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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 Μετεωρολογικό Σταθμό Χανίων (Νο 

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 

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 ό

 

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 

Φεβρουάριο και Ιούλιο και είναι 8,6

παρουσιάζονται στο διάγραμμα που ακολουθεί.
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ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Φυσικό Περιβάλλον 

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

κά 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 

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. 

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

C όπου η κατώτερη και η ανώτερη σημειώνονται αντίστοιχα 

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

παρουσιάζονται στο διάγραμμα που ακολουθεί. 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ  ΣΧΕΔΙΟΥ 
(Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ  ΔΗΜΩΝ ΕΛ. 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ- 1Η Σ.Σ. Δ.Ε. ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 

Σελ. 3 από 158 

ΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

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

κά στοιχεία του Δήμου Χανίων προέρχονται από τον 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 

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 

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 

C αντίστοιχα. Οι υπερετήσιες μηνιαίες θερμοκρασίες 
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Διάγραμμα Α.3.1.1: Υπερετήσιες μηνιαίες θερμοκρασίες Μ.Σ. 

Α.3.1.1.3. Υετός 

Το μέσο υπερετήσιο ύψος βροχής για την περίοδο 1931

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

Οι βροχοπτώσεις όπως είναι φυσιολογικό ελαττώνονται κατά

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 βορειοανατολικοί, οι ανατολικοί, οι νοτιοανατολικοί και 

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 σ
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ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

Υπερετήσιες μηνιαίες θερμοκρασίες Μ.Σ. Χανίων περιόδου 1961
 

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 

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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περιόδου 1961–2003 

2007 είναι 600 mm. Στο διάγραμμα που ακολουθεί 

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

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 

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 

την 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 αριθμοδεικτών είτε για την απεικόνιση σχετικών 

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 αποτελέσματα δίνει ο κλιματικός τύπος του «ομβροθερμικού πηλίκου» 

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 θερμοκρασίας του ψυχρότερου μήνα σε απόλυτους βαθμούς σε 

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 θερμοκρασία (0

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 

κών 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. 

ν περιοχή της Μεσογείου, καλά αποτελέσματα δίνει ο κλιματικός τύπος του «ομβροθερμικού πηλίκου» 
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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 

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 

κών συνθηκών είτε για τον υπολογισμό αριθμοδεικτών είτε για την απεικόνιση σχετικών 

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

ν περιοχή της Μεσογείου, καλά αποτελέσματα δίνει ο κλιματικός τύπος του «ομβροθερμικού πηλίκου» 

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 

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 διαγράμματα. Ένα τέτοιο έχει συντάξει ο Μαυρομάτης (1980) 

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 Μαυρομάτης (1980) διακρίνει τρεις βιοκλιματικούς 

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 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 (P

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 

το βάθος του. 
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ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 
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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 

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

για τη χώρα μας (Διάγραμμα Α.3.1.3). 

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

αδοχή 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 δρι

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: 

C + 273 = 303,26 

C + 273 =  281,6 

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

εμφανίζεται κυρίως ο τύπος βιοκλιματικών ορόφων ύφυγρος με χειμώνα θερμό.  

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

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

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 

ε 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 

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

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

αδοχή της βλαστήσεως. Ο Μαυρομάτης (1980) διακρίνει τρεις βιοκλιματικούς 

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

C) και «χειμώνα δριμύ» (-

Σύμφωνα με τον τύπο 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 

κατά την οποία η καμπύλη του όμβρου βρίσκεται χαμηλότερα από την 

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

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 

ε διαθέσιμο 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 

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 

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) 

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 



 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

 

 

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 των 

φυσικών και συναφών πολιτιστικών πόρων, η οποία υπόκειται σε 

αποτελεσματικούς τρόπους. 

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 

οικοτόπους και για τα πουλιά. 

� Ορισμός και θεσμικό πλαίσιο 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 

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 οι οποίες προστατεύονται βάσει των Κοινοτικών Οδηγιών για τους 

οικοτόπους και για τα πουλιά. 

Το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για την προστασία οικολογικά σημαντικών περιοχών περιλαμβάνει τρία επίπεδα 

νομοθεσίας. 

 Εθνική νομοθεσία 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
(Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

 
ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

Ομβροθερμικό διάγραμμα περιοχής Χανίων περιόδου 1961

Αξιόλογα οικοσυστήματα, θεσμοθετημένες περιοχές προστασίας, φυσικά τοπία

Γενικά περί προστατευομένων περιοχών 

νής 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 

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

Ορισμός και θεσμικό πλαίσιο 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 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 

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

Το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για την προστασία οικολογικά σημαντικών περιοχών περιλαμβάνει τρία επίπεδα 

 Κοινοτική νομοθεσία  Διεθνή νομοθεσία

Ξηρή περίοδος 

 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ  ΣΧΕΔΙΟΥ 
(Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ  ΔΗΜΩΝ ΕΛ. 
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περιόδου 1961-2003 

Αξιόλογα οικοσυστήματα, θεσμοθετημένες περιοχές προστασίας, φυσικά τοπία 

νής 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 

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 

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

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 

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

Το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για την προστασία οικολογικά σημαντικών περιοχών περιλαμβάνει τρία επίπεδα 

Διεθνή νομοθεσία 



 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

 

 

 Εθνική νομοθεσία 

Σε ότι αφορά την εθνική νομοθεσία (παρακάτω παρατίθεται αναλυτική περιγραφή), η κήρυξη των 

προστατευόμενων περιοχών στις διάφορες κατηγορίες προστασίας βασίστηκε, έως το 1986, σε διατάξεις 

κυρίως του Δασικού Κώδικα. Οι Εθνικοί Δρυμοί, τα Αισθητικά Δάση και τα Διατηρητέα Μνημεία της Φύσης 

προβλέπονται από τον Ν. 996/1971 που αποτελεί μέρος του Ν. 86/1969 «Περί Δασικού Κώδικος». Τα 

Καταφύγια Άγριας Ζωής, οι Ελεγχόμενες Κυνηγετικές Περιοχές και τα Εκτροφε

τον Ν. 177/75, όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον Ν. 2637/1998. Με το Νόμο Πλαίσιο για το Περιβάλλον (Ν. 

1650/86), ορίζονται πέντε κατηγορίες προστατευόμενων περιοχών: περιοχή απόλυτης προστασίας της φύσης, 

περιοχή προστασίας της φύσης, εθνικό πάρκο, προστατευόμενος φυσικός σχηματισμός και προστατευόμενο 

τοπίο, περιοχή οικοανάπτυξης. Οι κατηγορίες προστατευόμενων περιοχών φυσικού περιβάλλοντος, σύμφωνα 

με την υφιστάμενη εθνική νομοθεσία, είναι οι ακόλουθες:

 Εθνικοί Δρυμοί (Ν. 996/71) 

 Εθνικά Πάρκα (Ν. 1650/86) 

 Αισθητικά Δάση (Ν. 996/71)

 Διατηρητέα Μνημεία της Φύσης

 Καταφύγια Άγριας Ζωής (Ν. 177/75, όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον Ν. 2637/98)

 Ελεγχόμενες κυνηγετικές περιοχές

 Εκτροφεία θηραμάτων (Ν. 177/75, όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον Ν. 2637/98)

 Περιοχές Προστασίας της Φύσης 

 Περιοχές Απόλυτης Προστασίας της Φύσης

 Προστατευτικά Δάση (Ν. Δ 86/1969, όπως ισχύει)

 Προστατευόμενοι Φυσικοί Σχηματισμοί και Τοπία

 Περιοχές Οικοανάπτυξης (Ν. 1650/86)

 Νόμος 1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλλοντος»

Ο Ν. 1650/1986 είναι σήμερα ο βασικός 

προστατευομένων περιοχών. Χωρίζεται σε 7 Κεφάλαια, από τα οποία το πιο σημαντικό είναι το Δ’: «Προστασία 

της φύσης και του τοπίου», το οποίο εισάγει τις παρακάτω κατηγορίες προστατευομένων περιοχών:

 Περιοχές απόλυτης προστασίας της φύσης

δραστηριότητα, με εξαίρεση την επιστημονική.

 Περιοχές προστασίας της φύσης

 Εθνικά Πάρκα. Πρόκειται για τη σημαντικότερη κατηγορία, καθώς μπορεί να περιλάβει εκτεθειμένες 

περιοχές οικολογικής σημασίας οι οποίες 

από ανθρώπινες δραστηριότητες και στις οποίες διατηρείται μεγάλος αριθμός και ποικιλία αξιόλογων 

βιολογικών, οικολογικών και αισθητικών στοιχείων...»

«...δραστηριότητες ερευνητικές, φυσιολατρικές και άλλες, κυρίως παραδοσιακού χαρακτήρα...».

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
(Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

 
ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

Σε ότι αφορά την εθνική νομοθεσία (παρακάτω παρατίθεται αναλυτική περιγραφή), η κήρυξη των 

προστατευόμενων περιοχών στις διάφορες κατηγορίες προστασίας βασίστηκε, έως το 1986, σε διατάξεις 

Δασικού Κώδικα. Οι Εθνικοί Δρυμοί, τα Αισθητικά Δάση και τα Διατηρητέα Μνημεία της Φύσης 

προβλέπονται από τον Ν. 996/1971 που αποτελεί μέρος του Ν. 86/1969 «Περί Δασικού Κώδικος». Τα 

Καταφύγια Άγριας Ζωής, οι Ελεγχόμενες Κυνηγετικές Περιοχές και τα Εκτροφεία θηραμάτων προβλέπονται από 

τον Ν. 177/75, όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον Ν. 2637/1998. Με το Νόμο Πλαίσιο για το Περιβάλλον (Ν. 

1650/86), ορίζονται πέντε κατηγορίες προστατευόμενων περιοχών: περιοχή απόλυτης προστασίας της φύσης, 

ς φύσης, εθνικό πάρκο, προστατευόμενος φυσικός σχηματισμός και προστατευόμενο 

τοπίο, περιοχή οικοανάπτυξης. Οι κατηγορίες προστατευόμενων περιοχών φυσικού περιβάλλοντος, σύμφωνα 

με την υφιστάμενη εθνική νομοθεσία, είναι οι ακόλουθες: 

 

 

(Ν. 996/71) 

Διατηρητέα Μνημεία της Φύσης (Ν. 996/71) 

(Ν. 177/75, όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον Ν. 2637/98)

Ελεγχόμενες κυνηγετικές περιοχές (Ν. 177/75, όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον 

(Ν. 177/75, όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον Ν. 2637/98)

Περιοχές Προστασίας της Φύσης (Ν. 1650/86) 

Περιοχές Απόλυτης Προστασίας της Φύσης (Ν. 1650/86) 

(Ν. Δ 86/1969, όπως ισχύει) 

χηματισμοί και Τοπία (Ν. 1650/86) 

(Ν. 1650/86) 

Νόμος 1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» 

Ο Ν. 1650/1986 είναι σήμερα ο βασικός ελληνικός νόμος που διέπει τη θεσμοθέτηση των 

προστατευομένων περιοχών. Χωρίζεται σε 7 Κεφάλαια, από τα οποία το πιο σημαντικό είναι το Δ’: «Προστασία 

της φύσης και του τοπίου», το οποίο εισάγει τις παρακάτω κατηγορίες προστατευομένων περιοχών:

όλυτης προστασίας της φύσης. Στις περιοχές αυτές δεν επιτρέπεται καμία ανθρώπινη 

δραστηριότητα, με εξαίρεση την επιστημονική. 

Περιοχές προστασίας της φύσης. 

. Πρόκειται για τη σημαντικότερη κατηγορία, καθώς μπορεί να περιλάβει εκτεθειμένες 

οχές οικολογικής σημασίας οι οποίες «...παραμένουν ανεπηρέαστες ή ελάχιστα έχουν επηρεαστεί 

από ανθρώπινες δραστηριότητες και στις οποίες διατηρείται μεγάλος αριθμός και ποικιλία αξιόλογων 

βιολογικών, οικολογικών και αισθητικών στοιχείων...». Στα εθνικά και θαλάσσια πάρκα επιτρέπονται 

«...δραστηριότητες ερευνητικές, φυσιολατρικές και άλλες, κυρίως παραδοσιακού χαρακτήρα...».

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ  ΣΧΕΔΙΟΥ 
(Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ  ΔΗΜΩΝ ΕΛ. 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ- 1Η Σ.Σ. Δ.Ε. ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ
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Σε ότι αφορά την εθνική νομοθεσία (παρακάτω παρατίθεται αναλυτική περιγραφή), η κήρυξη των 

προστατευόμενων περιοχών στις διάφορες κατηγορίες προστασίας βασίστηκε, έως το 1986, σε διατάξεις 

Δασικού Κώδικα. Οι Εθνικοί Δρυμοί, τα Αισθητικά Δάση και τα Διατηρητέα Μνημεία της Φύσης 

προβλέπονται από τον Ν. 996/1971 που αποτελεί μέρος του Ν. 86/1969 «Περί Δασικού Κώδικος». Τα 

ία θηραμάτων προβλέπονται από 

τον Ν. 177/75, όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον Ν. 2637/1998. Με το Νόμο Πλαίσιο για το Περιβάλλον (Ν. 

1650/86), ορίζονται πέντε κατηγορίες προστατευόμενων περιοχών: περιοχή απόλυτης προστασίας της φύσης, 

ς φύσης, εθνικό πάρκο, προστατευόμενος φυσικός σχηματισμός και προστατευόμενο 

τοπίο, περιοχή οικοανάπτυξης. Οι κατηγορίες προστατευόμενων περιοχών φυσικού περιβάλλοντος, σύμφωνα 

(Ν. 177/75, όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον Ν. 2637/98) 

(Ν. 177/75, όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον Ν. 2637/98) 

(Ν. 177/75, όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον Ν. 2637/98) 

ελληνικός νόμος που διέπει τη θεσμοθέτηση των 

προστατευομένων περιοχών. Χωρίζεται σε 7 Κεφάλαια, από τα οποία το πιο σημαντικό είναι το Δ’: «Προστασία 

της φύσης και του τοπίου», το οποίο εισάγει τις παρακάτω κατηγορίες προστατευομένων περιοχών: 

. Στις περιοχές αυτές δεν επιτρέπεται καμία ανθρώπινη 

. Πρόκειται για τη σημαντικότερη κατηγορία, καθώς μπορεί να περιλάβει εκτεθειμένες 

«...παραμένουν ανεπηρέαστες ή ελάχιστα έχουν επηρεαστεί 

από ανθρώπινες δραστηριότητες και στις οποίες διατηρείται μεγάλος αριθμός και ποικιλία αξιόλογων 

ι θαλάσσια πάρκα επιτρέπονται 

«...δραστηριότητες ερευνητικές, φυσιολατρικές και άλλες, κυρίως παραδοσιακού χαρακτήρα...». 



 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 
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 Προστατευόμενοι φυσικοί σχηματισμοί, προστατευόμενα τοπία

 Περιοχές οικοανάπτυξης. 

Στην πράξη, μια προστατευόμενη περιοχή συνήθως 

προστασίας. 

 Νόμος 177/1975 «Περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών του 

Νομοθετικού Διατάγματος 86/1969 "περί Δασικού Κώδικος".

Με το Ν. 177/1975 ιδρύονται τα Καταφύγια Θηραμάτων, οι Ελεγχόμ

Εκτροφεία θηραμάτων για την προστασία και διάσωση του φυσικού περιβάλλοντος.

Με την έκδοση του Ν. 2637/1998 «Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν.δ. 86/1969 "Δασικός 

Κώδιξ (ΦΕΚ 7 Α')» τα Καταφύγια Θηραμάτων χαρακτηρίζ

 Νόμος 2742/1999 «Χωροταξικός Σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη»

Ο Ν. 2742/99 αφορά τη διαχείριση και διοίκηση «περιοχών, στοιχείων και συνόλων της φύσης και του 

τοπίου», βάσει κατηγοριών που αναφέρονται στον Ν. 1650/86.

Διατήρησης, δηλαδή τις περιοχές Natura 2000 που συστήνονται βάσει της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ.

Στο άρθρο 15, «Φορείς Διαχείρισης», ο 2742/99 ανοίγει το δρόμο για την ίδρυση φορέων διαχείρισης 

(Φ.Δ.) προστατευομένων περιοχών ως

 Νόμος 3937/2011 «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις»

Ο Ν. 3937/2011 έχει ως σκοπό την αειφόρο διαχείριση και αποτελεσματική διατήρηση της βιοποικιλότητας, 

ως πολύτιμου, αναντικατάστατου και σπουδαίας σημα

θαλάσσιες ή μεικτού χαρακτήρα περιοχές χαρακτηρίζονται πλέον ως:

 Περιοχές απόλυτης προστασίας της φύσης

ευαίσθητα οικοσυστήματα, βιότοποι ή οικότοποι 

άγριας πανίδας. Στις περιοχές αυτές δεν επιτρέπεται καμία ανθρώπινη δραστηριότητα, με εξαίρεση 

την επιστημονική. 

 Περιοχές προστασίας της φύσης

βιολογικής αξίας. Στις περιοχές αυτές προστατεύεται το φυσικό περιβάλλον από κάθε δραστηριότητα 

ή επέμβαση που είναι δυνατό να μεταβάλλει ή να αλλοιώσει τη φυσική κατάσταση, σύνθεση ή 

εξέλιξη του εκτός ορισμένων εξαιρέσεων. 

 Φυσικά Εθνικά ή Περιφερειακά Πάρκα

θέσης τους είτε λόγω της οικολογικής τους σημασίας θεωρούνται σημαντικές. Πρόκειται για τη 

σημαντικότερη κατηγορία, καθώς μπορεί 

στα φυσικά πάρκα και ο καθορισμός ικανής έκτασης απόλυτης προστασίας ή προστασίας της φύσης 

(πυρήνας)...».  

 Περιοχές προστασίας οικοτόπων και ειδών

Καταφύγια Άγριας Ζωής (Κ.Α.Ζ.), σε Ζώνες Ειδικής Προστασίας (Ζ.Ε.Π.)
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ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

Προστατευόμενοι φυσικοί σχηματισμοί, προστατευόμενα τοπία. 

Στην πράξη, μια προστατευόμενη περιοχή συνήθως περιλαμβάνει συνδυασμό των παραπάνω βαθμών 

Νόμος 177/1975 «Περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών του 

Νομοθετικού Διατάγματος 86/1969 "περί Δασικού Κώδικος".-(Α'205)»

Με το Ν. 177/1975 ιδρύονται τα Καταφύγια Θηραμάτων, οι Ελεγχόμενες Κυνηγετικές περιοχές και τα 

Εκτροφεία θηραμάτων για την προστασία και διάσωση του φυσικού περιβάλλοντος. 

Με την έκδοση του Ν. 2637/1998 «Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν.δ. 86/1969 "Δασικός 

Κώδιξ (ΦΕΚ 7 Α')» τα Καταφύγια Θηραμάτων χαρακτηρίζονται πλέον ως Καταφύγια Άγριας Ζωής.

Νόμος 2742/1999 «Χωροταξικός Σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη»

Ο Ν. 2742/99 αφορά τη διαχείριση και διοίκηση «περιοχών, στοιχείων και συνόλων της φύσης και του 

τοπίου», βάσει κατηγοριών που αναφέρονται στον Ν. 1650/86. Αφορά επίσης και τις Ειδικές Ζώνες 

Διατήρησης, δηλαδή τις περιοχές Natura 2000 που συστήνονται βάσει της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ.

Στο άρθρο 15, «Φορείς Διαχείρισης», ο 2742/99 ανοίγει το δρόμο για την ίδρυση φορέων διαχείρισης 

(Φ.Δ.) προστατευομένων περιοχών ως νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου. 

Νόμος 3937/2011 «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις»

Ν. 3937/2011 έχει ως σκοπό την αειφόρο διαχείριση και αποτελεσματική διατήρηση της βιοποικιλότητας, 

ως πολύτιμου, αναντικατάστατου και σπουδαίας σημασίας εθνικού κεφαλαίου. Οι χερσαίες, υγροτοπικές, 

θαλάσσιες ή μεικτού χαρακτήρα περιοχές χαρακτηρίζονται πλέον ως: 

Περιοχές απόλυτης προστασίας της φύσης. Ως τέτοιες χαρακτηρίζονται εκτάσεις με εξαιρετικά 

ευαίσθητα οικοσυστήματα, βιότοποι ή οικότοποι σπάνιων ή απειλούμενων με εξαφάνιση ειδών της 

άγριας πανίδας. Στις περιοχές αυτές δεν επιτρέπεται καμία ανθρώπινη δραστηριότητα, με εξαίρεση 

Περιοχές προστασίας της φύσης. Ως τέτοιες χαρακτηρίζονται εκτάσεις μεγάλης οικολογικής ή 

ής αξίας. Στις περιοχές αυτές προστατεύεται το φυσικό περιβάλλον από κάθε δραστηριότητα 

ή επέμβαση που είναι δυνατό να μεταβάλλει ή να αλλοιώσει τη φυσική κατάσταση, σύνθεση ή 

εξέλιξη του εκτός ορισμένων εξαιρέσεων.  

Φυσικά Εθνικά ή Περιφερειακά Πάρκα. Ως φυσικά πάρκα χαρακτηρίζονται περιοχές που είτε λόγω της 

θέσης τους είτε λόγω της οικολογικής τους σημασίας θεωρούνται σημαντικές. Πρόκειται για τη 

σημαντικότερη κατηγορία, καθώς μπορεί «...να προβλέπεται η οριοθέτηση ζωνών προστααίας μέσα 

και ο καθορισμός ικανής έκτασης απόλυτης προστασίας ή προστασίας της φύσης 

Περιοχές προστασίας οικοτόπων και ειδών. Διακρίνονται σε Ειδικές Ζώνες Διατήρησης (Ε.Ζ.Δ.) και 

Καταφύγια Άγριας Ζωής (Κ.Α.Ζ.), σε Ζώνες Ειδικής Προστασίας (Ζ.Ε.Π.) 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ  ΣΧΕΔΙΟΥ 
(Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ  ΔΗΜΩΝ ΕΛ. 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ- 1Η Σ.Σ. Δ.Ε. ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ
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περιλαμβάνει συνδυασμό των παραπάνω βαθμών 

Νόμος 177/1975 «Περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών του 

(Α'205)» 

ενες Κυνηγετικές περιοχές και τα 

Με την έκδοση του Ν. 2637/1998 «Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν.δ. 86/1969 "Δασικός 

ονται πλέον ως Καταφύγια Άγριας Ζωής. 

Νόμος 2742/1999 «Χωροταξικός Σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη» 

Ο Ν. 2742/99 αφορά τη διαχείριση και διοίκηση «περιοχών, στοιχείων και συνόλων της φύσης και του 

Αφορά επίσης και τις Ειδικές Ζώνες 

Διατήρησης, δηλαδή τις περιοχές Natura 2000 που συστήνονται βάσει της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ. 

Στο άρθρο 15, «Φορείς Διαχείρισης», ο 2742/99 ανοίγει το δρόμο για την ίδρυση φορέων διαχείρισης 

Νόμος 3937/2011 «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις» 

Ν. 3937/2011 έχει ως σκοπό την αειφόρο διαχείριση και αποτελεσματική διατήρηση της βιοποικιλότητας, 

σίας εθνικού κεφαλαίου. Οι χερσαίες, υγροτοπικές, 

. Ως τέτοιες χαρακτηρίζονται εκτάσεις με εξαιρετικά 

σπάνιων ή απειλούμενων με εξαφάνιση ειδών της 

άγριας πανίδας. Στις περιοχές αυτές δεν επιτρέπεται καμία ανθρώπινη δραστηριότητα, με εξαίρεση 

. Ως τέτοιες χαρακτηρίζονται εκτάσεις μεγάλης οικολογικής ή 

ής αξίας. Στις περιοχές αυτές προστατεύεται το φυσικό περιβάλλον από κάθε δραστηριότητα 

ή επέμβαση που είναι δυνατό να μεταβάλλει ή να αλλοιώσει τη φυσική κατάσταση, σύνθεση ή 

φυσικά πάρκα χαρακτηρίζονται περιοχές που είτε λόγω της 

θέσης τους είτε λόγω της οικολογικής τους σημασίας θεωρούνται σημαντικές. Πρόκειται για τη 

«...να προβλέπεται η οριοθέτηση ζωνών προστααίας μέσα 

και ο καθορισμός ικανής έκτασης απόλυτης προστασίας ή προστασίας της φύσης 

. Διακρίνονται σε Ειδικές Ζώνες Διατήρησης (Ε.Ζ.Δ.) και 



 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

 

 

 Προστατευόμενα τοπία και στοιχεία τοπίου ή προστατευόμενοι φυσικοί σχηματισμοί

Χαρακτηρίζονται λειτουργικά τμήματα της φύσης ή μεμονωμένα δημιουργήματά της που έχουν 

ιδιαίτερη επιστημονική, οικολογική ή αισθητική αξία ή συμβάλλουν στη διατήρηση των φυσικών

διεργασιών και στην προστασία των φυσικών πόρων.

 
 Κοινοτική νομοθεσία 

 Οδηγία 79/409/ΕΟΚ «Για την προστασία των άγριων πουλιών» (τροποποίηση 97/49/ΕΕ)

Σκοπός της 79/409 είναι η προστασία ειδών πουλιών που ζουν σε άγρια κατάσταση

Πολύ σημαντικό σημείο της 79/409 είναι η υποχρέωση των 

Ειδικής Προστασίας (Ζ.Ε.Π.)» (Special Protection Areas 

πληθυσμούς και οικοτόπους των πουλιών αυτών και άλλων μεταν

Την εφαρμογή της 79/409 την επιβλέπει η Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος

Στην Ελλάδα την εφαρμογή της 79/409 την παρακολουθεί το Υπουργείο Γεωργίας, κυρίως ως προς τα μέτρα 

προστασίας των πουλιών και ειδικότερα ω

Η Οδηγία 79/409 (όπως κωδικοποιήθηκε με την Οδηγία 2009/147/ΕΚ) 

με τις παρακάτω Υπουργικές και Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις:

 ΥΑ 414985/29-11-85 (ΦΕΚ Β΄757) 

 KYA H.Π. 37338/1807/E.103/1

τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και των οικοτόπων/ενδιαιτημάτων της, σε συμμόρφωση με 

τις διατάξεις της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ, «Περί διατηρήσεως των 

Συμβουλίου της 2ας Απριλίου 1979, όπως κωδικοποιήθηκε με την οδηγία 2009/147/ΕΚ.»

 ΚΥΑ Η.Π. 8353/276/Ε103/17

αριθ. 37338/1807/2010 κοινής υπουργικής απόφασης «Κα

διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και των οικοτόπων/ενδιαιτημάτων της, σε συμμόρφωση με την 

Οδηγία 79/409/ΕΟΚ....» (Β΄ 1495), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της 

παραγράφου 1 του άρθρου 4 της Οδηγία

Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 2ας Απριλίου 1979, όπως κωδικοποιήθηκε με την οδηγία 2009/147/ΕΚ»

 Οδηγία 92/43/ΕΟΚ «Για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας 

πανίδας και χλωρίδας» 

Η 92/43 είναι η Οδηγία-κορμός για την προστασία της φύσης. Η Οδηγία 92/43/ΕΚ εναρμονίστηκε στο 

ελληνικό δίκαιο με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 33318/3028/11

Με την 92/43 ιδρύθηκε το ευρωπαϊκό οικολογικ

Conservation), με τον τίτλο Natura 2000.

Το Δίκτυο Natura 2000 αποτελεί Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο περιοχών οι οποίες φιλοξενούν φυσικούς 

τύπους οικοτόπων και οικοτόπους ειδών που είναι σημαντικοί σε ευρ

κατηγορίες περιοχών: από τις «Ζώνες Ειδικής Προστασίας (Ζ.Ε.Π.)» (Special Protection Area 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
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ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

ροστατευόμενα τοπία και στοιχεία τοπίου ή προστατευόμενοι φυσικοί σχηματισμοί

Χαρακτηρίζονται λειτουργικά τμήματα της φύσης ή μεμονωμένα δημιουργήματά της που έχουν 

ιδιαίτερη επιστημονική, οικολογική ή αισθητική αξία ή συμβάλλουν στη διατήρηση των φυσικών

διεργασιών και στην προστασία των φυσικών πόρων. 

 

Οδηγία 79/409/ΕΟΚ «Για την προστασία των άγριων πουλιών» (τροποποίηση 97/49/ΕΕ)

Σκοπός της 79/409 είναι η προστασία ειδών πουλιών που ζουν σε άγρια κατάσταση

Πολύ σημαντικό σημείο της 79/409 είναι η υποχρέωση των κρατών-μελών να χαρακτηρίζουν «Ζώνες 

Ειδικής Προστασίας (Ζ.Ε.Π.)» (Special Protection Areas - SPA) τις πιο κατάλληλες περιοχές που φιλοξενούν 

πληθυσμούς και οικοτόπους των πουλιών αυτών και άλλων μεταναστευτικών πουλιών.

Την εφαρμογή της 79/409 την επιβλέπει η Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

Στην Ελλάδα την εφαρμογή της 79/409 την παρακολουθεί το Υπουργείο Γεωργίας, κυρίως ως προς τα μέτρα 

προστασίας των πουλιών και ειδικότερα ως προς τα θέματα ρύθμισης κυνηγιού. 

(όπως κωδικοποιήθηκε με την Οδηγία 2009/147/ΕΚ) ενσωματώθηκε

Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις: 

85 (ΦΕΚ Β΄757) «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας»

KYA H.Π. 37338/1807/E.103/1-9-10 (ΦΕΚ 1495/B/6-9-10) «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για 

τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και των οικοτόπων/ενδιαιτημάτων της, σε συμμόρφωση με 

τις διατάξεις της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ, «Περί διατηρήσεως των άγριων πτηνών», του Ευρωπαϊκού 

Συμβουλίου της 2ας Απριλίου 1979, όπως κωδικοποιήθηκε με την οδηγία 2009/147/ΕΚ.»

ΚΥΑ Η.Π. 8353/276/Ε103/17-2-2012 (ΦΕΚ 415/Β/23-2-2012) «Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ 

αριθ. 37338/1807/2010 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη 

διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και των οικοτόπων/ενδιαιτημάτων της, σε συμμόρφωση με την 

(Β΄ 1495), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της 

παραγράφου 1 του άρθρου 4 της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ «Για τη διατήρηση των άγριων πτηνών» του 

Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 2ας Απριλίου 1979, όπως κωδικοποιήθηκε με την οδηγία 2009/147/ΕΚ»

Οδηγία 92/43/ΕΟΚ «Για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας 

 (τροποποίηση Οδ. 97/62/ΕΕ) 

κορμός για την προστασία της φύσης. Η Οδηγία 92/43/ΕΚ εναρμονίστηκε στο 

Κοινή Υπουργική Απόφαση 33318/3028/11-12-98 (ΦΕΚ 1289/Β/28

Με την 92/43 ιδρύθηκε το ευρωπαϊκό οικολογικό δίκτυο Ειδικών Ζωνών Διατήρησης (Special Areas of 

Conservation), με τον τίτλο Natura 2000. 

Το Δίκτυο Natura 2000 αποτελεί Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο περιοχών οι οποίες φιλοξενούν φυσικούς 

τύπους οικοτόπων και οικοτόπους ειδών που είναι σημαντικοί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αποτελείται από δύο 

κατηγορίες περιοχών: από τις «Ζώνες Ειδικής Προστασίας (Ζ.Ε.Π.)» (Special Protection Area 
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ροστατευόμενα τοπία και στοιχεία τοπίου ή προστατευόμενοι φυσικοί σχηματισμοί. 

Χαρακτηρίζονται λειτουργικά τμήματα της φύσης ή μεμονωμένα δημιουργήματά της που έχουν 

ιδιαίτερη επιστημονική, οικολογική ή αισθητική αξία ή συμβάλλουν στη διατήρηση των φυσικών 

Οδηγία 79/409/ΕΟΚ «Για την προστασία των άγριων πουλιών» (τροποποίηση 97/49/ΕΕ) 

Σκοπός της 79/409 είναι η προστασία ειδών πουλιών που ζουν σε άγρια κατάσταση στην Ευρώπη. 

μελών να χαρακτηρίζουν «Ζώνες 

SPA) τις πιο κατάλληλες περιοχές που φιλοξενούν 

αστευτικών πουλιών. 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

Στην Ελλάδα την εφαρμογή της 79/409 την παρακολουθεί το Υπουργείο Γεωργίας, κυρίως ως προς τα μέτρα 

ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο 

ηνοπανίδας» 

10) «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για 

τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και των οικοτόπων/ενδιαιτημάτων της, σε συμμόρφωση με 

άγριων πτηνών», του Ευρωπαϊκού 

Συμβουλίου της 2ας Απριλίου 1979, όπως κωδικοποιήθηκε με την οδηγία 2009/147/ΕΚ.» 

2012) «Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ 

θορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη 

διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και των οικοτόπων/ενδιαιτημάτων της, σε συμμόρφωση με την 

(Β΄ 1495), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της 

ς 79/409/ΕΟΚ «Για τη διατήρηση των άγριων πτηνών» του 

Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 2ας Απριλίου 1979, όπως κωδικοποιήθηκε με την οδηγία 2009/147/ΕΚ» 

Οδηγία 92/43/ΕΟΚ «Για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας 

κορμός για την προστασία της φύσης. Η Οδηγία 92/43/ΕΚ εναρμονίστηκε στο 

98 (ΦΕΚ 1289/Β/28-12-98). 

ό δίκτυο Ειδικών Ζωνών Διατήρησης (Special Areas of 

Το Δίκτυο Natura 2000 αποτελεί Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο περιοχών οι οποίες φιλοξενούν φυσικούς 

ωπαϊκό επίπεδο. Αποτελείται από δύο 

κατηγορίες περιοχών: από τις «Ζώνες Ειδικής Προστασίας (Ζ.Ε.Π.)» (Special Protection Area - SPA) για την 
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ορνιθοπανίδα, όπως ορίζονται στην Οδηγία 79/409/ΕΟΚ και αναφέρθηκαν παραπάνω, και από τους «Τόπους 

Κοινοτικής Σημασίας (Τ.Κ.Σ.)» (Sites of Community Importance 

92/43/ΕΟΚ. 

Οι Ζ.Ε.Π., μετά τον χαρακτηρισμό τους από τα κράτη

2000, και η διαχείρισή τους ακολουθεί τις διατάξεις του άρθρου 6 της

ένταξη των Τ.Κ.Σ. πραγματοποιείται επιστημονική αξιολόγηση και διαπραγμάτευση μεταξύ των κρατών

και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σύμφωνα με τα αποτελέσματα των κατά οικολογική ενότητα βιογεωγραφικών 

σεμιναρίων. 

Η οριστικοποίηση του καταλόγου των Τόπων Κοινοτικής Σημασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο βαίνει προς 

ολοκλήρωση όσον αφορά τη Μεσογειακή Ζώνη, στην οποία ανήκει εξ ολοκλήρου η Ελλάδα.

Μετά την οριστικοποίηση του καταλόγου των Τ.Κ.Σ., τα κράτη

περιοχές αυτές «Ειδικές Ζώνες Διατήρησης (ΕΖΔ)» (Special Areas of Conservation 

μια εξαετία. 

Η καταγραφή των τόπων που πληρούν τα κριτήρια της παρουσίας τύπων οικοτόπων και οικοτόπων ειδών 

της Οδηγίας 92/43 ΕΟΚ στη χώρα μ

επιστημόνων περίπου η οποία συστήθηκε ειδικά για το σκοπό αυτό στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού 

προγράμματος LIFE (1994 – 1996) με τίτλο «Καταγραφή, Αναγνώριση, Εκτίμηση και Χαρτογράφηση των 

Τύπων Οικοτόπων και των ειδών Χλωρίδας και Πανίδας της Ελλάδας (Οδηγία 92/43/ΕΟΚ)». Στον 

«Επιστημονικό Κατάλογο» εντάχθηκε το σύνολο σχεδόν των έως τότε προστατευομένων περιοχών σε εθνικό 

και διεθνές επίπεδο. 

Η τελική επιλογή των τόπων που προτάθηκαν από τη χώ

ομάδα εργασίας ΥΠΕΧΩΔΕ – Υπουργείου Γεωργίας κατόπιν γνωμοδοτήσεων όλων των συναρμόδιων 

υπουργείων. 

Η Ελλάδα έχει χαρακτηρίσει σήμερα 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή (1996 – 2002) κατάλογο 2

(«Εθνικός Κατάλογος»). Οι δύο κατάλογοι παρουσιάζουν μεταξύ τους αλληλεπικαλύψεις όσον αφορά τις 

εκτάσεις τους. Μάλιστα, 31 τόποι έχουν οριστεί ταυτόχρονα Ζ.Ε.Π. και έχουν προτα

Όλοι οι τόποι του Δικτύου Natura 2000 που περιλαμβάνονται στη βάση δεδομένων συνοδεύονται από 

δελτίο δεδομένων με γενικότερα περιγραφικά στοιχεία και με ειδικότερες πληροφορίες για τους τύπους 

οικοτόπων και για τα είδη που ενδιαιτούν στο

Όλοι οι ανωτέρω χάρτες έχουν αποσταλεί στις Διευθύνσεις Περιβάλλοντος και Χωροταξίας των Περιφερειών 

της χώρας, στα Τμήματα Περιβάλλοντος των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, στη βιβλιοθήκη του ΥΠΕΧΩΔΕ, 

και διανέμονται σε όλους τους ενδιαφερόμενους πολίτες.

Οι δραστηριότητες στις περιοχές του Δικτύου Natura 2000 ρυθμίζονται έως σήμερα από την εθνική 

νομοθεσία. 
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ορνιθοπανίδα, όπως ορίζονται στην Οδηγία 79/409/ΕΟΚ και αναφέρθηκαν παραπάνω, και από τους «Τόπους 

(Sites of Community Importance - SCI), όπως

Οι Ζ.Ε.Π., μετά τον χαρακτηρισμό τους από τα κράτη-μέλη, εντάσσονται αυτομάτως στο Δίκτυο Natura 

2000, και η διαχείρισή τους ακολουθεί τις διατάξεις του άρθρου 6 της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ. Αντίθετα, για την 

ένταξη των Τ.Κ.Σ. πραγματοποιείται επιστημονική αξιολόγηση και διαπραγμάτευση μεταξύ των κρατών

και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σύμφωνα με τα αποτελέσματα των κατά οικολογική ενότητα βιογεωγραφικών 

στικοποίηση του καταλόγου των Τόπων Κοινοτικής Σημασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο βαίνει προς 

ολοκλήρωση όσον αφορά τη Μεσογειακή Ζώνη, στην οποία ανήκει εξ ολοκλήρου η Ελλάδα.

Μετά την οριστικοποίηση του καταλόγου των Τ.Κ.Σ., τα κράτη-μέλη υποχρεούνται να κηρύ

περιοχές αυτές «Ειδικές Ζώνες Διατήρησης (ΕΖΔ)» (Special Areas of Conservation - SAC) το αργότερο μέσα σε 

Η καταγραφή των τόπων που πληρούν τα κριτήρια της παρουσίας τύπων οικοτόπων και οικοτόπων ειδών 

της Οδηγίας 92/43 ΕΟΚ στη χώρα μας (296 περιοχές – «Επιστημονικός Κατάλογος»), έγινε από ομάδα 100 

επιστημόνων περίπου η οποία συστήθηκε ειδικά για το σκοπό αυτό στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού 

1996) με τίτλο «Καταγραφή, Αναγνώριση, Εκτίμηση και Χαρτογράφηση των 

ν Οικοτόπων και των ειδών Χλωρίδας και Πανίδας της Ελλάδας (Οδηγία 92/43/ΕΟΚ)». Στον 

«Επιστημονικό Κατάλογο» εντάχθηκε το σύνολο σχεδόν των έως τότε προστατευομένων περιοχών σε εθνικό 

Η τελική επιλογή των τόπων που προτάθηκαν από τη χώρα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έγινε από κοινή 

Υπουργείου Γεωργίας κατόπιν γνωμοδοτήσεων όλων των συναρμόδιων 

Η Ελλάδα έχει χαρακτηρίσει σήμερα 202 Ζώνες Ειδικής Σημασίας (Ζ.Ε.Π.) και υπέβαλε τμηματικά στην 

2002) κατάλογο 241 προτεινόμενων Τόπων Κοινοτικής Σημασίας (Τ.Κ.Σ.) 

(«Εθνικός Κατάλογος»). Οι δύο κατάλογοι παρουσιάζουν μεταξύ τους αλληλεπικαλύψεις όσον αφορά τις 

εκτάσεις τους. Μάλιστα, 31 τόποι έχουν οριστεί ταυτόχρονα Ζ.Ε.Π. και έχουν προταθεί και για Τ.Κ.Σ.

Όλοι οι τόποι του Δικτύου Natura 2000 που περιλαμβάνονται στη βάση δεδομένων συνοδεύονται από 

δελτίο δεδομένων με γενικότερα περιγραφικά στοιχεία και με ειδικότερες πληροφορίες για τους τύπους 

οικοτόπων και για τα είδη που ενδιαιτούν στον κάθε τόπο και από χάρτη κλίμακας 1:100.000.

Όλοι οι ανωτέρω χάρτες έχουν αποσταλεί στις Διευθύνσεις Περιβάλλοντος και Χωροταξίας των Περιφερειών 

της χώρας, στα Τμήματα Περιβάλλοντος των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, στη βιβλιοθήκη του ΥΠΕΧΩΔΕ, 

ται σε όλους τους ενδιαφερόμενους πολίτες. 

Οι δραστηριότητες στις περιοχές του Δικτύου Natura 2000 ρυθμίζονται έως σήμερα από την εθνική 
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ορνιθοπανίδα, όπως ορίζονται στην Οδηγία 79/409/ΕΟΚ και αναφέρθηκαν παραπάνω, και από τους «Τόπους 

όπως ορίζονται στην Οδηγία 

μέλη, εντάσσονται αυτομάτως στο Δίκτυο Natura 

Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ. Αντίθετα, για την 

ένταξη των Τ.Κ.Σ. πραγματοποιείται επιστημονική αξιολόγηση και διαπραγμάτευση μεταξύ των κρατών-μελών 

και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σύμφωνα με τα αποτελέσματα των κατά οικολογική ενότητα βιογεωγραφικών 

στικοποίηση του καταλόγου των Τόπων Κοινοτικής Σημασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο βαίνει προς 

ολοκλήρωση όσον αφορά τη Μεσογειακή Ζώνη, στην οποία ανήκει εξ ολοκλήρου η Ελλάδα. 

μέλη υποχρεούνται να κηρύξουν τις 

SAC) το αργότερο μέσα σε 

Η καταγραφή των τόπων που πληρούν τα κριτήρια της παρουσίας τύπων οικοτόπων και οικοτόπων ειδών 

«Επιστημονικός Κατάλογος»), έγινε από ομάδα 100 

επιστημόνων περίπου η οποία συστήθηκε ειδικά για το σκοπό αυτό στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού 

1996) με τίτλο «Καταγραφή, Αναγνώριση, Εκτίμηση και Χαρτογράφηση των 

ν Οικοτόπων και των ειδών Χλωρίδας και Πανίδας της Ελλάδας (Οδηγία 92/43/ΕΟΚ)». Στον 

«Επιστημονικό Κατάλογο» εντάχθηκε το σύνολο σχεδόν των έως τότε προστατευομένων περιοχών σε εθνικό 

ρα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έγινε από κοινή 

Υπουργείου Γεωργίας κατόπιν γνωμοδοτήσεων όλων των συναρμόδιων 

Ζώνες Ειδικής Σημασίας (Ζ.Ε.Π.) και υπέβαλε τμηματικά στην 

προτεινόμενων Τόπων Κοινοτικής Σημασίας (Τ.Κ.Σ.) 

(«Εθνικός Κατάλογος»). Οι δύο κατάλογοι παρουσιάζουν μεταξύ τους αλληλεπικαλύψεις όσον αφορά τις 

θεί και για Τ.Κ.Σ. 

Όλοι οι τόποι του Δικτύου Natura 2000 που περιλαμβάνονται στη βάση δεδομένων συνοδεύονται από 

δελτίο δεδομένων με γενικότερα περιγραφικά στοιχεία και με ειδικότερες πληροφορίες για τους τύπους 

ν κάθε τόπο και από χάρτη κλίμακας 1:100.000. 

Όλοι οι ανωτέρω χάρτες έχουν αποσταλεί στις Διευθύνσεις Περιβάλλοντος και Χωροταξίας των Περιφερειών 

της χώρας, στα Τμήματα Περιβάλλοντος των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, στη βιβλιοθήκη του ΥΠΕΧΩΔΕ, 

Οι δραστηριότητες στις περιοχές του Δικτύου Natura 2000 ρυθμίζονται έως σήμερα από την εθνική 



 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

 

 

Σε συνδυασμό με την Οδηγία 79/409 «για τα πουλιά», η Οδηγία 92/43 «για τους οικοτόπους» αποσκοπεί 

στη δημιουργία συνεκτικού οικολογικού δικτύου προστατευόμενων περιοχών.

Το Δίκτυο Natura 2000 στοχεύει επίσης στην προώθηση νέων προτύπων ανάπτυξης, με βελτίωση της 

ποιότητας ζωής, σε συνδυασμό με τη διατήρηση ή με την αποκατάσταση των ειδικών οικολογικών αξιών των 

περιοχών αυτών. 

Στις περιοχές Natura επιτρέπονται έργα και δραστηριότητες που δεν θίγουν τα ιδιαίτερα οικολογικά στοιχεία 

(οικοτόπους και είδη) για τα οποία η περιοχή κρίθηκε προστατευτέα ή τουλάχιστον παρουσιάζουν 

συμβατότητα με αυτά. Δεν υπάρχει όμως συγ

απαγορεύονται από συγκεκριμένες περιοχές. Πρέπει να προηγηθεί διερεύνηση της οικολογικής κατάστασης και 

της αξίας του εκάστοτε φυσικού χώρου, ώστε να μπορεί να υπολογιστεί η αναμενόμενη επίπτωση του κάθ

έργου. 

Η Οδηγία 92/43/ΕΟΚ ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με τις ακόλουθες ΚΥΑ:

 ΚΥΑ 33318/3028/11-12-1998

διατήρηση των φυσικών οικοτόπων (ενδιαιτημάτων) καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας»

 ΚΥΑ Η.Π. 14849/853/Ε103/4

33318/3028/1998 κοινών υπουργικών αποφάσεων (Β΄1289) και υπ' αριθμ. 29459/1510/2005 κοινών 

υπουργικών αποφάσεων (Β΄992), σε συμμόρφωση με διατάξεις της οδηγίας 200

Συμβουλίου της 20ης Νοεμβρίου 2006 της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 Οδηγία 2009/147/ΕΟΚ «περί της διατηρήσεως των άγριων πτηνών»

Η οδηγία 2009/147 αφορά τη διατήρηση όλων των ειδών πτηνών που ζουν εκ φύσεως σε άγρια κατάσταση 

στο ευρωπαϊκό έδαφος των κρατώ

προστασία, τη διαχείριση και τη ρύθμιση των ειδών αυτών λαμβάνοντας τα ακόλουθα μέτρα: α) δημιουργία 

ζωνών προστασίας, β) συντήρηση και διευθέτηση σύμφωνα με τις οικολογικές απαιτήσεις των οι

βρίσκονται στο εσωτερικό και στο εξωτερικό των ζωνών προστασίας, γ) αποκατάσταση των κατεστραμμένων 

βιοτόπων, δ) δημιουργία βιοτόπων. 

 Διεθνής νομοθεσία 

Εκτός από την εθνική νομοθεσία, ειδικές υποχρεώσεις για την προστασία της φύσης απορρέουν 

σχετικές Διεθνείς Συμβάσεις, τις οποίες η Ελλάδα έχει κυρώσει καθώς και από τη συμμετοχή της σε διεθνείς 

οργανισμούς όπως το Συμβούλιο της Ευρώπης και η UNESCO. Oι χαρακτηρισμένες σε διεθνές επίπεδο περιοχές 

είναι οι παρακάτω περιγραφόμενες: 

 Συνθήκη Ραμσάρ 

Η Σύμβαση για τους Υγρότοπους Διεθνούς Σημασίας, υπογράφηκε στην πόλη Ramsar του Ιράν το 1971 και 

αποτελεί μία ενδοκυβερνητική συμφωνία, η οποία παρέχει το πλαίσιο για εθνικές δράσεις και διεθνείς 

συνεργασίες για τη διατήρηση και ορθολογική χρήση 
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ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

79/409 «για τα πουλιά», η Οδηγία 92/43 «για τους οικοτόπους» αποσκοπεί 

ργία συνεκτικού οικολογικού δικτύου προστατευόμενων περιοχών. 

Το Δίκτυο Natura 2000 στοχεύει επίσης στην προώθηση νέων προτύπων ανάπτυξης, με βελτίωση της 

ποιότητας ζωής, σε συνδυασμό με τη διατήρηση ή με την αποκατάσταση των ειδικών οικολογικών αξιών των 

Στις περιοχές Natura επιτρέπονται έργα και δραστηριότητες που δεν θίγουν τα ιδιαίτερα οικολογικά στοιχεία 

(οικοτόπους και είδη) για τα οποία η περιοχή κρίθηκε προστατευτέα ή τουλάχιστον παρουσιάζουν 

συμβατότητα με αυτά. Δεν υπάρχει όμως συγκεκριμένος κατάλογος δράσεων που να επιτρέπονται ή να 

απαγορεύονται από συγκεκριμένες περιοχές. Πρέπει να προηγηθεί διερεύνηση της οικολογικής κατάστασης και 

της αξίας του εκάστοτε φυσικού χώρου, ώστε να μπορεί να υπολογιστεί η αναμενόμενη επίπτωση του κάθ

Η Οδηγία 92/43/ΕΟΚ ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με τις ακόλουθες ΚΥΑ:

1998 (ΦΕΚ 1289/Β/28-12-98) «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη 

διατήρηση των φυσικών οικοτόπων (ενδιαιτημάτων) καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας»

ΚΥΑ Η.Π. 14849/853/Ε103/4-4-2008 (ΦΕΚ 645/Β/11-4-08) «Τροποποίηση των υπ' αριθμ. 

33318/3028/1998 κοινών υπουργικών αποφάσεων (Β΄1289) και υπ' αριθμ. 29459/1510/2005 κοινών 

υπουργικών αποφάσεων (Β΄992), σε συμμόρφωση με διατάξεις της οδηγίας 200

Συμβουλίου της 20ης Νοεμβρίου 2006 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Οδηγία 2009/147/ΕΟΚ «περί της διατηρήσεως των άγριων πτηνών»

Η οδηγία 2009/147 αφορά τη διατήρηση όλων των ειδών πτηνών που ζουν εκ φύσεως σε άγρια κατάσταση 

στο ευρωπαϊκό έδαφος των κρατών μελών στο οποίο εφαρμόζεται η συνθήκη. Έχει ως αντικείμενο την 

προστασία, τη διαχείριση και τη ρύθμιση των ειδών αυτών λαμβάνοντας τα ακόλουθα μέτρα: α) δημιουργία 

ζωνών προστασίας, β) συντήρηση και διευθέτηση σύμφωνα με τις οικολογικές απαιτήσεις των οι

βρίσκονται στο εσωτερικό και στο εξωτερικό των ζωνών προστασίας, γ) αποκατάσταση των κατεστραμμένων 

 

Εκτός από την εθνική νομοθεσία, ειδικές υποχρεώσεις για την προστασία της φύσης απορρέουν 

σχετικές Διεθνείς Συμβάσεις, τις οποίες η Ελλάδα έχει κυρώσει καθώς και από τη συμμετοχή της σε διεθνείς 

οργανισμούς όπως το Συμβούλιο της Ευρώπης και η UNESCO. Oι χαρακτηρισμένες σε διεθνές επίπεδο περιοχές 

 

Η Σύμβαση για τους Υγρότοπους Διεθνούς Σημασίας, υπογράφηκε στην πόλη Ramsar του Ιράν το 1971 και 

αποτελεί μία ενδοκυβερνητική συμφωνία, η οποία παρέχει το πλαίσιο για εθνικές δράσεις και διεθνείς 

συνεργασίες για τη διατήρηση και ορθολογική χρήση των υγροτόπων και των πόρων τους. 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ  ΣΧΕΔΙΟΥ 
(Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ  ΔΗΜΩΝ ΕΛ. 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ- 1Η Σ.Σ. Δ.Ε. ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ
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79/409 «για τα πουλιά», η Οδηγία 92/43 «για τους οικοτόπους» αποσκοπεί 

Το Δίκτυο Natura 2000 στοχεύει επίσης στην προώθηση νέων προτύπων ανάπτυξης, με βελτίωση της 

ποιότητας ζωής, σε συνδυασμό με τη διατήρηση ή με την αποκατάσταση των ειδικών οικολογικών αξιών των 

Στις περιοχές Natura επιτρέπονται έργα και δραστηριότητες που δεν θίγουν τα ιδιαίτερα οικολογικά στοιχεία 

(οικοτόπους και είδη) για τα οποία η περιοχή κρίθηκε προστατευτέα ή τουλάχιστον παρουσιάζουν 

κεκριμένος κατάλογος δράσεων που να επιτρέπονται ή να 

απαγορεύονται από συγκεκριμένες περιοχές. Πρέπει να προηγηθεί διερεύνηση της οικολογικής κατάστασης και 

της αξίας του εκάστοτε φυσικού χώρου, ώστε να μπορεί να υπολογιστεί η αναμενόμενη επίπτωση του κάθε 

Η Οδηγία 92/43/ΕΟΚ ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με τις ακόλουθες ΚΥΑ: 

98) «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη 

διατήρηση των φυσικών οικοτόπων (ενδιαιτημάτων) καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας» 

08) «Τροποποίηση των υπ' αριθμ. 

33318/3028/1998 κοινών υπουργικών αποφάσεων (Β΄1289) και υπ' αριθμ. 29459/1510/2005 κοινών 

υπουργικών αποφάσεων (Β΄992), σε συμμόρφωση με διατάξεις της οδηγίας 2006/105 του 

Οδηγία 2009/147/ΕΟΚ «περί της διατηρήσεως των άγριων πτηνών» 

Η οδηγία 2009/147 αφορά τη διατήρηση όλων των ειδών πτηνών που ζουν εκ φύσεως σε άγρια κατάσταση 

ν μελών στο οποίο εφαρμόζεται η συνθήκη. Έχει ως αντικείμενο την 

προστασία, τη διαχείριση και τη ρύθμιση των ειδών αυτών λαμβάνοντας τα ακόλουθα μέτρα: α) δημιουργία 

ζωνών προστασίας, β) συντήρηση και διευθέτηση σύμφωνα με τις οικολογικές απαιτήσεις των οικοτόπων που 

βρίσκονται στο εσωτερικό και στο εξωτερικό των ζωνών προστασίας, γ) αποκατάσταση των κατεστραμμένων 

Εκτός από την εθνική νομοθεσία, ειδικές υποχρεώσεις για την προστασία της φύσης απορρέουν από τις 

σχετικές Διεθνείς Συμβάσεις, τις οποίες η Ελλάδα έχει κυρώσει καθώς και από τη συμμετοχή της σε διεθνείς 

οργανισμούς όπως το Συμβούλιο της Ευρώπης και η UNESCO. Oι χαρακτηρισμένες σε διεθνές επίπεδο περιοχές 

Η Σύμβαση για τους Υγρότοπους Διεθνούς Σημασίας, υπογράφηκε στην πόλη Ramsar του Ιράν το 1971 και 

αποτελεί μία ενδοκυβερνητική συμφωνία, η οποία παρέχει το πλαίσιο για εθνικές δράσεις και διεθνείς 

των υγροτόπων και των πόρων τους.  
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Το επίσημο όνομα της Σύμβασης είναι 

Οικότοποι Υδρόβιων Πτηνών και αντανακλά τη σημασία στη διατήρηση και ορθολογική χρήση των 

υγροβιότοπων ως οικότοπων για τα υδρ

διευρύνει το πεδίο εφαρμογής της, ούτως ώστε να καλύψει όλες τις πτυχές της διατήρησης και ορθολογικής 

χρήσης των υγροβιότοπων, αναγνωρίζοντας τους υγροβιότοπους σαν οικοσυστήματα τα οποία είναι πολ

σημαντικά για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και για την ευημερία των ανθρώπινων κοινωνιών, και κατά 

συνέπεια εκπληρώνοντας όλο το πεδίο του κειμένου της Σύμβασης. 

Ο αριθμός των περιοχών που περιλαμβάνονται στη λίστα των Υγροβιότοπων Διεθνούς Σημασίας

με συνολική έκταση 160,158,832 εκτάρια.

Επικυρώθηκε από την Ελλάδα το 1974 οπότε και ορίστηκαν 

προέβλεπε επίσης την ακριβή οριοθέτηση των υγροτόπων Ραμσάρ, τη σύνταξη διαχειριστικών σχεδίων και την 

προστασία των οικοσυστημάτων και της ορνιθοπανίδας τους.

 Ειδικά Προστατευόμενες Περιοχές, σύμφωνα με τη Σύμβαση της Βαρκελώνης

Η Σύμβαση της Βαρκελώνης με τα συνοδευτικά Πρωτόκολλα κυρώθηκαν από την Ελλάδα με τον Ν. 855/78 

(Φ.Ε.Κ. 235/Α/1978) και με τον Ν. 

ειδικά προστατευόμενων περιοχών της Μεσογείου», τα συμβαλλόμενα κράτη

να λάβουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία των σημαντικών θαλάσσιων περιοχών για 

των φυσικών πόρων, των φυσικών τοπίων και των περιοχών της πολιτιστικής κληρονομιάς της Μεσογείου. Σε 

εφαρμογή του Πρωτοκόλλου 4, 9 περιοχές, με συνολική έκταση 260.176 εκτάρια, έχουν χαρακτηριστεί Ειδικά 

Προστατευόμενες Περιοχές, μεταξύ των ο

με τα ψηφιοποιημένα όρια, η συνολική έκτασή τους αντιστοιχεί στο 0,32% της συνολικής χερσαίας έκτασης 

της χώρας, ενώ το θαλάσσιο τμήμα τους καταλαμβάνει έκταση ίση με 214.790 εκτάρια.

 Σύμβαση για την Βιολογική Ποικιλομορφία

Η Σύμβαση για τη Βιολογική Ποικιλομορφία των Ηνωμένων Εθνών, υπογράφτηκε στο Ρίο ντε Τζανέιρο στις 

5 Ιουνίου, 1992 και έχει τρεις κυρίως στόχους:

 τη διατήρηση της βιολογικής ποικιλότητας,

 την αειφόρο χρήση των συστατικών της και

 τον δίκαιο και ίσο καταμερισμό των πλεονεκτημάτων που προέρχονται από 

γενετικούς πόρους. 

Σκοπός της Σύμβασης είναι η ανάπτυξη εθνικών στρατηγικών για τη διατήρηση και αειφόρο χρήση της 

βιολογικής ποικιλότητας, ενώ σημαντικός παράγοντας για τη διατήρηση της βιολογικής ποικιλότητας είναι η in 

situ διατήρηση των οικοσυστημάτων, καθώς επίσης και η διατήρηση και υποβοήθηση της διαδικασίας 

επανάκαμψης των φυτικών και ζωικών ειδών της περιοχής μέσα στο φυσικό τους περιβάλλον.

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
(Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

 
ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

Το επίσημο όνομα της Σύμβασης είναι Σύμβαση για τους Υγροβιότοπους Διεθνούς Σημασίας ειδικά ως 

και αντανακλά τη σημασία στη διατήρηση και ορθολογική χρήση των 

υγροβιότοπων ως οικότοπων για τα υδρόβια πτηνά. Με την πάροδο του χρόνου όμως, η Σύμβαση έχει 

διευρύνει το πεδίο εφαρμογής της, ούτως ώστε να καλύψει όλες τις πτυχές της διατήρησης και ορθολογικής 

χρήσης των υγροβιότοπων, αναγνωρίζοντας τους υγροβιότοπους σαν οικοσυστήματα τα οποία είναι πολ

σημαντικά για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και για την ευημερία των ανθρώπινων κοινωνιών, και κατά 

συνέπεια εκπληρώνοντας όλο το πεδίο του κειμένου της Σύμβασης.  

Ο αριθμός των περιοχών που περιλαμβάνονται στη λίστα των Υγροβιότοπων Διεθνούς Σημασίας

με συνολική έκταση 160,158,832 εκτάρια. 

Επικυρώθηκε από την Ελλάδα το 1974 οπότε και ορίστηκαν οι 10 ελληνικοί υγρότοποι Ραμσάρ

προέβλεπε επίσης την ακριβή οριοθέτηση των υγροτόπων Ραμσάρ, τη σύνταξη διαχειριστικών σχεδίων και την 

ροστασία των οικοσυστημάτων και της ορνιθοπανίδας τους. 

Ειδικά Προστατευόμενες Περιοχές, σύμφωνα με τη Σύμβαση της Βαρκελώνης

Η Σύμβαση της Βαρκελώνης με τα συνοδευτικά Πρωτόκολλα κυρώθηκαν από την Ελλάδα με τον Ν. 855/78 

(Φ.Ε.Κ. 235/Α/1978) και με τον Ν. 1634/86 (Φ.Ε.Κ. 104/Α/1986). Σύμφωνα με το Πρωτόκολλο 4 «Περί των 

ειδικά προστατευόμενων περιοχών της Μεσογείου», τα συμβαλλόμενα κράτη- μέρη της Σύμβασης δεσμεύονται 

να λάβουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία των σημαντικών θαλάσσιων περιοχών για 

των φυσικών πόρων, των φυσικών τοπίων και των περιοχών της πολιτιστικής κληρονομιάς της Μεσογείου. Σε 

Πρωτοκόλλου 4, 9 περιοχές, με συνολική έκταση 260.176 εκτάρια, έχουν χαρακτηριστεί Ειδικά 

Προστατευόμενες Περιοχές, μεταξύ των οποίων και ο πυρήνας του Εθνικού Δρυμού της Σαμαριάς

με τα ψηφιοποιημένα όρια, η συνολική έκτασή τους αντιστοιχεί στο 0,32% της συνολικής χερσαίας έκτασης 

, ενώ το θαλάσσιο τμήμα τους καταλαμβάνει έκταση ίση με 214.790 εκτάρια.

την Βιολογική Ποικιλομορφία – Στρατηγική για την Βιοποικιλότητα

Η Σύμβαση για τη Βιολογική Ποικιλομορφία των Ηνωμένων Εθνών, υπογράφτηκε στο Ρίο ντε Τζανέιρο στις 

5 Ιουνίου, 1992 και έχει τρεις κυρίως στόχους: 

τη διατήρηση της βιολογικής ποικιλότητας, 

αειφόρο χρήση των συστατικών της και 

τον δίκαιο και ίσο καταμερισμό των πλεονεκτημάτων που προέρχονται από 

Σκοπός της Σύμβασης είναι η ανάπτυξη εθνικών στρατηγικών για τη διατήρηση και αειφόρο χρήση της 

ντικός παράγοντας για τη διατήρηση της βιολογικής ποικιλότητας είναι η in 

situ διατήρηση των οικοσυστημάτων, καθώς επίσης και η διατήρηση και υποβοήθηση της διαδικασίας 

επανάκαμψης των φυτικών και ζωικών ειδών της περιοχής μέσα στο φυσικό τους περιβάλλον.

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ  ΣΧΕΔΙΟΥ 
(Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ  ΔΗΜΩΝ ΕΛ. 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ- 1Η Σ.Σ. Δ.Ε. ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 
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Σύμβαση για τους Υγροβιότοπους Διεθνούς Σημασίας ειδικά ως 

και αντανακλά τη σημασία στη διατήρηση και ορθολογική χρήση των 

όβια πτηνά. Με την πάροδο του χρόνου όμως, η Σύμβαση έχει 

διευρύνει το πεδίο εφαρμογής της, ούτως ώστε να καλύψει όλες τις πτυχές της διατήρησης και ορθολογικής 

χρήσης των υγροβιότοπων, αναγνωρίζοντας τους υγροβιότοπους σαν οικοσυστήματα τα οποία είναι πολύ 

σημαντικά για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και για την ευημερία των ανθρώπινων κοινωνιών, και κατά 

Ο αριθμός των περιοχών που περιλαμβάνονται στη λίστα των Υγροβιότοπων Διεθνούς Σημασίας είναι 1722 

οι 10 ελληνικοί υγρότοποι Ραμσάρ. Η συμφωνία 

προέβλεπε επίσης την ακριβή οριοθέτηση των υγροτόπων Ραμσάρ, τη σύνταξη διαχειριστικών σχεδίων και την 

Ειδικά Προστατευόμενες Περιοχές, σύμφωνα με τη Σύμβαση της Βαρκελώνης 

Η Σύμβαση της Βαρκελώνης με τα συνοδευτικά Πρωτόκολλα κυρώθηκαν από την Ελλάδα με τον Ν. 855/78 

1634/86 (Φ.Ε.Κ. 104/Α/1986). Σύμφωνα με το Πρωτόκολλο 4 «Περί των 

μέρη της Σύμβασης δεσμεύονται 

να λάβουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία των σημαντικών θαλάσσιων περιοχών για τη διατήρηση 

των φυσικών πόρων, των φυσικών τοπίων και των περιοχών της πολιτιστικής κληρονομιάς της Μεσογείου. Σε 

Πρωτοκόλλου 4, 9 περιοχές, με συνολική έκταση 260.176 εκτάρια, έχουν χαρακτηριστεί Ειδικά 

Εθνικού Δρυμού της Σαμαριάς. Σύμφωνα 

με τα ψηφιοποιημένα όρια, η συνολική έκτασή τους αντιστοιχεί στο 0,32% της συνολικής χερσαίας έκτασης 

, ενώ το θαλάσσιο τμήμα τους καταλαμβάνει έκταση ίση με 214.790 εκτάρια. 

Στρατηγική για την Βιοποικιλότητα 

Η Σύμβαση για τη Βιολογική Ποικιλομορφία των Ηνωμένων Εθνών, υπογράφτηκε στο Ρίο ντε Τζανέιρο στις 

τον δίκαιο και ίσο καταμερισμό των πλεονεκτημάτων που προέρχονται από 

Σκοπός της Σύμβασης είναι η ανάπτυξη εθνικών στρατηγικών για τη διατήρηση και αειφόρο χρήση της 

ντικός παράγοντας για τη διατήρηση της βιολογικής ποικιλότητας είναι η in 

situ διατήρηση των οικοσυστημάτων, καθώς επίσης και η διατήρηση και υποβοήθηση της διαδικασίας 

επανάκαμψης των φυτικών και ζωικών ειδών της περιοχής μέσα στο φυσικό τους περιβάλλον. 
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Η στρατηγική αποσκοπεί στην πρόβλεψη, πρόληψη και αντιμετώπιση των αιτίων της σημαντικής μείωσης ή 

απώλειας της βιοποικιλότητας. Διαμορφώνει το πλαίσιο για την έγκριση των κοινοτικών πολιτικών και μέσων 

που απαιτούνται για την εφαρμογή της σύμβασης.

Η στρατηγική αυτή είναι διαρθρωμένη γύρω από τέσσερις βασικούς άξονες (θέματα), οι οποίοι

αντιστοιχούν στις κυριότερες υποχρεώσεις που έχει αναλάβει η Κοινότητα στο πλαίσιο της σύμβασης για τη 

βιολογική ποικιλότητα. Εκθέτει επίσης τους στόχους που πρέπει να επιτ

ανωτέρω υποχρεώσεων. Οι άξονες της στρατηγικής είναι οι ακόλουθοι: διατήρηση και αειφόρος χρήση της 

βιολογικής ποικιλότητας, επιμερισμός του οφέλους από τη χρήση των γενετικών πόρων, έρευνα, εντοπισμός, 

παρακολούθηση και ανταλλαγή πληροφοριών, εκπαίδευση, επιμόρφωση και ευαισθητοποίηση.

Όσον αφορά τη διατήρηση και αειφόρο χρήση της βιολογικής ποικιλότητας

προβλέπει επιτόπια (δηλαδή στο φυσικό περιβάλλον) και μη επιτόπια (σε τράπεζες γονιδίων, εργαστήρια, 

ζωολογικούς ή βοτανικούς κήπους) διατήρηση των ειδών και των οικοσυστημάτων. Ο στόχος αυτός 

συναρτάται επίσης με την αποκατάσταση των οικοσυστημάτων και πληθυσμών, καθώς και με την προστασία 

των καλλιεργούμενων φυτικών ειδών ή οικόσιτων ζωικών ειδών που έχουν αποκτ

χαρακτηριστικά. 

Εξάλλου, στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται αξιολόγηση των δραστηριοτήτων που έχουν επιπτώσεις στη 

βιοποικιλότητα και ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων αυτών με την παροχή κινήτρων και την επιβολή 

απαγορεύσεων, ώστε να προωθηθεί η αειφόρος χρήση των συστατικών στοιχείων της βιοποικιλότητας.

Όσον αφορά τον επιμερισμό του οφέλους από τη χρήση των γενετικών πόρων

να προωθήσει τη συνεργασία μεταξύ των χωρών, προκειμένου να εξασφαλιστεί η πρόσβαση στους φυσικούς 

πόρους, η μεταφορά τεχνολογίας και η επιστημονική και τεχνική συνεργασία. Η σύμβαση επιβεβαιώνει μεν τα 

κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών επί των οικείων φυσικών πόρων, ορίζει όμως επίσης ότι τα συμβαλλόμενα 

μέρη δεν πρέπει να επιβάλλουν αδικαιολόγητους περιορι

Οι προσπάθειες στους τομείς της έρευνας, του εντοπισμού, της παρακολούθησης και της 

ανταλλαγής πληροφοριών πρέπει να ενταθούν, ώστε να εξασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή της σύμβασης. 

Στο πλαίσιο αυτό είναι σκόπιμο να δοθεί ιδια

γνώσεων, τη δημιουργία δικτύου πληροφοριών και τη διαμόρφωση δεικτών.

Προκειμένου να αλλάξουν οι αντιλήψεις και η συμπεριφορά του κοινού 

συνειδητοποιήσει περαιτέρω τη σημασία της 

επιδιώκει να δοθεί έμφαση στην εκπαίδευση, την επιμόρφωση και την ευαισθητοποίηση

γνώμης, καθώς και των υπευθύνων για την εφαρμογή των σχετικών με τη στρατηγική μέτρων.

Ειδικότερα, η στρατηγική ορίζει τους τομείς δραστηριοτήτων και τους στόχους που πρέπει να επιτευχθούν 

σε καθέναν από τους εν λόγω τομείς. Οι τομείς αυτοί και οι κυριότεροι από τους αντίστοιχους στόχους είναι οι 

εξής: 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
(Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

 
ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

Η στρατηγική αποσκοπεί στην πρόβλεψη, πρόληψη και αντιμετώπιση των αιτίων της σημαντικής μείωσης ή 

απώλειας της βιοποικιλότητας. Διαμορφώνει το πλαίσιο για την έγκριση των κοινοτικών πολιτικών και μέσων 

που απαιτούνται για την εφαρμογή της σύμβασης. 

τηγική αυτή είναι διαρθρωμένη γύρω από τέσσερις βασικούς άξονες (θέματα), οι οποίοι

αντιστοιχούν στις κυριότερες υποχρεώσεις που έχει αναλάβει η Κοινότητα στο πλαίσιο της σύμβασης για τη 

βιολογική ποικιλότητα. Εκθέτει επίσης τους στόχους που πρέπει να επιτευχθούν για την εκπλήρωση των 

ανωτέρω υποχρεώσεων. Οι άξονες της στρατηγικής είναι οι ακόλουθοι: διατήρηση και αειφόρος χρήση της 

βιολογικής ποικιλότητας, επιμερισμός του οφέλους από τη χρήση των γενετικών πόρων, έρευνα, εντοπισμός, 

λαγή πληροφοριών, εκπαίδευση, επιμόρφωση και ευαισθητοποίηση.

διατήρηση και αειφόρο χρήση της βιολογικής ποικιλότητας

προβλέπει επιτόπια (δηλαδή στο φυσικό περιβάλλον) και μη επιτόπια (σε τράπεζες γονιδίων, εργαστήρια, 

ύς ή βοτανικούς κήπους) διατήρηση των ειδών και των οικοσυστημάτων. Ο στόχος αυτός 

συναρτάται επίσης με την αποκατάσταση των οικοσυστημάτων και πληθυσμών, καθώς και με την προστασία 

των καλλιεργούμενων φυτικών ειδών ή οικόσιτων ζωικών ειδών που έχουν αποκτ

Εξάλλου, στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται αξιολόγηση των δραστηριοτήτων που έχουν επιπτώσεις στη 

βιοποικιλότητα και ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων αυτών με την παροχή κινήτρων και την επιβολή 

εί η αειφόρος χρήση των συστατικών στοιχείων της βιοποικιλότητας.

επιμερισμό του οφέλους από τη χρήση των γενετικών πόρων

να προωθήσει τη συνεργασία μεταξύ των χωρών, προκειμένου να εξασφαλιστεί η πρόσβαση στους φυσικούς 

υς, η μεταφορά τεχνολογίας και η επιστημονική και τεχνική συνεργασία. Η σύμβαση επιβεβαιώνει μεν τα 

κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών επί των οικείων φυσικών πόρων, ορίζει όμως επίσης ότι τα συμβαλλόμενα 

μέρη δεν πρέπει να επιβάλλουν αδικαιολόγητους περιορισμούς στην πρόσβαση στους πόρους.

της έρευνας, του εντοπισμού, της παρακολούθησης και της 

πρέπει να ενταθούν, ώστε να εξασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή της σύμβασης. 

Στο πλαίσιο αυτό είναι σκόπιμο να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα έργα που αφορούν την εμβάθυνση των 

γνώσεων, τη δημιουργία δικτύου πληροφοριών και τη διαμόρφωση δεικτών. 

Προκειμένου να αλλάξουν οι αντιλήψεις και η συμπεριφορά του κοινού - 

συνειδητοποιήσει περαιτέρω τη σημασία της προστασίας της βιοποικιλότητας -

στην εκπαίδευση, την επιμόρφωση και την ευαισθητοποίηση

γνώμης, καθώς και των υπευθύνων για την εφαρμογή των σχετικών με τη στρατηγική μέτρων.

κή ορίζει τους τομείς δραστηριοτήτων και τους στόχους που πρέπει να επιτευχθούν 

σε καθέναν από τους εν λόγω τομείς. Οι τομείς αυτοί και οι κυριότεροι από τους αντίστοιχους στόχους είναι οι 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ  ΣΧΕΔΙΟΥ 
(Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ  ΔΗΜΩΝ ΕΛ. 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ- 1Η Σ.Σ. Δ.Ε. ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 

Σελ. 15 από 158 

Η στρατηγική αποσκοπεί στην πρόβλεψη, πρόληψη και αντιμετώπιση των αιτίων της σημαντικής μείωσης ή 

απώλειας της βιοποικιλότητας. Διαμορφώνει το πλαίσιο για την έγκριση των κοινοτικών πολιτικών και μέσων 

τηγική αυτή είναι διαρθρωμένη γύρω από τέσσερις βασικούς άξονες (θέματα), οι οποίοι 

αντιστοιχούν στις κυριότερες υποχρεώσεις που έχει αναλάβει η Κοινότητα στο πλαίσιο της σύμβασης για τη 

ευχθούν για την εκπλήρωση των 

ανωτέρω υποχρεώσεων. Οι άξονες της στρατηγικής είναι οι ακόλουθοι: διατήρηση και αειφόρος χρήση της 

βιολογικής ποικιλότητας, επιμερισμός του οφέλους από τη χρήση των γενετικών πόρων, έρευνα, εντοπισμός, 

λαγή πληροφοριών, εκπαίδευση, επιμόρφωση και ευαισθητοποίηση. 

διατήρηση και αειφόρο χρήση της βιολογικής ποικιλότητας, η στρατηγική 

προβλέπει επιτόπια (δηλαδή στο φυσικό περιβάλλον) και μη επιτόπια (σε τράπεζες γονιδίων, εργαστήρια, 

ύς ή βοτανικούς κήπους) διατήρηση των ειδών και των οικοσυστημάτων. Ο στόχος αυτός 

συναρτάται επίσης με την αποκατάσταση των οικοσυστημάτων και πληθυσμών, καθώς και με την προστασία 

των καλλιεργούμενων φυτικών ειδών ή οικόσιτων ζωικών ειδών που έχουν αποκτήσει ιδιαίτερα γενετικά 

Εξάλλου, στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται αξιολόγηση των δραστηριοτήτων που έχουν επιπτώσεις στη 

βιοποικιλότητα και ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων αυτών με την παροχή κινήτρων και την επιβολή 

εί η αειφόρος χρήση των συστατικών στοιχείων της βιοποικιλότητας. 

επιμερισμό του οφέλους από τη χρήση των γενετικών πόρων, η ΕΕ θα πρέπει 

να προωθήσει τη συνεργασία μεταξύ των χωρών, προκειμένου να εξασφαλιστεί η πρόσβαση στους φυσικούς 

υς, η μεταφορά τεχνολογίας και η επιστημονική και τεχνική συνεργασία. Η σύμβαση επιβεβαιώνει μεν τα 

κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών επί των οικείων φυσικών πόρων, ορίζει όμως επίσης ότι τα συμβαλλόμενα 

σμούς στην πρόσβαση στους πόρους. 

της έρευνας, του εντοπισμού, της παρακολούθησης και της 

πρέπει να ενταθούν, ώστε να εξασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή της σύμβασης. 

ίτερη προσοχή στα έργα που αφορούν την εμβάθυνση των 

 το οποίο θα πρέπει να 

- η παρούσα στρατηγική 

στην εκπαίδευση, την επιμόρφωση και την ευαισθητοποίηση της κοινής 

γνώμης, καθώς και των υπευθύνων για την εφαρμογή των σχετικών με τη στρατηγική μέτρων. 

κή ορίζει τους τομείς δραστηριοτήτων και τους στόχους που πρέπει να επιτευχθούν 

σε καθέναν από τους εν λόγω τομείς. Οι τομείς αυτοί και οι κυριότεροι από τους αντίστοιχους στόχους είναι οι 
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 Διατήρηση των φυσικών πόρων

προστασία ορισμένων ευάλωτων ειδών, εφαρμογή νομοθετικών μέσων, όπως της οδηγίας πλαισίου 

για τα ύδατα, προώθηση των διεθνών δράσεων και αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος κ.λπ.

 Γεωργία: καλύτερη διατήρηση των γενετικών πόρω

ορθών γεωργικών πρακτικών που συντελούν στη διαφύλαξη της γενετικής ποικιλότητας και στον 

περιορισμό της ρύπανσης (ορίζοντας ειδικότερα ως προϋπόθεση για τη χορήγηση γεωργικών 

ενισχύσεων την τήρηση οικολογικών

προώθηση εμπορικών πολιτικών συμβατών με την προστασία της βιοποικιλότητας κ.λπ.

 Αλιεία: προαγωγή πρακτικών που διευκολύνουν τη διατήρηση και την αειφόρο χρήση των αλιευτικών 

αποθεμάτων και που έχουν 

αυξημένη προστασία των υδάτινων συστημάτων ιδιαίτερου οικολογικού ενδιαφέροντος κ.λπ.

 Περιφερειακή πολιτική και χωροταξικός προγραμματισμός

να συμβάλουν στην προστασία της βιοποικιλότητας, ιδίως στους διαδρόμους μεταξύ 

προστατευόμενων περιοχών, στις αγροτικές περιοχές και στις μη προστατευόμενες ευαίσθητες 

περιοχές, συνεκτίμηση του περιβαλλοντικού παράγοντα στο πλαίσιο της χρηματοδότησης έργων από 

τα Διαρθρωτικά Ταμεία κ.λπ.

 Δάση: μέριμνα ώστε η διαχείριση των δασών να μη θίγει τη βιοποικιλότητα, ούτε την οικολογική 

ποιότητα των συγκεκριμένων περιοχών και λήψη μέτρων για την αναδάσωση, προαγωγή της έρευνας 

και της εκτίμησης των επιπτώσεων κ.λπ.

 Ενέργεια και μεταφορές: λήψη μέτρων κατά της οξύνισης και της αλλαγής του κλίματος, περιορισμός 

των αρνητικών επιπτώσεων της ανάπτυξης υποδομών, αναζήτηση των βέλτιστων ενεργειακών 

πηγών κ.λπ. 

 Τουρισμός: προαγωγή του αειφόρου τουρισμού, προσδιορισμός των πόλων τουριστι

σχετίζονται με το περιβάλλον και τη βιοποικιλότητα κ.λπ.

 Αναπτυξιακή βοήθεια και οικονομική συνεργασία

βιοποικιλότητας στόχων στους μηχανισμούς αναπτυξιακής βοήθειας και οικονομικής συνεργασίας, 

υποστήριξη της αειφόρου χρήσης των φυσικών πόρων στις αναπτυσσόμενες χώρες, εξασφάλιση του 

συντονισμού και της συμπληρωματικότητας των μέτρων που λαμβάνονται σε εθνικό 

(συμπεριλαμβανομένων των τρίτων χωρών), διεθνές και κοινοτικό επίπεδο κ.λπ.

Για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων, η στρατηγική προβλέπει την κατάρτιση και εφαρμογή ειδικών 

προγραμμάτων δράσης στους ακόλουθους τομείς: προστασία των φυσικών πόρων, γεωργία, αλιεία και 

αναπτυξιακή βοήθεια και οικονομική συνεργασία. Οι άλλοι τομείς δραστηριοτήτων δεν

αντικείμενο προγραμμάτων δράσης, αλλά θα ενταχθούν στα υφιστάμενα μέσα ή θα αντιμετωπιστούν χωριστά, 

επί παραδείγματι στο πλαίσιο της 

μεταρρύθμισης της κοινής γεωργικής πολιτικής.

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
(Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

 
ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

Διατήρηση των φυσικών πόρων: δημιουργία και θέση σε λειτουργία του δικτύου «Natura 2000», 

προστασία ορισμένων ευάλωτων ειδών, εφαρμογή νομοθετικών μέσων, όπως της οδηγίας πλαισίου 

για τα ύδατα, προώθηση των διεθνών δράσεων και αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος κ.λπ.

: καλύτερη διατήρηση των γενετικών πόρων που έχουν αξία για τη διατροφή, προαγωγή των 

ορθών γεωργικών πρακτικών που συντελούν στη διαφύλαξη της γενετικής ποικιλότητας και στον 

περιορισμό της ρύπανσης (ορίζοντας ειδικότερα ως προϋπόθεση για τη χορήγηση γεωργικών 

ενισχύσεων την τήρηση οικολογικών κριτηρίων), ενίσχυση των γεωργοπεριβαλλοντικών μέτρων, 

προώθηση εμπορικών πολιτικών συμβατών με την προστασία της βιοποικιλότητας κ.λπ.

: προαγωγή πρακτικών που διευκολύνουν τη διατήρηση και την αειφόρο χρήση των αλιευτικών 

αποθεμάτων και που έχουν περιορισμένες επιπτώσεις στα παράκτια και θαλάσσια οικοσυστήματα, 

αυξημένη προστασία των υδάτινων συστημάτων ιδιαίτερου οικολογικού ενδιαφέροντος κ.λπ.

Περιφερειακή πολιτική και χωροταξικός προγραμματισμός: προώθηση χωροταξικών μέτρων ικανών 

την προστασία της βιοποικιλότητας, ιδίως στους διαδρόμους μεταξύ 

προστατευόμενων περιοχών, στις αγροτικές περιοχές και στις μη προστατευόμενες ευαίσθητες 

περιοχές, συνεκτίμηση του περιβαλλοντικού παράγοντα στο πλαίσιο της χρηματοδότησης έργων από 

ωτικά Ταμεία κ.λπ. 

: μέριμνα ώστε η διαχείριση των δασών να μη θίγει τη βιοποικιλότητα, ούτε την οικολογική 

ποιότητα των συγκεκριμένων περιοχών και λήψη μέτρων για την αναδάσωση, προαγωγή της έρευνας 

και της εκτίμησης των επιπτώσεων κ.λπ. 

: λήψη μέτρων κατά της οξύνισης και της αλλαγής του κλίματος, περιορισμός 

των αρνητικών επιπτώσεων της ανάπτυξης υποδομών, αναζήτηση των βέλτιστων ενεργειακών 

: προαγωγή του αειφόρου τουρισμού, προσδιορισμός των πόλων τουριστι

σχετίζονται με το περιβάλλον και τη βιοποικιλότητα κ.λπ. 

Αναπτυξιακή βοήθεια και οικονομική συνεργασία: ενσωμάτωση των σχετικών με τη διατήρηση της 

βιοποικιλότητας στόχων στους μηχανισμούς αναπτυξιακής βοήθειας και οικονομικής συνεργασίας, 

οστήριξη της αειφόρου χρήσης των φυσικών πόρων στις αναπτυσσόμενες χώρες, εξασφάλιση του 

συντονισμού και της συμπληρωματικότητας των μέτρων που λαμβάνονται σε εθνικό 

(συμπεριλαμβανομένων των τρίτων χωρών), διεθνές και κοινοτικό επίπεδο κ.λπ.

ξη των ανωτέρω στόχων, η στρατηγική προβλέπει την κατάρτιση και εφαρμογή ειδικών 

προγραμμάτων δράσης στους ακόλουθους τομείς: προστασία των φυσικών πόρων, γεωργία, αλιεία και 

αναπτυξιακή βοήθεια και οικονομική συνεργασία. Οι άλλοι τομείς δραστηριοτήτων δεν

αντικείμενο προγραμμάτων δράσης, αλλά θα ενταχθούν στα υφιστάμενα μέσα ή θα αντιμετωπιστούν χωριστά, 

επί παραδείγματι στο πλαίσιο της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα των δασών

μεταρρύθμισης της κοινής γεωργικής πολιτικής. 
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α του δικτύου «Natura 2000», 

προστασία ορισμένων ευάλωτων ειδών, εφαρμογή νομοθετικών μέσων, όπως της οδηγίας πλαισίου 

για τα ύδατα, προώθηση των διεθνών δράσεων και αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος κ.λπ. 

ν που έχουν αξία για τη διατροφή, προαγωγή των 

ορθών γεωργικών πρακτικών που συντελούν στη διαφύλαξη της γενετικής ποικιλότητας και στον 

περιορισμό της ρύπανσης (ορίζοντας ειδικότερα ως προϋπόθεση για τη χορήγηση γεωργικών 

κριτηρίων), ενίσχυση των γεωργοπεριβαλλοντικών μέτρων, 

προώθηση εμπορικών πολιτικών συμβατών με την προστασία της βιοποικιλότητας κ.λπ. 

: προαγωγή πρακτικών που διευκολύνουν τη διατήρηση και την αειφόρο χρήση των αλιευτικών 

περιορισμένες επιπτώσεις στα παράκτια και θαλάσσια οικοσυστήματα, 

αυξημένη προστασία των υδάτινων συστημάτων ιδιαίτερου οικολογικού ενδιαφέροντος κ.λπ. 

: προώθηση χωροταξικών μέτρων ικανών 

την προστασία της βιοποικιλότητας, ιδίως στους διαδρόμους μεταξύ 

προστατευόμενων περιοχών, στις αγροτικές περιοχές και στις μη προστατευόμενες ευαίσθητες 

περιοχές, συνεκτίμηση του περιβαλλοντικού παράγοντα στο πλαίσιο της χρηματοδότησης έργων από 

: μέριμνα ώστε η διαχείριση των δασών να μη θίγει τη βιοποικιλότητα, ούτε την οικολογική 

ποιότητα των συγκεκριμένων περιοχών και λήψη μέτρων για την αναδάσωση, προαγωγή της έρευνας 

: λήψη μέτρων κατά της οξύνισης και της αλλαγής του κλίματος, περιορισμός 

των αρνητικών επιπτώσεων της ανάπτυξης υποδομών, αναζήτηση των βέλτιστων ενεργειακών 

: προαγωγή του αειφόρου τουρισμού, προσδιορισμός των πόλων τουριστικής έλξης που 

: ενσωμάτωση των σχετικών με τη διατήρηση της 

βιοποικιλότητας στόχων στους μηχανισμούς αναπτυξιακής βοήθειας και οικονομικής συνεργασίας, 

οστήριξη της αειφόρου χρήσης των φυσικών πόρων στις αναπτυσσόμενες χώρες, εξασφάλιση του 

συντονισμού και της συμπληρωματικότητας των μέτρων που λαμβάνονται σε εθνικό 

(συμπεριλαμβανομένων των τρίτων χωρών), διεθνές και κοινοτικό επίπεδο κ.λπ. 

ξη των ανωτέρω στόχων, η στρατηγική προβλέπει την κατάρτιση και εφαρμογή ειδικών 

προγραμμάτων δράσης στους ακόλουθους τομείς: προστασία των φυσικών πόρων, γεωργία, αλιεία και 

αναπτυξιακή βοήθεια και οικονομική συνεργασία. Οι άλλοι τομείς δραστηριοτήτων δεν θα αποτελέσουν 

αντικείμενο προγραμμάτων δράσης, αλλά θα ενταχθούν στα υφιστάμενα μέσα ή θα αντιμετωπιστούν χωριστά, 

Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα των δασών ή της 
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 Ευρωπαϊκή Σύμβαση για το Τοπίο

Η Σύμβαση υιοθετήθηκε στις 20

στις 1-3-2004. H Ελλάδα υπέγραψε τη 

Α/25-02-2010. 

Η Ευρωπαϊκή σύμβαση του Τοπίου (European Landscape Convention 

«σημαντικό μέρος της ποιότητας ζωής των ανθρώπων παντού, στις αστικές περιοχές και στην ύπαι

υποβαθμισμένες περιοχές αλλά και στις περιοχές υψηλής ποιότητας» και το αναγνωρίζει ως «ένα σημείο κλειδί 

για την ατομική και κοινωνική ευημερία» (Συμβούλιο της Ευρώπης, 2000). Το European Spatial Development 

Perspective (ESDP) χαρακτηρίζει τη φυ

αυξανόμενη σημασία για την περιφερειακή ανάπτυξη (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 1999). Συνεπώς, το τοπίο μιας 

χωρικής ενότητας θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ένα ενδογενές δυναμικό χαρακτηριστικό που επηρεά

μόνο την ποιότητα ζωής των κατοίκων της περιφέρειας αλλά και την οικονομική της ανταγωνιστικότητα και 

την ελκυστικότητά της ως προορισμού.

Το τοπίο βάσει της Ευρωπαϊκής Σύμβασης του Τοπίου ορίζεται ως «μία περιοχή, όπως γίνεται αντιληπτή 

από ανθρώπους, του οποίου ο χαρακτήρας είναι το αποτέλεσμα της δράσης και αλληλεπίδρασης των φυσικών 

και/ ή ανθρώπινων παραγόντων». Αυτό που χαρακτηρίζει δηλαδή ένα τοπίο και το διαφοροποιεί από το 

περιβάλλον είναι η σχέση με τον άνθρωπο. Το φυσικό περιβάλλον υπάρχε

ως τοπίο ορίζεται ένα περιβάλλον που γίνεται αντιληπτό από τον άνθρωπο με τις αισθήσεις του και είναι 

αποτέλεσμα αλληλεπίδρασης φυσικών και ανθρωπίνων παραγόντων. Συνεπώς το τοπίο αποτελεί την κοινωνικά 

αναγνωρισμένη φύση και περιβάλλον. Η αισθητική (οπτική, ακουστική, οσφρητική, αφής, της γεύσης) και 

συναισθηματική αντίληψη που έχει ένας πληθυσμός για το περιβάλλον του και η αναγνώριση της πολυμορφίας 

του και των ειδικών ιστορικών και πολιτιστικών χαρακτηριστικών του είναι 

διαφύλαξη της ταυτότητας του πληθυσμού και την ατομική και κοινωνική ανάπτυξη. Επιπρόσθετα, η έννοια 

της βιώσιμης ανάπτυξης προϋποθέτει την ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής, πολιτισμικής, κοινωνικής και 

οικονομικής διάστασης με καθολικό και ολοκληρωμένο τρόπο, δηλαδή εφαρμόζοντας τες στο σύνολο της 

επικράτειας. Η σύγχρονη αντίληψη για το τοπίο εκφράζει την προώθηση της ποιότητας του περιβάλλοντος που 

ζουν οι άνθρωποι, και η θεώρηση αυτή αποτελεί προϋπόθεση για την ατομική και κοι

βιώσιμη ανάπτυξη και αποτελεί πόρο οικονομικής δραστηριότητας.

Επιπλέον και πολύ νωρίτερα από την θεσμοθέτηση της σύμβασης, τ

Καθορισμός Μέτρων Προστασίας Τοπίων Ιδιαιτέρου Φυσικού Κάλλους" του ΥΠΕΧΩΔΕ (1996

Τοπία Ιδιαιτέρου Φυσικού Κάλλους 

χερσαίας έκτασης της χώρας. 

Το Τοπίο Ιδιαιτέρου Φυσικού Κάλλους (ΤΙΦΚ) είναι ένας

και παραμένει σε αξιόλογο βαθμό φυσικός, αν και συχνά είναι δομημένος. Το μέγεθός του έχει οριστεί με 
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(Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 
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ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για το Τοπίο 

Η Σύμβαση υιοθετήθηκε στις 20-10-2000 στην Φλωρεντία και κυρώθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης 

2004. H Ελλάδα υπέγραψε τη Συνθήκη στις 13/12/2000 και την κύρωσε με το Νόμο 3827/ΦΕΚ 30 

Η Ευρωπαϊκή σύμβαση του Τοπίου (European Landscape Convention - ELC) θεωρεί το τοπίο ως 

«σημαντικό μέρος της ποιότητας ζωής των ανθρώπων παντού, στις αστικές περιοχές και στην ύπαι

υποβαθμισμένες περιοχές αλλά και στις περιοχές υψηλής ποιότητας» και το αναγνωρίζει ως «ένα σημείο κλειδί 

για την ατομική και κοινωνική ευημερία» (Συμβούλιο της Ευρώπης, 2000). Το European Spatial Development 

Perspective (ESDP) χαρακτηρίζει τη φυσική και πολιτιστική κληρονομιά ως οικονομικό παράγοντα με 

αυξανόμενη σημασία για την περιφερειακή ανάπτυξη (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 1999). Συνεπώς, το τοπίο μιας 

χωρικής ενότητας θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ένα ενδογενές δυναμικό χαρακτηριστικό που επηρεά

μόνο την ποιότητα ζωής των κατοίκων της περιφέρειας αλλά και την οικονομική της ανταγωνιστικότητα και 

την ελκυστικότητά της ως προορισμού. 

Το τοπίο βάσει της Ευρωπαϊκής Σύμβασης του Τοπίου ορίζεται ως «μία περιοχή, όπως γίνεται αντιληπτή 

ους, του οποίου ο χαρακτήρας είναι το αποτέλεσμα της δράσης και αλληλεπίδρασης των φυσικών 

και/ ή ανθρώπινων παραγόντων». Αυτό που χαρακτηρίζει δηλαδή ένα τοπίο και το διαφοροποιεί από το 

περιβάλλον είναι η σχέση με τον άνθρωπο. Το φυσικό περιβάλλον υπάρχει ανεξάρτητα από τον άνθρωπο ενώ 

ως τοπίο ορίζεται ένα περιβάλλον που γίνεται αντιληπτό από τον άνθρωπο με τις αισθήσεις του και είναι 

αποτέλεσμα αλληλεπίδρασης φυσικών και ανθρωπίνων παραγόντων. Συνεπώς το τοπίο αποτελεί την κοινωνικά 

αι περιβάλλον. Η αισθητική (οπτική, ακουστική, οσφρητική, αφής, της γεύσης) και 

συναισθηματική αντίληψη που έχει ένας πληθυσμός για το περιβάλλον του και η αναγνώριση της πολυμορφίας 

του και των ειδικών ιστορικών και πολιτιστικών χαρακτηριστικών του είναι ουσιώδη για το σεβασμό και τη 

διαφύλαξη της ταυτότητας του πληθυσμού και την ατομική και κοινωνική ανάπτυξη. Επιπρόσθετα, η έννοια 

της βιώσιμης ανάπτυξης προϋποθέτει την ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής, πολιτισμικής, κοινωνικής και 

καθολικό και ολοκληρωμένο τρόπο, δηλαδή εφαρμόζοντας τες στο σύνολο της 

επικράτειας. Η σύγχρονη αντίληψη για το τοπίο εκφράζει την προώθηση της ποιότητας του περιβάλλοντος που 

ζουν οι άνθρωποι, και η θεώρηση αυτή αποτελεί προϋπόθεση για την ατομική και κοι

βιώσιμη ανάπτυξη και αποτελεί πόρο οικονομικής δραστηριότητας. 

Επιπλέον και πολύ νωρίτερα από την θεσμοθέτηση της σύμβασης, το πρόγραμμα "Οριοθέτηση και 

Καθορισμός Μέτρων Προστασίας Τοπίων Ιδιαιτέρου Φυσικού Κάλλους" του ΥΠΕΧΩΔΕ (1996

 (ΤΙΦΚ), με συνολική έκταση 6270 τετραγωνικά χιλιόμετρα ή 4,8% της 

Το Τοπίο Ιδιαιτέρου Φυσικού Κάλλους (ΤΙΦΚ) είναι ένας τόπος που διακρίνεται για την αισθητική του αξία 

και παραμένει σε αξιόλογο βαθμό φυσικός, αν και συχνά είναι δομημένος. Το μέγεθός του έχει οριστεί με 
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2000 στην Φλωρεντία και κυρώθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης 

και την κύρωσε με το Νόμο 3827/ΦΕΚ 30 

ELC) θεωρεί το τοπίο ως 

«σημαντικό μέρος της ποιότητας ζωής των ανθρώπων παντού, στις αστικές περιοχές και στην ύπαιθρο, στις 

υποβαθμισμένες περιοχές αλλά και στις περιοχές υψηλής ποιότητας» και το αναγνωρίζει ως «ένα σημείο κλειδί 

για την ατομική και κοινωνική ευημερία» (Συμβούλιο της Ευρώπης, 2000). Το European Spatial Development 

σική και πολιτιστική κληρονομιά ως οικονομικό παράγοντα με 

αυξανόμενη σημασία για την περιφερειακή ανάπτυξη (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 1999). Συνεπώς, το τοπίο μιας 

χωρικής ενότητας θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ένα ενδογενές δυναμικό χαρακτηριστικό που επηρεάζει όχι 

μόνο την ποιότητα ζωής των κατοίκων της περιφέρειας αλλά και την οικονομική της ανταγωνιστικότητα και 

Το τοπίο βάσει της Ευρωπαϊκής Σύμβασης του Τοπίου ορίζεται ως «μία περιοχή, όπως γίνεται αντιληπτή 

ους, του οποίου ο χαρακτήρας είναι το αποτέλεσμα της δράσης και αλληλεπίδρασης των φυσικών 

και/ ή ανθρώπινων παραγόντων». Αυτό που χαρακτηρίζει δηλαδή ένα τοπίο και το διαφοροποιεί από το 

ι ανεξάρτητα από τον άνθρωπο ενώ 

ως τοπίο ορίζεται ένα περιβάλλον που γίνεται αντιληπτό από τον άνθρωπο με τις αισθήσεις του και είναι 

αποτέλεσμα αλληλεπίδρασης φυσικών και ανθρωπίνων παραγόντων. Συνεπώς το τοπίο αποτελεί την κοινωνικά 

αι περιβάλλον. Η αισθητική (οπτική, ακουστική, οσφρητική, αφής, της γεύσης) και 

συναισθηματική αντίληψη που έχει ένας πληθυσμός για το περιβάλλον του και η αναγνώριση της πολυμορφίας 

ουσιώδη για το σεβασμό και τη 

διαφύλαξη της ταυτότητας του πληθυσμού και την ατομική και κοινωνική ανάπτυξη. Επιπρόσθετα, η έννοια 

της βιώσιμης ανάπτυξης προϋποθέτει την ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής, πολιτισμικής, κοινωνικής και 

καθολικό και ολοκληρωμένο τρόπο, δηλαδή εφαρμόζοντας τες στο σύνολο της 

επικράτειας. Η σύγχρονη αντίληψη για το τοπίο εκφράζει την προώθηση της ποιότητας του περιβάλλοντος που 

ζουν οι άνθρωποι, και η θεώρηση αυτή αποτελεί προϋπόθεση για την ατομική και κοινωνική ευεξία, για τη 

ο πρόγραμμα "Οριοθέτηση και 

Καθορισμός Μέτρων Προστασίας Τοπίων Ιδιαιτέρου Φυσικού Κάλλους" του ΥΠΕΧΩΔΕ (1996-1999) όρισε 449 

(ΤΙΦΚ), με συνολική έκταση 6270 τετραγωνικά χιλιόμετρα ή 4,8% της 

τόπος που διακρίνεται για την αισθητική του αξία 

και παραμένει σε αξιόλογο βαθμό φυσικός, αν και συχνά είναι δομημένος. Το μέγεθός του έχει οριστεί με 
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ανθρώπινα μέτρα και δεν υπερβαίνει τη δυνατότητα πεζοπορίας μιας μέρας, εκτός ειδικών εξαιρέσεων. Συχνά 

τα ΤΙΦΚ περιλαμβάνουν παραδοσιακούς οικισμούς, αρχαιολογικούς ή ιστορικούς χώρους. 

Τα κριτήρια επιλογής και αξιολόγησης των ΤΙΦΚ συνδέονται με φυσικά και οικολογικά χαρακτηριστικά, 

όπως το ανάγλυφο, η βλάστηση και η χλωρίδα, η παρουσία πανίδας, τα νερά, ο

πανοραμική θέα και με ανθρωπογενή χαρακτηριστικά, όπως η ύπαρξη μνημείων, η ιστορική αναφορά, ο 

παραδοσιακός χαρακτήρας, οι χρήσεις γης. Οι δυνατότητες χρήσης του ΤΙΦΚ για αναψυχή και εκπαίδευση, η 

ύπαρξη μονοπατιών κλπ. επηρεάζουν θετικά την επιλογή. 

Κριτήρια μπορούν επίσης να 

απομόνωσης, η δημιουργία συναισθημάτων, η επαφή με την φύση, η δυνατότητα κατανόησης φυσικών 

διεργασιών κλπ. Η ανάπτυξη μεθοδολογίας για τον 

στην εμπειρία των συνεργατών του προγράμματος και στη βοήθεια ειδικών επιστημόνων.

Μεγάλο μέρος των ΤΙΦΚ απειλούνται με υποβάθμιση, εξ αιτίας έντονων ανθρωπογενών πιέσεων, όπως η 

αυθαίρετη ή ακαλαίσθητη δόμηση, η διάνοιξη δρόμων, ο ανεξέλεγκτος τουρισμός και πολλές άλλες 

καταστροφικές δραστηριότητες που υποβαθμίζουν τη φύση. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της Κρήτης, η 

οποία διαθέτει μεγάλο αριθμό ΤΙΦΚ, αλλά πάνω από τα μισά έχουν ανεπανόρθωτα υποβαθμ

χρόνια, κυρίως λόγω αλόγιστης δόμησης.

 Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς 

Σύμφωνα με τη Σύμβαση για την Παγκόσμια Πολιτιστική Κληρονομιά, η οποία λειτουργεί υπό την αιγίδα της 

UNESCO και κυρώθηκε από την Ελλάδα το 1981, τα Αντιχάσια Όρη

όρος Άθως έχουν κηρυχθεί Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς για το φυσικό περιβάλλον τους. Η έκταση του 

όρους Άθω, αν και δεν ορίζεται, θεωρείται ότι αντιστοιχεί στη συνολική έκταση της χερσονήσου (33.700 

εκτάρια). Υπεύθυνος φορέας για την κήρυξη των περιοχών είναι το Υπουργείο Πολιτισμού. Σύμφωνα με τα 

ψηφιοποιημένα όρια, η συνολική έκτασή τους αντιστοιχεί στο 0,26% της συνολικής χερσαίας έκτασης της 

χώρας. 

 Βιογενετικά Αποθέματα

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Βιογενετικών Αποθεμάτων ιδρ

αποσκοπεί στη διατήρηση αντιπροσωπευτικών δειγμάτων χλωρίδας, πανίδας και φυσικών περιοχών της 

Ευρώπης. Υπεύθυνος φορέας για τον χαρακτηρισμό των Βιογενετικών Αποθεμάτων είναι η Γενική Γραμματεία 

Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας. Ως Βιογενετικά Αποθέματα έχουν χαρακτηριστεί 

16 περιοχές, μεταξύ των οποίων είναι και ο 

 Περιοχές στις οποίες έχει απονεμηθεί το Ευρωδίπλωμα 

Το Ευρωδίπλωμα είναι ένας θεσμός του Συμβουλίου της Ευρώπης που ξεκίνησε το 1965, υιοθετήθηκε 

επίσημα το 1973, και οι αναθεωρημένοι κανονισμοί του υιοθετήθηκαν το 1991 και το 1998. Το Ευρωδίπλωμα 

απονέμεται σε περιοχές οι οποίες αναγνωρίζονται ως περιοχές φυσικής κληρονομιά

ενδιαφέροντος και προστατεύονται κατάλληλα. Σε περίπτωση υποβάθμισης του φυσικού περιβάλλοντος είναι 
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ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

ανθρώπινα μέτρα και δεν υπερβαίνει τη δυνατότητα πεζοπορίας μιας μέρας, εκτός ειδικών εξαιρέσεων. Συχνά 

τα ΤΙΦΚ περιλαμβάνουν παραδοσιακούς οικισμούς, αρχαιολογικούς ή ιστορικούς χώρους. 

Τα κριτήρια επιλογής και αξιολόγησης των ΤΙΦΚ συνδέονται με φυσικά και οικολογικά χαρακτηριστικά, 

όπως το ανάγλυφο, η βλάστηση και η χλωρίδα, η παρουσία πανίδας, τα νερά, οι μετεωρολογικές συνθήκες, η 

πανοραμική θέα και με ανθρωπογενή χαρακτηριστικά, όπως η ύπαρξη μνημείων, η ιστορική αναφορά, ο 

παραδοσιακός χαρακτήρας, οι χρήσεις γης. Οι δυνατότητες χρήσης του ΤΙΦΚ για αναψυχή και εκπαίδευση, η 

ζουν θετικά την επιλογή.  

 αποτελέσουν στοιχεία όπως η διαχρονικότητα, η αίσθηση φυγής ή 

απομόνωσης, η δημιουργία συναισθημάτων, η επαφή με την φύση, η δυνατότητα κατανόησης φυσικών 

διεργασιών κλπ. Η ανάπτυξη μεθοδολογίας για τον καθορισμό κριτηρίων βασίστηκε σε βιβλιογραφική έρευνα, 

στην εμπειρία των συνεργατών του προγράμματος και στη βοήθεια ειδικών επιστημόνων.

Μεγάλο μέρος των ΤΙΦΚ απειλούνται με υποβάθμιση, εξ αιτίας έντονων ανθρωπογενών πιέσεων, όπως η 

η δόμηση, η διάνοιξη δρόμων, ο ανεξέλεγκτος τουρισμός και πολλές άλλες 

καταστροφικές δραστηριότητες που υποβαθμίζουν τη φύση. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της Κρήτης, η 

οποία διαθέτει μεγάλο αριθμό ΤΙΦΚ, αλλά πάνω από τα μισά έχουν ανεπανόρθωτα υποβαθμ

χρόνια, κυρίως λόγω αλόγιστης δόμησης. 

Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς  

Σύμφωνα με τη Σύμβαση για την Παγκόσμια Πολιτιστική Κληρονομιά, η οποία λειτουργεί υπό την αιγίδα της 

και κυρώθηκε από την Ελλάδα το 1981, τα Αντιχάσια Όρη-Μετέωρα (έκτασης 387 εκταρίων) και το 

όρος Άθως έχουν κηρυχθεί Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς για το φυσικό περιβάλλον τους. Η έκταση του 

όρους Άθω, αν και δεν ορίζεται, θεωρείται ότι αντιστοιχεί στη συνολική έκταση της χερσονήσου (33.700 

φορέας για την κήρυξη των περιοχών είναι το Υπουργείο Πολιτισμού. Σύμφωνα με τα 

ψηφιοποιημένα όρια, η συνολική έκτασή τους αντιστοιχεί στο 0,26% της συνολικής χερσαίας έκτασης της 

Βιογενετικά Αποθέματα 

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Βιογενετικών Αποθεμάτων ιδρύθηκε το 1976 από το Συμβούλιο της Ευρώπης και 

αποσκοπεί στη διατήρηση αντιπροσωπευτικών δειγμάτων χλωρίδας, πανίδας και φυσικών περιοχών της 

Ευρώπης. Υπεύθυνος φορέας για τον χαρακτηρισμό των Βιογενετικών Αποθεμάτων είναι η Γενική Γραμματεία 

ικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας. Ως Βιογενετικά Αποθέματα έχουν χαρακτηριστεί 

, μεταξύ των οποίων είναι και ο Εθνικός Δρυμός της Σαμαριάς με έκταση 4.850 εκτάρια.

Περιοχές στις οποίες έχει απονεμηθεί το Ευρωδίπλωμα  

αι ένας θεσμός του Συμβουλίου της Ευρώπης που ξεκίνησε το 1965, υιοθετήθηκε 

επίσημα το 1973, και οι αναθεωρημένοι κανονισμοί του υιοθετήθηκαν το 1991 και το 1998. Το Ευρωδίπλωμα 

απονέμεται σε περιοχές οι οποίες αναγνωρίζονται ως περιοχές φυσικής κληρονομιά

ενδιαφέροντος και προστατεύονται κατάλληλα. Σε περίπτωση υποβάθμισης του φυσικού περιβάλλοντος είναι 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ  ΣΧΕΔΙΟΥ 
(Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ  ΔΗΜΩΝ ΕΛ. 
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ανθρώπινα μέτρα και δεν υπερβαίνει τη δυνατότητα πεζοπορίας μιας μέρας, εκτός ειδικών εξαιρέσεων. Συχνά 

τα ΤΙΦΚ περιλαμβάνουν παραδοσιακούς οικισμούς, αρχαιολογικούς ή ιστορικούς χώρους.  

Τα κριτήρια επιλογής και αξιολόγησης των ΤΙΦΚ συνδέονται με φυσικά και οικολογικά χαρακτηριστικά, 

ι μετεωρολογικές συνθήκες, η 

πανοραμική θέα και με ανθρωπογενή χαρακτηριστικά, όπως η ύπαρξη μνημείων, η ιστορική αναφορά, ο 

παραδοσιακός χαρακτήρας, οι χρήσεις γης. Οι δυνατότητες χρήσης του ΤΙΦΚ για αναψυχή και εκπαίδευση, η 

αποτελέσουν στοιχεία όπως η διαχρονικότητα, η αίσθηση φυγής ή 

απομόνωσης, η δημιουργία συναισθημάτων, η επαφή με την φύση, η δυνατότητα κατανόησης φυσικών 

καθορισμό κριτηρίων βασίστηκε σε βιβλιογραφική έρευνα, 

στην εμπειρία των συνεργατών του προγράμματος και στη βοήθεια ειδικών επιστημόνων. 

Μεγάλο μέρος των ΤΙΦΚ απειλούνται με υποβάθμιση, εξ αιτίας έντονων ανθρωπογενών πιέσεων, όπως η 

η δόμηση, η διάνοιξη δρόμων, ο ανεξέλεγκτος τουρισμός και πολλές άλλες 

καταστροφικές δραστηριότητες που υποβαθμίζουν τη φύση. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της Κρήτης, η 

οποία διαθέτει μεγάλο αριθμό ΤΙΦΚ, αλλά πάνω από τα μισά έχουν ανεπανόρθωτα υποβαθμιστεί τα τελευταία 

Σύμφωνα με τη Σύμβαση για την Παγκόσμια Πολιτιστική Κληρονομιά, η οποία λειτουργεί υπό την αιγίδα της 

έωρα (έκτασης 387 εκταρίων) και το 

όρος Άθως έχουν κηρυχθεί Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς για το φυσικό περιβάλλον τους. Η έκταση του 

όρους Άθω, αν και δεν ορίζεται, θεωρείται ότι αντιστοιχεί στη συνολική έκταση της χερσονήσου (33.700 

φορέας για την κήρυξη των περιοχών είναι το Υπουργείο Πολιτισμού. Σύμφωνα με τα 

ψηφιοποιημένα όρια, η συνολική έκτασή τους αντιστοιχεί στο 0,26% της συνολικής χερσαίας έκτασης της 

ύθηκε το 1976 από το Συμβούλιο της Ευρώπης και 

αποσκοπεί στη διατήρηση αντιπροσωπευτικών δειγμάτων χλωρίδας, πανίδας και φυσικών περιοχών της 

Ευρώπης. Υπεύθυνος φορέας για τον χαρακτηρισμό των Βιογενετικών Αποθεμάτων είναι η Γενική Γραμματεία 

ικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας. Ως Βιογενετικά Αποθέματα έχουν χαρακτηριστεί 

4.850 εκτάρια. 

αι ένας θεσμός του Συμβουλίου της Ευρώπης που ξεκίνησε το 1965, υιοθετήθηκε 

επίσημα το 1973, και οι αναθεωρημένοι κανονισμοί του υιοθετήθηκαν το 1991 και το 1998. Το Ευρωδίπλωμα 

απονέμεται σε περιοχές οι οποίες αναγνωρίζονται ως περιοχές φυσικής κληρονομιάς ευρωπαϊκού 

ενδιαφέροντος και προστατεύονται κατάλληλα. Σε περίπτωση υποβάθμισης του φυσικού περιβάλλοντος είναι 
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δυνατή η άρση του Ευρωδιπλώματος. Υπεύθυνος φορέας για την απονομή του Ευρωδιπλώματος είναι η Γενική 

Γραμματεία Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντο

Το Ευρωδίπλωμα (Α΄ κατηγορία) έχει απονεμηθεί στον 

εκτάρια). Σύμφωνα με τα ψηφιοποιημένα όρια, η συνολική έκτασή του αντιστοιχεί στο 0,04 % της συνολικής 

χερσαίας έκτασης της χώρας.  

 Αποθέματα Βιόσφαιρας 

Σύμφωνα με το πρόγραμμα της UNESCO «Άνθρωπος και Βιόσφαιρα» έχουν ενταχθεί στα «Αποθέματα 

Βιόσφαιρας» (Biosphere reserves) 2 περιοχές, ο Εθνικός Δρυμός Ολύμπου (πυρήνας έκτασης 3.988 εκταρίων) 

και ο Εθνικός Δρυμός Σαμαριάς (πυρήνας έκ

των περιοχών είναι η Γενική Γραμματεία Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας. 

Σύμφωνα με τα ψηφιοποιημένα όρια, η συνολική έκτασή τους αντιστοιχεί στο 0,07% της συνολικής χερσαί

έκτασης της χώρας. 

 Σύμβαση για το Διεθνές Εμπόριο σε Είδη Απειλούμενα με Εξαφάνιση (CITES)

Η Σύμβαση CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) 

ρυθμίζει το διεθνές εμπόριο ειδών της αυτοφυούς χλωρίδας και άγρ

Τα κράτη-μέρη της Σύμβασης, έχουν συμφωνήσει στην τήρηση και εφαρμογή ενιαίων αρχών,

συγκεκριμένων διαδικασιών διακίνησης και εμπορίας των ειδών της άγριας πανίδας και χλωρίδας, προκειμένου 

να προστατευθούν σε παγκόσμιο επίπεδο είδη που απειλούνται με εξαφάνιση. Σύμφωνα με τις σχετικές 

διατάξεις της Σύμβασης, τα είδη που απειλούνται με εξαφάνιση κατατάσσονται σε δύο κατηγορίες, ανάλογα με 

το βαθμό επικινδυνότητας αφανισμού τους (Παραρτήματα Ι και ΙΙ). Ο

λόγους προστασίας κάποιων ενδημικών ειδών της χώρας τους, επέβαλαν στη Σύμβαση και τρίτη κατηγορία 

(Παράρτημα ΙΙΙ). 

 Χαρακτηριστικό και βασική αρχή της Σύμβασης είναι ότι η εμπορία και διακίνηση ειδών CITES 

(συμπεριλαμβανομένων υβριδίων τους, δειγμάτων, ζωντανών ή νεκρών, μερών τους ή προϊόντων μερών και 

παραγώγων) γίνεται μέσω ενός ενιαίου συστήματος αδειοδότησης και πιστοποιητικών διακίνησης ή κατοχής 

τους, που εκδίδονται αποκλειστικά από τις αρμόδιες Διαχειριστικές Αρ

Authorities) των μερών της Σύμβασης.

Σύμφωνα με τη Σύμβαση, τα κράτη

Οργανισμών Κρατών στους οποίους ανήκουν. Μπορούν να λάβουν ή να διατηρήσουν αυστηρότερα μέτρα, 

τηρουμένων των διατάξεων της Σύμβασης, ιδίως σ’ ότι αφορά την κατοχή δειγμάτων ειδών που εμπίπτουν στη 

Σύμβαση. 

Η χώρα μας συμμετέχει στη Σύμβαση μεμονωμένα ως κράτος

Οργανισμού Κρατών (Κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης). Εφαρμόζει σ

υποχρεώσεις που αποδέχθηκε προσχωρώντας στη Σύμβαση CITES, τους σχετικούς 
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ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

δυνατή η άρση του Ευρωδιπλώματος. Υπεύθυνος φορέας για την απονομή του Ευρωδιπλώματος είναι η Γενική 

Γραμματεία Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας.  

Το Ευρωδίπλωμα (Α΄ κατηγορία) έχει απονεμηθεί στον Εθνικό Δρυμό Σαμαριάς

εκτάρια). Σύμφωνα με τα ψηφιοποιημένα όρια, η συνολική έκτασή του αντιστοιχεί στο 0,04 % της συνολικής 

Αποθέματα Βιόσφαιρας  

Σύμφωνα με το πρόγραμμα της UNESCO «Άνθρωπος και Βιόσφαιρα» έχουν ενταχθεί στα «Αποθέματα 

Βιόσφαιρας» (Biosphere reserves) 2 περιοχές, ο Εθνικός Δρυμός Ολύμπου (πυρήνας έκτασης 3.988 εκταρίων) 

(πυρήνας έκτασης 4.850 εκταρίων). Υπεύθυνος φορέας για τον χαρακτηρισμό 

των περιοχών είναι η Γενική Γραμματεία Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας. 

Σύμφωνα με τα ψηφιοποιημένα όρια, η συνολική έκτασή τους αντιστοιχεί στο 0,07% της συνολικής χερσαί

Σύμβαση για το Διεθνές Εμπόριο σε Είδη Απειλούμενα με Εξαφάνιση (CITES)

Η Σύμβαση CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) 

ρυθμίζει το διεθνές εμπόριο ειδών της αυτοφυούς χλωρίδας και άγριας πανίδας που απειλούνται με εξαφάνιση. 

μέρη της Σύμβασης, έχουν συμφωνήσει στην τήρηση και εφαρμογή ενιαίων αρχών,

συγκεκριμένων διαδικασιών διακίνησης και εμπορίας των ειδών της άγριας πανίδας και χλωρίδας, προκειμένου 

υθούν σε παγκόσμιο επίπεδο είδη που απειλούνται με εξαφάνιση. Σύμφωνα με τις σχετικές 

διατάξεις της Σύμβασης, τα είδη που απειλούνται με εξαφάνιση κατατάσσονται σε δύο κατηγορίες, ανάλογα με 

το βαθμό επικινδυνότητας αφανισμού τους (Παραρτήματα Ι και ΙΙ). Ορισμένα κράτη

λόγους προστασίας κάποιων ενδημικών ειδών της χώρας τους, επέβαλαν στη Σύμβαση και τρίτη κατηγορία 

Χαρακτηριστικό και βασική αρχή της Σύμβασης είναι ότι η εμπορία και διακίνηση ειδών CITES 

ανομένων υβριδίων τους, δειγμάτων, ζωντανών ή νεκρών, μερών τους ή προϊόντων μερών και 

παραγώγων) γίνεται μέσω ενός ενιαίου συστήματος αδειοδότησης και πιστοποιητικών διακίνησης ή κατοχής 

τους, που εκδίδονται αποκλειστικά από τις αρμόδιες Διαχειριστικές Αρχές CITES (CITES Management 

Authorities) των μερών της Σύμβασης. 

Σύμφωνα με τη Σύμβαση, τα κράτη-μέρη συμμετέχουν σ’ αυτήν μεμονωμένα ή μέσω διαφόρων 

Οργανισμών Κρατών στους οποίους ανήκουν. Μπορούν να λάβουν ή να διατηρήσουν αυστηρότερα μέτρα, 

των διατάξεων της Σύμβασης, ιδίως σ’ ότι αφορά την κατοχή δειγμάτων ειδών που εμπίπτουν στη 

Η χώρα μας συμμετέχει στη Σύμβαση μεμονωμένα ως κράτος-μέρος, αλλά και ως μέλος ενιαίου 

μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης). Εφαρμόζει σ’ ότι αφορά τις δεσμεύσεις και 

υποχρεώσεις που αποδέχθηκε προσχωρώντας στη Σύμβαση CITES, τους σχετικούς 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ  ΣΧΕΔΙΟΥ 
(Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ  ΔΗΜΩΝ ΕΛ. 
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δυνατή η άρση του Ευρωδιπλώματος. Υπεύθυνος φορέας για την απονομή του Ευρωδιπλώματος είναι η Γενική 

Εθνικό Δρυμό Σαμαριάς (με εμβαδόν 4.850 

εκτάρια). Σύμφωνα με τα ψηφιοποιημένα όρια, η συνολική έκτασή του αντιστοιχεί στο 0,04 % της συνολικής 

Σύμφωνα με το πρόγραμμα της UNESCO «Άνθρωπος και Βιόσφαιρα» έχουν ενταχθεί στα «Αποθέματα 

Βιόσφαιρας» (Biosphere reserves) 2 περιοχές, ο Εθνικός Δρυμός Ολύμπου (πυρήνας έκτασης 3.988 εκταρίων) 

τασης 4.850 εκταρίων). Υπεύθυνος φορέας για τον χαρακτηρισμό 

των περιοχών είναι η Γενική Γραμματεία Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας. 

Σύμφωνα με τα ψηφιοποιημένα όρια, η συνολική έκτασή τους αντιστοιχεί στο 0,07% της συνολικής χερσαίας 

Σύμβαση για το Διεθνές Εμπόριο σε Είδη Απειλούμενα με Εξαφάνιση (CITES) 

Η Σύμβαση CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) 

ιας πανίδας που απειλούνται με εξαφάνιση. 

μέρη της Σύμβασης, έχουν συμφωνήσει στην τήρηση και εφαρμογή ενιαίων αρχών,  κανόνων και 

συγκεκριμένων διαδικασιών διακίνησης και εμπορίας των ειδών της άγριας πανίδας και χλωρίδας, προκειμένου 

υθούν σε παγκόσμιο επίπεδο είδη που απειλούνται με εξαφάνιση. Σύμφωνα με τις σχετικές 

διατάξεις της Σύμβασης, τα είδη που απειλούνται με εξαφάνιση κατατάσσονται σε δύο κατηγορίες, ανάλογα με 

ρισμένα κράτη-μέρη της Σύμβασης, για 

λόγους προστασίας κάποιων ενδημικών ειδών της χώρας τους, επέβαλαν στη Σύμβαση και τρίτη κατηγορία 

Χαρακτηριστικό και βασική αρχή της Σύμβασης είναι ότι η εμπορία και διακίνηση ειδών CITES 

ανομένων υβριδίων τους, δειγμάτων, ζωντανών ή νεκρών, μερών τους ή προϊόντων μερών και 

παραγώγων) γίνεται μέσω ενός ενιαίου συστήματος αδειοδότησης και πιστοποιητικών διακίνησης ή κατοχής 

χές CITES (CITES Management 

μέρη συμμετέχουν σ’ αυτήν μεμονωμένα ή μέσω διαφόρων 

Οργανισμών Κρατών στους οποίους ανήκουν. Μπορούν να λάβουν ή να διατηρήσουν αυστηρότερα μέτρα, 

των διατάξεων της Σύμβασης, ιδίως σ’ ότι αφορά την κατοχή δειγμάτων ειδών που εμπίπτουν στη 

μέρος, αλλά και ως μέλος ενιαίου 

’ ότι αφορά τις δεσμεύσεις και 

υποχρεώσεις που αποδέχθηκε προσχωρώντας στη Σύμβαση CITES, τους σχετικούς - με τη Σύμβαση - 
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Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι επιβάλλουν αυστηρότερα μέτρα προστασίας και διακίνησης 

των ειδών CITES. 

Στη χώρα μας η Διεθνής Σύμβαση CITES κυρώθηκε με νόμο το έτος 1992 (Ν. 2055/1992), αν και η 

εφαρμογή της είχε ήδη επιβληθεί μια δεκαετία νωρίτερα με τον αρχικό Κανονισμό 3626/1982 του Συμβουλίου 

των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση αποδέχθηκε τις αρχ

λειτουργώντας ως ενιαίος οργανισμός κρατών στη Σύμβαση και επιβάλλοντας την εφαρμογή αυτής στα κράτη

μέλη της. Ο ανωτέρω Κανονισμός, μαζί με τον Κανονισμό 3418/1983 που αφορά στη θέσπιση των διατάξεων 

σχετικά με την ομοιόμορφη έκδοση και χ

Κοινότητα της Σύμβασης CITES, τέθηκε σε εφαρμογή στη χώρα μας με την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) 

αριθμ. 261554/14-02-1985 (ΦΕΚ  112/τ. Β΄/1985), που εναρμόνισε τους ανωτέρω κανονισμούς στο εθνικό 

μας δίκαιο και καθόρισε, για πρώτη φορά, τις ελληνικές διαχειριστικές αρχές για την εφαρμογή του κανονισμού 

3626/1982 του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

αριθμ. 99098/5881/16-10-2006 Κοινής Απόφασης (ΚΥΑ) τ

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Εμπορία των ειδών της άγριας πανίδας και της αυτοφυούς χλωρίδας» 

(ΦΕΚ 1570/τ.Β΄/26-10-2006). 

 Οι άδειες και τα πιστοποιητικά CITES εκδίδονται αποκλειστικά από τις Διαχειριστικές Α

ανεξάρτητες από τυχόν άλλα δικαιολογητικά που απαιτούνται

και λοιπές διαδικασίες όπως έχουν ενδεχόμενα καθορισθεί από άλλες αρχές ή υπηρεσίες.

 Σύμβαση για την Ευρωπαϊκή Άγρια Ζωή και Φυ

Η Σύμβαση για την Ευρωπαϊκή Άγρια Ζωή και τους Φυσικούς Οικοτόπους υπογράφηκε στη Βέρνη στις 19 

Σεπτεμβρίου, 1979 και στόχο έχει να προωθήσει τη συνεργασία ανάμεσα στα συμβαλλόμενα κράτη, με σκοπό 

τη διατήρηση της άγριας χλωρίδας κ

απειλούμενων μεταναστευτικών ειδών

Τα συμβαλλόμενα μέρη υποχρεώνονται να προστατεύουν τους πληθυσμούς της άγριας χλωρίδας και 

πανίδας και να δίνουν ιδιαίτερο βάρος στα ευάλωτα είδη και σε όσα κινδυνεύουν με εξαφάνιση. Στα τελευταία 

συμπεριλαμβάνονται και τα μεταναστευτικά είδη. Συγκεκριμένα, κάθε συμβαλλόμενο μέρος αναλαμβάνει:

 Να πάρει τα κατάλληλα και απαραίτητα μέτρα, νομοθετικά ή διοικητικά, που 

διατήρηση των βιοτόπων της άγριας χλωρίδας και πανίδας (ιδιαίτερα, των ειδών που θα αναφέρονται 

στα Παραρτήματα Ι και ΙΙ) καθώς και την διατήρηση και την προστασία των φυσικών βιοτόπων που 

απειλούνται (Aρθρο 4,1). 

 Να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία περιοχών σημαντικών για τα μεταναστευτικά είδη που 

αναφέρονται στα Παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ και οι οποίες βρίσκονται στην κατάλληλη θέση σε σχέση με 

τις μεταναστευτικές οδούς για να χρησιμοποιούνται για ξεχειμώνιασμα, στάση, εύρεση τροφής

αναπαραγωγή ή αλλαγή φτερώματος (Αρθρο 4,3). 
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Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι επιβάλλουν αυστηρότερα μέτρα προστασίας και διακίνησης 

Διεθνής Σύμβαση CITES κυρώθηκε με νόμο το έτος 1992 (Ν. 2055/1992), αν και η 

εφαρμογή της είχε ήδη επιβληθεί μια δεκαετία νωρίτερα με τον αρχικό Κανονισμό 3626/1982 του Συμβουλίου 

των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση αποδέχθηκε τις αρχ

λειτουργώντας ως ενιαίος οργανισμός κρατών στη Σύμβαση και επιβάλλοντας την εφαρμογή αυτής στα κράτη

μέλη της. Ο ανωτέρω Κανονισμός, μαζί με τον Κανονισμό 3418/1983 που αφορά στη θέσπιση των διατάξεων 

σχετικά με την ομοιόμορφη έκδοση και χρήση των εγγράφων που απαιτούνται για την εφαρμογή στην 

Κοινότητα της Σύμβασης CITES, τέθηκε σε εφαρμογή στη χώρα μας με την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) 

112/τ. Β΄/1985), που εναρμόνισε τους ανωτέρω κανονισμούς στο εθνικό 

ς δίκαιο και καθόρισε, για πρώτη φορά, τις ελληνικές διαχειριστικές αρχές για την εφαρμογή του κανονισμού 

3626/1982 του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Σήμερα, εφαρμόζεται από τη χώρα μας βάσει της 

2006 Κοινής Απόφασης (ΚΥΑ) των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Εμπορία των ειδών της άγριας πανίδας και της αυτοφυούς χλωρίδας» 

Οι άδειες και τα πιστοποιητικά CITES εκδίδονται αποκλειστικά από τις Διαχειριστικές Α

ανεξάρτητες από τυχόν άλλα δικαιολογητικά που απαιτούνται  για υγειονομικές, τελωνειακές, συναλλαγματικές 

και λοιπές διαδικασίες όπως έχουν ενδεχόμενα καθορισθεί από άλλες αρχές ή υπηρεσίες.

Σύμβαση για την Ευρωπαϊκή Άγρια Ζωή και Φυσικούς Οικοτόπους (Bern)

Η Σύμβαση για την Ευρωπαϊκή Άγρια Ζωή και τους Φυσικούς Οικοτόπους υπογράφηκε στη Βέρνη στις 19 

Σεπτεμβρίου, 1979 και στόχο έχει να προωθήσει τη συνεργασία ανάμεσα στα συμβαλλόμενα κράτη, με σκοπό 

τη διατήρηση της άγριας χλωρίδας και πανίδας και των οικοτόπων τους, καθώς και την προστασία 

απειλούμενων μεταναστευτικών ειδών. Στην Ελλάδα έχει υιοθετηθεί από το Π.Δ. 1335/83.

Τα συμβαλλόμενα μέρη υποχρεώνονται να προστατεύουν τους πληθυσμούς της άγριας χλωρίδας και 

ιδιαίτερο βάρος στα ευάλωτα είδη και σε όσα κινδυνεύουν με εξαφάνιση. Στα τελευταία 

συμπεριλαμβάνονται και τα μεταναστευτικά είδη. Συγκεκριμένα, κάθε συμβαλλόμενο μέρος αναλαμβάνει:

Να πάρει τα κατάλληλα και απαραίτητα μέτρα, νομοθετικά ή διοικητικά, που 

διατήρηση των βιοτόπων της άγριας χλωρίδας και πανίδας (ιδιαίτερα, των ειδών που θα αναφέρονται 

στα Παραρτήματα Ι και ΙΙ) καθώς και την διατήρηση και την προστασία των φυσικών βιοτόπων που 

σοχή στην προστασία περιοχών σημαντικών για τα μεταναστευτικά είδη που 

αναφέρονται στα Παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ και οι οποίες βρίσκονται στην κατάλληλη θέση σε σχέση με 

τις μεταναστευτικές οδούς για να χρησιμοποιούνται για ξεχειμώνιασμα, στάση, εύρεση τροφής

αναπαραγωγή ή αλλαγή φτερώματος (Αρθρο 4,3).  
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Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι επιβάλλουν αυστηρότερα μέτρα προστασίας και διακίνησης 

Διεθνής Σύμβαση CITES κυρώθηκε με νόμο το έτος 1992 (Ν. 2055/1992), αν και η 

εφαρμογή της είχε ήδη επιβληθεί μια δεκαετία νωρίτερα με τον αρχικό Κανονισμό 3626/1982 του Συμβουλίου 

των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση αποδέχθηκε τις αρχές της Σύμβασης, 

λειτουργώντας ως ενιαίος οργανισμός κρατών στη Σύμβαση και επιβάλλοντας την εφαρμογή αυτής στα κράτη-

μέλη της. Ο ανωτέρω Κανονισμός, μαζί με τον Κανονισμό 3418/1983 που αφορά στη θέσπιση των διατάξεων 

ρήση των εγγράφων που απαιτούνται για την εφαρμογή στην 

Κοινότητα της Σύμβασης CITES, τέθηκε σε εφαρμογή στη χώρα μας με την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) 

112/τ. Β΄/1985), που εναρμόνισε τους ανωτέρω κανονισμούς στο εθνικό 

ς δίκαιο και καθόρισε, για πρώτη φορά, τις ελληνικές διαχειριστικές αρχές για την εφαρμογή του κανονισμού 

εφαρμόζεται από τη χώρα μας βάσει της 

ων Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Εμπορία των ειδών της άγριας πανίδας και της αυτοφυούς χλωρίδας» 

Οι άδειες και τα πιστοποιητικά CITES εκδίδονται αποκλειστικά από τις Διαχειριστικές Αρχές CITES και είναι 

για υγειονομικές, τελωνειακές, συναλλαγματικές 

και λοιπές διαδικασίες όπως έχουν ενδεχόμενα καθορισθεί από άλλες αρχές ή υπηρεσίες. 

σικούς Οικοτόπους (Bern) 

Η Σύμβαση για την Ευρωπαϊκή Άγρια Ζωή και τους Φυσικούς Οικοτόπους υπογράφηκε στη Βέρνη στις 19 

Σεπτεμβρίου, 1979 και στόχο έχει να προωθήσει τη συνεργασία ανάμεσα στα συμβαλλόμενα κράτη, με σκοπό 

αι πανίδας και των οικοτόπων τους, καθώς και την προστασία 

. Στην Ελλάδα έχει υιοθετηθεί από το Π.Δ. 1335/83. 

Τα συμβαλλόμενα μέρη υποχρεώνονται να προστατεύουν τους πληθυσμούς της άγριας χλωρίδας και 

ιδιαίτερο βάρος στα ευάλωτα είδη και σε όσα κινδυνεύουν με εξαφάνιση. Στα τελευταία 

συμπεριλαμβάνονται και τα μεταναστευτικά είδη. Συγκεκριμένα, κάθε συμβαλλόμενο μέρος αναλαμβάνει: 

Να πάρει τα κατάλληλα και απαραίτητα μέτρα, νομοθετικά ή διοικητικά, που θα διασφαλίσουν την 

διατήρηση των βιοτόπων της άγριας χλωρίδας και πανίδας (ιδιαίτερα, των ειδών που θα αναφέρονται 

στα Παραρτήματα Ι και ΙΙ) καθώς και την διατήρηση και την προστασία των φυσικών βιοτόπων που 

σοχή στην προστασία περιοχών σημαντικών για τα μεταναστευτικά είδη που 

αναφέρονται στα Παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ και οι οποίες βρίσκονται στην κατάλληλη θέση σε σχέση με 

τις μεταναστευτικές οδούς για να χρησιμοποιούνται για ξεχειμώνιασμα, στάση, εύρεση τροφής, 
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 Να απαγορεύσει την εκ προθέσεως βλάβη ή καταστροφή των τόπων αναπαραγωγής ή περιοχών 

ανάπαυσης των ειδών του Παραρτήματος ΙΙ (Αρθρο 6,β).

Το άρθρο 6,β είναι πολύ συγκεκριμένο και αυστηρό. Όμως, η επεξηγηματικ

αναφέρει ότι το άρθρο πρέπει να εφαρμόζεται μόνο για τις σημαντικές περιοχές αναπαραγωγής και ανάπαυσης. 

Καθώς επεσήμανε ο Lyster (1985), η εφαρμογή του άρθρου 6,β απαιτεί αναγνώριση των σημαντικών 

περιοχών αναπαραγωγής και ανάπαυση

κάνουν κάποιες παρεκκλίσεις στις υποχρεώσεις τους για τα άρθρα 4 και 6, αλλά μόνο σε πολύ περιορισμένες 

και συγκεκριμένες περιστάσεις (όπως προς όφελος της δημόσιας υγείας και ασφάλειας). Η

δικαιώματος παρέκκλισης δεν πρέπει ποτέ να βλάπτει την επιβίωση του σχετικού πληθυσμού 

προστατευόμενου είδους (άρθρο 9). 

 Σύμβαση για την Προστασία των Μεταναστευτικών Ειδών Πανίδας (Bonn)

Η Σύμβαση για την Προστασία των Μεταναστευτικών Ειδών 

έχει ως στόχο τη διατήρηση όλων των μεταναστευτικών ειδών σε όλη την ακτίνα τους. Τα μέλη της 

αποτελούνται από 104 χώρες της Αφρικής, Κεντρικής και Νότιας Αμερικής, Ασίας, Ευρώπης και Ωκεανίας.

Θεμελιώδης στόχος της είναι η προστασία των μεταναστευτικών ειδών (όχι μόνο πουλιών αλλά και 

θηλαστικών, ψαριών και ασπόνδυλων) αναγνωρίζοντας το γεγονός ότι τα είδη αυτά χρειάζονται προστασία σε 

όλο το εύρος της μεταναστευτικής διαδρομής τους και ότι η προστασία αυτή απαιτε

δράση.  

Η Σύμβαση της Βόννης προβλέπει τρεις βασικές δράσεις για την προστασία των μεταναστευτικών ειδών 

άγριας πανίδας (όπως περιγράφονται στο άρθρο ΙΙ):

 Τα συμβαλλόμενα μέρη πρέπει να προωθούν, να συντονίζουν και να υποστηρίζουν την έρευνα

σχετικά με τα μεταναστευτικά είδη. 

 Τα συμβαλλόμενα μέρη πρέπει να σπεύσουν στην άμεση προστασία των μεταναστευτικών ειδών που 

περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι της Σύμβασης. 

 Τα συμβαλλόμενα μέρη πρέπει να συνάπτουν συμφωνίες για την προστασία και διαχείριση των 

μεταναστευτικών ειδών που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ της Σύμβασης.

Έτσι, αν ένα συμβαλλόμενο κράτος αποτελεί χώρο διέλευσης ενός μεταναστευ

στα Παραρτήματα Ι και ΙΙ, τότε το κράτος αυτό αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει αυστηρή προστασία 

όσον αφορά στα είδη του Παραρτήματος Ι και να συνάπτει συμφωνίες με άλλα κράτη διέλευσης για τη 

διατήρηση και διαφύλαξη ειδών του Παραρτήματος ΙΙ. Τα είδη του Παραρτήματος Ι απειλούνται με εξαφάνιση 

σε ολόκληρη την κατανομή τους ή σε μεγάλο μέρος της και τα είδη του Παραρτήματος ΙΙ είναι εκείνα που θα 

επωφεληθούν από τη διεθνή συνεργασία για τη διατήρηση και προστασία τους.

Για τα είδη του Παραρτήματος Ι τα συμβαλλόμενα μέρη που αποτελούν κράτη διέλευσης είναι 

υποχρεωμένα να προσπαθήσουν, μεταξύ άλλων, να διατηρήσουν και, όπου είναι εφικτό, να αποκαταστήσουν 

βιοτόπους που έχουν σημασία για την επιβίωση των ειδών που αντιμετωπίζουν 
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ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

Να απαγορεύσει την εκ προθέσεως βλάβη ή καταστροφή των τόπων αναπαραγωγής ή περιοχών 

ανάπαυσης των ειδών του Παραρτήματος ΙΙ (Αρθρο 6,β). 

Το άρθρο 6,β είναι πολύ συγκεκριμένο και αυστηρό. Όμως, η επεξηγηματική αναφορά της Σύμβασης 

αναφέρει ότι το άρθρο πρέπει να εφαρμόζεται μόνο για τις σημαντικές περιοχές αναπαραγωγής και ανάπαυσης. 

Καθώς επεσήμανε ο Lyster (1985), η εφαρμογή του άρθρου 6,β απαιτεί αναγνώριση των σημαντικών 

περιοχών αναπαραγωγής και ανάπαυσης για τα είδη του Παραρτήματος ΙΙ. Τα συμβαλλόμενα μέρη μπορούν να 

κάνουν κάποιες παρεκκλίσεις στις υποχρεώσεις τους για τα άρθρα 4 και 6, αλλά μόνο σε πολύ περιορισμένες 

και συγκεκριμένες περιστάσεις (όπως προς όφελος της δημόσιας υγείας και ασφάλειας). Η

δικαιώματος παρέκκλισης δεν πρέπει ποτέ να βλάπτει την επιβίωση του σχετικού πληθυσμού 

προστατευόμενου είδους (άρθρο 9).  

Σύμβαση για την Προστασία των Μεταναστευτικών Ειδών Πανίδας (Bonn)

Η Σύμβαση για την Προστασία των Μεταναστευτικών Ειδών Πανίδας, γνωστή και ως Συνθήκη της Βόννης, 

έχει ως στόχο τη διατήρηση όλων των μεταναστευτικών ειδών σε όλη την ακτίνα τους. Τα μέλη της 

αποτελούνται από 104 χώρες της Αφρικής, Κεντρικής και Νότιας Αμερικής, Ασίας, Ευρώπης και Ωκεανίας.

ης είναι η προστασία των μεταναστευτικών ειδών (όχι μόνο πουλιών αλλά και 

θηλαστικών, ψαριών και ασπόνδυλων) αναγνωρίζοντας το γεγονός ότι τα είδη αυτά χρειάζονται προστασία σε 

όλο το εύρος της μεταναστευτικής διαδρομής τους και ότι η προστασία αυτή απαιτε

προβλέπει τρεις βασικές δράσεις για την προστασία των μεταναστευτικών ειδών 

φονται στο άρθρο ΙΙ): 

Τα συμβαλλόμενα μέρη πρέπει να προωθούν, να συντονίζουν και να υποστηρίζουν την έρευνα

σχετικά με τα μεταναστευτικά είδη.  

Τα συμβαλλόμενα μέρη πρέπει να σπεύσουν στην άμεση προστασία των μεταναστευτικών ειδών που 

Παράρτημα Ι της Σύμβασης.  

Τα συμβαλλόμενα μέρη πρέπει να συνάπτουν συμφωνίες για την προστασία και διαχείριση των 

μεταναστευτικών ειδών που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ της Σύμβασης.

Έτσι, αν ένα συμβαλλόμενο κράτος αποτελεί χώρο διέλευσης ενός μεταναστευτικού είδους που αναφέρεται 

στα Παραρτήματα Ι και ΙΙ, τότε το κράτος αυτό αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει αυστηρή προστασία 

όσον αφορά στα είδη του Παραρτήματος Ι και να συνάπτει συμφωνίες με άλλα κράτη διέλευσης για τη 

ου Παραρτήματος ΙΙ. Τα είδη του Παραρτήματος Ι απειλούνται με εξαφάνιση 

σε ολόκληρη την κατανομή τους ή σε μεγάλο μέρος της και τα είδη του Παραρτήματος ΙΙ είναι εκείνα που θα 

επωφεληθούν από τη διεθνή συνεργασία για τη διατήρηση και προστασία τους. 

είδη του Παραρτήματος Ι τα συμβαλλόμενα μέρη που αποτελούν κράτη διέλευσης είναι 

υποχρεωμένα να προσπαθήσουν, μεταξύ άλλων, να διατηρήσουν και, όπου είναι εφικτό, να αποκαταστήσουν 

βιοτόπους που έχουν σημασία για την επιβίωση των ειδών που αντιμετωπίζουν κίνδυνο εξαφάνισης. 
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Να απαγορεύσει την εκ προθέσεως βλάβη ή καταστροφή των τόπων αναπαραγωγής ή περιοχών 

ή αναφορά της Σύμβασης 

αναφέρει ότι το άρθρο πρέπει να εφαρμόζεται μόνο για τις σημαντικές περιοχές αναπαραγωγής και ανάπαυσης.  

Καθώς επεσήμανε ο Lyster (1985), η εφαρμογή του άρθρου 6,β απαιτεί αναγνώριση των σημαντικών 

ς για τα είδη του Παραρτήματος ΙΙ. Τα συμβαλλόμενα μέρη μπορούν να 

κάνουν κάποιες παρεκκλίσεις στις υποχρεώσεις τους για τα άρθρα 4 και 6, αλλά μόνο σε πολύ περιορισμένες 

και συγκεκριμένες περιστάσεις (όπως προς όφελος της δημόσιας υγείας και ασφάλειας). Η χρήση του 

δικαιώματος παρέκκλισης δεν πρέπει ποτέ να βλάπτει την επιβίωση του σχετικού πληθυσμού 

Σύμβαση για την Προστασία των Μεταναστευτικών Ειδών Πανίδας (Bonn) 

Πανίδας, γνωστή και ως Συνθήκη της Βόννης, 

έχει ως στόχο τη διατήρηση όλων των μεταναστευτικών ειδών σε όλη την ακτίνα τους. Τα μέλη της 

αποτελούνται από 104 χώρες της Αφρικής, Κεντρικής και Νότιας Αμερικής, Ασίας, Ευρώπης και Ωκεανίας. 

ης είναι η προστασία των μεταναστευτικών ειδών (όχι μόνο πουλιών αλλά και 

θηλαστικών, ψαριών και ασπόνδυλων) αναγνωρίζοντας το γεγονός ότι τα είδη αυτά χρειάζονται προστασία σε 

όλο το εύρος της μεταναστευτικής διαδρομής τους και ότι η προστασία αυτή απαιτεί διεθνή συνεργασία και 

προβλέπει τρεις βασικές δράσεις για την προστασία των μεταναστευτικών ειδών 

Τα συμβαλλόμενα μέρη πρέπει να προωθούν, να συντονίζουν και να υποστηρίζουν την έρευνα 

Τα συμβαλλόμενα μέρη πρέπει να σπεύσουν στην άμεση προστασία των μεταναστευτικών ειδών που 

Τα συμβαλλόμενα μέρη πρέπει να συνάπτουν συμφωνίες για την προστασία και διαχείριση των 

μεταναστευτικών ειδών που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ της Σύμβασης. 

τικού είδους που αναφέρεται 

στα Παραρτήματα Ι και ΙΙ, τότε το κράτος αυτό αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει αυστηρή προστασία 

όσον αφορά στα είδη του Παραρτήματος Ι και να συνάπτει συμφωνίες με άλλα κράτη διέλευσης για τη 

ου Παραρτήματος ΙΙ. Τα είδη του Παραρτήματος Ι απειλούνται με εξαφάνιση 

σε ολόκληρη την κατανομή τους ή σε μεγάλο μέρος της και τα είδη του Παραρτήματος ΙΙ είναι εκείνα που θα 

είδη του Παραρτήματος Ι τα συμβαλλόμενα μέρη που αποτελούν κράτη διέλευσης είναι 

υποχρεωμένα να προσπαθήσουν, μεταξύ άλλων, να διατηρήσουν και, όπου είναι εφικτό, να αποκαταστήσουν 

κίνδυνο εξαφάνισης.  
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Για τα είδη του Παραρτήματος ΙΙ, τα συμβαλλόμενα μέρη υποχρεώνονται να υπογράψουν συμφωνίες που 

μεριμνούν για τη διατήρηση ενός δικτύου σημαντικών βιοτόπων κατάλληλα κατανεμημένων σε σχέση με τις 

μεταναστευτικές οδούς.  

H κοινοτική Οδηγία 98/145/EC της 12ης Φεβρουαρίου 1998 περιλαμβάνει μια λίστα από 21 είδη τα οποία 

προστέθηκαν στο Παράρτημα Ι της Σύμβασης (Απειλουμένων ειδών) και 22 είδη έχουν προστεθεί στο 

Παράρτημα ΙΙ (είδη που συντηρούνται μέσω των συμφωνιών).

Σύμφωνα με τη Συνθήκη της Βόννης, που προβλέπει το σύνολο των περιφερειακών συμφωνιών για τα είδη 

που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ, την 1η Σεπτεμβρίου 1997 η Κοινότητα υπέγραψε συμφωνία που 

θεσπίζει κατάλληλο διεθνές νομικό πλαίσιο για τη συντήρηση των μεταναστ

θαλάσσιων πτηνών, τα άτομα τα οποία μεταναστεύουν στο Δυτική Παλαιαρκτική και την Αφρική. Η πρόταση 

για απόφαση εγκρίνει τη συμφωνία εξ ονόματος της Κοινότητας.

Η συμφωνία, που τέθηκε σε ισχύ την 1η Νοεμβρίου 1999, καλύπτει 

εξαρτώμενων από τους υγρότοπους για τουλάχιστον μέρος του ετήσιου κύκλου τους και έναν τομέα 60 

εκατομμύριa τετραγωνικών χιλιομέτρων που καλύπτουν 116 κράτη (όλη την Ευρώπη και Αφρική και μέρος της 

Ασίας). Επιτρέπει διάφορα συντονισμένα μέτρα για να επιτευχθεί και να διατηρηθεί μια ευνοϊκή θέση 

συντήρησης για τα Αφρικανικά-Ευρασιατικά μεταναστευτικά θαλασσ

επίσης μέτρα προτεραιότητας για ορισμένα είδη.

 Βιότοποι CORINE 

Το πρόγραμμα CORINE άρχισε να 

με στόχο την οργάνωση των πληροφοριών για την κατάσταση του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων. 

Αρχική ιδέα ήταν η δημιουργία ενός οικολογικού χάρτη της Κοινότητας, ο οποίος διαμορφώθηκε

σε ένα πληροφοριακό σύστημα για το περιβάλλον.

Ένα από τα κύρια αντικείμενα του προγράμματος 

(CORINE, 1991) που έχουν ιδιαίτερη σημασία για την διατήρηση της φύσης στην Κοινότητα. Η προσπάθεια 

αυτή κατέληξε, σε ότι αφορά την Ελλάδα, σε ένα πρώτο αρχείο σχεδόν 300 βιοτόπων. Οι πληροφορίες που 

περιλαμβάνονται σ’ αυτό αφορούν για κάθε βιότοπο γεωγραφικά, βιολογικά, οικολογικά, βιβλιογραφικά κλπ. 

στοιχεία. 

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

Ένα μεγάλο τμήμα του φυσικού περιβάλλοντος 

χλωρίδας του, χαρακτηρίζεται από προστατευόμενες περιοχές, δρυμούς και βιότοπους, δασικές και

αναδασωτέες περιοχές. Αναλυτικότερα ανά είδος προστασίας:

 Περιοχές του Δικτύου 

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

τους - εντός της Δημοτικής Ενότητας Κεραμειών

αναλυτική περιγραφή τους: 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
(Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 
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ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

Για τα είδη του Παραρτήματος ΙΙ, τα συμβαλλόμενα μέρη υποχρεώνονται να υπογράψουν συμφωνίες που 

μεριμνούν για τη διατήρηση ενός δικτύου σημαντικών βιοτόπων κατάλληλα κατανεμημένων σε σχέση με τις 

της 12ης Φεβρουαρίου 1998 περιλαμβάνει μια λίστα από 21 είδη τα οποία 

προστέθηκαν στο Παράρτημα Ι της Σύμβασης (Απειλουμένων ειδών) και 22 είδη έχουν προστεθεί στο 

Παράρτημα ΙΙ (είδη που συντηρούνται μέσω των συμφωνιών). 

με τη Συνθήκη της Βόννης, που προβλέπει το σύνολο των περιφερειακών συμφωνιών για τα είδη 

που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ, την 1η Σεπτεμβρίου 1997 η Κοινότητα υπέγραψε συμφωνία που 

θεσπίζει κατάλληλο διεθνές νομικό πλαίσιο για τη συντήρηση των μεταναστευτικών ειδών και των πληθυσμών 

θαλάσσιων πτηνών, τα άτομα τα οποία μεταναστεύουν στο Δυτική Παλαιαρκτική και την Αφρική. Η πρόταση 

για απόφαση εγκρίνει τη συμφωνία εξ ονόματος της Κοινότητας. 

Η συμφωνία, που τέθηκε σε ισχύ την 1η Νοεμβρίου 1999, καλύπτει 235 είδη θαλάσσιων πουλιών 

εξαρτώμενων από τους υγρότοπους για τουλάχιστον μέρος του ετήσιου κύκλου τους και έναν τομέα 60 

τετραγωνικών χιλιομέτρων που καλύπτουν 116 κράτη (όλη την Ευρώπη και Αφρική και μέρος της 

νισμένα μέτρα για να επιτευχθεί και να διατηρηθεί μια ευνοϊκή θέση 

Ευρασιατικά μεταναστευτικά θαλασσoπούλια που έχουν σχέση. 

επίσης μέτρα προτεραιότητας για ορισμένα είδη. 

άρχισε να εκπονείται το 1985 στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας 

με στόχο την οργάνωση των πληροφοριών για την κατάσταση του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων. 

Αρχική ιδέα ήταν η δημιουργία ενός οικολογικού χάρτη της Κοινότητας, ο οποίος διαμορφώθηκε

σε ένα πληροφοριακό σύστημα για το περιβάλλον. 

Ένα από τα κύρια αντικείμενα του προγράμματος CORINE ήταν η κατάρτιση ενός καταλόγου βιοτόπων 

, 1991) που έχουν ιδιαίτερη σημασία για την διατήρηση της φύσης στην Κοινότητα. Η προσπάθεια 

τή κατέληξε, σε ότι αφορά την Ελλάδα, σε ένα πρώτο αρχείο σχεδόν 300 βιοτόπων. Οι πληροφορίες που 

περιλαμβάνονται σ’ αυτό αφορούν για κάθε βιότοπο γεωγραφικά, βιολογικά, οικολογικά, βιβλιογραφικά κλπ. 

υστήματα, προστατευόμενες περιοχές, φυσικά τοπία περιοχής μελέτης

Ένα μεγάλο τμήμα του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής μελέτης, λόγω της ιδιαίτερης πανίδας και 

χλωρίδας του, χαρακτηρίζεται 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 

της Δημοτικής Ενότητας Κεραμειών φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί ενώ ακολουθεί 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ  ΣΧΕΔΙΟΥ 
(Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ  ΔΗΜΩΝ ΕΛ. 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ- 1Η Σ.Σ. Δ.Ε. ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 

Σελ. 22 από 158 

Για τα είδη του Παραρτήματος ΙΙ, τα συμβαλλόμενα μέρη υποχρεώνονται να υπογράψουν συμφωνίες που 

μεριμνούν για τη διατήρηση ενός δικτύου σημαντικών βιοτόπων κατάλληλα κατανεμημένων σε σχέση με τις 

της 12ης Φεβρουαρίου 1998 περιλαμβάνει μια λίστα από 21 είδη τα οποία 

προστέθηκαν στο Παράρτημα Ι της Σύμβασης (Απειλουμένων ειδών) και 22 είδη έχουν προστεθεί στο 

με τη Συνθήκη της Βόννης, που προβλέπει το σύνολο των περιφερειακών συμφωνιών για τα είδη 

που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ, την 1η Σεπτεμβρίου 1997 η Κοινότητα υπέγραψε συμφωνία που 

ευτικών ειδών και των πληθυσμών 

θαλάσσιων πτηνών, τα άτομα τα οποία μεταναστεύουν στο Δυτική Παλαιαρκτική και την Αφρική. Η πρόταση 

235 είδη θαλάσσιων πουλιών 

εξαρτώμενων από τους υγρότοπους για τουλάχιστον μέρος του ετήσιου κύκλου τους και έναν τομέα 60 

τετραγωνικών χιλιομέτρων που καλύπτουν 116 κράτη (όλη την Ευρώπη και Αφρική και μέρος της 

νισμένα μέτρα για να επιτευχθεί και να διατηρηθεί μια ευνοϊκή θέση 

πούλια που έχουν σχέση. Υπάρχουν 

εκπονείται το 1985 στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας 

με στόχο την οργάνωση των πληροφοριών για την κατάσταση του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων. 

Αρχική ιδέα ήταν η δημιουργία ενός οικολογικού χάρτη της Κοινότητας, ο οποίος διαμορφώθηκε στην πορεία 

ήταν η κατάρτιση ενός καταλόγου βιοτόπων 

, 1991) που έχουν ιδιαίτερη σημασία για την διατήρηση της φύσης στην Κοινότητα. Η προσπάθεια 

τή κατέληξε, σε ότι αφορά την Ελλάδα, σε ένα πρώτο αρχείο σχεδόν 300 βιοτόπων. Οι πληροφορίες που 

περιλαμβάνονται σ’ αυτό αφορούν για κάθε βιότοπο γεωγραφικά, βιολογικά, οικολογικά, βιβλιογραφικά κλπ. 

υστήματα, προστατευόμενες περιοχές, φυσικά τοπία περιοχής μελέτης 

, λόγω της ιδιαίτερης πανίδας και 

χλωρίδας του, χαρακτηρίζεται από προστατευόμενες περιοχές, δρυμούς και βιότοπους, δασικές και 

Οι Τόποι Κοινοτικής Σημασίας (SCI) και οι Ζώνες Ειδικής Προστασίας (SPA) που χωροθετούνται - τμήματά 

ίνονται στον πίνακα που ακολουθεί ενώ ακολουθεί 
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Πίνακας Α.3.1.2.: Προστατευόμενες περιοχές Δικτύου 

Κωδικός Τόπου Ονομασία

GR4340008 
Λευκά Όρη και παράκτια 

ζώνη

GR4340007 Φαράγγι Θερίσου

 

 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), βαράθρων, πολγών (πολύ μεγάλα 

έγκοιλα – πεδιάδες) και οροπεδίων που συμμετέχουν σε μια πολύπλοκη ακολουθία οικοτόπων από τα 0 έως τα 

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

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
(Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

 
ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

Προστατευόμενες περιοχές Δικτύου Natura2000 περιοχής μελέτης

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 

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, πολγών (πολύ μεγάλα 

πεδιάδες) και οροπεδίων που συμμετέχουν σε μια πολύπλοκη ακολουθία οικοτόπων από τα 0 έως τα 

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

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ  ΣΧΕΔΙΟΥ 
(Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ  ΔΗΜΩΝ ΕΛ. 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ- 1Η Σ.Σ. Δ.Ε. ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 

Σελ. 23 από 158 

2000 περιοχής μελέτης 

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 

δολινών (βαθιές λακούβες / τρύπες που 

σχηματίζονται από την υπονόμευση του εδάφους σε συγκεκριμένα σημεία), βαράθρων, πολγών (πολύ μεγάλα 

πεδιάδες) και οροπεδίων που συμμετέχουν σε μια πολύπλοκη ακολουθία οικοτόπων από τα 0 έως τα 

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 
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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. 

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,

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. 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
(Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

 
ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

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. 

 

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 

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

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.  

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ  ΣΧΕΔΙΟΥ 
(Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ  ΔΗΜΩΝ ΕΛ. 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ- 1Η Σ.Σ. Δ.Ε. ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ
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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 

 

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 

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 

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 

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 
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 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 Capra aegagrus cretica είναι ενδημικό υποείδος και 6) έχει πλούσια 

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 ενδημική Κρητική 

Aγριονεραγκούλα - Ranunculus creticus 

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

την ελληνική νομοθεσία (Προεδρικό Διάταγμα 67/81).

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
(Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

 
ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

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 

του σπιτόφιδου  Elaphe situla ή Zamenis situla στην περιοχή, που αποτελεί και το νοτιότερο όριο εξάπλωσης 

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

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 

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

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). 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ  ΣΧΕΔΙΟΥ 
(Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ  ΔΗΜΩΝ ΕΛ. 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ- 1Η Σ.Σ. Δ.Ε. ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ
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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 

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

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

 
αίγαγρος ή αγριοκάτσικο - Capra aegagrus 

Τα 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 
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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.

 

 Τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους (ΤΙΦΚ)

Τα Τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους που απαντώνται στη Δημοτική Ενότητα Κεραμειών φαίνονται στον 

Πίνακα που ακολουθεί ενώ παρακάτω πραγματοποιείται αναλυτική περιγραφή τους:

Πίνακας Α.3.1.3.: 

Κωδικός Τόπου Ονομασία

AT6010096 Θέρισο

 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. Στο ποτάμι αναπτύσσονται 

πλατάνια και η παρόχθια βλάστηση είναι πολύ πυκνή. Τα ορεινά

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 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
(Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

 
ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

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. 

Τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους (ΤΙΦΚ) 

Τα Τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους που απαντώνται στη Δημοτική Ενότητα Κεραμειών φαίνονται στον 

ώ παρακάτω πραγματοποιείται αναλυτική περιγραφή τους: 

Πίνακας Α.3.1.3.: Τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους περιοχής μελέτης

Ονομασία Έκταση Χαρτογραφική Απεικόνιση

Θέρισο 
679,62 

εκτάρια 

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. Στο ποτάμι αναπτύσσονται 

πλατάνια και η παρόχθια βλάστηση είναι πολύ πυκνή. Τα ορεινά λειβάδια 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 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ  ΣΧΕΔΙΟΥ 
(Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ  ΔΗΜΩΝ ΕΛ. 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ- 1Η Σ.Σ. Δ.Ε. ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 

Σελ. 26 από 158 

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 

Τα Τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους που απαντώνται στη Δημοτική Ενότητα Κεραμειών φαίνονται στον 

Τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους περιοχής μελέτης 

Χαρτογραφική Απεικόνιση 

 

Το 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 αναπτύσσονται 

λειβάδια 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 



 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
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Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

 

 

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 πλα

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

συναντώνται είναι Petromarula pinnata, Ranunculus asiaticus, 

 

Petromarula pinnata 

 

 Βιότοποι CORINE 

Οι βιότοποι της Δημοτικής Ενότητας Κεραμειών που έχουν ενταχθεί στον Ευρωπαϊκό Κατάλογο των 

Βιοτόπων CORINE, φαίνονται στον Πίνακα που ακολουθεί ενώ παρακάτω πραγματοποιείται αναλυτική 

περιγραφή τους. 

Πίνακας Α.3.1.4.: 

Κωδικός Τόπου Ονομασία

A00030051 Φαράγγι Θερίσου

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
(Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

 
ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

χηματισμοί, 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 

συναντώνται είναι Petromarula pinnata, Ranunculus asiaticus, Tulipa saxatilis. 

 

Ranunculus asiaticus 

Οι βιότοποι της Δημοτικής Ενότητας Κεραμειών που έχουν ενταχθεί στον Ευρωπαϊκό Κατάλογο των 

, φαίνονται στον Πίνακα που ακολουθεί ενώ παρακάτω πραγματοποιείται αναλυτική 

 

Πίνακας Α.3.1.4.: Βιότοποι καταλόγου CORINE περιοχής μελέτης

Ονομασία Έκταση Χαρτογραφική Απεικόνιση

Φαράγγι Θερίσου 950 εκτάρια 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ  ΣΧΕΔΙΟΥ 
(Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ  ΔΗΜΩΝ ΕΛ. 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ- 1Η Σ.Σ. Δ.Ε. ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 
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χηματισμοί, 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 

τείες. Χαρακτηριστικά ενδιαιτήματα 

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

 

Tulipa saxatilis 

Οι βιότοποι της Δημοτικής Ενότητας Κεραμειών που έχουν ενταχθεί στον Ευρωπαϊκό Κατάλογο των 

, φαίνονται στον Πίνακα που ακολουθεί ενώ παρακάτω πραγματοποιείται αναλυτική 

περιοχής μελέτης 

Χαρτογραφική Απεικόνιση 
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Κωδικός Τόπου Ονομασία

A00010068 Λευκά Όρη

 

 A00030051: Φαράγγι Θερίσου

Πρόκειται για το στενό στη βόρεια πλευρά των Λευκών Ορέων της Κρήτης, με εκτεταμένα πεύκα και 

αειθαλή δάση. Στο φαράγγι υπάρχουν ενδημικά φυτά, θηλαστικά (Ruicapra rupicapra balcanica (Αγριόγιδα), 

Capra aegagrus (Αγριοκάτσικο)) και αξιόλογα πτηνά (

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 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 

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

άγρια που ζούνε στα φαράγγια. 

Η αξία της περιοχής έγκειται στο με

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

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
(Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

 
ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

Ονομασία Έκταση Χαρτογραφική Απεικόνιση

Λευκά Όρη 
63092,15 

εκτάρια 

A00030051: Φαράγγι Θερίσου 

Πρόκειται για το στενό στη βόρεια πλευρά των Λευκών Ορέων της Κρήτης, με εκτεταμένα πεύκα και 

αειθαλή δάση. Στο φαράγγι υπάρχουν ενδημικά φυτά, θηλαστικά (Ruicapra rupicapra balcanica (Αγριόγιδα), 

(Αγριοκάτσικο)) 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 

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 

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 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ  ΣΧΕΔΙΟΥ 
(Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ  ΔΗΜΩΝ ΕΛ. 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ- 1Η Σ.Σ. Δ.Ε. ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 
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Χαρτογραφική Απεικόνιση 

 

Πρόκειται για το στενό στη βόρεια πλευρά των Λευκών Ορέων της Κρήτης, με εκτεταμένα πεύκα και 

αειθαλή δάση. Στο φαράγγι υπάρχουν ενδημικά φυτά, θηλαστικά (Ruicapra rupicapra balcanica (Αγριόγιδα), 

(Χρυσαητός), Caprimulgus 

Gyps fulvus (Όρνιο), Lullula arborea 

  
Gypaetus barbatus 

aureus 

 

 

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 

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 

γάλο αριθμό από ενδημικά και άλλα σπάνια φυτά. Στα πουλιά στα οποία 

συμπεριλαμβάνεται ο Aquilla chrysaetos (Χρυσαετός), τα Gyps fulvus (Όρνεα) και o Gypaetus barbatus 
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(Γυπαετός). Απαράμιλλη πανίδα με το μοναδικό πληθυσμό στην Ευρώπη του καθαρού Capra aegag

cretensii (Κρητικό Αγριόγιδο) και άλλων ενδημικών υποειδών πανίδας.

 

 Καταφύγια Άγριας Ζωής

Στην περιοχή μελέτης συναντάται ένα Καταφύγιο Άγριας Ζωής, το οποίο έχει οριοθετηθεί για την 

προστασία ποικίλων θηραμάτων που διαθέτει:

Πίνακας Α.3.1.5.: 

Ονομασία Έκταση

Στύλου – Κατωχωρίου τ. 

Δήμων Αρμενίων & 

Κεραμιών 

10156,73 

στρέμματα

 

 Εκτροφεία Θηραμάτων

Επίσης και όσον αφορά τα εκτροφεία θηραμάτων, δεν υπάρχουν οριοθετημένα εντός της μελετώμενης 

Δημοτικής Ενότητας. Σε επίπεδο Δήμου Χανίων, ιδρύθηκε το Καταφύγιο Θηραμάτων στη νησίδα Αγ. Θεόδωροι 

(Θεοδωρού) με τις Αποφάσεις 147049/223/07

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 
(Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

 
ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

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

cretensii (Κρητικό Αγριόγιδο) και άλλων ενδημικών υποειδών πανίδας. 

Καταφύγια Άγριας Ζωής 

Στην περιοχή μελέτης συναντάται ένα Καταφύγιο Άγριας Ζωής, το οποίο έχει οριοθετηθεί για την 

προστασία ποικίλων θηραμάτων που διαθέτει: 

Πίνακας Α.3.1.5.: Καταφύγια Άγριας Ζωής Δ.Ε. Κεραμειών

Έκταση Απόφαση Χαρτογραφική Απεικόνιση

10156,73 

στρέμματα 

4702/26-07-2002/ 

ΦΕΚ 1144/03-09-

2002 

104169/132/16-

01-2014/ΦΕΚ 

62Δ/05-03-2014 

Εκτροφεία Θηραμάτων 

Επίσης και όσον αφορά τα εκτροφεία θηραμάτων, δεν υπάρχουν οριοθετημένα εντός της μελετώμενης 

Δημοτικής Ενότητας. Σε επίπεδο Δήμου Χανίων, ιδρύθηκε το Καταφύγιο Θηραμάτων στη νησίδα Αγ. Θεόδωροι 

(Θεοδωρού) με τις Αποφάσεις 147049/223/07-10-1953/ΦΕΚ9133Β/16-03-1954 και 36523/1881/15

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- 1Η Σ.Σ. Δ.Ε. ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ
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(Γυπαετός). Απαράμιλλη πανίδα με το μοναδικό πληθυσμό στην Ευρώπη του καθαρού Capra aegagrus 

Στην περιοχή μελέτης συναντάται ένα Καταφύγιο Άγριας Ζωής, το οποίο έχει οριοθετηθεί για την 

Δ.Ε. Κεραμειών 

Χαρτογραφική Απεικόνιση 

 

Επίσης και όσον αφορά τα εκτροφεία θηραμάτων, δεν υπάρχουν οριοθετημένα εντός της μελετώμενης 

Δημοτικής Ενότητας. Σε επίπεδο Δήμου Χανίων, ιδρύθηκε το Καταφύγιο Θηραμάτων στη νησίδα Αγ. Θεόδωροι 

1954 και 36523/1881/15-05-

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

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 χρησιμοπ

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

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

πρόσωπα. 

Επίσης υπάρχουν τα Μοναστηριακά

διακατεχόμενα ή στα ιδιωτικά δάση, καθώς και τα 

Δημόσιο και την επικαρπία έχουν οι ιδιώτες.

Η συνολική έκταση κατά μορφές δασοπονικής εκμετάλλευσης, διακρίνε

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 οικονομικώς εκμεταλλευόμενα 

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 απειλούν τα δάση του Δήμου Χανίων διακρίνονται σε οργανικούς και 

ανόργανους παράγοντες. 

1. Οργανικοί παράγοντες 

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

Νομικό Πρόσωπο του Δήμου. 

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

οι δε διακάτοχοι (Δήμος – 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 φυσικά ή νομικά 

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 οικονομικώς εκμεταλλευόμενα 

δάση προορίζονται για τη διηνεκή παραγωγή ξύλου. 

ερικώς 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- 1Η Σ.Σ. Δ.Ε. ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ

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, 

Συνεταιρισμοί) ασκούσαν και ασκούν ήδη περιορισμένα δικαιώματα 

οιήσουν αυτά για άλλους εκτός της δασικής 

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

α 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 

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

το πρόβλημα καθίσταται μικρότερο καθώς έχει ελαττωθεί σημαντικά ο αριθμός των 

βοσκόντων ζώων 

σημαίνει ότι το πρόβλημα έχει εκλείψει. Τα σημάδια

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 μετανά

συνθηκών. 

iii.  Έντομα – μύκητες κλπ

Δεν υπάρχει ιδιαίτερο πρόβλημα στα δάση τηε μελετώμενης περιοχής, ικανό να απαιτήσει 

ιδιαίετρους χειρισμούς για να αντιμετωπιστεί. Έχουν παρατηρηθεί κάποιες μικρές 

προσβολές από φ

γηραιών ατόμων δρυός από Viscum Album, αντιμετωπίζεται με τις καλλιεργητικές 

εξυγιαντικές επεμβάσεις (υλοτομίες).

iv. Κλαδονομή - Λαθροϋλοτομίες

Κατά τη διάρκεια του χειμώνα, οι κάτοικοι

φαινόμενο που παρατηρείται σε συστάδες πλησίον των οποίων υπάρχουν μαντριά. Αυτό σε 

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

ύλη, δημιουργεί σημαντικό πρόβλημα στην ανάπτυ

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 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 

στο ελάχιστο. 

ii. Πυρκαγιές 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
(Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

 
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 

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 – 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, 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 

γηραιών ατόμων δρυός από Viscum Album, αντιμετωπίζεται με τις καλλιεργητικές 

εξυγιαντικές επεμβάσεις (υλοτομίες). 

Λαθροϋλοτομίες 

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

φαινόμενο που παρατηρείται σε συστάδες πλησίον των οποίων υπάρχουν μαντριά. Αυτό σε 

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

ύλη, δημιουργεί 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 

ν 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 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ  ΣΧΕΔΙΟΥ 
(Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ  ΔΗΜΩΝ ΕΛ. 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ- 1Η Σ.Σ. Δ.Ε. ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 

Σελ. 31 από 158 

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 

γιδοπροβάτων που έβοσκαν στα δάση. Σήμερα 

το πρόβλημα καθίσταται μικρότερο καθώς έχει ελαττωθεί σημαντικά ο αριθμός των 

έχουν αλλάξει οι κοινωνικοοικονομικές συνθήκες -, χωρίς όμως αυτό να 

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 

στευσης και αλλαγής των κοινωνικοοικονομικών 

Δεν υπάρχει ιδιαίτερο πρόβλημα στα δάση τηε μελετώμενης περιοχής, ικανό να απαιτήσει 

ιδιαίετρους χειρισμούς για να αντιμετωπιστεί. Έχουν παρατηρηθεί κάποιες μικρές 

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

γηραιών ατόμων δρυός από Viscum Album, αντιμετωπίζεται με τις καλλιεργητικές – 

μαζεύουν κλαριά για τις ανάγκες των ζώων, 

φαινόμενο που παρατηρείται σε συστάδες πλησίον των οποίων υπάρχουν μαντριά. Αυτό σε 

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

ξη των δρυοσυστάδων (αναστολή 

Οι κίνδυνοι από χιονοθλασσίες και ανεμορραγίες είναι ελάχιστοι και συνίστανται στην 

εκρίζωση ή αποκορύφωση ατόμων σε περίπτωση πολλών χιονών και επακολούθηση 

ν 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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Η σύνθεση των δασοπονικών ειδών στα δάση του Δήμου Χανίων, τα καθιστούν ανθεκτικά 

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

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

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 πλατύφ

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 

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 μπορο

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 δασοπονι

η αναμόχλευση των ειδών θα μπορούσε να βοηθήσει.

v. Χείμαρροι 

Στους χειμάρρους που διατρέχουν τα δάση του Δήμου Χανίων, δεν χρειάζονται 

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

προστατεύει από φαινόμενα έντον

 

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 πο

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

από τις πολλαπλές ωφέλειες του δάσους.

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
(Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

 
ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

Η σύνθεση των δασοπονικών ειδών στα δάση του Δήμου Χανίων, τα καθιστούν ανθεκτικά 

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

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

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 

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 

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 δασοπονι

η αναμόχλευση των ειδών θα μπορούσε να βοηθήσει. 

Στους χειμάρρους που διατρέχουν τα δάση του Δήμου Χανίων, δεν χρειάζονται 

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 

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 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. 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ  ΣΧΕΔΙΟΥ 
(Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ  ΔΗΜΩΝ ΕΛ. 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ- 1Η Σ.Σ. Δ.Ε. ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 

Σελ. 32 από 158 

Η σύνθεση των δασοπονικών ειδών στα δάση του Δήμου 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 

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 

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

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

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 

ύν 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 

Στους χειμάρρους που διατρέχουν τα δάση του Δήμου Χανίων, δεν χρειάζονται 

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

Με την ορθολογική 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 

ιότητας των παραγόμενων προϊόντων και ιδιαίτερα της παραγωγής 

εξασφάλιση θέσεων εργασίας μέσα 
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ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

 

 

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 καρπώσε

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 αποσα

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 εδάφους και συνέπεια της διήθησης των 

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

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 επιδράσει

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 Χανίων και 

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.

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
(Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

 
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 καρπώσε

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 

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 

ωμάτων 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 

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 να οδηγούνται οι 

μελλοντικοί δασοκομικοί χειρισμοί κατά την διαχείριση και εκμετάλλευσή του. 

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

ερο 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 Χανίων και 

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

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

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

 

(Πηγή: Υπουργείο Γεωργίας) 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ  ΣΧΕΔΙΟΥ 
(Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ  ΔΗΜΩΝ ΕΛ. 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ- 1Η Σ.Σ. Δ.Ε. ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 

Σελ. 33 από 158 

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 

ρθριτικών 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 

ωμάτων 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 

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 

ς 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 

ερο 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 

Σύμφωνα με τον χάρτη δασών της Ελλάδας του Υπουργείου 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. 

Επίσης, υπάρχει μια έκταση που καλύπτεται με αείφυλλα πλατύφυλλα στο ανατολικό όριο του Δήμου. 
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Σχέδιο Α.3.1.1.

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 κέδ

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 στην περιοχή μελέτης και επειδή το υπ΄αρίθμ. 1278/04

2015 έγγραφό μας προς την Αρμόδια Διεύθυνση Δασών κατά τη σύνταξη του παρόντος Σταδίου της μελέτης 

δεν έχει εισέτι απαντηθεί όσον αφορά τις δασικές 

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

Στη Δημοτική Ενότητα Κεραμειών υπάρχουν 

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 συλλέχθηκαν από την 

Ομάδα Μελέτης) παρουσιάζονται στον παρακάτω Πίνακα.

Πίνακας Α.3.1.6.: 

ΑΠΟΦΑΣΗ  

5549/2013 Περιφ. Κρήτης
7274/2012 Περιφ. Κρήτης

3867/ 14-6-2012 Περιφ. Κρήτης
3531/20−5−2015 (άρση αναδάσωσης)

2965/2012 Αποκ. Διοίκησης Κρήτης

6116/20−9−2012 Αποκ. Διοίκησης Κρήτης

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
(Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

 
ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

Σχέδιο Α.3.1.1.: Χάρτης δασών ευρύτερης περιοχής μελέτης

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 κέδ

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 

άσεις. 

Επειδή δεν υπάρχει Δασικό κτηματολόγιο στην περιοχή μελέτης και επειδή το υπ΄αρίθμ. 1278/04

2015 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 

ικών 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 

Στη Δημοτική Ενότητα Κεραμειών 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 συλλέχθηκαν από την 

δα Μελέτης) παρουσιάζονται στον παρακάτω Πίνακα. 

Πίνακας Α.3.1.6.: Κηρυγμένες αναδασωτέες εκτάσεις περιοχής μελέτης

ΘΕΣΗ 

Περιφ. Κρήτης τοποθεσία Γέρο Λάκκος 
Περιφ. Κρήτης θέση Γυρόκαμπος Τ.Κ. Μαλάξας 

Περιφ. Κρήτης 
άρση αναδάσωσης) 

Κοπράνα Τ.Κ. Μαλάξας 

Αποκ. Διοίκησης Κρήτης Κοπράνα Τ.Κ. Μαλάξας 

Αποκ. Διοίκησης Κρήτης 

δασική έκταση που 
αποτελεί την ζώνη κατάληψης του 
παρανόμως διανοιχθέντος δρόμου 
μήκους 2.311 μέτρων και μέσου 
πλάτους 5,5 μέτρων στη θέση 

«Άγιος Εσταυρωμένος» των Δ.Ε. 
Σούδας και Κεραμειών 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ  ΣΧΕΔΙΟΥ 
(Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ  ΔΗΜΩΝ ΕΛ. 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ- 1Η Σ.Σ. Δ.Ε. ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 

Σελ. 34 από 158 

: Χάρτης δασών ευρύτερης περιοχής μελέτης 

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 

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 

Επειδή δεν υπάρχει Δασικό κτηματολόγιο στην περιοχή μελέτης και επειδή το υπ΄αρίθμ. 1278/04-11/08-12-

2015 έγγραφό μας προς την Αρμόδια Διεύθυνση Δασών κατά τη σύνταξη του παρόντος Σταδίου της μελέτης 

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 

ικών 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. 

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 συλλέχθηκαν από την 

Κηρυγμένες αναδασωτέες εκτάσεις περιοχής μελέτης 

ΕΚΤΑΣΗ (στρμ) 

6 στρ 
19.774 τ.μ. 

109.188,43 τ.μ. 

εκχερσωμένες 
εκτάσεις 

Β εμβαδού 
102.615,70 τ.μ. 

Δάσους, Γ 
εμβαδού 221,46 

τ.μ. δασικής 
έκτασης και Δ 

εμβαδού 
76.679,48 τ.μ 

αποτελεί την ζώνη κατάληψης του 
παρανόμως διανοιχθέντος δρόμου 
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ΑΠΟΦΑΣΗ  

2687/2012 Αποκ. Διοίκησης Κρήτης
961/2009 Περιφ. Κρήτης
563/2009 Περιφ. Κρήτης
1078/2007 Περιφ. Κρήτης
4145/2006 Περιφ. Κρήτης

4569/14−9−1995 Περιφ. Κρήτης
2409/03.05.2010 Αποκ. Διοίκησης Κρήτης

(ανάκληση εν μέρει της 4569/1995)
3107/15-6-2011 Αποκ. Διοίκησης Κρήτης

(συμπλήρωση της 3107/2011)
 

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 την ατμόσφαιρα μέσα στην 

 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 

πρόγραμμα «Leader» τη διαμονή σε αγροτοτουριστικά καταλύματα. Τέτοια καταλύματα στην περιοχή μελέτης 

υπάρχουν στη Θέρισο, στα Χανιά και στα Περιβόλια.

 Μονοπάτια – Διαδρομές Μελέτης της Φύσης

 Ευρωπαϊκό μονοπάτι μεγάλων διαδρομών Ε4

Το Ευρωπαϊκό μονοπάτι μεγάλων διαδρομών Ε4

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

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, σηματοδοτημένες 

διαδρομές. Οι παραθαλάσσιες διαδρομέ

διάρκεια του έτους. Προτεινόμενες διαδρομές του Ε4 στο Νομό Χανίων είναι:

1. Καστέλι Κισάμου-Σφηνάρι

2. Σφηνάρι-Μονή Χρυσοσκαλίτισσας

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
(Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

 
ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

ΘΕΣΗ 

Αποκ. Διοίκησης Κρήτης Ξερόκαμπος Τ.Κ. Μαλάξας 
Περιφ. Κρήτης περιοχή του χωριού Μαλάξα 
Περιφ. Κρήτης περιοχή του χωριού Λούλος 
Περιφ. Κρήτης περιοχή Γέρο−Λάκκος 
Περιφ. Κρήτης περιοχή Γέρο−Λάκκος 

Περιφ. Κρήτης 
Αποκ. Διοίκησης Κρήτης 

(ανάκληση εν μέρει της 4569/1995) 
Αποκ. Διοίκησης Κρήτης 

(συμπλήρωση της 3107/2011) 

Αγία Μαρίνα - Αλιγάνου Κοινοτήτων 
Νεροκούρου, Μαλάξας, 

Κοντοπούλων 

 

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.

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 

χώρα, αποτελεί μια από τις πιο αυθεντικές περιοχές της Κρήτης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί με το 

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 

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

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

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 

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, σηματοδοτημένες 

διαδρομές. 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 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ  ΣΧΕΔΙΟΥ 
(Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ  ΔΗΜΩΝ ΕΛ. 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ- 1Η Σ.Σ. Δ.Ε. ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 

Σελ. 35 από 158 

ΕΚΤΑΣΗ (στρμ) 

295.682 τ.μ. 
140.895 τ.μ. 
19.051 τ.μ. 

213 στρ 
180 στρ 

ων 
943 στρ 

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

οποία ζει και κινείται ο άνθρωπος. 

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 

χώρα, αποτελεί μια από τις πιο αυθεντικές περιοχές της Κρήτης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί με το 

πρόγραμμα «Leader» τη διαμονή σε αγροτοτουριστικά καταλύματα. Τέτοια καταλύματα στην περιοχή μελέτης 

, ξεκινά από τα Πυρηναία, διασχίζει 

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

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 

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 

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 

ς του Ε4 στη δυτική και νότια Κρήτη είναι προσβάσιμες καθ’ όλη τη 
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3. Χρυσοσκαλίτισσα-Παλαιόχωρα

4. Παλαιόχωρα-Σούγια, 14.5 χλμ., Άνοιξη 

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

6. Αγία Ρουμέλη-Λουτρό, 13 χλμ., όλο το χρόνο

7. Λουτρό-Φραγκοκάστελο,

8. Σούγια - Κουστογέρακο-

9. Σούγια-Φαράγγι Αγίας Ειρήνης,

10. Ομαλός-Αγία Ρουμέλη,

Στην ευρύτερη περιοχή μελέτης βρίσκεται τμήμα του Ε4 το οποίο διέρχε

φαίνεται και στον Χάρτη Α.3.1., που συνοδεύει την παρούσα μελέτη.

Ο Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Χανίων στην προσπάθεια του να προωθήσει τον οικολογικό τουρισμό, 

σηματοδότησε δέκα (10) διαδρομές (διαφορετικές από τις αντίσ

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 

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 εκατοστ

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 

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: Πρά

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 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
(Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

 
ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

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 

Στην ευρύτερη περιοχή μελέτης βρίσκεται τμήμα του Ε4 το οποίο διέρχεται από τη Δ.Ε. Κεραμειών, όπως 

φαίνεται και στον Χάρτη Α.3.1., που συνοδεύει την παρούσα μελέτη. 

Ο Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Χανίων στην προσπάθεια του να προωθήσει τον οικολογικό τουρισμό, 

σηματοδότησε δέκα (10) διαδρομές (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 

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

ς αυτές, οι οποίες χαρακτηρίστηκαν σαν Δίκτυο Πράσινων Διαδρομών Νομού Χανίων

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

μονοπατιών, το οποίο προσπαθεί να αναδείξει ο Σύλλογος. 

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 εκατοστ

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 

ιαδρομές 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: Πρά

λευκό τετράγωνο φόντο.  

ΣΠΗΛΙΑ ΠΟΛΥΦΗΜΟΥ - ΣΟΥΓΙΑ  

Ώρες πορείας: 4, η διαδρομή μας οδηγεί στην Σούγια από το παραλιακό Ε4 Σήμανση: Λευκό και 

μπλε (παραλληλόγραμμα).  

Καταφύγιο ΒΟΛΙΚΑ – ΚΟΡΥΦΗ ΣΠΑΘΙ, υψ. 2.046 μέτρα  

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ  ΣΧΕΔΙΟΥ 
(Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ  ΔΗΜΩΝ ΕΛ. 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ- 1Η Σ.Σ. Δ.Ε. ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ
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ται από τη Δ.Ε. Κεραμειών, όπως 

Ο Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Χανίων στην προσπάθεια του να προωθήσει τον οικολογικό τουρισμό, 

τοιχες που συνιστούν το Ε4) στην ευρύτερη 

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. 

Δίκτυο Πράσινων Διαδρομών Νομού Χανίων, λειτουργούν 

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

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 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 



 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

 

 

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, επιστροφή πάλι στο Βόλικα Σήμανση: Λευκό και κίτρινο 

(παραλληλόγραμμα).  

6. ΤΑΥΡΗ – ΣΦΑΚΙΑΝΟ ΦΑΡΑΓΓΙ 

Ώρες πορείας: 6, διάσχιση του ομώνυμου φαραγγιού, προσέγγιση με Ε4 από Ασκύφου Σήμανση: 

Μπλε μικρό τετράγωνο σε

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 Αγία Ρουμέλη από το παραλιακό Ε4 Σήμανση: 

Λευκό και κόκκινο (παραλληλόγραμμα). 

9. ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΦΑΚΙΩΝ 

Ώρες πορείας: 2 η ανάβαση, επιστροφή πάλι στον Άγιο Ιωάννη Σήμανση: Μπλε κύκλος σε 

τετράγωνο φόντο. 

10. ΓΩΝΙ ΑΣΚΥΦΟΥ ΣΦΑΚΙΩΝ 

Ώρες πορείας: 5 η κατάβαση, διάσχιση του ομώνυμου φαραγγιού Σήμανση: Πράσινος κύκλος σε 

λευκό τετράγωνο φόντο.

Οι διαδρομές αυτές βρίσκονται στην περιοχή των Λευκών Ορ

Δεκατέσσερα χιλιόμετρα νοτιοδυτικά από τα Χανιά στο 

διαδρομή, στην διαδρομή προς το χωριό και δίπλα από το 

 Λοιπές ορεινές διαδρομές (με αφετηρία το καταφύγιο Βόλικα)

1. Βόλικας - Σπαθί - Άγιο Πνεύμα: Σταυρού Σελί 

επιθυμεί ο πεζοπόρος ανάβαση στην κορυφή 

κατάβαση στις Ρουσιές όπου φθάνει όχημα από

Ανώπολη 11,30 ώρες. 

2. Από Κατσιβέλι στην κορυφή Φανάρι ή Κάστρο, οροπέδιο Νιάτο, καταφύγιο Ταύρης και κάθοδος στ

Ασκύφου Σφακιών (11ώρες). 

3. Από Βόλικα στο καταφύγιο Καλλέργη 

4. Από Βόλικα, Σπάθι, Αγιο Πνεύμα και κάθοδος στις Γούρνες Αποκορώνου (υψόμ. 1.160 μ.) όπου φθάνει 

όχημα. Πεζοπορία από Βόλικα (8 ώρες

Καρές είναι άλλη 1,30 ώρα. 

5. Βόλικας, Λιβάδα, Ποταμός Καλόκαμπος, Σαμαριά, Αγία Ρούμελη 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
(Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

 
ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

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  

Ώρες πορείας: 2 η ανάβαση, επιστροφή πάλι στον Άγιο Ιωάννη Σήμανση: Μπλε κύκλος σε 

10. ΓΩΝΙ ΑΣΚΥΦΟΥ ΣΦΑΚΙΩΝ – ΑΜΠΕΛΟΣ – ΑΣΦΕΝΔΟΥ – ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 

Ώρες πορείας: 5 η κατάβαση, διάσχιση του ομώνυμου φαραγγιού Σήμανση: Πράσινος κύκλος σε 

λευκό τετράγωνο φόντο. 

Οι διαδρομές αυτές βρίσκονται στην περιοχή των Λευκών Ορέων και εκτός της περιοχής μελέτης.

Δεκατέσσερα χιλιόμετρα νοτιοδυτικά από τα Χανιά στο φαράγγι του Θερίσου

, στην διαδρομή προς το χωριό και δίπλα από το δρόμο. 

Λοιπές ορεινές διαδρομές (με αφετηρία το καταφύγιο Βόλικα) 

Άγιο Πνεύμα: Σταυρού Σελί - Λιβάδο Σβουριχτή - Κατσιβέλι Μιτάτο και από εκεί, αν 

επιθυμεί ο πεζοπόρος ανάβαση στην κορυφή Παχνες σε υψόμετρο 2.453 μ. την ψηλότερη στα Λευκά Όρη και 

κατάβαση στις Ρουσιές όπου φθάνει όχημα από Ανώπολη. Βόλικα - Κατσιβέλι 6 ώρες, Ρούσιες 8,30 ώρες και 

2. Από Κατσιβέλι στην κορυφή Φανάρι ή Κάστρο, οροπέδιο Νιάτο, καταφύγιο Ταύρης και κάθοδος στ

Από Βόλικα στο καταφύγιο Καλλέργη - Ομαλό με εξωτερική διαδρομή Λευκών Ορέων 

Από Βόλικα, Σπάθι, Αγιο Πνεύμα και κάθοδος στις Γούρνες Αποκορώνου (υψόμ. 1.160 μ.) όπου φθάνει 

ώρες). Από Αγιο Πνεύμα ώρες 4. Αν συνεχισθεί η πεζοπορία από Γούρνες στις 

Βόλικας, Λιβάδα, Ποταμός Καλόκαμπος, Σαμαριά, Αγία Ρούμελη (11 ώρες). 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ  ΣΧΕΔΙΟΥ 
(Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ  ΔΗΜΩΝ ΕΛ. 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ- 1Η Σ.Σ. Δ.Ε. ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ
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Ώρες πορείας: 5:30 η ανάβαση, επιστροφή πάλι στους Κάμπους Σήμανση: Κίτρινος κύκλος σε 

Ώρες πορείας: 2 η ανάβαση, 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 

Ώρες πορείας: 2 η κατάβαση, με κατάληξη στην Αγία Ρουμέλη από το παραλιακό Ε4 Σήμανση: 

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 

έων και εκτός της περιοχής μελέτης. 

φαράγγι του Θερίσου, υπάρχει αναρριχητική 

 

Κατσιβέλι Μιτάτο και από εκεί, αν 

2.453 μ. την ψηλότερη στα Λευκά Όρη και 

Κατσιβέλι 6 ώρες, Ρούσιες 8,30 ώρες και 

2. Από Κατσιβέλι στην κορυφή Φανάρι ή Κάστρο, οροπέδιο Νιάτο, καταφύγιο Ταύρης και κάθοδος στο 

Ομαλό με εξωτερική διαδρομή Λευκών Ορέων (8 ώρες). 

Από Βόλικα, Σπάθι, Αγιο Πνεύμα και κάθοδος στις Γούρνες Αποκορώνου (υψόμ. 1.160 μ.) όπου φθάνει 

Αν συνεχισθεί η πεζοπορία από Γούρνες στις 



 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

 

 

6. Βόλικας, Λιβάδα, Ποταμός φαράγγι Ελυγιά 

 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 προσφέρ

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, ι

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. Συ

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 

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. 

 Φαράγγι του Δίκταμου

Στην περιοχή μελέτης συναντάται 

από το χωριό Κατωχώρι Κυδωνίας κοντά στα Κεραμειά και καταλήγει στον οικισμό Φαράγγι του χωριού Στύλος 

στον Αποκόρωνα. Γι’ αυτό είναι επίσης γνωστό με το όνομα Φαράγγι Κατεχώρι ή Φαράγγι Στύλου.

Βρίσκεται σε υψόμετρο 300 μέτρων, απέχοντας 21 χιλιόμετρα από τα Χανιά και η διάσχισή του διαρκεί από 

3-4 ώρες. 

Το χαρακτηριστικό στοιχείο του Δικτάμου που το κάνει να ξ

και της Κρήτης είναι ότι η κατεύθυνσή του δεν είναι από βορρά προς νότο όπως συνηθίζεται, αλλά από την 

ανατολή προς τη δύση, δηλαδή πηγαίνει παράλληλα με την ακτογραμμή της Κρήτης.

Η πεζοπορία μέσα στο φαράγγι δ

σκαρφάλωμα, και διαρκεί περίπου 3 ώρες. Το φαράγγι είναι πολύ όμορφο και καταπράσινο με τεράστια 

πλατάνια κι αστύρακες συνιστώντας ένα πανέμορφο δάσος

φύεται το ενδημικό βότανο της Κρήτης, ο δίκταμος ή έρωντας

Μετά το πέρας της μισής διαδρομής ξεπροβάλλουν οι εντυπωσιακές κάθετες πλαγιές του φαραγγιού που 

προκαλούν δέος και θαυμασμό στον πεζοπόρο.

σημαντικά. 
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ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

Βόλικας, Λιβάδα, Ποταμός φαράγγι Ελυγιά - Αγ. Ρούμελη ή Ποταμός - Αγ. Ιωάννης Σφακιών 

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

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. Συχνά παρατηρούνται τα ίχνη των ανθρώπων που 

έζησαν σ' αυτά: στάνες 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 

αράγγι του Δίκταμου 

Στην περιοχή μελέτης συναντάται το φαράγγι του Δίκταμου το οποίο ξεκινάει 21km ανατολικά των Χανίων, 

από το χωριό Κατωχώρι Κυδωνίας κοντά στα Κεραμειά και καταλήγει στον οικισμό Φαράγγι του χωριού Στύλος 

. Γι’ αυτό είναι επίσης γνωστό με το όνομα Φαράγγι Κατεχώρι ή Φαράγγι Στύλου.

Βρίσκεται σε υψόμετρο 300 μέτρων, απέχοντας 21 χιλιόμετρα από τα Χανιά και η διάσχισή του διαρκεί από 

Το χαρακτηριστικό στοιχείο του Δικτάμου που το κάνει να ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα φαράγγια των Χανίων 

και της Κρήτης είναι ότι η κατεύθυνσή του δεν είναι από βορρά προς νότο όπως συνηθίζεται, αλλά από την 

ανατολή προς τη δύση, δηλαδή πηγαίνει παράλληλα με την ακτογραμμή της Κρήτης. 

Η πεζοπορία μέσα στο φαράγγι δεν είναι ιδιαίτερα εύκολη, καθώς υπάρχουν σημεία που θέλουν 

σκαρφάλωμα, και διαρκεί περίπου 3 ώρες. Το φαράγγι είναι πολύ όμορφο και καταπράσινο με τεράστια 

συνιστώντας ένα πανέμορφο δάσος, ενώ έχει πολλές κρημνώδεις πλαγιές στις οποί

φύεται το ενδημικό βότανο της Κρήτης, ο δίκταμος ή έρωντας. 

Μετά το πέρας της μισής διαδρομής ξεπροβάλλουν οι εντυπωσιακές κάθετες πλαγιές του φαραγγιού που 

προκαλούν δέος και θαυμασμό στον πεζοπόρο. Η βλάστηση  και η φυτοκάλυψη προς την έξοδο αραιώνει 
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Αγ. Ιωάννης Σφακιών (9 ώρες). 

Στο Νομό Χανίων βρίσκονται, περισσότερα από εξήντα φαράγγια, μικρά ή μεγάλα, ευκολοδιάβατα ή 

. Εκτός από την ομορφιά και την 

για δράκους και νεράιδες, για καλά και κακά 

πνεύματα που έχουν εκεί τα λημέρια τους, πεντακάθαρες πηγές νερού ή γραφικά βυζαντινά εκκλησάκια σε 

ηρωϊκές για τους επαναστάτες 

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 

χνά παρατηρούνται τα ίχνη των ανθρώπων που 

έζησαν σ' αυτά: στάνες αιγοπροβάτων, νερόμυλους και υδροπρίονα, καμίνια για ασβέστη ή κάρβουνο και 

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 

ξεκινάει 21km ανατολικά των Χανίων, 

από το χωριό Κατωχώρι Κυδωνίας κοντά στα Κεραμειά και καταλήγει στον οικισμό Φαράγγι του χωριού Στύλος 

. Γι’ αυτό είναι επίσης γνωστό με το όνομα Φαράγγι Κατεχώρι ή Φαράγγι Στύλου. 

Βρίσκεται σε υψόμετρο 300 μέτρων, απέχοντας 21 χιλιόμετρα από τα Χανιά και η διάσχισή του διαρκεί από 

εχωρίζει από τα υπόλοιπα φαράγγια των Χανίων 

και της Κρήτης είναι ότι η κατεύθυνσή του δεν είναι από βορρά προς νότο όπως συνηθίζεται, αλλά από την 

 

εν είναι ιδιαίτερα εύκολη, καθώς υπάρχουν σημεία που θέλουν 

σκαρφάλωμα, και διαρκεί περίπου 3 ώρες. Το φαράγγι είναι πολύ όμορφο και καταπράσινο με τεράστια 

, ενώ έχει πολλές κρημνώδεις πλαγιές στις οποίες 

Μετά το πέρας της μισής διαδρομής ξεπροβάλλουν οι εντυπωσιακές κάθετες πλαγιές του φαραγγιού που 

και η φυτοκάλυψη προς την έξοδο αραιώνει 
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 Φαράγγι του Αγ. Γεωργίου (Αλετρουβάρι ή Κυκλάμινου)

Είναι ένα όχι πολύ γνωστό, αλλά μοναδικό σε βλάστηση 

μεγαλύτερο τμήμα του βρίσκεται στα Κεραμιά αλλά δυστυχώς έχει, στο αρχικό τμήμα 

σκουπιδότοπος. 

Η είσοδος του βρίσκεται στο κυπαρισσόδασος του χωριού 

εισέλθει και από τον οικισμό Αγίου Γεωργίου Κεραμιών και να αποφύγει τα πολλ

κατά δύο ώρες τη διαδρομή του. Η συνολική διάβασή του χρειάζεται τρεις ώρες.

 
 Ορειβατικό καταφύγιο Βόλικα

Το καταφύγιο Βόλικα βρίσκεται σε υψόμετρο 1450m κοντά στους Κάμπους Κεραμιών στα βόρεια Λευκά 

Όρη. Η πρόσβαση γίνεται με 3 ώρες πεζοπορία από τους Κάμπους, ενώ το κοντινότερο

χωματόδρομος από το χωριό Μαδαρό απέχει 10 λεπτά πορείας. Από το καταφύγιο αυτό μπορεί να περπατήσει 

κάποιος στις κοντινότερες κορφές, προς όλες τις κατευθύνσεις.

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
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ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

 

 

Αγ. Γεωργίου (Αλετρουβάρι ή Κυκλάμινου) 

Είναι ένα όχι πολύ γνωστό, αλλά μοναδικό σε βλάστηση (πραγματικός βοτανικός κήπος

ρίσκεται στα Κεραμιά αλλά δυστυχώς έχει, στο αρχικό τμήμα 

ρίσκεται στο κυπαρισσόδασος του χωριού Αλετρουβάρι αλλά μπορεί ο πεζοπόρος να 

Αγίου Γεωργίου Κεραμιών και να αποφύγει τα πολλά σκουπίδια και να 

Η συνολική διάβασή του χρειάζεται τρεις ώρες. 

Ορειβατικό καταφύγιο Βόλικα 

Το καταφύγιο Βόλικα βρίσκεται σε υψόμετρο 1450m κοντά στους Κάμπους Κεραμιών στα βόρεια Λευκά 

Όρη. Η πρόσβαση γίνεται με 3 ώρες πεζοπορία από τους Κάμπους, ενώ το κοντινότερο

χωματόδρομος από το χωριό Μαδαρό απέχει 10 λεπτά πορείας. Από το καταφύγιο αυτό μπορεί να περπατήσει 

κάποιος στις κοντινότερες κορφές, προς όλες τις κατευθύνσεις. 
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πραγματικός βοτανικός κήπος) φαράγγι. Το 

ρίσκεται στα Κεραμιά αλλά δυστυχώς έχει, στο αρχικό τμήμα δημιουργηθεί ένας 

αλλά μπορεί ο πεζοπόρος να 

σκουπίδια και να συντομέψει 

Το καταφύγιο Βόλικα βρίσκεται σε υψόμετρο 1450m κοντά στους Κάμπους Κεραμιών στα βόρεια Λευκά 

Όρη. Η πρόσβαση γίνεται με 3 ώρες πεζοπορία από τους Κάμπους, ενώ το κοντινότερο σημείο όπου φτάνει 

χωματόδρομος από το χωριό Μαδαρό απέχει 10 λεπτά πορείας. Από το καταφύγιο αυτό μπορεί να περπατήσει 
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Το καταφύγιο είναι το παλαιότερο καταφύγιο της Κρήτης, καθώς κτίστηκε το 

2006. Μπορεί να φιλοξενήσει 30 άτομα και είναι διαθέσιμο κατόπιν συνεννοήσεως με τον υπεύθυνο σύλλογο 

για τη λειτουργία του, δηλαδή τον Ορειβατικό Σύλλογο Χανίων (eoshanion.gr).

Η θέρμανση γίνεται με σόμπες και τζάκι, ηλεκτρισμός 

υπάρχουν και τουαλέτες μέσα στο καταφύγιο

 Κορυφές 

Στην ευρύτερη περιοχή μελέτης υπάρχουν οι παρακάτω κορυφές.

 Κορυφή Ελευθέριος Βενιζέλος

Η κορυφή Ελευθέριος Βενιζέλος μέχρι το 1936 ήταν γνωστή απλώς 

αναφέρεται σε κείμενα και σαν Μικρή Μαύρη, μιας και είναι λίγα μέτρα χαμηλότερη από 

ονομαζόμενη Μεγάλη Μαύρη, ανάμεσα στις κορφές Σπάθι και Όρνιο, που φθάνει τα 2.105 μέτρα

στην κορφή Βενιζέλου μπορεί να πραγματοποιηθεί από τρεις διαδρομές:

α) Από το καταφύγιο Βόλικα μέσω κορυφής Σπάθι 

ωρών, 

β) Από Ψυχρό Πηγάδι - Θυμόλακα με πεζοπορία από Θυμόλακα 

γ) Από τον ορεινό δρόμο Θέρισο 

Η κορυφή αυτή παρουσιάζει μια φοβερή όψη μαύρου χρώματος και διαμόρφωσης πετρωμάτων που 

δικαιολογεί και την παλαιά ονομασία της.

και με περίεργα σχήματα, σαν να προέρχ

απόκοσμο κύμα φωτιάς και λάβας. 

τάφκοι πολλοί. 

Με πρωτοβουλία του Ελληνικού Ορειβατικού Συλλόγου αποφασίστηκε το 1936 η μετο

κορυφής, επειδή έχει μια καλή όψη και ορατότητα και από Χανιά, σε κορφή Ελευθερίου Βενιζέλου για να 

τιμηθεί ο Εθνάρχης που πέθανε εκείνη τη χρονιά και πρωτοστάτησε στους αγώνες για την Ένωση της Κρήτης 

με την Ελλάδα και εδημιούργησε την Ε

Για να στηθεί το μνημείο στην κορφή αυτή εργάσθηκαν υπεράνθρωπα αρκετοί Κεραμιανοί με πρωτεργάτη 

τον τότε πρόεδρο της κοινότητας Καμπών, Κωνσταντίνο I. Αθουσάκη, γνωστό και ως «Εισαγγελέα». Έφτιαξε 

σ' αυτά τα άγρια βράχια το μονοπάτι που θα χρησίμευε για να ανέβουν ως την κορφή τα φορτωμένα με τα 
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ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

Το καταφύγιο είναι το παλαιότερο καταφύγιο της Κρήτης, καθώς κτίστηκε το 1958 και ανακαινίστηκε το 

2006. Μπορεί να φιλοξενήσει 30 άτομα και είναι διαθέσιμο κατόπιν συνεννοήσεως με τον υπεύθυνο σύλλογο 

για τη λειτουργία του, δηλαδή τον Ορειβατικό Σύλλογο Χανίων (eoshanion.gr). 

Η θέρμανση γίνεται με σόμπες και τζάκι, ηλεκτρισμός δεν υπάρχει, η υδροδότηση γίνεται από βρύση ενώ 

υπάρχουν και τουαλέτες μέσα στο καταφύγιο. 

 

Στην ευρύτερη περιοχή μελέτης υπάρχουν οι παρακάτω κορυφές. 

Κορυφή Ελευθέριος Βενιζέλος 

Η κορυφή Ελευθέριος Βενιζέλος μέχρι το 1936 ήταν γνωστή απλώς σαν Μαύρη Κορφή.

σε κείμενα και σαν Μικρή Μαύρη, μιας και είναι λίγα μέτρα χαμηλότερη από 

ονομαζόμενη Μεγάλη Μαύρη, ανάμεσα στις κορφές Σπάθι και Όρνιο, που φθάνει τα 2.105 μέτρα

υ μπορεί να πραγματοποιηθεί από τρεις διαδρομές: 

α) Από το καταφύγιο Βόλικα μέσω κορυφής Σπάθι - Όρνιο και Μεγάλη Μαύρη με πεζοπορία τεσσάρων 

Θυμόλακα με πεζοπορία από Θυμόλακα - Γιοφύρια τριών ωρών

Θέρισο - Αλιάκες - Κάψικα. 

Η κορυφή αυτή παρουσιάζει μια φοβερή όψη μαύρου χρώματος και διαμόρφωσης πετρωμάτων που 

δικαιολογεί και την παλαιά ονομασία της. Τα βράχια της κορφής έχουν μαύρο χρώμα και είναι κακοτράχαλα, 

σαν να προέρχονται από κάποιο ηφαιστειακό κρατήρα ή πέρασε από εδώ κάποιο 

 Οι σχισμές και τα ρήγματα στις πλαγιές της αναρίθμητα και οι βαθύτεροι 

Με πρωτοβουλία του Ελληνικού Ορειβατικού Συλλόγου αποφασίστηκε το 1936 η μετο

κορυφής, επειδή έχει μια καλή όψη και ορατότητα και από Χανιά, σε κορφή Ελευθερίου Βενιζέλου για να 

τιμηθεί ο Εθνάρχης που πέθανε εκείνη τη χρονιά και πρωτοστάτησε στους αγώνες για την Ένωση της Κρήτης 

με την Ελλάδα και εδημιούργησε την Ελλάδα των δύο ηπείρων και των πέντε θαλασσών.

Για να στηθεί το μνημείο στην κορφή αυτή εργάσθηκαν υπεράνθρωπα αρκετοί Κεραμιανοί με πρωτεργάτη 

τον τότε πρόεδρο της κοινότητας Καμπών, Κωνσταντίνο I. Αθουσάκη, γνωστό και ως «Εισαγγελέα». Έφτιαξε 

γρια βράχια το μονοπάτι που θα χρησίμευε για να ανέβουν ως την κορφή τα φορτωμένα με τα 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ  ΣΧΕΔΙΟΥ 
(Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ  ΔΗΜΩΝ ΕΛ. 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ- 1Η Σ.Σ. Δ.Ε. ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ
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1958 και ανακαινίστηκε το 

2006. Μπορεί να φιλοξενήσει 30 άτομα και είναι διαθέσιμο κατόπιν συνεννοήσεως με τον υπεύθυνο σύλλογο 

δεν υπάρχει, η υδροδότηση γίνεται από βρύση ενώ 

 

σαν Μαύρη Κορφή. Ορισμένες φορές 

σε κείμενα και σαν Μικρή Μαύρη, μιας και είναι λίγα μέτρα χαμηλότερη από μια άλλη κορφή, την 

ονομαζόμενη Μεγάλη Μαύρη, ανάμεσα στις κορφές Σπάθι και Όρνιο, που φθάνει τα 2.105 μέτρα. Η ανάβαση 

αύρη με πεζοπορία τεσσάρων 

Γιοφύρια τριών ωρών, 

Η κορυφή αυτή παρουσιάζει μια φοβερή όψη μαύρου χρώματος και διαμόρφωσης πετρωμάτων που 

Τα βράχια της κορφής έχουν μαύρο χρώμα και είναι κακοτράχαλα, 

από κάποιο ηφαιστειακό κρατήρα ή πέρασε από εδώ κάποιο 

Οι σχισμές και τα ρήγματα στις πλαγιές της αναρίθμητα και οι βαθύτεροι 

Με πρωτοβουλία του Ελληνικού Ορειβατικού Συλλόγου αποφασίστηκε το 1936 η μετονομασία αυτής της 

κορυφής, επειδή έχει μια καλή όψη και ορατότητα και από Χανιά, σε κορφή Ελευθερίου Βενιζέλου για να 

τιμηθεί ο Εθνάρχης που πέθανε εκείνη τη χρονιά και πρωτοστάτησε στους αγώνες για την Ένωση της Κρήτης 

λλάδα των δύο ηπείρων και των πέντε θαλασσών. 

Για να στηθεί το μνημείο στην κορφή αυτή εργάσθηκαν υπεράνθρωπα αρκετοί Κεραμιανοί με πρωτεργάτη 

τον τότε πρόεδρο της κοινότητας Καμπών, Κωνσταντίνο I. Αθουσάκη, γνωστό και ως «Εισαγγελέα». Έφτιαξε 

γρια βράχια το μονοπάτι που θα χρησίμευε για να ανέβουν ως την κορφή τα φορτωμένα με τα 
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κομμάτια της στήλης, και άλλα υλικά, μουλάρια. Έμεινε εκεί, για μερικά βράδυα, για να συνεχίζει την εργασία 

από πολύ πρωί, και είχεσυμφωνήσει με τους Καμπιανούς αν θα χ

φωτιά στη Μαύρη, αν δυο βοηθούς, δυο φωτιές κ.ο.κ.

Το μνημείο στην κορυφή αποτελούνταν από στήλη ύψους δύο μέτρων λαξευμένη συμβολικά από γρανίτη 

Ροδόπης, με χάραγμα «Κορυφή Βενιζέλος 

από κεραυνούς και σήμερα τα κομμάτια του ευρίσκονται διασκορπισμένα στην κορυφή αυτή

 Κορυφή Άγιο Πνεύμα

Η Κορφή του Αγίου Πνεύματος ο

Λευκών Ορέων και το σχήμα της είναι επίμηκες με κατεύθυνση από δυτικά προς ανατολικά και όχι κωνικό όπως 

οι περισσότερες γύρω κορυφές. Είναι η μοναδική κορυφή που πάνω στον όγκο της συναντώνται τρεις 

επαρχίες: των Σφακιών, της Κυδωνίας και του Αποκόρωνα. Η θέα από αυτήν είναι ανεπα

κατευθύνσεις του ορίζοντα και σε μεγάλη διαύγεια της ατμόσφαιρας 

Κύθηρα. 

Είναι σχεδόν σίγουρο πως στ' αρχαία χρόνια υπήρχε στην κορφή μεγάλο ιερό, πιθανότατα αφιερωμένο 

στον Δία, το οποίο στα χριστιανικά χρόνια αντικαταστάθηκε με τη λατρεία του Αγίου Πνεύματος.

Το εκκλησάκι στην κορφή είναι χτισμένο αποκλειστικά από πέτρες του βουνού αυτού σε ξερολιθιά και δεν 

έχει, ούτε φαίνεται να είχε ποτέ, σκεπή. Στα παλαιότερα χρόνια, την ημέρα της γιορτής του,

τον ιερέα οι πιστοί από το Μελιδόνι Αποκορώνου ή από τους Κάμπους Κεραμιών και τελούσαν τη θεία 

λειτουργία. Τα τελευταία χρόνια σπάνια πλέον τελείται εκεί η θεία λειτουργία.

 Κορυφή Σπαθί 

Η πρώτη κορφή κατά την πεζοπορία νότια του Βόλικα, 

είναι πολύ απότομη στην κάθοδο της προς την χαράδρα του Αποκόρωνα Γούρνες, και επικίνδυνη όταν έχει 

χιόνι. Εκεί είχε προσκρούσει και καταστραφεί τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 1950 Αμερικάνικο 

μεταγωγικό αεροσκάφος που συντρίμια του είναι σκορπισμένα ακόμη στην απότομη πλαγιά. Από την πλαγιά 

αυτή δημιουργούνται τον χειμώνα -

αυτές τον χειμώνα του 2001-2002 παρέσυρε εκατοντάδες κυπαρίσσια σ

ώρες πεζοπορίας. 

 Κορυφή Όρνιο 

Δυτικά από το Σπαθί σε απόσταση πεζοπορίας δύο ωρών από αυτό και υψόμετρο 2.153 μέτρων.

 Κορυφή Μεγάλη Μαύρη

Μεταξύ Όρνιου και κορυφής Βενιζέλου

διάσελο παρά κορφή. 

 Κορυφή Μαλοτήρα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
(Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

 
ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

κομμάτια της στήλης, και άλλα υλικά, μουλάρια. Έμεινε εκεί, για μερικά βράδυα, για να συνεχίζει την εργασία 

από πολύ πρωί, και είχεσυμφωνήσει με τους Καμπιανούς αν θα χρειαζόταν έναν βοηθό να ανάψει τη νϋχτα μια 

φωτιά στη Μαύρη, αν δυο βοηθούς, δυο φωτιές κ.ο.κ. 

Το μνημείο στην κορυφή αποτελούνταν από στήλη ύψους δύο μέτρων λαξευμένη συμβολικά από γρανίτη 

Ροδόπης, με χάραγμα «Κορυφή Βενιζέλος - ΕΟΣ Χανίων 1936». Τα επόμενα χρόνια χτυπήθηκε επανειλημμένα 

από κεραυνούς και σήμερα τα κομμάτια του ευρίσκονται διασκορπισμένα στην κορυφή αυτή

Άγιο Πνεύμα 

Πνεύματος ορθώνεται στα 2.254 μέτρα ύψος στη βόρεια πλευρά των κεντρικών 

της είναι επίμηκες με κατεύθυνση από δυτικά προς ανατολικά και όχι κωνικό όπως 

Είναι η μοναδική κορυφή που πάνω στον όγκο της συναντώνται τρεις 

επαρχίες: των Σφακιών, της Κυδωνίας και του Αποκόρωνα. Η θέα από αυτήν είναι ανεπα

κατευθύνσεις του ορίζοντα και σε μεγάλη διαύγεια της ατμόσφαιρας η εικόνα φτάνει

Είναι σχεδόν σίγουρο πως στ' αρχαία χρόνια υπήρχε στην κορφή μεγάλο ιερό, πιθανότατα αφιερωμένο 

ιανικά χρόνια αντικαταστάθηκε με τη λατρεία του Αγίου Πνεύματος.

Το εκκλησάκι στην κορφή είναι χτισμένο αποκλειστικά από πέτρες του βουνού αυτού σε ξερολιθιά και δεν 

έχει, ούτε φαίνεται να είχε ποτέ, σκεπή. Στα παλαιότερα χρόνια, την ημέρα της γιορτής του,

πιστοί από το Μελιδόνι Αποκορώνου ή από τους Κάμπους Κεραμιών και τελούσαν τη θεία 

λειτουργία. Τα τελευταία χρόνια σπάνια πλέον τελείται εκεί η θεία λειτουργία. 

Η πρώτη κορφή κατά την πεζοπορία νότια του Βόλικα, με υψόμετρο 2.046 μέτρα

είναι πολύ απότομη στην κάθοδο της προς την χαράδρα του Αποκόρωνα Γούρνες, και επικίνδυνη όταν έχει 

χιόνι. Εκεί είχε προσκρούσει και καταστραφεί τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 1950 Αμερικάνικο 

εροσκάφος που συντρίμια του είναι σκορπισμένα ακόμη στην απότομη πλαγιά. Από την πλαγιά 

- άνοιξη χιονοστιβάδες που φθάνουν μέχρι τις Γούρνες. Η μεγαλύτερη από 

2002 παρέσυρε εκατοντάδες κυπαρίσσια στις Γούρνες. Από Βόλικα 

Δυτικά από το Σπαθί σε απόσταση πεζοπορίας δύο ωρών από αυτό και υψόμετρο 2.153 μέτρων.

Κορυφή Μεγάλη Μαύρη 

Βενιζέλου, σε υψόμετρο 2.105 μέτρα. Στην πραγματικότητα αποτελεί υψηλό 

Κορυφή Μαλοτήρα 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ  ΣΧΕΔΙΟΥ 
(Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ  ΔΗΜΩΝ ΕΛ. 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ- 1Η Σ.Σ. Δ.Ε. ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ
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κομμάτια της στήλης, και άλλα υλικά, μουλάρια. Έμεινε εκεί, για μερικά βράδυα, για να συνεχίζει την εργασία 

ρειαζόταν έναν βοηθό να ανάψει τη νϋχτα μια 

Το μνημείο στην κορυφή αποτελούνταν από στήλη ύψους δύο μέτρων λαξευμένη συμβολικά από γρανίτη 

να χρόνια χτυπήθηκε επανειλημμένα 

από κεραυνούς και σήμερα τα κομμάτια του ευρίσκονται διασκορπισμένα στην κορυφή αυτή. 

ρθώνεται στα 2.254 μέτρα ύψος στη βόρεια πλευρά των κεντρικών 

της είναι επίμηκες με κατεύθυνση από δυτικά προς ανατολικά και όχι κωνικό όπως 

Είναι η μοναδική κορυφή που πάνω στον όγκο της συναντώνται τρεις 

επαρχίες: των Σφακιών, της Κυδωνίας και του Αποκόρωνα. Η θέα από αυτήν είναι ανεπανάληπτη προς όλες τις 

η εικόνα φτάνει μέχρι τη Μήλο και τα 

Είναι σχεδόν σίγουρο πως στ' αρχαία χρόνια υπήρχε στην κορφή μεγάλο ιερό, πιθανότατα αφιερωμένο 

ιανικά χρόνια αντικαταστάθηκε με τη λατρεία του Αγίου Πνεύματος. 

Το εκκλησάκι στην κορφή είναι χτισμένο αποκλειστικά από πέτρες του βουνού αυτού σε ξερολιθιά και δεν 

έχει, ούτε φαίνεται να είχε ποτέ, σκεπή. Στα παλαιότερα χρόνια, την ημέρα της γιορτής του, ανέβαιναν εδώ με 

πιστοί από το Μελιδόνι Αποκορώνου ή από τους Κάμπους Κεραμιών και τελούσαν τη θεία 

μέτρα. Η ανατολική πλευρά της 

είναι πολύ απότομη στην κάθοδο της προς την χαράδρα του Αποκόρωνα Γούρνες, και επικίνδυνη όταν έχει 

χιόνι. Εκεί είχε προσκρούσει και καταστραφεί τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 1950 Αμερικάνικο 

εροσκάφος που συντρίμια του είναι σκορπισμένα ακόμη στην απότομη πλαγιά. Από την πλαγιά 

άνοιξη χιονοστιβάδες που φθάνουν μέχρι τις Γούρνες. Η μεγαλύτερη από 

τις Γούρνες. Από Βόλικα απαιτούνται 2 

Δυτικά από το Σπαθί σε απόσταση πεζοπορίας δύο ωρών από αυτό και υψόμετρο 2.153 μέτρων. 

πραγματικότητα αποτελεί υψηλό 
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Η δυτικότερη υψηλή κορφή της Κεραμιανής Μαδάρας σε υψόμετρο 1.950 μέτρα

είναι τα όρια της Κεραμιανής Μαδάρας με τη θερισιανή Μαδάρα.

Θέρισο και από τον δρόμο Αλιάκες - 

Στην κορυφή αυτή συνετρίβη την 11

42 επιβαίνοντες πέθαναν. Ερχόταν για εκπαίδευση στο Πεδίο Βολής Κρήτης και το αεροσκάφος επιχειρούσε 

κύκλο από Λευκά Όρη μέσα στην πυκνή ομίχλη και κακοκαιρία για να κατευθυνθεί για προσγείωση. 

 Κορυφή Ψυχρό Πηγάδι

Μια κατάφυτη, από κυπαρίσσια κυρίως, πανέμορφη περιοχή με πεντακάθαρο νερό και με μοναδική θέα 

προς την πόλη των Χανίων αλλά και από το Ακρωτήρι 

1100 μέτρων. Μερικές φορές αναφέρεται η

υπέροχη εικόνα της Κεραμιανής Μαδάρας που την συμπληρώνουν σήμερα το αναψυκτήριο που φτιάχτηκε 

πρόσφατα, το εκκλησάκι του Αγίου Μοδέστου, ο χώρος αναψυχής με ξύλινα καθίσματα που διαμορφώθηκε 

από το δασαρχείο. 

Λίγο πιο χαμηλά υπάρχει ένας Κούμος, αυτός του Πέρο (Περάκη). Από την πόλη των Χανίων μέχρι εδώ η 

απόσταση είναι 30 χιλιόμετρα και έχει πρόσβαση

δρόμο 8,5χλμ και μέσω Γερο Λάκκου 

του κεντρικού δρόμου. 

Κοντά στο Ψυχρό Πηγάδι βρίσκονται και τα σπήλαια Χαϊνόσπηλιος

Θαυμάσιες εικόνες από την μαδάρα 

την τοποθεσία Λιβαδερό (απόσταση 1.500 μέτρα και υψομ. 1200 μ.) όπου υπάρχει όμορφος κούμος και την 

άνοιξη είναι γεμάτη η περιοχή από χαμομήλι και άλλα λουλού

χιλιομετρο φθάνει κανείς στην ορεινή περιοχή Θυμόλακας σε υψόμ

κακοτράχαλες υψηλές κορυφές των Λευκών Ορέων.

συναντάται το παλαιό μιτάτο των Δημοτάκηδων που σήμερα δεν τυροκομούν αλλά χρησιμεύει σαν μάντρα 

αιγοπροβάτων τους θερινούς μήνες.

Περιμετρικά φαίνονται οι επιβλητικές γκρίζες ή γκριζόασπρες κορυφές. 

φοβερής εμφάνισης βράχια της, στα όπο

εξερευνήσει η Σπηλαιολογική Ομάδα του Ορειβατικού Χανίων. Η Περιστερότρυπα είναι γνωστή στους 

κυνηγούς. Ο ορεινός δρόμος συνεχίζει για 500 ακόμη μέτρα μέχρι την τοποθεσία Λάκκος όπου φέρνουν το 

νερό της πηγής από τα Γιοφύρια με πλαστικό σωλήνα.

Από το σημείο αυτό συνεχίζει κανείς για

1856), την κορυφή Βενιζέλου, την 

τάφκους Ψαρή (σ' αυτήν χρειάζεται μεγάλη προσοχή λόγω των πολλών βαράθρων

και την κορυφή του Νερού. 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
(Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

 
ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

Η δυτικότερη υψηλή κορφή της Κεραμιανής Μαδάρας σε υψόμετρο 1.950 μέτρα

είναι τα όρια της Κεραμιανής Μαδάρας με τη θερισιανή Μαδάρα. Στην Μαλοτήρα 

 Σελιά. 

Στην κορυφή αυτή συνετρίβη την 11η-2-1975 Γερμανικό στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος 

. Ερχόταν για εκπαίδευση στο Πεδίο Βολής Κρήτης και το αεροσκάφος επιχειρούσε 

Λευκά Όρη μέσα στην πυκνή ομίχλη και κακοκαιρία για να κατευθυνθεί για προσγείωση. 

Κορυφή Ψυχρό Πηγάδι 

Μια κατάφυτη, από κυπαρίσσια κυρίως, πανέμορφη περιοχή με πεντακάθαρο νερό και με μοναδική θέα 

προς την πόλη των Χανίων αλλά και από το Ακρωτήρι - Σούδα μέχρι την άκρη της Κισάμου. Σε υψόμετρο 950

αναφέρεται η περιοχή σε κείμενα και σαν Ψυχρά Πηγάδια. Εδώ προσφέρεται μια 

υπέροχη εικόνα της Κεραμιανής Μαδάρας που την συμπληρώνουν σήμερα το αναψυκτήριο που φτιάχτηκε 

εκκλησάκι του Αγίου Μοδέστου, ο χώρος αναψυχής με ξύλινα καθίσματα που διαμορφώθηκε 

Κούμος, αυτός του Πέρο (Περάκη). Από την πόλη των Χανίων μέχρι εδώ η 

έχει πρόσβαση από δυο κατευθύνσεις. Μέσω Κάμπων με ασφαλτοστρωμένο 

και μέσω Γερο Λάκκου - Θυμιάς, επίσης με άριστο δρόμο, η ίδια απόσταση από την διακλάδωση 

ρίσκονται και τα σπήλαια Χαϊνόσπηλιος Κεραμιών, Νεροσπηλιά κλπ.

από την μαδάρα υπάρχουν να συνεχίσει κανείς από εδώ μέσω

την τοποθεσία Λιβαδερό (απόσταση 1.500 μέτρα και υψομ. 1200 μ.) όπου υπάρχει όμορφος κούμος και την 

άνοιξη είναι γεμάτη η περιοχή από χαμομήλι και άλλα λουλούδια του βουνού. Συνεχίζοντας για

στην ορεινή περιοχή Θυμόλακας σε υψόμετρο 1.300 μ. 

κακοτράχαλες υψηλές κορυφές των Λευκών Ορέων. Στον μικρό καταπράσινο και γεμάτο κυπαρίσσια κάμπο 

το παλαιό μιτάτο των Δημοτάκηδων που σήμερα δεν τυροκομούν αλλά χρησιμεύει σαν μάντρα 

 

επιβλητικές γκρίζες ή γκριζόασπρες κορυφές. Δυτικά 

φοβερής εμφάνισης βράχια της, στα όποια διανοίγονται δεκάδες βάραθρα. Μερικά από αυτά έχει ήδη 

εξερευνήσει η Σπηλαιολογική Ομάδα του Ορειβατικού Χανίων. Η Περιστερότρυπα είναι γνωστή στους 

κυνηγούς. Ο ορεινός δρόμος συνεχίζει για 500 ακόμη μέτρα μέχρι την τοποθεσία Λάκκος όπου φέρνουν το 

της πηγής από τα Γιοφύρια με πλαστικό σωλήνα. 

συνεχίζει κανείς για την Τραγόκουρτα (υψομ. 1.295), τα Γιοφύρια σε μία ώρα (υψομ. 

, την κορυφή του «Πώλου το Μνήμα» και δυτικά την γεμάτη πλακούρες και 

' αυτήν χρειάζεται μεγάλη προσοχή λόγω των πολλών βαράθρων), 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ  ΣΧΕΔΙΟΥ 
(Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ  ΔΗΜΩΝ ΕΛ. 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ- 1Η Σ.Σ. Δ.Ε. ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 
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Η δυτικότερη υψηλή κορφή της Κεραμιανής Μαδάρας σε υψόμετρο 1.950 μέτρα. Οι βοσκοί λένε πως εκεί 

Στην Μαλοτήρα η πρόσβαση είναι από το 

1975 Γερμανικό στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος όπου και οι 

. Ερχόταν για εκπαίδευση στο Πεδίο Βολής Κρήτης και το αεροσκάφος επιχειρούσε 

Λευκά Όρη μέσα στην πυκνή ομίχλη και κακοκαιρία για να κατευθυνθεί για προσγείωση.  

Μια κατάφυτη, από κυπαρίσσια κυρίως, πανέμορφη περιοχή με πεντακάθαρο νερό και με μοναδική θέα 

α μέχρι την άκρη της Κισάμου. Σε υψόμετρο 950-

περιοχή σε κείμενα και σαν Ψυχρά Πηγάδια. Εδώ προσφέρεται μια 

υπέροχη εικόνα της Κεραμιανής Μαδάρας που την συμπληρώνουν σήμερα το αναψυκτήριο που φτιάχτηκε 

εκκλησάκι του Αγίου Μοδέστου, ο χώρος αναψυχής με ξύλινα καθίσματα που διαμορφώθηκε 

Κούμος, αυτός του Πέρο (Περάκη). Από την πόλη των Χανίων μέχρι εδώ η 

ατευθύνσεις. Μέσω Κάμπων με ασφαλτοστρωμένο 

απόσταση από την διακλάδωση 

Κεραμιών, Νεροσπηλιά κλπ. 

μέσω του ορεινού δρόμου ως 

την τοποθεσία Λιβαδερό (απόσταση 1.500 μέτρα και υψομ. 1200 μ.) όπου υπάρχει όμορφος κούμος και την 

Συνεχίζοντας για ακόμη ένα 

που είναι κυκλωμένη από 

Στον μικρό καταπράσινο και γεμάτο κυπαρίσσια κάμπο 

το παλαιό μιτάτο των Δημοτάκηδων που σήμερα δεν τυροκομούν αλλά χρησιμεύει σαν μάντρα 

υτικά υψώνεται η Ψαρή με τα 

ια διανοίγονται δεκάδες βάραθρα. Μερικά από αυτά έχει ήδη 

εξερευνήσει η Σπηλαιολογική Ομάδα του Ορειβατικού Χανίων. Η Περιστερότρυπα είναι γνωστή στους 

κυνηγούς. Ο ορεινός δρόμος συνεχίζει για 500 ακόμη μέτρα μέχρι την τοποθεσία Λάκκος όπου φέρνουν το 

τα Γιοφύρια σε μία ώρα (υψομ. 

φή του «Πώλου το Μνήμα» και δυτικά την γεμάτη πλακούρες και 

 του Μαλέκου την κορυφή 



 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

 

 

Με πρωτοβουλία του τέως Δήμου Κεραμιών και ενίσχυση κονδυλίων της Ε.Ε. ανεγέρΘηκε το 

αναψυκτήριο από το οποίο η θέα προς την πόλη των

 Βόλακοι 

Στον ορεινό δρόμο που οδηγεί από το Μαδαρό στη Βόλικα και μετά από 600 μέτρα από το χωριό αριστερά, 

μέσα στα πυκνά δέντρα, υπάρχει ένα σύνολο από περίεργα στρογγυλά και με άλλα σχήματα βράχια που 

φθάνουν ως κάτω στη χαράδρα. Ο 

είναι ένας ψηλός βράχος κάτω και από πάνω του ένας άλλος 

τα πολύ παλιά χρόνια κάποιος γιγάντιος καλλιτέχνης το τοποθέτησε εκεί. Δεν αποκλείεται η τοποθεσία όπου 

βρίσκεται συτός ο μονόλιθος να υπήρξε λατρευτικός χώρος στην λίθινη εποχή, γα περίεργα λαξεύματα στο 

υποθετικό του πρόσωπο και άλλα σημάδια μας δίδουν αυτήν την εντύπωση

Από τον οικισμό της Δρακόνας ένας κατηφορικός πρόχειρος δρόμος οδηγεί, στον «Βόλακα» που είναι σαν 

να έχει φυτρώσει δίπλα στο νεότερο γεφυράκι. Τεράστιος, χωρίς σχήμα, μοιάζει σ' ορισμένα σημεία του και με 

Δρακωνόπετρα. Έχει τις ιστορίες του μια από τις οποίες αναφέρει πως στα παλιά χρόνια ένας βοσκός που 

κοιμήθηκε στη ρίζα του, και ακούμπησε το κεφάλι του σε ένα τμήμα του για προσκεφάλι, όταν ξύπνησε ήταν 

μελανιασμένος και παραλίγο να πεθάνει. Παραμένει η ερώτησ

Βόλακας;  

 
Α.3.1.2.4. Οικοσυστήματα - Διαπλάσεις βλάστησης

Στη δασική ορολογία οικότοπος είναι οι συνθήκες εδάφους, κλίματος και νερού που μπορούν να 

υποστηρίξουν διάφορες μονάδες βλάστησης. 

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 ροής του 

νερού στα ρέματα κ.λπ. δημιουργούνται ενδιάμεσες διαβαθμίσεις ανάμεσ

Οι τύποι οικοτόπων κοινοτικού ενδιαφέροντος του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας των Οικοτόπων (Οδ. 

92/43/ΕΟΚ) 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. 

Στην Ελλάδα τα πλέον ευαίσθητα και απειλούμενα οικοσυστήματα είναι σήμερα τα παραποτάμια δάση, οι 

υγρότοποι και ειδικά οι μικροί υγρότοποι, οι ψηλές 

και τα δάση κοντά ή μέσα σε μεγάλες πόλεις.

Φυτικοινωνιολογικά, ολόκληρη η παραλιακή ζώνη της Κρήτης και σε απόσταση μερικά χιλιόμετρα από την 

ακτή, περιλαμβάνει θερμομεσογειακές διαπλάσεις (Oleo 

περιλαμβάνει μεσομεσογειακές διαπλάσεις Αριάς (Q

Στις ορεινές περιοχές εμφανίζεται η ορομεσογειακή διάπλαση του Κυπαρισσίου.

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
(Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

 
ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

Δήμου Κεραμιών και ενίσχυση κονδυλίων της Ε.Ε. ανεγέρΘηκε το 

αναψυκτήριο από το οποίο η θέα προς την πόλη των Χανίων, και την Κυδωνία, είναι μοναδική

Στον ορεινό δρόμο που οδηγεί από το Μαδαρό στη Βόλικα και μετά από 600 μέτρα από το χωριό αριστερά, 

μέσα στα πυκνά δέντρα, υπάρχει ένα σύνολο από περίεργα στρογγυλά και με άλλα σχήματα βράχια που 

 πιο περίεργος βράχος από όλους είναι ο «Καβαλάρη

νας ψηλός βράχος κάτω και από πάνω του ένας άλλος σαν κεφάλι μυθικού δράκου που υποθέτεις πως 

τα πολύ παλιά χρόνια κάποιος γιγάντιος καλλιτέχνης το τοποθέτησε εκεί. Δεν αποκλείεται η τοποθεσία όπου 

βρίσκεται συτός ο μονόλιθος να υπήρξε λατρευτικός χώρος στην λίθινη εποχή, γα περίεργα λαξεύματα στο 

άλλα σημάδια μας δίδουν αυτήν την εντύπωση. 

νας ένας κατηφορικός πρόχειρος δρόμος οδηγεί, στον «Βόλακα» που είναι σαν 

να έχει φυτρώσει δίπλα στο νεότερο γεφυράκι. Τεράστιος, χωρίς σχήμα, μοιάζει σ' ορισμένα σημεία του και με 

νόπετρα. Έχει τις ιστορίες του μια από τις οποίες αναφέρει πως στα παλιά χρόνια ένας βοσκός που 

κοιμήθηκε στη ρίζα του, και ακούμπησε το κεφάλι του σε ένα τμήμα του για προσκεφάλι, όταν ξύπνησε ήταν 

μελανιασμένος και παραλίγο να πεθάνει. Παραμένει η ερώτηση καταραμένος, ραδιενεργός ή τι άλλο είναι ο 

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 

η, 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. 

92/43/ΕΟΚ) ομαδοποιούνται σε 9 μεγάλες κατηγορίες οικοσυστημάτων. Σύμφωνα με το Interpretation manual 

opean Commission 2003), ο κατάλογος στην επικράτεια των Κρατών Μελών 

της ΕΕ αριθμεί 218 τύπους οικοτόπων.  

Στην Ελλάδα τα πλέον ευαίσθητα και απειλούμενα οικοσυστήματα είναι σήμερα τα παραποτάμια δάση, οι 

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 και σε απόσταση μερικά χιλιόμετρα από την 

ακτή, περιλαμβάνει θερμομεσογειακές διαπλάσεις (Oleo Ceratonion) Ανατολικής Μεσογείου. Το εσωτερικό της 

περιλαμβάνει μεσομεσογειακές διαπλάσεις Αριάς (Quercion ilicis), τύπος βαλκανικός και Ανατολικής Μεσογείου. 

Στις ορεινές περιοχές εμφανίζεται η ορομεσογειακή διάπλαση του Κυπαρισσίου. 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ  ΣΧΕΔΙΟΥ 
(Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ  ΔΗΜΩΝ ΕΛ. 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ- 1Η Σ.Σ. Δ.Ε. ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 

Σελ. 43 από 158 

Δήμου Κεραμιών και ενίσχυση κονδυλίων της Ε.Ε. ανεγέρΘηκε το 2001 ένα 

Χανίων, και την Κυδωνία, είναι μοναδική. 

Στον ορεινό δρόμο που οδηγεί από το Μαδαρό στη Βόλικα και μετά από 600 μέτρα από το χωριό αριστερά, 

μέσα στα πυκνά δέντρα, υπάρχει ένα σύνολο από περίεργα στρογγυλά και με άλλα σχήματα βράχια που 

«Καβαλάρης Βόλακας», ο οποίος 

δράκου που υποθέτεις πως 

τα πολύ παλιά χρόνια κάποιος γιγάντιος καλλιτέχνης το τοποθέτησε εκεί. Δεν αποκλείεται η τοποθεσία όπου 

βρίσκεται συτός ο μονόλιθος να υπήρξε λατρευτικός χώρος στην λίθινη εποχή, γα περίεργα λαξεύματα στο 

νας ένας κατηφορικός πρόχειρος δρόμος οδηγεί, στον «Βόλακα» που είναι σαν 

να έχει φυτρώσει δίπλα στο νεότερο γεφυράκι. Τεράστιος, χωρίς σχήμα, μοιάζει σ' ορισμένα σημεία του και με 

νόπετρα. Έχει τις ιστορίες του μια από τις οποίες αναφέρει πως στα παλιά χρόνια ένας βοσκός που 

κοιμήθηκε στη ρίζα του, και ακούμπησε το κεφάλι του σε ένα τμήμα του για προσκεφάλι, όταν ξύπνησε ήταν 

η καταραμένος, ραδιενεργός ή τι άλλο είναι ο 

Στη δασική ορολογία οικότοπος είναι οι συνθήκες εδάφους, κλίματος και νερού που μπορούν να 

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 

η, 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 

α στις διάφορες διαπλάσεις.  

Οι τύποι οικοτόπων κοινοτικού ενδιαφέροντος του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας των Οικοτόπων (Οδ. 

92/43/ΕΟΚ) ομαδοποιούνται σε 9 μεγάλες κατηγορίες οικοσυστημάτων. Σύμφωνα με το Interpretation manual 

opean Commission 2003), ο κατάλογος στην επικράτεια των Κρατών Μελών 

Στην Ελλάδα τα πλέον ευαίσθητα και απειλούμενα οικοσυστήματα είναι σήμερα τα παραποτάμια δάση, οι 

κορυφές των βουνών, οι αμμώδεις ακτές, τα καμένα δάση 

Φυτικοινωνιολογικά, ολόκληρη η παραλιακή ζώνη της Κρήτης και σε απόσταση μερικά χιλιόμετρα από την 

Ceratonion) Ανατολικής Μεσογείου. Το εσωτερικό της 

ercion ilicis), τύπος βαλκανικός και Ανατολικής Μεσογείου. 
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Στη συνέχεια του παρόντος αναλύονται οι τύποι οικοτόπων που έχουν αναγνωρισθεί στις προστατευόμενες 

περιοχές του Δήμου Χανίων. Πιο συγκεκριμένα, στην περιοχή των Λευκών Ορέων, έχουν αναγνωρισθεί και 

πλήρως μελετηθεί οι κάτωθι οικότοποι:

 4090 - Ενδημικοί ορο-μεσογειακοί 

οικοτόπου αυτού, είναι ο εξαιρετικά υψηλός του πλούτος σε ενδημικά και σημαντικά γενικά φυτικά 

είδη, όπως τα Nepeta sphaciotica

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 επιτρεπόμ

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  Α3.1.2 (με πράσινη απόχρωση

 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 αριθ

οποία συμπεριλαμβάνουν (ποικιλότητα α). Επίσης, συμπεριλαμβάνουν ένα υψηλό αριθμό ενδημικών 

και σημαντικών γενικά ειδών όπως τα 

verae, κ.α. Ο συγκεκριμένος τύπος οικοτόπου, απ

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 οι

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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ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

ντος αναλύονται οι τύποι οικοτόπων που έχουν αναγνωρισθεί στις προστατευόμενες 

περιοχές του Δήμου Χανίων. Πιο συγκεκριμένα, στην περιοχή των Λευκών Ορέων, έχουν αναγνωρισθεί και 

πλήρως 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

ικότερος 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 επιτρεπόμ

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, 

τόσο σε σχέση με την οικολογία τους, όσο και σε σχέση με τον υψηλό αριθ

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, μεταξύ των άλλων, σε 

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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ντος αναλύονται οι τύποι οικοτόπων που έχουν αναγνωρισθεί στις προστατευόμενες 

περιοχές του Δήμου Χανίων. 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. 

ικότερος 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 

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, 

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 

fruticosum, Galium incanum, Ononis 

ειλείται 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 

κοτόπου. Ο οικότοπος αυτός εξαπλώνεται, μεταξύ των άλλων, σε 

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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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 οι

συμπεριλαμβάνουν (ποικιλότητα α). Επίσης, συμπεριλαμβάνουν ένα υψηλό αριθμό ενδημικών και 

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 δομή

ποικιλότητας αυτού του οικοτόπου. Σημαντικά τμήματα του συγκεκριμένου οικοτόπου προήλθαν από 

την ανθρωπογενή υποβάθμιση συστάδων κυπαρισσοδασών (κυρίως), υπολείμματα των οποίων 

εμφανίζονται μέσα στα όρια του οικοτόπου.

 8140 - Βαλκανικοί λιθώνες

ενδημικών ειδών που φύονται σε αυτόν. Κινδυνεύει από υπερβόσκηση και πυρκαγιές στα 

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 αειθαλούς κυπαρισσιού) στην Ευρώπη. 

Σημαντικότεροι παράγοντες οι οποίοι επιδρούν αρνητικά στον οικότοπο αυτόν είναι η υπερβόσκηση, 

η οποία προκαλεί προβλήματα στη φυ
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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, 

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 δομή

ποικιλότητας αυτού του οικοτόπου. Σημαντικά τμήματα του συγκεκριμένου οικοτόπου προήλθαν από 

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 

ηκε 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. 

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 
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Αναγνωρισμένοι τύποι οικοτόπων Λευκών Ορέων 

: Στο συγκεκριμένο οικότοπο συμπεριλαμβάνονται 

τα φρύγανα των μέσων υψομέτρων της Κρήτης. Οι σχηματισμοί αυτοί, είναι ιδιαίτερα σημαντικοί, 

κολογία τους, όσο και σε σχέση με τον υψηλό αριθμό ειδών τα οποία 

συμπεριλαμβάνουν (ποικιλότητα α). Επίσης, συμπεριλαμβάνουν ένα υψηλό αριθμό ενδημικών και 

syriaca, Hypericum trichocaulon, 

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 προήλθαν από 

την ανθρωπογενή υποβάθμιση συστάδων κυπαρισσοδασών (κυρίως), υπολείμματα των οποίων 

Τύπος οικοτόπου μεγάλης σημασίας λόγω του μεγάλου αριθμού 

ενδημικών ειδών που φύονται σε αυτόν. Κινδυνεύει από υπερβόσκηση και πυρκαγιές στα 

: Ο τύπος οικοτόπου δεν 

ηκε στα πλαίσια του έργου ''αναγνώρισης και περιγραφής των τύπων οικοτόπων σε 

περιοχές ενδιαφέροντος για τη διατήρηση της φύσης'' αλλά η παρουσία του αναφέρεται στη 

ος 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, 

σική αναγέννηση των συστάδων, καθώς και οι πυρκαγιές, οι 
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οποίες απειλούν κυρίως τις σύμπυκνες συστάδες των μέσων 

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 στο παραπάνω σχέδιο Α.3.1.2 (με καφέ 

απόχρωση). 

 934Α - Ελληνικά δάση πρίνου

συστάδες πρίνου των Λευκών Ορέων. Ο συγκεκριμένος οικότοπος απειλείται από την υπερβόσκηση, 

ενώ τελευταία, τις υποβαθμισμένες συστάδες πρίνου των Λευκών Ορέων, απε

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 π

mugo και Pinus leucodermis

δαψιλές συστάδες τραχείας πεύκης της Κρήτης και από τις πιο χαρακτηριστικές συστάδες τραχείας 

πεύκης του Ελληνικού χώρου. Σημαντικότερη 

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 

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 

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

παρισσιού, 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 Α.3.1.2 (με καφέ 

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, απε

Στα Λευκά όρη, ο οικότοπος αυτός, με τη μορφή συγκροτημένων συστάδων, 

εξαπλώνεται σχεδόν αποκλειστικά, σε ένα πολύ μικρό τμήμα των νότιων κλιτύων του όρους.

Μεσογειακά δάση πεύκης με ενδημικά μεσογειακά είδη πεύκης π

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 οικολογικά προβλήματα 

τατες 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- 1Η Σ.Σ. Δ.Ε. ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 

Σελ. 46 από 158 

χαμηλών υψομέτρων. Ο οικότοπος 

2000. Σημαντικές συστάδες 

παρισσιού, έχουν εγκατασταθεί και εγκαθίστανται σε εγκαταλειμμένους 

Ο συγκεκριμένος οικότοπος εμφανίζεται στο 

νοτιότερο τμήμα της Δ.Ε. Θερίσου, όπως φαίνεται και στο 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, 

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. 

Μεσογειακά δάση 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 

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 

τατες συστάδες τραχείας πεύκης έχουν εγκατασταθεί και εγκαθίστανται σε 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι Τύποι 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 οικοτόπου 

είναι η υπερβόσκηση, ενώ 

μπαζώματα της κοίτης του ρέματος του Θερίσου.

για το μεγάλο αριθμό ειδών που περιλαμβάνει. Ανάλογα με τη φύση του 

εδάφους, του μητρικού πετρώματος 

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 

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.

 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 
(Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 
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.3.1.3.: Αναγνωρισμένοι τύποι 

οικοτόπων φαραγγίου Θερίσου): 

 92C0 - Δάση ανατολικής πλατάνου (Platanion 

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 

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 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 

παίζει σημαντικό ρόλο στη δομή και λειτουργία του συνολικού οικοσυστήματος του φαραγγιού και 

άλλει 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- 1Η Σ.Σ. Δ.Ε. ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 

Σελ. 47 από 158 

 

CONSERVATION 
GLOBAL 

ASSESSMENT 

B 

Στο φαράγγι του Θερίσου, έχουν αναγνωρισθεί και πλήρως 

Σχέδιο Α.3.1.3.: Αναγνωρισμένοι τύποι 

Δάση 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 

εν δυνάμει παράγοντα υποβάθμισης αποτελούν τα 

Φρύγανα με Sarcopoterium spinosum: Σημαντικός οικότοπος 

για το μεγάλο αριθμό ειδών που περιλαμβάνει. Ανάλογα με τη φύση του 

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 

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 

: 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 
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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 

 

Σύμφωνα με την Απόφαση της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 1996, 97/266/ΕΚ, όσον αφορά το έντυπο 

των πληροφοριών για τους προτεινόμενους τόπους Natura 

δίνουν τις οικολογικές πληροφορίες για τους οικοτόπους της περιοχής μελέτης έχουν ως εξής:

CODE:  Κωδικός ενδιαιτήματος 

% COVER: % κάλυψη από τα ενδιαιτήματα στον συγκεκριμένο τόπο

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

Σύμφωνα με την Απόφαση της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 1996, 97/266/ΕΚ, όσον αφορά το έντυπο 

των 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:

: % κάλυψη από τα ενδιαιτήματα στον συγκεκριμένο τόπο 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ  ΣΧΕΔΙΟΥ 
(Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ  ΔΗΜΩΝ ΕΛ. 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ- 1Η Σ.Σ. Δ.Ε. ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 

Σελ. 48 από 158 

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) 

NSERVATION 
GLOBAL 

ASSESSMENT 

B 

B 

A 

C 

Σύμφωνα με την Απόφαση της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 1996, 97/266/ΕΚ, όσον αφορά το έντυπο 

2000, οι επεξηγήσεις των παραπάνω Πινάκων που 

δίνουν τις οικολογικές πληροφορίες για τους οικοτόπους της περιοχής μελέτης έχουν ως εξής: 



 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

 

 

REPRESENTATIVITY: Βαθμός αντι

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 εθνική 

επικράτεια. Θεωρητικά, για να αξιολογηθεί το συγκεκριμένο κ

καλύπτεται από τον συγκεκριμένο τύπο ενδιαιτήματος στον εν λόγω τόπο, και η ολική επιφάνειά του στην 

εθνική επικράτεια. Παρόλο που 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 

υφίστανται τα δύο μέτρα ή μπορούν να ληφθούν (και ως εκ τούτου να υπολογισθεί το % ποσοστ

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 

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. Το κριτήριο αυτό περιλαμβάνει τρία υπο

i) βαθμός διατήρησης της δομής

ii) βαθμός διατήρησης των λειτουργιών

iii) δυνατότητες αποκατάστασης

Κατόπιν της σύνθεσης των τριών ως άνω κριτηρίων, εφαρμόζονται τα εξής:

Α: εξαίρετη διατήρηση 

= εξαίρετη δομή, ανεξάρτητα από τη βαθμολόγηση των δύο άλλων υπο

= καλά διατηρημένη δομή και 

κριτηρίου 

Β: καλή διατήρηση 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
(Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

 
ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

Βαθμός αντιπροσωπευτικότητας του τύπου φυσικού ενδιαιτήματος που υπάρχει 

στον τόπο. Χρησιμοποιείται το ακόλουθο σύστημα ταξινόμησης: 

Α: άριστη αντιπροσωπευτικότητα 

Β: καλή αντιπροσωπευτικότητα 

C: επαρκής αντιπροσωπευτικότητα 

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. 

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 

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 

εθνική επικράτεια. Παρόλο που αυτό είναι προφανές, μπορεί να αποδειχθεί εξαιρετικά δύσκολη η διενέργεια 

ρήσεων 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 % ποσοστ

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 

ενδιαιτημάτων και δυνατότητες αποκατάστασης. Το κριτήριο αυτό περιλαμβάνει τρία υπο

i) βαθμός διατήρησης της δομής 

ήρησης των λειτουργιών 

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 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ  ΣΧΕΔΙΟΥ 
(Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ  ΔΗΜΩΝ ΕΛ. 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ- 1Η Σ.Σ. Δ.Ε. ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 

Σελ. 49 από 158 

προσωπευτικότητας του τύπου φυσικού ενδιαιτήματος που υπάρχει 

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 

ριτήριο, πρέπει να μετρηθεί η επιφάνεια που 

καλύπτεται από τον συγκεκριμένο τύπο ενδιαιτήματος στον εν λόγω τόπο, και η ολική επιφάνειά του στην 

εθνική επικράτεια. Παρόλο που αυτό είναι προφανές, μπορεί να αποδειχθεί εξαιρετικά δύσκολη η διενέργεια 

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 ακόλουθο εξελικτικό 

Βαθμός διατήρησης της δομής και των λειτουργιών του συγκεκριμένου τύπου φυσικών 

ενδιαιτημάτων και δυνατότητες αποκατάστασης. Το κριτήριο αυτό περιλαμβάνει τρία υπο-κριτήρια: 

κριτηρίων 

εξαίρετες προοπτικές ανεξάρτητα από τη βαθμολόγηση του τρίτου 



 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

 

 

= καλά διατηρημένη δομή και καλές προοπτικές ανεξάρτητα από τη βαθμολόγηση του τρίτου υπο

κριτηρίου 

= καλά διατηρημένη δομή και μέτριες/ίσως δυσμενείς προοπτικές και 

με μέτρια προσπάθεια 

= δομή μέτρια/μερικώς φθαρμένη, εξαίρετες προοπτικές και αποκατάσταση εύκολη ή δυνατή με μέτρια 

προσπάθεια 

= δομή μέτρια δομή/μερικώς φθαρμένη, καλές προοπτικές και εύκολη αποκατάσταση

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 ακόλουθο:

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, 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, 

με έκταση σχεδόν τριπλάσια της Ελλάδας έχει 2.400 είδη και 6 ενδημικά, η Αγγ

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 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, 

το έντονο ανάγλυφο, οι δαντελωτές ακρογιαλιές, τα χιλιάδες νησιά και η 

του ελληνικού χώρου δημιούργησαν οικότοπους ζωτικής σημασίας στην Ευρώπη και τον κόσμο.

Η Κρητική χλωρίδα είναι από τις πιο ενδιαφέρουσες και σημαντικές στην Ευρώπη. Σύμφωνα με πρόσφατες 

δημοσιεύσεις, η χλωρίδα της Κρήτης α

αποκλειστικά ενδημικά και επιπλέον 38 ανήκουν στην ευρύτερη περιοχή Κρήτης 

δεν βρίσκονται πουθενά αλλού στον Πλανήτη. 

Η περιοχή του νομού Χανίων χαρακτηρίζεται

κυρίως ορεινή ή ημι-ορεινή. Καλύπτεται στην πλειονότητά της με αυτοφυή, φυσική βλάστηση (περίπου 65%), 

μεσογειακού τύπου, αλλά ένα μεγάλο ποσοστό ορεινών περιοχών υψηλού υψομέτρου ("μαδάρες") καλύπτετ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
(Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

 
ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

= καλά διατηρημένη δομή και καλές προοπτικές ανεξάρτητα από τη βαθμολόγηση του τρίτου υπο

= καλά διατηρημένη 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

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 

άρχουν 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 

Αυτό το γεγονός οφείλεται στη μεγάλη ποικιλία βιοτόπων και οικοσυστημάτων, τα οποία είναι ικανά να 

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.

Κρητική χλωρίδα είναι από τις πιο ενδιαφέρουσες και σημαντικές στην Ευρώπη. Σύμφωνα με πρόσφατες 

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 – Καρπάθου, δηλαδή 

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") καλύπτετ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ  ΣΧΕΔΙΟΥ 
(Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ  ΔΗΜΩΝ ΕΛ. 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ- 1Η Σ.Σ. Δ.Ε. ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 

Σελ. 50 από 158 

= καλά διατηρημένη δομή και καλές προοπτικές ανεξάρτητα από τη βαθμολόγηση του τρίτου υπο-

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 

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 

άρχουν 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, 

λία 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 

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, 

πλούσια παλαιογεωγραφική ιστορία 

του ελληνικού χώρου δημιούργησαν οικότοπους ζωτικής σημασίας στην Ευρώπη και τον κόσμο. 

Κρητική χλωρίδα είναι από τις πιο ενδιαφέρουσες και σημαντικές στην Ευρώπη. Σύμφωνα με πρόσφατες 

ποτελείται από 1.742 διαφορετικά φυτά, εκ των οποίων 177 θεωρούνται 

Καρπάθου, δηλαδή 215 είδη 

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 
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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 τύπος με 

σχοίνους σε πιο ξηρές συνθήκες κι ένας άλλος τύπο

σε πιο υγρές συνθήκες). Σε ευνοϊκές συνθήκες υγρασίας, κυρίως στις όχθες χειμάρρων, ποταμών και 

υγροτόπων, απαντώνται υγρόφιλα είδη όπως τα πλατάνια (Platanus orientalis), οι λεύκες (Populus spp.),

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 έντονες ανθρωπογενείς 

δραστηριότητες, όπως μέσα ή στα όρια των

όρια των δρόμων και μέσα στους οικισμούς, αναπτύσσονται νιτρόφιλα είδη ζιζανίων όπως τσουκνίδες (Urtica 

sp.), περδικάκι (Parietaria spp.), Amaranthus sp., Ecballium elaterium (πικραγγουριά), Marru

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, 

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

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 όπως προαναφέρθηκε. Για την επιτόπου 

προστασία 6 φυτικών ειδών Κοινοτικής προτεραιότητας (Οδ. 92/43/ΕΟΚ)  και ενός οικ

Θεόφραστου, που απαντώνται στην περιοχή της νομαρχίας Χανίων δημιουργήθηκε ένα πιλοτικό δίκτυο 7 

Μικρό –Αποθεμάτων Φυτών με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω ενός προγράμματος 

LIFE- Φύση. Τα αποθέματα εγκαταστάθηκαν σε δη

(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 πλαίσιο ενός 

ολοκληρωμένου και βιώσιμου αναπτυξιακού σχεδιασμού για την διατήρηση της βιοποικιλότητας στην περιοχή 

των Χανίων αλλά και στη χώρα γενικότερα.

 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
(Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

 
ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

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 τύπος με 

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 πλατάνια (Platanus orientalis), οι λεύκες (Populus spp.),

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 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 

sp.), περδικάκι (Parietaria spp.), Amaranthus sp., Ecballium elaterium (πικραγγουριά), Marru

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, 

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 

στη Γραμβούσα και Bupleurum kakiskalae Greuter 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 

nd Threatened plants of Greece) έχουν καταγραφεί 67 απειλούμενα φυτά στην Κρήτη 

εκ των οποίων 30 βρίσκονται στην περιοχή των Λευκών Ορέων όπως προαναφέρθηκε. Για την επιτόπου 

προστασία 6 φυτικών ειδών Κοινοτικής προτεραιότητας (Οδ. 92/43/ΕΟΚ)  και ενός οικ

Θεόφραστου, που απαντώνται στην περιοχή της νομαρχίας Χανίων δημιουργήθηκε ένα πιλοτικό δίκτυο 7 

Αποθεμάτων Φυτών με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω ενός προγράμματος 

Φύση. Τα αποθέματα εγκαταστάθηκαν σε δημόσιες εκτάσεις των Περιοχών Κοινοτικού Ενδιαφέροντος 

2000) 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 

λοκληρωμένου 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- 1Η Σ.Σ. Δ.Ε. ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 

Σελ. 51 από 158 

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 τύπος με 

ς 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 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 έντονες ανθρωπογενείς 

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 (Chrysanthemum sp.), αγκάθες, 

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 

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 

nd Threatened plants of Greece) έχουν καταγραφεί 67 απειλούμενα φυτά στην Κρήτη 

εκ των οποίων 30 βρίσκονται στην περιοχή των Λευκών Ορέων όπως προαναφέρθηκε. Για την επιτόπου 

προστασία 6 φυτικών ειδών Κοινοτικής προτεραιότητας (Οδ. 92/43/ΕΟΚ)  και ενός οικοτόπου με φοίνικες του 

Θεόφραστου, που απαντώνται στην περιοχή της νομαρχίας Χανίων δημιουργήθηκε ένα πιλοτικό δίκτυο 7 

Αποθεμάτων Φυτών με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω ενός προγράμματος 

μόσιες εκτάσεις των Περιοχών Κοινοτικού Ενδιαφέροντος 

2000) 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 

λοκληρωμένου και βιώσιμου αναπτυξιακού σχεδιασμού για την διατήρηση της βιοποικιλότητας στην περιοχή 



 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

 
 

 

 Συνταξινομικές μονάδες βλάστησης των προστατευόμενων περιοχών 

 

Πίνακας Α.3.1.13.: 

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 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ

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 

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

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ- 1Η Σ.Σ. Δ.Ε. ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 

Σελ. 52 από 158 

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 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ

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

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ- 1Η Σ.Σ. Δ.Ε. ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 

Σελ. 53 από 158 

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 

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 

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 

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

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ- 1Η Σ.Σ. Δ.Ε. ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 

Σελ. 54 από 158 

ψήφιος 
ASSOCIATION 

Κωδικός 6-
ψήφιος 

Association 

Phillyrea latifolia - 
comm. 

932027 



 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

 

 

 Χλωριδική Σύνθεση

Τα χαρακτηριστικά είδη της χλωριδικής σύνθεσης του Δήμου Χανίων, που συντελούν 

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

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 

Allium 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 

oreocretensis 
Clematis elisabethae-carolae 

Ελισάβετ-

Anthemis abrotanifolia  Colchicum cretense 

(Αραβίδα η ωτιοφόρος) Corydalis rutifolia uniflora

Arabis cretica  
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 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  ΔΗΜΩΝ ΕΛ. 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ - 1Η Σ.Σ. Δ.Ε. ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 
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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  



 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

 

 

Bufonia stricta stricta

Bupleurum kakiskalae 

Campanula aizoon aizoides

Campanula drabifolia creutzburgii
Κρεουντζμπούργκ)

Campanula laciniata 

Campanula trichocalycina 

Carex muricata muricata

Carrichtera annua (Καρριχθέρα η 

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 
(Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

 
ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

Bufonia stricta stricta Euphorbia myrsinites rechingeri

Bupleurum kakiskalae  
Euphorbia sultan-hassei 

Χάσειος)

Campanula aizoon aizoides Festuca polita 

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 

Iberis sempervirens  Scabiosa sphaciotica 

Lactuca alpestris  Scandix brachycarpa 

Lamium garganicum striatum Scilla nana 

Lepidium hirtum oxyotum Scutellaria hirta 

(Λίνο το δενδροειδές) Scutellaria sieberi 

Lysimachia serpyllifolia  Sedum laconicum insulare

Myosotis 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

Petrorhagia illyrica taygetea Teucrium alpestre alpestre

Peucedanum alpinum  Thlaspi creticum 

Pimpinella tragium depressa Thlaspi zaffranii 

(Τραχεία πεύκη) Thymus leucotrichus leucotrichus
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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 
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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 ακανθώδες)

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 stellatum

 Crepis cretica

 Euphorbia acanthothamnos

 Verbascum spinosum

Centaurea idaea Lagoecia cuminoides

Coridothymus capitatus Dactylis glomerata

Sarcopoterium spinosum Scutellaria hirta

Asplenium 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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Trachelium jacquinii jacquinii 

Tulipa bakeri  

Tulipa cretica  

Verbascum arcturus  

(Βερμπάσκο το ακανθώδες) 

Veronica sartoriana  

Veronica thymifolia  

Veronica trichadena  

Vicia cracca stenophylla 

cretica cretica 

Viola fragrans  

Viola rauliniana  

Zelkova abelicea (Αμπελιτσιά) 

 

Poa bulbosa 

Trifolium 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  

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

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
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ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

(=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 peltatus

Fontinalis antipyretica

 Arbutus unedo

 Phillyrea latifolia

Tamus communis

 Hedera helix

Rubia peregrina Asplenium 

Ruscus aculeatus Hypericum hircinum ssp. albimontanum

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

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

Nasturtium officinale Veronica anagallis
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ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ - 1Η Σ.Σ. Δ.Ε. ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 

Σελ. 58 από 158 

Cutandia maritima 

Medicago marina 

Cyperus capitatus 

Pseudorlaya pumila 

Bromus sterilis 

Nasturtium officinale 

Epilobium hirsutum 

Juncus bufonius 

Cynodon dactylon 

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 

Apium 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 

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

Platanus orientalis Vitis vinifera ssp. sylvestris

Holoschoenion Arbutus unedo

 Phillyrea latifolia

 Quercus ilex

Tamus communis Smilax aspera

Rubia peregrina

onopteris Ruscus aculeatus

Platanus orientalis Arbutus unedo

 Phillyrea latifolia

Tamus communis

 Hedera helix

Ruscus aculeatus Asplenium onopteris

Dranunculus vulgaris Sarcopoterium spinosum

Corydothymus capitatus Ononis spinosa

Genista 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

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 Ιούνι

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 έχει γαλ

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

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 καταπραϋ

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
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ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

απόκρημνες πλαγιές και γκρεμνούς, έτσι η συλλογή του είναι επικίνδυνη. Ανθίζει και συλλέγεται κατά το

Φασκόμηλο (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. 

Μαντζουράνα (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 

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 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 

α 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 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 έλαιό του

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 καταπραϋ

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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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). 

ο 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 

α 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. 

άζια 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 

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 

, το μελισσόχορτο κ.α. Αλλά και οι κήποι και οι αυλές είναι γεμάτοι 
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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. Πι

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 λειτο

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 διαφο

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 πλούσι

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. Ωστόσ

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 Εθνι

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 καλοκαιρινο

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 λείψ

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 μ

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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βασιλικό, δυόσμο, δενδρολίβανο, μαϊντανό, άνιθο, λουίζα και πλήθος άλλων φυτών που ανέκαθεν 

αποτελούσαν το πραγματικό άρωμα της Κρήτης. 

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. Πι

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 διαφο

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. Ωστόσ

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 

τροφή 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 

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 όμως 
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βασιλικό, δυόσμο, δενδρολίβανο, μαϊντανό, άνιθο, λουίζα και πλήθος άλλων φυτών που ανέκαθεν 

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 

ύργησε 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 

α 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).  

κό 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 

τροφή 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 

ί 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 

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 

ουν τα αρπακτικά μπορεί να επέλθει οριστική 

αλλαγή της οικολογικής ισορροπίας της περιοχής. Απόκρημνες πλαγιές βουνοκορυφές και σπήλαια αποτελούν 

αλάκια 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 μυγαλή

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 

εξαιρετικά ευαίσθητο και κινδυνεύει από την καταστροφή των βιοτόπων και τον υβριδισμό. 

 
 Θηλαστικά 

Στα αξιόλογα θηλαστικά της περιοχής των Χανίων συναντώνται τα εξής:

Α.3.1.15.: 

Pipistrellus kuhli kuhli

Pipistrellus pipistrellus 

Rhinolophus hipposideros 

 Πτηνά 

Στα αξιόλογα πτηνά της περιοχής των Χανίων συγκαταλέγονται τα εξής:

Α.3.1.16.: 

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 

πως 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.) το οποίο είναι 

εύει 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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πως 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 

εύει από την καταστροφή των βιοτόπων και τον υβριδισμό.  

barbatus 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.3.1.17.: 

Acrometopa cretensis cretensis (Ακρομετώπη

 
 Αμφίβια / Ερπετά 

Στα αξιόλογα αμφίβια / ερπετά της περιοχής των Χανίων εντοπίζονται τα εξής:

Α.3.1.18.: 

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 2.376 τ. χλµ. και πληθυσμό 

150.387 κατοίκων (απογρ. 2001). Συνορεύει ανατολικά µε το Νοµό Ρεθύµνης ενώ βρέχεται στις τρεις ά

πλευρές του, δυτικά από τη Μεσόγειο θάλασσα, το Κρητικό Πέλαγος στο βορρά και το Λυβικό στο νότο. Η 

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 (υψόµ. 1080 µ.) και του Ασκύφου (υψόµ. 730 µ.) και 

αφού χωριστεί πολλές φορές από φαράγγια και χαράδρες, όπως της Αγίας Ειρήνη

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 Κυλιάρη. Οι κάµποι τη

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 

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

gemonensis Natrix tessellata tessellata

Tarentola 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 ά

πλευρές του, δυτικά από τη Μεσόγειο θάλασσα, το Κρητικό Πέλαγος στο βορρά και το Λυβικό στο νότο. Η 

περίμετρος της ακτής της Κρήτης είναι 350 χιλιόμετρα. 

ν 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 Ειρήνη

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 

λιάρη. 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 

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) 

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. Η 

ν 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 

νερά των πηγών των Λεύκων Ορέων µετατρέπονται σε ποταµούς, µε µεγαλύτερους τον Πλατανιά (αρχαίο 

ς 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 

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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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 και βρίσκεται στον ανατολικό μυχό του 

Κόλπου των Χανίων, χτισμένη στον αυχένα της χερσονήσου, στη θέση της αρχαίας Κυδωνιάς. 

Όσον αφορά την περιοχή μελέτης, ο

χρησιμοποιεί κατάλληλη χρωματική διαβάθμιση προκειμένου να αναδείξει τα ιδιαίτερα μορφολογικά 

χαρακτηριστικά του φυσικού ανάγλυφου στη ΔΕ Κεραμειών. Η χρωματική αυτή επεξεργασία θεωρήθηκε 

απαραίτητη για την καλύτερη δυνατή καταν

ΔΕ Κεραμειών και την τεκμηρίωση των προκαταρκτικών προτάσεων που θα αναπτυχθούν στο Κεφάλαιο 6

παρούσας μελέτης. 

Η ισοϋψής των 600μ. έχει κατεύθυνση Δ

και τη βόρεια.  

Η νότια ζώνη είναι η καθαυτό ορεινή ζώνη της ΔΕ Κεραμειών, με υψόμετρα που κλιμακώνονται με έντονες 

κλίσεις και φθάνουν μέχρι τα 2.100μ., συνεχίζουν δε ανερχόμενα, εκτός των ορίων της περιοχής μελέτης, 

μέχρι την κορυφή των Λευκών Ορέων

μεγαλύτερο τμήμα της ορεινής αυτής ζώνης, από τα 800μ. και άνω, εντάσσεται στην περιοχή του δικτύου 

Natura «Λευκά Όρη και Παράκτια Ζώνη, GRE 340008»

Η βόρεια ζώνη έχει στο κέντρο της το χαμηλότερο τμήμα της περιοχής μελέτης 

υψόμετρα <300μ. Το τμήμα αυτό αποτελεί σε γενικές γραμμές μια ενιαία αντιληπτική ενότητα καθώς 

περιβάλλεται από υψώματα με έντονες κλίσεις. Εδώ αναπτύσσονται ο 

οι μεγαλύτεροι οικισμοί των Κεραμειών.

Το σημαντικότερο ρέμα της πε

κατευθύνεται προς τη ΔΕ Αρμένων του Δ. Αποκορώνου, ανατολικά

Ζωής. 

Οι οικισμοί Γέρο Λάκκος και Κατωχώρι

αυτή και οδεύει κατά μήκος ενός τοπικού ρέματος. Η μικρή απόσταση μεταξύ των δύο οικισμών (1.5 

χλμ.) επιτρέπει τη σύνδεσή τους ακόμη 

Γύρω από τους οικισμούς Γέρο Λάκκο

υψόμετρα, όλοι οι οικισμοί της ΔΕ Κεραμειών.

Τσακίστρα και Μαδαρό) βρίσκονται στη ζώνη 500 

Η κεντροβαρική θέση, το μέγεθος, ο διοικητικός ρόλος 

του τέως Δήμου Κεραμειών, και Κατωχώρι

για θεώρηση των δύο αυτών οικισμών ως συνόλου (τοπικό δίπολο)

οργανωθούν οι οικισμοί και εν γένει 
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ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

κατοικηµένο 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 

Κόλπου των Χανίων, χτισμένη στον αυχένα της χερσονήσου, στη θέση της αρχαίας Κυδωνιάς. 

Όσον αφορά την περιοχή μελέτης, ο χάρτης Α.3.1.α (Φυσικό Περιβάλλον –

χρησιμοποιεί κατάλληλη χρωματική διαβάθμιση προκειμένου να αναδείξει τα ιδιαίτερα μορφολογικά 

χαρακτηριστικά του φυσικού ανάγλυφου στη ΔΕ Κεραμειών. Η χρωματική αυτή επεξεργασία θεωρήθηκε 

απαραίτητη για την καλύτερη δυνατή κατανόηση του κατακόρυφου διαμελισμού του γεωγραφικού χώρου της 

ΔΕ Κεραμειών και την τεκμηρίωση των προκαταρκτικών προτάσεων που θα αναπτυχθούν στο Κεφάλαιο 6

έχει κατεύθυνση Δ-ΝΑ και χωρίζει την ΔΕ Κεραμειών σε δύο δια

ορεινή ζώνη της ΔΕ Κεραμειών, με υψόμετρα που κλιμακώνονται με έντονες 

κλίσεις και φθάνουν μέχρι τα 2.100μ., συνεχίζουν δε ανερχόμενα, εκτός των ορίων της περιοχής μελέτης, 

ή των Λευκών Ορέων, η οποία βρίσκεται κοντά στο «μεσημβρινό» της Δρακόνας

μεγαλύτερο τμήμα της ορεινής αυτής ζώνης, από τα 800μ. και άνω, εντάσσεται στην περιοχή του δικτύου 

η και Παράκτια Ζώνη, GRE 340008». Οικισμοί δεν υπάρχουν στη ν

Η βόρεια ζώνη έχει στο κέντρο της το χαμηλότερο τμήμα της περιοχής μελέτης 

300μ. Το τμήμα αυτό αποτελεί σε γενικές γραμμές μια ενιαία αντιληπτική ενότητα καθώς 

περιβάλλεται από υψώματα με έντονες κλίσεις. Εδώ αναπτύσσονται ο Γέρο Λάκκος και το 

οι μεγαλύτεροι οικισμοί των Κεραμειών. 

Το σημαντικότερο ρέμα της περιοχής μελέτης, ο «Κεραμιός», ξεκινά ανατολικά του Κατοχωρίου και 

κατευθύνεται προς τη ΔΕ Αρμένων του Δ. Αποκορώνου, ανατολικά, περνώντας μέσα από το Καταφύγιο Άγριας 

Κατωχώρι συνδέονται με την ΕΠ 36, η οποία έχει ομαλή χά

αυτή και οδεύει κατά μήκος ενός τοπικού ρέματος. Η μικρή απόσταση μεταξύ των δύο οικισμών (1.5 

ακόμη και με τα πόδια. 

Γέρο Λάκκος και Κατωχώρι αναπτύσσονται κυκλοτερώς και σε μ

υψόμετρα, όλοι οι οικισμοί της ΔΕ Κεραμειών. Οι οικισμοί της ΤΚ Κάμπων (Κάμποι, Γεροπρίνος, Ματσουδιανά, 

Τσακίστρα και Μαδαρό) βρίσκονται στη ζώνη 500 - 600μ. και είναι οι πλέον ορεινοί. 

Η κεντροβαρική θέση, το μέγεθος, ο διοικητικός ρόλος των οικισμών Γέρο Λάκκο

Κατωχώρι, καθώς και η άμεση γειτνίασή τους, δημιουργούν 

για θεώρηση των δύο αυτών οικισμών ως συνόλου (τοπικό δίπολο), με κέντρο

εν γένει δραστηριότητες της ΔΕ Κεραμειών. 
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κατοικηµένο 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 

Κόλπου των Χανίων, χτισμένη στον αυχένα της χερσονήσου, στη θέση της αρχαίας Κυδωνιάς.  

– Μορφολογία, Ανάγλυφο) 

χρησιμοποιεί κατάλληλη χρωματική διαβάθμιση προκειμένου να αναδείξει τα ιδιαίτερα μορφολογικά 

χαρακτηριστικά του φυσικού ανάγλυφου στη ΔΕ Κεραμειών. Η χρωματική αυτή επεξεργασία θεωρήθηκε 

όηση του κατακόρυφου διαμελισμού του γεωγραφικού χώρου της 

ΔΕ Κεραμειών και την τεκμηρίωση των προκαταρκτικών προτάσεων που θα αναπτυχθούν στο Κεφάλαιο 6 της 

ΝΑ και χωρίζει την ΔΕ Κεραμειών σε δύο διακριτές ζώνες, τη νότια 

ορεινή ζώνη της ΔΕ Κεραμειών, με υψόμετρα που κλιμακώνονται με έντονες 

κλίσεις και φθάνουν μέχρι τα 2.100μ., συνεχίζουν δε ανερχόμενα, εκτός των ορίων της περιοχής μελέτης, 

, η οποία βρίσκεται κοντά στο «μεσημβρινό» της Δρακόνας.  Το 

μεγαλύτερο τμήμα της ορεινής αυτής ζώνης, από τα 800μ. και άνω, εντάσσεται στην περιοχή του δικτύου 

ότια ζώνη. 

Η βόρεια ζώνη έχει στο κέντρο της το χαμηλότερο τμήμα της περιοχής μελέτης όπου συναντώνται 

300μ. Το τμήμα αυτό αποτελεί σε γενικές γραμμές μια ενιαία αντιληπτική ενότητα καθώς 

ς και το Κατωχώρι, που είναι 

, ο «Κεραμιός», ξεκινά ανατολικά του Κατοχωρίου και 

, περνώντας μέσα από το Καταφύγιο Άγριας 

συνδέονται με την ΕΠ 36, η οποία έχει ομαλή χάραξη στην περιοχή 

αυτή και οδεύει κατά μήκος ενός τοπικού ρέματος. Η μικρή απόσταση μεταξύ των δύο οικισμών (1.5 - 2.0 

αναπτύσσονται κυκλοτερώς και σε μεγαλύτερα 

Οι οικισμοί της ΤΚ Κάμπων (Κάμποι, Γεροπρίνος, Ματσουδιανά, 

Γέρο Λάκκος, 4ου επιπέδου και έδρα 

δημιουργούν τις προϋποθέσεις 

με κέντρο το οποίο μπορούν να 
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Η Μαλάξα αποτελεί μια ιδιαίτερη περίπτωση. Αναπτύσσεται επί των υψωμάτων που καθορίζουν το άμεσα 

αναγνωρίσιμο βόρειο όριο της ΔΕ Κεραμειών προς τις ΔΕ Σούδας και ΔΕ Χανίων, με απεριόριστη θέα προς το 

κάμπο και το θαλάσσιο μέτωπο. Η προνομιακή 

διαθέτει με το πολεοδομικό συγκρότημα Χανίων

βελτιώσεων), δίδει στην Μαλάξα ρόλο «πύλης εισόδου» από το βορρά στην χ

ρόλος αυτός εκτιμάται πως θα ενισχυθεί σημαντικά στο μέλλον με την έναρξη της λειτουργίας του 

Επιχειρηματικού Πάρκου, την ενδεχόμενη ενεργοποίηση της ΠΕΡΠΟ που έχει θεσμοθετηθεί δυτικά της 

Μαλάξας στα όρια της ΔΕ Ελ. Βενιζέλου

Απτέρων, ανατολικά, με την οποία συνδέεται επίσης 

οικισμοί, παράκτιο μέτωπο, ΒΟΑΚ). 

 Υδρογραφικό δίκτυο

Λόγω του μικρού πλάτους της η Κρήτη έχει 

νησιού στο κεντρικό του κομμάτι και καταλήγουν στο Λιβυκό και το Κρητικό Πέλαγος. Ο Νομός Χανίων 

διαθέτει ένα σημαντικό υδατικό δυναμικό που οφείλεται τόσο στο μεγάλο ετήσιο ύψος βροχής του, όσο και 

κυρίως στην ύπαρξη του σημαντικού ορεινού συγκροτήματος των Λευκών Ορέων που δομούνται κατά κύριο 

λόγο από ανθρακικούς υδροπέρατους σχηματισμούς. Τα ανθρακικά πετρώματα των Λευκών Ορέων είναι 

έντονα τεκτονισμένα και καρστικοποιημένα, με αποτέλεσμα το μεγαλύ

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. Οι κύριες 

χρήσεις του νερού στο Ν. Χανίων είναι η άρδευση, η ύδρευση και η αναψυχή.

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. Το σημαντικότερο ρέμα 

παραπόταμο του Κυλιάρη. 

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
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ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

Η Μαλάξα αποτελεί μια ιδιαίτερη περίπτωση. Αναπτύσσεται επί των υψωμάτων που καθορίζουν το άμεσα 

αναγνωρίσιμο βόρειο όριο της ΔΕ Κεραμειών προς τις ΔΕ Σούδας και ΔΕ Χανίων, με απεριόριστη θέα προς το 

και το θαλάσσιο μέτωπο. Η προνομιακή αυτή θέση της, σε συνδυασμό με την απευθείας σύνδεση που 

διαθέτει με το πολεοδομικό συγκρότημα Χανίων, μέσω Νεροκούρου και ΒΟΑΚ

, δίδει στην Μαλάξα ρόλο «πύλης εισόδου» από το βορρά στην χωρική ενότητα Κεραμειών. Ο 

ρόλος αυτός εκτιμάται πως θα ενισχυθεί σημαντικά στο μέλλον με την έναρξη της λειτουργίας του 

Επιχειρηματικού Πάρκου, την ενδεχόμενη ενεργοποίηση της ΠΕΡΠΟ που έχει θεσμοθετηθεί δυτικά της 

στα όρια της ΔΕ Ελ. Βενιζέλου, αλλά και των διαγραφόμενων προοπτικών ανάπτυξης της περιοχής 

Απτέρων, ανατολικά, με την οποία συνδέεται επίσης οδικά (εκτεταμένοι αρχαιολογικοί χώροι, υφιστάμενοι 

 

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. Ο Νομός Χανίων 

διαθέτει ένα σημαντικό υδατικό δυναμικό που οφείλεται τόσο στο μεγάλο ετήσιο ύψος βροχής του, όσο και 

υρίως στην ύπαρξη του σημαντικού ορεινού συγκροτήματος των Λευκών Ορέων που δομούνται κατά κύριο 

λόγο από ανθρακικούς υδροπέρατους σχηματισμούς. Τα ανθρακικά πετρώματα των Λευκών Ορέων είναι 

έντονα τεκτονισμένα και καρστικοποιημένα, με αποτέλεσμα το μεγαλύτερο ποσοστό των ατμοσφαιρικών 

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. Οι κύριες 

στο 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

Το σημαντικότερο ρέμα στην ΔΕ Κεραμειών είναι ο Κεραμιώτης ή Κεραμιός, που αποτελεί 

Σε επίπεδο 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
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Η Μαλάξα αποτελεί μια ιδιαίτερη περίπτωση. Αναπτύσσεται επί των υψωμάτων που καθορίζουν το άμεσα 

αναγνωρίσιμο βόρειο όριο της ΔΕ Κεραμειών προς τις ΔΕ Σούδας και ΔΕ Χανίων, με απεριόριστη θέα προς το 

, σε συνδυασμό με την απευθείας σύνδεση που 

μέσω Νεροκούρου και ΒΟΑΚ (που πάντως χρήζει 

ωρική ενότητα Κεραμειών. Ο 

ρόλος αυτός εκτιμάται πως θα ενισχυθεί σημαντικά στο μέλλον με την έναρξη της λειτουργίας του 

Επιχειρηματικού Πάρκου, την ενδεχόμενη ενεργοποίηση της ΠΕΡΠΟ που έχει θεσμοθετηθεί δυτικά της 

λλά και των διαγραφόμενων προοπτικών ανάπτυξης της περιοχής 

(εκτεταμένοι αρχαιολογικοί χώροι, υφιστάμενοι 

λίγα ποτάμια, που ξεκινούν από τους ορεινούς όγκους του 

νησιού στο κεντρικό του κομμάτι και καταλήγουν στο Λιβυκό και το Κρητικό Πέλαγος. Ο Νομός Χανίων 

διαθέτει ένα σημαντικό υδατικό δυναμικό που οφείλεται τόσο στο μεγάλο ετήσιο ύψος βροχής του, όσο και 

υρίως στην ύπαρξη του σημαντικού ορεινού συγκροτήματος των Λευκών Ορέων που δομούνται κατά κύριο 

λόγο από ανθρακικούς υδροπέρατους σχηματισμούς. Τα ανθρακικά πετρώματα των Λευκών Ορέων είναι 

τερο ποσοστό των ατμοσφαιρικών 

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. 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 

είναι ο Κεραμιώτης ή Κεραμιός, που αποτελεί 

επιφανειακών νερών, προκύπτει 

και Κυλιάρη τους καθιστούν 

στην κατηγορία Α1 (Οδηγία 

ακατάλληλοι για ύδρευση λόγω 

 νερών, επισημαίνεται ότι 

 νιτρικών, και τα νερά 
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χαρακτηρίζονται κατάλληλα για ύδρευση

υδροφορείς, όπου παρατηρείται υφαλμύριση

υφαλμύρισης εξαρτάται κυρίως από

προβλήματα υφαλμύρισης καρστικών

Οι λεκάνες απορροής Κερίτη-Θερίσσου και Κ

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 

γεωμορφολογικών χαρακτηριστικών τις κάθε λεκάνης απορροής, καθώς και ο έλεγχος την ποιότητας των 

επιφανειακών και υπογείων υδάτων είναι διαδικασίες ιδιαιτέρα σημα

του υδατικού δυναμικού της περιοχής. Αρκετά τμήματα των παραπάνω λεκανών ανήκουν σε προστατευόμενες 

περιοχές, Natura 2000. 

Σχέδιο Α.3.1.4.: Γεωγραφική απεικόνιση λεκανών απορροής Κ

 

Λεκάνη απορροής Κερίτη -

Η λεκάνη απορροής Κερίτη –

των Χανίων. Πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες υδρολογικές λεκάνες του Νομού Χανίων. 

Το υδρογραφικό δίκτυο του ποταμού Κερίτη ξ

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

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 Πλατανι

Περιλαμβάνει 19 οικισμούς και εντός της περιοχής της λεκάνης περιλαμβάνονται τα χωριά Φουρνές, Σκηνές, 
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ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

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

Θερίσσου και Κυλιάρη βρίσκονται στα κεντρικά και ανατολικά του βόρειου 

τμήματος του Ν. Χανίων. Οι τρεις αυτές λεκάνες απορροής συμβάλουν καταλυτικά στη διαμόρφωση του 

δυναμικού της ευρύτερης περιοχής του Ν. Χανίων. Ως εκ τούτου, η βαθύτερη γνώση των ιδιαίτερων 

γεωμορφολογικών χαρακτηριστικών τις κάθε λεκάνης απορροής, καθώς και ο έλεγχος την ποιότητας των 

επιφανειακών και υπογείων υδάτων είναι διαδικασίες ιδιαιτέρα σημαντικές για τη σωστή και ασφαλή διαχείριση 

του υδατικού δυναμικού της περιοχής. Αρκετά τμήματα των παραπάνω λεκανών ανήκουν σε προστατευόμενες 

Γεωγραφική απεικόνιση λεκανών απορροής Κυλιάρη, Κερίτη, Θερίσσου

- Θερίσου 

 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 

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 

ς λεκάνης απορροής του ποταμού Κερίτη υπολογίστηκε σε 178,6 km2. Έχει διεύθυνση τον άξονα Βορρά

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 περιλαμβάνονται τα χωριά Φουρνές, Σκηνές, 
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εμφανίζονται σε παράκτιους 

θαλάσσιο νερό. Ο βαθμός 

υπόγειων νερών. Τα εντονότερα 

τμήμα της νήσου. 

λιάρη βρίσκονται στα κεντρικά και ανατολικά του βόρειου 

τμήματος του Ν. Χανίων. Οι τρεις αυτές λεκάνες απορροής συμβάλουν καταλυτικά στη διαμόρφωση του 

δυναμικού της ευρύτερης περιοχής του Ν. Χανίων. Ως εκ τούτου, η βαθύτερη γνώση των ιδιαίτερων 

γεωμορφολογικών χαρακτηριστικών τις κάθε λεκάνης απορροής, καθώς και ο έλεγχος την ποιότητας των 

ντικές για τη σωστή και ασφαλή διαχείριση 

του υδατικού δυναμικού της περιοχής. Αρκετά τμήματα των παραπάνω λεκανών ανήκουν σε προστατευόμενες 

 

λιάρη, 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.  

εκινάει από τα Λευκά Όρη σε υψόμετρο 1900m και 

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 

ς λεκάνης απορροής του ποταμού Κερίτη υπολογίστηκε σε 178,6 km2. Έχει διεύθυνση τον άξονα Βορρά-

Νότου και απέχει από την πόλη των Χανίων περίπου 15 km. Η λεκάνη του Κερίτη ανήκει κατά το μεγαλύτερο 

ά, Νέας Κυδωνίας, Χανίων και Ελ. Βενιζέλου. 

Περιλαμβάνει 19 οικισμούς και εντός της περιοχής της λεκάνης περιλαμβάνονται τα χωριά Φουρνές, Σκηνές, 
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Ασκόρδαλος, Αλικιανός, Βατόλακκος, Κουφός, Αγυιά, Πατελάρι, Πλατανιάς, Γεράνι, Λάκκοι, Βαρύπετρο και 

Μεσκλά κ.ά. Ο ποταμός Κερίτης αναφέρεται από τον Όμηρο σαν Ιάρδανος ονομασία που επανέρχεται σήμερα 

για το κομμάτι της εκβολής του. Πρόκειται για έναν μεγάλο ποταμό με αμμώδεις όχθες τον οποίο μπορούμε να 

παρατηρήσουμε από τη γέφυρα. Η παραλία, η εκβολή του ποταμο

ανατολικά είναι ενδιαφέρουσες περιοχές κατά τη διάρκεια της μετανάστευσης των πουλιών. Όλη η κοιλάδα 

έχει ενδιαφέρον λόγω της σημαντικής δενδρώδους ανάπτυξης. Η κοιλάδα του Φασά έχει ενδημικές φτέρες και 

συστάδες με καστανιές. 

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 m

 Οι καρστικές πηγές υπερχείλισης της 

Εμφανίζονται σε 40m απόλυτο υψόμετρο, στον οικισμό Αγυιά. Το ετήσιο ισοζύγιο των πηγών υπερβαίνει 

τα 70*106 m3/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.

Η Λίμνη Αγιάς είναι τεχνητή λίμνη, η οποία κατασκευάστηκε από την Δ.Ε.Η. για την ανύψωση της στάθμης 

των εκροών νερού μετά την υπερχείλιση τους από την υπόγεια δεξαμενή των πηγών Αγιάς. Η λίμνη 

Β.Δ. των πηγών. Είναι αποθήκη ύδατος μετά την εκροή των πηγών, χωρητικότητας περίπου 350000 m

Η λίμνη δεν επηρεάζει την λειτουργία των καρστικών πηγών. Επηρεάζεται όμως, από την αυξομείωση της 

στάθμης του καρστικού υδροφορέα. Η λίμνη αποτ

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 

υψόμετρο. Οι πηγές είναι αναριθμησμένες με γεωτρήσεις. Η συνολική αντλούμενη ποσότητα/έτος είναι πλέον 

των 5*106 m3/έτος νερού, κυρίως για αρδευτική χρήση. Η δυνατότητα περαιτέρω αναρρύθμιση της είναι 

δυνατή, διότι δεν έχουν παρατηρηθεί μόνιμες απώλειες υδραυλικού φορτίου. Πιθανότατα οι πηγές έχουν 

υδραυλική επικοινωνία με τις πηγές του Καλαμιώνα της Αγυιάς (λόγω της χημικής συγγένειας, και υδραυλικής 

σχέσης που παρουσιάζουν). Οι ενδείξεις αυτές πρέπει να τε

μέθοδο. 

 Καρστικές πηγές Αναβάλλοντα.

Οι πηγές βρίσκονται στις βορειοανατολικές παρυφές της λεκάνης Κερίτη, βόρεια του οικισμού Θέρισος. 

Εκφορτίζουν σε υψόμετρο 100m με μέσο υδατικό ισοζύγιο 10*106 m

και έχουν απορροή από τον μήνα Δεκέμβριο έως και τον Ιούνιο. Η απορροή του νερού γίνεται μέσω του 

ρέματος Κλαδισού στις δυτικές παρυφές της πόλεως των Χανίων.

 Προσχωσιγενής λεκάνη Αλικιανού, Κουφού, Βατολλάκου, Σκινέ.

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
(Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

 
ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

Ασκόρδαλος, Αλικιανός, Βατόλακκος, Κουφός, Αγυιά, Πατελάρι, Πλατανιάς, Γεράνι, Λάκκοι, Βαρύπετρο και 

.ά. Ο ποταμός Κερίτης αναφέρεται από τον Όμηρο σαν Ιάρδανος ονομασία που επανέρχεται σήμερα 

για το κομμάτι της εκβολής του. Πρόκειται για έναν μεγάλο ποταμό με αμμώδεις όχθες τον οποίο μπορούμε να 

παρατηρήσουμε από τη γέφυρα. Η παραλία, η εκβολή του ποταμού και η θαμνώδης έκταση δυτικά και 

ανατολικά είναι ενδιαφέρουσες περιοχές κατά τη διάρκεια της μετανάστευσης των πουλιών. Όλη η κοιλάδα 

έχει ενδιαφέρον λόγω της σημαντικής δενδρώδους ανάπτυξης. Η κοιλάδα του Φασά έχει ενδημικές φτέρες και 

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 ισοζύγιο των πηγών υπερβαίνει 

/έτος, και αποτελεί το ρυθμιστικό αποθεμά τους. Εκτός του ρυθμιστικού αποθέματος υπάρχει 

ο μόνιμο υδατικό απόθεμα το ύψος του οποίου δεν είναι γνωστό.

Η Λίμνη Αγιάς είναι τεχνητή λίμνη, η οποία κατασκευάστηκε από την Δ.Ε.Η. για την ανύψωση της στάθμης 

των εκροών νερού μετά την υπερχείλιση τους από την υπόγεια δεξαμενή των πηγών Αγιάς. Η λίμνη 

Β.Δ. των πηγών. Είναι αποθήκη ύδατος μετά την εκροή των πηγών, χωρητικότητας περίπου 350000 m

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 

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 απόλυτο 

υψόμετρο. Οι πηγές είναι αναριθμησμένες με γεωτρήσεις. Η συνολική αντλούμενη ποσότητα/έτος είναι πλέον 

/έτος νερού, κυρίως για αρδευτική χρήση. Η δυνατότητα περαιτέρω αναρρύθμιση της είναι 

ή, διότι δεν έχουν παρατηρηθεί μόνιμες απώλειες υδραυλικού φορτίου. Πιθανότατα οι πηγές έχουν 

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 κάποια άλλη 

Καρστικές πηγές Αναβάλλοντα. 

Οι πηγές βρίσκονται στις βορειοανατολικές παρυφές της λεκάνης Κερίτη, βόρεια του οικισμού Θέρισος. 

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 

ρέματος Κλαδισού στις δυτικές παρυφές της πόλεως των Χανίων. 

Προσχωσιγενής λεκάνη Αλικιανού, Κουφού, Βατολλάκου, Σκινέ. 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ  ΣΧΕΔΙΟΥ 
(Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ  ΔΗΜΩΝ ΕΛ. 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ - 1Η Σ.Σ. Δ.Ε. ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ
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Ασκόρδαλος, Αλικιανός, Βατόλακκος, Κουφός, Αγυιά, Πατελάρι, Πλατανιάς, Γεράνι, Λάκκοι, Βαρύπετρο και 

.ά. Ο ποταμός Κερίτης αναφέρεται από τον Όμηρο σαν Ιάρδανος ονομασία που επανέρχεται σήμερα 

για το κομμάτι της εκβολής του. Πρόκειται για έναν μεγάλο ποταμό με αμμώδεις όχθες τον οποίο μπορούμε να 

ύ και η θαμνώδης έκταση δυτικά και 

ανατολικά είναι ενδιαφέρουσες περιοχές κατά τη διάρκεια της μετανάστευσης των πουλιών. Όλη η κοιλάδα 

έχει ενδιαφέρον λόγω της σημαντικής δενδρώδους ανάπτυξης. Η κοιλάδα του Φασά έχει ενδημικές φτέρες και 

νερού. Εμφανίζονται σε απόλυτο υψόμετρο 210 m. 

Αγιάς (Καλαμιώνας/Πλάτανος /Κολύμπα. 

Εμφανίζονται σε 40m απόλυτο υψόμετρο, στον οικισμό Αγυιά. Το ετήσιο ισοζύγιο των πηγών υπερβαίνει 

/έτος, και αποτελεί το ρυθμιστικό αποθεμά τους. Εκτός του ρυθμιστικού αποθέματος υπάρχει 

ο μόνιμο υδατικό απόθεμα το ύψος του οποίου δεν είναι γνωστό. 

Η Λίμνη Αγιάς είναι τεχνητή λίμνη, η οποία κατασκευάστηκε από την Δ.Ε.Η. για την ανύψωση της στάθμης 

των εκροών νερού μετά την υπερχείλιση τους από την υπόγεια δεξαμενή των πηγών Αγιάς. Η λίμνη βρίσκεται 

Β.Δ. των πηγών. Είναι αποθήκη ύδατος μετά την εκροή των πηγών, χωρητικότητας περίπου 350000 m3 νερού. 

Η λίμνη δεν επηρεάζει την λειτουργία των καρστικών πηγών. Επηρεάζεται όμως, από την αυξομείωση της 

ελεί σημαντικό υδροβιότοπο και είναι ανακηρυγμένη 

προστατευόμενη περιοχή. Τα προβλήματα επάρκειας νερού που προκύπτουν στην λίμνη τους θερινούς μήνες 

του Δήμου Μουσούρων. Εμφανίζονται σε 50 m απόλυτο 

υψόμετρο. Οι πηγές είναι αναριθμησμένες με γεωτρήσεις. Η συνολική αντλούμενη ποσότητα/έτος είναι πλέον 

/έτος νερού, κυρίως για αρδευτική χρήση. Η δυνατότητα περαιτέρω αναρρύθμιση της είναι 

ή, διότι δεν έχουν παρατηρηθεί μόνιμες απώλειες υδραυλικού φορτίου. Πιθανότατα οι πηγές έχουν 

υδραυλική επικοινωνία με τις πηγές του Καλαμιώνα της Αγυιάς (λόγω της χημικής συγγένειας, και υδραυλικής 

κμηριωθούν με ιχνηθετήσεις, ή με κάποια άλλη 

Οι πηγές βρίσκονται στις βορειοανατολικές παρυφές της λεκάνης Κερίτη, βόρεια του οικισμού Θέρισος. 

). Οι πηγές είναι περιοδικές, 

και έχουν απορροή από τον μήνα Δεκέμβριο έως και τον Ιούνιο. Η απορροή του νερού γίνεται μέσω του 
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Πρόκειται για μια εσωτερική προσχωματική λεκάνη, η οποία λειτουργεί σαν ενδιάμεση δεξαμενή ύδατος 

στο υδρολογικό σύστημα του Κερίτη. Η αντλούμενη ποσότητα νερού είναι περί τα 1000 m

m3/έτος, συμπεριλαμβανόμενης και της ύδρευσης. Η δυνατότητα αύξ

είναι δυνατή, διότι δεν παρατηρούνται μόνιμες απώλειες υδραυλικού φορτίου.

 

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 

τον ορεινό όγκο των Λευκών Ορέων κι εκβάλει στον κόλπο Χανίων. Ανατολικά του Κλαδισσού υπάρχει και ο 

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 

Χανίων, Ελ. Βενιζέλου, Κεραμιών και Θερίσσου. Περιλαμβάνει τις κοινότητες των Μουρνιών, Περιβολιών, 

Θερίσσου, Παναγιάς και Βαμβακόπουλο.

Σχέδιο Α.3.1.5.

Tο τοπογραφικό ανάγλυφο ποικίλει σε όλη την έκταση τόσο της λεκάνης Κερίτη όσο και αυτής της 

Θερίσσου. Στην ευρύτερη περιοχή της λεκάνης απορροής του ποταμού Κερίτη, το μέγιστο υψόμετρο 

κυμαίνεται γύρω στα 2100 m στο νότιο τμ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
(Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

 
ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

Πρόκειται για μια εσωτερική προσχωματική λεκάνη, η οποία λειτουργεί σαν ενδιάμεση δεξαμενή ύδατος 

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. 

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 

τον ορεινό όγκο των Λευκών Ορέων κι εκβάλει στον κόλπο Χανίων. Ανατολικά του Κλαδισσού υπάρχει και ο 

χείμαρρος Μορώνης ο οποίος συλλέγει τα επιφανειακά νερά του κάμπου Χανίων και εκβάλει στον κόλπο της 

ύδας (οικισμός Βλητέ). Η λεκάνη απορροής έχει διεύθυνση τον άξονα Βορρά - Νότου και ανήκει στις Δ.Ε. 

Χανίων, Ελ. Βενιζέλου, Κεραμιών και Θερίσσου. Περιλαμβάνει τις κοινότητες των Μουρνιών, Περιβολιών, 

Θερίσσου, Παναγιάς και Βαμβακόπουλο. 

Σχέδιο Α.3.1.5.: Οικισμοί των λεκανών απορροής 

Tο τοπογραφικό ανάγλυφο ποικίλει σε όλη την έκταση τόσο της λεκάνης Κερίτη όσο και αυτής της 

Θερίσσου. Στην ευρύτερη περιοχή της λεκάνης απορροής του ποταμού Κερίτη, το μέγιστο υψόμετρο 

κυμαίνεται γύρω στα 2100 m στο νότιο τμήμα της, στα Λευκά Όρη και ελάχιστο στο βόρειο τμήμα της (0 m) . 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ  ΣΧΕΔΙΟΥ 
(Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ  ΔΗΜΩΝ ΕΛ. 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ - 1Η Σ.Σ. Δ.Ε. ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 

Σελ. 68 από 158 

Πρόκειται για μια εσωτερική προσχωματική λεκάνη, η οποία λειτουργεί σαν ενδιάμεση δεξαμενή ύδατος 

στο υδρολογικό σύστημα του Κερίτη. Η αντλούμενη ποσότητα νερού είναι περί τα 1000 m3/h ή 4*106 

ησης της απολήψιμης ποσότητας νερού 

Η λεκάνη απορροής Θερίσσου βρίσκεται σε μέση απόσταση 3 km από την πόλη των Χανίων και η 

της λεκάνης είναι ο Κλαδισσός, ο οποίος πηγάζει από 

τον ορεινό όγκο των Λευκών Ορέων κι εκβάλει στον κόλπο Χανίων. Ανατολικά του Κλαδισσού υπάρχει και ο 

χείμαρρος Μορώνης ο οποίος συλλέγει τα επιφανειακά νερά του κάμπου Χανίων και εκβάλει στον κόλπο της 

Νότου και ανήκει στις Δ.Ε. 

Χανίων, Ελ. Βενιζέλου, Κεραμιών και Θερίσσου. Περιλαμβάνει τις κοινότητες των Μουρνιών, Περιβολιών, 

 

Tο τοπογραφικό ανάγλυφο ποικίλει σε όλη την έκταση τόσο της λεκάνης Κερίτη όσο και αυτής της 

Θερίσσου. Στην ευρύτερη περιοχή της λεκάνης απορροής του ποταμού Κερίτη, το μέγιστο υψόμετρο 

ήμα της, στα Λευκά Όρη και ελάχιστο στο βόρειο τμήμα της (0 m) . 
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Για τη λεκάνη απορροής 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 δυτικ

Χανίων. 

Στη λεκάνη Κερίτη το σύνολο των επιφανειακών υδάτων αποτελείται από i) τον ποταμό Κερίτη ii) τους 

παραποτάμους του και iii) τη λίμνη της Αγιάς. Για τη λεκάνη απορροής του Θερίσσου το σύνολο των 

επιφανειακών υδάτων αποτελείται από το

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 δεκαοχτώ (18) 

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 

στεγανές εξατμισοδεξαμενές, ενώ τα στερεά τα μεταφέρουν σε μονάδες κατεργασίας (πυρηνοελαιουργεία). 

Τέλος, η λεκάνη Κερίτη δεν έχει ολοκληρωμένο σύστημα αποχέτευσης και στους οικισμούς η διάθεση των 

λυμάτων γίνεται από απορροφητικούς βόθρους. 

Στη λεκάνη του Θερίσσου υπάρχουν πέντε (5) κοινότητες και τρία (3) ελαιουργεία που αποτελούν και 

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 

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 τω

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 λεκ

κυρίως αιγοπρόβατα που βοσκούν ελεύθερα, όπως επίσης εκτροφή πουλερικών και κονικλοτροφία.

 Ατμοσφαιρική εναπόθεση: Τα φορτία αζώτου και φωσφόρου από την υγρή και ξηρή εναπόθεση 

υπολογίστηκαν από τη βιβλιογραφία.

 

Λεκάνη απορροής Κυλιάρη

Η Υδρολογική λεκάνη του ποταμού Κ

υπάγεται στον Νομό Χανιών. Η λεκάνη απορροής εκτείνεται από τους πρόποδες των Λευκών Ορέων μέχρι την 

παράκτια ζώνη του Δήμου Αρμένων. Περιλαμβάνει 17 κο

ημιορεινές και οι 7 ορεινές. Το συνολικό μήκος του υδρογραφικού δικτύου του ποταμού Κ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
(Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

 
ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

Για τη λεκάνη απορροής 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 δυτικ

Στη λεκάνη Κερίτη το σύνολο των επιφανειακών υδάτων αποτελείται από i) τον ποταμό Κερίτη ii) τους 

παραποτάμους του και iii) τη λίμνη της Αγιάς. Για τη λεκάνη απορροής του Θερίσσου το σύνολο των 

επιφανειακών υδάτων αποτελείται από τον ποταμό Κλαδισσό και τους παραποτάμους του.

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 δεκαοχτώ (18) 

κα (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 

στεγανές εξατμισοδεξαμενές, ενώ τα στερεά τα μεταφέρουν σε μονάδες κατεργασίας (πυρηνοελαιουργεία). 

Τέλος, η λεκάνη Κερίτη δεν έχει ολοκληρωμένο σύστημα αποχέτευσης και στους οικισμούς η διάθεση των 

από απορροφητικούς βόθρους.  

Στη λεκάνη του Θερίσσου υπάρχουν πέντε (5) κοινότητες και τρία (3) ελαιουργεία που αποτελούν και 

τις σημειακές πηγές φόρτισης. Τα δύο (2) ελαιουργεία βρίσκονται στα Περιβόλια και ένα (1) στις Μουρνιές. Και 

σου, 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 

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 τω

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 εναπόθεση 

υπολογίστηκαν από τη βιβλιογραφία. 

λιάρη 

Η Υδρολογική λεκάνη του ποταμού Κυλιάρη 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 

ημιορεινές και οι 7 ορεινές. Το συνολικό μήκος του υδρογραφικού δικτύου του ποταμού Κ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ  ΣΧΕΔΙΟΥ 
(Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ  ΔΗΜΩΝ ΕΛ. 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ - 1Η Σ.Σ. Δ.Ε. ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 

Σελ. 69 από 158 

Για τη λεκάνη απορροής 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 

Στη λεκάνη Κερίτη το σύνολο των επιφανειακών υδάτων αποτελείται από i) τον ποταμό Κερίτη ii) τους 

παραποτάμους του και iii) τη λίμνη της Αγιάς. Για τη λεκάνη απορροής του Θερίσσου το σύνολο των 

ν ποταμό Κλαδισσό και τους παραποτάμους του. 

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 δεκαοχτώ (18) 

κα (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 

τα υγρά απόβλητα τους, διοχετεύντας τα σε 

στεγανές εξατμισοδεξαμενές, ενώ τα στερεά τα μεταφέρουν σε μονάδες κατεργασίας (πυρηνοελαιουργεία). 

Τέλος, η λεκάνη Κερίτη δεν έχει ολοκληρωμένο σύστημα αποχέτευσης και στους οικισμούς η διάθεση των 

Στη λεκάνη του Θερίσσου υπάρχουν πέντε (5) κοινότητες και τρία (3) ελαιουργεία που αποτελούν και 

τις σημειακές πηγές φόρτισης. Τα δύο (2) ελαιουργεία βρίσκονται στα Περιβόλια και ένα (1) στις Μουρνιές. Και 

σου, υπάρχει έλλειψη ολοκληρωμένου δικτύου αποχέτευσης. Στους οικισμούς η διάθεση 

Τα φορτία των μη συνεχών πηγών ρύπανσης προέρχονται από τη γεωργία, την κτηνοτροφία και την 

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). 

άνες 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 

λιάρη βρίσκεται 15km ανατολικά της πόλης των Χανίων και 

υπάγεται στον Νομό Χανιών. Η λεκάνη απορροής εκτείνεται από τους πρόποδες των Λευκών Ορέων μέχρι την 

ινότητες, εκ των οποίων οι 8 είναι πεδινές, οι 2 

ημιορεινές και οι 7 ορεινές. Το συνολικό μήκος του υδρογραφικού δικτύου του ποταμού Κυλιάρη είναι 36km. Ο 
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ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

 

 

ποταμός Κυλιάρης τροφοδοτείται, όπως και οι περισσότερες λεκάνες απορροής του Νομού Χανίων, από 

ποσότητες υδάτων όπου προέρχονται από τα Λευκά όρη. Τον απαρτίζουν 4 παραπόταμοι οι οποίοι 2 

χαρακτηρίζονται ως προσωρινά υδατορεύματα (Κεραμίωτης και Αναβρέτης), ενώ ο Μυλαύλακας και ο 

Μανταμάς έχουν μόνιμη ροή καθόλη τη διάρκεια του έτους, γι’ αυτό και χαρακτ

υδατορεύματα (τροφοδοτούνται από τις πηγές του Στύλου και από επιφανειακές απορροές). Μετά από την 

ένωση των παραπόταμων μέχρι τις εκβολές του ποταμού Κ

Το τοπογραφικό ανάγλυφο της περιοχής χαρακτηρίζετ

τάξης του 12%. Παρόλα αυτά πρέπει να τονιστεί ότι η μέγιστη τοπογραφική κλίση 43% εμφανίζεται στους 

πρόποδες των Λευκών Ορέων, μιας και η λεκάνη απορροή εκτείνεται μέχρι και το υψόμετρο των +2041 m.

Στη λεκάνη απορροής του ποταμού Κ

ποταμό Κυλιάρη και τους αντίστοιχους παραποτάμους του (χείμαρρο Κεραμιώτη δυτικά του ποταμού Κ

και χείμαρρο Αναβρετή ανατολικά). 

Το συνολικό μήκος του υδρογραφικού 

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 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 Κ

στην κατηγορία Α1 βάσει της Οδηγίας

Στη λεκάνη απορροής του ποταμού Κ

τροφοδοτούνται από ποσότητες υδάτων που προέρχονται από το καρστικ

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 Κ

α) Δημοτικές Ενότητες στη Λεκάνη

ποταμού Κυλιάρη 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
(Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

 
ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

λιάρης τροφοδοτείται, όπως και οι περισσότερες λεκάνες απορροής του Νομού Χανίων, από 

ητες υδάτων όπου προέρχονται από τα Λευκά όρη. Τον απαρτίζουν 4 παραπόταμοι οι οποίοι 2 

χαρακτηρίζονται ως προσωρινά υδατορεύματα (Κεραμίωτης και Αναβρέτης), ενώ ο Μυλαύλακας και ο 

Μανταμάς έχουν μόνιμη ροή καθόλη τη διάρκεια του έτους, γι’ αυτό και χαρακτ

υδατορεύματα (τροφοδοτούνται από τις πηγές του Στύλου και από επιφανειακές απορροές). Μετά από την 

ένωση των παραπόταμων μέχρι τις εκβολές του ποταμού Κυλιάρης το μήκος του είναι 3,3 km.

Το τοπογραφικό ανάγλυφο της περιοχής χαρακτηρίζεται ως ομαλό με μικρές τοπογραφικές κλίσεις της 

τάξης του 12%. Παρόλα αυτά πρέπει να τονιστεί ότι η μέγιστη τοπογραφική κλίση 43% εμφανίζεται στους 

πρόποδες των Λευκών Ορέων, μιας και η λεκάνη απορροή εκτείνεται μέχρι και το υψόμετρο των +2041 m.

απορροής του ποταμού Κυλιάρη το σύνολο των επιφανειακών υδάτων αποτελείται από τον 

λιάρη και τους αντίστοιχους παραποτάμους του (χείμαρρο Κεραμιώτη δυτικά του ποταμού Κ

 

Το συνολικό μήκος του υδρογραφικού δικτύου του ποταμού Κυλιάρη 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 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 Κυλιάρη είναι 3.3 km. Ο ποταμός

Οδηγίας 75/440/ΕΟΚ. 

Στη λεκάνη απορροής του ποταμού Κυλιάρη 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 Κυλιάρη. 

 

Σχέδιο Α.3.1.4.: 

α) Δημοτικές Ενότητες στη Λεκάνη Απορροής του 

 
β) Τοπογραφικές κλίσεις Λεκάνης απορροής Κ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ  ΣΧΕΔΙΟΥ 
(Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ  ΔΗΜΩΝ ΕΛ. 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ - 1Η Σ.Σ. Δ.Ε. ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 

Σελ. 70 από 158 

λιάρης τροφοδοτείται, όπως και οι περισσότερες λεκάνες απορροής του Νομού Χανίων, από 

ητες υδάτων όπου προέρχονται από τα Λευκά όρη. Τον απαρτίζουν 4 παραπόταμοι οι οποίοι 2 

χαρακτηρίζονται ως προσωρινά υδατορεύματα (Κεραμίωτης και Αναβρέτης), ενώ ο Μυλαύλακας και ο 

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 

λιάρης το μήκος του είναι 3,3 km. 

αι ως ομαλό με μικρές τοπογραφικές κλίσεις της 

τάξης του 12%. Παρόλα αυτά πρέπει να τονιστεί ότι η μέγιστη τοπογραφική κλίση 43% εμφανίζεται στους 

πρόποδες των Λευκών Ορέων, μιας και η λεκάνη απορροή εκτείνεται μέχρι και το υψόμετρο των +2041 m. 

λιάρη το σύνολο των επιφανειακών υδάτων αποτελείται από τον 

λιάρη και τους αντίστοιχους παραποτάμους του (χείμαρρο Κεραμιώτη δυτικά του ποταμού Κυλιάρη 

λιάρη 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 διάρκεια του έτους και για 

αυτό χαρακτηρίζονται ως μόνιμα υδατορέματα. Από το σημείο συμβολής των παραποτάμων και μέχρι τις 

ποταμός Κοίλιαρης κατατάσσεται 

λιάρη υπάρχουν πηγές (Στύλου, Αρμένων και Ζούρμπου) που 

ό ασβεστολιθικό σύστημα των 

Λευκών Ορέων. Η πηγή του Στύλου θεωρείται το βασικότερο σημείο εκφόρτισης του εν λόγω καρστικού 

 

β) Τοπογραφικές κλίσεις Λεκάνης απορροής Κυλιάρη 
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Η ποιότητα των υδάτων των υδροφορέων που τροφοδοτούνται από τα Λευκά Όρη 

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. Αν

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% (14,8 km

υδάτινες επιφάνειες. Στην λεκάνη δεν λειτουργούν μεγάλες βιομηχανίες ενώ υπάρχει ένας μικρός αριθμός 

βιοτεχνιών. Οι περισσότεροι κάτοικοι ασχολούνται με την γε

τουρισμό. 

Ο ποταμός Κυλιάρης 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 φ

διατρέχει ο Κεραμιώτης, ο οποίος είναι εποχιακός παραπόταμος του Κ

βρίσκονται στο χωριό Κατωχώρι πριν την είσοδο του φαραγγιού.

Η λεκάνη παρουσιάζει ιδιαίτερα πλούσια γεωμορφολογία και συμπερι

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 Κ

 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 Κυλιάρη διασώζονται 4 μύλοι, οι οποίοι βρίσκονται στις περιοχές: Στύλος, Νιο 

Χωριό, Αρμένοι και Καλύβες. Αξίζει να σημειω

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 πλειοψηφ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
(Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

 
ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

Πηγή: Πρόγραμμα «Διαχείριση Πιλοτικής Λεκάνης Απορροής Ποταμού Κ

http://www.koiliaris.tuc.gr 

Η ποιότητα των υδάτων των υδροφορέων που τροφοδοτούνται από τα Λευκά Όρη 

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 

εξαιτίας 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 

λιάρης 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 

κταση, 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 

διατρέχει ο Κεραμιώτης, ο οποίος είναι εποχιακός παραπόταμος του Κυλιάρη. Οι πηγές του Κεραμιώτη 

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 

ύ Κυλιάρη 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), 

ν που χρησιμοποιούνται για βοσκή με Quercus ilex, και  

Τέλος δάση πλατάνου της ανατολής (Platanion orientalis). 

λιάρη 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 πλειοψηφ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ  ΣΧΕΔΙΟΥ 
(Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ  ΔΗΜΩΝ ΕΛ. 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ - 1Η Σ.Σ. Δ.Ε. ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ
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Πηγή: Πρόγραμμα «Διαχείριση Πιλοτικής Λεκάνης Απορροής Ποταμού Κυλιάρη» 

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 

τίθετα, 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 

ωργία (ελιές, πορτοκάλια, αμπέλια) και τον 

λιάρης 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 

κταση, αλλά κυρίως επικρατούν θαμνώδεις εκτάσεις. Επίσης, στην περιοχή υπάρχουν διάφορα 

είδη δέντρων όπως συκιές, πλατάνια και καστανιές και μεγάλες εκτάσεις με ελαιόδεντρα. Νοτιοδυτικά του 

αραγγιού του Δικτάμου. Το φαράγγι 

λιάρη. Οι πηγές του Κεραμιώτη 

λαμβάνονται 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 

 

λιάρη διασώζονται 4 μύλοι, οι οποίοι βρίσκονται στις περιοχές: Στύλος, Νιο 

θεί 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 



 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

 

 

ελλαδικού χώρου μέχρι πριν λίγες δεκαετίες, έτσι και στη περιοχή της λεκάνης απορροής του ποταμού Κ

η οικονομία στηριζόταν σχεδόν αποκλειστικά στην γεωργία, στην κτηνοτροφία και σε μικρότερο βαθμό στην 

αλιεία. 

Στην λεκάνη απορροής του ποταμού 

κοινότητα Παιδοχωρίου, 1 στην κοινότητα Καλυβών (και τα άλλα 2 στην κοινότητα του Νέου Χωρίου. Στην 

περιοχή της λεκάνης απορροής του Κ

αποχετευτικό δικτύο και ο βιολογικός δεν λειτουργεί. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα ένα μέρος των οικισμών να 

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 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 

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, με

 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 

υπολογίστηκαν από τη βιβλιογραφία.

 
 Οριοθετημένα Ρέματα

Από τα στοιχεία που συλλέχθηκαν από την Ομάδα Μελέτης, προκύπτει ότι στη ΔΕ Κεραμειών υπάρχει 

μια οριοθέτηση ρέματος, όπως φαίνεται στον παρα

Α.3.1.19.: 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ

2684/ΦΕΚ 112Δ/2008 

 

Τα υδρολογικά και υδρογεωλογικά χαρακτηριστικά της

πλαίσιο της Προκαταρκτικής Μελέτης Γεωλογικής Καταλληλότητας (Κεφ.Α3).

 

Α.3.1.3. Κατάσταση περιβάλλοντος 

οικονομικές δραστηριότητες 

Α.3.1.3.1. Πηγές ρύπανσης 

 Μεταποιητική και εξορυκτική δραστηριότητα (επιχειρήσεις, λατομεία κ.λπ)

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
(Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

 
ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

ελλαδικού χώρου μέχρι πριν λίγες δεκαετίες, έτσι και στη περιοχή της λεκάνης απορροής του ποταμού Κ

η οικονομία στηριζόταν σχεδόν αποκλειστικά στην γεωργία, στην κτηνοτροφία και σε μικρότερο βαθμό στην 

Στην λεκάνη απορροής του ποταμού Κυλιάρη υπάρχουν συνολικά 6 σε λειτουργία ελαιοτριβεία, 3 στην 

κοινότητα Παιδοχωρίου, 1 στην κοινότητα Καλυβών (και τα άλλα 2 στην κοινότητα του Νέου Χωρίου. Στην 

περιοχή της λεκάνης απορροής του Κυλιάρη αν και υπάρχει βιολογικός καθαρισμός δεν υπάρχει ολο

αποχετευτικό δικτύο και ο βιολογικός δεν λειτουργεί. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα ένα μέρος των οικισμών να 

έχουν στεγανοποιημένους βόθρους ενώ ένα μεγάλο ποσοστό κατοικιών να διαθέτουν απορροφητικούς 

χών 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 

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 εναπόθεση 

υπολογίστηκαν από τη βιβλιογραφία. 

Οριοθετημένα Ρέματα 

Από τα στοιχεία που συλλέχθηκαν από την Ομάδα Μελέτης, προκύπτει ότι στη ΔΕ Κεραμειών υπάρχει 

μια οριοθέτηση ρέματος, όπως φαίνεται στον παρακάτω Πίνακα: 

Α.3.1.19.: Οριοθετημένα ρέματα περιοχής μελέτης 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 

Επικύρωση των οριογραμμών τμήματος ρέματος στην

περιοχή Δήμου Κεραμειών, Νομού Χανίων

Τα υδρολογικά και υδρογεωλογικά χαρακτηριστικά της περιοχής μελέτης  αναλύονται εκτενώς στο 

πλαίσιο της Προκαταρκτικής Μελέτης Γεωλογικής Καταλληλότητας (Κεφ.Α3). 

Κατάσταση περιβάλλοντος - επιπτώσεις από την οικιστική ανάπτυξη και τις 

Μεταποιητική και εξορυκτική δραστηριότητα (επιχειρήσεις, λατομεία κ.λπ)

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ  ΣΧΕΔΙΟΥ 
(Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ  ΔΗΜΩΝ ΕΛ. 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ - 1Η Σ.Σ. Δ.Ε. ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 
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ελλαδικού χώρου μέχρι πριν λίγες δεκαετίες, έτσι και στη περιοχή της λεκάνης απορροής του ποταμού Κυλιάρη 

η οικονομία στηριζόταν σχεδόν αποκλειστικά στην γεωργία, στην κτηνοτροφία και σε μικρότερο βαθμό στην 

λιάρη υπάρχουν συνολικά 6 σε λειτουργία ελαιοτριβεία, 3 στην 

κοινότητα Παιδοχωρίου, 1 στην κοινότητα Καλυβών (και τα άλλα 2 στην κοινότητα του Νέου Χωρίου. Στην 

λιάρη αν και υπάρχει βιολογικός καθαρισμός δεν υπάρχει ολοκληρωμένο 

αποχετευτικό δικτύο και ο βιολογικός δεν λειτουργεί. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα ένα μέρος των οικισμών να 

έχουν στεγανοποιημένους βόθρους ενώ ένα μεγάλο ποσοστό κατοικιών να διαθέτουν απορροφητικούς 

χών 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 

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 

λιτζάνες, 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. 

φορτία αζώτου και φωσφόρου από την υγρή και ξηρή εναπόθεση 

Από τα στοιχεία που συλλέχθηκαν από την Ομάδα Μελέτης, προκύπτει ότι στη ΔΕ Κεραμειών υπάρχει 

 

Επικύρωση των οριογραμμών τμήματος ρέματος στην 

περιοχή Δήμου Κεραμειών, Νομού Χανίων 

περιοχής μελέτης  αναλύονται εκτενώς στο 

επιπτώσεις από την οικιστική ανάπτυξη και τις 

Μεταποιητική και εξορυκτική δραστηριότητα (επιχειρήσεις, λατομεία κ.λπ) 
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Η βιομηχανική δραστηριότητα συχνά συνοδεύεται και από περιβαλλοντικά προβλήματα, που οφείλονται 

είτε σε απορρίψεις ρυπαντικών ουσιών στο περιβάλλον, είτε σε αστοχία χωροθέτηση

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 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 

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)

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 αφ

περιβάλλοντος της περιοχής αυτής.

 

Σύμφωνα με τα εν ισχύι στοιχεία του Επιμελητηρίου Χανίων, στο Δήμο Χανίων δραστηριοποιούνται 3510 

επιχειρήσεις στο εμπορικό τμήμα, 2999 στο μεταποιητικό και 7814 

Σύμφωνα με τα δεδομένα της επιτόπιας έρευνας της ομάδας μελέτης για την χωρική διάρθρωση των 

δραστηριοτήτων του δευτερογενή τομέα, εντοπίστηκαν οι κάτωθι δραστηριότητες

Κεραμειών: 

 5 Βιομηχανικές Μονάδες οι οποίες χωροθετούνται στην Τοπική Κοινότητα Παππαδιανών. Πρόκειται για 

μονάδες που δραστηριοποιούνται στους κλάδους της εξόρυξης, της παραγωγής ασφαλτικών υλικών, των 

μεταλλικών κατασκευών και της παραγωγή προϊόντων ελαίου και έχου

 5 Βιοτεχνίες - επαγγελματικά εργαστήρια, τα οποία χωροθετούνται κοντά στους υφιστάμενους οικισμούς 

και δραστηριοποιούνται σε κλάδους παραγωγής και τυποποίησης τροφίμων (οινοποιείο

παροχή υπηρεσιών καθαρισμού χαλιώ

 Εγκασταστάσεις Ανακύκλωσης Οχημάτων (Διαλυτήρια). Στην περιοχή μελέτης λειτουργούν δύο ιδιωτικά 

κέντρα ανακύκλωσης οχημάτων. Το πρώτο βρίσκεται στην Τ.Κ. Μαλάξας, δυτικά του Επιχειρηματικού 

Πάρκου και το δεύτερο βρίσκεται σ

της Επαρχιακής Οδού 36. 

 Εγκαταστάσεις Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ). Η εγκατάσταση 

είναι αδειοδοτημένη περιβαλλοντικά και 

της Τ.Κ. Παππαδιανών και γειτνιάζει με την προστατευόμενη περιοχή του Φαραγγιού Θερίσου. Η διαχείριση 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
(Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

 
ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

Η βιομηχανική δραστηριότητα συχνά συνοδεύεται και από περιβαλλοντικά προβλήματα, που οφείλονται 

είτε σε απορρίψεις ρυπαντικών ουσιών στο περιβάλλον, είτε σε αστοχία χωροθέτηση

Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις λόγω των ρυπαντικών απορρίψεων στο περιβάλλον εκδηλώνονται υπό τη 

μορφή: α) εκπομπών ατμοσφαιρικών ρύπων, β) υγρών αποβλήτων που απαιτούν συνήθως κατάλληλη 

, 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: 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 

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. 

Σύμφωνα με τα εν ισχύι στοιχεία του Επιμελητηρίου Χανίων, στο Δήμο Χανίων δραστηριοποιούνται 3510 

επιχειρήσεις στο εμπορικό τμήμα, 2999 στο μεταποιητικό και 7814 στον κλάδο των υπηρεσιών.

ε τα δεδομένα της επιτόπιας έρευνας της ομάδας μελέτης για την χωρική διάρθρωση των 

δραστηριοτήτων του δευτερογενή τομέα, εντοπίστηκαν οι κάτωθι δραστηριότητες

5 Βιομηχανικές Μονάδες οι οποίες χωροθετούνται στην Τοπική Κοινότητα Παππαδιανών. Πρόκειται για 

δραστηριοποιούνται στους κλάδους της εξόρυξης, της παραγωγής ασφαλτικών υλικών, των 

ι της παραγωγή προϊόντων ελαίου και έχουν υπερτοπικό χαρακτήρα.

επαγγελματικά εργαστήρια, τα οποία χωροθετούνται κοντά στους υφιστάμενους οικισμούς 

και δραστηριοποιούνται σε κλάδους παραγωγής και τυποποίησης τροφίμων (οινοποιείο

παροχή υπηρεσιών καθαρισμού χαλιών και στις ξυλουργικές εργασίες. 

Εγκασταστάσεις Ανακύκλωσης Οχημάτων (Διαλυτήρια). Στην περιοχή μελέτης λειτουργούν δύο ιδιωτικά 

κέντρα ανακύκλωσης οχημάτων. Το πρώτο βρίσκεται στην Τ.Κ. Μαλάξας, δυτικά του Επιχειρηματικού 

Πάρκου και το δεύτερο βρίσκεται στην Τ.Κ. Κοντοπούλων, βορειοδυτικά του ομώνυμου οικισμού και επί 

Εγκαταστάσεις Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ). Η εγκατάσταση 

είναι αδειοδοτημένη περιβαλλοντικά και λειτουργεί σε έκταση της τάξης των 50στρεμμάτων στην περιοχή 

της Τ.Κ. Παππαδιανών και γειτνιάζει με την προστατευόμενη περιοχή του Φαραγγιού Θερίσου. Η διαχείριση 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ  ΣΧΕΔΙΟΥ 
(Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ  ΔΗΜΩΝ ΕΛ. 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ - 1Η Σ.Σ. Δ.Ε. ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 

Σελ. 73 από 158 

Η βιομηχανική δραστηριότητα συχνά συνοδεύεται και από περιβαλλοντικά προβλήματα, που οφείλονται 

είτε σε απορρίψεις ρυπαντικών ουσιών 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 

, γ) στερεών ή και επικίνδυνων αποβλήτων, που απαιτούν κατάλληλη διαχείριση, δ) 

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, 

γειτνίασης με αρχαιολογικούς ή πολιτιστικούς 

Είτε σε υπερσυγκέντρωση βιομηχανικών δραστηριοτήτων σε μια περιοχή, οι συνολικές 

ομοιωτική ικανότητα του 

Σύμφωνα με τα εν ισχύι στοιχεία του Επιμελητηρίου Χανίων, στο Δήμο Χανίων δραστηριοποιούνται 3510 

στον κλάδο των υπηρεσιών. 

ε τα δεδομένα της επιτόπιας έρευνας της ομάδας μελέτης για την χωρική διάρθρωση των 

δραστηριοτήτων του δευτερογενή τομέα, εντοπίστηκαν οι κάτωθι δραστηριότητες στη Δημοτική Ενότητα 

5 Βιομηχανικές Μονάδες οι οποίες χωροθετούνται στην Τοπική Κοινότητα Παππαδιανών. Πρόκειται για 

δραστηριοποιούνται στους κλάδους της εξόρυξης, της παραγωγής ασφαλτικών υλικών, των 

ν υπερτοπικό χαρακτήρα. 

επαγγελματικά εργαστήρια, τα οποία χωροθετούνται κοντά στους υφιστάμενους οικισμούς 

και δραστηριοποιούνται σε κλάδους παραγωγής και τυποποίησης τροφίμων (οινοποιείο, τυροκομείο), στην 

Εγκασταστάσεις Ανακύκλωσης Οχημάτων (Διαλυτήρια). Στην περιοχή μελέτης λειτουργούν δύο ιδιωτικά 

κέντρα ανακύκλωσης οχημάτων. Το πρώτο βρίσκεται στην Τ.Κ. Μαλάξας, δυτικά του Επιχειρηματικού 

την Τ.Κ. Κοντοπούλων, βορειοδυτικά του ομώνυμου οικισμού και επί 

Εγκαταστάσεις Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ). Η εγκατάσταση 

ν 50στρεμμάτων στην περιοχή 

της Τ.Κ. Παππαδιανών και γειτνιάζει με την προστατευόμενη περιοχή του Φαραγγιού Θερίσου. Η διαχείριση 
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των αποβλήτων περιλαμβάνει την επαναχρησιμοποίηση των χρήσιμων υλικών (μέταλλο, πλαστικό, 

καλώδια, ξύλο, γιαλί κλπ) και προώθη

διαβαθμισμένων σκύρων, και την προσωρινή αποθήκευση των υπολειμμάτων εως ότου οδηγηθεί στον 

ΧΥΤΑ ή σε περιοχές λατομικών χώρων στοι πλαίσιο της αποκατάστασης αυτών.

 Κέντρο Εκπομπής. Στην κορυφή

ραδιοτηλεοπτικού σήματος, καθώς 

τηλεφωνίας. 

Σύμφωνα με τα δεδομένα της επιτόπιας έρευνας της ομάδας μελέτης για την χωρική διάρθρωση των 

δραστηριοτήτων του δευτερογενή τομέα, εντοπίστηκαν οι κάτωθι δραστηριότητες

Στη συνέχεια του παρόντος δίνονται βιβλιογραφικά στοιχεία για τους ρύπους που παράγονται από κάθε 

δραστηριότητα που συναντάται στην περιοχή μελέτης. Συγκεκριμένα αναφέρονται οι δρ

που είναι δυνατό να προκαλέσουν ρύπανση του περιβάλλοντος.

 Επιχειρηματικό Πάρκο Μαλάξας

Στην θέση Κόπρανα της Τοπικής Κοινότητας Μαλάξας έχει θεσμοθεηθεί η ανάπτυξη Επιχειρηματικού 

Πάρκου (ΕΠ) τύπου Β'. Τα όρια του θεσμοθετημένου ΕΠ έχ

παρούσα μελέτη σύμφωνα με την υπ. αριθμ. ΚΥΑ Φ/Α.6.10/οικ.11554/750/14 (ΦΕΚ 2904 Β/29

"Έγκριση ανάπτυξης του Επιχειρηματικού Πάρκου Τύπου Β΄ στη θέση Κοπρανά/Τοπική Κοινότητα Μαλάξας 

του Δήμου Χανίων". 

Σύμφωνα με το συνημμένο στην ΚΥΑ Τοπογραφικό Διάγραμμα η προς πολεοδόμηση έκταση ανέρχεται 

σε 514.684,14 τ.μ. 

Στα όρια της περιοχής που χαρακτηρίζεται ως Επιχειρηματικό Πάρκο Τύπου Β’ επιτρέπονται οι 

δραστηριότητες του άρθρου 41 και των παρ. 1, 2 και 4 του

Η Πολεοδομική μελέτη - Ρυμοτομικό Σχέδιο και οι Όροι και περιορισμοί Δόμησης θα καθοριστούν με την 

έγκριση της Πολεοδομικής Μελέτης, κατά τα οριζόμενα στο αρθ.52 του Ν.3982/11.

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
(Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ
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ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

των αποβλήτων περιλαμβάνει την επαναχρησιμοποίηση των χρήσιμων υλικών (μέταλλο, πλαστικό, 

καλώδια, ξύλο, γιαλί κλπ) και προώθησε σε σχετικές βιομηχανίες, τη θραύση των αδρανών για παραγωγή 

διαβαθμισμένων σκύρων, και την προσωρινή αποθήκευση των υπολειμμάτων εως ότου οδηγηθεί στον 

ΧΥΤΑ ή σε περιοχές λατομικών χώρων στοι πλαίσιο της αποκατάστασης αυτών. 

Κέντρο Εκπομπής. Στην κορυφή της μαλάξας έχει εγκατασταθεί το Κέντρο Εκπομπής ψηφιακού 

ραδιοτηλεοπτικού σήματος, καθώς επίσης και πομποί ραδιοφωνικών σταθμών και κεραίες κινητής 

Σύμφωνα με τα δεδομένα της επιτόπιας έρευνας της ομάδας μελέτης για την χωρική διάρθρωση των 

δραστηριοτήτων του δευτερογενή τομέα, εντοπίστηκαν οι κάτωθι δραστηριότητες: 

Στη συνέχεια του παρόντος δίνονται βιβλιογραφικά στοιχεία για τους ρύπους που παράγονται από κάθε 

δραστηριότητα που συναντάται στην περιοχή μελέτης. Συγκεκριμένα αναφέρονται οι δρ

που είναι δυνατό να προκαλέσουν ρύπανση του περιβάλλοντος. 

Επιχειρηματικό Πάρκο Μαλάξας 

Στην θέση Κόπρανα της Τοπικής Κοινότητας Μαλάξας έχει θεσμοθεηθεί η ανάπτυξη Επιχειρηματικού 

υ (ΕΠ) τύπου Β'. Τα όρια του θεσμοθετημένου ΕΠ έχουν αποτυπωθεί στα Σχέδι

σύμφωνα με την υπ. αριθμ. ΚΥΑ Φ/Α.6.10/οικ.11554/750/14 (ΦΕΚ 2904 Β/29

"Έγκριση ανάπτυξης του Επιχειρηματικού Πάρκου Τύπου Β΄ στη θέση Κοπρανά/Τοπική Κοινότητα Μαλάξας 

Σύμφωνα με το συνημμένο στην ΚΥΑ Τοπογραφικό Διάγραμμα η προς πολεοδόμηση έκταση ανέρχεται 

Στα όρια της περιοχής που χαρακτηρίζεται ως Επιχειρηματικό Πάρκο Τύπου Β’ επιτρέπονται οι 

δραστηριότητες του άρθρου 41 και των παρ. 1, 2 και 4 του άρθρου 43 του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α/2011).

Ρυμοτομικό Σχέδιο και οι Όροι και περιορισμοί Δόμησης θα καθοριστούν με την 

έγκριση της Πολεοδομικής Μελέτης, κατά τα οριζόμενα στο αρθ.52 του Ν.3982/11. 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ  ΣΧΕΔΙΟΥ 
(Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ  ΔΗΜΩΝ ΕΛ. 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ - 1Η Σ.Σ. Δ.Ε. ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ
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των αποβλήτων περιλαμβάνει την επαναχρησιμοποίηση των χρήσιμων υλικών (μέταλλο, πλαστικό, 

σε σε σχετικές βιομηχανίες, τη θραύση των αδρανών για παραγωγή 

διαβαθμισμένων σκύρων, και την προσωρινή αποθήκευση των υπολειμμάτων εως ότου οδηγηθεί στον 

αλάξας έχει εγκατασταθεί το Κέντρο Εκπομπής ψηφιακού 

και πομποί ραδιοφωνικών σταθμών και κεραίες κινητής 

Σύμφωνα με τα δεδομένα της επιτόπιας έρευνας της ομάδας μελέτης για την χωρική διάρθρωση των 

Στη συνέχεια του παρόντος δίνονται βιβλιογραφικά στοιχεία για τους ρύπους που παράγονται από κάθε 

δραστηριότητα που συναντάται στην περιοχή μελέτης. Συγκεκριμένα αναφέρονται οι δραστηριότητες εκείνες 

Στην θέση Κόπρανα της Τοπικής Κοινότητας Μαλάξας έχει θεσμοθεηθεί η ανάπτυξη Επιχειρηματικού 

Σχέδια που συνοδεύουν την 

σύμφωνα με την υπ. αριθμ. ΚΥΑ Φ/Α.6.10/οικ.11554/750/14 (ΦΕΚ 2904 Β/29-10-2014) 

"Έγκριση ανάπτυξης του Επιχειρηματικού Πάρκου Τύπου Β΄ στη θέση Κοπρανά/Τοπική Κοινότητα Μαλάξας 

Σύμφωνα με το συνημμένο στην ΚΥΑ Τοπογραφικό Διάγραμμα η προς πολεοδόμηση έκταση ανέρχεται 

Στα όρια της περιοχής που χαρακτηρίζεται ως Επιχειρηματικό Πάρκο Τύπου Β’ επιτρέπονται οι 

άρθρου 43 του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α/2011). 

Ρυμοτομικό Σχέδιο και οι Όροι και περιορισμοί Δόμησης θα καθοριστούν με την 
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Στον χάρτη Α.3.1. που συνοδεύει

που χωροθετούνται εντός της περιοχής μελέτης και δύναται να προκαλούν προβλήματα ρύπανσης στο 

περιβάλλον. 

 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 ελαιοτριβεία που αποτυπώνονται στο χάρτη Α.3.1. 

Το κύριο πρόβλημα στα ελαιοτριβεία είναι τα υγρά απόβλητα, καθώς παρουσιάζουν ιδιαίτερ

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 υπάρχ

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

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 διαχωρισ

χρώματος με χαρακτηριστική οσμή και σύμφωνα με τα περιορισμένα διαθέσιμα στοιχεία παρουσιάζουν 

ιδιαίτερα υψηλούς δείκτες ρύπανσης (BOD
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(Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 
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Στον χάρτη Α.3.1. που συνοδεύει την παρούσα μελέτη, απεικονίζονται οι ρυπαίνουσες  δραστηριότητες 

που χωροθετούνται εντός της περιοχής μελέτης και δύναται να προκαλούν προβλήματα ρύπανσης στο 

Ρύποι που παράγονται από βιομηχανικές δραστηρότητες στην περιοχή μελέτης

Στην περιοχή μελέτης εντοπίζονται σύμφωνα με την επιτόπια επίσκεψη και καταγραφή της ομάδας 

μελέτης του ΓΠΣ ελαιοτριβεία που αποτυπώνονται στο χάρτη Α.3.1.  

Το κύριο πρόβλημα στα ελαιοτριβεία είναι τα υγρά απόβλητα, καθώς παρουσιάζουν ιδιαίτερ

, 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 υπάρχ

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

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 

ιδιαίτερα υψηλούς δείκτες ρύπανσης (BOD5, COD, αιωρούμενα στερεά). 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ  ΣΧΕΔΙΟΥ 
(Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ  ΔΗΜΩΝ ΕΛ. 
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την παρούσα μελέτη, απεικονίζονται οι ρυπαίνουσες  δραστηριότητες 

που χωροθετούνται εντός της περιοχής μελέτης και δύναται να προκαλούν προβλήματα ρύπανσης στο 

Ρύποι που παράγονται από βιομηχανικές δραστηρότητες στην περιοχή μελέτης 

Στην περιοχή μελέτης εντοπίζονται σύμφωνα με την επιτόπια επίσκεψη και καταγραφή της ομάδας 

Το κύριο πρόβλημα στα ελαιοτριβεία είναι τα υγρά απόβλητα, καθώς παρουσιάζουν ιδιαίτερα υψηλούς 

, COD, αιωρούμενα στερεά) και περιέχουν φυσικές χρωστικές ουσίες που είναι πολύ 

Στα ελαιοτριβεία 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 

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 κατεργασίας (πλύση ελαιοκάρπου, αραίωση 

τήρων, καθαρισμός ελαιοτριβείου κ.λπ.). Τα απόβλητα είναι σκούρου 

χρώματος με χαρακτηριστική οσμή και σύμφωνα με τα περιορισμένα διαθέσιμα στοιχεία παρουσιάζουν 
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Ο όγκος των αποβλήτων για τα

ελαιοκάρπου ή σε 5 m3/τόνο ελαιόλαδου με πιθανή διακύμανση από 3

(Economopoulos 1993, Mαρκαντωνάτος 1990). Το 16

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 των 

παραγόμενων αποβλήτων: BOD5: 42 kg/τόνο ελαιοκάρπου ή 210 kg/τόνο

ελαιοκάρπου ή 325 kg/τόνο ελαιόλαδου (Economopoulos, 1993).

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 από το στάδιο της πλύσης, το 84

το στάδιο του φυγοκεντρικού δι

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 k

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 

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 

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 αποβλήτου.

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 κ

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

αποβλήτου από τη δεξαμενή πρώτης καθίζησης πριν από τη γρήγορη ζύμωση.

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

: 42 kg/τόνο ελαιοκάρπου ή 210 kg/τόνο ελαιόλαδου, και TSS: 65 kg/τόνο 

ελαιοκάρπου ή 325 kg/τόνο ελαιόλαδου (Economopoulos, 1993). 

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 

φυγοκεντρικά συστήματα: BOD5: 19 kg/τόνο ελαιοκάρπου ή 95 kg/τόνο ελαιόλαδου, και TSS: 91 k

ελαιοκάρπου ή 455 kg/τόνο ελαιόλαδου (Economopoulos, 1993). 

Όσον αφορά τα στερεά απόβλητα, πρόκειται – ως επί το πλείστον – για φύλλα ελαιοδένδρων από το 

στάδιο καθαρισμού / διαλογής 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

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 

παραγόμενου κρασιού με οργανικό φορτίο ίσο περίπου με 10,8 kg BOD/m

αποβλήτου από τη δεξαμενή πρώτης καθίζησης πριν από τη γρήγορη ζύμωση.
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Σελ. 76 από 158 

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 

ελαιόλαδου, και TSS: 65 kg/τόνο 

Για τα κλασικά φυγοκεντρικά συστήματα (3 φάσεων), τα υγρά απόβλητα υπολογίζονται σε 1.4 m3/τόνο 

conomopoulos 1993, Mαρκαντωνάτος 

1990), λόγω χρησιμοποίησης μεγαλύτερης ποσότητας νερού στην κατεργασία. Πιο συγκεκριμένα, στην 

11% των υγρών αποβλήτων προέρχεται από το στάδιο της πλύσης, το 84-85% από 

5% είναι υγρά απόβλητα απολάσπωσης. Στη 

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 

για φύλλα ελαιοδένδρων από το 

διαδικασίες των οινοποιείων είναι μικρές (αμελητέες) εκπομπές 

Από μεταγγίσεις ο όγκος των υγρών αποβλήτων είναι της τάξεως των 0,003-0,0053 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 

ατακράτηση. 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/ m3 αποβλήτου χωρίς 

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 

με οργανικό φορτίο ίσο περίπου με 10,8 kg BOD/m3 

αποβλήτου από τη δεξαμενή πρώτης καθίζησης πριν από τη γρήγορη ζύμωση. 
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• 0,024 m3 απόβλητα/m3 παραγόμενου κρασιού με οργανικό φορτίο ίσο περίπου με 18 kg BOD/m

αποβλήτου από την πρώτη μετάγγιση από το διαχωρ

• 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 BOD/m

αποβλήτου από την τρίτη μετάγγιση από τα φίλτρα.

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 είναι 

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 τάξεως το

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 ατμ

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 ρόγες τ

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 
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ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

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 BOD/m

αποβλήτου από την τρίτη μετάγγιση από τα φίλτρα. 

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 

σμό 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 είναι 

οιμα 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 

ιάλυμα 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 

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 τ

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 
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Σελ. 77 από 158 

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 

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 

ιάλυμα 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 

κος αποβλήτου με πολύ χαμηλό οργανικό 

φορτίο της τάξεως του 0,025 kg BOD/m3 αποβλήτου αλλά με αλκαλικό pH=9 λόγω της χρησιμοποιούμενης 

ού 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 

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 

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 
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ζυμώσεων, στέμφυλα και γλεύκος) αφο

από φλοιούς σταφυλιών (pomace). Το απόβλητο αυτό περιέχει 30

αρχικού βάρους του σταφυλιού. 

Στην περίπτωση που τα φίλτρα των διάφορων φιλτραρισμάτων που

κρασιού είναι χάρτινα, αυτά απορρίπτονται μαζί με τα κατακαθίσματα ως στερεά απόβλητα.

Τέλος από τις δεξαμενές αποθήκευσης των οινολασπών όταν το υγρό τους μέρος οδηγείται για διύλιση, 

το παχύρρευστο φιλτράρεται από πρέσα

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 προβλ

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 

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 παρόμο

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 

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 περαιτέρω προ

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

ζύμες) μπορούν να χρησιμοποιηθούν με το τρόπο αυτό.
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Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

 
ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

ζυμώσεων, στέμφυλα και γλεύκος) 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.

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 

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 οποίες 

φείλονται 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/προεπεξεργασίας 

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 

(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 προ

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. 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ  ΣΧΕΔΙΟΥ 
(Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ  ΔΗΜΩΝ ΕΛ. 
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ύ περάσουν από το πιεστήριο αποτελούνται κυρίως από κουκούτσια και 

40% νερό και είναι το 12% περίπου του 

γίνονται κατά τις μεταγγίσεις του 

κρασιού είναι χάρτινα, αυτά απορρίπτονται μαζί με τα κατακαθίσματα ως στερεά απόβλητα. 

Τέλος από τις δεξαμενές αποθήκευσης των οινολασπών όταν το υγρό τους μέρος οδηγείται για διύλιση, 

έως ότου εξαντληθεί όλο το υγρό μέρος, το οποίο οδηγείται επίσης 

 

Τα στερεά απόβλητα των βιομηχανιών παραγωγής κρασιού προέρχονται από τα σπασμένα μπουκάλια 

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 

ήματα 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 

ια 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 

(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 

γαλέτες κ.λ.π ή διατίθενται σαν πρώτες ύλες σε 

από αυτές τις απώλειες (όχι όμως οι απώλειες της παραγωγής σε 



 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

 

 

Τα στερεά απόβλητα της βιομηχανίας παραγωγής άρτου και αρτοσκευασμάτων  λόγω επιστροφής 

προϊόντων είναι ένα μικρό ποσοστό (τάξεως του 1% της 

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 διατάξε

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 

κροκιδωτικών, κ.λπ.  

Η ποσότητα των ιζημάτων βιολογικής ή/και χημικής προέλευσης εξαρτάται άμεσα από το σύστημα 

επεξεργασίας και τις δόσεις του κροκιδωτικού. Για συστήματ

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

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.

 Παρασκευή τυριού (Τυροκομείο)

Καταναλώσεις 

Οι βιομηχανίες γάλακτος απαιτούν μεγάλες ποσότη

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. Η κατανάλωση ενέργειας για ψύξη είναι μεγάλης 

σημασίας για την εξασφάλιση καλής ποιότητας κατά την συντ

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 λέβητε

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. 

Εκπομπές - Απόβλητα 

Υπάρχουν εκατοντάδες είδη τυριών που η π

μικροβιολογικών, φυσικοχημικών και μηχανικών παραγόντων, ανεξάρτητων μεταξύ τους. Η παρασκευή όλων 
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ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

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-

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 

ξεργασία 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 0,3

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 

περιεχομένου των αποβλήτων σε εναιωρούμενα στερεά καθώς και του 

περιεχομένου των οργανικών ενώσεων των απόβλητων σε κολλοειδείς διασπορές, οι οποίες συσσωματώνονται.

Παρασκευή 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. 

τουργία 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 
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(Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ  ΔΗΜΩΝ ΕΛ. 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ - 1Η Σ.Σ. Δ.Ε. ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 

Σελ. 79 από 158 

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 

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 

ξεργασία περιέχουν κυρίως οργανικό φορτίο και ενδεχομένως ανόργανα άλατα, υπολείμματα 

Η ποσότητα των ιζημάτων βιολογικής ή/και χημικής προέλευσης εξαρτάται άμεσα από το σύστημα 

α 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 

περιεχομένου των αποβλήτων σε εναιωρούμενα στερεά καθώς και του 

περιεχομένου των οργανικών ενώσεων των απόβλητων σε κολλοειδείς διασπορές, οι οποίες συσσωματώνονται. 

τες 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. 

τουργία 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 

ήρηση των γαλακτοκομικών προϊόντων, ενώ οι 

Η θερμική ενέργεια αποτελεί το μεγαλύτερο μέρος των ενεργειακών αναγκών ενός εργοστασίου 

ς για την παραγωγή ατμού 

και τη θέρμανση νερού. Το υπόλοιπο μέρος της ενέργειας (περίπου 20%) είναι ηλεκτρική ενέργεια που 

αρασκευή τους βασίζεται επί της δράσης διαφόρων 

μικροβιολογικών, φυσικοχημικών και μηχανικών παραγόντων, ανεξάρτητων μεταξύ τους. Η παρασκευή όλων 
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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 κάπ

Οι βασικές φάσεις παρασκευής του τυριού είναι τρεις:

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 οξίνι

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.

2. Στράγγιση τυροπήγματος. Ο σκοπός αυτής της φάσης είναι η απομάκρυνση του μεγα

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

επακόλουθη στράγγιση, ακολουθεί πίεση ώστε να απομακρυνθεί πλήρως το τυρόγαλα (ορός) και να 

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 είναι κυρίως υγρά απόβλητα. Αέριες 

εκπομπές παράγονται από τους λέβητες.

Τα απόβλητα της βιομηχανίας γαλακτ

• 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, λιπαν

• 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 κ

αλάτι που προστίθεται σε ορισμένα τυριά. Επίσης, υπολείμματα τυροπήγματος συμβάλλουν στην αύξηση των 

αιωρούμενων στερεών στα υγρά απόβλητα.

 Αρτοποιïα, είδη διατροφής και ζαχαροπλαστικής 

Αέριες εκπομπές 
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ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

των τύπων τυριών στηρίζεται στην συσσωμάτωση της πρωτεΐνης του γάλακτος (καζεΐνη) με τρόπο που 

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.

Οι βασικές φάσεις παρασκευής του τυριού είναι τρεις: 

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 οξίνι

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 μεγα

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 

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 

ηγμα ωριμάζει σε κατάλληλες συνθήκες σχετικής υγρασίας και θερμοκρασίας υπό τη δράση 

πολλών 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 κ

αλάτι που προστίθεται σε ορισμένα τυριά. Επίσης, υπολείμματα τυροπήγματος συμβάλλουν στην αύξηση των 

αιωρούμενων στερεών στα υγρά απόβλητα. 

α, είδη διατροφής και ζαχαροπλαστικής  
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Σελ. 80 από 158 

των τύπων τυριών στηρίζεται στην συσσωμάτωση της πρωτεΐνης του γάλακτος (καζεΐνη) με τρόπο που 

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 

οιες διαλυτές πρωτεΐνες. 

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 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 

. Μετά τον τεμαχισμό και την 

επακόλουθη στράγγιση, ακολουθεί πίεση ώστε να απομακρυνθεί πλήρως το τυρόγαλα (ορός) και να 

Ωρίμανση τυριού. Η ωρίμανση αποτελεί την κυριότερη φάση της τυροκομίας. Το νωπό στραγγισμένο 

ηγμα ωριμάζει σε κατάλληλες συνθήκες σχετικής υγρασίας και θερμοκρασίας υπό τη δράση 

πολλών 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 

Καθαρισμό των βυτιοφόρων οχημάτων μεταφοράς του νωπού γάλακτος στο εργοστάσιο. 

τικά 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 
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Γενικά δεν φαίνεται να υπάρχουν σημαντικά 

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 οπο

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 υδραυλικά και βιολογικά φορτία στην παραγωγή 

υγρών αποβλήτων του και ως εκ τούτου η ανάγκη ύπαρξης ή μη μονάδας επεξεργασί

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 

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. 

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.

 

 Συμπεράσματα 

Οι επιχειρήσεις χωροθετούνται άναρχα χωρίς 

θεσμοθετημένη βιομηχανική – βιοτεχνική περιοχή (ΒΕΠΕ).

Οι ως άνω δραστηριότητες, που αναπτύσσονται στην περιοχή μελέτης, δεν προκαλούν υποβάθμιση των 

ποικίλων συνιστωσών του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλον

δυναμικότητάς τους. 

 

 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 οπο

εγκατάσταση λατομείων αδρανών υλικών. Στην απόφαση αναφέρονται η περιοχή Παναγιάς Κοινότητας 

Παπαδιανών, συνολικού εμβαδού 106,708 στρ. και η περιοχή Μαλάξας 
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ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

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 οπο

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 

ι 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 επεξεργασί

υγρών αποβλήτων έγκειται κυρίως στην αξιολόγηση μεταξύ των άλλων των λυμάτων από το προσωπικό και 

στις απαιτήσεις και διαδικασίες 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 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 

αλλαντοβιομηχανίες και οι περισσότερες από αυτές τις απώλειες (όχι όμως οι απώλειες της παραγωγής σε 

ζύμες) μπορούν να χρησιμοποιηθούν με το τρόπο αυτό. 

Οι επιχειρήσεις χωροθετούνται άναρχα χωρίς συγκεκριμένους περιορισμούς καθώς δεν υπάρχει 

βιοτεχνική περιοχή (ΒΕΠΕ). 

Οι ως άνω δραστηριότητες, που αναπτύσσονται στην περιοχή μελέτης, δεν προκαλούν υποβάθμιση των 

ποικίλων συνιστωσών του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος λόγω τόσο της φύσης τους όσο και της 

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 οπο

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 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ  ΣΧΕΔΙΟΥ 
(Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ  ΔΗΜΩΝ ΕΛ. 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ - 1Η Σ.Σ. Δ.Ε. ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 
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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 

αρτοσυσκευασμάτων προέρχονται (εκτός των λυμάτων) από διεργασίες καθαρισμού μηχανολογικού 

ι 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 

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. 

Σημειώνεται ότι μέρος της παραγωγικής διαδικασίας των περισσοτέρων βιομηχανιών αυτών είναι και η 

ς κ.λ.π ή διατίθενται σαν πρώτες ύλες σε 

αλλαντοβιομηχανίες και οι περισσότερες από αυτές τις απώλειες (όχι όμως οι απώλειες της παραγωγής σε 

συγκεκριμένους περιορισμούς καθώς δεν υπάρχει 

Οι ως άνω δραστηριότητες, που αναπτύσσονται στην περιοχή μελέτης, δεν προκαλούν υποβάθμιση των 

τος λόγω τόσο της φύσης τους όσο και της 

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 

Μεγ. Χωραφίων, συνολικού εμβαδού 



 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

 

 

200,104 στρ. Επιπλέον, με την απόφαση του Νομ

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 

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 Κυδων

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

λατομείου της ΑΚΜΗ ΑΕ που βρίσκεται στη λατομι

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 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 πρ

απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του λατομείου, παραγματοποιήθηκε το Μάϊο του 2012 με την 

Απόφ. 1067/30-05-2012 του Τμήματος Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Κρήτης «Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων γι

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.». 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
(Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

 
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.

ριοχή μελέτης, με την απόφαση της Δ/νσης Βιομηχανίας και Ορυκτού 

Πλούτου της Ν.Α. 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 Κυδων

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», 

διάρκειας ισχύος έως 14/01/2018. Με την απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης της Ν.Α. Χανίων με Α.Π.  

2008 χορηγήθηκε άδεια λειτουργίας (κατόπιν άδειας επέκτασης 

τος 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 πρ

απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του λατομείου, παραγματοποιήθηκε το Μάϊο του 2012 με την 

2012 του Τμήματος Περιβαλλοντικού & Χωρικού 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.». 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ  ΣΧΕΔΙΟΥ 
(Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ  ΔΗΜΩΝ ΕΛ. 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ - 1Η Σ.Σ. Δ.Ε. ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 

Σελ. 82 από 158 

12-1994/ΦΕΚ 32/Β΄/20-1-

1995 και την απόφαση του Περιφερειακού 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. 

ριοχή 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. 

Χανίων, διάρκειας ισχύος έως 14/01/2018. Με την απόφαση της Δ/νσης Βιομηχανίας & Ορυκτού Πλούτου της 

2002 χορηγήθηκε άδεια λειτουργίας αποθήκης εκρηκτικών υλών του 

κή 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.  

2008 χορηγήθηκε άδεια λειτουργίας (κατόπιν άδειας επέκτασης – εκσυγχρονισμού) του 

τος 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 

απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του λατομείου, παραγματοποιήθηκε το Μάϊο του 2012 με την 

2012 του Τμήματος Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης 

α 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.».  

 



 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

 

 

Σχέδιο Α.3.1.5.: 

 

Σχέδιο Α.3.1.6.: Λατομική περιοχή στην περιοχή 

 

Η εξόρυξη έχει ορατό περιβαλλοντικό αποτύπωμα μέσα στο φυσικό περιβάλλον, ειδικότερα στην 

περίπτωση 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 δυν

(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 

υδροφόρου ορίζοντα. 

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 περιβάλλοντ

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 χρησιμοποι

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 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
(Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

 
ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

 

Σχέδιο Α.3.1.5.: Λατομική περιοχή στην περιοχή Παναγιάς

 

Λατομική περιοχή στην περιοχή Μαλάξας – Μεγ. Χωραφίων

Η εξόρυξη έχει ορατό περιβαλλοντικό αποτύπωμα μέσα στο φυσικό περιβάλλον, ειδικότερα στην 

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 δυν

(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 

ικό 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 

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 τοποθεσίες ιδιαίτερου 
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(Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ  ΔΗΜΩΝ ΕΛ. 
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Μεγ. Χωραφίων 

Η εξόρυξη έχει ορατό περιβαλλοντικό αποτύπωμα μέσα στο φυσικό περιβάλλον, ειδικότερα στην 

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 –σπανιότερα- 

η ρύπανση των επιφανειακών και υπογείων υδάτων, λόγω αλλαγής της κοίτης χειμάρρων ή καταστροφής του 

ικό 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 

ος, συνήθως δεν στοχεύουν να 

Επίσης η διαχείριση των εξορυκτικών αποβλήτων μπορεί να ελεγχθεί αν γίνεται με τρόπο ώστε α) να 

ούνται 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 
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ενδιαφέροντος (ΚΥΑ 39624/2209/Ε103/2009 (ΦΕΚ 2076B/25.9.2009

τα απόβλητα εξορυκτικής βιομηχανίας).

Η αποκατάσταση του περιβάλλοντος λόγω των επιπτώσεων 

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 

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 επιφανε

με φύτευση ή/και σπορά από κατάλληλα είδη (ποώδη, θαμνώδη και δενδρώδη) καθώς και (β) της υποδομής 

για τη συντήρησή της (δίκτυο άρδευσης κλπ). Οι εργασίες εγκατάστασης της βλάστησης προϋποθέτουν ότι τα 

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.).

 

 Αγροτική Δραστηριότητα (γεωργο

 

 Γεωργική Δραστηριότητα

Οι αγροτικές εκτάσεις καταλαμβάνουν συνολικά 19.443 στρέμματα στη Δ.Ε. Κεραμιών. Το 57,8% των 

εκτάσεων αυτών είναι συγκεντρωμένες στις ΤΚ Κοντοπούλων (31,6%) και Παππαδιανών (26,2%).

αυτών, η Δ.Ε. Κεραμιών αναλογεί στο 21,7% του συνόλου των αγροτικών εκτάσεων του Δήμου Χανίων 

ποσοστό λίγο μικρότερο από τη συμμετοχή της Δ.Ε. στη συνολική έκταση του Δήμου (25,5%), αλλά 

πολλαπλάσιο του ποσοστού συμμετοχής της Δ.Ε. στο συνολικό πληθυσμό (0,6%), στη συνολική 

(0,5%) ή στην απασχόληση στον πρωτογενή τομέα (7,1%) του Δήμου Χανίων.

Το 79,1% των αγροτικών εκτάσεων της Δ.Ε. Κεραμιών (έναντι 83,7% στο Δήμο Χανίων) είναι σε 

δενδρώνες, οι οποίοι είναι μακράν στην πρώτη θέση μεταξύ όλων των κατηγοριών αγροτικ

όλες τις ΤΚ της Δ.Ε. Το 78% περίπου των εκτάσεων των δενδρώνων στη Δ.Ε. (και ανάλογα ποσοστά στις ΤΚ) 

καταλαμβάνεται από ελαιόδενδρα, κυρίως για ελιές ελαιοποίησης. Η Δ.Ε. Κεραμιών αναλογεί στο 20,6% των 

εκτάσεων δενδρώνων στο σύνολο του Δήμ

Αν και μικρότερες (1.600 στρέμματα), οι εκτάσεις αμπέλων

σημαντικές, αναλογώντας σχεδόν στο μισό (47,8%) του συνόλου των εκτάσεων της κατηγορίας αυτής στο 

Δήμο Χανίων. Το 41% περίπου των εκτάσεων αυτών είναι
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ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

ΚΥΑ 39624/2209/Ε103/2009 (ΦΕΚ 2076B/25.9.2009), ενσωμάτωση οδηγίας 2006/21/EU,για 

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 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 

υλικό, με σκοπό την αποκατάσταση 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 

για τη συντήρησή της (δίκτυο άρδευσης κλπ). Οι εργασίες εγκατάστασης της βλάστησης προϋποθέτουν ότι τα 

α 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 

ατότητα 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 (γεωργο-κτηνοτροφική, λιπάσματα, φυτοφάρμακα κ.ά.)

Γεωργική Δραστηριότητα 

Οι αγροτικές εκτάσεις καταλαμβάνουν συνολικά 19.443 στρέμματα στη Δ.Ε. Κεραμιών. Το 57,8% των 

εκτάσεων αυτών είναι συγκεντρωμένες στις ΤΚ Κοντοπούλων (31,6%) και Παππαδιανών (26,2%).

ν αναλογεί στο 21,7% του συνόλου των αγροτικών εκτάσεων του Δήμου Χανίων 

ποσοστό λίγο μικρότερο από τη συμμετοχή της Δ.Ε. στη συνολική έκταση του Δήμου (25,5%), αλλά 

πολλαπλάσιο του ποσοστού συμμετοχής της Δ.Ε. στο συνολικό πληθυσμό (0,6%), στη συνολική 

(0,5%) ή στην απασχόληση στον πρωτογενή τομέα (7,1%) του Δήμου Χανίων. 

Το 79,1% των αγροτικών εκτάσεων της Δ.Ε. Κεραμιών (έναντι 83,7% στο Δήμο Χανίων) είναι σε 

δενδρώνες, οι οποίοι είναι μακράν στην πρώτη θέση μεταξύ όλων των κατηγοριών αγροτικ

όλες τις ΤΚ της Δ.Ε. Το 78% περίπου των εκτάσεων των δενδρώνων στη Δ.Ε. (και ανάλογα ποσοστά στις ΤΚ) 

καταλαμβάνεται από ελαιόδενδρα, κυρίως για ελιές ελαιοποίησης. Η Δ.Ε. Κεραμιών αναλογεί στο 20,6% των 

εκτάσεων δενδρώνων στο σύνολο του Δήμου Χανίων. 

Αν και μικρότερες (1.600 στρέμματα), οι εκτάσεις αμπέλων-σταφιδαμπέλων της Δ.Ε. Κεραμιών είναι 

σημαντικές, αναλογώντας σχεδόν στο μισό (47,8%) του συνόλου των εκτάσεων της κατηγορίας αυτής στο 

Δήμο Χανίων. Το 41% περίπου των εκτάσεων αυτών είναι συγκεντρωμένες στην ΤΚ Παππαδιανών.
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), ενσωμάτωση οδηγίας 2006/21/EU,για 

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 

ιών για την εγκατάσταση (α) της βλάστησης 

με φύτευση ή/και σπορά από κατάλληλα είδη (ποώδη, θαμνώδη και δενδρώδη) καθώς και (β) της υποδομής 

για τη συντήρησή της (δίκτυο άρδευσης κλπ). Οι εργασίες εγκατάστασης της βλάστησης προϋποθέτουν ότι τα 

α που σχετίζονται με τη μορφολογία του εδάφους, την ποιότητα της φυτικής γης, τα 

Όμως παράλληλα με τη φυσική αποκατάσταση, τα τελευταία χρόνια εξετάζεται με ιδιαίτερη βαρύτητα η 

ατότητα 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.). 

φυτοφάρμακα κ.ά.) 

Οι αγροτικές εκτάσεις καταλαμβάνουν συνολικά 19.443 στρέμματα στη Δ.Ε. Κεραμιών. Το 57,8% των 

εκτάσεων αυτών είναι συγκεντρωμένες στις ΤΚ Κοντοπούλων (31,6%) και Παππαδιανών (26,2%). Δεδομένων 

ν αναλογεί στο 21,7% του συνόλου των αγροτικών εκτάσεων του Δήμου Χανίων – 

ποσοστό λίγο μικρότερο από τη συμμετοχή της Δ.Ε. στη συνολική έκταση του Δήμου (25,5%), αλλά 

πολλαπλάσιο του ποσοστού συμμετοχής της Δ.Ε. στο συνολικό πληθυσμό (0,6%), στη συνολική απασχόληση 

Το 79,1% των αγροτικών εκτάσεων της Δ.Ε. Κεραμιών (έναντι 83,7% στο Δήμο Χανίων) είναι σε 

δενδρώνες, οι οποίοι είναι μακράν στην πρώτη θέση μεταξύ όλων των κατηγοριών αγροτικών εκτάσεων σε 

όλες τις ΤΚ της Δ.Ε. Το 78% περίπου των εκτάσεων των δενδρώνων στη Δ.Ε. (και ανάλογα ποσοστά στις ΤΚ) 

καταλαμβάνεται από ελαιόδενδρα, κυρίως για ελιές ελαιοποίησης. Η Δ.Ε. Κεραμιών αναλογεί στο 20,6% των 

σταφιδαμπέλων της Δ.Ε. Κεραμιών είναι 

σημαντικές, αναλογώντας σχεδόν στο μισό (47,8%) του συνόλου των εκτάσεων της κατηγορίας αυτής στο 

συγκεντρωμένες στην ΤΚ Παππαδιανών. 
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Το 79,3% της συνολικής υπό εκμετάλλευση αγροτικής έκτασης της Δ.Ε. Κεραμιών (15.230 στρέμματα) 

καταλαμβανόταν την τριετία 2010-2012 από ελαιόδενδρα για ελιές ελαιοποίησης, με συμμετοχή 26,1% στην 

αντίστοιχη έκταση του Δήμου Χανίων. Μεταξύ των άλλων εκτάσεων σε δενδρώνες, καταγράφηκαν στη Δ.Ε. 

144 στρέμματα πορτοκαλιών και 12 στρέμματα κερασιών. Στη δεύτερη θέση μετά τα ελαιόδενδρα, 

ακολουθούν στη Δ.Ε. Κεραμιών τα αμπέλια, κυρίως για οινοπαραγωγή, με 1.575 στρέμματα ή 8,2

συνολικής καλλιεργούμενης έκτασης της Δ.Ε., με συμμετοχή κατά 50,2% στην αντίστοιχη έκταση του 

συνόλου του Δήμου Χανίων. Είναι, επομένως, η Δ.Ε. Κεραμιών το κύριο κέντρο για την παραγωγή σταφυλιών 

για οινοποίηση του Δήμου. Στην τρίτη θέση είναι οι εκ

ή 6,1% του σχετικού συνόλου της Δ.Ε. 

βρώμης του Δήμου Χανίων. 

Οι εκτάσεις όπου καλλιεργούνται άλλα γεωργικά προϊόντα στη Δ.Ε. Κεραμιών ακολουθ

απόσταση. Ως προς τα απόλυτα μεγέθη (μεταξύ 100

τομάτας για νωπή χρήση (190 στρέμματα), η καλλιέργεια της βρώμης για σανό (148 στρέμματα) και η 

πορτοκαλιά (144 στρέμματα, όπως προαναφέρθη

Δήμου Χανίων που συγκεντρώνεται στη Δ.Ε. Κεραμιών, προηγούνται η κερασιά (12 στρέμματα στη Δ.Ε., το 

σύνολο του Δήμου), τα ξερά σκόρδα (19 στρέμματα, 51,4% του συνόλου του Δήμου), οι αγκινάρες (93 

στρέμματα, 40,8%), το σπανάκι (21 στρέμματα, 35,2%), το ξερό κρεμμύδι (26 στρέμματα, 34,7%), ο βίκος 

(19 στρέμματα, 34,3%), ο χλωρός αραβόσιτος (40 στρέμματα, 31,2%) κ.α.

Η Δ.Ε. Κεραμιών αναλογεί στο 3,6% (90,9 τόννοι περίπου κατά μέσο ετήσιο όρο της περιόδου 201

2012) της παραγωγής ελαιολάδου του Δήμου Χανίων, παρά το ό,τι παράλληλα αναλογεί στο 31,4% της 

παραγωγής ελιάς ελαιοποίησης (8.000 τόννοι στη Δ.Ε.) και, όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, στο 26,1% των 

στρεμμάτων ελαιοδένδρων για ελιές ελαιοποίησης (με τις εκτάσει

συνόλου των υπό εκμετάλλευση αγροτικών εκτάσεων της Δ.Ε.). Συμπεραίνεται ότι η μεγαλύτερη ποσότητα 

ελιάς που παράγεται εντός της Δ.Ε. τυγχάνει κατεργασίας για την παραγωγή ελαιολάδου εκτός των ορίων της. 

Αντίθετα, εντός των ορίων της Δ.Ε. Κεραμιών παράγεται το 60,4% της συνολικής ποσότητας μούστου που 

παράγεται στο Δήμο Χανίων, σε μεγαλύτερη συμβατότητα με τη σχετική αναλογία της καλλιεργούμενης 

έκτασης αμπέλων για οινοπαραγωγή (50,2%) που αναφέρθηκε ανωτέρω. Σχετικά, μ

1.225 τόννων, η Δ.Ε. αναλογεί στο 57,3% της παραγωγής σταφυλιών γλευκοποίησης του Δήμου. Άλλα 

γεωργικά προϊόντα, στην παραγωγή των οποίων η Δ.Ε. είναι σημαντική για το σύνολο του Δήμου είναι τα 

κάστανα από ήμερες καστανιές (8.600 κιλά

τόννοι στη Δ.Ε., 97,7% του συνόλου του Δήμου), τα νωπά σύκα (43,5 τόννοι, 79,2%), τα αχλάδια (180,4 

τόννοι, 78,8%), τα μήλα (5,4 τόννοι, 74,3%), τα ξερά σκόρδα (12,0 τόννοι, 63,0%) κ.α.

Η παραγωγή σε κάποιες περιπτώσεις μεταβαίνει σε μορφές ανάπτυξης εντατικών παραγωγικών 

διαδικασιών με σύγχρονη τεχνολογία (για καλύτερες αποδόσεις). 

παραγωγική διαδικασία τα τελευταία χρόνια με την εισαγωγή σύγχρονης τεχνο

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
(Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

 
ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

Το 79,3% της συνολικής υπό εκμετάλλευση αγροτικής έκτασης της Δ.Ε. Κεραμιών (15.230 στρέμματα) 

2012 από ελαιόδενδρα για ελιές ελαιοποίησης, με συμμετοχή 26,1% στην 

ήμου Χανίων. Μεταξύ των άλλων εκτάσεων σε δενδρώνες, καταγράφηκαν στη Δ.Ε. 

144 στρέμματα πορτοκαλιών και 12 στρέμματα κερασιών. Στη δεύτερη θέση μετά τα ελαιόδενδρα, 

ακολουθούν στη Δ.Ε. Κεραμιών τα αμπέλια, κυρίως για οινοπαραγωγή, με 1.575 στρέμματα ή 8,2

συνολικής καλλιεργούμενης έκτασης της Δ.Ε., με συμμετοχή κατά 50,2% στην αντίστοιχη έκταση του 

συνόλου του Δήμου Χανίων. Είναι, επομένως, η Δ.Ε. Κεραμιών το κύριο κέντρο για την παραγωγή σταφυλιών 

για οινοποίηση του Δήμου. Στην τρίτη θέση είναι οι εκτάσεις όπου καλλιεργείται η βρώμη, με 1.180 στρέμματα 

ή 6,1% του σχετικού συνόλου της Δ.Ε. – αναλογώντας σχεδόν στο σύνολο των εκτάσεων με καλλιέργεια 

Οι εκτάσεις όπου καλλιεργούνται άλλα γεωργικά προϊόντα στη Δ.Ε. Κεραμιών ακολουθ

απόσταση. Ως προς τα απόλυτα μεγέθη (μεταξύ 100-200 στρέμματα), η υπαίθρια καλλιέργεια επιτραπέζιας 

τομάτας για νωπή χρήση (190 στρέμματα), η καλλιέργεια της βρώμης για σανό (148 στρέμματα) και η 

πορτοκαλιά (144 στρέμματα, όπως προαναφέρθηκε). Ως προς το ποσοστό καλλιέργειας του συνόλου του 

Δήμου Χανίων που συγκεντρώνεται στη Δ.Ε. Κεραμιών, προηγούνται η κερασιά (12 στρέμματα στη Δ.Ε., το 

σύνολο του Δήμου), τα ξερά σκόρδα (19 στρέμματα, 51,4% του συνόλου του Δήμου), οι αγκινάρες (93 

τα, 40,8%), το σπανάκι (21 στρέμματα, 35,2%), το ξερό κρεμμύδι (26 στρέμματα, 34,7%), ο βίκος 

(19 στρέμματα, 34,3%), ο χλωρός αραβόσιτος (40 στρέμματα, 31,2%) κ.α. 

Η Δ.Ε. Κεραμιών αναλογεί στο 3,6% (90,9 τόννοι περίπου κατά μέσο ετήσιο όρο της περιόδου 201

2012) της παραγωγής ελαιολάδου του Δήμου Χανίων, παρά το ό,τι παράλληλα αναλογεί στο 31,4% της 

παραγωγής ελιάς ελαιοποίησης (8.000 τόννοι στη Δ.Ε.) και, όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, στο 26,1% των 

στρεμμάτων ελαιοδένδρων για ελιές ελαιοποίησης (με τις εκτάσεις αυτές να καταλαμβάνουν το 79,3% του 

συνόλου των υπό εκμετάλλευση αγροτικών εκτάσεων της Δ.Ε.). Συμπεραίνεται ότι η μεγαλύτερη ποσότητα 

ελιάς που παράγεται εντός της Δ.Ε. τυγχάνει κατεργασίας για την παραγωγή ελαιολάδου εκτός των ορίων της. 

ς των ορίων της Δ.Ε. Κεραμιών παράγεται το 60,4% της συνολικής ποσότητας μούστου που 

παράγεται στο Δήμο Χανίων, σε μεγαλύτερη συμβατότητα με τη σχετική αναλογία της καλλιεργούμενης 

έκτασης αμπέλων για οινοπαραγωγή (50,2%) που αναφέρθηκε ανωτέρω. Σχετικά, μ

1.225 τόννων, η Δ.Ε. αναλογεί στο 57,3% της παραγωγής σταφυλιών γλευκοποίησης του Δήμου. Άλλα 

γεωργικά προϊόντα, στην παραγωγή των οποίων η Δ.Ε. είναι σημαντική για το σύνολο του Δήμου είναι τα 

κάστανα από ήμερες καστανιές (8.600 κιλά, το σύνολο της σχετικής παραγωγής του Δήμου), τα κεράσια (12,5 

τόννοι στη Δ.Ε., 97,7% του συνόλου του Δήμου), τα νωπά σύκα (43,5 τόννοι, 79,2%), τα αχλάδια (180,4 

τόννοι, 78,8%), τα μήλα (5,4 τόννοι, 74,3%), τα ξερά σκόρδα (12,0 τόννοι, 63,0%) κ.α.

γωγή σε κάποιες περιπτώσεις μεταβαίνει σε μορφές ανάπτυξης εντατικών παραγωγικών 

διαδικασιών με σύγχρονη τεχνολογία (για καλύτερες αποδόσεις). Πέραν της βελτίωσης που επαίρχεται στην 

παραγωγική διαδικασία τα τελευταία χρόνια με την εισαγωγή σύγχρονης τεχνολογίας, η συστηματική χρήση 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ  ΣΧΕΔΙΟΥ 
(Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ  ΔΗΜΩΝ ΕΛ. 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ - 1Η Σ.Σ. Δ.Ε. ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 

Σελ. 85 από 158 

Το 79,3% της συνολικής υπό εκμετάλλευση αγροτικής έκτασης της Δ.Ε. Κεραμιών (15.230 στρέμματα) 

2012 από ελαιόδενδρα για ελιές ελαιοποίησης, με συμμετοχή 26,1% στην 

ήμου Χανίων. Μεταξύ των άλλων εκτάσεων σε δενδρώνες, καταγράφηκαν στη Δ.Ε. 

144 στρέμματα πορτοκαλιών και 12 στρέμματα κερασιών. Στη δεύτερη θέση μετά τα ελαιόδενδρα, 

ακολουθούν στη Δ.Ε. Κεραμιών τα αμπέλια, κυρίως για οινοπαραγωγή, με 1.575 στρέμματα ή 8,2% της 

συνολικής καλλιεργούμενης έκτασης της Δ.Ε., με συμμετοχή κατά 50,2% στην αντίστοιχη έκταση του 

συνόλου του Δήμου Χανίων. Είναι, επομένως, η Δ.Ε. Κεραμιών το κύριο κέντρο για την παραγωγή σταφυλιών 

τάσεις όπου καλλιεργείται η βρώμη, με 1.180 στρέμματα 

αναλογώντας σχεδόν στο σύνολο των εκτάσεων με καλλιέργεια 

Οι εκτάσεις όπου καλλιεργούνται άλλα γεωργικά προϊόντα στη Δ.Ε. Κεραμιών ακολουθούν σε σημαντική 

200 στρέμματα), η υπαίθρια καλλιέργεια επιτραπέζιας 

τομάτας για νωπή χρήση (190 στρέμματα), η καλλιέργεια της βρώμης για σανό (148 στρέμματα) και η 

κε). Ως προς το ποσοστό καλλιέργειας του συνόλου του 

Δήμου Χανίων που συγκεντρώνεται στη Δ.Ε. Κεραμιών, προηγούνται η κερασιά (12 στρέμματα στη Δ.Ε., το 

σύνολο του Δήμου), τα ξερά σκόρδα (19 στρέμματα, 51,4% του συνόλου του Δήμου), οι αγκινάρες (93 

τα, 40,8%), το σπανάκι (21 στρέμματα, 35,2%), το ξερό κρεμμύδι (26 στρέμματα, 34,7%), ο βίκος 

Η Δ.Ε. Κεραμιών αναλογεί στο 3,6% (90,9 τόννοι περίπου κατά μέσο ετήσιο όρο της περιόδου 2010-

2012) της παραγωγής ελαιολάδου του Δήμου Χανίων, παρά το ό,τι παράλληλα αναλογεί στο 31,4% της 

παραγωγής ελιάς ελαιοποίησης (8.000 τόννοι στη Δ.Ε.) και, όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, στο 26,1% των 

ς αυτές να καταλαμβάνουν το 79,3% του 

συνόλου των υπό εκμετάλλευση αγροτικών εκτάσεων της Δ.Ε.). Συμπεραίνεται ότι η μεγαλύτερη ποσότητα 

ελιάς που παράγεται εντός της Δ.Ε. τυγχάνει κατεργασίας για την παραγωγή ελαιολάδου εκτός των ορίων της. 

ς των ορίων της Δ.Ε. Κεραμιών παράγεται το 60,4% της συνολικής ποσότητας μούστου που 

παράγεται στο Δήμο Χανίων, σε μεγαλύτερη συμβατότητα με τη σχετική αναλογία της καλλιεργούμενης 

έκτασης αμπέλων για οινοπαραγωγή (50,2%) που αναφέρθηκε ανωτέρω. Σχετικά, με παραχθείσα ποσότητα 

1.225 τόννων, η Δ.Ε. αναλογεί στο 57,3% της παραγωγής σταφυλιών γλευκοποίησης του Δήμου. Άλλα 

γεωργικά προϊόντα, στην παραγωγή των οποίων η Δ.Ε. είναι σημαντική για το σύνολο του Δήμου είναι τα 

, το σύνολο της σχετικής παραγωγής του Δήμου), τα κεράσια (12,5 

τόννοι στη Δ.Ε., 97,7% του συνόλου του Δήμου), τα νωπά σύκα (43,5 τόννοι, 79,2%), τα αχλάδια (180,4 

τόννοι, 78,8%), τα μήλα (5,4 τόννοι, 74,3%), τα ξερά σκόρδα (12,0 τόννοι, 63,0%) κ.α. 

γωγή σε κάποιες περιπτώσεις μεταβαίνει σε μορφές ανάπτυξης εντατικών παραγωγικών 

Πέραν της βελτίωσης που επαίρχεται στην 

λογίας, η συστηματική χρήση 



 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

 

 

μεγάλων ποσοτήτων λιπασμάτων σε συνδυασμό με τις επικρατούσες κλιματολογικές συνθήκες, επιβάλλει τη 

χρήση μεγάλων ποσοτήτων φυτοφαρμάκων, προκειμένου να επιτευχθεί ικανοποιητική φυτοπροστασία. 

Ο όρος «φυτοφάρμακα» αποτελεί γενι

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 

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 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 

και φωσφόρου με χλωριωμένους υδρογονάνθρακες ή ενώσεις βαρέων μετάλλων που δρουν μέσω κατάποσης, 

εισπνοής ή επαφής. Οι πιο δραστικές απ’ αυτές είναι τα πολυχλωρι

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 παρασκευασμάτων η ρύπανση διατηρείται για 

χρόνια ή και δεκαετίες ακόμη και μπορεί να αποβεί επικίνδυνη για τους ζώντες

ρύπανσης κλείνει με τη ρύπανση του πόσιμου νερού.

Η εκτίμηση πάντως της σημερινής κατάστασης των αποδεκτών, σε σχέση με τα φυτοφάρμακα δεν είναι 

δυνατή. 

Σε ότι αφορά τα λιπάσματα, τα νιτρικά και φωσφορικά άλατα που περιέχουν, 

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, δημι

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

αποτέλεσμα μεταλλάξεις και αναπαραγωγικές δυσλειτουργίες στους ζώντες οργανισμούς,

� στην ικανότητα μετακίνησής τους, μακριά από τον τόπο εφαρμογής τους.

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
(Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

 
ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

μεγάλων ποσοτήτων λιπασμάτων σε συνδυασμό με τις επικρατούσες κλιματολογικές συνθήκες, επιβάλλει τη 

χρήση μεγάλων 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 διάκριση μεταξύ:

των φυτοφαρμακευτικών προϊόντων. Πρόκειται για δραστικά συστατικά και για παρασκευάσματα που 

ουν 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 

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 

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 

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 

ας 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, 

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 

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.
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μεγάλων ποσοτήτων λιπασμάτων σε συνδυασμό με τις επικρατούσες κλιματολογικές συνθήκες, επιβάλλει τη 

χρήση μεγάλων ποσοτήτων φυτοφαρμάκων, προκειμένου να επιτευχθεί ικανοποιητική φυτοπροστασία.  

κή 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 

ουν 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 

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 

και φωσφόρου με χλωριωμένους υδρογονάνθρακες ή ενώσεις βαρέων μετάλλων που δρουν μέσω κατάποσης, 

ωμένα διφαινύλια. Είναι γνωστό ότι οι 

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 

ας σειράς φυσικών, χημικών και βιολογικών διεργασιών, καταλήγουν στα επιφανειακά 

νερά, τα οποία ρυπαίνουν. Στην περίπτωση των χλωριωμένων παρασκευασμάτων η ρύπανση διατηρείται για 

οργανισμούς. Ο κύκλος της 

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. 

Ένα μέρος των λιπασμάτων και των φυτοφαρμάκων που δεν απορροφάται από τα φυτά, συσσωρεύεται στο 

ουργώντας 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 

στην παραμονή τους στη φύση με την αρχική τους μορφή ή σαν μεταβολιτών (υπολειμματική 

τους στην τροφική αλυσίδα, με 

αποτέλεσμα μεταλλάξεις και αναπαραγωγικές δυσλειτουργίες στους ζώντες οργανισμούς, 

στην ικανότητα μετακίνησής τους, μακριά από τον τόπο εφαρμογής τους. 
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Ως αποτέλεσμα όλων των παραπάνω, σύμφωνα με την Οδηγία 91/676/ΕΟΚ ‘‘για 

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 γ

νιτρορύπανσης γεωργικής προέλευσης  στοχεύει ουσιαστικά στην προστασία των υδάτινων πόρων με μείωση 

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 εμπλουτίζεται με 

θρεπτικά συστατικά για τα φυτά, αλλά δεν προσθέτουν τίποτα στην περίπτωση των χουμικών κ

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

αυξήσουν την απόδοση (χωρίς τη σωστή διαχείριση του προβλήματος) οδηγεί στην αύξηση της τοξικότητα 

των νιτρικών και άλλων λιπασμάτων στο έδαφος και στα νερά.

Παρόμοια προβλήματα ρύπανσης δημιουργούν ορ

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 βιοαποικοδομούνται με αργούς ρυθμούς (μη βιοδιασπάσιμα) ή 

κατά τη διάσπασή τους παράγουν τοξικούς μεταβολίτες.

 
 Κτηνοτροφική Δραστηριότητα

Καταγράφηκαν συνολικά στη Δ.Ε. 54.700 αιγοπρόβατα, τα οποία αναλογούν στο 62,1% του αντίστοιχου 

αριθμού κεφαλών στο σύνολο του Δήμου Χανίων. Είναι, επομένως, η Δ.Ε. η κύρια περιοχή εκτροφής 

αιγοπροβάτων (κυρίως κοπαδιάρικων προβάτων) του

κρεοπαραγωγής (151 κεφαλές, 21,7% του συνόλου του Δήμου) και αναπαραγωγής (20 κεφαλές, 12,7%), 

όρνιθες χωρικής εκτροφής (4.800 κεφαλές, 14,6% του συνόλου του Δήμου 

συστηματικά ορνιθοτροφεία στη Δ.Ε.), ευρωπαϊκές κυψέλες μελισσών (1.010, 13,9% του συνόλου του Δήμου) 

και κουνέλια (1.454 κεφαλές, 5,3% του συνόλου του Δήμου.

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

υδάτινους αποδέκτες. 
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ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

Ως αποτέλεσμα όλων των παραπάνω, σύμφωνα με την Οδηγία 91/676/ΕΟΚ ‘‘για 

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 μείωση 

της ρύπανσης από νιτρικά και στην ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων. 

ς 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 κ

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 τοξικότητα 

των νιτρικών και άλλων λιπασμάτων στο έδαφος και στα νερά. 

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 

οοργανισμούς, 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. 

φική Δραστηριότητα 

Καταγράφηκαν συνολικά στη Δ.Ε. 54.700 αιγοπρόβατα, τα οποία αναλογούν στο 62,1% του αντίστοιχου 

αριθμού κεφαλών στο σύνολο του Δήμου Χανίων. Είναι, επομένως, η Δ.Ε. η κύρια περιοχή εκτροφής 

αιγοπροβάτων (κυρίως κοπαδιάρικων προβάτων) του Δήμου. Εκτρέφονται επίσης στη Δ.Ε. χοίροι 

κρεοπαραγωγής (151 κεφαλές, 21,7% του συνόλου του Δήμου) και αναπαραγωγής (20 κεφαλές, 12,7%), 

όρνιθες χωρικής εκτροφής (4.800 κεφαλές, 14,6% του συνόλου του Δήμου – 

στη Δ.Ε.), ευρωπαϊκές κυψέλες μελισσών (1.010, 13,9% του συνόλου του Δήμου) 

και κουνέλια (1.454 κεφαλές, 5,3% του συνόλου του Δήμου. 

Η διάθεση των υγρών αποβλήτων από τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και πιο συγκεκριμένα από τις 

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 
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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 

ια την προώθηση και εφαρμογή τους. Η προσπάθεια μείωσης 

νιτρορύπανσης γεωργικής προέλευσης  στοχεύει ουσιαστικά στην προστασία των υδάτινων πόρων με μείωση 

ς 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 

εδάφους αλλοιώνεται και η συγκράτηση του νερού στο έδαφος μειώνεται. Με τη μείωση του νερού αυξάνεται 

η γονιμότητα του εδάφους. Η προσπάθεια των γεωργών να 

αυξήσουν την απόδοση (χωρίς τη σωστή διαχείριση του προβλήματος) οδηγεί στην αύξηση της τοξικότητα 

ισμένα 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 

οοργανισμούς, 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 

Καταγράφηκαν συνολικά στη Δ.Ε. 54.700 αιγοπρόβατα, τα οποία αναλογούν στο 62,1% του αντίστοιχου 

αριθμού κεφαλών στο σύνολο του Δήμου Χανίων. Είναι, επομένως, η Δ.Ε. η κύρια περιοχή εκτροφής 

Δήμου. Εκτρέφονται επίσης στη Δ.Ε. χοίροι 

κρεοπαραγωγής (151 κεφαλές, 21,7% του συνόλου του Δήμου) και αναπαραγωγής (20 κεφαλές, 12,7%), 

 ενώ δεν καταγράφονται 

στη Δ.Ε.), ευρωπαϊκές κυψέλες μελισσών (1.010, 13,9% του συνόλου του Δήμου) 

Η διάθεση των υγρών αποβλήτων από τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και πιο συγκεκριμένα από τις 

παρατηρούνται στις ορεινές περιοχές του Δήμου, δημιουργεί πρόβλημα γιατί δεν 

υφίστανται ολοκληρωμένη και ορθολογική διαχείριση. Τα ρυπαντικά φορτία που διατίθενται στο έδαφος, μέσω 

επιφανειακούς και υπόγειους 
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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

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 ό

παρατεταμένη παραμονή τους στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας και απολύμανση της τεχνικής απορροής με 

χλωρίωση. 

 Αστική δραστηριότητα 

 Αστικά Λύματα 

Στην περιοχή μελέτης δεν υπάρχουν συλλογικά δίκτυα αποχέτευσης των αστικών λυμάτων. Η 

αποχέτευση των κατοικιών γίνεται σε βόθρους. 

Στον προγραμματισμό των έργων υποδομής του ΕΠΙΧΕΙ.ΠΑ προβλέπεται η δημιουργία δικτύου και 

εγκατάστασης επεξεργασίας των  υγρ

 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 διαχείρισης αφορούσε αποκλειστικά στην προστασία της 

δημόσιας υγείας. Με την έντονη ευαισθητοποίηση γύρω από τα περιβαλλον

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 πρέπει όμως να διατεθεί με μεθόδους 

που να εξασφαλίζουν την προστασία όχι μόνον της δημόσιας υγείας αλλά και του πε

χώρες της Ευρώπης, άλλα και στα πλαίσια της εξελισσόμενης ενιαίας Ευρωπαϊκής πολιτικής, προβάλλεται με 

αυξανόμενη επίταση, 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 

(μέσω ανάκτησης υλικών ή ενέργειας). Αποτέλεσμα της θεώρησης αυτής είναι η ριζική αλλαγή στον τρόπο 

αξιολόγησης των διαφόρων μεθόδων διαχείρισης, με προτεραιότητα σε εκείνες που συνει

εξοικονόμηση φυσικών πόρων και ενέργειας, έτσι ώστε να εξυπηρετείται η αρχή της αειφορίας. Το κέντρο 

βάρους έχει μετατοπιστεί καθαρά προς την πρόληψη της παραγωγής αποβλήτων, την ανακύκλωση και προς 

την μείωση των επικίνδυνων συστατικών των απ
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ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

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 

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 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 ό

παρατεταμένη παραμονή τους στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας και απολύμανση της τεχνικής απορροής με 

Στην περιοχή μελέτης δεν υπάρχουν συλλογικά δίκτυα αποχέτευσης των αστικών λυμάτων. Η 

αποχέτευση των κατοικιών γίνεται σε βόθρους.  

Στον προγραμματισμό των έργων υποδομής του ΕΠΙΧΕΙ.ΠΑ προβλέπεται η δημιουργία δικτύου και 

εγκατάστασης επεξεργασίας των  υγρών αποβλήτων εντός του Πάρκου. 

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 

ην 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 

στον αέρα, στα νερά και στο έδαφος. Αυτή είναι η επικρατούσα σε πολλές χώρες, συμπεριλαμβανομένης και 

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 πε

χώρες της Ευρώπης, άλλα και στα πλαίσια της εξελισσόμενης ενιαίας Ευρωπαϊκής πολιτικής, προβάλλεται με 

αυξανόμενη επίταση, κατά τη δεκαετία του 90, η έννοια της διαχείρισης στα πλαίσια της βιώσιμης ανάπτυξης, 

οίηση παραγωγής και στη θεώρηση των απορριμμάτων ως αξιοποιήσιμου υλικού 

(μέσω ανάκτησης υλικών ή ενέργειας). Αποτέλεσμα της θεώρησης αυτής είναι η ριζική αλλαγή στον τρόπο 

αξιολόγησης των διαφόρων μεθόδων διαχείρισης, με προτεραιότητα σε εκείνες που συνει

εξοικονόμηση φυσικών πόρων και ενέργειας, έτσι ώστε να εξυπηρετείται η αρχή της αειφορίας. Το κέντρο 

βάρους έχει μετατοπιστεί καθαρά προς την πρόληψη της παραγωγής αποβλήτων, την ανακύκλωση και προς 

την μείωση των επικίνδυνων συστατικών των αποβλήτων. 
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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 

τη φόρτωση και απομάκρυνσή της και οφείλεται στην παρουσία στα απόβλητα ενώσεων, όπως 

Επιπλέον, οι κτηνοτροφικές μονάδες μπορούν να αποτελέσουν πηγές μετάδοσης ασθενειών, καθότι τα 

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 

παρατεταμένη παραμονή τους στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας και απολύμανση της τεχνικής απορροής με 

Στην περιοχή μελέτης δεν υπάρχουν συλλογικά δίκτυα αποχέτευσης των αστικών λυμάτων. Η 

Στον προγραμματισμό των έργων υποδομής του ΕΠΙΧΕΙ.ΠΑ προβλέπεται η δημιουργία δικτύου και 

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 

ην 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 

τικά 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 

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. Σε πολλές 

χώρες της Ευρώπης, άλλα και στα πλαίσια της εξελισσόμενης ενιαίας Ευρωπαϊκής πολιτικής, προβάλλεται με 

αυξανόμενη επίταση, κατά τη δεκαετία του 90, η έννοια της διαχείρισης στα πλαίσια της βιώσιμης ανάπτυξης, 

οίηση παραγωγής και στη θεώρηση των απορριμμάτων ως αξιοποιήσιμου υλικού 

(μέσω ανάκτησης υλικών ή ενέργειας). Αποτέλεσμα της θεώρησης αυτής είναι η ριζική αλλαγή στον τρόπο 

αξιολόγησης των διαφόρων μεθόδων διαχείρισης, με προτεραιότητα σε εκείνες που συνεισφέρουν στην 

εξοικονόμηση φυσικών πόρων και ενέργειας, έτσι ώστε να εξυπηρετείται η αρχή της αειφορίας. Το κέντρο 

βάρους έχει μετατοπιστεί καθαρά προς την πρόληψη της παραγωγής αποβλήτων, την ανακύκλωση και προς 
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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 περιβ

Διαδημοτική Επιχείρηση για την Διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων 

(Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α.) υλοποιεί το έργο της μηχανικής αποκομιδής και μεταφοράς των απορριμμάτων (σε 15 Δήμους 

του Νομού Χανίων), το έργο της διαχείρισης των ογκωδών αντικειμένων, της διαλογ

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 του

απόβλητα εκσκαφών κατασλευών και υλικών κατεδάφισης (ΑΕΚΚ).

 

 Τουριστική Δραστηριότητα

Το σύνολο των επιμέρους συνιστωσών του περιβάλλοντος, φυσικό, πολιτιστικό, και δομημένο, 

αποτελούν κύριο συστατικό του τουρισμού, αφού προσδιορίζουν άμεσα

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

εν πολλοίς συνολικά στην Ελλάδα. 

ενοικιαζόμενα δωμάτια-διαμερίσματα, μονάδες 

ωστόσο στο Γέρο Λάκκο λειτουργούν εποχιακά δύο τουριστικ

Επομένως, δεν φαίνεται να υπάρχει κίνδυνος περιβαλλοντικής υποβάθμισης της περιοχής από την 

τουριστική ανάπτυξη για το λόγο ότι πρακτικά αυτή σήμερα δεν υφίσταται. 

 

Α.3.1.3.2. Περιβαλλοντικά προβλήματα

 Έδαφος 

Το επιφανειακό έδαφος είναι ένα σύμπλοκο 

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 

τη βιόσφαιρα. 
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ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

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 

(Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α.) υλοποιεί το έργο της μηχανικής αποκομιδής και μεταφοράς των απορριμμάτων (σε 15 Δήμους 

του Νομού Χανίων), το έργο της διαχείρισης των ογκωδών αντικειμένων, της διαλογ

ανακύκλωσης των συσκευασιών. Διαχειρίζεται το εργοστάσιο μηχανικής ανακύκλωσης και κομποστοποίησης 

(ΕΜΑΚ), τον χώρο υγειονομικής ταφής και την εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων της μονάδας. Διαχειρίζεται 

είρισης 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 του

απόβλητα εκσκαφών κατασλευών και υλικών κατεδάφισης (ΑΕΚΚ). 

Τουριστική Δραστηριότητα 

Το σύνολο των επιμέρους συνιστωσών του περιβάλλοντος, φυσικό, πολιτιστικό, και δομημένο, 

αποτελούν κύριο συστατικό του τουρισμού, αφού 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 

ενων 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

εν πολλοίς συνολικά στην Ελλάδα. Αντίθετα, στη ΔΕ Κεραμειών τουριστικά καταλύματα (ξενοδοχεία, 

διαμερίσματα, μονάδες camping και παρόμοια) δεν καταγράφονται από την ΕΛΣΤΑΤ, 

λειτουργούν εποχιακά δύο τουριστικά καταλύματα. 

εν φαίνεται να υπάρχει κίνδυνος περιβαλλοντικής υποβάθμισης της περιοχής από την 

τουριστική ανάπτυξη για το λόγο ότι πρακτικά αυτή σήμερα δεν υφίσταται.  

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 
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(Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α.) υλοποιεί το έργο της μηχανικής αποκομιδής και μεταφοράς των απορριμμάτων (σε 15 Δήμους 

του Νομού Χανίων), 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 

είρισης 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) και τα 

Το σύνολο των επιμέρους συνιστωσών του περιβάλλοντος, φυσικό, πολιτιστικό, και δομημένο, 

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 

ενων 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 και 

ουριστικά καταλύματα (ξενοδοχεία, 

και παρόμοια) δεν καταγράφονται από την ΕΛΣΤΑΤ, 

εν φαίνεται να υπάρχει κίνδυνος περιβαλλοντικής υποβάθμισης της περιοχής από την 

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 
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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 συν

(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

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,

CaO.3(AlFe)2O3.6SiO2.H2O, CaCO3, CaCO

Ορισμένες από τις βασικές αιτίες ρύπανσης των εδαφών είναι:

� τα λιπάσματα και φυτοφάρμακα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων

� τα υγρά και στερεά απόβλητα των κτηνοτροφικών εκμε

� 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 ελαστι

� 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.

 Ύδατα  

 Επάρκεια 

Η υδροδότηση της Δ.Ε. Κεραμειών προέρχεται από τη γεώτρηση Στύλου (Δ. Αποκορώνου), από την 

οποία μέσω του ομώνυμου Αντλιοστασίου το νερό οδηγείται στη δεξαμενή Σαμωνά, (Δ. Αποκορώνου).  Από τη 

Δεξαμενή Σαμωνά το νερό οδηγείται είτε με φυσικ

Κεραμειών και μέσω αυτών υδροδοτείται το σύνολο των οικισμών. 

Η Δεξαμενή των Κοντόπουλων προβλέπεται μελλοντικά να τροφοδοτήσει το προγραμματιζόμενο δίκτυο 

υδροδότησης του ΕΠΙΧΕΙ.ΠΑ. Τα προγραμματιζόμενα 

στον εκσυγχρονισμό, στην συντήρηση και στην αποκατάσταση βλαβών των υφιστάμενων υποδομών και 

αναφέρονται αναλυτικά στο κεφάλαιο Α.5. Επίσης προγραμματίζεται εντός πενταετίας η εκπόνηση μελέτης για 

την αναβάθμιση του συστήματος ύδρευσης της Δημοτικής Ενότητας.

  Ποιότητα 

Γενικά, πιέσεις στα επιφανειακά και στα υπόγεια νερά της ευρύτερης περιοχής ενδέχεται να προκαλούνται 

από: 

� την ανεπαρκή διαχείριση των επιφανειακών υδάτων και την ανεπαρκή εφαρμογή μέτρων εξυγίανσης 

στις περιπτώσεις της αλόγιστης χρήσης αγροχημικών 
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ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

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 των τριών αυτών υλικών. Ένα 

από τα πλέον παραγωγικά εδάφη είναι το παχύ αμμο-αργιλώδες χώμα (κοπρογή, loam) που αποτελείται από 

σπη, 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

, 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 ελαστι

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.

Η υδροδότηση της Δ.Ε. Κεραμειών προέρχεται από τη γεώτρηση Στύλου (Δ. Αποκορώνου), από την 

οποία μέσω του ομώνυμου Αντλιοστασίου το νερό οδηγείται στη δεξαμενή Σαμωνά, (Δ. Αποκορώνου).  Από τη 

Δεξαμενή Σαμωνά το νερό οδηγείται είτε με φυσική ροή είτε με άντληση στις οκτώ Δεξαμενές της Δ.Ε. 

Κεραμειών και μέσω αυτών υδροδοτείται το σύνολο των οικισμών.  

Η Δεξαμενή των Κοντόπουλων προβλέπεται μελλοντικά να τροφοδοτήσει το προγραμματιζόμενο δίκτυο 

υδροδότησης του ΕΠΙΧΕΙ.ΠΑ. Τα προγραμματιζόμενα έργα ύδρευσης στην περιοχή μελέτης αφορούν κυρίως 

στον εκσυγχρονισμό, στην συντήρηση και στην αποκατάσταση βλαβών των υφιστάμενων υποδομών και 

αναφέρονται αναλυτικά στο κεφάλαιο Α.5. Επίσης προγραμματίζεται εντός πενταετίας η εκπόνηση μελέτης για 

θμιση του συστήματος ύδρευσης της Δημοτικής Ενότητας. 

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  
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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 

ήθως αποτελούνται από μίγματα αργίλου, λάσπης 

(ιλύς) και άμμου και η υφή τους χαρακτηρίζεται από τα μεγέθη των σωματιδίων των τριών αυτών υλικών. Ένα 

αργιλώδες χώμα (κοπρογή, loam) που αποτελείται από 

σπη, 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 

F2O3, και τα ορυκτά KAlSi3O8, NaAlSi3O8, 

τα αστικά και νοσοκομειακά απόβλητα που διατίθενται σε χώρους υγειονομικής ταφής και 

η ρύπανση από την εκμετάλλευση του πετρελαίου, λιπαντικών υλών και ελαστικών τροχοφόρων 

η ρύπανση από βαρέα μέταλλα που προέρχονται από χημικές βιομηχανίες, καύση στερεών και υγρών 

ορυκτών καυσίμων και άλλες διεργασίες εμπλουτισμού ή καθαρισμού μεταλλευμάτων. 

Η υδροδότηση της Δ.Ε. Κεραμειών προέρχεται από τη γεώτρηση Στύλου (Δ. Αποκορώνου), από την 

οποία μέσω του ομώνυμου Αντλιοστασίου το νερό οδηγείται στη δεξαμενή Σαμωνά, (Δ. Αποκορώνου).  Από τη 

ή ροή είτε με άντληση στις οκτώ Δεξαμενές της Δ.Ε. 

Η Δεξαμενή των Κοντόπουλων προβλέπεται μελλοντικά να τροφοδοτήσει το προγραμματιζόμενο δίκτυο 

έργα ύδρευσης στην περιοχή μελέτης αφορούν κυρίως 

στον εκσυγχρονισμό, στην συντήρηση και στην αποκατάσταση βλαβών των υφιστάμενων υποδομών και 

αναφέρονται αναλυτικά στο κεφάλαιο Α.5. Επίσης προγραμματίζεται εντός πενταετίας η εκπόνηση μελέτης για 

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 
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� τα απόβλητα των κτηνοτροφικών μονάδων που επιβαρύνουν τα νερά, με οργανικές και ανόργανες 

ρυπαντικές ουσίες 

� τις μεμονωμένες περιπτώσεις ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων και δυσλειτουργίας του 

συστήματος διαχείρισης των απορριμμάτων

� τις ρυπαίνουσες δραστηριότητες που χωροθετούνται άναρχα στην έκταση του Δήμου

Παρά τις δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στην άμεση περ

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 σε μια περιοχή μπορεί να προέλθει τόσο από ανθρωπογ

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 

μεταφοράς, η υψηλή ηλιοφάνεια και 

ρύπανσης, οι θερμοηλεκτρικοί σταθμοί για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος, οι βιομηχανικές και 

βιοτεχνικές δραστηριότητες ιδίως αυτές που είναι χωροθετημένες σε περιοχές που γειτνιάζουν με κατο

περιοχές. 

Στη ΔΕ Κεραμειών δεν υπάρχουν προβλήματα ατμοσφαιρικής ρύπανσης 

όπως αυτή περιγράφεται δεν ενέχει σοβαρές πιθανότητες μεταστροφής στο άμεσο μέλλον.

 Πιέσεις σε αξιόλογα οικοσυστήματα και προστατευόμενες περιοχές

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 κυριότερα προβλήματα που εμφανίζονται κατά τόπους, εί

� Υπερβόσκηση: τα κοπάδια που βόσκουν ελεύθερα στις ορεινές περιοχές είναι υπεύθυνα για την 

υποβάθμιση πολλών δασικών εκτάσεων αλλά και πολλών παραδοσιακά 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 εισόδημα των 

κατοίκων. Το αποτέλεσμα της παραπάνω κατάστασης ήταν ότι τα φυσικά οικοσυστήμ

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 περιοχ

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, 

αναστρέψιμη.  
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ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

τα απόβλητα των κτηνοτροφικών μονάδων που επιβαρύνουν τα νερά, με οργανικές και ανόργανες 

εμονωμένες περιπτώσεις ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων και δυσλειτουργίας του 

συστήματος διαχείρισης των απορριμμάτων 

τις ρυπαίνουσες δραστηριότητες που χωροθετούνται άναρχα στην έκταση του Δήμου

Παρά τις δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στην άμεση περιοχή των πηγών, δεν φαίνεται να 

υπάρχει μόνιμη και ουσιαστική αλλοίωση ή υποβάθμιση της ποιότητας των νερών στο σύνολό τους, παρά μόνο 

εποχιακά και σε μεμονωμένες θέσεις. 

Η ατμοσφαιρική ρύπανση σε μια περιοχή μπορεί να προέλθει τόσο από ανθρωπογ

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 

μεταφοράς, η υψηλή ηλιοφάνεια και θερμοκρασία που ευνοούν ιδιαίτερα την εμφάνιση της φωτοχημικής 

ρύπανσης, οι θερμοηλεκτρικοί σταθμοί για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος, οι βιομηχανικές και 

βιοτεχνικές δραστηριότητες ιδίως αυτές που είναι χωροθετημένες σε περιοχές που γειτνιάζουν με κατο

Στη ΔΕ Κεραμειών δεν υπάρχουν προβλήματα ατμοσφαιρικής ρύπανσης και η υφιστάμενη κατάσταση 

δεν ενέχει σοβαρές πιθανότητες μεταστροφής στο άμεσο μέλλον.

Πιέσεις σε αξιόλογα οικοσυστήματα και προστατευόμενες περιοχές

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 κυριότερα προβλήματα που εμφανίζονται κατά τόπους, είναι:  

τα κοπάδια που βόσκουν ελεύθερα στις ορεινές περιοχές είναι υπεύθυνα για την 

υποβάθμιση πολλών δασικών εκτάσεων αλλά και πολλών παραδοσιακά χαρακτηρισμένων 

βοσκότοπων. Στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου, μέχρι τις τελευταίες δεκαετίες, η υπερβόσκηση των 

ικών αλλά και η παράνομη βόσκηση των δασικών εκτάσεων ήταν εξαιρετικά πιεστική εξαιτίας του 

πολύ μεγάλου αριθμού κοπαδιών τα οποία αποτελούσαν σχεδόν το αποκλειστικό εισόδημα των 

κατοίκων. Το αποτέλεσμα της παραπάνω κατάστασης ήταν ότι τα φυσικά οικοσυστήμ

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 
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τα απόβλητα των κτηνοτροφικών μονάδων που επιβαρύνουν τα νερά, με οργανικές και ανόργανες 

εμονωμένες περιπτώσεις ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων και δυσλειτουργίας του 

τις ρυπαίνουσες δραστηριότητες που χωροθετούνται άναρχα στην έκταση του Δήμου 

ιοχή των πηγών, δεν φαίνεται να 

υπάρχει μόνιμη και ουσιαστική αλλοίωση ή υποβάθμιση της ποιότητας των νερών στο σύνολό τους, παρά μόνο 

Η ατμοσφαιρική ρύπανση σε μια περιοχή 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 

θερμοκρασία που ευνοούν ιδιαίτερα την εμφάνιση της φωτοχημικής 

ρύπανσης, οι θερμοηλεκτρικοί σταθμοί για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος, οι βιομηχανικές και 

βιοτεχνικές δραστηριότητες ιδίως αυτές που είναι χωροθετημένες σε περιοχές που γειτνιάζουν με κατοικημένες 

και η υφιστάμενη κατάσταση 

δεν ενέχει σοβαρές πιθανότητες μεταστροφής στο άμεσο μέλλον. 

Πιέσεις σε αξιόλογα οικοσυστήματα και προστατευόμενες περιοχές 

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 αλλά και πολλών παραδοσιακά χαρακτηρισμένων 

βοσκότοπων. Στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου, μέχρι τις τελευταίες δεκαετίες, η υπερβόσκηση των 

ικών αλλά και η παράνομη βόσκηση των δασικών εκτάσεων ήταν εξαιρετικά πιεστική εξαιτίας του 

πολύ μεγάλου αριθμού κοπαδιών τα οποία αποτελούσαν σχεδόν το αποκλειστικό εισόδημα των 

κατοίκων. Το αποτέλεσμα της παραπάνω κατάστασης ήταν ότι τα φυσικά 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 

ές 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 

μερικές φορές είναι πολύ δύσκολα ή ακόμη και μη 
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� 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 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 δασικών εκτάσεων. 

� 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 για

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 

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 βροχοπ

πλημμυρικών φαινομένων, οι κοίτες των χειμάρρων δέχονται μεγάλες ποσότητες φερτών υλών λόγω 

της απόπλυσης των εδαφών, γεγονός το οποίο εντείνει τα φαινόμενα της διάβρωσης.

� 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

� Απορρίμματα: Οι μεμονωμένες περιπτώσεις

σημειακά φαινόμενα ρύπανσης, αισθητική ρύπανση καθώς και ρύπανση των ρεμάτων.

� Γεωργική δραστηριότητα

25% της συνολικής έκτασης της ΔΕ. Σε επίπεδο Δ.Κ.

εντοπίζονται στις Τ.Κ. Παπαδιανών και Κοντόπουλων. Η γεωργική έκταση στις νότιες ορεινές περιοχές 

των Δ.Κ. Κάμπων, Πλατυβόλας και 

έκτασης καταλαμβάνεται από ελαιώνες. Οι σύνθετες καλλιέργειες καταλαμβάνουν το 30%, τα 

οπωροφόρα το 2%, και η γεωργική γη με τμήματα φυσικής βλάστησης το 22%. Η εντατική μορφή 

άσκησης της γεωργίας, που

φυτοπροστατευτικών και λιπασμάτων οδήγησε στη 

κυρίως με νιτρικά. Επίσης, σημαντικό 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 
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ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

γενικά, η υλοτόμηση των δασικών εκτάσεων γίνεται με προσοχή και βάσει σχεδίων 

διαχείρισης. Σε ορισμένες όμως περιπτώσεις, η προσπάθεια για αποκομιδή όσο το δυνατόν 

λείας 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 δασικών εκτάσεων.  

ων: 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 

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.

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: Οι γεωργικές εκτάσεις (σύνολο κατηγοριών) καταλαμβάνουν περίπου το 

25% της συνολικής έκτασης της ΔΕ. Σε επίπεδο Δ.Κ.-Τ.Κ., οι μεγαλύτερες γεωργικές εκτάσεις 

εντοπίζονται στις Τ.Κ. Παπαδιανών και Κοντόπουλων. Η γεωργική έκταση στις νότιες ορεινές περιοχές 

των Δ.Κ. Κάμπων, Πλατυβόλας και Δρακόνας είναι περιορισμένη. Το 46% της συνολικής γεωργικής 

έκτασης καταλαμβάνεται από ελαιώνες. Οι σύνθετες καλλιέργειες καταλαμβάνουν το 30%, τα 

οπωροφόρα το 2%, και η γεωργική γη με τμήματα φυσικής βλάστησης το 22%. Η εντατική μορφή 

άσκησης της γεωργίας, που επικράτησε της προηγούμενες δεκαετίες, και η αλόγιστη χρήση 

φυτοπροστατευτικών και λιπασμάτων οδήγησε στη ρύπανση των εδαφών και των υπόγειων υδάτων 

κυρίως με νιτρικά. Επίσης, σημαντικό είναι το πρόβλημα ρύπανσης από την ανεξέλεγκτη διάθεση των 

ευασίας φυτοπροστατευτικών σκευασμάτων. Στην περιοχή δεν έχει ληφθεί έως τώρα 

μέριμνα για τον τρόπο διάθεσης και διαχείρισης των κενών συσκευασίας αγροχημικών προϊόντων, με 
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γενικά, η υλοτόμηση των δασικών εκτάσεων γίνεται με προσοχή και βάσει σχεδίων 

διαχείρισης. Σε ορισμένες όμως περιπτώσεις, η προσπάθεια για αποκομιδή όσο το δυνατόν 

λείας έχει επιφέρει υποβάθμιση της κατάστασης διαχείρισης και γήρανση των 

δασών. Επίσης, στην ευρύτερη περιοχή, το φαινόμενο της λαθραίας υλοτομίας ήταν ιδιαίτερα έντονο 

η διάνοιξη νέων δασικών δρόμων ή, μερικές φορές οδικών δρόμων που 

ακολουθούν «ευθυγραμμισμένη πορεία» αποτελεί παράγοντα διάβρωσης των εδαφών όπως επίσης 

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 

τώσεις 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. 

βρωσης 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 

οικολογικής ποιότητάς τους. 

απόρριψης των απορριμμάτων ανεξέλεγκτα προκαλούν 

σημειακά φαινόμενα ρύπανσης, αισθητική ρύπανση καθώς και ρύπανση των ρεμάτων. 

ριών) καταλαμβάνουν περίπου το 

Τ.Κ., οι μεγαλύτερες γεωργικές εκτάσεις 

εντοπίζονται στις Τ.Κ. Παπαδιανών και Κοντόπουλων. Η γεωργική έκταση στις νότιες ορεινές περιοχές 

νας είναι περιορισμένη. Το 46% της συνολικής γεωργικής 

έκτασης καταλαμβάνεται από ελαιώνες. Οι σύνθετες καλλιέργειες καταλαμβάνουν το 30%, τα 

οπωροφόρα το 2%, και η γεωργική γη με τμήματα φυσικής βλάστησης το 22%. Η εντατική μορφή 

επικράτησε της προηγούμενες δεκαετίες, και η αλόγιστη χρήση 

των εδαφών και των υπόγειων υδάτων 

κυρίως με νιτρικά. Επίσης, σημαντικό είναι το πρόβλημα ρύπανσης από την ανεξέλεγκτη διάθεση των 

ευασίας φυτοπροστατευτικών σκευασμάτων. Στην περιοχή δεν έχει ληφθεί έως τώρα 

μέριμνα για τον τρόπο διάθεσης και διαχείρισης των κενών συσκευασίας αγροχημικών προϊόντων, με 
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αποτέλεσμα να παρουσιάζονται προβλήματα ρύπανσης κυρίως κοντά στα αγροκτήματα και τ

άρδευσης.   

� Κτηνοτροφική δραστηριότητα

αποτελεί βασική παραγωγική δραστηριότητα των κατοίκων της περιοχής και οι κτηνοτροφικές 

εγκαταστάσεις  εντοπίζονται σε όλες τις Τοπικές Κοινότητε

των οικισμών. Πλέον των σύγχρονων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων στην περιοχή διατηρούνται 

αρκετά παραδοσιακά πέτρινα καταφύγια βοσκών (μιτάτα). Η μη χωροθετημένη, άναρχη και αυθαίρετη 

δόμηση κτηνοτροφικών εγκαταστάσε

εκτάσεις που περιβάλλουν τους οικισμούς, ενώ η μη τήρηση των περιβαλλοντικών όρων περί διάθεσης 

αποβλήτων κτηνοτροφικής δραστηριότητας επιβαρύνει το περιβάλλον της περιοχής. Απαραίτητη 

κρίνεται η εκμετάλλευση προγραμμάτων που στοχεύουν στη βελτίωση των βοσκοτόπων.

� Ανθρωπογενείς ρυπογόνες δραστηριότητες: 

Μονάδες οι οποίες χωροθετούνται στην Τοπική Κοινότητα Παππαδιανών. Πρόκειται για μονάδες που 

δραστηριοποιούνται στους κλάδους της εξόρυξης, της παραγωγής ασφαλτικών υλικών, των 

μεταλλικών κατασκευών και της παραγωγή προϊόντων ελαίου και έχουν υπερτοπικό χαρακτήρα και 5 

Βιοτεχνίες - επαγγελματικά εργαστήρια, τα οποία χωροθετούνται κοντά στους υφιστ

και δραστηριοποιούνται σε κλάδους παραγωγής και τυποποίησης τροφίμων (οινοποιείο τυροκομείο), 

στην παροχή υπηρεσιών καθαρισμού χαλιών, και στις ξυλουργικές εργασίες

ανάπτυξη του τομέα, κάνει απαραίτητη την προσεκτική 

δευτερογενούς παραγωγής. 

Α.3.1.4. Κρίσιμες περιβαλλοντικές παράμετροι για το σχεδιασμό της μελλοντικής ανάπτυξης 

του Δήμου 

Για τον ορθολογικότερο σχεδιασμό της μελλοντικής ανάπτυξης 

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. 

Το σύνολο των φυσικών πόρων 

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

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 

εκτός διαχείρισης και να απαλλαγούν από τον υποβαθμιστικό, της σύνθεσης και συγκρότησής τους, παράγοντα 

της βόσκησης. Η διαχείριση των δασών πρέπει να θέτει ως προτεραιότητα τη διατήρηση της χλωρίδας και της 
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ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

αποτέλεσμα να παρουσιάζονται προβλήματα ρύπανσης κυρίως κοντά στα αγροκτήματα και τ

Κτηνοτροφική δραστηριότητα: Στην ημιορεινή - ορεινή περιοχή των Κεραμειών, η κτηνοτροφία 

αποτελεί βασική παραγωγική δραστηριότητα των κατοίκων της περιοχής και οι κτηνοτροφικές 

εγκαταστάσεις  εντοπίζονται σε όλες τις Τοπικές Κοινότητες των Κεραμειών, τόσο εκτός όσο και εντός 

των οικισμών. Πλέον των σύγχρονων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων στην περιοχή διατηρούνται 

αρκετά παραδοσιακά πέτρινα καταφύγια βοσκών (μιτάτα). Η μη χωροθετημένη, άναρχη και αυθαίρετη 

δόμηση κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων δημιούργησε μια «άσχημη» εικόνα στις δημόσιες

εκτάσεις που περιβάλλουν τους οικισμούς, ενώ η μη τήρηση των περιβαλλοντικών όρων περί διάθεσης 

αποβλήτων κτηνοτροφικής δραστηριότητας επιβαρύνει το περιβάλλον της περιοχής. Απαραίτητη 

κμετάλλευση προγραμμάτων που στοχεύουν στη βελτίωση των βοσκοτόπων.

Ανθρωπογενείς ρυπογόνες δραστηριότητες: στην περιοχή αναφοράς υπάρχουν: 

Μονάδες οι οποίες χωροθετούνται στην Τοπική Κοινότητα Παππαδιανών. Πρόκειται για μονάδες που 

δραστηριοποιούνται στους κλάδους της εξόρυξης, της παραγωγής ασφαλτικών υλικών, των 

μεταλλικών κατασκευών και της παραγωγή προϊόντων ελαίου και έχουν υπερτοπικό χαρακτήρα και 5 

επαγγελματικά εργαστήρια, τα οποία χωροθετούνται κοντά στους υφιστ

και δραστηριοποιούνται σε κλάδους παραγωγής και τυποποίησης τροφίμων (οινοποιείο τυροκομείο), 

στην παροχή υπηρεσιών καθαρισμού χαλιών, και στις ξυλουργικές εργασίες

ανάπτυξη του τομέα, κάνει απαραίτητη την προσεκτική χωροθέτηση οχλουσών δραστηριοτήτων της 

 

Κρίσιμες περιβαλλοντικές παράμετροι για το σχεδιασμό της μελλοντικής ανάπτυξης 

Για τον ορθολογικότερο σχεδιασμό της μελλοντικής ανάπτυξης της ΔΕ Κεραμε

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 

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

μελλοντικής ανάπτυξης της μελετώμενης περιοχής, είναι στην πραγματικότητα οι προστατευταίες συνιστώσες 

Δασικές και αναδασωτέες περιοχές – χλωρίδα - πανίδα 

Όλες οι δασικές εκτάσεις της περιοχής μελέτης θα πρέπει να θεωρηθούν προστατευτικές, να τεθούν 

εκτός διαχείρισης και να απαλλαγούν από τον υποβαθμιστικό, της σύνθεσης και συγκρότησής τους, παράγοντα 

Η διαχείριση των δασών πρέπει να θέτει ως προτεραιότητα τη διατήρηση της χλωρίδας και της 
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αποτέλεσμα να παρουσιάζονται προβλήματα ρύπανσης κυρίως κοντά στα αγροκτήματα και τα κανάλια 

ορεινή περιοχή των Κεραμειών, η κτηνοτροφία 

αποτελεί βασική παραγωγική δραστηριότητα των κατοίκων της περιοχής και οι κτηνοτροφικές 

ς των Κεραμειών, τόσο εκτός όσο και εντός 

των οικισμών. Πλέον των σύγχρονων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων στην περιοχή διατηρούνται 

αρκετά παραδοσιακά πέτρινα καταφύγια βοσκών (μιτάτα). Η μη χωροθετημένη, άναρχη και αυθαίρετη 

ων δημιούργησε μια «άσχημη» εικόνα στις δημόσιες-δημοτικές 

εκτάσεις που περιβάλλουν τους οικισμούς, ενώ η μη τήρηση των περιβαλλοντικών όρων περί διάθεσης 

αποβλήτων κτηνοτροφικής δραστηριότητας επιβαρύνει το περιβάλλον της περιοχής. Απαραίτητη 

κμετάλλευση προγραμμάτων που στοχεύουν στη βελτίωση των βοσκοτόπων. 

στην περιοχή αναφοράς υπάρχουν: 5 Βιομηχανικές 

Μονάδες οι οποίες χωροθετούνται στην Τοπική Κοινότητα Παππαδιανών. Πρόκειται για μονάδες που 

δραστηριοποιούνται στους κλάδους της εξόρυξης, της παραγωγής ασφαλτικών υλικών, των 

μεταλλικών κατασκευών και της παραγωγή προϊόντων ελαίου και έχουν υπερτοπικό χαρακτήρα και 5 

επαγγελματικά εργαστήρια, τα οποία χωροθετούνται κοντά στους υφιστάμενους οικισμούς 

και δραστηριοποιούνται σε κλάδους παραγωγής και τυποποίησης τροφίμων (οινοποιείο τυροκομείο), 

στην παροχή υπηρεσιών καθαρισμού χαλιών, και στις ξυλουργικές εργασίες. Ωστόσο, η περαιτέρω 

χωροθέτηση οχλουσών δραστηριοτήτων της 

Κρίσιμες περιβαλλοντικές παράμετροι για το σχεδιασμό της μελλοντικής ανάπτυξης 

της ΔΕ Κεραμειών είναι απαραίτητο να 

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 

(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 

να θεωρηθούν προστατευτικές, να τεθούν 

εκτός διαχείρισης και να απαλλαγούν από τον υποβαθμιστικό, της σύνθεσης και συγκρότησής τους, παράγοντα 

Η διαχείριση των δασών πρέπει να θέτει ως προτεραιότητα τη διατήρηση της χλωρίδας και της 
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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

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, εκχέρσωση, βόσκηση, 

οικοπεδοποίηση κλπ), η προστασία της πανίδας και των βιοτόπων (κανόνες για την θήρα, έ

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 περιο

μέτρων, όπως: 

� Καταπολέμηση υπερβόσκησης

� Εμπλουτισμό των βιοτόπων με θηράματα.

� Ορθολογική διαχείριση βοσκοτόπων και δασών.

� Οργάνωση ομαδικών χώρων σταβλισμού ποιμενικών 

� Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης δασικών περιοχών, βελτίωση των συνθηκών προσπέλασης και 

αισθητική αναβάθμισή τους, αξιοποίηση των προϊόντων και υποπροϊόντων του δάσους.

 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 οργάνωσης και λειτουργίας των προστατευόμενων 

αντικειμένων και εξειδικεύονται οι γενικοί όροι και περιορισμοί άσκησης δραστηριοτήτων και εκτέλεσης έργων 

(που καθορίζονται με το νομοθέτημα κήρυξης των περιοχών και περιγράφονται στα σχέδια διαχείρισής τους, 

που ανανεώνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα ανάλογα με τα εκάστοτε δεδομ

 Υδρογραφικό δίκτυο

Οι ποταμοί και τα ρέματα, λειτουργούν ως φυσικοί υδραυλικοί υποδοχείς και ως αντιπλημμυρικοί 

αγωγοί. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να εφαρμόζεται μια ολοκληρωμένη οικολογική διαχείριση τόσο των ποταμών, 

των ρεμάτων όσο και των παραρεμάτι

εκάστοτε νομοθεσίες για τεχνικά έργα και έργα χωροταξίας και πολεοδομίας.
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ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

ξασφαλίζοντας 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

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 

ασίας 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, έ

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, όπου και εάν υφίσταται. 

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 δάσους.

Προστατευόμενες περιοχές (Natura2000, Βιότοποι Corine, Τοπία Ιδιαίτερου 

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 

νται οι γενικοί όροι και περιορισμοί άσκησης δραστηριοτήτων και εκτέλεσης έργων 

(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 

Οι ποταμοί και τα ρέματα, λειτουργούν ως φυσικοί υδραυλικοί υποδοχείς και ως αντιπλημμυρικοί 

αγωγοί. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να εφαρμόζεται μια ολοκληρωμένη οικολογική διαχείριση τόσο των ποταμών, 

των ρεμάτων όσο και των παραρεμάτιων ζωνών, με όλους τους όρους και περιορισμούς που τίθενται στις 

εκάστοτε νομοθεσίες για τεχνικά έργα και έργα χωροταξίας και πολεοδομίας. 
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ξασφαλίζοντας 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 

αναδασώσεις για την προστασία των θέσεων με μεγάλη κλίση που είναι ευάλωτες στη διάβρωση και τις 

ασίας 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. 

Γενικά, η διατήρηση πρωτίστως της ακεραιότητας και εν συνεχεία η αναβάθμιση των οικοσυστημάτων 

χή 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 

περιοχής, όπου καθορίζονται τα απαραίτητα μέτρα οργάνωσης και λειτουργίας των προστατευόμενων 

νται οι γενικοί όροι και περιορισμοί άσκησης δραστηριοτήτων και εκτέλεσης έργων 

(που καθορίζονται με το νομοθέτημα κήρυξης των περιοχών και περιγράφονται στα σχέδια διαχείρισής τους, 

ένα). 

Οι ποταμοί και τα ρέματα, λειτουργούν ως φυσικοί υδραυλικοί υποδοχείς και ως αντιπλημμυρικοί 

αγωγοί. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να εφαρμόζεται μια ολοκληρωμένη οικολογική διαχείριση τόσο των ποταμών, 

ων ζωνών, με όλους τους όρους και περιορισμούς που τίθενται στις 
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Α.3.2.  Ιστορικό – Πολιτιστικό 

Α.3.2.1. Βασική νομοθεσία για την προστασία των αρχαιολογικών χώρων και 

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 πρ

Κράτους. Η 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 

περιβάλλοντος ώστε να «περιλαμβάνει τελικώς το σύνολο των ανθρωπίνων δραστη

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 α

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

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, 

ως πολιτισμικά αγαθά. 

Με το Ν. 3028/2002 «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 

στα θέματα προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς. Ε

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 ακόμ

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 

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 περί κινητών μνημείων. Τ

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, 
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ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

Πολιτιστικό – Αρχιτεκτονικό Περιβάλλον

Βασική νομοθεσία για την προστασία των αρχαιολογικών χώρων και 

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 

Κράτους. Η 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 

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 δραστη

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 

άλλες κοινωνικές επιλογές, 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 κληρονομιάς

επιδιώκεται η εφαρμογή των επιταγών του Συντάγματος, των διεθνών συνθηκών και της νομολογίας του ΣτΕ 

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 

τονικής 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 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 

ία λόγω της αρχιτεκτονικής και ιδιαίτερης για τη δεύτερη κατηγορία, πολεοδομικής, 
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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 

οστασία 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 δηλώνουν την ευρύτητα της προστασίας που το ελληνικό 

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». Η νομολογία υιοθέτησε το 

συνδυασμό τριών ερμηνειών (κοινωνική πραγματικότητα, πολιτική επιλογή και συνταγματική αξία) με βάση τη 

ποτελεί αισθητική επιλογή της πολιτείας και φωτίζει και προσδιορίζει 

άλλες κοινωνικές επιλογές, όπως την προστασία της ιδιοκτησίας, όπως εξάλλου ρητά αναφέρεται και στην 

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 κληρονομιάς» 

επιδιώκεται η εφαρμογή των επιταγών του Συντάγματος, των διεθνών συνθηκών και της νομολογίας του ΣτΕ 

πίσης, διευρύνεται το αντικείμενο της πολιτιστικής 

κληρονομιάς, ώστε να καλύπτει το σύνολο των πολιτιστικών αγαθών, μεμονωμένων ή συνόλων, στην ελληνική 

α 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 

τονικής 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 

α 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 

ία λόγω της αρχιτεκτονικής και ιδιαίτερης για τη δεύτερη κατηγορία, πολεοδομικής, 
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κοινωνικής, εθνολογικής, λαογραφικής, τεχνικής, βιομηχανικής ή εν γένει ιστορικής, καλλιτεχνικής ή 

επιστημονικής σημασίας τους, ενώ τα νεότερα μνημεία είναι μεταγενέστερα του

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 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 

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 

μυθικών γεγονότων ή εκτάσεις όπου περιέχονται ή στις οπ

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 

ιστορικής, καλλιτεχνικής ή επιστημονικής τους σημασίας. 

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 

μνημείων. Ταυτοχρόνως, ρυθμίστηκαν θέματα σχετικά με την 

βάση, εισήχθησαν διαδικασίες διαφάνειας για τις ανασκαφές και τις συνακόλουθες δημοσιεύσεις, προβλέφθηκε 

η συγκρότηση Συμβουλίου Μουσείων για τη χάραξη μουσειακής πολιτικής και καθιερώθηκαν νέα ειδικά ποινικά 

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 προστα

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 

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 φυσικ

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 Μορφωτ

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 
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ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

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 

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 υπάρχουν 

αν 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,   

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 τοπογραφικά, 

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 ενσωματώθηκαν νέες 

ργίες 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 

η συγκρότηση Συμβουλίου Μουσείων για τη χάραξη μουσειακής πολιτικής και καθιερώθηκαν νέα ειδικά ποινικά 

δικήματα 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 προστα

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 

Όσον αφορά τους 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 φυσικ

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 προστασίας των αγαθών 
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κοινωνικής, εθνολογικής, λαογραφικής, τεχνικής, βιομηχανικής ή εν γένει ιστορικής, καλλιτεχνικής ή 

1830 έως τα τελευταία 100 

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 υπάρχουν 

αν 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 

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 

οίες 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, 

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 

ργίες 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 

ιδιοκτησία και την κατοχή των μνημείων σε νέα 

βάση, εισήχθησαν διαδικασίες διαφάνειας για τις ανασκαφές και τις συνακόλουθες δημοσιεύσεις, προβλέφθηκε 

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 

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 

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 

ικής 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 
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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 κ

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 μεμονωμένω

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 

τίθενται υπό ειδικό νομικό καθεστώς.

Τέλος με το νέο ΓΟΚ του 2012 ((ΦΕΚ79Α/2012) στο 

Κληρονομιάς» γίνεται ανάλυση των εν ισχύι 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 

περιορισμούς που ισχύουν για τις οποιουδήποτε είδους επεμβάσεις 

κατεδαφίσεις σε διατηρητέες κατασκευές. 

 

Α.3.2.2. Ιστορική αναδρομή

Α.3.2.2.1. Γενικά 

Ίχνη ανθρώπινης παρουσίας στο νομό Χανίων υπάρχουν 

από τη νεολιθική εποχή (6000-3500/2900 π.Χ) 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.: 

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
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ς ευρωπαϊκής πολιτιστικής αξίας. Τέλος, κατά την πρώτη περίοδο Καραμανλή απαγορεύτηκε η κατασκευή 

Με τον ΓΟΚ του 1973 καθιερώνονται διαδικασίες και προδιαγραφές προστασίας και διατήρησης 

παραδοσιακών αρχιτεκτονικών 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 

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 οικισμών. Η 

έπει 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 ισχύι πλέον ρυθμίσεων για τον χαρακτηρισμό των προστατευόμενων 

συνόλων, των ζωνών ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, των μεμονωμένων κτιρίων, των τμημάτων κτιρίων και των 

των 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 

Ίχνη ανθρώπινης παρουσίας στο νομό Χανίων υπάρχουν 

3500/2900 π.Χ) 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: 

 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 
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ς ευρωπαϊκής πολιτιστικής αξίας. Τέλος, κατά την πρώτη περίοδο Καραμανλή απαγορεύτηκε η κατασκευή 

Με 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 

ν 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 

έπει στη διατήρηση και ανάδειξη της ιδιαίτερης ιστορικής, πολεοδομικής, 

αρχιτεκτονικής, λαογραφικής, κοινωνικής και αισθητικής φυσιογνωμίας των ως άνω στοιχείων, τα οποία 

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 κτιρίων και των 

των κτιρίων, για την προστασία, ανάδειξη, διατήρηση παρασοσιακών οικισμών, για τους όρους και 

ανακατασκευές – προσθήκες – 

Μινωικός πολιτισμός. Η αρχαία Κυδωνία είναι μια από τις ισχυρότερες πόλεις της 



 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

 

 

 1898 μ.Χ.: Ίδρυση της Κρητικής Πολιτείας. Τα Χανιά πρωτεύουσα της 

 1913 μ.Χ.: Ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα

 

Α.3.2.2.2. Οικισμοί περιοχής μελέτης

Κεραμιά: H ιστορία των Κεραμιών χάνεται 

υπάρχουν σε διάφορα σημεία της Κεραμιανής γης και στα σπ

Δάκτυλοι, στον Βερεκύνθο τη σημερινή Μαλάξα, εκαμίνευαν τα μέταλλα, το χαλκό στην αρχή 

μετά. Στα νεώτερα χρόνια σημειώνονται μ

των πειρατών, των Βενετσιάνων, των Τούρκων, των Γερμανών.

αποκρούουν τις επιθέσεις των κάθε λογής 

Το 1538 ο αρχικουρσάρος Χαϊρεδίν Μπαρμπαρόσα έκαψε τα Κεραμιά ενώ το 1571 ο Ουλούτς Αλής τα 

έκαψε πάλι και πήρε πολλούς σκλάβους.

μάχες: Την 14-6-1821 η μάχη στον Λούλο. Ημέρα έναρξης της επανάστασης κατά των Τούρκων.

του 1821 ο Λατίφ Πασάς των Χανίων με πολυάριθμο σώμα επίλεκτων τούρκων στρατιωτών φθάνει στη 

Μαλάξα και την ίδια περίοδο η μάχη του Γέρω Λάκκου έμεινε στην ι

της Μαλάξας σαράντα είναι οι νεκροί.

στρατό ενώ την 12 και 13 Οκτωβρίου καταστρέφονται από τις ορδές του Μουσταφά Πασά.

απευθύνθηκε από τα Κεραμιά η Γενική Συνέλευση των Κρητών με μήνυμα προς τον Κρητικό λαό.

1866 φθάνει στη Μαλάξα ο Μουσταφά Πασάς με 10.000 στρατιώτες και την ίδια ημέρα ο Γιαχιά Πασάς από 

την Κωνσταντινούπολη και ο Αιγύπτιος Ισμαήλ.

αποκρούστηκε με επιτυχία ο Μουσταφά Πασάς, εμπνεύστηκε ο μεγάλος ποιητής Γεώργιος Παράσχος και 

συνέθεσε το δράμα «Η μάχη των Κεραμειών». 

θεωρείται και ο Εθνικός Ύμνος της, το «

εξοντώνουν απόσπασμα 150 Τούρκων και καταλαμβάνουν τα ορεινά πάνω από Κάμπους 

1866 φθάνει στη Δρακόνα ο Στρατηγός Ζυμβρακάκης και την 7η Νοεμβρίου δίνει μάχη εναντίον 4.000 

Τούρκων που κυκλώνουν τις Αχλάδες. Στις μάχες του 1866, και ιδίως σε αυτήν της Μαλάξας, διακρίθηκε ο 

οπλαρχηγός από τους Κάμπους Ν. Κοκκολογιάνης.

τουρκικό στρατό. Τον Ιούλιο του 1868 μεγάλη επίθεση των

Επαναστατική Συνέλευση είχε το 1878 την έδρα της στους Κάμπους.

Τούρκοι κατά των Κάμπων και μια νέα φονική μάχη διεξάγεται εκεί τον Νοέμβριο του ίδιου έτους.

του 1896 πραγματοποιείται συνάθροιση των Πληρεξούσιων της Κρήτης στους Κάμπους ενώ τον Αύγουστο του 

ίδιου χρόνου συγκαλείται εκεί η επαναστατική των Κρητών.

τους Κάμπους ενώ τον Μάιο του ίδιου χρόνου πραγματοποιείται η κατ

υπερασπίζονται οι Τούρκοι, μετά από σκληρές μάχες. Την 13 και 14 Μαρτίου του 1897

τα πυροβόλα των ναυλοχούντων 
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Ίδρυση της Κρητικής Πολιτείας. Τα Χανιά πρωτεύουσα της Κρήτης

Ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα 

Οικισμοί περιοχής μελέτης 

ν Κεραμιών χάνεται στα προϊστορικά χρόνια. Το μαρτυρούν 

υπάρχουν σε διάφορα σημεία της Κεραμιανής γης και στα σπήλαιά της. Οι πρώτοι μεταλλουργοί, οι Ιδαίοι 

Δάκτυλοι, στον Βερεκύνθο τη σημερινή Μαλάξα, εκαμίνευαν τα μέταλλα, το χαλκό στην αρχή 

σημειώνονται μάχες, ηρωική αντίσταση σε κάθε γωνιά του Κεραμιανού χώρου κατά 

των πειρατών, των Βενετσιάνων, των Τούρκων, των Γερμανών. Ξακουστοί Κεραμιανοί καπεταναίοι 

αποκρούουν τις επιθέσεις των κάθε λογής κατακτητών και πολεμούν για την απελευθέρωση της Κρήτης.

Το 1538 ο αρχικουρσάρος Χαϊρεδίν Μπαρμπαρόσα έκαψε τα Κεραμιά ενώ το 1571 ο Ουλούτς Αλής τα 

έκαψε πάλι και πήρε πολλούς σκλάβους. Ιστορικές και καθοριστικές κατά την τουρκοκρατία είναι οι 

1821 η μάχη στον Λούλο. Ημέρα έναρξης της επανάστασης κατά των Τούρκων.

του 1821 ο Λατίφ Πασάς των Χανίων με πολυάριθμο σώμα επίλεκτων τούρκων στρατιωτών φθάνει στη 

Μαλάξα και την ίδια περίοδο η μάχη του Γέρω Λάκκου έμεινε στην ιστορία. Τον Ιούνιο του 1822 στην μάχη 

της Μαλάξας σαράντα είναι οι νεκροί. Τον Ιούλιο του 1866 καταλαμβάνονται οι Κάμποι από τον Αιγυπτιακό 

στρατό ενώ την 12 και 13 Οκτωβρίου καταστρέφονται από τις ορδές του Μουσταφά Πασά.

εραμιά η Γενική Συνέλευση των Κρητών με μήνυμα προς τον Κρητικό λαό.

1866 φθάνει στη Μαλάξα ο Μουσταφά Πασάς με 10.000 στρατιώτες και την ίδια ημέρα ο Γιαχιά Πασάς από 

την Κωνσταντινούπολη και ο Αιγύπτιος Ισμαήλ. Από την ξακουστή μάχη των Κεραμιών

αποκρούστηκε με επιτυχία ο Μουσταφά Πασάς, εμπνεύστηκε ο μεγάλος ποιητής Γεώργιος Παράσχος και 

συνέθεσε το δράμα «Η μάχη των Κεραμειών». Σ' αυτό συμπεριλαμβάνεται και το εμβατήριο της Κρήτης, που 

θεωρείται και ο Εθνικός Ύμνος της, το «Από φλόγες η Κρήτη ζωσμένη». Την 3η Οκτωβρίου 1866 επαναστάτες 

εξοντώνουν απόσπασμα 150 Τούρκων και καταλαμβάνουν τα ορεινά πάνω από Κάμπους 

να ο Στρατηγός Ζυμβρακάκης και την 7η Νοεμβρίου δίνει μάχη εναντίον 4.000 

Τούρκων που κυκλώνουν τις Αχλάδες. Στις μάχες του 1866, και ιδίως σε αυτήν της Μαλάξας, διακρίθηκε ο 

οπλαρχηγός από τους Κάμπους Ν. Κοκκολογιάνης. Την 17-4-1867 μια ακόμη μεγάλη μάχη στον Λούλο με τον 

Τον Ιούλιο του 1868 μεγάλη επίθεση των τουρκικών στρατευμάτων κατά των Κάμπων.

Επαναστατική Συνέλευση είχε το 1878 την έδρα της στους Κάμπους. Την 22-9-

Τούρκοι κατά των Κάμπων και μια νέα φονική μάχη διεξάγεται εκεί τον Νοέμβριο του ίδιου έτους.

ραγματοποιείται συνάθροιση των Πληρεξούσιων της Κρήτης στους Κάμπους ενώ τον Αύγουστο του 

ίδιου χρόνου συγκαλείται εκεί η επαναστατική των Κρητών. Η επανάσταση του 1897 ουσιαστικά άρχισε από 

τους Κάμπους ενώ τον Μάιο του ίδιου χρόνου πραγματοποιείται η κατάληψη του Πύργου της Μαλάξας που 

υπερασπίζονται οι Τούρκοι, μετά από σκληρές μάχες. Την 13 και 14 Μαρτίου του 1897

ντων στο λιμάνι της Σούδας πολεμικών πλοίων των Μεγάλων Δυνάμεων οι 
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Κρήτης 

ο μαρτυρούν τα ίχνη που 

της. Οι πρώτοι μεταλλουργοί, οι Ιδαίοι 

Δάκτυλοι, στον Βερεκύνθο τη σημερινή Μαλάξα, εκαμίνευαν τα μέταλλα, το χαλκό στην αρχή και το σίδερο 

άχες, ηρωική αντίσταση σε κάθε γωνιά του Κεραμιανού χώρου κατά 

Ξακουστοί Κεραμιανοί καπεταναίοι 

κατακτητών και πολεμούν για την απελευθέρωση της Κρήτης. 

Το 1538 ο αρχικουρσάρος Χαϊρεδίν Μπαρμπαρόσα έκαψε τα Κεραμιά ενώ το 1571 ο Ουλούτς Αλής τα 

Ιστορικές και καθοριστικές κατά την τουρκοκρατία είναι οι παρακάτω 

1821 η μάχη στον Λούλο. Ημέρα έναρξης της επανάστασης κατά των Τούρκων. Το καλοκαίρι 

του 1821 ο Λατίφ Πασάς των Χανίων με πολυάριθμο σώμα επίλεκτων τούρκων στρατιωτών φθάνει στη 

Τον Ιούνιο του 1822 στην μάχη 

Τον Ιούλιο του 1866 καταλαμβάνονται οι Κάμποι από τον Αιγυπτιακό 

στρατό ενώ την 12 και 13 Οκτωβρίου καταστρέφονται από τις ορδές του Μουσταφά Πασά. Την 7-9-1866 

εραμιά η Γενική Συνέλευση των Κρητών με μήνυμα προς τον Κρητικό λαό. Την 10-9-

1866 φθάνει στη Μαλάξα ο Μουσταφά Πασάς με 10.000 στρατιώτες και την ίδια ημέρα ο Γιαχιά Πασάς από 

Από την ξακουστή μάχη των Κεραμιών της 1-10-1866, όπου 

αποκρούστηκε με επιτυχία ο Μουσταφά Πασάς, εμπνεύστηκε ο μεγάλος ποιητής Γεώργιος Παράσχος και 

εμβατήριο της Κρήτης, που 

Την 3η Οκτωβρίου 1866 επαναστάτες 

εξοντώνουν απόσπασμα 150 Τούρκων και καταλαμβάνουν τα ορεινά πάνω από Κάμπους - Δρακόνα. Την 4-11-

να ο Στρατηγός Ζυμβρακάκης και την 7η Νοεμβρίου δίνει μάχη εναντίον 4.000 

Τούρκων που κυκλώνουν τις Αχλάδες. Στις μάχες του 1866, και ιδίως σε αυτήν της Μαλάξας, διακρίθηκε ο 

1867 μια ακόμη μεγάλη μάχη στον Λούλο με τον 

τουρκικών στρατευμάτων κατά των Κάμπων. Η 

-1895 επιτίθενται πάλι οι 

Τούρκοι κατά των Κάμπων και μια νέα φονική μάχη διεξάγεται εκεί τον Νοέμβριο του ίδιου έτους. Τον Ιούνιο 

ραγματοποιείται συνάθροιση των Πληρεξούσιων της Κρήτης στους Κάμπους ενώ τον Αύγουστο του 

Η επανάσταση του 1897 ουσιαστικά άρχισε από 

άληψη του Πύργου της Μαλάξας που 

υπερασπίζονται οι Τούρκοι, μετά από σκληρές μάχες. Την 13 και 14 Μαρτίου του 1897 βομβαρδίσθηκαν από 

το λιμάνι της Σούδας πολεμικών πλοίων των Μεγάλων Δυνάμεων οι 
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Χριστιανοί της Μαλάξας. Πρωτοπόροι στους αγώνες αυτούς ο Τουρκοφάγος θρυλικός Τραϊτόρος και ο 

πολέμαρχος καπετάνιος Γιάννης Καλογερής.

ψηλότερα, στη Μαδάρα, όπως μαρτυρούν ερειπωμένα καταλύματα, αλώνια, φράχτες, και καλλιεργούσαν 

την γη σε πεζούλες που έφτιαχναν ακόμη και μέσα σε δύσκολα γκρεμνά.

Η νεότερη ιστορία επιβεβαιώνει την παλαιότερη. Στην μάχη της Κρήτης, την Γερμανική κατοχή, την 

απελευθέρωση. Δεκάδες οι Κεραμιανοί που εκτελέσθηκαν και πυρπολήθηκαν μέσα στα σπίτια το

ξαναγύρισαν ποτέ από τα Ναζιστικά στρατόπεδα που είχαν εξοριστεί κατά την Γερμανική κατοχή.

μάχες αυτές από τις πλέον χαρακτηριστικές: η επίθεση των Γερμανικών στρατευμάτων στις 7 Μαΐου του 1944 

στους Κάμπους με έξι νεκρούς από το χωριό 

άλλων. Η μάχη στους Κάμπους πάλι στην 12

μεταξύ Κρητικών πατριωτών και Γερμανικών στρατευμάτων που κατέληξε σε πανωλεθρία των Γερμανών παρά 

τον φοβερό βομβαρδισμό των Κεραμιών από το Γερμανικό πυροβολικό.

εμφύλιο πόλεμο στις Κεραμιανές μαδάρες μεταξύ δυνάμεων της Χωροφυλακής και αριστερών ανταρτών

Όσον αφορά την προέλευση της ονομασίας του χωριού η 

κατά την οποία η ονομασία προήλθε από την εκκλησία της Παναγιάς που ευρίσκεται 

8/9) και που την προσονόμαζαν σαν ΚεράΜία (Μία είναι η Κερά της Πίστης μας).

ότι η ονομασία είναι παράγωγο από τα Κεραμεικά, με τρεις περιπτώσεις προέλευσης: 

πυθαράδικα που λέγεται ότι υπήρχαν παλαιώτερα στα Κεραμιά, ή από την ύπαρξη κατάλληλου χώματος για 

την εργασία αυτή, β) από το πλήθος των θραυσμάτων αγγείων (οστράκων) τ

ευρίσκονται μέσα ή έξω από σπήλαια

Κέραμον, που στην πραγματικότητα είναι ένας λόφος λίγο πιο ψηλά από το Τσιχλοπήγαδο, όπου, όπως και σε 

άλλες περιοχές, οι περισσότερες διασκορπισμένες πέτρες ή τα βραχάκια έχουν χρώμα κεραμιδί

Μαλάξα: Στην περιοχή αυτή είχαν κατασκευασθεί κατά την Γερμανική κατοχή οχυρωματικά έργα 

αντιαεροπορικής άμυνας και στην δυτική πλευρά του όρους, χαμηλά, υπάρχουν ακόμη τα Γερμανι

που είχαν διανοίξει οι κάτοικοι. Δυτικά επίσης ευρίσκονται τα ερείπια του ονομαστού, από τις μεγάλες μάχες 

που έγιναν εκεί, τούρκικου πύργου και τα ερείπια παλαιού ανεμόμυλου δίπλα στην εκκλησία της Παναγίας.

Η κεντρική εκκλησία του χωριού είναι 

Αγίας Ειρήνης, Αγίου Νεκταρίου, στον δρόμο προς την Πούπα του Αγίου Στυλιανού και δυτικά της Παναγίας

Στην γειτονιά Πορί βρίσκεται 

γειτονιά Μηκακιανά, επειδή εκεί διέμεναν άνθρωποι καλοί (μη κακοί), και σε άλλη μεριά η συνοικία Κακαλιανά 

επειδή διέμεναν οι άνθρωποι ενός κακού Αλή επί Τουρκοκρατίας.

Στην περιοχή της Μαλάξας (Βερέκυνθος) υπήρχαν κατά την μυθολογία και την παρά

μεταλλεία Χαλκού της Ευρώπης αλλά και μεταλλεία σιδήρου που καμινεύονταν από τους ξακουστούς αρχαίους 

τεχνίτες τους Ιδαίους Δακτύλους. Μια γαλαρία των μεταλλείων είχε ανακαλυφθεί τυχαία το 1927 και 

μινωικά αγγεία στο εσωτερικό της. Εξάλλου υπάρχουν και ονομασίες σχετικές όπως αυτή του σιδερόσπηλιου 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
(Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

 
ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

όροι στους αγώνες αυτούς ο Τουρκοφάγος θρυλικός Τραϊτόρος και ο 

πολέμαρχος καπετάνιος Γιάννης Καλογερής. Πολλοί Κεραμιανοί, τα χρόνια της σκλαβιάς, διέμεναν στα 

ψηλότερα, στη Μαδάρα, όπως μαρτυρούν ερειπωμένα καταλύματα, αλώνια, φράχτες, και καλλιεργούσαν 

την γη σε πεζούλες που έφτιαχναν ακόμη και μέσα σε δύσκολα γκρεμνά. 

Η νεότερη ιστορία επιβεβαιώνει την παλαιότερη. Στην μάχη της Κρήτης, την Γερμανική κατοχή, την 

Δεκάδες οι Κεραμιανοί που εκτελέσθηκαν και πυρπολήθηκαν μέσα στα σπίτια το

ξαναγύρισαν ποτέ από τα Ναζιστικά στρατόπεδα που είχαν εξοριστεί κατά την Γερμανική κατοχή.

μάχες αυτές από τις πλέον χαρακτηριστικές: η επίθεση των Γερμανικών στρατευμάτων στις 7 Μαΐου του 1944 

στους Κάμπους με έξι νεκρούς από το χωριό και τη σύλληψη και εξορία στα στρατόπεδα του θανάτου 24 

άλλων. Η μάχη στους Κάμπους πάλι στην 12-11-1944 και η ιστορική μάχη της Παναγιάς την 14

μεταξύ Κρητικών πατριωτών και Γερμανικών στρατευμάτων που κατέληξε σε πανωλεθρία των Γερμανών παρά 

φοβερό βομβαρδισμό των Κεραμιών από το Γερμανικό πυροβολικό. Μεγάλες μάχες έγιναν επίσης κατά τον 

εμφύλιο πόλεμο στις Κεραμιανές μαδάρες μεταξύ δυνάμεων της Χωροφυλακής και αριστερών ανταρτών

Όσον αφορά την προέλευση της ονομασίας του χωριού η πλέον συχνά αναφερόμενη εκδοχή είναι αυτή 

κατά την οποία η ονομασία προήλθε από την εκκλησία της Παναγιάς που ευρίσκεται 

) και που την προσονόμαζαν σαν ΚεράΜία (Μία είναι η Κερά της Πίστης μας). Μια δεύτερη εκδοχή αναφέρει

αι παράγωγο από τα Κεραμεικά, με τρεις περιπτώσεις προέλευσης: 

πυθαράδικα που λέγεται ότι υπήρχαν παλαιώτερα στα Κεραμιά, ή από την ύπαρξη κατάλληλου χώματος για 

πό το πλήθος των θραυσμάτων αγγείων (οστράκων) της προχριστιανικής περιόδου που 

ευρίσκονται μέσα ή έξω από σπήλαια των Κεραμιών (όπως στο σπήλαιο Κέραμος των Κάμπων)

Κέραμον, που στην πραγματικότητα είναι ένας λόφος λίγο πιο ψηλά από το Τσιχλοπήγαδο, όπου, όπως και σε 

περισσότερες διασκορπισμένες πέτρες ή τα βραχάκια έχουν χρώμα κεραμιδί

Στην περιοχή αυτή είχαν κατασκευασθεί κατά την Γερμανική κατοχή οχυρωματικά έργα 

αντιαεροπορικής άμυνας και στην δυτική πλευρά του όρους, χαμηλά, υπάρχουν ακόμη τα Γερμανι

. Δυτικά επίσης ευρίσκονται τα ερείπια του ονομαστού, από τις μεγάλες μάχες 

που έγιναν εκεί, τούρκικου πύργου και τα ερείπια παλαιού ανεμόμυλου δίπλα στην εκκλησία της Παναγίας.

Η κεντρική εκκλησία του χωριού είναι ο Αγ. Γεώργιος  και υπάρχουν ακόμη η εκκλησία του Χριστού, της 

Αγίας Ειρήνης, Αγίου Νεκταρίου, στον δρόμο προς την Πούπα του Αγίου Στυλιανού και δυτικά της Παναγίας

 Βενετσιάνικο κτήριο (Λοτζέτα- καφενείο). Ανατολικά υπήρχε παλ

γειτονιά Μηκακιανά, επειδή εκεί διέμεναν άνθρωποι καλοί (μη κακοί), και σε άλλη μεριά η συνοικία Κακαλιανά 

επειδή διέμεναν οι άνθρωποι ενός κακού Αλή επί Τουρκοκρατίας. 

Στην περιοχή της Μαλάξας (Βερέκυνθος) υπήρχαν κατά την μυθολογία και την παρά

μεταλλεία Χαλκού της Ευρώπης αλλά και μεταλλεία σιδήρου που καμινεύονταν από τους ξακουστούς αρχαίους 

Μια γαλαρία των μεταλλείων είχε ανακαλυφθεί τυχαία το 1927 και 

ης. Εξάλλου υπάρχουν και ονομασίες σχετικές όπως αυτή του σιδερόσπηλιου 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ  ΣΧΕΔΙΟΥ 
(Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ  ΔΗΜΩΝ ΕΛ. 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ - 1Η Σ.Σ. Δ.Ε. ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 
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Σελ. 99 από 158 

όροι στους αγώνες αυτούς ο Τουρκοφάγος θρυλικός Τραϊτόρος και ο 

ολλοί Κεραμιανοί, τα χρόνια της σκλαβιάς, διέμεναν στα 

ψηλότερα, στη Μαδάρα, όπως μαρτυρούν ερειπωμένα καταλύματα, αλώνια, φράχτες, και καλλιεργούσαν εκεί 

Η νεότερη ιστορία επιβεβαιώνει την παλαιότερη. Στην μάχη της Κρήτης, την Γερμανική κατοχή, την 

Δεκάδες οι Κεραμιανοί που εκτελέσθηκαν και πυρπολήθηκαν μέσα στα σπίτια τους ή δεν 

ξαναγύρισαν ποτέ από τα Ναζιστικά στρατόπεδα που είχαν εξοριστεί κατά την Γερμανική κατοχή. Μέσα στις 

μάχες αυτές από τις πλέον χαρακτηριστικές: η επίθεση των Γερμανικών στρατευμάτων στις 7 Μαΐου του 1944 

και τη σύλληψη και εξορία στα στρατόπεδα του θανάτου 24 

1944 και η ιστορική μάχη της Παναγιάς την 14-11-1944 

μεταξύ Κρητικών πατριωτών και Γερμανικών στρατευμάτων που κατέληξε σε πανωλεθρία των Γερμανών παρά 

Μεγάλες μάχες έγιναν επίσης κατά τον 

εμφύλιο πόλεμο στις Κεραμιανές μαδάρες μεταξύ δυνάμεων της Χωροφυλακής και αριστερών ανταρτών. 

αναφερόμενη εκδοχή είναι αυτή 

κατά την οποία η ονομασία προήλθε από την εκκλησία της Παναγιάς που ευρίσκεται στον Γερο Λάκκο (εορτή 

Μια δεύτερη εκδοχή αναφέρει 

αι παράγωγο από τα Κεραμεικά, με τρεις περιπτώσεις προέλευσης: α) από αγγειοπλαστεία ή 

πυθαράδικα που λέγεται ότι υπήρχαν παλαιώτερα στα Κεραμιά, ή από την ύπαρξη κατάλληλου χώματος για 

ης προχριστιανικής περιόδου που 

των Κεραμιών (όπως στο σπήλαιο Κέραμος των Κάμπων), γ) από το όρος 

Κέραμον, που στην πραγματικότητα είναι ένας λόφος λίγο πιο ψηλά από το Τσιχλοπήγαδο, όπου, όπως και σε 

περισσότερες διασκορπισμένες πέτρες ή τα βραχάκια έχουν χρώμα κεραμιδί-καφέ. 

Στην περιοχή αυτή είχαν κατασκευασθεί κατά την Γερμανική κατοχή οχυρωματικά έργα 

αντιαεροπορικής άμυνας και στην δυτική πλευρά του όρους, χαμηλά, υπάρχουν ακόμη τα Γερμανικά τούνελ 

. Δυτικά επίσης ευρίσκονται τα ερείπια του ονομαστού, από τις μεγάλες μάχες 

που έγιναν εκεί, τούρκικου πύργου και τα ερείπια παλαιού ανεμόμυλου δίπλα στην εκκλησία της Παναγίας. 

ο Αγ. Γεώργιος  και υπάρχουν ακόμη η εκκλησία του Χριστού, της 

Αγίας Ειρήνης, Αγίου Νεκταρίου, στον δρόμο προς την Πούπα του Αγίου Στυλιανού και δυτικά της Παναγίας. 

Ανατολικά υπήρχε παλαιότερα η 

γειτονιά Μηκακιανά, επειδή εκεί διέμεναν άνθρωποι καλοί (μη κακοί), και σε άλλη μεριά η συνοικία Κακαλιανά 

Στην περιοχή της Μαλάξας (Βερέκυνθος) υπήρχαν κατά την μυθολογία και την παράδοση τα αρχαιότερα 

μεταλλεία Χαλκού της Ευρώπης αλλά και μεταλλεία σιδήρου που καμινεύονταν από τους ξακουστούς αρχαίους 

Μια γαλαρία των μεταλλείων είχε ανακαλυφθεί τυχαία το 1927 και βρέθηκαν 

ης. Εξάλλου υπάρχουν και ονομασίες σχετικές όπως αυτή του σιδερόσπηλιου 
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Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

 

 

βόρεια. Τα μεταλλεύματα, υπάρχει η παράδοση, ότι τα καμίνευαν στην αρχαία Απτέρα. Μεταπολεμικά είχαν 

πραγματοποιηθεί έρευνες στην περιοχή για ανεύρεση των κοιτασμάτων από αυτά τα μεταλ

κλπ, αλλά χωρίς αποτέλεσμα και από τις έρευνες αυτές υπάρχουν ακόμη τα διανοιγέντα πηγάδια.

Μια παλαιά παράδοση αναφέρει πως στην περιοχή του Κούτουλου έβγαζαν το χρυσάφι οι Απτεραίοι και 

εκεί, όταν ο ήλιος ανέτειλε, γυάλιζε με τις ακτίν

Παλαιότερα μερικοί από την Μαλάξα ασχολούνταν και με την εξόρυξη λεπιδοχώματος για δώματα και είχαν 

από αυτήν ένα καλό εισόδημα. 

Ο Γάλλος σπηλαιοαρχαιολόγος Πωλ Φωρ ισχυρίζεται ότι στην

υποδηλώνει τα Λευκά Όρη (Βέρεκ = Λευκό και Κύνθος = όρος) αλλά και αν ακόμη αυτό είναι σωστό τότε θα 

πρόκειται για το τμήμα εκείνο των Λευκών Ορέων που περίπου ευρίσκεται στην περιοχή Κεραμιών, στην 

Κεραμιανή Μαδάρα. 

Ακόμη γεωλόγοι αναζητούν σημεία, στις ρίζες των Λευκών Ορέων που είναι στα Κεραμιά, όπου 

υπολογίζουν ότι υπάρχει φλέβα χρυσού και αυτό δεν αποκλείεται να έχει σχέση με τις αρχαίες σχετικές 

παραδόσεις. 

Κοντόπουλα: Στην περιοχή Τζουγκαριανά, Β.Α. του Αγίου Κων/νου, υπάρχουν τάφ

περιόδου. Η εκκλησία της Αγ. Παρασκευής, 600 μέτρα από τον κεντρικό δρόμο, έχει ένα θαυμάσια 

πετρόκτιστο παλαιό καμπαναριό και μια επίσης θαυμάσια πετρόκτιστη πύλη στον περίβολο. Υπάρχει παράδοση 

πως εδώ, παλαιότερα, υπήρχαν πιθαράδες ή ά

Κεραμιά. 

Κατωχώρι: Στο χωριό αυτόβρίσκεται το

ενός παλαιού νερόμυλου υπάρχουν δίπλα 

ένα παλιό κτήριο ερειπωμένο που ήταν Βενετσιάνικο αρχοντικό και σήμερα άλλοι το ονομάζουν Πύργο

άλλοι Σεράι. Συναντάται, επίσης, η

αιώνα, και προσκολλημένα σ' αυτήν τα ερείπια της εκκλησίας του Αγίου Δημητρίου (26/10), της ίδιας εποχής. 

Είναι η μοναδική ίσως περίπτωση που οι εκκλησίες των δυο συμμαρτυρησάντων

στην άλλη. Οι ειδικοί υποθέτουν ότι εδώ βρισκόταν καθολικό μοναστήρι στο 

κτίσματα καθώς και άλλα που δεν υπάρχουν πλέον. Αλλες εκκλησίες στο 

της Αγίας Τριάδας, του Χριστού (6/8) και του Αγίου Αντωνίου (17/1)

τάφος και κάτω από την γέφυρα του δρόμου που οδηγεί στους Κάμπους οι γούρνες όπου παλαιότερα έπλυναν 

με το νερό του ποταμού και της πηγής οι γυναίκες τα ρούχα

Κάμποι: Στους Κάμπους έγιναν μεγάλες μάχες κατά την Τουρκοκρατία και την Γερμανική κατοχή και 

πραγματοποιήθηκαν καθοριστικές συνελεύσεις Κρητών επαναστατών.

πολέμαρχου Καλογερή, κατάγονταν και άλλοι καπετάνιοι καθώς και άλλοι ηρωικοί άνδρες που

κατά των Τούρκων και των Γερμανών Ναζί.

βρίσκεται μια στέρνα με την ονομασία «Τση Μασώνας το πηγάδι».

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
(Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

 
ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

βόρεια. Τα μεταλλεύματα, υπάρχει η παράδοση, ότι τα καμίνευαν στην αρχαία Απτέρα. Μεταπολεμικά είχαν 

πραγματοποιηθεί έρευνες στην περιοχή για ανεύρεση των κοιτασμάτων από αυτά τα μεταλ

κλπ, αλλά χωρίς αποτέλεσμα και από τις έρευνες αυτές υπάρχουν ακόμη τα διανοιγέντα πηγάδια.

Μια παλαιά παράδοση αναφέρει πως στην περιοχή του Κούτουλου έβγαζαν το χρυσάφι οι Απτεραίοι και 

, γυάλιζε με τις ακτίνες του την πλαγιά του λόφου όπου ήταν το χρυσάφι. 

Παλαιότερα μερικοί από την Μαλάξα ασχολούνταν και με την εξόρυξη λεπιδοχώματος για δώματα και είχαν 

Ο Γάλλος σπηλαιοαρχαιολόγος Πωλ Φωρ ισχυρίζεται ότι στην Μινωϊκή διάλεκτο η ο

υποδηλώνει τα Λευκά Όρη (Βέρεκ = Λευκό και Κύνθος = όρος) αλλά και αν ακόμη αυτό είναι σωστό τότε θα 

πρόκειται για το τμήμα εκείνο των Λευκών Ορέων που περίπου ευρίσκεται στην περιοχή Κεραμιών, στην 

τούν σημεία, στις ρίζες των Λευκών Ορέων που είναι στα Κεραμιά, όπου 

υπολογίζουν ότι υπάρχει φλέβα χρυσού και αυτό δεν αποκλείεται να έχει σχέση με τις αρχαίες σχετικές 

περιοχή Τζουγκαριανά, Β.Α. του Αγίου Κων/νου, υπάρχουν τάφ

περιόδου. Η εκκλησία της Αγ. Παρασκευής, 600 μέτρα από τον κεντρικό δρόμο, έχει ένα θαυμάσια 

πετρόκτιστο παλαιό καμπαναριό και μια επίσης θαυμάσια πετρόκτιστη πύλη στον περίβολο. Υπάρχει παράδοση 

πως εδώ, παλαιότερα, υπήρχαν πιθαράδες ή άλλοι τεχνίτες κεραμεικής και από αυτούς έλαβαν την ονομασία τα 

Στο χωριό αυτόβρίσκεται το μνημείο των πεσόντων και ένα παλαιό πηγάδι

ενός παλαιού νερόμυλου υπάρχουν δίπλα στον Κεραμιώτη ποταμό (Μυλόσπιτο). Στη γειτονιά Μουρί 

κτήριο ερειπωμένο που ήταν Βενετσιάνικο αρχοντικό και σήμερα άλλοι το ονομάζουν Πύργο

 θαυμάσια πετρόκτιστη εκκλησία του Αγίου Νέστορα (27/10), του 16ου 

' αυτήν τα ερείπια της εκκλησίας του Αγίου Δημητρίου (26/10), της ίδιας εποχής. 

Είναι η μοναδική ίσως περίπτωση που οι εκκλησίες των δυο συμμαρτυρησάντων Αγίων βρίσκονται

στην άλλη. Οι ειδικοί υποθέτουν ότι εδώ βρισκόταν καθολικό μοναστήρι στο οποίο ανήκαν όλα αυτά τα 

κτίσματα καθώς και άλλα που δεν υπάρχουν πλέον. Αλλες εκκλησίες στο Κατωχώρι είναι: Της Παναγίας (15/8), 

της Αγίας Τριάδας, του Χριστού (6/8) και του Αγίου Αντωνίου (17/1). Βόρεια από το Μουρί 

την γέφυρα του δρόμου που οδηγεί στους Κάμπους οι γούρνες όπου παλαιότερα έπλυναν 

με το νερό του ποταμού και της πηγής οι γυναίκες τα ρούχα. 

Στους Κάμπους έγιναν μεγάλες μάχες κατά την Τουρκοκρατία και την Γερμανική κατοχή και 

οριστικές συνελεύσεις Κρητών επαναστατών. Από τους Κάμπους, εκτός του 

πολέμαρχου Καλογερή, κατάγονταν και άλλοι καπετάνιοι καθώς και άλλοι ηρωικοί άνδρες που

κατά των Τούρκων και των Γερμανών Ναζί. Στις νοτιοδυτικές παρυφές του χωριού, στο ύψωμ

μια στέρνα με την ονομασία «Τση Μασώνας το πηγάδι». Έκει πριν από πολλά χρόνια κάποιοι 
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βόρεια. Τα μεταλλεύματα, υπάρχει η παράδοση, ότι τα καμίνευαν στην αρχαία Απτέρα. Μεταπολεμικά είχαν 

πραγματοποιηθεί έρευνες στην περιοχή για ανεύρεση των κοιτασμάτων από αυτά τα μεταλλεύματα ή θειαφιού 

κλπ, αλλά χωρίς αποτέλεσμα και από τις έρευνες αυτές υπάρχουν ακόμη τα διανοιγέντα πηγάδια. 

Μια παλαιά παράδοση αναφέρει πως στην περιοχή του Κούτουλου έβγαζαν το χρυσάφι οι Απτεραίοι και 

ες του την πλαγιά του λόφου όπου ήταν το χρυσάφι. 

Παλαιότερα μερικοί από την Μαλάξα ασχολούνταν και με την εξόρυξη λεπιδοχώματος για δώματα και είχαν 

Μινωϊκή διάλεκτο η ονομασία Βερέκυνθος 

υποδηλώνει τα Λευκά Όρη (Βέρεκ = Λευκό και Κύνθος = όρος) αλλά και αν ακόμη αυτό είναι σωστό τότε θα 

πρόκειται για το τμήμα εκείνο των Λευκών Ορέων που περίπου ευρίσκεται στην περιοχή Κεραμιών, στην 

τούν σημεία, στις ρίζες των Λευκών Ορέων που είναι στα Κεραμιά, όπου 

υπολογίζουν ότι υπάρχει φλέβα χρυσού και αυτό δεν αποκλείεται να έχει σχέση με τις αρχαίες σχετικές 

περιοχή Τζουγκαριανά, Β.Α. του Αγίου Κων/νου, υπάρχουν τάφοι της Βυζαντινής 

περιόδου. Η εκκλησία της Αγ. Παρασκευής, 600 μέτρα από τον κεντρικό δρόμο, έχει ένα θαυμάσια 

πετρόκτιστο παλαιό καμπαναριό και μια επίσης θαυμάσια πετρόκτιστη πύλη στον περίβολο. Υπάρχει παράδοση 

λλοι τεχνίτες κεραμεικής και από αυτούς έλαβαν την ονομασία τα 

ένα παλαιό πηγάδι. Τα υπολείμματα 

Στη γειτονιά Μουρί βρίσκεται 

κτήριο ερειπωμένο που ήταν Βενετσιάνικο αρχοντικό και σήμερα άλλοι το ονομάζουν Πύργο και 

θαυμάσια πετρόκτιστη εκκλησία του Αγίου Νέστορα (27/10), του 16ου 

' αυτήν τα ερείπια της εκκλησίας του Αγίου Δημητρίου (26/10), της ίδιας εποχής. 

Αγίων βρίσκονται η μια δίπλα 

οποίο ανήκαν όλα αυτά τα 

είναι: Της Παναγίας (15/8), 

Βόρεια από το Μουρί βρίσκεται Ρωμαϊκός 

την γέφυρα του δρόμου που οδηγεί στους Κάμπους οι γούρνες όπου παλαιότερα έπλυναν 

Στους Κάμπους έγιναν μεγάλες μάχες κατά την Τουρκοκρατία και την Γερμανική κατοχή και 

Από τους Κάμπους, εκτός του 

πολέμαρχου Καλογερή, κατάγονταν και άλλοι καπετάνιοι καθώς και άλλοι ηρωικοί άνδρες που αγωνίσθηκαν 

Στις νοτιοδυτικές παρυφές του χωριού, στο ύψωμα Δέμπλα, 

Έκει πριν από πολλά χρόνια κάποιοι 



 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

 

 

άρχισοιν να κτίζουν ένα σπίτι, φτιάχνοντας πρώτα την στέρνα του κάτω, αλλά επειδή, κατά την παράδοση, 

ήταν Μασώνοι τους έδιωξαν.  

Στην κεντρική πλατεία βρίσκεται

οποίου, την 8η Μαΐου, πραγματοποιείται μεγάλο πανηγύρι. 

Επίσης το μνημείο των Καμπιανών ηρώων που έδωσαν τη ζωή τους κατά τους αγών

Τουρκοκρατία, την Γερμανική κατοχή κ.λπ. Η προτομή του θρυλικού Καμπιανού πολέμαρχου και συνεργάτη 

του Ελευθ. Βενιζέλου καπετάν Γιάννη Καλογερή (1855

Τσακίστρα: Στο χωριό υπάρχει 

Αγίου Ιωάννη του Ερημίτη (7/10). 

Μαδαρό: Στο χωριό υπάρχει η

Σεπτεμβρίου (μετάσταση του αγίου) και οι ντόπιοι τον ονομάζουν Ξυπόλητο.

Παναγιά: Στον κεντρικό δρόμο έχει ανεγερθεί ένα παραστατικό μνημείο αφιερωμένο στην θρυλική 

μάχη των ανταρτών της αντίστασης με τα Γερμανικά στρατεύματα την 14η Νοεμβρίου του 1944. Εδώ 

βρίσκονται η εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα (27/7) και του Χριστού (6/8).

Άγ. Γεώργιος: Η παλαιά εκκλησία του Αη Γιώργη (23/4) δεσπόζει στο χωριό και δίπλα ένα ερειπωμένο 

παραδοσιακό αλιτριβιδιό. Κατά τον βομβαρδισμό των Κεραμιών από το Γερμανικό πυροβολικό, μια μεγάλη 

οβίδα διαπέρασε τον τοίχο της εκκλησίας του Αη Γιώργη και έπεσε σ

εξερράγη. 

Λούλος: Εδώ στη μεγάλη μάχη της 14

Χριστιανών. Το χωριό πανηγυρίζει την εκκλησία του της Αγίας Τριάδας με λαμπρότητα

Γερο Λάκκος: Στο χωριό β

ονομάζουν και Κερά Μία και είναι δίκλιτη με τον 

και πιο πέρα του Αγίου Νικόλαου (6/12). Η εκκλησία αυτή είναι ξακουστή από το γεγονός ότι εδώ ερχ

παλαιότερα οι άνθρωποι της περιοχής που είχαν να λύσουν διαφορές και 

Άγιο πρέπει να έλεγε την αλήθεια διαφορετικά

Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου (8/5) και πιο πέ

Θυμιά βρίσκεται ωραίος παλαιός νερόμυλος

Δρακόνα: Στην πλατεία του οικισμού, 

Δρακόνας, καθώς και μια από τις οβίδες που έπεσε εδώ 

βομβαρδίστηκε από το Γερμανικό πυροβολικό που είχε τη βάση του στη Μαλάξα. 

Προφήτη Ηλία (20/7).  

Στην περιοχή βρίσκονται πολλά σπήλαια και βάραθρα από τα οποία κυριότερα το βάραθρο στη

Σκάλα όπου οι αντάρτες κατά τη Γερμανική κατοχή έριξαν δυο προδότες (Σουμπερίτες), το βάραθρο της Γρε 

Σπηλιάς, του Τζούγκαρη, του Βολιανοϋ Τρύπα, η 
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άρχισοιν να κτίζουν ένα σπίτι, φτιάχνοντας πρώτα την στέρνα του κάτω, αλλά επειδή, κατά την παράδοση, 

βρίσκεται η εκκλησούλα του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου κατά την εορτή του 

οποίου, την 8η Μαΐου, πραγματοποιείται μεγάλο πανηγύρι. Άλλη εκκλησία του χωριού είναι ο 

Επίσης το μνημείο των Καμπιανών ηρώων που έδωσαν τη ζωή τους κατά τους αγών

Τουρκοκρατία, την Γερμανική κατοχή κ.λπ. Η προτομή του θρυλικού Καμπιανού πολέμαρχου και συνεργάτη 

του Ελευθ. Βενιζέλου καπετάν Γιάννη Καλογερή (1855-1951).  

Στο χωριό υπάρχει το μικρό εκκλησάκι των Αγίων Πάντων και η μεγαλόπρεπη εκκλησία του 

Στο χωριό υπάρχει η εκκλησία του Αη Γιάννη του Θεολόγου 

Σεπτεμβρίου (μετάσταση του αγίου) και οι ντόπιοι τον ονομάζουν Ξυπόλητο. 

Στον κεντρικό δρόμο έχει ανεγερθεί ένα παραστατικό μνημείο αφιερωμένο στην θρυλική 

μάχη των ανταρτών της αντίστασης με τα Γερμανικά στρατεύματα την 14η Νοεμβρίου του 1944. Εδώ 

η εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα (27/7) και του Χριστού (6/8). 

Η παλαιά εκκλησία του Αη Γιώργη (23/4) δεσπόζει στο χωριό και δίπλα ένα ερειπωμένο 

παραδοσιακό αλιτριβιδιό. Κατά τον βομβαρδισμό των Κεραμιών από το Γερμανικό πυροβολικό, μια μεγάλη 

διαπέρασε τον τοίχο της εκκλησίας του Αη Γιώργη και έπεσε στην πίσω μεριά όπου ως εκ θαύματος δεν 

Εδώ στη μεγάλη μάχη της 14-6-1821 με τους Τούρκους άρχισε η επανάσταση των 

ο χωριό πανηγυρίζει την εκκλησία του της Αγίας Τριάδας με λαμπρότητα

βρίσκονται οι Εκκλησίες της Παναγίας (εορτή 8/9) που οι ντόπιοι την 

ονομάζουν και Κερά Μία και είναι δίκλιτη με τον Άγιο Κων/νο και Ελένη μαζί. Δίπλα σ' αυτήν του Χριστού (6/8) 

και πιο πέρα του Αγίου Νικόλαου (6/12). Η εκκλησία αυτή είναι ξακουστή από το γεγονός ότι εδώ ερχ

παλαιότερα οι άνθρωποι της περιοχής που είχαν να λύσουν διαφορές και όποιος αποφάσιζε να ορκισθεί στον 

διαφορετικά τον περίμενε η τιμωρία από αυτόν. Ανατολικά το εκκλησάκι του 

γίου Ιωάννη του Θεολόγου (8/5) και πιο πέρα του Αγίου Ιωάννη του Ερημίτη (7/10). Στην διακλάδωση προς 

ρίσκεται ωραίος παλαιός νερόμυλος. 

Στην πλατεία του οικισμού, βρίσκεται η εκκλησία του Αη Γιώργη (23/4) 

και μια από τις οβίδες που έπεσε εδώ χωρίς να εκραγεί όταν την 14

βομβαρδίστηκε από το Γερμανικό πυροβολικό που είχε τη βάση του στη Μαλάξα. 

ρίσκονται πολλά σπήλαια και βάραθρα από τα οποία κυριότερα το βάραθρο στη

Σκάλα όπου οι αντάρτες κατά τη Γερμανική κατοχή έριξαν δυο προδότες (Σουμπερίτες), το βάραθρο της Γρε 

Σπηλιάς, του Τζούγκαρη, του Βολιανοϋ Τρύπα, η Νεροσπηλιά και η Τελωνότρυπα.  
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άρχισοιν να κτίζουν ένα σπίτι, φτιάχνοντας πρώτα την στέρνα του κάτω, αλλά επειδή, κατά την παράδοση, 

εολόγου κατά την εορτή του 

λλη εκκλησία του χωριού είναι ο Άγιος Γεράσιμος. 

Επίσης το μνημείο των Καμπιανών ηρώων που έδωσαν τη ζωή τους κατά τους αγώνες της Κρήτης στην 

Τουρκοκρατία, την Γερμανική κατοχή κ.λπ. Η προτομή του θρυλικού Καμπιανού πολέμαρχου και συνεργάτη 

η μεγαλόπρεπη εκκλησία του 

εκκλησία του Αη Γιάννη του Θεολόγου που πανηγυρίζει στις 26 

Στον κεντρικό δρόμο έχει ανεγερθεί ένα παραστατικό μνημείο αφιερωμένο στην θρυλική 

μάχη των ανταρτών της αντίστασης με τα Γερμανικά στρατεύματα την 14η Νοεμβρίου του 1944. Εδώ 

Η παλαιά εκκλησία του Αη Γιώργη (23/4) δεσπόζει στο χωριό και δίπλα ένα ερειπωμένο 

παραδοσιακό αλιτριβιδιό. Κατά τον βομβαρδισμό των Κεραμιών από το Γερμανικό πυροβολικό, μια μεγάλη 

την πίσω μεριά όπου ως εκ θαύματος δεν 

1821 με τους Τούρκους άρχισε η επανάσταση των 

ο χωριό πανηγυρίζει την εκκλησία του της Αγίας Τριάδας με λαμπρότητα. 

ησίες της Παναγίας (εορτή 8/9) που οι ντόπιοι την 

Δίπλα σ' αυτήν του Χριστού (6/8) 

και πιο πέρα του Αγίου Νικόλαου (6/12). Η εκκλησία αυτή είναι ξακουστή από το γεγονός ότι εδώ ερχόταν 

αποφάσιζε να ορκισθεί στον 

τον περίμενε η τιμωρία από αυτόν. Ανατολικά το εκκλησάκι του 

ρα του Αγίου Ιωάννη του Ερημίτη (7/10). Στην διακλάδωση προς 

η εκκλησία του Αη Γιώργη (23/4) και το μνημείο της 

όταν την 14η-10-1944 η περιοχή 

βομβαρδίστηκε από το Γερμανικό πυροβολικό που είχε τη βάση του στη Μαλάξα. Άλλη εκκλησία είναι του 

ρίσκονται πολλά σπήλαια και βάραθρα από τα οποία κυριότερα το βάραθρο στην Κακή 

Σκάλα όπου οι αντάρτες κατά τη Γερμανική κατοχή έριξαν δυο προδότες (Σουμπερίτες), το βάραθρο της Γρε 
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Λίγο πριν την πλατεία της Δρακό

Σκουλούφια όπου και ο κατάφυτος λόφος Πύργος. Ονομάζεται έτσι γιατί εκεί, σε υψομ. 630 μέτρων, 

βρίσκονται ακόμη τα ερείπια ενός μικρού τουρκικού πύργου που έχει κυκλικό σχήμα διαμέτρου περ

μέτρων. Ως αυτόν ανέβαζε καλό καλντερίμι και το πιθανότερο είναι ότι αποτελούσε σταθμό επιτηρήσεως, και 

κυρίως σημάτων με φωτιά προς άλλους πύργους. Πλησίον υπάρχει ακόμη και ο Πήγαδος. Ένα μεγάλου 

ανοίγματος πηγάδι που είχαν φτιάξει οι Τούρκοι για τους άνδρες του Πύργου. 

Πιο ανατολικά άλλος ορεινός δρόμος φέρνει στην τοποθεσία

ενώ στο ύψωμα, πάνω από τον Προφ. Ηλία και κοντά στην Νεροσπηλιά, ένα λαξευτό σπηλιαράκι με άνοιγμα 

στην οροφή, ο Φούρνος - Φουρνάκι, είναι ενδιαφέρον

στον βράχο απολιθωμένα οστά. 

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 

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

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.  

 Προϊστορικές και Κλασσικές Αρχαιότητες

Οι προϊστορικές και κλασσικές αρχαιότητες αντικατοπτρίζουν την πολιτισμική ιστορία της περιοχής από 

τη νεολιθική εποχή έως και τα χρόνια της ρωμαιοκρατίας. Η ΚΕ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών 

Αρχαιοτήτων (ΚΕ’ ΕΠΚΑ) έχει κύριο αντικείμενο την προστασί

Στο πλαίσιο αυτό εκτελούνται σωστικές και συστηματικές ανασκαφές, καταγραφές αρχαιοτήτων και γενικότερη 

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

περιοδικές εκθέσεις, τα εκπαιδευτικά προγράμματα και οι εκδηλώσεις πολιτισμού στο χώρο Μουσείων και 

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 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 κα
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ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

Δρακόνας, από μεριά του Γερο Λάκκου, ορεινός δρόμος, 

Σκουλούφια όπου και ο κατάφυτος λόφος Πύργος. Ονομάζεται έτσι γιατί εκεί, σε υψομ. 630 μέτρων, 

ρίσκονται ακόμη τα ερείπια ενός μικρού τουρκικού πύργου που έχει κυκλικό σχήμα διαμέτρου περ

καλντερίμι και το πιθανότερο είναι ότι αποτελούσε σταθμό επιτηρήσεως, και 

κυρίως σημάτων με φωτιά προς άλλους πύργους. Πλησίον υπάρχει ακόμη και ο Πήγαδος. Ένα μεγάλου 

ανοίγματος πηγάδι που είχαν φτιάξει οι Τούρκοι για τους άνδρες του Πύργου.  

κά άλλος ορεινός δρόμος φέρνει στην τοποθεσία Ποτιστήρια όπου υπάρχουν πηγές νερού, 

ενώ στο ύψωμα, πάνω από τον Προφ. Ηλία και κοντά στην Νεροσπηλιά, ένα λαξευτό σπηλιαράκι με άνοιγμα 

Φουρνάκι, είναι ενδιαφέρον. Στη θέση Αγκαθιάρης, Β.Δ. της 

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

αναδείχθηκαν οι πολυάριθμες κατακτήσεις στην αρχιτεκτονική και στις τέχνες, η λατρεία του Θείου, οι 

ιδεολογικές πεποιθήσεις, οι συμβολισμοί και τα χαρακτηριστικά των κοινωνικών δομών του 

Προϊστορικές και Κλασσικές Αρχαιότητες  

Οι προϊστορικές και κλασσικές αρχαιότητες αντικατοπτρίζουν την πολιτισμική ιστορία της περιοχής από 

τη νεολιθική εποχή έως και τα χρόνια της ρωμαιοκρατίας. Η ΚΕ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών 

Αρχαιοτήτων (ΚΕ’ ΕΠΚΑ) έχει κύριο αντικείμενο την προστασία των προϊστορικών και κλασσικών μνημείων. 

Στο πλαίσιο αυτό εκτελούνται σωστικές και συστηματικές ανασκαφές, καταγραφές αρχαιοτήτων και γενικότερη 

τεκμηρίωση τους. Στους πρωταρχικούς στόχους της Υπηρεσίας συγκαταλέγεται η δημιουργία ζωνών 

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

περιοδικές εκθέσεις, τα εκπαιδευτικά προγράμματα και οι εκδηλώσεις πολιτισμού στο χώρο Μουσείων και 

Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται οι αρχαιολογικοί χώροι και τα μνημεία της προϊστορικής 

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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δρόμος, οδηγεί στην περιοχή 

Σκουλούφια όπου και ο κατάφυτος λόφος Πύργος. Ονομάζεται έτσι γιατί εκεί, σε υψομ. 630 μέτρων, 

ρίσκονται ακόμη τα ερείπια ενός μικρού τουρκικού πύργου που έχει κυκλικό σχήμα διαμέτρου περίπου οκτώ 

καλντερίμι και το πιθανότερο είναι ότι αποτελούσε σταθμό επιτηρήσεως, και 

κυρίως σημάτων με φωτιά προς άλλους πύργους. Πλησίον υπάρχει ακόμη και ο Πήγαδος. Ένα μεγάλου 

Ποτιστήρια όπου υπάρχουν πηγές νερού, 

ενώ στο ύψωμα, πάνω από τον Προφ. Ηλία και κοντά στην Νεροσπηλιά, ένα λαξευτό σπηλιαράκι με άνοιγμα 

Β.Δ. της Δρακόνας, βρίσκονται 

Θεσμικό πλαίσιο 

Οι αρχαιολογικοί χώροι και οι τόποι ιστορικού ενδιαφέροντος αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της 

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 

ιδεολογικές πεποιθήσεις, οι συμβολισμοί και τα χαρακτηριστικά των κοινωνικών δομών του 

Οι προϊστορικές και κλασσικές αρχαιότητες αντικατοπτρίζουν την πολιτισμική ιστορία της περιοχής από 

τη νεολιθική εποχή έως και τα χρόνια της ρωμαιοκρατίας. Η ΚΕ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών 

α των προϊστορικών και κλασσικών μνημείων. 

Στο πλαίσιο αυτό εκτελούνται σωστικές και συστηματικές ανασκαφές, καταγραφές αρχαιοτήτων και γενικότερη 

τεκμηρίωση τους. Στους πρωταρχικούς στόχους της Υπηρεσίας συγκαταλέγεται η δημιουργία ζωνών 

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 εκδηλώσεις πολιτισμού στο χώρο Μουσείων και 

Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται οι αρχαιολογικοί χώροι και τα μνημεία της προϊστορικής 

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 

ι θεσμοθέτηση. 
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ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

 
 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ  
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 

Δ.Ε. ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ 

Σπήλαιο με νεολιθικά ευρήματα 

(Αρκαλιές ή/και Σπήλαιο στο 

Κάτω Πηγάδι ή/και Σπήλαιο της 

Σκουραχλάδας ή/και  

Σπήλαιο της Πλατυβόλας) 

ΥΑ 2258/4

ΥΑ 3888/21

 

Σπήλαιο με νεολιθικά ευρήματα στη θέση Σκουραχλάδα. 
Εντός των ορίων της Τ.Κ. Πλατυβόλας, βρίσκονται αρκετά σπήλαια αρχαιολογικού

ονόματα: Σπήλαιο Πλατυβόλας, Σπήλαιο Σκουραχλάδας, Σπηλιά, Σκοτεινή Σπηλιά
επίπεδα του σπηλαίου βρέθηκαν ευρήματα που δηλώνουν την αδιάκοπη χρήση του
δυσπρόσιτο επίπεδο του σπηλαίου βρέθηκε μόνο πλήθος οστών, που μαρτυρεί ταφική
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ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

ΥΑ / ΦΕΚ ΤΥΠΟΣ ΚΗΡΥΞΗΣ ΕΙΔΟΣ ΜΝΗΜΕΙΟΥ

ΥΑ 2258/4-2-1966, ΦΕΚ 175/Β/26-3-1966 

ΥΑ 3888/21-2-1967, ΦΕΚ 168/Β/9-3-1967 
αρχαιολογικός χώρος 

Φυσικοί Χώροι, Σπήλαια, 

Αρχαιολογικές 

Φυσικοί Χώροι, Σπήλαια, 

Αρχαιολογικές Θέσεις

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

αρχαιολογικού ενδιαφέροντος. Από αυτά ξεχωριστή θέση έχει το σπήλαιο Πλατυβόλας, κοντά στον
Σπηλιά και Κάτω Πηγάδι. Στο σπήλαιο έχει διεξαχθεί επιφανειακή περισυλλογή και ανασκαφική έρευνα

χρήση του από την Τελική Νεολιθική περίοδο (4.500 – 3.000 π.Χ.) μέχρι και το τέλος των παλαιοανακτορικών
μαρτυρεί ταφική χρήση. Η κύρια χρήση του σπηλαίου ως κατοικία τοποθετείται στην Τελική Νεολιθική

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

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ - 1Η Σ.Σ. Δ.Ε. ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 

Σελ. 103 από 158 

ΕΙΔΟΣ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 
ΧΡΟΝΙΚΗ 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

ΦΟΡΕΑΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Φυσικοί Χώροι, Σπήλαια, 

Αρχαιολογικές Θέσεις, 

Φυσικοί Χώροι, Σπήλαια, 

Αρχαιολογικές Θέσεις 

Αρχαιότητα 

ΚΕ' ΕΠΚΑ  

ΕΠΣ Νότιας 

Ελλάδας 

 

κοντά στον μικρό οικισμό Σκουραχλάδα. Είναι γνωστό με τα εξής 
ανασκαφική έρευνα από την Αρχαιολογική Υπηρεσία. Στα τρία πρώτα 
παλαιοανακτορικών χρόνων (1.950 – 1.650 π.Χ.). Στο τέταρτο και πιο 
Νεολιθική και κυρίως στην Προανακτορική περίοδο (3.000 – 1.950 



 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

 
 

 

π.Χ.). Πιθανολογείται ότι το σπήλαιο απέκτησε ταφική χρήση κατά τους προανακτορικούς
περιστασιακή χρήση του σπηλαίου. Το σπήλαιο της Πλατυβόλας αποτελεί κηρυγμένο

Για πρώτη φορά το 1961 ο κάτοικος της περιοχής Π. Μπαγάκης παρέδωσε
περισυνέλλεξε ή ανεύρε μετά από ανασκαφική έρευνα μεγάλο αριθμό αξιόλογων
όστρακα αγγείων προανακτορικών με απλή εγχάρακτη διακόσμηση και αγγεία 
Ονουφρίου με λευκή διακόσμηση, κάλυμμα πυξίδας με δύο οπές στα άκρα και όστρακα
οψιανό λίθο. To πλέον ενδιαφέρον, κατά τους αρχαιολόγους, εύρημα ήταν τρία
αρχαιολογική έρευνα του 1967 στο επίπεδο III του σπηλαίου υπήρξε πλούσια η συλλογή

Στην είσοδο βρέθηκαν προανακτορικά όστρακα του πλέον ενδιαφέροντος ρυθμού
κατοικία αποτελεί ένα πρόβλημα που απασχόλησε τους αρχαιολόγους. Ίσως αποτέλεσε
νεοανακτορικής εποχής. Από αυτές έχουν δημιουργηθεί πολλές καταβόθρες και λαγούμια
διαφορετικό επίπεδο και έναν τέταρτο με δυσκολότερη πρόσβαση.   

Η πρόσβαση σε αυτό είναι από τον αμαξωτό δρόμο Θυμιάς - Σκουραχλάδας
λεπτά (αριστερά απο τον όρθιο βράχο και μετά δεξιά κάτω) οδηγεί στην είσοδο του

Υπάρχουν στο εσωτερικό του πολλές αποκολήσεις και κατολισθήσεις πετρωμάτων
λίγες νυκτερίδες και μια σταγονορροή. Μια άλλη δίοδος αριστερά και χαμηλότερα
φυσικός διάκοσμος. Πριν από την είσοδο αυτή στην επιφάνεια του βράχου αριστερά
άλλη χρήση. 
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ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

προανακτορικούς χρόνους. Τα ευρήματα από την Υστερομινωική περίοδο (1.600 – 1.100 π.Χ.) μέχρι
κηρυγμένο αρχαιολογικό χώρο (ΦΕΚ 175/Β/26.03.1966, και ΦΕΚ 168/Β/09.03.1967) δίχως όμως να έχουν

παρέδωσε στην αρχαιολογική υπηρεσία κεραμεικά δείγματα της πρώιμης προανακτορικής περιόδου
ξιόλογων δειγμάτων διαφόρων εποχών της αρχαιότητας κυριωτερα από τα οποία είναι: Πολύ ενδιαφέροντα

 προηγμένα που η επιφάνεια τους καλύπτεται οχεδόν ολόκληρη από εγχάρακτη διακόσμηση
όστρακα αγγείων της ίδιας περιόδου, μικρή μονόχρωμη πρόχους οπισθότμητη με σφαιρική βάση
τρία τεμάχια πρωτοελλαδικής κεραμεικής αγγείων τύπου SAUCE-BOAT μοναδικά δείγματα
συλλογή προανακτορικών και πρωτοανακτορικών οστράκων. 

ενδιαφέροντος ρυθμού Πύργου και στο εσωτερικό του τεμάχια από δύο μεγάλους πίθους. Η χρήση του την
Ίσως αποτέλεσε ταφικό χώρο πρωτοανακτορικό και εχριμοποιείτο μέχρι τούς Κλασικούς χρόνους. Οι

και λαγούμια που εμπόδιζαν την πλήρη αρχιολογική του έρευνα. Το σπήλαιο έχει στενή είσοδο αλλά

Σκουραχλάδας και 200 μέτρα μετά από την Σκουραχλάδα (πριν την διακλάδωση προς Κάμπους αριστερά) αρχίζει
είσοδο του που διανοίγεται στην βάση μιας σχεδόν κατακόρυφης βραχοπλιαγιάς, και βλέπει ανατολικά.

πετρωμάτων και το πρώτο κεντρικό τμήμα του δεν παρουσιάζει κανένα σχεδόν ενδιαφέρον από απόψεως
χαμηλότερα, διαστάσεων 0.35 ύψους και 0.80 πλάτους οδηγεί κατηφορικά στο μεγαλύτερο τμήμα του

αριστερά, παρατηρούνται δώδεκα μικρές τρύπες που φαίνεται να έχουν διανοιχθεί και να μην είναι φυσικές
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ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ - 1Η Σ.Σ. Δ.Ε. ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ
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Χ.) μέχρι τα κλασικά χρόνια (480 – 323 π.Χ.) μαρτυρούν μία 
όμως να έχουν θεσμοθετηθεί τα όριά του. 
περιόδου. Τα επόμενα χρόνια η αρχαιολογική υπηρεσία Χανίων 
ενδιαφέροντα δείγματα νεολιθικής και υπονεολιθικής κεραμεικής, 

διακόσμηση, λίθινο προανακτορικό αγγείο και πήλινο ρυθμού Αγίου 
βάση, ραμφοειδής προχόη, εργαλεία λίθινα, οστέϊνα και από 

δείγματα παρόμοιων αγγείων μέχρι τότε στην Κρήτη. Κατά την 

του την ύστερη νεολιθική περίοδο και την προανακτορική σαν 
χρόνους. Οι εκτεταμένες κατολισθήσεις συνέβησαν μάλλον αρχές 
είσοδο αλλά μετά αποτελείται από τρείς συνεχόμενους θαλάμους με 

αριστερά) αρχίζει το παλαιό κατηφορικό μονοπάτι που σε δεκαπέντε 
ανατολικά. 

από απόψεως διάκοσμου. Έχει απλές κολώνες και σταλακτίτες, 
τμήμα του όπου υπάρχουν μερικοί αρκετά ωραίοι  σταλακτίτες και 

είναι φυσικές και ίσως, αν είναι έτσι, είχαν κάποια λατρευτική ή 



 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

 

 

 

 Βυζαντινές αρχαιότητες

Οι βυζαντινές αρχαιότητες είναι τα μνημεία που 

το 1830 και σε περίπτωση εκκλησιαστικών μνημείων τα παλαιότερα των εκάστοτε εκατό ετών. Την χωρική 

περιοχή του Δήμου Χανίων καλύπτει η 28η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων (28η ΕΒΑ), με αρμοδιότητες που 

αφορούν τόσο την προστασία της κινητής και ακίνητης πολιτιστικής κληρονομιάς όσο και την εξυπηρέτηση 

αιτημάτων των πολιτών που σχετίζονται με την πολιτιστική κληρονομιά. Συγκεκριμένα και όσο αφορά την 

προστασία της κινητής και ακίνητης πολιτιστικής κληρονομιά

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 κ.λπ.

 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
(Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 
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 εκατό ετών. Την χωρική 

περιοχή του Δήμου Χανίων καλύπτει η 28η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων (28η ΕΒΑ), με αρμοδιότητες που 

ρούν τόσο την προστασία της κινητής και ακίνητης πολιτιστικής κληρονομιάς όσο και την εξυπηρέτηση 

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 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 

κλησιαστικά κτίρια, ναοί, μονές, ψηφιδωτά δάπεδα, τοιχογραφίες, τέμπλα, φορητές εικόνες και 

εκκλησιαστικά αντικείμενα, χειρόγραφα και παλαιά έντυπα, νομίσματα, αγγεία, χάλκινα αντικείμενα κ.λπ.

 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ  ΣΧΕΔΙΟΥ 
(Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ  ΔΗΜΩΝ ΕΛ. 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ - 1Η Σ.Σ. Δ.Ε. ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 
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χρονολογούνται την περίοδο από τον 4ο αιώνα μ.Χ. ως 

το 1830 και σε περίπτωση εκκλησιαστικών μνημείων τα παλαιότερα των εκάστοτε εκατό ετών. Την χωρική 

περιοχή του Δήμου Χανίων καλύπτει η 28η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων (28η ΕΒΑ), με αρμοδιότητες που 

ρούν τόσο την προστασία της κινητής και ακίνητης πολιτιστικής κληρονομιάς όσο και την εξυπηρέτηση 

αιτημάτων των πολιτών που σχετίζονται με την πολιτιστική κληρονομιά. Συγκεκριμένα και όσο αφορά την 

ς, η 28η ΕΒΑ, είναι 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 

κλησιαστικά κτίρια, ναοί, μονές, ψηφιδωτά δάπεδα, τοιχογραφίες, τέμπλα, φορητές εικόνες και 

εκκλησιαστικά αντικείμενα, χειρόγραφα και παλαιά έντυπα, νομίσματα, αγγεία, χάλκινα αντικείμενα κ.λπ. 



 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

 
 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΥΑ / ΦΕΚ

Δ.Ε. ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ Ενετική έπαυλη 
ΥΑ ΥΠΠΕ/Β1/Φ38/67339/1474/20

ΦΕΚ 47/Β/29

Ενετική έπαυλη δυτικά από το ναό των Αγίων Νέστορος και Δημητρίου, άριστο δείγμα κοσμικής αρχιτεκτονικής του τέλους του 16ου 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΥΑ / ΦΕΚ

Δ.Ε. ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ 
Ι.Ν. Αγίων Νέστορος και 

Δημητρίου 

ΥΑ ΥΠΠΕ/Β1/Φ38/67339/1474/20

ΦΕΚ 47/Β/29

Ι.Ν. Αγίων Νέστορος και Δημητρίου, δείγμα Δυτικής εκκλησιαστικής αρχιτεκτονικής της όψιμης Ενετοκρατίας με υστερογοτθικό χαρα

 

 

 

 

 

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 

ΥΑ / ΦΕΚ 
ΤΥΠΟΣ 

ΚΗΡΥΞΗΣ 
ΕΙΔΟΣ ΜΝΗΜΕΙΟΥ

ΥΑ ΥΠΠΕ/Β1/Φ38/67339/1474/20-12-1984,  

47/Β/29-1-1985 
Αρχαίο Μνημείο Αστικά Κτίρια

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Ενετική έπαυλη δυτικά από το ναό των Αγίων Νέστορος και Δημητρίου, άριστο δείγμα κοσμικής αρχιτεκτονικής του τέλους του 16ου αιώνα ή των αρχών του 17ου αιώνα στην Κρήτη.

ΥΑ / ΦΕΚ 
ΤΥΠΟΣ 

ΚΗΡΥΞΗΣ 
ΕΙΔΟΣ ΜΝΗΜΕΙΟΥ

ΥΑ ΥΠΠΕ/Β1/Φ38/67339/1474/20-12-1984,  

ΦΕΚ 47/Β/29-1-1985 
Αρχαίο Μνημείο Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί, Θρησκευτικοί Χώροι

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Ι.Ν. Αγίων Νέστορος και Δημητρίου, δείγμα Δυτικής εκκλησιαστικής αρχιτεκτονικής της όψιμης Ενετοκρατίας με υστερογοτθικό χαρακτήρα. 

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

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ - 1Η Σ.Σ. Δ.Ε. ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ
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ΕΙΔΟΣ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 
ΧΡΟΝΙΚΗ 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

ΦΟΡΕΑΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Αστικά Κτίρια Ενετοκρατία 28η ΕΒΑ  

αιώνα ή των αρχών του 17ου αιώνα στην Κρήτη. 

ΕΙΔΟΣ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 
ΧΡΟΝΙΚΗ 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

ΦΟΡΕΑΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Θρησκευτικοί Χώροι 
Βυζαντινή/ 

Μεταβυζαντινή 
28η ΕΒΑ  



 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

 
 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΥΑ / ΦΕΚ

Δ.Ε. ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ 
Τουρκικός οχυρωματικός 

πύργος 

ΥΑ ΥΠΠΕ/Β1/Φ38/67339/1474/20

ΦΕΚ 47/Β/29

Τουρκικός οχυρωματικός πύργος ιδιοκτησίας Γ. Κουρουπού, δείγμα ιδιωτικής οχυρωματικής τέχνης των χρόνων της Τουρκοκρατίας με καταβολές στην προγενέστερη αρ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

ΥΑ / ΦΕΚ 
ΤΥΠΟΣ 

ΚΗΡΥΞΗΣ 
ΕΙΔΟΣ ΜΝΗΜΕΙΟΥ

ΥΑ ΥΠΠΕ/Β1/Φ38/67339/1474/20-12-1984,  

ΦΕΚ 47/Β/29-1-1985 
Αρχαίο Μνημείο Αμυντικά Συγκροτήματα, Πύργοι

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ιδιοκτησίας Γ. Κουρουπού, δείγμα ιδιωτικής οχυρωματικής τέχνης των χρόνων της Τουρκοκρατίας με καταβολές στην προγενέστερη αρ

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

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

ΦΟΡΕΑΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Αμυντικά Συγκροτήματα, Πύργοι 
Βυζαντινή/ 

Μεταβυζαντινή 
28η ΕΒΑ  

ιδιοκτησίας Γ. Κουρουπού, δείγμα ιδιωτικής οχυρωματικής τέχνης των χρόνων της Τουρκοκρατίας με καταβολές στην προγενέστερη αρχιτεκτονική παράδοση της Κρήτης. 



 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

 

 

 Νεότερα μνημεία  

Η Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Κρήτης έχει στην αρμοδιότητα της τα μετά το 

1830 κοσμικά κτίρια όλης της Κρήτης. Πρόκειται για οικοδομήματα, μεταγενέστερα του 1830, τα οποία 

χαρακτηρίζονται ως Έργα Τέχνης ή ως Ιστορικά Διατηρητέα Μνημεία εφ

 κτίρια που παρουσιάζουν ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό και μορφολογικό ενδιαφέρον και θεωρούνται ως 

έργα τέχνης και 

 κτίρια που αποτελούν χαρακτηριστικά δείγματα της αρχιτεκτονικής παράδοσης ενός τόπου ή 

αποτελούν σημεία αναφοράς για τους κα

παραδοσιακό πολεοδομικό ιστό. Στην κατηγορία αυτή υπάγονται παραδοσιακά κτίσματα όπως 

νερόμυλοι, ανεμόμυλοι, ελαιοτριβεία, γεφύρια, χάνια, παλιά ρολόγια κ.λ.π.

 

Στην περιοχή μελέτης εντοπίζεται ο χώρος που πε

χαρακτηρισμένος ιστορικός τόπος, με τα στοιχεία που φαίνονται στον παρακάτω Πίνακα.

έγινε λόγω της ιστορικής του σημασίας καθώς αποτέλεσε τόπο αγώνων των Κρητών για ελευθερία κατά τον 

19ο αιώνα. 

Επίσης, στην παρούσα χρονική περίοδο προωθείται ο χαρακτηρισμός του παλαιού σχολείου στον οικισμό 

Αχλάδες. 

Τονίζεται, σύμφωνα με επισήμανση την ως άνω Υπηρεσίας, ότι έως σήμερα δεν έχει γίνει πλήρης 

καταγραφή των αξιόλογων νεώτερων κτισμάτων και συνόλων, 

των τελευταίων 100 ετών. 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
(Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 
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, μεταγενέστερα του 1830, τα οποία 

χαρακτηρίζονται ως Έργα 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 

παραδοσιακό πολεοδομικό ιστό. Στην κατηγορία αυτή υπάγονται παραδοσιακά κτίσματα όπως 

νερόμυλοι, ανεμόμυλοι, ελαιοτριβεία, γεφύρια, χάνια, παλιά ρολόγια κ.λ.π. 

Στην περιοχή μελέτης εντοπίζεται ο χώρος που περιλαμβάνει τα ερείπια του Πύργου της Μαλάξας, 

χαρακτηρισμένος ιστορικός τόπος, με τα στοιχεία που φαίνονται στον παρακάτω Πίνακα.

έγινε λόγω της ιστορικής του σημασίας καθώς αποτέλεσε τόπο αγώνων των Κρητών για ελευθερία κατά τον 

Επίσης, στην παρούσα χρονική περίοδο προωθείται ο χαρακτηρισμός του παλαιού σχολείου στον οικισμό 

Τονίζεται, σύμφωνα με επισήμανση την ως άνω Υπηρεσίας, ότι έως σήμερα δεν έχει γίνει πλήρης 

καταγραφή των αξιόλογων νεώτερων κτισμάτων και συνόλων, συμπεριλαμβανομένων των προγενέστερων 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ  ΣΧΕΔΙΟΥ 
(Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ  ΔΗΜΩΝ ΕΛ. 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ- 1Η Σ.Σ. Δ.Ε. ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ
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Η Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Κρήτης έχει στην αρμοδιότητα της τα μετά το 

1830 κοσμικά κτίρια όλης της Κρήτης. Πρόκειται για οικοδομήματα, μεταγενέστερα του 1830, τα οποία 

' 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 

τοίκους μιας περιοχής και έχουν συνδεθεί με τον 

παραδοσιακό πολεοδομικό ιστό. Στην κατηγορία αυτή υπάγονται παραδοσιακά κτίσματα όπως 

 

ριλαμβάνει τα ερείπια του Πύργου της Μαλάξας, 

χαρακτηρισμένος ιστορικός τόπος, με τα στοιχεία που φαίνονται στον παρακάτω Πίνακα. Ο χαρακτηρισμός 

έγινε λόγω της ιστορικής του σημασίας καθώς αποτέλεσε τόπο αγώνων των Κρητών για ελευθερία κατά τον 

Επίσης, στην παρούσα χρονική περίοδο προωθείται ο χαρακτηρισμός του παλαιού σχολείου στον οικισμό 

Τονίζεται, σύμφωνα με επισήμανση την ως άνω Υπηρεσίας, ότι έως σήμερα δεν έχει γίνει πλήρης 

συμπεριλαμβανομένων των προγενέστερων 



 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

 
 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΥΑ / ΦΕΚ

Δ.Ε. ΚΕΡΑΜΙΩΝ Πύργος της Μαλάξας 
ΥΠ.ΠΟ.Α/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΝΣΑΚ/226056/31

233/1867/ΦΕΚ 110ΑΑΠ/09

Ο προστατευόμενος χώρος περιέχει ερείπια του Πύργου της Μαλάξας και αποτέλεσε τόπο αγώνων των Κρητών για ελυθερία κατά τον 19

Στον Κρητικό Πόλεμο, στην Επανάσταση του Δασκαλογιάννη και καθόλη τη διάρκεια του Μεγάλου Ξεσηκωμού του 1821, στη Μαλάξα έγιναν πολλές ισχυρές μάχες. Οι επαναστάτες κ

τα υψώματα για να ελέγχουν την περιοχή. Οι Τούρκοι όμως κατόρθωσαν να εκδιώξουν τους επαναστάτες και να εδραι

ως το 1897, όταν οι επαναστάτες τον πολιόρκησαν και ανάγκασαν την φρουρά να παραδοθεί. Οι Μεγάλες Δυνάμεις βομβάρδισαν τότε, 

πύργο της Μαλάξας από τη Σούδα και τον γκρέμισαν. Σήμερα, τα ερείπια του πύργου σώζονται σε άθλια κατάσταση

 

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 

ΥΑ / ΦΕΚ 
ΤΥΠΟΣ 

ΚΗΡΥΞΗΣ 
ΕΙΔΟΣ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΥΠ.ΠΟ.Α/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΝΣΑΚ/226056/31

110ΑΑΠ/09-04-2014 

Νεώτερο 

Μνημείο 
Αστικά Κτίρια Νεοελληνική

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Ο προστατευόμενος χώρος περιέχει ερείπια του Πύργου της Μαλάξας και αποτέλεσε τόπο αγώνων των Κρητών για ελυθερία κατά τον 19ο αιώνα. Είναι χαρακτηρισμένος Ιστορικός Τόπος.

Δασκαλογιάννη και καθόλη τη διάρκεια του Μεγάλου Ξεσηκωμού του 1821, στη Μαλάξα έγιναν πολλές ισχυρές μάχες. Οι επαναστάτες κ

τα υψώματα για να ελέγχουν την περιοχή. Οι Τούρκοι όμως κατόρθωσαν να εκδιώξουν τους επαναστάτες και να εδραιώσουν την θέση τους, κτίζοντας έναν ισχυρό πύργο με φρουρά.

ως το 1897, όταν οι επαναστάτες τον πολιόρκησαν και ανάγκασαν την φρουρά να παραδοθεί. Οι Μεγάλες Δυνάμεις βομβάρδισαν τότε, εκτός από το «Επαναστατικό Στρατόπεδο» των Κ

πύργο της Μαλάξας από τη Σούδα και τον γκρέμισαν. Σήμερα, τα ερείπια του πύργου σώζονται σε άθλια κατάσταση. 
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ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ- 1Η Σ.Σ. Δ.Ε. ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 

Σελ. 109 από 158 

ΧΡΟΝΙΚΗ 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 
ΘΕΣΗ 

ΦΟΡΕΑΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Νεοελληνική 
Δυτικά του ΔΔ 

Μαλάξας 
ΥΝΜΤΕ Κρήτης 

 

Είναι χαρακτηρισμένος Ιστορικός Τόπος. 

Δασκαλογιάννη και καθόλη τη διάρκεια του Μεγάλου Ξεσηκωμού του 1821, στη Μαλάξα έγιναν πολλές ισχυρές μάχες. Οι επαναστάτες κάθε φορά καταλάμβαναν 

ώσουν την θέση τους, κτίζοντας έναν ισχυρό πύργο με φρουρά. Ο πύργος αυτός λειτούργησε 

εκτός από το «Επαναστατικό Στρατόπεδο» των Κρητικών στο Ακρωτήρι και τον 



 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

 

 

Α.3.2.4. Λοιπά αξιόλογα στοιχεία πολιτιστικού 

περιβάλλοντος  

 Μη κυρηγμένοι και μη οριοθετημένοι αρχαιολογικοί χώροι, μνημεία,

σπήλαια, 

Σύμφωνα με την εφορεία 

Τ.Κ. συναντώνται τα παρακάτω σπήλαια:

Εντός των ορίων της Τ.Κ. Κοινότητας Μαλάξας βρίσκονται τα παρακάτω σπήλαια: Τρύπα της

Καρεφύλλης (βάραθρο βάθους 27 μ., με αρχαιολογικό ενδιαφέρον, Γραι σπηλ

Κακό Κεφάλι, Αχλαδολάκκοι, Κάπνικας, Κερατιδέ, Λαχταρίδες, Νεραϊδόσπηλιος, Σπηλιαράκια, 

Τρυπητή ή Συκόσπηλιος, Τσικαλόσπηλιος (βραχοσκεπές στην αρχή του φαραγγιού Δικτάμου, εκ των 

οποίων μία παρουσιάζει αρχαιολογικό ενδιαφέρον. 

Εντός του φαραγγιού Δικτάμου ή Στύλου, το μεγαλύτερο μέρος του οποίου αποτελεί και το

όριο των Τ.Κ. Μαλάξας και Κοντοπούλων βρίσκεται πλήθος σπηλαίων και βραχοσκεπών. Είναι 

χαρακτηριστικό ότι παλαιότερα ήταν γνωστό και ως το «φαράγγι των 100 σπηλαίων». 

φαραγγιού βρίσκονται τα παρακάτω σπήλαια: Σαρακηνόσπηλιος, Σπηλιάρα, Σκοτεινή,

Μουλαρότρυπα, Γαλανά Σπηλιάρια, Νεραϊδοσπηλιά, Ποντικοειδές, Κούτσουλα,

Χόβολη, Κάτω Χόβολη (αρχαιολογικού ενδιαφέροντος), Περδικόνερο, Αχερόλεσκα,

Ανεμοσπηλέ, Αραγόσπηλιος και πολλά άλλα ανώνυμα.

Εντός των ορίων της Τ.Κ. Κοντόπουλων βρίσκονται τα παρακάτω σπήλαια: Αλιγάνου,

Χασαποελιά, Τσούπαινα, Ανθρωπόσπηλιος ή Χάλαρα, Κέραμοι, Ντρύ Πόρος.

Τ.Κ. Παππαδιανών βρίσκοντα

Καλής (σπηλαιοβάραθρο), Τρύπα Κουμάρου, της

βλ. χάρτη). Εντός των ορίων της Τ.Κ. Δρακόνας βρίσκονται τα παρακάτω σπήλαια: Τσούνος, Φτερέ,

Φούρνος ή Κατινότρυπα, Χοιρόσπηλιος, Ανεμοσπηλιά, Ατζιγγανόσπηλιος, Γραίς σπήλιος,

Κισσόσπηλιος, Λιά, Νερόσπηλιος, Νερότρυπα (αρχαιολογικού ενδιαφέροντος), Σπηλιά, Σταμάτη

σπήλιος, Τζουγκάρη σπήλιος, Περιστερόταφκος (2 βάραθρα, βάθους 40 μ. και 80 μ

Εντός μίας εξαιρετικά δύσβατης περιοχής που εκτείνεται σε ακτίνα περίπου 650 μ. από την

κορυφή Ψαρή (υψ. 1.674 μ.

Κάμπων, υπάρχει μία μεγάλη συγκέντρωση βαράθρων. Μέχρι σήμερα έχουν εντοπιστεί 169, αλλά

αριθμός τους είναι σίγουρα μεγαλύτερος, καθώς δεν έχει εξερευνηθεί εξονυχιστικά όλη η περιοχή.

Από αυτά ξεχωρίζει το βάραθρο Άκωλη ή αλλιώς Ψ207, που είναι το 13ο βαθύτερο της Ελλάδας

(βάθος 442 μ.). Η περιοχή αυτή βρίσκεται εντός των ορίων του βιοτόπου NA

Λευκών Ορέων.  

Άλλα σπήλαια εντός των ορίων της Τ.Κ. Πλατυβόλας που παρουσιάζουν αρχαιολογικό

ενδιαφέρον, καθώς έχουμε ενδείξεις ότι διασώζουν ευρήματα των προϊστορικών χρόνων είναι τα 

εξής: Χείλου Αβλώχι (κοντά στον οικισμό Σκουραχλάδα)

ΚΡΗΤΗΣ 
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ  

(Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ  
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ
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ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ

Λοιπά αξιόλογα στοιχεία πολιτιστικού – αρχιτεκτονικού 

 

Μη κυρηγμένοι και μη οριοθετημένοι αρχαιολογικοί χώροι, μνημεία,

εκκλησίες κλπ  

Σύμφωνα με την εφορεία Παλιοανθρωπολογία και Σπηλαιολογίας στην περιοχή μελέτης ανά 

Τ.Κ. συναντώνται τα παρακάτω σπήλαια: 

Εντός των ορίων της Τ.Κ. Κοινότητας Μαλάξας βρίσκονται τα παρακάτω σπήλαια: Τρύπα της

Καρεφύλλης (βάραθρο βάθους 27 μ., με αρχαιολογικό ενδιαφέρον, Γραι σπηλ

Κακό Κεφάλι, Αχλαδολάκκοι, Κάπνικας, Κερατιδέ, Λαχταρίδες, Νεραϊδόσπηλιος, Σπηλιαράκια, 

Τρυπητή ή Συκόσπηλιος, Τσικαλόσπηλιος (βραχοσκεπές στην αρχή του φαραγγιού Δικτάμου, εκ των 

οποίων μία παρουσιάζει αρχαιολογικό ενδιαφέρον.  

ου φαραγγιού Δικτάμου ή Στύλου, το μεγαλύτερο μέρος του οποίου αποτελεί και το

όριο των Τ.Κ. Μαλάξας και Κοντοπούλων βρίσκεται πλήθος σπηλαίων και βραχοσκεπών. Είναι 

χαρακτηριστικό ότι παλαιότερα ήταν γνωστό και ως το «φαράγγι των 100 σπηλαίων». 

φαραγγιού βρίσκονται τα παρακάτω σπήλαια: Σαρακηνόσπηλιος, Σπηλιάρα, Σκοτεινή,

Μουλαρότρυπα, Γαλανά Σπηλιάρια, Νεραϊδοσπηλιά, Ποντικοειδές, Κούτσουλα,

Χόβολη, Κάτω Χόβολη (αρχαιολογικού ενδιαφέροντος), Περδικόνερο, Αχερόλεσκα,

Ανεμοσπηλέ, Αραγόσπηλιος και πολλά άλλα ανώνυμα. 

Εντός των ορίων της Τ.Κ. Κοντόπουλων βρίσκονται τα παρακάτω σπήλαια: Αλιγάνου,

Χασαποελιά, Τσούπαινα, Ανθρωπόσπηλιος ή Χάλαρα, Κέραμοι, Ντρύ Πόρος.

Τ.Κ. Παππαδιανών βρίσκονται τα παρακάτω σπήλαια: Μοσχονιανών, Καμίνια, Τρούλλου, Τρύπα 

Καλής (σπηλαιοβάραθρο), Τρύπα Κουμάρου, της Κορακιάς και Σχόλακας (βάραθρο βάθους 100 μ., 

Εντός των ορίων της Τ.Κ. Δρακόνας βρίσκονται τα παρακάτω σπήλαια: Τσούνος, Φτερέ,

ατινότρυπα, Χοιρόσπηλιος, Ανεμοσπηλιά, Ατζιγγανόσπηλιος, Γραίς σπήλιος,

Κισσόσπηλιος, Λιά, Νερόσπηλιος, Νερότρυπα (αρχαιολογικού ενδιαφέροντος), Σπηλιά, Σταμάτη

σπήλιος, Τζουγκάρη σπήλιος, Περιστερόταφκος (2 βάραθρα, βάθους 40 μ. και 80 μ

αιρετικά δύσβατης περιοχής που εκτείνεται σε ακτίνα περίπου 650 μ. από την

(υψ. 1.674 μ.), όπου συναντώνται τα όρια των Τ.Κ. Δρακόνας, Πλατυβόλας

Κάμπων, υπάρχει μία μεγάλη συγκέντρωση βαράθρων. Μέχρι σήμερα έχουν εντοπιστεί 169, αλλά

αριθμός τους είναι σίγουρα μεγαλύτερος, καθώς δεν έχει εξερευνηθεί εξονυχιστικά όλη η περιοχή.

Από αυτά ξεχωρίζει το βάραθρο Άκωλη ή αλλιώς Ψ207, που είναι το 13ο βαθύτερο της Ελλάδας

(βάθος 442 μ.). Η περιοχή αυτή βρίσκεται εντός των ορίων του βιοτόπου NA

Άλλα σπήλαια εντός των ορίων της Τ.Κ. Πλατυβόλας που παρουσιάζουν αρχαιολογικό

ενδιαφέρον, καθώς έχουμε ενδείξεις ότι διασώζουν ευρήματα των προϊστορικών χρόνων είναι τα 

εξής: Χείλου Αβλώχι (κοντά στον οικισμό Σκουραχλάδα), Κέραμος (κοντά στον οικισμό 
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αρχιτεκτονικού - ιστορικού 

Μη κυρηγμένοι και μη οριοθετημένοι αρχαιολογικοί χώροι, μνημεία, 

Παλιοανθρωπολογία και Σπηλαιολογίας στην περιοχή μελέτης ανά 

Εντός των ορίων της Τ.Κ. Κοινότητας Μαλάξας βρίσκονται τα παρακάτω σπήλαια: Τρύπα της 

Καρεφύλλης (βάραθρο βάθους 27 μ., με αρχαιολογικό ενδιαφέρον, Γραι σπηλιά, Αράγου σπήλιος, 

Κακό Κεφάλι, Αχλαδολάκκοι, Κάπνικας, Κερατιδέ, Λαχταρίδες, Νεραϊδόσπηλιος, Σπηλιαράκια, 

Τρυπητή ή Συκόσπηλιος, Τσικαλόσπηλιος (βραχοσκεπές στην αρχή του φαραγγιού Δικτάμου, εκ των 

ου φαραγγιού Δικτάμου ή Στύλου, το μεγαλύτερο μέρος του οποίου αποτελεί και το 

όριο των Τ.Κ. Μαλάξας και Κοντοπούλων βρίσκεται πλήθος σπηλαίων και βραχοσκεπών. Είναι 

χαρακτηριστικό ότι παλαιότερα ήταν γνωστό και ως το «φαράγγι των 100 σπηλαίων». Εντός του 

φαραγγιού βρίσκονται τα παρακάτω σπήλαια: Σαρακηνόσπηλιος, Σπηλιάρα, Σκοτεινή, Σπηλιαράκια, 

Μουλαρότρυπα, Γαλανά Σπηλιάρια, Νεραϊδοσπηλιά, Ποντικοειδές, Κούτσουλα, Δρακοντές, Πάνω 

Χόβολη, Κάτω Χόβολη (αρχαιολογικού ενδιαφέροντος), Περδικόνερο, Αχερόλεσκα, Συκόσπηλιος, 

Εντός των ορίων της Τ.Κ. Κοντόπουλων βρίσκονται τα παρακάτω σπήλαια: Αλιγάνου, 

Χασαποελιά, Τσούπαινα, Ανθρωπόσπηλιος ή Χάλαρα, Κέραμοι, Ντρύ Πόρος. Εντός των ορίων της 

Καμίνια, Τρούλλου, Τρύπα 

Κορακιάς και Σχόλακας (βάραθρο βάθους 100 μ., 

Εντός των ορίων της Τ.Κ. Δρακόνας βρίσκονται τα παρακάτω σπήλαια: Τσούνος, Φτερέ, 

ατινότρυπα, Χοιρόσπηλιος, Ανεμοσπηλιά, Ατζιγγανόσπηλιος, Γραίς σπήλιος, 

Κισσόσπηλιος, Λιά, Νερόσπηλιος, Νερότρυπα (αρχαιολογικού ενδιαφέροντος), Σπηλιά, Σταμάτη 

σπήλιος, Τζουγκάρη σπήλιος, Περιστερόταφκος (2 βάραθρα, βάθους 40 μ. και 80 μ.).  

αιρετικά δύσβατης περιοχής που εκτείνεται σε ακτίνα περίπου 650 μ. από την 

), όπου συναντώνται τα όρια των Τ.Κ. Δρακόνας, Πλατυβόλας και 

Κάμπων, υπάρχει μία μεγάλη συγκέντρωση βαράθρων. Μέχρι σήμερα έχουν εντοπιστεί 169, αλλά ο 

αριθμός τους είναι σίγουρα μεγαλύτερος, καθώς δεν έχει εξερευνηθεί εξονυχιστικά όλη η περιοχή. 

Από αυτά ξεχωρίζει το βάραθρο Άκωλη ή αλλιώς Ψ207, που είναι το 13ο βαθύτερο της Ελλάδας 

(βάθος 442 μ.). Η περιοχή αυτή βρίσκεται εντός των ορίων του βιοτόπου NATURA GR4340008 των 

Άλλα σπήλαια εντός των ορίων της Τ.Κ. Πλατυβόλας που παρουσιάζουν αρχαιολογικό 

ενδιαφέρον, καθώς έχουμε ενδείξεις ότι διασώζουν ευρήματα των προϊστορικών χρόνων είναι τα 

, Κέραμος (κοντά στον οικισμό 
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Τσιχλοπήγαδο), Αρκαλιές και Τσούνη. Επιπλέον, εντός των ορίων της Τ.Κ. Πλατυβόλας βρίσκονται 

τα παρακάτω σπήλαια: Χαϊνόσπηλιος (κοντά στον οικισμό Θυμιά), Χωστή (κοντά στον οικισμό 

Αλωνάκι), Αχερότρυπα (κοντά στον οικισμό Σκου

Αλωνάκι), Μαύρο Σπηλιάρι (κοντά στον οικισμό Θυμιά), Σκοτεινή Σπηλιά (κοντά στον οικισμό 

Αλωνάκι). 

Τέλος, εντός των ορίων της Τ.Κ. Κάμπων βρίσκονται τα παρακάτω σπήλαια: Κοντά στον

οικισμό Κάμποι: Σπηλιάρια του Αγίου

Τάφκος Κουτσακιά (βάραθρο), Μποντελότρυπα, Περιστερόσπηλιος, Χωστή ή Σκοτεινή. Κοντά στον

οικισμό Τσακίστρα: Χώνος, Νερόσπηλιος ή Νερότρυπα. Κοντά στον οικισμό Μαδαρό: Ατζιγκάνου

σπήλιος, Πλακόσπηλιο.  

Παρακάτω γίνεται αναφορά σε σπήλαια 

υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή μελέτης και τα οποία παραμένουν αναξερεύνητα

υπάρχουν μόνο για αυτά για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες)

ΚΡΗΤΗΣ 
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ  
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ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ

Αρκαλιές και Τσούνη. Επιπλέον, εντός των ορίων της Τ.Κ. Πλατυβόλας βρίσκονται 

σπήλαια: Χαϊνόσπηλιος (κοντά στον οικισμό Θυμιά), Χωστή (κοντά στον οικισμό 

Αχερότρυπα (κοντά στον οικισμό Σκουραχλάδα), Γερότρυπα (κοντά στον οικισμό 

Σπηλιάρι (κοντά στον οικισμό Θυμιά), Σκοτεινή Σπηλιά (κοντά στον οικισμό 

Τέλος, εντός των ορίων της Τ.Κ. Κάμπων βρίσκονται τα παρακάτω σπήλαια: Κοντά στον

οικισμό Κάμποι: Σπηλιάρια του Αγίου Αντωνίου, Γαρμπιδονικόλα, Καθάρια Λέσκα, Τρύπα του Κότση,

Τάφκος Κουτσακιά (βάραθρο), Μποντελότρυπα, Περιστερόσπηλιος, Χωστή ή Σκοτεινή. Κοντά στον

οικισμό Τσακίστρα: Χώνος, Νερόσπηλιος ή Νερότρυπα. Κοντά στον οικισμό Μαδαρό: Ατζιγκάνου

Παρακάτω γίνεται αναφορά σε σπήλαια - βάραθρα που - σύμφωνα με τη βιβλιογραφία 

υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή μελέτης και τα οποία παραμένουν αναξερεύνητα

υπάρχουν μόνο για αυτά για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες).

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ  ΣΧΕΔΙΟΥ 
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Αρκαλιές και Τσούνη. Επιπλέον, εντός των ορίων της Τ.Κ. Πλατυβόλας βρίσκονται 

σπήλαια: Χαϊνόσπηλιος (κοντά στον οικισμό Θυμιά), Χωστή (κοντά στον οικισμό 

ραχλάδα), Γερότρυπα (κοντά στον οικισμό 

Σπηλιάρι (κοντά στον οικισμό Θυμιά), Σκοτεινή Σπηλιά (κοντά στον οικισμό 

Τέλος, εντός των ορίων της Τ.Κ. Κάμπων βρίσκονται τα παρακάτω σπήλαια: Κοντά στον 

Αντωνίου, Γαρμπιδονικόλα, Καθάρια Λέσκα, Τρύπα του Κότση, 

Τάφκος Κουτσακιά (βάραθρο), Μποντελότρυπα, Περιστερόσπηλιος, Χωστή ή Σκοτεινή. Κοντά στον 

οικισμό Τσακίστρα: Χώνος, Νερόσπηλιος ή Νερότρυπα. Κοντά στον οικισμό Μαδαρό: Ατζιγκάνου 

σύμφωνα με τη βιβλιογραφία -

υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή μελέτης και τα οποία παραμένουν αναξερεύνητα (περιγραφές 
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 

Δ.Ε. ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ 
Παλιό σχολείο στον οικισμό 

Αχλάδες 

Δ.Ε. ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ Νεροσπηλιά 

Δ.Ε. ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ 
Σπήλαιο στη γειτονιά Απανοχώρι 

Κάμπων 

Δ.Ε. ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ 
Σπήλαιο στη Γερολακκιανή γέφυρα 

στο Κατωχώρι 

Δ.Ε. ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ Σπήλαιο του Λιονή 

Δ.Ε. ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ Τρύπα 

Δ.Ε. ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ Τελωνότρυπα 

Δ.Ε. ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ Ανταρτοσπήλιο 

Δ.Ε. ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ Σπήλαιο Κάτω Χόβολη 

Δ.Ε. ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ Σπήλαιο Αγιασμάτσι 

Δ.Ε. ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ Σπήλαιο Χωστή 

Δ.Ε. ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ Σπήλαιο Φούρνος - Φουρνάκι 

Δ.Ε. ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ Χιονότρυπες 
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ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

Χωροθετείται νότια και ψηλότερα από το χωριό Δρακόνα και σε απόσταση 15 λεπτών πεζοπορίας από αυτό. Η είσοδος του είναι 

ομαλά κατηφορική. Έχει ωραίο διάκοσμο από σταλακτίτες, κολώνες, λεκάνες νερού και χρησίμευε σαν

της περιοχής κατά την Τουρκοκρατία και την Γερμανική κατοχή. Σε αυτό, παλιότερα, βρέθηκε αγγείο με διακόσμηση

Ελληνιστικής εποχής) το οποίο το έχει κάποιος μετανάστης στην Αμερική.

Στη γειτονιά Απανοχώρι Κάμπων και στην θέση όπου βρίσκεται ένα θολωτό κτίσμα -ο θόλος του Τραϊτόρου

Παπαδάκη, απόγονοι του φοβερού Τραϊτόρου (Παπαδακη) που λέγεται ότι είχε σκοτώσει 19 τούρκους. Την 8

του χωριού, στην γιορτή του Αη Γιάννη του Θεολόγου, δύο τούρκοι αγάδες παρενόχλησαν την αδελφή του Τραϊτόρου Αντριάνα. Ο 

Τραϊτόρος περίμενε να βρει την ευκαιρία και κάποια στιγμή σκότωσε και τους δύο και τα κουφάρια τους τα έριξε σε μια τρύπα. Γι

χρόνια δεν ήταν γνωστή η τρύπα αυτή ώσπου ο Καμπιανός αρχιτέκτονας  Μιχάλης Γ. Κατσανεβάκης ερευνώντας για την ιστορία του 

χωριού του την ανακάλυψε την 15-6-1988. Βρίσκεται στην θέση Χερόμυλου Κεφάλι και το βάραθρο έχει στην οροφή ωραίο 

διάκοσμο. 

Στη Γερολακκιανή γέφυρα στο Κατωχώρι υπάρχει σπήλαιο όπου οι αντάρτες του ΕΛΑΣ είχαν το κρυσφήγετό τους κατά την μεγάλη 

επίθεση του 1944. 

Σπήλαιο στους Κάμπους όπου κατάφευγαν κατά τον εμφύλιο πόλεμο αριστεροί 

Σπήλαιο στους Κάμπους όπου κατάφευγαν κατά τον εμφύλιο πόλεμο αριστεροί αντάρτες.

Στη θέση Κολωνέ, του οικισμού Σωματάς της Δρακόνας, βρίσκεται ένα κατακόρυφο βάραθρο, μια τρύπα, που έχει διανοιχθ

σταθερό έδαφος και πρέπει να έχει πολύ μεγάλο βάθος, η Τελωνότρυπα. Εκεί στα παλαιότερα χρόνια έριχναν τα μικρά παιδιά που 

πέθαιναν χωρίς να έχουν βαπτισθεί γι' αυτό και η τρύπα πήρε αυτή την ονομασία. Επειδή κατά την παράδοση αυτά τα μωρά γίνοντα

τελώνια. 

Σπήλαιο στους Κάμπους όπου κατάφευγαν κατά τον εμφύλιο πόλεμο αριστεροί αντάρτες.

Σπήλαιο όπου υπάρχει στο εσωτερικό του πετρόκτιστη Βενετσιάνικη στέρνα

 

Σπήλαιο στο χωριό Μαδαρό με ίχνη αρχαίας χρήσεως

Στην περιοχή της Δρακόνας, στο ύψωμα πάνω από τον Προφ. Ηλία και κοντά στην Νεροσπηλιά, υπάρχει ένα λαξευτό σπηλιαράκι με 

άνοιγμα στην οροφή, ο Φούρνος - Φουρνάκι. 

Νότια από τη Βόλικα, συναντάται ένας μεγάλος τάφκος με πολύ μεγάλο άνοιγμα επάνω, που το χιόνι μέσα σ' αυτόν δεν τελειώνει 

ποτέ. Είναι η Μηλέ σε υψόμετρο 1725 μ. Από εδώ κατέβαζαν από τα αρχαία χρόνια μέχρι και πριν από λίγα χρόνια το χιόνι της 

Μαδάρας στην πολιτεία, και όπου αλλού χρειαζόταν, για πολλές χρήσεις, τότε που δεν υπήρχαν τα ψυγεία και ο τεχνητός πάγος. Για 

συντήρηση των τροφίμων, για ιατρικούς λόγους, και για να φτιάχνεται τα τελευταία χρόνια η χαρουμπία. Στον τάφκο είχαν λαξευτε

30 μέχρι 40 σκαλιά για να κατεβαίνουν πιο εύκολα οι «χιονάδες» όπως ονομάζονταν οι Κεραμιανοί που ασχολούνταν μ' αυτήν την 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
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λεπτών πεζοπορίας από αυτό. Η είσοδος του είναι 

ωραίο διάκοσμο από σταλακτίτες, κολώνες, λεκάνες νερού και χρησίμευε σαν κρυσφήγετο των κατοίκων 

Γερμανική κατοχή. Σε αυτό, παλιότερα, βρέθηκε αγγείο με διακόσμηση (πιθανόν 

Ελληνιστικής εποχής) το οποίο το έχει κάποιος μετανάστης στην Αμερική. 

ο θόλος του Τραϊτόρου-, κατοικεί η οικογένεια 

Παπαδάκη, απόγονοι του φοβερού Τραϊτόρου (Παπαδακη) που λέγεται ότι είχε σκοτώσει 19 τούρκους. Την 8-5-1790, στο πανηγύρι 

άννη του Θεολόγου, δύο τούρκοι αγάδες παρενόχλησαν την αδελφή του Τραϊτόρου Αντριάνα. Ο 

Τραϊτόρος περίμενε να βρει την ευκαιρία και κάποια στιγμή σκότωσε και τους δύο και τα κουφάρια τους τα έριξε σε μια τρύπα. Για 

ο Καμπιανός αρχιτέκτονας  Μιχάλης Γ. Κατσανεβάκης ερευνώντας για την ιστορία του 

1988. Βρίσκεται στην θέση Χερόμυλου Κεφάλι και το βάραθρο έχει στην οροφή ωραίο 

υπάρχει σπήλαιο όπου οι αντάρτες του ΕΛΑΣ είχαν το κρυσφήγετό τους κατά την μεγάλη 

Σπήλαιο στους Κάμπους όπου κατάφευγαν κατά τον εμφύλιο πόλεμο αριστεροί αντάρτες. 

Σπήλαιο στους Κάμπους όπου κατάφευγαν κατά τον εμφύλιο πόλεμο αριστεροί αντάρτες. 

νας, βρίσκεται ένα κατακόρυφο βάραθρο, μια τρύπα, που έχει διανοιχθεί σε μη 

σταθερό έδαφος και πρέπει να έχει πολύ μεγάλο βάθος, η Τελωνότρυπα. Εκεί στα παλαιότερα χρόνια έριχναν τα μικρά παιδιά που 

πέθαιναν χωρίς να έχουν βαπτισθεί γι' αυτό και η τρύπα πήρε αυτή την ονομασία. Επειδή κατά την παράδοση αυτά τα μωρά γίνονται 

Σπήλαιο στους Κάμπους όπου κατάφευγαν κατά τον εμφύλιο πόλεμο αριστεροί αντάρτες. 

Σπήλαιο όπου υπάρχει στο εσωτερικό του πετρόκτιστη Βενετσιάνικη στέρνα 

Σπήλαιο στο χωριό Μαδαρό με ίχνη αρχαίας χρήσεως 

νας, στο ύψωμα πάνω από τον Προφ. Ηλία και κοντά στην Νεροσπηλιά, υπάρχει ένα λαξευτό σπηλιαράκι με 

Φουρνάκι.  

Νότια από τη Βόλικα, συναντάται ένας μεγάλος τάφκος με πολύ μεγάλο άνοιγμα επάνω, που το χιόνι μέσα σ' αυτόν δεν τελειώνει 

ποτέ. Είναι η Μηλέ σε υψόμετρο 1725 μ. Από εδώ κατέβαζαν από τα αρχαία χρόνια μέχρι και πριν από λίγα χρόνια το χιόνι της 

ν πολιτεία, και όπου αλλού χρειαζόταν, για πολλές χρήσεις, τότε που δεν υπήρχαν τα ψυγεία και ο τεχνητός πάγος. Για 

συντήρηση των τροφίμων, για ιατρικούς λόγους, και για να φτιάχνεται τα τελευταία χρόνια η χαρουμπία. Στον τάφκο είχαν λαξευτεί 

καλιά για να κατεβαίνουν πιο εύκολα οι «χιονάδες» όπως ονομάζονταν οι Κεραμιανοί που ασχολούνταν μ' αυτήν την 
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ανηφορική. Επειδή η κίνηση ήταν μεγάλη είχαν φτιάξει και καλό μονοπάτι και σε μερικά σημεία κανονικό καλντερίμι. Κατέβαιναν σ
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Δ.Ε. ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ Λόφος Πύργος - Πήγαδος 
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ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

αφάνταστα κουραστική, μα επικερδή εργασία. Από την άγρια νύχτα σηκώνονταν οι Κεραμιανοί βοσκοί που το κουβαλούσαν με τα 

μεταγωγικά τους ζώα, φορτωμένα με τα σχετικά μεγάλα κοφίνια και έφταναν στην Μηλέ με πεζοπορία τριών έως τεσσάρων ωρών 

ανηφορική. Επειδή η κίνηση ήταν μεγάλη είχαν φτιάξει και καλό μονοπάτι και σε μερικά σημεία κανονικό καλντερίμι. Κατέβαιναν σ

ανοιχτό τάφκο και γέμιζαν τα κοφίνια με χιόνι. Μετά, πάλι πεζοπορία για έξη με οκτώ ώρες ως την πόλη και μετά το «ξεπούλημα», 

μερικές ώρες πεζοπορία για το χωριό. Όταν ανέβαιναν προς αυτήν, η όταν κατέβαιναν κυρίως, σταματούσαν σ' έναν κούμο που 

ευρισκόταν ανατολικά και κοντά από τους κούμους των Ποντικάκηδων κοντά στη Βόλικα. Εκεί ξεκουράζονταν, έπιναν καθαρό νερό 

και καφέ. 

Σπήλαιο όπου διατηρείται αιώνια το χιόν, κοντά στην τοποθεσία Γιοφύρια και κάτω από την κορυφή Βενιζέλου (Μαύρη), ανατολικά 

από αυτή. 

Η απόσταση από τον Θυμόλακα, όπου φθάνει σήμερα ο ορεινός δρόμος, είναι περίπου μια ώρα. Η είσοδος του σπηλαίου είναι πάντα 

φραγμένη από το φρέσκο χιόνι που όταν λειώνει αρχίζει ο πραγματικός πάγος. Ένας υπόγειος παγετώνας χιλιάδων χρόνων.

Ανατολικά από τα Γιοφύρια, στο Κριγιάρικο από πάνω, και κοντά στην κορφή του Βενιζέλου (Μαύρη), συναντάται η τοποθεσία 

Μαύρο Αλώνι. Εκεί υπάρχει ένας τάφκος που η παράδοση τον θέλει να είναι άπατος και να κατοικούνε μέσα του τα κακά πνεύμ

Οι βοσκοί ρίχνουν πέτρες εκεί και το κατρακυλητό τους ακούγεται για πολύ ώρα. Εκεί απ' έξω υπήρχε μια μεγάλη κατάμαυρη και 

ολοστρόγγυλη πέτρα που κι αυτήν την πετούσανε μέσα οι βοσκοί για ν' απολαμβάνουν το βρούχος του κατρακυλητού της, που από 

το σχήμα της ήταν πιο έντονο. Κάθε μέρα σχεδόν που περνούσανε την έριχναν στον ντάφκο και την άλλη μέρα που περνούσαν 

βρισκόταν πάλι στο Μαύρο Αλώνι.  

Λίγο πριν το Ψυχρό Πηγάδι ψηλά, νότια του δρόμου της Μαδάρας, βρίσκεται ο Χαϊνόσπηλιος. Τόπος καταφυγής και ορμητήριο 

Χαίνηδων, όπως μαρτυρεί η ονομασία του. Έχει σε ορισμένα σημεία φυσικό διάκοσμο και πολλά λαγούμια, σε ένα από τα οποία, έχει

βρεθεί ένα τμήμα από ανθρώπινο σκελετό και μέρος κρανίου μοσχαριού. 

Η περιοχή της Μαύρης, και ιδίως της Ψαρής, λίγο χαμηλότερα, και δυτικά του Θυμόλακα, είναι γεμάτη από ρήγματα. (Τάφκοι 

ονομάζονται στην Δυτική Κρήτη τα βάραθρα που βρίσκονται στα ορεινά μέρη και που συνήθως είναι κατακόρυφης καθόδου και τις 

περισσότερες φορές με παραδόσεις ότι είναι άπατα κλπ)

 
Σε αυτό το βάραθρο οι αντάρτες κατά τη Γερμανική κατοχή έριξαν δυο προδότες (Σουμπερίτες)

 

 

 

Λίγο πριν την πλατεία της Δρακόνας, ορεινός δρόμος, οδηγεί στην περιοχή Σκουλούφια όπου είναι και ο κατάφυτος λόφος Πύργος. 

Ονομάζεται έτσι γιατί εκεί, σε υψομ. 630 μέτρων, βρίσκονται τα ερείπια ενός μικρού τουρκικού πύργου που έχει κυκλικό σχήμα 

διαμέτρου περ. 8 μέτρων. Ως αυτόν ανέβαζε καλό καλντερίμι και το πιθανότερο είναι ότι αποτελούσε σταθμό επιτηρήσεως, και 
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αφάνταστα κουραστική, μα επικερδή εργασία. Από την άγρια νύχτα σηκώνονταν οι Κεραμιανοί βοσκοί που το κουβαλούσαν με τα 

μένα με τα σχετικά μεγάλα κοφίνια και έφταναν στην Μηλέ με πεζοπορία τριών έως τεσσάρων ωρών 

ανηφορική. Επειδή η κίνηση ήταν μεγάλη είχαν φτιάξει και καλό μονοπάτι και σε μερικά σημεία κανονικό καλντερίμι. Κατέβαιναν στον 

ια με χιόνι. Μετά, πάλι πεζοπορία για έξη με οκτώ ώρες ως την πόλη και μετά το «ξεπούλημα», 

μερικές ώρες πεζοπορία για το χωριό. Όταν ανέβαιναν προς αυτήν, η όταν κατέβαιναν κυρίως, σταματούσαν σ' έναν κούμο που 

ους των Ποντικάκηδων κοντά στη Βόλικα. Εκεί ξεκουράζονταν, έπιναν καθαρό νερό 

Σπήλαιο όπου διατηρείται αιώνια το χιόν, κοντά στην τοποθεσία Γιοφύρια και κάτω από την κορυφή Βενιζέλου (Μαύρη), ανατολικά 

η από τον Θυμόλακα, όπου φθάνει σήμερα ο ορεινός δρόμος, είναι περίπου μια ώρα. Η είσοδος του σπηλαίου είναι πάντα 

φραγμένη από το φρέσκο χιόνι που όταν λειώνει αρχίζει ο πραγματικός πάγος. Ένας υπόγειος παγετώνας χιλιάδων χρόνων. 

Ανατολικά από τα Γιοφύρια, στο Κριγιάρικο από πάνω, και κοντά στην κορφή του Βενιζέλου (Μαύρη), συναντάται η τοποθεσία 

Μαύρο Αλώνι. Εκεί υπάρχει ένας τάφκος που η παράδοση τον θέλει να είναι άπατος και να κατοικούνε μέσα του τα κακά πνεύματα. 

Οι βοσκοί ρίχνουν πέτρες εκεί και το κατρακυλητό τους ακούγεται για πολύ ώρα. Εκεί απ' έξω υπήρχε μια μεγάλη κατάμαυρη και 

ολοστρόγγυλη πέτρα που κι αυτήν την πετούσανε μέσα οι βοσκοί για ν' απολαμβάνουν το βρούχος του κατρακυλητού της, που από 

μα της ήταν πιο έντονο. Κάθε μέρα σχεδόν που περνούσανε την έριχναν στον ντάφκο και την άλλη μέρα που περνούσαν 

Λίγο πριν το Ψυχρό Πηγάδι ψηλά, νότια του δρόμου της Μαδάρας, βρίσκεται ο Χαϊνόσπηλιος. Τόπος καταφυγής και ορμητήριο 

Χαίνηδων, όπως μαρτυρεί η ονομασία του. Έχει σε ορισμένα σημεία φυσικό διάκοσμο και πολλά λαγούμια, σε ένα από τα οποία, έχει 

μήμα από ανθρώπινο σκελετό και μέρος κρανίου μοσχαριού.  

Η περιοχή της Μαύρης, και ιδίως της Ψαρής, λίγο χαμηλότερα, και δυτικά του Θυμόλακα, είναι γεμάτη από ρήγματα. (Τάφκοι 

τα ορεινά μέρη και που συνήθως είναι κατακόρυφης καθόδου και τις 

περισσότερες φορές με παραδόσεις ότι είναι άπατα κλπ) 

έριξαν δυο προδότες (Σουμπερίτες) 

νας, ορεινός δρόμος, οδηγεί στην περιοχή Σκουλούφια όπου είναι και ο κατάφυτος λόφος Πύργος. 

Ονομάζεται έτσι γιατί εκεί, σε υψομ. 630 μέτρων, βρίσκονται τα ερείπια ενός μικρού τουρκικού πύργου που έχει κυκλικό σχήμα 

ε καλό καλντερίμι και το πιθανότερο είναι ότι αποτελούσε σταθμό επιτηρήσεως, και 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

κυρίως σημάτων με φωτιά προς άλλους πύργους. Πλησίον υπάρχει ακόμη και ο Πήγαδος. Ένα μεγάλου ανοίγματος πηγάδι που είχαν 

φτιάξει οι Τούρκοι για τους άνδρες του Πύργου. Πολλές ιστορίες και παραδόσεις υπάρχουν για τον Πύργο. Για εκδιώξεις των 

φυλάκων του από γυναίκες της Δρακόνας που ήταν οπλισμένες με ξύλα και για ρίψη στον Πήγαδο των πολεμικών όπλων

Στη θέση Αγκαθιάρης, Β.Δ. της Δρακόνας, βρίσκονται στον βράχο απολιθωμένα οστά

Το γραφικό, πετρόκτιστο εκκλησάκι, κάτω από τα κυπαρίσσια της Μαδάρας, του προστάτη βοσκών και ζώων Αγίου Μοδέστου, 

ανεγέρθη εδώ από το ζεύγος Σοφίας και Μιχάλη Χαχαριδάκη το έτος 2001. Ο Άγιος από την Σεβάστεια Μικράς Ασίας ανέβηκε στον 

πατριαρχικό θρόνο Ιεροσολύμων και μαρτύρησε εκεί την 16η Δεκεμβρίου. Την ημερομηνία αυτή πραγματοποιείται παραδοσιακό 

πανηγύρι και ακόμη και κατά την εορτή του Αγίου Παντελεήμονος την 27η Ιουλίου αφού οι 

ιατρό Άγιο στο λατρευτικό της εκκλησίας.
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κυρίως σημάτων με φωτιά προς άλλους πύργους. Πλησίον υπάρχει ακόμη και ο Πήγαδος. Ένα μεγάλου ανοίγματος πηγάδι που είχαν 

ιστορίες και παραδόσεις υπάρχουν για τον Πύργο. Για εκδιώξεις των 

νας που ήταν οπλισμένες με ξύλα και για ρίψη στον Πήγαδο των πολεμικών όπλων 

βρίσκονται στον βράχο απολιθωμένα οστά 

Το γραφικό, πετρόκτιστο εκκλησάκι, κάτω από τα κυπαρίσσια της Μαδάρας, του προστάτη βοσκών και ζώων Αγίου Μοδέστου, 

Ο Άγιος από την Σεβάστεια Μικράς Ασίας ανέβηκε στον 

Την ημερομηνία αυτή πραγματοποιείται παραδοσιακό 

πανηγύρι και ακόμη και κατά την εορτή του Αγίου Παντελεήμονος την 27η Ιουλίου αφού οι κτήτορες έχουν συμπεριλάβει και τον 

ιατρό Άγιο στο λατρευτικό της εκκλησίας. 
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Επιπλέον των ανωτέρω, στην 

πληθώρα σπηλαίων, τα περισσότερα από τα οποία δεν έχουν ακόμα εξερευνηθεί από τους αρμόδιους φορείς.

Περιοχή Μαλάξας - Κατωχώρι 

 Γραι Σπηλέ, Β. Μαλάξας υψ. 200 μ.

 Νεραϊδόσπηλιος, στα Σκιναύλοχα 

 Σπηλιαράκια, στους Λεπιδόλακκους

 Τρυπητή ή Συκόσπηλιος, θέση φαράγγι

 Αργού σπήλιο, φαράγγι, θέση Βασίλη το Σκαλί

 Κακό Κεφάλι, στο φαράγγι  

 Του Αράπη η Τρύπα. Σπηλαιοβάραθρο στην ομώνυμη θέση, Φαράγγι Κακαλιάνοι, δυο σπήλαια.

 Περιστερόσπηλιος 

 Σαρακινόσπηλιος, Φαράγγι 

 Σιδερόσπηλιος, βόρεια του όρους Μαλάξα

 Αχυρόσπηλιος, ανατολικά προς Μεγάλα Χωράφια

 Κεράτιδε, Ν.Δ., υψόμ. 200 μ., τοποθεσία Λιδές

 Αχλαδόλακκοι, Β. Α. υψόμ. 200 μ.

 Του Καρεφύλη η Τρύπα. Βάραθρο Ν.Δ. Μαλάξας υψόμ. 500 βάθος κατακόρυφο 27 μέτρα. Το 

εξερευνήσαμε το 1960. 

 Περδικόνερο, κοντά στο Κατωχώρι

 Σκοτεινή, στο Περδικόνερο 

 Αχυρόλεσκα ή Χοιρόλεσκα, κοντά στο ποτάμι

 Νεραϊδοσπηλιά. Θέση Ποντικιδέ Σχιστό

 Γαλανά Σπηλιάρια, κοντά στο Κατωχώρι, στην Ποντικηδέ

 Ξωτικόσπηλιο, κάτω από Ποντικηδέ, κοντά στο 

 Τρυπητή, ψηλά, κοντά στο φαράγγι

 Πάνω Χόβολη, ανατολικά Κατωχωρίου, υψ. 330μ., προς φαράγγι

 Κάτω Χόβολη, κάτω από την προηγούμενη 310 μ. υψ., με Βενετσιάνικη στέρνα μέσα

 Ανθρωπόσπηλιος ή Χάλαρα, θέση Καπρακώστα Κατωχώρι

 Ανεμοσπηλέ, Κατωχώρι 

 Ντρύ Πόρος θέση Χωραφάκια Κατωχώρι

 Μουλαρότρυπα, Ανατολ., πάνω από φαράγγι

 Τσούπαινα, θέση Χωραφάκια Κατωχώρι

 Σπηλιαράκι, στο Ποροφάραγγο Κατωχώρι

 Αγιασμάτσι. Ψηλά, βόρεια από Κατωχώρι

 Εγγλέζω σπήλαιο, Κατωχώρι, όπου το 1941 κρυβόταν 

 Κόκκινου Νερού, Κατωχώρι. 
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ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

Επιπλέον των ανωτέρω, στην ευρύτερη περιοχή μελέτης - σύμφωνα με τη βιβλιογραφία 

πληθώρα σπηλαίων, τα περισσότερα από τα οποία δεν έχουν ακόμα εξερευνηθεί από τους αρμόδιους φορείς.

 - Φαράγγι 

Γραι Σπηλέ, Β. Μαλάξας υψ. 200 μ. 

Νεραϊδόσπηλιος, στα Σκιναύλοχα - Αθάνατος  

Σπηλιαράκια, στους Λεπιδόλακκους 

Τρυπητή ή Συκόσπηλιος, θέση φαράγγι 

Αργού σπήλιο, φαράγγι, θέση Βασίλη το Σκαλί 

Του Αράπη η Τρύπα. Σπηλαιοβάραθρο στην ομώνυμη θέση, Φαράγγι Κακαλιάνοι, δυο σπήλαια.

Σιδερόσπηλιος, βόρεια του όρους Μαλάξα 

Αχυρόσπηλιος, ανατολικά προς Μεγάλα Χωράφια 

Κεράτιδε, Ν.Δ., υψόμ. 200 μ., τοποθεσία Λιδές 

Αχλαδόλακκοι, Β. Α. υψόμ. 200 μ. 

Του Καρεφύλη η Τρύπα. Βάραθρο Ν.Δ. Μαλάξας υψόμ. 500 βάθος κατακόρυφο 27 μέτρα. Το 

Περδικόνερο, κοντά στο Κατωχώρι 

Αχυρόλεσκα ή Χοιρόλεσκα, κοντά στο ποτάμι 

Νεραϊδοσπηλιά. Θέση Ποντικιδέ Σχιστό 

Γαλανά Σπηλιάρια, κοντά στο Κατωχώρι, στην Ποντικηδέ 

Ξωτικόσπηλιο, κάτω από Ποντικηδέ, κοντά στο ποτάμι 

Τρυπητή, ψηλά, κοντά στο φαράγγι 

Πάνω Χόβολη, ανατολικά Κατωχωρίου, υψ. 330μ., προς φαράγγι 

Κάτω Χόβολη, κάτω από την προηγούμενη 310 μ. υψ., με Βενετσιάνικη στέρνα μέσα

Ανθρωπόσπηλιος ή Χάλαρα, θέση Καπρακώστα Κατωχώρι 

ος θέση Χωραφάκια Κατωχώρι 

Μουλαρότρυπα, Ανατολ., πάνω από φαράγγι 

Τσούπαινα, θέση Χωραφάκια Κατωχώρι 

Σπηλιαράκι, στο Ποροφάραγγο Κατωχώρι 

Αγιασμάτσι. Ψηλά, βόρεια από Κατωχώρι 

Εγγλέζω σπήλαιο, Κατωχώρι, όπου το 1941 κρυβόταν Άγγλοι στρατιώτες 

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ  ΣΧΕΔΙΟΥ 
ΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ  ΔΗΜΩΝ ΕΛ. 

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ - 1Η Σ.Σ. Δ.Ε. ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 
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σύμφωνα με τη βιβλιογραφία - υπάρχει 

πληθώρα σπηλαίων, τα περισσότερα από τα οποία δεν έχουν ακόμα εξερευνηθεί από τους αρμόδιους φορείς. 

Του Αράπη η Τρύπα. Σπηλαιοβάραθρο στην ομώνυμη θέση, Φαράγγι Κακαλιάνοι, δυο σπήλαια. 

Του Καρεφύλη η Τρύπα. Βάραθρο Ν.Δ. Μαλάξας υψόμ. 500 βάθος κατακόρυφο 27 μέτρα. Το 

Κάτω Χόβολη, κάτω από την προηγούμενη 310 μ. υψ., με Βενετσιάνικη στέρνα μέσα 



 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

 

 

 Χαμωτό Σπηλιάρι, Β.Α. από το Κατωχώρι στα Σελάκια

 Του Ψαρά ή Τρύπα, στο κτήμα Ψαρά, Φαράσι

 Αχυρόσπηλιος στο φαράγγι 

 Σφακιανό σπηλιάρι. Ίσως σπηλαιοβάραθρο

 Μακρές Σπήλιος στα Σελάκια 

 Σπηλιάρι, στα Σελάκια, που καπνίζει τον χειμώνα

 Τσικαλόσπηλιος στην έξοδο του (φαραγγιού αριστερά

 Τέσσερα ανώνυμα σπήλαια, στον δρόμο Μαλάξας 

Περιοχή Δρακόνας 

 Γρε Σπηλιά, θέση Πέραμα Κεράς Β.Δ. 

 Πάνω Γρε Σπηλιά, Ομώνυμη θέση Ν.Δ. 

 Κάτω Γρε Σπηλιά ή Νεραϊδοσπηλιά, στη 

 Γρε Σπηλιά στη Λάμια, βάραθρο 

 Βσλιανού ή Τρύπα, Βάραθρο 

 Κακή Σκάλα, Βάραθρο όπου σι αντάρτες κατά την Γερμανική κατοχή ε'ριξαν δυο Σουμπερίτες (προδότες)

 Τρύπα. Στη θε'ση Τσουνος Κουτσουρελά

 Του Φτερέ ο Σπήλιος. Ομώνυμη θέση Ν.Δ. 

 Χοιρόσπηλιος, θέση Κόλυμπος Δρακό

 Ατζιγγανόσπηλιος, θέση Φρυγάνι 

 Του Δια το Σπήλιο (Λιατόσπηλιος), Β. 

 Νερόσπηλιος ή Νεροσπηλιάρι, θέση Λάμια υψόμ. 1000 μ.

 Νερότρυπα, Ν. Δρακόνας υψόμ. 730 μ. μήκος 70 μ.

 Του Τζούγκαρη ο Σπήλιος, θέση Αγκινάρες 

 Του Σταμάτη ο Σπήλιος, θέση  Ρίζα Σταμάτη στα Κερατόπουλα 

 Καντινότρυπα ή Φούρνος, θέση Μοναχό Κυπαρίσσι 

 Ανεμοσπηλιά, πλάι Δρακόνας 

 Τσούνος, θέση παλιό Λιοτριβίδιο Δρακό

 Του Σάνταλου σπήλιος, ομώνυμη θέση 

 Κισσόσπηλιος, θέση Κοπροκεφάλα 

Περιοχή Κάμπου - Μαδάρου 

 Του Γαρμπιδονικόλα ή Τσ' Αλώνας η Τρύπα. Στο σπίτι των Γαρμπιδάκηδων Κάμποι

 Περιστερόσπηλιος στην Τσακίστρα

 Του Κωστή η Τρύπα, στο πλάι του Κωστή, Κάμποι υψόμ. 600 μ.

 Ατζιγγανόσπηλιος, στο Λάκκο, στο Μαδαρό

 Πλακόσπηλιος, στον Αη Γιάννη Μαδαρό

 Αγίου Αντωνίου, στο Φτερόλακκο Κάμπων

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ  
(Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ  
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

 
ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

Χαμωτό Σπηλιάρι, Β.Α. από το Κατωχώρι στα Σελάκια 

Του Ψαρά ή Τρύπα, στο κτήμα Ψαρά, Φαράσι 

Σφακιανό σπηλιάρι. Ίσως σπηλαιοβάραθρο 

Σπηλιάρι, στα Σελάκια, που καπνίζει τον χειμώνα 

ηλιος στην έξοδο του (φαραγγιού αριστερά 

Τέσσερα ανώνυμα σπήλαια, στον δρόμο Μαλάξας - Νεροκούρου 

Γρε Σπηλιά, θέση Πέραμα Κεράς Β.Δ. Δρακόνας υψόμ. 500 μ. 

Πάνω Γρε Σπηλιά, Ομώνυμη θέση Ν.Δ. Δρακόνας υψόμ. 800 μ. 

Κάτω Γρε Σπηλιά ή Νεραϊδοσπηλιά, στη Δρακόνα. 

Κακή Σκάλα, Βάραθρο όπου σι αντάρτες κατά την Γερμανική κατοχή ε'ριξαν δυο Σουμπερίτες (προδότες)

Τρύπα. Στη θε'ση Τσουνος Κουτσουρελά 

. Ομώνυμη θέση Ν.Δ. Δρακόνας υψόμ. 600 μ. 

Δρακόνας 

Δρακόνας, Σπηλαιοβάραθρο 30 μ. 

Του Δια το Σπήλιο (Λιατόσπηλιος), Β. Δρακόνας υψ. 480 μ. 

Νερόσπηλιος ή Νεροσπηλιάρι, θέση Λάμια υψόμ. 1000 μ. 

νας υψόμ. 730 μ. μήκος 70 μ. 

Του Τζούγκαρη ο Σπήλιος, θέση Αγκινάρες Δρακόνας 

Του Σταμάτη ο Σπήλιος, θέση  Ρίζα Σταμάτη στα Κερατόπουλα Δρακόνας 

Καντινότρυπα ή Φούρνος, θέση Μοναχό Κυπαρίσσι Δρακόνας 

Δρακόνας 

Του Σάνταλου σπήλιος, ομώνυμη θέση Δρακόνας 

Κισσόσπηλιος, θέση Κοπροκεφάλα Δρακόνας 

Του Γαρμπιδονικόλα ή Τσ' Αλώνας η Τρύπα. Στο σπίτι των Γαρμπιδάκηδων Κάμποι 

α 

Του Κωστή η Τρύπα, στο πλάι του Κωστή, Κάμποι υψόμ. 600 μ. 

Ατζιγγανόσπηλιος, στο Λάκκο, στο Μαδαρό 

Πλακόσπηλιος, στον Αη Γιάννη Μαδαρό 

Αγίου Αντωνίου, στο Φτερόλακκο Κάμπων 

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ  ΣΧΕΔΙΟΥ 
ΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ  ΔΗΜΩΝ ΕΛ. 

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ - 1Η Σ.Σ. Δ.Ε. ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 
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Κακή Σκάλα, Βάραθρο όπου σι αντάρτες κατά την Γερμανική κατοχή ε'ριξαν δυο Σουμπερίτες (προδότες) 

 



 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

 

 

 Χωστή, στη θέση Χεράδι Τσακίστρας

 Χώνος, στην Τσακίστρα 

 Κουτσακιά, βάραθρο στην Τσακίστρα

 Μποντελότρυπα θέση Βατόλακκοι Β. Κάμπων υψ. 700 μ.

 Του Λιονή η Τρύπα στους Κάμπους

 Ανταρτόσπηλιος στους Κάμπους 

 Αγριμότρυπα στην Κεφάλα, Μαδαρό

Περιοχή Παναγιά - Λούλος - Γερο Λάκκος

 Κορακιάς θέσης Κορακιά Διγενή Β. Αχλάδας υψ. 450 μ. μήκος 70 μ.

 Νερότρυπα σπηλαιοβάραθρο στη θέση Φρυγάνι 

 Σπηλιάρα Ν.Δ. Ασύλου υψόμ. 600 μ. μήκος 50 μ.

 Σκώλακας μεγάλο βάραθρο στη θέση Μαραθοκεφάλα, Νότια της Παναγίας, υψόμ. 450 μ. Αρχή 

εξερευνήσεως μας 1960 

 Χασάνηδων Σπήλιος. Ομώνυμη θέση στην Παναγιά

 Του Κούμαρου η Τρύπα. Βάραθρο βόρεια Αχλάδων υψόμ. 450 μ. Λούλος

 Χωστού το Σπηλιάρι. Στο Ποροφάραγγο Αλετρσυβάρι

 Καλογρές ο Σπήλιος. Λούλος 

 Κάτω Τρύπα Φρυγανίου. θέση Κάτω φαράγγι Παναγιάς

 Σπηλιάρα στο κάτω φαράγγι Παναγιάς

 Φρυγανιού ο Σπηλιος. Φρυγάνι Ασύλου

 Κοπράνι. Στη θέση Χάλαρο Παναγιάς

 Χαλασμένου Σπηλιάρι. Στην θέση Χαλασμένο Παναγιάς

 Παναχλάδας, Στον Αη Γιώργη Αλετρσυβάρι

Περιοχή Σκουραχλάδα - Ψυχρό Πηγάδι

 Χαϊνόσπηλιος πριν το Ψυχρό Πηγάδι νότια μεγάλο Ορμητή

 Δίπορο κοντά στο Λιβαδερό με δυο εισόδους

 Αχερότρυπα στη Σκουραχλάδα 

 Μαύρο Σπηλιάρι στη Θυμιά 

 Του Γέρο η Τρύπα, Θέση Αμυγδάλλοι στο Αλωνάκι

 Κέραμος στο Τσιχλοπήγαδο 

 Τση Χειλούς το Αυλόχι, θέση Αυλόχι Σκουραχλάδας

 Τση Χωστής, στο Αλωνάκι 

 Σκοτεινή σπηλιά, θέση Σκαλί στο Αλωνάκι

 Ανεμόσπηλιο, θέση Ντρυς Γέρο Λάκκου

 Σπηλιαράκι, Ομώνυμη θέση Γ. Λάκκου

 Πάνω Νερότρυπα, Στην Ψαρή κορφή με διαρκή σταγονοροή.

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ  
(Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ  
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

 
ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

Χωστή, στη θέση Χεράδι Τσακίστρας 

σακίστρα 

Μποντελότρυπα θέση Βατόλακκοι Β. Κάμπων υψ. 700 μ. 

Του Λιονή η Τρύπα στους Κάμπους 

Αγριμότρυπα στην Κεφάλα, Μαδαρό 

Γερο Λάκκος 

Κορακιάς θέσης Κορακιά Διγενή Β. Αχλάδας υψ. 450 μ. μήκος 70 μ. 

Νερότρυπα σπηλαιοβάραθρο στη θέση Φρυγάνι - Χασάνηδων Ν.Δ. από Λούλο υψόμ. 600 μ. βάθος 28 μ.

Σπηλιάρα Ν.Δ. Ασύλου υψόμ. 600 μ. μήκος 50 μ. 

Σκώλακας μεγάλο βάραθρο στη θέση Μαραθοκεφάλα, Νότια της Παναγίας, υψόμ. 450 μ. Αρχή 

Σπήλιος. Ομώνυμη θέση στην Παναγιά 

Του Κούμαρου η Τρύπα. Βάραθρο βόρεια Αχλάδων υψόμ. 450 μ. Λούλος 

Χωστού το Σπηλιάρι. Στο Ποροφάραγγο Αλετρσυβάρι 

Κάτω Τρύπα Φρυγανίου. θέση Κάτω φαράγγι Παναγιάς 

Παναγιάς 

Φρυγανιού ο Σπηλιος. Φρυγάνι Ασύλου 

Κοπράνι. Στη θέση Χάλαρο Παναγιάς 

Χαλασμένου Σπηλιάρι. Στην θέση Χαλασμένο Παναγιάς 

Παναχλάδας, Στον Αη Γιώργη Αλετρσυβάρι 

χρό Πηγάδι 

Χαϊνόσπηλιος πριν το Ψυχρό Πηγάδι νότια μεγάλο Ορμητήριο Χαϊνηδων εξερευν. 2002.

Δίπορο κοντά στο Λιβαδερό με δυο εισόδους 

Του Γέρο η Τρύπα, Θέση Αμυγδάλλοι στο Αλωνάκι 

Τση Χειλούς το Αυλόχι, θέση Αυλόχι Σκουραχλάδας 

Σκοτεινή σπηλιά, θέση Σκαλί στο Αλωνάκι 

Ανεμόσπηλιο, θέση Ντρυς Γέρο Λάκκου 

Σπηλιαράκι, Ομώνυμη θέση Γ. Λάκκου 

Πάνω Νερότρυπα, Στην Ψαρή κορφή με διαρκή σταγονοροή. 

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ  ΣΧΕΔΙΟΥ 
ΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ  ΔΗΜΩΝ ΕΛ. 

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ - 1Η Σ.Σ. Δ.Ε. ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 
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Χασάνηδων Ν.Δ. από Λούλο υψόμ. 600 μ. βάθος 28 μ. 

Σκώλακας μεγάλο βάραθρο στη θέση Μαραθοκεφάλα, Νότια της Παναγίας, υψόμ. 450 μ. Αρχή 

ριο Χαϊνηδων εξερευν. 2002. 



 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

 

 

 Κάτω Νερότρυπα. Στην ίδια περιοχή

 Του Αναγνώστη ο Ντάφκος, περιοχή Θυμόλακκα

 Τρύπα του Περιστερέ. Στην Ψαρή

 Ανώνυμα μικρά δυο σπήλια στα Γιοφύρια κορφής Μαύρη

 Νεροσπηλιά. Πάνω από το Ψυχρό Πηγάδι. Εδώ έβαζαν τα τυριά οι Δημοτάκηδες.

 Ανθρωποσπηλιά στη θέση Καπρακώστα.

 Κάπνικα η Καπνιστό σπηλιάρι στην Πλατυβόλα

 Δεκάδες μικροί ή μεγάλοι τάφκοι στην περιοχή κορυφής Ψαρή λίγοι από του οποίους εξερευνήθηκαν 

πρόσφατα από την σπηλαιολογική ομάδα 

 

 Μιτάτα (παλιά τυροκομεία) 

θολωτές με χαμηλή είσοδο, χτισμέν

στεγάζονταν Μιτάτα ή απλώς οι βοσκοί της Μαδάρας

Μιτάτο στο Καστρί στο Λάκκο (Βόλικα).

βόρεια του μιτάτου Παλιόκουμος που βρίσκεται πάνω στο σελί Καστρί ή Καπέλο, 

μιτατοκάθισμα από θαυμάσιους κούμους, που δυστυχώς έχουν αρχίσει να καταρρέουν. Είναι χτισμένοι στην 

βόρεια άκρη της κορυφογραμμής και σε μια τοποθεσία, απ' όπου η θέα είναι ανεπανάληπτη. Η ευκολότερη 

άνοδος ως αυτό πραγματοποιείται από το τελείωμα του δρόμου προς Βόλικα, με πορεία Β.Α. δέκα λεπτών.

Το υψόμετρο εδώ είναι 1.250 μέτρα. Εδώ τυροκομούσαν από την οικογένεια Γελασάκηδων και άλλων 

μέχρι τα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια.

Ο πρώτος κούμος που συναντάει κανείς

εσωτερικά. Στο εσωτερικό του υπάρχουν ακόμη πεζούλες και πέτρινο τραπέζι

και νότια δίπλα μεγάλη κούρτα (No 1) με κουμάκι, προφανώς σκυλόκουμος 

ο κούμος No 4, με εξωτερική περίμετρο 12 μέτρα και εσωτερικές διαστάσεις 2,5 Χ 3 μέτρα και ύψος 2,20 μ. 

Εφαπτόμενος αυτού είναι ο κούμος 

αυτόν, βόρεια, εφαπτόμενος μικρός και χαμη

πιθανώς να εκτρέφονταν χοίροι. Λίγο πιο βόρεια διακρίνονται ίχνη από τείχισμα, που πιθανώς ήταν είδος 

οχύρωσης άγνωστου χρήστη ή και των βοσκών (7). Όλες οι είσοδοι των κούμων είναι από ανατολικά.

Κανείς από τους παλιούς της περιοχής δεν γνωρίζει για πόσο διάστημα και πότε λειτούργησε αυτό το 

μιτάτο και ίσως είναι από τα παλαιοτέρα της Κεραμιανής Μαδάρας

Μιτάτο στο Μονόγκρεμνο. 

στροφή συναντάται αριστερά μια ανοιχτή μάντρα προβάτων με ταΐστρες. Από εκεί αρχίζει μονοπάτι στην 

πλαγιά, στο Τουρκόπλαγο ή Καστρόπλαγο (7 χλμ. από Μαδαρό), που με πεζοπο

μας οδηγεί σε μια τοποθεσία-πραγματικό οχυρό, όπου το μονοπάτι τε

βουνού αυτού. 
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ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

Κάτω Νερότρυπα. Στην ίδια περιοχή 

Του Αναγνώστη ο Ντάφκος, περιοχή Θυμόλακκα 

του Περιστερέ. Στην Ψαρή 

Ανώνυμα μικρά δυο σπήλια στα Γιοφύρια κορφής Μαύρη 

Νεροσπηλιά. Πάνω από το Ψυχρό Πηγάδι. Εδώ έβαζαν τα τυριά οι Δημοτάκηδες. 

Ανθρωποσπηλιά στη θέση Καπρακώστα. 

Κάπνικα η Καπνιστό σπηλιάρι στην Πλατυβόλα 

φκοι στην περιοχή κορυφής Ψαρή λίγοι από του οποίους εξερευνήθηκαν 

πρόσφατα από την σπηλαιολογική ομάδα  

Μιτάτα (παλιά τυροκομεία) - Κούμοι (πέτρινες καλύβες της Μαδάρας, συνήθως 

με χαμηλή είσοδο, χτισμένες με μεγάλη τέχνη όπου παλαιότερα 

στεγάζονταν Μιτάτα ή απλώς οι βοσκοί της Μαδάρας) 

Μιτάτο στο Καστρί στο Λάκκο (Βόλικα). Βορειοανατολικά του ορειβατικού καταφυγίου Βο

βόρεια του μιτάτου Παλιόκουμος που βρίσκεται πάνω στο σελί Καστρί ή Καπέλο, συναντ

μιτατοκάθισμα από θαυμάσιους κούμους, που δυστυχώς έχουν αρχίσει να καταρρέουν. Είναι χτισμένοι στην 

βόρεια άκρη της κορυφογραμμής και σε μια τοποθεσία, απ' όπου η θέα είναι ανεπανάληπτη. Η ευκολότερη 

αι από το τελείωμα του δρόμου προς Βόλικα, με πορεία Β.Α. δέκα λεπτών.

Το υψόμετρο εδώ είναι 1.250 μέτρα. Εδώ τυροκομούσαν από την οικογένεια Γελασάκηδων και άλλων 

μέχρι τα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια. 

συναντάει κανείς (No 2) έχει διαστάσεις ελλειπτικές 2,50 Χ 3,5 και ύψος 2,60 μ. 

εσωτερικά. Στο εσωτερικό του υπάρχουν ακόμη πεζούλες και πέτρινο τραπέζι. Υπάρχει προθάλαμος αξιόλογος 

1) με κουμάκι, προφανώς σκυλόκουμος (No 3). Έξι μέτρα βόρεια βρίσκεται 

4, με εξωτερική περίμετρο 12 μέτρα και εσωτερικές διαστάσεις 2,5 Χ 3 μέτρα και ύψος 2,20 μ. 

Εφαπτόμενος αυτού είναι ο κούμος - τυρόσπιτο No 5, με μικρή είσοδο 0,50 Χ 0,70 μ. και ακόμη δίπλα σε 

αυτόν, βόρεια, εφαπτόμενος μικρός και χαμηλός ο No 6, διαστάσεων 1,80 Χ 1,50 και ύψος 1,50 μ., στον οποίο 

πιθανώς να εκτρέφονταν χοίροι. Λίγο πιο βόρεια διακρίνονται ίχνη από τείχισμα, που πιθανώς ήταν είδος 

στη ή και των βοσκών (7). Όλες οι είσοδοι των κούμων είναι από ανατολικά.

από τους παλιούς της περιοχής δεν γνωρίζει για πόσο διάστημα και πότε λειτούργησε αυτό το 

μιτάτο και ίσως είναι από τα παλαιοτέρα της Κεραμιανής Μαδάρας. 

 Στον ορεινό δρόμο από Μαδαρό προς Βόλικα και στην τελευταία με

αριστερά μια ανοιχτή μάντρα προβάτων με ταΐστρες. Από εκεί αρχίζει μονοπάτι στην 

πλαγιά, στο Τουρκόπλαγο ή Καστρόπλαγο (7 χλμ. από Μαδαρό), που με πεζοπορία δέκα λεπτών ανατολικά 

πραγματικό οχυρό, όπου το μονοπάτι τελειώνει στην άκρη της πλαγιάς και του 
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φκοι στην περιοχή κορυφής Ψαρή λίγοι από του οποίους εξερευνήθηκαν 

της Μαδάρας, συνήθως 

με μεγάλη τέχνη όπου παλαιότερα 

Βορειοανατολικά του ορειβατικού καταφυγίου Βολικά και 

συναντάται ένα συγκρότημα-

μιτατοκάθισμα από θαυμάσιους κούμους, που δυστυχώς έχουν αρχίσει να καταρρέουν. Είναι χτισμένοι στην 

βόρεια άκρη της κορυφογραμμής και σε μια τοποθεσία, απ' όπου η θέα είναι ανεπανάληπτη. Η ευκολότερη 

αι από το τελείωμα του δρόμου προς Βόλικα, με πορεία Β.Α. δέκα λεπτών. 

Το υψόμετρο εδώ είναι 1.250 μέτρα. Εδώ τυροκομούσαν από την οικογένεια Γελασάκηδων και άλλων 

εις ελλειπτικές 2,50 Χ 3,5 και ύψος 2,60 μ. 

Υπάρχει προθάλαμος αξιόλογος 

Έξι μέτρα βόρεια βρίσκεται 

4, με εξωτερική περίμετρο 12 μέτρα και εσωτερικές διαστάσεις 2,5 Χ 3 μέτρα και ύψος 2,20 μ. 

5, με μικρή είσοδο 0,50 Χ 0,70 μ. και ακόμη δίπλα σε 

διαστάσεων 1,80 Χ 1,50 και ύψος 1,50 μ., στον οποίο 

πιθανώς να εκτρέφονταν χοίροι. Λίγο πιο βόρεια διακρίνονται ίχνη από τείχισμα, που πιθανώς ήταν είδος 

στη ή και των βοσκών (7). Όλες οι είσοδοι των κούμων είναι από ανατολικά. 

από τους παλιούς της περιοχής δεν γνωρίζει για πόσο διάστημα και πότε λειτούργησε αυτό το 

Στον ορεινό δρόμο από Μαδαρό προς Βόλικα και στην τελευταία μεγάλη 

αριστερά μια ανοιχτή μάντρα προβάτων με ταΐστρες. Από εκεί αρχίζει μονοπάτι στην 

ρία δέκα λεπτών ανατολικά 

λειώνει στην άκρη της πλαγιάς και του 
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Στη ανατολική άκρη του γκρεμνού, στην τοποθεσία Μονόγκρεμνος, είναι χτισμένο μιτάτο που έχει την 

ίδια ονομασία. Αποτελείται από ένα θαυμάσιο κούμο θολωτό, χτισμένο με σχιστολιθικές πλάκες κατά το 

εκφορικό σύστημα, και νότια παραλληλόγραμμο κτίσμα τριών δωματίων, με οροφή από ξύλινα δοκάρια και 

χώμα. που έχει σχεδόν καταρρεύσει. 

Το υψόμετρο είναι γύρω στα 

ποιμενικός οικισμός με θαυμάσια κτίσματα κούμων.

από τ' Αμπέλια διανοίγεται η κοιλάδα του Θυμόλακα και βόρεια, από την κορυφή, έχουμε ωραία θέα.

Στην διαδρομή από τέρμα δρόμου Βόλικα προς Αμπέλια, αριστερά, υπάρχει περιφραγμένος με θαυμ

ξερολιθιά χώρος (εργασία σκληρή μηνών), όπου ίσως υπήρχε αμπέλι παλιότερα. Η πε

κυπαρίσσια. 

Στα μιτάτα στα Αμπέλια τυροκομούσαν συστηματικά μέχρι την περίοδο της Γερμανοκατοχής, οπότε 

είχαν ανατιναχθεί από τους κατακτητές οι περισσότε

Μιτατοκάθισμα Κατσουλέδω (Νοτιοδυτικά).

μεγαλύτερους κούμους στα Λευκά Όρη και έναν από τους τρεις διώ

του σχεδίου, που είναι γνωστός και σαν του Κατσουλέ ή Κατσουλέδω.

Οι διαστάσεις του είναι 4,5 Χ 3,7 μ. (δεν είναι τελείως κυκλικός) και έχει ύψος πέντε μέτρων. Στα δύο 

μέτρα από το έδαφος υπήρχαν ξύλινα δοκάρια, που δημιουργούσαν ένα είδος παταριού 

τις αχυροτροφές ή διέμεναν. Έχει εσωτερική πεζούλα σχεδόν σε ολόκληρο τον κύκλο του και η εξωτερική όψη 

του είναι όψη θόλου πραγματικά υψηλού.

προσκολλημένος στον Β και με χωριστή είσοδο, είναι ακριβ

μέτρων. Οι δύο κούμοι έχουν κοινό προθάλαμο κτισμένο με ξερολιθιά και ορθογώνιο, σε διαστάσεις 6 Χ 3

μέτρα και από αυτόν τον προθάλαμο 

κούμο έχει φτιαχτεί μια πολύ περιποιημένη κούρτα, με πλάκες, δια

πολύ κοντά στο μεγάλο κούμο (Β) διανοίγεται στο έδαφος η τυρότρυπα, που δεν είναι εύκολα ορατή λόγω 

απόφραξης και βλάστησης. 

Χρησιμοποιούνταν από τους Κατσο

Μιτατοκάθισμα Ποντικομανόλη (Συγκρότημα Βορειο

θαυμαστό συγκρότημα κούμων με αυλές και πεζούλες από σχιστόπλακες και σχιστόλιθους. Είναι μεγάλη 

απώλεια η πλήρης κατάρρευσή του, που

ανατιναχθεί από τους κατακτητές. Αποτελείται από πέντε υπέροχους κούμους, με

μεγάλο κούμο (Β στο σχέδιο). Διάμετρος 4 μέτρα, απολύτως κυκλικός, με πεζούλα γύρω εσ

αποτελούσε τον κούμο διαμονής. Στο συγκρότημα των τριών θολωτών συνεχόμενων κούμων, τον Α του 

σχεδίου. Κυκλικός διαμέτρου 3,30 με πεζούλα κυκλικά (4,20 Χ 3 Χ 3 μ.). Πρέπει να ήταν ο τυρόκουμος 

(τυροκομείο). Τον κούμο ΕΙ, κεντρικό. Διάμε

τελούσε το τυρόσπιτο και είναι πολύ καλά διατηρημένος. Διαστάσεις εισόδου 0,40 Χ 0,50 μ.

(δεξιό-βόρειο). Διάμετρος 4 μέτρα, απόλυτα κυκλικός και εξωτερική διάμετρος 6 μέτρα, προσκολλημ
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ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

Στη ανατολική άκρη του γκρεμνού, στην τοποθεσία Μονόγκρεμνος, είναι χτισμένο μιτάτο που έχει την 

ίδια ονομασία. Αποτελείται από ένα θαυμάσιο κούμο θολωτό, χτισμένο με σχιστολιθικές πλάκες κατά το 

ό σύστημα, και νότια παραλληλόγραμμο κτίσμα τριών δωματίων, με οροφή από ξύλινα δοκάρια και 

 

Το υψόμετρο είναι γύρω στα 1.300 μ. Το τυρόσπιτο είναι δίπλα στον μεγάλο κούμο

σματα κούμων. Δεν αποκλείται προχριστιανική χρήση του χώρου. Δυτικά 

λάδα του Θυμόλακα και βόρεια, από την κορυφή, έχουμε ωραία θέα.

Στην διαδρομή από τέρμα δρόμου Βόλικα προς Αμπέλια, αριστερά, υπάρχει περιφραγμένος με θαυμ

ξερολιθιά χώρος (εργασία σκληρή μηνών), όπου ίσως υπήρχε αμπέλι παλιότερα. Η πε

Αμπέλια τυροκομούσαν συστηματικά μέχρι την περίοδο της Γερμανοκατοχής, οπότε 

είχαν ανατιναχθεί από τους κατακτητές οι περισσότεροι κούμοι. Μετά χρησιμοποιήθηκαν κατά περιόδους

Μιτατοκάθισμα Κατσουλέδω (Νοτιοδυτικά). Στο μιτατοκάθισμα αυτό 

μεγαλύτερους κούμους στα Λευκά Όρη και έναν από τους τρεις διώροφους (με οντά-πατάρι). Είναι ο κούμος Β 

είναι γνωστός και σαν του Κατσουλέ ή Κατσουλέδω. 

Οι διαστάσεις του είναι 4,5 Χ 3,7 μ. (δεν είναι τελείως κυκλικός) και έχει ύψος πέντε μέτρων. Στα δύο 

μέτρα από το έδαφος υπήρχαν ξύλινα δοκάρια, που δημιουργούσαν ένα είδος παταριού 

αχυροτροφές ή διέμεναν. Έχει εσωτερική πεζούλα σχεδόν σε ολόκληρο τον κύκλο του και η εξωτερική όψη 

του είναι όψη θόλου πραγματικά υψηλού. Ο διπλανός και κολλητός κούμος (Α) που είναι αυτοτελής αλλά 

προσκολλημένος στον Β και με χωριστή είσοδο, είναι ακριβώς κυκλικός, με διαστάσεις 3X3 και ύψος 2,50 

Οι δύο κούμοι έχουν κοινό προθάλαμο κτισμένο με ξερολιθιά και ορθογώνιο, σε διαστάσεις 6 Χ 3

μέτρα και από αυτόν τον προθάλαμο υπάρχει πρόσβαση στις εισόδους και των δύο. Δίπλα ακριβώς από τον Α 

ο έχει φτιαχτεί μια πολύ περιποιημένη κούρτα, με πλάκες, διαστάσεων περίπου 11X5 μέτρα.

πολύ κοντά στο μεγάλο κούμο (Β) διανοίγεται στο έδαφος η τυρότρυπα, που δεν είναι εύκολα ορατή λόγω 

Χρησιμοποιούνταν από τους Κατσουλήδες (Κατσουλάκηδες) και από άλλους. 

Μιτατοκάθισμα Ποντικομανόλη (Συγκρότημα Βορειο-ανατολικό εξωτερικό).

θαυμαστό συγκρότημα κούμων με αυλές και πεζούλες από σχιστόπλακες και σχιστόλιθους. Είναι μεγάλη 

απώλεια η πλήρης κατάρρευσή του, που έχει ξεκινήσει από την περίοδο της Γερμανικής κα

ανατιναχθεί από τους κατακτητές. Αποτελείται από πέντε υπέροχους κούμους, μεγάλη κούρτα και αυλές

μεγάλο κούμο (Β στο σχέδιο). Διάμετρος 4 μέτρα, απολύτως κυκλικός, με πεζούλα γύρω εσ

Στο συγκρότημα των τριών θολωτών συνεχόμενων κούμων, τον Α του 

μέτρου 3,30 με πεζούλα κυκλικά (4,20 Χ 3 Χ 3 μ.). Πρέπει να ήταν ο τυρόκουμος 

Τον κούμο ΕΙ, κεντρικό. Διάμετρος 3,80 με πάχος τοιχώματος σχεδόν 1,50 μ. Πρέπει να απο

τελούσε το τυρόσπιτο και είναι πολύ καλά διατηρημένος. Διαστάσεις εισόδου 0,40 Χ 0,50 μ.

βόρειο). Διάμετρος 4 μέτρα, απόλυτα κυκλικός και εξωτερική διάμετρος 6 μέτρα, προσκολλημ
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Στη ανατολική άκρη του γκρεμνού, στην τοποθεσία Μονόγκρεμνος, είναι χτισμένο μιτάτο που έχει την 

ίδια ονομασία. Αποτελείται από ένα θαυμάσιο κούμο θολωτό, χτισμένο με σχιστολιθικές πλάκες κατά το 

ό σύστημα, και νότια παραλληλόγραμμο κτίσμα τριών δωματίων, με οροφή από ξύλινα δοκάρια και 

.300 μ. Το τυρόσπιτο είναι δίπλα στον μεγάλο κούμο όπου βρίσκεται 

Δεν αποκλείται προχριστιανική χρήση του χώρου. Δυτικά 

λάδα του Θυμόλακα και βόρεια, από την κορυφή, έχουμε ωραία θέα. 

Στην διαδρομή από τέρμα δρόμου Βόλικα προς Αμπέλια, αριστερά, υπάρχει περιφραγμένος με θαυμάσια 

ξερολιθιά χώρος (εργασία σκληρή μηνών), όπου ίσως υπήρχε αμπέλι παλιότερα. Η περιοχή έχει πολλά 

Αμπέλια τυροκομούσαν συστηματικά μέχρι την περίοδο της Γερμανοκατοχής, οπότε 

ροι κούμοι. Μετά χρησιμοποιήθηκαν κατά περιόδους 

Στο μιτατοκάθισμα αυτό υπάρχει έναν από τους 

πατάρι). Είναι ο κούμος Β 

Οι διαστάσεις του είναι 4,5 Χ 3,7 μ. (δεν είναι τελείως κυκλικός) και έχει ύψος πέντε μέτρων. Στα δύο 

μέτρα από το έδαφος υπήρχαν ξύλινα δοκάρια, που δημιουργούσαν ένα είδος παταριού - οντά, όπου φύλαγαν 

αχυροτροφές ή διέμεναν. Έχει εσωτερική πεζούλα σχεδόν σε ολόκληρο τον κύκλο του και η εξωτερική όψη 

Ο διπλανός και κολλητός κούμος (Α) που είναι αυτοτελής αλλά 

ώς κυκλικός, με διαστάσεις 3X3 και ύψος 2,50 

Οι δύο κούμοι έχουν κοινό προθάλαμο κτισμένο με ξερολιθιά και ορθογώνιο, σε διαστάσεις 6 Χ 3-3,5 

Δίπλα ακριβώς από τον Α 

στάσεων περίπου 11X5 μέτρα. Δυτικά και 

πολύ κοντά στο μεγάλο κούμο (Β) διανοίγεται στο έδαφος η τυρότρυπα, που δεν είναι εύκολα ορατή λόγω 

ανατολικό εξωτερικό). Ένα πραγματικά 

θαυμαστό συγκρότημα κούμων με αυλές και πεζούλες από σχιστόπλακες και σχιστόλιθους. Είναι μεγάλη 

έχει ξεκινήσει από την περίοδο της Γερμανικής κατοχής. όταν είχε 

γάλη κούρτα και αυλές: Τον 

μεγάλο κούμο (Β στο σχέδιο). Διάμετρος 4 μέτρα, απολύτως κυκλικός, με πεζούλα γύρω εσωτερικά. Πρέπει να 

Στο συγκρότημα των τριών θολωτών συνεχόμενων κούμων, τον Α του 

μέτρου 3,30 με πεζούλα κυκλικά (4,20 Χ 3 Χ 3 μ.). Πρέπει να ήταν ο τυρόκουμος 

τρος 3,80 με πάχος τοιχώματος σχεδόν 1,50 μ. Πρέπει να απο-

τελούσε το τυρόσπιτο και είναι πολύ καλά διατηρημένος. Διαστάσεις εισόδου 0,40 Χ 0,50 μ. Τον κούμο Ε2 

βόρειο). Διάμετρος 4 μέτρα, απόλυτα κυκλικός και εξωτερική διάμετρος 6 μέτρα, προσκολλημένος και 
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αυτός στον προηγούμενο αλλά με χωριστή είσοδο. Ίσως για όμοια με τον ΕΙ χρήση.

διαστάσεων περίπου 15X5 μέτρων. Την πλακόστρωτη αυλή (Γ σχεδίου).

αυτόν βρίσκεται κούμος που έχει καταρρεύσει η

του Ποντικογιάννη.Έχει κούρτα και στο δάπεδο του είχε την τυρότρυπα. Διαστάσεις 3,5 Χ 3,5 Χ 2,5 μ.

Υπάρχει επίσης μικρός κούμος βόρεια από το μιτατοκάθισμα, στο ύψωμα, που μοιάζει με αναπαυτήριο.

κορυφή Β.-Β.Δ. ονομάζεται Αμπελικό.

Όλοι αυτοί οι κούμοι ανατινάχθηκαν, από τους Γερμανούς κατά την Κατοχή, κατά άλλους επειδή 

κρύβονταν εδώ αντάρτες της αντίστασης και κατά άλλους με υπόδειξη ανθρώπων με τους οποίους είχαν 

βεντέτα οι Ποντικάκηδες. Πληροφορίες αναφέρουν

τις βόμβες τους εδώ. 

Μιτατοκάθισμα Ποντικογιάννη

κούμου (ο οποίος έχει καταπέσει) είναι διαστάσεων 3.5 Χ 3.5 Χ 2.5 μ. ύ

Η τυρότρυπα έχει διανοιχθεί στο δάπεδο του.

Το Καζίνο. Λίγο πριν φτάσει κάποιος

κτίσμα από ξηρολιθοδομή, που οι βοσκοί τού είχαν δώσει την ονομασία «το καζίν

Ο κούμος αυτός αποτελούσε έναν σταθμό για τους Κεραμιανούς που παλιότερα μετέφεραν με τα ζώα 

το χιόνι από τον ντάφκο Μηλέ στην πόλη των Χανίων, αφού τότε δεν υπήρχε ο πάγος ή τα νεότερα ψυγεία. 

Αυτοί, οι χιονάδες, όπως τους ονόμαζαν, αλλά και οι βοσκοί

τσικουδιά τους. Αναστηλώθηκε από τον Μιχ. Ποντικάκη

Ψυχρό Πηγάδι. Καλοφτιαγμένος ασφαλτοστρωμένος δρόμος οδηγεί ως αυτήν την περιοχή από 

Κάμπους (8 χλμ.) ή από Θυμιά, ενώ συνολικά από τα Χανιά η απόσταση είναι

είναι περί τα 1.000-1.100 μ. και τα τελευταία χρόνια ανεγέρθηκε εδώ τουριστικό περίπτερο από τον Δήμο 

Κεραμιών και έφθασε το ηλεκτρικό ρεύμα ως αυτό.

Εκατό μέτρα πιο πάνω από το περίπτερο, το ζεύγος Χαχαρίδη έκτισε το έτος 2000 

του προστάτη βοσκών και ζώων του Αγίου Μόδεστου, όπου κάθε 16 Δεκεμβρίου πραγ

Η ονομασία της περιοχής δόθηκε από το πηγάδι με κατάκρυγιο νερό που βρίσκεται κάτω από τα 

κυπαρίσσια. Γύρω από αυτό κάθε καλοκαίρι 

για τα αιγοπρόβατα. 

Του Πέρο ή του Παπά ο Κούμος.

δέκα λεπτών πεζοπορίας, είναι χτισμένος ένας από τους ωραιότερους κούμους της Μαδάρας 

με σχιστόπλακες και με το εκφορικό σύστημα. Είναι ο κούμος 

ο Κούμος. Τον είχε χτίσει πριν από αρκετά χρονιά ο παπά Νικόλας Περάκης.

Λειτουργούσε μέχρι περίπου το 1970. Κάπο

τους αφόρισε, κατά τις διηγήσεις παλιότερων.

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ  
(Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ  
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

 
ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

αυτός στον προηγούμενο αλλά με χωριστή είσοδο. Ίσως για όμοια με τον ΕΙ χρήση. 

Την πλακόστρωτη αυλή (Γ σχεδίου). Κοντά στον κούμο, Α και Ν.Δ. από 

αυτόν βρίσκεται κούμος που έχει καταρρεύσει η οροφή του (δεν είναι στο σχεδιάγραμμα) και ήταν το μιτάτο 

του Ποντικογιάννη.Έχει κούρτα και στο δάπεδο του είχε την τυρότρυπα. Διαστάσεις 3,5 Χ 3,5 Χ 2,5 μ.

Υπάρχει επίσης μικρός κούμος βόρεια από το μιτατοκάθισμα, στο ύψωμα, που μοιάζει με αναπαυτήριο.

Β.Δ. ονομάζεται Αμπελικό. 

Όλοι αυτοί οι κούμοι ανατινάχθηκαν, από τους Γερμανούς κατά την Κατοχή, κατά άλλους επειδή 

κρύβονταν εδώ αντάρτες της αντίστασης και κατά άλλους με υπόδειξη ανθρώπων με τους οποίους είχαν 

Πληροφορίες αναφέρουν ότι υδροπλάνα ορμώμενα από το λιμάνι της Σούδας έριξαν 

οντικογιάννη. (Ν.Δ του προηγούμενου, πολύ μικρότερο). 

είναι διαστάσεων 3.5 Χ 3.5 Χ 2.5 μ. ύψος, δηλαδή είναι απολύτος κυκλικός. 

Η τυρότρυπα έχει διανοιχθεί στο δάπεδο του. 

φτάσει κάποιος στους κούμους στ' Αμπέλια, δεξιά συναντά

κτίσμα από ξηρολιθοδομή, που οι βοσκοί τού είχαν δώσει την ονομασία «το καζίνο». 

Ο κούμος αυτός αποτελούσε έναν σταθμό για τους Κεραμιανούς που παλιότερα μετέφεραν με τα ζώα 

το χιόνι από τον ντάφκο Μηλέ στην πόλη των Χανίων, αφού τότε δεν υπήρχε ο πάγος ή τα νεότερα ψυγεία. 

Αυτοί, οι χιονάδες, όπως τους ονόμαζαν, αλλά και οι βοσκοί, ξεκουράζονταν στο καζίνο και έπιναν και την 

τσικουδιά τους. Αναστηλώθηκε από τον Μιχ. Ποντικάκη. 

Καλοφτιαγμένος ασφαλτοστρωμένος δρόμος οδηγεί ως αυτήν την περιοχή από 

Κάμπους (8 χλμ.) ή από Θυμιά, ενώ συνολικά από τα Χανιά η απόσταση είναι 30 χιλιόμετρα.

.100 μ. και τα τελευταία χρόνια ανεγέρθηκε εδώ τουριστικό περίπτερο από τον Δήμο 

Κεραμιών και έφθασε το ηλεκτρικό ρεύμα ως αυτό. 

Εκατό μέτρα πιο πάνω από το περίπτερο, το ζεύγος Χαχαρίδη έκτισε το έτος 2000 

του προστάτη βοσκών και ζώων του Αγίου Μόδεστου, όπου κάθε 16 Δεκεμβρίου πραγ

Η ονομασία της περιοχής δόθηκε από το πηγάδι με κατάκρυγιο νερό που βρίσκεται κάτω από τα 

κυπαρίσσια. Γύρω από αυτό κάθε καλοκαίρι έρχονται πολλοί κτηνοτρόφοι, που διατηρούν ανοι

Του Πέρο ή του Παπά ο Κούμος. Βορειοδυτικά, και χαμηλότερα από το εκκλησάκι, σε απόσταση 

πεζοπορίας, είναι χτισμένος ένας από τους ωραιότερους κούμους της Μαδάρας 

με σχιστόπλακες και με το εκφορικό σύστημα. Είναι ο κούμος - μιτάτο των Περήδων (Περάκηδων) ή του Παπά 

Τον είχε χτίσει πριν από αρκετά χρονιά ο παπά Νικόλας Περάκης. Το υψόμετρο είναι 900 μ. 

Λειτουργούσε μέχρι περίπου το 1970. Κάποτε είχαν πάρει ζώα του μιτάτου κάποιοι από το Μαδαρό και εκείνος 

τους αφόρισε, κατά τις διηγήσεις παλιότερων. 

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ  ΣΧΕΔΙΟΥ 
ΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ  ΔΗΜΩΝ ΕΛ. 

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ - 1Η Σ.Σ. Δ.Ε. ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 

Σελ. 120 από 158 

 Την κούρτα (Δ σχεδίου), 

Κοντά στον κούμο, Α και Ν.Δ. από 

οροφή του (δεν είναι στο σχεδιάγραμμα) και ήταν το μιτάτο 

του Ποντικογιάννη.Έχει κούρτα και στο δάπεδο του είχε την τυρότρυπα. Διαστάσεις 3,5 Χ 3,5 Χ 2,5 μ. 

Υπάρχει επίσης μικρός κούμος βόρεια από το μιτατοκάθισμα, στο ύψωμα, που μοιάζει με αναπαυτήριο. Η 

Όλοι αυτοί οι κούμοι ανατινάχθηκαν, από τους Γερμανούς κατά την Κατοχή, κατά άλλους επειδή 

κρύβονταν εδώ αντάρτες της αντίστασης και κατά άλλους με υπόδειξη ανθρώπων με τους οποίους είχαν 

ότι υδροπλάνα ορμώμενα από το λιμάνι της Σούδας έριξαν 

. (Ν.Δ του προηγούμενου, πολύ μικρότερο). Η οροφή του κυρίως 

ψος, δηλαδή είναι απολύτος κυκλικός. 

συναντά ένα παραλληλόγραμμο 

 

Ο κούμος αυτός αποτελούσε έναν σταθμό για τους Κεραμιανούς που παλιότερα μετέφεραν με τα ζώα 

το χιόνι από τον ντάφκο Μηλέ στην πόλη των Χανίων, αφού τότε δεν υπήρχε ο πάγος ή τα νεότερα ψυγεία. 

, ξεκουράζονταν στο καζίνο και έπιναν και την 

Καλοφτιαγμένος ασφαλτοστρωμένος δρόμος οδηγεί ως αυτήν την περιοχή από 

30 χιλιόμετρα. Το υψόμετρο 

.100 μ. και τα τελευταία χρόνια ανεγέρθηκε εδώ τουριστικό περίπτερο από τον Δήμο 

Εκατό μέτρα πιο πάνω από το περίπτερο, το ζεύγος Χαχαρίδη έκτισε το έτος 2000 γραφικό εκκλησάκι 

του προστάτη βοσκών και ζώων του Αγίου Μόδεστου, όπου κάθε 16 Δεκεμβρίου πραγματοποιείται πανηγύρι. 

Η ονομασία της περιοχής δόθηκε από το πηγάδι με κατάκρυγιο νερό που βρίσκεται κάτω από τα 

έρχονται πολλοί κτηνοτρόφοι, που διατηρούν ανοιχτές μάντρες 

Βορειοδυτικά, και χαμηλότερα από το εκκλησάκι, σε απόσταση 

πεζοπορίας, είναι χτισμένος ένας από τους ωραιότερους κούμους της Μαδάρας αυτής, θολωτός 

μιτάτο των Περήδων (Περάκηδων) ή του Παπά 

Το υψόμετρο είναι 900 μ. 

τε είχαν πάρει ζώα του μιτάτου κάποιοι από το Μαδαρό και εκείνος 
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Κατά την Γερμανική κατοχή είχαν καταφύγει στο μιτάτο και κρύβονταν Άγγλοι στρατιώτες και, όταν 

υπήρχε κίνδυνος από Γερμανούς που κατευθύνονταν προ

σπιτιού της στους Κάμπους ένα άσπρο σεντόνι σαν προειδοποίηση.

Γύρω από το μιτάτο έσπερναν, γι' αυτό και υπάρχει 

Η είσοδος του κούμου είναι ανατολικά, με διαστάσεις ύψος 1,75 και 

(διάμετρος) 3,80 Χ 4,50 μ. Ύψος 3.80 μ. Η εκφορά στο πάχος ενός μέτρου τοίχωμα αρ

μ. και εσωτερικά από ύψος 2,5 μ. Σώζονται ακόμη τρία ξύλινα δοκάρια, που φανερώνουν πως υπήρχε στον 

κούμο είδος οντά - παταριού, που θα χρησίμευε για ύπνο ή αποθή

ελάχιστους κούμους με τέτοιο πατάρι 

Ανατολικά υπάρχει φράχτης από πελεκητές πέτρες (ξερολιθιά) καλής τέχνης και ύψους 3 έως 4 μέτρων, 

ενώ δυτικά ερείπια από ξηρολιθικό κτίσμα. Στην πλάκα του υπέρθυρου υπάρχει χάραγμα: "ΠΕΡΑΚΗΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΩΡΙΖΕΙ ΕΤ" και το δυσανάγνωστο έτος. Αρκετά κυπαρίσσια κοσμούν την περιοχή.

Πάνω Κούμος του Παπά. Υπάρχει και άλλος κούμος, γνωστός σαν Πάνω Κούμος του

βρίσκεται στην κορυφή Πάνω Ψαρή της περιοχής Θυμόλακας. Από την τοποθεσία Λάκκος απέχει 30 λεπτά 

πεζοπορίας, είναι θολωτός και αρχίζει να καταρρέει.

Ο Περρόπαπας πριν πολλά χρόνια, επειδή κάποιοι άγνωστοι του έκλεψαν μερικά ζώα, διάβασε αφορισμό 

για όποιον είδε ή έμαθε και οι Κεραμιανοί θεωρούσαν ότι εξ αιτίας αυτού πολλά κακά έπεσαν στους 

ανθρώπους της περιοχής. 

Παλιόκουμος Βόλικα (ή Παπούρα)

Βόλικα, πάνω στο ύψωμα Καστρί ή Καπέλλο είναι χτισμένο το μιτάτο Κο

ή Παλιόκουμος σε υψόμετρο 1.400 μ.

Η θέα προς Αποκόρωνα - ανατολική Κρήτη είναι μοναδική και γι' αυτό όσοι φτάνουν ως το καταφύγιο 

Βόλικα πηγαίνουν και στο μιτάτο. 

Μιτάτο στου Κριγιάρικου τον Λάκκο

αυτήν την κορυφή, συναντάται η τοποθεσία Κριγιάρικου Λάκκος το ομώνυμο μιτάτο

μέτρα.  

Κούμος στο Παχύ Αρμί. Στην τοποθεσία αυτή, που διαθέτει πανοραμική θέα βρίσκεται το Καμαράκ

ένας καλοφτιαγμένος θολωτός κούμο

Κούμος στο Λιβαδερό. (Χρησιμοποιήθηκε σαν μιτάτο)

δρόμος και σε ένα χιλιόμετρο, σε μικρό οροπέδιο, 

κυκλικός κούμος, που, κατά μαρτυρίες, έφτιαξε λίγο πριν τον περασμένο πόλεμο ο Γιάννης 

Στην περιοχή Ψυχρό Πηγάδι 

εγκαταστάσεις της (μιτατοκαθίσματα κ.λχ.) η οικογέ

από την ίδια οικογένεια είναι οι περισσότεροι κτηνοτρόφοι στην περιοχή.

κυκλικός, με διάμετρο 2, μέτρα, ύψος 2 μέτρα και πάχος τοιχώματος ξερολιθιάς 1

κατασκευή και πάνω από την μικρή είσοδο υπάρχει άνοιγμα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ  
(Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ  
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

 
ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

Κατά την Γερμανική κατοχή είχαν καταφύγει στο μιτάτο και κρύβονταν Άγγλοι στρατιώτες και, όταν 

υπήρχε κίνδυνος από Γερμανούς που κατευθύνονταν προς το μιτάτο, η Περάκαινα άπλωνε στο δώμα του 

σπιτιού της στους Κάμπους ένα άσπρο σεντόνι σαν προειδοποίηση. 

Γύρω από το μιτάτο έσπερναν, γι' αυτό και υπάρχει δίπλα και Β.Α. ένα ωραίο αλώνι.

Η είσοδος του κούμου είναι ανατολικά, με διαστάσεις ύψος 1,75 και πλάτος 0,75. Εσωτερική διάσταση 

(διάμετρος) 3,80 Χ 4,50 μ. Ύψος 3.80 μ. Η εκφορά στο πάχος ενός μέτρου τοίχωμα αρ

μ. και εσωτερικά από ύψος 2,5 μ. Σώζονται ακόμη τρία ξύλινα δοκάρια, που φανερώνουν πως υπήρχε στον 

παταριού, που θα χρησίμευε για ύπνο ή αποθήκευση τροφής για τα ζώα. Είναι από τους 

ελάχιστους κούμους με τέτοιο πατάρι - όροφο. 

Ανατολικά υπάρχει φράχτης από πελεκητές πέτρες (ξερολιθιά) καλής τέχνης και ύψους 3 έως 4 μέτρων, 

θικό κτίσμα. Στην πλάκα του υπέρθυρου υπάρχει χάραγμα: "ΠΕΡΑΚΗΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΩΡΙΖΕΙ ΕΤ" και το δυσανάγνωστο έτος. Αρκετά κυπαρίσσια κοσμούν την περιοχή.

Υπάρχει και άλλος κούμος, γνωστός σαν Πάνω Κούμος του

ή Πάνω Ψαρή της περιοχής Θυμόλακας. Από την τοποθεσία Λάκκος απέχει 30 λεπτά 

πεζοπορίας, είναι θολωτός και αρχίζει να καταρρέει. 

Ο Περρόπαπας πριν πολλά χρόνια, επειδή κάποιοι άγνωστοι του έκλεψαν μερικά ζώα, διάβασε αφορισμό 

Κεραμιανοί θεωρούσαν ότι εξ αιτίας αυτού πολλά κακά έπεσαν στους 

απούρα). Ανατολικά και σε μικρή απόσταση (15 λεπτά από το καταφύγιο 

Βόλικα, πάνω στο ύψωμα Καστρί ή Καπέλλο είναι χτισμένο το μιτάτο Κούμοι των Γε

υψόμετρο 1.400 μ. 

ανατολική Κρήτη είναι μοναδική και γι' αυτό όσοι φτάνουν ως το καταφύγιο 

Μιτάτο στου Κριγιάρικου τον Λάκκο. Κατά την ανάβαση από Βόλικα για το 

η τοποθεσία Κριγιάρικου Λάκκος το ομώνυμο μιτάτο

. Στην τοποθεσία αυτή, που διαθέτει πανοραμική θέα βρίσκεται το Καμαράκ

ένας καλοφτιαγμένος θολωτός κούμος και λίγο πιο ψηλά υπάρχει νερό. 

. (Χρησιμοποιήθηκε σαν μιτάτο). Μετά τo ψυχρό Πηγάδι συνέχιζει ο ορει

δρόμος και σε ένα χιλιόμετρο, σε μικρό οροπέδιο, υπάρχει ένας άλλος μικρός αλλά καλο

ατά μαρτυρίες, έφτιαξε λίγο πριν τον περασμένο πόλεμο ο Γιάννης 

Στην περιοχή Ψυχρό Πηγάδι - Λιβαδερό - Θυμόλακκας σε υψόμετρο 1.250μ είχε τις κτηνοτροφικές 

εγκαταστάσεις της (μιτατοκαθίσματα κ.λχ.) η οικογένεια Δημοτάκη από τους Κάμπους 

από την ίδια οικογένεια είναι οι περισσότεροι κτηνοτρόφοι στην περιοχή. Ο κούμος στο Λιβαδερό είναι τελείως 

κυκλικός, με διάμετρο 2, μέτρα, ύψος 2 μέτρα και πάχος τοιχώματος ξερολιθιάς 1- 1,0 μέτρα. Αποτελεί άριστη 

την μικρή είσοδο υπάρχει άνοιγμα-θυρίδα 0,30 Χ 0,40 μ. για αερισμό ή παρατήρηση 

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ  ΣΧΕΔΙΟΥ 
ΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ  ΔΗΜΩΝ ΕΛ. 
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Κατά την Γερμανική κατοχή είχαν καταφύγει στο μιτάτο και κρύβονταν Άγγλοι στρατιώτες και, όταν 

ς το μιτάτο, η Περάκαινα άπλωνε στο δώμα του 

δίπλα και Β.Α. ένα ωραίο αλώνι. 

πλάτος 0,75. Εσωτερική διάσταση 

(διάμετρος) 3,80 Χ 4,50 μ. Ύψος 3.80 μ. Η εκφορά στο πάχος ενός μέτρου τοίχωμα αρχίζει από ύψος του 1,5 

μ. και εσωτερικά από ύψος 2,5 μ. Σώζονται ακόμη τρία ξύλινα δοκάρια, που φανερώνουν πως υπήρχε στον 

κευση τροφής για τα ζώα. Είναι από τους 

Ανατολικά υπάρχει φράχτης από πελεκητές πέτρες (ξερολιθιά) καλής τέχνης και ύψους 3 έως 4 μέτρων, 

θικό κτίσμα. Στην πλάκα του υπέρθυρου υπάρχει χάραγμα: "ΠΕΡΑΚΗΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΩΡΙΖΕΙ ΕΤ" και το δυσανάγνωστο έτος. Αρκετά κυπαρίσσια κοσμούν την περιοχή. 

Υπάρχει και άλλος κούμος, γνωστός σαν Πάνω Κούμος του  Παπά που 

ή Πάνω Ψαρή της περιοχής Θυμόλακας. Από την τοποθεσία Λάκκος απέχει 30 λεπτά 

Ο Περρόπαπας πριν πολλά χρόνια, επειδή κάποιοι άγνωστοι του έκλεψαν μερικά ζώα, διάβασε αφορισμό 

Κεραμιανοί θεωρούσαν ότι εξ αιτίας αυτού πολλά κακά έπεσαν στους 

. Ανατολικά και σε μικρή απόσταση (15 λεπτά από το καταφύγιο 

Γελάσηδων (Γελασάκηδων) 

ανατολική Κρήτη είναι μοναδική και γι' αυτό όσοι φτάνουν ως το καταφύγιο 

το Μικρό Σπαθί πριν από 

η τοποθεσία Κριγιάρικου Λάκκος το ομώνυμο μιτάτο, σε υψόμετρο 1.610 

. Στην τοποθεσία αυτή, που διαθέτει πανοραμική θέα βρίσκεται το Καμαράκι, 

Μετά τo ψυχρό Πηγάδι συνέχιζει ο ορεινός 

αλλά καλοφτιαγμένος θολωτός - 

ατά μαρτυρίες, έφτιαξε λίγο πριν τον περασμένο πόλεμο ο Γιάννης Δημοτάκης. 

μετρο 1.250μ είχε τις κτηνοτροφικές 

νεια Δημοτάκη από τους Κάμπους Κεραμιών. Και σήμερα 

Ο κούμος στο Λιβαδερό είναι τελείως 

1,0 μέτρα. Αποτελεί άριστη 

θυρίδα 0,30 Χ 0,40 μ. για αερισμό ή παρατήρηση 
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έξω. Έχει επίσης προστατευτική ξερολιθιά για το χιόνι και τον άνεμο, 2 Χ 2 Χ 2 μ. Στην άκρη του δρόμου 

λειτουργεί το καλοκαίρι κούρτα αιγοπροβάτων της ίδιας οικογένειας και 

τυροκομείο. 

Βόρεια από αυτόν τον κούμο, σε μικρή α

είσοδο μόλις 0,30 Χ 0,70 μ. 

Οι κούμοι είναι υπό κατάρρευση και πρέ

Θυμόλακκας. Συνεχίζοντας στον ί

ένα μικρό και όμορφο οροπέδιο γεμάτο κυπαρίσσια, σφένταμους κλπ., τον θυμόλακα, σε υψόμετρο 1.300 μ. 

Οι τριγύρω κακοτράχαλες κορφές το περιβάλλουν σαν φύλακες άγγελοι.

Εδώ βρίσκεται το μιτάτο των Δημότηδων (Δημοτάκηδων). Ένα κτίριο παραλληλόγραμμο από πέτρα της 

περιοχής, με σκεπή από χώμα παλιότερα, και σήμερα από τσιμέντο. Τυροκομούσε περίπου ως το 1985. Το 

τυρί το τοποθετούσαν για ωρίμανση σε τυρότρυπα (σπήλαιο).

Πεντακόσια μέτρα ακόμη πιο 

την οποία κατεβάζουν με σωλήνα το νερό από την πηγή «Γιοφύρια της Μαύρης» (υψόμετρο 1856 μ.). Μαύρη 

είναι η Κορυφή Βενιζέλου, που έχει καλή πρόσβαση από εδώ, όπως από εδώ 

Σπηλιάρα, το σπήλαιο όπου ποτέ δεν έχει λιώσει το χιόνι. Επίσης στην κορυφή  ψαρή, όπου ο Πάνω Κούμος 

του Παπά, αλλα και στις άλλες γύρω κορυφές είναι εύκολη η ανάβαση.

πόλεμο (1946-1949). 

Κορυφή Σελί (Σιώπατο) Δ

κούρτα. Η τοποθεσία είναι μετά τα Γιοφύρια, προς

Τραγόκουρτα. Νότια και ψηλότερα από τον 

εγκατάσταση των Δημοτάκηδων, σε 

Στα μιτάτα της  περιοχής χρησιμοποιούσαν για τυρότρυπες μικρούς ντάφκους, που είναι αμέτρητοι στην 

περιοχή, όπως η Νερότρυπα. 

Βάραθρα. Η περιοχή των κορυφών Κάτω και Πάνω Ψάρη που ορθώνονται δυτικά το

γνωστή για τους αμέτρητους ντάφκους (βάραθρα) που σχίζουν τις πλαγιές των.

σπηλαιολογική αποστολή της Ελληνικής Σπηλαιολογικής Εταιρείας Κρήτης παρέμεινε 

και κατέγραψαν 204 βάραθρα λίγα από τα οπο

 Πολιτιστικές Εκδηλώσεις 

Ξακουστή τοπική γιορτή είναι 

προβάτων που πραγματοποιείται τέλος Ιουνίου με αρχές 

πραγματοποιείται ακόμη αυτό το έθιμο και το γλέντι στήνεται επί τόπου ή μετά την κουρά.

Από τα Κεραμιανά πανηγύρια τα πλέον ονομαστά είναι στην Παναγιά την Κερά Μία την 8/9, την 15/8 

στο Γέρο Λάκκο, του Αϊ Γιάννη του 

Κατωχώρι, και στη Δρακόνα, της Αγίας Τριάδας στον Λούλο και άλλα.

 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ  
(Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ  
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

 
ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

έξω. Έχει επίσης προστατευτική ξερολιθιά για το χιόνι και τον άνεμο, 2 Χ 2 Χ 2 μ. Στην άκρη του δρόμου 

λειτουργεί το καλοκαίρι κούρτα αιγοπροβάτων της ίδιας οικογένειας και υπήρχε παλαιοτέρα και υπαίθριο 

Βόρεια από αυτόν τον κούμο, σε μικρή απόσταση, υπάρχει μικρότερος κούμος, όμοιας κατασκευής, με 

Οι κούμοι είναι υπό κατάρρευση και πρέπει να διασωθούν. 

. Συνεχίζοντας στον ίδιο δρόμο και μετά από άλλο ένα ακόμη χιλιόμετρο 

ένα μικρό και όμορφο οροπέδιο γεμάτο κυπαρίσσια, σφένταμους κλπ., τον θυμόλακα, σε υψόμετρο 1.300 μ. 

Οι τριγύρω κακοτράχαλες κορφές το περιβάλλουν σαν φύλακες άγγελοι. 

ο των Δημότηδων (Δημοτάκηδων). Ένα κτίριο παραλληλόγραμμο από πέτρα της 

ριοχής, με σκεπή από χώμα παλιότερα, και σήμερα από τσιμέντο. Τυροκομούσε περίπου ως το 1985. Το 

τυρί το τοποθετούσαν για ωρίμανση σε τυρότρυπα (σπήλαιο). 

 μέσα ο δρόμος, προς το παρόν, τελειώνει στην τοποθεσία Λάκκος

την οποία κατεβάζουν με σωλήνα το νερό από την πηγή «Γιοφύρια της Μαύρης» (υψόμετρο 1856 μ.). Μαύρη 

είναι η Κορυφή Βενιζέλου, που έχει καλή πρόσβαση από εδώ, όπως από εδώ φτάνει κανείς

Σπηλιάρα, το σπήλαιο όπου ποτέ δεν έχει λιώσει το χιόνι. Επίσης στην κορυφή  ψαρή, όπου ο Πάνω Κούμος 

και στις άλλες γύρω κορυφές είναι εύκολη η ανάβαση.΄Εδώ έγιναν μάχες κατά τον Εμφύλιο 

Κορυφή Σελί (Σιώπατο) Δημητροπούλου. Εδώ υπάρχουν δυο τρεις θολωτοί μικροί κούμοι με 

κούρτα. Η τοποθεσία είναι μετά τα Γιοφύρια, προς την κορυφή Βενιζέλου. 

Νότια και ψηλότερα από τον Θυμόλακα, στην Τραγόκουρτα υπήρχε παλαιά πο

 υψόμετρο 1.295 μ. και τρείς ώρες πεζοπορία από Κάμπους.

Στα μιτάτα της  περιοχής χρησιμοποιούσαν για τυρότρυπες μικρούς ντάφκους, που είναι αμέτρητοι στην 

. Η περιοχή των κορυφών Κάτω και Πάνω Ψάρη που ορθώνονται δυτικά το

γνωστή για τους αμέτρητους ντάφκους (βάραθρα) που σχίζουν τις πλαγιές των.

σπηλαιολογική αποστολή της Ελληνικής Σπηλαιολογικής Εταιρείας Κρήτης παρέμεινε 

και κατέγραψαν 204 βάραθρα λίγα από τα οποία εξερεύνησαν. 

Πολιτιστικές Εκδηλώσεις – Γιορτές - Πανηγύρια 

Ξακουστή τοπική γιορτή είναι γραφική γιορτή της Μαδάρας, η οποία είναι η γιορτή της 

προβάτων που πραγματοποιείται τέλος Ιουνίου με αρχές Ιουλίου. Στην Κεραμιανή Μαδάρα, σε πολλές στάνες, 

αυτό το έθιμο και το γλέντι στήνεται επί τόπου ή μετά την κουρά.

τα Κεραμιανά πανηγύρια τα πλέον ονομαστά είναι στην Παναγιά την Κερά Μία την 8/9, την 15/8 

ου Θεολόγου στις 8 Μαίου στους Κάμπους, του 

να, της Αγίας Τριάδας στον Λούλο και άλλα. 
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έξω. Έχει επίσης προστατευτική ξερολιθιά για το χιόνι και τον άνεμο, 2 Χ 2 Χ 2 μ. Στην άκρη του δρόμου 

υπήρχε παλαιοτέρα και υπαίθριο 

πόσταση, υπάρχει μικρότερος κούμος, όμοιας κατασκευής, με 

διο δρόμο και μετά από άλλο ένα ακόμη χιλιόμετρο φτάνει κανείς σε 

ένα μικρό και όμορφο οροπέδιο γεμάτο κυπαρίσσια, σφένταμους κλπ., τον θυμόλακα, σε υψόμετρο 1.300 μ. 

ο των Δημότηδων (Δημοτάκηδων). Ένα κτίριο παραλληλόγραμμο από πέτρα της 

ριοχής, με σκεπή από χώμα παλιότερα, και σήμερα από τσιμέντο. Τυροκομούσε περίπου ως το 1985. Το 

μέσα ο δρόμος, προς το παρόν, τελειώνει στην τοποθεσία Λάκκος, μέχρι 

την οποία κατεβάζουν με σωλήνα το νερό από την πηγή «Γιοφύρια της Μαύρης» (υψόμετρο 1856 μ.). Μαύρη 

φτάνει κανείς και ως την 

Σπηλιάρα, το σπήλαιο όπου ποτέ δεν έχει λιώσει το χιόνι. Επίσης στην κορυφή  ψαρή, όπου ο Πάνω Κούμος 

Εδώ έγιναν μάχες κατά τον Εμφύλιο 

Εδώ υπάρχουν δυο τρεις θολωτοί μικροί κούμοι με 

υμόλακα, στην Τραγόκουρτα υπήρχε παλαιά ποιμενικη 

όμετρο 1.295 μ. και τρείς ώρες πεζοπορία από Κάμπους. 

Στα μιτάτα της  περιοχής χρησιμοποιούσαν για τυρότρυπες μικρούς ντάφκους, που είναι αμέτρητοι στην 

. Η περιοχή των κορυφών Κάτω και Πάνω Ψάρη που ορθώνονται δυτικά του Θυμόλακα είναι 

γνωστή για τους αμέτρητους ντάφκους (βάραθρα) που σχίζουν τις πλαγιές των. Τον Ιούλιο του 2008 

σπηλαιολογική αποστολή της Ελληνικής Σπηλαιολογικής Εταιρείας Κρήτης παρέμεινε εκεό για δυο εβδομάδες 

είναι η γιορτή της κουράς των 

Στην Κεραμιανή Μαδάρα, σε πολλές στάνες, 

αυτό το έθιμο και το γλέντι στήνεται επί τόπου ή μετά την κουρά. 

τα Κεραμιανά πανηγύρια τα πλέον ονομαστά είναι στην Παναγιά την Κερά Μία την 8/9, την 15/8 

εολόγου στις 8 Μαίου στους Κάμπους, του Αϊ Γιώργη (23/4) στο 
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Α.3.2.5. Κρίσιμες παράμετροι του πολιτιστικού 

για το σχεδιασμό της μελλοντικής ανάπτυξης της

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 

Θείου, οι πολιτικές – ιδεολογικές πεποιθήσεις, οι συμβολισμοί και τα χαρακτηριστικά των κοινωνικών δομών 

του παρελθόντος. Η ιστορία της περιοχής είναι 

ευρήματα. 

Τα Κεραμιά είναι μία, σχεδόν στο σύνολο της, ορεινή περιοχή της επαρχίας Κυδωνιάς, που 

της ασχολούνται κυρίως με την κτηνοτρο

σχιστολιθικές πλάκες, έχουν ανεγερθεί πολλά μιτάτα με κούμο ή μεμονωμένοι κούμοι θαυμάσιας τέχνης, 

θολωτοί, με το εκφορικό σύστημα. Υ

Η διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς αποτελεί

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. 

ιδέα και τις πρακτικές της βιώσιμης (αειφόρου) 

στην αρμονική συνύπαρξη του ανθρώπου με την φυσική και πολιτιστική του κληρονομιά. 

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 

κάθε νόμιμο μέσο στην προστασία και την ορθή διαχείριση της φυσικής

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 πολιτιστικών 

πόρων της ευρύτερης περιοχής. 

 Οριοθέτηση του κηρυγμένου αρχαιολογικ

ΦΕΚ 168/Β/09.03.1967), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 § 2 του Ν. 3028/2002 «Για την 

προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κλ

 Προστασία των περιοχών του φαραγγιού Δικτάμου και της κορυφής Ψαρής (οι οποίες φιλοξενούν πλήθος 

σπηλαίων) μέσω της ένταξής τους σε Περιοχές Ειδικής Προστασίας (ΠΕΠ) ζωνών ρέματος και ορεινών 

όγκων αντίστοιχα. 
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Κρίσιμες παράμετροι του πολιτιστικού – αρχιτεκτονικού - ιστορικού περιβάλλοντος 

σχεδιασμό της μελλοντικής ανάπτυξης της Δημοτικής Ενότητας 

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 

Τα Κεραμιά είναι μία, σχεδόν στο σύνολο της, ορεινή περιοχή της επαρχίας Κυδωνιάς, που 

κυρίως με την κτηνοτροφία. Για τον λόγο αυτό και βοηθούντος και του εδάφους, π

σχιστολιθικές πλάκες, έχουν ανεγερθεί πολλά μιτάτα με κούμο ή μεμονωμένοι κούμοι θαυμάσιας τέχνης, 

Υπάρχουν και άλλοι μικροί μεμονωμένοι κούμοι - καταφύγια βοσκών. 

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 

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 πιο πλατειά έννοια του όρου, στοχεύοντας 

στην αρμονική συνύπαρξη του ανθρώπου με την φυσική και πολιτιστική του κληρονομιά. 

Η διατήρηση της πολιτιστική κληρονομιάς, θα πρέπει να υποστηρίζει τις επεμβάσεις εκείνες που θα 

βάλλον 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 - 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 πολιτιστικών 

αρχαιολογικού χώρου του σπηλαίου Πλατυβόλας (ΦΕΚ 175/Β/26.03.1966, και 

ΦΕΚ 168/Β/09.03.1967), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 § 2 του Ν. 3028/2002 «Για την 

προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (ΦΕΚ 153/Α/28.06.2002)

του φαραγγιού Δικτάμου και της κορυφής Ψαρής (οι οποίες φιλοξενούν πλήθος 

μέσω της ένταξής τους σε Περιοχές Ειδικής Προστασίας (ΠΕΠ) ζωνών ρέματος και ορεινών 
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ιστορικού περιβάλλοντος 

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 

μακραίωνη όπως αποδεικνύουν τα πλούσια αρχαιολογικά 

Τα Κεραμιά είναι μία, σχεδόν στο σύνολο της, ορεινή περιοχή της επαρχίας Κυδωνιάς, που οι κάτοικοί 

φία. Για τον λόγο αυτό και βοηθούντος και του εδάφους, που δίδει 

σχιστολιθικές πλάκες, έχουν ανεγερθεί πολλά μιτάτα με κούμο ή μεμονωμένοι κούμοι θαυμάσιας τέχνης, 

καταφύγια βοσκών.  

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 

αξία της πολιτιστικής τους κληρονομιάς (ιστορικής, πολιτιστικής και αρχιτεκτονικής), καθώς και για την 

Επίσης, θα πρέπει να προβάλλει την 

πλατειά έννοια του όρου, στοχεύοντας 

στην αρμονική συνύπαρξη του ανθρώπου με την φυσική και πολιτιστική του κληρονομιά.  

Η διατήρηση της πολιτιστική κληρονομιάς, θα πρέπει να υποστηρίζει τις επεμβάσεις εκείνες που θα 

βάλλον 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 

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 – τουριστικών 

του σπηλαίου Πλατυβόλας (ΦΕΚ 175/Β/26.03.1966, και 

ΦΕΚ 168/Β/09.03.1967), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 § 2 του Ν. 3028/2002 «Για την 

ηρονομιάς» (ΦΕΚ 153/Α/28.06.2002). 

του φαραγγιού Δικτάμου και της κορυφής Ψαρής (οι οποίες φιλοξενούν πλήθος 

μέσω της ένταξής τους σε Περιοχές Ειδικής Προστασίας (ΠΕΠ) ζωνών ρέματος και ορεινών 
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 Αναοριοθέτηση των ήδη κηρυγμένων αρχαιολογικών χώρων και την ένταξή τους ως περιοχές ειδικής 

προστασίας. 

 Ενίσχυση - δημιουργία πολιτιστικών δικτύων και θεματικών μουσείων.

 Αξιοποίηση της ευρύτερης περιοχής των αρχαιολογικών χώρων. 

 Ανάπτυξη ορεινού τουρισμού, δημιουρ

ευαισθητοποίησης. 

 Σύνθεση Δράσεων Πολιτισμού – Τουρισμού και Προστασίας Περιβάλλοντος.
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ση 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 

Τουρισμού και Προστασίας Περιβάλλοντος. 
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ση των ήδη κηρυγμένων αρχαιολογικών χώρων και την ένταξή τους ως περιοχές ειδικής 

γία περιαστικών δασών, εκπόνηση προγραμμάτων περιβαλλοντικής 
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Α.3.3.  Χωροταξική Διάρθρωση 

Συγκρούσεις Χρήσεων Γης

Α.3.3.1. Οικιστική δομή 

Α.3.3.1.1. Οικιστική δομή 

Η θέση και ο ρόλος των Κεραμειών σύμφωνα με το ΠΠΧΣΑΑ Κρήτης παρουσιάστηκε στο Κεφάλαιο Α.1.

Σύμφωνα με το θεσμοθετημένο χωροταξικό σχεδιασμό της περιφέρειας, ο Γέρο Λάκκος  κατατάσσεται στο 

4ο ενισχυμένο επίπεδο, όπως και οι οικι

Επίσης, από το παρακάτω διάγραμμα προκύπτει ότι έχει εξάρτηση με γειτονικό οικισμό του ίδιου οικιστικού 

επιπέδου, τις Μουρνιές. Οι υπόλοιποι οικισμοί που αποτελούσαν έδρες ΟΤΑ προ Καποδίστ

στο δίκτυο οικισμών 5ου επιπέδου.  

ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
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Χωροταξική Διάρθρωση – Εκτατικές Χρήσεις Γης 

Συγκρούσεις Χρήσεων Γης 

Οικιστική δομή – Τάσεις οικιστικής ανάπτυξης  

Η θέση και ο ρόλος των Κεραμειών σύμφωνα με το ΠΠΧΣΑΑ Κρήτης παρουσιάστηκε στο Κεφάλαιο Α.1.

Σύμφωνα με το θεσμοθετημένο χωροταξικό σχεδιασμό της περιφέρειας, ο Γέρο Λάκκος  κατατάσσεται στο 

ενισχυμένο επίπεδο, όπως και οι οικισμοί Βαμβακόπουλο (Δ.Ε. Θερίσου) και Μουρνιές (Δ.Ε. Ελ. Βενιζέλου). 

Επίσης, από το παρακάτω διάγραμμα προκύπτει ότι έχει εξάρτηση με γειτονικό οικισμό του ίδιου οικιστικού 

επιπέδου, τις Μουρνιές. Οι υπόλοιποι οικισμοί που αποτελούσαν έδρες ΟΤΑ προ Καποδίστ

 

ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 
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Εκτατικές Χρήσεις Γης – 

Η θέση και ο ρόλος των Κεραμειών σύμφωνα με το ΠΠΧΣΑΑ Κρήτης παρουσιάστηκε στο Κεφάλαιο Α.1. 

Σύμφωνα με το θεσμοθετημένο χωροταξικό σχεδιασμό της περιφέρειας, ο Γέρο Λάκκος  κατατάσσεται στο 

ου) και Μουρνιές (Δ.Ε. Ελ. Βενιζέλου). 

Επίσης, από το παρακάτω διάγραμμα προκύπτει ότι έχει εξάρτηση με γειτονικό οικισμό του ίδιου οικιστικού 

επιπέδου, τις Μουρνιές. Οι υπόλοιποι οικισμοί που αποτελούσαν έδρες ΟΤΑ προ Καποδίστρια,  κατατάσσονται 
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Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ., επεξεργασία από ομάδα μελέτης
*με έντονα γράμματα BOLD  σημειώνονται οι έδρες των Τοπικών Κοινοτήτων.  
** με υπογράμμιση σημειώνονται οι οικισμοί που έχουν εμβαδό μικρότερο 2 Ηα.

 
Με βάση τη θέση των οικισμών, οι περισσότεροι εντοπίζονται σε ορε

Δρακόνας, Κάμπων, Πλατυβόλας). Η 

πεδινά. Αστική συγκοινωνία εξυπηρετεί την περιοχής μελέτης, 

Δρακόνας που εξυπηρετείται μία φορά την εβδομάδα. 

Η οικοδομική δραστηριότητα εκτιμάται 

Τα στοιχεία της οικοδομικής δραστηριότητας δεν είναι πλέον διαθέσιμα σε επίπεδο Δημοτικών/Τοπικών 

Κοινοτήτων, ωστόσο η εκτιμάται ότι η οικοδομική δραστηριότητα ήταν αρκετά περιορισμένη στην π

μελέτης σε σχέση με τις υπόλοιπες Δ.Ε. του Δήμου Χανίων.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι οικισμοί της περιοχής μελέτης είναι αρκετά αποδυναμωμένοι πληθυσμιακά και 

εμφανίζουν έντονη εξάρτηση ως προς τις περισσότερες αστικές λειτουργίες από τα Χανιά και την 

περιοχή τους, οι σημαντικότεροι οικισμοί με βάση την πληθυσμιακή βαρύτητα, 

εξυπηρετήσεων είναι το Κατωχώρι, η Μαλάξα

Οι υπόλοιποι  οικισμοί της περιοχής μελέτης έχουν μικρό 

καθίσταται μη βιώσιμη. Από αυτούς, τα Χωραφιανά έχουν μέγεθος μικρότερο από 2 

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.

Α.3.3.1.2. Τάσεις οικιστικής ανάπτυξης

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται στοιχεία της ηλικιακής κατανομής σύμφωνα με την απογραφή 

κτιρίων του 2011 για την περιοχή  

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ  
(Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ  
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ
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Στον παρακάτω πίνακα ταξινομούνται όλοι οι οικισμοί με βάση την πληθυσμιακή τους βαρύτητα.

ΠΙΝΑΚΑΣ Α.3.3.1 
ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

10000-2000 2000-1001 1000-501 500-200 <200

    Δρακό

    Κάμποι
    Μαδαρόν
    Τσακίστρα
    Γεροπρίνος
    Κατωχώρι
    Κοντόπουλα
    Μαλάξα
    Αχλάδες
    Γερο Λάκκος
    Λούλος
    Παναγιά
    Xωραφιανά
    Άγ. Γεώργιος
    Θυμιά,η
    Πλατυβόλα,η
    Σπηλιάρια,τα

ΕΛ.ΣΤΑΤ., επεξεργασία από ομάδα μελέτης 
*με έντονα γράμματα BOLD  σημειώνονται οι έδρες των Τοπικών Κοινοτήτων.   
** με υπογράμμιση σημειώνονται οι οικισμοί που έχουν εμβαδό μικρότερο 2 Ηα. 

Με βάση τη θέση των οικισμών, οι περισσότεροι εντοπίζονται σε ορεινές κοινότητες (Παππαδιανών, 

όλας). Η Μαλάξα χαρακτηρίζεται ημιορεινή, ενώ τα Κοντόπουλα και το Κατωχώρι 

πεδινά. Αστική συγκοινωνία εξυπηρετεί την περιοχής μελέτης, καθημερινά, εκτός

μία φορά την εβδομάδα.  

Η οικοδομική δραστηριότητα εκτιμάται ότι δεν εμφανίζει ιδιαίτερη δυναμική κατά τις τελευταίες δεκαετίες. 

Τα στοιχεία της οικοδομικής δραστηριότητας δεν είναι πλέον διαθέσιμα σε επίπεδο Δημοτικών/Τοπικών 

Κοινοτήτων, ωστόσο η εκτιμάται ότι η οικοδομική δραστηριότητα ήταν αρκετά περιορισμένη στην π

μελέτης σε σχέση με τις υπόλοιπες Δ.Ε. του Δήμου Χανίων. 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι οικισμοί της περιοχής μελέτης είναι αρκετά αποδυναμωμένοι πληθυσμιακά και 

εμφανίζουν έντονη εξάρτηση ως προς τις περισσότερες αστικές λειτουργίες από τα Χανιά και την 

περιοχή τους, οι σημαντικότεροι οικισμοί με βάση την πληθυσμιακή βαρύτητα, τη θέση τους και την παροχή 

είναι το Κατωχώρι, η Μαλάξα, ο Λούλος, τα Κοντόπουλα και ο Γέρο Λάκκος.

Οι υπόλοιποι  οικισμοί της περιοχής μελέτης έχουν μικρό πληθυσμό και οποιαδήποτε παροχή εξυπηρέτησης 

καθίσταται μη βιώσιμη. Από αυτούς, τα Χωραφιανά έχουν μέγεθος μικρότερο από 2 εκτάρια

Στην επόμενη φάση της μελέτης το οικιστικό δίκτυο της περιοχής μελέτης θα οργανωθεί σε οικιστικές 

κεντρική και ισόρροπη ανάπτυξη του οικιστικού δικτύου. Η λειτουργική του 

ολοκλήρωση και συνεκτικότητα, αποτελούν έναν από τους βασικούς στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης.

Τάσεις οικιστικής ανάπτυξης 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται στοιχεία της ηλικιακής κατανομής σύμφωνα με την απογραφή 

  μελέτης, και τον Καλλικρατικό Δήμο Χανίων. Διαπιστώνουμε ότι τα 

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ  ΣΧΕΔΙΟΥ 
ΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ  ΔΗΜΩΝ ΕΛ. 

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ - 1Η Σ.Σ. Δ.Ε. ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 

Σελ. 126 από 158 

οι οικισμοί με βάση την πληθυσμιακή τους βαρύτητα. 

<200 Πληθυσμός 2011 

Δρακόνα 60 

Κάμποι 57 
Μαδαρόν 15 
Τσακίστρα 20 
Γεροπρίνος  
Κατωχώρι 141 

Κοντόπουλα 63 
Μαλάξα 115 
Αχλάδες 13 

Γερο Λάκκος 58 
Λούλος 85 
Παναγιά 30 
ωραφιανά  

Άγ. Γεώργιος  
Θυμιά,η 7 

Πλατυβόλα,η 3 
Σπηλιάρια,τα 11 

ινές κοινότητες (Παππαδιανών, 

αλάξα χαρακτηρίζεται ημιορεινή, ενώ τα Κοντόπουλα και το Κατωχώρι 

εκτός από την περιοχή της 

δεν εμφανίζει ιδιαίτερη δυναμική κατά τις τελευταίες δεκαετίες. 

Τα στοιχεία της οικοδομικής δραστηριότητας δεν είναι πλέον διαθέσιμα σε επίπεδο Δημοτικών/Τοπικών 

Κοινοτήτων, ωστόσο η εκτιμάται ότι η οικοδομική δραστηριότητα ήταν αρκετά περιορισμένη στην περιοχή 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι οικισμοί της περιοχής μελέτης είναι αρκετά αποδυναμωμένοι πληθυσμιακά και 

εμφανίζουν έντονη εξάρτηση ως προς τις περισσότερες αστικές λειτουργίες από τα Χανιά και την περιαστική 

τη θέση τους και την παροχή 

Λούλος, τα Κοντόπουλα και ο Γέρο Λάκκος. 

πληθυσμό και οποιαδήποτε παροχή εξυπηρέτησης 

εκτάρια. 

Στην επόμενη φάση της μελέτης το οικιστικό δίκτυο της περιοχής μελέτης θα οργανωθεί σε οικιστικές 

κεντρική και ισόρροπη ανάπτυξη του οικιστικού δικτύου. Η λειτουργική του 

ολοκλήρωση και συνεκτικότητα, αποτελούν έναν από τους βασικούς στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης. 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται στοιχεία της ηλικιακής κατανομής σύμφωνα με την απογραφή 

μελέτης, και τον Καλλικρατικό Δήμο Χανίων. Διαπιστώνουμε ότι τα 
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περισσότερα κτίρια στην Δ.Ε. Κεραμειώ

'70. Τα κτίρια που κτίστηκαν στην επόμενη εικοσαετία (1980

κτιρίων, ενώ στην τελευταία δεκαετία (2001

στοιχεία αυτά προκύπτει ότι την τελευταία εξεταζόμενη δεκαετία σημειώθηκε ανάκαμψη του ρυθμού 

κατασκευής ο οποίος ωστόσο είναι χαμηλότερος σε σύγκριση  με το μέσο όρο του Καλλικρατικού Δήμου. Το 

σύνολο των κτιρίων εντός Δ.Ε. Κεραμ

Χανίων. 

Περιγραφή διοικητικής 
διαίρεσης 
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% 100% 7% 

Δ.Ε. ΚΕΡΑΜΙΩΝ 792 0 

%  100% 0% 

Τ.Κ. Παππαδιανών 196 0 

Τ.Κ. Δρακόνας 78 0 

Τ.Κ. Κάμπων 136 0 

Τ.Κ. Κοντοπούλων 192 0 

Τ.Κ. Μαλάξας 118 0 

Τ.Κ. Πλατυβόλας 72 0 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, απογραφή κατοικιών 2011.

 

Α.3.3.2. Χρήσεις γης στον εξωαστικό χώρο

Γεωργική Γη 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Corine

κατηγορία κάλυψης γης σε ποσοστό 32% ενώ 

περίπου το 25-% της συνολικής έκτασης. 

εντοπίζονται στις Τ.Κ. Παππαδιανών

Δ.Κ. Κάμπων, Πλατυβόλας και Δρακό

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ  
(Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ  
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ
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ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

ειών (49%) έχουν κτισθεί μεταπολεμικά και ως τα τέλη της δεκαετίας του 

'70. Τα κτίρια που κτίστηκαν στην επόμενη εικοσαετία (1980-2000) αντιστοιχούν στο 22% του συνόλου των 

κτιρίων, ενώ στην τελευταία δεκαετία (2001-2011) αντιστοιχεί το 15% του συνόλου των κτιρίων. Με βάση τα 

εία αυτά προκύπτει ότι την τελευταία εξεταζόμενη δεκαετία σημειώθηκε ανάκαμψη του ρυθμού 

κατασκευής ο οποίος ωστόσο είναι χαμηλότερος σε σύγκριση  με το μέσο όρο του Καλλικρατικού Δήμου. Το 

σύνολο των κτιρίων εντός Δ.Ε. Κεραμειών αντιστοιχεί μόλις στο 2% των κτιρίων που απογράφηκαν στο Δήμο 

Χρονική περίοδος κατασκευής κτιρίου 
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 14% 22% 17% 10% 6% 5% 4% 7%

 21 35 40 18 13 8 12 19

 30 25 4 6 1 0 1 

 12 25 18 27 9 10 3 

 10 44 45 18 13 9 6 14

 35 14 8 10 8 8 8 

 2 28 19 4 2 3 2 

ΕΛΣΤΑΤ, απογραφή κατοικιών 2011. 

Χρήσεις γης στον εξωαστικό χώρο 

Corine Land Cover  οι φυσικοί βοσκότοποι αποτελούν την κυρίαρχη 

κατηγορία κάλυψης γης σε ποσοστό 32% ενώ οι γεωργικές εκτάσεις (σύνολο κατηγοριών) 

% της συνολικής έκτασης.  Σε επίπεδο Δ.Κ.-Τ.Κ., οι μεγαλύτερες 

Παππαδιανών και Κοντόπουλων. Η γεωργική έκταση στις νότιες ορεινές περιοχές των 

Δρακόνας είναι περιορισμένη.  

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ  ΣΧΕΔΙΟΥ 
ΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ  ΔΗΜΩΝ ΕΛ. 
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εταπολεμικά και ως τα τέλη της δεκαετίας του 

2000) αντιστοιχούν στο 22% του συνόλου των 

το 15% του συνόλου των κτιρίων. Με βάση τα 

εία αυτά προκύπτει ότι την τελευταία εξεταζόμενη δεκαετία σημειώθηκε ανάκαμψη του ρυθμού 

κατασκευής ο οποίος ωστόσο είναι χαμηλότερος σε σύγκριση  με το μέσο όρο του Καλλικρατικού Δήμου. Το 

ων κτιρίων που απογράφηκαν στο Δήμο 
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οι φυσικοί βοσκότοποι αποτελούν την κυρίαρχη 

(σύνολο κατηγοριών) καταλαμβάνουν 

Τ.Κ., οι μεγαλύτερες γεωργικές εκτάσεις 

και Κοντόπουλων. Η γεωργική έκταση στις νότιες ορεινές περιοχές των 
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Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – 

ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ 

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ  ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ  
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Το 46% της συνολικής γεωργικής έκτασης καταλαμβάνεται από 

καταλαμβάνουν το 30%, τα οπωροφόρα το 2

Δραστηριότητες Δευτερογενή τομέα

Σύμφωνα με τα δεδομένα της επιτόπιας έρευνας της ομάδας μελέτης για την χωρική διάρθρωση των 

δραστηριοτήτων του δευτερογενή τομέα, εντοπίστηκαν οι κάτω

στο Σχέδιο Α.3.3.: 

• 5 Βιομηχανικές Μονάδες οι οποίες χωροθετούνται 

προσφέρει σχετικά καλή προσβασιμότητα μέσω της επαρχιακής οδού 36. Πρόκειται για μονάδες που 

δραστηριοποιούνται στους κλάδους της εξόρυξης, της παραγωγής ασφαλτικών υλικών, των 

μεταλλικών κατασκευών κα

• 5 Βιοτεχνίες - επαγγελματικά εργαστήρια, τα οποία χωροθετούνται κοντά στους υφιστάμενους 

οικισμούς και δραστηριοποιούνται σ

τυροκομείο), στην παροχή υπηρεσιών καθαρισμού

Δραστηριότητες Τριτογενή τομέα 

Οι χρήσεις εμπορίου και υπηρεσιών δεν είναι 

περιορισμένες σε αριθμό επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου, και υπηρεσιών βρίσκονται εντός των 

θεσμοθετημένων οικιστικών υποδοχέων (βλ. Κεφ. Α.4).

Δραστηριότητες Τουρισμού – Αναψυχής

Οι δραστηριότητες τουρισμού αναψυχής (καταλύματα, ταβέρνες) είναι περιορισμένες στην περιοχή μελέτης 

και έχουν αναπτυχθεί κατά κύριο λόγο εντός των θεσμοθετημένων οικιστικών υποδοχέων

στα σχέδια 1:5.000 των οικισμών. Εξαίρεση αποτελεί η Δημοτική μονάδα εστίασης στο 

του παρόντος είναι ανενεργή).  

Κατοικία 

Η ανάπτυξη της κατοικίας εκτός των θεσμοθετημένων οικιστικών υποδοχέων (βλ. Κεφ. Α.4) είναι πολύ 

περιορισμένη στην περιοχή μελέτης και δεν εντοπίζονται συνεκτικά οικιστικά σύνολα στον εξωαστικό χώρ

Δάση, Δασικές, Αναδασωτέες εκτάσεις

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και του 

καταλαμβάνουν περίπου το 38% της συνολικής της έκτασης

σκληροφυλλική βλάστηση, που αποτελούν τη μεγαλύτερη σε επιφάνεια κατηγορία δασικής βλάστησης, 

εντοπίζονται κυρίως στο βόρειο 

αναπτύσσονται δασικές εκτάσεις πλατύφυλλων, ενώ στην ευρύτερη περιοχή του Γέρο Λάκκο

Παναγιάς, της Δρακόνας και στην περιοχή Ψυχρό Πηγάδι, 

δέντρων. 

                                                
1 Οι δραστηριότητες που εντοπίζονται εντός θεσμοθετημένων 

Α.4   
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% της συνολικής γεωργικής έκτασης καταλαμβάνεται από ελαιώνες. Οι 

οπωροφόρα το 2%, και η γεωργική γη με τμήματα φυσικής βλάστησης το 22%.

Δραστηριότητες Δευτερογενή τομέα 

Σύμφωνα με τα δεδομένα της επιτόπιας έρευνας της ομάδας μελέτης για την χωρική διάρθρωση των 

δραστηριοτήτων του δευτερογενή τομέα, εντοπίστηκαν οι κάτωθι δραστηριότητες1 οι οποίες αποτυπώνονται 

οι οποίες χωροθετούνται στην Τοπική Κοινότητα Παππαδιανών. Η περιοχή 

προσφέρει σχετικά καλή προσβασιμότητα μέσω της επαρχιακής οδού 36. Πρόκειται για μονάδες που 

ποιούνται στους κλάδους της εξόρυξης, της παραγωγής ασφαλτικών υλικών, των 

μεταλλικών κατασκευών και της παραγωγή προϊόντων ελαίου και έχουν υπερτοπικό χαρακτήρα.

επαγγελματικά εργαστήρια, τα οποία χωροθετούνται κοντά στους υφιστάμενους 

σμούς και δραστηριοποιούνται σε κλάδους παραγωγής και τυποποίησης 

στην παροχή υπηρεσιών καθαρισμού χαλιών, και στις ξυλουργικές εργασίες

Δραστηριότητες Τριτογενή τομέα  

Οι χρήσεις εμπορίου και υπηρεσιών δεν είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένες στην περιοχή μελέτης. Οι 

περιορισμένες σε αριθμό επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου, και υπηρεσιών βρίσκονται εντός των 

θεσμοθετημένων οικιστικών υποδοχέων (βλ. Κεφ. Α.4).  

Αναψυχής 

αναψυχής (καταλύματα, ταβέρνες) είναι περιορισμένες στην περιοχή μελέτης 

και έχουν αναπτυχθεί κατά κύριο λόγο εντός των θεσμοθετημένων οικιστικών υποδοχέων

. Εξαίρεση αποτελεί η Δημοτική μονάδα εστίασης στο 

Η ανάπτυξη της κατοικίας εκτός των θεσμοθετημένων οικιστικών υποδοχέων (βλ. Κεφ. Α.4) είναι πολύ 

περιορισμένη στην περιοχή μελέτης και δεν εντοπίζονται συνεκτικά οικιστικά σύνολα στον εξωαστικό χώρ

Δάση, Δασικές, Αναδασωτέες εκτάσεις 

στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και του Corine Land Cover οι δασικές εκτάσεις στην περιοχή μελέτης 

% της συνολικής της έκτασης (κατηγορίες 311, 312, 323, 324)

βλάστηση, που αποτελούν τη μεγαλύτερη σε επιφάνεια κατηγορία δασικής βλάστησης, 

βόρειο τμήμα της Δ.Ε. Κεραμειών. Κατά μήκος του ποταμού Κεραμιώτη 

αναπτύσσονται δασικές εκτάσεις πλατύφυλλων, ενώ στην ευρύτερη περιοχή του Γέρο Λάκκο

νας και στην περιοχή Ψυχρό Πηγάδι, εντοπίζονται τμήματα με δάση κωνοφόρων 

Οι δραστηριότητες που εντοπίζονται εντός θεσμοθετημένων οικιστικών υποδοχέων απεικονίζονται και σχολιάζονται στα Σχέδια και στο Κεφάλαιο  
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. Οι σύνθετες καλλιέργειες 

γεωργική γη με τμήματα φυσικής βλάστησης το 22%. 

Σύμφωνα με τα δεδομένα της επιτόπιας έρευνας της ομάδας μελέτης για την χωρική διάρθρωση των 

οι οποίες αποτυπώνονται 

στην Τοπική Κοινότητα Παππαδιανών. Η περιοχή 

προσφέρει σχετικά καλή προσβασιμότητα μέσω της επαρχιακής οδού 36. Πρόκειται για μονάδες που 

ποιούνται στους κλάδους της εξόρυξης, της παραγωγής ασφαλτικών υλικών, των 

ι της παραγωγή προϊόντων ελαίου και έχουν υπερτοπικό χαρακτήρα. 

επαγγελματικά εργαστήρια, τα οποία χωροθετούνται κοντά στους υφιστάμενους 

κλάδους παραγωγής και τυποποίησης τροφίμων (οινοποιείο 

ξυλουργικές εργασίες. 

ιδιαίτερα ανεπτυγμένες στην περιοχή μελέτης. Οι 

περιορισμένες σε αριθμό επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου, και υπηρεσιών βρίσκονται εντός των 

αναψυχής (καταλύματα, ταβέρνες) είναι περιορισμένες στην περιοχή μελέτης 

και έχουν αναπτυχθεί κατά κύριο λόγο εντός των θεσμοθετημένων οικιστικών υποδοχέων και αποτυπώνονται 

. Εξαίρεση αποτελεί η Δημοτική μονάδα εστίασης στο  Ψυχρό Πηγάδι (επί 

Η ανάπτυξη της κατοικίας εκτός των θεσμοθετημένων οικιστικών υποδοχέων (βλ. Κεφ. Α.4) είναι πολύ 

περιορισμένη στην περιοχή μελέτης και δεν εντοπίζονται συνεκτικά οικιστικά σύνολα στον εξωαστικό χώρο. 

οι δασικές εκτάσεις στην περιοχή μελέτης 

(κατηγορίες 311, 312, 323, 324). Οι εκτάσεις  με 

βλάστηση, που αποτελούν τη μεγαλύτερη σε επιφάνεια κατηγορία δασικής βλάστησης, 

Κεραμειών. Κατά μήκος του ποταμού Κεραμιώτη 

αναπτύσσονται δασικές εκτάσεις πλατύφυλλων, ενώ στην ευρύτερη περιοχή του Γέρο Λάκκου, καθώς και της 

τμήματα με δάση κωνοφόρων 

οικιστικών υποδοχέων απεικονίζονται και σχολιάζονται στα Σχέδια και στο Κεφάλαιο  
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Μέχρι σήμερα δεν έχουν κυρωθεί οι δασικοί χάρτες

εκτάσεων στην περιοχή μελέτης.  

Σύμφωνα με τα δεδομένα της επιτόπιας έρευνας της ομάδας

δασική βλάστηση2 χρήσεων έχουν περιορισμένη έκταση.

Στο σχέδιο Α.3.3 απεικονίζονται οι πληροφορίες που προκύπτουν από τη βάση δεδομένων του 

προγράμματος Corine Land Cover. Εκτενέστερη αναφορά στα Δάση 

Σε ό,τι αφορά της κηρυγμένες αναδασωτέες εκτάσεις, 

βάσεις δεδομένων, βρέθηκαν δεκατρείς 

2015 και αντιπροσωπεύουν συνολικά 

αναδασωτέων εκτάσεων εντοπίζεται στην Τ.Κ. Μαλάξας

Πλατυβόλας  και το 2% στην Τ.Κ. Δρακό

Υδρογραφικό Δίκτυο 

Το ισχυρό ανάγλυφο, οι μεγάλες ποσότητες ατμοσφαιρικών κατακρημνισμάτων και η πολύπλοκη γεωλογική 

δομή της ευρύτερης περιοχής δημιουργούν ποικιλία στη διακίνηση του επιφανειακού νερού. Αποτέλεσμα 

αυτής είναι η ανάπτυξη πολλών μικρών υδρολο

Το πυκνό υδρογραφικό δίκτυο, χειμαρρώδους χαρακτήρα, παρουσιάζει μεγάλη διακύμανση των παροχών του. 

Εντός της περιοχής μελέτης δεν εντοπίζονται ρέματα που διατηρούν ροή σε όλη τη διάρκεια του χρόνου.

σημαντικότερο ρέμα είναι ο Κεραμιώτης ή Κεραμιός, που αποτελεί παραπόταμο του Κυλιάρη.

Στο σχέδιο Α.3.3. αποτυπώνεται το υδρογραφικό δίκτυο της περιοχής μελέτης και οι δραστηριότητες που 

αναπτύσσονται κατά μήκος τους. 

Κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις 

Στην ημιορεινή - ορεινή περιοχή των Κεραμειών, η κτηνοτροφία αποτελεί βασική παραγωγική 

δραστηριότητα των κατοίκων της περιοχής και οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις  εντοπίζονται σε όλες τις 

Τοπικές Κοινότητες των Κεραμειών, τόσο εκτός όσο και εντός των οικι

Πλέον των σύγχρονων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων στην περιοχή διατηρούνται αρκετά παραδοσιακά 

πέτρινα καταφύγια βοσκών (μιτάτα).

Εξόρυξη – Λατομεία 

Στην περιοχή της Τοπικής Κοινότητας Παππαδιανών, εντός της εγκεκριμένης λατομικής περιοχής (βλ. 

σχετικά στην ενότητα Α.3.3.3) λειτουργεί λατομείο εξόρυξης αδρανών υλικών. Η έκταση του λατομείου είναι 

της τάξης των 45 στρεμμάτων. Το λατομείο βρίσκεται σε απόσταση 370 μ. από το όριο του οικισμού Παναγιά.

Ιδιαίτερες Χρήσεις 

Σύμφωνα με τα δεδομένα της επιτόπια

αρμόδιες υπηρεσίες στην περιοχή μελέτης εντοπίζονται οι κάτωθι περιοχές με ιδιαίτερες χρήσεις 

υποδομές. 

                                                
2 όπως προκύπτει από τις κατηγορίες κάλυψης του προγράμματος 
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Μέχρι σήμερα δεν έχουν κυρωθεί οι δασικοί χάρτες για την οριοθέτηση των δασών και των δασικών 

τα δεδομένα της επιτόπιας έρευνας της ομάδας, τα φαινόμενα ανάπτυξης ασύμβατων με  

ήσεων έχουν περιορισμένη έκταση.  

Στο σχέδιο Α.3.3 απεικονίζονται οι πληροφορίες που προκύπτουν από τη βάση δεδομένων του 

Εκτενέστερη αναφορά στα Δάση - Δασικές εκτάσεις γίνεται στο κεφ. Α.3.1.

Σε ό,τι αφορά της κηρυγμένες αναδασωτέες εκτάσεις, κατόπιν έρευνας της ομάδας μελέτης σε νομικές 

δεκατρείς αποφάσεις αναδάσωσης οι οποίες χρονολογούνται από 

συνολικά 1185,5 στρέμματα εντός της περιοχής μελέτης.

εντοπίζεται στην Τ.Κ. Μαλάξας, to 17% στην Τ.Κ. Παππαδιανών, το 2 % στην Τ.Κ. 

Δρακόνας. 

Το ισχυρό ανάγλυφο, οι μεγάλες ποσότητες ατμοσφαιρικών κατακρημνισμάτων και η πολύπλοκη γεωλογική 

δομή της ευρύτερης περιοχής δημιουργούν ποικιλία στη διακίνηση του επιφανειακού νερού. Αποτέλεσμα 

αυτής είναι η ανάπτυξη πολλών μικρών υδρολογικών λεκανών, που η έκταση τους δεν ξεπερνά τα 600 km

Το πυκνό υδρογραφικό δίκτυο, χειμαρρώδους χαρακτήρα, παρουσιάζει μεγάλη διακύμανση των παροχών του. 

Εντός της περιοχής μελέτης δεν εντοπίζονται ρέματα που διατηρούν ροή σε όλη τη διάρκεια του χρόνου.

σημαντικότερο ρέμα είναι ο Κεραμιώτης ή Κεραμιός, που αποτελεί παραπόταμο του Κυλιάρη.

Στο σχέδιο Α.3.3. αποτυπώνεται το υδρογραφικό δίκτυο της περιοχής μελέτης και οι δραστηριότητες που 

ορεινή περιοχή των Κεραμειών, η κτηνοτροφία αποτελεί βασική παραγωγική 

δραστηριότητα των κατοίκων της περιοχής και οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις  εντοπίζονται σε όλες τις 

Τοπικές Κοινότητες των Κεραμειών, τόσο εκτός όσο και εντός των οικισμών.  

Πλέον των σύγχρονων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων στην περιοχή διατηρούνται αρκετά παραδοσιακά 

πέτρινα καταφύγια βοσκών (μιτάτα). 

Στην περιοχή της Τοπικής Κοινότητας Παππαδιανών, εντός της εγκεκριμένης λατομικής περιοχής (βλ. 

ά στην ενότητα Α.3.3.3) λειτουργεί λατομείο εξόρυξης αδρανών υλικών. Η έκταση του λατομείου είναι 

. Το λατομείο βρίσκεται σε απόσταση 370 μ. από το όριο του οικισμού Παναγιά.

Σύμφωνα με τα δεδομένα της επιτόπιας έρευνας της ομάδας μελέτης και τα στοιχεία που συλλέχθηκαν από 

αρμόδιες υπηρεσίες στην περιοχή μελέτης εντοπίζονται οι κάτωθι περιοχές με ιδιαίτερες χρήσεις 

από τις κατηγορίες κάλυψης του προγράμματος Corine Land Cover 
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για την οριοθέτηση των δασών και των δασικών 

, τα φαινόμενα ανάπτυξης ασύμβατων με  

Στο σχέδιο Α.3.3 απεικονίζονται οι πληροφορίες που προκύπτουν από τη βάση δεδομένων του 

Δασικές εκτάσεις γίνεται στο κεφ. Α.3.1. 

κατόπιν έρευνας της ομάδας μελέτης σε νομικές 

οι οποίες χρονολογούνται από το 1995 έως το 

στρέμματα εντός της περιοχής μελέτης. To 79% των ανωτέρω 

στην Τ.Κ. Παππαδιανών, το 2 % στην Τ.Κ. 

Το ισχυρό ανάγλυφο, οι μεγάλες ποσότητες ατμοσφαιρικών κατακρημνισμάτων και η πολύπλοκη γεωλογική 

δομή της ευρύτερης περιοχής δημιουργούν ποικιλία στη διακίνηση του επιφανειακού νερού. Αποτέλεσμα 

γικών λεκανών, που η έκταση τους δεν ξεπερνά τα 600 km2. 

Το πυκνό υδρογραφικό δίκτυο, χειμαρρώδους χαρακτήρα, παρουσιάζει μεγάλη διακύμανση των παροχών του. 

Εντός της περιοχής μελέτης δεν εντοπίζονται ρέματα που διατηρούν ροή σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Το 

σημαντικότερο ρέμα είναι ο Κεραμιώτης ή Κεραμιός, που αποτελεί παραπόταμο του Κυλιάρη. 

Στο σχέδιο Α.3.3. αποτυπώνεται το υδρογραφικό δίκτυο της περιοχής μελέτης και οι δραστηριότητες που 

ορεινή περιοχή των Κεραμειών, η κτηνοτροφία αποτελεί βασική παραγωγική 

δραστηριότητα των κατοίκων της περιοχής και οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις  εντοπίζονται σε όλες τις 

Πλέον των σύγχρονων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων στην περιοχή διατηρούνται αρκετά παραδοσιακά 

Στην περιοχή της Τοπικής Κοινότητας Παππαδιανών, εντός της εγκεκριμένης λατομικής περιοχής (βλ. 

ά στην ενότητα Α.3.3.3) λειτουργεί λατομείο εξόρυξης αδρανών υλικών. Η έκταση του λατομείου είναι 

. Το λατομείο βρίσκεται σε απόσταση 370 μ. από το όριο του οικισμού Παναγιά. 

ς έρευνας της ομάδας μελέτης και τα στοιχεία που συλλέχθηκαν από 

αρμόδιες υπηρεσίες στην περιοχή μελέτης εντοπίζονται οι κάτωθι περιοχές με ιδιαίτερες χρήσεις – αστικές 

 



 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

 

 

• Νεκροταφεία. Με εξαίρεση τα νεκροταφεία του Λούλου και του Αγ. Γεωργίου, τα υ

νεκροταφεία βρίσκονται εκτός ορίων του οικισμού. Ειδικότερα, στη Μαλάξα, το Αλετρουβάρι, τους 

Κάμπους, το Μαδαρό και την Τσακίστρα τα νεκροταφεία βρίσκονται σε επαφή με το όριο του 

οικισμού, ενώ στα Κοντόπουλα, το Κατωχώρι, το Γέρο Λάκκο και τη 

μεγαλύτερη απόσταση. 

• Κέντρο Εκπομπής. Στην κορυφή της Μ

ραδιοτηλεοπτικού σήματος, καθώς 

τηλεφωνίας. 

• Εγκαταστάσεις Ανακύκλωσ

ιδιωτικά κέντρα ανακύκλωσης οχημάτων. Το πρώτο βρίσκεται στην Τ.Κ. Μαλάξας, δυτικά του 

Επιχειρηματικού Πάρκου και το δεύτερο βρίσκεται στην Τ.Κ. Κοντοπούλων, βορειοδυτικά του 

ομώνυμου οικισμού και επί της Επαρχιακής Οδού 36.

• Εγκαταστάσεις Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ). Η 

εγκατάσταση είναι αδειοδοτημένη περιβαλλοντικά και 

50στρεμμάτων στην περιοχή της Τ.Κ. Παππαδιανών και γειτ

του Φαραγγιού Θερίσου. Η διαχείριση των αποβλήτων περιλαμβάνει την επαναχρησιμοποίηση των 

χρήσιμων υλικών (μέταλλο, πλαστικό, καλώδια, ξύλο, 

βιομηχανίες, τη θραύση των αδρανών για παρ

αποθήκευση των υπολειμμάτων 

πλαίσιο της αποκατάστασης αυτών.

Α.3.3.3. Περιοχές με Θεσμοθετημένες χρήσεις γης, όρους και περιορισμούς δόμησης 

στον εξωαστικό χώρο  

Επιχειρηματικό Πάρκο Μαλάξας 

Στην θέση Κόπρανα της Τοπικής Κοινότητας Μαλάξας έχει 

Πάρκου (ΕΠ) τύπου Β'. Τα όρια του θεσμοθετημένου ΕΠ έχουν αποτυπωθεί στο Σχέδιο Α.3.3 σύμφωνα με την 

υπ. αριθμ. ΚΥΑ Φ/Α.6.10/οικ.11554/750/14 (ΦΕΚ 2904 Β/29

Επιχειρηματικού Πάρκου Τύπου Β΄ στη θέση Κοπρανά/Τοπική Κοινότητα Μαλάξας του Δήμου Χανίων".

Σύμφωνα με το συνημμένο στην ΚΥΑ Τοπογραφικό Διάγραμμα η προς πολεοδόμηση έκταση ανέρχεται σε 

514.684,14 τ.μ. 

Με την υπ' αριθμ. 401/15 (ΦΕΚ 53 ΑΑΠ/24

εγκρίθηκε η πολεοδομική μελέτη του 

Το ρυμοτομικό σχέδιο περιλαμβάνει δύο τομείς όρων δόμησης:

α. τον ΤΟΜΕΑ ΟΡΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ Ι 

επιχειρηματικών εγκαταστάσεων του δευτερογενούς τομέα παραγωγής,

τ.μ.,  ΣΔ 1,4 και μέγιστη επιτρεπόμενη κάλυψη 70%.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ  

(Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ  
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

 
ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

Νεκροταφεία. Με εξαίρεση τα νεκροταφεία του Λούλου και του Αγ. Γεωργίου, τα υ

νεκροταφεία βρίσκονται εκτός ορίων του οικισμού. Ειδικότερα, στη Μαλάξα, το Αλετρουβάρι, τους 

Κάμπους, το Μαδαρό και την Τσακίστρα τα νεκροταφεία βρίσκονται σε επαφή με το όριο του 

οικισμού, ενώ στα Κοντόπουλα, το Κατωχώρι, το Γέρο Λάκκο και τη Δρα

ντρο Εκπομπής. Στην κορυφή της Μαλάξας έχει εγκατασταθεί το Κέντρο Εκπομπής ψηφιακού 

ραδιοτηλεοπτικού σήματος, καθώς επίσης και πομποί ραδιοφωνικών σταθμών και κεραίες κινητής 

Ανακύκλωσης Οχημάτων (Διαλυτήρια). Στην περιοχή μελέτης λειτουργούν δύο 

ιδιωτικά κέντρα ανακύκλωσης οχημάτων. Το πρώτο βρίσκεται στην Τ.Κ. Μαλάξας, δυτικά του 

Επιχειρηματικού Πάρκου και το δεύτερο βρίσκεται στην Τ.Κ. Κοντοπούλων, βορειοδυτικά του 

και επί της Επαρχιακής Οδού 36. 

Εγκαταστάσεις Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ). Η 

είναι αδειοδοτημένη περιβαλλοντικά και λειτουργεί σε έκταση της τάξης των 

50στρεμμάτων στην περιοχή της Τ.Κ. Παππαδιανών και γειτνιάζει με την προστατευόμενη περιοχή 

του Φαραγγιού Θερίσου. Η διαχείριση των αποβλήτων περιλαμβάνει την επαναχρησιμοποίηση των 

χρήσιμων υλικών (μέταλλο, πλαστικό, καλώδια, ξύλο, γυαλί κλπ) και προώθησε σε σχετικές 

βιομηχανίες, τη θραύση των αδρανών για παραγωγή διαβαθμισμένων σκύρων, και την προσωρινή 

αποθήκευση των υπολειμμάτων έως ότου οδηγηθεί στον ΧΥΤΑ ή σε περιοχές λατομικών χώρων στοι 

πλαίσιο της αποκατάστασης αυτών. 

Περιοχές με Θεσμοθετημένες χρήσεις γης, όρους και περιορισμούς δόμησης 

Στην θέση Κόπρανα της Τοπικής Κοινότητας Μαλάξας έχει θεσμοθετηθεί η ανάπτυξη Επιχειρηματικού 

κου (ΕΠ) τύπου Β'. Τα όρια του θεσμοθετημένου ΕΠ έχουν αποτυπωθεί στο Σχέδιο Α.3.3 σύμφωνα με την 

ικ.11554/750/14 (ΦΕΚ 2904 Β/29-10-2014) "Έγκριση ανάπτυξης του 

Επιχειρηματικού Πάρκου Τύπου Β΄ στη θέση Κοπρανά/Τοπική Κοινότητα Μαλάξας του Δήμου Χανίων".

Σύμφωνα με το συνημμένο στην ΚΥΑ Τοπογραφικό Διάγραμμα η προς πολεοδόμηση έκταση ανέρχεται σε 

Με την υπ' αριθμ. 401/15 (ΦΕΚ 53 ΑΑΠ/24-03-2015) Απόφαση Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης 

εγκρίθηκε η πολεοδομική μελέτη του Επιχειρηματικού Πάρκου (ΕΠΙΧΕΙ.ΠΑ.), σύμφωνα με την οποία:

ρυμοτομικό σχέδιο περιλαμβάνει δύο τομείς όρων δόμησης: 

α. τον ΤΟΜΕΑ ΟΡΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ Ι τα οικοδομικά τετράγωνα του οποίου προορίζονται για την ανέγερση 

επιχειρηματικών εγκαταστάσεων του δευτερογενούς τομέα παραγωγής, με κατώτατο όριο αρτιότητας 1000 

τ.μ.,  ΣΔ 1,4 και μέγιστη επιτρεπόμενη κάλυψη 70%. 

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ  ΣΧΕΔΙΟΥ 
ΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ  ΔΗΜΩΝ ΕΛ. 

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ - 1Η Σ.Σ. Δ.Ε. ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 
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Νεκροταφεία. Με εξαίρεση τα νεκροταφεία του Λούλου και του Αγ. Γεωργίου, τα υπόλοιπα 

νεκροταφεία βρίσκονται εκτός ορίων του οικισμού. Ειδικότερα, στη Μαλάξα, το Αλετρουβάρι, τους 

Κάμπους, το Μαδαρό και την Τσακίστρα τα νεκροταφεία βρίσκονται σε επαφή με το όριο του 

Δρακόνα τα βρίσκονται σε 

αλάξας έχει εγκατασταθεί το Κέντρο Εκπομπής ψηφιακού 

και πομποί ραδιοφωνικών σταθμών και κεραίες κινητής 

ης Οχημάτων (Διαλυτήρια). Στην περιοχή μελέτης λειτουργούν δύο 

ιδιωτικά κέντρα ανακύκλωσης οχημάτων. Το πρώτο βρίσκεται στην Τ.Κ. Μαλάξας, δυτικά του 

Επιχειρηματικού Πάρκου και το δεύτερο βρίσκεται στην Τ.Κ. Κοντοπούλων, βορειοδυτικά του 

Εγκαταστάσεις Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ). Η 

λειτουργεί σε έκταση της τάξης των 

νιάζει με την προστατευόμενη περιοχή 

του Φαραγγιού Θερίσου. Η διαχείριση των αποβλήτων περιλαμβάνει την επαναχρησιμοποίηση των 

κλπ) και προώθησε σε σχετικές 

αγωγή διαβαθμισμένων σκύρων, και την προσωρινή 

ότου οδηγηθεί στον ΧΥΤΑ ή σε περιοχές λατομικών χώρων στοι 

Περιοχές με Θεσμοθετημένες χρήσεις γης, όρους και περιορισμούς δόμησης 

η ανάπτυξη Επιχειρηματικού 

κου (ΕΠ) τύπου Β'. Τα όρια του θεσμοθετημένου ΕΠ έχουν αποτυπωθεί στο Σχέδιο Α.3.3 σύμφωνα με την 

2014) "Έγκριση ανάπτυξης του 

Επιχειρηματικού Πάρκου Τύπου Β΄ στη θέση Κοπρανά/Τοπική Κοινότητα Μαλάξας του Δήμου Χανίων". 

Σύμφωνα με το συνημμένο στην ΚΥΑ Τοπογραφικό Διάγραμμα η προς πολεοδόμηση έκταση ανέρχεται σε 

2015) Απόφαση Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης 

Επιχειρηματικού Πάρκου (ΕΠΙΧΕΙ.ΠΑ.), σύμφωνα με την οποία: 

προορίζονται για την ανέγερση 

με κατώτατο όριο αρτιότητας 1000 
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β. τον ΤΟΜΕΑ ΟΡΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ II τα οικοδομικά τετράγωνα του οποίου προορίζονται για την ανέγερση 

επιχειρηματικών εγκαταστάσεων του δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα παραγωγής, με κατώτατο όριο 

αρτιότητας 500 τ.μ., ΣΔ 1,2 και μέγιστη επιτρεπόμενη κάλυψη 70%.

Περιλαμβάνει ακόμη δύο οικοδομικά τετράγωνα για την 

τέσσερα οικοδομικά τετράγωνα που προορίζονται για τη δημιουργία υπαίθριων χώρων στάθ

που προορίζονται για την ανάπτυξη κοινόχρηστων χώρων πρα

Οι επιτρεπόμενες χρήσεις γης καθορίζονται ως εξής

Στους οικοδομήσιμους χώρους των ΟΤ των το

επιχειρηματικών δραστηριοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 του Ν. 3982/2011 (όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει, αναλυτικά:

α) Δραστηριότητες που υπάγονται στις μεταποιητικές δραστηριότητες

β) Επιχειρηματικές δραστηριότητες του δευτερογε

κέντρα. 

γ) Επιχειρήσεις Εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics), 

αποτελούν τμήματα των βιομηχανικών 

δ) Δραστηριότητες του Ν. 1575/1985 (ΦΕΚ

ε) Ερευνητικά κέντρα και εργαστήρια που σχετίζονται με εφαρμοσμένη βιομηχανική, ενεργειακ

μεταλλευτική έρευνα, κέντρα τεχνολογικής υποστήριξης των επιχει

παροχής υπηρεσιών υψηλής τεχνολογίας και ποιότητας, καθώς και εγκαταστάσεις που αξιοποιούν ή 

συνδέονται με τα αποτελέσματα των εργασιών των ερευνητικώ

τεχνικής κατεύθυνσης και παραρτήματα πανεπιστημιακών ιδρυμάτων.

στ) Θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων. 

ζ) Δραστηριότητες υποστηρικτικές ή υποβοηθητικές της λειτουργίας των επιχειρήσεων του Επιχειρημα

Πάρκου, καθώς και παραρτήματα, υποσταθμοί ή υπηρεσιακές μονάδες δημοσίων υπηρεσιών, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, 

κοινωφελών οργανισμών, υπηρεσίες υγείας, χρη

αποβλήτων. 

η) Δραστηριότητες παραγωγής ηλεκτρικής ή και θερ

φυσικό αέριο, συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμό

μεταφοράς και διανομής και εγκαταστάσεις τροφοδο

θ) Δραστηριότητες αγροτοκτηνοτροφίας, ιδίως μέσω θερμοκηπιακών κα

υποστηρικτικές ή υποβοηθητικές της λειτουργίας τους, όταν τα παρα

επεξεργασίας εντός του Επιχειρηματικού Πάρκου από δραστηριότητες που υπάγονται στο δεύτερο μέρος του 

παρόντος νόμου. 

Επίσης εντός των αυτοτελών ιδιοκτησιών των επι

τησης, διαμονής προσωπικού ασφαλείας, εκπαίδευσης και εκθεσιακού κέντρου εφόσον επιβάλλεται από τις 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ  

(Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ  
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ
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ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

ΟΡΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ II τα οικοδομικά τετράγωνα του οποίου προορίζονται για την ανέγερση 

επιχειρηματικών εγκαταστάσεων του δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα παραγωγής, με κατώτατο όριο 

και μέγιστη επιτρεπόμενη κάλυψη 70%. 

Περιλαμβάνει ακόμη δύο οικοδομικά τετράγωνα για την ανέγερση κτιρίων κοινωφελών εξυ

οικοδομικά τετράγωνα που προορίζονται για τη δημιουργία υπαίθριων χώρων στάθ

που προορίζονται για την ανάπτυξη κοινόχρηστων χώρων πρασίνου. 

Οι επιτρεπόμενες χρήσεις γης καθορίζονται ως εξής:  

Στους οικοδομήσιμους χώρους των ΟΤ των τομέων Ι και II επιτρέπεται κατά περίπτωση η εγκατά

επιχειρηματικών δραστηριοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 του Ν. 3982/2011 (όπως 

οιήθηκε και ισχύει, αναλυτικά: 

α) Δραστηριότητες που υπάγονται στις μεταποιητικές δραστηριότητες 

β) Επιχειρηματικές δραστηριότητες του δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα, με εξαίρεση τα εμπορικά 

γ) Επιχειρήσεις Εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics), αποθήκες και συγκροτήματα αποθηκών οι οποίες δεν 

αποτελούν τμήματα των βιομηχανικών - βιοτεχνικών εγκαταστάσεων. 

δ) Δραστηριότητες του Ν. 1575/1985 (ΦΕΚ-207/Α΄/1985). 

ε) Ερευνητικά κέντρα και εργαστήρια που σχετίζονται με εφαρμοσμένη βιομηχανική, ενεργειακ

μεταλλευτική έρευνα, κέντρα τεχνολογικής υποστήριξης των επιχειρήσεων και των εργαζομένων, εργαστήρια 

παροχής υπηρεσιών υψηλής τεχνολογίας και ποιότητας, καθώς και εγκαταστάσεις που αξιοποιούν ή 

συνδέονται με τα αποτελέσματα των εργασιών των ερευνητικών κέντρων ή των εργαστηρίων, σχολές 

τεχνικής κατεύθυνσης και παραρτήματα πανεπιστημιακών ιδρυμάτων. 

 

ζ) Δραστηριότητες υποστηρικτικές ή υποβοηθητικές της λειτουργίας των επιχειρήσεων του Επιχειρημα

αρτήματα, υποσταθμοί ή υπηρεσιακές μονάδες δημοσίων υπηρεσιών, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, 

κοινωφελών οργανισμών, υπηρεσίες υγείας, χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί και μονάδες καθαρισμού 

η) Δραστηριότητες παραγωγής ηλεκτρικής ή και θερμικής ενέργειας από ανανεώσ

φυσικό αέριο, συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας, με τις συνοδευτικές υποδομές τους (γραμμές 

μεταφοράς και διανομής και εγκαταστάσεις τροφοδοσίας με καύσιμα). 

θ) Δραστηριότητες αγροτοκτηνοτροφίας, ιδίως μέσω θερμοκηπιακών καλλιεργειών, καθώς και 

υποστηρικτικές ή υποβοηθητικές της λειτουργίας τους, όταν τα παραγόμενα προϊόντα τους τυγχάνουν 

επεξεργασίας εντός του Επιχειρηματικού Πάρκου από δραστηριότητες που υπάγονται στο δεύτερο μέρος του 

οτελών ιδιοκτησιών των επιχειρήσεων είναι δυνατή και η ανέγερση κτιρίων ενδιαί

τησης, διαμονής προσωπικού ασφαλείας, εκπαίδευσης και εκθεσιακού κέντρου εφόσον επιβάλλεται από τις 
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ΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ  ΔΗΜΩΝ ΕΛ. 

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ - 1Η Σ.Σ. Δ.Ε. ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 

Σελ. 132 από 158 

ΟΡΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ II τα οικοδομικά τετράγωνα του οποίου προορίζονται για την ανέγερση 

επιχειρηματικών εγκαταστάσεων του δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα παραγωγής, με κατώτατο όριο 

ανέγερση κτιρίων κοινωφελών εξυπηρετήσεων, 

οικοδομικά τετράγωνα που προορίζονται για τη δημιουργία υπαίθριων χώρων στάθμευσης, και  επτά  

μέων Ι και II επιτρέπεται κατά περίπτωση η εγκατάσταση 

επιχειρηματικών δραστηριοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 του Ν. 3982/2011 (όπως 

νούς και τριτογενούς τομέα, με εξαίρεση τα εμπορικά 

αποθήκες και συγκροτήματα αποθηκών οι οποίες δεν 

ε) Ερευνητικά κέντρα και εργαστήρια που σχετίζονται με εφαρμοσμένη βιομηχανική, ενεργειακή, 

ρήσεων και των εργαζομένων, εργαστήρια 

παροχής υπηρεσιών υψηλής τεχνολογίας και ποιότητας, καθώς και εγκαταστάσεις που αξιοποιούν ή 

ν κέντρων ή των εργαστηρίων, σχολές 

ζ) Δραστηριότητες υποστηρικτικές ή υποβοηθητικές της λειτουργίας των επιχειρήσεων του Επιχειρηματικού 

αρτήματα, υποσταθμοί ή υπηρεσιακές μονάδες δημοσίων υπηρεσιών, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, 

ματοπιστωτικοί οργανισμοί και μονάδες καθαρισμού 

μικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και 

τητας, με τις συνοδευτικές υποδομές τους (γραμμές 

λλιεργειών, καθώς και 

γόμενα προϊόντα τους τυγχάνουν 

επεξεργασίας εντός του Επιχειρηματικού Πάρκου από δραστηριότητες που υπάγονται στο δεύτερο μέρος του 

χειρήσεων είναι δυνατή και η ανέγερση κτιρίων ενδιαί-

τησης, διαμονής προσωπικού ασφαλείας, εκπαίδευσης και εκθεσιακού κέντρου εφόσον επιβάλλεται από τις 
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ανάγκες των επιχειρήσεων και των εργαζομένων.

Στους οικοδομήσιμους χώρους τω

κοινωφελών εξυπηρετήσεων, αναλυτικά:

α) στο ΟΤ 7 προβλέπεται χώρος διοίκησης 

εκπαίδευσης και κατάρτισης, βρεφονηπιακού σταθμού, νηπια

συνεδρίων, κοινωφελών υποδομών, που θα εξυπηρετούν τις ανάγκες των εργαζομένων και των επιχειρήσεων. 

Επίσης στο χώρο διοίκησης προβλέπεται η εγκατάστα

του κεντρικού δικτύου παροχής υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις αλλά και υποδομών εξυπηρετήσεων όπως 

ιατρείου, φαρμακείου, πρατηρίων, υποκαταστημάτων τραπεζών και υποδομών πυρόσβεσης,

β) στο ΟΤ 39 προβλέπεται χώρος μονάδας καθαρι

στάσεις βιολογικού καθαρισμού, πυροσβεστικός σταθ

χώρος στάθμευσης. 

Στους χώρους πρασίνου της πολεοδομικής μελέ

(ύδρευσης, αποχέτευσης, τηλεφωνίας, ηλεκτρισμού, ευρυζωνικότητας, φυσικού αερίου, κ.λπ.) καθώς και οι 

απαιτούμενες εγκαταστάσεις για τη λειτουργία τους (αντλιοστάσια, φρεάτια, κ.λπ.).

Σχέδιο Π.1.1 Πολεοδομική Οργάνωση ΕΠΙΧΕΙ.ΠΑ. (ΦΕΚ 53ΑΑΠ/2015)

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
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ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

ανάγκες των επιχειρήσεων και των εργαζομένων. 

Στους οικοδομήσιμους χώρους των ΟΤ 7 και 39 επιτρέπεται η ανέγερση κτιρίων και εγκαταστάσεων 

κοινωφελών εξυπηρετήσεων, αναλυτικά: 

α) στο ΟΤ 7 προβλέπεται χώρος διοίκησης - στο χώρο μπορούν να εγκατασταθούν και άλλες χρήσεις, όπως 

εκπαίδευσης και κατάρτισης, βρεφονηπιακού σταθμού, νηπιαγωγείου, έκθεσης των παραγόμενων προϊόντων, 

συνεδρίων, κοινωφελών υποδομών, που θα εξυπηρετούν τις ανάγκες των εργαζομένων και των επιχειρήσεων. 

Επίσης στο χώρο διοίκησης προβλέπεται η εγκατάσταση του κεντρικού ηλεκτρονικού συστήματος ελέγχου, 

ού δικτύου παροχής υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις αλλά και υποδομών εξυπηρετήσεων όπως 

ιατρείου, φαρμακείου, πρατηρίων, υποκαταστημάτων τραπεζών και υποδομών πυρόσβεσης,

β) στο ΟΤ 39 προβλέπεται χώρος μονάδας καθαρισμού αποβλήτων - στο χώρο επιτρέπονται 

στάσεις βιολογικού καθαρισμού, πυροσβεστικός σταθμός, αντλιοστάσιο, πλυντήριο αυτοκινήτων και κλειστός 

Στους χώρους πρασίνου της πολεοδομικής μελέτης επιτρέπεται η διέλευση δικτύων τεχνικής υποδο

λεφωνίας, ηλεκτρισμού, ευρυζωνικότητας, φυσικού αερίου, κ.λπ.) καθώς και οι 

απαιτούμενες εγκαταστάσεις για τη λειτουργία τους (αντλιοστάσια, φρεάτια, κ.λπ.). 

Σχέδιο Π.1.1 Πολεοδομική Οργάνωση ΕΠΙΧΕΙ.ΠΑ. (ΦΕΚ 53ΑΑΠ/2015) 
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ν ΟΤ 7 και 39 επιτρέπεται η ανέγερση κτιρίων και εγκαταστάσεων 

στο χώρο μπορούν να εγκατασταθούν και άλλες χρήσεις, όπως 

γωγείου, έκθεσης των παραγόμενων προϊόντων, 

συνεδρίων, κοινωφελών υποδομών, που θα εξυπηρετούν τις ανάγκες των εργαζομένων και των επιχειρήσεων. 

ση του κεντρικού ηλεκτρονικού συστήματος ελέγχου, 

ού δικτύου παροχής υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις αλλά και υποδομών εξυπηρετήσεων όπως 

ιατρείου, φαρμακείου, πρατηρίων, υποκαταστημάτων τραπεζών και υποδομών πυρόσβεσης, 

στο χώρο επιτρέπονται οι εγκατα-

μός, αντλιοστάσιο, πλυντήριο αυτοκινήτων και κλειστός 

της επιτρέπεται η διέλευση δικτύων τεχνικής υποδομής 

λεφωνίας, ηλεκτρισμού, ευρυζωνικότητας, φυσικού αερίου, κ.λπ.) καθώς και οι 
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Σχέδιο Π.1.2 Πολεοδομική Οργάνωση ΕΠΙΧΕΙ.ΠΑ. (ΦΕΚ 53ΑΑΠ/2015)
 
 
Ζώνες Αρχαιολογικών χώρων 

Ο χώρος στον οποίο εντοπίζονται τα ερείπεια του Πύργου της Μαλάξας έχει οριοθετηθεί και χαρακτηριστεί 

Ιστορικός Τόπος. Ο οριοθετημένος χώρος βρίσκεται βορειοδυτικά του οικισμού της  Μαλάξας κ

1.483 τ.μ. Οι ιστορικοί τόποι προστατεύονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 3028/28

"Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς". Ειδικότερα ως προς τους 

περιορισμούς δόμησης και χρήσεων γης,

Oι υπόλοιποι κηρυγμένοι αρχαιολογικοί χώροι

Δημοτική Ενότητα Κεραμειών και περιγράφονται στην Ενότητα Α.3.2 του παρόντος Κεφαλαίου δεν είναι 

οριοθετημένοι και δεν έχουν θεσμοθετημένες ζώνες προστασίας γύρω τους. 

Περιοχές ενταγμένες στο Εθνικό σύστημα προστατευόμενων περιοχών (Ν3937/2011) 

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 

βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 60Α/2011):

• Ειδική Ζώνη Διατήρησης (Ε.Ζ.Δ.) «Λευκά Όρη και παράκτια ζώνη». Πρόκειται για την ευρύτερη 

περιοχή των Λευκών Ορέων, η οποία έχει συνο
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(Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ  
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ
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ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

Οργάνωση ΕΠΙΧΕΙ.ΠΑ. (ΦΕΚ 53ΑΑΠ/2015) 

Ο χώρος στον οποίο εντοπίζονται τα ερείπεια του Πύργου της Μαλάξας έχει οριοθετηθεί και χαρακτηριστεί 

Ιστορικός Τόπος. Ο οριοθετημένος χώρος βρίσκεται βορειοδυτικά του οικισμού της  Μαλάξας κ

Οι ιστορικοί τόποι προστατεύονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 3028/28

"Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς". Ειδικότερα ως προς τους 

περιορισμούς δόμησης και χρήσεων γης, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 13  του Ν. 3028/02 .

κηρυγμένοι αρχαιολογικοί χώροι, βυζαντινά και νεώτερα μνημεία

Δημοτική Ενότητα Κεραμειών και περιγράφονται στην Ενότητα Α.3.2 του παρόντος Κεφαλαίου δεν είναι 

νοι και δεν έχουν θεσμοθετημένες ζώνες προστασίας γύρω τους.  

Περιοχές ενταγμένες στο Εθνικό σύστημα προστατευόμενων περιοχών (Ν3937/2011) 

Εντός των ορίων της περιοχής μελέτης έχουν καθοριστεί οι κάτωθι περιοχές, οι οποίες εντάσσονται στο 

ροστατευόμενων περιοχών του Κεφ. Β΄ του Νόμου 3937/2011 

βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 60Α/2011): 

Ειδική 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 

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ  ΣΧΕΔΙΟΥ 
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Ο χώρος στον οποίο εντοπίζονται τα ερείπεια του Πύργου της Μαλάξας έχει οριοθετηθεί και χαρακτηριστεί 

Ιστορικός Τόπος. Ο οριοθετημένος χώρος βρίσκεται βορειοδυτικά του οικισμού της  Μαλάξας και έχει έκταση 

Οι ιστορικοί τόποι προστατεύονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 3028/28-6-02 (ΦΕΚ Α 153) 

"Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς". Ειδικότερα ως προς τους 

ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 13  του Ν. 3028/02 . 

, βυζαντινά και νεώτερα μνημεία που εντοπίζνται στη 

Δημοτική Ενότητα Κεραμειών και περιγράφονται στην Ενότητα Α.3.2 του παρόντος Κεφαλαίου δεν είναι 

Περιοχές ενταγμένες στο Εθνικό σύστημα προστατευόμενων περιοχών (Ν3937/2011)  

Εντός των ορίων της περιοχής μελέτης έχουν καθοριστεί οι κάτωθι περιοχές, οι οποίες εντάσσονται στο 

ροστατευόμενων περιοχών του Κεφ. Β΄ του Νόμου 3937/2011 «Διατήρηση της 

Ειδική Ζώνη Διατήρησης (Ε.Ζ.Δ.) «Λευκά Όρη και παράκτια ζώνη». Πρόκειται για την ευρύτερη 

λική έκταση 533.636 στρέμματα, εκ των οποίων 
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21.930 εντός της περιοχής μελέτης στα νότια της Δ.Ε. Θερίσου. Έχει χαρακτηριστεί ως Ε.Ζ.Δ. με το 

Ν.3937/2011. 

• Ειδική Ζώνη Διατήρησης (Ε.Ζ.Δ.) «Φαράγγι Θερίσου». Πρόκειται για την ευρύτερη περιοχή του 

Φαραγγιού Θερίσου συνολικής έκτασης 4977 στρεμμάτων, η οποία εντάσσεται σχεδόν στο σύνολό 

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.

Στις ως άνω περιοχές ισχύουν οι ρυθμίσει

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 εκτός εγκεκριμέ

οικισμών νομίμως προϋφιστάμενων του 1923 ή εκτός ορίων οικισμών με πληθυσμό μέχρι 2.000 κατοίκους και 

εμπίπτουν σε ΕΖΔ ή ΖΕΠ ισχύουν οι εξής όροι και περιορισμοί δόμησης:

α) Το ελάχιστο όριο αρτιότητας και κατάτμησης των γηπέδων ορίζεται σε 10.0

εφαρμοζόμενης κατά τα λοιπά, όπως ισχύει της παρ. 1 του άρθρου 1 του 

270 Δ΄). Κατ’ εξαίρεση, θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα κατά παρέκκλιση, γήπεδα έκτασης 

τουλάχιστον 4.000 τ.μ., τα οποία, κατά τη δημοσίευση του, θεω

σύμφωνα με τις οικείες πολεοδομικές διατάξεις.

β) Το πιο πάνω καθοριζόμενο ελάχιστο εμβαδόν γηπέ

κατασκευή αντλητικών εγκαταστάσεων, μικρών γεωργικών αποθη

εγκατάσταση συνοδών έργων σταθμών ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σύμφωνα 

με τις κείμενες διατάξεις. 

γ) Ειδικότερες υφιστάμενες διατάξεις ρύθμισης του χώρου, οι οποίες προβλέπουν μεγαλύτερα όρια 

αρτιότητας ή περιορίζουν τις επιτρεπ

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 

Διεύθυνσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλο

Αλλαγής , εξετάζονται μετά από αυτοψία για την ακριβή θέση του γηπέδου. Η αυτοψία διενεργεί

τη Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της οικείας Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης, η οποία υπολογίζει γρα

έχει συσταθεί. Εφόσον το γήπεδο εμπίπτει σε περιοχή του 

αυτοψίας αποστέλλεται με μέριμνα του διενεργήσαντος στη Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχε

του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

• Καταφύγιο Άγριας Ζωής (Wildlife refuge

10.500 στρεμμάτων, ιδρύθηκε το 1985 με την υπ' αριθμ. 173523/2536/5

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ  

(Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ  
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

 
ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

21.930 εντός της περιοχής μελέτης στα νότια της Δ.Ε. Θερίσου. Έχει χαρακτηριστεί ως Ε.Ζ.Δ. με το 

Ειδική Ζώνη Διατήρησης (Ε.Ζ.Δ.) «Φαράγγι Θερίσου». Πρόκειται για την ευρύτερη περιοχή του 

ερίσου συνολικής έκτασης 4977 στρεμμάτων, η οποία εντάσσεται σχεδόν στο σύνολό 

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. 

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 εκτός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεως ή ε

οικισμών νομίμως προϋφιστάμενων του 1923 ή εκτός ορίων οικισμών με πληθυσμό μέχρι 2.000 κατοίκους και 

εμπίπτουν σε ΕΖΔ ή ΖΕΠ ισχύουν οι εξής όροι και περιορισμοί δόμησης: 

α) Το ελάχιστο όριο αρτιότητας και κατάτμησης των γηπέδων ορίζεται σε 10.0

εφαρμοζόμενης κατά τα λοιπά, όπως ισχύει της παρ. 1 του άρθρου 1 του Π.Δ

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 κ

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 

ν, όπως τα όριά τους αποτυπώνονται στους χάρτες κλίμακας 1:100.000 της 

Διεύθυνσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 

Αλλαγής , εξετάζονται μετά από αυτοψία για την ακριβή θέση του γηπέδου. Η αυτοψία διενεργεί

ροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της οικείας Αποκεντρωμένης 

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. 

ο Άγριας Ζωής (Wildlife refuge) "Στύλου - Κατχωχωρίου". Το Καταφύγιο, αρχικής έκτασης 

10.500 στρεμμάτων, ιδρύθηκε το 1985 με την υπ' αριθμ. 173523/2536/5

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ  ΣΧΕΔΙΟΥ 
ΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ  ΔΗΜΩΝ ΕΛ. 

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ - 1Η Σ.Σ. Δ.Ε. ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 
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21.930 εντός της περιοχής μελέτης στα νότια της Δ.Ε. Θερίσου. Έχει χαρακτηριστεί ως Ε.Ζ.Δ. με το 

Ειδική Ζώνη Διατήρησης (Ε.Ζ.Δ.) «Φαράγγι Θερίσου». Πρόκειται για την ευρύτερη περιοχή του 

ερίσου συνολικής έκτασης 4977 στρεμμάτων, η οποία εντάσσεται σχεδόν στο σύνολό 

της στην περιοχή μελέτης  (4.050 στρέμματα εντός της περιοχής μελέτης στη Δ.Ε. Θερίσου). Έχει 

ς 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 

νων σχεδίων πόλεως ή εκτός ορίων 

οικισμών νομίμως προϋφιστάμενων του 1923 ή εκτός ορίων οικισμών με πληθυσμό μέχρι 2.000 κατοίκους και 

α) Το ελάχιστο όριο αρτιότητας και κατάτμησης των γηπέδων ορίζεται σε 10.000 τ.μ., 

Π.Δ. της 24-31.5.1985 (ΦΕΚ 

εξαίρεση, θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα κατά παρέκκλιση, γήπεδα έκτασης 

ρούνται άρτια και οικοδομήσιμα, 

δων δεν ισχύει για την ανόρυξη φρεάτων, την 

κών 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 

 

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 

ν, 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 

ροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της οικείας Αποκεντρωμένης 

φικά τις συντεταγμένες, ή από τον οικείο Φορέα Διαχείρισης, εφόσον 

Δικτύου Natura 2000 αντίγραφο της έκθεσης 

αυτοψίας αποστέλλεται με μέριμνα του διενεργήσαντος στη Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού 

ωρίου". Το Καταφύγιο, αρχικής έκτασης 

10.500 στρεμμάτων, ιδρύθηκε το 1985 με την υπ' αριθμ. 173523/2536/5-7-1985 Απόφαση Υπ. 



 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

 

 

Γεωργίας (ΦΕΚ 458Β/85). Η σημερινή του έκταση, μετά από επανακαθορισμό και τροποποιήσεις στα 

όριά του είναι 9.314 στρέμματα (ΦΕΚ 62

Μέσα στα καταφύγια άγριας ζωής απαγορεύονται η θήρα, οι αγώνες κυνηγετικών ικανοτήτων 

σκύλων δεικτών, η αλιεία, η σύλληψη της άγριας πανίδας, η συλλογή της άγριας χλωρίδας, η 

καταστροφή ζώνης με φυσική βλάστηση με κάθε τρόπο, η καταστροφή των φυτο

αμμοληψία, η αποστράγγιση, η επιχωμάτωση και αποξήρανση ελωδών εκτάσεων, η ρύπανση των 

υδατικών συστημάτων, η διάθεση ή απόρριψη αποβλήτων, η ανάπτυξη ιχθυοκαλλιεργειών, η διενέργεια 

στρατιωτικών ασκήσεων, καθώς και η υπαγωγή έκτασης του καταφυγ

σχεδιασμό. Επιτρέπεται η εγκατάσταση παρατηρητηρίων της άγριας πανίδας.

Η εκτέλεση λατομικών και μεταλλευτικών δραστηριοτήτων, όπως και δρόμων επιτρέπεται εάν έχει 

ακολουθηθεί η διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης που πρ

της νομοθεσίας. 

Μέσα στα καταφύγια άγριας ζωής, οι αρμόδιες κατά περίπτωση υπηρεσίες μπορούν να εγκρίνουν ή 

να προγραμματίζουν και να εκτελούν ειδικά έργα βελτίωσης του βιοτόπου και έργα ικανοποίησης των 

οικολογικών αναγκών του βιολογικού κύκλου των ειδών της άγριας πανίδας και της αυτοφυούς 

χλωρίδας και ιδίως αναδάσωση, διατήρηση ακαλλιέργητων εκτάσεων, διατήρηση εκτάσεων με τοπικές 

ποικιλίες, διατήρηση φυτοφρακτών, έργα αναβάθμισης και αποκατάστασης υγροτοπικών εκτάσεω

δημιουργία και ανάπτυξη ζωνών φυσικής βλάστησης, δημιουργία δενδροστοιχιών κατά μήκος των 

αγροτικών δρόμων και ελωδών εκτάσεων. Τα έργα αυτά περιγράφονται σε ειδικές μελέτες διαχείρισης, 

οι οποίες εγκρίνονται από τον Γενικό Γραμματέα της οικείας Αποκεντ

προδιαγραφές για τη σύνταξή τους καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας 

και Κλιματικής Αλλαγής. 

Δάση, Δασικές και Αναδασωτέες Εκτάσεις

Στα δάση, τις δασικές και αναδασωτέες εκτάσεις ισχύουν οι διατάξεις της 

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.

Ζώνες Ρεμάτων 

Στα ρέματα των οποίων οι οριογραμμές, έχουν καθοριστεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις , η ανέγερση 

κτιρίων, εγκαταστάσεων ή περιτοιχισμάτων και γενικά η δόμηση ρυθμίζεται σύμφωνα με το άρθρο 6 του 

Κτιριοδομικού Κανονισμού (Aριθμ. 3046/304/30

σήμερα.  

Στην περιοχή μελέτης εντοπίζεται  οριοθετημένο τμήμα ρέματος μή

ρέμα εντάσσεται στην Τοπική Κοινότητα Κοντοπούλων.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ  

(Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ  
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

 
ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

Γεωργίας (ΦΕΚ 458Β/85). Η σημερινή του έκταση, μετά από επανακαθορισμό και τροποποιήσεις στα 

όριά του είναι 9.314 στρέμματα (ΦΕΚ 62Δ/2014). 

Μέσα στα καταφύγια άγριας ζωής απαγορεύονται η θήρα, οι αγώνες κυνηγετικών ικανοτήτων 

σκύλων δεικτών, η αλιεία, η σύλληψη της άγριας πανίδας, η συλλογή της άγριας χλωρίδας, η 

καταστροφή ζώνης με φυσική βλάστηση με κάθε τρόπο, η καταστροφή των φυτο

αμμοληψία, η αποστράγγιση, η επιχωμάτωση και αποξήρανση ελωδών εκτάσεων, η ρύπανση των 

υδατικών συστημάτων, η διάθεση ή απόρριψη αποβλήτων, η ανάπτυξη ιχθυοκαλλιεργειών, η διενέργεια 

στρατιωτικών ασκήσεων, καθώς και η υπαγωγή έκτασης του καταφυγίου σε πολεοδομικό ή ρυμοτομικό 

σχεδιασμό. Επιτρέπεται η εγκατάσταση παρατηρητηρίων της άγριας πανίδας. 

Η εκτέλεση λατομικών και μεταλλευτικών δραστηριοτήτων, όπως και δρόμων επιτρέπεται εάν έχει 

ακολουθηθεί η διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης που προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις 

Μέσα στα καταφύγια άγριας ζωής, οι αρμόδιες κατά περίπτωση υπηρεσίες μπορούν να εγκρίνουν ή 

να προγραμματίζουν και να εκτελούν ειδικά έργα βελτίωσης του βιοτόπου και έργα ικανοποίησης των 

γκών του βιολογικού κύκλου των ειδών της άγριας πανίδας και της αυτοφυούς 

χλωρίδας και ιδίως αναδάσωση, διατήρηση ακαλλιέργητων εκτάσεων, διατήρηση εκτάσεων με τοπικές 

ποικιλίες, διατήρηση φυτοφρακτών, έργα αναβάθμισης και αποκατάστασης υγροτοπικών εκτάσεω

δημιουργία και ανάπτυξη ζωνών φυσικής βλάστησης, δημιουργία δενδροστοιχιών κατά μήκος των 

αγροτικών δρόμων και ελωδών εκτάσεων. Τα έργα αυτά περιγράφονται σε ειδικές μελέτες διαχείρισης, 

οι οποίες εγκρίνονται από τον Γενικό Γραμματέα της οικείας Αποκεντ

προδιαγραφές για τη σύνταξή τους καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας 

Δάση, Δασικές και Αναδασωτέες Εκτάσεις 

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 

ς 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 διατάξεις , η ανέγερση 

άσεων 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 Δ'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 

Στην περιοχή μελέτης εντοπίζεται  οριοθετημένο τμήμα ρέματος μήκους 150μ. περίπου. Το οριοθετημένο 

ρέμα εντάσσεται στην Τοπική Κοινότητα Κοντοπούλων. 

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ  ΣΧΕΔΙΟΥ 
ΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ  ΔΗΜΩΝ ΕΛ. 

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ - 1Η Σ.Σ. Δ.Ε. ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 

Σελ. 136 από 158 

Γεωργίας (ΦΕΚ 458Β/85). Η σημερινή του έκταση, μετά από επανακαθορισμό και τροποποιήσεις στα 

Μέσα στα καταφύγια άγριας ζωής απαγορεύονται η θήρα, οι αγώνες κυνηγετικών ικανοτήτων 

σκύλων δεικτών, η αλιεία, η σύλληψη της άγριας πανίδας, η συλλογή της άγριας χλωρίδας, η 

καταστροφή ζώνης με φυσική βλάστηση με κάθε τρόπο, η καταστροφή των φυτοφρακτών, η 

αμμοληψία, η αποστράγγιση, η επιχωμάτωση και αποξήρανση ελωδών εκτάσεων, η ρύπανση των 

υδατικών συστημάτων, η διάθεση ή απόρριψη αποβλήτων, η ανάπτυξη ιχθυοκαλλιεργειών, η διενέργεια 

ίου σε πολεοδομικό ή ρυμοτομικό 

Η εκτέλεση λατομικών και μεταλλευτικών δραστηριοτήτων, όπως και δρόμων επιτρέπεται εάν έχει 

οβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις 

Μέσα στα καταφύγια άγριας ζωής, οι αρμόδιες κατά περίπτωση υπηρεσίες μπορούν να εγκρίνουν ή 

να προγραμματίζουν και να εκτελούν ειδικά έργα βελτίωσης του βιοτόπου και έργα ικανοποίησης των 

γκών του βιολογικού κύκλου των ειδών της άγριας πανίδας και της αυτοφυούς 

χλωρίδας και ιδίως αναδάσωση, διατήρηση ακαλλιέργητων εκτάσεων, διατήρηση εκτάσεων με τοπικές 

ποικιλίες, διατήρηση φυτοφρακτών, έργα αναβάθμισης και αποκατάστασης υγροτοπικών εκτάσεων, 

δημιουργία και ανάπτυξη ζωνών φυσικής βλάστησης, δημιουργία δενδροστοιχιών κατά μήκος των 

αγροτικών δρόμων και ελωδών εκτάσεων. Τα έργα αυτά περιγράφονται σε ειδικές μελέτες διαχείρισης, 

οι οποίες εγκρίνονται από τον Γενικό Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Οι 

προδιαγραφές για τη σύνταξή τους καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας 

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 

ς διατάξεις», ο Ν.3937/11 «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις», 

Στα ρέματα των οποίων οι οριογραμμές, έχουν καθοριστεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις , η ανέγερση 

άσεων ή περιτοιχισμάτων και γενικά η δόμηση ρυθμίζεται σύμφωνα με το άρθρο 6 του 

1989 (ΦΕΚ 59 Δ'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 

κους 150μ. περίπου. Το οριοθετημένο 



 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

 

 

Στα ρέματα των οποίων οι οριογραμμές δεν έχουν ακόμα καθοριστεί, ισχύουν τα αναφερόμενα στο 

Ν4258/14. 

Ναυτικό Οχυρό Σούδας 

Με το Π.Δ. 165 /13-06-2002 καθορίζονται τα όρι

καθώς και Ζώνης Περιορισμών Ναυσιπλοΐας του Ναυτικού οχυρού Σούδας. Τα όρια των Ζωνών αποτυπώνονται 

στο Χάρτη Α.3.3. Εντός των ζωνών ισχύουν οι διατάξεις του από Α.Ν. 376 της 14/18 Δεκ. 1936 (ΦΕΚ Α΄546) 

«Περί μέτρων ασφαλείας οχυρών θέσεων», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα

Ιουλίου 1990 (ΦΕΚ Α' 101) και της παραγράφου 4 του άρθρου 46 του Α.Ν. 1731/39

Τμήμα της περιοχής μελέτης εμπίπτει στα όρια της επιτηρούμενης ζώνης

Μέσα στην Ε.Ζ. απαγορεύεται σε οποιονδήποτε αλλοδαπό ή μη Έλληνα την εθνικότητα (φυσικό ή νομικό 

πρόσωπο), η απόκτηση εμπράγματου δικαιώματος ή δικαιώματος εκμετάλλευσης καθώς και η διαμονή πέραν 

του μήνα, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 6 του άρθρου 5 τ

ισχύει.  

Για την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας δόμησης εντός της Ε.Ζ. απαιτείται άδεια από τον Διοικητή 

Ναυστάθμου Κρήτης, ο οποίος μπορεί να επιβάλλει όρους ή περιορισμούς για τη διασφάλιση των έργων 

άμυνας. 

Σχέδιο Α.3.3.3.2: Ναυτικό Οχυρό Σούδας

Πηγή: ΦΕΚ 150Α/2002 

Λατομικές περιοχές  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ  

(Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ  
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

 
ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

Στα ρέματα των οποίων οι οριογραμμές δεν έχουν ακόμα καθοριστεί, ισχύουν τα αναφερόμενα στο 

2002 καθορίζονται τα όρια της Απαγορευμένης Ζώνης, της Επιτηρούμενης Ζώνης 

καθώς και Ζώνης Περιορισμών Ναυσιπλοΐας του Ναυτικού οχυρού Σούδας. Τα όρια των Ζωνών αποτυπώνονται 

Εντός των ζωνών ισχύουν οι διατάξεις του από Α.Ν. 376 της 14/18 Δεκ. 1936 (ΦΕΚ Α΄546) 

ερί μέτρων ασφαλείας οχυρών θέσεων», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα

Ιουλίου 1990 (ΦΕΚ Α' 101) και της παραγράφου 4 του άρθρου 46 του Α.Ν. 1731/39.  

Τμήμα της περιοχής μελέτης εμπίπτει στα όρια της επιτηρούμενης ζώνης (Ε.Ζ). 

Μέσα στην Ε.Ζ. απαγορεύεται σε οποιονδήποτε αλλοδαπό ή μη Έλληνα την εθνικότητα (φυσικό ή νομικό 

πρόσωπο), η απόκτηση εμπράγματου δικαιώματος ή δικαιώματος εκμετάλλευσης καθώς και η διαμονή πέραν 

του μήνα, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 6 του άρθρου 5 του Α.Ν. 376/'36 όπως έχει τροποποιηθεί και 

Για την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας δόμησης εντός της Ε.Ζ. απαιτείται άδεια από τον Διοικητή 

Ναυστάθμου Κρήτης, ο οποίος μπορεί να επιβάλλει όρους ή περιορισμούς για τη διασφάλιση των έργων 

Ναυτικό Οχυρό Σούδας

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ  ΣΧΕΔΙΟΥ 
ΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ  ΔΗΜΩΝ ΕΛ. 

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ - 1Η Σ.Σ. Δ.Ε. ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 

Σελ. 137 από 158 

Στα ρέματα των οποίων οι οριογραμμές δεν έχουν ακόμα καθοριστεί, ισχύουν τα αναφερόμενα στο 

α της Απαγορευμένης Ζώνης, της Επιτηρούμενης Ζώνης 

καθώς και Ζώνης Περιορισμών Ναυσιπλοΐας του Ναυτικού οχυρού Σούδας. Τα όρια των Ζωνών αποτυπώνονται 

Εντός των ζωνών ισχύουν οι διατάξεις του από Α.Ν. 376 της 14/18 Δεκ. 1936 (ΦΕΚ Α΄546) 

ερί μέτρων ασφαλείας οχυρών θέσεων», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, του Ν1892/90 της 31ης 

 

Μέσα στην Ε.Ζ. απαγορεύεται σε οποιονδήποτε αλλοδαπό ή μη Έλληνα την εθνικότητα (φυσικό ή νομικό 

πρόσωπο), η απόκτηση εμπράγματου δικαιώματος ή δικαιώματος εκμετάλλευσης καθώς και η διαμονή πέραν 

ου Α.Ν. 376/'36 όπως έχει τροποποιηθεί και 

Για την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας δόμησης εντός της Ε.Ζ. απαιτείται άδεια από τον Διοικητή 

Ναυστάθμου Κρήτης, ο οποίος μπορεί να επιβάλλει όρους ή περιορισμούς για τη διασφάλιση των έργων 

 



 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

 

 

Στην περιοχή μελέτης, και ειδικότερα στην Τοπική Κοινότητα Παππαδιανών, έχει εγκριθεί η λατομική 

Περιοχή Παναγιάς για εγκατάσταση

580/Β΄/7-10-1983) με συνολική επιφάνεια

Εντός των ορίων της λατομικής περιοχής έχει αδειοδοτηθεί η εκμετάλλευση λατομικού χώρου αδρανών 

υλικών, έκτασης 45,358 στρ.  

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και ειδικότερα σ

1428/1984 (ΦΕΚ Α 43) "Εκμετάλλευση λατομείων αδρανών υλικών και άλλες διατάξεις

4. Μέσα στις λατομικές περιοχές, καθώς και σε απόσταση τουλάχιστον 1.000 μέτ

οριογραμμή τους, απαγορεύεται η επέκταση του σχεδίου πόλεως ή η δημιουργία ανεξάρτητου ρυμοτομικού 

σχεδίου ή η ανέγερση οποιουδήποτε κτίσματος, με εξαίρεση εκείνα που εξυπηρετούν τη λατομική 

δραστηριότητα για τα οποία αποφαίνεται ο αρμόδιος

ανέγερση και λειτουργία κτιριακών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων όπου ασκούνται δραστηριότητες, οι 

οποίες διέπονται από τις διατάξεις του Ν. 2516/1997 (ΦΕΚ 159/Α'

αντικατάστασή τους, καθώς και για τις εγκαταστάσεις έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε

εγκαταστάσεις κάθε μορφής Βιομηχανικών και Επιχειρηματικών Περιοχών (Β.Ε.ΠΕ.) που προβλέπονται στο ν. 

2545/97 (ΦΕΚ-254 Α) , σε αποστάσεις μεγαλύτερες των πεντακοσίων (

λατομικών περιοχών. Η ανωτέρω απόσταση, όταν πρόκειται για πυλώνες ανεμογεννητριών, ορίζεται στα 

εκατόν πενήντα (150) μέτρα. Οι αποστάσεις αυτές μπορεί να περιορίζονται, κατά περίπτωση, ύστερα από 

εισήγηση της αρμόδιας Επιθεώρησης Μεταλλείων, με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, 

εφόσον το ανάγλυφο της περιοχής και οι συγκεκριμένες συνθήκες το επιτρέπουν. Η τήρηση της εφαρμογής 

των διατάξεων της παρούσας παραγράφου ανατίθεται στα οικεία πολεοδομικά όργανα του Νομ. 1577

(Γ.Ο.Κ.) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.  

4α. Σε νησιωτικές περιοχές, στις οποίες η στενότητα των χώρων δεν παρέχει τη δυνατότητα τήρησης της 

απόστασης των χιλίων (1.000) μέτρων της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, όπως αντικαταστάθηκε με 

το άρθρο 3 του ν. 2115/1993, ή σε παραμεθόριες περιοχές, στις οποίες υφίσταται επιτακτική ανάγκη 

εξασφάλισης αδρανών υλικών για την ομαλή λειτουργία της αγο

δυνατός ο περιορισμός της απόστασης αυτής, από μέρος ή το σύνο

τη σχετική απόφαση καθορισμού της.

4β. Για τον περιορισμό της ανωτέρω απόστασης, η επιτροπή της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου 

συνεκτιμά την έκταση της λατομικής περιοχής, τη μορφολογία και το ανάγλυφο του εδάφους

χαρακτηριστικά του πετρώματος που πρόκειται να 

μέγεθος και το είδος του γειτνιάζοντος ρυμοτομικού σχεδίου και των κτισμάτων, με σκοπό την ασφάλεια και 

την υγεία των εργαζομένων, των περιοίκω

4γ. Σε κάθε περίπτωση, ο περιορισμός της ανωτέρω απόστασης, καθώς και οι αποστάσεις που 

προβλέπονται στις διατάξεις των παραγράφων 2, 3, 4 του άρθρου 85 του Κανονισμού Μεταλλευτικών και 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ  

(Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ  
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

 
ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

Στην περιοχή μελέτης, και ειδικότερα στην Τοπική Κοινότητα Παππαδιανών, έχει εγκριθεί η λατομική 

εγκατάσταση λατομείων αδρανών υλικών, με την Υπ. αριθμ. 15367

1983) με συνολική επιφάνεια 160,708 στρέμματα. Τα όριά της αποτυπώνονται στο Σχέδιο Α.3.3.

Εντός των ορίων της λατομικής περιοχής έχει αδειοδοτηθεί η εκμετάλλευση λατομικού χώρου αδρανών 

ισχύουσα νομοθεσία και ειδικότερα σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου

Εκμετάλλευση λατομείων αδρανών υλικών και άλλες διατάξεις

Μέσα στις λατομικές περιοχές, καθώς και σε απόσταση τουλάχιστον 1.000 μέτ

οριογραμμή τους, απαγορεύεται η επέκταση του σχεδίου πόλεως ή η δημιουργία ανεξάρτητου ρυμοτομικού 

σχεδίου ή η ανέγερση οποιουδήποτε κτίσματος, με εξαίρεση εκείνα που εξυπηρετούν τη λατομική 

δραστηριότητα για τα οποία αποφαίνεται ο αρμόδιος νομάρχης. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει για την 

ανέγερση και λειτουργία κτιριακών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων όπου ασκούνται δραστηριότητες, οι 

ις διατάξεις του Ν. 2516/1997 (ΦΕΚ 159/Α'), όπως αυτές ισχύουν, μετά την 

τους, καθώς και για τις εγκαταστάσεις έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε

εγκαταστάσεις κάθε μορφής Βιομηχανικών και Επιχειρηματικών Περιοχών (Β.Ε.ΠΕ.) που προβλέπονται στο ν. 

254 Α) , σε αποστάσεις μεγαλύτερες των πεντακοσίων (500) μέτρων από τα όρια των 

λατομικών περιοχών. Η ανωτέρω απόσταση, όταν πρόκειται για πυλώνες ανεμογεννητριών, ορίζεται στα 

εκατόν πενήντα (150) μέτρα. Οι αποστάσεις αυτές μπορεί να περιορίζονται, κατά περίπτωση, ύστερα από 

ης Μεταλλείων, με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, 

εφόσον το ανάγλυφο της περιοχής και οι συγκεκριμένες συνθήκες το επιτρέπουν. Η τήρηση της εφαρμογής 

των διατάξεων της παρούσας παραγράφου ανατίθεται στα οικεία πολεοδομικά όργανα του Νομ. 1577

(Γ.Ο.Κ.) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.   

4α. Σε νησιωτικές περιοχές, στις οποίες η στενότητα των χώρων δεν παρέχει τη δυνατότητα τήρησης της 

απόστασης των χιλίων (1.000) μέτρων της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, όπως αντικαταστάθηκε με 

ρο 3 του ν. 2115/1993, ή σε παραμεθόριες περιοχές, στις οποίες υφίσταται επιτακτική ανάγκη 

εξασφάλισης αδρανών υλικών για την ομαλή λειτουργία της αγοράς και την εκτέλεση δημοσίων έργων, είναι 

δυνατός ο περιορισμός της απόστασης αυτής, από μέρος ή το σύνολο των ορίων της λατομικής περιοχής, με 

τική απόφαση καθορισμού της. 

4β. Για τον περιορισμό της ανωτέρω απόστασης, η επιτροπή της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου 

συνεκτιμά την έκταση της λατομικής περιοχής, τη μορφολογία και το ανάγλυφο του εδάφους

χαρακτηριστικά του πετρώματος που πρόκειται να εξορυχτεί και τον τρόπο εξόρυξής του, καθώς και το 

μέγεθος και το είδος του γειτνιάζοντος ρυμοτομικού σχεδίου και των κτισμάτων, με σκοπό την ασφάλεια και 

την υγεία των εργαζομένων, των περιοίκων και των διερχόμενων και την προστασία του περιβάλλοντος.

4γ. Σε κάθε περίπτωση, ο περιορισμός της ανωτέρω απόστασης, καθώς και οι αποστάσεις που 

προβλέπονται στις διατάξεις των παραγράφων 2, 3, 4 του άρθρου 85 του Κανονισμού Μεταλλευτικών και 

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ  ΣΧΕΔΙΟΥ 
ΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ  ΔΗΜΩΝ ΕΛ. 

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ - 1Η Σ.Σ. Δ.Ε. ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 

Σελ. 138 από 158 

Στην περιοχή μελέτης, και ειδικότερα στην Τοπική Κοινότητα Παππαδιανών, έχει εγκριθεί η λατομική 

με την Υπ. αριθμ. 15367/83 ΚΥΑ (ΦΕΚ 

Τα όριά της αποτυπώνονται στο Σχέδιο Α.3.3. 

Εντός των ορίων της λατομικής περιοχής έχει αδειοδοτηθεί η εκμετάλλευση λατομικού χώρου αδρανών 

ύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 3 του Ν. 

Εκμετάλλευση λατομείων αδρανών υλικών και άλλες διατάξεις" ισχύουν τα εξής:  

Μέσα στις λατομικές περιοχές, καθώς και σε απόσταση τουλάχιστον 1.000 μέτρων έξω από την 

οριογραμμή τους, απαγορεύεται η επέκταση του σχεδίου πόλεως ή η δημιουργία ανεξάρτητου ρυμοτομικού 

σχεδίου ή η ανέγερση οποιουδήποτε κτίσματος, με εξαίρεση εκείνα που εξυπηρετούν τη λατομική 

νομάρχης. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει για την 

ανέγερση και λειτουργία κτιριακών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων όπου ασκούνται δραστηριότητες, οι 

), όπως αυτές ισχύουν, μετά την 

τους, καθώς και για τις εγκαταστάσεις έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε. και τις 

εγκαταστάσεις κάθε μορφής Βιομηχανικών και Επιχειρηματικών Περιοχών (Β.Ε.ΠΕ.) που προβλέπονται στο ν. 

500) μέτρων από τα όρια των 

λατομικών περιοχών. Η ανωτέρω απόσταση, όταν πρόκειται για πυλώνες ανεμογεννητριών, ορίζεται στα 

εκατόν πενήντα (150) μέτρα. Οι αποστάσεις αυτές μπορεί να περιορίζονται, κατά περίπτωση, ύστερα από 

ης Μεταλλείων, με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, 

εφόσον το ανάγλυφο της περιοχής και οι συγκεκριμένες συνθήκες το επιτρέπουν. Η τήρηση της εφαρμογής 

των διατάξεων της παρούσας παραγράφου ανατίθεται στα οικεία πολεοδομικά όργανα του Νομ. 1577/1985 

4α. Σε νησιωτικές περιοχές, στις οποίες η στενότητα των χώρων δεν παρέχει τη δυνατότητα τήρησης της 

απόστασης των χιλίων (1.000) μέτρων της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, όπως αντικαταστάθηκε με 

ρο 3 του ν. 2115/1993, ή σε παραμεθόριες περιοχές, στις οποίες υφίσταται επιτακτική ανάγκη 

ράς και την εκτέλεση δημοσίων έργων, είναι 

λο των ορίων της λατομικής περιοχής, με 

4β. Για τον περιορισμό της ανωτέρω απόστασης, η επιτροπή της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου 

συνεκτιμά την έκταση της λατομικής περιοχής, τη μορφολογία και το ανάγλυφο του εδάφους, τα ιδιαίτερα 

και τον τρόπο εξόρυξής του, καθώς και το 

μέγεθος και το είδος του γειτνιάζοντος ρυμοτομικού σχεδίου και των κτισμάτων, με σκοπό την ασφάλεια και 

ν και των διερχόμενων και την προστασία του περιβάλλοντος. 

4γ. Σε κάθε περίπτωση, ο περιορισμός της ανωτέρω απόστασης, καθώς και οι αποστάσεις που 

προβλέπονται στις διατάξεις των παραγράφων 2, 3, 4 του άρθρου 85 του Κανονισμού Μεταλλευτικών και 
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Λατομικών Εργασιών (ΥΑ Δ7/Α/οικ.12050/2223/23.5.2011, Β΄ 1227), από τα όρια της λατομικής περιοχής δεν 

επιτρέπεται να είναι μικρότερα από τα ελάχιστα προβλεπόμενα από το συγκεκριμένο κανονισμό για τη 

χωροθέτηση των εξορυκτικών εργασιών με χρήση εκρηκτικών υλών

Eιδικοί όροι και περιορισμοί δόμησης που σχετίζονται με λειτουργία των δικτύων υποδομής

• Ζώνες διελεύσεως Γραμμών Μεταφοράς Ηλεκτρικής

ηλεκτρικής ενέργειας και σε εύρος 20μ. εκατέρωθεν αυτών, έχει συσταθεί δουλεία δι

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 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 χώρους στους οποίους 

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 παρ

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 βρίσκο

αφήνεται διάδρομος προσπελάσεως 3,0μ. προς τον πλησιέστερο εγκεκριμένο δρόμο.

o Γενικά απαγορεύεται η αναρρίχηση ατόμων στους πύργους ΓΜ της ΔΕΗ όπως και η πρόσδεση 

και στήριξη αντικειμένων σε αυτούς. Σωλήνες ύδρευσης, αποχέτευσης και αγωγ

και οδοί θα πρέπει να βρίσκονται έξω από τα εδαφοτεμάχια έδρασης και κατά το δυνατό 

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 

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

o Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του ανωτέρω Κανονισμού Μεταλλευτικών 

Λατομικών Εργασιών, η θέση έδρασης

σημείο να απέχει το λιγότερο 25μ, από την προβολή στο έδαφος των αγωγών των Γρ

Μεταφοράς της ΔΕΗ.

o 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 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
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γασιών (ΥΑ Δ7/Α/οικ.12050/2223/23.5.2011, Β΄ 1227), από τα όρια της λατομικής περιοχής δεν 

επιτρέπεται να είναι μικρότερα από τα ελάχιστα προβλεπόμενα από το συγκεκριμένο κανονισμό για τη 

χωροθέτηση των εξορυκτικών εργασιών με χρήση εκρηκτικών υλών. 

ικοί όροι και περιορισμοί δόμησης που σχετίζονται με λειτουργία των δικτύων υποδομής

διελεύσεως Γραμμών Μεταφοράς Ηλεκτρικής ενέργειας. Κατά μήκος των Γραμμών Μεταφοράς 

ηλεκτρικής ενέργειας και σε εύρος 20μ. εκατέρωθεν αυτών, έχει συσταθεί δουλεία δι

Ειδικότερα έχουν 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 

ραίτητα να μην εμπίπτουν μέσα σε δρόμους ή άλλους χώρους στους οποίους 

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 παρ

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 βρίσκο

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 αγωγ

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

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του ανωτέρω Κανονισμού Μεταλλευτικών 

Λατομικών Εργασιών, η θέση έδρασης του πύργου γεωτρήσεως θα επιλέγεται έτσι ώστε κάθε 

σημείο να απέχει το λιγότερο 25μ, από την προβολή στο έδαφος των αγωγών των Γρ

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 

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ  ΣΧΕΔΙΟΥ 
ΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ  ΔΗΜΩΝ ΕΛ. 
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γασιών (ΥΑ Δ7/Α/οικ.12050/2223/23.5.2011, Β΄ 1227), από τα όρια της λατομικής περιοχής δεν 

επιτρέπεται να είναι μικρότερα από τα ελάχιστα προβλεπόμενα από το συγκεκριμένο κανονισμό για τη 

ικοί όροι και περιορισμοί δόμησης που σχετίζονται με λειτουργία των δικτύων υποδομής 

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 

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 

ραίτητα 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 

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. 

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. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του ανωτέρω Κανονισμού Μεταλλευτικών και 

του πύργου γεωτρήσεως θα επιλέγεται έτσι ώστε κάθε 

σημείο να απέχει το λιγότερο 25μ, από την προβολή στο έδαφος των αγωγών των Γραμμών 

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 
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διελεύσεως  τυχόν υφιστάμενων ΓΜ ηλεκτρικής ενέργειας τάσεως 

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

άξονα των ΓΜ. 

o 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 χώ

μελλοντικά διαμαρτυρίες και ενοχλήσεις των ενδιαφερόμενων.

• Αποστάσεις ασφαλείας για τη λειτουργία της υπεραστικής συγκοινωνίας. Η ελάχιστη απόσταση των 

κτιρίων που βρίσκονται σε εκτός εγκεκριμένου σχεδίου περιοχές και εκτός ορίων οι

σύμφωνα με το Π.Δ. 209/98 (ΦΕΚ 169 Α/15

συγκοινωνίας», ανά κατηγορία οδικών αξόνων.

 

Eιδικοί όροι και περιορισμοί δόμησης για την ανέγερση τουριστικών εγκαταστάσεων

Σύμφωνα με το  Π.Δ. 30-6/23-7

οικισμών προ του 1923 καθώς και εκτός ορίων οικισμών κάτω των 2000 κατοίκων, 

αρτιότητας για ανέγερση τουριστικών εγκαταστάσεων ανέρχεται σε 10 στρέμματα.

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 εφαρμόζεται το Προεδρικό Διάταγμα 24

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 σ

Α.3.3.4. Ιδιοκτησιακό καθεστώς

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κτηματικής Υπηρεσίας Χανίων, δεν εντοπίζονται σημαντικές σε έκταση 

Ιδιοκτησίες Δημοσίου εντός της περιοχής μελέτης, πλέον όσων 

κατασκευή του οδικού δικτύου. 

Αναφορικά με τα ακίνητα ιδιοκτησίας του Δήμου Χανίων

κυριότητα σε ποσοστό 100%:  

• Εννιά αγροτεμαχίων μονοετούς καλλιέργειας συνολικής έκτασης 8,613

αγροτεμαχίων που αποτελούν βοσκοτόπους, συνολικής έκτασης 13.300 στρεμμάτων.

των Δημοτικών Αγροτεμαχίων 

Ενότητας Κεραμειών. 
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ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

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

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 

κτιρίων που βρίσκονται σε εκτός εγκεκριμένου σχεδίου περιοχές και εκτός ορίων οι

σύμφωνα με το Π.Δ. 209/98 (ΦΕΚ 169 Α/15-7-98) «Λήψη μέτρων για την ασφάλεια της υπεραστικής 

συγκοινωνίας», ανά κατηγορία οδικών αξόνων. 

ιδικοί όροι και περιορισμοί δόμησης για την ανέγερση τουριστικών εγκαταστάσεων

7-91 (ΦΕΚ-474 Δ'), σε γήπεδα εκτός σχεδίων πόλεως και εκτός ορίων 

οικισμών προ του 1923 καθώς και εκτός ορίων οικισμών κάτω των 2000 κατοίκων, 

αρτιότητας για ανέγερση τουριστικών εγκαταστάσεων ανέρχεται σε 10 στρέμματα. 

ς 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 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 

οποίους κατασκευάζονται και λειτουργούν οι υποχρεούμενες σε περιβαλλοντική αδειοδότηση μονάδες.

Ιδιοκτησιακό καθεστώς 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κτηματικής Υπηρεσίας Χανίων, δεν εντοπίζονται σημαντικές σε έκταση 

Ιδιοκτησίες Δημοσίου εντός της περιοχής μελέτης, πλέον όσων αφορούν απαλλοτριωθείσες εκτάσεις για την 

α ιδιοκτησίας του Δήμου Χανίων, στην περιοχή μελέτης ο Δήμος έχει την πλήρη 

Εννιά αγροτεμαχίων μονοετούς καλλιέργειας συνολικής έκτασης 8,6134 στρεμμάτων και τριών 

αγροτεμαχίων που αποτελούν βοσκοτόπους, συνολικής έκτασης 13.300 στρεμμάτων.

των Δημοτικών Αγροτεμαχίων αντιστοιχούν στο 15% της συνολικής έκτασης της Δημοτικής 
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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 

ρων ώστε να αποφευχθούν 

Αποστάσεις ασφαλείας για τη λειτουργία της υπεραστικής συγκοινωνίας. Η ελάχιστη απόσταση των 

κτιρίων που βρίσκονται σε εκτός εγκεκριμένου σχεδίου περιοχές και εκτός ορίων οικισμών, ορίζεται 

98) «Λήψη μέτρων για την ασφάλεια της υπεραστικής 

ιδικοί όροι και περιορισμοί δόμησης για την ανέγερση τουριστικών εγκαταστάσεων 

474 Δ'), σε γήπεδα εκτός σχεδίων πόλεως και εκτός ορίων 

οικισμών προ του 1923 καθώς και εκτός ορίων οικισμών κάτω των 2000 κατοίκων, το κατώτατο όριο 

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 

ε περιβαλλοντική αδειοδότηση μονάδες.  

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κτηματικής Υπηρεσίας Χανίων, δεν εντοπίζονται σημαντικές σε έκταση 

απαλλοτριωθείσες εκτάσεις για την 

, στην περιοχή μελέτης ο Δήμος έχει την πλήρη 

4 στρεμμάτων και τριών 

αγροτεμαχίων που αποτελούν βοσκοτόπους, συνολικής έκτασης 13.300 στρεμμάτων. Οι εκτάσεις 

στο 15% της συνολικής έκτασης της Δημοτικής 



 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

 

 

• Είκοσι επτά οικόπεδα, στην 

στρεμμάτων, εκ των οποίων το μεγαλύτερο ποσοστό βρίσκεται στην Τ.Κ. Μαλάξας.

 

Πίνακας Α.3.3.4.1. Κατανομή αγροτεμαχίων ιδιοκτησίας Δ. Χανίων στην περιοχή μελέτης  και κύρια χρήση 
αυτών.  
 

  

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ή 
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ 
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 

ΟΔΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ή ΘΕΣΗ 

ΜΟΝΟΕΤΗΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

ΚΕΡΑΜΕΙΑ ΨΥΧΡΟ ΠΗΓΑΔΙ 5.760,00

ΚΕΡΑΜΕΙΑ ΚΟΝΤΑ ΜΑΛΑΞΑ 1.630,00

ΚΕΡΑΜΕΙΑ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΑ 463,00

ΚΕΡΑΜΕΙΑ ΚΑΜΠΟΙ   

ΚΕΡΑΜΕΙΑ ΠΛΑΤΥΒΟΛΑ   

ΚΕΡΑΜΕΙΑ ΔΡΑΚΩΝΑ   

ΚΕΡΑΜΕΙΑ ΜΑΛΑΞΑ 193,00

ΚΕΡΑΜΕΙΑ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΑ 194,00

ΚΕΡΑΜΕΙΑ ΚΑΜΠΟΙ 

ΚΕΡΑΜΕΙΑ ΔΡΑΚΩΝΑ 

ΚΕΡΑΜΕΙΑ ΣΚΟΥΡΑΧΛΑΔΑ 120,00

ΚΕΡΑΜΕΙΑ ΠΑΝΑΓΙΑ 116,00

 
   Πηγή: Δ. Χανίων 
 
 
Πίνακας Α.3.3.4.2.  Κατανομή οικοπέδων και κτισμάτων ιδιοκτησίας Δ. Χανίων στην περιοχή μελέτης  και κύρια 
χρήση αυτών.  
 

    

  

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ή ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ 
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 

α
/α

 

1 ΓΕΡΟ ΛΑΚΚΟΣ 

2 ΓΕΡΟ ΛΑΚΚΟΣ 

3 ΓΕΡΟΛΑΚΟΣ 

4 ΔΡΑΚΩΝΑ 

5 ΔΡΑΚΩΝΑ 
6 ΔΡΑΚΩΝΑ-ΨΥΧΡΟ ΠΗΓΑΔΙ

7 ΚΑΜΠΟΙ 

8 ΚΑΜΠΟΙ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ  
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ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

οικόπεδα, στην πλειοψηφία τους με κτίσματα, συνολικής επιφάνειας 18,417 

στρεμμάτων, εκ των οποίων το μεγαλύτερο ποσοστό βρίσκεται στην Τ.Κ. Μαλάξας.

Πίνακας Α.3.3.4.1. Κατανομή αγροτεμαχίων ιδιοκτησίας Δ. Χανίων στην περιοχή μελέτης  και κύρια χρήση 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 
ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ 

ΠΟΥ 
ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ 
ΣΤΟ ΑΓΡ/ΧΙΟ 

ΕΙΔΟΣ 
ΕΜΠ/ΤΟΥ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣΜΟΝΟΕΤΗΣ 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΣ 

5.760,00   245,89 

1.630,00   45,00 

463,00   0 

6.800.000,00   

3.800.000,00   

2.700.000,00   

193,00   193,00 

194,00   194,00 

45,00   45,00 

92,00   92,00 

120,00   120,00 

116,00   116,00 

Πίνακας Α.3.3.4.2.  Κατανομή οικοπέδων και κτισμάτων ιδιοκτησίας Δ. Χανίων στην περιοχή μελέτης  και κύρια 

Κ
Α
Τ
Η
Γ
Ο
Ρ
ΙΑ

 Α
Κ
ΙΝ
Η
Τ
Ο
Υ

 

Ο
Ρ
Ο
Φ
Ο
Σ

 

ΚΤΙΣΜΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 

Ε
ΙΔ
Ο
Σ

 Ε
Μ
Π

/Τ
Ο
Υ

 
Δ
ΙΚ
Α
ΙΩ
Μ
Α
Τ
Ο
Σ

 

Π
Ο
Σ
Ο
Σ
Τ
Ο

 
Σ
Υ
Ν
ΙΔ
ΙΟ
Κ
Τ
Η
Σ
ΙΑ
Σ

 

Ε
Π
ΙΦ
Α
Ν
Ε
ΙΑ

 

Ε
ΙΔ
Ο
Σ

 Ε
Μ
Π

/Τ
Ο
Υ

 
Δ
ΙΚ
Α
ΙΩ
Μ
Α
Τ
Ο
Σ

 

Κ
Υ
Ρ
ΙΟ
Ι 

Χ
Ω
Ρ
Ο
Ι 

3 3 340,50 1 100 1.586,03 1 

11 0 80,00 1 100 5.400,00 1 

10 0 100,00 1 100 530,00 1 

10 0 105,00 1 100 520,00 1 

12 0 92,00 1 100     
ΠΗΓΑΔΙ 3 2 245,89 1 100     

10 0 230,00 1 100 695,00 1 

12 0 45,00 1 100     
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υς με κτίσματα, συνολικής επιφάνειας 18,417 

στρεμμάτων, εκ των οποίων το μεγαλύτερο ποσοστό βρίσκεται στην Τ.Κ. Μαλάξας. 

Πίνακας Α.3.3.4.1. Κατανομή αγροτεμαχίων ιδιοκτησίας Δ. Χανίων στην περιοχή μελέτης  και κύρια χρήση 

ΕΙΔΟΣ 
ΤΟΥ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 

1 100 

1 100 

1 100 

1 100 

1 100 

1 100 

1 100 

1 100 

1 100 

1 100 

1 100 

1 100 

Πίνακας Α.3.3.4.2.  Κατανομή οικοπέδων και κτισμάτων ιδιοκτησίας Δ. Χανίων στην περιοχή μελέτης  και κύρια 
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100 340,50 1 

100 80,00 1 

100 100,00 1 

100 105,00 1 

    1 
    1 

100 230,00 1 

    1 



 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

 

 

    

  

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ή ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ 
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 

α
/α

 

9 ΚΑΤΟΧΩΡΙ 

10 ΚΑΤΟΧΩΡΙ 

11 ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΑ 

12 ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΑ 

13 ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΑ 

14 ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΑ 

15 ΛΟΥΛΟΣ 

16 ΛΟΥΛΟΣ 

17 ΛΟΥΛΟΣ 

18 ΜΑΛΑΞΑ 

19 ΜΑΛΑΞΑ 

20 ΜΑΛΑΞΑ 

21 ΜΑΛΑΞΑ 

22 ΜΑΛΑΞΑ 

23 ΜΑΛΑΞΑ 

24 ΠΑΝΑΓΙΑ 

25 ΠΑΝΑΓΙΑ 

26 ΠΛΑΤΥΒΟΛΑ 

27 ΣΚΟΥΡΑΧΛΑΔΑ 

 
         Πηγή: Δ. Χανίων 

 

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 την πόλη των Χανίων αλλά και μεταξύ τους, τις 

τοπικές προσβάσεις εντός των κατοικημένων περιοχών κ

δραστηριοτήτων που χωροθετούνται σε αυτόν.

Σύμφωνα με τους θεσμοθετημένους χαρακτηρισμούς του οδικού δικτύου στην περιοχή μελέτης 

περιλαμβάνονται: 

Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο 

Το Πρωτεύον Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο

95), περιλαμβάνει: 

- To τμήμα της Επ. Ο. 35 “Χανιά 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ  

(Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ  
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

 
ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

Κ
Α
Τ
Η
Γ
Ο
Ρ
ΙΑ

 Α
Κ
ΙΝ
Η
Τ
Ο
Υ

 

Ο
Ρ
Ο
Φ
Ο
Σ
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10 0 195,00 1 100 1.300,00 1 

12 0 44,00 1 100 44,00 1 

9 0 124,00 1 100 324,00 1 

10 0 95,00 1 100 330,00 1 

10 0 110,00 1 100 980,00 1 

12 0 194,00 1 100     

3 0 58,00 1 100 300,00 1 

4         621,20 1 

10 0 145,00 1 100 960,00 1 

3 0 30,00 1 100 30,00 1 

4         27,04 1 

12 0 45,00 1 100 1.630,00 1 

4         700,00 1 

10 0 140,00 1 100 720,00 1 

12 0 193,00 1 100     

10 0 110,00 1 100 800,00 1 

12 0 116,00 1 100     

10 0 128,00 1 100 920,00 1 

12 0 120,00 1 100     

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 την πόλη των Χανίων αλλά και μεταξύ τους, τις 

τοπικές προσβάσεις 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 Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο (Β.Δ. 6-2-1956, ΦΕΚ 47/Α/56 και ΔΜΕΟ/ε/0/266, ΦΕΚ 293/Β/ 

Ο. 35 “Χανιά – Μουρνιές – Παναγιά” που βρίσκεται εντός της περιοχής μελέτης.

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ  ΣΧΕΔΙΟΥ 
ΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ  ΔΗΜΩΝ ΕΛ. 

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ - 1Η Σ.Σ. Δ.Ε. ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 
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100 195,00 1 

100 44,00 1 

100 124,00 1 

100 95,00 1 

100 110,00 1 

    1 

100 58,00 1 

100   1 

100 145,00 1 

100 30,00 1 

100   1 

100 45,00 1 

100   1 

100 140,00 1 

    1 

100 110,00 1 

    1 

100 128,00 1 

    1 

Το βασικό οδικό δίκτυο διασφαλίζει την σύνδεση της περιοχής μελέτης με την ευρύτερη περιοχή, την 

σύνδεση των οικισμών και των τοπικών διαμερισμάτων με την πόλη των Χανίων αλλά και μεταξύ τους, τις 

αι την προσπέλαση του εξωαστικού χώρου και των 

Σύμφωνα με τους θεσμοθετημένους χαρακτηρισμούς του οδικού δικτύου στην περιοχή μελέτης 

1956, ΦΕΚ 47/Α/56 και ΔΜΕΟ/ε/0/266, ΦΕΚ 293/Β/ 

Παναγιά” που βρίσκεται εντός της περιοχής μελέτης. 
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Το Δευτερεύον Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο

95), περιλαμβάνει: 

- To τμήμα της Επ. Ο. 36 “Νεροκούρου 

και με διακλάδωση προς Θυμιά, που βρίσκεται εντός της περιοχής μελέτης.

ωςTo τμήμα της Επ. Ο. 43" Μεγάλα Χωράφια 

- To τμήμα της Επ. Ο. 58 "Κατωχώρι 

μελέτης. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που χορηγήθηκαν από την Διεύθυνση Τενχικών Έργων Π.Ε. Χανίων, την 

τρέχουσα περίοδο δεν υλοποιούνται νέα οδικά έργα 

οδικού δικτύου. 

Οι κυριότερες ανάγκες που εντοπίζονται στο Επαρχιακό Οδικό δίκτυο και δεν εντάσσονται στα 

προγραμματισμένα έργα αφορούν: 

• Στη βελτίωση των χαρακτηριστικών της Επ. Ο. 35.

• Στη βελτίωση των χαρακτηριστικών του επαρχιακού οδικού δικτύου σε όλα τα τμήματα εντός 

οικισμών. Εντοπίζονται ελλείψεις στα γεωμετρικά τους χαρακτηριστικά, στη σήμανση και 

σηματοδότηση.  

• Το Λοιπό Βασικό Οδικό Δίκτυο

των οικισμών οι οποίοι δεν 

προβλήματα που αφορούν στα γεωμετρικά χαρακτηριστικά και ανάγκες συντήρησης του 

οδοστρώματος. Διαπιστώνονται ανάγκες στην κατακόρυφη και οριζόντια σήμανση.

Υποδομές μέσων μαζικής μεταφοράς

Φορέας λειτουργίας των μέσων μαζικής μεταφοράς στην περιοχή μελέτης είναι το Υπεραστικό Κ.Τ.Ε.Λ. 

Χανίων - Ρεθύμνης. Τα λεωφορεία των Αστικών και Υπεραστικών Κ.Τ.Ε.Λ. συνδέουν τους οικισμούς των 

Κεραμειών με την πόλη των Χανίων και μ

προορισμούς εκτός Κρήτης (δρομολόγια προς Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ιωάννινα). 

Στην περιοχή μελέτης υλοποιείται από την εταιρεία Κ.Τ.Ε.Λ. ΧΑΝΊΩΝ 

Χανιά - Κάμποι - Κεραμειά και Κεραμ

δρομολόγιο την ημέρα, εξυπηρετούνμενοι οικισμοί

Λάκκος, Λούλος, Παναγιά ). Η Δρακό

Δρομολόγια με βάση την Μαλάξα και μεταξύ των υπολοίπων οικισμών εξυπηρετούνται με μικρό αστικό 

λεωφορείο. 

 Οι κυριότερες ανάγκες και προβλήματα που εντοπίζονται στις υποδομές μέσων μαζικής μεταφοράς είναι:

- H συχνότητα των εκτελούμενων 

- H έλλειψη πρόβλεψης κατάλληλα διαμορφωμένων χώρων για τη στάση των λεωφορείων στο 

Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ  

(Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ  
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

 
ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

Δευτερεύον Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο (Β.Δ. 6-2-1956, ΦΕΚ 47/Α/56 και ΔΜΕΟ/ε/0/266, ΦΕΚ 293

τμήμα της Επ. Ο. 36 “Νεροκούρου - Θέρισο”  μέσω Κοντοπούλων, Κατωχωρίου και Γέρο Λάκκου 

προς Θυμιά, που βρίσκεται εντός της περιοχής μελέτης. 

τμήμα της Επ. Ο. 43" Μεγάλα Χωράφια - Μαλάξα - Νεροκούρου από Επ. Ο. 42 Επ.Ο.36.

τμήμα της Επ. Ο. 58 "Κατωχώρι - Κάμποι" το οποίο βρίσκεται εξολοκλήρου εντός της περιοχής 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που χορηγήθηκαν από την Διεύθυνση Τενχικών Έργων Π.Ε. Χανίων, την 

τρέχουσα περίοδο δεν υλοποιούνται νέα οδικά έργα πλην όσων αφορούν  στην συντήρηση του υπάρχοντος 

Οι κυριότερες ανάγκες που εντοπίζονται στο Επαρχιακό Οδικό δίκτυο και δεν εντάσσονται στα 

Στη βελτίωση των χαρακτηριστικών της Επ. Ο. 35. 

τηριστικών του επαρχιακού οδικού δικτύου σε όλα τα τμήματα εντός 

οικισμών. Εντοπίζονται ελλείψεις στα γεωμετρικά τους χαρακτηριστικά, στη σήμανση και 

Λοιπό Βασικό Οδικό Δίκτυο, αποτελείται κατά κύριο λόγο από αγροτικούς δρόμους σύνδεσης 

ων οικισμών οι οποίοι δεν κατατάσσονται στις προαναφερθείσες κατηγορίες οδών

προβλήματα που αφορούν στα γεωμετρικά χαρακτηριστικά και ανάγκες συντήρησης του 

οδοστρώματος. Διαπιστώνονται ανάγκες στην κατακόρυφη και οριζόντια σήμανση.

μέσων μαζικής μεταφοράς 

Φορέας λειτουργίας των μέσων μαζικής μεταφοράς στην περιοχή μελέτης είναι το Υπεραστικό Κ.Τ.Ε.Λ. 

Ρεθύμνης. Τα λεωφορεία των Αστικών και Υπεραστικών Κ.Τ.Ε.Λ. συνδέουν τους οικισμούς των 

Κεραμειών με την πόλη των Χανίων και μέσω αυτής με το Ηράκλειο και το Ρέθυμνο, καθώς και με 

προορισμούς εκτός Κρήτης (δρομολόγια προς Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ιωάννινα).  

Στην περιοχή μελέτης υλοποιείται από την εταιρεία Κ.Τ.Ε.Λ. ΧΑΝΊΩΝ – ΡΕΘΥΜΝΟΥ Α.Ε. τ

ραμειά - Κάμποι -Χανιά τις ημέρες από Δευτέρα έως

την ημέρα, εξυπηρετούνμενοι οικισμοί: Κάμποι, Κατωχώρι, Κοντόπουλα, Μαλάξα, Αχλάδες, Γέρο 

όνα εξυπηρετείται μόνο κάθε Τετάρτη και το Μαδαρό κάθ

Δρομολόγια με βάση την Μαλάξα και μεταξύ των υπολοίπων οικισμών εξυπηρετούνται με μικρό αστικό 

Οι κυριότερες ανάγκες και προβλήματα που εντοπίζονται στις υποδομές μέσων μαζικής μεταφοράς είναι:

H συχνότητα των εκτελούμενων δρομολογίων. 

H έλλειψη πρόβλεψης κατάλληλα διαμορφωμένων χώρων για τη στάση των λεωφορείων στο 

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ  ΣΧΕΔΙΟΥ 
ΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ  ΔΗΜΩΝ ΕΛ. 

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ - 1Η Σ.Σ. Δ.Ε. ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 
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1956, ΦΕΚ 47/Α/56 και ΔΜΕΟ/ε/0/266, ΦΕΚ 293/Β/ 

Θέρισο”  μέσω Κοντοπούλων, Κατωχωρίου και Γέρο Λάκκου 

 

Ο. 42 Επ.Ο.36. 

Κάμποι" το οποίο βρίσκεται εξολοκλήρου εντός της περιοχής 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που χορηγήθηκαν από την Διεύθυνση Τενχικών Έργων Π.Ε. Χανίων, την 

πλην όσων αφορούν  στην συντήρηση του υπάρχοντος 

Οι κυριότερες ανάγκες που εντοπίζονται στο Επαρχιακό Οδικό δίκτυο και δεν εντάσσονται στα 

τηριστικών του επαρχιακού οδικού δικτύου σε όλα τα τμήματα εντός 

οικισμών. Εντοπίζονται ελλείψεις στα γεωμετρικά τους χαρακτηριστικά, στη σήμανση και 

αγροτικούς δρόμους σύνδεσης 

κατατάσσονται στις προαναφερθείσες κατηγορίες οδών. Εντοπίζονται 

προβλήματα που αφορούν στα γεωμετρικά χαρακτηριστικά και ανάγκες συντήρησης του 

οδοστρώματος. Διαπιστώνονται ανάγκες στην κατακόρυφη και οριζόντια σήμανση. 

Φορέας λειτουργίας των μέσων μαζικής μεταφοράς στην περιοχή μελέτης είναι το Υπεραστικό Κ.Τ.Ε.Λ. 

Ρεθύμνης. Τα λεωφορεία των Αστικών και Υπεραστικών Κ.Τ.Ε.Λ. συνδέουν τους οικισμούς των 

έσω αυτής με το Ηράκλειο και το Ρέθυμνο, καθώς και με 

ΡΕΘΥΜΝΟΥ Α.Ε. το δρομολόγιο 

έως και Παρασκευή (ένα 

Κάμποι, Κατωχώρι, Κοντόπουλα, Μαλάξα, Αχλάδες, Γέρο 

ξυπηρετείται μόνο κάθε Τετάρτη και το Μαδαρό κάθε Δευτέρα. 

Δρομολόγια με βάση την Μαλάξα και μεταξύ των υπολοίπων οικισμών εξυπηρετούνται με μικρό αστικό 

Οι κυριότερες ανάγκες και προβλήματα που εντοπίζονται στις υποδομές μέσων μαζικής μεταφοράς είναι: 

H έλλειψη πρόβλεψης κατάλληλα διαμορφωμένων χώρων για τη στάση των λεωφορείων στο 
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Ύδρευση 

Οι υπηρεσίες ύδρευσης – αποχέτευσης της περιοχής μελέτης ανήκουν στη Δ.Ε.Υ.Α.Χ. Συγκεκριμένα, η 

σημερινή Δ.Ε.Υ.Α.Χ. προέκυψε από 

Χανίων), Δ.Ε.Υ.Α. Ακρωτηρίου (με αρμοδιότητα τη Δ.Ε. Ακρωτηρίου) και τμήμα της Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α. (με 

αρμοδιότητα τη Δ.Ε. Νέας Κυδωνίας), σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ. 720Β/29

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 συνεννοούμενων

Βενιζέλου, Θερίσου και Κεραμιών) από τον ενιαίο Καλλικρατικό

Η Δημοτική Ενότητα Κεραμειών ως προς την ύδρευση είναι ανεξάρτητη τόσο από το σύστημα 

υδροδότησης των υπολοίπων Δ.Ε., όσο και από το υδροδοτικό σύστημα του ΟΑΚ. Η υδροδότηση της Δ.Ε. 

Κεραμειών προέρχεται από τη γεώτρηση Στύλου (Δ. Αποκορώνου)

Αντλιοστασίου το νερό οδηγείται στη δεξαμενή Σαμωνά, (Δ. Αποκορώνου).

οδηγείται είτε με φυσική ροή είτε με άντληση στις οκτώ Δεξαμενές της Δ.Ε. Κεραμειών και μέσω αυτών 

υδροδοτείται το σύνολο των οικισμών. Το δίκτυο υδροδότησης αποτυπώνεται στο Σχέδιο Α.3.3.

Η Δεξαμενή των Κοντόπουλων προβλέπεται μελλοντικά να τροφοδοτήσει το προγραμματιζόμενο δίκτυο 

υδροδότησης του ΕΠΙΧΕΙ.ΠΑ. Τα προγραμματιζόμενα έργα ύδρευσης στην περιοχή μελέτης αφορούν κυ

στον εκσυγχρονισμό, στην συντήρηση και στην αποκατάσταση 

αναφέρονται αναλυτικά στο κεφάλαιο Α.5. 

την αναβάθμιση του συστήματος ύδρευσης της Δημοτικής Ε

Πίνακας Α.3.3.51: Υποδομές Ύδρευσης στην περιοχή μελέτης.

ΧΩΡΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ 
(07/2012) 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
ΜΕΛΕΤΗΣ 

935 

Πηγή: Δ.Ε.Υ.Α.Χ. 

 
Αποχέτευση  

Στην περιοχή μελέτης δεν υπάρχουν συλλογικά δίκτυα αποχέτευσης των αστικών λυμάτων. 

των κατοικιών γίνεται σε βόθρους.  

Στον προγραμματισμό των έργων υποδομής του ΕΠΙΧΕΙ.ΠΑ προβλέπεται η δημιουργία δικτύου και 

εγκατάστασης επεξεργασίας των  υγρ

Για την αποχέτευση των ομβρίων δεν υπάρχουν οργανωμένα δίκτυα, αλλά περιστασιακά υλοποιούνται 

κάποιες εργασίες. 

Άρδευση 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ  

(Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ  
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

 
ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

αποχέτευσης της περιοχής μελέτης ανήκουν στη Δ.Ε.Υ.Α.Χ. Συγκεκριμένα, η 

σημερινή Δ.Ε.Υ.Α.Χ. προέκυψε από τη συγχώνευση των πρώην Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων (με αρμοδιότητα τη Δ.Ε. 

Χανίων), Δ.Ε.Υ.Α. Ακρωτηρίου (με αρμοδιότητα τη Δ.Ε. Ακρωτηρίου) και τμήμα της Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α. (με 

αρμοδιότητα τη Δ.Ε. Νέας Κυδωνίας), σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ. 720Β/29-4-2011. Στη συνέχεια και σύμφων

2011, η Δ.Ε.Υ.Α.Χ. επεκτάθηκε με τη μεταβίβαση της λειτουργίας της υπηρεσίας 

συνεννοούμενων περιαστικών  Δήμων (Δημοτικές Ενότητες Σούδας, Ελ. 

Βενιζέλου, Θερίσου και Κεραμιών) από τον ενιαίο Καλλικρατικό Δήμο Χανίων. 

Η Δημοτική Ενότητα Κεραμειών ως προς την ύδρευση είναι ανεξάρτητη τόσο από το σύστημα 

υδροδότησης των υπολοίπων Δ.Ε., όσο και από το υδροδοτικό σύστημα του ΟΑΚ. Η υδροδότηση της Δ.Ε. 

Κεραμειών προέρχεται από τη γεώτρηση Στύλου (Δ. Αποκορώνου), από την οποία μέσω του ομώνυμου 

Αντλιοστασίου το νερό οδηγείται στη δεξαμενή Σαμωνά, (Δ. Αποκορώνου).  Από τη Δεξαμενή Σαμωνά το νερό 

οδηγείται είτε με φυσική ροή είτε με άντληση στις οκτώ Δεξαμενές της Δ.Ε. Κεραμειών και μέσω αυτών 

ο των οικισμών. Το δίκτυο υδροδότησης αποτυπώνεται στο Σχέδιο Α.3.3.

Η Δεξαμενή των Κοντόπουλων προβλέπεται μελλοντικά να τροφοδοτήσει το προγραμματιζόμενο δίκτυο 

υδροδότησης του ΕΠΙΧΕΙ.ΠΑ. Τα προγραμματιζόμενα έργα ύδρευσης στην περιοχή μελέτης αφορούν κυ

στον εκσυγχρονισμό, στην συντήρηση και στην αποκατάσταση βλαβών των υφιστάμενων υποδομών 

στο κεφάλαιο Α.5. Επίσης προγραμματίζεται εντός πενταετίας η εκπόνηση μελέτης για 

την αναβάθμιση του συστήματος ύδρευσης της Δημοτικής Ενότητας. 

Υποδομές Ύδρευσης στην περιοχή μελέτης. 

ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ 

ΥΔΡΕΥΣΗ 

ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ 
(αριθμός) 

ΑΝΤΛ/ΣΙΑ  
(αριθμός) 

8 3 

Στην περιοχή μελέτης δεν υπάρχουν συλλογικά δίκτυα αποχέτευσης των αστικών λυμάτων. 

Στον προγραμματισμό των έργων υποδομής του ΕΠΙΧΕΙ.ΠΑ προβλέπεται η δημιουργία δικτύου και 

εγκατάστασης επεξεργασίας των  υγρών αποβλήτων εντός του Πάρκου. 

Για την αποχέτευση των ομβρίων δεν υπάρχουν οργανωμένα δίκτυα, αλλά περιστασιακά υλοποιούνται 

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ  ΣΧΕΔΙΟΥ 
ΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ  ΔΗΜΩΝ ΕΛ. 
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αποχέτευσης της περιοχής μελέτης ανήκουν στη Δ.Ε.Υ.Α.Χ. Συγκεκριμένα, η 

τη συγχώνευση των πρώην Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων (με αρμοδιότητα τη Δ.Ε. 

Χανίων), Δ.Ε.Υ.Α. Ακρωτηρίου (με αρμοδιότητα τη Δ.Ε. Ακρωτηρίου) και τμήμα της Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α. (με 

2011. Στη συνέχεια και σύμφωνα με 

2011, η Δ.Ε.Υ.Α.Χ. επεκτάθηκε με τη μεταβίβαση της λειτουργίας της υπηρεσίας 

περιαστικών  Δήμων (Δημοτικές Ενότητες Σούδας, Ελ. 

Η Δημοτική Ενότητα Κεραμειών ως προς την ύδρευση είναι ανεξάρτητη τόσο από το σύστημα 

υδροδότησης των υπολοίπων Δ.Ε., όσο και από το υδροδοτικό σύστημα του ΟΑΚ. Η υδροδότηση της Δ.Ε. 

, από την οποία μέσω του ομώνυμου 

Από τη Δεξαμενή Σαμωνά το νερό 

οδηγείται είτε με φυσική ροή είτε με άντληση στις οκτώ Δεξαμενές της Δ.Ε. Κεραμειών και μέσω αυτών 

ο των οικισμών. Το δίκτυο υδροδότησης αποτυπώνεται στο Σχέδιο Α.3.3. 

Η Δεξαμενή των Κοντόπουλων προβλέπεται μελλοντικά να τροφοδοτήσει το προγραμματιζόμενο δίκτυο 

υδροδότησης του ΕΠΙΧΕΙ.ΠΑ. Τα προγραμματιζόμενα έργα ύδρευσης στην περιοχή μελέτης αφορούν κυρίως 

των υφιστάμενων υποδομών και 

Επίσης προγραμματίζεται εντός πενταετίας η εκπόνηση μελέτης για 

ΔΙΚΤΥΑ    
(μέτρα) 

66.000 

Στην περιοχή μελέτης δεν υπάρχουν συλλογικά δίκτυα αποχέτευσης των αστικών λυμάτων. Η αποχέτευση 

Στον προγραμματισμό των έργων υποδομής του ΕΠΙΧΕΙ.ΠΑ προβλέπεται η δημιουργία δικτύου και 

Για την αποχέτευση των ομβρίων δεν υπάρχουν οργανωμένα δίκτυα, αλλά περιστασιακά υλοποιούνται 
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Το δίκτυο άρδευσης της Δ.Ε. Κεραμειών είναι περίπου εικοσαετίας, γενικά σε καλή κατάσταση, με σωλήνες 

πολυαιθυλενίου και τροφοδοτείται από το δίκτυο του ΟΑΚ μέσω της δεξαμενής στα Μεγάλα Χωράφια.

αντλιοστασίου άρδευσης τροφοδοτούνται οι δεξαμενές Μαλάξας, Κοντοπούλων και Λούλου. Η δεξαμενή της 

Μαλάξας εξυπηρετεί την περιοχή της Μαλάξας, των Κοντοπούλων τ

Μαραβελιανών και Γέρο Λάκκου και του Λούλου το Λούλο, το Αλετρουβάρι και τις περιοχές του κάμπου 

νοτιοδυτικά τους. Σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα στοιχεία της ΔΕΥΑΧ, που αφορούν το δεύτερο εξάμηνο 

του 2015 ο αριθμός των ενεργών υδρομέτρων ήταν468.

Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων 

Αρμόδιος Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ) στην περιοχή μελέτης είναι η Διαδημοτική 

Επιχείρηση Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ανώνυμη Εταιρεία (ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε.). 

Σχεδιασμός Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κρήτης (ΠΕΣΔΑ Κρήτης) είναι υπό οριστικοποίηση, ενώ σύμφωνα 

με τον Ν.3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) και το Ν.4071/2012, προβλέπεται η συγχώνευση όλων των 

ΦοΔΣΑ  στην Κρήτη σε έναν Περιφερειακό.

Η ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) σε συνεργ

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 Χαρτιού.

• 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 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 

χαρτιού προς ανακύκλωση και των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού στην 

Παλιά Πόλη Χανίων. 

Αναφορικά με τις υποδομές διαχείρισης στερεών αποβλήτων, η ΔΕΔΙΣΑ διαχειρίζεται:

Το Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης

2005 και υποδέχεται τα σύμμεικτα δημοτικά απορρίμματα της 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ  

(Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ  
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ
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ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

Το δίκτυο άρδευσης της Δ.Ε. Κεραμειών είναι περίπου εικοσαετίας, γενικά σε καλή κατάσταση, με σωλήνες 

υαιθυλενίου και τροφοδοτείται από το δίκτυο του ΟΑΚ μέσω της δεξαμενής στα Μεγάλα Χωράφια.

αντλιοστασίου άρδευσης τροφοδοτούνται οι δεξαμενές Μαλάξας, Κοντοπούλων και Λούλου. Η δεξαμενή της 

Μαλάξας εξυπηρετεί την περιοχή της Μαλάξας, των Κοντοπούλων τις περιοχές Κοντοπούλων, Κατωχωρίου, 

Μαραβελιανών και Γέρο Λάκκου και του Λούλου το Λούλο, το Αλετρουβάρι και τις περιοχές του κάμπου 

νοτιοδυτικά τους. Σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα στοιχεία της ΔΕΥΑΧ, που αφορούν το δεύτερο εξάμηνο 

νεργών υδρομέτρων ήταν468. 

Αρμόδιος Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ) στην περιοχή μελέτης είναι η Διαδημοτική 

Επιχείρηση Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ανώνυμη Εταιρεία (ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε.). 

Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κρήτης (ΠΕΣΔΑ Κρήτης) είναι υπό οριστικοποίηση, ενώ σύμφωνα 

με τον Ν.3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) και το Ν.4071/2012, προβλέπεται η συγχώνευση όλων των 

στην Κρήτη σε έναν Περιφερειακό. 

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 απορριμμάτων σύμφωνα με το Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Στερεών 

βλήτων, 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 Χαρτιού.

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.

όβλητα 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 σ

χαρτιού προς ανακύκλωση και των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού στην 

Αναφορικά με τις υποδομές διαχείρισης στερεών αποβλήτων, η ΔΕΔΙΣΑ διαχειρίζεται:

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 

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ  ΣΧΕΔΙΟΥ 
ΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ  ΔΗΜΩΝ ΕΛ. 
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Το δίκτυο άρδευσης της Δ.Ε. Κεραμειών είναι περίπου εικοσαετίας, γενικά σε καλή κατάσταση, με σωλήνες 

υαιθυλενίου και τροφοδοτείται από το δίκτυο του ΟΑΚ μέσω της δεξαμενής στα Μεγάλα Χωράφια. Μέσω 

αντλιοστασίου άρδευσης τροφοδοτούνται οι δεξαμενές Μαλάξας, Κοντοπούλων και Λούλου. Η δεξαμενή της 

ις περιοχές Κοντοπούλων, Κατωχωρίου, 

Μαραβελιανών και Γέρο Λάκκου και του Λούλου το Λούλο, το Αλετρουβάρι και τις περιοχές του κάμπου 

νοτιοδυτικά τους. Σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα στοιχεία της ΔΕΥΑΧ, που αφορούν το δεύτερο εξάμηνο 

Αρμόδιος Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ) στην περιοχή μελέτης είναι η Διαδημοτική 

Επιχείρηση Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ανώνυμη Εταιρεία (ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε.). Ο νέος Περιφερειακός 

Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κρήτης (ΠΕΣΔΑ Κρήτης) είναι υπό οριστικοποίηση, ενώ σύμφωνα 

με τον Ν.3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) και το Ν.4071/2012, προβλέπεται η συγχώνευση όλων των 

ασία 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 

• Πρόγραμμα Διαλογής στη Πηγή Συσκευασιών (πλην γυάλινων) και Έντυπου Χαρτιού. 

• Λειτουργία του Εργοστασίου Μηχανικής Ανακύκλωσης & Κομποστοποίησης (Ε.Μ.Α.Κ.) 

• Εναλλακτική Διαχείριση κάποιων από τα επονομαζόμενα «άλλα 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: 

(Ε.Μ.Α.Κ.) το οποίο λειτουργεί από το 

2005 και υποδέχεται τα σύμμεικτα δημοτικά απορρίμματα της 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας 
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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 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 Συσκευασιών, 

στην περιοχή μελέτης.  

Σύμφωνα με τον εγκεκριμένο Περιφερ

προβλέπονται νέα έργα διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) εντός της 1ης Διαχειριστικής Ενότητας 

της Π.Ε. Χανίων, στην οποία υπάγεται η Δ.Ε. Κεραμειών.

 Στο πλαίσιο εφαρμογής του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κρήτης 

προβλέπονται, μεταξύ άλλων, η δημιουργία δικτύου συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών και ειδικών αποβλήτων 

(Πράσινα Σημεία – Green Points) και η ανάπτυξη δικτύου Σταθμών Με

Απορριμμάτων/Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΣΜΑ/Υ), τα οποία αποτελούν συμπληρωματικά έργα υλοποίησης του 

Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κρήτης. 

Επισημαίνεται ότι μετά την έγκριση του Νέου ΕΣΔΑ (

αναμένεται αναθεώρηση του εγκεκριμένου Περιφερειακού Σχεδιασμού.

 Η νέα εθνική πολιτική για τα απόβλητα είναι προσανατολισμένη στους εξής στόχους

τα κατά κεφαλή παραγόμενα απόβλητα να έχουν μειωθεί δραστικά, 

επαναχρησιμοποίηση και η ανακύκλωση με χωριστή συλλογή ανακυκλώσιμων 

εφαρμόζεται στο 50% του συνόλου των αστικών στερεών αποβλήτων, η ανάκτηση ενέργειας να αποτελεί 

συμπληρωματική μορφή διαχείρισης, όταν έχουν εξαντληθεί 

υγειονομική ταφή να αποτελεί την τελευταία επιλογή και να έχει περιοριστεί σε λιγότερο από το 30% του 

συνόλου των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ).

Ενεργειακά Δίκτυα 

� Δίκτυο 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 δύο Γραμμών Μεταφοράς Οι διερχόμενες γραμμές 

μεταφοράς (ΓΜ) είναι: 

• ΓΜ Λινοπεράματα 

• ΓΜ Λινοπεράματα 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ  

(Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ  
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

 
ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

Κρήτης, σύμφωνα με τον (υπό αναθεώρηση) Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων της 

αθώς 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 

πηρετούν 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 Συσκευασιών, 

Σύμφωνα με τον εγκεκριμένο Περιφερειακό Σχεδιασμό (Αριθμός Απόφασης Περ. Συμβ: 89/2013), 

προβλέπονται νέα έργα διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) εντός της 1ης Διαχειριστικής Ενότητας 

της Π.Ε. Χανίων, στην οποία υπάγεται η Δ.Ε. Κεραμειών. 

Στο πλαίσιο εφαρμογής του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κρήτης 

προβλέπονται, μεταξύ άλλων, η δημιουργία δικτύου συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών και ειδικών αποβλήτων 

Green Points) και η ανάπτυξη δικτύου Σταθμών Με

Απορριμμάτων/Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΣΜΑ/Υ), τα οποία αποτελούν συμπληρωματικά έργα υλοποίησης του 

Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κρήτης.  

Επισημαίνεται ότι μετά την έγκριση του Νέου ΕΣΔΑ (ΠΥΣ 49/15-12-2015,ΦΕΚ 174 Α/15

αναμένεται αναθεώρηση του εγκεκριμένου Περιφερειακού Σχεδιασμού. 

Η νέα εθνική πολιτική για τα απόβλητα είναι προσανατολισμένη στους εξής στόχους

τα κατά κεφαλή παραγόμενα απόβλητα να έχουν μειωθεί δραστικά,  

επαναχρησιμοποίηση και η ανακύκλωση με χωριστή συλλογή ανακυκλώσιμων 

εφαρμόζεται στο 50% του συνόλου των αστικών στερεών αποβλήτων, η ανάκτηση ενέργειας να αποτελεί 

συμπληρωματική μορφή διαχείρισης, όταν έχουν εξαντληθεί τα περιθώρια κάθε άλλου είδους ανάκτησης και η 

υγειονομική ταφή να αποτελεί την τελευταία επιλογή και να έχει περιοριστεί σε λιγότερο από το 30% του 

συνόλου των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ).  

Δίκτυο 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 δύο Γραμμών Μεταφοράς Οι διερχόμενες γραμμές 

ΓΜ Λινοπεράματα – Χανιά Ι 

ΓΜ Λινοπεράματα – Χανιά ΙΙ 

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ  ΣΧΕΔΙΟΥ 
ΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ  ΔΗΜΩΝ ΕΛ. 
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Κρήτης, σύμφωνα με τον (υπό αναθεώρηση) Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων της 

αθώς 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 

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, 

ιακό Σχεδιασμό (Αριθμός Απόφασης Περ. Συμβ: 89/2013), δεν 

προβλέπονται νέα έργα διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) εντός της 1ης Διαχειριστικής Ενότητας 

Στο πλαίσιο εφαρμογής του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κρήτης 

προβλέπονται, μεταξύ άλλων, η δημιουργία δικτύου συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών και ειδικών αποβλήτων 

Green Points) και η ανάπτυξη δικτύου Σταθμών Μεταφόρτωσης 

Απορριμμάτων/Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΣΜΑ/Υ), τα οποία αποτελούν συμπληρωματικά έργα υλοποίησης του 

ΦΕΚ 174 Α/15-12-2015) 

Η νέα εθνική πολιτική για τα απόβλητα είναι προσανατολισμένη στους εξής στόχους-ορόσημα για το 2020: 

 η προετοιμασία προς 

επαναχρησιμοποίηση και η ανακύκλωση με χωριστή συλλογή ανακυκλώσιμων - βιοαποβλήτων  να 

εφαρμόζεται στο 50% του συνόλου των αστικών στερεών αποβλήτων, η ανάκτηση ενέργειας να αποτελεί 

τα περιθώρια κάθε άλλου είδους ανάκτησης και η 

υγειονομική ταφή να αποτελεί την τελευταία επιλογή και να έχει περιοριστεί σε λιγότερο από το 30% του 

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 δύο Γραμμών Μεταφοράς Οι διερχόμενες γραμμές 



 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

 

 

Το δίκτυο συμπληρώνεται από τα δίκτυα Μέσης και Χαμηλής τάσης, (γραμμές και 

μετασχηματιστές) που διανείμουν την ηλεκτρική ενέργεια σε όλη την περιοχή μελέτης και τους 

οικισμούς.  Κατά μήκος των ΓΜ έχει συσταθεί δουλεία διελεύσεως εύρους 40μ. (βλ. Κεφ. Α.3.3.4).

Στο Σχέδιο Α.3.3. αποτυπώνονται οι ΓΜ, καθώς και η ως άνω περιγραφόμενη ζώνη δουλείας 

που έχει συσταθεί. 

Στο εγκεκριμένο Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης του 

του ΑΔΜΗΕ, προβλέπεται η διασύνδεση της Κρήτης με το Ηπειρωτικό Σύστημα.

σεναρίων που εξετάζονται για την υλοποίηση του έργου έχει μελετηθεί ως πιθανό σημείο εκκίνησης 

του συνδέσμου η ευρύτερη περιοχή των Χανίων. 

� Δίκτυο Φυσικού Αερίου 

Μέχρι σήμερα ο Δήμος δεν είναι διασυνδεδεμένος στο εθνικό δίκτυο φυσικού αερίου ο

διαθέτει υποδομές (δίκτυα κ.λπ.) παροχής αερίου προς οικιακή ή επαγγελματική χρήση.

Σύμφωνα με στοιχεία που χορηγήθηκαν από το Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού 

Αερίου (Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε)3, δεν υπάρχει προγραμματισμός για εγκατάσταση δικτύων φυσικού 

στην περιοχή μελέτης. 

� Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γεωπληροφοριακού Χάρτη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, 

στην περιοχή μελέτης έχουν υποβληθεί 6 αιτήσεις για εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών σταθμών. Δεν 

υπάρχουν άλλες σε λειτου

βάσει το μητρώο της ΡΑΕ. 

Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα 

Τα υφιστάμενα βασικά δίκτυα τηλεπικοινωνιών (Σταθερή και κινητή τηλεφωνία, Ραδιοτηλεόραση) 

παρέχουν ικανοποιητική κάλυψη στην περιοχή μελέτης.

Εκπομπής με εγκατεστημένες υποδομές αναμετάδοσης ραδιοτηλεοπτικού σήματος (ΕΡΤ και ιδιωτικών 

Καναλιών) καθώς και κεραίες Κινητής Τηλεφωνίας.  Αποτελεί το βασικό κέντρο εκπομπής της Δυτικής Κρήτης. 

Επισημαίνεται ότι δεν υπάρχουν θεσμοθετημένοι υποδοχείς (Πάρκα Κεραιών).

Όσον αφορά τις  προηγμένες υπηρεσίες ευρυζωνικών τηλεπικοινωνιακών δικτύων, έχουν ολοκληρωθεί οι 

υποδομές επέκτασης του δικτύου οπτικών ινών στα Χανιά. Οι περιοχές στις οποίες παρέχονται ευρυζωνικ

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 της Δ.Ε. Κεραμειών.

Σχέδιο Α.3.3.5.3: Περιοχές στις οποίες παρέχονται ευρυζωνικές υπηρεσίες στην 

μελέτης. 

                                                
3 ΑΠ 047523/ 24-11-2011 Επιστολή Δ.Ε.Σ.Φ.Α. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ  

(Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ  
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

 
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 και τους 

οικισμούς.  Κατά μήκος των ΓΜ έχει συσταθεί δουλεία διελεύσεως εύρους 40μ. (βλ. Κεφ. Α.3.3.4).

Σχέδιο Α.3.3. αποτυπώνονται οι ΓΜ, καθώς και η ως άνω περιγραφόμενη ζώνη δουλείας 

Στο εγκεκριμένο Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Συστήματος 

του ΑΔΜΗΕ, προβλέπεται η διασύνδεση της Κρήτης με το Ηπειρωτικό Σύστημα.

σεναρίων που εξετάζονται για την υλοποίηση του έργου έχει μελετηθεί ως πιθανό σημείο εκκίνησης 

του συνδέσμου η ευρύτερη περιοχή των Χανίων.  

Μέχρι σήμερα ο Δήμος δεν είναι διασυνδεδεμένος στο εθνικό δίκτυο φυσικού αερίου ο

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 

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γεωπληροφοριακού Χάρτη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, 

στην περιοχή μελέτης έχουν υποβληθεί 6 αιτήσεις για εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών σταθμών. Δεν 

υπάρχουν άλλες σε λειτουργία μονάδες παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ στην περιοχή μελέτης με 

 

Τα υφιστάμενα βασικά δίκτυα τηλεπικοινωνιών (Σταθερή και κινητή τηλεφωνία, Ραδιοτηλεόραση) 

παρέχουν ικανοποιητική κάλυψη στην περιοχή μελέτης. Στην περιοχή του όρους Μαλάξα υπάρχει Κέντρο 

Εκπομπής με εγκατεστημένες υποδομές αναμετάδοσης ραδιοτηλεοπτικού σήματος (ΕΡΤ και ιδιωτικών 

Καναλιών) καθώς και κεραίες Κινητής Τηλεφωνίας.  Αποτελεί το βασικό κέντρο εκπομπής της Δυτικής Κρήτης. 

ότι δεν υπάρχουν θεσμοθετημένοι υποδοχείς (Πάρκα Κεραιών). 

Όσον αφορά τις  προηγμένες υπηρεσίες ευρυζωνικών τηλεπικοινωνιακών δικτύων, έχουν ολοκληρωθεί οι 

υποδομές επέκτασης του δικτύου οπτικών ινών στα Χανιά. Οι περιοχές στις οποίες παρέχονται ευρυζωνικ

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 της Δ.Ε. Κεραμειών. 

οχές στις οποίες παρέχονται ευρυζωνικές υπηρεσίες στην 

2011 Επιστολή Δ.Ε.Σ.Φ.Α.  

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ  ΣΧΕΔΙΟΥ 
ΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ  ΔΗΜΩΝ ΕΛ. 
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συμπληρώνεται από τα δίκτυα Μέσης και Χαμηλής τάσης, (γραμμές και 

μετασχηματιστές) που διανείμουν την ηλεκτρική ενέργεια σε όλη την περιοχή μελέτης και τους 

οικισμούς.  Κατά μήκος των ΓΜ έχει συσταθεί δουλεία διελεύσεως εύρους 40μ. (βλ. Κεφ. Α.3.3.4). 

Σχέδιο Α.3.3. αποτυπώνονται οι ΓΜ, καθώς και η ως άνω περιγραφόμενη ζώνη δουλείας 

 Μεταφοράς (2014-2013) 

του ΑΔΜΗΕ, προβλέπεται η διασύνδεση της Κρήτης με το Ηπειρωτικό Σύστημα. Μεταξύ των 

σεναρίων που εξετάζονται για την υλοποίηση του έργου έχει μελετηθεί ως πιθανό σημείο εκκίνησης 

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 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γεωπληροφοριακού Χάρτη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, 

στην περιοχή μελέτης έχουν υποβληθεί 6 αιτήσεις για εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών σταθμών. Δεν 

ργία μονάδες παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ στην περιοχή μελέτης με 

Τα υφιστάμενα βασικά δίκτυα τηλεπικοινωνιών (Σταθερή και κινητή τηλεφωνία, Ραδιοτηλεόραση) 

Στην περιοχή του όρους Μαλάξα υπάρχει Κέντρο 

Εκπομπής με εγκατεστημένες υποδομές αναμετάδοσης ραδιοτηλεοπτικού σήματος (ΕΡΤ και ιδιωτικών 

Καναλιών) καθώς και κεραίες Κινητής Τηλεφωνίας.  Αποτελεί το βασικό κέντρο εκπομπής της Δυτικής Κρήτης. 

Όσον αφορά τις  προηγμένες υπηρεσίες ευρυζωνικών τηλεπικοινωνιακών δικτύων, έχουν ολοκληρωθεί οι 

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 

οχές στις οποίες παρέχονται ευρυζωνικές υπηρεσίες στην ευρύτερη περιοχή 
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Πηγή: EETT 
 

Α.3.3.6. Συγκρούσεις χρήσεων γης 

Στην Η Δημοτική Ενότητα Κεραμειών, λόγω της σχετικά απομακρυσμένης θέσης 

Χανίων το βασικό συγκοινωνιακό άξονα (ΒΟΑΚ) και τις κύριες πύλες εισόδου (αεροδρόμιο, λιμάνι)

επηρεαστεί από τις τάσεις αστικοποίησης. Οι, σχετικά περιορισμένες σε αριθμό, υερτοπικού χαρακτήρα 

παραγωγικές δραστηριότητες που κατατάσσονται κατά κύριο λόγο

δραστηριοτήτων βρίσκονται κατά κανόνα σε 

άλλες ασύμβατες χρήσεις.  

Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση του οικισμού Παναγιά, που  βρίσκεται σε απόσταση 350μ. περίπου από τ

όρια ενεργού λατομείου αδρανών υλικών που λειτουργεί εντός  ορίων της εγκεκριμένης λατομικής περιοχής. 

απόσταση αυτή δεν εξασφαλίζει την ελάχιστη θεσμοθετημένη απόσταση (1000μ.) που τίθεται κατά κανόνα για 

λόγους προστασίας των κατοίκων και των κατασκε

των λατομείων. 

Διαπιστώνεται επίσης ότι σε αρκετές περιπτώσεις δεν εξασφαλίζεται η ελάχιστη απόσταση που συστήνεται 

για υγειονομικούς κυρίως λόγους μεταξύ των νεκροταφείων και των ορίων του σχεδίου πό

μεμονωμένων κατοικιών (100μ.). 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ  

(Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ  
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ
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Συγκρούσεις χρήσεων γης  

Η Δημοτική Ενότητα Κεραμειών, λόγω της σχετικά απομακρυσμένης θέσης 

το βασικό συγκοινωνιακό άξονα (ΒΟΑΚ) και τις κύριες πύλες εισόδου (αεροδρόμιο, λιμάνι)

εί από τις τάσεις αστικοποίησης. Οι, σχετικά περιορισμένες σε αριθμό, υερτοπικού χαρακτήρα 

παραγωγικές δραστηριότητες που κατατάσσονται κατά κύριο λόγο στην κατηγορία των οχλουσών 

βρίσκονται κατά κανόνα σε ικανοποιητική απόσταση από το οικιστικό δίκτυο, καθώς και από 

Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση του οικισμού Παναγιά, που  βρίσκεται σε απόσταση 350μ. περίπου από τ

όρια ενεργού λατομείου αδρανών υλικών που λειτουργεί εντός  ορίων της εγκεκριμένης λατομικής περιοχής. 

απόσταση αυτή δεν εξασφαλίζει την ελάχιστη θεσμοθετημένη απόσταση (1000μ.) που τίθεται κατά κανόνα για 

λόγους προστασίας των κατοίκων και των κατασκευών από τυχόν αστοχίες εντός των λατομικών περιοχών και 

Διαπιστώνεται επίσης ότι σε αρκετές περιπτώσεις δεν εξασφαλίζεται η ελάχιστη απόσταση που συστήνεται 

για υγειονομικούς κυρίως λόγους μεταξύ των νεκροταφείων και των ορίων του σχεδίου πό

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ  ΣΧΕΔΙΟΥ 
ΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ  ΔΗΜΩΝ ΕΛ. 
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Η Δημοτική Ενότητα Κεραμειών, λόγω της σχετικά απομακρυσμένης θέσης της από το κέντρο των 

το βασικό συγκοινωνιακό άξονα (ΒΟΑΚ) και τις κύριες πύλες εισόδου (αεροδρόμιο, λιμάνι) δεν έχει 

εί από τις τάσεις αστικοποίησης. Οι, σχετικά περιορισμένες σε αριθμό, υερτοπικού χαρακτήρα 

στην κατηγορία των οχλουσών 

απόσταση από το οικιστικό δίκτυο, καθώς και από 

Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση του οικισμού Παναγιά, που  βρίσκεται σε απόσταση 350μ. περίπου από τα 

όρια ενεργού λατομείου αδρανών υλικών που λειτουργεί εντός  ορίων της εγκεκριμένης λατομικής περιοχής. Η 

απόσταση αυτή δεν εξασφαλίζει την ελάχιστη θεσμοθετημένη απόσταση (1000μ.) που τίθεται κατά κανόνα για 

υών από τυχόν αστοχίες εντός των λατομικών περιοχών και 

Διαπιστώνεται επίσης ότι σε αρκετές περιπτώσεις δεν εξασφαλίζεται η ελάχιστη απόσταση που συστήνεται 

για υγειονομικούς κυρίως λόγους μεταξύ των νεκροταφείων και των ορίων του σχεδίου πόλης (250μ.) ή των 
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Τέλος, εντός ορίων του Καταφυγίου Άγριας Ζωής  Αρμένων 

αν και είναι περιορισμένες σε έκταση, 

ζωής (διαλυτήριο οχημάτων, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις).

Α.3.3.7. Χωρικές επιπτώσεις έργων 

Όπως προκύπτει και από την αναλυτική παρουσίαση Προγραμματιζόμενων 

Α.5.1.1) στην  περιοχή μελέτης της Δ.Ε. Καραμειών, δεν προβλέπεται άμ

Αυτό οφείλεται σε δύο βασικές αιτίες. 

Η πρώτη σχετίζεται με την οικονομική συγκυρία εξαιτίας της οποίας οι Ο.Τ.Α και οι επιχειρήσεις τους περιο

ρίζουν τον προγραμματισμό - υλοποίηση μεγάλων έργων με τα οποία στο παρελθόν υ

ξιακή πολιτική τους. 

Αυτό έχει ως αποτέλεσμαστην περίπτωση του Δήμου Χανίων, τόσο στο νέο Επιχειρησιακό του  Πρόγραμμα 

όσο και στο τρέχον ετήσιο Τεχνικό του Πρόγραμμα να έχουν περιορισθεί σημαντικά οι διαθέσιμοι πόροι με 

αποτέλεσμα οι παρεμβάσεις να επικεντρώνονται κατά κύριο λόγο στη συντήρηση των υφιστάμενων 

υποδομών. 

Η δεύτερη αιτία σχετίζεται με την προγραμματική συγκυρία του νέου ΕΣΠΑ, το οποίο αποτελεί και το κύριο 

χρηματοδοτικό μέσο για την υλοποίηση τεχνικών έργων αλλά και πάση

που απαιτούν αυξημένη συμμετοχή δημοσίων πόρων. Τόσο το Ε.Π. Κρήτης όσο και τα Τομεακά Προγράμματα 

του νέου ΕΣΠΑ, αν και έχουν εγκριθεί απαιτούν ωστόσο εσωτερικές ενέργειες και διαδικασίες (εκχωρήσεις 

πόρων, εξειδικεύσεις, προκηρύξεις κ.ο.κ.) προκειμένου να συγκεκριμενοποιηθούνσε συγκεκριμένα 

έργα/ενέργειες. Εξαίρεση αποτελούν οι επώνυμες στα Προγράμματα παρεμβάσεις, οι οποίες όμως δεν 

αφορούν στην περιοχή μελέτης μας. 

Με βάση την παραπάνω διαπίστωση οι περιορισμένες σε οικο

προβλέπονται από τον αναπτυξιακό προγραμματισμό του Δήμου (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα) , εστιάζονται 

κυρίως στην αξιοποίηση και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος και στηδιαμόρφωση οργανωμένων 

φυσιολατρικών, ιστορικών και πολιτιστικών διαδρομών. Στις παρεμβάσεις αυτές περιλαμβάνονται η αξιοποίηση 

τουριστικού περιπτέρου στο Ψυχρό Πηγάδι, η ανάδειξη Κούμων(περιοχή Αμπέλια 

- Τρύπα πάγου στα Λευκά Όρη - Χανιά, βαράθρουΜηλέ,σπηλαίου Πλατυβόλας, η 

πτηνών στα Λευκά Όρη, η ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου του Αγ. Νέστορος. Οι παρεμβάσεις αυτές δεν 

έχουν άμεσες, άξιες λόγου χωρικές επιπτώσεις ωστόσο παρά το περιορισμένο μέγεθός τους μπορούν να 

συντελέσουν στην ανάδειξη της περιοχής σε επώνυμο εναλλακτικό τουριστικό προορισμό συμβάλλοντας στην 

αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής.

Θα πρέπει να επισημανθεί ωστόσο ότι στην γενική αυτή εικόνα, της έλλειψης άξιων λόγου χωρικών επι

πτώσεων από έργα – προγράμματα, διαφαίνεται μια σημαντ

του Επιχειρηματικού Πάρκου στη Μαλάξα. Το έργο αυτό, το οποίο αποτελεί ιδιωτική επένδυση ενταγμένη στο 

χρηματοδοτικό μέσο  JESSICA, έχει ιδιαίτερη σημασία και προβλέπεται να έχει σημαντικές χωρικές επιπτώσεις 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ  
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, εντός ορίων του Καταφυγίου Άγριας Ζωής  Αρμένων - Κεραμιών έχουν αναπτυχθεί χρήσεις γης που 

αν και είναι περιορισμένες σε έκταση, δεν θεωρούνται συμβατές με την ανάπτυξη και προστασία της άγριας 

(διαλυτήριο οχημάτων, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις). 

Χωρικές επιπτώσεις έργων - προγραμμάτων  

Όπως προκύπτει και από την αναλυτική παρουσίαση Προγραμματιζόμενων – Εκτελούμενων Έργων (Κεφ. 

Α.5.1.1) στην  περιοχή μελέτης της Δ.Ε. Καραμειών, δεν προβλέπεται άμεσα η εκτέλεση σημαντικών έργων. 

Αυτό οφείλεται σε δύο βασικές αιτίες.  

Η πρώτη σχετίζεται με την οικονομική συγκυρία εξαιτίας της οποίας οι Ο.Τ.Α και οι επιχειρήσεις τους περιο

υλοποίηση μεγάλων έργων με τα οποία στο παρελθόν υ

Αυτό έχει ως αποτέλεσμαστην περίπτωση του Δήμου Χανίων, τόσο στο νέο Επιχειρησιακό του  Πρόγραμμα 

όσο και στο τρέχον ετήσιο Τεχνικό του Πρόγραμμα να έχουν περιορισθεί σημαντικά οι διαθέσιμοι πόροι με 

παρεμβάσεις να επικεντρώνονται κατά κύριο λόγο στη συντήρηση των υφιστάμενων 

Η δεύτερη αιτία σχετίζεται με την προγραμματική συγκυρία του νέου ΕΣΠΑ, το οποίο αποτελεί και το κύριο 

χρηματοδοτικό μέσο για την υλοποίηση τεχνικών έργων αλλά και πάσης φύσεως παρεμβάσεων / ενεργειών 

που απαιτούν αυξημένη συμμετοχή δημοσίων πόρων. Τόσο το Ε.Π. Κρήτης όσο και τα Τομεακά Προγράμματα 

του νέου ΕΣΠΑ, αν και έχουν εγκριθεί απαιτούν ωστόσο εσωτερικές ενέργειες και διαδικασίες (εκχωρήσεις 

προκηρύξεις κ.ο.κ.) προκειμένου να συγκεκριμενοποιηθούνσε συγκεκριμένα 

έργα/ενέργειες. Εξαίρεση αποτελούν οι επώνυμες στα Προγράμματα παρεμβάσεις, οι οποίες όμως δεν 

 

Με βάση την παραπάνω διαπίστωση οι περιορισμένες σε οικονομικά μεγέθη και κλίμακα παρεμβάσεις που 

προβλέπονται από τον αναπτυξιακό προγραμματισμό του Δήμου (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα) , εστιάζονται 

κυρίως στην αξιοποίηση και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος και στηδιαμόρφωση οργανωμένων 

και πολιτιστικών διαδρομών. Στις παρεμβάσεις αυτές περιλαμβάνονται η αξιοποίηση 

τουριστικού περιπτέρου στο Ψυχρό Πηγάδι, η ανάδειξη Κούμων(περιοχή Αμπέλια – Βόλικας), μονοπατιούΜηλέ 

Χανιά, βαράθρουΜηλέ,σπηλαίου Πλατυβόλας, η δημιουργία παρατηρητήριου 

πτηνών στα Λευκά Όρη, η ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου του Αγ. Νέστορος. Οι παρεμβάσεις αυτές δεν 

έχουν άμεσες, άξιες λόγου χωρικές επιπτώσεις ωστόσο παρά το περιορισμένο μέγεθός τους μπορούν να 

ιοχής σε επώνυμο εναλλακτικό τουριστικό προορισμό συμβάλλοντας στην 

αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής. 

Θα πρέπει να επισημανθεί ωστόσο ότι στην γενική αυτή εικόνα, της έλλειψης άξιων λόγου χωρικών επι

προγράμματα, διαφαίνεται μια σημαντική αναπτυξιακή προοπτική από την υλοποίηση 

του Επιχειρηματικού Πάρκου στη Μαλάξα. Το έργο αυτό, το οποίο αποτελεί ιδιωτική επένδυση ενταγμένη στο 

χρηματοδοτικό μέσο  JESSICA, έχει ιδιαίτερη σημασία και προβλέπεται να έχει σημαντικές χωρικές επιπτώσεις 

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ  ΣΧΕΔΙΟΥ 
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Κεραμιών έχουν αναπτυχθεί χρήσεις γης που 

θεωρούνται συμβατές με την ανάπτυξη και προστασία της άγριας 

Εκτελούμενων Έργων (Κεφ. 

εσα η εκτέλεση σημαντικών έργων. 

Η πρώτη σχετίζεται με την οικονομική συγκυρία εξαιτίας της οποίας οι Ο.Τ.Α και οι επιχειρήσεις τους περιο-

υλοποίηση μεγάλων έργων με τα οποία στο παρελθόν υποστήριζαν την αναπτυ-

Αυτό έχει ως αποτέλεσμαστην περίπτωση του Δήμου Χανίων, τόσο στο νέο Επιχειρησιακό του  Πρόγραμμα 

όσο και στο τρέχον ετήσιο Τεχνικό του Πρόγραμμα να έχουν περιορισθεί σημαντικά οι διαθέσιμοι πόροι με 

παρεμβάσεις να επικεντρώνονται κατά κύριο λόγο στη συντήρηση των υφιστάμενων 

Η δεύτερη αιτία σχετίζεται με την προγραμματική συγκυρία του νέου ΕΣΠΑ, το οποίο αποτελεί και το κύριο 

ς φύσεως παρεμβάσεων / ενεργειών 

που απαιτούν αυξημένη συμμετοχή δημοσίων πόρων. Τόσο το Ε.Π. Κρήτης όσο και τα Τομεακά Προγράμματα 

του νέου ΕΣΠΑ, αν και έχουν εγκριθεί απαιτούν ωστόσο εσωτερικές ενέργειες και διαδικασίες (εκχωρήσεις 

προκηρύξεις κ.ο.κ.) προκειμένου να συγκεκριμενοποιηθούνσε συγκεκριμένα 

έργα/ενέργειες. Εξαίρεση αποτελούν οι επώνυμες στα Προγράμματα παρεμβάσεις, οι οποίες όμως δεν 

νομικά μεγέθη και κλίμακα παρεμβάσεις που 

προβλέπονται από τον αναπτυξιακό προγραμματισμό του Δήμου (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα) , εστιάζονται 

κυρίως στην αξιοποίηση και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος και στηδιαμόρφωση οργανωμένων 

και πολιτιστικών διαδρομών. Στις παρεμβάσεις αυτές περιλαμβάνονται η αξιοποίηση 

Βόλικας), μονοπατιούΜηλέ 

δημιουργία παρατηρητήριου 

πτηνών στα Λευκά Όρη, η ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου του Αγ. Νέστορος. Οι παρεμβάσεις αυτές δεν 

έχουν άμεσες, άξιες λόγου χωρικές επιπτώσεις ωστόσο παρά το περιορισμένο μέγεθός τους μπορούν να 

ιοχής σε επώνυμο εναλλακτικό τουριστικό προορισμό συμβάλλοντας στην 

Θα πρέπει να επισημανθεί ωστόσο ότι στην γενική αυτή εικόνα, της έλλειψης άξιων λόγου χωρικών επι-

ική αναπτυξιακή προοπτική από την υλοποίηση 

του Επιχειρηματικού Πάρκου στη Μαλάξα. Το έργο αυτό, το οποίο αποτελεί ιδιωτική επένδυση ενταγμένη στο 

χρηματοδοτικό μέσο  JESSICA, έχει ιδιαίτερη σημασία και προβλέπεται να έχει σημαντικές χωρικές επιπτώσεις 
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όχι μόνο στην Δ.Ε. Κεραμειών αλλά και στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Χανίων. Ουσιαστικά πρόκειται για 

την μοναδική επένδυση που έχει άμεσο αντίκτυπο στη χωρική οργάνωση των μεταποιητικών αλλά και λοιπών 

επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του Δήμου, παρέχοντας τη

ραγωγικών μονάδων. Η λειτουργία του Επιχειρηματικού Πάρκου προβλέπεται να λειτουργήσει ως καταλύτης 

στην τοπική οικονομία, με πολλαπλές θετικές επιπτώσεις στη στήριξη του τοπικού εισοδήματος, στη 

συγκράτηση / αύξηση του πληθυσμού, στη διαφοροποίηση της παραγωγικής βάσης, στη βελτίωση της 

ελκυστικότητας της περιοχής για επιχειρηματικές πρωτοβουλίες κ.λπ. Επισημαίνεται ωστόσο ότι το 

Επιχειρηματικό Πάρκο αναμένεται να επηρεάσει τη φυσιογνωμία της περιοχήςμεταβάλλοντας 

χαρακτήρα και συμβάλλοντας, υπό προϋποθέσεις, στην δημιουργία οικιστικών πιέσεων που αναμένεται να 

επηρεάσουν την οικιστική εξέλιξη του οικισμού της Μαλάξας.

Επιπλέον θα πρέπει να σημειωθεί ότι άμεσα συνδεδεμένο με το Επιχειρηματικό Πάρκο,

αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την λειτουργία του, αποτελεί το έργο της αναβάθμισης του οδικού 

δικτύου πρόσβασης συμπεριλαμβανομένης της παράκαμψης του οικισμού της Μαλάξας. Το έργο αυτό 

βελτιώνει συνο-λικότερα την προσπελασιμότητα της π

της, ενώ παράλληλα αναβαθμίζει τον οικιστικό ιστό της Μαλάξας, με την αποτροπή της διαμπερούς 

κυκλοφορίας. 

Α.3.3.8. Εκτίμηση χωρητικότητας οικιστικών υποδοχέων

Στο κεφάλαιο αυτό υπολογίζεται η υφιστάμενη χωρητικότη

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 

Η εκτίμηση της χωρητικότητας ενός οικιστικού υποδοχέα εκφράζει, γενικά, το μέγισ

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:

ε, η συνολική επιφάνεια του οικιστικού υποδοχέα

περιοχές με εγκεκριμένο ρυμοτομικό αφαιρείται ποσοστό σύμφωνα με το εγκεκριμένο σχέδιο 

(διαμορφωμένη κατάσταση)

ανάλογο ποσοστό και με ελάχιστ

2.000 κατοίκων.   

d, η μέση πυκνότητα κατοίκησης (θεωρητική). 

                                                
4  οικιστικός υποδοχέας (εν δυνάμει εντός σχεδίου περιοχή σε Ηα)

οικισμού. 
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ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

μόνο στην Δ.Ε. Κεραμειών αλλά και στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Χανίων. Ουσιαστικά πρόκειται για 

την μοναδική επένδυση που έχει άμεσο αντίκτυπο στη χωρική οργάνωση των μεταποιητικών αλλά και λοιπών 

επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του Δήμου, παρέχοντας τη δυνατότητα για οργανωμένη εγκατάσταση πα

ραγωγικών μονάδων. Η λειτουργία του Επιχειρηματικού Πάρκου προβλέπεται να λειτουργήσει ως καταλύτης 

στην τοπική οικονομία, με πολλαπλές θετικές επιπτώσεις στη στήριξη του τοπικού εισοδήματος, στη 

η του πληθυσμού, στη διαφοροποίηση της παραγωγικής βάσης, στη βελτίωση της 

ελκυστικότητας της περιοχής για επιχειρηματικές πρωτοβουλίες κ.λπ. Επισημαίνεται ωστόσο ότι το 

Επιχειρηματικό Πάρκο αναμένεται να επηρεάσει τη φυσιογνωμία της περιοχήςμεταβάλλοντας 

χαρακτήρα και συμβάλλοντας, υπό προϋποθέσεις, στην δημιουργία οικιστικών πιέσεων που αναμένεται να 

επηρεάσουν την οικιστική εξέλιξη του οικισμού της Μαλάξας. 

Επιπλέον θα πρέπει να σημειωθεί ότι άμεσα συνδεδεμένο με το Επιχειρηματικό Πάρκο,

αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την λειτουργία του, αποτελεί το έργο της αναβάθμισης του οδικού 

δικτύου πρόσβασης συμπεριλαμβανομένης της παράκαμψης του οικισμού της Μαλάξας. Το έργο αυτό 

λικότερα την προσπελασιμότητα της περιοχής μελέτης από τα Χανιά και την ελκυστικότητα 

της, ενώ παράλληλα αναβαθμίζει τον οικιστικό ιστό της Μαλάξας, με την αποτροπή της διαμπερούς 

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.

ός των επεκτάσεων που θα προταθούν από τη μελέτη θα λάβει υπόψη του και 

άλλους παράγοντες, εκτός της χωρητικότητας, όπως αναλυτικότερα θα διερευνηθεί στο Β στάδιο

Η εκτίμηση της χωρητικότητας ενός οικιστικού υποδοχέα εκφράζει, γενικά, το μέγισ

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:

C=ε x d x λ x λ΄  (1), όπου: 

επιφάνεια του οικιστικού υποδοχέα4 (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 

η μέση πυκνότητα κατοίκησης (θεωρητική).  

οικιστικός υποδοχέας (εν δυνάμει εντός σχεδίου περιοχή σε Ηα) ορίζεται η περιοχή που περικλείεται  από το θεσμοθετημένο όριο κάθε 
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μόνο στην Δ.Ε. Κεραμειών αλλά και στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Χανίων. Ουσιαστικά πρόκειται για 

την μοναδική επένδυση που έχει άμεσο αντίκτυπο στη χωρική οργάνωση των μεταποιητικών αλλά και λοιπών 

δυνατότητα για οργανωμένη εγκατάσταση πα-

ραγωγικών μονάδων. Η λειτουργία του Επιχειρηματικού Πάρκου προβλέπεται να λειτουργήσει ως καταλύτης 

στην τοπική οικονομία, με πολλαπλές θετικές επιπτώσεις στη στήριξη του τοπικού εισοδήματος, στη 

η του πληθυσμού, στη διαφοροποίηση της παραγωγικής βάσης, στη βελτίωση της 

ελκυστικότητας της περιοχής για επιχειρηματικές πρωτοβουλίες κ.λπ. Επισημαίνεται ωστόσο ότι το 

Επιχειρηματικό Πάρκο αναμένεται να επηρεάσει τη φυσιογνωμία της περιοχήςμεταβάλλοντας τον αγροτικό της 

χαρακτήρα και συμβάλλοντας, υπό προϋποθέσεις, στην δημιουργία οικιστικών πιέσεων που αναμένεται να 

Επιπλέον θα πρέπει να σημειωθεί ότι άμεσα συνδεδεμένο με το Επιχειρηματικό Πάρκο, δεδομένου ότι 

αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την λειτουργία του, αποτελεί το έργο της αναβάθμισης του οδικού 

δικτύου πρόσβασης συμπεριλαμβανομένης της παράκαμψης του οικισμού της Μαλάξας. Το έργο αυτό 

εριοχής μελέτης από τα Χανιά και την ελκυστικότητα 

της, ενώ παράλληλα αναβαθμίζει τον οικιστικό ιστό της Μαλάξας, με την αποτροπή της διαμπερούς 

τα 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. 

ός των επεκτάσεων που θα προταθούν από τη μελέτη θα λάβει υπόψη του και 

στο Β στάδιο 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 εκτιμάται με βάση τη σχέση: 

(αφαιρουμένου του αναγκαίου οδικού δικτύου). Στις 

περιοχές με εγκεκριμένο ρυμοτομικό αφαιρείται ποσοστό σύμφωνα με το εγκεκριμένο σχέδιο 

ενώ στις υπόλοιπες περιοχές του οικιστικού υποδοχέα αφαιρείται 

σύμφωνα με τα σταθερότυπα 7% για τους οικισμούς κάτω των 

ορίζεται η περιοχή που περικλείεται  από το θεσμοθετημένο όριο κάθε 



 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

 

 

λ, ο συντελεστής κορεσμού, οι τιμές του 

νέος προγραμματισμός να καλύ

 Ειδικότερα, σύμφωνα με το εγκεκριμένο ΠΠΧΣΑΑ Κρήτης

ενισχυμένου επιπέδου και οι υπόλοιποι οικισμοί 

εγκεκριμένα σταθερότυπα ορ

λ’ ο συντελεστής μείωσης των ζωνών οικιστικής καταλληλότητας ή η επιφάνεια που αφαιρείται από τον 

οικιστικό υποδοχέα (ρέματα, μεγάλες κλίσεις εδάφους, ειδικές χρήσεις, ζώνες παραγωγικής 

υποδομής, ζώνες κοινωνικής υποδομής κεντρικού επιπέδου

Ο υπολογισμός της μέσης «θεωρητικής»

σχέση (2) και τις παραδοχές που αναλύονται 

d = [(σ / ((κ+8β)+(u +4β)x σ)]

d, η μέση πυκνότητα 

σ, ο μέσος συντελεστής δόμησης (ΜΣΔ) που ισχύει σήμερα (

κ1 - κ2, το σταθερότυπο

β, ο λόγος εποχιακού προς μόνιμο 

u, το σταθερότυπο κοινωνικής και τεχνικής υποδομής

Για τους οικισμούς κάτω των 2.000 κατ. (λόγω μη ύπαρξης κτηματολογίου) λαμβάνεται ΜΣΔ 0,8  για τα 

πυκνοδομημένα τμήματα5, ενώ για τα αραιοδομημένα ο ΜΣΔ εκτιμάται όπως προκύπτει από την 

θεσμοθετημένη αρτιότητα - φυσιογνωμία κάθε οικισμού (κατά κανόνα δόμηση, χωρίς να συμπεριλαμβάνουμε 

τις παρεκκλίσεις).  

Αναλυτικότερα: 

• Οικισμοί οριοθετημένοι με το ΠΔ του 85:

Σύμφωνα με το ΠΔ από 4

ανέγερση κτιρίου μέγιστης επιτρεπόμενης συνολικής επιφάνειας ορόφων 240τμ. Επιπλέον της 

επιφάνειας αυτής επιτρέπεται η κατασκευή παταριού ξηράς δόμησης επιφάνειας έως 40τμ.

Επομένως, η μέγιστη συνολική επιτρεπόμενη επιφάνεια κτιρίου ανέρχεται σε 240 + 40 = 2

Στη ΔΕ Κεραμειών με τις αποφάσεις οριοθέτησης έχει καθορισθεί αρτιότητα 500τμ για τους 

περισσότερους οικισμούς, με εξαίρεση το Μαδαρό (300τμ) και τον Αγ. Γεώργιο (300, 500τμ.).

Επομένως, προκύπτουν ΜΣΔ ως εξής:

Για τους οικισμούς με αρτιότητα 500τμ, 

Για το Μαδαρό, με αρτιότητα 300τμ, ΜΣΔ = 0,93 (280/300).

Για τον Αγ. Γεώργιο, με αρτιότητα 300 και 500τμ, ΜΣΔ = 0,71

[(Ε συνεκτικού x 0,93) + (Ε διάσπαρτου 

 Οικισμοί προ 23 που δομούνται με το ΠΔ 2/13.3.81:

                                                
5  σύμφωνα με έγγραφο ΥΠΕΧΩΔΕ 48859 13
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ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

ο συντελεστής κορεσμού, οι τιμές του οποίου ορίζονται από τα σταθερότυπα και με γνώμονα ώστε ο 

νέος προγραμματισμός να καλύπτει την διαμορφωμένη κατάσταση.  

σύμφωνα με το εγκεκριμένο ΠΠΧΣΑΑ Κρήτης, ο Γέρο Λάκκο

και οι υπόλοιποι οικισμοί 5ου επιπέδου, οπότε ο συντελεστής 

εγκεκριμένα σταθερότυπα ορίζεται μεγαλύτερος ή ίσος προς 0,4 για όλους τους οικισμούς

ο συντελεστής μείωσης των ζωνών οικιστικής καταλληλότητας ή η επιφάνεια που αφαιρείται από τον 

ματα, μεγάλες κλίσεις εδάφους, ειδικές χρήσεις, ζώνες παραγωγικής 

υποδομής, ζώνες κοινωνικής υποδομής κεντρικού επιπέδου, κλπ.). 

ς «θεωρητικής» πυκνότητας κατοίκησης d για τους οικισμούς, 

αναλύονται παρακάτω.  

d = [(σ / ((κ+8β)+(u +4β)x σ)] x 104   (2), όπου: 

ο μέσος συντελεστής δόμησης (ΜΣΔ) που ισχύει σήμερα (netto) 

το σταθερότυπο κατοικίας (κ1) - άλλων χρήσεων (κ2) 

ο λόγος εποχιακού προς μόνιμο πληθυσμό 

το σταθερότυπο κοινωνικής και τεχνικής υποδομής 

ια τους οικισμούς κάτω των 2.000 κατ. (λόγω μη ύπαρξης κτηματολογίου) λαμβάνεται ΜΣΔ 0,8  για τα 

ενώ για τα αραιοδομημένα ο ΜΣΔ εκτιμάται όπως προκύπτει από την 

φυσιογνωμία κάθε οικισμού (κατά κανόνα δόμηση, χωρίς να συμπεριλαμβάνουμε 

ικισμοί οριοθετημένοι με το ΠΔ του 85: 

Σύμφωνα με το ΠΔ από 4-11-2 (ΦΕΚ 289/ΑΑΠ), για γήπεδα μικρότερα των 700τμ. επιτρέπεται η 

έγερση κτιρίου μέγιστης επιτρεπόμενης συνολικής επιφάνειας ορόφων 240τμ. Επιπλέον της 

επιφάνειας αυτής επιτρέπεται η κατασκευή παταριού ξηράς δόμησης επιφάνειας έως 40τμ.

Επομένως, η μέγιστη συνολική επιτρεπόμενη επιφάνεια κτιρίου ανέρχεται σε 240 + 40 = 2

Στη ΔΕ Κεραμειών με τις αποφάσεις οριοθέτησης έχει καθορισθεί αρτιότητα 500τμ για τους 

περισσότερους οικισμούς, με εξαίρεση το Μαδαρό (300τμ) και τον Αγ. Γεώργιο (300, 500τμ.).

Επομένως, προκύπτουν ΜΣΔ ως εξής: 

Για τους οικισμούς με αρτιότητα 500τμ, ΜΣΔ = 0,56 (280/500). 

Για το Μαδαρό, με αρτιότητα 300τμ, ΜΣΔ = 0,93 (280/300). 

Για τον Αγ. Γεώργιο, με αρτιότητα 300 και 500τμ, ΜΣΔ = 0,71 

) + (Ε διάσπαρτου x 0,56)] / Ε οικισμού. 

ικισμοί προ 23 που δομούνται με το ΠΔ 2/13.3.81: 

σύμφωνα με έγγραφο ΥΠΕΧΩΔΕ 48859 13-11-2008 (Β1 ενοτ ΙΙ). 
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ΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ  ΔΗΜΩΝ ΕΛ. 
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οποίου ορίζονται από τα σταθερότυπα και με γνώμονα ώστε ο 

Γέρο Λάκκος είναι οικισμός 4ου 

επιπέδου, οπότε ο συντελεστής λ σύμφωνα με τα 

για όλους τους οικισμούς.  

ο συντελεστής μείωσης των ζωνών οικιστικής καταλληλότητας ή η επιφάνεια που αφαιρείται από τον 

ματα, μεγάλες κλίσεις εδάφους, ειδικές χρήσεις, ζώνες παραγωγικής 

κατοίκησης d για τους οικισμούς, που με βάση τη 

ια τους οικισμούς κάτω των 2.000 κατ. (λόγω μη ύπαρξης κτηματολογίου) λαμβάνεται ΜΣΔ 0,8  για τα 

ενώ για τα αραιοδομημένα ο ΜΣΔ εκτιμάται όπως προκύπτει από την 

φυσιογνωμία κάθε οικισμού (κατά κανόνα δόμηση, χωρίς να συμπεριλαμβάνουμε 

2 (ΦΕΚ 289/ΑΑΠ), για γήπεδα μικρότερα των 700τμ. επιτρέπεται η 

έγερση κτιρίου μέγιστης επιτρεπόμενης συνολικής επιφάνειας ορόφων 240τμ. Επιπλέον της 

επιφάνειας αυτής επιτρέπεται η κατασκευή παταριού ξηράς δόμησης επιφάνειας έως 40τμ. 

Επομένως, η μέγιστη συνολική επιτρεπόμενη επιφάνεια κτιρίου ανέρχεται σε 240 + 40 = 280τμ. 

Στη ΔΕ Κεραμειών με τις αποφάσεις οριοθέτησης έχει καθορισθεί αρτιότητα 500τμ για τους 

περισσότερους οικισμούς, με εξαίρεση το Μαδαρό (300τμ) και τον Αγ. Γεώργιο (300, 500τμ.). 



 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

 

 

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  (400/2

εκτίμηση του ΜΣΔ προσαυξάνεται και ορίζεται σε 0,4 

θα έχει ο οικισμός όταν ενεργοποιηθεί πολεοδομικά.

Στον πίνακα Π.Α.3.3.8.16 

Κεραμειών, με βάση τις παραπάνω παραδοχές.

Παράλληλα λαμβάνονται υπόψη: 

• Το σταθερότυπο αμιγούς κατοικίας (

των αναγκών που δημιουργεί ο χαρακτήρας της.

ανάγκης για αυξημένους βοηθητικούς χώρους

Το σταθερότυπο αυτό πολλαπλασιάζεται με το μέσο μέγεθος ατόμων ανά νοικ

μελέτης 2,507 x 45τμ/κατ =

οικογένεια.  

• Η κατανομή - ισοζύγιο των χρήσεων (κατοικία / επαγγελματικοί χώροι) (

είναι επιβεβλημένη μόνο για την πόλη (περιοχή ΠΕ 1 έως 22) 

κέντρου καθώς και της ισχυρής δυναμικής ανάπτυξης υπερτοπικών δραστηριοτήτων.  

• 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. Ο συντελεστής καθορίζεται (σε συνάρτηση με το ΜΣΔ) ώστε

κατ. να έχουν άθροισμα ΚΧ και ΚΦ (με οδικό δίκτυο) μεταξύ 20

(σύμφωνα με την Γ. 44468/4377 Απ. ΥΠΕΧΩΔΕ)

• Ο λόγος β (εποχιακός πληθυσμός / μόνιμος πληθυσμός) διαμορφώνεται με βάση τη ζήτηση 

για Β’ κατοικία και τουρισμό. Για την εκτίμηση της ζήτησης για Β’ κατοικία χρησιμοποιείται η ποσοστιαία

κατανομή κενών κατοικιών (δευτερεύουσες/εξοχικές) προς κύριες κατοικούμενες της απογραφής 

κτιρίων του 2011 (βλ. πίνακα Α.3.3.

οποίος στη ΔΕ Κεραμειών είναι αμελητέος και δεν λαμβάνεται υπόψη.

Με την προσαύξηση αυτή η πυκνότητα μειώνεται και δημιουργούνται οι καλύτερες συνθήκες δόμησης 

που χρειάζεται ο εποχιακός πληθυσμός.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, στον πίνακα Α.3.3.

η χωρητικότητα (c) όπως διαμορφώνεται ανά οικιστικό υποδοχέα. Οι προτεινόμενες πυκνότητες βρίσκονται 

εντός των ορίων της παραγράφου 5 ενοτ. Γ. άρθρου 4 των εγκεκριμένων πολεοδομικών σταθεροτύπων.

                                                
6   Οι πίνακες της παρούσας ενότητας παρουσιάζονται συγ

7  Βλ. κεφ. Α2, πίνακας Α.2.7: Μέσος αριθμός ατόμων ανά νοικοκυριό 2001 και 2011.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
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(Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ  
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ
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ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

α 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  (400/2.000). Στους 

οσαυξάνεται και ορίζεται σε 0,4 ώστε να προσεγγίζει τον συντελεστή δόμησης που 

θα έχει ο οικισμός όταν ενεργοποιηθεί πολεοδομικά. 

 παρουσιάζεται αναλυτικά ο υπολογισμός του ΜΣΔ ανά οικισμό στη ΔΕ 

Κεραμειών, με βάση τις παραπάνω παραδοχές. 

 

Το σταθερότυπο αμιγούς κατοικίας (κ1) που διαμορφώνεται ανά πολεοδομική ενότητα βάσει 

που δημιουργεί ο χαρακτήρας της. Ορίζουμε 45τμ/κατ για όλους τους

ανάγκης για αυξημένους βοηθητικούς χώρους που υπάρχει σε αγροτικούς οικισμούς

Το σταθερότυπο αυτό πολλαπλασιάζεται με το μέσο μέγεθος ατόμων ανά νοικ

45τμ/κατ = 112τμ περίπου, που είναι αποδεκτό μέγεθος κατοικίας για μια μέση 

ισοζύγιο των χρήσεων (κατοικία / επαγγελματικοί χώροι) (

την πόλη (περιοχή ΠΕ 1 έως 22) λόγω του χαρακτήρα της ως αστικού 

ντρου καθώς και της ισχυρής δυναμικής ανάπτυξης υπερτοπικών δραστηριοτήτων.  

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 

συντελεστής καθορίζεται (σε συνάρτηση με το ΜΣΔ) ώστε οι οικισμοί κάτω των 2

να έχουν άθροισμα ΚΧ και ΚΦ (με οδικό δίκτυο) μεταξύ 20-30% του οικιστικού υποδοχέα 

(σύμφωνα με την Γ. 44468/4377 Απ. ΥΠΕΧΩΔΕ). 

(εποχιακός πληθυσμός / μόνιμος πληθυσμός) διαμορφώνεται με βάση τη ζήτηση 

για Β’ κατοικία και τουρισμό. Για την εκτίμηση της ζήτησης για Β’ κατοικία χρησιμοποιείται η ποσοστιαία

κατοικιών (δευτερεύουσες/εξοχικές) προς κύριες κατοικούμενες της απογραφής 

κτιρίων του 2011 (βλ. πίνακα Α.3.3.8.2). Η ζήτηση για τουρισμό προκύπτει από τον αριθμό κλινών, ο 

οποίος στη ΔΕ Κεραμειών είναι αμελητέος και δεν λαμβάνεται υπόψη. 

ε την προσαύξηση αυτή η πυκνότητα μειώνεται και δημιουργούνται οι καλύτερες συνθήκες δόμησης 

που χρειάζεται ο εποχιακός πληθυσμός. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, στον πίνακα Α.3.3.8.3 υπολογίζεται η πυκνότητα κατοίκησης (

η χωρητικότητα (c) όπως διαμορφώνεται ανά οικιστικό υποδοχέα. Οι προτεινόμενες πυκνότητες βρίσκονται 

εντός των ορίων της παραγράφου 5 ενοτ. Γ. άρθρου 4 των εγκεκριμένων πολεοδομικών σταθεροτύπων.

Οι πίνακες της παρούσας ενότητας παρουσιάζονται συγκεντρωμένοι στο τέλος αυτής. 

Βλ. κεφ. Α2, πίνακας Α.2.7: Μέσος αριθμός ατόμων ανά νοικοκυριό 2001 και 2011. 
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α 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 

000). Στους οικισμούς αυτούς η 

ώστε να προσεγγίζει τον συντελεστή δόμησης που 

αναλυτικά ο υπολογισμός του ΜΣΔ ανά οικισμό στη ΔΕ 

) που διαμορφώνεται ανά πολεοδομική ενότητα βάσει 

όλους τους οικισμούς λόγω της 

που υπάρχει σε αγροτικούς οικισμούς.  

Το σταθερότυπο αυτό πολλαπλασιάζεται με το μέσο μέγεθος ατόμων ανά νοικοκυριό της περιοχής 

ερίπου, που είναι αποδεκτό μέγεθος κατοικίας για μια μέση 

ισοζύγιο των χρήσεων (κατοικία / επαγγελματικοί χώροι) (κ2). Η εκτίμηση αυτή 

λόγω του χαρακτήρα της ως αστικού 

ντρου καθώς και της ισχυρής δυναμικής ανάπτυξης υπερτοπικών δραστηριοτήτων.   

), 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 

ι οικισμοί κάτω των 2.000 

του οικιστικού υποδοχέα 

(εποχιακός πληθυσμός / μόνιμος πληθυσμός) διαμορφώνεται με βάση τη ζήτηση 

για Β’ κατοικία και τουρισμό. Για την εκτίμηση της ζήτησης για Β’ κατοικία χρησιμοποιείται η ποσοστιαία 

κατοικιών (δευτερεύουσες/εξοχικές) προς κύριες κατοικούμενες της απογραφής 

2). Η ζήτηση για τουρισμό προκύπτει από τον αριθμό κλινών, ο 

ε την προσαύξηση αυτή η πυκνότητα μειώνεται και δημιουργούνται οι καλύτερες συνθήκες δόμησης 

3 υπολογίζεται η πυκνότητα κατοίκησης (d θεωρητική) και 

η χωρητικότητα (c) όπως διαμορφώνεται ανά οικιστικό υποδοχέα. Οι προτεινόμενες πυκνότητες βρίσκονται 

εντός των ορίων της παραγράφου 5 ενοτ. Γ. άρθρου 4 των εγκεκριμένων πολεοδομικών σταθεροτύπων. 
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Τέλος, όπως αναφέραμε και παραπάνω, πρέπει ν

πλαίσια των παραδοχών που δικαιολογούνται από το επίπεδο του ΓΠΣ, είναι 

υπόψη τυχόν αυθαίρετα, εκτός σχεδίου δόμηση, μη εφαρμογή ρυμοτομικού σχεδίου, αποχαρακτηρισμός ΚΧ 

και ΚΦ, κλπ.). 

Επισημαίνεται επίσης ότι η χωρητικότητα των οικισμών θα μπορεί να αξιοποιηθεί κατά τον βέλτιστο τρόπο 

όταν το σύνολο των οικιστικών υποδοχέων ενεργοποιηθούν πολεοδομικά.

Η χωρητικότητα αυτή συγκρίνεται με (βλ. πίνακα Α.3.3.

• Τον πληθυσμό της Απογραφής 2011 (μόνιμος πληθυσμός).

• Την εκτίμηση πληθυσμού 

ανάλυση του κεφαλαίου Α

Εξέλιξης του Μόνιμου Πληθυσμού» και επιλογή της προτι

• Τη ζήτηση για εξοχική παραθεριστική κατοικία.

• Τη ζήτηση για τουρισμό.

Για τον υπολογισμό του συνολικού ισοζυγίου για στέγαση λαμβάν

(παραθεριστές - τουρίστες) διότι το εμβαδόν που χρειάζεται για να

εκτιμάται στα 30τμ/κατ που αντιστοιχεί στα 2/3 του σταθερότυπου που έχουμε λάβει για μόνιμη κατοικία 

(45τμ/κατ). 

Συμπεράσματα 

H βασική διαπίστωση από τον πίνακα Α.3.3.

ισοζύγιο 3.800 κατοίκων (περίπου) και κατά συνέπεια δεν προκύπτει ανάγκη επεκτάσεων.

Λαμβάνοντας ως συντελεστή κορεσμού λ=1, δηλαδή την υποθετική περίπτωση εξάντλησης των ΣΔ (βλ. 

στήλη 15 στον πίνακα Α.3.3.8.3), προκύπτει

στεγάσουν πληθυσμό 12-13.000 κατοίκων περίπου.

Σε κάθε περίπτωση, όπως ήδη αναφέρθηκε στην εισαγωγή της παρούσας ενότητας, η διατύπωση 

προτάσεων για χωροθέτηση οικιστικών επεκτάσεων, ή εντάξεων περιοχών σε σχέδιο πόλης, σ

Κεραμειών, δεν θα περιορισθεί μόνον στα παραπάνω συμπεράσματα χωρητικότητας, αλλά θα γίνει 

λαμβάνοντας υπόψη τις συνολικές ανάγκες του Καλλικρατικού Δήμου Χανίων, στο Β1 στάδιο της μελέτης.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α.3.3.8.1

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ  

(Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ  
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

 
ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

Τέλος, όπως αναφέραμε και παραπάνω, πρέπει να διευκρινιστεί, ότι η εκτιμώμενη χωρητικότητα στα 

πλαίσια των παραδοχών που δικαιολογούνται από το επίπεδο του ΓΠΣ, είναι υποεκτιμημένη

υπόψη τυχόν αυθαίρετα, εκτός σχεδίου δόμηση, μη εφαρμογή ρυμοτομικού σχεδίου, αποχαρακτηρισμός ΚΧ 

η χωρητικότητα των οικισμών θα μπορεί να αξιοποιηθεί κατά τον βέλτιστο τρόπο 

όταν το σύνολο των οικιστικών υποδοχέων ενεργοποιηθούν πολεοδομικά. 

Η χωρητικότητα αυτή συγκρίνεται με (βλ. πίνακα Α.3.3.8.4): 

Απογραφής 2011 (μόνιμος πληθυσμός). 

Την εκτίμηση πληθυσμού για το έτος 2031 όπως προκύπτει από την κοινωνικό

ανάλυση του κεφαλαίου Α6 (βλ. πίνακα «Εναλλακτικές Εκτιμήσεις Πιθανής Μελλοντικής 

Εξέλιξης του Μόνιμου Πληθυσμού» και επιλογή της προτιμητέας εναλλακτικής

Τη ζήτηση για εξοχική παραθεριστική κατοικία. 

ζήτηση για τουρισμό. 

Για τον υπολογισμό του συνολικού ισοζυγίου για στέγαση λαμβάνονται 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 

διαπίστωση από τον πίνακα Α.3.3.8.4 είναι ότι στη ΔΕ Κεραμειών για το 2031 υπάρχει θ

ισοζύγιο 3.800 κατοίκων (περίπου) και κατά συνέπεια δεν προκύπτει ανάγκη επεκτάσεων.

Λαμβάνοντας ως συντελεστή κορεσμού λ=1, δηλαδή την υποθετική περίπτωση εξάντλησης των ΣΔ (βλ. 

3), προκύπτει ότι οι θεσμοθετημένοι οικιστικοί υποδοχείς μπορούν δυνητικά να 

13.000 κατοίκων περίπου. 

Σε κάθε περίπτωση, όπως ήδη αναφέρθηκε στην εισαγωγή της παρούσας ενότητας, η διατύπωση 

προτάσεων για χωροθέτηση οικιστικών επεκτάσεων, ή εντάξεων περιοχών σε σχέδιο πόλης, σ

Κεραμειών, δεν θα περιορισθεί μόνον στα παραπάνω συμπεράσματα χωρητικότητας, αλλά θα γίνει 

λαμβάνοντας υπόψη τις συνολικές ανάγκες του Καλλικρατικού Δήμου Χανίων, στο Β1 στάδιο της μελέτης.

 

3.3.8.1 ΜΕΣΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ (ΟΙΚΙΣΜΟΙ)
 

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ  ΣΧΕΔΙΟΥ 
ΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ  ΔΗΜΩΝ ΕΛ. 

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ - 1Η Σ.Σ. Δ.Ε. ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 

Σελ. 153 από 158 

α διευκρινιστεί, ότι η εκτιμώμενη χωρητικότητα στα 

υποεκτιμημένη (δεν λαμβάνονται 

υπόψη τυχόν αυθαίρετα, εκτός σχεδίου δόμηση, μη εφαρμογή ρυμοτομικού σχεδίου, αποχαρακτηρισμός ΚΧ 

η χωρητικότητα των οικισμών θα μπορεί να αξιοποιηθεί κατά τον βέλτιστο τρόπο 

προκύπτει από την κοινωνικό-οικονομική 

(βλ. πίνακα «Εναλλακτικές Εκτιμήσεις Πιθανής Μελλοντικής 

μητέας εναλλακτικής).  

τα 2/3 του εποχιακού πληθυσμού 

εξυπηρετηθούν οι εποχιακοί κάτοικοι 

εκτιμάται στα 30τμ/κατ που αντιστοιχεί στα 2/3 του σταθερότυπου που έχουμε λάβει για μόνιμη κατοικία 

4 είναι ότι στη ΔΕ Κεραμειών για το 2031 υπάρχει θετικό 

ισοζύγιο 3.800 κατοίκων (περίπου) και κατά συνέπεια δεν προκύπτει ανάγκη επεκτάσεων. 

Λαμβάνοντας ως συντελεστή κορεσμού λ=1, δηλαδή την υποθετική περίπτωση εξάντλησης των ΣΔ (βλ. 

ικοί υποδοχείς μπορούν δυνητικά να 

Σε κάθε περίπτωση, όπως ήδη αναφέρθηκε στην εισαγωγή της παρούσας ενότητας, η διατύπωση 

προτάσεων για χωροθέτηση οικιστικών επεκτάσεων, ή εντάξεων περιοχών σε σχέδιο πόλης, στη ΔΕ 

Κεραμειών, δεν θα περιορισθεί μόνον στα παραπάνω συμπεράσματα χωρητικότητας, αλλά θα γίνει 

λαμβάνοντας υπόψη τις συνολικές ανάγκες του Καλλικρατικού Δήμου Χανίων, στο Β1 στάδιο της μελέτης. 

(ΟΙΚΙΣΜΟΙ) 



 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

 

 

 
Πηγή: ομάδα μελέτης 

Σημείωση: σε όλους τους πίνακες της ενότητας Α.3.3.8, έχει διατηρηθεί το 
Σούδας, Ελ. Βενιζέλου και Θερίσου. 

ΜΣΔ

ΡΥΜ

ΕΚΤΑΣΗ

(1)

ΛΟΥΛΟΣ 0,0

ΑΧΛΑΔΕΣ 0,0

ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΣ 0,0

ΠΑΝΑΓΙΑ 0,0

ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0,0

ΧΩΡΑΦΙΑΝΑ 0,0

ΤΚ

ΔΡΑΚΟΝΑΣ
ΔΡΑΚΟΝΑ 0,0

ΚΑΜΠΟΙ 0,0

ΜΑΔΑΡΟ 0,0

ΤΣΑΚΙΣΤΡΑ 0,0

ΓΕΡΟΠΡΙΝΟΣ 0,0

ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΑ 0,0

ΚΑΤΩΧΩΡΙ 0,0

ΤΚ

ΜΑΛΑΞΑΣ
ΜΑΛΑΞΑ 0,0

ΠΛΑΤΥΒΟΛΑ 0,0

ΘΥΜΙΑ 0,0

ΣΠΗΛΙΑΡΙΑ 0,0

ΣΥΝΟΛΟ  ΟΙΚΙΣΜΩΝ

ΤΚ 
ΠΑΠΠΑ-
ΔΙΑΝΩΝ

Δ
.Ε

. Κ
Ε
Ρ
Α
Μ
Ε
Ι
Ω
Ν

ΤΚ

ΚΟΝΤΟ-
ΠΟΥΛΩΝ

ΤΚ

ΠΛΑΤΥ-
ΒΟΛΑΣ

ΤΚ

ΚΑΜΠΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ  

(Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ  
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

 
ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

Σημείωση: σε όλους τους πίνακες της ενότητας Α.3.3.8, έχει διατηρηθεί το format του αντίστοιχου πίνακα που συντάχθηκε  για τις ΔΕ Χανίων, 

ΕΚΤΑΣΗ 
ΡΥΜΟ -
ΤΟΜΙ-
ΚΟΥ

(Ηα)

ΜΗ 
ΟΙΚΟΠΕΔΙΚΗ 
ΓΗ ΕΝΤΟΣ 

ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ 
ΥΠΟΔΟΧΕΑ ΜΕ 
ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ

ΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΣΔ 
(Ηα)

ΕΚΤΑΣΗ 
ΠΥΚΝΟΔΟΜΗ

ΜΕΝΩΝ 
ΤΜΗΜΑΤΩΝ 

ΧΩΡΙΣ 
ΡΥΜΟΤΟ -

ΜΙΚΟ  ΣΧΕΔΙΟ  
(Ηα)

ΜΣΔ ΓΠΣ  
Ή  

ΟΙΚΙΣΜΟΥ

ΛΟΙΠΗ 
ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΟΙΚΙ-
ΣΤΙΚΟΥ 
ΥΠΟ -
ΔΟΧΕΑ

(Ηα)

ΕΚΤΑΣΗ 
ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ

Υ 
ΥΠΟΔΟΧΕΑ 

(Ηα) 

(2) (3) (4) (5) (6) (7)

2+3+4+6
[1*2+4*0.8+5*

0,0 0,0 4,2 0,56 6,5 10,7

0,0 0,0 1,2 0,56 2,4 3,6

0,0 0,0 3,7 0,56 21,6 25,3

0,0 0,0 2,1 0,56 8,7 10,8

0,0 0,0 0,6 0,71 1,8 2,4

0,0 0,0 0,5 0,20 0,4 0,9

0,0 0,0 4,3 0,56 4,2 8,5

0,0 0,0 4,6 0,56 18,9 23,5

0,0 0,0 1,0 0,93 3,6 4,6

0,0 0,0 1,8 0,56 13,2 15,0

0,0 0,0 1,2 0,56 5,9 7,1

0,0 0,0 4,2 0,56 6,7 10,9

0,0 0,0 6,4 0,56 21,6 28,0

0,0 0,0 7,5 0,56 11,2 18,7

0,0 0,0 1,2 0,56 9,5 10,7

0,0 0,0 1,3 0,56 5,7 7,0

0,0 0,0 1,6 0,56 7,3 8,9

0,0 0,0 47,5 149,0 196,5

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ  ΣΧΕΔΙΟΥ 
ΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ  ΔΗΜΩΝ ΕΛ. 

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ - 1Η Σ.Σ. Δ.Ε. ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 
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του αντίστοιχου πίνακα που συντάχθηκε  για τις ΔΕ Χανίων, 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ 
ΜΣΔ 

ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ 
ΥΠΟΔΟΧΕΑ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

(8) (9)

[1*2+4*0.8+5*
(6-3)]/(7-3)

0,65 ΠΔ 85  (500)

0,64 ΠΔ 85  (500)

0,60 ΠΔ 85  (500)

0,61 ΠΔ 85  (500)

0,73 ΠΔ 85  (300/500)

0,53 ΠΡΟ '23

0,68 ΠΔ 85  (500)

0,61 ΠΔ 85  (500)

0,90 ΠΔ 85  (300)

0,59 ΠΔ 85  (500)

0,60 ΠΔ 85  (500)

0,65 ΠΔ 85  (500)

0,61 ΠΔ 85  (500)

0,66 ΠΔ 85  (500)

0,59 ΠΔ 85  (500)

0,61 ΠΔ 85  (500)

0,60 ΠΔ 85  (500)



 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

 

 

 

 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 2011, ομάδα μελέτης

 

 

1

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Δ.Ε. ΚΕΡΑΜΙΩΝ

Τ.Κ. Παππαδιανών

Τ.Κ. Δρακόνας

Τ.Κ. Κάμπων

Τ.Κ. Κοντοπούλων

Τ.Κ. Μαλάξας

Τ.Κ. Πλατυβόλας

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ  

(Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ  
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

 
ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α.3.3.8.2 
ΕΚΤΙΜΗΣΗ Β’ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 

ομάδα μελέτης 

Δευτερεύ-
ουσες/ 
εξοχικές 
κανονικές 
κατοικίες

Για 
ενοικίαση, 
πώληση/ 
άλλο λόγο

2 3 4 5

381.243 241.144 81.656 58.443

95.416 61.159 19.816 14.441

58.800 42.309 6.880 9.611

689 262 392 35

153 69 77

67 23 37

128 41 77 10

169 74 91

110 43 61

62 12 50

Σύνολο

Κατοικού-
μενες 

κανονικές 
κατοικίες

Κενές

Κανονικές Κατοικίες

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ  ΣΧΕΔΙΟΥ 
ΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ  ΔΗΜΩΝ ΕΛ. 

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ - 1Η Σ.Σ. Δ.Ε. ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 
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ενοικίαση, 
πώληση/ 

λόγο

4/3

58.443 0,34

14.441 0,32

9.611 0,16

35 1,50

7 1,12

7 1,61

10 1,88

4 1,23

6 1,42

0 4,17

Αναλογία



 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ Α.3.3.8.3 
ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ / ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ

 
Πηγή: ομάδα μελέτης 

ΛΟΥΛΟΣ

ΑΧΛΑΔΕΣ

ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΑ

ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΧΩΡΑΦΙΑΝΑ

ΤΚ

ΔΡΑΚΟΝΑΣ
ΔΡΑΚΟΝΑ

ΚΑΜΠΟΙ

ΜΑΔΑΡΟ

ΤΣΑΚΙΣΤΡΑ

ΓΕΡΟΠΡΙΝΟΣ

ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΑ

ΚΑΤΩΧΩΡΙ

ΤΚ

ΜΑΛΑΞΑΣ
ΜΑΛΑΞΑ

ΠΛΑΤΥΒΟΛΑ

ΘΥΜΙΑ

ΣΠΗΛΙΑΡΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ  ΟΙΚΙΣΜΩΝ

Δ
.Ε

. Κ
Ε
Ρ
Α
Μ
Ε
Ι
Ω
Ν

ΤΚ

ΚΟΝΤΟ-
ΠΟΥΛΩΝ

ΤΚ

ΠΛΑΤΥ-
ΒΟΛΑΣ

ΤΚ 
ΠΑΠΠΑ-
ΔΙΑΝΩΝ

ΤΚ

ΚΑΜΠΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ  

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ 

 
ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ 

ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ / ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ

Μόνιμος 
Πληθυσμός 

2011

Οικιστικοί 
Υποδοχείς 

(Ha)

Οικιστικοί 
Υποδοχείς 

(Ha)
% Οδικου 
Δικτύου

θεσμοθετημένου

υποδοχέα

οδικού

1 2 3 4

2-ΕΧ

ΛΟΥΛΟΣ 10,7 9,4 10%

ΑΧΛΑΔΕΣ 3,6 3,4 10%

ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΣ 25,3 23,7 10%

ΠΑΝΑΓΙΑ 10,8 9,0 10%

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2,4 2,4 10%

ΧΩΡΑΦΙΑΝΑ 0,7 0,7 10%

ΔΡΑΚΟΝΑ 60 8,5 7,3 10%

ΚΑΜΠΟΙ 23,5 22,7 10%

ΜΑΔΑΡΟ 4,6 3,1 10%

ΤΣΑΚΙΣΤΡΑ 15,0 13,4 10%

ΓΕΡΟΠΡΙΝΟΣ 7,1 6,5 10%

ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΑ 63 10,9 10,9 10%

ΚΑΤΩΧΩΡΙ 141 28,0 28,0 10%

115 18,7 18,7 10%

ΠΛΑΤΥΒΟΛΑ 3 10,7 6,9 10%

7 7,0 4,2 10%

ΣΠΗΛΙΑΡΙΑ 11 8,9 5,1 10%

ΟΙΚΙΣΜΩΝ 678 196,4 175,7

186

92

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ  ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ  
ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ - 1Η Σ.Σ. Δ.Ε. ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3.

Σελ. 156 από 

 

ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ / ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ 

 

Έκταση 
θεσμοθετημένου 

Οικιστικού 
υποδοχέα εκτός 
οδικού δικτύου 

(Ha) σ= μέσος ΣΔ

κ1= τ.μ. 
κτιρίου για 
κατοικία 

ανά κάτοικο

κ2=τ.μ. 
κτιρίου για 
παραγω- 
γικές 

δραστηριότ

ητες ανά 
κάτοικο

Σύνολο

κ1+κ2

5 6 7 8 9

3*(1-4) 7+8

8,5 0,65 45 0 45

3,1 0,64 45 0 45

21,4 0,60 45 0 45

8,1 0,61 45 0 45

2,2 0,73 45 0 45

0,6 0,53 45 0 45

6,5 0,68 45 0 45

20,5 0,61 45 0 45

2,8 0,90 45 0 45

12,1 0,59 45 0 45

5,9 0,60 45 0 45

9,8 0,65 45 0 45

25,2 0,61 45 0 45

16,8 0,66 45 0 45

6,2 0,59 45 0 45

3,8 0,61 45 0 45

4,6 0,60 45 0 45

158,1

ΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ  
Η Σ.Σ. Δ.Ε. ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 

από 158 

Σύνολο 
κ2

u
 τ.μ. γηπέδου για 

κοινωνικό 
εξοπλισμό και 

πράσινο/κάτοικο Λόγος β

d=θεωρη-
τική 

πυκνότητα

λ 
επιθυμητός

10 11 12 13

25 1,12 89 0,60

25 1,12 88 0,40

25 1,12 83 0,40

25 1,12 85 0,40

25 1,12 97 0,40

25 1,12 76 0,40

25 1,61 86 0,40

25 1,88 76 0,40

25 1,88 101 0,40

25 1,88 74 0,40

25 1,88 75 0,40

25 1,23 88 0,40

25 1,23 84 0,40

25 1,42 86 0,40

25 4,17 57 0,40

25 4,17 58 0,40

25 4,17 58 0,40

 

Χωρητι- 
κότητα

Πληθυσμός 
Εξάντλησης 

(λ=1)

Ποσοστό 
ΚΧ και ΚΦ  

χωρίς 
Οδικό 
Δίκτυο

Μεικτή 
Πυκνότητα 
Σχεδιασμού 

(Κατ/Ηα)

Μεικτή 
Πυκνότητα 
Απογραφής 

2011 
(Κατ/Ηα)

14 15 16 17 18

5*12*13 5*12
(10*12/100
00)*(1-4)

14/3 1/3

455 758 20% 48

108 269 20% 32

712 1.780 19% 30

274 686 19% 30

85 212 22% 35

19 49 17% 27

225 563 19% 31 7

623 1.558 17% 27

113 282 23% 36

360 900 17% 27

178 444 17% 27

344 859 20% 32 6

847 2.119 19% 30 5

578 1.446 19% 31 6

141 353 13% 21 0

89 221 13% 21 1

108 270 13% 21 1

5.259 12.782

3

2
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Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

 
 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ (2031)

Πηγή: ομάδα μελέτης

Πολεοδομικές 
Ενότητες

Μόνιμος 
Πληθυσμός 2011

Μόνιμος 
Πληθυσμός 2031

Εκτίμηση

Χωρητικότητας

1 2

ΛΟΥΛΟΣ

ΑΧΛΑΔΕΣ

ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΑ

ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΧΩΡΑΦΙΑΝΑ

ΤΚ

ΔΡΑΚΟΝΑΣ
ΔΡΑΚΟΝΑ 60 64

ΚΑΜΠΟΙ

ΜΑΔΑΡΟ

ΤΣΑΚΙΣΤΡΑ

ΓΕΡΟΠΡΙΝΟΣ

ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΑ 63 68

ΚΑΤΩΧΩΡΙ 141 151

ΤΚ

ΜΑΛΑΞΑΣ
ΜΑΛΑΞΑ 115 123

ΠΛΑΤΥΒΟΛΑ 3 3

ΘΥΜΙΑ 7 8

ΣΠΗΛΙΑΡΙΑ 11 12

678 727 5.259ΣΥΝΟΛΟ  ΟΙΚΙΣΜΩΝ

Χωρικές Ενότητες

Δ
.Ε

. Κ
Ε
Ρ
Α
Μ
Ε
Ι
Ω
Ν

ΤΚ

ΚΟΝΤΟ-
ΠΟΥΛΩΝ

ΤΚ

ΠΛΑΤΥ-
ΒΟΛΑΣ

ΤΚ 
ΠΑΠΠΑ-
ΔΙΑΝΩΝ

ΤΚ

ΚΑΜΠΩΝ

199

99

186

92

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 
Σ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α.3.3.8.4 
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ (2031) 

Εκτίμηση 
Χωρητικότητας

Ισοζύγιο 
/Απομένουσα 
Χωρητικότητα

Αναλογία κενών 
Β κατοικιών 
προς κύριες 

κατοικούμενες

Εκτίμηση 
εποχιακού 
πληθυσμού

2031

Κλίνες 
ξενοδοχειακών 
καταλυμάτων

2011

Αναλογία κλινών 
καταλυμάτων 
προς πληθυσμό

2011

Συντελεστής

3 4 5 6 8 9

3-2 2x5 8/2

455

108

712

274

85

19

225 161 1,61 103 0 0,00

623

113

360

178

344 276 1,23 84 0 0,00

847 696 1,23 186 0 0,00

578 455 1,42 174 0 0,00

141 138 4,17 13 0 0,00

89 81 4,17 33 0 0,00

108 96 4,17 50 0 0,00

5.259 4.532 1,50 1.051 0 0,00

0 0,001.454

1.175 1,88 186 0 0,00

1,12 222

ΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ  
ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ - 1Η Σ.Σ. Δ.Ε. ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 
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Συντελεστής β

Συνολικό 
Ισοζύγιο / 

Απομένουσα 
Χωρητικότητα

(Μόνιμου και 
Εποχιακού)

10 11

5+9 4-(6*2/3)-(8*2/3)

1,61 92

1,23 220

1,23 573

1,42 339

4,17 130

4,17 58

4,17 63

1,50 3.831

1.3061,12

1,88 1.051
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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/Β/14.09.2007), εκπονείται η Προκαταρκτική Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας. 

Τα συμπεράσματα και οι κατευθύ

Καταλληλότητας θα ενσωματωθούν Α' στάδιο της μελέτης.

 
 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ  
(Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ  
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

 
ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
ΠΑΥΛΑΚΗ 

Γεωλογική Διερεύνηση - Καταλληλότητα 

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 

ων 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), εκπονείται η Προκαταρκτική Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας. 

κατευθύνσεις της εγκεκριμένης Προκαταρκτικής Μελέτης Γεωλογικής 

Καταλληλότητας θα ενσωματωθούν Α' στάδιο της μελέτης. 

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ  ΣΧΕΔΙΟΥ 
ΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ  ΔΗΜΩΝ ΕΛ. 

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ - 1Η Σ.Σ. Δ.Ε. ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3. 
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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 

Στο πλαίσιο του Α' Σταδίου της παρούσας μελέτης και σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Απόφ. Οικ. 

37691/2007 (ΦΕΚ 1902/Β/14.09.2007), εκπονείται η Προκαταρκτική Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας.  

της εγκεκριμένης Προκαταρκτικής Μελέτης Γεωλογικής 


