τσικαλαριών. 

Τις δεξαμενές Περιβολίων, Μουρνιών και Νεροκούρου που έχουν κατασκευαστεί κατά μήκος του 

Τσικαλαριών. 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 

Σελ. 455 από 486 

. Τα γενικά στοιχεία ύδρευσης της περιοχής 

δροδοτείται κατά ένα μέρος από τις πηγές Αγυιάς και  τις γεωτρήσεις της Αγυιάς με έργα 

ιδιοκτησίας της ΔΕΥΑΧ και κατά ένα άλλο από το υδροδοτικό σύστημα του ΟΑΔΥΚ (Οργανισμός Ανάπτυξης 

Όσον αφορά στην περιοχή μελέτης, η ΔΕΥΑΧ υδροδοτεί με έργα ιδιοκτησίας της την περιοχή της Δ.Ε. 

ορισμένους καταναλωτές στα όρια της ανωτέρου περιοχής που διαμένουν σε άλλες Δ.Ε. και εν μέρει ή 

ολικά μεγάλες στρατιωτικές μονάδες και καταναλωτές όπως η 115 Πτέρυγα Μάχης, το Πεδίο Βολής Κρήτης, ο 

Δ.Ε. Θερίσου, Ελ. Βενιζέλου και Σούδας 

ΑΝΤΛ/ΣΙΑ  
 

ΔΙΚΤΥΑ    
(μέτρα) 

215.000 

73.000 

79.500 

58.000 

425.500 

Μυλωνιανών διαμέτρου 1000 mm, που μεταφέρει τα νερά των πηγών 

Τις δεξαμενές Μυλωνιανών που τροφοδοτούνται από τις πηγές Μεσκλών και από 6 γεωτρήσεις στην 

Αγυιάς διαμέτρου 700 mm, που τροφοδοτεί τρείς κοινότητες (Γαλατάς, 

Τσικαλαριών διαμέτρου 1200 mm που αρχίζει από την δεξαμενή 

Τις δεξαμενές Περιβολίων, Μουρνιών και Νεροκούρου που έχουν κατασκευαστεί κατά μήκος του 



 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

 

 

Μετά τα Τσικαλαριά το νερό οδηγείται με βαρύτητα στο αντλιοστάσιο του Ακρωτηρίου και από εκεί 

καταθλίβεται στις δεξαμενές Ακρωτηρίου στις Κορακιές από όπου υδροδοτούνται οι κοινότητες του πρώην 

Δήμου. Ο ΟΑΔΥΚ τροφοδοτεί μέσω του δικτύου του από Αγυιά τις δεξαμενές του πρώην Δήμου Ν. Κυδωνίας 

όπου υδροδοτούνται οι κοινότητες του πρώην Δήμου.

αρδευτικές ανάγκες των περιοχών Χανίων, Σούδας και Ακρωτηρίου και την ύδρευση άλλων δήμων του Νομού 

Χανίων που βρίσκονται εκτός των ορίων αρμοδιότητας της ΔΕΥΑΧ. 

πηγών στα Μεσκλά κατά τη διάρκεια του χειμώνα, ενώ κατά την διάρκεια των θερινών μηνών εκμεταλλεύεται 

τις γεωτρήσεις στα Μυλωνιανά αντλώντας από τον υδροφορέα Αγυιάς 

Η εκμετάλλευση από τον ΟΑΔΥΚ κατά το χειμώνα μόνο των νερών από τις πηγές Μεσκλών, επέτρεπε στην 

πρώην ΔΕΥΑΧ να υδροδοτείται απρόσκοπτα και αποκλειστικά από τις πηγές Αγυιάς κατά τους χειμερινούς 

μήνες. Κατά τους θερινούς μήνες όμως, η παροχή των πηγών της

από τις γεωτρήσεις του ΟΑΔΥΚ στον ίδιο υδροφορέα στα Μυλωνιανά, με συνέπεια η ΔΕΥΑΧ να είναι 

υποχρεωμένη να χρησιμοποιεί νερό αρχικά από τις νέες γεωτρήσεις που κατασκεύασε στον χώρο της των 

πηγών Αγυιάς  και στην συνέχεια αν απαιτείται να αγοράζει πρόσθετες ποσότητες  από τον ΟΑΔΥΚ. 

Το σύστημα της ΔΕΥΑΧ περιλαμβάνει τα εξής έργα :

• Το Εξωτερικό Υδραγωγείο της πόλης των Χανίων

o Αντλιοστάσιο και Γεωτρήσεις Αγυιάς και Κόμβο 

Αγυιά. 

o Κόμβο Διασύνδεσης με το δίκτυο του ΟΑΔΥΚ στα Περιβόλια.

o Κόμβο διασύνδεσης με δεξαμενές Βαντέ και δεξαμενές  Μουρνιών στην θέση Βαντέ.

• Τους παρακάτω αγωγούς του εξωτερικού δικτύου ύδρευσης

o Ένας αγωγός διαμέτρου 800 mm, μήκους 8 Km 

μεταφέρεται από το Αντλιοστάσιο της Αγυιάς, το οποίο βρίσκεται σε υψόμετρο 40 m, στις 3 

κύριες σκεπασμένες δεξαμενές του Βαντέ, δυο δεξαμενές σε υψόμετρο 102 m, και μια σε 

υψόμετρο 92 m με μια μέση ημερήσια παροχή 831 m

o Ένας καταθλιπτικός αγωγός διαμέτρου 350 mm (Χυτοσιδηρός) μέσω του οποίου το νερό 

μεταφέρεται από το Αντλιοστάσιο της Αγυιάς απ’ ευθείας σε ένα τμήμα της πόλης (Παχιανά 

Νέα Χώρα) με μέση ημερήσια παροχή 275 m

του Αγ. Ιωάννη. Επιπλέον τροφοδοτείται με νερό που φτάνει από τις Δεξαμενές του Βαντέ. Ο 

αγωγός έχει μήκους 10.100 m

o Χαλύβδινος αγωγός βαρύτητας Κόμβου Περιβολίων 

μήκους 1.065 m. 

o Δυο χαλύβδινοι αγωγοί προσαγωγής Κόμβ

μήκους 329 m. 

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

 
ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

Μετά τα Τσικαλαριά το νερό οδηγείται με βαρύτητα στο αντλιοστάσιο του Ακρωτηρίου και από εκεί 

λίβεται στις δεξαμενές Ακρωτηρίου στις Κορακιές από όπου υδροδοτούνται οι κοινότητες του πρώην 

Ο ΟΑΔΥΚ τροφοδοτεί μέσω του δικτύου του από Αγυιά τις δεξαμενές του πρώην Δήμου Ν. Κυδωνίας 

όπου υδροδοτούνται οι κοινότητες του πρώην Δήμου. Με τα παραπάνω έργα, ο ΟΑΔΥΚ εξυπηρετεί τις 

αρδευτικές ανάγκες των περιοχών Χανίων, Σούδας και Ακρωτηρίου και την ύδρευση άλλων δήμων του Νομού 

Χανίων που βρίσκονται εκτός των ορίων αρμοδιότητας της ΔΕΥΑΧ.  Ο ΟΑΔΥΚ εκμεταλλεύεται τα νερά των 

ιάρκεια του χειμώνα, ενώ κατά την διάρκεια των θερινών μηνών εκμεταλλεύεται 

τις γεωτρήσεις στα Μυλωνιανά αντλώντας από τον υδροφορέα Αγυιάς - Μυλωνιανών.

Η εκμετάλλευση από τον ΟΑΔΥΚ κατά το χειμώνα μόνο των νερών από τις πηγές Μεσκλών, επέτρεπε στην 

πρώην ΔΕΥΑΧ να υδροδοτείται απρόσκοπτα και αποκλειστικά από τις πηγές Αγυιάς κατά τους χειμερινούς 

μήνες. Κατά τους θερινούς μήνες όμως, η παροχή των πηγών της Αγυιάς μειώνεται λόγω και των αντλήσεων 

από τις γεωτρήσεις του ΟΑΔΥΚ στον ίδιο υδροφορέα στα Μυλωνιανά, με συνέπεια η ΔΕΥΑΧ να είναι 

υποχρεωμένη να χρησιμοποιεί νερό αρχικά από τις νέες γεωτρήσεις που κατασκεύασε στον χώρο της των 

υνέχεια αν απαιτείται να αγοράζει πρόσθετες ποσότητες  από τον ΟΑΔΥΚ. 

περιλαμβάνει τα εξής έργα : 

Το Εξωτερικό Υδραγωγείο της πόλης των Χανίων, το οποίο περιλαμβάνει: 

αι Γεωτρήσεις Αγυιάς και Κόμβο Διασύνδεσης με το δίκτ

Διασύνδεσης με το δίκτυο του ΟΑΔΥΚ στα Περιβόλια. 

διασύνδεσης με δεξαμενές Βαντέ και δεξαμενές  Μουρνιών στην θέση Βαντέ.

Τους παρακάτω αγωγούς του εξωτερικού δικτύου ύδρευσης: 

Ένας αγωγός διαμέτρου 800 mm, μήκους 8 Km (Χαλύβδινος) μέσω του οποίου το νερό 

μεταφέρεται από το Αντλιοστάσιο της Αγυιάς, το οποίο βρίσκεται σε υψόμετρο 40 m, στις 3 

κύριες σκεπασμένες δεξαμενές του Βαντέ, δυο δεξαμενές σε υψόμετρο 102 m, και μια σε 

με μια μέση ημερήσια παροχή 831 m3/h. 

Ένας καταθλιπτικός αγωγός διαμέτρου 350 mm (Χυτοσιδηρός) μέσω του οποίου το νερό 

μεταφέρεται από το Αντλιοστάσιο της Αγυιάς απ’ ευθείας σε ένα τμήμα της πόλης (Παχιανά 

Νέα Χώρα) με μέση ημερήσια παροχή 275 m3/h. Ο αγωγός αυτός φτάνει μέχρι τη Δεξαμε

του Αγ. Ιωάννη. Επιπλέον τροφοδοτείται με νερό που φτάνει από τις Δεξαμενές του Βαντέ. Ο 

αγωγός έχει μήκους 10.100 m 

Χαλύβδινος αγωγός βαρύτητας Κόμβου Περιβολίων - Κόμβου Βαντέ, διαμέτρου 700 mm και 

Δυο χαλύβδινοι αγωγοί προσαγωγής Κόμβου Βαντέ - Δεξαμενής Βαντέ, διαμέτρου 500 mm και 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 

Σελ. 456 από 486 

Μετά τα Τσικαλαριά το νερό οδηγείται με βαρύτητα στο αντλιοστάσιο του Ακρωτηρίου και από εκεί 

λίβεται στις δεξαμενές Ακρωτηρίου στις Κορακιές από όπου υδροδοτούνται οι κοινότητες του πρώην 

Ο ΟΑΔΥΚ τροφοδοτεί μέσω του δικτύου του από Αγυιά τις δεξαμενές του πρώην Δήμου Ν. Κυδωνίας 

νω έργα, ο ΟΑΔΥΚ εξυπηρετεί τις 

αρδευτικές ανάγκες των περιοχών Χανίων, Σούδας και Ακρωτηρίου και την ύδρευση άλλων δήμων του Νομού 

Ο ΟΑΔΥΚ εκμεταλλεύεται τα νερά των 

ιάρκεια του χειμώνα, ενώ κατά την διάρκεια των θερινών μηνών εκμεταλλεύεται 

 

Η εκμετάλλευση από τον ΟΑΔΥΚ κατά το χειμώνα μόνο των νερών από τις πηγές Μεσκλών, επέτρεπε στην 

πρώην ΔΕΥΑΧ να υδροδοτείται απρόσκοπτα και αποκλειστικά από τις πηγές Αγυιάς κατά τους χειμερινούς 

Αγυιάς μειώνεται λόγω και των αντλήσεων 

από τις γεωτρήσεις του ΟΑΔΥΚ στον ίδιο υδροφορέα στα Μυλωνιανά, με συνέπεια η ΔΕΥΑΧ να είναι 

υποχρεωμένη να χρησιμοποιεί νερό αρχικά από τις νέες γεωτρήσεις που κατασκεύασε στον χώρο της των 

υνέχεια αν απαιτείται να αγοράζει πρόσθετες ποσότητες  από τον ΟΑΔΥΚ.  

Διασύνδεσης με το δίκτυο του ΟΑΔΥΚ στην 

διασύνδεσης με δεξαμενές Βαντέ και δεξαμενές  Μουρνιών στην θέση Βαντέ. 

(Χαλύβδινος) μέσω του οποίου το νερό 

μεταφέρεται από το Αντλιοστάσιο της Αγυιάς, το οποίο βρίσκεται σε υψόμετρο 40 m, στις 3 

κύριες σκεπασμένες δεξαμενές του Βαντέ, δυο δεξαμενές σε υψόμετρο 102 m, και μια σε 

Ένας καταθλιπτικός αγωγός διαμέτρου 350 mm (Χυτοσιδηρός) μέσω του οποίου το νερό 

μεταφέρεται από το Αντλιοστάσιο της Αγυιάς απ’ ευθείας σε ένα τμήμα της πόλης (Παχιανά – 

/h. Ο αγωγός αυτός φτάνει μέχρι τη Δεξαμενή 

του Αγ. Ιωάννη. Επιπλέον τροφοδοτείται με νερό που φτάνει από τις Δεξαμενές του Βαντέ. Ο 

Κόμβου Βαντέ, διαμέτρου 700 mm και 

Δεξαμενής Βαντέ, διαμέτρου 500 mm και 



 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

 

 

o Χαλύβδινος αγωγός απαγωγής Δεξαμενής Βαντέ 

μήκους 329 m. 

o Χαλύβδινος αγωγός βαρύτητας Κόμβου Βαντέ 

μήκους 6.700 m. 

Το εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης καταλήγει στην δεξαμενή Αγ. Ιωάννη που είναι η κεντρική δεξαμενή της 

πόλης. Στην θέση της δεξαμενής Αγίου Ιωάννη υπάρχει το αντλιοστάσιο από το οποίο εκκινούν οι εξής 

καταθλιπτικοί αγωγοί: 

• Ο Φ250 ο οποίος καταλήγει στην δεξα

και την περιοχή των Εργατικών Κατοικιών μέσω της δεξαμενής των Εργατικών Κατοικιών.

• Ο Φ350 ο οποίος καταλήγει στην δεξαμενή Ασυρμάτου η οποία με τη σειρά της τροφοδοτεί την 

δεξαμενή Αγίου Ματθαίου κα

o Πολυτεχνείο - Πολυκλαδικό 

o Μόντε Βάρδια - ΣΟΔΥ Προφήτη Ηλία 

o Ακρωτήρι - Αγίου Ματθαίου 

• Το Εξωτερικό Υδραγωγείο της Δημοτικής Ενότητας Ελ. Βενιζέλου περιλαμβάνει:

o Η δημοτική ενότητα δεν έχει αξιόλογο μήκος εξω

διασύνδεση με τον ΟΑΔΥΚ της δεξαμενής Μουρνιών με τον αγωγό του ΟΑΔΥΚ διαμ. Φ 150  

και μήκους 50 μ. 

o Αγωγός χαλύβδινος διαμ. Φ 200  και μήκους περίπου 20 μ.. από αγωγό του ΟΑΔΥΚ και το 

τοπικό αντλιοστάσιο 

την περιοχή Νεροκούρου .

• Το Εξωτερικό Υδραγωγείο της Δημοτικής Ενότητας Σούδας περιλαμβάνει:

o Η δημοτική ενότητα δεν έχει αξιόλογο μήκος εξωτερικού υδραγωγείου και περιορίζεται σε 2 

θέσεις διασύνδεσης των αγωγών με αγωγούς του ΟΑΔΥΚ

o Υπάρχουν αγωγοί που ξεκινούν από την δεξαμενή του Αγ. Ιωάννη και καταλήγουν στην 

δημοτική ενότητα από 

αποτελούν εναλλακτικό τρόπο τροφοδοσίας της περι

Στις άμεσα προγραμματιζόμενες μελέτες και έργα περιλαμβάνονται τα εξής:

• «ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ 

ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΣΕ ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ  ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΥ  

ΧΑΝΙΩΝ (ΔΕΥΑ ΧΑΝΙΩΝ)» προεκτιμώμενης αμοιβής 

Η μελέτη αφορά στην ενοποίηση των 

Σούδας, Ελ. Βενιζέλου και Θερίσου μαζί με αυτό της νέας ΔΕΥΑΧ και 

συστήματος. Επίσης η μελέτη περιλαμβάνει τη διασύνδεση των δικτύων Ελ. Βενιζέλου και Θερίσου με τις 

δεξαμενές φορτίου Βαντέ για τον έλεγχο της χλωρίωσης και τη μελέτη νέου αγωγού για την επίλυση του 

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

 
ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

Χαλύβδινος αγωγός απαγωγής Δεξαμενής Βαντέ - Κόμβου Βαντέ, διαμέτρου 700 mm και 

Χαλύβδινος αγωγός βαρύτητας Κόμβου Βαντέ - Δεξαμενής Αγ. Ιωάννη, διαμέτρου 700 mm και 

Το εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης καταλήγει στην δεξαμενή Αγ. Ιωάννη που είναι η κεντρική δεξαμενή της 

πόλης. Στην θέση της δεξαμενής Αγίου Ιωάννη υπάρχει το αντλιοστάσιο από το οποίο εκκινούν οι εξής 

Ο Φ250 ο οποίος καταλήγει στην δεξαμενή Γιουρμέτη, η οποία τροφοδοτεί την περιοχή Γιουρμέτη 

και την περιοχή των Εργατικών Κατοικιών μέσω της δεξαμενής των Εργατικών Κατοικιών.

Ο Φ350 ο οποίος καταλήγει στην δεξαμενή Ασυρμάτου η οποία με τη σειρά της τροφοδοτεί την 

δεξαμενή Αγίου Ματθαίου και τις εξής περιοχές: 

Πολυκλαδικό - Τάφοι Βενιζέλου 

ΣΟΔΥ Προφήτη Ηλία  

Αγίου Ματθαίου – Νεράιδα 

Το Εξωτερικό Υδραγωγείο της Δημοτικής Ενότητας Ελ. Βενιζέλου περιλαμβάνει:

Η δημοτική ενότητα δεν έχει αξιόλογο μήκος εξωτερικού υδραγωγείου και περιορίζεται στην 

διασύνδεση με τον ΟΑΔΥΚ της δεξαμενής Μουρνιών με τον αγωγό του ΟΑΔΥΚ διαμ. Φ 150  

Αγωγός χαλύβδινος διαμ. Φ 200  και μήκους περίπου 20 μ.. από αγωγό του ΟΑΔΥΚ και το 

τοπικό αντλιοστάσιο o  οποίος καταλήγει στην δεξαμενή του Νεροκούρου  η οποία τροφοδοτεί 

την περιοχή Νεροκούρου . 

Το Εξωτερικό Υδραγωγείο της Δημοτικής Ενότητας Σούδας περιλαμβάνει: 

Η δημοτική ενότητα δεν έχει αξιόλογο μήκος εξωτερικού υδραγωγείου και περιορίζεται σε 2 

των αγωγών με αγωγούς του ΟΑΔΥΚ.  

Υπάρχουν αγωγοί που ξεκινούν από την δεξαμενή του Αγ. Ιωάννη και καταλήγουν στην 

δημοτική ενότητα από P.E. διαμετρών Φ200 και Φ160 μήκους 2.600 μ. έκαστος και θα 

αποτελούν εναλλακτικό τρόπο τροφοδοσίας της περιοχής. 

Στις άμεσα προγραμματιζόμενες μελέτες και έργα περιλαμβάνονται τα εξής: 

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ 

ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΣΕ ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ  ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΥ  

προεκτιμώμενης αμοιβής 1.080.772,02€ (με ΦΠΑ)

ενοποίηση των δικτύων και εγκαταστάσεων ύδρευσης των Δημοτικών Ενοτήτων 

Σούδας, Ελ. Βενιζέλου και Θερίσου μαζί με αυτό της νέας ΔΕΥΑΧ και τον συνολικό

η μελέτη περιλαμβάνει τη διασύνδεση των δικτύων Ελ. Βενιζέλου και Θερίσου με τις 

δεξαμενές φορτίου Βαντέ για τον έλεγχο της χλωρίωσης και τη μελέτη νέου αγωγού για την επίλυση του 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 

Σελ. 457 από 486 

Κόμβου Βαντέ, διαμέτρου 700 mm και 

Δεξαμενής Αγ. Ιωάννη, διαμέτρου 700 mm και 

Το εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης καταλήγει στην δεξαμενή Αγ. Ιωάννη που είναι η κεντρική δεξαμενή της 

πόλης. Στην θέση της δεξαμενής Αγίου Ιωάννη υπάρχει το αντλιοστάσιο από το οποίο εκκινούν οι εξής 

μενή Γιουρμέτη, η οποία τροφοδοτεί την περιοχή Γιουρμέτη 

και την περιοχή των Εργατικών Κατοικιών μέσω της δεξαμενής των Εργατικών Κατοικιών. 

Ο Φ350 ο οποίος καταλήγει στην δεξαμενή Ασυρμάτου η οποία με τη σειρά της τροφοδοτεί την 

Το Εξωτερικό Υδραγωγείο της Δημοτικής Ενότητας Ελ. Βενιζέλου περιλαμβάνει: 

τερικού υδραγωγείου και περιορίζεται στην 

διασύνδεση με τον ΟΑΔΥΚ της δεξαμενής Μουρνιών με τον αγωγό του ΟΑΔΥΚ διαμ. Φ 150  

Αγωγός χαλύβδινος διαμ. Φ 200  και μήκους περίπου 20 μ.. από αγωγό του ΟΑΔΥΚ και το 

οποίος καταλήγει στην δεξαμενή του Νεροκούρου  η οποία τροφοδοτεί 

Η δημοτική ενότητα δεν έχει αξιόλογο μήκος εξωτερικού υδραγωγείου και περιορίζεται σε 2 

Υπάρχουν αγωγοί που ξεκινούν από την δεξαμενή του Αγ. Ιωάννη και καταλήγουν στην 

. διαμετρών Φ200 και Φ160 μήκους 2.600 μ. έκαστος και θα 

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ 

ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΣΕ ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ  ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΥ  

με ΦΠΑ). 

ικτύων και εγκαταστάσεων ύδρευσης των Δημοτικών Ενοτήτων 

ν συνολικό εκσυγχρονισμό του 

η μελέτη περιλαμβάνει τη διασύνδεση των δικτύων Ελ. Βενιζέλου και Θερίσου με τις 

δεξαμενές φορτίου Βαντέ για τον έλεγχο της χλωρίωσης και τη μελέτη νέου αγωγού για την επίλυση του 



 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

 

 

προβλήματος πίεσης των περιοχών Νέας Χώρας και Παλιάς Πόλης. 

εξάμηνο του 2012. Χρηματοδότηση από Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και Ίδιους Πόρους ΔΕΥΑΧ.

Στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου Χανίων για την περίοδο 2011

επεκτάσεων των υφιστάμενων δικτύων προκειμένου να κα

και επισημαίνεται ως πρόβλημα η εμπλοκή αρμοδιοτήτων διαφορετικών φορέων.

Αποχέτευση  

Από το 1983 – 2012 κατασκευάστηκαν και λειτουργούν στην πόλη των Χανίων, αγωγοί ακαθάρτων 

συνολικού μήκος 140.000 μέτρων, έτσι ώστε σήμερα ελάχιστοι δρόμοι της Δ.Ε. Χανίων να μην έχουν δίκτυο 

ακαθάρτων. Τον χειμώνα του 2001 ολοκληρώθηκε, με εξαίρεση την περιοχή της Παλιάς Πόλης, ο διαχωρισμός 

των δικτύων αποχέτευσης, με την πραγματοποίηση των τελευταίων επεμβάσεων στην περιοχ

αποτέλεσμα των οποίων είναι η παραλία του Κουμ

κολύμβηση.  

 

Πίνακας Α.3.3.5

ΧΩΡΙΚΗ  ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΧΑΝΙΩΝ 

ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 

ΘΕΡΙΣΟΥ 

ΣΟΥΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

ΜΕΛΕΤΗΣ 
Πηγή: Δ.Ε.Υ.Α.Χ. 

 

Τα λύματα, όσον αφορά στην περιοχή μελέτης, οδηγούνται στην ΕΕΛ μέσω δικτύου κεντρικών 

αποχετευτικών αγωγών (ΚΑΑ) και κεντρικών αντλιοστασίων (ΚΑ) ως εξής:

• Κεντρικός αποχετευτικός αγωγός ΚΑΑ1 από όρια περιοχής 

αποχετευτικό αγωγό ΚΑΑ7 Δήμου Χανίων

• Κεντρικός αποχετευτικός αγωγός ΚΑΑ2 από Σούδα μέχρι Κεντρικό αποχετευτικό αγωγό ΚΑΑ7 Δήμου 

Χανίων. 

• Κεντρικός αποχετευτικός αγωγός ΚΑΑ7 Δήμου Χανίων από περιοχή οδού Νεάρχου (συμβολή των 

ΚΑΑ1 και ΚΑΑ2) μέχρι την ΕΕΛ

 

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

 
ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

προβλήματος πίεσης των περιοχών Νέας Χώρας και Παλιάς Πόλης. Αναμένεται η δη

εξάμηνο του 2012. Χρηματοδότηση από Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και Ίδιους Πόρους ΔΕΥΑΧ.

Στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου Χανίων για την περίοδο 2011-2014 εντοπίζονται ανάγκες 

επεκτάσεων των υφιστάμενων δικτύων προκειμένου να καλυθφούν οι ανάγκες του νέου Καλλικρατικού Δήμου 

και επισημαίνεται ως πρόβλημα η εμπλοκή αρμοδιοτήτων διαφορετικών φορέων. 

2012 κατασκευάστηκαν και λειτουργούν στην πόλη των Χανίων, αγωγοί ακαθάρτων 

έτσι ώστε σήμερα ελάχιστοι δρόμοι της Δ.Ε. Χανίων να μην έχουν δίκτυο 

ακαθάρτων. Τον χειμώνα του 2001 ολοκληρώθηκε, με εξαίρεση την περιοχή της Παλιάς Πόλης, ο διαχωρισμός 

των δικτύων αποχέτευσης, με την πραγματοποίηση των τελευταίων επεμβάσεων στην περιοχ

αποτέλεσμα των οποίων είναι η παραλία του Κουμ-Καπί να μπορεί να χαρακτηρίζεται ως κατάλληλη για 

Πίνακας Α.3.3.5.2: Υποδομές Αποχέτευσης στην περιοχή μελέτης.

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΔΙΚΤΥΑ  ΟΜΒΡΙΩΝ

ΑΝΤΛ/ΣΙΑ  

(αριθμός) 
ΔΙΚΤΥΑ    (μέτρα) ΔΙΚΤΥΑ    (μέτρα)

9 140.000 

2 92.000 Χωρίς Στοιχεία

1 27.000 Χωρίς Στοιχεία

2 45.000 Χωρίς Στοιχεία

14 204.000 

στην περιοχή μελέτης, οδηγούνται στην ΕΕΛ μέσω δικτύου κεντρικών 

αποχετευτικών αγωγών (ΚΑΑ) και κεντρικών αντλιοστασίων (ΚΑ) ως εξής: 

Κεντρικός αποχετευτικός αγωγός ΚΑΑ1 από όρια περιοχής NATURA 

αποχετευτικό αγωγό ΚΑΑ7 Δήμου Χανίων.  

Κεντρικός αποχετευτικός αγωγός ΚΑΑ2 από Σούδα μέχρι Κεντρικό αποχετευτικό αγωγό ΚΑΑ7 Δήμου 

Κεντρικός αποχετευτικός αγωγός ΚΑΑ7 Δήμου Χανίων από περιοχή οδού Νεάρχου (συμβολή των 

ΚΑΑ1 και ΚΑΑ2) μέχρι την ΕΕΛ 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 

Σελ. 458 από 486 

Αναμένεται η δημοπράτηση του στο Β’ 

εξάμηνο του 2012. Χρηματοδότηση από Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και Ίδιους Πόρους ΔΕΥΑΧ. 

2014 εντοπίζονται ανάγκες 

λυθφούν οι ανάγκες του νέου Καλλικρατικού Δήμου 

2012 κατασκευάστηκαν και λειτουργούν στην πόλη των Χανίων, αγωγοί ακαθάρτων 

έτσι ώστε σήμερα ελάχιστοι δρόμοι της Δ.Ε. Χανίων να μην έχουν δίκτυο 

ακαθάρτων. Τον χειμώνα του 2001 ολοκληρώθηκε, με εξαίρεση την περιοχή της Παλιάς Πόλης, ο διαχωρισμός 

των δικτύων αποχέτευσης, με την πραγματοποίηση των τελευταίων επεμβάσεων στην περιοχή του Κουμ-Καπί, 

Καπί να μπορεί να χαρακτηρίζεται ως κατάλληλη για 

Υποδομές Αποχέτευσης στην περιοχή μελέτης. 

ΔΙΚΤΥΑ  ΟΜΒΡΙΩΝ 

ΔΙΚΤΥΑ    (μέτρα) 

45.000 

Χωρίς Στοιχεία 

Χωρίς Στοιχεία 

Χωρίς Στοιχεία 

 

στην περιοχή μελέτης, οδηγούνται στην ΕΕΛ μέσω δικτύου κεντρικών 

 Αγυιάς μέχρι Κεντρικό 

Κεντρικός αποχετευτικός αγωγός ΚΑΑ2 από Σούδα μέχρι Κεντρικό αποχετευτικό αγωγό ΚΑΑ7 Δήμου 

Κεντρικός αποχετευτικός αγωγός ΚΑΑ7 Δήμου Χανίων από περιοχή οδού Νεάρχου (συμβολή των 
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Αναφορικά με τις υποδομές αποχέτευσης ομβρίων, 

Δ.Ε.Υ.Α.Χ. 39.300 μ. δικτύου ομβρίων και 8.900 μ. ανοικτών ή κ

τρεις πρώην περιαστικούς Δήμους έγιναν την τελευταία οκτα

προϋπολογισμού ύψους 12.840.000

Εκκρεμούν, η υλοποίηση της διαπλάτυνσης εκβολής του Μορώνη (προϋπολογισμού 5.000.000

προβλέπεται σύντομα να δημοπρατηθεί από

τομέα της βελτίωσης της αντιπλημμυρικής προστασίας υπάρχει μεγάλη υστέρηση στο καθαρισμό και 

συντήρηση των ρεμάτων των περιαστικών Δήμων και στην κατασκευή των απαραίτητων δευτερευόντων 

δικτύων όμβριων.  

Στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου Χανίων για την περίοδο 2011

επεκτάσεων των υφιστάμενων δικτύων αποχέτευσης προκειμένου να καλυθφούν οι ανάγκες του νέου 

Καλλικρατικού Δήμου. 

Στις άμεσα προγραμματιζόμενες μελέτες και έργα 

• ΕΡΓΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ.Ε. ΘΕΡΙΣ

ΜΥΛΩΝΙΑΝΩΝ)» προϋπολογισμού

Το έργο ολοκληρώνει τα δίκτυα της περιοχής Μυλω

Αποχέτευσης Ακαθάρτων των Περιαστικών Δήμων Σούδας, Ελ. Βενιζέλου,

δεδομένου ότι η έγκριση περιβαλλοντικών όρων για τα έργα στην περιοχή NATURA δόθηκε το 2009. Με την 

υλοποίηση του προτεινόμενου έργου καλύπτεται το 80% των κατοικημένων περιοχών της ευρύτερης περιοχής 

των οικισμών Κυρτομάδο, Επισκοπής, Αγ

τμήματα του Βαμβακόπουλου και των Περιβολίων

Χρηματοδότηση από ΕΣΠΑ 2007-2012 Ε.Π. Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007

• ΕΡΓΟ «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΕΛ ΧΑΝΙΩΝ

Επέκταση ΕΕΛ Χανίων (κατά 52.235 ισ. Κατοίκους σε συνολικά 170.00

του έργου καλύπτονται στο σύνολό τους οι Δημοτικές Ενότητες Χανίων, Σούδας (πλην Απτέρας) Ελ. 

Βενιζέλου, Θερίσου (πλην οικισμού Θερίσου) και Ακρωτηρίου  (πλην περιοχής Μαραθίου)  

Αναμένεται η δημοπράτηση του στο Β’ εξάμηνο του 2012. Χρηματοδότηση από 

και Ίδιους Πόρους ΔΕΥΑΧ. 

• ΕΡΓΟ «ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΕΞΟΔΟΥ ΚΑΙ ΕΚΒΟΛΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΜΟΡΩΝΗ» προϋπολογισμού

5.250.000€ (με ΦΠΑ). 

 Αναμένεται η δημοπράτηση του 

Χρηματοδότηση από Εθνικούς Πόρους.

Άρδευση 

Ο Κάμπος των Χανίων αρδεύεται μέσω του συστήματος του Ο.Α.Δ.Υ.Κ. Ο Ο.Α.ΔΥ.Κ. εφαρμόζει καινοτόμο 

σχέδιο διαχείρισης και αξιοποίησης του υδατικού δυναμικού της Δυτικής Κρήτης, το οποίο 

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

 
ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

Αναφορικά με τις υποδομές αποχέτευσης ομβρίων, από το 1983 μέχρι σήμερα έχουν κατασκευασθεί από τη 

Δ.Ε.Υ.Α.Χ. 39.300 μ. δικτύου ομβρίων και 8.900 μ. ανοικτών ή κλειστών αντιπλημμυρικών τάφρων. 

τρεις πρώην περιαστικούς Δήμους έγιναν την τελευταία οκταετία μια σειρά αντιπλημμυρικά έργα 

προϋπολογισμού ύψους 12.840.000€ που βελτίωσαν σημαντικά την αντιπλημμυρική τ

Εκκρεμούν, η υλοποίηση της διαπλάτυνσης εκβολής του Μορώνη (προϋπολογισμού 5.000.000

προβλέπεται σύντομα να δημοπρατηθεί από την ΔΕΥΑΧ (υλοποιείται μέσω Προγραμματικής Σύμβασης). 

τομέα της βελτίωσης της αντιπλημμυρικής προστασίας υπάρχει μεγάλη υστέρηση στο καθαρισμό και 

συντήρηση των ρεμάτων των περιαστικών Δήμων και στην κατασκευή των απαραίτητων δευτερευόντων 

Στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου Χανίων για την περίοδο 2011-2014 εντοπίζονται ανάγκες 

επεκτάσεων των υφιστάμενων δικτύων αποχέτευσης προκειμένου να καλυθφούν οι ανάγκες του νέου 

Στις άμεσα προγραμματιζόμενες μελέτες και έργα της ΔΕΥΑΧ περιλαμβάνονται τα εξής:

«ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ.Ε. ΘΕΡΙΣΟΥ (ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΔΡΟΦΟΡΕΑ ΑΓΙΑΣ 

προϋπολογισμού 7.183.200 € (με ΦΠΑ).  

Το έργο ολοκληρώνει τα δίκτυα της περιοχής Μυλωνιανά – Αγιά που δεν είχαν συμπεριληφθεί στο έργο της 

Αποχέτευσης Ακαθάρτων των Περιαστικών Δήμων Σούδας, Ελ. Βενιζέλου, Θερίσου και Ακρωτηρίου

δεδομένου ότι η έγκριση περιβαλλοντικών όρων για τα έργα στην περιοχή NATURA δόθηκε το 2009. Με την 

ου προτεινόμενου έργου καλύπτεται το 80% των κατοικημένων περιοχών της ευρύτερης περιοχής 

, Επισκοπής, Αγυιάς, Μυλωνιανών, Μαρμαρά, Βαρύπετρο, Ποτιστηρίων και μικρά 

τμήματα του Βαμβακόπουλου και των Περιβολίων. Αναμένεται η δημοπράτηση του στο Β’ εξάμηνο του 2012. 

2012 Ε.Π. Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013 και Ίδιους Πόρους ΔΕΥΑΧ.

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΕΛ ΧΑΝΙΩΝ» προϋπολογισμού 14.981.400€ (με ΦΠΑ). 

κατά 52.235 ισ. Κατοίκους σε συνολικά 170.000 ισ. Κατοίκους). 

του έργου καλύπτονται στο σύνολό τους οι Δημοτικές Ενότητες Χανίων, Σούδας (πλην Απτέρας) Ελ. 

Βενιζέλου, Θερίσου (πλην οικισμού Θερίσου) και Ακρωτηρίου  (πλην περιοχής Μαραθίου)  

η του στο Β’ εξάμηνο του 2012. Χρηματοδότηση από ΕΣΠΑ 2007

ΕΡΓΟ «ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΕΞΟΔΟΥ ΚΑΙ ΕΚΒΟΛΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΜΟΡΩΝΗ» προϋπολογισμού

Αναμένεται η δημοπράτηση του μετά την έγκριση της Τροποποίησης των Περιβαλλοντικών Όρων

Χρηματοδότηση από Εθνικούς Πόρους. 

Ο Κάμπος των Χανίων αρδεύεται μέσω του συστήματος του Ο.Α.Δ.Υ.Κ. Ο Ο.Α.ΔΥ.Κ. εφαρμόζει καινοτόμο 

σχέδιο διαχείρισης και αξιοποίησης του υδατικού δυναμικού της Δυτικής Κρήτης, το οποίο 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 

Σελ. 459 από 486 

πό το 1983 μέχρι σήμερα έχουν κατασκευασθεί από τη 

λειστών αντιπλημμυρικών τάφρων. Στους 

ετία μια σειρά αντιπλημμυρικά έργα 

που βελτίωσαν σημαντικά την αντιπλημμυρική τους θωράκιση. 

Εκκρεμούν, η υλοποίηση της διαπλάτυνσης εκβολής του Μορώνη (προϋπολογισμού 5.000.000€) που 

την ΔΕΥΑΧ (υλοποιείται μέσω Προγραμματικής Σύμβασης).  Στο 

τομέα της βελτίωσης της αντιπλημμυρικής προστασίας υπάρχει μεγάλη υστέρηση στο καθαρισμό και 

συντήρηση των ρεμάτων των περιαστικών Δήμων και στην κατασκευή των απαραίτητων δευτερευόντων 

2014 εντοπίζονται ανάγκες 

επεκτάσεων των υφιστάμενων δικτύων αποχέτευσης προκειμένου να καλυθφούν οι ανάγκες του νέου 

περιλαμβάνονται τα εξής: 

ΟΥ (ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΔΡΟΦΟΡΕΑ ΑΓΙΑΣ -

Αγιά που δεν είχαν συμπεριληφθεί στο έργο της 

Θερίσου και Ακρωτηρίου, 

δεδομένου ότι η έγκριση περιβαλλοντικών όρων για τα έργα στην περιοχή NATURA δόθηκε το 2009. Με την 

ου προτεινόμενου έργου καλύπτεται το 80% των κατοικημένων περιοχών της ευρύτερης περιοχής 

ιάς, Μυλωνιανών, Μαρμαρά, Βαρύπετρο, Ποτιστηρίων και μικρά 

η του στο Β’ εξάμηνο του 2012. 

και Ίδιους Πόρους ΔΕΥΑΧ. 

0 ισ. Κατοίκους). Με την υλοποίηση 

του έργου καλύπτονται στο σύνολό τους οι Δημοτικές Ενότητες Χανίων, Σούδας (πλην Απτέρας) Ελ. 

Βενιζέλου, Θερίσου (πλην οικισμού Θερίσου) και Ακρωτηρίου  (πλην περιοχής Μαραθίου)  - μέχρι το 2030.   

ΕΣΠΑ 2007-2012 ΕΠΠΕΡΑΑ 

ΕΡΓΟ «ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΕΞΟΔΟΥ ΚΑΙ ΕΚΒΟΛΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΜΟΡΩΝΗ» προϋπολογισμού περίπου 

ης των Περιβαλλοντικών Όρων. 

Ο Κάμπος των Χανίων αρδεύεται μέσω του συστήματος του Ο.Α.Δ.Υ.Κ. Ο Ο.Α.ΔΥ.Κ. εφαρμόζει καινοτόμο 

σχέδιο διαχείρισης και αξιοποίησης του υδατικού δυναμικού της Δυτικής Κρήτης, το οποίο προβλέπει την 
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ορθολογιστική αξιοποίηση των διαθέσιμων υδατικών πόρων της περιοχής αρμοδιότητάς του, σε όλες τις 

μορφές που διατίθενται από τη φύση (υπόγειοι υδροφορείς, ποτάμια, λίμνες). Το σχέδιο έχει ως βάση ένα 

ενιαίο σύστημα κλειστών αγωγών το οποίο εκ

Κρήτης και διανέμει το νερό. Στόχος η ισόρροπη και διαρκής κάλυψη των υδρευτικών και αρδευτικών αναγκών 

της περιοχής ευθύνης του οργανισμού

πρώτης φάσης των έργων που προβλέπει το Σχέδιο

και την ύδρευση 200.000 κατοίκων κυρίως της βόρειας ακτής. Έως σήμερα έχουν κατασκευασθεί 430.000 

μέτρα κεντρικών αγωγών και δικτύων διανομής, μέσω των ο

ανά έτος. Εξυπηρετούνται, περίπου 11.000 μικροί καταναλωτές, οι μεγάλοι δήμοι του Βόρειου Άξονα της 

Δυτικής Κρήτης και οι Τοπικοί Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων.

Στο πλαίσιο του Σχεδίου έχουν ήδη ολοκληρωθεί κα

"Αξιοποίηση του Υδατικού Δυναμικού 

Δημοσίων Έργων και εξελίχθηκε από εξειδικευμένους ιδ

λειτουργεί μια σειρά μικρών τοπικών υδροαρδευτικών έργων άμεσης απόδοσης. 

κάλυψη των αναγκών σε νερό (ύδρευση 

στρέμματα και θα υδρεύονται 200.000 άτομα στη βόρεια παραλία και στις δύο πόλεις (

Είχε προηγηθεί έρευνα για τον εντοπισμό και την καταγραφή των διαθέσιμων Υδατικών Πόρων. Η όλη 

προσπάθεια και οι μελέτες στράφηκαν στον προσδιορισμό της αξιοποίησης του ετήσιου διαθέσιμου όγκου 

νερού και όχι στη διαθέσιμη παροχή τον μήν

Κρήτης, είναι ο Αύγουστος. Τα έργα μελετήθηκαν έτσι ώστε να μπορούν να κατασκευάζονται και να 

λειτουργούν τμηματικά και κατά φάσεις. Η διακίνηση του νερού, γίνεται με χρονική προτεραιότητα από τις 

πηγές της περιοχής, τους φυσικούς ταμιευτήρες (που είναι οι υπόγειοι υδροφόροι ορίζοντες) και από τέσσερεις 

μεγάλους τεχνητούς ταμιευτήρες. 

Η υλοποίηση των έργων γίνεται βάσει στρατηγικής. Κατασκευάζονται: Α. έργα άμεσης ανάγκης και 

απόδοσης σε περιοχές καλλιεργημένες και τουριστικά ανεπτυγμένες. Β. αρδευτικά και υδρευτικά έργα, που 

μπορούν να λειτουργήσουν προσωρινά, μέχρι να συνδεθούν με τα κεντρικά δίκτυα σε τελική φάση, 

χρησιμοποιώντας τοπικούς υδατικούς πόρους ώστε να αποδίδονται άμεσα σε χρήση. Στην συνέ

προσαρμόζονται στις τοπικές συνθήκες των περιοχών και συνδυάζονται με άλλα υφιστάμενα έργα. 

Εφαρμόζεται σύγχρονη τεχνολογία στην κατασκευή και επίβλεψη, τηρούνται αυστηρά οι προβλεπόμενες 

προδιαγραφές ποιότητας. Γίνεται έλεγχος και παραλαβή των βασικώ

προχωρεί η κατασκευή των έργων, και καταβάλλεται προσπάθεια για άμεση επίλυση των προβλημάτων που 

προκύπτουν. Στο σχέδιο Α.3.3. απεικονίζονται οι βασικοί αγωγοί άρδευσης και η αρδευόμενες περιοχές της 

περιοχής μελέτης. 

Οι μικρές και μεγάλες υποδομές που έχει μελετήσει, κατασκευάσει, επιβλέψει και λειτουργεί ο Ο.Α.ΔΥ.Κ. 

υλοποιήθηκαν με κονδύλια που προέρχονται από: Την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, τα Μεσογειακά 

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

 
ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

ορθολογιστική αξιοποίηση των διαθέσιμων υδατικών πόρων της περιοχής αρμοδιότητάς του, σε όλες τις 

μορφές που διατίθενται από τη φύση (υπόγειοι υδροφορείς, ποτάμια, λίμνες). Το σχέδιο έχει ως βάση ένα 

ενιαίο σύστημα κλειστών αγωγών το οποίο εκτείνεται σχεδόν σε ολόκληρο τον Βόρειο Άξονα της Δυτικής 

Κρήτης και διανέμει το νερό. Στόχος η ισόρροπη και διαρκής κάλυψη των υδρευτικών και αρδευτικών αναγκών 

της περιοχής ευθύνης του οργανισμού (Ν. Χανίων και Ρεθύμνης). Εκτιμάται ότι με την ολοκλήρωση τ

που προβλέπει το Σχέδιο θα παρέχεται νερό για την άρδευση 200.000 στρεμμάτων 

και την ύδρευση 200.000 κατοίκων κυρίως της βόρειας ακτής. Έως σήμερα έχουν κατασκευασθεί 430.000 

μέτρα κεντρικών αγωγών και δικτύων διανομής, μέσω των οποίων διακινούνται 30 εκατομμύρια κυβικά νερού 

ανά έτος. Εξυπηρετούνται, περίπου 11.000 μικροί καταναλωτές, οι μεγάλοι δήμοι του Βόρειου Άξονα της 

Δυτικής Κρήτης και οι Τοπικοί Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων. 

Στο πλαίσιο του Σχεδίου έχουν ήδη ολοκληρωθεί και λειτουργούν οι πρώτες φάσεις του σχεδίου 

"Αξιοποίηση του Υδατικού Δυναμικού  Δυτικής Κρήτης" το οποίο προέκυψε από μελέτες του Υπουργείου 

Δημοσίων Έργων και εξελίχθηκε από εξειδικευμένους ιδιώτες μελετητές. Έχει επίσης κατασκευαστεί και 

ιρά μικρών τοπικών υδροαρδευτικών έργων άμεσης απόδοσης. Τελικός στόχος η πλήρης 

κάλυψη των αναγκών σε νερό (ύδρευση - άρδευση) της περιοχής, οπότε και θα αρδεύονται 260.000 

στρέμματα και θα υδρεύονται 200.000 άτομα στη βόρεια παραλία και στις δύο πόλεις (

Είχε προηγηθεί έρευνα για τον εντοπισμό και την καταγραφή των διαθέσιμων Υδατικών Πόρων. Η όλη 

προσπάθεια και οι μελέτες στράφηκαν στον προσδιορισμό της αξιοποίησης του ετήσιου διαθέσιμου όγκου 

νερού και όχι στη διαθέσιμη παροχή τον μήνα αιχμής των καταναλώσεων, που στην περιοχή της Δυτικής 

Τα έργα μελετήθηκαν έτσι ώστε να μπορούν να κατασκευάζονται και να 

λειτουργούν τμηματικά και κατά φάσεις. Η διακίνηση του νερού, γίνεται με χρονική προτεραιότητα από τις 

ές της περιοχής, τους φυσικούς ταμιευτήρες (που είναι οι υπόγειοι υδροφόροι ορίζοντες) και από τέσσερεις 

Η υλοποίηση των έργων γίνεται βάσει στρατηγικής. Κατασκευάζονται: Α. έργα άμεσης ανάγκης και 

εργημένες και τουριστικά ανεπτυγμένες. Β. αρδευτικά και υδρευτικά έργα, που 

μπορούν να λειτουργήσουν προσωρινά, μέχρι να συνδεθούν με τα κεντρικά δίκτυα σε τελική φάση, 

χρησιμοποιώντας τοπικούς υδατικούς πόρους ώστε να αποδίδονται άμεσα σε χρήση. Στην συνέ

προσαρμόζονται στις τοπικές συνθήκες των περιοχών και συνδυάζονται με άλλα υφιστάμενα έργα. 

Εφαρμόζεται σύγχρονη τεχνολογία στην κατασκευή και επίβλεψη, τηρούνται αυστηρά οι προβλεπόμενες 

προδιαγραφές ποιότητας. Γίνεται έλεγχος και παραλαβή των βασικών υλικών στις πηγές παραγωγής τους, ενώ 

προχωρεί η κατασκευή των έργων, και καταβάλλεται προσπάθεια για άμεση επίλυση των προβλημάτων που 

Στο σχέδιο Α.3.3. απεικονίζονται οι βασικοί αγωγοί άρδευσης και η αρδευόμενες περιοχές της 

Οι μικρές και μεγάλες υποδομές που έχει μελετήσει, κατασκευάσει, επιβλέψει και λειτουργεί ο Ο.Α.ΔΥ.Κ. 

με κονδύλια που προέρχονται από: Την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, τα Μεσογειακά 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 

Σελ. 460 από 486 

ορθολογιστική αξιοποίηση των διαθέσιμων υδατικών πόρων της περιοχής αρμοδιότητάς του, σε όλες τις 

μορφές που διατίθενται από τη φύση (υπόγειοι υδροφορείς, ποτάμια, λίμνες). Το σχέδιο έχει ως βάση ένα 

τείνεται σχεδόν σε ολόκληρο τον Βόρειο Άξονα της Δυτικής 

Κρήτης και διανέμει το νερό. Στόχος η ισόρροπη και διαρκής κάλυψη των υδρευτικών και αρδευτικών αναγκών 

. Εκτιμάται ότι με την ολοκλήρωση της 

θα παρέχεται νερό για την άρδευση 200.000 στρεμμάτων 

και την ύδρευση 200.000 κατοίκων κυρίως της βόρειας ακτής. Έως σήμερα έχουν κατασκευασθεί 430.000 

ποίων διακινούνται 30 εκατομμύρια κυβικά νερού 

ανά έτος. Εξυπηρετούνται, περίπου 11.000 μικροί καταναλωτές, οι μεγάλοι δήμοι του Βόρειου Άξονα της 

ι λειτουργούν οι πρώτες φάσεις του σχεδίου 

Δυτικής Κρήτης" το οποίο προέκυψε από μελέτες του Υπουργείου 

ώτες μελετητές. Έχει επίσης κατασκευαστεί και 

Τελικός στόχος η πλήρης 

άρδευση) της περιοχής, οπότε και θα αρδεύονται 260.000 

στρέμματα και θα υδρεύονται 200.000 άτομα στη βόρεια παραλία και στις δύο πόλεις (Χανιά και Ρέθυμνο). 

Είχε προηγηθεί έρευνα για τον εντοπισμό και την καταγραφή των διαθέσιμων Υδατικών Πόρων. Η όλη 

προσπάθεια και οι μελέτες στράφηκαν στον προσδιορισμό της αξιοποίησης του ετήσιου διαθέσιμου όγκου 

α αιχμής των καταναλώσεων, που στην περιοχή της Δυτικής 

Τα έργα μελετήθηκαν έτσι ώστε να μπορούν να κατασκευάζονται και να 

λειτουργούν τμηματικά και κατά φάσεις. Η διακίνηση του νερού, γίνεται με χρονική προτεραιότητα από τις 

ές της περιοχής, τους φυσικούς ταμιευτήρες (που είναι οι υπόγειοι υδροφόροι ορίζοντες) και από τέσσερεις 

Η υλοποίηση των έργων γίνεται βάσει στρατηγικής. Κατασκευάζονται: Α. έργα άμεσης ανάγκης και 

εργημένες και τουριστικά ανεπτυγμένες. Β. αρδευτικά και υδρευτικά έργα, που 

μπορούν να λειτουργήσουν προσωρινά, μέχρι να συνδεθούν με τα κεντρικά δίκτυα σε τελική φάση, 

χρησιμοποιώντας τοπικούς υδατικούς πόρους ώστε να αποδίδονται άμεσα σε χρήση. Στην συνέχεια 

προσαρμόζονται στις τοπικές συνθήκες των περιοχών και συνδυάζονται με άλλα υφιστάμενα έργα. 

Εφαρμόζεται σύγχρονη τεχνολογία στην κατασκευή και επίβλεψη, τηρούνται αυστηρά οι προβλεπόμενες 

ν υλικών στις πηγές παραγωγής τους, ενώ 

προχωρεί η κατασκευή των έργων, και καταβάλλεται προσπάθεια για άμεση επίλυση των προβλημάτων που 

Στο σχέδιο Α.3.3. απεικονίζονται οι βασικοί αγωγοί άρδευσης και η αρδευόμενες περιοχές της 

Οι μικρές και μεγάλες υποδομές που έχει μελετήσει, κατασκευάσει, επιβλέψει και λειτουργεί ο Ο.Α.ΔΥ.Κ. 

με κονδύλια που προέρχονται από: Την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, τα Μεσογειακά 
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Ολοκληρωμένα Προγράμματα, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεω

Πλαίσιο Στήριξης. 

Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων 

Αρμόδιος Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ) στην περιοχή μελέτης είναι η Διαδημοτική 

Επιχείρηση Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ανώνυμη Εταιρεία (ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε.). Η 

συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Χανιών (συλλογή και χωροθέτηση κάδων), έχει αναπτύξει 

μεγάλο αριθμό δράσεων στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της στην ολοκληρωμένη διαχείριση των 

απορριμμάτων σύμφωνα με το Περιφερειακό Σχεδια

εθνικές απαιτήσεις της νομοθεσίας, όπως:

• Συλλογή & Μεταφορά Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ).

• Διαχείριση Ογκωδών Απορριμμάτων

• Πρόγραμμα Διαλογής στη Πηγή Συσκευασιών (πλην γυάλινων) και Έντυπου Χαρ

• Πρόγραμμα Διαλογής στη Πηγή Συσκευασιών Γυαλιού.

• Λειτουργία του Εργοστασίου Μηχανικής Ανακύκλωσης & Κομποστοποίησης (Ε.Μ.Α.Κ.)

Χανίων. 

• Λειτουργία του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Χανίων.

• Εναλλακτική Διαχείριση κάποιων από τα επονομαζόμενα «άλλα 

2939/01 (απόβλητα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, κ.ά.)

• Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση Πολιτών, Οργανισμών και Επιχειρήσεων.

2939/01 (απόβλητα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, κ.ά.)

• Πρόγραμμα διαλογής στην πηγή και συλλογή πόρτ

χαρτιού προς ανακύκλωση και των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού στην 

Παλιά Πόλη Χανίων. 

Αναφορικά με τις υποδομές διαχείρισης στερεών αποβλήτων, η ΔΕΔΙΣΑ διαχειρίζεται:

To Εργοστάσιο Μηχανικής Ανα

2005 και υποδέχεται τα σύμμεικτα δημοτικά απορρίμματα της 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας 

Κρήτης, σύμφωνα με τον (υπό αναθεώρηση) Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων της

Περιφέρειας Κρήτης (2006) καθώς και τα  στερεά απόβλητα  του Δήμου Σφακίων. 

Τους  Χώρους Υγειονομικής Ταφής Κορακιάς, οι οποίοι καταλαμβάνουν 150.000 m2, με ολική 

χωρητικότητα 1.100.000 m3. 

Οι ΧΥΤ και το ΕΜΑΚ χωροθετούνται στη θέση «Κορακιά» τη Δημοτικής

εξυπηρετούν συνολικά 138.280 κατοίκους.

Επιπλέον, σε συμφωνία με την εθνική και κοινοτική περιβαλλοντική πολιτική, η ΔΕΔΙΣΑ συνεργάζεται με 

την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (Ε.Ε.Α.Α.) για τη συστηματική συλλογή των Συσ

στην περιοχή μελέτης.  
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ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

Ολοκληρωμένα Προγράμματα, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, το ΠΕΠ Κρήτης, το Α, Β, Γ Κοινοτικό 

Αρμόδιος Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ) στην περιοχή μελέτης είναι η Διαδημοτική 

Επιχείρηση Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ανώνυμη Εταιρεία (ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε.). Η 

συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Χανιών (συλλογή και χωροθέτηση κάδων), έχει αναπτύξει 

μεγάλο αριθμό δράσεων στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της στην ολοκληρωμένη διαχείριση των 

απορριμμάτων σύμφωνα με το Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, τις ευρωπαϊκές και 

εθνικές απαιτήσεις της νομοθεσίας, όπως: 

• Συλλογή & Μεταφορά Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ). 

• Διαχείριση Ογκωδών Απορριμμάτων 

• Πρόγραμμα Διαλογής στη Πηγή Συσκευασιών (πλην γυάλινων) και Έντυπου Χαρ

• Πρόγραμμα Διαλογής στη Πηγή Συσκευασιών Γυαλιού. 

• Λειτουργία του Εργοστασίου Μηχανικής Ανακύκλωσης & Κομποστοποίησης (Ε.Μ.Α.Κ.)

• Λειτουργία του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Χανίων. 

• Εναλλακτική Διαχείριση κάποιων από τα επονομαζόμενα «άλλα προϊόντα» του Ν.

2939/01 (απόβλητα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, κ.ά.) 

• Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση Πολιτών, Οργανισμών και Επιχειρήσεων. 

2939/01 (απόβλητα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, κ.ά.) 

• Πρόγραμμα διαλογής στην πηγή και συλλογή πόρτα – πόρτα του ρεύματος των συσκευασιών και 

χαρτιού προς ανακύκλωση και των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού στην 

Αναφορικά με τις υποδομές διαχείρισης στερεών αποβλήτων, η ΔΕΔΙΣΑ διαχειρίζεται:

To Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης (Ε.Μ.Α.Κ.) το οποίο λειτουργεί από το 

2005 και υποδέχεται τα σύμμεικτα δημοτικά απορρίμματα της 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας 

Κρήτης, σύμφωνα με τον (υπό αναθεώρηση) Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων της

Περιφέρειας Κρήτης (2006) καθώς και τα  στερεά απόβλητα  του Δήμου Σφακίων. 

Τους  Χώρους Υγειονομικής Ταφής Κορακιάς, οι οποίοι καταλαμβάνουν 150.000 m2, με ολική 

 

Οι ΧΥΤ και το ΕΜΑΚ χωροθετούνται στη θέση «Κορακιά» τη Δημοτικής Ενότητας Ακρωτηρίου και 

εξυπηρετούν συνολικά 138.280 κατοίκους. 

Επιπλέον, σε συμφωνία με την εθνική και κοινοτική περιβαλλοντική πολιτική, η ΔΕΔΙΣΑ συνεργάζεται με 

την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (Ε.Ε.Α.Α.) για τη συστηματική συλλογή των Συσ
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ν, το ΠΕΠ Κρήτης, το Α, Β, Γ Κοινοτικό 

Αρμόδιος Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ) στην περιοχή μελέτης είναι η Διαδημοτική 

Επιχείρηση Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ανώνυμη Εταιρεία (ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε.). Η ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) σε 

συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Χανιών (συλλογή και χωροθέτηση κάδων), έχει αναπτύξει 

μεγάλο αριθμό δράσεων στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της στην ολοκληρωμένη διαχείριση των 

σμό Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, τις ευρωπαϊκές και 

• Πρόγραμμα Διαλογής στη Πηγή Συσκευασιών (πλην γυάλινων) και Έντυπου Χαρτιού. 

• Λειτουργία του Εργοστασίου Μηχανικής Ανακύκλωσης & Κομποστοποίησης (Ε.Μ.Α.Κ.) 

προϊόντα» του Ν. 

πόρτα του ρεύματος των συσκευασιών και 

χαρτιού προς ανακύκλωση και των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού στην 

Αναφορικά με τις υποδομές διαχείρισης στερεών αποβλήτων, η ΔΕΔΙΣΑ διαχειρίζεται: 

κύκλωσης και Κομποστοποίησης (Ε.Μ.Α.Κ.) το οποίο λειτουργεί από το 

2005 και υποδέχεται τα σύμμεικτα δημοτικά απορρίμματα της 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας 

Κρήτης, σύμφωνα με τον (υπό αναθεώρηση) Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων της 

Περιφέρειας Κρήτης (2006) καθώς και τα  στερεά απόβλητα  του Δήμου Σφακίων.  

Τους  Χώρους Υγειονομικής Ταφής Κορακιάς, οι οποίοι καταλαμβάνουν 150.000 m2, με ολική 

Ενότητας Ακρωτηρίου και 

Επιπλέον, σε συμφωνία με την εθνική και κοινοτική περιβαλλοντική πολιτική, η ΔΕΔΙΣΑ συνεργάζεται με 

την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (Ε.Ε.Α.Α.) για τη συστηματική συλλογή των Συσκευασιών, 
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Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΔΕΔΙΣΑ, από το σύνολο των στερεών αποβλήτων (90.070 τόνοι) μόνο το 

57% κατέληξε στο ΧΥΤ.  

Αυτή την περίοδο βρίσκεται σε διαβούλευση το Σχέδιο Αναθεώρησης του Π.Ε.Σ.Δ.Α. Σύμφωνα το υπό 

διαβούλευση σχέδιο, προτείνεται η συγκρότηση ενιαίου φορέα Επίβλεψης σε επίπεδο περιφέρειας, καθώς 

επίσης και τα κάτωθι έργα για την ευρύτερη περιοχή μελέτης (Νομός Χανίων) ανάλογα με τη λύση που θα 

επιλεχθεί (ΧΥΤ, ή Καύση RDF)  

ΣΥΜΕΙΚΤΑ /ΕΜΑΚ ΥΠΟΔΟΧΗ

 

Επιλογή 1η: Ταφή των Υπολειμμάτων σε ΧΥΤΥ.

Αυτή η λύση περιλαμβάνει για το Νομό Χανίων: Αναβάθμιση των

Χανιά με επέκταση του ΧΥΤΥ και πιθανώς την προσθήκη αναερόβιου τμήματος. Η περίπτωση του ΕΜΑΚ 

της ΔΕΔΙΣΑ είναι πιθανότατα η μόνη στην οποία η προσθήκη αναερόβιας μονάδας θα βελτιώσει το 

οικονομικό ισοζύγιο της λειτουργίας, καθ

αποσβεστεί. 

Επιλογή 2η: Καύση RDF 

Αυτή η λύση περιλαμβάνει για το Νομό Χανίων: Αναβάθμιση των εγκαταστάσεων της ΔΕΔΙΣΑ στα 

Χανιά και ανάπτυξη σχετικού σταθμού μεταφόρτωσης του RDF.

Ενεργειακά Δίκτυα 

� Δίκτυο Μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας

Σύμφωνα με τα στοιχεία που χορηγήθηκαν από τη Δ/νση 

από την περιοχή μελέτης  διέρχ

υποσταθμός υψηλής τάσης Χανίων.

Οι διερχόμενες γραμμές

• ΓΜ Χανιά – Καστέλι

• ΓΜ Λινοπεράματα 

• ΓΜ Λινοπεράματα 
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ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΔΕΔΙΣΑ, από το σύνολο των στερεών αποβλήτων (90.070 τόνοι) μόνο το 

Αυτή την περίοδο βρίσκεται σε διαβούλευση το Σχέδιο Αναθεώρησης του Π.Ε.Σ.Δ.Α. Σύμφωνα το υπό 

σχέδιο, προτείνεται η συγκρότηση ενιαίου φορέα Επίβλεψης σε επίπεδο περιφέρειας, καθώς 

πίσης και τα κάτωθι έργα για την ευρύτερη περιοχή μελέτης (Νομός Χανίων) ανάλογα με τη λύση που θα 

2010 

ΕΙΔΟΣ ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΝΟΙ 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ 13.157 

ΓΥΑΛΙ 186 

ΠΡΑΣΙΝΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ  959 

ΟΓΚΩΔΗ 1.201 

ΣΥΜΕΙΚΤΑ /ΕΜΑΚ ΥΠΟΔΟΧΗ 23.393 

ΣΥΜΕΙΚΤΑ/ΧΥΤΑ 51.174 

ΣΥΛΟΛΟ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ 90.070 

Επιλογή 1η: Ταφή των Υπολειμμάτων σε ΧΥΤΥ. 

Αυτή η λύση περιλαμβάνει για το Νομό Χανίων: Αναβάθμιση των εγκαταστάσεων της ΔΕΔΙΣΑ στα 

Χανιά με επέκταση του ΧΥΤΥ και πιθανώς την προσθήκη αναερόβιου τμήματος. Η περίπτωση του ΕΜΑΚ 

της ΔΕΔΙΣΑ είναι πιθανότατα η μόνη στην οποία η προσθήκη αναερόβιας μονάδας θα βελτιώσει το 

οικονομικό ισοζύγιο της λειτουργίας, καθώς το σύνολο των υπόλοιπων εγκαταστάσεων έχουν ήδη 

Αυτή η λύση περιλαμβάνει για το Νομό Χανίων: Αναβάθμιση των εγκαταστάσεων της ΔΕΔΙΣΑ στα 

Χανιά και ανάπτυξη σχετικού σταθμού μεταφόρτωσης του RDF. 

Μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που χορηγήθηκαν από τη Δ/νση Δικτύου Νήσων του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε

από την περιοχή μελέτης  διέρχονται τμήματα τριών Γραμμών Μεταφοράς και χωροθετείται ο 

υποσταθμός υψηλής τάσης Χανίων. 

Οι διερχόμενες γραμμές μεταφοράς (ΓΜ) είναι: 

Καστέλι 

ΓΜ Λινοπεράματα – Χανιά Ι 

νοπεράματα – Χανιά ΙΙ 
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Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΔΕΔΙΣΑ, από το σύνολο των στερεών αποβλήτων (90.070 τόνοι) μόνο το 

Αυτή την περίοδο βρίσκεται σε διαβούλευση το Σχέδιο Αναθεώρησης του Π.Ε.Σ.Δ.Α. Σύμφωνα το υπό 

σχέδιο, προτείνεται η συγκρότηση ενιαίου φορέα Επίβλεψης σε επίπεδο περιφέρειας, καθώς 

πίσης και τα κάτωθι έργα για την ευρύτερη περιοχή μελέτης (Νομός Χανίων) ανάλογα με τη λύση που θα 

εγκαταστάσεων της ΔΕΔΙΣΑ στα 

Χανιά με επέκταση του ΧΥΤΥ και πιθανώς την προσθήκη αναερόβιου τμήματος. Η περίπτωση του ΕΜΑΚ 

της ΔΕΔΙΣΑ είναι πιθανότατα η μόνη στην οποία η προσθήκη αναερόβιας μονάδας θα βελτιώσει το 

ώς το σύνολο των υπόλοιπων εγκαταστάσεων έχουν ήδη 

Αυτή η λύση περιλαμβάνει για το Νομό Χανίων: Αναβάθμιση των εγκαταστάσεων της ΔΕΔΙΣΑ στα 

Δικτύου Νήσων του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε, 

ονται τμήματα τριών Γραμμών Μεταφοράς και χωροθετείται ο 
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Το δίκτυο συμπληρώνεται από τα δίκτυα Μέσης και Χαμηλής τάσης, (γραμμές και 

μετασχηματιστές) που διανείμουν την ηλεκτρική ενέργει

οικισμούς.  Κατά μήκος των ΓΜ έχει συσταθεί δουλεία διελεύσεως εύρους 40μ. (βλ. Κεφ. Α.3.3.4).

Λόγω αυξημένης ζήτησης ηλεκτρικών φορτίων στην περιοχή μελέτης, το δίκτυο μέσης τάσης 

του υφιστάμενου Υποσταθμού Χανίων χρησιμοποιείται για την κάλυψη των 

καλύπτονται από το δίκτυο Μεταφοράς.

Σύμφωνα με τη Μελέτη Ανάπτυξης του Συστήματος Μεταφοράς (Μ.Α.Σ.Μ.) 2010 

Διαχειριστή Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Δ.Ε.Σ.Μ.Η.Ε.), προβλέπεται η 

κατασκευή νέου Υποσταθμού 

προκειμένου να καλυφθεί η αυξημένη ζήτηση σε ηλεκτρικό φορτίο και να αποφορτιστεί το δίκτυο 

μέσης τάσης του υφιστάμενου υποσταθμού.

Σύμφωνα με τα στοιχεία 

ακριβής χωροθέτηση του νέου Σταθμού δεν έχει οριστικοποιηθεί καθώς δεν έχει βρεθεί ως σήμερα 

κατάλληλο οικόπεδο. 

Στο Σχέδιο Α.3.3. αποτυπώνονται οι ΓΜ

και η ως άνω περιγραφόμενη ζώνη δουλείας που

� Δίκτυο Φυσικού Αερίου 

Μέχρι σήμερα ο Δήμος δεν είναι διασυνδεδεμένος στο εθνικό δίκτυο φυσικού αερίου ούτε 

διαθέτει υποδομές (δίκτυα κ.λπ.) παροχής αερίου προς οικιακή ή επαγγελματική χρήση.

Σύμφωνα με στοιχεία που χορηγήθηκαν από το Διαχει

Αερίου (Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε)9, δεν υπάρχει προγραμματισμός για εγκατάσταση δικτύων φυσικού αερίου 

στην περιοχή μελέτης. 

� Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα στοιχεία της ΔΕΗ

συνολική παραγωγή ενέργειας του Αυτόνομου Συστήματος Παραγωγής Κρήτης αντιστοιχούσε  τον 

Φεβρουάριο του 2012 στο 18,6% της συνολικής ηλεκτροπαραγωγής. Το ποσοστό αυτό υπερβαίνει 

το στόχο για τη συμμετοχή των ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα για το έτος 2020 (1

ενέργειας από Α.Π.Ε. στην Κρήτη είναι σημαντική, αντίθετα με τη γενικότερη υστέρηση στη 

διείσδυση των ΑΠΕ που  παρατηρείται σε εθνικό επίπεδο. 

Αναφορικά με τη συμμετοχή των κατηγοριών ΑΠΕ στο σύνολο της παραγόμενης ενέργειας 

από ΑΠΕ στην Κρήτη (Φεβρουάριος 2102) το 86,8% αντιστοιχεί σε αιολικά πάρκα, το 13% σε 

Φωτοβολταϊκούς σταθμούς, και το 0,2% σε Μικρούς Υδροηλεκτρικούς Σταθμούς.

Ειδικό χωροταξικό για τις ΑΠΕ, η Κρήτη και τα μη διασυνδεδεμένα κατοικημένα νησιά  αποτελούν 

ιδιαίτερη κατηγορία χώρου για την οποία όσον αφορά στα αιολικά πάρκα πρέπει να λαμβάνεται  
                                                
9 ΑΠ 047523/ 24-11-2011 Επιστολή Δ.Ε.Σ.Φ.Α. 
10 Πληροφοριακό Δελτίο Παραγωγής στα μη διασυνδεδεμένα νησιά, Φεβρουάριος 2012.
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ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

συμπληρώνεται από τα δίκτυα Μέσης και Χαμηλής τάσης, (γραμμές και 

μετασχηματιστές) που διανείμουν την ηλεκτρική ενέργεια σε όλη την περιοχή μελέτης 

Κατά μήκος των ΓΜ έχει συσταθεί δουλεία διελεύσεως εύρους 40μ. (βλ. Κεφ. Α.3.3.4).

Λόγω αυξημένης ζήτησης ηλεκτρικών φορτίων στην περιοχή μελέτης, το δίκτυο μέσης τάσης 

του υφιστάμενου Υποσταθμού Χανίων χρησιμοποιείται για την κάλυψη των 

δίκτυο Μεταφοράς. 

Σύμφωνα με τη Μελέτη Ανάπτυξης του Συστήματος Μεταφοράς (Μ.Α.Σ.Μ.) 2010 

Διαχειριστή Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Δ.Ε.Σ.Μ.Η.Ε.), προβλέπεται η 

νέου Υποσταθμού Υψηλής Τάσης  (ΧΑΝΙΑ ΙΙ) στην περιοχή του Ακρωτηρίου

προκειμένου να καλυφθεί η αυξημένη ζήτηση σε ηλεκτρικό φορτίο και να αποφορτιστεί το δίκτυο 

μέσης τάσης του υφιστάμενου υποσταθμού. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που χορηγήθηκαν από τη Δ/νση Δικτύου Νήσων του 

ακριβής χωροθέτηση του νέου Σταθμού δεν έχει οριστικοποιηθεί καθώς δεν έχει βρεθεί ως σήμερα 

Σχέδιο Α.3.3. αποτυπώνονται οι ΓΜ, ο υφιστάμενος Υποσταθμός Υψηλής 

και η ως άνω περιγραφόμενη ζώνη δουλείας που έχει συσταθεί. 

Μέχρι σήμερα ο Δήμος δεν είναι διασυνδεδεμένος στο εθνικό δίκτυο φυσικού αερίου ούτε 

διαθέτει υποδομές (δίκτυα κ.λπ.) παροχής αερίου προς οικιακή ή επαγγελματική χρήση.

Σύμφωνα με στοιχεία που χορηγήθηκαν από το Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού 

δεν υπάρχει προγραμματισμός για εγκατάσταση δικτύων φυσικού αερίου 

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. 

Σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα στοιχεία της ΔΕΗ10 το ποσοστό συμμετοχής των ΑΠΕ στ

συνολική παραγωγή ενέργειας του Αυτόνομου Συστήματος Παραγωγής Κρήτης αντιστοιχούσε  τον 

Φεβρουάριο του 2012 στο 18,6% της συνολικής ηλεκτροπαραγωγής. Το ποσοστό αυτό υπερβαίνει 

το στόχο για τη συμμετοχή των ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα για το έτος 2020 (1

ενέργειας από Α.Π.Ε. στην Κρήτη είναι σημαντική, αντίθετα με τη γενικότερη υστέρηση στη 

διείσδυση των ΑΠΕ που  παρατηρείται σε εθνικό επίπεδο.  

Αναφορικά με τη συμμετοχή των κατηγοριών ΑΠΕ στο σύνολο της παραγόμενης ενέργειας 

ρήτη (Φεβρουάριος 2102) το 86,8% αντιστοιχεί σε αιολικά πάρκα, το 13% σε 

σταθμούς, και το 0,2% σε Μικρούς Υδροηλεκτρικούς Σταθμούς.

Ειδικό χωροταξικό για τις ΑΠΕ, η Κρήτη και τα μη διασυνδεδεμένα κατοικημένα νησιά  αποτελούν 

ιαίτερη κατηγορία χώρου για την οποία όσον αφορά στα αιολικά πάρκα πρέπει να λαμβάνεται  

2011 Επιστολή Δ.Ε.Σ.Φ.Α.  
Πληροφοριακό Δελτίο Παραγωγής στα μη διασυνδεδεμένα νησιά, Φεβρουάριος 2012. 
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συμπληρώνεται από τα δίκτυα Μέσης και Χαμηλής τάσης, (γραμμές και 

α σε όλη την περιοχή μελέτης και τους 

Κατά μήκος των ΓΜ έχει συσταθεί δουλεία διελεύσεως εύρους 40μ. (βλ. Κεφ. Α.3.3.4). 

Λόγω αυξημένης ζήτησης ηλεκτρικών φορτίων στην περιοχή μελέτης, το δίκτυο μέσης τάσης 

του υφιστάμενου Υποσταθμού Χανίων χρησιμοποιείται για την κάλυψη των αναγκών που δεν 

Σύμφωνα με τη Μελέτη Ανάπτυξης του Συστήματος Μεταφοράς (Μ.Α.Σ.Μ.) 2010 - 2014 του 

Διαχειριστή Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Δ.Ε.Σ.Μ.Η.Ε.), προβλέπεται η 

Υψηλής Τάσης  (ΧΑΝΙΑ ΙΙ) στην περιοχή του Ακρωτηρίου, 

προκειμένου να καλυφθεί η αυξημένη ζήτηση σε ηλεκτρικό φορτίο και να αποφορτιστεί το δίκτυο 

που χορηγήθηκαν από τη Δ/νση Δικτύου Νήσων του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε, η 

ακριβής χωροθέτηση του νέου Σταθμού δεν έχει οριστικοποιηθεί καθώς δεν έχει βρεθεί ως σήμερα 

, ο υφιστάμενος Υποσταθμός Υψηλής Τάσης, καθώς 

Μέχρι σήμερα ο Δήμος δεν είναι διασυνδεδεμένος στο εθνικό δίκτυο φυσικού αερίου ούτε 

διαθέτει υποδομές (δίκτυα κ.λπ.) παροχής αερίου προς οικιακή ή επαγγελματική χρήση. 

ριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού 

δεν υπάρχει προγραμματισμός για εγκατάσταση δικτύων φυσικού αερίου 

το ποσοστό συμμετοχής των ΑΠΕ στην 

συνολική παραγωγή ενέργειας του Αυτόνομου Συστήματος Παραγωγής Κρήτης αντιστοιχούσε  τον 

Φεβρουάριο του 2012 στο 18,6% της συνολικής ηλεκτροπαραγωγής. Το ποσοστό αυτό υπερβαίνει 

το στόχο για τη συμμετοχή των ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα για το έτος 2020 (18%). Η παραγωγή 

ενέργειας από Α.Π.Ε. στην Κρήτη είναι σημαντική, αντίθετα με τη γενικότερη υστέρηση στη 

Αναφορικά με τη συμμετοχή των κατηγοριών ΑΠΕ στο σύνολο της παραγόμενης ενέργειας 

ρήτη (Φεβρουάριος 2102) το 86,8% αντιστοιχεί σε αιολικά πάρκα, το 13% σε 

σταθμούς, και το 0,2% σε Μικρούς Υδροηλεκτρικούς Σταθμούς. Σύμφωνα με το 

Ειδικό χωροταξικό για τις ΑΠΕ, η Κρήτη και τα μη διασυνδεδεμένα κατοικημένα νησιά  αποτελούν 

ιαίτερη κατηγορία χώρου για την οποία όσον αφορά στα αιολικά πάρκα πρέπει να λαμβάνεται  
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υπόψη το εξής ειδικό κριτήριο πλέον των κριτηρίων ένταξης στο τοπίο:

ποσοστό κάλυψης εδαφών σε επίπεδο πρωτοβάθμιου Ο.Τ.Α. δεν μπορεί να υπερβα

ΟΤΑ δηλαδή 0,53 τυπικές ανεμογεννήτριες / 1000 στρέμματα. Ειδικά στα μη διασυνδεδεμένα με το 

σύστημα και το δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας της ηπειρωτικής χώρας νησιά και μέχρι τη 

διασύνδεσή τους η συνολική ισχύς των αιολικών σταθμών α

διπλάσιο του επιπέδου αιχμής της ζήτησης που αυτό εμφανίζει σε 

(δεκαετία). Εξαίρεση από το όριο αυτό, δηλαδή από το διπλάσιο του επιπέδου αιχμής της ζήτησης 

κάθε νησιού, αποτελούν οι προτάσεις 

κατασκευή επαρκούς διασύνδεσης με το σύστημα και το δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας της 

ηπειρωτικής χώρας καθώς και τα αιολικά πάρκα που αποτελούν μέρος πρότασης υβριδικών σταθμών.

Σύμφωνα με τα στοιχ

υποβληθεί 20 αιτήσεις για χορήγηση εξαίρεσης από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής από 

μικρούς Φωτοβολταϊκούς σταθμούς, οι οποίες βρίσκονται 

αιτήσεις για τις οποίες έχει γίνει αρνητική αξιολόγηση. 

λειτουργία μονάδες παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ στην περιοχή μελέτης

ΡΑΕ. 

� Φράγμα  Αγυιάς Χανίων 

Το φράγμα Αγυιάς βρίσκεται 9 km δυτικά των Χανίων 

1929 από τοπικό φορέα ηλεκτροπαραγωγής, με σκοπό την υδροηλεκτρική παραγωγή. Το φράγμα 

είναι χωμάτινο με ανάντη πλάκα σκυροδέματος, αξιοσημείωτη και σημαντική πρωτοπορία για την 

εποχή εκείνη. Το μέγιστο ύψος του φράγματο

πλάτος στέψης 3.5 m και μήκος 480 m. Τα πρανή του φράγματος έχουν διαμορφωθεί με ενιαία 

κλίση 2.5:1 (Ο:Κ) {5}. Ο υπερχειλιστής είναι κλιμακωτός, με τρεις βαθμίδες, από σκυρόδεμα και 

στέψη στο υψ. +43.  

Το Μικρό Υδροηλεκτρικό Έργο (ΜΥΗΕ) της Αγυιάς παραμένει ανενεργό από το 2009. Την 

τρέχουσα περίοδο προγραμματίζεται η μετατροπή του ΜΥΗΣ Αγυιάς σε εκθεσιακό χώρο προβολής 

των τεχνολογιών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

τη χρήση του κτιρίου του Σταθμού καθώς και την περιοχή της Λίμνης, βοηθητικές κτιριακές 

εγκαταστάσεις κ.λπ. στην Περιφέρεια 

Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα 

Τα υφιστάμενα βασικά δίκτυα τηλεπικοινωνιών (Στα

παρέχουν ικανοποιητική κάλυψη στην περιοχή μελέτης.

εγκατεστημένη Κεραία του Ραδιοφωνικού Σταθμού Χανίων

Κοινότητας Τσικαλαριών, υπάρχει Κέντρο Εκπομπής με εγκατεστημένες υποδομές αναμετάδοσης 

ραδιοτηλεοπτικού σήματος (ΕΡΤ και ιδιωτικών Καναλιών) καθώς και κεραίες Κινητής Τηλεφωνίας. 
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ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

υπόψη το εξής ειδικό κριτήριο πλέον των κριτηρίων ένταξης στο τοπίο: Το μέγιστο επιτρεπόμενο 

ποσοστό κάλυψης εδαφών σε επίπεδο πρωτοβάθμιου Ο.Τ.Α. δεν μπορεί να υπερβα

ΟΤΑ δηλαδή 0,53 τυπικές ανεμογεννήτριες / 1000 στρέμματα. Ειδικά στα μη διασυνδεδεμένα με το 

σύστημα και το δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας της ηπειρωτικής χώρας νησιά και μέχρι τη 

διασύνδεσή τους η συνολική ισχύς των αιολικών σταθμών ανά νησί δεν πρέπει να ξεπερνά το 

διπλάσιο του επιπέδου αιχμής της ζήτησης που αυτό εμφανίζει σε μέσο − μακροπρόθεσμο ορίζοντα 

(δεκαετία). Εξαίρεση από το όριο αυτό, δηλαδή από το διπλάσιο του επιπέδου αιχμής της ζήτησης 

κάθε νησιού, αποτελούν οι προτάσεις εγκατάστασης αιολικών πάρκων που περιλαμβάνουν την 

κατασκευή επαρκούς διασύνδεσης με το σύστημα και το δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας της 

ηπειρωτικής χώρας καθώς και τα αιολικά πάρκα που αποτελούν μέρος πρότασης υβριδικών σταθμών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, στην περιοχή μελέτης έχουν 

για χορήγηση εξαίρεσης από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής από 

μικρούς Φωτοβολταϊκούς σταθμούς, οι οποίες βρίσκονται  στο στάδιο της Αξιολόγησης και τέσσερις 

ς για τις οποίες έχει γίνει αρνητική αξιολόγηση. Δεν υπάρχουν άλλες αδειοδοτημένες ή σε 

λειτουργία μονάδες παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ στην περιοχή μελέτης 

ιάς βρίσκεται 9 km δυτικά των Χανίων και κατασκευάστηκε κατά τα έτη 1928

1929 από τοπικό φορέα ηλεκτροπαραγωγής, με σκοπό την υδροηλεκτρική παραγωγή. Το φράγμα 

είναι χωμάτινο με ανάντη πλάκα σκυροδέματος, αξιοσημείωτη και σημαντική πρωτοπορία για την 

εποχή εκείνη. Το μέγιστο ύψος του φράγματος είναι της τάξης των 5 m, με στέψη στο υψ. +44.50, 

πλάτος στέψης 3.5 m και μήκος 480 m. Τα πρανή του φράγματος έχουν διαμορφωθεί με ενιαία 

κλίση 2.5:1 (Ο:Κ) {5}. Ο υπερχειλιστής είναι κλιμακωτός, με τρεις βαθμίδες, από σκυρόδεμα και 

Μικρό Υδροηλεκτρικό Έργο (ΜΥΗΕ) της Αγυιάς παραμένει ανενεργό από το 2009. Την 

τρέχουσα περίοδο προγραμματίζεται η μετατροπή του ΜΥΗΣ Αγυιάς σε εκθεσιακό χώρο προβολής 

των τεχνολογιών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Ειδικότερα, η ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε. παραχώρ

τη χρήση του κτιρίου του Σταθμού καθώς και την περιοχή της Λίμνης, βοηθητικές κτιριακές 

εγκαταστάσεις κ.λπ. στην Περιφέρεια Κρήτης, για τη δημιουργία χώρου επίσκεψης και αναψυχής.

Τα υφιστάμενα βασικά δίκτυα τηλεπικοινωνιών (Σταθερή και κινητή τηλεφωνία, Ραδιοτηλεόραση) 

παρέχουν ικανοποιητική κάλυψη στην περιοχή μελέτης. Στην περιοχή δυτικά της Κάτω Σούδα

εγκατεστημένη Κεραία του Ραδιοφωνικού Σταθμού Χανίων, ενώ στο όρος Μαλάξα εντός της Τοπικής 

ρχει Κέντρο Εκπομπής με εγκατεστημένες υποδομές αναμετάδοσης 

ραδιοτηλεοπτικού σήματος (ΕΡΤ και ιδιωτικών Καναλιών) καθώς και κεραίες Κινητής Τηλεφωνίας. 
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Το μέγιστο επιτρεπόμενο 

ποσοστό κάλυψης εδαφών σε επίπεδο πρωτοβάθμιου Ο.Τ.Α. δεν μπορεί να υπερβαίνει το 4% ανά 

ΟΤΑ δηλαδή 0,53 τυπικές ανεμογεννήτριες / 1000 στρέμματα. Ειδικά στα μη διασυνδεδεμένα με το 

σύστημα και το δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας της ηπειρωτικής χώρας νησιά και μέχρι τη 

νά νησί δεν πρέπει να ξεπερνά το 

μακροπρόθεσμο ορίζοντα 

(δεκαετία). Εξαίρεση από το όριο αυτό, δηλαδή από το διπλάσιο του επιπέδου αιχμής της ζήτησης 

εγκατάστασης αιολικών πάρκων που περιλαμβάνουν την 

κατασκευή επαρκούς διασύνδεσης με το σύστημα και το δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας της 

ηπειρωτικής χώρας καθώς και τα αιολικά πάρκα που αποτελούν μέρος πρότασης υβριδικών σταθμών. 

εία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, στην περιοχή μελέτης έχουν 

για χορήγηση εξαίρεσης από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής από 

στο στάδιο της Αξιολόγησης και τέσσερις 

Δεν υπάρχουν άλλες αδειοδοτημένες ή σε 

 με βάσει το μητρώο της 

και κατασκευάστηκε κατά τα έτη 1928-

1929 από τοπικό φορέα ηλεκτροπαραγωγής, με σκοπό την υδροηλεκτρική παραγωγή. Το φράγμα 

είναι χωμάτινο με ανάντη πλάκα σκυροδέματος, αξιοσημείωτη και σημαντική πρωτοπορία για την 

ς είναι της τάξης των 5 m, με στέψη στο υψ. +44.50, 

πλάτος στέψης 3.5 m και μήκος 480 m. Τα πρανή του φράγματος έχουν διαμορφωθεί με ενιαία 

κλίση 2.5:1 (Ο:Κ) {5}. Ο υπερχειλιστής είναι κλιμακωτός, με τρεις βαθμίδες, από σκυρόδεμα και 

Μικρό Υδροηλεκτρικό Έργο (ΜΥΗΕ) της Αγυιάς παραμένει ανενεργό από το 2009. Την 

τρέχουσα περίοδο προγραμματίζεται η μετατροπή του ΜΥΗΣ Αγυιάς σε εκθεσιακό χώρο προβολής 

Ειδικότερα, η ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε. παραχώρησε 

τη χρήση του κτιρίου του Σταθμού καθώς και την περιοχή της Λίμνης, βοηθητικές κτιριακές 

Κρήτης, για τη δημιουργία χώρου επίσκεψης και αναψυχής. 

θερή και κινητή τηλεφωνία, Ραδιοτηλεόραση) 

Στην περιοχή δυτικά της Κάτω Σούδας είναι 

, ενώ στο όρος Μαλάξα εντός της Τοπικής 

ρχει Κέντρο Εκπομπής με εγκατεστημένες υποδομές αναμετάδοσης 

ραδιοτηλεοπτικού σήματος (ΕΡΤ και ιδιωτικών Καναλιών) καθώς και κεραίες Κινητής Τηλεφωνίας.  Αποτελεί το 
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βασικό κέντρο εκπομπής της Δυτικής Κρήτης. 

λειτουργεί το Κέντρο Εκπομπής του Πολεμικού Ναυτικού. Επισημαίνεται ότι δεν υπάρχουν 

υποδοχείς (Πάρκα Κεραιών). 

Όσον αφορά τις  προηγμένες υπηρεσίες ευρυζωνικών τηλεπικοινωνιακών δικτύων,

υποδομές επέκτασης του δικτύου οπτικών ινών στα Χανιά.

υπηρεσίες απεικονίζονται σχηματικά στο Σχέδιο Α.3.3.5.3. σύμφωνα με τα στοιχεία του Γεωγραφικού 

Συστήματος Ευρυζωνικότητας της Ε.Ε.Τ

στους οικισμούς Άπτερα, Μεγάλα Χωράφια, και Θέρισο.

 

Σχέδιο Α.3.3.5.3: Περιοχές στις οποίες παρέχονται ευρυζωνικές υπηρεσίες στην περιοχή μελέτης.
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ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

βασικό κέντρο εκπομπής της Δυτικής Κρήτης. Εντός της Απαγορευμένης ζώνης του Ναυτικού Οχυρ

λειτουργεί το Κέντρο Εκπομπής του Πολεμικού Ναυτικού. Επισημαίνεται ότι δεν υπάρχουν 

Όσον αφορά τις  προηγμένες υπηρεσίες ευρυζωνικών τηλεπικοινωνιακών δικτύων,

υποδομές επέκτασης του δικτύου οπτικών ινών στα Χανιά. Οι περιοχές στις οποίες παρέχονται ευρυζωνικές 

υπηρεσίες απεικονίζονται σχηματικά στο Σχέδιο Α.3.3.5.3. σύμφωνα με τα στοιχεία του Γεωγραφικού 

Συστήματος Ευρυζωνικότητας της Ε.Ε.Τ.Τ. Σύμφωνα με το Σχέδιο, δεν παρέχονται ευρυζωνικές υπηρεσίες 

στους οικισμούς Άπτερα, Μεγάλα Χωράφια, και Θέρισο. 

Περιοχές στις οποίες παρέχονται ευρυζωνικές υπηρεσίες στην περιοχή μελέτης.
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ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 

Σελ. 465 από 486 

Εντός της Απαγορευμένης ζώνης του Ναυτικού Οχυρού Σούδας 

λειτουργεί το Κέντρο Εκπομπής του Πολεμικού Ναυτικού. Επισημαίνεται ότι δεν υπάρχουν θεσμοθετημένοι 

Όσον αφορά τις  προηγμένες υπηρεσίες ευρυζωνικών τηλεπικοινωνιακών δικτύων, έχουν ολοκληρωθεί οι 

Οι περιοχές στις οποίες παρέχονται ευρυζωνικές 

υπηρεσίες απεικονίζονται σχηματικά στο Σχέδιο Α.3.3.5.3. σύμφωνα με τα στοιχεία του Γεωγραφικού 

Σύμφωνα με το Σχέδιο, δεν παρέχονται ευρυζωνικές υπηρεσίες 

Περιοχές στις οποίες παρέχονται ευρυζωνικές υπηρεσίες στην περιοχή μελέτης. 
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Πηγή: EETT 
Α.3.3.6. Συγκρούσεις χρήσεων γης 

Στην περιοχή μελέτης, η ανάπτυξη γίνεται με μοναδικό κριτήριο την αποδοτικότητα του επενδυμένου στη 

γη κεφαλαίου λόγω μη ύπαρξης δεσμευτικού πλαίσιου χρήσεων γης στον εξωαστικό χώρο. Στον ευαίσθητο 

αυτό χώρο,  καταγράφονται άναρχη αστικοποίηση του περιαστικού χώρο

ανανεώσιμων φυσικών πόρων (Γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας, περιοχές προστασίας του φυσικού και 

ανθρωπογενούς περιβάλλοντος κλπ.) αλλά και ασυμβατότητα  χρήσεων γης (βιομηχανία γειτνίαζει με κατοικία, 

κλπ).   

Αναλυτικότερα εντοπίζονται οι κάτωθι συγκρούσεις χρήσεων γης:

• Ανάπτυξη εξωαγροτικών δραστηριοτήτων εντός της περιοχής αναδασμού. Πρόκειται για οικιστική 

ανάπτυξη και ανάπτυξη δραστηριοτήτων μεταποιήσης και χονδρεμπορίου 

εντοπίζεται κυρίως κατά μήκος 

δραστηριοτήτων εντός της περιοχής αναδασμού. 

• Ανάπτυξη εξωαγροτικών δραστηριοτήτων γεωργική περιοχή της περιαστικής ζώνης των Χανίων. Η 

κατάληψη γεωργικής γης από δραστηριότητες του τριτογενή και δε

ανάπτυξη, είναι ακόμα πιο έντονη στις λοιπές 

στην βορείως του ΒΟΑΚ περιαστική ζώνη της πόλης των Χανίων αλλά και νοτίως αυτής, κατά μήκος 

του παράπλευρου οδικού δικτύου αλλά 

πολεοδομικού συγκροτήματος Χανίων

Περιβόλια, Νεροκούρου, Τσικαλαριά, κ.λπ.). Στη ζώνη αυτή εκτός από παραγωγικές δραστηριότητες 

έχουν χωροθετηθεί κοινωφελ

εκπαίδευσης, αθλητισμού), λόγω αδυναμιών ένταξής τους στους θεσμοθετημένους οικιστικούς 

υποδοχείς. 

• Ανάπτυξη οικιστικής δραστηριότητας στην περιαστική ζώνη ανατολικά της πόλης των Χανίων, προς 

τις Δ.Ε. Σούδας - Ακρωτηρίου περιοχή με φυσική βλάστηση, αλλά  και στην περιοχή μεταξύ  των ΠΕ 

7 , 21 των Χανίων και ΠΕ 3 της Σούδας.

• Ανάπτυξη κτηνοτροφικής δραστηριότητας στην ζώνη φυσικής βλάστησης νοτίως των οικισμών 

Νεροκούρου και Μουρνιές. Η άσκηση της κτηνοτ

άλλες δραστηριότητες και χρήσεις όταν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις σύμφωνα με την 

υγειονομική νομοθεσία για τις αποστάσεις των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, από οικισμούς, 

περιοχές κατοικίας, ζώνες προστασίας

αποτέλεσμα να υποβαθμίζεται η φυσική βλάστηση των δασών και των δασικών εκτάσεων. Στην 

περιοχή αυτή όπου αναπτύσσεται η κτηνοτροφική δραστηριότητα εντοπίζονται τμήματα που έχουν 

χαρακτηριστεί αναδασωτέα.

• Δόμηση και γενικότερα ανθρωπογενείς επεμβάσεις κοντά σε ρέματα.

• Ύπαρξη νεκροταφείων σε άμεση γειτνίαση με οικισμούς.
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ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

Συγκρούσεις χρήσεων γης  

ιοχή μελέτης, η ανάπτυξη γίνεται με μοναδικό κριτήριο την αποδοτικότητα του επενδυμένου στη 

γη κεφαλαίου λόγω μη ύπαρξης δεσμευτικού πλαίσιου χρήσεων γης στον εξωαστικό χώρο. Στον ευαίσθητο 

αυτό χώρο,  καταγράφονται άναρχη αστικοποίηση του περιαστικού χώρου που οδηγεί σε απώλεια μη 

ανανεώσιμων φυσικών πόρων (Γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας, περιοχές προστασίας του φυσικού και 

ανθρωπογενούς περιβάλλοντος κλπ.) αλλά και ασυμβατότητα  χρήσεων γης (βιομηχανία γειτνίαζει με κατοικία, 

οπίζονται οι κάτωθι συγκρούσεις χρήσεων γης: 

Ανάπτυξη εξωαγροτικών δραστηριοτήτων εντός της περιοχής αναδασμού. Πρόκειται για οικιστική 

ανάπτυξη και ανάπτυξη δραστηριοτήτων μεταποιήσης και χονδρεμπορίου 

εντοπίζεται κυρίως κατά μήκος της Επαρχιακής οδού 27 (Χανίων - Ομαλού) και για διασπορά 

δραστηριοτήτων εντός της περιοχής αναδασμού.  

Ανάπτυξη εξωαγροτικών δραστηριοτήτων γεωργική περιοχή της περιαστικής ζώνης των Χανίων. Η 

κατάληψη γεωργικής γης από δραστηριότητες του τριτογενή και δευτερογενή τομέα και οικιστική 

ανάπτυξη, είναι ακόμα πιο έντονη στις λοιπές –εκτός αναδασμού- γεωργικές εκτάσεις και ειδικότερα 

στην βορείως του ΒΟΑΚ περιαστική ζώνη της πόλης των Χανίων αλλά και νοτίως αυτής, κατά μήκος 

του παράπλευρου οδικού δικτύου αλλά και κατά μήκος των οδικών αξόνων διασύνδεσης του 

πολεοδομικού συγκροτήματος Χανίων-Σούδας με τους περιαστικούς οικισμούς (Βαμβακόπουλο, 

Περιβόλια, Νεροκούρου, Τσικαλαριά, κ.λπ.). Στη ζώνη αυτή εκτός από παραγωγικές δραστηριότητες 

έχουν χωροθετηθεί κοινωφελούς χαρακτήρα χρήσεις (Νοσοκομείο Χανίων, εγκαταστάσεις 

εκπαίδευσης, αθλητισμού), λόγω αδυναμιών ένταξής τους στους θεσμοθετημένους οικιστικούς 

Ανάπτυξη οικιστικής δραστηριότητας στην περιαστική ζώνη ανατολικά της πόλης των Χανίων, προς 

Ακρωτηρίου περιοχή με φυσική βλάστηση, αλλά  και στην περιοχή μεταξύ  των ΠΕ 

7 , 21 των Χανίων και ΠΕ 3 της Σούδας. 

Ανάπτυξη κτηνοτροφικής δραστηριότητας στην ζώνη φυσικής βλάστησης νοτίως των οικισμών 

Νεροκούρου και Μουρνιές. Η άσκηση της κτηνοτροφικής δραστηριότητας έρχεται σε σύγκρουση με 

άλλες δραστηριότητες και χρήσεις όταν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις σύμφωνα με την 

υγειονομική νομοθεσία για τις αποστάσεις των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, από οικισμούς, 

περιοχές κατοικίας, ζώνες προστασίας ρεμάτων κ.λπ., καθώς και όταν γίνεται μη ελεγχόμενα με 

αποτέλεσμα να υποβαθμίζεται η φυσική βλάστηση των δασών και των δασικών εκτάσεων. Στην 

περιοχή αυτή όπου αναπτύσσεται η κτηνοτροφική δραστηριότητα εντοπίζονται τμήματα που έχουν 

έα. 

Δόμηση και γενικότερα ανθρωπογενείς επεμβάσεις κοντά σε ρέματα. 

Ύπαρξη νεκροταφείων σε άμεση γειτνίαση με οικισμούς. 
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ιοχή μελέτης, η ανάπτυξη γίνεται με μοναδικό κριτήριο την αποδοτικότητα του επενδυμένου στη 

γη κεφαλαίου λόγω μη ύπαρξης δεσμευτικού πλαίσιου χρήσεων γης στον εξωαστικό χώρο. Στον ευαίσθητο 

υ που οδηγεί σε απώλεια μη 

ανανεώσιμων φυσικών πόρων (Γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας, περιοχές προστασίας του φυσικού και 

ανθρωπογενούς περιβάλλοντος κλπ.) αλλά και ασυμβατότητα  χρήσεων γης (βιομηχανία γειτνίαζει με κατοικία, 

Ανάπτυξη εξωαγροτικών δραστηριοτήτων εντός της περιοχής αναδασμού. Πρόκειται για οικιστική 

ανάπτυξη και ανάπτυξη δραστηριοτήτων μεταποιήσης και χονδρεμπορίου – αποθήκευσης, η οποία 

Ομαλού) και για διασπορά 

Ανάπτυξη εξωαγροτικών δραστηριοτήτων γεωργική περιοχή της περιαστικής ζώνης των Χανίων. Η 

υτερογενή τομέα και οικιστική 

γεωργικές εκτάσεις και ειδικότερα 

στην βορείως του ΒΟΑΚ περιαστική ζώνη της πόλης των Χανίων αλλά και νοτίως αυτής, κατά μήκος 

και κατά μήκος των οδικών αξόνων διασύνδεσης του 

Σούδας με τους περιαστικούς οικισμούς (Βαμβακόπουλο, 

Περιβόλια, Νεροκούρου, Τσικαλαριά, κ.λπ.). Στη ζώνη αυτή εκτός από παραγωγικές δραστηριότητες 

ούς χαρακτήρα χρήσεις (Νοσοκομείο Χανίων, εγκαταστάσεις 

εκπαίδευσης, αθλητισμού), λόγω αδυναμιών ένταξής τους στους θεσμοθετημένους οικιστικούς 

Ανάπτυξη οικιστικής δραστηριότητας στην περιαστική ζώνη ανατολικά της πόλης των Χανίων, προς 

Ακρωτηρίου περιοχή με φυσική βλάστηση, αλλά  και στην περιοχή μεταξύ  των ΠΕ 

Ανάπτυξη κτηνοτροφικής δραστηριότητας στην ζώνη φυσικής βλάστησης νοτίως των οικισμών 

ροφικής δραστηριότητας έρχεται σε σύγκρουση με 

άλλες δραστηριότητες και χρήσεις όταν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις σύμφωνα με την 

υγειονομική νομοθεσία για τις αποστάσεις των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, από οικισμούς, 

ρεμάτων κ.λπ., καθώς και όταν γίνεται μη ελεγχόμενα με 

αποτέλεσμα να υποβαθμίζεται η φυσική βλάστηση των δασών και των δασικών εκτάσεων. Στην 

περιοχή αυτή όπου αναπτύσσεται η κτηνοτροφική δραστηριότητα εντοπίζονται τμήματα που έχουν 
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• Μίξη χρήσεων γης εντός των θεσμοθετημένων ζωνών Β προστασίας αρχαιολογικών χώρων 

Νεροκούρου και Απτέρας.  

• Ύπαρξη ασύμβατων χρήσεων με τ

Πλατανιάς Ρέμα και εκβολή Κερίτη 

 

Α.3.3.7. Χωρικές επιπτώσεις έργων 

Γίνεται συνθετική απεικόνιση κατά τομείς των προγραμματιζόμενων και εκτελούμενων

5.1.1.) στην περιοχή μελέτης που έχουν επιπτώσεις στην ανάπτυξη και στην λειτουργική διάθρωση 

(σημαντικές χωρικές επιπτώσεις).  

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ 

Το πρόγραμμα μεταφορικών υποδομών, που περιλαμβάνει:

• Ολοκλήρωση του ΒΟΑΚ,  

• κατασκευή δρόμου σύνδεσης περιαστικών ΔΕ της πόλης των Χανίων

• αναβάθμιση κρατικού αερολιμένα Χανίων

• έργα λιμένα Σούδας (ανακατασκευή κροιπιδοτοίχων επιβατικ

κλπ), 

θα πετύχει καλύτερη εμπορευματική και τουριστική σύνδεση της περιοχής 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ 

Η ενεργοποίηση του πολεοδομικού σχεδιασμού (Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια 

Πολεοδομικές μελέτες, Πράξεις εφαρμογής, Απαλλοτριώσεις) θα συμβάλει στην βιώσιμη ανάπτυξης της 

περιοχής.  

Επισημαίνεται η έλλειψη ειδικής μελέτης ανάπλασης και χρήσεων γης του παλαιού ρυμοτομικού καθώς και 

η έλλειψη πολεοδομικής ενεργοποίηση

ΥΔΡΕΥΣΗ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ  

Τα έργα τεχνικών υποδομών (ύδρευσης 

• έργα επάρκειας, εκσυγχρονι

δήμων σε ενιαίο σύστημα κλπ.

• αναβάθμισης των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων με εκσυγχρονισμό με επέκταση του 

δικτύου αποχέτευσης και όμβριων,

θα βελτιώσει σημαντικά την υφιστάμενη υποδο

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΜΝΗΜΕΙΑ 

Κατασκευή σύγχρονων δικτύων υποδομής (υπογειοποίηση 

συντήρηση – αποκατάσταση του βυζαντινού τείχους

Χανίων.  
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ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

Μίξη χρήσεων γης εντός των θεσμοθετημένων ζωνών Β προστασίας αρχαιολογικών χώρων 

 

Ύπαρξη ασύμβατων χρήσεων με το χαρακτήρα της Ειδικής Ζώνης Διατήρησης «Λίμνη Αγυιάς 

Πλατανιάς Ρέμα και εκβολή Κερίτη – Κοιλάδα Φάσα» (μεταποίηση, χονδρεμπόριο).

Χωρικές επιπτώσεις έργων - προγραμμάτων  

Γίνεται συνθετική απεικόνιση κατά τομείς των προγραμματιζόμενων και εκτελούμενων

5.1.1.) στην περιοχή μελέτης που έχουν επιπτώσεις στην ανάπτυξη και στην λειτουργική διάθρωση 

Το πρόγραμμα μεταφορικών υποδομών, που περιλαμβάνει: 

σύνδεσης περιαστικών ΔΕ της πόλης των Χανίων, 

αναβάθμιση κρατικού αερολιμένα Χανίων, 

έργα λιμένα Σούδας (ανακατασκευή κροιπιδοτοίχων επιβατικού προβλήτα, μελέτη για Κρουαζιέ

θα πετύχει καλύτερη εμπορευματική και τουριστική σύνδεση της περιοχής μελέτης.

 

πολεοδομικού σχεδιασμού (Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια 

Πολεοδομικές μελέτες, Πράξεις εφαρμογής, Απαλλοτριώσεις) θα συμβάλει στην βιώσιμη ανάπτυξης της 

μελέτης ανάπλασης και χρήσεων γης του παλαιού ρυμοτομικού καθώς και 

ενεργοποίησης των περιαστικών οικισμών. 

Τα έργα τεχνικών υποδομών (ύδρευσης - αποχέτευσης) που περιλαμβάνουν: 

εκσυγχρονισμού και διασύνδεσης των δικτύων ύδρευσης της ΔΕΥΑ και περαστικών 

δήμων σε ενιαίο σύστημα κλπ., 

αναβάθμισης των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων με εκσυγχρονισμό με επέκταση του 

δικτύου αποχέτευσης και όμβριων, 

θα βελτιώσει σημαντικά την υφιστάμενη υποδομή της περιοχής μελέτης. 

Κατασκευή σύγχρονων δικτύων υποδομής (υπογειοποίηση δικτύων ΔΕΗ) στη παλαιά πόλη Χανίων, 

αποκατάσταση του βυζαντινού τείχους, θα συμβάλει στην ανάδειξη της παλαιάς πόλης των 
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Μίξη χρήσεων γης εντός των θεσμοθετημένων ζωνών Β προστασίας αρχαιολογικών χώρων 

ο χαρακτήρα της Ειδικής Ζώνης Διατήρησης «Λίμνη Αγυιάς – 

Κοιλάδα Φάσα» (μεταποίηση, χονδρεμπόριο). 

Γίνεται συνθετική απεικόνιση κατά τομείς των προγραμματιζόμενων και εκτελούμενων έργων (βλ. κεφ. 

5.1.1.) στην περιοχή μελέτης που έχουν επιπτώσεις στην ανάπτυξη και στην λειτουργική διάθρωση 

ού προβλήτα, μελέτη για Κρουαζιέρα, 

μελέτης. 

πολεοδομικού σχεδιασμού (Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια - σχέδια χρήσεων γης, 

Πολεοδομικές μελέτες, Πράξεις εφαρμογής, Απαλλοτριώσεις) θα συμβάλει στην βιώσιμη ανάπτυξης της 

μελέτης ανάπλασης και χρήσεων γης του παλαιού ρυμοτομικού καθώς και 

σμού και διασύνδεσης των δικτύων ύδρευσης της ΔΕΥΑ και περαστικών 

αναβάθμισης των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων με εκσυγχρονισμό με επέκταση του 

η παλαιά πόλη Χανίων, 

θα συμβάλει στην ανάδειξη της παλαιάς πόλης των 
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Προστασία και Ανάδειξη λίμνης Αγ

ΜΕΛΕΤΕΣ 

Μελέτη σκοπιμότητας - βιωσιμότητας και χωροθέ

Έρευνα χωροθέτησης μαρίνα κυματικών συνθηκών λιμένα Χανίων και εξέλιξης ακτογραμμή

της Άμμου έως την Αγία Κυριακή. 

Οι παραπάνω μελέτες θα συμβάλουν στην πρώτη περίπτωση στην ενίσχυση της παραγωγικής βάσης της 

ευρύτερης περιοχής καθώς και στην περιβαλλοντική προστασία ενώ στην δεύτερη περίπτωση στην ενίσχυση 

της ασφάλειας και προστασίας. 

 

Α.3.3.8. Εκτίμηση χωρητικότητας οικιστικών 

Στο κεφάλαιο αυτό υπολογίζεται η υφιστάμενη χωρητικότητα των οικισμών της περιοχής μελέτης και 

συγκρίνεται με την απογραφή του 2011 όσο και με τα προγραμματικά μεγέθη της μελέτης.  Από τη σύγκριση 

αυτή προκύπτει ένα ισοζύγιο, από το οποίο εξάγοντ

Ο τελικός προσδιορισμός των επεκτάσεων που θα προταθούν από τη μελέτη θα λάβει υπόψη του και 

άλλους παράγοντες, εκτός της χωρητικότητας, όπως αναλυτικότερα θα διερευνηθεί στην δεύτερη φάση της 

μελέτης. 

Η εκτίμηση της χωρητικότητας ενός οικιστικού υποδοχέα εκφράζει, γενικά, το μέγιστο πληθυσμό που 

μπορεί να στεγάσει σε κατοικία ανεξάρτητα από το χρονικό ορίζοντα της μελέτης (εκτιμάται η χωρητικότητα 

για το σύνολο των οικιστικών υποδοχέων). Η αριθμητική της τιμή εκτι

C=ε x d x λ x λ΄  (1), όπου: 

ε, η συνολική επιφάνεια του οικιστικού υποδοχέα

Στις περιοχές με εγκεκριμένο ρυμοτομικό αφαιρείται ποσοστό σύμφωνα με το εγκεκριμένο σχέδιο 

(διαμορφωμένη κατάσταση) ενώ στις υπόλοιπες περιοχές του οικιστικού υποδοχέα αφαιρείται 

ανάλογο ποσοστό και με ελάχιστ

2.000 κατοίκων και 15% για τους οικισμούς μεταξύ 2.000κατ 

μεταξύ 30.000κατ - 100.000.  

d, η μέση πυκνότητα κατοίκησης (θεωρητική). 

λ, ο συντελεστής κορεσμού, οι τιμές του οποίου ορίζονται από τα σταθερότυπα και με γνώμονα ώστε ο 

νέος προγραμματισμός να καλύπτει την διαμορφωμένη κατάσταση. Αναλυτικότερα ο συντελεστής 

αυξάνεται (από τον ελάχιστο των προδιαγραφών) σε όσες ΠΕ χρειάζεται, ώστε οι προτεινόμενες 

μικτές πυκνότητες (Πίνακας Α.3.3.11 στήλη 17) να μην είναι μικρότερες (να εναρμονίζονται) από τις 

υπάρχουσες - Απογραφής- 

                                                
11 οικιστικός υποδοχέας (εν δυνάμει εντός σχεδίου περιοχή σε Ηα) για το Πολεοδομικό Συγκρότημα Χανίων ορίζεται η εξωτερική γραμμ
μεταξύ εγκεκριμένου ρυμοτομικού και εγκεκριμένου ΓΠΣ,  ενώ στο παραλιακό τμήμα της πόλης  ορίζεται από την εξωτερική πλευρά τ
ΟΤ. 

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

 
ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

λίμνης Αγυιάς. 

βιωσιμότητας και χωροθέτησης Επιχειρηματικών Πάρκων. 

να χωροθέτησης μαρίνα κυματικών συνθηκών λιμένα Χανίων και εξέλιξης ακτογραμμή

ω μελέτες θα συμβάλουν στην πρώτη περίπτωση στην ενίσχυση της παραγωγικής βάσης της 

ευρύτερης περιοχής καθώς και στην περιβαλλοντική προστασία ενώ στην δεύτερη περίπτωση στην ενίσχυση 

Εκτίμηση χωρητικότητας οικιστικών υποδοχέων 

Στο κεφάλαιο αυτό υπολογίζεται η υφιστάμενη χωρητικότητα των οικισμών της περιοχής μελέτης και 

συγκρίνεται με την απογραφή του 2011 όσο και με τα προγραμματικά μεγέθη της μελέτης.  Από τη σύγκριση 

αυτή προκύπτει ένα ισοζύγιο, από το οποίο εξάγονται συμπεράσματα για την ανάγκη επεκτάσεων.

Ο τελικός προσδιορισμός των επεκτάσεων που θα προταθούν από τη μελέτη θα λάβει υπόψη του και 

άλλους παράγοντες, εκτός της χωρητικότητας, όπως αναλυτικότερα θα διερευνηθεί στην δεύτερη φάση της 

της χωρητικότητας ενός οικιστικού υποδοχέα εκφράζει, γενικά, το μέγιστο πληθυσμό που 

μπορεί να στεγάσει σε κατοικία ανεξάρτητα από το χρονικό ορίζοντα της μελέτης (εκτιμάται η χωρητικότητα 

για το σύνολο των οικιστικών υποδοχέων). Η αριθμητική της τιμή εκτιμάται με βάση τη σχέση:

η συνολική επιφάνεια του οικιστικού υποδοχέα11 (αφαιρουμένου του αναγκαίου οδικού δικτύου). 

Στις περιοχές με εγκεκριμένο ρυμοτομικό αφαιρείται ποσοστό σύμφωνα με το εγκεκριμένο σχέδιο 

(διαμορφωμένη κατάσταση) ενώ στις υπόλοιπες περιοχές του οικιστικού υποδοχέα αφαιρείται 

ανάλογο ποσοστό και με ελάχιστο  σύμφωνα με τα σταθερότυπα 7% για τους οικισμούς κάτω των 

2.000 κατοίκων και 15% για τους οικισμούς μεταξύ 2.000κατ - 30.000 και 25% για μεσαίες πόλεις 

100.000.   

η μέση πυκνότητα κατοίκησης (θεωρητική).  

οι τιμές του οποίου ορίζονται από τα σταθερότυπα και με γνώμονα ώστε ο 

νέος προγραμματισμός να καλύπτει την διαμορφωμένη κατάσταση. Αναλυτικότερα ο συντελεστής 

αυξάνεται (από τον ελάχιστο των προδιαγραφών) σε όσες ΠΕ χρειάζεται, ώστε οι προτεινόμενες 

ς πυκνότητες (Πίνακας Α.3.3.11 στήλη 17) να μην είναι μικρότερες (να εναρμονίζονται) από τις 

 (Πίνακας Α.3.3.11 στήλη 18).  

οικιστικός υποδοχέας (εν δυνάμει εντός σχεδίου περιοχή σε Ηα) για το Πολεοδομικό Συγκρότημα Χανίων ορίζεται η εξωτερική γραμμ
μεταξύ εγκεκριμένου ρυμοτομικού και εγκεκριμένου ΓΠΣ,  ενώ στο παραλιακό τμήμα της πόλης  ορίζεται από την εξωτερική πλευρά τ
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να χωροθέτησης μαρίνα κυματικών συνθηκών λιμένα Χανίων και εξέλιξης ακτογραμμής από τη πύλη 

ω μελέτες θα συμβάλουν στην πρώτη περίπτωση στην ενίσχυση της παραγωγικής βάσης της 

ευρύτερης περιοχής καθώς και στην περιβαλλοντική προστασία ενώ στην δεύτερη περίπτωση στην ενίσχυση 

Στο κεφάλαιο αυτό υπολογίζεται η υφιστάμενη χωρητικότητα των οικισμών της περιοχής μελέτης και 

συγκρίνεται με την απογραφή του 2011 όσο και με τα προγραμματικά μεγέθη της μελέτης.  Από τη σύγκριση 

αι συμπεράσματα για την ανάγκη επεκτάσεων. 

Ο τελικός προσδιορισμός των επεκτάσεων που θα προταθούν από τη μελέτη θα λάβει υπόψη του και 

άλλους παράγοντες, εκτός της χωρητικότητας, όπως αναλυτικότερα θα διερευνηθεί στην δεύτερη φάση της 

της χωρητικότητας ενός οικιστικού υποδοχέα εκφράζει, γενικά, το μέγιστο πληθυσμό που 

μπορεί να στεγάσει σε κατοικία ανεξάρτητα από το χρονικό ορίζοντα της μελέτης (εκτιμάται η χωρητικότητα 

μάται με βάση τη σχέση: 

(αφαιρουμένου του αναγκαίου οδικού δικτύου). 

Στις περιοχές με εγκεκριμένο ρυμοτομικό αφαιρείται ποσοστό σύμφωνα με το εγκεκριμένο σχέδιο 

(διαμορφωμένη κατάσταση) ενώ στις υπόλοιπες περιοχές του οικιστικού υποδοχέα αφαιρείται 

ο  σύμφωνα με τα σταθερότυπα 7% για τους οικισμούς κάτω των 

30.000 και 25% για μεσαίες πόλεις 

οι τιμές του οποίου ορίζονται από τα σταθερότυπα και με γνώμονα ώστε ο 

νέος προγραμματισμός να καλύπτει την διαμορφωμένη κατάσταση. Αναλυτικότερα ο συντελεστής 

αυξάνεται (από τον ελάχιστο των προδιαγραφών) σε όσες ΠΕ χρειάζεται, ώστε οι προτεινόμενες 

ς πυκνότητες (Πίνακας Α.3.3.11 στήλη 17) να μην είναι μικρότερες (να εναρμονίζονται) από τις 

οικιστικός υποδοχέας (εν δυνάμει εντός σχεδίου περιοχή σε Ηα) για το Πολεοδομικό Συγκρότημα Χανίων ορίζεται η εξωτερική γραμμή 
μεταξύ εγκεκριμένου ρυμοτομικού και εγκεκριμένου ΓΠΣ,  ενώ στο παραλιακό τμήμα της πόλης  ορίζεται από την εξωτερική πλευρά των 
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 Ειδικότερα σύμφωνα με το εγκεκριμένο ΠΠΧΣΑΑ Κρήτης τα Χανιά είναι οικισμός 2ου επιπέδου, η 

Σούδα 3ου και οι υπόλοιποι οικισμοί 4ου και 5ου επιπέδου, οπότε ο συντελεστής σύμφωνα με τα 

εγκεκριμένα σταθερότυπα ορίζεται μεγαλύτερος ή ίσος προς 0,55, 0,5  και 0,4 αντιστοίχως. 

λ’ ο συντελεστής μείωσης των ζωνών οικιστικής καταλληλότητας ή η επιφάνεια που αφαιρείται α

οικιστικό υποδοχέα (ρέματα, μεγάλες κλίσεις εδάφους, ειδικές χρήσεις, ζώνες παραγωγικής 

υποδομής, ζώνες κοινωνικής υποδομής κεντρικού επιπέδου κλπ.) 

 Ειδικότερα, από το σύνολο του οικιστικού υποδοχέα αφαιρούνται οι επιμέρους ειδικές χρήσεις (βλ. 

πίνακα Α.3.3.13 Ειδικές Χρήσεις 

 
Στη συνέχεια υπολογίζεται η μέση πυκνότητα κατοίκησης d για το ΠΣΧ και τους οικισμούς, με βάση τη 

σχέση (2) και τις παραδοχές που αναλύονται στη συνέχεια. 

d = [(σ / ((κ+8β)+(u +4β)x σ)]Χ10

d, η μέση πυκνότητα 

σ, ο μέσος συντελεστής δόμησης (ΜΣΔ) που ισχύει σήμερα (

κ1 - κ2, το σταθερότυπα γενικής κατοικίας (κ) 

β, ο λόγος εποχιακού προς μόνιμο πληθυσμό

u, το σταθερότυπο κοινωνικής και τεχνικής υποδομής

 

O μέσος συντελεστής δόμησης (netto

των τομέων των συντελεστών δόμησης μέσα στον οικιστικό υποδοχέα και σν οι αντίστοιχοι συντελεστές 

δόμησης. Ειδικότερα σε ΠΕ με διαφορετικούς τομείς ΣΔ με σημαντι

αθλητικούς χώρους, δασικά, ζώνες ρεμάτων κλπ)

έχουν ίδιο ποσοστό οικοπεδικής γης (βλ. πίνακα Α.3.3.10Α γραμμή 3 και πίνακα Α.3.3.10Β στήλη 10). 

Για την ΠΣX (περιοχή ΓΠΣ 1994) ο ισχύων ΜΣΔ (σ) υπολογίστηκε με βάση τους ισχύοντες ΣΔ για τις 

περιοχές με εγκεκριμένο σχέδιο,  ενώ για τις περιοχές υπό ένταξη (εντός οικιστικού υποδοχέα) για τους 

υπολογισμούς χρησιμοποιήθηκε ο προτεινόμενος ΜΣΔ της ΠΕ από το ισχύον 

σύμφωνα με Ν.2508 α.18).   

Αναλυτικότερα για το τμήμα της ΠΕ

εγκεκριμένη – σε συνέχεια του ΓΠΣ 

0,8 και 0,6) και για την ΠΕ 21 ορίζεται σε 0,6 (σύμφωνα με ισχύον ΓΠΣ, 

επίσης 0,6). 

Ομοίως για τους λοιπούς οικισμούς κάτω των 2.000 κατ. (λόγω μη ύπαρξης κτηματολογίου) λαμβάνεται 

ΜΣΔ 0,8  για τα πυκνοδομημένα τμήματα

                                                
12 σύμφωνα με έγγραφο ΥΠΕΧΩΔΕ 48859 13-11
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Ειδικότερα σύμφωνα με το εγκεκριμένο ΠΠΧΣΑΑ Κρήτης τα Χανιά είναι οικισμός 2ου επιπέδου, η 

υπόλοιποι οικισμοί 4ου και 5ου επιπέδου, οπότε ο συντελεστής σύμφωνα με τα 

εγκεκριμένα σταθερότυπα ορίζεται μεγαλύτερος ή ίσος προς 0,55, 0,5  και 0,4 αντιστοίχως. 

ο συντελεστής μείωσης των ζωνών οικιστικής καταλληλότητας ή η επιφάνεια που αφαιρείται α

οικιστικό υποδοχέα (ρέματα, μεγάλες κλίσεις εδάφους, ειδικές χρήσεις, ζώνες παραγωγικής 

υποδομής, ζώνες κοινωνικής υποδομής κεντρικού επιπέδου κλπ.)  

Ειδικότερα, από το σύνολο του οικιστικού υποδοχέα αφαιρούνται οι επιμέρους ειδικές χρήσεις (βλ. 

νακα Α.3.3.13 Ειδικές Χρήσεις - Υπερτοπικές Χρήσεις). 

Στη συνέχεια υπολογίζεται η μέση πυκνότητα κατοίκησης d για το ΠΣΧ και τους οικισμούς, με βάση τη 

σχέση (2) και τις παραδοχές που αναλύονται στη συνέχεια.  

d = [(σ / ((κ+8β)+(u +4β)x σ)]Χ104 )   (2), όπου: 

ο μέσος συντελεστής δόμησης (ΜΣΔ) που ισχύει σήμερα (netto) 

το σταθερότυπα γενικής κατοικίας (κ) - άλλων χρήσεων 

ο λόγος εποχιακού προς μόνιμο πληθυσμό 

το σταθερότυπο κοινωνικής και τεχνικής υποδομής 

netto) προκύπτει από τη σχέση σ = (Σενσν)/εολ όπου εν οι εκτάσεις σε Ηα 

των τομέων των συντελεστών δόμησης μέσα στον οικιστικό υποδοχέα και σν οι αντίστοιχοι συντελεστές 

δόμησης. Ειδικότερα σε ΠΕ με διαφορετικούς τομείς ΣΔ με σημαντικούς μη οικοδομήσιμους χώρους (πάρκα, 

ώρους, δασικά, ζώνες ρεμάτων κλπ), τότε αυτοί αφαιρούνται, ώστε οι τομείς συντελεστών να 

έχουν ίδιο ποσοστό οικοπεδικής γης (βλ. πίνακα Α.3.3.10Α γραμμή 3 και πίνακα Α.3.3.10Β στήλη 10). 

(περιοχή ΓΠΣ 1994) ο ισχύων ΜΣΔ (σ) υπολογίστηκε με βάση τους ισχύοντες ΣΔ για τις 

περιοχές με εγκεκριμένο σχέδιο,  ενώ για τις περιοχές υπό ένταξη (εντός οικιστικού υποδοχέα) για τους 

υπολογισμούς χρησιμοποιήθηκε ο προτεινόμενος ΜΣΔ της ΠΕ από το ισχύον ΓΠΣ (με ανώτερο όριο 0,8 

Αναλυτικότερα για το τμήμα της ΠΕ-6 ο ΜΣΔ ορίζεται σε 0,7 (σύμφωνα με το ισχύον ΓΠΣ ο ΜΣΔ 0,75, η 

 ΠΜ προτείνει 2 τομείς με ίδιο ποσοστό - μέγεθος οικοπεδικής γης με 

8 και 0,6) και για την ΠΕ 21 ορίζεται σε 0,6 (σύμφωνα με ισχύον ΓΠΣ, ενώ η υπό εκπόνηση ΠΜ προτείνει 

Ομοίως για τους λοιπούς οικισμούς κάτω των 2.000 κατ. (λόγω μη ύπαρξης κτηματολογίου) λαμβάνεται 

ΜΣΔ 0,8  για τα πυκνοδομημένα τμήματα12 ενώ για τα αραιοδομημένα ο ΜΣΔ εκτιμάται όπως προκύπτει από 

11-2008 (Β1 ενοτ ΙΙ). 
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Ειδικότερα σύμφωνα με το εγκεκριμένο ΠΠΧΣΑΑ Κρήτης τα Χανιά είναι οικισμός 2ου επιπέδου, η 

υπόλοιποι οικισμοί 4ου και 5ου επιπέδου, οπότε ο συντελεστής σύμφωνα με τα 

εγκεκριμένα σταθερότυπα ορίζεται μεγαλύτερος ή ίσος προς 0,55, 0,5  και 0,4 αντιστοίχως.  

ο συντελεστής μείωσης των ζωνών οικιστικής καταλληλότητας ή η επιφάνεια που αφαιρείται από τον 

οικιστικό υποδοχέα (ρέματα, μεγάλες κλίσεις εδάφους, ειδικές χρήσεις, ζώνες παραγωγικής 

Ειδικότερα, από το σύνολο του οικιστικού υποδοχέα αφαιρούνται οι επιμέρους ειδικές χρήσεις (βλ. 

Στη συνέχεια υπολογίζεται η μέση πυκνότητα κατοίκησης d για το ΠΣΧ και τους οικισμούς, με βάση τη 

) προκύπτει από τη σχέση σ = (Σενσν)/εολ όπου εν οι εκτάσεις σε Ηα 

των τομέων των συντελεστών δόμησης μέσα στον οικιστικό υποδοχέα και σν οι αντίστοιχοι συντελεστές 

ύς μη οικοδομήσιμους χώρους (πάρκα, 

αφαιρούνται, ώστε οι τομείς συντελεστών να 

έχουν ίδιο ποσοστό οικοπεδικής γης (βλ. πίνακα Α.3.3.10Α γραμμή 3 και πίνακα Α.3.3.10Β στήλη 10).  

(περιοχή ΓΠΣ 1994) ο ισχύων ΜΣΔ (σ) υπολογίστηκε με βάση τους ισχύοντες ΣΔ για τις 

περιοχές με εγκεκριμένο σχέδιο,  ενώ για τις περιοχές υπό ένταξη (εντός οικιστικού υποδοχέα) για τους 

ΓΠΣ (με ανώτερο όριο 0,8 

ισχύον ΓΠΣ ο ΜΣΔ 0,75, η 

μέγεθος οικοπεδικής γης με ΣΔ 

υπό εκπόνηση ΠΜ προτείνει 

Ομοίως για τους λοιπούς οικισμούς κάτω των 2.000 κατ. (λόγω μη ύπαρξης κτηματολογίου) λαμβάνεται 

α τα αραιοδομημένα ο ΜΣΔ εκτιμάται όπως προκύπτει από 
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Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

 

 

την θεσμοθετημένη αρτιότητα -

συμπεριλαμβάνουμε τις παρεκκλίσεις). 

Αναλυτικότερα: 

• οικισμοί οριοθετημένοι με το ΠΔ του 85:

Άρτια και οικοδομήσιμα οικόπεδα ορίζονται ανάλογα με την απόφαση οριοθέτησης κάθε οικισμού, 

από 500τμ έως 1.200τμ (για τα αραιοδομημένα τμήματα των οικισμών της περιοχής μελέτης). Σύμφωνα 

με το διάταγμα, ο ΣΔ είναι κλιμακωτός από 1,6 έως 0,6 και με ανώτερο όριο για κατοικία τα 4

Από τα παραπάνω προκύπτει η εκτίμηση του ΜΣΔ που είναι 0,8 (400/500) για αρτιότητα 500, 0,4

(400/1000) για αρτιότητα 1.000τμ και 0,33 (400/1200) για αρτιότητα 1

• οικισμοί προ 23 που δομούνται με το ΠΔ 2/13.3.81:

Άρτια και οικοδομήσιμα (χωρίς π

Σύμφωνα με το ΠΔ ορίζεται ΣΔ 0,8 με ανώτερο όριο 400τμ. για χρήση κατοικία. Με βάση λοιπόν την 

κατά κανόνα δόμηση (χωρίς παρεκκλίσεις) προκύπτει ΜΣΔ 0,2  (400/2000). Στους οικισμούς αυτούς η 

εκτίμηση του ΜΣΔ του αραιοδομημένου τμήματος προσαυξάνεται και ορίζεται σε 0,4 , ώστε να 

προσεγγίζει τον συντελεστή δόμησης που θα έχει ο οικισμός όταν ενεργοποιηθεί πολεοδομικά.

 

                                                
13 σύμφωνα με το ΠΔ 4-11-2011 οι συντελεστές δόμησης μειώθηκαν και ως
240τμ. 
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ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

- φυσιογνωμία κάθε οικισμού (κατά κανόνα δόμηση, χωρίς να 

συμπεριλαμβάνουμε τις παρεκκλίσεις).  

οικισμοί οριοθετημένοι με το ΠΔ του 85: 

οικόπεδα ορίζονται ανάλογα με την απόφαση οριοθέτησης κάθε οικισμού, 

από 500τμ έως 1.200τμ (για τα αραιοδομημένα τμήματα των οικισμών της περιοχής μελέτης). Σύμφωνα 

με το διάταγμα, ο ΣΔ είναι κλιμακωτός από 1,6 έως 0,6 και με ανώτερο όριο για κατοικία τα 4

Από τα παραπάνω προκύπτει η εκτίμηση του ΜΣΔ που είναι 0,8 (400/500) για αρτιότητα 500, 0,4

000τμ και 0,33 (400/1200) για αρτιότητα 1.200τμ. 

οικισμοί προ 23 που δομούνται με το ΠΔ 2/13.3.81: 

Άρτια και οικοδομήσιμα (χωρίς παρεκκλίσεις) θεωρούνται τα οικόπεδα με εμβαδόν 2.000τμ. 

Σύμφωνα με το ΠΔ ορίζεται ΣΔ 0,8 με ανώτερο όριο 400τμ. για χρήση κατοικία. Με βάση λοιπόν την 

κατά κανόνα δόμηση (χωρίς παρεκκλίσεις) προκύπτει ΜΣΔ 0,2  (400/2000). Στους οικισμούς αυτούς η 

του ΜΣΔ του αραιοδομημένου τμήματος προσαυξάνεται και ορίζεται σε 0,4 , ώστε να 

προσεγγίζει τον συντελεστή δόμησης που θα έχει ο οικισμός όταν ενεργοποιηθεί πολεοδομικά.

τελεστές δόμησης μειώθηκαν και ως ανώτερο όριο για οικόπεδα έως 700τμ καθορίστηκαν
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φυσιογνωμία κάθε οικισμού (κατά κανόνα δόμηση, χωρίς να 

οικόπεδα ορίζονται ανάλογα με την απόφαση οριοθέτησης κάθε οικισμού, 

από 500τμ έως 1.200τμ (για τα αραιοδομημένα τμήματα των οικισμών της περιοχής μελέτης). Σύμφωνα 

με το διάταγμα, ο ΣΔ είναι κλιμακωτός από 1,6 έως 0,6 και με ανώτερο όριο για κατοικία τα 400τμ13. 

Από τα παραπάνω προκύπτει η εκτίμηση του ΜΣΔ που είναι 0,8 (400/500) για αρτιότητα 500, 0,4 

 

αρεκκλίσεις) θεωρούνται τα οικόπεδα με εμβαδόν 2.000τμ. 

Σύμφωνα με το ΠΔ ορίζεται ΣΔ 0,8 με ανώτερο όριο 400τμ. για χρήση κατοικία. Με βάση λοιπόν την 

κατά κανόνα δόμηση (χωρίς παρεκκλίσεις) προκύπτει ΜΣΔ 0,2  (400/2000). Στους οικισμούς αυτούς η 

του ΜΣΔ του αραιοδομημένου τμήματος προσαυξάνεται και ορίζεται σε 0,4 , ώστε να 

προσεγγίζει τον συντελεστή δόμησης που θα έχει ο οικισμός όταν ενεργοποιηθεί πολεοδομικά. 

α οικόπεδα έως 700τμ καθορίστηκαν τα 
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ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ 

 

 

ΜΕΣΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

 
 

01
ΠΑΛΑΙΑ 
ΠΟΛΗ

02
ΝΕΑ 
ΧΩΡΑ

03
ΚΕΝΤΡΟ

04
ΚΟΥΜ - 
ΚΑΠΙ

05
ΑΜΠΕΡΙΑ

06
ΧΑΛΕΠΑ

07
 ΚΑΛΙΚΑΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ  ΕΜΒΑΔΟ  
RYMO TO MIKO Y ΠΕ

37.3 74.1 83.7 31.6 54.5 104.0 41.9

NETTO  Σ.Δ. 
ΕΝΟΤΗΤΑΣ

1.40 1.42 2.08 1.60 1.03 0.85 0.80

 ΜΗ ΟΙΚΟΠΕΔΙΚΗ ΓΗ 
ΣΕ ΠΕ ΜΕ 

ΔΙΑΦΟΡΕΙΚΟΥΣ 
ΤΟΜΕΙΣ ΣΔ

4.20

0.5
0.6 26.5
0.7 23.6
0.8 7.0 23.9 41.9
1.0 12.4 42.5 49.0
1.2 0.4
1.4 37.3 7.3
1.6 31.7 5.0
2.0 38.1 58.6
2.6 17.8
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Πηγή: ομάδα μελέτης 
* τα εμβαδά είναι σε Ηα. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α.3.3.10Α 
ΜΕΣΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ 

(ΠΕ-1 εώς ΠΕ-22) 

07
ΚΑΛΙΚΑΣ

08
 ΑΓ. 

ΙΩΑΝΝΗΣ

09
ΔΙΚΑΣΤΗ

ΡΙΑ

10
 ΑΓ. 

ΛΟΥΚΑΣ

11
ΠΑΧΙΑΝΑ 

ΙΙ

12
ΠΑΡΗΓΟ

ΡΙΑ

13
ΝΕΑ 

ΟΡΙΑΚΗ

14
ΚΟΥΜΠΕ

Σ

15
ΠΑΣΑΚΑΚ

Ι

16
ΚΟΚΚΙΝ

Ο  
ΜΕΤΟΧΙ

ΧΡΥΣΟΠΗ

41.9 50.7 34.6 28.0 59.7 18.2 37.9 72.2 35.9 39.9

0.80 0.93 1.09 0.91 0.85 0.60 0.62 0.80 0.60 0.62

4.90 2.90 4.10 2.65

2.2 1.7 9.8
18.2 26.4 34.2 14.1

1.8 9.3 15.9
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ΧΡΥΣΟΠΗ

ΓΗ

18
ΛΕΝΤΑΡΙ

ΑΝΑ

19
ΜΟΝΤΕΒΑ

ΡΔΙΑ

20
ΠΡΟΦΗΤ

ΗΣ ΗΛΙΑΣ

21
Ν.Δ. 

ΜΟΝΤΕ 
ΒΑΡΔΙΑ

22
ΚΟΥΜΠΕ

ΛΗ

ΠΟΛΗ 
ΧΑΝΙΩΝ

15.9 37.1 44.2 29.5 0.0 20.2 951.1

0.64 0.83 0.62 0.68 0.00 0.60 1.01

2.90 1.80 23.45

0.7 14.4
8.5 36.7 16.7 0.0 20.2 201.6
6.7 57.3
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ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ 

 

ΜΕΣΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ
(ΠΕ Σούδας, ΣΟΔΥ Βαμβακόπουλου)

1 0.8 0.7 0.6
(1) (2) (3) (4)

ΠΕ 1  ΠΑΝΩ ΣΟΥΔΑ 28.7 30.4
ΠΕ 2 ΚΑΤΩ ΣΟΥΔΑ 9.5 27.6

ΠΕ 3 ΒΛΗΤΕΣ 23.1
ΠΕ 4 ΑΓΡΟΚΗΠΙΟ 9.8

ΠΣ ΣΟΥΔΑΣ 71.1 58.0
ΣΟΔΥ 4.9

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ 
ΕΝΟΤΗΤΕΣ / ΟΙΚΙΣΜΟΣ

ΤΟΜΕΙΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ

 
Πηγή: ομάδα μελέτης 
* τα εμβαδά είναι σε Ηα. 
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 ΠΙΝΑΚΑΣ Α.3.3.10Β 
ΜΕΣΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ 

(ΠΕ Σούδας, ΣΟΔΥ Βαμβακόπουλου) 
 
 

0.6 0.5
(4) (5) (6) (7) (8)

30.4 1.40 60.5 0.70 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ

27.6 1.10 38.2 0.65 ΑΘΛΗΤ

1.7 24.8 0.78
9.8 0.80

58.0 1.7 2.50 133.3 0.71
4.9 4.9 0.60

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΜΣΔ 
(netto) 

ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ
ΜΗ 

ΟΙΚΟΠΕΔΙΚΗ ΓΗ 
ΣΕ ΠΕ ΜΕ 

ΔΙΑΦΟΡΕΙΚΟΥΣ 
ΤΟΜΕΙΣ ΣΔ

ΕΚΤΑΣΗ 
ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ

(9)

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

ΑΘΛΗΤ ,  ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 



 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

 

 

 

ΜΣΔ ΡΥΜ

ΕΚΤΑΣΗ

ΡΥΜΟΤΟ

ΜΙΚΟΥ

(Ηα

(1) (2)

ΠΕ1 1.40 37.3
ΠΕ2 1.42 74.1
ΠΕ3 2.08 83.7
ΠΕ4 1.60 31.6
ΠΕ5 1.03 54.5
ΠΕ6 0.85 104.0
ΠΕ7 0.80 41.9
ΠΕ8 0.93 50.7
ΠΕ9 1.09 34.6
ΠΕ10 0.91 28.0
ΠΕ11 0.85 59.7
ΠΕ12A 0.60 18.2
ΠΕ13 0.62 37.9
ΠΕ14 0.80 72.2
ΠΕ15 0.60 35.9
ΠΕ16 0.62 39.9
ΠΕ17 0.64 15.9

ΠΕ18 0.83 37.1
ΠΕ19 0.62 44.2
ΠΕ20 0.68 29.5
ΠΕ21 0.60 0.0
ΠΕ22 0.60 20.2

ΣΥΝΟΛΟ  ΧΑΝΙΩΝ 951.1
ΠΕ 1  ΠΑΝΩ ΣΟΥΔΑ 0.70 60.5
ΠΕ 2 ΚΑΤΩ ΣΟΥΔΑ 0.65 38.2

ΠΕ 3 ΒΛΗΤΕΣ 0.78 24.8
ΠΕ 4 ΑΓΡΟΚΗΠΙΟ 0.80 9.8
ΣΥΝΟΛΟ  ΣΟΥΔΑΣ 133.3

 (Ζαχαρίας, Καφές, Μεγάλα 
χωράφια) 0 0.0

ΑΠΤΕΡΑ, ΤΑ  0 0.0
ΚΑΛΑΜΙ ΤΟ 0 0.0

ΜΠΕΡΕΤΙΑΝΑ 0 0.0

ΤΔ 
ΤΣΙΚΑΛΑΡΙΩΝ ΤΣΙΚΑΛΑΡΙΑ, ΤΑ 0 0.0

ΜΟΥΡΝΙΕΣ. ΟΙ 0 0.0
ΣΤΥΛΟΣ ΜΟΥΡΝΙΩΝ 0 0.0

ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΑ 0 0.0
ΚΡΥΟ ΝΕΡΟ, ΤΟ 0 0.0
ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΣ, Ο 0 0.0
ΜΕΤΟΧΙ ΑΓΑΔΑΚΙ 0 0.0

ΜΕΤΟΧΙ ΠΕΤΡΗ ΜΠΕΗ 0 0.0
ΜΕΤΟΧΙ ΤΣΙΓΚΡΙ 0 0.0
ΞΥΛΟΚΑΜΑΡΑ 0 0.0
ΑΓΙΟΙ ΣΑΡΑΝΤΑ 0 0.0
ΚΑΤΣΙΦΑΡΙΑΝΑ 0 0.0

ΚΑΛΥΚΑΣ ΤΣΟΜΠΑΝΑΣ 0 0.0

ΤΔ ΒΑΜ/ΛΟΥ ΒΑΜΒΑΚΟΠΟΥΛΟ, ΤΟ 0 0.0
ΑΓΙΑ, Η - ΕΠΙΣΚΟΠΗ, Η 0 0.0

ΚΥΡΤΩΜΑΔΟΣ. Ο 0 0.0
ΒΑΡΥΠΕΤΡΟΝ, ΤΟ 0 0.0

ΛΥΓΊΔΕΣ,Ο 0 0.0
ΜΑΡΜΑΡΑΣ, Ο 0 0.0

ΜΥΛΙΩΝΙΑΝΑ, ΤΑ 0 0.0
ΟΑΣΙΣ, Η 0 0.0

ΠΟΤΙΣΤΗΡΙΑ, ΤΑ 0 0.0
ΤΔ ΘΕΡΙΣΟΥ ΘΕΡΙΣΟΝ, ΤΟ 0 0.0

ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ, ΤΑ 0 0.0
ΣΟΔΥ 0.60 4.9

ΠΕΛΕΚΑΠΙΝΑ 0 0.0
ΜΑΡΙΑΝΑ 0 0.0
ΓΑΡΙΠΑ 0 0.0

ΣΥΝΟΛΟ  ΟΙΚΙΣΜΩΝ 4.9
ΓΕΝΙΚΟ  ΣΥΝΟΛΟ 1 089.3
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Πηγή: ομάδα μελέτης 
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ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ Α.3.3.10Γ 
ΜΕΣΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ 

(ΧΑΝΙΑ - ΣΟΥΔΑ - ΟΙΚΙΣΜΟΙ) 

ΕΚΤΑΣΗ 
ΡΥΜΟΤΟ

ΜΙΚΟΥ 
Ηα)

ΜΗ ΟΙΚΟΠΕΔΙΚΗ 
ΓΗ ΕΝΤΟΣ 

ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ 
ΥΠΟΔΟΧΕΑ ΜΕ 

ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥΣ 
ΤΟΜΕΙΣ ΣΔ (Ηα)

ΕΚΤΑΣΗ 
ΠΥΚΝΟΔΟ

ΜΗΜΕΝΩΝ 
ΤΜΗΜΑΤΩ

Ν ΧΩΡΙΣ 
ΡΥΜΟΤΟΜΙ

ΜΣΔ ΓΠΣ  
Ή  

ΟΙΚΙΣΜΟΥ

ΛΟΙΠΗ 
ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ

Υ 
ΥΠΟΔΟΧΕ

Α (Ηα)

ΕΚΤΑΣΗ

ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ

Υ 
ΥΠΟΔΟΧΕΑ

(Ηα) 

(2) (3) (4) (5) (6) (7)

2+3+4+6

37.3 0 0 0.8 0 37.3
74.1 0.0 0 0.80 0.0 74.1
83.7 0.0 0 0.80 0.0 83.7
31.6 0.0 0 0.80 0.0 31.6
54.5 0.0 0 0.80 0.0 54.5

104.0 0.0 0 0.70 16.5 120.5
41.9 0.0 0 0.80 3.7 45.6
50.7 4.3 0 0.80 0.0 55.0
34.6 0.0 0 0.80 0.0 34.6
28.0 0.0 0 0.80 0.0 28.0
59.7 0.0 0 0.80 0.0 59.7
18.2 2.4 0 0.60 0.0 20.6
37.9 2.0 0 0.60 0.0 39.9
72.2 0.0 0 0.75 0.0 72.2
35.9 4.1 0 0.60 0.0 40.0
39.9 0.0 0 0.60 0.0 39.9
15.9 9.0 0 0.60 2.6 27.5

37.1 0.0 0 0.80 0.0 37.1
44.2 0.0 0 0.60 0.0 44.2
29.5 0.0 0 0.60 0.0 29.5
0.0 0.0 0 0.60 39.5 39.5

20.2 0.0 0 0.60 0.0 20.2

951.1 21.8 0.0 62.3 1 035.2
60.5 1.0 0.0 0.70 4.2 65.7
38.2 0.0 0.0 0.70 1.7 39.9
24.8 0.0 0.0 0.80 0.9 25.7
9.8 0.0 0.0 0.80 0.0 9.8

133.3 1.0 0.0 6.8 141.1

0.0 0.0 2.2 0.40 25.9 28.1
0.0 0.0 2.0 0.40 15.7 17.7
0.0 0.0 1.0 0.40 5.3 6.3
0.0 0.0 0.0 0.40 1.2 1.2

0.0 0.0 16.4 0.40 30.9 47.3
0.0 0.0 3.5 0.40 23.4 26.9
0.0 0.0 0.0 0.40 0.9 0.9
0.0 0.0 0.0 0.40 3.1 3.1
0.0 0.0 0.0 0.40 2.7 2.7
0.0 0.0 3.5 0.40 17.3 20.8
0.0 0.0 0.0 0.40 0.5 0.5
0.0 0.0 0.0 0.40 0.1 0.1
0.0 0.0 0.0 0.40 0.5 0.5
0.0 0.0 3.6 0.40 14.0 17.6
0.0 0.0 2.4 0.40 10.0 12.4
0.0 0.0 1.2 0.40 6.4 7.6
0.0 0.0 1.4 0.40 3.4 4.8

0.0 0.0 10.0 0.33 29.8 39.8
0.0 0.0 5.1 0.40 43.3 48.4
0.0 0.0 2.2 0.40 13.0 15.2
0.0 0.0 5.5 0.80 37.3 42.8
0.0 0.0 2.7 0.80 14.9 17.6
0.0 0.0 0.6 0.80 0.9 1.5
0.0 0.0 3.7 0.80 10.7 14.4
0.0 0.0 2.4 0.80 16.0 18.4
0.0 0.0 1.5 0.80 11.6 13.1
0.0 0.0 0.0 0.80 13.3 13.3
0.0 0.0 14.2 0.40 50.7 64.9
4.9 0.0 - - 0.0 4.9
0.0 0.0 0.0 0.40 1.5 1.5
0.0 0.0 0.0 0.40 0.5 0.5
0.0 0.0 0.0 0.40 1.9 1.9

4.9 0.0 85.1 406.7 496.7
1 089.3 22.8 85.1 475.8 1 673.0
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ΕΚΤΑΣΗ 
ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ

Υ 
ΥΠΟΔΟΧΕΑ 

Ηα) 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ 
ΜΣΔ 

ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ 
ΥΠΟΔΟΧΕΑ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

(8) (9)

2+3+4+6
[1*2+4*0.8+5*

(6-3)]/(7-3)
37.3 1.40
74.1 1.42
83.7 2.08
31.6 1.60
54.5 1.03

120.5 0.83 ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΜ

45.6 0.80 ΕΝΤΟΣ ΓΠΣ

55.0 0.93 ΣΤΡ

34.6 1.09
28.0 0.91
59.7 0.85
20.6 0.60 ΖΩΝΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

39.9 0.62 Β1
72.2 0.80
40.0 0.60 Β3
39.9 0.62
27.5 0.63 Β4 , Β5,ΕΝΤΟΣ ΓΠΣ

37.1 0.83

44.2 0.62
29.5 0.68
39.5 0.60 ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΜ

20.2 0.60

1 035.2
65.7 0.70 ΚΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ

39.9 0.65
25.7 0.78
9.8 0.80

141.1

28.1
0.43

ΠΔ 85 - 1000
17.7 0.45 ΠΔ 85 - 1000
6.3 0.46 ΠΔ 85 - 1000
1.2 0.40 ΠΡΟ 23

47.3
0.54 ΠΔ 85 300/1000 - 

ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟΣ

26.9 0.45 ΠΡΟ 23 - ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟΣ

0.9 0.40 ΠΡΟ 23 - ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟΣ

3.1 0.40 ΠΡΟ 23 - ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟΣ

2.7 0.40 ΠΡΟ 23 - ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟΣ

20.8 0.47 ΠΡΟ 23 - ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟΣ

0.5 0.40 ΠΡΟ 23 - ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟΣ

0.1 0.40 ΠΡΟ 23 - ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟΣ

0.5 0.40 ΠΡΟ 23 - ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟΣ

17.6 0.48 ΠΡΟ 23 - ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟΣ

12.4 0.48 ΠΡΟ 23 - ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟΣ

7.6 0.46 ΠΡΟ 23 - ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟΣ

4.8 0.52 ΠΡΟ 23 - ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟΣ

39.8 0.45
ΠΔ 85 300/1200 - 
ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟΣ

48.4 0.44 ΠΔ 85 1000
15.2 0.46 ΠΔ 85 1000
42.8 0.80 ΠΔ 85 500
17.6 0.80 ΠΔ 85 500
1.5 0.80 ΠΔ 85 500

14.4 0.80 ΠΔ 85 500
18.4 0.80 ΠΔ 85 500
13.1 0.80 ΠΔ 85 500
13.3 0.80 ΠΔ 85 500
64.9 0.49 ΠΡΟ 23 - ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟΣ

4.9 0.60 ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟΣ

1.5 0.40 ΠΡΟ 23 - ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟΣ

0.5 0.40 ΠΡΟ 23 - ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟΣ

1.9 0.40 ΠΡΟ 23 - ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟΣ

496.7
1 673.0
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Παράλληλα λαμβάνονται υπόψη: 

• Το σταθερότυπο αμιγούς κατοικίας (

των αναγκών που δημιουργεί ο χαρακτήρας της, ορίζουμε 45τμ/κατ για την πόλη των Χανίων/Σούδας 

και επίσης 45τμ/κατ για τους υπόλοιπους οικισμο

χώρους. Αναλυτικότερα ο συντελεστής μειώνεται (από τον μέγιστο των προδιαγραφών) σε όσες ΠΕ 

χρειάζεται, ώστε οι προτεινόμενες μικτές πυκνότητες (Πίνακας Α.3.3.11 στήλη 17) να μην είναι 

μικρότερες (να εναρμονίζονται) από τις υπάρχουσες 

Το σταθερότυπο αυτό πολλαπλασιάζεται με το μέσο μέγεθος ατόμων ανά νοικοκυριό της περιοχής 

μελέτης 2,76 Χ 45τμ/κατ =125τμ περίπου, που είναι αποδεκτό μέγεθος κατοικίας για μια μέση 

οικογένεια.  

• Η κατανομή - ισοζύγιο των χρήσεων (κατοικία / επαγγελματικοί χώροι) (

είναι επιβεβλημένη για την πόλη (περιοχή ΠΕ 1 έως 22)  λόγω του χαρακτήρα της ως αστικού κέντρου 

καθώς και της ισχυρής δυναμικής ανάπτυξης υπερτοπικών δραστηριοτήτων.  

Η εκτίμηση του συντελεστή, σύμφωνα με τις προδιαγραφές  (κατά προσέγ

κατάστασης),  στηρίζεται στην κατανομή των χρήσεων σύμφωνα με την υφιστάμενη κατάσταση, όπως 

παρουσιάζεται στους χάρτες Α.4.1., και στον πίνακα Απογραφής Κτιρίων της ΕΣΥΕ (Πιν. Α.3.3.15). Η 

εκτίμηση του ΣΔ που αφορά Β κατοικία και τουρισμ

πληθυσμού (βλ. πίνακα Α.3.3.12).

• Το σταθερότυπο κοινωνικής και τεχνικής υποδομής (

επιθυμητά μεγέθη των απαραίτητων λειτουργιών ανά κάτοικο του οικισμού. Στην περίπτωση που 

υφιστάμενες λειτουργίες καταλαμβάνουν μεγαλύτερη από την επιθυμητή έκταση, λαμβάνεται υπόψη η 

υφιστάμενη (βλ. πίνακα Κατανομή Χρήσεων Γης Ρυμοτομικού Πιν. Α.3.3.14, Πιν. Α.3.3.11 στήλη 16). 

Ειδικότερα ο συντελεστής καθορίζεται (σε συνάρτηση με το ΜΣΔ) ώστε: 

- Οι ΠΕ Χανίων - Σούδας ως οικισμός 2ου & 3ου επιπέδου, να έχουν 

ΚΦ ΚΦ (με οδικό δίκτυο) περίπου ίσο με 40% του οικιστικού υποδοχέα. 

- Οι περιαστικοί/ ημιαστικοί

ΚΧ και ΚΦ (με οδικό δίκτυο) περίπου ίσο με 35% του οικιστικού υποδοχέα.

- Οι λοιποί οικισμοί κάτω των 2000κατ να έχουν άθροισμα ΚΧ και ΚΦ (με οδικό δίκτυο) μεταξύ 

20-30% του οικιστικού υποδοχέα 

• Ο λόγος β (εποχιακός πληθυσμός / μόνιμος πληθυσμός). Με βάση την απογραφή κατοικιών 

που βρέθηκαν κενές για Β’ κατοικία και τον αριθμό κλινών προσδιορίζεται ο συντελεστής β για την 

περιοχή μελέτης (βλ. πίνακα Α.3.3.12 

  

Με την προσαύξηση αυτή η πυκνότητα μειώνεται, και δημιουργούνται καλύτερες συνθήκες δόμησης που 

χρειάζεται ο εποχιακός πληθυσμός (βλ. πίνακα κατανομή Β’ κατοικίας).
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ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

 

Το σταθερότυπο αμιγούς κατοικίας (κ1) που διαμορφώνεται ανά πολεοδομική ενότητα βάσει 

των αναγκών που δημιουργεί ο χαρακτήρας της, ορίζουμε 45τμ/κατ για την πόλη των Χανίων/Σούδας 

και επίσης 45τμ/κατ για τους υπόλοιπους οικισμούς λόγω της ανάγκης για αυξημένους βοηθητικούς 

Αναλυτικότερα ο συντελεστής μειώνεται (από τον μέγιστο των προδιαγραφών) σε όσες ΠΕ 

χρειάζεται, ώστε οι προτεινόμενες μικτές πυκνότητες (Πίνακας Α.3.3.11 στήλη 17) να μην είναι 

ονται) από τις υπάρχουσες - Απογραφής- (Πίνακας Α.3.3.11 στήλη 18). 

Το σταθερότυπο αυτό πολλαπλασιάζεται με το μέσο μέγεθος ατόμων ανά νοικοκυριό της περιοχής 

μελέτης 2,76 Χ 45τμ/κατ =125τμ περίπου, που είναι αποδεκτό μέγεθος κατοικίας για μια μέση 

ισοζύγιο των χρήσεων (κατοικία / επαγγελματικοί χώροι) (

είναι επιβεβλημένη για την πόλη (περιοχή ΠΕ 1 έως 22)  λόγω του χαρακτήρα της ως αστικού κέντρου 

καθώς και της ισχυρής δυναμικής ανάπτυξης υπερτοπικών δραστηριοτήτων.   

Η εκτίμηση του συντελεστή, σύμφωνα με τις προδιαγραφές  (κατά προσέγ

κατάστασης),  στηρίζεται στην κατανομή των χρήσεων σύμφωνα με την υφιστάμενη κατάσταση, όπως 

παρουσιάζεται στους χάρτες Α.4.1., και στον πίνακα Απογραφής Κτιρίων της ΕΣΥΕ (Πιν. Α.3.3.15). Η 

εκτίμηση του ΣΔ που αφορά Β κατοικία και τουρισμό εκτιμάται με προσαύξηση του προγραμματικού 

πληθυσμού (βλ. πίνακα Α.3.3.12). 

Το σταθερότυπο κοινωνικής και τεχνικής υποδομής (u), που εκτιμάται λαμβάνοντας υπόψη τα 

επιθυμητά μεγέθη των απαραίτητων λειτουργιών ανά κάτοικο του οικισμού. Στην περίπτωση που 

υφιστάμενες λειτουργίες καταλαμβάνουν μεγαλύτερη από την επιθυμητή έκταση, λαμβάνεται υπόψη η 

υφιστάμενη (βλ. πίνακα Κατανομή Χρήσεων Γης Ρυμοτομικού Πιν. Α.3.3.14, Πιν. Α.3.3.11 στήλη 16). 

Ειδικότερα ο συντελεστής καθορίζεται (σε συνάρτηση με το ΜΣΔ) ώστε: 

Σούδας ως οικισμός 2ου & 3ου επιπέδου, να έχουν ελάχιστο άθροισμα

ΚΦ ΚΦ (με οδικό δίκτυο) περίπου ίσο με 40% του οικιστικού υποδοχέα. 

Οι περιαστικοί/ ημιαστικοί  οικισμοί από την πόλη των Χανίων να έχουν ελάχιστο άθροισμα 

ΚΧ και ΚΦ (με οδικό δίκτυο) περίπου ίσο με 35% του οικιστικού υποδοχέα.

Οι λοιποί οικισμοί κάτω των 2000κατ να έχουν άθροισμα ΚΧ και ΚΦ (με οδικό δίκτυο) μεταξύ 

30% του οικιστικού υποδοχέα (σύμφωνα με Γ. 44468/4377 Απ. ΥΠΕΧΩΔΕ)

(εποχιακός πληθυσμός / μόνιμος πληθυσμός). Με βάση την απογραφή κατοικιών 

που βρέθηκαν κενές για Β’ κατοικία και τον αριθμό κλινών προσδιορίζεται ο συντελεστής β για την 

περιοχή μελέτης (βλ. πίνακα Α.3.3.12 στήλη 10). 

Με την προσαύξηση αυτή η πυκνότητα μειώνεται, και δημιουργούνται καλύτερες συνθήκες δόμησης που 

(βλ. πίνακα κατανομή Β’ κατοικίας). 
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) που διαμορφώνεται ανά πολεοδομική ενότητα βάσει 

των αναγκών που δημιουργεί ο χαρακτήρας της, ορίζουμε 45τμ/κατ για την πόλη των Χανίων/Σούδας 

ύς λόγω της ανάγκης για αυξημένους βοηθητικούς 

Αναλυτικότερα ο συντελεστής μειώνεται (από τον μέγιστο των προδιαγραφών) σε όσες ΠΕ 

χρειάζεται, ώστε οι προτεινόμενες μικτές πυκνότητες (Πίνακας Α.3.3.11 στήλη 17) να μην είναι 

(Πίνακας Α.3.3.11 στήλη 18).  

Το σταθερότυπο αυτό πολλαπλασιάζεται με το μέσο μέγεθος ατόμων ανά νοικοκυριό της περιοχής 

μελέτης 2,76 Χ 45τμ/κατ =125τμ περίπου, που είναι αποδεκτό μέγεθος κατοικίας για μια μέση 

ισοζύγιο των χρήσεων (κατοικία / επαγγελματικοί χώροι) (κ2). Η εκτίμηση αυτή 

είναι επιβεβλημένη για την πόλη (περιοχή ΠΕ 1 έως 22)  λόγω του χαρακτήρα της ως αστικού κέντρου 

Η εκτίμηση του συντελεστή, σύμφωνα με τις προδιαγραφές  (κατά προσέγγιση εκτίμηση της 

κατάστασης),  στηρίζεται στην κατανομή των χρήσεων σύμφωνα με την υφιστάμενη κατάσταση, όπως 

παρουσιάζεται στους χάρτες Α.4.1., και στον πίνακα Απογραφής Κτιρίων της ΕΣΥΕ (Πιν. Α.3.3.15). Η 

ό εκτιμάται με προσαύξηση του προγραμματικού 

), που εκτιμάται λαμβάνοντας υπόψη τα 

επιθυμητά μεγέθη των απαραίτητων λειτουργιών ανά κάτοικο του οικισμού. Στην περίπτωση που οι 

υφιστάμενες λειτουργίες καταλαμβάνουν μεγαλύτερη από την επιθυμητή έκταση, λαμβάνεται υπόψη η 

υφιστάμενη (βλ. πίνακα Κατανομή Χρήσεων Γης Ρυμοτομικού Πιν. Α.3.3.14, Πιν. Α.3.3.11 στήλη 16).  

Ειδικότερα ο συντελεστής καθορίζεται (σε συνάρτηση με το ΜΣΔ) ώστε:  

ελάχιστο άθροισμα ΚΧ και 

ΚΦ ΚΦ (με οδικό δίκτυο) περίπου ίσο με 40% του οικιστικού υποδοχέα.  

οικισμοί από την πόλη των Χανίων να έχουν ελάχιστο άθροισμα 

ΚΧ και ΚΦ (με οδικό δίκτυο) περίπου ίσο με 35% του οικιστικού υποδοχέα. 

Οι λοιποί οικισμοί κάτω των 2000κατ να έχουν άθροισμα ΚΧ και ΚΦ (με οδικό δίκτυο) μεταξύ 

(σύμφωνα με Γ. 44468/4377 Απ. ΥΠΕΧΩΔΕ) 

(εποχιακός πληθυσμός / μόνιμος πληθυσμός). Με βάση την απογραφή κατοικιών 

που βρέθηκαν κενές για Β’ κατοικία και τον αριθμό κλινών προσδιορίζεται ο συντελεστής β για την 

Με την προσαύξηση αυτή η πυκνότητα μειώνεται, και δημιουργούνται καλύτερες συνθήκες δόμησης που 
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Σύμφωνα με τα παραπάνω, στον πίνακα Α.3.3.11 υπολογίζεται η πυκνότητα κατοίκησ

χωρητικότητα όπως διαμορφώνεται ανά οικιστικό υποδοχέα. Η προτεινόμενη πυκνότητα βρίσκεται εντός των 

ορίων της παραγράφου 5 ενοτ. Γ. αρθρου 4 των εγκεκριμένων πολεοδομικών σταθεροτύπων.

Τέλος, όπως αναφέραμε και παραπάνω, πρέπει να διευκρινιστεί, 

πλαίσια των παραδοχών που δικαιολογούνται από το επίπεδο του ΓΠΣ, είναι 

σχεδίου δόμηση, μη εφαρμογή ρυμοτομικού σχεδίου, αποχαρακτηρισμός ΚΧ και ΚΦ κλπ.).
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ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, στον πίνακα Α.3.3.11 υπολογίζεται η πυκνότητα κατοίκησ

χωρητικότητα όπως διαμορφώνεται ανά οικιστικό υποδοχέα. Η προτεινόμενη πυκνότητα βρίσκεται εντός των 

ορίων της παραγράφου 5 ενοτ. Γ. αρθρου 4 των εγκεκριμένων πολεοδομικών σταθεροτύπων.

Τέλος, όπως αναφέραμε και παραπάνω, πρέπει να διευκρινιστεί, ότι η εκτιμώμενη χωρητικότητα στα 

δικαιολογούνται από το επίπεδο του ΓΠΣ, είναι υποεκτιμημένη

σχεδίου δόμηση, μη εφαρμογή ρυμοτομικού σχεδίου, αποχαρακτηρισμός ΚΧ και ΚΦ κλπ.).

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 

Σελ. 475 από 486 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, στον πίνακα Α.3.3.11 υπολογίζεται η πυκνότητα κατοίκησης και η 

χωρητικότητα όπως διαμορφώνεται ανά οικιστικό υποδοχέα. Η προτεινόμενη πυκνότητα βρίσκεται εντός των 

ορίων της παραγράφου 5 ενοτ. Γ. αρθρου 4 των εγκεκριμένων πολεοδομικών σταθεροτύπων. 

ότι η εκτιμώμενη χωρητικότητα στα 

υποεκτιμημένη (αυθαίρετα, εκτός 

σχεδίου δόμηση, μη εφαρμογή ρυμοτομικού σχεδίου, αποχαρακτηρισμός ΚΧ και ΚΦ κλπ.). 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α.3.3.11 
ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ / ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 
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Πηγή: ομάδα μελέτης 
* στην κατανομή της στήλης 1 δεν συμπεριλαμβάνονται 1004 κατ του ΤΔ Χανίων  περίπου που  απογράφηκαν στις εκτός οικιστικού υπ
** απογράφονται με τον κεντρικό οικισμό Απτερα

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

 
ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ

ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ / ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ

Μόνιμος 
Πληθυσμός 

2001*

Οικιστικοί 
Υποδοχείς 

(Ha)

Οικιστικοί

Υποδοχείς

(Ha)

1 2 3

2-ΕΧ
ΠΕ1 2 499 37.3 37.3
ΠΕ2 8 223 74.1 74.1
ΠΕ3 7 625 83.7 83.7
ΠΕ4 5 898 31.6 31.6
ΠΕ5 4 176 54.5 54.5
ΠΕ6 4 517 120.5 120.5
ΠΕ7 1 248 45.6 45.6
ΠΕ8 4 014 55.0 50.7
ΠΕ9 3 070 34.6 34.6
ΠΕ10 2 429 28.0 28.0
ΠΕ11 4 019 59.7 59.7
ΠΕ12A 459 20.6 18.2
ΠΕ13 1 374 39.9 37.9
ΠΕ14 3 008 72.2 72.2
ΠΕ15 1 083 40.0 35.9
ΠΕ16 1 220 39.9 39.9

ΠΕ17 463 27.5 18.5

ΠΕ18 2 504 37.1 37.1
ΠΕ19 1 082 44.2 44.2
ΠΕ20 856 29.5 29.5
ΠΕ21 10 39.5 39.5

ΠΕ22 118 20.2 20.2

ΣΥΝΟΛΟ  ΧΑΝΙΩΝ 59 895 1035.2 1013.4

ΠΕ 1  ΠΑΝΩ ΣΟΥΔΑ 65.7 64.7

ΠΕ 2 ΚΑΤΩ ΣΟΥΔΑ 39.9 39.9
ΠΕ 3 ΒΛΗΤΕΣ 25.7 25.7

ΠΕ 4 ΑΓΡΟΚΗΠΙΟ 9.8 9.8

ΣΥΝΟΛΟ  ΣΟΥΔΑΣ 5 371 141.1 140.1
ΖΑΧΑΡΙΑΣ (Καφές, Μεγάλα 

χωράφια)**
0 28.1 28.1

ΑΠΤΕΡΑ, ΤΑ 253 17.7 17.7
ΚΑΛΑΜΙ ΤΟ 76 6.3 6.3

ΜΠΕΡΕΤΙΑΝΑ** 0 1.2 1.2
ΤΔ 

ΤΣΙΚΑΛΑΡΙΩΝ
ΤΣΙΚΑΛΑΡΙΑ, ΤΑ 1 045 47.3 47.3

ΜΟΥΡΝΙΕΣ. ΟΙ 26.9 26.9

ΣΤΥΛΟΣ ΜΟΥΡΝΙΩΝ 0.9 0.9

ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΑ 3.1 3.1

ΚΡΥΟ ΝΕΡΟ, ΤΟ 71 2.7 2.7

ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΣ, Ο 20.8 20.8

ΜΕΤΟΧΙ ΑΓΑΔΑΚΙ 0.5 0.5

ΜΕΤΟΧΙ ΠΕΤΡΗ ΜΠΕΗ 0.1 0.1

ΜΕΤΟΧΙ ΤΣΙΓΚΡΙ 0.5 0.5
ΞΥΛΟΚΑΜΑΡΑ 17.6 17.6
ΑΓΙΟΙ ΣΑΡΑΝΤΑ 12.4 12.4
ΚΑΤΣΙΦΑΡΙΑΝΑ 7.6 7.6

ΚΑΛΥΚΑΣ ΤΣΟΜΠΑΝΑΣ 4.8 4.8
ΤΔ ΒΑΜ/ΛΟΥ ΒΑΜΒΑΚΟΠΟΥΛΟ, ΤΟ 1 310 39.8 39.8

ΑΓΙΑ, Η - ΕΠΙΣΚΟΠΗ, Η 418 48.4 48.4

ΚΥΡΤΩΜΑΔΟΣ. Ο 155 15.2 15.2

ΒΑΡΥΠΕΤΡΟΝ, ΤΟ 357 42.8 42.8

ΛΥΓΊΔΕΣ,Ο 221 17.6 17.6
ΜΑΡΜΑΡΑΣ, Ο 38 1.5 1.5

ΜΥΛΙΩΝΙΑΝΑ, ΤΑ 151 14.4 14.4

ΟΑΣΙΣ, Η 112 18.4 18.4
ΠΟΤΙΣΤΗΡΙΑ, ΤΑ 91 13.1 13.1

ΤΔ ΘΕΡΙΣΟΥ ΘΕΡΙΣΟΝ, ΤΟ 140 13.3 13.3

ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ, ΤΑ 64.9 64.9

ΣΟΔΥ 4.9 4.9
ΠΕΛΕΚΑΠΙΝΑ 1.5 1.5

ΜΑΡΙΑΝΑ 0.5 0.5
ΓΑΡΙΠΑ 1.9 1.9

ΣΥΝΟΛΟ  ΟΙΚΙΣΜΩΝ 10 920 496.7 496.7

ΓΕΝΙΚΟ  ΣΥΝΟΛΟ 76 186 1 673.0 1 650.2

ΤΔ 
ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ 

ΚΥΔΩΝΙΑΣ

2 012

2 898

1 572
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ΤΔ ΜΟΥΡΝΙΩΝ

ΤΔ 

ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ

* στην κατανομή της στήλης 1 δεν συμπεριλαμβάνονται 1004 κατ του ΤΔ Χανίων  περίπου που  απογράφηκαν στις εκτός οικιστικού υπ
** απογράφονται με τον κεντρικό οικισμό Απτερα

ΤΔ ΤΣΚΑΛΑΡΙΩΝ 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 

Σελ. 476 από 486 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ 

Οικιστικοί 
Υποδοχείς 

(Ha)
% Οδικου 
Δικτύου

Έκταση 
θεσμοθετημένου 

Οικιστικού 
υποδοχέα εκτός 
οδικού δικτύου 

(Ha) σ= μέσος ΣΔ

κ= τ.μ. 
Κτιρίου για 
κατοικία 

ανά κάτοικο

p=τ.μ. 
Κτιρίου για 
παραγωγικέ

ς 
δραστηριότ

ητες ανά 
κάτοικο Σύνολο

4 5 6 7 8 9

ΕΧ 3*(1-4) 7+8
37.3 0.32 25.4 1.40 35 35 70
74.1 0.31 51.1 1.42 45 10 55
83.7 0.25 62.8 2.08 45 10 55
31.6 0.33 21.2 1.60 40 10 50
54.5 0.22 42.5 1.03 45 5 50

120.5 0.27 88.0 0.83 45 5 50
45.6 0.30 31.9 0.80 45 5 50
50.7 0.26 37.5 0.93 45 5 50
34.6 0.24 26.3 1.09 45 5 45
28.0 0.24 21.3 0.91 45 5 50

59.7 0.28 43.0 0.85 45 5 50
18.2 0.34 12.0 0.60 45 5 50

37.9 0.32 25.8 0.62 45 5 50
72.2 0.31 49.8 0.80 45 5 50
35.9 0.31 24.8 0.60 45 5 50

39.9 0.31 27.5 0.62 45 5 50

18.5 0.34 12.2 0.63 45 5 50

37.1 0.34 24.5 0.83 45 5 50
44.2 0.27 32.2 0.62 45 5 50
29.5 0.30 20.6 0.68 45 5 50
39.5 0.33 26.5 0.60 45 5 50

20.2 0.29 14.4 0.60 45 5 50

1013.4 0.29 721.2 1.01

64.7 0.33 43.3 0.70 35 5 40

39.9 0.32 27.1 0.65 35 5 40
25.7 0.35 16.7 0.78 35 5 40

0.35 6.4 0.80 35 5 40

140.1 93.6 0.71

28.1 0.07 26.1 0.43 45 0 45

17.7 0.07 16.5 0.45 45 0 45
0.07 5.9 0.46 45 0 45

0.07 1.1 0.40 45 0 45

47.3 0.07 44.0 0.54 45 0 45

26.9 0.07 25.0 0.45 45 0 45

0.07 0.8 0.40 45 0 45

0.07 2.9 0.40 45 0 45

0.07 2.5 0.40 45 0 45

20.8 0.07 19.3 0.47 45 0 45

0.07 0.5 0.40 45 0 45

0.07 0.1 0.40 45 0 45

0.07 0.5 0.40 45 0 45
17.6 0.07 16.4 0.48 45 0 45

12.4 0.07 11.5 0.48 45 0 45
0.07 7.1 0.46 45 0 45
0.07 4.5 0.52 45 0 45

39.8 0.07 37.0 0.45 45 0 45

48.4 0.07 45.0 0.44 45 0 45

15.2 0.07 14.1 0.46 45 0 45

42.8 0.07 39.8 0.80 45 0 45

17.6 0.07 16.4 0.80 45 0 45

0.07 1.4 0.80 45 0 45

14.4 0.07 13.4 0.80 45 0 45

18.4 0.07 17.1 0.80 45 0 45
13.1 0.07 12.2 0.80 45 0 45

13.3 0.07 12.4 0.80 45 0 45

64.9 0.07 60.4 0.49 45 0 45

0.36 3.1 0.60 45 0 45
0.07 1.4 0.40 45 0 45

0.07 0.5 0.40 45 0 45
0.07 1.8 0.40 45 0 45

496.7
1 650.2

* στην κατανομή της στήλης 1 δεν συμπεριλαμβάνονται 1004 κατ του ΤΔ Χανίων  περίπου που  απογράφηκαν στις εκτός οικιστικού υποδοχέα περιοχές  και 2.546  που απογράφηκαν σε μη εντοπισ

Σύνολο k+p

u υπάρχον τ.μ. 
Γηπέδου για 
κοινωνικό 

εξοπλισμό και 
πράσινο/κάτοικο Λόγος β

d=θεωρητικ
ή πυκνότητα

λ΄ 
επιθυμητός

Χωρητικότη

τα

Πληθυσμός

Εξάντλησης

ΣΔ Λ

9 10 11 12 13 14

7+8 5*12*13 5*12
70 40 0.12 110 0.90 2 504 2 782
55 4 0.12 228 0.70 8 149 11 641
55 6 0.12 299 0.50 9 388 18 776
50 1 0.12 300 0.90 5 726 6 362
50 16 0.12 151 0.60 3 864 6 441
50 10 0.12 140 0.40 4 913 12 282
50 12 0.12 131 0.40 1 675 4 188
50 12 0.12 148 0.70 3 894 5 563
45 2 0.12 223 0.50 2 934 5 869
50 8 0.12 155 0.70 2 302 3 288

50 5 0.12 152 0.60 3 921 6 535
50 2 0.12 114 0.40 550 1 376

50 8 0.12 110 0.50 1 418 2 836
50 5 0.12 145 0.40 2 880 7 201
50 12 0.12 102 0.40 1 010 2 525

50 6 0.12 112 0.40 1 233 3 082

50 8 0.12 112 0.40 548 1 370

50 4 0.12 153 0.60 2 241 3 735

50 6 0.12 113 0.40 1 458 3 645
50 14 0.12 112 0.40 922 2 305
50 25 0.12 91 0.40 959 2 397

50 15 0.12 100 0.40 572 1 430

0.12 160 0.55 63 062 115 630

40 8 0.07 151 0.50 3 263 6 527

40 9 0.07 140 0.50 1 902 3 803
40 9 0.07 163 0.50 1 364 2 728
40 9 0.07 167 0.50 531 1 062

7 060 14 120

45 35 0.67 65 0.40 677 1 691

45 35 0.67 66 0.40 436 1 091
45 35 0.67 68 0.40 160 400

45 35 0.67 61 0.40 27

45 35 0.01 84 0.40 1 482 3 705

45 40 0.06 71 0.40 711 1 777

45 50 0.06 61 0.40 20

45 50 0.06 61 0.40 70 176

45 50 0.06 61 0.40 61 153

45 40 0.11 72 0.40 558 1 395

45 50 0.11 61 0.40 11
45 50 0.11 61 0.40 2

45 50 0.11 61 0.40 11
45 40 0.11 74 0.40 483 1 207

45 40 0.11 73 0.40 338 845
45 40 0.11 72 0.40 203 507
45 40 0.11 77 0.40 138 345

45 45 0.10 68 0.40 1 008 2 519

45 30 0.03 75 0.40 1 358 3 396

45 30 0.03 78 0.40 438 1 096

45 20 0.02 131 0.40 2 080 5 201

45 20 0.02 131 0.40 855 2 139

45 20 0.02 131 0.40 73 182

45 20 0.02 131 0.40 700 1 750

45 20 0.02 131 0.40 894 2 236
45 20 0.02 131 0.40 637 1 592

45 20 0.51 120 0.40 593 1 482

45 40 0.11 74 0.40 1 795 4 488

45 10 0.11 115 0.40 144 361
45 50 0.11 61 0.40 34
45 50 0.11 61 0.40 11
45 50 0.11 61 0.40 43 107

16 054 40 135

86 176 169 885

οδοχέα περιοχές  και 2.546  που απογράφηκαν σε μη εντοπισμένη θέση σύμφωνα με την απογραφή της ΕΣΥΕ σε επίπεδο ΟΤ 2001.

Πληθυσμός 
Εξάντλησης 
ΣΔ Λ=100%

Ποσοστό 
ΚΧ και ΚΦ  

χωρίς 
Οδικό 
Δίκτυο

Μεικτή 
Πυκνότητα 
Σχεδιασμού 

(Κατ/Ηα)

Μεικτή 
Πυκνοτητα 
Απογραφης 

2001 
(Κατ/Ηα)

15 16 17 18

5*12
(10*12/100
00)*(1-4) 14/3 1/3

2 782 30% 67 67
11 641 6% 110 111
18 776 13% 112 91
6 362 2% 181 186
6 441 19% 71 77

12 282 10% 41 37
4 188 11% 37 27
5 563 13% 77 73
5 869 3% 85 89
3 288 9% 82 87
6 535 5% 66 67
1 376 2% 30 22
2 836 6% 37 34
7 201 5% 40 42
2 525 8% 28 27
3 082 5% 31 31

1 370 6% 30 17

3 735 4% 60 68
3 645 5% 33 25
2 305 11% 31 29
2 397 15% 24 0

1 430 11% 28 6

115 630 9% 62 58

6 527 8% 50

3 803 9% 48
2 728 10% 53
1 062 10% 54

14 120 9% 50

1 691 21% 24 9

1 091 22% 25 4
400 22% 25 12
68 20% 23 0

3 705 27% 31 22

1 777 26% 26

51 28% 23

176 28% 23

153 28% 23 26

1 395 27% 27

28 28% 23
6 28% 23

28 28% 23
1 207 27% 27
845 27% 27
507 27% 27
345 29% 29

2 519 28% 25 33

3 396 21% 28 9

1 096 22% 29 10

5 201 24% 49 8

2 139 24% 49 13
182 24% 49 25

1 750 24% 49 10

2 236 24% 49 6
1 592 24% 49 7
1 482 22% 45 11

4 488 28% 28

361 7% 29
85 28% 23
28 28% 23

107 28% 23
40 135

169 885

45

38

51

31

 

μένη θέση σύμφωνα με την απογραφή της ΕΣΥΕ σε επίπεδο ΟΤ 2001. 



 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

 

 

Η χωρητικότητα αυτή συγκρίνεται με:

• Τον πληθυσμό της Απογραφής 2011 (μόνιμος πληθυσμός).

• Την εκτίμηση πληθυσμού το 2031 που προκύπτει από την κοινωνικό

κεφαλαίου Α2 .(βλ. πίνακα Α.2.6.2). 

Για την αναγωγή του πληθυσμού σε επίπεδο Πολεοδομικής Ενότητας/Οικισμού  από το επίπεδο του Δήμου 

γίνεται η παραδοχή ότι η ποσοστιαία

ίδια με το 2001. 

• Τη ζήτηση για εξοχική παραθεριστική κατοικία.

(Για την εκτίμηση της ζήτησης για Β’ κατοικία χρησιμοποιείται ποσοστιαία κατανομή κενών 

κατοικιών Β’ κατοικίας προς κύριες κατοι

πίνακα Α.3.3.9). 

• Τη ζήτηση για τουρισμό που προκύπτει από την κοινωνικό

Α2. (βλ. Διάγραμμα  Α.2.6.12).

Για τον υπολογισμό του συνολικού ισοζυγίου για στέγαση λαμβάνεται τα 2/3 

(παραθεριστές - τουρίστες) διότι το εμβαδόν που χρειάζεται για να εξυπηρετηθούν οι εποχιακοί κάτοικοι 

εκτιμάται στα 30τμ/κατ που αντιστοιχεί στα 2/3 του σταθερότυπου που έχουμε λάβει για μόνιμη κατοικία 

(45τμ/κατ). 

Η περιοχή μελέτης χωρίζεται σε δύο χωρικές ενότητες:

ΧΕ1:  την άμεση περιαστική ζώνη που περιλαμβάνει τους οικιστικούς υ

Συγκροτήματος  Χανίων και Σούδας, ΔΕ Ελευθερίου Βενιζέλου,  Τ.Δ. Περιβολ

Τσικαλαριών 

ΧΕ2: τους λοιπούς οικισμούς.  

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

 
ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

Η χωρητικότητα αυτή συγκρίνεται με: 

Τον πληθυσμό της Απογραφής 2011 (μόνιμος πληθυσμός). 

Την εκτίμηση πληθυσμού το 2031 που προκύπτει από την κοινωνικό-

κεφαλαίου Α2 .(βλ. πίνακα Α.2.6.2).  

Για την αναγωγή του πληθυσμού σε επίπεδο Πολεοδομικής Ενότητας/Οικισμού  από το επίπεδο του Δήμου 

γίνεται η παραδοχή ότι η ποσοστιαία κατανομή πληθυσμού στο εσωτερικό κάθε ΠΕ Χανίων θα παραμείνει η 

Τη ζήτηση για εξοχική παραθεριστική κατοικία. 

(Για την εκτίμηση της ζήτησης για Β’ κατοικία χρησιμοποιείται ποσοστιαία κατανομή κενών 

κατοικιών Β’ κατοικίας προς κύριες κατοικούμενες της απογραφής κτιρίων του 2001) (Βλ. 

Τη ζήτηση για τουρισμό που προκύπτει από την κοινωνικό-οικονομική ανάλυση του κεφαλαίου 

Α2. (βλ. Διάγραμμα  Α.2.6.12). 

Για τον υπολογισμό του συνολικού ισοζυγίου για στέγαση λαμβάνεται τα 2/3 του εποχιακού πληθυσμού 

τουρίστες) διότι το εμβαδόν που χρειάζεται για να εξυπηρετηθούν οι εποχιακοί κάτοικοι 

εκτιμάται στα 30τμ/κατ που αντιστοιχεί στα 2/3 του σταθερότυπου που έχουμε λάβει για μόνιμη κατοικία 

χωρίζεται σε δύο χωρικές ενότητες: 

ΧΕ1:  την άμεση περιαστική ζώνη που περιλαμβάνει τους οικιστικούς υποδοχείς του πολεοδομικού 

Χανίων και Σούδας, ΔΕ Ελευθερίου Βενιζέλου,  Τ.Δ. Περιβολιών, Βαμβακόπουλου και 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 

Σελ. 477 από 486 

-οικονομική ανάλυση του 

Για την αναγωγή του πληθυσμού σε επίπεδο Πολεοδομικής Ενότητας/Οικισμού  από το επίπεδο του Δήμου 

κατανομή πληθυσμού στο εσωτερικό κάθε ΠΕ Χανίων θα παραμείνει η 

(Για την εκτίμηση της ζήτησης για Β’ κατοικία χρησιμοποιείται ποσοστιαία κατανομή κενών 

κούμενες της απογραφής κτιρίων του 2001) (Βλ. 

οικονομική ανάλυση του κεφαλαίου 

του εποχιακού πληθυσμού 

τουρίστες) διότι το εμβαδόν που χρειάζεται για να εξυπηρετηθούν οι εποχιακοί κάτοικοι 

εκτιμάται στα 30τμ/κατ που αντιστοιχεί στα 2/3 του σταθερότυπου που έχουμε λάβει για μόνιμη κατοικία 

ποδοχείς του πολεοδομικού 

ιών, Βαμβακόπουλου και 
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ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ (2011)

Πολεοδομικές Ενότητες
Πληθυσμός 

2001
Πληθυσμου

1

ΠΕ1 2 499

ΠΕ2 8 223
ΠΕ3 7 625
ΠΕ4 5 898
ΠΕ5 4 176
ΠΕ6 4 517
ΠΕ7 1 248
ΠΕ8 4 014
ΠΕ9 3 070
ΠΕ10 2 429
ΠΕ11 4 019
ΠΕ12A 459
ΠΕ13 1 374
ΠΕ14 3 008
ΠΕ15 1 083
ΠΕ16 1 220
ΠΕ17 463

ΠΕ18 2 504

ΠΕ19 1 082
ΠΕ20 856
ΠΕ21 10
ΠΕ22 118

ΣΥΝΟΛΟ  ΧΑΝΙΩΝ 59 895
ΠΕ 1  ΠΑΝΩ ΣΟΥΔΑ

ΠΕ 2 ΚΑΤΩ ΣΟΥΔΑ

ΠΕ 3 ΒΛΗΤΕΣ

ΠΕ 4 ΑΓΡΟΚΗΠΙΟ

ΣΥΝΟΛΟ  ΣΟΥΔΑΣ 5 371
(Ζαχαρίας, Καφές, Μεγάλα 

χωράφια)** 0
ΑΠΤΕΡΑ, ΤΑ 253
ΚΑΛΑΜΙ ΤΟ 76

ΜΠΕΡΕΤΙΑΝΑ** 0
ΤΔ 

ΤΣΙΚΑΛΑΡΙΩΝ ΤΣΙΚΑΛΑΡΙΑ, ΤΑ
1 045

ΜΟΥΡΝΙΕΣ. ΟΙ

ΣΤΥΛΟΣ ΜΟΥΡΝΙΩΝ

ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΑ

ΚΡΥΟ ΝΕΡΟ, ΤΟ 71
ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΣ, Ο 
ΜΕΤΟΧΙ ΑΓΑΔΑΚΙ

ΜΕΤΟΧΙ ΠΕΤΡΗ ΜΠΕΗ

ΜΕΤΟΧΙ ΤΣΙΓΚΡΙ

ΞΥΛΟΚΑΜΑΡΑ

ΑΓΙΟΙ ΣΑΡΑΝΤΑ

ΚΑΤΣΙΦΑΡΙΑΝΑ

ΚΑΛΥΚΑΣ 
ΤΣΟΜΠΑΝΑΣ

ΤΔ ΒΑΜ/ΛΟΥ ΒΑΜΒΑΚΟΠΟΥΛΟ, ΤΟ 1 310
ΑΓΙΑ, Η - ΕΠΙΣΚΟΠΗ, Η 418

ΚΥΡΤΩΜΑΔΟΣ. Ο 155
ΒΑΡΥΠΕΤΡΟΝ, ΤΟ 357

ΛΥΓΊΔΕΣ,Ο 221
ΜΑΡΜΑΡΑΣ, Ο 38

ΜΥΛΙΩΝΙΑΝΑ, ΤΑ 151
ΟΑΣΙΣ, Η 112

ΠΟΤΙΣΤΗΡΙΑ, ΤΑ 91
ΤΔ ΘΕΡΙΣΟΥ ΘΕΡΙΣΟΝ, ΤΟ 140

ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ, ΤΑ 
ΣΟΔΥ

ΠΕΛΕΚΑΠΙΝΑ

ΜΑΡΙΑΝΑ

ΓΑΡΙΠΑ

74 174
2 012

76 186

2 012

2 898

Δ
.Δ

. Θ
Ε
Ρ
Ι
Σ
Ο
Υ

ΤΔ ΑΓΙΑΣ

ΤΔ 
ΒΑΡΥΠΕΤΡΟΥ

ΤΔ 
ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ 
ΚΥΔΩΝΙΑΣ

ΤΔ 
ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ

Χωρικές Ενότητες

5 371

1 572

Δ
Δ

. Χ
Α
Ν
ΙΩ

Ν

ΤΔ ΧΑΝΙΩΝ

Δ
.Δ

.Σ
Ο
Υ
Δ
Α
Σ

ΤΔ ΣΟΥΔΑΣ

ΤΔ ΚΑΛΑΜΙΟΥ

Δ
.Δ

.Ε
Λ

. Β
Ε
Ν
Ι
Ζ
Ε
Λ
Ο
Υ

ΤΔ ΜΟΥΡΝΙΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ  ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕ
ΛΟΙΠΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ  ΣΥΝΟΛΟ

Πηγή: ομάδα μελέτης 
*Περιαστική Χωρική Ενότητα περιλαμβάνει ΠΣΧ-Σ, ΔΕ Ελ. Βενιζέλου, ΔΚ Μουρνιών, Περιβολιών, ΤΚ Βαμβακόπουλου και Τσικαλαρίων.
** απογράφονται με τον κεντρικό οικισμό Απτερα 

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

 
ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α.3.3.12Α 
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ (2011)

Μονιμος 
Πληθυσμου 

2011

Εκτιμηση 
Χωρητικοτητα

ς

Ισοζύγιο 
/Απομείν. 

Χωρητικότητ

α

Αναλογία 
κενών Β  
κατοικίας 
προς κύριες 

κατοικούμενες

Εκτίμηση 
εποχιακού 
πληθυσμου 

2031

Κλίνες 
ξενοδοχειακω

ν 
καταλυματων

2010

2 3 4 5 6 8
3-2 2x5

2 504

8 149
9 388
5 726
3 864
4 913
1 675
3 894
2 934
2 302
3 921
550

1 418
2 880
1 010
1 233
548

2 241

1 458
922
959
572

64 862 63 062 -1 800 0.07 4 411 3 482
3 263

1 902

1 364

531

6 418 7 060 642 411 24

0 677

403 436
76 160
0 27

1 545 1 482 -63 0.01 17 0

711
20
70

61 61
558
11
2

11
483
338
203

138

2 300 1 008 -1 292 0.10 219 0
470 1 358 888
120 438 318
548 2 080 1 532
339 855 516
50 73 23

271 700 429
208 894 686
191 637 446
113 593 480 0.51 58 0

1 795
144
34
11
43

82 205 77 038 -4 959 5 679 3 562
2 789 8 930 6 141 335 77

84 113 86 176 1 182 6 014 3 639

33

-151 0.08 1762 179

3 138

642 0.06

0.47

411

224

101
1 702

4 411

6 418

821

-900 0.06

-1 800

-1 394

3 48264 862 0.07

77

0

0

0

00.02

0.11

0.03

345

20

56

24

Σ, ΔΕ Ελ. Βενιζέλου, ΔΚ Μουρνιών, Περιβολιών, ΤΚ Βαμβακόπουλου και Τσικαλαρίων.
τον κεντρικό οικισμό Απτερα 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 

Σελ. 478 από 486 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ (2011) 

ξενοδοχειακω

καταλυματων 

Αναλογία 
κλινων 

καταλυματων 
προς 

πληθυσμο 
2011

Συντελεστής β

Συνολικό Ισοζύγιο / 
Απομείν. 

Χωρητικότητα(Μόν

ιμου και 
Εποχιακου)

9 10 11
8/2 5+9 4-(6*2/3)-(8*2/3)

0.05 -7 009

355

0.00 0.01 -74

0.00 0.10 -1 437

0.00 0.51 442

-11 058
3 450
-7 608

0.11

1 511

0.12

0.07

0.63

0.06

0.11

0.02

-7 009

355

623

-967

-1 622

875

-305

0.05

0.00

0.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.03

Σ, ΔΕ Ελ. Βενιζέλου, ΔΚ Μουρνιών, Περιβολιών, ΤΚ Βαμβακόπουλου και Τσικαλαρίων. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α.3.3.12Β 
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ (2031)

Πολεοδομικές Ενότητες
Πληθυσμός

2001

1

ΠΕ1 2 499

ΠΕ2 8 223
ΠΕ3 7 625
ΠΕ4 5 898
ΠΕ5 4 176
ΠΕ6 4 517
ΠΕ7 1 248
ΠΕ8 4 014
ΠΕ9 3 070
ΠΕ10 2 429
ΠΕ11 4 019

ΠΕ12A 459

ΠΕ13 1 374
ΠΕ14 3 008
ΠΕ15 1 083
ΠΕ16 1 220
ΠΕ17 463

ΠΕ18 2 504

ΠΕ19 1 082
ΠΕ20 856
ΠΕ21 10
ΠΕ22 118

ΣΥΝΟΛΟ  ΧΑΝΙΩΝ 59 895
ΠΕ 1  ΠΑΝΩ ΣΟΥΔΑ

ΠΕ 2 ΚΑΤΩ ΣΟΥΔΑ

ΠΕ 3 ΒΛΗΤΕΣ

ΠΕ 4 ΑΓΡΟΚΗΠΙΟ

ΣΥΝΟΛΟ  ΣΟΥΔΑΣ 5 371
(Ζαχαρίας, Καφές, Μεγάλα 

χωράφια)**
0

ΑΠΤΕΡΑ, ΤΑ  Πλακάλωνα 253
ΚΑΛΑΜΙ ΤΟ 76

ΜΠΕΡΕΤΙΑΝΑ** 0
ΤΔ 

ΤΣΙΚΑΛΑΡΙΩΝ ΤΣΙΚΑΛΑΡΙΑ, ΤΑ
1 045

ΜΟΥΡΝΙΕΣ. ΟΙ

ΣΤΥΛΟΣ ΜΟΥΡΝΙΩΝ

ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΑ

ΚΡΥΟ ΝΕΡΟ, ΤΟ 71
ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΣ, Ο 
ΜΕΤΟΧΙ ΑΓΑΔΑΚΙ

ΜΕΤΟΧΙ ΠΕΤΡΗ ΜΠΕΗ

ΜΕΤΟΧΙ ΤΣΙΓΚΡΙ

ΞΥΛΟΚΑΜΑΡΑ

ΑΓΙΟΙ ΣΑΡΑΝΤΑ

ΚΑΤΣΙΦΑΡΙΑΝΑ

ΚΑΛΥΚΑΣ ΤΣΟΜΠΑΝΑΣ

ΤΔ ΒΑΜ/ΛΟΥ ΒΑΜΒΑΚΟΠΟΥΛΟ, ΤΟ 1 310
ΑΓΙΑ, Η - ΕΠΙΣΚΟΠΗ, Η 418

ΚΥΡΤΩΜΑΔΟΣ. Ο 155
ΒΑΡΥΠΕΤΡΟΝ, ΤΟ 357

ΛΥΓΊΔΕΣ,Ο 221
ΜΑΡΜΑΡΑΣ, Ο 38

ΜΥΛΙΩΝΙΑΝΑ, ΤΑ 151
ΟΑΣΙΣ, Η 112

ΠΟΤΙΣΤΗΡΙΑ, ΤΑ 91
ΤΔ ΘΕΡΙΣΟΥ ΘΕΡΙΣΟΝ, ΤΟ 140

ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ, ΤΑ 
ΣΟΔΥ

ΠΕΛΕΚΑΠΙΝΑ

ΜΑΡΙΑΝΑ

ΓΑΡΙΠΑ

74 174
2 012

76 186

Χωρικές Ενότητες

Δ
Δ

. Χ
Α
Ν
ΙΩ

Ν

ΤΔ ΧΑΝΙΩΝ

Δ
.Δ

.Σ
Ο
Υ
Δ
Α
Σ

ΤΔ ΣΟΥΔΑΣ 5 371

1 572

ΤΔ ΚΑΛΑΜΙΟΥ

ΤΔ 
ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ

2 898

ΤΔ ΜΟΥΡΝΙΩΝ

Δ
.Δ

. Θ
Ε
Ρ
Ι
Σ
Ο
Υ

ΤΔ ΑΓΙΑΣ

ΤΔ 
ΒΑΡΥΠΕΤΡΟΥ

Δ
.Δ

.Ε
Λ

. Β
Ε
Ν
Ι
Ζ
Ε
Λ
Ο
Υ

ΤΔ 
ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ 
ΚΥΔΩΝΙΑΣ

2 012

ΣΥΝΟΛΟ  ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

ΛΟΙΠΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ  ΣΥΝΟΛΟ

Πηγή: ομάδα μελέτης 
*Περιαστική Χωρική Ενότητα περιλαμβάνει ΠΣΧ-Σ, ΔΕ Ελ. Βενιζέλου, ΔΚ Μουρνιών, Περιβολιών, ΤΚ Βαμβακόπουλου και Τσικαλαρίων.
** απογράφονται με τον κεντρικό οικισμό Απτερα 

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

 
ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ (2031)

Πληθυσμός 
Εκτιμηση 

Πληθυσμου 
2031*

Εκτιμηση 
Χωρητικοτητα

ς

Ισοζύγιο 
/Απομείν. 

Χωρητικότητ

α

Αναλογία 
κενών Β 
κατοικίας 
προς κύριες 

κατοικούμενες

Εκτίμηση 
εποχιακού 
πληθυσμου 

2031

Εκτιμηση

ξενοδοχειακω

καταλυματων

2 3 4 5 6
3-2 2x5

2 504

8 149
9 388
5 726
3 864
4 913
1 675
3 894
2 934
2 302
3 921

550

1 418
2 880
1 010
1 233
548

2 241

1 458
922
959
572

70 348 63 062 -7 286 0.07 4 784
3 263

1 902

1 364

531

6 084 7 060

0 677

343 436
86 160
0 27

1 336 1 482 146 0.01 14

711
20
70

134 61
558
11
2

11
483
338
203
138

1 539 1 008 -531 0.10 146
992 1 358 366
382 438 56
732 2 080 1 348
542 855 313
65 73 8

329 700 371
291 894 603
208 637 429
257 593 336 0.51 132

1 795
144
34
11
43

87 054 77 038 -11 226 6 012
4 227 8 930 4 703 424

91 281 86 176 -6 523 6 437

70 348 -7 286 0.07 4 784

0.06 389

0.47 201

6 084 976

1 846
-1 117

871

0.06 113

3 404 -2 846 0.11 374

0.03 47

0.02 44

2 363 -568 0.08 191

Σ, ΔΕ Ελ. Βενιζέλου, ΔΚ Μουρνιών, Περιβολιών, ΤΚ Βαμβακόπουλου και Τσικαλαρίων.
** απογράφονται με τον κεντρικό οικισμό Απτερα 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 

Σελ. 479 από 486 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ (2031) 
Εκτιμηση 
Κλίνες 

ξενοδοχειακω

ν 
καταλυματων 

2031

Αναλογία 
κλινων 

καταλυματων 
προς 

πληθυσμο 
2011

Συνολικό Ισοζύγιο / 
Απομείν. 

Χωρητικότητα(Μόν

ιμου και 
Εποχιακου)

8 9 10
8/2 4-(6*2/3)-(8*2/3)

7 180 0.10 -15 182

0 0.00 136

0 0.00 -627

0 0.00 249

7 504 -20 042
2 537

7 504 -17 505

-15 1827 180

686

634

-1 192

-3 093

335

1 319

-770

0.00

0.05

49

159

0

0

0

0

115

0.10

0.01

0.37

0.00

0.00

0.00

Σ, ΔΕ Ελ. Βενιζέλου, ΔΚ Μουρνιών, Περιβολιών, ΤΚ Βαμβακόπουλου και Τσικαλαρίων. 



 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

 

 

Συμπεράσματα 

H βασική διαπίστωση από τον παραπάνω πίνακα

γεγονός που επιβεβαιώνεται από την εκτεταμένη δόμηση σε εκτός σχεδίου περιοχή στις παρυφές της πόλης 

των Χανίων. Αναλυτικότερα για το 2011

εμφανίζει ΧΕ 2. Με την εκτίμηση των προγραμματικών μεγεθών για το 2031 οι ανάγκες αυτές θα αυξηθούν 

περαιτέρω. 

Αναλυτικότερα εφαρμόζοντας τα εγκεκριμένα πολεοδομικά στα

(περίπου) 11.000 κατ. και 20.000 κατ

Μέρος της εκτιμώμενης ζήτησης θα καλυφθεί από τις περιοχές ΠΕΡΠΟ που έχουν καθοριστεί στην περιοχή 

μελέτης και έχουν πάρει, ή μπορούν να πάρουν

Απ. 6252/1342 (ΦΕΚ292/Β/99) για Α κατοικία προκύπτει μέση πυκνότητα 65 κατ/Ηα και για Β κατοικία 45 

κατ/Ηα. Οπότε για συνολική έκταση 98,5Ηα (73Ηα+25,5Ηα) που έχουν προγραμματιστεί για ΠΕΡΠΟ, 

εφαρμόζοντας μέση πυκνότητα 55κατ/Ηα  και συντελεστή κορεσμού από 0,4 έως 0,55 η περιοχή μπορεί να 

εξυπηρετήσει 2.200 – 3.000 κατ. 

Στην περιοχή μελέτης, λαμβάνοντας ως συντελεστή κορεσμού λ=1, δηλαδή την υποθετική περίπτωση 

εξάντλησης των ΣΔ (βλ. στήλη 15 στον

υποδοχείς μπορούν να στεγάσουν πληθυσμό 

Τέλος, πρέπει να επισημανθεί ότι η χωρητικότητα των οικισμών θα μπορεί να αξιοποιηθεί ευκολότερα όταν 

το σύνολο των οικιστικών υποδοχέων ενεργοποιηθούν πολεοδομικά.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 
 

ΧΡΗΣΗ

ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ

ΖΩΝΗ

ΖΩΝΗ

ΖΩΝΗ

ΖΩΝΗ

ΚΕΝΟΣ

ΓΕΝΙΚΟ

 
* οι παραπάνω περιοχές εξαιρούνται από το θεσμοθετημένο 

οικιστικό υποδοχέα στους υπολογισμούς για την 

 

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

 
ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

βασική διαπίστωση από τον παραπάνω πίνακα του 2011 είναι ότι υπάρχει έλλειμμα 

γεγονός που επιβεβαιώνεται από την εκτεταμένη δόμηση σε εκτός σχεδίου περιοχή στις παρυφές της πόλης 

Αναλυτικότερα για το 2011, σημαντικό έλλειμμα εκτιμάται ότι έχει η ΧΕ 1

εμφανίζει ΧΕ 2. Με την εκτίμηση των προγραμματικών μεγεθών για το 2031 οι ανάγκες αυτές θα αυξηθούν 

Αναλυτικότερα εφαρμόζοντας τα εγκεκριμένα πολεοδομικά σταθερότυπα προκύπτει για την ΧΕ 1 έλλειμμα 

και 20.000 κατ. για το 2011 και 2031 αντιστοίχως. 

Μέρος της εκτιμώμενης ζήτησης θα καλυφθεί από τις περιοχές ΠΕΡΠΟ που έχουν καθοριστεί στην περιοχή 

, ή μπορούν να πάρουν, οικιστική καταλληλότητα. Αναλυτικότερα

Απ. 6252/1342 (ΦΕΚ292/Β/99) για Α κατοικία προκύπτει μέση πυκνότητα 65 κατ/Ηα και για Β κατοικία 45 

κατ/Ηα. Οπότε για συνολική έκταση 98,5Ηα (73Ηα+25,5Ηα) που έχουν προγραμματιστεί για ΠΕΡΠΟ, 

μόζοντας μέση πυκνότητα 55κατ/Ηα  και συντελεστή κορεσμού από 0,4 έως 0,55 η περιοχή μπορεί να 

Στην περιοχή μελέτης, λαμβάνοντας ως συντελεστή κορεσμού λ=1, δηλαδή την υποθετική περίπτωση 

εξάντλησης των ΣΔ (βλ. στήλη 15 στον πίνακα Α.3.3.11), προκύπτει ότι οι θεσμοθετημένοι οικιστικοί 

υποδοχείς μπορούν να στεγάσουν πληθυσμό 170.000 κατοίκων περίπου. 

Τέλος, πρέπει να επισημανθεί ότι η χωρητικότητα των οικισμών θα μπορεί να αξιοποιηθεί ευκολότερα όταν 

ποδοχέων ενεργοποιηθούν πολεοδομικά. 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α.3.3.13 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ - ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ (*) 

ΧΡΗΣΗ ΓΗΣ Ηα ΠΕ

ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ 4.3
4.3

ΖΩΝΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 2.4
2.4

ΖΩΝΗ Β1 2.0
2.0

ΖΩΝΗ Β3 4.1
4.1

ΖΩΝΗ ΒΑ Β5 9.0
9.0

ΚΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ 1.0
1.0

ΓΕΝΙΚΟ  ΣΥΝΟΛΟ 22.8

ΠΕ 15

ΠΕ 8

ΠΕ 13

ΠΕ 12Α

ΠΕ 17

ΠΕ 1 ΣΟΥΔΑΣ

 

* οι παραπάνω περιοχές εξαιρούνται από το θεσμοθετημένο  
οικιστικό υποδοχέα στους υπολογισμούς για την  

χωρητικότητα της κατοικίας. 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 

Σελ. 480 από 486 

ότι υπάρχει έλλειμμα οικιστικής γης 

γεγονός που επιβεβαιώνεται από την εκτεταμένη δόμηση σε εκτός σχεδίου περιοχή στις παρυφές της πόλης 

σημαντικό έλλειμμα εκτιμάται ότι έχει η ΧΕ 1, ενώ πλεόνασμα 

εμφανίζει ΧΕ 2. Με την εκτίμηση των προγραμματικών μεγεθών για το 2031 οι ανάγκες αυτές θα αυξηθούν 

θερότυπα προκύπτει για την ΧΕ 1 έλλειμμα 

Μέρος της εκτιμώμενης ζήτησης θα καλυφθεί από τις περιοχές ΠΕΡΠΟ που έχουν καθοριστεί στην περιοχή 

οικιστική καταλληλότητα. Αναλυτικότερα, κατά εφαρμογή της 

Απ. 6252/1342 (ΦΕΚ292/Β/99) για Α κατοικία προκύπτει μέση πυκνότητα 65 κατ/Ηα και για Β κατοικία 45 

κατ/Ηα. Οπότε για συνολική έκταση 98,5Ηα (73Ηα+25,5Ηα) που έχουν προγραμματιστεί για ΠΕΡΠΟ, 

μόζοντας μέση πυκνότητα 55κατ/Ηα  και συντελεστή κορεσμού από 0,4 έως 0,55 η περιοχή μπορεί να 

Στην περιοχή μελέτης, λαμβάνοντας ως συντελεστή κορεσμού λ=1, δηλαδή την υποθετική περίπτωση 

πίνακα Α.3.3.11), προκύπτει ότι οι θεσμοθετημένοι οικιστικοί 

Τέλος, πρέπει να επισημανθεί ότι η χωρητικότητα των οικισμών θα μπορεί να αξιοποιηθεί ευκολότερα όταν 



 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

 
 

 

  
ΠΙΝΑΚΑΣ Α.3.3.14Α 
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΩΝ (ΠΕ 
 

01

ΠΑΛΑΙΑ 

ΠΟΛΗ

02

ΝΕΑ 

ΧΩΡΑ

03

ΚΕΝΤΡΟ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΕΜΒΑΔΟ 
37.3 74.1 83.7

8.09 1.21 4.48

21.7% 1.6% 5.4%

0.81 2.82

1.1% 3.4%

1.42 1.32 1.48

3.8% 1.8% 1.8%

0.71

0.8%

0.21

0.3%

0.09

0.1%

0.6

0.0% 0.7% 0.0%

0.14

0.4%

0.2

0.0% 0.3% 0.0%

0.20

0.3%

11.9 22.6 20.9

32.0% 30.5% 24.9%

0.0 0.6 0.0

0.0% 0.7% 0.0%

15.70 46.35 53.37

42.1% 62.6% 63.7%

11.9 23.4 20.9

32.0% 31.5% 24.9%

9.5 3.8 9.5

25.5% 5.2% 11.3%

ΑΣΤΙΚΟ 

ΠΡΑΣΙΝΟ

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

(%)

ΔΙΟΙΚΗΣΗ_ΥΠΗ

ΡΕΣΙΕΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΜΑΖΙΚΕΣ 

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ

ΠΡΟΝΟΙΑ

ΕΙΔΙΚΕΣ 

ΧΡΗΣΕΙΣ

ΧΩΡΟΙ 

ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡ

ΙΟ

ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΙ

ΥΓΕΙΑ

ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

ΤΟΠΙΚΟ 

ΚΕΝΤΡΟ

ΓΕΝΙΚΗ 

ΚΑΤΟΙΚΙΑ

ΟΔΙΚΟ  - 
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΙ - 
ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ

ΣΥΝΟΛΟ ΚΧ 

ΚΑΙ ΚΦ 

Πηγή: ομάδα μελέτης 
*έχουν υπολογιστεί και τα υπό πολεοδόμηση τμήματα της πόλης

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 

ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΩΝ (ΠΕ -1 έως ΠΕ-22). 

03

ΚΕΝΤΡΟ

04

ΚΟΥΜ - 

ΚΑΠΙ

05

ΑΜΠΕΡΙΑ

06

ΧΑΛΕΠΑ

07

 ΚΑΛΙΚΑΣ

08

 ΑΓ. 

ΙΩΑΝΝΗΣ

83.7 31.6 54.5 120.5 41.9 50.7

4.48 0.09 6.54 5.90 1.21 1.46

5.4% 0.3% 12.0% 4.9% 2.9% 2.9%

2.82 0.60 1.22 2.04

3.4% 1.1% 1.0% 4.9%

1.48 1.86 2.34 0.63 0.54

1.8% 3.4% 1.9% 1.5% 1.1%

0.71

0.8%

1.52

1.3%

0.19 0.26 0.05 0.18

0.3% 0.2% 0.1% 0.4%

0.5 2.7 0.9 0.47

0.0% 0.0% 0.9% 2.2% 2.2% 0.9%

3.94 0.21

3.3% 0.4%

0.8 0.4 0.32

0.0% 0.0% 0.0% 0.6% 1.0% 0.6%

0.90 0.55 4.50

1.7% 1.3% 8.9%

20.9 10.4 11.4 28.2 11.0 12.50

24.9% 32.8% 20.8% 23.4% 26.4% 24.6%

0.0 0.0 0.0 1.6 0.3 0.0

0.0% 0.0% 0.0% 1.3% 0.6% 0.0%

53.37 21.16 32.59 72.09 24.75 30.53

63.7% 66.9% 59.8% 59.8% 59.1% 60.2%

20.9 10.4 11.8 31.7 12.4 13.3

24.9% 32.8% 21.7% 26.3% 29.6% 26.2%

9.5 0.1 10.1 11.2 4.5 6.7

11.3% 0.3% 18.5% 9.3% 10.7% 13.2%

*έχουν υπολογιστεί και τα υπό πολεοδόμηση τμήματα της πόλης. 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 
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22).  

 ΑΓ. 

ΙΩΑΝΝΗΣ

09

ΔΙΚΑΣΤΗΡ

ΙΑ

10

 ΑΓ. 

ΛΟΥΚΑΣ

11

ΠΑΧΙΑΝΑ 

ΙΙ

12

ΠΑΡΗΓΟΡΙ

Α

13

ΝΕΑ 

ΟΡΙΑΚΗ

50.7 34.6 28.0 59.7 18.2 37.9

1.46 0.85 0.36 1.50 0.35 1.01

2.9% 2.5% 1.3% 2.5% 1.9% 2.7%

0.30

0.0% 0.5%

0.54 0.34 2.38 1.67 0.37

1.1% 1.0% 8.5% 2.8% 1.0%

0.38

1.0%

0.22 0.15

0.4% 0.4%

0.18 0.15 0.18 0.04 0.15

0.4% 0.5% 0.3% 0.2% 0.4%

0.47 0.8 2.4 0.6 1.4

0.9% 0.0% 2.9% 4.0% 3.2% 3.7%

0.21 2.19 1.46

0.4% 6.3% 5.2%

0.32 0.2 0.2 0.3

0.6% 0.0% 0.0% 0.3% 1.0% 0.8%

0.20

0.5%

4.50

8.9%

12.50 8.3 5.8 13.7 5.3 10.4

24.6% 24.0% 20.6% 23.0% 29.3% 27.4%

0.0 0.6 1.3 0.0 2.1

0.0% 0.0% 2.2% 2.1% 0.0% 5.6%

30.53 22.89 16.46 38.20 11.72 21.45

60.2% 66.2% 58.8% 64.0% 64.3% 56.6%

13.3 8.3 6.6 16.3 6.1 12.1

26.2% 24.0% 23.5% 27.4% 33.6% 31.8%

1.2 2.9 3.9 0.4 2.1

13.2% 3.4% 10.3% 6.5% 2.1% 5.4%

ΟΡΙΑΚΗ

14

ΚΟΥΜΠΕΣ

15

ΠΑΣΑΚΑΚΙ

16

ΚΟΚΚΙΝΟ 

ΜΕΤΟΧΙ

17

ΧΡΥΣΟΠΗ

ΓΗ

18

ΛΕΝΤΑΡΙΑ

ΝΑ

72.2 35.9 39.9 15.9 37.1

1.55 0.72 1.45 0.32 0.83

2.2% 2.0% 3.6% 2.0% 2.2%

0.60 1.72 0.09

0.8% 4.8% 0.2%

1.46 0.40 0.36 0.58 0.31

2.0% 1.1% 0.9% 3.6% 0.8%

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

0.05 0.11 0.14 0.07

0.1% 0.3% 0.4% 0.4%

0.33 0.06 0.11 0.10 0.19

0.5% 0.2% 0.3% 0.6% 0.5%

2.8 1.1 0.8 0.2 1.2

3.8% 3.1% 2.1% 0.9% 3.3%

0.65 0.41 0.10

0.9% 1.1% 0.6% 0.0%

1.1 0.3 0.4 0.2 0.3

1.5% 0.9% 1.1% 1.0% 0.8%

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

0.29

0.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

18.4 9.4 11.4 5.0 11.0

27.4% 25.5% 26.2% 28.7% 31.3% 29.5%

3.8 2.0 0.1 0.1 0.0

5.3% 5.5% 0.3% 0.3% 0.0%

41.19 19.65 25.01 9.39 23.22

56.6% 57.0% 54.7% 62.7% 59.1% 62.6%

22.2 10.9 12.7 5.3 12.5

31.8% 30.8% 30.3% 31.9% 33.3% 33.6%

4.3 3.0 2.1 1.1 1.4

5.9% 8.4% 5.2% 6.7% 3.8%

ΛΕΝΤΑΡΙΑ

19

ΜΟΝΤΕΒ

ΑΡΔΙΑ

20

ΠΡΟΦΗΤ

ΗΣ ΗΛΙΑΣ

21

Ν.Δ. ΜΟΝΤΕ 

ΒΑΡΔΙΑ

22

ΚΟΥΜΠΕ

ΛΗ

ΠΟΛΗ 

ΧΑΝΙΩΝ

44.2 29.5 39.5 20.2 1007.1

2.63 2.45 2.94 1.57 47.5

6.0% 8.3% 7.4% 7.8% 4.7%

1.51 11.7

3.4% 0.0% 1.2%

0.08 0.1

0.20% 0.01%

0.51 0.22 2.11 0.55 20.8

1.2% 0.7% 5.3% 2.7% 2.1%

1.1

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1%

0.02 0.32 2.8

0.1% 0.8% 0.0% 0.3%

0.29 0.05 0.33 0.10 2.9

0.7% 0.2% 0.8% 0.5% 6.8%

0.8 0.7 1.2 0.7 19.9

1.9% 2.5% 3.1% 3.3% 44.8%

9.1

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.9%

0.3 0.2 0.8 0.1 6.0

0.7% 0.6% 1.9% 0.2% 13.4%

0.2

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

6.4

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.6%

10.8 8.0 11.1 5.2 262.7

24.5% 27.3% 28.1% 25.7% 26.1%

0.7 0.0 0.2 0.1 13.3

1.5% 0.0% 0.4% 0.7% 26.6%

26.58 17.78 20.47 11.95 602.5

60.2% 60.3% 51.8% 59.1% 59.8%

12.0 8.9 13.1 5.9 288.6

27.1% 30.4% 33.1% 29.2% 28.7%

4.9 2.7 5.8 2.2 93.3

11.2% 9.3% 14.6% 11.0% 9.3%

ΠΟΛΗ 

ΧΑΝΙΩΝ

1007.1

47.5

4.7%

11.7

1.2%

0.01%

20.8

2.1%

0.1%

0.3%

6.8%

19.9

44.8%

0.9%

13.4%

0.0%

0.6%

262.7

26.1%

13.3

26.6%

602.5

59.8%

288.6

28.7%

93.3

9.3%



 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

 

 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΩΝ (ΠΕ Σούδας, ΣΟΔΥ)
 

ΠΕ 1

ΣΥΝΟΛΙΚΟ  
ΕΜΒΑΔΟ  
ΕΝΟΤΗΤΑΣ

60.5

1.94
3.2%

1.41
2.3%

0.55
0.01

0.0%

0.20
0.3%

0.14
0.2%

1.1

1.7%

0.0%

0.9

1.5%

18.0
29.7%

3.1
5.1%

33.2
54.9%

20.0

33.0%

4.2
7.0%

ΑΣΤΙΚΟ  ΠΡΑΣΙΝΟ

(%)

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

(%)

ΔΙΟΙΚΗΣΗ_ΥΠΗΡΕΣ

ΙΕΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΜΑΖΙΚΕΣ 
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ

ΠΡΟΝΟΙΑ

ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΙ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

ΧΩΡΟΙ 
ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΟ

ΥΓΕΙΑ

ΟΔΙΚΟ  ΔΙΚΤΥΟ

ΤΟΠΙΚΟ  ΚΕΝΤΡΟ

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ

ΟΔΙΚΟ  - 
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΙ - 
ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ

ΣΥΝΟΛΟ  ΚΧ ΚΑΙ 
ΚΦ  

Πηγή: ομάδα μελέτης 

  

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

 
ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α.3.3.14Β 
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΩΝ (ΠΕ Σούδας, ΣΟΔΥ)

ΠΕ 1 ΠΕ 2 ΠΕ 3 ΠΕ 4 ΠΣ

ΣΟΥΔΑΣ

60.5 38.2 24.8 9.8 133.3

1.94 1.11 1.32 0.59 4.96
3.2% 2.9% 5.3% 6.0% 3.7%
1.41 0.70 2.11
2.3% 1.8% 0.0% 0.0% 1.6%
0.55 0.55
0.01 0.00 0.00 0.00 0.4%

0.36 0.26 0.62
0.0% 0.9% 1.0% 0.5%

0.00
0.0% 0.0%

0.20 0.10 0.15 0.06 0.51
0.3% 0.3% 0.6% 0.6% 0.4%
0.14 0.14 0.06 0.09 0.43
0.2% 0.4% 0.2% 0.9% 0.3%
1.1 0.2 1.3 0.1 2.57

1.7% 0.5% 5.0% 0.7% 1.9%

0.00
0.0% 0.0%

0.9 0.7 0.4 0.1 2.17

1.5% 1.9% 1.8% 0.6% 1.6%

0.00

0.0%
0.00

0.0% 0.0%
18.0 11.1 7.1 3.3 39.42

29.7% 29.1% 28.4% 33.4% 29.6%
3.1 0.0 0.0 0.0 3.07

5.1% 0.0% 0.0% 0.0% 2.3%
33.2 23.8 14.3 5.7 76.91

54.9% 62.2% 57.5% 57.8% 57.7%
20.0 12.0 8.7 3.4 44.16

33.0% 31.5% 35.3% 34.7% 33.1%

4.2 2.4 1.8 0.7 9.17
7.0% 6.3% 7.2% 7.6% 6.9%

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 

Σελ. 482 από 486 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΩΝ (ΠΕ Σούδας, ΣΟΔΥ) 

ΠΣ 
ΣΟΥΔΑΣ

ΣΟΔΥ

133.3 4.9

4.96 0.35

3.7% 7.1%

2.11

1.6% 0.0%

0.55

0.4% 0.00

0.62

0.5% 0.0%

0.00

0.0%
0.51

0.4% 0.0%

0.43

0.3% 0.0%

2.57

1.9% 0.0%

0.00

0.0%

2.17

1.6% 0.0%

0.00

0.0%
0.00

0.0% 0.0%

39.42 1.8

29.6% 36.0%

3.07 0.0

2.3% 0.0%

76.91 2.8

57.7% 56.8%

44.16 1.8

33.1% 36.0%

9.17 0.4

6.9% 7.1%  



 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

 

 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΛ ΣΤΑΤ

Σύνολο Ελλάδος

Κρήτη                                   

Νομός Χανίων                                                                                                            

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

Δήμος Χανίων                                                                                                            

Δ.Δ.Χανίων                                                                                                              

Χανία,τα                                                                                                                
Δήμος Ελευθερίου 
Βενιζέλου                                                                                              

Δ.Δ.Μουρνιών                                                                                                            

Μουρνιές,οι                                                                                                             

Κρύο Νερό,το                                                                                                            

Δ.Δ.Νεροκούρου                                                                                                          

Νεροκούρος,ο                                                                                                            

Δήμος Θερίσου                                                                                                           

Δ.Δ.Βαμβακοπούλου                                                                                                       

Βαμβακόπουλον,το                                                                                                        

Δ.Δ.Αγιάς                                                                                                               

Αγιά,η                                                                                                                  

Επισκοπή,η                                                                                                              

Κυρτωμάδος,ο                                                                                                            

Δ.Δ.Βαρύπετρου                                                                                                          

Βαρύπετρον,το                                                                                                           

Λυγιδές,ο                                                                                                               

Μαρμαράς,ο                                                                                                              

Μυλωνιανά,τα                                                                                                            

Όασις,η                                                                                                                 

Ποτιστήρια,τα                                                                                                           

Δ.Δ.Θερίσου                                                                                                             

Θέρισον,το                                                                                                              
Δ.Δ.Περιβολίων 
Κυδωνίας                                                                                                 

Περιβόλια,τα                                                                                                            

Δήμος Σούδας                                                                                                            

Δ.Δ.Σούδας                                                                                                              

Σούδα,η                                                                                                                 

Πλατάνι,το                                                                                                              

Δ.Δ.Καλαμίου                                                                                                            

Άπτερα,τα                                                                                                               

Καλάμι,το (τ.Καλάμιον,το)                                                                                               

Δ.Δ.Τσικαλαριών                                                                                                         

Τσικαλαριά,τα                                                                                                           

Σύνολο Ελλάδος,                   
μεγάλες γεωγραφικές 
περιοχές, περιφέρειες, 

γεωγραφικά 
διαμερίσματα,                      
νομοί, δήμοι/  

κοινότητες, δημοτικά/ 
κοινοτικά 

διαμερίσματα και 
οικισμοί

Πηγή: ομάδα μελέτης 

 

 

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

 
ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α.3.3.15 
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΛ ΣΤΑΤ

Κ
α
το
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Ξ
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3 990 970 77.0% 1.1% 0.8% 0.9% 0.5% 3.8% 0.0% 0.1%

287 268 74.8% 1.9% 2.2% 0.8% 0.5% 4.8% 0.0% 0.1%

65 246 79.2% 2.4% 2.5% 0.7% 0.6% 4.3% 0.0% 0.1%

22 301 82.0% 0.7% 1.2% 0.8% 0.4% 5.7% 0.0% 0.1%

13 192 87.4% 0.3% 1.5% 0.5% 0.4% 6.7% 0.0% 0.1%

13 192 87.4% 0.3% 1.5% 0.5% 0.4% 6.7% 0.0% 0.1%

13 192 87.4% 0.3% 1.5% 0.5% 0.4% 6.7% 0.0% 0.1%

3 667 81.2% 0.9% 0.0% 0.7% 0.4% 5.2% 0.0% 0.0%

2 134 79.1% 0.8% 0.0% 0.7% 0.2% 4.1% 0.0% 0.0%

2 096 79.3% 0.8% 0.0% 0.7% 0.2% 4.2% 0.0% 0.0%

38 68.4% 2.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

1 533 84.1% 1.0% 0.0% 0.8% 0.7% 6.7% 0.0% 0.0%

1 533 84.1% 1.0% 0.0% 0.8% 0.7% 6.7% 0.0% 0.0%

2 548 83.7% 1.7% 0.0% 1.3% 0.5% 4.4% 0.0% 0.0%

585 83.4% 1.0% 0.0% 1.7% 0.3% 6.3% 0.0% 0.0%

585 83.4% 1.0% 0.0% 1.7% 0.3% 6.3% 0.0% 0.0%

267 76.8% 3.0% 0.0% 0.4% 0.7% 1.1% 0.0% 0.0%

151 75.5% 2.6% 0.0% 0.0% 0.7% 2.0% 0.0% 0.0%

46 67.4% 4.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

70 85.7% 2.9% 0.0% 1.4% 1.4% 0.0% 0.0% 0.0%

457 80.1% 2.4% 0.0% 2.8% 0.7% 0.7% 0.0% 0.2%

173 80.3% 2.3% 0.0% 0.0% 1.2% 0.0% 0.0% 0.6%

69 92.8% 1.4% 0.0% 1.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

23 91.3% 4.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

71 83.1% 2.8% 0.0% 1.4% 0.0% 1.4% 0.0% 0.0%

73 63.0% 2.7% 0.0% 12.3% 0.0% 2.7% 0.0% 0.0%

48 77.1% 2.1% 0.0% 4.2% 2.1% 0.0% 0.0% 0.0%

90 67.8% 3.3% 0.0% 0.0% 2.2% 8.9% 0.0% 0.0%

90 67.8% 3.3% 0.0% 0.0% 2.2% 8.9% 0.0% 0.0%

1 149 88.2% 1.3% 0.1% 0.8% 0.3% 5.3% 0.0% 0.0%

1 149 88.2% 1.3% 0.1% 0.8% 0.3% 5.3% 0.0% 0.0%

2 234 74.0% 1.6% 2.8% 2.7% 0.6% 3.7% 0.0% 0.3%

1 332 81.2% 0.8% 1.5% 1.1% 0.7% 4.6% 0.0% 0.5%

1 311 81.2% 0.7% 1.5% 1.1% 0.7% 4.6% 0.0% 0.5%

21 81.0% 4.8% 0.0% 4.8% 0.0% 4.8% 0.0% 0.0%

311 61.4% 3.9% 13.5% 1.0% 0.6% 2.3% 0.0% 0.0%

262 59.5% 4.2% 14.9% 0.4% 0.4% 1.5% 0.0% 0.0%

49 71.4% 2.0% 6.1% 4.1% 2.0% 6.1% 0.0% 0.0%

591 64.5% 2.2% 0.0% 7.1% 0.3% 2.4% 0.0% 0.0%

591 64.5% 2.2% 0.0% 7.1% 0.3% 2.4% 0.0% 0.0%
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0.1% 15.8%

0.1% 15.0%

0.1% 10.2%

0.1% 6.1%

0.1% 3.1%

0.1% 3.1%

0.1% 3.1%

0.0% 11.5%

0.0% 15.0%

0.0% 14.7%

0.0% 28.9%

0.0% 6.7%

0.0% 6.7%

0.0% 8.3%

0.0% 7.2%

0.0% 7.2%

0.0% 18.0%

0.0% 19.2%

0.0% 28.3%

0.0% 8.6%

0.2% 13.1%

0.6% 15.6%

0.0% 4.3%

0.0% 4.3%

0.0% 11.3%

0.0% 19.2%

0.0% 14.6%

0.0% 17.8%

0.0% 17.8%

0.0% 4.0%

0.0% 4.0%

0.3% 14.4%

0.5% 9.7%

0.5% 9.8%

0.0% 4.8%

0.0% 17.4%

0.0% 19.1%

0.0% 8.2%

0.0% 23.5%

0.0% 23.5%  



 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

 

 

Α.3.4.  Γεωλογική Διερεύνηση 

Η διασφάλιση των προτεινόμενων προς ανάπτυξη περιοχών (οικιστική, παραγωγική, κ.λπ.), καθώς και των 

αναγκαίων έργων υποδομής, από ενδεχόμενους γεωλογικούς κινδύνους καθιστά αναγκαία τη γεωλογική 

διερεύνηση στο πλαίσιο των μελετών Γ.Π.Σ. /Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Στο πλαίσιο του Α' Σταδίου της παρούσας μελέτης 

και σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Απόφ. Οικ. 37691/2007 (ΦΕΚ 1902

Προκαταρκτική Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας.

Η Προκαταρκτική Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας

Γεωλόγους Μελετητές- Μέλη της Αναδόχου Σύμπραξης:

� Αικατερίνη Παυλάκη,  Γεωλόγο &

� Μιχάλη Λιονή,  Γεωλόγο & Περιβαλλοντολόγο. 

Αντικείμενο της Προκαταρκτικής Μελέτης Γεωλογικής Καταλληλότητας ήταν

� Η διερεύνηση και ο καθορισμός των γεωσυνθηκών της περιοχής μελέτης 

των Δ.Ε. Χανίων, Ελ. Βενιζέλου, Θερίσου και Σούδας)

γεωλογικών, τεκτονικών, σεισμοτεκτονικών, υδρογεωλογικών και τεχνικογεωλογικών της συνθηκών. 

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον εντοπισμό γεωπροβλημάτων με στόχο την αντιμε

� Ο διαχωρισμός της υπό εξέταση περιοχής σε ζώνες διαφορετικού βαθμού γεωλογικής 

καταλληλότητας για οικιστική ανάπτυξη και άλλες συναφείς για δόμηση χρήσεις, καθώς επίσης και ο 

εντοπισμός και η οριοθέτηση τμημάτων όπου απαιτείται η διατήρηση τ

προστασία των γεωλογικών πόρων. 

� Ο εντοπισμός ενδεχόμενων

� Η υποβολή προτάσεων για τις περιοχές τις προοριζόμενες για οικιστική ανάπτυξη ή και άλλη συναφή 

με τη δόμηση χρήση και οι οποίες ενδεικτικά θα αφορούν:

- Τη λήψη μέτρων πρόληψης ή μετρίασης των ενδεχόμενων γεωλογικών επικινδυνοτήτων.

- Τη σαφή περιγραφή των προϋποθέσεων ή και των αναγκαίων μέτρων βελτίωσης των εδαφών ή 

άλλων μέτρων προστασίας

- Την προστασία, αναβάθμιση και ανάδειξη του γεωπεριβάλλοντος και ειδικότερα των 

γεωπεριβαλλοντικά αξιόλογων, αλλά και γεωπεριβαλλοντικά ευαίσθητων περιοχών.

- Την προστασία των αξιοποιήσιμων γεωλογικών πόρων.

- Την εκτέλεση περαιτέρω ερευνών ή και συμπληρωματικών μελετών

απαιτούνται για την αποσαφήνιση των γεωλογικών συνθηκών της περιοχής, την αντιμετώπιση 

τυχόν γεωπροβλημάτων,  καθώς και την προστασία και ανάδειξη του γεωπεριβάλλοντος.

Στο πλαίσιο της Προκαταρκτικής Μελέτης Γεωλογικής Καταλληλότητας

παρουσιάστηκαν σύμφωνα και με τις υφιστάμενες προδιαγραφές, όλα τα απαραίτητα επί μέρους επιστημονικά 

στοιχεία τα οποία αφορούν: 
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ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

Γεωλογική Διερεύνηση - Καταλληλότητα 

Η διασφάλιση των προτεινόμενων προς ανάπτυξη περιοχών (οικιστική, παραγωγική, κ.λπ.), καθώς και των 

έργων υποδομής, από ενδεχόμενους γεωλογικούς κινδύνους καθιστά αναγκαία τη γεωλογική 

διερεύνηση στο πλαίσιο των μελετών Γ.Π.Σ. /Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Στο πλαίσιο του Α' Σταδίου της παρούσας μελέτης 

και σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Απόφ. Οικ. 37691/2007 (ΦΕΚ 1902/Β/14.09.2007)

Προκαταρκτική Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας. 

Η Προκαταρκτική Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας εκπονήθηκε με επιστημονικώς υπεύθυνους του

Μέλη της Αναδόχου Σύμπραξης: 

,  Γεωλόγο & Διδάκτορα τμ .Πολιτικών Μηχανικών  ΑΠΘ και  

,  Γεωλόγο & Περιβαλλοντολόγο.  

Αντικείμενο της Προκαταρκτικής Μελέτης Γεωλογικής Καταλληλότητας ήταν: 

διερεύνηση και ο καθορισμός των γεωσυνθηκών της περιοχής μελέτης 

ανίων, Ελ. Βενιζέλου, Θερίσου και Σούδας) και ειδικότερα των επί μέρους γεωμορφολογικών, 

γεωλογικών, τεκτονικών, σεισμοτεκτονικών, υδρογεωλογικών και τεχνικογεωλογικών της συνθηκών. 

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον εντοπισμό γεωπροβλημάτων με στόχο την αντιμε

διαχωρισμός της υπό εξέταση περιοχής σε ζώνες διαφορετικού βαθμού γεωλογικής 

για οικιστική ανάπτυξη και άλλες συναφείς για δόμηση χρήσεις, καθώς επίσης και ο 

εντοπισμός και η οριοθέτηση τμημάτων όπου απαιτείται η διατήρηση του γεωπεριβάλλοντος και η 

προστασία των γεωλογικών πόρων.  

ενδεχόμενων γεωλογικών κινδύνων, σε τμήματα της ζώνης των ΟΤΑ.

για τις περιοχές τις προοριζόμενες για οικιστική ανάπτυξη ή και άλλη συναφή 

οποίες ενδεικτικά θα αφορούν: 

Τη λήψη μέτρων πρόληψης ή μετρίασης των ενδεχόμενων γεωλογικών επικινδυνοτήτων.

Τη σαφή περιγραφή των προϋποθέσεων ή και των αναγκαίων μέτρων βελτίωσης των εδαφών ή 

άλλων μέτρων προστασίας, όπου αυτά απαιτούνται.  

ία, αναβάθμιση και ανάδειξη του γεωπεριβάλλοντος και ειδικότερα των 

γεωπεριβαλλοντικά αξιόλογων, αλλά και γεωπεριβαλλοντικά ευαίσθητων περιοχών.

Την προστασία των αξιοποιήσιμων γεωλογικών πόρων. 

Την εκτέλεση περαιτέρω ερευνών ή και συμπληρωματικών μελετών, 

απαιτούνται για την αποσαφήνιση των γεωλογικών συνθηκών της περιοχής, την αντιμετώπιση 

τυχόν γεωπροβλημάτων,  καθώς και την προστασία και ανάδειξη του γεωπεριβάλλοντος.

Στο πλαίσιο της Προκαταρκτικής Μελέτης Γεωλογικής Καταλληλότητας διερευνήθηκαν, αξιολογήθηκαν και 

παρουσιάστηκαν σύμφωνα και με τις υφιστάμενες προδιαγραφές, όλα τα απαραίτητα επί μέρους επιστημονικά 
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Η διασφάλιση των προτεινόμενων προς ανάπτυξη περιοχών (οικιστική, παραγωγική, κ.λπ.), καθώς και των 

έργων υποδομής, από ενδεχόμενους γεωλογικούς κινδύνους καθιστά αναγκαία τη γεωλογική 

διερεύνηση στο πλαίσιο των μελετών Γ.Π.Σ. /Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Στο πλαίσιο του Α' Σταδίου της παρούσας μελέτης 

/Β/14.09.2007), εκπονήθηκε η 

εκπονήθηκε με επιστημονικώς υπεύθυνους τους  

Διδάκτορα τμ .Πολιτικών Μηχανικών  ΑΠΘ και   

διερεύνηση και ο καθορισμός των γεωσυνθηκών της περιοχής μελέτης του ΓΠΣ (περιοχές 

και ειδικότερα των επί μέρους γεωμορφολογικών, 

γεωλογικών, τεκτονικών, σεισμοτεκτονικών, υδρογεωλογικών και τεχνικογεωλογικών της συνθηκών. 

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον εντοπισμό γεωπροβλημάτων με στόχο την αντιμετώπιση τους.   

διαχωρισμός της υπό εξέταση περιοχής σε ζώνες διαφορετικού βαθμού γεωλογικής 

για οικιστική ανάπτυξη και άλλες συναφείς για δόμηση χρήσεις, καθώς επίσης και ο 

ου γεωπεριβάλλοντος και η 

της ζώνης των ΟΤΑ. 

για τις περιοχές τις προοριζόμενες για οικιστική ανάπτυξη ή και άλλη συναφή 

Τη λήψη μέτρων πρόληψης ή μετρίασης των ενδεχόμενων γεωλογικών επικινδυνοτήτων. 

Τη σαφή περιγραφή των προϋποθέσεων ή και των αναγκαίων μέτρων βελτίωσης των εδαφών ή 

ία, αναβάθμιση και ανάδειξη του γεωπεριβάλλοντος και ειδικότερα των 

γεωπεριβαλλοντικά αξιόλογων, αλλά και γεωπεριβαλλοντικά ευαίσθητων περιοχών. 

 οι οποίες ενδεχομένως 

απαιτούνται για την αποσαφήνιση των γεωλογικών συνθηκών της περιοχής, την αντιμετώπιση 

τυχόν γεωπροβλημάτων,  καθώς και την προστασία και ανάδειξη του γεωπεριβάλλοντος. 

διερευνήθηκαν, αξιολογήθηκαν και 

παρουσιάστηκαν σύμφωνα και με τις υφιστάμενες προδιαγραφές, όλα τα απαραίτητα επί μέρους επιστημονικά 
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� Το γεωλογικό καθεστώς της περιοχής μελέτης και τις επί μέρους γεωσυνθήκες

διαμορφώνονται  σε αυτήν και ειδικότερα τις :

� γεωμορφολογικές 

� γεωλογικές,  τεκτονικές,  σεισμοτεκτονικέ

� κλιματολογικές 

� υδρογεωλογικές  

� τεχνικογεωλογικές 

� γεωπεριβαλλοντικές 

� Τον εντοπισμό τμημάτων, καταρχήν κατάλληλων για οικιστική ή άλλη συναφή με δόμηση 

ανάπτυξη, όπου θα διασφαλίζεται το δομημένο περιβάλλον από φυσικούς κινδύνους ή κινδύνους 

από ανθρώπινες επεμβάσεις και δραστηριότητες

� Τον εντοπισμό περιοχών που χρήζουν αποκατάστασης, προστασίας και ανάδειξης του 

γεωπεριβάλλοντος, καθώς και προστασίας αξιοποι

Με το υπ' αριθμ. οικ. 3225/17-09

Κρήτης εγκρίθηκε η Προκαταρκτική 

"Αναθεώρηση και επέκταση του Γ.Π.Σ. Δήμου 

Σούδας". 

Οι προτάσεις της μελέτης, όπως διαμορφώθηκαν τελικά, εγκρίθηκαν αρμοδίως και θα ληφθούν υπόψη κατά 

την επεξεργασία της Πρότασης του ΓΠΣ στο πλαίσιο του Β1 Σταδίου

α. Την κατηγοριοποίηση της περιοχής μελέτης σε επτά ιεραρχημένες ζώνες

καταλληλότητας (Ζ1 έως Ζ7), τα χαρακτηριστικά των οποίων παρουσιάζονται στο Β' μέρος της εγκεκριμένης 

μελέτης και αποτυπώνονται στο Χάρτη Γεωλογικής Καταλληλότητας 1:25.000 που την σ

την κατηγοριοποίηση αυτή, ως πλέον επιλέξιμες για οικιστική χρήση στα πλαίσια του ΓΠΣ θεωρούνται οι 

περιοχές Ζ1,Ζ2 και Ζ3, σύμφωνα και με τις ειδικότερες επισημάνσεις που περιλαμβάνονται στην 

προαναφερθείσα εγκριτική απόφαση της ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.

β. Τη διερεύνηση της γεωλογικής καταλληλότητας για 

Κοιμητήρια και οι εκτάσεις σε ζώνη 250

μόνον με την εξασφάλιση των ενδεδειγμένων γεωλογικών &

δημιουργηθούν φαινόμενα ρύπανσης εδάφους, επιφανειακών και υπόγειων νερών, από την οποία θα 

διακινδυνεύει το γεωπεριβάλλον αλλά και οι ίδιοι οι χρήστες της δομημένης ζώνης.

οποία το πλάτος της ζώνης αυτής μειωθεί για λόγους πολεοδόμησης ή για λόγους επέκτασης του 

νεκροταφείου, θα απαιτηθεί η εκπόνηση των μελετών οι οποίες προβλέπονται από την Υ.Α. 26882/5769/98 

ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (ΦΕΚ 838/Δ/1988). Περεταίρω, σε ό,τι αφορά τη γεωλογική καταλληλότητα για "

και με κύριο κριτήριο την προστασία των υπόγειων νερών, κατά την υποδοχή έργων και δραστηριοτήτων οι 
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Το γεωλογικό καθεστώς της περιοχής μελέτης και τις επί μέρους γεωσυνθήκες

νονται  σε αυτήν και ειδικότερα τις : 

γεωλογικές,  τεκτονικές,  σεισμοτεκτονικές 

Τον εντοπισμό τμημάτων, καταρχήν κατάλληλων για οικιστική ή άλλη συναφή με δόμηση 

όπου θα διασφαλίζεται το δομημένο περιβάλλον από φυσικούς κινδύνους ή κινδύνους 

από ανθρώπινες επεμβάσεις και δραστηριότητες, και 

Τον εντοπισμό περιοχών που χρήζουν αποκατάστασης, προστασίας και ανάδειξης του 

γεωπεριβάλλοντος, καθώς και προστασίας αξιοποιήσιμων γεωλογικών πόρων. 

09-2015 έγγραφο της  Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.Σ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Κρήτης εγκρίθηκε η Προκαταρκτική Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας στα πλαίσια της μελέτης 

"Αναθεώρηση και επέκταση του Γ.Π.Σ. Δήμου Χανίων και περιαστικών Δήμων Ελ. Βενιζέλου, Θερίσου και 

Οι προτάσεις της μελέτης, όπως διαμορφώθηκαν τελικά, εγκρίθηκαν αρμοδίως και θα ληφθούν υπόψη κατά 

την επεξεργασία της Πρότασης του ΓΠΣ στο πλαίσιο του Β1 Σταδίου, αφορούν:  

της περιοχής μελέτης σε επτά ιεραρχημένες ζώνες

καταλληλότητας (Ζ1 έως Ζ7), τα χαρακτηριστικά των οποίων παρουσιάζονται στο Β' μέρος της εγκεκριμένης 

μελέτης και αποτυπώνονται στο Χάρτη Γεωλογικής Καταλληλότητας 1:25.000 που την σ

ως πλέον επιλέξιμες για οικιστική χρήση στα πλαίσια του ΓΠΣ θεωρούνται οι 

περιοχές Ζ1,Ζ2 και Ζ3, σύμφωνα και με τις ειδικότερες επισημάνσεις που περιλαμβάνονται στην 

προαναφερθείσα εγκριτική απόφαση της ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ.  

Τη διερεύνηση της γεωλογικής καταλληλότητας για ειδικές χρήσεις στις οποίες εντάσσονται

και οι εκτάσεις σε ζώνη 250m περιμετρικά αυτών. Η δόμηση στη ζώνη αυτή μπορεί να επιτραπεί 

μόνον με την εξασφάλιση των ενδεδειγμένων γεωλογικών & περιβαλλοντικών συνθηκών, ώστε να μη

δημιουργηθούν φαινόμενα ρύπανσης εδάφους, επιφανειακών και υπόγειων νερών, από την οποία θα 

διακινδυνεύει το γεωπεριβάλλον αλλά και οι ίδιοι οι χρήστες της δομημένης ζώνης. Στην περίπτωση κατά την 

ώνης αυτής μειωθεί για λόγους πολεοδόμησης ή για λόγους επέκτασης του 

νεκροταφείου, θα απαιτηθεί η εκπόνηση των μελετών οι οποίες προβλέπονται από την Υ.Α. 26882/5769/98 

ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (ΦΕΚ 838/Δ/1988). Περεταίρω, σε ό,τι αφορά τη γεωλογική καταλληλότητα για "

και με κύριο κριτήριο την προστασία των υπόγειων νερών, κατά την υποδοχή έργων και δραστηριοτήτων οι 
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Το γεωλογικό καθεστώς της περιοχής μελέτης και τις επί μέρους γεωσυνθήκες, οι οποίες 

Τον εντοπισμό τμημάτων, καταρχήν κατάλληλων για οικιστική ή άλλη συναφή με δόμηση 

όπου θα διασφαλίζεται το δομημένο περιβάλλον από φυσικούς κινδύνους ή κινδύνους 

Τον εντοπισμό περιοχών που χρήζουν αποκατάστασης, προστασίας και ανάδειξης του 

ήσιμων γεωλογικών πόρων.  

2015 έγγραφο της  Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.Σ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

αταλληλότητας στα πλαίσια της μελέτης 

Χανίων και περιαστικών Δήμων Ελ. Βενιζέλου, Θερίσου και 

Οι προτάσεις της μελέτης, όπως διαμορφώθηκαν τελικά, εγκρίθηκαν αρμοδίως και θα ληφθούν υπόψη κατά 

της περιοχής μελέτης σε επτά ιεραρχημένες ζώνες σχετικής γεωλογικής 

καταλληλότητας (Ζ1 έως Ζ7), τα χαρακτηριστικά των οποίων παρουσιάζονται στο Β' μέρος της εγκεκριμένης 

μελέτης και αποτυπώνονται στο Χάρτη Γεωλογικής Καταλληλότητας 1:25.000 που την συνοδεύει. Με βάση 

ως πλέον επιλέξιμες για οικιστική χρήση στα πλαίσια του ΓΠΣ θεωρούνται οι 

περιοχές Ζ1,Ζ2 και Ζ3, σύμφωνα και με τις ειδικότερες επισημάνσεις που περιλαμβάνονται στην 

στις οποίες εντάσσονται τα 

Η δόμηση στη ζώνη αυτή μπορεί να επιτραπεί 

αλλοντικών συνθηκών, ώστε να μη 

δημιουργηθούν φαινόμενα ρύπανσης εδάφους, επιφανειακών και υπόγειων νερών, από την οποία θα 

Στην περίπτωση κατά την 

ώνης αυτής μειωθεί για λόγους πολεοδόμησης ή για λόγους επέκτασης του 

νεκροταφείου, θα απαιτηθεί η εκπόνηση των μελετών οι οποίες προβλέπονται από την Υ.Α. 26882/5769/98 

ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (ΦΕΚ 838/Δ/1988). Περεταίρω, σε ό,τι αφορά τη γεωλογική καταλληλότητα για "ειδικές χρήσεις" 

και με κύριο κριτήριο την προστασία των υπόγειων νερών, κατά την υποδοχή έργων και δραστηριοτήτων οι 
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οποίες είναι δυνατό να ρυπάνουν τα υπόγεια νερά θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα αναφερόμενα στα 

Κεφάλαια Α8, Β2, Β4 και Γ4 της Προκαταρκ

γ. Τον προσδιορισμό των σημαντικών 

προστασία και ανάδειξη. Περιλαμβάνονται η 

Χονολουλού, τα Ρέματα, η Λεκάνη 

ιδιαίτερου γεωπεριβαλλοντικού και γεωλογικού ενδιαφέροντος

Επισημαίνεται ότι, εντός των περιοχών που εμπίπτουν σε ζώνες προστασίας, βελτίωσης, ανάδειξης και 

διατήρησης του γεωπεριβάλλοντος, θα πρέπει να απαγορεύεται η οικιστική ανάπτυξη, σύμφωνα με 

προαναφερθείσα γνωμοδότηση της ΔΙ

Επίσης, το γεωπεριβάλλον θα πρέπει

που τυχόν έχει διαταραχθεί. 

Κατά το Β΄ στάδιο της μελέτης θα

Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Υδατικού

και προστασίας υδάτων, προβλέπεται

υδρογεωλογικών μελετών. Τα σχετικά

αναζητηθούν προκειμένου το ΓΠΣ να εναρμονίζεται

Ο καθορισμός της γεωλογικής καταλληλότητα

βάση τις ανάγκες και τα σχετικά προγραμματικά

Καταλληλότητας, η εκπόνηση της οποίας
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ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

οποίες είναι δυνατό να ρυπάνουν τα υπόγεια νερά θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα αναφερόμενα στα 

Κεφάλαια Α8, Β2, Β4 και Γ4 της Προκαταρκτικής Μελέτης Γεωλογικής Καταλληλότητας.

Τον προσδιορισμό των σημαντικών γεωπεριβαλλοντικά ενοτήτων & τοπίων που χρειάζονται 

. Περιλαμβάνονται η Παράκτια ζώνη κόλπου Χανίων, οι 

 της Λίμνης Αγυιάς, το Φαράγγι Θερίσου, τα Σπήλαια, καθώς και θέσεις 

ιδιαίτερου γεωπεριβαλλοντικού και γεωλογικού ενδιαφέροντος.  

Επισημαίνεται ότι, εντός των περιοχών που εμπίπτουν σε ζώνες προστασίας, βελτίωσης, ανάδειξης και 

τος, θα πρέπει να απαγορεύεται η οικιστική ανάπτυξη, σύμφωνα με 

της ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. 

θα πρέπει να προστατευτεί, να διασφαλιστεί και να αποκατασταθεί

μελέτης θα πρέπει να εφαρμοστούν τα αναφερόμενα στο

δατικού Διαμερίσματος Κρήτης. Ειδικά σε ό,τι αφορά

προβλέπεται ο καθορισμός ζωνών προστασίας μετά

σχετικά στοιχεία, εφόσον έχουν ολοκληρωθεί οι

ΓΠΣ να εναρμονίζεται με αυτά.  

γεωλογικής καταλληλότητας των περιοχών που θα προκριθούν

προγραμματικά μεγέθη,  θα αποτελέσει αντικείμενο της

της οποίας προβλέπεται στο  πλαίσιο του Β Σταδίου της
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οποίες είναι δυνατό να ρυπάνουν τα υπόγεια νερά θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα αναφερόμενα στα 

τικής Μελέτης Γεωλογικής Καταλληλότητας. 

γεωπεριβαλλοντικά ενοτήτων & τοπίων που χρειάζονται 

 παραλίες Κουμ Καπί και 

τα Σπήλαια, καθώς και θέσεις 

Επισημαίνεται ότι, εντός των περιοχών που εμπίπτουν σε ζώνες προστασίας, βελτίωσης, ανάδειξης και 

τος, θα πρέπει να απαγορεύεται η οικιστική ανάπτυξη, σύμφωνα με την 

να αποκατασταθεί στις θέσεις 

αναφερόμενα στο εγκεκριμένο Σχέδιο 

αφορά τις θέσεις απόληψης 

προστασίας μετά την ολοκλήρωση 

ολοκληρωθεί οι σχετικές μελέτες, θα 

προκριθούν προς πολεοδόμηση με 

αντικείμενο της  Μελέτης Γεωλογικής 

Σταδίου της μελέτης ΓΠΣ.  


