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ΥΠΟΜΝΗΜΑ    

Ν.3986/2011 (ΦΕΚ152/Α/2011) 
 

 ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ  
 

οδικού άξονα Ιεράπετρα-  
Κουτσουράς 

 

 ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ  
 

οδικού άξονα Ρέθυµνο – Σπήλι  
 

 ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ  
 

(**), ( *1)  
 

 ΣΗΜΕΙΟ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ 
Η ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ  

 

 

Τ.Ε.Ε. – Τ.Α.Κ.  
 
OΜΑ∆Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ Β1 ΣΤΑ∆ΙΟ ΤΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΚΡΗΤΗΣ  

 

  

Α. ΣΧΕ∆ΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΓΗΣ  
 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Β.1.2.β.: Σχέδιο Υπουργικής Απόφασης για την Αναθεώρηση  
και Εξειδίκευση του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού  
Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης  
 

 

Προοίµιο  
 
Β.1.2.β-1: Έχοντας υπόψη: 
 
1. Τις διατάξεις των παραγράφων 3, 4 και 5 του άρθρου 8 του ν. 2742/1999 για την 
σύνταξη της Έκθεσης Αξιολόγησης και την διατύπωση Πορισµάτων – Μέτρων –
Ενεργειών που απαιτούνται για την εφαρµογή του ΠΠΧΣΑΑ.  
2. Την Υπουργική Απόφαση 51949/2010 για την «Παρακολούθηση και αξιολόγηση της 
εφαρµογής του Γενικού, των Ειδικών και των Περιφερειακών Πλαισίων Χωροταξικού 
Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ1925 
Β/2010, ΦΕΚ 811 Β/2012).  
3. Το ισχύον Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου  
Ανάπτυξης Κρήτης (ΦΕΚ 1486/Β’/10.10.2003).  
4. Τις νεότερες του θεσµοθετηµένου ΠΠΧΣΑΑ εθνικές πολιτικές και ειδικότερα τα  
θεσµοθετηµένα Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης  
Εθνικού Επιπέδου:  
. ΓΧΠΣΑΑ (ΦΕΚ128/Α/2008)  
. ΕΠΧΣΑΑ για τις Υδατοκαλλιέργειες (ΦΕΚ 2505/Β/2011)  
. ΕΠΧΣΑΑ για τη Βιοµηχανία (ΦΕΚ 151/Τ.Α.Α.Π./2009)  
. ΕΠΧΣΑΑ για τον Τουρισµό (ΦΕΚ13155/Β/2013)  
. ΕΠΧΣΑΑ για τις Α.Π.Ε. (ΦΕΚ 2464/Β/2008)  
5. Τη Μελέτη «Αξιολόγηση, αναθεώρηση και εξειδίκευση του Πλαισίου Χωροταξικού 
Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Κρήτης» και ειδικότερα τα Α1 και  
Α2 στάδιο αυτής.  

Από την πρόταση αναθεώρησης του Περιφερειακού Χωροταξικού 
προκύπτουν τροποποιήσεις στο Γενικό και τα Ειδικά Πλαίσια. Από 
διαδικαστική άποψη οι προτεινόµενες τροποποιήσεις είναι απόλυτα 
θεµιτές, στα πλαίσια της ανάδρασης, αφού ο χαρακτήρας των 
Χωροταξικών µε βάση το χωροταξικό νόµο είναι κατευθυντήριος. Εξ’ 
άλλου αποδεικνύεται εύκολα ότι τα Ειδικά Πλαίσια αλληλο-
επικαλύπτονται –ειδικά στην ενδοχώρα- και θα ήταν πρακτικά αδύνατο 
να συµπεριληφθούν αυτούσια σε οποιοδήποτε Περιφερειακό Πλαίσιο. 
Ωστόσο, οι προτεινόµενες τροποποιήσεις περιορίζονται κυρίως στη 
χωρική έκφραση των επιλογών και όχι στη φιλοσοφία τους, πράγµα 
που αιτιολογείται, από τις προδιαγραφές εκπόνησης της µελέτης 
αναθεώρησης, την πρωτοκαθεδρία της οριζόντιας νοµοθεσίας και τα 
διάφορα εργαλεία προνοµιακής µεταχείρισης (ΕΣΧΑ∆Α, ΕΣΧΑΣΕ, 
κλπ.).  

 
Η β΄φάση του Χωροταξικού, παρουσιάζει σηµαντικές διαφορές σε 
σχέση µε την α΄φάση.  
Η επίδραση των Ειδικών Πλαισίων για τον τουρισµό και τις ΑΠΕ είναι 
καθοριστική για την τροποποίηση, ενώ τα ζητήµατα του πρωτογενή 
αλλά και τα ζητήµατα των προστατευτέων περιοχών παραπέµπονται 
και πάλι στις «αρµόδιες υπηρεσίες», δηλαδή στις καλένδες, λόγω του 
χαρακτήρα του χωροταξικού σχεδιασµού, που δεν ορίζει χρήσεις γης. 
Για τον τουρισµό, στο ενδιάµεσο διάστηµα µεταξύ α’ και β΄φάσης, 
ψηφίστηκε µια σειρά νόµων που ενσωµατώθηκαν στο τροποιηµένο 

Μορφοποιήθηκε: Αριστερά:  2,54 εκ.,
∆εξιά:  2,54 εκ., Επάνω:  1,9 εκ., Κάτω:
 1,59 εκ., Πλάτος:  29,7 εκ., Ύψος:  21
εκ., Απόσταση κεφαλίδας από τα άκρα: 
1,25 εκ., Απόσταση υποσέλιδου από τα
άκρα:  1,25 εκ.
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6. Την µε αρ. 21 / 02.2013 Γνωµοδότηση του Περιφερειακού Συµβουλίου Κρήτης επί  
του Α1 σταδίου της Μελέτης «Αξιολόγηση, αναθεώρηση και εξειδίκευση του Πλαισίου  
Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Κρήτης».  
7. Τις από 12/9/2013 επιστολές του Αναπληρωτή Υπουργού µε τις οποίες  
διαβιβάστηκαν τα Πορίσµατα της Έκθεσης Αξιολόγησης του θεσµοθετηµένου  
Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας ΚΡΗΤΗΣ  
(ΦΕΚ 1468/β/10.10.2003) στους συναρµόδιους Υπουργούς, στο Γενικό Γραµµατέα  
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Κρήτης, στον Περιφερειάρχη και στο Περιφερειακό  
Συµβούλιο της Περιφέρειας Κρήτης.  
8. Την µε αρ. MMMM.. Γνωµοδότηση του Περιφερειακού Συµβουλίου Κρήτης επί  
του Β1 σταδίου της Μελέτης «Αξιολόγηση, αναθεώρηση και εξειδίκευση του Πλαισίου  
Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Κρήτης» και ΣΜΠΕ  
αυτής.  
9. Την Εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Χωροταξίας M.. για την πρόταση Αναθεώρησης –  
Εξειδίκευσης του Περιφερειακού Πλαισίου.  
 

Ειδικό Πλαίσιο (2013) και επηρεάζουν την αναθεώρηση του 
Χωροταξικού. 
Αν λειτουργήσει η σύνδεση Χωροταξικού – ΕΣΠΑ οι επιπτώσεις στις 
τουριστικές περιοχές των µικρών επιχειρήσεων και ιδιαίτερα σ΄αυτές 
που δεν εντάσσονται σε περιοχές παρεµβάσεων (περιοχές τοπίου) θα 
είναι πολύ µεγάλες. 
Στον τοµέα της ενέργειας επίσης υπάρχει ένα θολό τοπίο εξελίξεων 
που σχετίζεται και µε θέµατα γεωπολιτικά. Σ’ αυτή τη φάση κάποια 
πολύ σηµαντικά ζητήµατα (διακρατικοί αγωγοί, εξόρυξη 
υδρογονανθράκων) δεν έχουν οριστικοποιηθεί και δεν µπορούν να 
εκτιµηθούν.  
Αυτά επηρεάζουν και το Ειδικό Χωροταξικό των ΑΠΕ, η αξιολόγηση 
του οποίου έχει ενταχθεί στο ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014 – 2020 (σελ. 268). 
Το ΤΕΕ/ΤΑΚ είχε ασκήσει πολύ ισχυρή κριτική στα Ειδικά Πλαίσια, που 
στη συνέχεια τροποποιήθηκαν, το µεν τουρισµού προς το χειρότερο 
(2013), το δε για τις ΑΠΕ µέσω του Ν. 3851/2010, (νόµου Μπιρµπίλη). 
 
Στο ενδιάµεσο διάστηµα ψηφίστηκε και ο νόµος 4269/2014 που 
προβλέπει τα Ειδικά Χωρικά Σχέδια. Τα ΕΧΣ  ανά πάσα στιγµή 
µπορούν να τροποποιήσουν τα Τοπικά Χωρικά Σχέδια.  
Η προτεραιότητα είναι τόσο προκλητική ώστε βγήκαν ήδη 
προδιαγραφές για τα Ειδικά Χωρικά Σχέδια ενώ δεν έχουν βγει για τα 
Τοπικά Χωρικά Σχέδια µε αποτέλεσµα οι ∆ήµοι να µην µπορούν να 
προχωρήσουν στην εκπόνησή τους. 
Είναι αναγκαίο:  
1. να βγουν άµεσα προδιαγραφές για τα Τοπικά Σχέδια η οποίες να 
εµπεριέχουν και σαφές κατευθύνσεις για την ένταξυ της διάστασης του 
τοπίου (ή να ισχύσουν µεταβατικά οι παλιές µέχρι να αναθεωρηθούν) 
2. να καταργηθούν τα Ειδικά Χωρικά Σχέδια. 

Β.1.2.β-2: Λαµβάνοντας υπόψη:  
 
1. Την αναπτυξιακή πολιτική εθνικού και περιφερειακού επιπέδου και τις τοµεακές  
Πολιτικές:  

� . Σχεδιασµός και κατάρτιση Αναπτυξιακού Προγράµµατος «Σύµφωνο 
Εταιρικής Σχέσης 2014 – 2020», 12/2013  

� . Τοµεακά Προγράµµατα 2014-2020  
. Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηµατικότητα - Καινοτοµία  
. Μεταρρύθµιση ∆ηµόσιου Τοµέα  
. Υποδοµές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη  
. Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού, Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση  
. Τεχνική Βοήθεια  
. Αγροτική Ανάπτυξη  
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. Θάλασσα και Αλιεία  
� Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Κρήτης 2014-2020  
� Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Περιφέρειας Κρήτης, 2012-14. Στρατηγικός 

Σχεδιασµός. Περιφέρεια Κρήτης, 11/2011  
� Στρατηγικό Σχέδιο για την ανάπτυξη του πρωτογενή τοµέα και της διαχείρισης 

των προϊόντων του. Περιφέρεια Κρήτης, 11/2011  
� Περιφερειακό Σχέδιο ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣ∆Α). Περιφέρεια  

Κρήτης, 2006 – επικαιροποίηση 2012  
� Προσχέδιο ∆ιαχείρισης Υδατικού ∆ιαµερίσµατος Κρήτης. Περιφέρεια Κρήτης,  

11/2013  
 
2. Νεότερες θεσµικές ρυθµίσεις που επηρεάζουν το ΠΠΧΣΑΑ:  
 

� Αναπτυξιακή πολιτική:  
. Ν.3986/2011 (ΦΕΚ152/Α/2011) «Επείγοντα Μέτρα Εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου 
Πλαισίου 5ηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012.2015» (*)  
. Ν.3908/2011 (ΦΕΚ8/Α/2011) «Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική 
Ανάπτυξη, την Επιχειρηµατικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή»(**) 
. N.3982/2011 (ΦΕΚ/143/Α/2011) «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών 
επαγγελµατικών και µεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηµατικών πάρκων και 
άλλες διατάξεις»  
. N.3894/2010 (ΦΕΚ 204/Α/2010) «Επιτάχυνση και διαφάνεια υλοποίησης  
Στρατηγικών Επενδύσεων»(***) 
 

� Περιβάλλον, βιοποικιλότητα, τοπίο  
. ΚΥΑ 8353/276/Ε103/2012 (ΦΕΚ 415/Β/ 23.02.2012) «Τροποποίηση και 
συµπλήρωση της ΚΥΑ 37338/1807/2010 Καθορισµός µέτρων και  
διαδικασιών για τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και των οικοτόπων 
/ενδιαιτηµάτων της [79/409/ΕΟΚ]  
. Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/21.09.2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότησηέργων και 
δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού 
ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος»  
. Ν.3937/2011 (ΦΕΚ60/Α/31.03.2011) «5ιατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες 
διατάξεις»  
. Ν.3827/2010 «Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύµβασης Τοπίου και στοιχεία αναλυτικής 
προσέγγισης» (ΦΕΚΑ/30/25.2.10)  
 

� ∆ιοικητική µεταρρύθµιση  
. N.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης 5ιοίκησης . Πρόγραµµα Καλλικράτης»(****) 
(*****) 
3. Τα Νοµοθετήµατα, τις συµφωνίες, τις ευρωπαϊκές πολιτικές:  

 
 
 
 
 
(*) Ο Ν.3986/2011 αφορά µεταξύ άλλων στη σύσταση του ΤΑΙΠΕ∆ και 
τον τρόπο "αξιοποίησης" της ∆ηµόσιας Περουσίας, τα Ειδικά Σχέδια 
Χωρικής Ανάπτυξης ∆ηµοσίων Ακινήτων (ΕΣΧΑ∆Α) µε παραχωρήσεις 
αιγιαλού και παραλίας κλπ. 
 
(**) Ο Ν.3908/2011 (Αναπτυξιακός νόµος) δεν ισχύει πια. Είναι κρίσιµο 
ζήτηµα το ποιές θα είναι οι προτεραιότητες του νέου αναπτυξιακού 
νόµου. 
 
(***) Ο N.3894/2010 (φαστ τρακ) είναι ούτως ή άλλως ενδεχοµένως 
αντισυνταγµατικός και πρέπει να τροποποιηθεί ώστε η νοµοθεσία να 
αντιµετοπίζει µε ίσο τρόπο όλους τους πολίτες και τα νοµικά πρόσωπα. 
Στην Ο.Ε. συζητήθηκε ότι είναι και αναποτελεσµατικός. 
 
(****) Στην παρούσα συγκυρία έχει εξαγγελθεί η τροποίηση του 
Καλλικράτη. 
Η χωρικές επιπτώσεις της τροποποίησης ενδέχεται να δηµιουργήσουν 
νέο χάσµα µεταξύ της οργάνωσης του χώρου (προτεινόµενες 
αναπτυξιακές ενότητες, δοµικά σχέδια Καλλικρατικών ∆ήµων) και της 
διοικητικής οργάνωσης. 
 
Συµπερασµατικά όλα τα παραπάνω καθιστούν το Χωροταξικό 
«εργαλείο στοχευµένων χωροθετήσεων», ανεξάρτητα φυσικά από τις 
προθέσεις των µελετητών, µε αποτέλεσµα την περαιτέρω απαξίωση 
του χωροταξικού σχεδιασµού. 
 
Εκτός από τα παραπάνω προβλήµατα της νοµοθεσίας, η σηµερινή 
συγκυρία της κρίσης θα έπρεπε να φέρει στο προσκήνιο µια µεγάλη 
συζήτηση για ένα νέο όραµα για την Κρήτη και τα χαρακτηριστικά που 
θα πρέπει να έχουν όλες οι παραγωγικές δραστηριότητες και το 
αποτέλεσµα της συζήτησης αυτής να αποτυπωθεί στην αναθεώρηση 
του Περιφερειακού Χωροταξικού.  
Γιαυτό θα πρέπει να ζητηθεί η αναβολή της έγκρισής του, όπως έγινε 
κατά την αρχική έγκριση των Περιφερειακών Χωροταξικών, όταν 
ζητήθηκε από τους µελετητές να προσαρµόσουν τις µελέτες τους στα 
τότε νέα δεδοµένα, και τελικά εγκρίθηκαν το 2003.  
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� Εδαφική Ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2020, Ε.Ε., 2011  
� Πολιτική συνοχής Ε.Ε. 2014 -2020. Επενδύσεις σε ανάπτυξη και 

απασχόληση, 2011  
� Παράρτηµα του Κανονισµού (Ε.Κ.) σχετικά µε τις κατευθυντήριες γραµµές της 

Ε.Ε. για την ανάπτυξη του ∆ιευρωπαϊκού ∆ικτύου Μεταφορών, 16/2/2012  
� 4η Έκθεση για την Οικονοµική και Κοινωνική Συνοχή (Μάιος 2007)  
� Στρατηγική για την «ΕΥΡΩΠΗ ΤΟΥ 2020». Ε.Ε., 3/03/2010  

 

(*****)Αγνοείται και υποβαθµίζεται ο εγκεκριµένος υποκείµενος 
χωροταξικός σχεδιασµός (ΓΠΣ – ΣΧΟΟΑΠ)  ∆εν αναφέρονται τα 
εγκεκριµένα και δηµοσιευµένα ΓΠΣ –ΣΧΟΟΑΠ τα οποία η µελέτη και η 
Κ.Υ.Α. οφείλουν να λάβουν υπόψη.   
 
 ΠΡΟΣΘΗΚΗ στα λαµβανόµενα υπ' όψιν:  
“-Εγκεκριµένα Γ.Π.Σ. – Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.,  
-Νέα ΚΑΠ (ΚΑΝ 1307/2013),  
- η εγκεκριµένη ∆ιαχειριση Υδατικού ∆ιαµερίσµατος Κρήτης  
- το Π∆ ΦΕΚ ΑΑΠ 229/19.06.2012 για τους µικρούς νησιώτικους 

υγρότοπους” 
 

Β.1.2.β-3: Εκτιµώντας ιδίως τα ακόλουθα:  
 

 

Α. ως προς τα ευρύτερα χωρικά συστήµατα στα οποία αναφέρεται  
η Κρήτη 
 
1. Η Περιφέρεια αποτελεί αυτόνοµο χωρικά σύστηµα µε ικανό µέγεθος ενδοχώρας  
και πληθυσµού, αναπτυσσόταν µε ταχείς ρυθµούς, άνω του µέσου εθνικού όρου, για  
µακρά χρονική περίοδο και βελτίωνε τη θέση της στην ελληνική οικονοµία έως και το  
2009, όπου σε κατά κεφαλήν εισόδηµα καταλάµβανε πλέον την 5η θέση µεταξύ των  
13 περιφερειών της Χώρας. Η οικονοµική δραστηριότητα και η απασχόληση  
κορυφώθηκαν το 2008, µε την ενίσχυση των κλάδων του τουρισµού και του  
εµπορίου, καθώς και εκείνων της διαχείρισης ακινήτων και των κατασκευών, ενώ  
υποχώρησε σηµαντικά ο πρωτογενής τοµέας όχι τόσο ως προς την παραγωγή  
προϊόντων, αλλά και κυρίως ως προς την απασχόληση.  
 
2. Η Κρήτη είναι σαφώς στραµµένη προς τα έξω,(*1) τόσο στο διεθνές περιβάλλον, 
όσο και στον Ευρωπαϊκό και τον Μεσογειακό Χώρο, µε ποικίλους κατά τοµέα τρόπους, 
όπως για παράδειγµα: (1) την οικονοµική της δραστηριότητα (γεωργικά προϊόντα, (*2) 
τουρισµός, επιχειρήσεις καινοτοµικού χαρακτήρα, επιχειρήσεις θαλασσίων και 
αεροπορικών µεταφορών) και (2) την εκπαιδευτική και ερευνητική της δραστηριότητα 
(Πανεπιστήµιο, Πολυτεχνείο, ΙΤΕ, (*3)Μεσογειακά(*4)Ερευνητικά Ιδρύµατα και τη 
συµµετοχή τους σε διεθνή και ευρωπαϊκά δίκτυα). 
 
3. Ακόµη σήµερα, η περιφερειακή οικονοµία χαρακτηρίζεται από εξωστρέφεια, καθώς 
τόσο ο τουρισµός, που συγκεντρώνει το 31% της απασχόλησης, όσο και σηµαντικό 
τµήµα της αγροτικής παραγωγής, η οποία συγκεντρώνει το 49% της απασχόλησης, 
(*5) εξακολουθεί να απευθύνεται στις διεθνείς αγορές. Συγχρόνως όµως, µετά το 2009, 
η οικοδοµική δραστηριότητα συρρικνώνεται ταχύτερα από το µέσο όρο της χώρας και 
η ανεργία για πρώτη φορά εµφανίζει τάσεις σύγκλισης µε τον εθνικό µέσο όρο, όπου η 
Κρήτη το 2011 καταλαµβάνει την 39η θέση µεταξύ των περιφερειών της ΕΕ (ποσοστό 

(*1)Υπερβολική έµφαση στην εξωστρέφεια (αλλεπάλληλες αναφορές), 
µε αντίστοιχη υποβάθµιση της έννοιας της εσωτερικής παραγωγής και 
κατανάλωσης . Πρέπει να προβληµατιστούµε σοβαρά για το 
προβαλλόµενο (όχι µόνο από την αναθεώρηση του χωροταξικού) 
µοντέλο που πρεσβεύει ότι η Κρήτη (και η χώρα) µπορεί και πρέπει να 
γίνει ανταγωνιστική µε τρέχοντες όρους οικονοµίας (µεγέθυνση). Το 
ισχύον Χωροταξικό αντιλαµβάνεται αυτόν τον κίνδυνο αναφέροντας: 
«Ενδεχόµενη απώλεια εδάφους στο διεθνή ανταγωνισµό θα έχει 
σηµαντικές αρνητικές συνέπειες, οικονοµικές και κοινωνικές, για την 
Κρήτη.» (παρ. Β1) και ζητάει, µεταξύ άλλων, «την προώθηση 
επιχειρήσεων , µε υποδοµές και υπηρεσίες οι οποίες έχουν στενούς 
δεσµούς µε τον τόπο, δηλαδή µε δραστηριότητες που στηρίζονται στους 
ενδογενείς πόρους, µε στόχο να δηµιουργηθούν νέες θέσεις 
εργασίας»(παρ. Γ1) 
Στην αναθεώρηση λείπουν τέτοιες αναφορές. 
Το µείζον σήµερα είναι η ανασυγκρότηση σε διαφορετική βάση. Η 
ενίσχυση µόνο του τµήµατος της οικονοµίας που συνδέεται µε τη 
διεθνή αγορά (τουρισµός – εξαγωγές) δεν αρκεί για να βγάλει την 
κοινωνία από την κρίση, ούτε αποτελεί τον πιο κρίσιµο παράγοντα 
περιφερειακής και τοπικής ανάπτυξης. 
 
(*2) ΠΡΟΣΘΗΚΗ-παρεµβολή: να παρεµβληθεί “προϊόντα διατροφής”, 
καθώς είναι σαφώς διαφορετικά από τα απλά γεωργικά προϊόντα και 
είναι αυτά που έχουν την µεγαλύτερη προστιθέµενη αξία 
 
(*3) ΠΡΟΣΘΗΚΗ-παρεµβολή: Να παρεµβληθεί η αναφορά «ΑΤΕΙ και 
το ΚΤΕ (Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας ΤΕΙ Κρήτης) και ΑΣΤΕΚ» 
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ανεργίας 15,4%), ενώ το 2012 καταλαµβάνει τη 4η θέση µεταξύ των 13 περιφερειών 
της χώρας (ποσοστό ανεργίας πρώτου τριµήνου 23,4%). 
 
 
4. Η Κρήτη διαθέτει Πανεπιστηµιακά Ιδρύµατα, µε σηµαντική ερευνητική  
δραστηριότητα, τα οποία συµµετέχουν στα διεθνή και ευρωπαϊκά δίκτυα, ενώ στην  
κρητική οικονοµία παρατηρούνται και τάσεις υπεροχής σε επιχειρηµατικότητα και σε  
εξωστρέφεια, οι οποίες την προικίζουν µε δυναµικό που της επιτρέπει καλύτερα από  
άλλες περιφέρειες της χώρας να αναζητήσει µακροχρονιότερες διεξόδους  
δραστηριότητας σε εξωτερικές αγορές. Οι µακροχρόνιες διαρθρωτικές αλλαγές που  
θα κληροδοτήσει η κρίση στις δοµές της Κρήτης είναι αποφασιστικής σηµασίας, εάν  
µάλιστα συνυπολογιστεί και το γεγονός ότι η κρητική κοινωνία υπήρξε από τις  
λιγότερο εξαρτηµένες από την υποστήριξη του δηµόσιου τοµέα, σε σχέση µε τις  
άλλες περιφέρειες της χώρας. Επίσης, έχει αναπτύξει δοµές έρευνας και καινοτοµίας  
σε πολύ υψηλότερο, αν και όχι ακόµη επαρκή βαθµό, σε σχέση µε αυτές. Τεκµαίρεται 
ότι, σε συνθήκες περιορισµού του µεγέθους και της παρέµβασης του κράτους, που 
είναι µια πιθανή µακροχρόνια αλλαγή που επιφέρει η κρίση, έχει τη δυνατότητα να 
στηριχθεί σε δυνάµεις που δεν εξαρτώνται από το κράτος και η τάση αυτή πρέπει να 
ενισχυθεί µε κατάλληλες δράσεις.  
 

(*4) ∆ΙΑΓΡΑΦΗ: “Μεσογειακά” καθώς περιορίζει σε συγκεκριµένα 
ιδρύµατα, δηλ. το ΜΑΙΧ στα Χανιά και το Ινστιτούτο Μεσογειακών 
Σπουδών στο Ρέθυµνο 
(*4) ΠΡΟΣΘΗΚΗ-παρεµβολή: “Ινστιτούτα και Κέντρα Μελετών & 
Ακαδηµίες“ ώστε να περιληφθούν εµµέσως πλην σαφώς, το INSTAP 
στην Παχειά Άµµο και το Κέντρο Μελέτης Ορθοδόξου Πολιτισµού στα 
Έξω Λακώνια, όπως και η Ορθόδοξη Ακαδηµία Κρήτης στο Κολυµπαρι 
κ.λπ.  
 
 
 
 
 
(*5) Όντως ισχύει το ποσοστό 49% της απασχόλησης στην αγροτική 
παραγωγή;  Το στοιχείο είναι παραπλανητικό, καθώς οι µελέτες 
δείχνουν ότι το 49% αφορά κλάδους 'σχετικούς” µε την αγροτική 
παραγωγή και όχι αµιγώς αυτήν, µεταξύ των 20 κλάδων στους οποίους 
υπάρχει εξειδίκευση στην Κρήτη και όχι σε όλη την οικονοµική της 
δραστηριότητα. 

Β. ως προς τις χωρικές της παραµέτρους  
 
1. Τα µέτρα και οι ενέργειες της περιόδου 2003-2013 δεν επικεντρώθηκαν ούτε 
και προσανατολίστηκαν κατά προτεραιότητα σε χωρικές δράσεις, µε την 
υλοποίηση τωνοποίων:  
 
. θα µετασχηµατιζόταν σταδιακά το συγκεντρωτικό αστικό σύστηµα σε  
πολυκεντρικό, µε τη συνέργια των υφιστάµενων και των συµπληρωµατικών  
πόλων ανάπτυξης, που είχαν επιλεγεί και θεσµοθετηθεί,  
. θα περιοριζόταν σταδιακά τα έντονα φαινόµενα µονοσήµαντης ανάπτυξης του  
βόρειου άξονα και  
. θα προωθούταν σχετικά ισόρροπη κατανοµή των τουριστικών 
εγκαταστάσεων(*1)–αναβαθµισµένου ποιοτικά τύπου– σε όλο τον χώρο της 
Νήσου, µε κλασικές µορφές στις παράκτιες περιοχές και ήπιες στα ορεινά και 
ηµιορεινά χωρικά σύνολα. (*2) 
 
2. Το οικιστικό δίκτυο οργανώθηκε σταδιακά, µε σχετικά ικανοποιητικό ρυθµό 
και µε  
εργαλεία τα υποκείµενα επίπεδα σχεδιασµού ή και άλλες ειδικές ρυθµίσεις,  
προκειµένου να υποδεχθεί τον προγραµµατικό πληθυσµό - στόχο 700.000 
περίπου  
κατοίκων για το έτος 2015 (εκτίµηση ΠΠΧΣΣΑ 2003 / επιβεβαίωση µε την 

 
 
 
 
 
(*) Σωστές επισηµάνσεις µόνο που τίποτα δε δείχνει ότι µε τις προτάσεις του 
Χωροταξικού και την ισχύουσα νοµοθεσία µπορεί να γίνει το αστικό σύστηµα 
πολυκεντρικό ή η ανάπτυξη πιο ισόρροπη. 
 
 
(*2) Ποιοι οι ορισµοί Κλασσικών και ήπιων µορφών τουριστικών 
εγκαταστάσεων??? 
 
(*3) πρέπει να εξηγηθούν 'οι αρχές της συµπαγούς πόλης' και να 
συγκεκριµενοποιηθούν για την περίπτωση της Κρήτης ως νησί 
Επισηµαίνεται ότι τα εγκεκριµένα ΓΠΣ – ΣΧΟΟΑΠ έχουν επιβάλει σηµαντικούς 
περιορισµούς στην εκτός σχεδίου δόµηση µε ΠΕΠ και ΠΕΠ∆ (π.χ. 
αρδευόµενες περιοχές, ζώνες  προστασίας περιβάλλοντος, ζώνες προστασίας 
τοπίου αδόµητες ζώνες σε λόφους πάνω από ορισµένο υψόµετρο κλπ.) µετά 
από διαβούλευση (Ο.Τ.Α. και φορείς) Στις περισσότερες περιπτώσεις υπάρχει  
συγκατάθεση των τοπικών φορέων και κοινή αποδοχή των ρυθµίσεων.  
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απογραφή  
2011: 682.928 κάτοικοι), ενώ προωθήθηκαν µε δειλά βήµατα µέτρα για τον 
µερικό περιορισµό της νόµιµης εκτός σχεδίου δόµησης. ∆εν υιοθετήθηκαν οι 
αρχές της συµπαγούς πόλης, (*3) ούτε προωθήθηκε η εξυγίανση των 
προβληµατικών και κορεσµένων παράκτιων ζωνών µε σύγκρουση χρήσεων 
γης και πίεση αστικοποίησης, µε τα οποία να αντιµετωπίζεται η άναρχη 
περαιτέρω ανάπτυξη των οικιστικών, εµπορικών, βιοτεχνικών, ξενοδοχειακών 
και λοιπών τουριστικώνεγκαταστάσεων, (*4)κατάσταση που σε τελευταία 
ανάλυση, εκτός από αυτές στο ‘ορατό’περιβάλλον, δηµιουργεί επιπτώσεις που 
επιταχύνουν τόσο τη διάβρωση των ακτών, (*5) όσο και τα φαινόµενα των 
κλιµατικών αλλαγών.  
 
3. Θεσµοθετήθηκαν και οργανώθηκαν(*6) οι προβλεπόµενοι από το ισχύον 
Πλαίσιο υποδοχείς «µεταποιητικής δραστηριότητας» για την εγκατάσταση νέων 
µονάδων, χωρίς όµως να προωθηθεί η µετεγκατάσταση εντός αυτών των 
µονάδων που βρίσκονται διάσπαρτες σε αστικές και αγροτικές περιοχές. 
 
4. Έχουν αναληφθεί ποιοτικές παρεµβάσεις για την αναβάθµιση του αστικού  
περιβάλλοντος των ιστορικών κέντρων, που όµως είναι ιδιαίτερα 
περιορισµένες όσον αφορά στην αναβάθµιση του περιαστικού χώρου και του 
χώρου της υπαίθρου. ∆εν έχει επιτευχθεί περιορισµός της αυθαίρετης 
δόµησης, παρόλο που θεσµοθετήθηκαν ικανού µεγέθους επεκτάσεις, µάλιστα 
στις κρίσιµες ζώνες, µε ουσιαστικές δυνατότητες να καλύψουν τις πιέσεις για 
πρώτη και δεύτερη κατοικία.(*7) 
 
5. Υπήρξαν δράσεις περιβαλλοντικού και πολιτιστικού χαρακτήρα 
περιορισµένου  
βεληνεκούς για την ολοκληρωµένη διαχείριση του συνόλου των παράκτιων  
περιοχών.  
 
6. ∆εν αποτέλεσε αντικείµενο προγραµµατισµού η συγκρότηση εξειδικευµένου  
πλαισίου δράσεων για την ενιαία ολοκληρωµένη ανάδειξη των στοιχείων του 
φυσικού και του πολιτιστικού περιβάλλοντος, που στοχεύει να καταδεικνύει την 
άρρηκτη σχέση της φυσικής και πολιτισµικής προσωπικότητας του καθέκαστα 
χώρου, καθώς και το διαχρονικό ιστορικό βάθος του. Ούτε και 
χρησιµοποιήθηκαν οι παλαιότεροι υφιστάµενοι µηχανισµοί –πριν τις διατάξεις 
του Ν.3827/2010 ‘κύρωση της ευρωπαϊκής σύµβασης για το τοπίο’ και του 
Ν.3937/2011 για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας- για την ολοκληρωµένη 
προστασία και ανάδειξη του ορεινού χώρου. (*8) 
 
7. Ασκήθηκε αποσπασµατικά, ιδιαίτερα µικρή φροντίδα για το σύνολο του  
ακατοίκητου και αδόµητου µικρού νησιωτικού χώρου της Κρήτης, ο οποίος 

Θα πρέπει να προστεθεί εδώ ότι εντός οικισµών και σχεδίων υπάρχουν 
σήµερα αρκετοί περιορισµοί από την υφισταµενη νοµοθεσία που αφήνουν 
µεγάλα τµήµατα γης χωρίς πρόσωπο σε εγκεκριµένη οδό (τυφλά) µη 
οικοδοµήσιµα. 
 
(*4 )Οι αρχές της «συµπαγούς πόλης» σχετίζονται εκτός πολλών άλλων, µε τις 
γνωστές παθογένειες, µη ολοκλήρωσης πολεοδοµικών µελετών, δυσκολίες 
δόµησης στους οικισµούς, µη καθορισµό αγροτικής γης και δασικής – 
χορτολιβαδικής γης από τις αρµόδιες υπηρεσίες. 
Εξ’ άλλου ούτε στις περιοχές τουρισµού που προτείνονται, υπάρχει 
πολεοδοµικό εργαλείο που θα περιόριζε την αναπαραγωγή εικόνων αναρχίας 
στο χώρο, αφού αυτές θα συνεχίσουν να αναπτύσσονται µε τις διατάξεις της 
εκτός σχεδίου δόµησης. 
 
(*5) Αυτό που αναφέρεται για διάβρωση ακτών πρέπει να εξηγηθεί περαιτέρω. 
Γιατί επιταχύνεται η διάβρωση; 
 
(*6). Για την εγκατάσταση νέων µονάδων και την µετεγκατάσταση των 
υφισταµένων µονάδων υπήρξαν και υπάρχουν θεσµικά, νοµικά, φορολογικά  
και γραφειοκρατικά προβλήµατα που πρέπει να επιλυθούν.  
 
 (*6) 3. ΠΡΟΣΘΗΚΗ-παρεµβολή: “εν µέρει” - δεν έχουν οργανωθεί όλοι οι 
υποδοχείς (π.χ. στην Ιεράπετρα βρίσκεται στην φάση οργάνωσης, στη 
Νεάπολη δεν έχει θεσµοθετηθεί) 
 
(*7) Πρέπει να διευκρινιστεί ότι άλλο είναι επέκταση του ΓΠΣ και άλλο 
προσφορά πολεοδοµηµένης γης (απέχουν 10-15 έτη) εάν δεν υπάρχουν 
εµπλοκές. 
 
(*8) Είναι τεράστιες οι ευθύνες µας για το ότι δεν υπάρχει στην Κρήτη ούτε µια 
κήρυξη περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος µε βάση τον περιβαλλοντικό νόµο 
1650/86. 
Όλες οι περιοχές παραµένουν «προστατευτέες».  
∆εν έχει εγκριθεί ούτε µια ΕΠΜ σε καµιά περιοχή Νατούρα, ούτε υπάρχει 
φορέας διαχείρισης πέραν αυτού της Σαµαριάς. 
 
(*9) Ποια είναι αυτά τα χαρακτηριστικά ; πρέπει να δοθούν αναλυτικά 
 
(*10) Αυτή η διατύπωση δεν ισχύει.Η Κρήτη λειτούργησε ως πιλοτική 
περιφέρεια ανάπτυξης ΑΠΕ λόγω του χαρακτήρα της (νησί – αυτόνοµο 
σύστηµα) αλλά και της µεγάλης εµπλοκής των ΑΕΙ – ΤΕΙ.  
Ωστόσο υπάρχει υστέρηση σε µελέτη, συµπεράσµατα και προτάσεις, που να 
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διαθέτει  
σηµαντικό πολιτιστικό απόθεµα, το οποίο προστατεύεται και ο οποίος σχεδόν 
στο  
σύνολό του περιλαµβάνεται εντός του καταλόγου του δικτύου «Φύση 2000».  
Ιδιαίτερα για την κατοικηµένη Νήσο Γαύδο δεν προωθήθηκε αποτελεσµατικά η  
απαιτούµενη ιδιαίτερη µέριµνα, όπου παράλληλα µε την προστασία και 
ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, θα αποκαθίστανται τα 
υπάρχοντα  
παραδοσιακά κτίσµατα και κάστρα, θα δηµιουργούνται µονοπάτια και µικρές  
υποδοµές και θα αναλαµβάνονται προσεκτικές παρεµβάσεις ήπιας τουριστικής  
ανάπτυξης, συνδεδεµένες µε εφαρµογές ΑΠΕ.  
 
8. Ειδικά για την εγκατάσταση των µονάδων ΑΠΕ στην Κρήτη δεν 
προωθήθηκαν  
ενέργειες, δράσεις ή αποφάσεις που να υλοποιούν την επιταγή του ισχύοντος  
Περιφερειακού Πλαισίου ώστε να της προσδίδουν τα χαρακτηριστικά (*9)που  
αναδεικνύουν την ανταγωνιστικότητά της, για να χρησιµεύσει ως πιλοτική 
περιφέρεια, κέντρο επίδειξης και ανταλλαγής εµπειριών και µεταφοράς 
τεχνολογίας και τεχνογνωσίας. (*10) 
 
 Η σηµερινή παρουσία των εγκαταστάσεων ΑΠΕ και η περαιτέρω  
ανάπτυξή τους, εάν µάλιστα συσχετιστούν µε τις διεθνείς δεσµεύσεις της 
χώρας στον τοµέα, (*11)αποτελούν από τους κρισιµότερους παράγοντες για 
την εδαφική συνοχή  της Κρήτης.  
 

κρατούν απόσταση από το µοντέλο ανάπτυξής τους, όπως καθορίστηκε από 
πολιτικές και επιχειρηµατικές προτεραιότητες και από το Ειδικό Χωροταξικό 
των ΑΠΕ.Ενδιαφέροντα αποτελέσµατα ανεξάρτητης έρευνας που δε 
σχετίζονται µε εγκατάσταση µεγάλων µονάδων, γίνονται γνωστά µόνο µέσω 
του τύπου, δεν αξιοποιούνται και δεν οδηγούν σε διαφορετκό τρόπο 
προσέγγισης του ζητήµατος των ΑΠΕ. 
 
Το τεράστιο ζήτηµα της εξοικονόµησης ενέργειας προωθήθηκε από την Ε.Ε. σε 
δεύτερο χρόνο (Οδηγία 27/2012) αφού πρώτα οι βιοµηχανικές χώρες 
παραγωγής τεχνολογίας ΑΠΕ επιδότησαν τη βιοµηχανία τους και επέβαλλαν 
τις εισαγωγές στις χώρες καταναλωτές της ευρωπαϊκής περιφέρειας, 
δηµιουργώντας µια µεγάλη ελεγχόµενη αγορά (εισαγωγών και ιδιωτικοποίησης 
της ενέργειας), που τους απέφερε µεγαλύτερα οφέλη απ’ ότι  η πολιτική 
εξοικονόµησης.  Αντίστροφα, η πολιτική εξοικονόµησης συµφέρει τις χώρες τις 
περιφέρειας (ανάκαµψη της οικονοµίας και του τοµέα των κατασκευών, θέσεις 
εργασίας κλπ.). 
 
(*11) Σχολιασµός: Τα σχεδιαζόµενα έργα ΑΠΕ όχι µόνο δεν ενισχύουν την 
εδαφική συνοχή της Κρήτης αλλά αντίθετα διασπούν το αγροτικό και ορεινό 
τοπίο της Κρήτης προσφέροντας πολύ µικρό πρόσοδο στην κοινωνία και 
σχεδόν µηδενική απασχόληση. 
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Γ. ως προς τις αναπτυξιακές διαστάσεις  
 
1. Οι επιπτώσεις της οικονοµικής κρίσης και οι προσδοκίες σε βραχυπρόθεσµο  
ορίζοντα εµφανίζονται δυσοίωνες. Η κρίση έχει επηρεάσει το µεγαλύτερο µέρος της  
παραγωγικής βάσης της χώρας και φυσικά και της Κρήτης, µε κύρια χαρακτηριστικά  
την αύξηση της ανεργίας, τη µείωση του εισοδήµατος και τη µείωση των  
επενδύσεων. Η συνολική προστιθέµενη αξία στην Κρήτη µειώνεται λόγω της  
ταχύτερης από ότι στο σύνολο της χώρας µείωσης της απασχόλησης.  
 
2. Η ακαθάριστη παραγωγικότητα της εργασίας στον πρωτογενή τοµέα αυξανόταν  
την περίοδο 2001-2009 και σε αντίθεση µε ότι συνέβη στο σύνολο της χώρας, το  
2009 ήταν υψηλότερη κατά 17% του µέσου όρου της, ενώ το 2001 ήταν χαµηλότερη.  
Η απασχόληση στους τρεις κλάδους του δευτερογενή τοµέα (*1) στην Κρήτη την 
περίοδο 2000-2009 υπήρξε κατά κανόνα ανοδική, ενώ στη συνέχεια µειώνεται 
δραµατικά. Στη µεταποίηση η απασχόληση µειώνεται µεταξύ 2008 και 2011 κατά 32% 
και στις κατασκευές κατά 33,6%.(*2) 
 
3. Η απασχόληση στους κλάδους του τριτογενή τοµέα υπήρξε ανοδική έως το 2008  
και µετατρέπεται σε πτωτική σε όλους τους κλάδους µέχρι το 2010, ενώ σε  
ορισµένους κλάδους ανακάµπτει και πάλι το 2011. Ανθεκτικότεροι από τους µη  
εξαρτώµενους από το δηµόσιο κλάδοι είναι η παροχή υπηρεσιών καταλύµατος και  
εστίασης, όπου η µείωση µεταξύ 2008 και 2011 είναι 8% και το χονδρικό και λιανικό  
εµπόριο, µε αντίστοιχη µείωση 12%. Μεγαλύτερη µείωση έχουν οι κλάδοι  
Χρηµατοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες (-24%), ∆ιαχείριση ακίνητης  
περιουσίας, Εκµισθώσεις και επιχειρηµατικές δραστηριότητες (-20%) και  
∆ραστηριότητες ανθρώπινης υγείας και κοινωνικής µέριµνας (-19%).  
(*3) 
4. Αλλά και στους κατ’ εξοχήν κλάδους του τουρισµού, στις υπηρεσίες παροχής  
καταλύµατος και εστίασης, η Κρήτη, υπό την πίεση του ανταγωνισµού τιµών, χάνει  
µερίδια στη συνολική απασχόληση της χώρας, αν και κερδίζει µερίδια στις  
διανυκτερεύσεις. Η υστέρηση µπορεί να ερµηνευθεί ως ένδειξη ότι το µοντέλο του  
µονοθεµατικού τουρισµού στην Κρήτη εξαντλεί βαθµιαία τα περιθώρια υποστήριξης  
της γενικότερης ανάπτυξης και του επιπέδου ζωής στην Περιφέρεια. 
 
5. Παρά την τρέχουσα αρνητική συγκυρία ο οικονοµικός δυναµισµός της Περιφέρειας  
σε αρκετούς κλάδους, τα φηµισµένα τοπικά προϊόντα ποιότητας, οι πλούσιοι (υλικοί  
και άυλοι) πολιτιστικοί της πόροι και οι κλιµατολογικές συνθήκες, που επιτρέπουν την  
ανάπτυξη παραγωγικών δραστηριοτήτων σε όλους τους τοµείς, διατηρούν τις  
ευνοϊκές αναπτυξιακές προοπτικές µεσο-µακροπρόθεσµα. Η δραστηριότητα του  
τουρισµού αποτελεί αναµφίβολα την κύρια δραστηριότητα του τριτογενή τοµέα µε  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*1) Ποιοι είναι οι τρεις κλάδοι δευτερογενούς τοµέα στην Κρήτη; 
 
(*2)Τα αποτελέσµατα σήµερα είναι πολύ πιο δραµατικά. 
 
(*3) Το γεγονός ότι η οικονοµία των µικροµεσαίων αντέχει 
περισσότερο, θα πρέπει να οδηγήσει σε διαφορετικές σκέψεις και 
προτάσεις για την αναθεώρηση. ∆ηλαδή την κατά προτεραιότητα 
στήριξη αυτών των κλάδων της οικονοµίας και του χώρου όπου αυτοί 
αναπτύσσονται, µε  ισχυρά µέτρα πολιτικής και στόχο την υψηλότερη 
ποιότητα, έτσι ώστε να ανασυγκροτηθούν οι υποβαθµισµένες 
περιοχές, αλλά και να περιοριστούν οι παθογένειες που τις παράγουν.  
Αυτό δεν επιτυγχάνεται µε επιδότηση µεγάλων υφιστάµενων µονάδων  
για να γίνουν «πολυθεµατικές» ή νέων «πολυθεµατικών» µονάδων, 
αλλά µε υποστήριξη της έννοιας της «πολυθεµατικότητας» και µε 
προσαρµογή στην κλίµακα του τόπου και του τοπίου. 
Αν δεν επιτευχθεί η εµπλοκή της κοινωνίας σ’ αυτό το στόχο, η 
κοινωνία δεν θα ωφεληθεί, αντίθετα θα δηµιουργηθούν «νησίδες» µε 
διαφορετικά χαρακτηριστικά, θα δηµιουργηθούν ακόµα µεγαλύτερα 
ρήγµατα στη συνοχή -κοινωνική και χωρική-  και θα ενταθούν τα 
προβλήµατα και η έκταση των υποβαθµισµένων περιοχών.  
 
 
 
(*4) ΠΡΟΣΘΗΚΗ-παρεµβολή: “πάντα” - ο τουρισµός µπορεί να είναι 
και καινοτόµα δραστηριότητα, ανάλογα την περίπτωση. 
 
 
 
(*5)Σωστό αλλά ΠΩΣ ; πρέπει να δοθούν αναλυτικές κατευθύνσεις επ΄ 
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υπερτοπικό χαρακτήρα, δίχως όµως να αποτελεί(*4) και δραστηριότητα µε καινοτοµικό 
χαρακτήρα.  
 
6. Τεκµαίρεται ότι η παραγωγική βάση της Κρήτης υστερεί σε ανάπτυξη και δεν  
εξελίσσεται µε επαρκή δυναµισµό και ότι η ανανέωση του παραγωγικού µοντέλου της  
Περιφέρειας είναι αναγκαία περισσότερο από ποτέ. Η έλλειψη του δυναµισµού  
εκδηλώνεται και από το σχετικά υψηλό ποσοστό ανεργίας και από την υστέρηση σε  
δείκτες υλικής ευηµερίας. Ως εκ τούτου, το ζητούµενο είναι να προσδιοριστούν  
ειδικότερες επιλογές και υποθέσεις για την αναπτυξιακή φυσιογνωµία και εξέλιξη της  
περιφέρειας,(*5)  οι οποίες να απορρέουν από την εφαρµογή των βασικών επιλογών 
που  
περιλαµβάνονται στο πρότυπο χωρικής ανάπτυξης (υποθέσεις πληθυσµιακής  
εξέλιξης, ποσοστό απασχόλησης, ανεργίας, Α.Ε.Π. κατά κεφαλή, µετανάστες,(*6) 
πρωτογενής, δευτερογενής, τριτογενής τοµέας κλπ).  
 

αυτού ώστε να αξιολογηθεί. 
 
(*6) Να ληφθεί µέριµνα για την αξιολόγηση της παρουσίας των 
σύγχρονων µεταναστευτικών ρευµάτων στην Κρήτη και να γίνει 
επεξεργασία προβλέψεων για την ένταξη τους και για τον ενεργό ρόλο 
που µπορεί να διαδραµατήσουν στην παραγωγική και κοινωνική 
ανασυγκρώτηση της περιφέρειας και τον προσδιορισµό της νέας 
διαπολιτισµικής φυσιογνωµίας που διαµµορφώνει  η σχετική 
κινητικότητα. 
 

Β.1.2.β-4: Προτείνεται συνεπώς να επιλεγούν και να υλοποιηθούν  
οι ακόλουθες στρατηγικές επιλογές και προτεραιότητες: 
Α. ως προς την ολοκληρωµένη χωροταξική ένταξη της Κρήτης στα ευρύτερα 
χωρικά σύνολα  
 
Οι νέες προσπάθειες, για την ολοκληρωµένη ένταξη της Περιφέρειας στο σύνολο των 
χωρικών συστηµάτων που την περιβάλλουν, οφείλουν στο εξής να έχουν εντονότερο 
παρεµβατικό χαρακτήρα από την έως σήµερα ασκούµενη πολιτική και απαιτούν:  
 

 

1. Θεσµική και χρηµατοδοτική υποστήριξη της ερευνητικής - τεχνολογικής  
δραστηριότητας και µέτρα για τη συνεχή βελτίωση του µορφωτικού επιπέδου του  
πληθυσµού. Η Κρήτη συνεχίζει να βελτιώνει τη θέση της στο ευρωπαϊκό και στο  
διεθνές περιβάλλον, διότι διαθέτει σηµαντική εκπαιδευτική και ερευνητική υποδοµή  
και κέντρα αριστείας, τα οποία ήδη σήµερα αποτελούν ισχυρό πόλο ανάπτυξης  
της τοπικής οικονοµίας, προωθούν την καινοτοµία και ενισχύουν την  
ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας της.(*)  Ενισχύεται ο Τοµέας της Έρευνας,  
ενταγµένος στα ∆ίκτυα ∆ιευρωπαϊκής Συνεργασίας και η Κρήτη προωθεί  
περαιτέρω τον ρόλο της ως Εκπαιδευτικού - Ερευνητικού Μεσογειακού(**) Κέντρου,  
µε εντονότερο προσανατολισµό προς την κατεύθυνση της τεχνολογίας, της  
περιφερειακής οικονοµίας και προς αυτήν της ανάδειξης των στοιχείων της  
ιστορίας και του πολιτισµού.  
(***)  
 

 
 
 
(*) Η εκπαιδευτική και ερευνητική υποδοµή είναι υπερβολικά 
εξωστρεφής λόγω και της υποχρηµατοδότησης. Είναι ζητούµενο και 
όχι δεδοµένο το πως θα αποτελέσει ισχυρό πόλο ανάπτυξης της 
τοπικής οικονοµίας. 
 
(**) ΠΡΟΣΘΗΚΗ-παρεµβολή:“και ∆ιεθνούς” Κέντρου, καθώς σε 
κάποιους τοµείς το να είσαι Κέντρο της Μεσογείου δεν σηµαίνει και 
πολλά πράγµατα, καθώς δεν υπάρχει επαρκής ανταγωνισµός. 
 
(***) (να προστεθεί παράγραφος):  

Τεκµηριώνεται η ανάγκη για την ανάληψη πρωτοβουλιών και δράσεων 

που θα επιτρέψουν την ανάδυση µιας οραµατικής που αντιµετωπίζει 

την Κρήτη ως «Περιφέρεια Πολιτισµού» στο ευρύτερο εθνικό , 



11 

 

µεσογειακό και ευρωπαϊκό περιβάλλον. Ο ιστορικός χαρακτήρας στην 

Κρήτης ως πολιτισµικής ενότητας µε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά µπορεί 

να τονωθεί περαιτέρω µέσω της Περιφερειακής συγκρότησης 

∆ιευθύνσεων στο τοµέα του Λαϊκού και του Σύγχρονου Πολιτισµού 

(σε κάθε Περιφ. Ενότητα) που θα αναλάβουν την εξειδίκευση, την 

οργάνωση και την παραγωγή των αναγκαίων πολιτικών επιµόρφωσης, 

δράσεων και διοικητικής υποστήριξης και συνδροµής του δικτύου των 

πολιτιστικών θεσµών Περιφερειακής και  υπερτοπικής εµβέλειας. 

(Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου-ΚΑΜ στα Χανιά, Ορθόδοξη 

Ακαδηµία Κρήτης, Πινακοθήκη Λ.Κανακάκη στο Ρέθυµνο, 

«Χαρουπόµυλος» στο Πάνορµο Ρεθύµνου, Μουσείο Αναγνωστάκη 

στα Ρούστικα Ρεθύµνου, Νέο Πολιτιστικό Κέντρο Ηρακλείου, Κέντρο 

Κρητικής Λογοτεχνίας, Εργαστήρι κρητικής Μουσικής Ρος Ντέιλι στο 

Χουδέτσι,  Μουσείο Καζαντζάκη στη Μυρτιά  και Πινακοθήκη «Σάββα 

Πετράκη» στον Κερατόκαµπο, Φετιβάλ TOUCH στον Άγιο Νικόλαο και 

Φεστιβάλ CASADEIMEZZO στο Μακρυγιαλό, Πειραµατικό θέατρο 

Σητείας, Χορευτικές οµάδες Ιεράπετρας κλπ). Παράλληλα θα 

συντονίσουν τα αναπτυσσόµενα τοπικά δίκτυα µικρών Μουσείων 

των ∆ήµων (προγράµµατα LEADER κλπ), θα συστηµατοποιήσουν τη 

δικτύωση των Πολιτιστικών Συλλόγων της Κρήτης και θα 

εκπονήσουν σχέδια για την (1) για την παροχή καλλιτεχνικής παιδείας 

και επιµόρφωσης στα ζητήµατα του Σύγχρονου πολιτισµού σε 

περιφερειακό επίπεδο µε την ανάπτυξη τοµεακών πολιτικών και 

τοπικών θεσµών (2) τη δηµιουργία δικτύου Αρχαιολογικών χώρων 

και Μουσείων και την υποστήριξη προγραµµάτων και έργων στους 

τοµείς της Ενοποίησης  αρχαιολογικών χώρων (3) της  δηµιουργίας 

Μεσογειακού Κέντρου Λαϊκού Πολιτισµού και Ακαδηµίας 

Παραδοσιακής Μουσικής,(3) της θεσµοποίησης ετήσιου κύκλου 

Περιφερειακού κεντρικού πολιτιστικού γεγονότος (ΦΕΣΤΙΒΑΛ 

ΚΡΗΤΗΣ) στους χώρους της παράδοσης αλλά και των καινοτοµικών 

εκφράσεων της µοντέρνας και της σύγχρονης πολιτισµικής 

δηµιουργίας στον ευρύτερο Μεσογειακό χώρο. 

2. Ανάπτυξη και περαιτέρω ισχυροποίηση του εν λειτουργία διεθνούς  
τηλεπικοινωνιακού κόµβου µεγάλων δυνατοτήτων Ανατολής - ∆ύσης - Νότου, µε  
την τεχνολογία δικτύου οπτικών ινών και ψηφιακών ασυρµατικών ζεύξεων,  
προσανατολισµένη και στην εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων εµπορικών  
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συναλλαγών. Υποστηρίζεται η περαιτέρω ανάπτυξη των δικτύων τηλεϊατρικής, στον 
ευρύτερο Χώρο του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου, µε έµφαση στην  
ιατρική στήριξη των ευρισκοµένων εν πλω επισκεπτών.(*)  Αξιοποιούνται τα  
πλεονεκτήµατα της υγιέστερης πυραµίδας πληθυσµού σε σχέση µε τον µ.ό.  
χώρας και ενισχύεται η κατάρτιση για την βελτίωση του επιπέδου των γνώσεων,  
των ικανοτήτων και της παραγωγικότητας του ανθρώπινου δυναµικού, που  
αποτελούν από τα κρισιµότερα στοιχεία για την περαιτέρω ανάπτυξή της και για την 
πιο ισορροπηµένη πρόσβαση του πληθυσµού της στην κοινωνία της γνώσης.  
 

(*) Χρειάζεται να διευκρινιστεί  το θέµα της  τηλεϊατρικής, γιατί από 
κάποιους υποστηρίζεται ότι αυτά που λεγόταν χρόνια πριν, δεν 
ισχύουν και ότι το εγχείρηµα έχει αποτύχει. 

3. Ενίσχυση της πολιτικής εξωστρέφειας,(*1) όπως αυτή άρχισε να αναπτύσσεται µε  
περιορισµένα ακόµη αποτελέσµατα την τελευταία περίοδο. Εξειδικεύονται,  
εµπλουτίζονται και ενισχύονται οι πολιτικές συνεργασίας, οι πολιτιστικές  
ανταλλαγές, οι εξαγωγές προϊόντων, η ανταλλαγή τεχνογνωσίας, ο ποιοτικός  
τουρισµός(*2)και η εξωστρέφεια των επιχειρήσεων. Τέτοιες πολιτικές συνοδεύονται  
από χωρικές δράσεις και προωθείται η αποτελεσµατική υλοποίηση των  
υπερτοπικής εµβέλειας απαιτούµενων υποδοµών.  
Αναπτύσσονται συνεργασίες, στο βαθµό που το επιτρέπουν οι εξωτερικές  
συνθήκες -µε την ουσιαστική συµβολή των εθνικών εν λειτουργία δοµών- µε  
χώρες της ευρύτερης περιοχής της Μεσογειακής Λεκάνης και ειδικότερα µε την  
Κύπρο, την Μέση Ανατολή(*3 και τη Βόρειο Αφρική. Αναδεικνύεται και αναβαθµίζεται  
ο ρόλος της Κρήτης, µε την ανάπτυξη λειτουργιών ‘κέντρου’ στη ΝΑ Μεσόγειο,  
καθώς και ‘κόµβου’ διεθνούς σηµασίας αξόνων µε κατεύθυνση Ανατολή – ∆ύση  
και Βορρά – Νότο, στους τοµείς της οικονοµίας, του πολιτισµού(*4) και των  
επικοινωνιών. Επιδιώκεται η ενεργή συµµετοχή των φορέων της Περιφέρειας στην 
προώθηση της κατασκευής του αγωγού Φυσικού Αερίου (*5)από την Ανατολική  
Μεσόγειο / Κύπρο – Ανατολική Κρήτη – Χώρα και προς χώρες ΕΕ.(*6) Εξετάζεται ο  
συνδυασµός των χερσαίων εγκαταστάσεων του αγωγού µε τις υφιστάµενες  
εγκαταστάσεις του Ενεργειακού Κέντρου Αθερινόλακκου ή ακόµη και του Λιµανιού  
Τυµπακίου.(*7)  
 

(*1)Υπερβολική έµφαση στην εξωστρέφεια (αλλεπάλληλες αναφορές), 
µε αντίστοιχη υποβάθµιση της έννοιας της εσωτερικής παραγωγής και 
κατανάλωσης . Πρέπει να προβληµατιστούµε σοβαρά για το 
προβαλλόµενο (όχι µόνο από την αναθεώρηση του χωροταξικού) 
µοντέλο που πρεσβεύει ότι η Κρήτη (και η χώρα) µπορεί και πρέπει να 
γίνει ανταγωνιστική µε τρέχοντες όρους οικονοµίας (µεγέθυνση).  
Το ισχύον Χωροταξικό αντιλαµβάνεται αυτόν τον κίνδυνο 
αναφέροντας: «Ενδεχόµενη απώλεια εδάφους στο διεθνή ανταγωνισµό 
θα έχει σηµαντικές αρνητικές συνέπειες, οικονοµικές και κοινωνικές, για 
την Κρήτη.» (παρ. Β1) και ζητάει, µεταξύ άλλων, «την προώθηση 
επιχειρήσεων , µε υποδοµές και υπηρεσίες οι οποίες έχουν στενούς 
δεσµούς µε τον τόπο, δηλαδή µε δραστηριότητες που στηρίζονται 
στους ενδογενείς πόρους, µε στόχο να δηµιουργηθούν νέες θέσεις 
εργασίας»(παρ. Γ1) 
Στην αναθεώρηση λείπουν τέτοιες αναφορές. 
Το µείζον σήµερα είναι η ανασυγκρότηση σε διαφορετική βάση. Η 
ενίσχυση µόνο του τµήµατος της οικονοµίας που συνδέεται µε τη 
διεθνή αγορά (τουρισµός – εξαγωγές) δεν αρκεί για να βγάλει την 
κοινωνία από την κρίση, ούτε αποτελεί τον πιο κρίσιµο παράγοντα 
περιφερειακής και τοπικής ανάπτυξης. 
 
(*2) Ποιος ο ορισµός “Ποιοτικός Τουρισµός” 
 
(*3) ΠΡΟΣΘΗΚΗ-παρεµβολή: “τη Μάλτα, τη Σικελία (Ιταλία)” - η προς 
δυσµάς συνεργασία και µε χώρες που είναι µέλη της Ε.Ε. είναι πιο 
ρεαλιστική, από τη συνεργασία µε την ασταθήπλέον Μέση Ανατολή & 
Βόρεια Αφρική  
 
(*4) ΠΡΟΣΘΗΚΗ-παρεµβολή: “, των µεταφορών, ” Η ανάπτυξη “των 
µεταφορών” είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη των συνεργασιών. Για 
πρώτη φορά µετά από χιλιάδες χρόνια δεν υπάρχει ουσιαστικά 
ακτοπλοϊκή σύνδεση της Κρήτης, µε Κύπρο, Ιταλία, Μέση Ανατολή, 
Βόρειο Αφρική. Πως θα αναπτυχθούν λοιπόν οι συνεργασίες; 
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(*5)Το έργο του αγωγού φυσικού αερίου, δεν είναι οριστικοποιηµένο, 
δεν έχει αποσαφηνιστεί τι ρόλο θα παίξει στην Κρήτη και δεν πρέπει να 
θέσει σε οµηρία και ανασφάλεια καµιά παραγωγική περιοχή. 
 
(*6) ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:. «Απαιτείται κατάλληλη χωρική προετοιµασία 
για ανάδειξη του ρόλου της Κρήτης για έρευνα-διάσωση και προστασία 
περιβάλλοντος στις εξελισσόµενες συνθήκες υποθαλάσσιων ερευνών 
της Ν-Α Μεσογείου. Επίσης αξιολόγηση παρεµβάσεων σε τοµείς όπως 
διαχείρισης πλατφορµών άντλησης και γενικά αξιοποίησης του 
κεντροβαρικού ρόλου της Κρήτης µεταξύ Ευρώπης και περιοχών 
κοιτασµάτων στην Ν-Α Μεσόγειο. 
 
(*7) ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Λιµανιού του Νότου. 

4. Ενεργητική συµµετοχή στην κοινοτική προσπάθεια να συν-διαµορφωθούν από τα 
κράτη-µέλη οι απαραίτητες θαλάσσιες στρατηγικές για την περαιτέρω ανάπτυξη  
δραστηριοτήτων στον θαλάσσιο χώρο της ΕΕ, που στοχεύουν στην προστασία  
του θαλάσσιου χώρου της και στην αντιµετώπιση των φαινοµένων της κλιµατικής  
αλλαγής, ειδικά για τις παράκτιες ζώνες. (*) Αναµένεται η συµβολή των  
περιφερειακών αρχών, µε την ουσιαστική αρωγή και του ΕΛΚΕΘΕ, για την  
εφαρµογή των σχετικών Οδηγιών ‘ολοκληρωµένου -ευρωπαϊκού, εθνικού και  
κοινού µε τις όµορες χώρες- σχεδίου πρόσφορων και συντονισµένων πολιτικών  
για τον κρίσιµο παράκτιο και τον θαλάσσιο χώρο στους τοµείς της ενέργειας, της  
αλιείας, των µεταφορών, της προστασίας του περιβάλλοντος και της διαφύλαξης  
της εδαφικής συνοχής’. Εντάσσονται στον χωροταξικό σχεδιασµό επαρκή µέτρα,  
αφ’ ενός για τον µετριασµό των σηµερινών φαινοµένων, αλλά και αφ’ ετέρου για  
την προσαρµογή σε τυχόν νέες συνθήκες, που όπως είναι αναµενόµενο θα  
εµφανίζονται συχνά.  
 
Λαµβάνονται ουσιαστικές µέριµνες για την προστασία του περιβάλλοντος και τη  
διαφύλαξη της εδαφικής συνοχής, σε εφαρµογή των ευρωπαϊκών οδηγιών και σε  
συνεργασία µε τον νέο ευρωπαϊκό θεσµό της µακροπεριφέρειας Αδριατικής –  
Ιονίων Νήσων,(**) εάν προωθηθεί η εκµετάλλευση κοιτασµάτων υδρογονανθράκων  
στο Ιόνιο και στα νότια της Κρήτης. Η επιλογή του χώρου για τις χερσαίες  
εγκαταστάσεις της δραστηριότητας, που πιθανότατα τοποθετούνται στις  
ευαίσθητες ακτές της Νότιας ή της ∆υτικής Κρήτης, τόσο κατά τη διάρκεια των  
εργασιών όσο και για την οριστική τους θέση, είναι καίριας σηµασίας και κρίνεται  
σκόπιµο η χωροθέτηση των συνοδών χερσαίων εγκαταστάσεων να συνδυαστεί µε  
χώρους που συνορεύουν µε τα υφιστάµενα αστικά κέντρα Τυµπάκι ή Καστέλι  
Κισσάµου (***) (****).  
 

(*) να προστεθεί:  

Να ληφθεί πρόνοια για την προστασία των ακτών και την 

αντιµετώπιση του φαινοµένου της διάβρωσης. Καθοριστικός 

παράγοντας είναι οι αθρόες παρεµβάσεις στον παράκτιο χώρο 

σύµφωνα µε συµπεράσµατα της σχετικής µελέτης του ΕΛΚΕΘΕ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(**) Αυτή η νέα ευρωπαϊκή πολιτική δεν συνδέεται µε την εκµετάλλευση 
υδρογονανθράκων. 
 
(***)Σχόλιο: Η προοπτική εξόρυξης υδρογονανθράκων δεν έχει 
αποσαφηνιστεί  και δεν πρέπει να θέσει σε οµηρία και ανασφάλεια 
καµία παραγωγική περιοχή. Το ίδιο ισχύει και για την προοπτική 
εξόρυξης υδρογονανθράκων. 
 
(**** )ΠΡΟΣΘΗΚΗ:και εκτός περιβαλλοντικά προστατευόµενων 
περιοχών και ευαίσθητων χερσαίων και θαλάσσιων οικοσυστηµάτων 

5. Ουσιαστική υποστήριξη της κοινής πολιτικής προστασίας και ανάδειξης του   
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φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, µε προσήλωση στο στόχο και σε  
συνέργια µε το σύνολο των εν λειτουργία δοµών, αναλαµβάνοντας τις  
απαιτούµενες πρωτοβουλίες και δράσεις για την αποτελεσµατική( )προβολή τους.  
Επιλέγονται ενέργειες για την συνδυασµένη ανάδειξη των τοµέων του Πολιτισµού  
και της προστασίας του Φυσικού Περιβάλλοντος και προωθούνται πολιτικές που  
προσδίδουν έµφαση στην πολυπολιτισµικότητα της Κρήτης, µε τη δηµιουργία  
δικτύων ολοκληρωµένων και πολλαπλών παρελθόντων αρχαιολογικών πάρκων  
και φυσικών χώρων, καθώς και διεθνών εστιών πολιτιστικής παραγωγής  
(επιστηµονική γνώση, σύγχρονη καλλιτεχνική δηµιουργία(*), µε παράλληλες  
εφαρµογές νέων τεχνολογιών.  
Προγραµµατίζονται και αναλαµβάνονται τέτοιου χαρακτήρα δράσεις, κατά  
προτεραιότητα, στην ευρεία ζώνη µε φέρουσα ικανότητα φυσικού/πολιτιστικού  
κεφαλαίου και ειδικότερα (α) στις προβλεπόµενες ζώνες ανάπτυξης ήπιων  
µορφών τουρισµού και πολυδραστηριοτήτων στους ορεινούς και ηµιορεινούς  
όγκους, (β) στις εντοπισµένες χωρικές ενότητες ‘τοπία ιδιαίτερης σηµασίας’ (γ) στα  
εντοπισµένα επίσης σύνολα ‘τοπόσηµα διεθνούς και εθνικού ενδιαφέροντος’, µε 
άξονα αναφοράς, και κατά µήκος του, το ενοποιητικό τους στοιχείο το ευρωπαϊκό 
περιπατητικό µονοπάτι Ε4. (**) 
 

 
( ) ΠΡΟΣΘΗΚΗ: για τον αποτελεσµατικό σχεδιασµο, διαχείρηση καθώς και 
 
 
 
 
 
(*)ΠΡΟΣΘΗΚΗ και την συµµετοχή της τοπικής κοινωνίας µέσα από 
συµµετοχικές διαδικασίες σύµφωνα µε το Ν3827/2010 
 
(**) ΠΡΟΣΘΗΚΗ: Ειδική µέριµνα να ληφθεί για τη δηµιουργία δικτύων Γεω-

πολιστικών διαδροµών ανά περιφερειακή ενότητα όπου µπορούν να 

συγκροτηθούν τοπικά δίκτυα προορισµών επίσκεψης µε ολοκληρωµένη 

σήµανση σε εξαιρετικά σηµεία φυσιολατρικού και πολιτιστικού 

ενδιαφέροντος σε άµεση σχέση µε τις 9 περιοχές τοπίου, τους 

αρχαιολογικούς προορισµούς , το οικιστικό δίκτυο των παραδοσιακών και 

ιστορικών οικισµών,τα δίκτυα µικρών Μουσείων που γειτνιάζουν µε το Ε4 

και τις οδικές, περιπατητικές και ειδικές διαδροµές των αντίστοιχων 

περιοχών. 

Σχόλιο:Με το προτεινόµενο «σύστηµα» περιοχών που φαίνεται στο 

κείµενο, κινδυνεύουν µε αποκλεισµό από χρηµατοδοτήσεις ή από αλλαγή 

χρήσεων γης µε αποτέλεσµα την υποβάθµισή τους, σηµαντικές περιοχές 

όπως π. χ. µέρος του Γεωπάρκου Ψηλορείτη, Ορεινός Σχηµατισµός των 

Αστερουσίων, οι λοφοσειρές µε του Αµπελώνες από τις Αρχάνες ως τον 

Πύργο, που δεν αντιµετωπίζεται ως σύνολο, περιοχές αγροτικού τοπίου 

στο Νοµό Ηρακλείου κλπ. 

Αυτό το «σύστηµα» περιοχών πρακτικά παραδίδεται στην ιδιωτική 

πρωτοβουλία χωρίς να έχουν τεθεί όροι για τον τρόπο διαχείρισής του, µε 

αναλυτική περιγραφή του πρότυπου ανάπτυξης. Το γεγονός ότι: 1) δεν 

υπάρχουν θεσµοθετηµένες περιοχές προστασίας και 2) επιτρέπονται 

οργανωµένοι υποδοχείς τουριστικών δραστηριοτήτων, µπορεί να οδηγήσει 

απλά σε υπερβολική εµπορευµατοποίηση και ιδιοποίηση περιοχών 

φυσικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς κοινού ενδιαφέροντος. 

Οι µελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων είναι αδύνατον να 

αντιµετωπήσουν τα ζητήµατα αυτά αφού αποτελούν αποσπασµατικά 
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εργαλεία περιορισµού των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 

6. Ολοκλήρωση της υλοποίησης των διευρωπαϊκών υποδοµών µεταφορών και  
εµπλουτισµός του συστήµατος µε τις απαραίτητες νέες στρατηγικού χαρακτήρα  
υποδοµές, δεδοµένου ότι το σύστηµα των µεταφορικών υποδοµών της Κρήτης  
αποκτά διεθνή σηµασία µόνον µε την συλλειτουργία των διευρωπαϊκών δικτύων  
(οδικές, θαλάσσιες και αεροπορικές) και ως εκ τούτου είναι αναγκαία η προώθησή  
τους συνολικά. Προωθείται η ένταξη στο δίκτυο των διευρωπαϊκών υποδοµών του  
οδικού άξονα Ρέθυµνο – Σπήλι - Αγία Γαλήνη - Τυµπάκι - Μοίρες – Άγιοι ∆έκα(*) 
και ολοκληρώνονται οι προγραµµατιζόµενες λιµενικές εγκαταστάσεις στα λιµάνια  
διεθνούς και εθνικής σηµασίας της Κρήτης, οι οποίες θα επιτρέψουν την βέλτιστη  
συµµετοχή της στις εµπορευµατικές µεταφορές, την λειτουργική σύνδεσή της µε  
τους διεθνείς διαδρόµους θαλάσσιων µεταφορών, καθώς και την ανάπτυξη του  
τουρισµού κρουαζιέρας. (**) 
 
Με την ολοκλήρωση των προγραµµατισµένων αερολιµενικών υποδοµών στον  
αερολιµένα Χανίων και µε τη µεταφορά του αερολιµένα Ηρακλείου στο Καστέλι  
Πεδιάδος υποστηρίζονται οι στόχοι για την χρονική διεύρυνση, τον εµπλουτισµό  
και την ποιοτική αναβάθµιση του τουριστικού προϊόντος, για την εξυπηρέτηση του  
ευρωπαϊκού και του διεθνούς τουρισµού.(***)  Επιδιώκεται συγχρόνως η 
προετοιµασία  
µε τις κατάλληλες υποδοµές (κυρίως τροφοδοσίας πλοίων) της Λιµενικής Πύλης  
του Νότου στο Τυµπάκι,(****)  ώστε να είναι δυνατή η ανά πάσα στιγµή 
εξασφάλιση της συµµετοχής του στο λειτουργικό σύστηµα του διεθνούς διαµήκη 
Μεσογειακού  
διαδρόµου θαλάσσιων µεταφορών Γιβραλτάρ – Μάλτα - Σουέζ.  
 

 
 
 
(*) ΠΡΟΣΘΗΚΗ-παρεµβολή: “και του οδικού άξονα Ιεράπετρα-Κουτσουράς-
Λιθίνες-Σητεία (µε κλάδο-προέκταση ως το Ενεργειακό Κέντρο του 
Αρερινόλακκου)”, ώστε να δηµιουργηθεί διασύνδεση των αναπτυσσόµενων 
νότιων περιοχών µε το Αεροδρόµιο και το Λιµάνι της Σητείας 
 

Στον Κόκκινο Πύργο να χωροθετηθεί  λιμάνι διαπεριφερειακής εμβέλειας με 

εμπορική – επιβατική λειτουργία και σταθμό κρουαζιέρας. 

 
(**)ΠΡΟΣΘΗΚΗ: Επιδιώκεται η παράλληλη ανάπτυξη δικτύου σταθµών 
Υδροπλάνων, προς διευκόλυνση των µεταφορών µεταξύ της Κρήτης και 
∆ωδεκανήσων, Κυκλάδων, Πελοποννήσου και Ιονίων Νήσων. 
 
(***) ∆εν έχει αποδειχθεί από καµιά µελέτη ότι «µε τη µεταφορά του 
αερολιµένα Ηρακλείου στο Καστέλι Πεδιάδος υποστηρίζονται οι στόχοι για 
την χρονική διεύρυνση, τον εµπλουτισµό και την ποιοτική αναβάθµιση του 
τουριστικού προϊόντος, για την εξυπηρέτηση του  
ευρωπαϊκού και του διεθνούς τουρισµού». 
Αντίθετα υπάρχουν βάσιµοι φόβοι για µονοπωλιακό έλεγχο του τουριστικού 
προϊόντος και αυξηµένες δαπάνες (τέλη αεροδροµίου, µεταφορά επιβατών 
κλπ.) που θα επηρεάσουν τον τουρισµό, όπως συνέβη µε το αεροδρόµιο 
Ελευθέριος Βενιζέλος. 
 
Να εξεταστεί η δυνατότητα αξιοποίησης του αεροδροµίου Τυµπακίου ως 
πολιτικό αεροδρόµιο και για πτήσεις charter.  
 
(****) Να ανφέρεται ως  λιµάνι του Νότου. Το λιµάνι στον Κόκκινο Πύργο 
φορτώνεται» µε πολλαπλούς ρόλους που έρχονται σε σύγκρουση µε τις 
τοπικές δραστηριότητες (πρωτογενή – τουρισµό), ακόµα και σύµφωνα µε 
προβλέψεις της ίδιας της πρότασης αναθεώρησης. 
 

7. Αλλαγή του προτύπου κατανάλωσης του χώρου και εµπλουτισµός των πόλεων  
της Κρήτης µε λειτουργίες ευρύτερης εµβέλειας για την αναβάθµισή τους και την  
εξειδίκευση του ευρωπαϊκού και διαπεριφερειακού ρόλου τους. Οικοδοµείται  
συστηµατικά η νέα σχέση συνεργασίας πόλεων και υπαίθρου και τηρούνται κατά  
τον υποκείµενο σχεδιασµό οι αρχές της συµπαγούς πόλης, (*) µε αποτελεσµατικό  
περιορισµό της εκτός σχεδίου δόµησης στις κρίσιµες παράκτιες ζώνες και για το  
σύνολο των επιτρεποµένων χρήσεων και προστατεύονται ουσιαστικά τα αγροτικά  

(*) Καλύτερος όρος : της «συνεκτικής οικιστικής ενότητας».   

(**) ΠΡΟΣΘΗΚΗ:και µε απαγόρευση µεγάλων εγκαταστάσεων ΑΠΕ (εκτός 
ανθρωπογενούς κλίµακας), οι οποίες κυριαρχούν στο τοπίο εκτός των 
ζωνών αναζήτησης ΑΠΕ 
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και τα ορεινά τοπία. (**)  
 
Επαναπροσδιορίζεται, όπου απαιτείται, ο ειδικός ρόλος όχι  
µόνον των σηµαντικών αλλά και των µικρότερων οικιστικών κέντρων της Κρήτης,  
τα οποία εµπλουτίζονται µε κατάλληλες υποστηρικτικές υποδοµές, ώστε να  
εντάσσονται οργανικά στα διευρωπαϊκά δίκτυα συνεργασίας και να  
δηµιουργούνται πλέγµατα, τα οποία καθιστούν τον χώρο συνολικά ελκυστικό, µε  
άξονες αναφοράς την έρευνα και τεχνολογία, τον πολιτισµό, την παραγωγή και  
πιστοποίηση γεωργοπεριβαλλοντικών(***) προϊόντων, το φυσικό και πολιτιστικό  
περιβάλλον, τον ποιοτικό τουρισµό. (****)  
 

 
(***) ΑΛΛΑΓΗ:Ο όρος  “Γεωργοπεριβαλλοντικών ” δεν είναι δόκιµος και να 
αναζητηθεί ο επιστηµονικά σωστός (τον αναφέρει η ∆/νση Αγροτικής 
Ανάπτυξης της Περιφέρειας στο έγγραφο της που είναι στη διαβούλευση. 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ-παρεµβολή: “και των προϊόντων διατροφής,” (βλ. Αιτιολόγηση 
ανωτέρω) 
 
(****) Στη συνέχεια να προστεθεί: 

Παράλληλα ενισχύεται ο διοικητικός µηχανισµός υποστήριξης και έγκρισης 

των πολεοδοµικών µελετών µέσα σε τακτή χρονικά προθεσµία , για την 

ευχερή και άµεση δηµιουργία πολεοδοµηµένης γης και τον περιορισµό των 

παρεκκλίσεων και των ορίων αρτιότητας της εκτός σχεδίου δόµησης στις 

κρίσιµες παράκτιες ζώνες και για το σύνολο των επιτρεποµένων χρήσεων 

εκτός της κατοικίας και προστατεύονται ουσιαστικά τα αγροτικά και ορεινά 

τοπία. 

8. Ενίσχυση του γεωργοπεριβαλλοντικά συµβατού αγροτοδιατροφικού τοµέα, ως  
δυναµικού αναπτυξιακού κλάδου της Περιφέρειας µε υπερτοπικό χαρακτήρα, ο  
οποίος διαθέτει τις δυνατότητες να αναδειχθεί ως βασικός κρίκος της  
βιωσιµότητας όχι µόνο του γεωργικού (*) τοµέα της Κρήτης αλλά και της 
οικονοµίας της συνολικά. Ανασυγκροτείται ο τοµέας µε τις αρχές της βιώσιµης 
ανάπτυξης, µε δραστικό περιορισµό της χρήσης λιπασµάτων και φυτοφαρµάκων 
και συγχρόνως µε τις αρχές της υψηλής ανταγωνιστικότητας. Αναπτύσσεται 
σύγχρονο πρότυπο αγροτικής οικονοµίας, µε επίκεντρο την περιβαλλοντικά 
συµβατή (**) / βιολογική γεωργοκτηνοτροφία και τη µεταποίηση των προϊόντων 
της, µε κατεύθυνση την ποιότητα, σταθερότητα, τυποποίηση, εκµετάλλευση του 
θεσµού της ονοµασίας προέλευσης µε αξιοποίηση του θεσµού ποιοτικών 
προϊόντων (όπως ΠΟΠ και ΠΓΕ) και την επιθετική πολιτική προώθησής τους µε 
αποτελεσµατικά δίκτυα διανοµών,(***)  στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. (****) 
Ενισχύονται τα εν λειτουργία σηµαντικά Ερευνητικά Ιδρύµατα ((*****) ΜΑΙΧ, 
ΕΘΙΑΓΕ – ΕΛΓΟ ∆ήµητρα, Σχολή Ασωµάτων και Γεωργική Σχολή Μεσαράς) 
(******)..  
 

(*)ΠΡΟΣΘΗΚΗ-παρεµβολή: “και κτηνοτροφικού” 
 
(**) ΠΡΟΣΘΗΚΗ-παρεµβολή: “και βιώσιµη, ολοκληρωµένης διαχείρισης / 
µηδενικών εκποµπών CO2 /”   
Περιβαλλοντικά αποδεκτή είναι όχι µόνο η βιολογική γεωργοκτηνοτροφία 
αλλά και η ολοκληρωµένης διαχείρισης, που στηρίζεται στους Κανόνες 
Ορθής Γεωργικής Πρακτικής . Επίσης υπάρχει και η µηδενικού ενεργειακού 
αποτυπώµατος – µηδενικών εκποµπών αερίων θερµοκηπίου 
(αντιµετώπιση κλιµατικής αλλαγής) 
(***) ΠΡΟΣΘΗΚΗ-παρεµβολή:“– εφοδιαστικής αλυσίδας,”  Ο όρος είναι 
ευρύτερος και πιο σύγχρονος από τα “∆ίκτυα ∆ιανοµών” 
(****) ΠΡΟΣΘΗΚΗ-παρεµβολή: “µε παράλληλη ενσωµάτωση εφαρµογών 
της Κοινωνίας της Πληροφορίας (π.χ. Ηλεκτρονικό Εµπόριο).” - πρέπει να 
υπάρξει αναφορά στις  σύγχρονες εφαρµογές ΙΤ! “Λαµβάνονται µέτρα για 
την ανάπτυξη-προστασία του αλιευτικού τοµέα και του τοµέα των 
υδατοκαλλιεργειών, σε συµφωνία µε τις αντίστοιχες Εθνικές και 
Ευρωπαϊκές πολιτικές.” ∆εν αναφέρεται τίποτα για αλιεία. 
(****) ΠΡΟΣΘΗΚΗ: και προωθείται η ένταξη της Κρητικής διατροφής στο 
σύστηµα ευρωπαϊκών πιστοποιήσεων και άϋλης πολιτιστικής κληρονοµιάς 
της UNESCO. 
(*****) ΠΡΟΣΘΗΚΗ-παρεµβολή: ΕΛΚΕΘΕ 
(******) ΠΡΟΣΘΗΚΗ: “και δηµιουργείται Κέντρο Ερευνών Καινοτόµων 
Καλλιεργειών και ∆ιατροφικών Προϊόντων στο Ν. Λασιθίου, µε συνέργεια µε 
το Τµήµα ΤΕΙ ∆ιατροφής & ∆ιαιτολογίας στη Σητεία και το υπό ίδρυση 
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Τµήµα ΤΕΙ Τεχνολογίας Τροφίµων στην Ιεράπετρα” Ενισχύεται το Κρατικό 
Κτήµα Καλού Χωριού και η “Κιβωτός Σπόρων” της Ένωσης Πολιτιστικών 
Σωµατείων  Αγίου Νικολάου, υπό την εποπτεία του οικείου ΤΕΙ. 
 

9. Προώθηση καινοτοµικών πρωτοβουλιών στον τοµέα του τουρισµού, µε την  
στήριξη των εν δράσει(*) πιλοτικών εγχειρηµάτων σε επίπεδο Ελλάδας και 
Κρήτης,  
µε τα οποία επιδιώκεται η µετάβαση από ένα αδιαφοροποίητο και µονοθεµατικό 
(**)  
τουρισµό σε έναν ποιοτικό, διαφοροποιηµένο και πολυθεµατικό τουρισµό,  
οικονοµικά αποδοτικότερο, που απευθύνεται σε κοινό µε υψηλότερες απαιτήσεις  
και µε βασικούς στόχους την παροχή ποιοτικού προϊόντος και την επιµήκυνση της  
τουριστικής περιόδου. Ενισχύονται πρωτοβουλίες, οι οποίες εκτός των άλλων  
έχουν τη δυνατότητα να προωθήσουν τη γεωγραφική διάχυση και την  
διαφοροποίηση του προσφερόµενου τουριστικού προϊόντος, την ανάπτυξη  
ειδικών εναλλακτικών µορφών ποιοτικού τουρισµού, τη δηµιουργία (***) ειδικών  
τουριστικών υποδοµών, (****), καθώς και την ανάπτυξη του θεµατικού και 
οργανωµένου τουρισµού σύµφωνα µε τις επιταγές του οικείου Ειδικού 
Πλαισίου.(*****), 

(*) ∆ΙΑΓΡΑΦΗ : “εν δράσει”. Θα πρέπει να στηριχθούν ανά περίπτωση 
παλαιότερα, τρέχοντα αλλά και νέα πιλοτικά εγχειρήµατα 
 
(**) ΛΑΘΟΣ επί της αρχής– Στον τουρισµό της Κρήτης υπάρχει ήδη µεγάλη 
διαφοροποίηση (π.χ. µεταξύ Ελούντας και Μαλλίων) και µεγάλη ποικιλία 
προϊόντων. 
(***) ΠΡΟΣΘΗΚΗ-παρεµβολή: “και εκσυγχρονισµό” π.χ. για µαρίνες  
(****) ΠΡΟΣΘΗΚΗ-παρεµβολή: “την ενσωµάτωση-αξιοποίηση δυνατοτήτων 
της Κοινωνίας της Πληροφορίας,” 
 
(******) Το Ειδικό πλαίσιο τουρισµού ορίζει ως «ποιοτικό τουρισµό» τον 
τουρισµό που προσελκύει τουρίστες µε υψηλότερα εισοδήµατα και όχι 
επισκέπτες µε υψηλότερες απαιτήσεις και ενδιαφέροντα. 
Το ζήτηµα δεν είναι να δηµιουργήσουµε τεχνητά περιβάλλοντα σε κλειστούς 
οργανωµένους υποδοχείς, αλλά να προστατέψουµε και να αναδείξουµε το 
πραγµατικό φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον, που θα παρέχει 
προστιθέµενη αξία στον κλάδο του τουρισµού συνολικά. 
 

10. ∆ίδεται έµφαση στους τοµείς ‘ποιοτική αναβάθµιση των υφισταµένων  
µονάδων’, ‘συνέργεια των ξενοδοχειακών και λοιπών τουριστικών υποδοµών του  
βόρειου άξονα µε τις υποδοµές φυσικού/πολιτιστικού περιβάλλοντος της  
ενδοχώρας και της νότιας ακτής’, ‘ανάπτυξη ήπιου τουρισµού στους ορεινούς και  
ηµιορεινούς όγκους’, ‘νέες τουριστικές αναπτύξεις τουριστικού προϊόντος υψηλών  
προδιαγραφών’ (*) και ‘τουρισµός κρουαζιέρας’, τοµείς οι οποίοι δεν 
προωθήθηκαν  
µε επάρκεια την προηγούµενη περίοδο.  
 

 
 
 
 
(*) ΠΡΟΣΘΗΚΗ-παρεµβολή: 'θαλάσσιος τουρισµός – τουριστικοί λιµένες, 
καταδυτικά κέντρα, αλιευτικός τουρισµός κ.λπ.' 
 
 

11. Ανάπτυξη των δύο συνεργαζοµένων τοµέων του τουρισµού και της γεωργίας, 
(*) µε κατάλληλα µέτρα χωροταξικής και περιβαλλοντικής πολιτικής, ανεξάρτητα 
από τις εξελίξεις στον ευρύτερο ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο και τις ρυθµίσεις στον  
τοµέα των πολιτικών ανταγωνισµού. ∆ηµιουργούνται πλέγµατα και ανάπτυξη  
διασυνδέσεων µεταξύ επιλεγµένων κλάδων (αγροτοδιατροφικό,  
πολιτιστικοτουριστικό, περιβαλλοντικό και σύµπλεγµα της γνώσης) και  
οργανώνονται διακρατικές επιχειρηµατικές δράσεις για τη σύνδεση της  
παραγωγής γεωργοπεριβαλλοντικών προϊόντων, του ποιοτικού τουρισµού και των  
αξιών του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος.  
 

(*) ΠΡΟΣΘΗΚΗ-παρεµβολή: “µε ενδιάµεσο κρίκο τον τοµέα της 
τυποποίησης-µεταποίησης και παραγωγής προϊόντων διατροφής υψηλής 
προστιθέµενης αξίας,” 
Συµπλήρωση του απαραίτητου-σηµαντικού ρόλου της µεταποίησης-
τυποποίησης στην επιθυµητή διασύνδεση πρωτογενούς τοµέα µε τον 
τουρισµό, ώστε να επιτευχθεί πράγµατι αύξηση της προστιθέµενης αξίας 
των προϊόντων του α' γενούς τοµέα που καταναλώνται από τις τουριστικές 
επιχειρήσεις της Κρήτης. 
 
Η συνεργασία τουρισµού και γεωργίας δεν µπορεί να γίνει σε µεγάλη 
έκταση. 
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Μπορεί να γίνει: 1) είτε σε επιλεγµένες περιοχές –κυρίως της ενδοχώρας 
και του νότου-  µέσω του τουρισµού υπαίθρου και του αγροτουρισµού, 
µορφές εναλλακτικού τουρισµού που δεν κατονοµάζονται ρητά στην 
πρόταση αναθεώρησης (µάλλον υπονοούνται στην παρ. Γ7.3.) και δεν 
αποκτούν αυτόνοµη χωρική υπόσταση (αφού και στον ορεινό χώρο 
επιτρέπονται οργανωµένοι υποδοχείς), 2) είτε από πολύ µεγάλες 
τουριστικές επενδύσεις και µόνο εάν οι ίδιες επιλέξουν να συµπεριλάβουν 
στο προϊόν που προσφέρουν τέτοιου είδους πλεονέκτηµα, µε πιθανή 
επιλογή να αναλάβουν οι ίδιες και την παραγωγή των προϊόντων. 
 

 
12. Ελεγχόµενη ανάπτυξη πιλοτικών (*) και παραγωγικών εφαρµογών ΑΠΕ στην  
Κρήτη (**). Αδειοδοτούνται και υποστηρίζονται θεσµικά µόνον όσες δράσεις 
πληρούν  
τις προϋποθέσεις για εξασφάλιση συνθηκών βιώσιµης ανάπτυξης (***)και 
διαθέτουν  
αξιόπιστο περιβαλλοντικό υπόβαθρο.(****) 
Συµπληρώνονται κατάλληλα µε µικρής κλίµακας παρεµβάσεις οι διατάξεις του 
ισχύοντος Ειδικού Πλαισίου, ώστε να παρέχουν αξιόπιστες απαντήσεις στις νέες 
συνθήκες που καθηµερινά  
διαµορφώνονται, όπου εκτιµάται µε βεβαιότητα ότι πλέον η ενέργεια από ΑΠΕ θα  
παράγεται σε χωρικές συγκεντρώσεις αρκετά µεγαλύτερης κλίµακας και  
διαφορετικού -από το έως σήµερα- προφίλ επενδυτών (συνεταιριστικές µορφές,  
αυτοδιοικητικοί οργανισµοί, τράπεζες, κλπ.) (*****).  
 

(*)Οι εφαρµογές ΑΠΕ στην Κρήτη έχουν προ πολλού πάψει να είναι 
πιλοτικές, όπως υποδηλώνει και η εκτίµηση ότι «πλέον η ενέργεια από ΑΠΕ 
θα παράγεται σε χωρικές συγκεντρώσεις αρκετά µεγαλύτερης κλίµακας...» 
Η επιλεκτική αδειοδότηση από τις υπηρεσίες µε τα κριτήρια που 
αναφέρονται είναι ουσιαστικά ανέφικτη. 
 
(**) ΠΡΟΣΘΗΚΗ-παρεµβολή:µέχρι 1 MW 
∆εν θέλουµε η Κρήτη να αποτελέσει χώρο πειραµάτων ΑΠΕ και 1 MW είναι 
αρκετή ισχύ για πιλοτικές εφαρµογές 
 
(***) ΠΡΟΣΘΗΚΗ-παρεµβολή:και χωροθετούνται σε δοµηµένο περιβάλλον 
ή σε αποκλειστικά εκτός περιβαλλοντικά προστατευόµενες περιοχές και 
χωρίς να έρχονται σε σύγκρουση µε άλλες χρήσεις γης ή φυσικούς πόρους 
 
(****) ∆ιαγράφεται: “διαθέτουν αξιόπιστο περιβαλλοντικό υπόβαθρο” 
∆ιαγράφεται µια γενική έκφραση και εξειδικεύεται ώστε να εξασφαλίσει 
πραγµατικά την βιώσιµη ανάπτυξη µε παράλληλη προστασία του 
περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων 
 
(*****)∆ιαγραφή: “όπου εκτιµάται ......... τράπεζες κλπ.)” 
 γιατί δεν είναι αποδεκτό για το µοντέλο που θέλουµε για την Κρήτη 
 

 
13. Η παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ (*) χωροθετείται στις ευρύτερες ζώνες των  
ενεργειακών κόµβων, στις κεφαλές των µεγάλων φραγµάτων και εντός των ορίων 
ευρέων χωρικών ενοτήτων, ενώ η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας κατοχυρώνει 
θεσµικά το ασφαλές ανώτατο όριο παραγωγής ενέργειας ανά Περιφέρεια της 
χώρας και ως εκ τούτου και της Κρήτης. 
 
Η υποστήριξη του στόχου ‘ισορροπηµένη εκµετάλλευση  
του αιολικού και του ηλιακού δυναµικού του νησιού µε ταυτόχρονη διατήρηση των  
φυσικών και µορφολογικών ιδιαιτεροτήτων του’, επιβάλλει τη διασύνδεση της  

*∆ΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ∆ΕΚΤΗ Η ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΕ 
(ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ)  ΣΕ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΝΑ ΝΟΜΟ.  
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΩΤΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΝΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΒΑΣΙΖΟΜΕΝΗΣ ΣΕ ΑΝΑΛΟΓΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣΜΕ ΚΡΙΤΙΡΙΑ 
ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ. 
 
Η χωροθέτηση όλων των αναφερόµενων έργων δε βασίζεται σε µελέτη 
ενεργειακού σχεδιασµού, αλλά ουσιαστικά «χωροθετεί» µια πολιτική 
αθρόας επέλασης έργων συµβατικών και ΑΠΕ, όπου µοιραία ο 
απολογισµός γίνεται κατόπιν εορτής. 
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Κρήτης µε την ηπειρωτική χώρα -µε βύθιση ενός ή δυο καλωδίων, των οποίων η  
θέση και το χρονοδιάγραµµα µένει να αποφασιστούν- και επιτρέπει την παραγωγή  
ενέργειας σε χαµηλότερο από σήµερα κόστος.  
 
Από το παρόν Πλαίσιο, όσον  
αφορά στη θέση των εγκαταστάσεων για το πόντισµα των καλωδίων διασύνδεσης  
της Κρήτης µε την Ηπειρωτική Χώρα, προκρίνονται εκείνες πλησίον των δυο νέων  
Ενεργειακών Κόµβων, στον Κορακιά Ηρακλείου και στην ευρύτερη περιοχή περί  
το Μαράθι Χανίων. 
 

 
Η εφαρµογή αυτής της πολιτικής µπορεί να πλήξει δραµατικά τη 
φυσιογνωµία της Κρήτης και το παραγωγικό της πρότυπο. 
 
Η χωροθέτηση περιοχών υποδοχής για µεγάλα έργα ΑΠΕ επιβαρύνει 
υπέρµετρα τις συγκεκριµένες περιοχές. 
 
Είναι αναγκαία µια νέα ενεργειακή πολιτική πριν γίνουν οποιεσδήποτε 
χωροθετήσεις στην Κρήτη και σε ολόκληρη τη χώρα, µετά από απολογισµό 
του τι έχει γίνει µέχρι σήµερα. 
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Β. ως προς τα βασικά χαρακτηριστικά, προτεραιότητες και  
στρατηγικές επιλογές του προτύπου χωρικής ανάπτυξης  
 
Προσδιορίζονται µε προοπτική δεκαπέντε (15) ετών, οι νέες προσπάθειες µε τις  
οποίες επιδιώκεται να επιτευχθεί το πρότυπο ολοκληρωµένης ανάπτυξης στον ίδιο  
τον χώρο της Περιφέρειας, προσπάθειες µάλιστα οι οποίες προωθούν τον ίδιο 
στόχο,  
αυτόν της ισότιµης ένταξής της στον ευρύτερο διεθνή, ευρωπαϊκό και εθνικό χώρο.  
Ιδιαίτερα προσδιορίζονται :  
 

 

B1: Βασικοί άξονες και πόλοι ανάπτυξης  
Για την ενίσχυση της οικονοµικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής στο χώρο της  
Κρήτης επιδιώκεται η πολυκεντρική οργάνωσή της, µε την προσπάθεια για  
µετασχηµατισµό του εξελισσόµενου -ολοένα και πιο συγκεντρωτικού- µοντέλου σε  
πολυπολικό, µε την υποστήριξη του πλέγµατος αξόνων και πόλων ανάπτυξης, 
που  
σταδιακά αρχίζουν να υλοποιούνται.  
 

 

Ενισχύεται προς τα δύο άκρα, ανατολικά προς Σητεία και δυτικά προς Καστέλι  
Κισσάµου, ο λειτουργικός ρόλος του υφιστάµενου βόρειου άξονα ανάπτυξης  
διαπεριφερειακής εµβέλειας,(*)  ώστε να υποστηριχθούν οι υφιστάµενες τάσεις και να  
προωθηθεί η συνεργασία της Κρήτης -πέραν της υφιστάµενης µε την Αθήνα  
/Πειραιά-, αφ’ ενός µε το πολυπολικό αναπτυξιακό νησιωτικό σύµπλεγµα Βορείου  
και Νοτίου Αιγαίου και τον ανατολικό θαλάσσιο άξονα ανάπτυξης της χώρας και αφ’  
ετέρου µε τον δυτικό άξονα ανάπτυξης της χώρας µέσω Καλαµάτας. Στον εσωτερικό χώρο 
της Κρήτης επιδιώκεται η διάχυση και η δηµιουργία νέου άξονα ανάπτυξης διαπεριφερειακής 
εµβέλειας, από Ρέθυµνο – Τυµπάκι – Μοίρες – Αγ. ∆έκα και από Ηράκλειο – Μοίρες - Αγ. 
∆έκα προς Ιεράπετρα- Παχιά Άµµο.(**) Το πλέγµα αυτό υποστηρίζεται από τα στρατηγικά 
δίκτυα οδικών µεταφορών και υποδοµών και διασυνδέεται µε τις διεθνείς και 
διαπεριφερειακές λιµενικές και αερολιµενικές πύλες της Κρήτης (***) και συγκεκριµένα 
συγκροτείται:  
 
. από τον χερσαίο άξονα ανάπτυξης εθνικής και διαπεριφερειακής εµβέλειας  
(Καστέλι Κισσάµου-Σητεία), που συµβαδίζει παράλληλα µε το βόρειο τµήµα του  
θεσµοθετηµένου διευρωπαϊκού δικτύου χερσαίων µεταφορών,  
. από τους επιδιωκόµενους να αναπτυχθούν χερσαίους άξονες διαπεριφερειακής  
εµβέλειας (Ηράκλειο - Άγιοι ∆έκα - Ιεράπετρα - Παχιά Άµµος και Ρέθυµνο - 
Τυµπάκι -Άγιοι ∆έκα), που ο πρώτος οδεύει παράλληλα µε το νότιο τµήµα του  
θεσµοθετηµένου διευρωπαϊκού δικτύου χερσαίων µεταφορών και ο δεύτερος  
υποστηρίζεται από τον προτεινόµενο µε µεταβατική διάταξη να ενταχθεί στο  

(*) Σωστή ενέργεια αλλά όχι επαρκής. 
 
 
 
 
(**) Στον νέο «άξονα ανάπτυξης διαπεριφερειακής εµβέλειας», 
να προστεθεί και το τµήµα Ιεράπετρα - Κουτσουράς - Λίθινες - 
Πισκοκέφαλο – Σητεία. 
 
(***) ΠΡΟΣΘΗΚΗ : Όσον αφορά τις βασικές πύλες εθνικών και 

διεθνών µεταφορών (θαλάσσιες και αεροπορικές) προτείνεται η 

ανάθεση µελέτης MasterPlan που θα στοχεύσει την 

αναδιοργάνωση του σηµερινού πλέγµατος λειτουργιών και θα 

προτείνει επιµέρους κόµβους κάλυψης των αναγκών της Κρήτης 

στις διαµορφούµενες εθνικές και διεθνείς γεωπολιτικές συνθήκες 

καθώς και στις τεχνολογικές εξελίξεις. 

 
 
 
(***) ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ   
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διευρωπαϊκό δίκτυο χερσαίων µεταφορών οδικό άξονα,  
. από τους υφιστάµενους θαλάσσιους άξονες σύνδεσης /’ανάπτυξης’ µε τον  
Πειραιά και την Αθήνα,  
. από τους προτεινόµενους να ενισχυθούν θαλάσσιους άξονες σύνδεσης  
/’ανάπτυξης’ µε Καλαµάτα/Γύθειο, Θεσσαλονίκη, Ερµούπολη/ Μυτιλήνη/  
Αλεξανδρούπολη και Ρόδο,  
. από τις διεθνείς λιµενικές πύλες Ηρακλείου και Σούδας, την διεθνούς εµβέλειας  
αερολιµενική πύλη Ηρακλείου και (***)την προτεινόµενη µε µεταβατική διάταξη ως διεθνούς 
εµβέλειας αερολιµενική πύλη Χανίων, την αερολιµενική πύλη διαπεριφερειακής εµβέλειας 
Σητείας, τις προτεινόµενες µε µεταβατική διάταξη διαπεριφερειακής εµβέλειας λιµενικές πύλες 
Καστέλι, Ρέθυµνο και Σητεία και τον εξειδικευµένο εµπορευµατικό λιµένα στο Τυµπάκι. 
 

τις προτεινόµενες µε µεταβατική διάταξη ως διεθνούς εµβέλειας 
αερολιµενικές πύλες Χανίων και Σητείας, τις προτεινόµενες µε 
µεταβατική διάταξη διαπεριφερειακής εµβέλειας λιµενικές πύλες 
Καστέλι, Ρέθυµνο και Σητεία , τους τουριστικούς λιµένες 
(κρουαζιέρας) Αγίου Νικολάου και Ιεράπετρας και τον 
εξειδικευµένο εµπορευµατικό λιµένα στον Νότο της Κρήτης, του 
οποίου η  θέση θα εξεταστεί όταν ωριµάσει η πρόταση. 
 
Στον Κόκκινο Πύργο να χωροθετηθεί  λιµάνι διαπεριφερειακής 
εµβέλειας µε εµπορική – επιβατική λειτουργία και σταθµό 
κρουαζιέρας. 

Επιδιώκεται ο συσχετισµός των εδαφικών περιοχών ενός ή οµάδας Καλλικράτειων  
∆ήµων µε οµοιογενή χαρακτηριστικά µε τα όρια των βιώσιµων αναπτυξιακών  
ενοτήτων και προσαρµόζονται µερικώς τα όρια αυτών του ισχύοντος ΠΠΧΣΑΑ. Με  
στόχο την υποστήριξη του σταδιακού µετασχηµατισµού του αστικού συστήµατος της 
περιφέρειας σε πολυκεντρικό, επιλέγονται ως κεντρικοί αστικοί πόλοι των ενοτήτων, βάσει 
συγκριτικών πλεονεκτηµάτων, οικιστικά κέντρα (κατά κύριο λόγο 6ου επιπέδου - έδρα 
Καλλικράτειου ∆ήµου και άνω) µε διακεκριµένο ρόλο στον αναπτυξιακό σχεδιασµό, τα οποία 
οργανώνουν τις περιοχές επιρροής τους. 
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Αναθεωρείται όπου αυτό απαιτείται και επαναπροσδιορίζεται το 
θεσµοθετηµένο ήδη στο ισχύον Πλαίσιο πολυκεντρικό πρότυπο χωρικής 
ανάπτυξης, µε την εξειδίκευση του ειδικού ρόλου όχι µόνον των σηµαντικών 
πόλεων της Κρήτης, αλλά και των µικρότερων οικιστικών κέντρων, µε 
συναφείς υποστηρικτικές υποδοµές, ώστε να δηµιουργούνται πλέγµατα, τα 
οποία σκοπό έχουν να υποστηρίξουν τη νέα σχέση συνεργασίας πόλεων και 
υπαίθρου και να καταστήσουν τον χώρο συνολικά ελκυστικό, µε άξονες 
αναφοράς την έρευνα και τεχνολογία, τον πολιτισµό, την παραγωγή και 
πιστοποίηση γεωργοπεριβαλλοντικών προϊόντων, το φυσικό και πολιτιστικό 
περιβάλλον, τον ποιοτικό τουρισµό. Προσαρµόζεται το σύστηµα των κυρίων 
πόλων ανάπτυξης της Κρήτης στην κατηγοριοποίηση του Γενικού Πλαισίου, ως 
εξής:  
 
. Πρωτεύοντες εθνικοί πόλοι διαπεριφερειακής ακτινοβολίας: Ηράκλειο και 
Χανιά, ως οικιστικά κέντρα 2ου επιπέδου,  
 
. ∆ευτερεύον εθνικός πόλος διαπεριφερειακής εµβέλειας: Ρέθυµνο, ως 
οικιστικό κέντρο 3ου επιπέδου. Η αναβάθµιση δεν προβλέπεται από το Γενικό 
Πλαίσιο και ως εκ τούτου περιλαµβάνεται στις µεταβατικές διατάξεις,(*1)  
 
. Πρωτεύοντες πόλοι περιφερειακής εµβέλειας: Άγιος Νικόλαος(**) , Ιεράπετρα 
και Σητεία, κέντρα ενδοπεριφερειακών αναπτυξιακών ενοτήτων και αστικά 
κέντρα >10.000 κατοίκων, ως οικιστικά κέντρα 5ου επιπέδου,(^1)  
 
. Πόλοι ανάπτυξης µε ειδικό εθνικό και περιφερειακό ρόλο: Καστέλι Κισσάµου,  
Σούδα και Τυµπάκι, ως οικιστικά κέντρα ενδοπεριφερειακών αναπτυξιακών  
ενοτήτων - 6ου επιπέδου ενισχυµένου,  
 
. ∆ευτερεύοντες πόλοι περιφερειακής εµβέλειας και συνεργαζόµενα οικιστικά  
κέντρα: (Σχόλιο *2)(1) Νεάπολη / Τζερµιάδο, (2) Λιµήν Χερσονήσου / Μάλια µε 
τις Γούρνες, (3) Άνω Βιάννος / Αρκαλοχώρι  µε τον Ευαγγελισµό, (4) Νέα 
Αλικαρνασσός, Γάζι, Πεζά µε το Ηράκλειο, (5) Άγιοι ∆έκα / Μοίρες µε το 
Τυµπάκι και τον Πύργο (6) Ανώγεια µε το Πέραµα, (7) Αγία Φωτεινή, (8) Σπήλι, 
(9) Χώρα Σφακίων / Βάµµος µε Βρύσες, (10) Γεράνι µε τα Χανιά, (11) 
Παλαιόχωρα / ‘Έλος µε Κάντανο και µε Καστρί, ως κύρια οικιστικά κέντρα 6ου 
και 7ου επιπέδου.  
Εξειδικεύεται εκ νέου η στρατηγικής κατεύθυνσης πρωτοβουλία για τον 
εµπλουτισµότων πόλεων της Κρήτης µε λειτουργίες ευρύτερης εµβέλειας, µε 
στόχο την αναβάθµισή τους και την εξειδίκευση του σηµερινού (Ηράκλειο, 
Χανιά), αλλά και την υποστήριξη του µελλοντικού διαπεριφερειακού και 
ενδοπεριφερειακού ρόλου τους (Ρέθυµνο, Άγιος Νικόλαος, Ιεράπετρα και 
Σητεία), ως εξής:  

ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : 
 
Προτείνεται να δοθεί έµφαση όχι στους πόλους αλλά στους άξονες ανάπτυξης 
κατά µήκος των οποίων υπάρχουν οι πόλοι ανάπτυξης και να υπάρχει η 
δυνατότητα ένταξης εθνικής ή περιφερειακής σηµασίας λειτουργιών κατά 
µήκος των αξόνων αυτών. 
 
Επίσης, αντί για την αυστηρή ιεράρχηση των οικισµών, προτείνεται να 
εντοπιστούν «οµάδες – συστήµατα συνεργαζόµενων οικισµών» ανά 
Αναπτυξιακή Ενότητα ή Υποενότητα Οικιστική Ενότητα (βλ. κεφ. Γ4) µε 
πραγµατικές – ουσιαστικές διασυνδέσεις).   
 
(*1)(*) Να τροποποιηθεί ως :  
∆ευτερεύοντες εθνικοί πόλοι διαπεριφερειακής εµβέλειας: Ρέθυµνο, ως 
οικιστικό κέντρο 3ου επιπέδου και ∆ίκτυο τριών αστικών κέντρων  Λασιθίου 
(Άγιος Νικόλαος-Ιεράπετρα-Σητεία) ως αναπτυγµένο µε αστική γεωγραφικά 
ισοκατανεµηµένη διασπορά τρίπολο διαπεριφερειακής εµβέλειας µε υψηλή 
συµπληρωµατικότητα δραστηριοτήτων και υποδοµών µε εξειδίκευση στον 
τουρισµό. (Ιστορικό τουριστικό κέντρο- Κέντρο παραγωγής πρώιµων 
κηπευτικών- Νέα αερολιµενική πύλη διεθνούς εµβέλειας αντίστοιχα) . Η 
αναβάθµιση δεν προβλέπεται από το Γενικό Πλαίσιο και ως εκ τούτου 
περιλαµβάνεται στις µεταβατικές διατάξεις, 
 
 Ο ρόλος του ∆ικτύου των  τριών αστικών κέντρων  Λασιθίου (Άγιος 
Νικόλαος-Ιεράπετρα-Σητεία)έχει χαρακτηριστικά διαπεριφερειακής – εθνικής 
εµβέλειας στον τοµέα του Τουρισµού και της τουριστικής εκπαίδευσης. Ο Αγιος 
Νικόλαος, η Ιεράπετρα και η Σητεία µπορούν να λειτουργήσουν 
συµπληρωµατικά (µε τους διακριτούς ρόλους των όπως περιγράφονται στην 
µελέτη).  – Ιεράπετρα, κέντρο παραγωγής γεωργικών προϊόντων ποιότητας και 
κέντρο δηµιουργίας γεωργοπεριβαλλοντικής συνείδησης, µε άξονα αναφοράς 
την Κρήτη και εκπαιδευτικό κέντρο ανανεώσιµων πηγών ενέργειας , και Σητεία 
– πύλη εισόδου µε λιµάνι και αεροδρόµιο και κέντρο έρευνας των συνθηκών 
φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος στη λεκάνη της νοτιοανατολικής 
Μεσογείου)  ως οµάδα οικισµών που αποτελεί εθνικό πόλο ανάπτυξης 
διαπεριφερειακής εµβέλειας. Στην οµάδα αυτή σηµαντικό ρόλο διαδραµατίζει 
και η Νεάπολη, ως ιστορική έδρα του ∆ήµου Αγίου Νικολάου, ως παλαιά 
πρωτεύουσα του Νοµού, Εδρα Πρωτοδικείου και Μητρόπολης,  και ως το 
σηµαντικότερο αστικό κέντρο του Νοµού µέχρι την δεκαετία του 50.  
 
Στον ∆ήµο Αγίου Νικολάου (στην παραλιακή ζώνη) λειτουργούν   ξενοδοχεία 
και ενοικιαζόµενα δωµάτια µε 21.000 περίπου νόµιµες κλίνες  Μεγάλο 
ποσοστό των κλινών είναι  σε ξενοδοχεία 4 – 5 αστέρων.   
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1. Ηράκλειο, αστικό κέντρο µε Πανεπιστηµιακά και Ερευνητικά Ιδρύµατα, 
πόλος διεθνούς, ευρωπαϊκής και διαπεριφερειακής ακτινοβολίας.  
 
2. Χανιά, αστικό κέντρο µε Πανεπιστηµιακά και Ερευνητικά Ιδρύµατα, πόλος  
ευρωπαϊκής, µεσογειακής και διαπεριφερειακής ακτινοβολίας, 
 
3. Ρέθυµνο, αστικό κέντρο µε Πανεπιστηµιακά και Ερευνητικά ιδρύµατα, πόλος  
ιστορίας, αρχαιολογίας και πολιτισµού, πόλος ευρωπαϊκής και 
διαπεριφερειακής ακτινοβολίας,  
 
4. Άγιος Νικόλας, Ιεράπετρα, αστικά κέντρα µε Τµήµατα ΤΕΙ ή και παραγωγικές  
σχολές εθνικής ακτινοβολίας και 
 
5. Σητεία, αστικό κέντρο µε Ερευνητικό Τµήµα εθνικής ακτινοβολίας.  
Στη Γαύδο λειτουργεί ήδη και απαιτείται να υποστηριχθεί περαιτέρω 
Ερευνητικό τµήµα του Πανεπιστηµίου Κρήτης.(*3)  
 
Προωθείται ο εµπλουτισµός του δικτύου των αστικών κέντρων της Κρήτης, µε  
δηµιουργία ή και ενίσχυση υφισταµένων δικτύων συνεργασίας, µε πόλεις των  
γειτονικών Χωρών, που συνδέονται µε τους επιλεγµένους αναπτυξιακούς 
άξονες και µε στόχο να εντάσσονται οργανικά στα διευρωπαϊκά δίκτυα 
συνεργασίας για την εξισορροπηµένη και πολυκεντρική χωρική ανάπτυξη και 
για πόλεις (και αστικούς σχηµατισµούς) δυναµικές, ελκυστικές και 
ανταγωνιστικές.  

 
Η πρόταση για τον χαρακτηρισµό του δικτύου των αστικών κεντρων Αγίου 
Νικολάου - Ιερτάπετρας και Σητείας ως «∆ευτερεύων εθνικός πόλος 
διαπεριφερειακής εµβέλειας» µε εξειδίκευση στον τουρισµό ενισχύεται από τον 
χαρακτηρισµό τους ως αστικά κέντρα µε Τµήµατα ΤΕΙ ή και παραγωγικές 
σχολές εθνικής ακτινοβολίας .  
 
Στην  Αναπτυξιακή Ενότητα Αγίου Νικολάου περιλαµβάνεται ο ∆ήµος 
Οροπεδίου Λασιθίου, που αποτελεί ειδική περίπτωση αποµονωµένου και 
ορεινού ∆ήµου µε σηµαντική παραγωγή αγροτικών και κτηνοτροφικών 
προιόντων, µε δυνατότητες ποιοτικής αναβάθµισης και άρδευσης από 
υφιστάµενες λιµνοδεξαµενές  ∆ιαθέτει σηµαντικές δυνατότητες ανάπτυξης 
πολιτιστικού - φυσιολατρικού – ορειβατικού τουρισµού (το σπήλαιο ∆ικταίον 
Αντρον, ορεινά τοπία εξαιρετικού ενδιαφέροντος, ύπαρξη ορειβατικού 
καταφυγίου). Επίσης υπάρχει δυνατότητα ανάπτυξης Β’ κατοικίας εντός των 

ορίων των υφιστανένων οικισµών με κατεύθυνση την ποιότητα, με 

αποκατάσταση και παραδοσιακών κτιρίων ή και συνόλων, στις παρυφές των 

ορεινών όγκων της Δίκτης και στο Οροπέδιο. 
 
(Σχόλιο *2): Η συνεργασία θα πρέπει να αναφέρεται µεταξύ αναπτυξιακών 
ενοτήτων ή υποενοτήων και όχι µεταξύ συγκεκριµένων οικισµών.  Στο πλαίσιο 
αυτής της οπτικής παραθέτουµε τα παρακάτω σχόλια και ζητούµε να 
επανεξεταστεί η παράγραφος αυτή: 
 
Σηµαντικό πόλο τουριστικής δραστηριότητας αποτελεί επίσης η Αναπτυξιακή 
Υποενότητα Χερσονήσου, (βλ. Κεφ. Γ4), δηλ η περιοχή του νέου  ∆ήµου  
Χερσονήσου (Μάλια, Χερσόνησος, Γούβες, Γούρνες, Κοκκίνη Χάνι., Καρτερός). 
Ο νέος δήµος Χερσονήσου είναι ένας από τους πλέον δηµοφιλείς και 
ανεπτυγµένους τουριστικούς προορισµούς της Κρήτης αλλά και της χώρας.  
 
Σύµφωνα µε την απογραφή του 2011, έχει µόνιµο πληθυσµός 26,717 κατ. και 
πραγµατικό πληθυσµό 53.337 (!!!) κατ. Επίσης διαθέτει 54.163 κλίνες κύριων 
τουριστικών καταλυµάτων το 2010 (στοιχεία Ξενοδοχειακού Επιµελητηρίου). 
Αρα το καλοκαίρι ο πληθυσµός υπερβαίνει τις 80.000 κατοίκους (χωρίς τους 
εργαζόµενους που µετακινούνται), Οι 54.000 κλίνες αντιστοιχούν σε περίπου 
25% των κλινών της Κρήτης, 73% του νοµού Ηρακλείου και περίπου 6,5% της 
Ελλάδας. Είναι εµφανής η εθνική και διαπεριφερειακή σηµασία του τουρισµού 
στην περιοχή τόσο σαν οικονοµική δραστηριότητα όσο και σαν φορέας 
κοινωνικών και περιβαλλοντικών αλλαγών. Μεγάλο ποσοστό των κλινών είναι 
σε ξενοδοχεία 4-5 αστέρων (33.500 κλίνες – 62 %).  Μπορεί να θεωρηθεί ως 
αντιπροσωπευτικό δείγµα των τουριστικά ανεπτυγµένων περιοχών της 
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Ελλάδος αλλά και της Μεσογείου. Επίσης µπορεί να θεεωρηθεί ως αυτοτελής 
Οικιστική Ενότητα (και όχι ως υποενότητα της Οικιστικής Ενότητας Ηρακλείου) 
και να χαρακτηριστεί «∆ευτερεύων εθνικός πόλος διαπεριφερειακής εµβέλειας» 
µε εξειδίκευση στον τουρισµό.  
 
Η Αναπτυξιακή Ενότητα Αρκαλοχωρίου µε υποενότητες τους ∆ήµους Μινώα 
Πεδιάδος και Βιάννου (βλ. κεφ. Γ4) αποτελεί τον χώρο υποδοχής του Νέου 
∆ιεθνούς Αεροδροµίου. Οι οικισµοί του ∆ήµου Μινώα µαζί µε τους οικισµούς 
του ∆ήµου Βιάννου να θεωρηθούν ως «οµάδα συνεργαζόµενων οικισµών» 
διαπεριφερειακής εµβέλειας µα κύρια χαρακτηριστικά την υποδοχή του Νέου 
∆ιεθνούς Αεροδροµίου και την παραγωγή ποιοτικών αγροτοπεριβαλλοντικών 
προιόντων.  
 
Η Αναπτυξιακή Ενότητα Μοιρών (∆ήµοι Φαιστού, Γόρτυνας και πρώην ∆ήµος 
Αστερουσίων) να αναβαθµιστεί και ως πύλη εισόδου διαπεριφεριακής 
εµβέλειας µε τις προτάσεις (α) για την αξιοποίηση του αεροδροµίου Τυµπακίου 
και (β) για χωροθέτηση λιµανιού στον Κόκκινο Πύργο (τουριστικό – εµπορικό – 
κρουαζιέρας).  
 
(*3) Να διορθωθεί ως εξής:  
4. Άγιος Νικόλας, Ιεράπετρα, αστικά κέντρα µε Τµήµατα ΤΕΙ ή και παραγωγικές  
σχολές εθνικής ακτινοβολίας ,πόλοι Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Πολιτισµού 
πόλοι ευρωπαϊκής και διαπεριφερειακής εµβέλειας και  
5. Σητεία, αστικό κέντρο µε τµήµατα ΤΕΙ και Ερευνητικό Τµήµα εθνικής 
ακτινοβολίας . πόλος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Πολιτισµού, πόλος 
ευρωπαϊκής και διαπεριφερειακής εµβέλειας. 
 

B2: Ευρείες ζώνες ανάπτυξης αστικών δραστηριοτήτων  
 
Σηµαντική προτεραιότητα, µε συµβολική σηµασία για την εδαφική συνοχή του 
χώρου  
της Κρήτης, αποτελεί η επίτευξη του στόχου για ανάσχεση των δυσµενών  
φαινοµένων από την συνεχιζόµενη άµετρη (*) κατανάλωση του χώρου, ως 
προϋπόθεση  
για την κατάκτηση του ποιοτικά διαφορετικού µοντέλου χωρικής ανάπτυξης.  
Η υλοποίηση αυτής της απαίτησης απαιτεί συντονισµένες ενέργειες και µέτρα, 
µε  
σκοπό να τεθούν όρια και να σταµατήσει η συνεχής επέκταση της οικιστικής 
χρήσης  
σε νέες περιοχές, εις βάρος γεωργικών, δασικών ή και άλλων θεωρητικά  
προστατευόµενων εκτάσεων, και να αναλαµβάνονται ποιοτικές παρεµβάσεις  
αναπλάσεων, για την αναβάθµιση του αστικού, του περιαστικού χώρου και του  

(*) Ορθότερα αντί για "άµετρη": άναρχη κατανάλωση του χώρου. 
 
(**) Η τήρηση της αρχής της «συµπαγούς πόλης» προυποθέτει την έγκαιρη 
έγκριση των εγκεκριµένων από τα ΓΠΣ – ΣΧΟΟΑΠ επεκτάσεων των σχεδίων 
πόλεων,  και το ότι επιτρέπεται η δόµηση εντός των ορίων των οικισµών. 
∆υστυχώς οι προϋποθέσεις αυτές δεν υπάρχουν διότι  
Α) Το ΥΠΕΚΑ .από το 2004 και µετά εµποδίζει συστηµατικά την έγκριση των 
σχεδίων πόλης (επεκτάσεων ή εντός εγκεκριµένων ορίων οικισµών). και 
οικοδοµικών συνεταιρισµών. Υπάρχουν δεκάδες παραδείγµατα έτοιµων 
µελετών για τις οποίες το ΥΠΕΚΑ κωλυσιεργεί συστηµατικά.  
Β)  Με την υπ. αρ. 1828/2008 Απόφαση του ΣτΕ, και την Εγκύκλιο 1/2010 
ΥΠΕΚΑ, τα οικόπεδα εντός ορίων οικισµών που δεν είχαν πρόσωπο σε 
κοινόχρηστο χώρο δεν µπορούν από την εγκύκλιο και µετά να οικοδοµηθούν 
(καθίστανται µη οικοδοµήσιµα). Τα οικόπεδα αυτά αποτελούν µεγάλο ποσοστό 
των οικοπέδων εντός οικισµών.  
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χώρου της υπαίθρου. Η εξειδίκευση των δράσεων για την εδαφική συνοχή 
αφορά  
στην τήρηση της αρχής της συµπαγούς πόλης (**) και του αποτελεσµατικού 
περιορισµού  
της εκτός σχεδίου δόµησης, νοούµενη ως κατεύθυνση στα εκπονούµενα και 
υπό  
ανάθεση ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ, καθώς και σε τυχόν αναθεωρήσεις των ήδη  
θεσµοθετηµένων. Ειδικά στη γεωργική γη (***)προωθείται ο δραστικός 
περιορισµός της  
εκτός σχεδίου δόµησης, σύµφωνα και µε τις κατευθύνσεις του ΓΠΧΣΑΑ και µε  
διαφοροποιηµένες διατάξεις για τις επιµέρους ζώνες, ανάλογα µε τον 
επιδιωκόµενο  
βαθµό προστασίας. Η κατά χωρικές ενότητες κατηγοριοποίηση της γεωργικής 
γης καθορίζεται σύµφωνα µε την οικεία νοµοθεσία.(****)  
 
Αποτελεσµατικός περιορισµός της εκτός σχεδίου δόµησης επιδιώκεται -ως  
κατεύθυνση επίσης στα εκπονούµενα και υπό ανάθεση ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ, 
καθώς και  
σε τυχόν αναθεωρήσεις των ήδη θεσµοθετηµένων- στις κρίσιµες παράκτιες 
περιοχές,  
ανάλογα µε τα προβλήµατα που εντοπίζονται αναλυτικά από τις υποκείµενες 
µελέτες.  
Προωθείται η θέσπιση µεγαλύτερων αρτιοτήτων σε ευαίσθητες κατηγορίες 
χρήσεων  
(δασικές εκτάσεις, γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας, κλπ.), όχι µόνον για 
την  
χρήση κατοικία, αλλά και για τις χρήσεις βιοτεχνία – βιοµηχανία, τουρισµός.  
 

 
Ως προυπόθεση για την δόµηση επιβάλλεται η έγκριση σχεδίου πόλης, η οποία 
είναι αδύνατον να γίνει µε την υφιστάµενη νοµοθεσία. Αποτέλεσµα είναι η 
απαγόρευση δόµησης σε µεγάλα τµήµατα εντός ορίων οικισµών.  
 
∆εν µπορεί να γίνει οποιαδήποτε συζήτηση για συµπαγή πόλη και για 
περιορισµό της δόµησης εκτός σχεδίου αν δεν υπάρχει σύντοµη διαδικασία 
έγκρισης σχεδίων πόλης και όσο παρεµποδίζεται η δόµηση εντός των ορίων 
των οικισµών. 

Επισηµαίνεται ότι µε τον Ν. 4269 ΦΕΚ 142/2014 «Χωροταξική και 
πολεοδοµική µεταρρύθµιση − Βιώσιµη ανάπτυξη», δεν είναι σαφές πως θα 
εγκριθούν οι εκκρεµείς πολεοδοµικές µελέτες. . Επίσης δεν έχουν εκδοθεί οι 
αποφάσεις για τον καθορισµό των νέων προδιαγραφών  που προβλέπονται 
για τα  Τοπικά Χωρικά Σχέδιά -Τ.Χ.Σ., (αντίστοιχα των Γ.Π.Σ. και 
Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π., άρθρο 7 παρ. 12) και για τις πολεοδοµικές µελέτες (Ρυµοτοµικά 
Σχέδια Εφαρµογής - Ρ.Σ.Ε., άρθρο 10-4δ. 

(***) Λόγω της νοµοθεσίας, στην πράξη η πλειοψηφία των εκτός σχεδίου 
οικοδοµήσιµων εκτάσεων χαρακτηρίζονται ως "Γεωργική Γη" από τις δ/σεις 
δασών. Άρα ο όρος έχει µία ευρύτερη ένιαια, και καλύτερα ο δραστικός 
περιορισµός της δόµησης να αναφέρεται στη "γεωργική γη υψηλής 
παραγωγικότητας" 
 
(****) Η κατηγοριοποίηση της γεωργικής γης δεν µπορεί να να γίνει αφού η 
σχετική νοµοθεσία είναι «παγωµένη» και δεν είναι θέµα του Υποκείµενου 
Σχεδιασµού όπως εσφαλµένα αναφέρεται σε άλλο σηµείο της Μελέτης αλλά 
αρµοδίων Υπηρεσιών (∆/ση Γεωργικής Ανάπτυξης). 
 
Αυτά καθορίζονται από την Εθνική Νοµοθεσία και καλύτερα να καθορίζονται σε 
αυτό το επίπεδο χωροταξικού σχεδιασµού µόνο από αυτήν. Άρα να αφαιρεθεί 
αυτή η αναφορά από το κείµενο. (όπως έχω ήδη αναφερει και παραπάνω). 

B3: Ευρύτερες χωρικές ενότητες  
 

 

Β3.1. Χωρικές ενότητες ανάπτυξης γεωργίας και λοιπού πρωτογενούς 
τοµέα.  
 
Προτείνονται ζώνες αναζήτησης της «γεωργικής γης πρώτης προτεραιότητας», 
οι οποίες περιλαµβάνουν εκτάσεις µε αρδευτικά δίκτυα και µε θερµοκήπια, τις 
αρδευόµενες µε άλλα µέσα εκτάσεις αλλά και τις µη αρδευόµενες, τους 
αµπελώνες, τους ελαιώνες, τις εκτάσεις µε σύνθετα συστήµατα καλλιέργειας, 
τις εκτάσεις µε οπωροφόρα δέντρα, καθώς και τις φυτείες µε σαρκώδεις 

 
(*1) Οι εκτάσεις που περιλαµβάνονται στην «γεωργική γης πρώτης 
προτεραιότητας» αποτελούν περίπου το σύνολο της γεωργικής γης.  Όµως 
σύµφωνα µε την µελέτη, (βλ. προηγούµενη παράγραφο Β2) «Η κατά χωρικές 
ενότητες κατηγοριοποίηση της γεωργικής γης καθορίζεται σύµφωνα µε την 
οικεία νοµοθεσία» η οποία όµως δεν είναι τώρα ενεργή. 
 
(*2) ΠΡΟΣΘΗΚΗ-παρεµβολή:“/ολοκληρωµένης διαχείρισης / µηδενικών 
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καρπούς. (*1) 
 
Προωθείται η σταδιακή στροφή της παραγωγής προς γεωργοπεριβαλλοντικά 
(*2) /βιολογικά προϊόνταυψηλής ποιότητας, µε την αξιοποίηση των συγκριτικών 
πλεονεκτηµάτων και της ποικιλίας των µικροκλιµάτων κάθε περιοχής και η 
αποτελεσµατική αντιµετώπιση των επιπτώσεων από την εκτεταµένη χωρικά 
γεωργική δραστηριότητα που, όπως ασκείται έως σήµερα -µε υπερβολική έως 
αλόγιστη χρήση λιπασµάτων, φυτοφαρµάκων και απολυµαντικών, µε 
προώθηση των θερµοκηπίων και των υποτροπικών, µε όρους που επιβάλλουν 
υπερβολική κατανάλωση ποσοτήτων νερού-, αποτελεί από τις σοβαρότερες 
αιτίες υποβάθµισης του περιβάλλοντος, µε επιπτώσεις στην υγεία του 
πληθυσµού και στους αποδέκτες. (*3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Προτείνεται η θεσµοθέτηση, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία και από τους  
αρµόδιους φορείς, ζωνών ελεγχόµενης και εναλλασσόµενης βόσκησης (*4)και  
προβλέπεται δέσµη µέτρων για την αντιµετώπιση της υπερβόσκησης, από την  
κτηνοτροφική δραστηριότητα της αιγοπροβατοτροφίας, η ανάπτυξη της οποίας  
(*5) εξακολουθεί να είναι εκτατική (*6) και ασκείται στις παρυφές των ορεινών 
όγκων. (*7) 
 
Προωθείται ο εκσυγχρονισµός των σηµαντικών κτηνοτροφικών µονάδων, µε 
στόχο να αντιµετωπιστούν οι επιπτώσεις από την ανεπαρκή διαχείριση των 
αποβλήτων τους.  
 
 
Επιδιώκεται η ιδιαίτερα περιορισµένη σήµερα ανάπτυξη των δραστηριοτήτων 

εκποµπών CO2 /” 
 
(*3) ΠΡΟΣΘΗΚΗ-παρεµβολή: Προτείνεται η προώθηση καλλιεργειών 
προσαρµοσµένων στις κλιµατολογικές και εδαφικές συνθήκες της 
περιοχής  (π.χ.  χαρουπιά, αµυγδαλιά, αρωµατικά φυτά, παραδοσιακά 
κτηνοτροφικά φυτά), παράλληλα µε την διάσωση  (επανάχρηση / 
βελτίωση) τοπικών ποικιλιών των καλλιεργούµενων φυτών, οι οποίες 
µπορεί να αποτελέσουν και τη βάση για προϊόντα χαµηλού ενεργειακού 
αποτυπώµατος και παράλληλα υψηλής προστιθέµενης αξίας, µέσω και του 
ενδεχόµενου χαρακτηρισµού τους ως προϊόντων ΠΟΠ ή ΠΓΕ (π.χ. Αγύγδαλο 
Μεραµπέλλου, ποικιλίες Μήλων ή/και Αχλαδιών Οροπεδίων Καθαρού Κριτσάς 
και Λασιθίου, Μήλα Κρουσώνα, Κεράσια Γερακαρίου, Κάστανο Χανίων κ.λπ.). 
Οι καλλιέργειες αυτές µπορούν να αξιοποιήσουν και γεωργικές περιοχές εκτός 
γεωργικής γης α' προτεραιότητας, σε εδάφη επικλινή, σχετικά βραχώδη, 
ηµιορεινά ή ορεινά, εξυπηρετώντας παράλληλα και το στόχο προστασίας των 
εδαφών από τη διάβρωση-ερηµοποίηση. Επίσης µπορεί να επιτευχθεί, υπό 
όρους, θετική συνέργεια µε την ανάπτυξη της κτηνοτροφίας σε γειτονικές 
περιοχές. 
 
Προτείνεται η µείωση της εξάρτησης του αγροτικού εισοδήµατος από τη 
µονοκαλλιέργεια της ελιάς (και δευτερευόντως του αµπελιού), ώστε να 
προστατευθεί αφενός το αγροτικό εισόδηµα και αφετέρου τα 
οικοσυστήµατα από τις επιπτώσεις µίας “επιδηµίας” (όπως π.χ. 
παλαιότερα η σχεδόν πλήρης εξαφάνιση της καλλιέργειας της αµυγδαλιάς στο 
Επάνω Μεραµπέλλο και του πλούτου που αυτή απέφερε, λόγω ασθενειών). Η 
πολιτική αυτή παράλληλης ανάπτυξης αρκετών διαφορετικών δενδρωδών 
καλλιεργειών, βελτιώνει προφανώς και τη βιοποικιλότητα και δηµιουργεί 
υγιέστερα και ανθεκτικότερα οικοσυστήµατα, ειδικά αν χρησιµοποιηθούν 
τοπικές ποικιλίες φυτών, µετά από ενδεχόµενη βελτίωσή τους . 
 
(*4) Για τη χωρική βελτίωση της Κτηνοτροφίας είναι σηµαντικό να 
δηµιουργηθούν Κτηνοτροφικά Πάρκα. Όµως δεν υπάρχει σχετική νοµοθεσία. 
 
(*5) Προσθήκη – παρεµβολή:ορθώς 
 
(*6) ΠΡΟΣΘΗΚΗ-παρεµβολή:  “ή το πολύ ηµιεκτατική” (αναφορά, ώστε να 
µπορούν να γίνονται µάντρες – κτηνοτροφικές µονάδες στεγασµένες, όπου 
είναι εφικτό περιβαλλοντικά & πολεοδοµικά – Πού??) 
(*7) ΠΡΟΣΘΗΚΗ-παρεµβολή: Προτείνεται παράλληλα η αναζήτηση 
«κτηνοτροφικής γης πρώτης προτεραιότητας», όπου θα µπορεί να 
συνδυαστεί η κτηνοτροφία µε την καλλιέργεια κτηνοτροφικών φυτών, 
κατάλληλων ανά περιοχή, µετά από εκπόνηση µελετών βοσκοϊκανότητας, 
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της  
παραδοσιακής αλιείας, µέσω και της ένταξής της στο εµπλουτισµένο 
τουριστικό  
προϊόν, όσο και των υδατοκαλλιεργειών µε περιβαλλοντικά συµβατές 
µεθόδους,  
µέσω της παραγωγής ποιοτικών προϊόντων για τις ανάγκες της 
δραστηριότητας  
εστίασης και µε διασφάλιση χωρικής συµβατότητας µε τις άλλες χρήσεις.  
 
Υποστηρίζεται η µεταλλευτική δραστηριότητα (βιοµηχανικά ορυκτά, 
ενεργειακές  
πρώτες ύλες, µεταλλικές ορυκτές πρώτες ύλες, µη µεταλλικά ορυκτά), 
σύµφωνα µε  
τις χωροταξικές κατευθύνσεις της Εθνικής Πολιτικής για την αξιοποίηση των  
Ορυκτών Πρώτων Υλών (Φεβρουάριος 2012), η οποία αναφέρεται ρητά στην  
διασφάλιση της δυνατότητας πρόσβασης στα κοιτάσµατα ΟΠΥ (έρευνα και  
εκµετάλλευση) και στην επίλυση ανταγωνισµού των χρήσεων γης. (*8) 
 
Προωθείται απότα υποκείµενα επίπεδα σχεδιασµού η θεσµοθέτηση λατοµικών 
περιοχών εξόρυξης αδρανών υλικών και η ένταξη των λατοµείων αδρανών 
εντός αυτών και περιορίζεται στα αναγκαία ο αριθµός και η θέση των 
λατοµικών περιοχών.  
 
(*9) 

που θα συµβάλλουν και στην αντιµετώπιση της υπερβόσκησης των φυσικών 
βοσκοτόπων.   
Προτείνεται η στήριξη εκτροφής των τοπικών ανά περιοχή φυλών  
αιγοπροβάτων (Σφακιανό, Ψηλορείτη, Αστερουσίων, ∆ίκτης-Σητείας), οι 
οποίες είναι προσαρµοσµένες να εκτρέφονται µε την σχετικά  “περιορισµένη” 
άγρια χλωρίδα για µεγάλο µέρος του έτους, έχοντας µικρότερη απαίτηση σε 
νερό και συµπληρώµατα τροφής από ότι “εισαγόµενες” φυλές. 
Προτείνεται πιλοτικά η ανάπτυξη-στήριξη µικτών αγροδασολιβαδικών 
συστηµάτων (π.χ. σε Οροπέδια όπως του Καθαρού, µε τη γύρω του περιοχή), 
έτσι ώστε η γεωργία µε την κτηνοτροφία να αποκτήσουν σχέση συνύπαρξης – 
θετικής συνέργειας, µιας και είναι αλληλένδετες διαδικασίες και όχι 
αποκοµµένες (Η γεωργία να τρέφει τα ζώα - Τα ζώα λιπαίνουν τη γη). Σε 
συνδυασµό µε βιολογική γεωργία-κτηνοτροφία, τα συστήµατα αυτά µπορεί να 
αποτελέσουν πρότυπο “κλειστού” συστήµατος παραγωγής ποιοτικών 
προϊόντων υψηλής προστιθέµενης αξίας.  
(*8) ΠΡΟΣΘΗΚΗ -Παρεµβολή :Ήδη έχουν θεσµοθετηθεί και λειτουργούν 
λατοµικές ζώνες, όπως αυτή στο ∆ήµο Αγίου Νικολάου (περιοχή Ταπών 
Κριτσάς). 
(*9)ΠΡΟΣΘΗΚΗ : Προωθείται η αποκατάσταση-φύτευση ή/και η αλλαγή 
χρήσης παλαιών λατοµείων που δεν λειτουργούν πλέον. (π.χ. σε θέατρα-
χώρους εκδηλώσεων ή σε χώρους υποδοχής ή/και µονάδες ανακύκλωσης 
υλικών από κατεδάφιση κτιρίων).  
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Β3.2 Χωρικές ενότητες ανάπτυξης ενέργειας από ΑΠΕ  
 
Από το παρόν Πλαίσιο, προκρίνεται και προωθείται η αρχή της 
συγκεντρωµένης  
ανάπτυξης των χρήσεων γης και των δραστηριοτήτων στον χώρο (συµπαγής 
πόλη,  
ΒΕΠΕ, περιορισµός της εκτός σχεδίου, κλπ.). Στα ίδια πλαίσια µε τις 
παραπάνω  
χρήσεις γης, η συγκέντρωση εγκαταστάσεων για παραγωγή ενέργειας νοείται 
ως  
‘γενική χρήση γης’ εντός των «ευρέων ζωνών αναζήτησης» για εγκατάσταση 
της  
συγκεκριµένης δραστηριότητας. Συνεπώς, επιδιώκεται η χωροθέτηση των  
εγκαταστάσεων παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ ως εξής: (1) στην ευρύτερη 
ζώνη  
των τριών ενεργειακών κόµβων της Κρήτης, (2) στις κεφαλές των φραγµάτων, 
για  
την ενεργειακή αξιοποίηση των ταµιευτήρων που υλοποιήθηκαν και αυτών που  
πρόκειται να υλοποιηθούν (αιολικά πάρκα και συστήµατα άντλησης /ταµίευσης) 
(*) και  
(3) σε «ευρείες χωρικές ενότητες αναζήτησης για εγκαταστάσεις ΑΠΕ», για τις  
περιοχές των οποίων έχουν ελεγχθεί τα εφικτά µεγέθη συνολικής 
εγκατεστηµένης  
ισχύος.(**)  
 
Αναµένεται εξίσου να υλοποιούνται εγκαταστάσεις αξιοποίησης όλων των 
µορφών ΑΠΕ (ενεργειακή αξιοποίηση των αστικών απορριµµάτων, (***) 
σύνδεση των µεταφορών µε ενεργειακές παραµέτρους, καθώς και υλοποίηση 
πιλοτικών εφαρµογών πολλαπλού σκοπού, όπως η άντληση - ταµίευση νερών 
µε χρήση ΑΠΕ και συµβατικής ηλεκτροπαραγωγής). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(*) ΠΡΟΣΘΗΚΗ- παρεµβολή: µε την χρήση του αρδευτικού νερού πάντα σε 
απόλυτη προτεραιότητα έναντι αυτού για παραγωγή ενέργειας και 
αποκλειστικά 
Γιατί για την Κρήτη ως ξηροθερµική και προς ερηµοποίηση περιοχή η 
πρωτογενής παραγωγή έχει προτεραιότητα έναντι της παραγωγής ενέργειας 
(**) ∆ιαγραφή: “των οποίων έχουν ελεγχθεί τα εφικτά µεγέθη συνολικής 
εγκατεστηµένης ισχύος”. 
Ο έλεγχος των µεγεθών αφορά µόνο ενεργειακά κριτήρια και είναι λάθος για 
ένα χωροταξικό σχεδιασµό που προκρίνει περιβαλλοντικά κριτήρια 
 
(***) ∆ιαγραφή: “ενεργειακή αξιοποίηση των αστικών απορριµµάτων” 
Έχει ήδη απορριφθεί από τον Περιφερειακό Σχεδιασµό ∆ιαχείρισης 
Απορριµµάτων Κρήτης και απορούµε γιατί επαναφέρει την συγκεκριµένη 
πρόταση. 
Στην ενότητα αυτή έχω ήδη αναφερθεί. 
Αυτό που χρειάζεται να τονίσουµε ότι σε καµιά περίπτωση δεν πρέπει να 
συµπεριληφθεί στην αναθεώρηση «ενεργειακή αξιοποίηση των αστικών 
απορριµµάτων» 
 
(****) ΠΡΟΣΘΗΚΗ- παρεµβολή: Με το σύνολο παραγόµενης ενέργειας από 
µεγάλης κλίµακας ΑΠΕ να µην ξεπερνά την συνολική κατανάλωση της Κρήτης. 
 
Η ΡΑΕ δεν έχει µέχρι σήµερα θεσπίσει όριο παραγωγής καθώς και τα κριτήρια 
της είναι µόνο την ασφάλεια του δικτύου και όχι χωροταξικά, κοινωνικά και 
περιβαλλοντικά και επίσης τα 2.095 MW που θέτει το παρόν προκύπτουν µόνο 
µε ενεργειακά κριτήρια 
 
Ειδικά η περιοχή ανάπτυξης ΑΠΕ του δυτικού Λασιθίου Λασ_Α, πρέπει να 
καταργηθεί γιατί χωροθετείται εντός δασωµένης περιοχής µε Πεύκα και 
Βελανιδιές, εντός Καταφυγίου Άγριας Ζωής, εντός ΙΒΑ (ImportantBirdArea) 
που και αυτές τις περιοχές το ΣτΕ αναγνωρίζει την αξία τους και την ανάγκη 
Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης για την εγκατάσταση Ανεµογεννητριών, 
εντός περιοχής Β1 µε περιθώρια ανάπτυξης ειδικού και εναλλακτικού 
τουρισµού από την παρούσα Μελέτη και διέρχεται και το Ευρωπαϊκό µονοπάτι 
Ε4 και απορούµε µε ποια χωροταξικά κριτήρια έγινε αυτή η επιλογή! 
Επίσης πρέπει να καταργηθεί και η περιοχή στο δήµο Μαλεβιζίου διότι 
υπάρχει καταφύγιο άγριας ζωής αλλά και αρχαιολογικοί χώροι. 
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Β3.3 Χωρικές ενότητες αστικής/ οικιστικής/ τουριστικής ανάπτυξης και  
παραθεριστικής κατοικίας  
 
Οι ευρύτερες χωρικές ενότητες όπου αναπτύσσονται η αστική/ οικιστική 
/τουριστική δραστηριότητα και η δραστηριότητα της παραθεριστικής κατοικίας 
εν πολλοίς ταυτίζονται και εντοπίζονται στις κρίσιµες παράκτιες περιοχές και 
χαρακτηρίζονται  
συνήθως από ιδιαιτέρως έντονο ανταγωνισµό χρήσεων γης και οικονοµικών  
δραστηριοτήτων. Ειδικά η τουριστική δραστηριότητα αναπτύσσεται κυρίαρχα 
στη  
βόρεια παράκτια ζώνη ως «µορφή µαζικού µονοθεµατικού τουρισµού». 
Επιλέγονται  
ως πρότυπο εξέλιξης της τουριστικής δραστηριότητας οι ήπιες µορφές  
πολυθεµατικού τουρισµού, εναλλακτικού και ποιοτικά αναβαθµισµένου τύπου 
στα  
ορεινά και ηµιορεινά σύνολα ή µορφές τουρισµού ενταγµένες σε 
οργανωµένους  
υποδοχείς, σύµφωνα µε το Ειδικό Πλαίσιο. Στην υπεραναπτυγµένη βόρεια 
ακτή επιδιώκεται η ανάληψη δράσεων αποφόρτισης των υψηλών πιέσεων και  

 
(*) Εκτιµάται ότι ο τρόπος που αναφέρεται και η ορολογία που χρησιµοποιεί ο 
µελετητής για τον τουρισµό είναι αδόκιµη και ασαφής. Ορθότερο θα ήταν να 
ανέφερεται "θετικά" στο "να προωθούνται ειδικές και εναλλακτικές µορφές 
τουρισµού" και να αφαιρεθεί το "αποφεύγεται στο µέτρο....µαζικού τουρισµού". 
Η έκφραση να "... αποφεύγεται στο µέτρο του δυνατού η έγκριση αιτηµάτων..." 
δεν έχει να κάνει µε χωροταξικό σχεδιασµό και υπεισέρχονται πολλά 
υποκειµενικά κριτήρια. Το πρώτο µέρος της πρότασης θεωρούµε ότι καλύπτει 
επαρκώς το ζητούµενο. 
 

Το ισχύον «Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης 

για τον Τουρισµό και της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 

αυτού» (ΦΕΚ 1138 Β’/11-6-2009) δεν προβλέπει απαγόρευση δόµησης κύριων 

τουριστικών καταλυµάτων, εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισµών, στις 

περιοχές κατηγορίας Β.  Αντιθέτως προβλέπει τους εξής περιορισµούς για την 

ανέγερση για τις περιοχές κατηγορίας Β (άρθρο 5 - Αναπτυσσόµενες 

τουριστικά περιοχές, που υποδιαιρούνται σε Β1, Β2 και Β3) .  
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αναβάθµισης του δοµηµένου χώρου και αποφεύγεται στο µέτρο του δυνατού η  
έγκριση νέων αιτηµάτων για ανάπτυξη µορφών µονοθεµατικού µαζικού 
τουρισµού. (*)Ηζήτηση για παραθεριστική κατοικία, στο βαθµό που αυτό είναι 
εφικτό, οδηγείται προς το εσωτερικό, στους πολυπληθείς ορεινούς και 
ηµιορεινούς οικισµούς. (**)  
 
Από το ισχύον Ειδικό Πλαίσιο του τουρισµού οριοθετούνται ζώνες τουριστικής  
ανάπτυξης και από το παρόν Περιφερειακό Πλαίσιο προβλέπεται εξειδίκευσή 
τους, στο πλαίσιο της διαδικασίας ανάδρασης. Οι κατευθύνσεις για τον λοιπό -
εκτός των ως άνω οριζόµενων ζωνών- παράκτιο «εκτός σχεδίου» χώρο είναι η 
θεσµοθέτηση διατάξεων, από τα υποκείµενα επίπεδα σχεδιασµού, ώστε να 
περιορίζεται αποτελεσµατικά η εκτός σχεδίου δόµηση για παραθεριστική 
κατοικία, µε διοχέτευσή της κατά το δυνατόν στο δίκτυο των οικισµών.(***) 
 

«Για όλες τις υπό το στοιχείο Β περιοχές του άρθρου 4 (αναπτυσσόµενες 

τουριστικά περιοχές) το όριο αρτιότητας για τη δόµηση κύριων τουριστικών 

καταλυµάτων, εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισµών, αυξάνεται από τα 

τέσσερα (4) στρέµµατα που ισχύουν σήµερα στα οκτώ (8) στρέµµατα, ενώ η 

µέγιστη πυκνότητα περιορίζεται από τις 10, 12 και 15 κλίνες / στρέµµα που 

ισχύουν σήµερα για ξενοδοχεία πέντε, τεσσάρων και τριών αστέρων αντίστοιχα 

σε 8, 9 και 10 κλίνες / στρέµµα». 

Η µελέτη προτείνει την αλλαγή του προτύπου στην ανάπτυξη της τουριστικής 

δραστηριότητας από «µονοθεµατικό τουρισµό (ήλιος, θάλασσα) σε 

«πολυθεµατικό  τουρισµό». ∆εν προσδιορίζεται µε ακρίβεια το περιεχόµενο του 

πολυθεµατικού τουρισµού ούτε και το είδος των τουριστικών καταλυµάτων  

που θα επιτρέπονται στις περιοχές αυτές σε σχέση µε την υφιστάµενη 

κατηγοριοποίησή τους. 

(**) να προστεθεί ότι : «Ο σχεδιασµός για παραθεριστική κατοικία σε 
οργανωµένες περιοχές, εκτός από την ενδοχώρα του νησιού σε ορεινούς και 
ηµιορεινούς οικισµούς, πρέπει να προβλέπεται και στις παράκτιες περιοχές ή 
στις περιοχές µε θέα θάλασσα, καθώς εκεί υπάρχει η µεγαλύτερη ζήτηση σε 
αυτό το είδος της αγοράς». 
 
(***) Αυτή η οδηγία (δηλ. το ότι η ζήτηση για παραθεριστική κατοικία, στο βαθµό 
που αυτό είναι εφικτό, οδηγείται προς το εσωτερικό, στους πολυπληθείς 
ορεινούς και ηµιορεινούς οικισµούς).δεν είναι γενικά εφαρµόσιµη. Η ζήτηση για 
παραθεριστική κατοικία σε παραλιακές περιοχές ή σε οικισµούς της ενδοχώρας 
προέρχεται από διαφορετικές κατηγορίες αγοραστών.  
Σε µεγάλο βαθµό σε περιοχές εκτός σχεδίου η ζήτηση είναι και για πρώτη και 
για παραθεριστική κατοικία. Και αυτό έχει να κάνει σε µεγάλο βαθµό µε 
ποιοτικά χαρακτηριστικά που δεν έχει η εντός σχεδίου και οικισµού 
οικοδοµήσιµη γη. Εκεί πρέπει να εστιαστεί η στρατηγική κατευθυνση του 
χωροταξικού για τη δόµηση: στα ποιοτικά χαρακτηριστικά όπως αραιότερη 
δόµηση, πανταχόθεν ελεύθερο σύστηµα, φύση, καλύτερη θέα προς τη 
θάλασσα, καλύτερο κλίµα, ησυχία. 
 
Άλλο θέµα είναι ότι σε πολλές περιπτώσεις το κόστος για τα δίκτυα υποδοµής 
που απαιτεί µία νέα κατοικία (ρεύµα-νερό-αποχέτευση) εντός οικισµού και 
εκτός σχεδίου είναι το ίδιο. Άρα πρέπει να δοθούν ουσιαστικά κίνητρα για τη 
δόµηση εντός οικισµού. 
 
(***) Να προστεθεί ότι : Οι παράκτιες ζώνες ήπιας οικιστικής/ τουριστικής και 
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προστασίας/ ανάδειξης φυσικών και πολιτιστικών πόρων, καθώς και οι ζώνες 

οργάνωσης πολυδραστηριοτήτων / ήπιας και οργανωµένης τουριστικής 

ανάπτυξης και ανάδειξης πολιτιστικών και φυσικών πόρων στους ορεινούς και 

ηµιορεινούς όγκους, πρέπει να προβλέπονται και στη νότια ακτογραµµή της 

Κρήτης. 

B4: Σηµειακές παραγωγικές δραστηριότητες εθνικής και περιφερειακής  
εµβέλειας  
 
Β4.1. Σηµειακές δραστηριότητες ανάπτυξης βιοµηχανίας – βιοτεχνίας  
Κατατάσσονται στις σηµειακές δραστηριότητες, στην κλίµακα θεώρησης του  
χωροταξικού σχεδιασµού, τα υφιστάµενα ΒΙΠΑ / ΒΙΟΠΑ / ΒΙΠΕ και ΒΕΠΕ, τα οποία θα  
µετασχηµατίζονται σταδιακά σε Επιχειρηµατικά Πάρκα τύπου Β, (*1) µε κατάλληλες  
προβλέψεις από τα υποκείµενα επίπεδα σχεδιασµού. Στρατηγική κατεύθυνση του  
επιδιωκόµενου πρότυπου χωρικής ανάπτυξης αποτελεί η άσκηση πολιτικής  
µετεγκατάστασης όλων των διάσπαρτων µονάδων, που βρίσκονται εκτός, καθώς και  
η εγκατάσταση των νέων µονάδων προς τους υφιστάµενους υποδοχείς  
«οργανωµένης µεταποιητικής δραστηριότητας», καθώς και προς αυτούς που  
πρόκειται να ιδρυθούν. Η θέσπιση αυστηρότερων όρων και περιορισµών για τις  
συγκεκριµένες δραστηριότητες (*2)στις διατάξεις της εκτός σχεδίου δόµησης (*3) 
αποτελεί σηµαντικό εργαλείο για την επίτευξη του στόχου. (*4)  
 
 Επιδιώκεται, επίσης, η περαιτέρω ανάπτυξη παραγωγικών και επιχειρηµατικών  
πρωτοβουλιών νοµικών προσώπων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα και ιδιωτών, για  
την εγκατάσταση µονάδων µεταποίησης κυρίως γεωργικών(*5) προϊόντων αλλά και  
γενικής µεταποιητικής δραστηριότητας στους θεσµοθετηµένους και  
προγραµµατισµένους υποδοχείς, οι οποίοι µε τη σειρά τους θα µετασχηµατιστούν  
σταδιακά σε Επιχειρηµατικά Πάρκα τύπου Γ (*6), µε κατάλληλες προβλέψεις από τα  
υποκείµενα επίπεδα σχεδιασµού.  
 
(*7) 
 
Προβλέπεται η δηµιουργία ειδικών ΒΕΠΕ, για την µετεγκατάσταση ή και εγκατάσταση 
των επικίνδυνων και οχλουσών µονάδων.  
 
 
Αναµένεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης, η ενίσχυση της πολιτικής  
µετεγκατάστασης, µε πιθανή περαιτέρω ενίσχυση των ποσοστών που παρέχονται  
στις επιχειρήσεις οι οποίες εγκαθίστανται σε Επιχειρηµατικά Πάρκα.  
 
(*8) 

Για την εγκατάσταση νέων µονάδων και την µετεγκατάσταση των 
υφισταµένων µονάδων υπήρξαν και υπάρχουν θεσµικά, νοµικά, 
φορολογικά  και γραφειοκρατικά προβλήµατα που πρέπει να 
επιλυθούν.  
 
(*1) ΠΡΟΣΘΗΚΗ-παρεµβολή: “τύπου Α ή Β ή Γ”. ∆ΕΝ µπορεί να 
µετασχηµαστούν όλα συλλήβδην σε τύπου Β (µέσης όχλησης). 
π.χ. η Βιοµηχανική Περιοχή του Ηρακλείου µπορεί να γίνει και Α (ως 
και υψηλής όχλησης µονάδες) και το Βιοτεχνικό Πάρκο Αγίου Νικολάου 
να παραµείνει Γ (χαµηλής όχλησης).  
 
(*2) ΠΡΟΣΘΗΚΗ-παρεµβολή:  “µε κατάλληλες  
προβλέψεις από τα υποκείµενα επίπεδα σχεδιασµού”. Η θέσπιση όρων 
εκ των άνω θα δηµιουργήσει προβλήµατα σε περιοχές που δεν  
προσφέρονται για δηµιουργία ΒΕΠΕ αλλά χρειάζονται κάποιες 
µεταποιητικές µονάδες π.χ. Σητεία 
 
(*3) ∆ΙΑΓΡΑΦΗ :  στις διατάξεις της εκτός σχεδίου δόµησης 
 
(*4)να γίνει προσθήκη ότι : Στις περιοχές της Κρήτης όπου υπάρχουν 

διάσπαρτες µονάδες µεταποίησης χαµηλής, µέσης και υψηλής όχλησης 

τόσο στον αστικό, όσο και στον περιαστικό χώρο των πόλεων, πρέπει 

να προβλέπεται η σχεδιασµένη οργάνωσή τους ως ΒΙΟΠΑ, ΒΕΠΕ ή  

ΒΙΠΑ αντίστοιχα. 

 
(*5) ΑΛΛΑΓΗ - ∆ΙΑΓΡΑΦΗ: “αγροτικώναντί γεωργικών “ 
 
(*6) ΠΡΟΣΘΗΚΗ-παρεµβολή: “τύπου Β ή Γ”. ∆ΕΝ µπορεί να 
αναπτυχθούν όλα συλλήβδην ως τύπου Γ (χαµηλής όχλησης). π.χ. 
Στην Νεάπολη προβλέπεται Μέσης Όχλησης περιοχή (Τύπου Β). 
Επίσης ειδικά οι γεωργικές βιοµηχανίες συνήθως πρέπει να 
επεξεργαστούν µεγάλες ποσότητες σε µικρό χρονικό διάστηµα, 
εποµένως µπορεί να φθάσουν τη µέση όχληση για να είναι οικονοµικά 
βιώσιµες. 
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(*7) ΠΡΟΣΘΗΚΗ: Παράλληλα επιδιώκεται η ανάπτυξη 
Επιχειρηµατικών Πάρκων Ειδικού Τύπου, µε έµφαση στις 
Τεχνοπόλεις, όπου εγκαθίστανται επιχειρηµατικές δραστηριότητες 
νέας και υψηλής τεχνολογίας, ερευνητικές και εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών και θερµοκοιτίδες 
επιχειρήσεων, µε κατάλληλες προβλέψεις από τα  
υποκείµενα επίπεδα σχεδιασµού και σε συνέργεια µε τα Εκπαιδευτικά 
& Ερευνητικά Ιδρύµατα της Κρήτης, της Ελλάδας και διεθνώς. 
 
Πρέπει να υπάρξει ρητή πρόβλεψη για τις Τεχνοπόλεις σε συνέργεια 
µε τα Εκπαιδευτικά & Ερευνητικά Ιδρύµατα – Κοινωνία & Οικονοµία 
της Γνώσης. Μπορεί να αποτελέσουν σηµεία προσέλκυσης υψηλής 
εξειδίκευσης επιχειρηµατιών – εργαζοµένων από όλη την Ευρώπη, σε 
συνδυασµό µε Τηλεεργασία, σε ωραίο περιβάλλον, µακριά από τα 
µεγάλα αστικά κέντρα (π.χ. στα Λακώνια δίπλα στο ΤΕΙ ή στην 
επέκταση ΒΙΟΠΑ Αγίου Νικολάου - ΕΒΕΛ). 
 
Καλύτερα το “αρµόδιο Υπουργείο” αντί “Ανάπτυξης” καθώς αλλάζει 
συνεχώς όνοµα) 
 
(*8) ΠΡΟΣΘΗΚΗ: “Εξαίρεση στην στρατηγική συγκέντρωσης 
µεταποιητικών δραστηριοτήτων εντός οργανωµένων υποδοχέων 
προβλέπεται, µετά από κατάλληλες προβλέψεις στα υποκείµενα 
επίπεδα σχεδιασµού, στις εξής 4 περιπτώσεις:  
 
 
β. εντός οικισµών (όχι τοπικών κοινοτήτων) µε σχετικά µικρό πληθυσµό 
(<2.000 κάτοικοι) επιτρέπεται να λειτουργούν / εγκατασταθούν  όχι 
µόνο επαγγελµατικά εργαστήρια χαµηλής όχλησης αλλά  και βιοτεχνίες 
σχετιζόµενες µε τη λειτουργία του οικισµού και την αγροτική του 
παραγωγή (π.χ. φούρνοι, εργαστήρια ζαχαροπλαστικής και τροφίµων 
εν γένει, ραφεία, ξυλουργεία, υποδηµατοποιεία, αγγειοπλαστεία, 
ελαιτριβεία, τυροκοµεία κ.λπ.) µε δυναµικότητα ως και το 50% του ορίου 
της χαµηλής όχλησης, όπως αυτό ορίζεται κάθε φορά από τη σχετική 
νοµοθεσία. Στους ίδιους µικρούς οικισµούς προτείνεται να διατηρηθούν, 
ακόµα και εντός παραδοσιακών οικισµών, υφιστάµενες µεταποιητικές 
δραστηριότητες, οι οποίες σχετίζονται µε την τοπική αγροτική 
παραγωγή κάθε περιοχής (π.χ. ελαιοτριβεία), ως και στο όριο της 
χαµηλής όχλησης. Η εξειδίκευση των επιτρεποµένων εγκαταστάσεων 
ανά οικισµό θα πρέπει να εξειδικευτεί στα υποκείµενα επίπεδα 
σχεδιασµοόυ, σύµφωνα µε τις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής. 
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γ. εντός κατοικιών (ακόµα και σε περιοχές αµιγούς κατοικίας) να 
υπάρχει η δυνατότητα άσκησης οικοτεχνικών “µεταποιητικών” 
δραστηριοτήτων µικρής κλίµακας (ραπτική, πλεκτική, παρασκευή 
τροφίµων κ.λπ.), χωρίς να απαιτείται αλλαγή χρήσης του ακινήτου για 
δραστηριότητες, που δεν χρησιµοποιούν εξοπλισµό µε ισχύ άνω του 
κάτω ορίου των επαγγελµατικών εργαστηρίων.    
 
δ. να µπορούν να ιδρυθούν επαγγελµατικά εργαστήρια 
παραδοσιακών τεχνών και παραγωγής ειδών διατροφής χαµηλής 
όχλησης εντός θεµατικών πάρκων ή/και εγκαταστάσεων 
διηµέρευσης τουριστών, που λαµβάνουν άδεια ως τέτοια από τον 
ΕΟΤ (ή άλλο αρµόδιο φορέα), χωρίς αναγκαστικά στην περιοχή να 
επιτρέπεται γενικά η χρήση “βιοτεχνία” (π.χ. σε περιοχή µε χρήση 
“τουρισµός-αναψυχή”). Κατ' αυτόν τον τρόποι µπορεί να εµπλουτιστεί-
διαφοροποιηθεί το παρεχόµενο “τουριστικό προϊόν” και σε 
περιοχές κοντά στις υποδοµές διανυκτέρευσης. Η εξειδίκευση των 
επιτρεποµένων εγκαταστάσεων ανά περιοχή θα πρέπει να γίνει κατά 
την τροποποίηση των ΣΧΟΟΑΠ, σύµφωνα µε τις ιδιαιτερότητες κάθε 
περιοχής και τη γειτνίαση ή µη µε αντίστοιχες υποδοµές στην ενδοχώρα 
– µη τουριστικά αναπτυγµένες περιοχές. 
 
Θα πρέπεινα υπάρξει πρόβλεψη για: 
-τις Αγροτικές Μεταποιητικές Μονάδες να µπορούν να ιδρυθούν κοντά 
ή µέσα στις περιοχές παραγωγής των αγροτικών α' υλών. Το ίδιο και 
για καθετοποιηµένες Οικοτεχνίες από κατά κύριο επάγγελµα αγρότες. 
- µεταποιητικές δραστηριότητες εντός µικρών οικισµών και τα 
παραδοσιακά επαγγέλµατα.  
Ο διαχωρισµός των χρήσεων γης δεν θα πρέπει να είναι απόλυτος, 
καθώς δηµιουργεί προβλήµατα διάσπασης παραγωγικών δοµών σε 
υφιστάµενους µικρούς οικισµούς, µε αποτέλεσµα την µετεγκατάσταση 
πληθυσµού σε παραγωγική ηλικία σε αστικά κέντρα λόγω µη 
δυνατότητας άσκησης επαγγελµατικής δραστηριότητας σε αυτούς.  
Παράλληλα ο πλήρης διαχωρισµός εµποδίζει στην πράξη την 
ανάπτυξη του αγροτουρισµού, στον οποίο η βιοτεχνία-επαγγελµατικό 
εργαστήριο-οικοτεχνία (είτε τροφίµων, είτε παραδοσιακών τεχνών-
τεχνικών), συνυπάρχει εξ ορισµού άµεσα ή γειτνιάζει µε την αγροτική 
ή/και κτηνοτροφική εκµετάλλευση  και πιθανές υποδοµές εστίασης ή/και 
διανυκτέρευσης.  
Το να αναπτύξουµε αγροτουρισµό εντός των ΒΙΟΠΑ θα ήταν µάλλον 
παράξενη επιλογή. 
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Θα πρέπει επίσης να υπάρξει πρόβλεψη για ΟΙΚΟΤΕΧΝΙΑ (µε τη 
σύµφωνη γνώµη υπηρεσιών υπεύθυνων για δηµόσια υγεία και 
ασφάλεια, όπως αυτό εκάστοτε προβλέπεται). Ανάγκη εν µέσω 
κρίσεως, προς διευκόλυνση των γυναικών κυρίως να αποκτήσουν 
κύριο ή συµπληρωµατικό εισόδηµα, χωρίς να χρειάζεται να έχουν 
χωριστή επαγγελµατική στέγη (µείωση κόστους έναρξης επιχείρησης). 
 
Τέλος πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη για µικρές βιοτεχνίες σε 
συνδυασµό µε την Τουριστική Νοµοθεσία (Κεντρα ∆ιηµέρευσης – 
Παραδοσιακών Τεχνών), τα οποία λογικά θα είναι και σε περιοχές µε 
χρήση αναψυχή, οπότε πιθανόν να αποκλείονταν από αδειοδοτηση. 
 
 

Β4.2. Ενεργειακοί Κόµβοι  
 
Επιδιώκεται η παραγωγή ενέργειας στους τρεις περιφερειακής εµβέλειας σηµερινούς  
Θερµικούς Σταθµούς, όπως και στους µελλοντικούς Ενεργειακούς Κόµβους -µε την  
έννοια των δηµοσίου ενδιαφέροντος Κέντρων παραγωγής, συντονισµού και διανοµής  
του συστήµατος παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ από ιδιώτες και τον ευρύτερο  
δηµόσιο τοµέα-, να γίνεται αποκλειστικά µε χρήση ΑΠΕ.(*)  
Για την επίτευξη του στόχου: (1) ο θερµικός σταθµός παραγωγής ενέργειας στον  
Αθερινόλακκο εκσυγχρονίζεται και µετατρέπεται σταδιακά σε περιβαλλοντικά  
συµβατό (**) και (2) µετεγκαθίσταται κατά την πρώτη δεκαετία, έως το 2021, ο 
σταθµός  
ΑΗΣ των Λινοπεραµάτων, στον νέο Ενεργειακό Κόµβο που προβλέπεται να ιδρυθεί  
στον Κορακιά Ηρακλείου, ο οποίος προγραµµατίζεται εξ’ αρχής να χρησιµοποιεί ως  
καύσιµο το φυσικό αέριο. Προβλέπεται η δηµιουργία σταθµού υγροποιηµένου αερίου  
στη θαλάσσια ζώνη του Κορακιά, για την υποστήριξη της εγκατάστασης, αλλά και για  
τις ανάγκες της Κρήτης, γενικότερα. Τέλος, προωθείται στην προοπτική της  
δεκαπενταετίας, όταν η Περιφέρεια θα έχει διασυνδεθεί ενεργειακά µε τη Χώρα, η  
κατάργηση του σταθµού της Ξυλοκαµάρας και η δηµιουργία νέου Ενεργειακού  
Κόµβου, που προτείνεται να αναζητηθεί στην ευρύτερη περιοχή των Χανίων.  
 

(*) Με τα σηµερινά τεχνικά δεδοµένα η ηλεκτροπαραγωγή δεν µπορεί 
να γίνεται «αποκλειστικά µε χρήση ΑΠΕ». 
Οι ΑΠΕ αν δεν υποστηρίζονται από συµβατικούς σταθµούς στην 
Κρήτη, θα υποστηρίζονται από συµβατικούς σταθµούς του ηπειρωτικού 
δικτύου. 
Εξ άλλου αν ίσχυε η αποκλειστική χρήση ΑΠΕ και υπήρχε ανάγκη µόνο 
για «συντονισµό και διανοµή», ποιός ο λόγος χωροθέτησης νέων 
συµβατικών σταθµών; 
 
Η µελέτη διασύνδεσης (∆ΕΗ – Α∆ΜΗΕ – ΡΑΕ) βασίζεται σε σενάρια 
ανάπτυξης ΑΠΕ ισχύος 1000-2135 MW και συγκρίνει σενάρια 
αυτόνοµης ανάπτυξης µε πετρέλαιο και µαζούτ (+υπάρχουσες µονάδες 
ΑΠΕ), για τα οποία υπολογίζει το κόστος των επενδύσεων, µε σενάρια 
διασύνδεσης για τα οποία δεν υπολογίζει το κόστος των επενδύσεων, 
προκειµένου να αποδείξει ότι η διασύνδεση είναι συµφέρουσα!   
 
(**) ΠΡΟΣΘΗΚΗ-παρεµβολή: “το πιθανότερο µε τη χρήση φυσικού 
αερίου”  

Β4.3. Λοιπές υποστηρικτικές υποδοµές περιφερειακής εµβέλειας  
 
Στον τοµέα της διαχείρισης του υδατικού δυναµικού, προωθείται η ολοκλήρωση του  
προγράµµατος των µεγάλων ταµιευτήρων, η υλοποίηση έργων για την ενεργειακή  
αξιοποίησή τους (*) και η αποκατάσταση των ευαίσθητων τοπίων, όπου απαιτείται.  
 
Από το επιδιωκόµενο πρότυπο χωρικής ανάπτυξης δίδονται ως κατευθύνσεις η  
προώθηση συστηµάτων ελέγχου και εξοικονόµησης υδατικών πόρων και η  
αξιοποίηση των δυνατοτήτων για διαχείριση του υδάτινου δυναµικού σε µικρότερα  

Η µελέτη διαχείρισης υδάτινων πόρων της Κρήτης δηµοσιεύθηκε στο 
ΦΕΚ 570 Β/ 8-4-2015. Χρειάζεται να ληφθεί υπόψη και να ελεγχθεί αν 
προκύπτουν προβλήµατα µη συµβατότητας, µε προτάσεις της µελέτης 
αναθεώρησης. 
(*) ΠΡΟΣΘΗΚΗ-παρεµβολή:µε την υδρευτική και αρδευτική χρήση τους 
σε απόλυτη προτεραιότητα 
Γιατί για την Κρήτη ως ξηροθερµική και προς ερηµοποίηση περιοχή η 
πρωτογενής παραγωγή έχει προτεραιότητα έναντι της παραγωγής 
ενέργειας 
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χωρικά σύνολα, στην κλίµακα του τόπου και του τοπίου, µε κατασκευή µικρών  
ταµιευτήρων και λιµνοδεξαµενών ή και µε εµπλουτισµό των υπόγειων υδροφορέων  
από τους οποίους αντλείται σήµερα αρδευτικό νερό. (**) 
 
Στον τοµέα της διαχείρισης των υγρών αποβλήτων, από το νέο πρότυπο χωρικής  
ανάπτυξης διατυπώνεται η κατεύθυνση, πέραν του ιδιαίτερα σηµαντικού  
προγράµµατος που ολοκληρώθηκε την τελευταία δεκαετία, να καταβληθεί νέα  
προσπάθεια για να δηµιουργηθούν νέες υποδοµές (δίκτυα και εγκαταστάσεις  
επεξεργασίας) σε όλα τα λοιπά αστικά/οικιστικά κέντρα και τις αναπτυσσόµενες  
οικιστικά παραλιακές ευαίσθητες περιοχές. 
 
 
 
 
 
 
Αντιµετωπίζονται αποτελεσµατικά,πιθανότατα στις προβλεπόµενες εγκαταστάσεις 
επεξεργασίας των στερεών αποβλήτων, τα απόβλητα των περίπου 550 διάσπαρτων 
ελαιουργείων, που διοχετεύουν στο περιβάλλον σηµαντικές ποσότητες ετησίως. (***) 
 
Από τα αναθεωρηµένο Πλαίσιο υιοθετείται το «Περιφερειακό Σχέδιο ∆ιαχείρισης  
Απορριµµάτων Κρήτης», το οποίο στηρίζεται στις τέσσερις Περιφερειακές Ενότητες,  
ενσωµατώνει όλες τις υφιστάµενες δοµές (****) και προκρίνει τρία διαχειριστικά σχέδια 
ανά ρεύµα αποβλήτων (σύµµεικτα, ανακυκλώσιµα και οργανικά) και έχει ήδη  
δροµολογηθεί η κατασκευή των εγκαταστάσεων δύο εκ των προτεινόµενων  
µονάδων.  
 

(**) προτείνεται η προσθήκη των περιπτώσεων φραγµάτων που είναι 

σε εξέλιξη καθώς και των προγραµµατιζόµενων φραγµάτων καθώς και 

των συνοδών και απαραίτητων αρδευτικών έργων, σε όλη την Κρήτη. 

 
 
 
µάλλον ΛΑΘΟΣ τα ΥΓΡΑ ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΕΡΕΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ -Μήπως εννοεί τις εγκαταστάσεις οργανικού κλάσµατος, 
για να τα χρησιµοποιήσει ως υγρασία; 
(***)προτείνεται η προσθήκη χωροθέτησης Εγκαταστάσεων 

Επεξεργασίας Λυµάτων (ΕΕΛ), για την κάλυψη των αναγκών 

ολόκληρης της Κρήτης. 

 
(***) ΠΡΟΣΘΗΚΗ: “Προωθείται η εφαρµογή τεχνολογιών µείωσης των 
υγρών αποβλήτων των ελαιοτριβείων (π.χ. µε µετατροπή τους από 
τριφασικά σε διφασικά), µε παράλληλο εκσυγχρονισµό - προσαρµογή 
των πυρηνελαιουργείων.    
Παράλληλα προωθείται η έρευνα – ανάπτυξη – εφαρµογή 
εναλλακτικών τρόπων αξιοποίησης των υγρών αποβλήτων κατά το 
δυνατόν πλησιέστερα στις περιοχές παραγωγής, µε ενδεχόµενη 
παραγωγή compost, βιοαερίου/ενέργειας κ.λπ., σε συνδυασµό µε τα 
οργανικά στερεά απόβλητα της παραγωγικης και καλλιεργητικής 
διαδικασίας της ελιάς και άλλων φυτών (π.χ. ελαιόφυλλα, 
ελαιοπυρήνας, υπολλείµµατα θερµοκηπιακών καλλιεργειών) ή και µε το 
οργανικό κλάσµα αστικών στερεών αποβλήτων..” 
 
(****) ΠΡΟΣΘΗΚΗ-παρεµβολή: “,απορρίπτει την ενεργειακή αξιοποίηση 
των απορριµµάτων” 
 

Β4.4. Υποδοµές τηλεπικοινωνιών υπερτοπικής εµβέλειας  
 
Επιδιώκεται η συνέχιση της προσπάθειας για τον εµπλουτισµό της µε λειτουργίες  
υπερεθνικής εµβέλειας (διεθνής τηλεπικοινωνιακός κόµβος µεγάλων δυνατοτήτων, (*) 
τεχνολογία δικτύου οπτικών ινών και ψηφιακών ασυρµατικών ζεύξεων, δίκτυα  
τηλεϊατρικής, στον ευρύτερο Χώρο του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου, µε  
έµφαση στην ιατρική στήριξη των ευρισκοµένων εν πλω τουριστών, καθώς και στην  
εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων εµπορικών συναλλαγών), ώστε ο τοµέας να  
υποστηρίζει αξιόπιστα τις αναπτυξιακές επιλογές της Κρήτης.  
 

(*) Να προστεθεί: " κίνητρα για τη δηµιουργία µεγάλων data centers, 
ζωνών καινοτοµίας" 
 
Ειδικά λόγω της δυνατότητας χρήσης φωτοβολταικών στη στέγη µε 
καλές αποδόσεις και τη στροφή των εταιρειών σε πιο φιλικούς προς το 
περιβάλλον πάροχους και εφόσον αναβαθµιστουν οι διαδικτυακές 
συνδέσεις της Κρήτης προς το εξωτερικό, υπάρχει δυνατότητα 
ανάπτυξης ολόκληρου κλάδου διαδικτυακών υπηρεσιών. 
 

Β4.5. ∆υνατότητες υποδοχής µεγάλων επενδύσεων (*)  
 

(*)Να ληφθούν υπόψιν οι ήδη εγκεκριµένοι υποδοχείς από ΣΧΟΟΑΠ, 
κατάλληλοι για µεγάλες επενδύσεις, όπως ΠΕΡΠΟ και ΠΟΑΠ∆. 
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∆ύο σηµαντικές εκτάσεις του δηµοσίου, οι οποίες ευρίσκονται εντός των ορίων 
της περιοχής των Καλλικράτειων ∆ήµων Ηρακλείου και Χερσονήσου, έχουν 
δυνατότητα να υποδεχθούν παραγωγικές δραστηριότητες εθνικής και 
περιφερειακής εµβέλειας στον τριτογενή τοµέα. Η πρώτη θα είναι διαθέσιµη 
όταν µεταφερθεί στη νέα θέση και κλείσει το αεροδρόµιο Νίκος Καζαντζάκης και 
η δεύτερη είναι η έκταση της πρώην Αµερικάνικης Βάσης στις Γούρνες.(**) 
 
Από το παρόν Πλαίσιο δίδεται ως κατεύθυνση η απόδοσή τους σε χρήσεις 
συνεδριακών / ερευνητικών / πολυθεµατικών κέντρων συνδυασµένων µε 
ελεύθερους κοινόχρηστους χώρους (***) και πολυθεµατικά πάρκα αθλητικών 
δραστηριοτήτων και τουρισµού αναψυχής.  
 
Επίσης, σε εξέλιξη βρίσκεται στρατηγικής σηµασίας τουριστική επένδυση που 
έχει ενταχθεί στο ν.3894/2010, σε έκταση ιδιοκτησίας της Μονής Τοπλού/ 
Ίδρυµα Παναγία η Ακρωτηριανή (∆. Σητείας),σε περιοχή που ενδείκνυται για 
πρότυπη τουριστική ανάπτυξη.(****) 
 
Στον τοµέα του τουρισµού, σύµφωνα µε το πρότυπο χωρικής ανάπτυξης,  
περιορίζεται κατά το δυνατό η εγκατάσταση στην Κρήτη µεγάλων επενδύσεων  
µονοθεµατικού τουρισµού,(*****)  οι οποίες εφόσον εµπίπτουν εντός περιοχών 
µε φέρουσα ικανότητα φυσικού και πολιτιστικού κεφαλαίου ή και σε ζώνες 
τοπίου διεθνούς, εθνικής ή περιφερειακής σηµασίας θα είναι ήπιου ή 
πρότυπου χαρακτήρα όπως ορίζεται στο Ειδικό Πλαίσιο. Επιδιώκεται σταθερά 
η βελτίωση της απόδοσης του κλάδου και της ανταγωνιστικότητας του 
τουριστικού προϊόντος στο πλαίσιο της ασκούµενης δηµοσιονοµικής πολιτικής 
και οι κατευθύνσεις του παρόντος Πλαισίου υποστηρίζονται και από τις 
ακόλουθες γενικές διατάξεις του Ειδικού Πλαισίου:  
 
. αυτήν του άρθρου 1δ, ότι «σκοπός και περιεχόµενο» του είναι «η 
προσέλκυσησηµαντικών για την εθνική οικονοµία τουριστικών επενδύσεων 
µέσω ενός σταθερού υπερκείµενου πλαισίου σχεδιασµού για τη χωροθέτηση 
επιχειρήσεων που σχετίζονται µε τον τουρισµό» και  
 
. αυτήν του άρθρου 2στ, ότι «στόχοι» του Ειδικού Πλαισίου είναι «ο 
περιορισµός της διάσπαρτης δόµησης τουριστικών εγκαταστάσεων σε 
περιοχές εκτός σχεδίων πόλεων και ορίων οικισµών µέσω της θεσµοθέτησης 
ζωνών µε χρήση γης τουρισµός-αναψυχή».  
 

 
Σχετικά µε τις αναφερόµενες στο κείµενο εκτάσεις έχουµε τις εξής 
παρατηρήσεις: 
1. Αεροδρόµιο Ηρακλείου: ∆εδοµένου ότι το Μαστερ Πλαν του αεροδροµίου 
λήγει το 2017 να αναθεωρηθεί καθώς προβλέπεται ότι θα λειτουργεί για τα 
τουλαχιστον επόµενα 10 χρόνια ακόµη και στην περίπτωση δηµιουργίας νέου 
αεροδροµίου.   
2. πρώην Αµερικάνικη Βάση:  Να ευθυγραµµιστούν οι κατευθύνσεις του 
Χωροταξικού µε τις κατευθύνσεις του εγκεκριµένου ΣΧΟΟΑΠ. 
 
Επίσης προτείνουµε να µεταφερθούν οι αναφορές στις δύο αυτές εκτάσεις στο 
Β.4.3. Λοιπές Υποστηρικτικές υποδοµές Περιφερειακής εµβέλειας. 
 
(*) Πρέπει να γίνει αναφορά για τις προοπτικές επενδύσεων που ανοίγουν τα 
κοιτάσµατα υδρογονανθράκων νότια της Κρήτης. 
 
(**) Να τροποποιηθεί ως εξής:Τρεις σηµαντικές εκτάσεις του δηµοσίου, οι 

οποίες ευρίσκονται εντός των ορίων της περιοχής των Καλλικράτειων ∆ήµων 

Ηρακλείου και Χερσονήσου, έχουν δυνατότητα να υποδεχθούν παραγωγικές 

δραστηριότητες εθνικής και περιφερειακής εµβέλειας στον τριτογενή τοµέα και 

ερευνητικές και παραγωγικές δραστηριότητες στον τοµέα των νέων 

τεχνολογιών και της πληροφορικής. Παράλληλα και µέσω των προβλέψεων 

του υποκείµενου σχεδιασµού υπάρχει η δυνατότητα φιλοξενίας πολυθεµατικών 

Πολιτιστικών πάρκων διαπεριφερειακής, εθνικής, ευρωπαϊκής και διεθνούς 

εµβέκλειας. Η πρώτη θα είναι διαθέσιµη όταν µεταφερθεί στη νέα θέση και 

κλείσει το αεροδρόµιο Νίκος Καζαντζάκης, η δεύτερη είναι η έκταση της πρώην 

Αµερικάνικης Βάσης στις Γούρνες και η  τρίτη στο χώρο που καταλαµβάνει 

σήµερα η προβλεπόµενη να µεταφερθεί στον Κορακιά εγκατάσταση του Α/Σ 

Λινοπεραµάτων. 

 
 (***) ΠΡΟΣΘΗΚΗ-παρεµβολή:τουλάχιστον στο 50 % της έκτασης αυτών 
Οι ελεύθεροι δηµόσιοι χώροι πρέπει να είναι προτεραιότητα έναντι των 
δοµηµένων εκτάσεων 
 
(****) Η προνοµιακή διαδικασία ένταξης της επένδυσης σε ιδιοκτησία της µονής 
Τοπλού, έχει δώσει µια πρώτη εικόνα των «ολοκληρωµένων επενδύσεων», 
όπου περιοχές ιδιαίτερου αρχαιολογικού και φυσικού ενδιαφέροντος 
εντάσσονται σε ενιαίο µάστερ πλαν των επενδύσεων. Παράλληλα, µέσα από 
αυτή τη νοµοθεσία αποδίδεται αυξηµένος ρόλος στους επενδυτές που 
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υποκαθιστούν τους φορείς διαχείρισης των προστατευόµενων περιοχών, ενώ 
ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης υποβαθµίζεται δραµατικά. 
Όλο αυτό το πλαίσιο δεν έχει καµιά σχέση µε περιφερειακή ανάπτυξη, 
προστασία του περιβάλλοντος και στήριξη των παραγωγικών δραστηριοτήτων 
της περιφέρειας 
 
Στην µελέτη δεν ορίζεται τι σηµαίνει «πρότυπη τουριστική ανάπτυξη».  
 

(*****) Το ισχύον «Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου 

Ανάπτυξης για τον Τουρισµό και της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων αυτού» δεν προβλέπει απαγόρευση δόµησης κύριων 

τουριστικών καταλυµάτων, εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισµών, στις 

περιοχές κατηγορίας Β.  Αντιθέτως προβλέπει περιορισµούς για την ανέγερση 

για τις περιοχές κατηγορίας Β (Αναπτυσσόµενες τουριστικά περιοχές), που 

υποδιαιρούνται σε Β1, Β2 και Β3 . (περιορισµό µόνο στις αρτιότητες γα την  

δόµηση των κύριων  τουριστικών καταλυµάτων βλ. παραπάνω στις 

παρατηρήσεις κεφ. Β.3.3.).   

Οι προτάσεις της Β1 φάσης για απαγόρευση των «µεγάλων επενδύσεων  

µονοθεµατικού τουρισµού» ελέγχονται ως προς την καινοφανή και 

αδιευκρίνιστη ορολογία. Επίσης δεν ορίζεται πουθενά το όριο για να 

χαρακτηριστεί «µεγάλη» µια επένδυση. Ολες οι τουριστικές επενδύσεις 

µπορούν να χαρακτηριστούν «µεγάλες» και «µονοθεµατικές» και συνεπώς 

µπορούν να απαγορευτούν σύµφωνα µε την πρόταση. της µελέτης.  

Οι προτάσεις αυτές είναι αντίθετες µε τις προβλέψεις του Ειδικού Χωροταξικού 

Πλαισίου για τον Τουρισµό) και δεν µπορούν να γίνουν αποδεκτές  ούτε να 

νοµοθετηθούν. Επιπλέον δεν είναι χωροταξικά και οικονοµικά σκόπιµο µε τον 

τρόπο αυτό να απαγορεύονται επενδύσεις που δεν είναι µέσα σε περιοχές 

προστασίας και δεν έχουν δυσµενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον. Η 

προστασία του περιβάλλοντος και του τοπίου µπορεί να εξασφαλιστεί µε την 

θεσµοθέτηση ζωνών προστασίας περιβάλλοντος από τα  Γ.Π.Σ. - Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.  

όπου οι απαγορεύσεις θα εφαρµόζονται για όλες τις δραστηριότητες 

(τουριστικές, οικοδοµικές, Α.Π.Ε. – φωτοβολταικά ή αιολικά πάρκα, 

θερµοκήπια κλπ.)  και όχι επιλεκτικά σε µια µόνο κατηγορία επενδύσεων.  

Ενδιαφέρουσα πρόταση – υπόδειγµα για την κατηγοριοποίηση του παράκτιου 
χώρου σε αρκετό βάθος  αποτελεί η σχετική µελέτη του ∆ήµου Χερσονήσου 
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«ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ» (Β’ και Γ’ φάση – 2013) όπου προτείνονται 5 υποενότητες µε 
διαφορετικά προβλήµατα, χαρακτηριστικά και προτάσεις. 
 
Επισηµαίνεται ότι στην Κρήτη δεν κατασκευάζονται πλέον Μονοθεµατικά 
Ξενοδοχεία. 
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5: Πύλες του δικτύου µεταφορών και διαµετακοµιστικά κέντρα εθνικής και 
περιφερειακής εµβέλειας  
 
Επιδιώκεται η ολοκλήρωση του συστήµατος µεταφορών, η οποία στοχεύει στη  
δηµιουργία των αναγκαίων δοµών συνέργιας µεταξύ των τµηµάτων του, σε 
ευθεία αναφορά µε τους επιλεγµένους άξονες και πόλους ανάπτυξης, σε 
διαπεριφερειακό και ενδοπεριφερειακό επίπεδο. Ειδικά, τα οδικά τµήµατα των 
διευρωπαϊκών δικτύων µεταφορών της Κρήτης διαδραµατίζουν κυρίως 
ενδοπεριφερειακό ρόλο, αλλά αποκτούν εθνική και διεθνή σηµασία µέσα από 
τη συν-λειτουργία τους µε τις υπόλοιπες µεταφορικές ροές (θαλάσσιες και 
αεροπορικές).  
 
Το οδικό δίκτυο, στο επίπεδο του προτύπου χωρικής ανάπτυξης, ιεραρχείται 
σε διευρωπαϊκό, διαπεριφερειακό και σε περιφερειακό. Το θεσµοθετηµένο 
διευρωπαϊκό δίκτυο χερσαίων µεταφορών συγκροτείται από τους οδικούς 
άξονες εθνικής και διαπεριφερειακής εµβέλειας (Καστέλι Κισσάµου-Σητεία και 
Ηράκλειο-Άγιοι ∆έκα-Ιεράπετρα-Παχιά Άµµος) και από τον οδικό άξονα εθνικής 
και διαπεριφερειακής εµβέλειας (Ρέθυµνο-Τυµπάκι -Άγιοι ∆έκα), που 
προτείνεται να ενταχθεί στο διευρωπαϊκό δίκτυο χερσαίων µεταφορών και, έως 
την ένταξή του, υπάγεται στις µεταβατικές διατάξεις.(*1)Το οδικό δίκτυο 
διασυνδέεται µε τις διεθνείς και διαπεριφερειακές λιµενικές και αερολιµενικές 
πύλες της Κρήτης και διαµορφώνεται σύστηµα µεταφορών, το οποίο 
συγκροτείται:  
 
. από τις διεθνείς λιµενικές πύλες Ηρακλείου και Σούδας,  
. την διεθνούς εµβέλειας αερολιµενική πύλη Ηρακλείου και την διεθνούς 
εµβέλειας αερολιµενική πύλη Χανίων, η αναβάθµιση της οποίας από το 
ΓΠΧΣΑΑ υπάγεται στις µεταβατικές διατάξεις, την αερολιµενική πύλη 
διαπεριφερειακής εµβέλειας Σητείας,(*2) 
. τις διαπεριφερειακής εµβέλειας λιµενικές πύλες Καστέλι, Ρέθυµνο (*3) και 
Σητείας, η αναβάθµιση των οποίων υπάγεται στις µεταβατικές διατάξεις (*4) και  
. τον εξειδικευµένο λιµένα εµπορευµατικό λιµένα στο Τυµπάκι, (*5) που θα 
πρέπει να επαναξιολογηθεί ο χαρακτήρας του και κυρίως οι προτεραιότητες για 
τα έργα υποδοµής, λόγω της πολιτικής αστάθειας στο χώρο της ΝΑ 
Μεσογείου.  
 
Αντιστοίχως, το περιφερειακό οδικό δίκτυο ιεραρχείται σε τρεις κατηγορίες 
βασικού οδικού δικτύου (πρωτεύον, δευτερεύον, τριτεύον), διαµέσου του 
οποίου διασφαλίζεται η διασύνδεση µε το διευρωπαϊκό/διαπεριφερειακό οδικό 

 
(*1) Να τροποοιηθεί ως εξής:  
«τους οδικούς άξονες εθνικής και διαπεριφερειακής  
εµβέλειας (Ρέθυµνο-Τυµπάκι -Άγιοι ∆έκα και Αγίου Νικολάου-Σητείας-
Ιεράπετρας-Αγίου Νικολάου), που προτείνεται να ενταχθούν στο  
διευρωπαϊκό δίκτυο χερσαίων µεταφορών και, έως την ένταξή τους, υπάγονται 
στις µεταβατικές διατάξεις» 
ΠΡΟΣΘΉΚΗ : Στο οδικό δίκτυο εθνικής και διαπεριφερειακής εµβέλειας, να 

ενταχθεί αλλά και να προβλέπεται ως κατεύθυνση για τον υποκείµενο 

σχεδιασµό και το οδικό δίκτυο διασύνδεσης, µε προσανατολισµό το νέο 

Αεροδρόµιο Κρήτης στο Καστέλι π.χ. δρόµος Αρκαλοχώρι - Καστέλι, Μεσσαρά 

– Καστέλι, Άγιος Νικόλαος – Καστέλι κλπ. 

(*2) να τροποποιηθεί ως εξής:  
. την διεθνούς εµβέλειας αερολιµενική πύλη Ηρακλείου ,την διεθνούς  
εµβέλειας αερολιµενική πύλη Χανίων και την διεθνούς εµβέλειας αερολιµενική 
πύλη Σητείας, η αναβάθµιση των οποίων από το ΓΠΧΣΑΑ υπάγεται στις 
µεταβατικές διατάξεις, 
 
(*3) .ΠΡΟΣΘΗΚΗ: τους διαπεριφερειακής εµβέλειας τουριστικούς λιµένες στον 
Άγιο Νικόλαο και την Ιεράπετρα, η αναβάθµιση των οποίων από το ΓΠΧΣΑΑ 
υπάγεται στις µεταβατικές διατάξεις 
 
(*4) ΠΡΟΣΘΗΚΗ-παρεµβολή:  “τον υφιστάµενο λιµένα ειδικής χρήσης στον 
Αθερινόλακκο, που θα µπορούσε να αναπτυχθεί περαιτέρω ως λιµένας 
διαµετακόµισης στους άξονες Β-Ν κα Α-∆”  
 
(*5) ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : στον Νότο.Η παρούσα Μελέτη µπορεί να 
επαναξιολογήσει το χαρακτήρα του Λιµένα στον Νότο. Η θέση του µπορεί να 
εξεταστεί όταν ωριµάσει η πρόταση.  
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δίκτυο και µε τους δευτερεύοντες περιφερειακούς πόλους (έδρες 
Καλλικράτειων ∆ήµων) τόσο µεταξύ τους όσο και µε τους πρωτεύοντες και 
δευτερεύοντες εθνικούς πόλους και ως πλέγµα υποστηρίζει την πολυπολική 
ανάπτυξη και ενισχύει τη συνοχή των επιµέρους αναπτυξιακών ενοτήτων . Τα 
πρόσθετα λειτουργικά επίπεδα (συλλεκτήριο ή τριτεύον περιφερειακό) 
διαµέσου του οποίου εξασφαλίζεται η προσβασιµότητα των επιµέρους 
οικιστικών κέντρων της Περιφέρειας Κρήτης, καθώς και των περιοχών 
ιδιαίτερου ενδιαφέροντος µε σηµαντική επισκεψιµότητα, καθώς και όλο το 
υπόλοιπο οδικό δίκτυο εξυπηρέτησης λοιπών οικισµών, δραστηριοτήτων και 
εγκαταστάσεων (κύριο και συµπληρωµατικό συλλεκτήριο οδικό δίκτυο) 
αποτελεί αντικείµενο προγραµµατισµού και σχεδιασµού κατώτερου επιπέδου.  
Αναλαµβάνονται δράσεις, για να αναβαθµιστούν λειτουργικά και αισθητικά οι 
κύριες και οι δευτερεύουσες πύλες εισόδου (κύριες - Λιµάνια: Ηράκλειο και ως 
εκκίνηση κρουαζιέρας, Σούδα - Αεροδρόµια: Ηρακλείου, Ακρωτήρι Χανίων / 
δευτερεύουσες - Λιµάνια: Κίσσαµος, Ρέθυµνο, (*3) Σητεία και Αεροδρόµιο 
Σητείας) (*6) και επιδιώκεται ο προσδιορισµός του λειτουργικού χαρακτήρα και 
η αξιοποίηση του υλοποιηµένου δικτύου των Μαρινών (*7), που µε τη σειρά 
τους συγκροτούν εν δυνάµει δίκτυο πυλών εισόδου στην Κρήτη,(*8) µε κατά 
προτεραιότητα άξονες αναφοράς τα νησιά των Περιφερειών του Νότιου και του 
Βόρειου Αιγαίου και του Ιονίου. Προγραµµατίζονται και αναλαµβάνονται οι 
αναγκαίες λειτουργικές και αρχιτεκτονικές παρεµβάσεις.  
 
Συνεχίζεται η προετοιµασία των απαιτούµενων µέτρων και παρεµβάσεων, 
καθώς και οι δράσεις για την εξεύρεση των βέλτιστων πηγών χρηµατοδότησης 
για την αντικατάσταση του Α/∆ Ηρακλείου από νέο σύγχρονο Α/∆ στο Καστέλι 
Πεδιάδος.(*9)  
 
Προγραµµατίζεται η µετά την αντικατάσταση κατάλληλη χρήση του χώρου του  
υφιστάµενου αεροδροµίου Ν. Καζαντζάκης. 
 
 

 
 
 
 
 
 
(*6) ΠΡΟΣΘΗΚΗ-παρεµβολή:  “συνδυαζόµενες ενδεχοµένως µε σταθµούς 
εξυπηρέτησης Υδροπλάνων” 
 
(*7)  να συµπληρωθεί:  
µε ποιοτική αναβάθµιση των εγκαταστάσεών τους και χωροθέτηση νέων 
Μαρινών στα Χανιά, το Ηράκλειο και την Ιεράπετρα για την ενίσχυση του 
λειτουργικού του χαρακτήρα σε διαπεριφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό 
επίπεδο και τη διασύνδεσή του µε τα υφιστάµενο  δίκτυο του Αιγαίου ,του 
Ιονίου, της ∆ωδεκανήσου, της Κύπρου  και της Ανατολικής Μεσογείου 
 
(*8) Όπως αναλυτικά συζητήσαµε στην Ο.Ε., οι Μαρίνες δεν συγκροτούν 
δίκτυο πυλών εισόδου στην Κρήτη. 
 
(*9) Προέχει η εξεύρεση πηγών χρηµατοδότησης για τη βελτίωση του Α/∆ 
Νίκος Καζαντζάκης 
 
Σηµαντικό πρόβληµα είναι η αδυναµία του σηµερινού αεροδροµίου να 
εξυπηρετήσει την ζήτηση σε περιόδους αιχµής.  Προτείνεται η εξέταση της 
δυνατότητας να µην καταργηθεί  ο Α/∆ Ηρακλείου και να συν-λειτουργούν και 
τα δύο αεροδρόµια στις περιόδους αιχµής. 
 
Να εξεταστεί η δυνατότητα αξιοποίησης του αεροδροµίου Τυµπακίου ως 
πολιτικό αεροδρόµιο και για πτήσεις charter.  
 

B6: Φυσικοί και πολιτιστικοί πόροι διεθνούς, εθνικής και περιφερειακής  
εµβέλειας. Τοπίο  
 
Οι προσπάθειες για την περαιτέρω ανάπτυξη της Περιφέρειας στρέφονται µε έµφαση  
προς την σύνδεση και την άσκηση συνδυασµένων πολιτικών στον ενιαίο χώρο  
«Φυσικό και Πολιτιστικό Περιβάλλον». Οι οριστικά πλέον οριοθετηµένες και  
εκτεταµένες περιοχές του δικτύου «Φύση 2000» της Κρήτης συνδυάζονται µε τις  
περιοχές µε φέρουσα ικανότητα «πολιτιστικού κεφαλαίου». Συγκροτούνται οι ευρείες  
περιοχές µε «φέρουσα ικανότητα φυσικού και πολιτιστικού κεφαλαίου», εντός των  
οποίων αναλαµβάνονται στοχευµένες χωρικές δράσεις για την προστασία και  
ανάδειξη των στοιχείων τους, από τις οποίες αναδεικνύεται η άρρηκτη σχέση της  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*1) ΠΡΟΣΘΗΚΗ: των παράκτιων περιοχών ,των ιστορικών Κέντρων 
της Κρήτης 
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φυσικής και πολιτισµικής προσωπικότητας του καθέκαστα χώρου, καθώς και το  
διαχρονικό ιστορικό βάθος του και συνδέονται συστηµατικά µε προσπάθειες  
τόνωσης της παραγωγικής φυσιογνωµίας και αναπτυξιακής ανασυγκρότησης των  
ορεινών όγκων (*1)και των πολυπληθών παραδοσιακών οικισµών.(*2) 
 
Κατατάσσονται τα µεµονωµένα στοιχεία που περιλαµβάνονται εντός των περιοχών  
µε «φέρουσα ικανότητα φυσικού και πολιτιστικού κεφαλαίου» σύµφωνα µε τη  
λειτουργία τους (αντιπροσωπευτικότητα) στο επίπεδο της Κρήτης, τη σηµασία τους  
(µοναδικότητα, αναγνωρισιµότητα, αξιόλογη ποιότητα), αλλά και την επισκεψιµότητά  
τους (µεγάλος αριθµός αλλοδαπών και ελλήνων επισκεπτών), σε:  
 
. διεθνούς σηµασίας: (3*) Περιπατητικό µονοπάτι Ε4, Φαράγγι Σαµαριάς, η εντός των  
τειχών Πόλη των Χανίων, η Παλαιά Πόλη Ρεθύµνου, Κνωσός, Φρούριο Λιµένος  
(Κούλες) και τείχη της πόλεως του Ηρακλείου, Φαιστός, Ανάκτορο Μαλίων, (*4) 
Σπιναλόγκα (*5), Ανάκτορο Ζάκρου (*6)και Φοινικόδασος στο Βάι,  
. εθνικής σηµασίας:Σπήλαιο Ψυχρού, Μονή Τοπλού και ευρύτερη περιοχή  
(κτήµα), Ερηµούπολη (*7), Οροπέδιο Λασιθίου - ∆ικταίον Άντρον, (*8) Όρος Ίδη - 
Ιδαίον Άντρον – Ζώµινθος, Γόρτυς, Τύλισος, Αγία Τριάδα Φαιστού, Κουρταλιώτικο  
φαράγγι - Μονή Πρέβελης και ευρύτερη περιοχή, Ελεύθερνα, Παραδοσιακοί  
οικισµοί ενότητας (ζώνης τοπίου) Ρέθυµνο και ευρύτερη περιοχή, Μονές Αγία  
Τριάς - Γκουβερνέτου - Τσαγκαρόλου και Ακρωτήρι, Νήσος Γραµβούσα,  
Ασφέντου - Καλλικράτης και Παράκτια Ζώνη, Οροπέδιο Οµαλού, Νήσοι Γαύδος  
και Γαυδοπούλα και Λευκά Όρη και παράκτια ζώνη.  
 
Όλα τα λοιπά πολυπληθή µεµονωµένα στοιχεία κατατάσσονται σε περιφερειακής  
σηµασίας.  
(*9) 
 
Σε εφαρµογή των απαιτήσεων της Σύµβασης για το Τοπίο, επιλέγονται και  
προωθούνται ως πιλοτικές εφαρµογές κατά προτεραιότητα εννέα χωρικές ενότητες  
τοπίων ιδιαίτερης σηµασίας, οι οποίες αποτελούν τµήµατα των ενιαίων ζωνών  
υψηλής προστασίας. Οι χωρικές ενότητες τοπίων ιδιαίτερης σηµασίας υποστηρίζονται 
από το προτεινόµενο προς δηµιουργία Κέντρο Ενιαίας Περιβαλλοντικής 
Πληροφόρησης –Ενηµέρωσης στο Ρέθυµνο,από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας στο 
Ηράκλειο, που δηµιουργήθηκε και λειτουργεί και από το ευρωπαϊκό περιπατητικό 
µονοπάτι Ε4, που αποτελεί το ενοποιητικό στοιχείο τους. (*10) 
 
(*11) 
 

 
(*2)ΠΡΟΣΘΗΚΗ:  κυριγµένων και προτεινόµενων όλων των 
περιφερειακών ενοτήτων. 
Σχόλιο:Ιδιαίτερη µέριµνα πρέπει να υπάρξει για όλο το σύνολο των 
αξιόλογων οικισµών της Κρήτης και ιδιαίτερα εκείνων που 
προσδιορίζονται από εγκεκριµένα ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ.  Πρότυπο για τις 
προδιαγραφές προσέγγισης µπορεί να αποτελέσει το σύνολο των 78 
οικισµών στην Π.Ε. Λασιθίου και 20 οικισµών του ∆ήµου Μαλεβιζίου 
της Π.Ε. Ηρακλείου των οποίων έχει γίνει απογραφή αρχιτεκτονικού και 
πολεοδοµικού πλούτου µε υψηλές προδιαγραφές µέσω 
προγραµµατικών συµβάσεων µε το ΤΕΕ-ΤΑΚ και για τους οποίους  
πρέπει να προχωρήσει η θεσµοθέτηση ειδικών πλαισίων προστασίας 
όπως προβλέπει και ο υποκείµενος σχεδιασµός. 
 
 
(3*) ΠΡΟΣΘΗΚΗ-παρεµβολή:  “Οι περιοχές που διασχίζονται από το” 
 
 
(*4) ΠΡΟΣΘΗΚΗ-παρεµβολή: ∆ικταίον Άνδρον-Οροπέδιο Λασιθίου, 
 
(*5) & Κόρφος Ελούντας, Λίµνη Αγίου Νικολάου, Νήσος Χρυσή,  
 
(*6) ΠΡΟΣΘΗΚΗ: Γεωπάρκου Ψηλορείτη, ο ορεινός σχηµατισµός των 
Αστερουσίων,Αρχαιολογικός ∆ρυµός Ιδαίου Άνδρου και Ζωµίνθου, 
Αρχαιολογικό Πάρκο Φαιστού-Αγ. Τριάδας-Κοµµού και το Αρχαιολογικό 
Πάρκο Κνωσσού-Καρτερού-Αρχανών-Μαλεβιζίου. 
 
∆ΙΑΓΡΑΦΗ: Να διαγραφούν το “Σπήλαιο Ψυχρού”, “Οροπέδιο Λασιθίου 
– ∆ικταίον Άντρον” από τα εθνικής σηµασίας καθώς προτείνουµε να 
ενταχθούν παραπάνω στα διεθνούς σηµασίας. 
 
(*7) ΠΡΟΣΘΗΚΗ-παρεμβολή: “- Ίτανος, Κουφονήσι, Διονυσάδες, Χαράδρα Χα 

& Θρυπτή, Γουρνιά, Κριτσά και ευρυτερη περιοχή, Νεάπολη και ευρύτερη 

περιοχή, Σύμπλεγμα Οροπεδίων Οροσειράς Δίκτης και δάση Πρίνας-

Κρούστα-Σελάκανου, Κόλπος Μεραμβέλου ως σύνολο, Μονή Αρετίου,  και 

ευρυτερη περιοχή διαδρομής ως Νικηθιανό,οι λοφοσειρές µε τους 

αµπελώνες από τις Αρχάνες µέχρι τον Πύργο,το ∆άσος του Ρούβα, 

ζώνη Λίµνης Φράγµατος του Αποσελέµη εως την Κερά, Κρουσανιώτικο 

Φαράγγι, Οροπέδιο Οµαλού στη Βιάννο, Αζιλακόδασος στα όρια των Π.Ε. 

Ηρακλείου-Λασιθίου. 

Ιδιαίτερη µέριµνα πρέπει να υπάρξει για όλο το σύνολο των αξιόλογων 
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οικισµών της Κρήτης και ιδιαίτερα εκείνων που προσδιορίζονται από 
εγκεκριµένα ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ ή θα προσδιοριστούν από τον µελλοντικό 
σχεδιασµό.  Πρότυπο για τις προδιαγραφές προσέγγισης µπορεί να 
αποτελέσει το σύνολο των 78 οικισµών στην Π.Ε. Λασιθίου και 20 
οικισµών του ∆ήµου Μαλεβιζίου της Π.Ε. Ηρακλείου των οποίων έχει 
γίνει απογραφή αρχιτεκτονικού και πολεοδοµικού πλούτου µε υψηλές 
προδιαγραφές µέσω προγραµµατικών συµβάσεων µε το ΤΕΕ-ΤΑΚ. 
 
 
(*8) ΠΡΟΣΘΗΚΗ ορεινός σχηµατισµός ∆ίκτης- Σελάκανο- Οροπέδιο 
Καθαρού-δάση Κριτσάς και Κρούστα, 
 
(*9) ΠΡΟΣΘΗΚΗ-παρεµβολή: Επίσης τοπόσηµα, τα οποία απαντώνται 
σχεδόν στο σύνολο του Κρητικού τοπίου  και έχουν  ιδιαίτερη σηµασία, 
είναι τα ακόλουθα: 

1. Φαράγγια, σπήλαια και εντυπωσιακοί γεωλογικοί σχηµατισµοί, 
γεωπάρκα (υφιστάµενα και προτεινόµενα) 

2. Αρχαίες ελιές, συστάδες κρητικού φοίνικα, ποικιλίες quercus, 
αρωµατικά φυτά,  

3. Μικροί νησιώτικοι υγρότοποι, εποχιακά λίµνια, αµµοθίνες 
4. Πεζούλες µε ξερολιθιές, τράφοι, στέρνες, µύλοι, αλώνια, 

µητάτα, καλντερίµια, αρχαίες διαδροµές 
5. Αρχαιολογικοί χώροι, αρχαία θέατρα,  
6. Παραδοσιακοί οικισµοί, ιστορικά κτίρια, µνηµεία, παραδοσιακή 

αρχιτεκτονική µορφολογία 
7. Παραδοσιακές καλλιέργειες (υλικό και τεχνικές) 
8. Θρησκευτικά µνηµεία, εκκλησίες, µονές κτλ 
9. ΤΙΦΚ, αισθητικά δάση 
10. Ενδηµικά φυτά και άγρια πανίδα (π.χ. καταφύγια άγριας ζωής) 

 
 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΟΡΙΩΝ ΧΑΡΤΗ Τ.5 ΕΝΟΤΗΤΑΣ 2 
Η περιοχή 2 να επεκταθεί και να συµπεριλάβει το σύνολο του 
Οροπεδίου Λασιθίου το Οροπέδιο Καθαρό-Κυπαρισσόδασος και τα 
δάση Πρίνας-Κρούστα-Σελάκανου.(βλ. Χάρτη Τ.5) 
 
ΤΟΠΙΟ 
 
Οι κατευθύνσεις που αφορούν το τοπίο στο υφιστάµενο σχέδιο ΥΑ, 
είναι πολύ γενικές και χρήζουν εξειδίκευσης στον υφιστάµενο 
σχεδιασµό. Προκειµένου όµως αυτό να γίνει µε ορθολογικό τρόπο είναι 
απαραίτητη η έκδοση και θεσµοθέτηση κοινών προδιαγραφών – 
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µεθοδολογιών ένταξης του τοπίου στις µελέτες ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ, ενώ 
θα πρέπει να διευκρινίζεται τι θα πρέπει να γίνει µε τις αναθεωρήσεις 
των ανωτέρω. Το αρµόδιο υπουργείο οφείλει να εκδώσει άµεσα µε 
ΥΑ κοινές προδιαγραφές για την ορθολογική συστηµατική ένταξη 
της συνιστώσας του τοπίου στα ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ και στις 
αναθεωρήσεις τους. 

 
Απαραίτητος επίσης κρίνεται και ο ορισµός και η πιο λεπτοµερής 
θεσµοθέτηση διοικητικής διαδικασίας για τη διαχείριση των θεµάτων 
που αφορούν το τοπίο, τόσο σε ότι αφορά αρµοδιότητες και 
υποστήριξη δηµοσίων φορέων, που για τα θέµατα τοπίου αφορούν 
πληθώρα υπηρεσιών (εφορίες αρχαιοτήτων, δασικές υπηρεσίες, 
τµήµατα περιβάλλοντος), όσο και σε ότι αφορά τις υποστηρικτικές 
δοµές αλλά και δοµές διαβούλευσης και συνεργασίας.  
 
Σε κάθε περίπτωση πρέπει να διασφαλιστεί η εκπροσώπηση κάθε 
περιφερειακής ενότητας, καθώς και ανοικτές διαδικασίες για την 
συµµετοχή της πληθώρας πολιτιστικών και περιβαλλοντικών συλλόγων 
και ΜΚΟ.  
 
Προτείνουµε να δοθεί έµφαση στην προώθηση πόρων για την 
εκπόνηση µελετών και την υλοποίηση τυχόν έργων, που θα 
µπορούσαν να συνεισφέρουν ουσιαστικά στον ορθολογικό σχεδιασµό 
και την αειφορική διαχείριση του τοπίου.  
 
Συγκεκριµένα και ως προτεραιότητα στα θέµατα τοπίου (καθώς αυτή τη 
στιγµή δεν υπάρχει εξειδικευµένο θεσµικό πλαίσιο), προτείνονται τα 
ακόλουθα: 
Ολοκληρωµένος σχεδιασµός στρατηγικής και σχεδίου δράσης και 

παρακολούθησης για την αειφορική διαχείριση, προστασία, 
ανάδειξη ή/και δηµιουργία τοπίου – αυτή η µελέτη θα πρέπει να 
περιλαµβάνει τον γενικό χαρακτηρισµό τοπίων  
(landscapecharacterassessment) και τυπολογίας για το σύνολο 
του νησιού. 

Μελέτες εξειδίκευσης και προγράµµατος δράσεων για τις 9 χωρικές 
ενότητες τοπίων ιδιαίτερης σηµασίας. 

Μελέτες για τις περιοχές υποβαθµισµένου τοπίου, µε πρόβλεψη έργων 
αποκατάστασης ή/και δηµιουργίας νέου τοπίου 

Μελέτη εξειδίκευσης και προγράµµατος δράσεων για τις περιοχές που 
διασχίζει το Ε4 

η µελέτη για εξειδίκευση γενικών αρχιτεκτονικών µορφολογικών 
κανονισµών, µε αναφορά στον αρχιτεκτονικό παραδοσιακό 
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χαρακτήρα των διαφόρων περιοχών της Κρήτης και η ένταξη τους 
στα ΓΠΣ και ΣΧΟΑΠ (π.χ. αξιοποίηση των σχετικών µελετών για 
τους οικισµούς στην Ανατολική Κρήτη) 

η εκπόνηση και αναθεώρηση ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ για το σύνολο της 
νήσου, οι οποίες να εντάσσουν εξειδικευµένες προτάσεις για την 
αειφορική διαχείριση του τοπίου, σύµφωνα µε κοινές 
προδιαγραφές και πολιτικές για το τοπίο, όπως θα προταθούν από 
την επιτροπή τοπίου και τη γενική στρατηγική 

 (βλ. προτεινόµενη τροποποίηση πίνακα ενότητας ∆). 
 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ (10*) : Οι χωρικές ενότητες τοπίων ιδιαίτερης σηµασίας 
υποστηρίζονται, κατά προταιρεότητα από τις δραστηριότητες: (1) του 
προτεινόµενου προς δηµιουργία Κέντρου-Ι / Ενιαίου Φορέα Αειφορικής 
∆ιαχείρισης Τοπίου και Ανάδειξης του Τοπίου (ΕΦΑ∆ΑΤ) στο Ρέθυµνο, 
(2) του προτεινόµενου προς δηµιουργία Κέντρου-ΙΙ / ΕΦΑ∆ΑΤ στη 
Νεάπολη Λασιθίου (3)  του ΕΦΑ∆ΑΤ ΙΙΙ στα Χανιά (4) του Μουσείου 
Φυσικής Ιστορίας στο Ηράκλειο, που θα λειτουργεί ωςµέλος του 
ΕΦΑ∆ΑΤ και επιστηµονικός σύµβουλος των τριών Κέντρων Ενιαίου 
Φορέα ∆ιαχείρησης Τοπίου. Ο Ενιαίος Φορέας ∆ιαχείρισης Τοπίου δρα 
υποστιρικτικά στο έργο της Περιφερειακής Επιτροπής Τοπίου(5) 
(ενότητα Χ). 
 
ΦΥΣΗ 
 

Περιοχές NATURA2000 

Η αναφορά στις περιοχές NATURA2000  κρίνεται ανεπαρκής για την 
επίτευξη των στόχων τους, όπως ορίζεται από το υφιστάµενο 
ευρωπαϊκό και εθνικό νοµικό πλαίσιο.  
 
Προτείνεται η αναλυτική παρουσίαση της κατάστασης, µε την εισαγωγή 
και συµπλήρωση του παρακάτω πίνακα, ο οποίος να παραθέτει 
αναλυτικά το σύνολο των περιοχών  NATURA2000, εάν έχει εκπονηθεί 
ΕΠΜ, εάν έχει εγκριθεί, εάν έχει εκπονηθεί διαχειριστικό σχέδιο, εάν 
έχει εγκριθεί και εάν υπάρχει φορέας διαχείρισης.  
 
Πίνακας Χ Κατάσταση ∆ιαχείρισης Προστατευόµενων Περιοχών 
NATURA 2000 
 

Κωδικός και 
όνοµα περιοχής 
NATURA 2000 

ΕΠΜ 
(α)εγκεκριµένη, 
β)εκπονηµένη, γ)καµία 

∆ιαχειριστικό Σχέδιο 
α)Εγκεκριµένο, β)Μη
εγκεκριµένο σχέδιο, γ) καµία 
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ενέργεια) ενέργεια Β) Οχι 
 

    

    

    

 
 
Με βάση τα ανωτέρω στοιχεία να προβλεφθεί ρητά εντός της 
παρούσας ΥΑ ρήτρα για την εκπόνηση και έγκριση των ΕΠΜ και 
∆ιαχειριστικών σχεδίων για το σύνολο τον υπολειπόµενων περιοχών 
NATURA2000 καθώς και πρόταση σχετικά µε την συγκρότηση και 
λειτουργία φορέων διαχείρισης ή και ενδεχωµένος ενός φορεά ο οποίος 
να καλείπτει θεσµικά και πρακτικά-λειτουργικά το σύνολο των 
περιοχών ΦΥΣΗ2000 του νησιού. 
 
Επίσης απαραίτητη είναι η αναλυτική ένταξη και κοστολόγηση στο 
πρόγραµµα δράσης (Ενότητα ∆,) των ανωτέρω, ΕΠΜ, διαχειριστικών 
σχεδίων και Φορέων ∆ιαχείρισης Προστατευόµενων Περιοχών. 
 
Προκειµένου να διασφαλιστεί η άσκηση συνδυασµένων πολιτικών στον 
ενιαίο χώρο  
«Φυσικό και Πολιτιστικό Περιβάλλον» άρα και εντός των περιοχών 
NATURA2000, προτείνεται η ένταξη στις προδιαγραφές των ΕΠΜ και 
∆ιαχειριστικών Σχεδίων, επιπρόσθετης ενότητας για των 
χαρακτηρισµό, τυπολογία και αειφορική διαχείριση του τοπίου 
σύµφωνη µε τις προδιαγραφές των µελετών, που προβλέπονται για τις 
9 χωρικές ενότητες τοπίων ιδιαίτερης σηµασίας. Θα πρέπει να 
εξεταστεί ρητά η συνέργεια µεταξύ των φορέων του τοπίου και αυτών 
των περιοχών NATURA2000. 
 
Οικότοποι προτεραιότητας 

Στην Κρήτη υπάρχουν οικότοποι προτεραιότητας και εκτός περιοχών 
NATURA 2000, οι οποίοι είναι προστατευόµενοι νοµικά αλλά χρήζουν 
δράσης για την διασφάλιση τους. Προτείνεται ειδική αναφορά καθώς 
και πρόταση για την διαχείριση τους, από τους εκάστοτε κοντινότερους 
γεωγραφικά φορείς διαχείρισης NATURA 2000. 

Μικροί Νησιώτικη Υγρότοποι 

Η Κρήτη βρίσκεται σε κοµβικό σηµείο για µεταναστευτικά πουλιά και 
συνεπώς η πληθώρα των υγρότοπων αλλά και µικρών νησιώτικών 
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υγρότοπων που προστατεύονται συµφωνά µε το Π∆ ΦΕΚ ΑΑΠ 
229/19.06.2012 χρήζουν ειδικής πρόβλεψης στο χωροταξικό αλλα και 
ανάδειξης, δεδοµένης της σηµασίας τους για τον φυσιολατρικό 
τουρισµό. 
Επίσης να υπάρξει ειδική µέριµνα για τη θεσµοθέτηση των επάκτιων 
περιοχών ωοτοκίας της χελώνας Καρέττα-Καρέττα και των θαλάσσιων 
θυλαστικών ώστε να υπάρξει αποτελεσµατική προστασία των 
βιοτόπων από την επέκταση ανθρωπογενών δραστηριοτήτων. 
 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ (*11) 
Σε εφαρµογή των απαιτήσεων του Ν.3937/2011 και µε στόχο την 
βελτίωση της αποτελεσµατικότητας της πολιτικής προστασίας των 
φυσικών περιοχών αλλά και την αποδοτικότητα της κατά τόπους 
αναπτυξιακής δυναµικής, θεωρείται ότι ο σχεδιασµός θα πρέπει να 
εξειδικευτεί για κάθε προστατευόµενη περιοχή της Κρήτης καθώς και να 
εξειδικεύονται πολιτικές, και µέτρα στον υφιστάµενο σχεδιασµό ΓΠΣ- 
ΣΧΟΑΠ.  Η εξειδίκευση αυτή προσφέρει τη δυνατότητα λήψης των 
πλέον ενδεδειγµένων εκ των γενικών µέτρων προστασίας και θα 
εξυπηρετήσει τις δυνατότητες διαχείρισης του χώρου προς αποφυγή 
συγκρούσεων µεταξύ προστασίας και εγκατάστασης ανθρωπογενών 
δραστηριοτήτων.  Ως κύριοι στόχοι τίθενται τα ακόλουθα ενώ 
παράλληλα εντάσσονται οι αντίστοιχες δράσεις στο κεφάλαιο ∆ της 
Παρούσας: 

α) Η εκπόνηση και έγκριση ∆ιαχειριστικών Σχεδίων και σχεδίων 

δράσης σύµφωνα µε τις διατάξεις του Άρθρου 4 Παρ. 5 του 

Ν.3937/11 του συνόλου των Περιοχών που εντάσσονται στο 

∆ίκτυο NATURA 2000. 

β) Η επέκταση των αρµοδιοτήτων του υφιστάµενου Φορέα 

∆ιαχείρισης Λευκών Ορέων για την κάλυψη των αναγκών του 

συνόλου των 50 περιοχών NATURA2000 της Κρήτης. Η 

µετονοµασία του σε «Φορέα ∆ιαχείρισης Περιοχών 

NATURA2000 Κρήτης» µε την δηµιουργία παραρτηµάτων σε 

κάθε Περιφερειακή Ενότητα και την πρόβλεψη για την 

δυνατότητα τοποθέτησης προσωπικού (φύλαξη – διαχείριση 

επισκεπτών κτλ) µε βάση τις κατευθύνσεις των επιµέρους 

διαχειριστικών σχεδίων και του ενιαίου σχεδίου δράσης της παρ 

δ. 

γ) Την υποχρεωτική ένταξη στον υφιστάµενου σχεδιασµού ΓΠΣ-
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ΣΧΟΑΠ για i) τις προβλέψεις των ∆ιαχειριστικών σχεδίων 

περιοχών ΦΥΣΗ2000 όπου υπάρχουν και ii) την οριοθέτηση 

περιοχών ως απόλυτης προστασίας όπου απαντώνται οικότοποι 

προτεραιότητας σύµφωνα µε το 3937/11 ακόµα και εκτός ζωνών 

περιοχών ΦΥΣΗ2000 ΦΕΚ1495/Β/06.09.2010 iii)τις προβλέψεις 

του Π∆ ΦΕΚ ΑΑΠ 229/19.06.2012 για τους µικρούς νησιώτικους 

υγρότοπους iv)  τα αποτελέσµατα του προγράµµατος 

ΕΠΟΠΤΕΙΑ, της στρατηγικής για την βιοποικιλότητα και το 

Πλαίσιο ∆ράσεων Προτεραιότητας για το ∆ίκτυο Natura2000 για 

την προγραµµατική περίοδο 2014-2020, του αρµόδιου 

υπουργείου.  

η) εκπόνηση και υοθέτηση µε απόφαση Γενικού Γραµµατέα 

Αποκεντρωµένης ∆ιοικησης Κρήτης 5ετές Σχέδιο δράσης για το 

σύνολο των περιοχών Natura2000 για τις οποίες δεν έχουν 

εγκριθεί ∆ιαχειριστικά Σχέδια της παρ α). 

 

 

B7: Αναπτυξιακό Πλαίσιο  
 
Το αναπτυξιακό πρότυπο, που ίσχυσε στην Κρήτη την τελευταία δεκαετία 2000 –  
2010, είχε ως αποτέλεσµα τη συρρίκνωση του µεριδίου της στη συνολική  
προστιθέµενη αξία της χώρας και τη µείωση της απασχόλησης. Επιδιώκεται να  
ανατραπεί αυτή η εξέλιξη στο µέλλον, µε την αναλυτική επεξεργασία και εφαρµογή  
µοντέλου ανάπτυξης για την περίοδο 2014-2021, που θα βασίζεται σε τρεις  
βασικούς πυλώνες: 
 
o την ανάπτυξη και προώθηση του αγροτοδιατροφικού τοµέα,  
o τη βελτίωση και προβολή του τουριστικού και πολιτιστικού προϊόντος, (*1) 
o την ενίσχυση της έρευνας και της τεχνολογικής ανάπτυξης (*2), 
 
και επειδή πλέον οι οικονοµικοί πόροι είναι περιορισµένοι, (*3)µε τη σειρά τους  
περιορίζουν τη διαµορφωτική παρέµβαση του δηµόσιου τοµέα, έτσι ώστε η κατανοµή  
των όποιων δηµόσιων πόρων είναι διαθέσιµοι, να παίζει αποφασιστικό ρόλο στη  
διαµόρφωση της οικονοµικής φυσιογνωµίας της περιοχής µελέτης. Με αυτόν τον  
τρόπο, η πρόβλεψη της οικονοµικής φυσιογνωµίας της Περιφέρειας Κρήτης στο  
µέλλον συνεξετάζεται παράλληλα και συσχετίζεται ευθέως και µε ποσοτικό τρόπο µε  
το πρόγραµµα δράσης για την εφαρµογή του χωροταξικού σχεδιασµού.  

 

(*1) (να συµπληρωθεί):  

την περαιτέρω ποιοτική αναβάθµιση των εγκατεστηµένων υποδοµών και 
τη δηµιουργία νέων τουριστικών εγκαταστάσεων και προϊόντων (π.χ. 
κσταδυτικός τουρισµός, αγροτουρισµός, θαλάσσιος τουρισµός, 
πολιτιστικός, οικολογικός περιπατηρικός και θρησκευτικός τουρισµός 
κλπ) που προσδιορίζονται από τις παραµέτρους της υψηλής ποιότητας, 
της εναλλακτικότητας, της πολυθεµατικότητας  και της διασύνδεσης µε 
τον πρωτογενή τοµέα της τοπικής οικονοµίας και το φυσικό και 
πολιτιστικό κεφάλαιο. 
 
(2*) ΠΡΟΣΘΗΚΗ-παρεµβολή: “και την επένδυση σε επιχειρήσεις της 
Κοινωνίας της Πληροφορίας & της Γνώσης,” - στόχος η δηµιουργία και 
προστιθέµενης αξίας µέσω των νέων τεχνολογιών µε διεθνή στόχευση – 
δεν πειράζει που είναι νησί (βλ. Ιρλανδία)’ 
 
(*2) Λείπει το Σύµπλεγµα της Γνώσης για να συµπληρωθεί η τετράδα 
της Πολιτικής της Έξυπνης Εξειδίκευσης. 
 
(*2) Να συµπληρωθεί: "την ενίσχυση της έρευνας και της τεχνολογικής 
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Οι προβλέψεις της οικονοµικής δραστηριότητας ανά κύριο κλάδο, σε όρους  
ακαθάριστης προστιθέµενης αξίας, προσδιορίζονται από συναρτήσεις της σχέσης  
κεφαλαίου/εργασίας και από µακροχρόνιες εξελίξεις, που εξαρτώνται εν πολλοίς από  
τη σύνθεση του κεφαλαίου σε κάθε κλάδο δραστηριότητας, από το επίπεδο  
γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναµικού και από τη  
συνολική δοµή της οικονοµίας που προσδιορίζει ακαµψίες ή αντίθετα ευελιξία στην  
αξιοποίηση του επενδυµένου κεφαλαίου. Εξαρτώνται επίσης από την ικανότητα για  
καινοτοµία και προσαρµογή και για εκµετάλλευση ευκαιριών και αποφυγή κινδύνων  
(ολική παραγωγικότητα των συντελεστών). Σε ώριµες οικονοµίες µε αυξηµένο  
απόθεµα κεφαλαίου, όπως η ελληνική, η βελτίωση της παραγωγικότητας της  
εργασίας εξαρτάται εν πολλοίς από την ικανότητα αξιοποίησης του αποθέµατος  
κεφαλαίου, δηλαδή ουσιαστικά από την ανάπτυξη των γνώσεων, δεξιοτήτων και  
ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναµικού και την άρση εµποδίων στην ανάπτυξη των  
ικανοτήτων και της επιχειρηµατικότητας της κοινωνίας.  
 
Στις συνθήκες που διαµορφώνονται:  
- αφενός, λόγω κρίσης και αναδόµησης πολλών τοµέων παραγωγής  
υπηρεσιών που δεν είναι εµπορεύσιµες διεθνώς και,  
- αφετέρου, λόγω των προβλεπόµενων σηµαντικών δράσεων ανάπτυξης  
ανθρώπινου δυναµικού που θα χρηµατοδοτηθούν από το ΣΕΣ 2014-2021, 
 
προβλέπεται γενικά αύξηση της ακαθάριστης παραγωγικότητας της εργασίας µε  
αξιόλογο µέσο ετήσιο ρυθµό της τάξης του 0,7% σε όλους τους τοµείς, εκτός του  
πρωτογενή στον οποίο υπολογίζεται σηµαντικά µεγαλύτερη αύξηση της ακαθάριστης  
παραγωγικότητας της εργασίας, ίση µε 2,5%, λόγω των πολύ σηµαντικών  
αναδιαρθρώσεων που ήδη έχουν αρχίσει.  
 

ανάπτυξης και επιχειρηµατικότητας" 
 
(*3) Θα µπορούσαν να δίδονται κίνητρα (φοροελαφρύνσεις) σε "Ζώνες 
Καινοτοµίας" ή "Επιχειρηµατικές Ζώνες" που δεν απαιτούν έξοδα από 
πλευράς κράτους για την προσέλκυση αναπτυξιακών επενδύσεων και 
εταιρειών. Επίσης έτσι θα υπάρξει ενίσχυση της εξειδικευµένης 
απασχόλησης στο νησί. 
 

Β7.1. Πληθυσµός  
 
Η Κρήτη αύξησε τον πληθυσµό της σε 682.928 κατοίκους το 2011, σε σχέση µε το  
2001, που ήταν 601.131 κάτοικοι και µε το 1991, που ήταν 540.054, µε µέσο ετήσιο  
ρυθµό µεταβολής να διατηρείται για την εικοσαετία υψηλότερος από αυτόν της  
Χώρας. Η αύξηση του πληθυσµού της Κρήτης, ιδιαίτερα τη δεύτερη δεκαετία 2001- 
2011, αποδίδεται στην φυσική αύξηση του εγκατεστηµένου πληθυσµού της και στην  
αύξηση του φοιτητικού δυναµικού των τριτοβάθµιων ιδρυµάτων της. Σε όλα τα  
σενάρια που εξετάστηκαν για τη µελλοντική εξέλιξη του πληθυσµού της, η Κρήτη  
κερδίζει πληθυσµό και κατά το επικρατέστερο ρεαλιστικό σενάριο η µέση ετήσια  
µεταβολή 2011-2021 εκτιµάται σε +0,5%, έναντι του 1,3% της προηγούµενης  
δεκαετίας και εποµένως προβλέπεται πληθυσµός 719.028 κατοίκων, για το 2021.  
και πληθυσµός 757.036 κατοίκων, για το 2031, µε εκτιµώµενο τον ίδιο ετήσιο ρυθµό  
µεταβολής.  
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Κατά το ίδιο ρεαλιστικό σενάριο και σύµφωνα µε τις παραµέτρους του χωροταξικού  
σχεδιασµού που εξετάστηκαν, προβλέπεται και για τις δύο επόµενες δεκαετίες, να  
µειωθεί σηµαντικά ο µέσος ετήσιος ρυθµός µεταβολής κυρίως στην Π.Ε. Ηρακλείου  
και δευτερευόντως στην Π.Ε. Χανίων, να µετριαστεί αυτός της Π.Ε. Ρεθύµνου και να  
αυξηθεί σηµαντικά αυτός της Π.Ε. Λασιθίου, µε πληθυσµό το:  
2021 2031 έναντι του 2011  
 
. Π.Ε. Ηρακλείου 351.978 366.314 338.052  
. Π.Ε. Χανίων 180.557 189.791 171.822  
. Π.Ε. Ρεθύµνης 103.165 113.958 97.059  
. Π.Ε. Λασιθίου 83.327 91.367 75.955  

Β7.2. Απασχόληση  
 
Σε όλα τα σενάρια που εξετάστηκαν προβλέπεται αύξηση της απασχόλησης, που το  
2010 αντιστοιχούσε σε 248.140 θέσεις εργασίας. Μετά τη µείωση µε µέσο ετήσιο  
ρυθµό περί το -0,3% στη δεκαετία του 2001-2010, η συνολική απασχόληση  
προβλέπεται κατά το ρεαλιστικό σενάριο να αυξάνεται µε µέσο ετήσιο ρυθµό 1,7%  
και να βρίσκεται το 2021 στα επίπεδα των 297.430 θέσεων εργασίας και 330.772, το  
2031. Οι νέες θέσεις εργασίας δεν καλύπτονται όλες από το εργατικό δυναµικό που  
αντιστοιχεί στην αύξηση του µόνιµου πληθυσµού 2011, αλλά δηµιουργούνται  
ανάγκες εισροής εργαζοµένων από άλλες περιοχές εκτός της Περιφέρειας οι οποίοι  
εγκαθίστανται στην Κρήτη, σε ποσοστό 15,1% για το 2021 κατά το ίδιο ρεαλιστικό  
σενάριο και σε πιο οµαλοποιηµένο ποσοστό για το 2031.  
Σηµαντική αύξηση της απασχόλησης προβλέπεται από όλα τα σενάρια που  
εξετάστηκαν για τον πρωτογενή τοµέα, τη µεταποίηση τροφίµων και ποτών και τους  
κλάδους που συνδέονται µε την παραγωγή του πρωτογενή και τη µεταποίηση  
τροφίµων και ποτών, δηλαδή µεταφορές εµπορευµάτων, αποθηκεύσεις, εµπόριο  
(κυρίως χονδρικό). Στους τοµείς που εξαρτώνται από τον τουρισµό (κυρίως  
καταλύµατα, εστίαση, λιανικό εµπόριο, πρακτορεύσεις, µεταφορές τουριστών), η  
προβλεπόµενη αύξηση στο ρεαλιστικό σενάριο η ισούται µε 1,4%, ενώ στην  
υπόλοιπη µεταποίηση προβλέπεται συγκρατηµένη αύξηση περί το 1,2% κατά µέσο  
όρο ετησίως και στους λοιπούς κλάδους, κυρίως δηλαδή στους εξαρτώµενους από  
το δηµόσιο τοµέα, προβλέπεται µηδενική αύξηση σε σχέση µε το 2010-11.  
 

 

Β7.3. Ανεργία  
 
Το ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε σηµαντικά στην Κρήτη την δεκαετία 2001-2011 στο  
14,6% (2010) από 5,7% (2001). Εκτιµάται ότι το υψηλό σήµερα ποσοστό ανεργίας  
στην Κρήτη θα τείνει να µειώνεται σε ευθεία συνάρτηση µε τις δηµιουργούµενες  
θέσεις εργασίας. Όµως µακροχρόνιοι παράγοντες (π.χ., αναντιστοιχία  
χαρακτηριστικών προσφερόµενης και ζητούµενης εργασίας) δεν θα επιτρέψουν τη  
συρρίκνωση του ποσοστού ανεργίας σε πολύ χαµηλά επίπεδα, έστω και εάν το  
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εργατικό δυναµικό που προκύπτει από τη φυσική εξέλιξη του µόνιµου πληθυσµού  
υπολείπεται κατά πολύ των αναγκαίων θέσεων εργασίας που συνεπάγεται η εξέλιξη  
της οικονοµικής δραστηριότητας. Έτσι, προβλέπεται ότι, µε τη δηµιουργία περίπου  
50.000 νέων θέσεων εργασίας, η ανεργία στο ρεαλιστικό σενάριο θα είναι στα  
επίπεδα του 12 µε 13% το 2021, µείωση που έχει µεγαλύτερη σηµασία από ότι  
δείχνουν τα ποσοστά, γιατί επιτυγχάνεται παρ’ ότι ο αριθµός των αναζητούντων  
εργασία θα είναι αυξηµένος, καθώς το ποσοστό συµµετοχής στο εργατικό δυναµικό  
µεταβάλλεται από 41,5% το 2010-2011 σε 47,5% το 2021. Την περίοδο 2021-2031,  
προβλέπεται να δηµιουργηθούν ακόµη 33.500 νέες θέσεις εργασίας και το ποσοστό  
ανεργίας επί του εργατικού δυναµικού να µειωθεί στα επίπεδα του 8,0%.  
 

Β7.4. Ακαθάριστη Προστιθέµενη Αξία  
 
Η απώλεια µεριδίων στη συνολική Ακαθάριστη Προστιθέµενη Αξία της χώρας κατά  
την προηγούµενη δεκαετία λειτούργησαν περιοριστικά στην ανταγωνιστικότητα της  
Κρήτης και τα αίτια αποδίδονται στο µοντέλο του µαζικού τουρισµού και την  
υστέρηση σε σηµαντικούς κλάδους όπως η γεωργία και η µεταποίηση. Για την  
αντιστροφή των τάσεων χρειάζεται να κατανεµηθούν στοχευµένα οι περιορισµένοι  
διαθέσιµοι πόροι της επόµενης προγραµµατικής περιόδου στην προσπάθεια  
αναδιάρθρωσης της παραγωγικής της βάσης, εκµεταλλευόµενη τοµείς στους οποίους  
έχει συγκριτικό πλεονέκτηµα και δεν απαιτούν «βαριές» επενδύσεις.  
Με την εφαρµογή τέτοιων στοχεύσεων εκτιµάται ότι η Ακαθάριστη Περιφερειακή  
Προστιθέµενη Αξία θα αυξάνεται µε µέσο ετήσιο ρυθµό, σε σχέση µε το 2011, σε  
2,2% στο ρεαλιστικό σενάριο και το 2021 θα είναι στα επίπεδα των 12.182,3εκατ. €,  
έναντι 9,627,4εκατ.€ το 2010, µε προβλεπόµενες συνολικές επενδύσεις το 2021 στα  
4.113,4εκατ.€. Το ίδιο σενάριο, στο οποίο εκτιµάται ότι οι επιχειρηµατικές επενδύσεις  
το 2021 θα αποτελούν το 66% των συνολικών επενδύσεων, χαρακτηρίζεται από  
σχετικά µικρή έµφαση στην προσέλκυση αυξηµένων επενδύσεων και δίδεται έµφαση  
στην εργασία, καθώς οι απαιτούµενες επενδύσεις ανά δηµιουργούµενη νέα θέση  
εργασίας είναι µόλις € 66,9 χιλ., ενώ σε ένα ακραίο υψηλό, αλλά όχι πιθανό, που  
εξετάστηκε απαιτούνταν €254,0 χιλ.  
Οι µεταβολές στη διάρθρωση της ΑΠΠΑ κατά τοµέα/κλάδο δραστηριότητας είναι  
ανάλογες µε αυτές που παρουσιάζονται στη διάρθρωση της απασχόλησης και το  
2021 θα είναι στα επίπεδα του:  
. 15,7%, στους τοµείς ∆ηµόσια διοίκηση & άµυνα-υποχρεωτική κοινωνική  
ασφάλιση + Εκπαίδευση + ∆ραστηριότητες ανθρώπινης υγείας & κοινωνικής  
µέριµνας, έναντι 18,5% το 2010,  
. 16,4% στους τοµείς καταλύµατα – εστίαση και 17,5% στις µεταφορές,  
πρακτορεύσεις και λιανικό εµπόριο, στα ίδια επίπεδα µε το 2010 και  
. 10,4% στον πρωτογενή τοµέα, 3,5% στη µεταποίηση τροφίµων – ποτών και  
12,0% στους συνδεδεµένους κλάδους (κυρίως µεταφορές, αποθηκεύσεις,  
χονδρεµπόριο), έναντι 6,5% / 3,0% και 11,1%, το 2010.  
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Όλα τα µεγέθη για το 2031, κατά το ρεαλιστικό σενάριο, παρουσιάζουν αντίστοιχους  
ρυθµούς µεταβολής, αλλά µετριάζεται γενικά ο ρυθµός µεγέθυνσής τους, σε σχέση  
µε την προηγούµενη δεκαετία.  
 

Β7.5. Προβλέψεις βασικών µεγεθών στις Περιφερειακές Ενότητες και στους 
κεντρικούς δήµους για το 2021 και το 2031  
 
Πέραν από τις προβλέψεις που έχουν καταγραφεί αµέσως προηγούµενα για τα  
µελλοντικά πληθυσµιακά µεγέθη των Περιφερειακών Ενοτήτων, επιχειρείται µε  
πολυκριτηριακή µεθοδολογία, η προσέγγιση και άλλων µεγεθών. Κατά το ρεαλιστικό  
σενάριο προκύπτει ότι ο συνολικός ρυθµός µεταβολής της απασχόλησης ανά  
Περιφερειακή Ενότητα θα είναι υψηλότερος στο Λασίθι (2%) και χαµηλότερος σε  
Χανιά (1,5%), Ρέθυµνο (1,6%) και Ηράκλειο (1,7%). ∆εν είναι όµως αρκετός ώστε να  
συνεπάγεται σηµαντική διαφοροποίηση, σε σχέση µε το 2010, στα ποσοστά  
συµµετοχής κάθε Περιφερειακής Ενότητας στη συνολική απασχόληση της Κρήτης.  
Ο πληθυσµός των παραγωγικών ηλικιών 20-64 ετών, µε την εφαρµογή ειδικών  
ποσοστών γονιµότητας και θνησιµότητας ανά πενταετές κλιµάκιο ηλικίας στο µόνιµο  
πληθυσµό 2011 κάθε Περιφερειακής Ενότητας, προκύπτει ότι θα µειωθεί αξιόλογα  
στις Ενότητες Ηρακλείου (58,6% έναντι 60,5% το 2011) και Χανίων (59,5% έναντι  
61,0%), οριακά µόνο στην Ενότητα Λασιθίου (57,8% έναντι 58,0%) , ενώ θα αυξηθεί  
στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύµνου (59,5% έναντι 59,2%), λόγω των  
ιδιαιτεροτήτων της πυραµίδας του µόνιµου πληθυσµού 2011.  
Ο πληθυσµός του ∆ήµου Ηρακλείου αυξήθηκε µε χαµηλότερο ρυθµό την δεκαετία  
2001-2011, έναντι της προηγούµενης. Θεωρείται πιθανό και επιθυµητό να συνεχίσει  
να έχει ρυθµό χαµηλότερο της Περιφερειακής Ενότητας και στην επόµενη εικοσαετία  
και από 175.113 κατοίκους το 2011, να αποκτήσει 180.438 το 2021 και 185.925 το  
2031. Ο πληθυσµός του ∆ήµου Αγίου Νικολάου αυξήθηκε µε ρυθµό υψηλότερο µεν  
τη δεκαετία 1991-2001 και θετικό την επόµενη δεκαετία 2001-2011, παρά τη  
στασιµότητα του πληθυσµού της Περιφερειακής Ενότητας. Θεωρείται και επιθυµητό  
και πιθανό να συνεχίσει να έχει ρυθµό υψηλότερο της Περιφερειακής Ενότητας και  
στην επόµενη εικοσαετία από 28.113 κατοίκους το 2011, να αποκτήσει 32.533 το  
2021 και 37.756 το 2031. 
Ο πληθυσµός του ∆ήµου Ρεθύµνης αυξήθηκε µε ρυθµό σηµαντικά υψηλότερο από  
αυτόν της Περιφερειακής Ενότητας τόσο στη δεκαετία 1991-2001 όσο και κατά την  
επόµενη δεκαετία 2001-2011. Θεωρείται και επιθυµητό και πιθανό να συνεχίσει να  
έχει ρυθµό υψηλότερο της Περιφερειακής Ενότητας και στην επόµενη εικοσαετία και  
από 62.686 κατοίκους το 2011, να αποκτήσει 69.465 το 2021 και 80.617 το 2031. Ο  
πληθυσµός του ∆ήµου Χανίων αυξήθηκε µε ρυθµό, που σηµαντικά υψηλότερο από  
αυτόν της Περιφερειακής Ενότητας και στις δυο δεκαετίες έως το 2011. Θεωρείται και  
επιθυµητό και πιθανό να συνεχίσει να έχει ρυθµό υψηλότερο της Περιφερειακής  
Ενότητας (*)  και στην επόµενη εικοσαετία και από 116.154 κατοίκους το 2011, να  
αποκτήσει 128.306 το 2021 και 138.948 το 2031.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*)Η πρόταση αντιβαίνει στα περί συγκράτησης του πληθυσµού στην 
ύπαιθρο. 
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Από τα δύο αστικά κέντρα της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, εκτιµάται ότι ο  
ρυθµός µεταβολής του πληθυσµού του ∆ήµου Σητείας θα παρουσιάσει ανάκαµψη και  
από 18.155 κατοίκους το 2011, θα αποκτήσει 19.410 το 2021 και 20.697 το 2031.  
Αντιστοίχως, εκτιµάται ότι ο πληθυσµός του ∆ήµου Ιεράπετρας από 27.450  
κατοίκους το 2011, θα αποκτήσει 29.348 το 2021 και 31.293 το 2031.  
 

Β7.6. Σύνοψη – Συµπέρασµα  
 
Η αναπτυξιακή φυσιογνωµία της Κρήτης, όπως προκύπτει από τις προβλέψεις που  
υιοθετήθηκαν συνοψίζεται ως εξής:  
. Η Κρητική οικονοµία επωφελείται από τους διαθέσιµους πόρους του ΣΕΣ 2014- 
2020 και επιτυγχάνει ρυθµό ανάπτυξης 2,2% κατά µέσο ετήσιο όρο στην  
περίοδο 2010-2021.  
. Η συνεχώς αυξανόµενη µεγάλη εξάρτηση από τον τουριστικό τοµέα περιορίζεται.  
Ο βαθµός εξάρτησης αµβλύνεται οριακά, καθώς ο κλάδος των καταλυµάτων –  
εστίασης και οι συνδεδεµένοι µε αυτόν κλάδοι επιβατικών µεταφορών,  
πρακτορεύσεων, και τµήµατος του λιανικού εµπορίου αντιπροσωπεύουν το 2031  
24,4%, έναντι 24,6% το 2021 και 25,1% το 2010.  
. Αντίθετα, ανακάµπτει ο αγροτοδιατροφικός τοµέας, που κερδίζει 53.400 θέσεις  
απασχόλησης µεταξύ 2011 και 2031, αντιπροσωπεύοντας ποσοστό 39,9% της  
συνολικής απασχόλησης της Κρήτης το 2031, έναντι 38,1% το 2021 και 31,6%  
το 2011.  
. Ο πληθυσµός συνεχίζει να αυξάνεται, αφενός λόγω της, σχετικά µε άλλες  
περιοχές της Ελλάδας, υγιούς πυραµίδας του µόνιµου πληθυσµού 2011 και,  
αφετέρου, λόγω των νέων θέσεων εργασίας που δηµιουργούνται. Φτάνει τις  
757.036 κατοίκους το 2031, έναντι 719.028 το 2021 και 682.928 το 2011.  
. Αναστρέφεται η πληθυσµιακή κάµψη της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου  
(µέσος ετήσιος ρυθµός περίπου 1,0% στην περίοδο 2011-2031). Συνεχίζεται  
υγιής πληθυσµιακή ανάπτυξη της Ενότητας Ρεθύµνου (µέσος ετήσιος ρυθµός  
περίπου 0,6% - 0,9% στην περίοδο 2011-2031), ενώ η πληθυσµιακή αύξηση  
στις Ενότητες Χανίων και Ηρακλείου είναι πιο συγκρατηµένη (µέσος ετήσιος  
ρυθµός <= 0,5% στην περίοδο 2011-2031).  
. Στους ∆ήµους-Έδρες των Περιφερειακών Ενοτήτων ο πληθυσµός αυξάνεται µε  
ρυθµούς ελαφρά υψηλοτέρους από τον ρυθµό µεταβολής των Περιφερειακών  
Ενοτήτων µε εξαίρεση τον ∆ήµο το Ηρακλείου, στον οποίο είναι λίγο  
χαµηλότερος. Προβλέπεται ότι ο πληθυσµός και των άλλων ∆ήµων σε όλες τις  
Ενότητες θα µεταβάλλεται µε θετικό, αν και κατά κανόνα, συγκρατηµένο ρυθµό. 
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Γ: ως προς τις στρατηγικές κατευθύνσεις χωρικής ανάπτυξης  
 

 

Γ1: ∆ιάρθρωση και ιεράρχηση του οικιστικού δικτύου  
 
Επιδιώκεται η πολυκεντρική οργάνωση της Κρήτης, µε τη δηµιουργία  
ολοκληρωµένου πολυπολικού οικιστικού / αναπτυξιακού πλέγµατος, για την κατά το  
δυνατό εξασφάλιση της εδαφικής, κοινωνικής και οικονοµικής συνοχής στον συνολικό  
χώρο. Το πολυπολικό πλέγµα αναπτύσσεται ισόρροπα στο εσωτερικό ευρύτερων  
γεωγραφικών/ αναπτυξιακών ενοτήτων, µε την αρωγή -και την µεταξύ τους  
συνεργασία- των δυναµικών οικιστικών κέντρων που διαθέτουν κοινωνικές  
υποδοµές. Τα µικρά και µεσαία οικιστικά κέντρα, που υποστηρίχτηκαν από τα  
διαδοχικά ΠΕΠ και απέκτησαν υποδοµές, ήταν κατ’ αρχήν έδρες ΟΤΑ 1991 και στη  
συνέχεια έδρες Καποδιστριακών ∆ήµων, οι οποίοι συνολικά προβλέπεται από το  
παρόν ΠΠΧΣΑΑ να συγκροτούν µαζί µε τις νέες έδρες των Καλλικράτειων ∆ήµων,  
όταν διαφέρουν από τους προηγούµενους, τα µε λειτουργικά χαρακτηριστικά  
συνεργαζόµενα πλέγµατα – δίκτυα οικισµών.  

 
προτείνεται η διόρθωση της ιεράρχησης του οικιστικού δικτύου µε 

στόχο την αύξηση του επιπέδου κατάταξης ορισµένων οικισµών κατά 

τουλάχιστον µία βαθµίδα (π.χ.  Χερσόνησος, Μάλια, Νέα 

Αλικαρνασσός, Γάζι, Αρκαλοχώρι, Αρχάνες).                            Ο λόγος 

για τον οποίο έχει σηµασία αυτή η ιεράρχηση είναι γιατί στην σελίδα 68 

στη µέση αναφέρεται ο προσδιορισµός του ειδικού ρόλου των 

σηµαντικών πόλεων της Κρήτης και ο εµπλουτισµός τους µε 

λειτουργίες ευρύτερης εµβέλειας, ώστε να εντάσσονται οργανικά στα 

διευρωπαϊκά δίκτυα συνεργασίας   
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Γ1-1: Οικιστικό δίκτυο  
 
Οι οικισµοί της Κρήτης, βάσει και των κατατάξεων των οικισµών σε 
επίπεδα από το ΓΠΧΣΑΑ και βάσει της δοµής του τροποποιηµένου νέου 
προτύπου, ιεραρχούνται σε:  
 
. Πρωτεύοντες εθνικούς πόλους: Ηράκλειο, έδρα της Περιφέρειας και 
Χανιά, έδρα της οµώνυµης Περιφερειακής Ενότητας, ως οικιστικά κέντρα 
2ου επιπέδου,  
 
(*1) 
 
. ∆ευτερεύοντα εθνικό πόλο: Ρέθυµνο, έδρα της οµώνυµης 
Περιφερειακής  
Ενότητας, ως οικιστικό κέντρο 3ου επιπέδου. Η συγκεκριµένη 
κατηγοριοποίηση του Ρεθύµνου δεν προβλέπεται από το Γενικό Πλαίσιο, 
η οποία έως ότου αναθεωρηθεί αναλόγως υπάγεται στις µεταβατικές 
διατάξεις,  
. Πρωτεύοντες πόλους περιφερειακής εµβέλειας: Άγιος Νικόλαος, έδρα 
της  
Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου και Ιεράπετρα και Σητεία, κέντρα  
ενδοπεριφερειακών αναπτυξιακών ενοτήτων και αστικά κέντρα µε 
πληθυσµό  
>10.000 κατοίκων, ως οικιστικά κέντρα 5ου επιπέδου, 
 
. Πόλους ανάπτυξης µε ειδικό εθνικό και περιφερειακό ρόλο: Καστέλι 
Κισσάµου,Σούδα και Τυµπάκι,(*4) κέντρα ενδοπεριφερειακών 
αναπτυξιακών ενοτήτων, ως οικιστικά κέντρα 6ου επιπέδου 
ενισχυµένου,  
 
. ∆ευτερεύοντες πόλους περιφερειακής εµβέλειας: Νεάπολη,Λιµήν  
Χερσονήσου/Μάλια (*2), Νέα Αλικαρνασσός, Γάζι, Αρκαλοχώρι, (*3) 
Μοίρες,(4)  Σπήλι, Πέραµα, Βάµος/Βρύσες, Κάντανος/Παλαιόχωρα, 
λοιπά κέντρα  
ενδοπεριφερειακών αναπτυξιακών ενοτήτων και ειδικά συνεργαζόµενα 
κέντρα,  
ως οικιστικά κέντρα 6ου επιπέδου,  
 
. Λοιπούς οικισµούς, έδρες Καλλικράτειων ∆ήµων: Τζερµιάδο, Γούρνες, 
Πεζά,  
Ευαγγελισµός, Άγιοι ∆έκα, Άνω Βιάννος, Αγία Φωτεινή, Ανώγεια, Χώρα  

ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : 
 
Προτείνεται να δοθεί έµφαση όχι στους πόλους αλλά στους άξονες ανάπτυξης κατά 
µήκος των οποίων υπάρχουν οι πόλοι ανάπτυξης και να υπάρχει η δυνατότητα 
ένταξης εθνικής ή περιφερειακής σηµασίας λειτουργιών κατά µήκος των αξόνων 
αυτών. 
 
Επίσης, αντί για την αυστηρή ιεράρχηση των οικισµών, προτείνεται να εντοπιστούν 
«οµάδες – συστήµατα συνεργαζόµενων οικισµών» ανά Αναπτυξιακή Ενότητα ή 
Υποενότητα Οικιστική Ενότητα (βλ. κεφ. Γ4) µε πραγµατικές – ουσιαστικές 
διασυνδέσεις).   
 
(*1)(*) Να τροποποιηθεί ως :  
∆ευτερεύοντες εθνικοί πόλοι διαπεριφερειακής εµβέλειας: Ρέθυµνο, ως οικιστικό 
κέντρο 3ου επιπέδου και ∆ίκτυο τριών αστικών κέντρων  Λασιθίου (Άγιος 
Νικόλαος-Ιεράπετρα-Σητεία) ως αναπτυγµένο µε αστική γεωγραφικά 
ισοκατανεµηµένη διασπορά τρίπολο διαπεριφερειακής εµβέλειας µε υψηλή 
συµπληρωµατικότητα δραστηριοτήτων και υποδοµών µε εξειδίκευση στον τουρισµό. 
(Ιστορικό τουριστικό κέντρο- Κέντρο παραγωγής πρώιµων κηπευτικών- Νέα 
αερολιµενική πύλη διεθνούς εµβέλειας αντίστοιχα) . Η αναβάθµιση δεν προβλέπεται 
από το Γενικό Πλαίσιο και ως εκ τούτου περιλαµβάνεται στις µεταβατικές διατάξεις, 
 
 Ο ρόλος του ∆ικτύου των  τριών αστικών κέντρων  Λασιθίου (Άγιος Νικόλαος-
Ιεράπετρα-Σητεία)έχει χαρακτηριστικά διαπεριφερειακής – εθνικής εµβέλειας στον 
τοµέα του Τουρισµού και της τουριστικής εκπαίδευσης. Ο Αγιος Νικόλαος, η 
Ιεράπετρα και η Σητεία µπορούν να λειτουργήσουν συµπληρωµατικά (µε τους 
διακριτούς ρόλους των όπως περιγράφονται στην µελέτη).  – Ιεράπετρα, κέντρο 
παραγωγής γεωργικών προϊόντων ποιότητας και κέντρο δηµιουργίας 
γεωργοπεριβαλλοντικής συνείδησης, µε άξονα αναφοράς την Κρήτη και εκπαιδευτικό 
κέντρο ανανεώσιµων πηγών ενέργειας , και Σητεία – πύλη εισόδου µε λιµάνι και 
αεροδρόµιο και κέντρο έρευνας των συνθηκών φυσικού και πολιτιστικού 
περιβάλλοντος στη λεκάνη της νοτιοανατολικής Μεσογείου)  ως οµάδα οικισµών που 
αποτελεί εθνικό πόλο ανάπτυξης διαπεριφερειακής εµβέλειας. Στην οµάδα αυτή 
σηµαντικό ρόλο διαδραµατίζει και η Νεάπολη, ως ιστορική έδρα του ∆ήµου Αγίου 
Νικολάου, ως παλαιά πρωτεύουσα του Νοµού, Εδρα Πρωτοδικείου και Μητρόπολης,  
και ως το σηµαντικότερο αστικό κέντρο του Νοµού µέχρι την δεκαετία του 50.  
Στον ∆ήµο Αγίου Νικολάου (στην παραλιακή ζώνη) λειτουργούν   ξενοδοχεία και 
ενοικιαζόµενα δωµάτια µε 21.000 περίπου νόµιµες κλίνες  Μεγάλο ποσοστό των 
κλινών είναι  σε ξενοδοχεία 4 – 5 αστέρων.   
 
Η πρόταση για τον χαρακτηρισµό του δικτύου των αστικών κεντρων Αγίου Νικολάου 
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Σφακίων, Καστρί Γαύδου, Γεράνι Χανίων (µε υπογράµµιση οι οικισµοί 
που ήταν και έδρες Καποδιστριακών ∆ήµων), ως οικιστικά κέντρα 7ου 
επιπέδου  
ενισχυµένου και  
 
. Λοιπούς οικισµούς, τ. έδρες Καποδιστριακών ∆ήµων: Κουτσουράς, 
Ζίρος,  
Παλαίκαστρο, Θραψανό, Καστέλι,(*3)Αρχάνες, Γούβες,(*2)Προφήτης 
Ηλίας, Βενεράτο, Άγιος Μύρων, Κρουσώνας, Τύλισος, Επισκοπή 
Ηρακλείου, , Ασήµι, Γέργερη, Ζαρός, Αγία Βαρβάρα, Πύργος(*4), 
Γαράζο, Φουρφουράς, Πλακιάς, Επισκοπή ΡΕ, Αθάνατος, Άδελε, 
Καβρός, Καλύβες, Φρές, Πιθάρι, Κουνουπιδιανά, Γερολάκκος, Μουρνιές, 
Βαµβακόπουλο, Νέα Κυδωνία, Αλικιανός, Βουκολιές, 
Πλατανιάς,Κολυµπάρι, ∆ραπανιάς, Έλος και Καµπανός, ως οικιστικά 
κέντρα 7ου επιπέδου.  
 
Το δίκτυο των παραπάνω 70 οικισµών υποστηρίζεται και από τους 
ακόλουθους 30 περίπου οικισµούς, οι οποίοι υπήρξαν έδρες ΟΤΑ 91, µε 
σχετικά εύρωστη πληθυσµιακή εικόνα έως και την απογραφή του 2011, 
ενώ συγχρόνως διαθέτουν κοινωνικές υποδοµές. Πρόκειται για ειδικά 
συνεργαζόµενους οικισµούς µε αυτούς του 6ου ή 7ου επιπέδου και είναι:  
 
(1) στην Π.Ε. Λασιθίου, Άγιος Γεώργιος (Οροπέδιο Λασιθίου), Τουρλωτή, 
Χανδράς, (2) στην Π.Ε. Ηρακλείου, Σταυρωµένος (Χερσονήσου), Ελαία, 
Μοχός, Γαρίπα, Σκινιάς, Μελέσες, Μεσοχώρι, Τεφέλι, Χάρακας, Πόµπια, 
Καµάρες, Αγία Βαρβάρα, Βαγιονιά, (3) στην Π.Ε. Ρεθύµνης, 
Αργυρούπολη, Ατσιπόπουλο, Γεράνι (Ρεθύµνης), Αµάρι, Αγία Γαλήνη, 
Μέλαµπες, Σέλια, Κοξαρέ, Πάνορµος, Σίσες, Λιβάδια και στην Π.Ε. 
Χανίων, Γεωργιούπολη, Κουρνάς και Ασή Γωνιά. Τέλος, υπάρχουν και οι 
λοιποί οικισµοί τέως έδρες ΟΤΑ 91, µε κάποιες υποδοµές και αυτοί, 
στους οποίους εξακολουθεί να αναφέρεται και το δίκτυο των ακόµη 
µικρότερων πολυάριθµων οικισµών της Περιφέρειας, το οποίο όµως 
σταδιακά αποψιλώνεται από πληθυσµό και για το οποίο από τα ΓΠΣ και 
τα ΣΧΟΟΑΠ θα πρέπει να αναζητηθούν οι δράσεις και τα µέτρα για την 
αντιµετώπιση των φαινοµένων ερήµωσης.  
 
Η αναβάθµιση του Ρεθύµνου σε δευτερεύοντα εθνικό πόλο στηρίζεται 
στο ότι η πόλη εξελίσσεται σε ένα ιδιαίτερα δυναµικό αστικό κέντρο, µε 
αναβαθµισµένες κοινωνικές και τεχνικές υποδοµές και µε πρόβλεψη 
υψηλότερου ρυθµού αύξησης του πληθυσµού του από αυτόν του 
Ηρακλείου και των Χανίων, έως και το 2031 και αναµένεται να 
παραλάβει και να προωθήσει µε επάρκεια τις απαιτούµενες 

- Ιερτάπετρας και Σητείας ως «∆ευτερεύων εθνικός πόλος διαπεριφερειακής 
εµβέλειας» µε εξειδίκευση στον τουρισµό ενισχύεται από τον χαρακτηρισµό τους ως 
αστικά κέντρα µε Τµήµατα ΤΕΙ ή και παραγωγικές σχολές εθνικής ακτινοβολίας .  
 
Στην  Αναπτυξιακή Ενότητα Αγίου Νικολάου περιλαµβάνεται ο ∆ήµος Οροπεδίου 
Λασιθίου, που αποτελεί ειδική περίπτωση αποµονωµένου και ορεινού ∆ήµου µε 
σηµαντική παραγωγή αγροτικών και κτηνοτροφικών προιόντων, µε δυνατότητες 
ποιοτικής αναβάθµισης και άρδευσης από υφιστάµενες λιµνοδεξαµενές  ∆ιαθέτει 
σηµαντικές δυνατότητες ανάπτυξης πολιτιστικού - φυσιολατρικού – ορειβατικού 
τουρισµού (το σπήλαιο ∆ικταίον Αντρον, ορεινά τοπία εξαιρετικού ενδιαφέροντος, 
ύπαρξη ορειβατικού καταφυγίου). Επίσης υπάρχει δυνατότητα ανάπτυξης Β’  

κατοικίας εντός των ορίων των υφιστανένων οικισµών με κατεύθυνση την ποιότητα, 

με αποκατάσταση και παραδοσιακών κτιρίων ή και συνόλων, στις παρυφές των 

ορεινών όγκων της Δίκτης και στο Οροπέδιο. 

 
(*2) Σηµαντικό πόλο τουριστικής δραστηριότητας αποτελεί επίσης η Αναπτυξιακή 
Υποενότητα Χερσονήσου, (βλ. Κεφ. Γ4), δηλ η περιοχή του νέου  ∆ήµου  
Χερσονήσου (Μάλια, Χερσόνησος, Γούβες, Γούρνες, Κοκκίνη Χάνι., Καρτερός). Ο 
νέος δήµος Χερσονήσου είναι ένας από τους πλέον δηµοφιλείς και ανεπτυγµένους 
τουριστικούς προορισµούς της Κρήτης αλλά και της χώρας.  
 
Σύµφωνα µε την απογραφή του 2011, έχει µόνιµο πληθυσµός 26,717 κατ. και 
πραγµατικό πληθυσµό 53.337 (!!!) κατ. Επίσης διαθέτει 54.163 κλίνες κύριων 
τουριστικών καταλυµάτων το 2010 (στοιχεία Ξενοδοχειακού Επιµελητηρίου). Αρα το 
καλοκαίρι ο πληθυσµός υπερβαίνει τις 80.000 κατοίκους (χωρίς τους εργαζόµενους 
που µετακινούνται), Οι 54.000 κλίνες αντιστοιχούν σε περίπου 25% των κλινών της 
Κρήτης, 73% του νοµού Ηρακλείου και περίπου 6,5% της Ελλάδας. Είναι εµφανής η 
εθνική και διαπεριφερειακή σηµασία του τουρισµού στην περιοχή τόσο σαν 
οικονοµική δραστηριότητα όσο και σαν φορέας κοινωνικών και περιβαλλοντικών 
αλλαγών. Μεγάλο ποσοστό των κλινών είναι σε ξενοδοχεία 4-5 αστέρων (33.500 
κλίνες – 62 %).  Μπορεί να θεωρηθεί ως αντιπροσωπευτικό δείγµα των τουριστικά 
ανεπτυγµένων περιοχών της Ελλάδος αλλά και της Μεσογείου. Επίσης µπορεί να 
θεεωρηθεί ως αυτοτελής Οικιστική Ενότητα (και όχι ως υποενότητα της Οικιστικής 
Ενότητας Ηρακλείου) και να χαρακτηριστεί «∆ευτερεύων εθνικός πόλος 
διαπεριφερειακής εµβέλειας» µε εξειδίκευση στον τουρισµό.  
 
(*3) Η Αναπτυξιακή Ενότητα Αρκαλοχωρίου µε υποενότητες τους ∆ήµους Μινώα 
Πεδιάδος και Βιάννου (βλ. κεφ. Γ4) αποτελεί τον χώρο υποδοχής του Νέου ∆ιεθνούς 
Αεροδροµίου. Οι οικισµοί του ∆ήµου Μινώα µαζί µε τους οικισµούς του ∆ήµου 
Βιάννου να θεωρηθούν ως «οµάδα συνεργαζόµενων οικισµών» διαπεριφερειακής 
εµβέλειας µα κύρια χαρακτηριστικά την υποδοχή του Νέου ∆ιεθνούς Αεροδροµίου και 
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δραστηριότητες για την επιτυχία του καινοτοµικού του ρόλου, ως κέντρου 
ανάδειξης και διάδοσης του δικτύου «ολοκληρωµένα και πολλαπλά 
παρελθόντα, µε άξονα την έρευνα (ιστορία και φυσικό - πολιτιστικό 
περιβάλλον). (*5)  
 
 

την παραγωγή ποιοτικών αγροτοπεριβαλλοντικών προιόντων.  
(^4) Η Αναπτυξιακή Ενότητα Μοιρών (∆ήµοι Φαιστού, Γόρτυνας και πρώην ∆ήµος 
Αστερουσίων) να αναβαθµιστεί  και ως πύλη εισόδου διαπεριφεριακής εµβέλειας µε 
τις προτάσεις (α) για την αξιοποίηση του αεροδροµίου Τυµπακίου και (β) για 
χωροθέτηση λιµανιού στον Κόκκινο Πύργο (τουριστικό – εµπορικό – κρουαζιέρας)..   
 
(*5) ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
Η αναβάθµιση του Ρεθύµνου και του τριπόλου της Π.Ε. Λασιθίου, σε 
δευτερεύοντες εθνικούς πόλους στηρίζεται για µεν το Ρέθυµνο στο ότι η πόλη 
εξελίσσεται σε ένα ιδιαίτερα δυναµικό αστικό κέντρο, µε αναβαθµισµένες κοινωνικές 
και τεχνικές υποδοµές και µε πρόβλεψη υψηλότερου ρυθµού αύξησης του 
πληθυσµού του από αυτόν του Ηρακλείου και των Χανίων, έως και το 2031 και 
αναµένεται να παραλάβει και να προωθήσει µε επάρκεια τις απαιτούµενες 
δραστηριότητες για την επιτυχία του καινοτοµικού του ρόλου, ως κέντρου ανάδειξης 
και διάδοσης του δικτύου «ολοκληρωµένα και πολλαπλά παρελθόντα, µε άξονα την 
έρευνα (ιστορία και φυσικό – πολιτιστικόπεριβάλλον)» για δε το αστικό τρίπολο, της 
Π.Ε.Λασιθίου –Άγιος Νικόλαος-Ιεράπετρα-Σητεία, που παρουσιάζει µια 
αναπτυξιακή και οικιστική διασπορά που ευνοήθηκε από τη γεωµορφολογική 
συγκρότηση της περιοχής στον ισχυρό χαρακτήρα που διαθέτουν οι τρεις πόλεις  σε 
επίπεδο διαπεριφερειακό και εθνικό ως « το πρώτο ιστορικά διεθνούς εµβέλειας 
τουριστικό κέντρο της Κρήτης για 50 χρόνια ο Άγιος Νικόλαος, ως χώρος πρότυπης 
ανάπτυξης του δυναµικού εξαγωγικού τοµέα των πρώιµων κηπευτικών η Ιεράπετρα 
και ως το νέο αεροδρόµιο -αερολιµενική πύλη διεθνούς εµβέλειας στο µεσογειακό και 
διεθνή χώρο - η Σητεία) . 
 

Γ1-2: ∆ίκτυα οικισµών/ πολύπολα  
 
Στην προσπάθεια µετριασµού των φαινοµένων αποψίλωσης θα συµβάλλει  
σηµαντικά η συλλειτουργία και η συνεργασία των 100 οικιστικών κέντρων της Κρήτης  
ως δίκτυα οικισµών/ πολύπολα, µε κοινές συµπληρωµατικές κοινωνικές  
εξυπηρετήσεις και αντίστοιχα προσανατολισµένα προς την εξυπηρέτησή τους οδικά  
δίκτυα. Υποδεικνύονται τα ακόλουθα δίκτυα οικισµών/ πολύπολα, κέντρα αναφοράς  
εντός των ευρύτερων γεωγραφικών /αναπτυξιακών ενοτήτων, στα οποία θα µπορεί  
να εξυπηρετείται και το δίκτυο των µικρότερων οικισµών:  
1. Σητεία, Ζίρος/Χανδράς, Παλαίκαστρο, Τουρλωτή,  
2. Ιεράπετρα –Κουτσουράς,  
3. Άγιος Νικόλαος -Νεάπολη – Κριτσά-Τζερµιάδο/Άγιος Γεώργιος, 
4. Γούρνες/ Σταυρωµένος- Ελαία, Γούβες, Επισκοπή, Λιµένας Χερσονήσου –  
Μάλια/Μοχός,  
5. Ευαγγελισµός/Θραψανό -Καστέλι, Αρκαλοχώρι/ Γαρίπα- Σκινιάς, Άνω Βιάννος,  
6. Άγιοι ∆έκα/Βαγιονιά, Μοίρες/Πόµπια, Τυµπάκι, Ασήµι, Ζαρός/Καµάρες, Γέργερη,  
Αγία Βαρβάρα, Πύργος/Μεσοχώρι – Τεφέλι – Χάρακας,  

 
 
Αντί για τα πολύπολα δίκτυα οικισµών που εκτείνονται σε διαγορετικές 
χωρικές ενότητες προτείνεται να εντοπιστούν «οµάδες – συστήµατα 
συνεργαζόµενων οικισµών» ανά Αναπτυξιακή Ενότητα ή Υποενότητα 
µε πραγµατικές – ουσιαστικές διασυνδέσεις. Τα δίκτυα αυτά θα 
συνδέονται µεταξύ των µε το πρωτεύον οδικό δίκτυο (εθνικό και 
επαρχιακό οδικό δίκτυο). (βλέπε προτάσεις προηγούµενης 
παραγράφου Γ.1-1. Οικιστικό δίκτυο).  
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7. Πεζά/Μελέσες, Αρχάνες,  
8. Ηράκλειο, Βενεράτο, Άγιος Μύρων, Προφήτης Ηλίας,  
9. Γάζι, Κρουσώνας, Τύλισος,  
10. Πέραµα/Πάνορµος - Σίσες, Ανώγεια, Γαράζο/Λιβάδια,  
11. Ρέθυµνο/Ατσιπόπουλο - Γεράνι, Επισκοπή/Αργυρούπολη – Ασή Γωνιά Χανίων,  
12. Αθάνατος, Άδελε, Αγία Φωτεινή/Αµάρι, Φουρφουράς,  
13. Σπήλι/Κοξαρέ -Μέλαµπες – Αγία Γαλήνη, Πλακιάς/Σέλια,  
14. Βρύσες/Βάµµος- Κουρνάς- Γεωργιούπολη, Χώρα Σφακίων, Καβρός, Καλύβες,  
Φρές,  
15. Χανιά, Πιθάρι/Κουνουπιδιανά, Γερολάκκος, Μουρνιές, Βαµβακόπουλο, Νέα  
Κυδωνία,  
16. Γεράνι/Πλατανιάς, Αλικιανός, Βουκολιές, Κολυµπάρι και  
17. Παλαιόχωρα /Κάντανος - Καµπανός, Καστρί Γαύδου, Έλος, Καστέλι  
Κισσάµου/∆ραπανιάς.  
 

Γ1-3: Υπηρεσίες κοινωνικής και διοικητικής υποδοµής  
 
Γενικά τα οικιστικά κέντρα που υπήρξαν έδρες ΟΤΑ 91 εµπλουτίστηκαν και διαθέτουν  
κτιριακές υποδοµές, για να εγκατασταθούν εκεί κοινωνικές και διοικητικές υπηρεσίες,  
απαραίτητες για την εξυπηρέτηση του πληθυσµού, όχι µόνον µε ποσοτικούς όρους  
(αναγκαία υποδοµή / αριθµός κατοίκων), αλλά και µε ποιοτικούς (εγγύτητας σε σχέση  
µε την κατοικία του πληθυσµού, κ.ά.). ∆ιαπιστώνεται η αναγκαιότητα να  
συµπληρωθούν ορισµένα οικιστικά κέντρα µε µικρής κλίµακας συµπληρωµατικές  
κοινωνικές και διοικητικές υποδοµές, όπως καταγράφεται στους συνοδευτικούς  
χάρτες και η οποία στηρίζεται στις ακόλουθες παραδοχές:  
. σε όλες τις έδρες των νέων ∆ήµων, εκεί όπου δεν διατίθεται ανάλογη υποδοµή,  
θα δηµιουργηθούν τα νέα διοικητικά κέντρα, προκειµένου να εγκατασταθεί το νέο  
επιστηµονικό και διοικητικό προσωπικό, το οποίο θα τα στελεχώσει. Για τη  
δηµιουργία τέτοιων κέντρων κρίνεται σκόπιµη η προώθηση διαδικασιών  
αποκατάστασης υφισταµένων παραδοσιακών κελυφών, ώστε να συµβάλουν στο  
πρότυπο της εναλλακτικής βιώσιµης ανάπτυξης,  
. σε όλες τις έδρες των νέων ∆ήµων και στα συνεργαζόµενα µε αυτές οικιστικά  
κέντρα 7ου ενισχυµένου ή και 7ου επιπέδου, εάν ειδικά απαιτείται, εκεί όπου δεν  
διατίθεται ανάλογη υποδοµή, δηµιουργείται Περιφερειακό Ιατρείο, το οποίο θα  
λειτουργεί ως κέντρο πρόληψης, σε εβδοµαδιαία βάση, εξαρτώµενο και  
στελεχωµένο από τα υφιστάµενα Κέντρα Υγείας, τα οποία είναι αρκετά τον  
αριθµό. Αυτές οι µικρές σε αναγκαίους χώρους µονάδες µπορεί να συνδυαστούν  
µε τα διοικητικά κέντρα και να χωροθετηθούν στα ίδια ή σε ανάλογα  
παραδοσιακά κτίρια,  
. σε όλες τις έδρες των νέων ∆ήµων ή τα συνεργαζόµενα µε αυτές οικιστικά  
κέντρα, εκεί όπου δεν διατίθεται ανάλογη υποδοµή, θα δηµιουργηθεί γυµνάσιο  
και λύκειο, µε εξαιρέσεις για τις περιπτώσεις όπου σε µικρή απόσταση  

 
Η κατανοµή των υποδοµών σε κάθε ∆ήµο δεν µπορεί να γίνει µε 
απόλυτα κανονιστικό τρόπο όπως προτείνει το κεφ. Γ.1.3. διότι υπάρχει 
µεγάλη διαφοροποίηση στις υπάρχουσες υποδοµές και στις 
δυνατότητες αξιοποίησης τους.  
 
Η κατανοµή των υποδοµών µπορεί να γίνει ανά ∆ήµο µε τα ΓΠΣ – 
ΣΧΟΟΑΠ σε συµφωνία µε την ∆ηµοτική Αρχή ώστε να αξιοποιούνται οι  
υφιστάµενες υποδοµές και να δηµιουργούνται νέες εκεί που χρειάζονται 
και να αποφεύγονται σπατάλες πόρων σε µη αναγκαίες υποδοµές. 
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διατίθενται ανάλογες υποδοµές ή όπου οι σηµερινοί ή αναµενόµενοι πληθυσµοί  
δεν αιτιολογούν τέτοιες χωροθετήσεις.  
 
Επιδιώκεται η περαιτέρω υποστήριξη, εκεί όπου απαιτείται, µε συµπλήρωση των  
υποδοµών -διαπεριφερειακού και περιφερειακού ενδιαφέροντος- των οικιστικών  
κέντρων και πολυπολικών δικτύων, που οργανώνουν τις ευρύτερες αναπτυξιακές  
ενότητες και υποενότητες. Από τον περιφερειακό χωροταξικό σχεδιασµό η αναστολή  
λειτουργίας ορισµένων υπηρεσιών, λόγω της παρούσας πολύπλευρης κρίσης,  
αντιµετωπίζεται ως µεταβατικό φαινόµενο και εκτιµάται ότι στο µέλλον θα καταστεί  
δυνατό οι υπηρεσίες να παρέχονται στους πολίτες κανονικά. ¨Όσον αφορά στις  
αστικοποιηµένες ζώνες, πλησίον των τριών µεγάλων αστικών κέντρων, των οποίων  
η αρχική χρήση ήταν παραθεριστική κατοικία, αλλά έχει καταλήξει να είναι πρώτη, για  
τον υπολογισµό των αναγκών σε υποδοµές λαµβάνεται γενικά υπόψη η µονιµότητα  
του πληθυσµού.(*)  
 

Γ1-4: Ρόλος των πόλεων της Κρήτης και εµπλουτισµός τους µε υποδοµές 
εθνικού, διαπεριφερειακού και περιφερειακού ενδιαφέροντος  
 
Όπως επιτάσσει το ΓΠΧΣΑΑ, στον νησιωτικό χώρο του Αιγαίου ενισχύονται οι  
εθνικοί πόλοι Ηράκλειο – Χανιά, σε διασύνδεση µε τον περιβάλλοντα χώρο της  
Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Μεσογείου και ενισχύονται οι συνεργασίες µε το  
πολυπολικό νησιωτικό σύµπλεγµα (Βόρειο Αιγαίο, Κυκλάδες, ∆ωδεκάνησα), µε  
στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της συνοχής της ευρύτερης  
νησιωτικής ενότητας και των επιµέρους συνιστωσών της. Επιδιώκεται, ως  
στρατηγικής κατεύθυνσης πρωτοβουλία, ο προσδιορισµός του ειδικού ρόλου των  
σηµαντικών πόλεων της Κρήτης και ο εµπλουτισµός τους µε λειτουργίες ευρύτερης  
εµβέλειας, ώστε να εντάσσονται οργανικά στα διευρωπαϊκά δίκτυα συνεργασίας,  
λαµβάνοντας υπόψη τις υφιστάµενες σήµερα δυνατότητες και τάσεις, όχι µόνον σε  
υποδοµές, αλλά και σε εξειδίκευση του ανθρώπινου δυναµικού, το οποίο τελικά θα  
κληθεί να πραγµατώσει τον εκάστοτε επιλεγµένο ρόλο. Αλλά και στα µικρότερα  
οικιστικά κέντρα της Περιφέρειας προβλέπεται να δηµιουργούνται συναφείς  
υποστηρικτικές υποδοµές εµβέλειας, ώστε να υποστηρίζεται η συνεργασία των  
πόλεων και της υπαίθρου, µε δηµιουργία πλεγµάτων, τα οποία σκοπό έχουν να  
καθιστούν τον χώρο συνολικά ελκυστικό.  
Συνεπώς, συµπληρώνεται και εξειδικεύεται εκ νέου ο ρόλος των πόλεων σε  
προοπτική δεκαπενταετίας, µε άξονες αναφοράς την έρευνα και τεχνολογία, τον  
πολιτισµό, την παραγωγή και πιστοποίηση γεωργοπεριβαλλοντικών προϊόντων, το  
φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον, τον ποιοτικό τουρισµό. Χωροθετούνται στις  
πόλεις όσες προβλεπόµενες από το ισχύον ΠΠΧΣΑΑ λειτουργίες δεν έχουν ήδη  
εγκατασταθεί, αλλά και κάποιες νέες των οποίων η παρουσία κρίνεται επιθυµητή,  
αλλά και ρεαλιστική:  
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Ηράκλειο: πρωτεύων εθνικός πόλος διεθνούς, ευρωπαϊκής και διαπεριφερειακής  
ακτινοβολίας, µε άξονα την έρευνα – τεχνολογία και τον πολιτισµό.(*) Προβλέπεται να  
αποτελέσει, µαζί µε την Αθήνα, την Πάτρα και τη Θεσσαλονίκη, τον κορµό της  
ανάπτυξης ερευνητικής δραστηριότητας στη Χώρα, µε κατεύθυνση τη βιοτεχνολογία  
και την πληροφορική. ∆ιαθέτει την τεχνογνωσία να αναπτύξει δραστηριότητες στους  
τοµείς της τηλεµατικής, των δικτύων ΑΤΜ, των οπτικών ινών και να λειτουργήσει ως  
διεθνής τηλεπικοινωνιακός κόµβος και κόµβος τηλεϊατρικής στην Ανατολική  
Μεσόγειο. Ο ρόλος του εποµένως προσδιορίζεται επακριβώς, ως κέντρου µε εθνική,  
ευρωπαϊκή και διεθνή ακτινοβολία, µε άξονα την προηγµένη τεχνολογία, σε όλους  
τους τοµείς. Προφανώς, το πολιτιστικό του πρόσωπο, ως κέντρο του Μινωικού  
πολιτισµού και κέντρο αρχείων, βιβλιοθηκών και µουσειακών συλλογών, µε ιδιαίτερη  
αναφορά στη Μεσόγειο, οφείλει να το διατηρήσει και να το αναπτύξει.  
Ενδεικτικά οι δοµές που µπορούν να αναπτυχθούν, σε συνεργασία µε το  
Πανεπιστήµιο, το Ίδρυµα Τεχνολογίας ‘Έρευνας, το ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε, το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. και τα 
λοιπά εγκατεστηµένα ερευνητικά ιδρύµατα, είναι: (**)Ερευνητικό κέντρο Ανάπτυξης  
Λογισµικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Ινστιτούτο Αστροφυσικής σε συνεργασία µε  
το Αστεροσκοπείο στο Σχίνακα, Παρατηρητήριο Χωροταξίας και Περιφερειακής  
Ανάπτυξης, Ευρωπαϊκό κέντρο Μεσογειακών Ερευνών, Οργανισµός Στήριξης  
Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων, Ερευνητικό Κέντρο Αγροτικής Βιοτεχνολογίας,  
Ινστιτούτο Βιοκλιµατικού Σχεδιασµού, Κέντρο Μεσογειακής Περίθαλψης, Ινστιτούτο  
Γεωδυναµικού και Αντισεισµικού Σχεδιασµού, ∆ιεθνής Κόµβος Τηλεϊατρικής και  
Συνεδριακό - Ερευνητικό - πολυλειτουργικό Κέντρο, συνδυασµένο µε Πάρκο  
Αναψυχής στον ευρύτερο περιαστικό χώρο της Πόλης.  
 

 
(*) και τις 'εφαρµογές' 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(**) Να προστεθεί: "Ζώνη Καινοτοµίας στην ευρύτερη περιοχή εντός ή 
πέριξ του ∆ήµου." 
 
 

Χανιά: πρωτεύων εθνικός πόλος ευρωπαϊκής, µεσογειακής και διαπεριφερειακής  
ακτινοβολίας, µε άξονα τις επιστήµες, τις εφαρµογές και το περιβάλλον. ∆ιαθέτει τις  
Σχολές του Πολυτεχνείου Κρήτης, µε το ιδρυθέν στο µεταξύ διάστηµα Τµήµα  
Αρχιτεκτόνων, το Μεσογειακό Αγρονοµικό Ινστιτούτο (Μ.Α.Ι.Χ.) που προτείνεται να  
εµπλουτιστεί µε συµπληρωµατικές δραστηριότητες για αναβάθµιση του έργου του  
στον τοµέα έρευνας και εφαρµογής της αγροτικής οικονοµίας (σύγχρονοι τρόποι  
καλλιεργειών), το Ινστιτούτο Υποτροπικών και Ελιάς, το ΚΕΓΕ, το Κέντρο  
Αρχιτεκτονικής Μεσογείου, την Ορθόδοξη Ακαδηµία Κρήτης και το Ίδρυµα  
Ελευθερίου Βενιζέλου, τα οποία αποτελούν θεσµούς εν λειτουργία και  
προσανατολίζονται µε αναφορά τις εφαρµογές, τις επιστήµες και την προβολή των  
περιβαλλοντικών ιδιαιτεροτήτων του µεσογειακού χώρου.  
Ενδεικτικά, οι δραστηριότητες µε τις οποίες µπορεί να εµπλουτιστεί η πόλη είναι:  
Μεσογειακό Κέντρο ∆ηµοσιογραφίας, του οποίου έχει προ πολλού ανακοινωθεί η  
ίδρυση, καθώς και Σχολή Καλών Τεχνών, Τµήµα Μηχανικών Βιοϊατρικής και  
Βιοτεχνολογίας, Ινστιτούτο γεωδυναµικού και αντισεισµικού σχεδιασµού, στα πλαίσια  
του Πολυτεχνείου Κρήτης, συµπληρωµένα µε την ίδρυση Συνεδριακού Κέντρου,  
σύµφωνα µε το Ν.2160/93, άρθρο 41. Επιδιώκεται να ενισχυθεί περαιτέρω η  
λειτουργία του Κέντρου Πιστοποίησης, ο πυρήνας του οποίου έχει ήδη συγκροτηθεί  
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από το ΜΑΙΧ, για εφαρµοσµένα συστήµατα περιβαλλοντικής διαχείρισης και για  
οικολογικά προϊόντα, οµοίως στραµµένο στις ιδιαιτερότητες του µεσογειακού χώρου.  
Επίσης, λόγω της ύπαρξης του διεθνούς κόµβου οπτικών ινών έχει τη δυνατότητα να  
αναδειχθεί σε Κέντρο Εµπορικών Συναλλαγών στο πλαίσιο της πολυκεντρικής  
ισόρροπης ανάπτυξης.  
 

Ρέθυµνο: δευτερεύων εθνικός πόλος ευρωπαϊκής και διαπεριφερειακής  
ακτινοβολίας, µε άξονα την ιστορία και τον πολιτισµό.(*)  Είναι έδρα του Πανεπιστηµίου  
Κρήτης και µεταξύ άλλων σηµαντικών Σχολών και Ιδρυµάτων, διαθέτει το Τµήµα  
Ιστορίας και Αρχαιολογίας και το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών, µε πλούσια  
ερευνητική δράση στον χώρο της ανατολικής λεκάνης της Μεσογείου. Στο µεταξύ  
διάστηµα ιδρύθηκε και Τµήµα του ΤΕΙ Κρήτης, µε αντικείµενο τη συντήρηση  
αρχαιοτήτων. Χωροθετικά βρίσκεται ανάµεσα στους σηµαντικούς ορεινούς όγκους  
των Λευκών Ορέων και της Ίδης, κέντρο ευρείας χωρικής ενότητας, µε πλούσιο  
φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον.  
Ο ρόλος της πόλης προσδιορίζεται σαφώς, ως κέντρου ανάδειξης των  
ολοκληρωµένων και πολλαπλών παρελθόντων, µε άξονα την έρευνα (ιστορία και  
φυσικό - πολιτιστικό περιβάλλον), µε την συνδροµή του Τοµέα Φυσικού  
Περιβάλλοντος του Πανεπιστηµίου και του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας, τα οποία  
λειτουργούν στο Ηράκλειο. Επιδιώκεται να δηµιουργηθεί εδώ (**)το «Κέντρο Ενιαίας  
Περιβαλλοντικής Ενηµέρωσης - Πληροφόρησης» σε επίπεδο Κρήτης,η δοµή του  
οποίου έχει προσεγγιστεί σε ικανοποιητικό επίπεδο από τους ερευνητικούς φορείς  
που συνεργάστηκαν στα πλαίσια της Πιλοτικής ∆ράσης ARCHI-MED της ΕΕ και το 
οποίο θα τροφοδοτεί µεταξύ άλλων µε υλικό και τα επιµέρους κέντρα  
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.(να διαγραφεί)  
 

(*) και τις 'εφαρµογές'. 
 
 
 
 
(**)το ένα από τα τεσσερα «Κέντρα Ενιαίου Φορέα Αειφορικής 
∆ιαχείρισης και Ανάδειξης του Τοπίου ΕΦΑ∆ΑΤ» M 
 
Προτείνεται η ίδρυση  του ΕΦΑ∆ΑΤ. Θα είναι υπεύθυνος για την 
προστασία όλων των προστατευόµενων περιοχών της Κρήτης καθώς 
και την αναπτυξη κάποιων ενδεδειγµένων περιοχών.Σε κάθε µια από 
τις ενδεδειγµένες περιοχες θα υπάρχει παράρτηµα του φορέα το οποίο 
θα λειτουργεί ως επιχειρησιακό κέντρο.  
 
 

Άγιος Νικόλαος: πρωτεύων πόλος περιφερειακής εµβέλειας, κέντρο 
προώθησης του ποιοτικού τουρισµού. Σηµαντικός τουριστικός πόλος µε 
παράδοση και κέντρο παροχής υπηρεσιών, είναι σε θέση να παραλάβει 
τις υποδοµές και το αντιστοιχούν ανθρώπινο δυναµικό, που απαιτείται για 
την προώθηση του ποιοτικού τουρισµού στην Κρήτη, µε άξονα αναφοράς 
και συνεργασίας τις Περιφέρειες του Νότιου και του Βόρειου Αιγαίου. 
∆ηµιουργήθηκε το προβλεπόµενο Τµήµα του ΤΕΙ Κρήτης, στον τοµέα της 
∆ιοίκησης Επιχειρήσεων, αλλά χρειάζεται επιστηµονική και υλικοτεχνική  
υποστήριξη, ώστε να ανταποκρίνεται στην απαίτηση για παραγωγή 
στελεχών υψηλών απαιτήσεων, που έχει ανάγκη ο επιδιωκόµενος 
ποιοτικός τουρισµός. 
 

(να τροποποιηθεί ως εξής ) : Άγιος Νικόλαος:  Μέλος του αστικού τριπόλου και 
έδρα της Π.Ε. Λασιθίου, που αποτελεί δευτερεύοντα εθνικό πόλο ευρωπαϊκής και 
διαπεριφερειακής ακτινοβολίας, µε άξονα τον Τουρισµό και παρουσία υψηλής αξίας 
περιοχών Τοπίου. Σηµαντικός τουριστικός πόλος επί 50 χρόνια , µε µεγάλη 
παράδοση στον τοµέα των τουριστικών καταλυµάτων υψηλών προδιαγραφών και 
κέντρο παροχής υπηρεσιών, είναι σε θέση να παραλάβει τις υποδοµές και το 
αντιστοιχούν ανθρώπινο δυναµικό, που απαιτείται για την προώθηση του ποιοτικού 
Τουρισµού και ιδιαίτερα των εναλλακτικών και πολυθεµατικών µορφών του στην 
Κρήτη και στη Μεσόγειο, µε άξονα αναφοράς και συνεργασίας τις Περιφέρειες του 
Νότιου και του Βόρειου Αιγαίου και την αναβάθµιση της Μαρίνας και του 
Τουριστικού του λιµένα για την υποδοχή κρουαζιέρας. ∆ηµιουργήθηκε το 
προβλεπόµενο Τµήµα του ΤΕΙ Κρήτης, στον τοµέα της ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων, 
αλλά χρειάζεται επιστηµονική και υλικοτεχνική υποστήριξη, ώστε να ανταποκρίνεται 
στην απαίτηση για παραγωγή στελεχών υψηλών απαιτήσεων, που έχει ανάγκη ο 
επιδιωκόµενος ποιοτικός τουρισµός που πρέπει να υποστηριχτεί µε την περαιτέρω 
αναβάθµιση της υφιστάµενης Ανώτερης Σχολής Τουρισµού. Η παρουσία των δυο 
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ιστορικών Κέντρων της ιστορικής πρωτεύουσας των Ανατολικών Επαρχιών αστικής 
Νεάπολης και του παραδοσιακού αγροτοκτηνοτροφικού και υφαντικού κέντρου της 
Κριτσάς µε πρωτογενή παραγωγή ποιοτικών προϊόντων, η παρουσία της Ελούντας 
µε Τοπίο ιδιαίτερης αξίας και πρότυπες αναπτυγµένες τουριστικές υποδοµές 
υψηλής ποιότητας και διεθνούς επιπέδου και η παρουσία περιοχών φυσιολατρικού 
και τοπιακού ενδιαφέροντος, µαζί µε το ιδιαίτερο πολιτισµικό και αρχαιολογικό 
απόθεµα και τη µεγάλη επισκεψιµότητα που διαθέτει (Σπιναλόγκα, υποψήφια για 
ένταξη στον κατάλογο της UNESCO, Παναγία Κερά Κριτσάς, αρχαία Λατώ), 
καθιστούν τον Άγιο Νικόλαο πρότυπο χώρο ανάπτυξης της επιχειρηµατικότητας, 
υποδοχέα υψηλών προδιαγραφών παραθεριστικής κατοικίας, τουριστικό 
προορισµό αιχµής και διακριτό πόλο διαπεριφερειακής και ευρωπαϊκής εµβέλειας 
στον τοµέα της ανάδειξης της αξίας του φυσιολατρικού και του πολιτισµικού 
πλούτου, του Τοπίου και της παραγωγής και διάθεσης τοπικών προϊόντων 
ποιότητας που προωθούν την Κρητική µεσογειακή διατροφή . 
 

Σητεία: πρωτεύων πόλος περιφερειακής εµβέλειας, κέντρο έρευνας των 
συνθηκών φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, στη λεκάνη της 
νοτιοανατολικής Μεσογείου. 
 
Η πόλη έχει σαφή αναφορά στις ανατολικές ακτές του νησιού, στις 
περιοχές των οποίων διατηρείται ακόµη η µνήµη του «άθικτου» φυσικού 
και του πλούσιου πολιτιστικού περιβάλλοντος, ιδιαίτερα στον αρχαιολογικό 
τοµέα και έχει ήδη αναπτύξει συνεργασία η οποία πρέπει να ενισχυθεί και 
να διευρυνθεί, τόσο µε τον τοµέα Φυσικού Περιβάλλοντος του 
Πανεπιστηµίου Κρήτης, όσο και µε το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών 
του ΙΤΕ. Εδώ είναι δυνατό να χωροθετηθεί, σε µόνιµη λειτουργία, 
Ερευνητικό Ινστιτούτο / παράρτηµα του ΙΤΕ, το οποίο θα συνεργάζεται µε  
τα αντίστοιχα πανεπιστηµιακά και ερευνητικά κέντρα του Ηρακλείου και 
του Ρεθύµνου. Το τµήµα ∆ιατροφής και ∆ιαιτολογίας του ΤΕΙ Κρήτης, που  
δηµιουργήθηκε εδώ, είναι απόλυτα συµβατό µε τους στόχους ποιότητας 
πολιτιστικού περιεχοµένου (κρητική διατροφή και κουζίνα) που έχουν τεθεί 
για την πόλη και την περιοχή της.  
 

( να τροποποιηθεί ως εξής): Σητεία : Μέλος του αστικού τριπόλου της Π.Ε. 
Λασιθίου, που αποτελεί δευτερεύοντα εθνικό πόλο ευρωπαϊκής και 
διαπεριφερειακής ακτινοβολίας, µε άξονα την έρευνα των συνθηκών του φυσικού 
και πολιτιστικού περιβάλλοντος στη λεκάνη της νοτιοανατολικής Μεσογείου και τις 
µεταφορές. Αναπτυσσόµενος πόλος µε νέα αερολιµενική πύλη διεθνούς εµβέλειας 
και λιµένα διαπεριφερειακής και εθνικής σηµασίας, είναι σε θέση να παραλάβει τις 
υποδοµές και το αντιστοιχούν ανθρώπινο δυναµικό, που απαιτείται για την 
προώθηση µετακινήσεων και ποιοτικού τουρισµού στην Κρήτη και στη Μεσόγειο, µε 
άξονα αναφοράς και συνεργασίας τις Περιφέρειες της ∆ωδεκανήσου και την Κύπρο. 
Η πόλη έχει σαφή αναφορά στις ανατολικές ακτές του νησιού, στις περιοχές των 
οποίων διατηρείται ακόµη η µνήµη του «άθικτου» φυσικού και του πλούσιου 
πολιτιστικού περιβάλλοντος, ιδιαίτερα στον αρχαιολογικό τοµέα και έχει ήδη 
αναπτύξει συνεργασία η οποία πρέπει να ενισχυθεί και να διευρυνθεί, τόσο µε τον 
τοµέα Φυσικού Περιβάλλοντος του Πανεπιστηµίου Κρήτης, όσο και µε το Ινστιτούτο 
Μεσογειακών Σπουδών του ΙΤΕ. Εδώ είναι δυνατό να χωροθετηθεί, σε µόνιµη 
λειτουργία, Ερευνητικό Ινστιτούτο / παράρτηµα του ΙΤΕ, το οποίο θα συνεργάζεται 
µε τα αντίστοιχα πανεπιστηµιακά και ερευνητικά κέντρα του Ηρακλείου, του 
Ρεθύµνου και της Νεάπολης. Το τµήµα ∆ιατροφής και ∆ιαιτολογίας του ΤΕΙ Κρήτης, 
που δηµιουργήθηκε εδώ, είναι απόλυτα συµβατό µε τους στόχους ποιότητας 
πολιτιστικού περιεχοµένου (κρητική διατροφή και κουζίνα) που έχουν τεθεί για την 
πόλη και την περιοχή της. \ 
 
Σωστή στόχευση αλλά χρειάζεται τεκµηρίωση και συγκεκριµένες προτάσεις για να 
επιτευχθεί. Να προστεθεί και η λειτουργία Εκπαιδευτικού Κέντρου για τις ΑΠΕ 
συµπληρωµατικά µε την Ιεράπετρα. 
 

Ιεράπετρα: πρωτεύων πόλος περιφερειακής εµβέλειας, κέντρο (να τροποποιηθεί ως εξής): Ιεράπετρα: Μέλος του αστικού τριπόλου της 
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δηµιουργίας γεωργοπεριβαλλοντικής συνείδησης, µε άξονα αναφοράς την 
Κρήτη και εκπαιδευτικό κέντρο ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, µε άξονα 
αναφοράς και µεταφοράς της τεχνογνωσίας και στην ανατολική λεκάνη της 
Μεσογείου. Αποτελεί το µοναδικό αστικό κέντρο του νησιού στο Νότο, που 
έχει αγροτικό χαρακτήρα και έντονα επιβαρηµένο περιβάλλον, ακριβώς 
λόγω του είδους των γεωργικών δραστηριοτήτων,  
που αναπτύχθηκαν εδώ. Στην ευρύτερη περιοχή της, τον Αθερινόλακκο,  
δηµιουργήθηκε και λειτουργεί το τρίο Ενεργειακό Κέντρο στην Κρήτη, το 
οποίο θα πρέπει να συνδυαστεί µε την παραγωγή ενέργειας µε 
ανανεώσιµες µορφές. Ο ρόλος της Πόλης είναι διακριτός και, πέραν του 
Τµήµατος ΤΕΙ Εµπορίας και ∆ιαφήµισης που ιδρύθηκε εδώ, επιδιώκεται 
να δηµιουργηθεί Παραγωγική Σχολή στραµµένη 
 (1) στην εκµάθηση παραγωγών για παραγωγή γεωργοπεριβαλλοντικών 
προϊόντων και  
(2) στη χρήση και τη λειτουργία ΑΠΕ.  
 

Π.Ε.ασιθίου, που αποτελεί δευτερεύοντα εθνικό πόλο ευρωπαϊκής και 
διαπεριφερειακής εµβέλειας, πρότυπος παραγωγικός χώρος ανάπτυξης πρώιµων 
κηπευτικών καλλιεργειών, η νοτιότερη πόλη της Ευρώπης, κέντρο δηµιουργίας 
γεωργοπεριβαλλοντικής συνείδησης, µε άξονα αναφοράς την Κρήτη και 
εκπαιδευτικό κέντρο ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, µε άξονα αναφοράς και 
µεταφοράς της τεχνογνωσίας και στην ανατολική λεκάνη της Μεσογείου. Αποτελεί 
το µοναδικό αστικό κέντρο του νησιού στο Νότο, που έχει αγροτικό χαρακτήρα και 
έντονα επιβαρυµένο περιβάλλον, ακριβώς λόγω του είδους των γεωργικών 
δραστηριοτήτων, που αναπτύχθηκαν εδώ και  χρειάζονται µηχανισµούς 
υποστήριξης της ποιοτικής αναβάθµισής τους µέσω της ίδρυσης Παραγωγικών και 
ερευνητικών Γεωργικών ιδρυµάτων που στοχεύουν στη βελτίωση της παραγωγικής 
δραστηριότητας και στην προστασία του περιβάλλοντος. Η παραλιακή περιοχή στη 
νότια πλευρά προσφέρεται ιδιαίτερα για την ανάπτυξη παραθεριστικής κατοικίας και 
εναλλακτικού Τουρισµού. Στην ευρύτερη περιοχή της, τον Αθερινόλακκο, 
δηµιουργήθηκε και λειτουργεί το τρίο Ενεργειακό Κέντρο στην Κρήτη, το οποίο θα 
πρέπει να συνδυαστεί µε την παραγωγή ενέργειας µε ανανεώσιµες µορφές. Ο 
ρόλος της Πόλης είναι διακριτός και, πέραν του Τµήµατος ΤΕΙ Εµπορίας και 
∆ιαφήµισης που ιδρύθηκε εδώ, επιδιώκεται να δηµιουργηθεί Παραγωγική Σχολή 
στραµµένη (1) στην εκµάθηση παραγωγών για παραγωγή Γεωργοπεριβαλλοντικών 
προϊόντων και (2) στη χρήση και τη λειτουργία ΑΠΕ. Η χωροθέτηση Τουριστικού 
λιµένα και Μαρίνας και η αναβάθµιση της πόλης ως διακριτού διαπεριφερειακού και 
εθνικού πόλου του Νότου, θα ενισχύσει το ρόλο της ως µέλους του αστικού 
τριπόλου της Π.Ε. Λασιθίου. 
 
Ειδική συµβολή στη συνολική λειτουργία του αστικού τριπόλου της Π.Ε. Λασιθίου, 
έχει η φυσική, γεωγραφική και αυτοδιοικητική ενότητα του ∆ήµου Οροπεδίου 
Λασιθίου, περιφερειακής εµβέλειας, που αποτελεί µια από τις σηµαντικότερες και 
µειονεκτκότερες από πλευράς καιρικών συνθηκών ορεινές κατοικηµένες περιοχές 
της Περιφέρειας µε ευδιάκριτη δηµογραφική κάµψη αλλά µε διαρκή ανθρωπογενή 
δραστηριότητα και ιδιαίτερα παραγωγικά χαρακτηριστικά. Το ιστορικό δίκτυο των 
παραδοσιακών οικισµών που περιβάλλουν το Οροπέδιο, το αρχαιολογικό και 
λαογραφικό του κεφάλαιο και το υψηλής επισκεψιµότητας σπήλαιο ∆ικταίο Άντρο, 
και οι παραδοσιακοί τρόποι  διαχείρισης των κοινών πόρων του υδατικού 
αποθέµατος µε το εκτεταµένο δίκτυο 14.000 µικρών αντλητικών ανεµοµύλων (µέχρι 
το τέλος της δεκαετίας του 1970), που µε την καινοτοµική πρόταση συντήρησης και 
επανάχρησης που παρουσιάστηκε το 2015 τιµήθηκε µε ένα από τα τρία εθνικά 
βραβεία που απένειµε η EUROPANOSTRA, συγκροτεί έναπολυθεµατικό 
εναλλακτικό πόλο που λειτουργεί συµπληρωµατικά στο αστικό τρίπολο της Π.Ε. 
Λασιθίου και διαµορφώνει σηµαντικό χώρο για την ανάπτυξη προτάσεων µε 
αειφορικό και βιώσιµο χαρακτήρα σε όλα τα πεδία της παραγωγικής και της 
πολιτισµικής διαχείρισης. 
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Πέρα από τις µικρότερης κλίµακας υποδοµές, προσανατολισµένες σε πολιτιστικές 
και παραγωγικές δραστηριότητες, οι οποίες επιδιώκεται να δηµιουργηθούν σε 
ολόκληρο το χώρο της νήσου και να αποδοθούν και σε µικρότερα αστικά κέντρα 
ειδικοί ρόλοι εµβέλειας, που να συνδυάζονται βέβαια και µε συµπληρωµατικές 
προτάσεις χωροθετήσεων. Ειδικότερα, προβλεπόταν από το εν ισχύι ΠΠΧΣΑΑ και 
δεν πραγµατοποιήθηκαν οι ακόλουθες υποδοµές:  
 
. µε κέντρο το Τµήµα ΤΕΙ του Αγίου Νικολάου, να λειτουργήσουν Παραγωγικές  
Σχολές για εξειδίκευση στελεχών στον ποιοτικό τουριστικό τοµέα στο Σπήλι και  
στον Κίσσαµο, 
. µε κέντρο την προτεινόµενη Παραγωγική Σχολή Ιεράπετρας, για εκµάθηση  
παραγωγών σε γεωργοπεριβαλλοντικά προϊόντα (εννοείται και η περιβαλλοντικά  
βιώσιµη κτηνοτροφία), να λειτουργούν παραρτήµατά της στο Αρκαλοχώρι,  
Αρχάνες (κρασιά ποιοτικά), Μοίρες, Παλαιόχωρα (σε αναφορά και µε τη  
Γαύδο) και Πέραµα και  
. µε κέντρο το προτεινόµενο Μουσείο Περιβάλλοντος του Ρεθύµνου(*) και το  
υφιστάµενο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Ηρακλείου, να δηµιουργηθούν  
µικρότερα, αλλά σηµαντικά αντίστοιχα µουσεία στη Χώρα Σφακίων (ορεινός  
όγκος Λευκών Ορέων) , σε συνδυασµό µε το δηµιουργούµενο Ερευνητικό  
Κέντρο του Πανεπιστηµίου στη Γαύδο, στα Ανώγεια (ορεινός όγκος Ίδης), στο  
Τζερµιάδο (ορεινός όγκος ∆ίκτης) και στο Παλαίκαστρο  (ορεινοί όγκοι Λασιθίου) (*) 
στην ανατολική ακτή.  
(**) 
Στο µεταξύ διάστηµα από το 2003, υλοποιήθηκαν και λειτουργούν δύο νέα  
Αρχαιολογικά Μουσεία, στη Σητεία και στον Κίσσαµο.  
(***) 

 
 
 
 
(*) Να προταθεί «Μουσείο Περιβάλλοντος» και σε µια πόλη της 
Ανατολικής Κρήτης (π.χ. στην Νεάπολη, όπου προτείνεται το 2

ο
 «Κέντρα 

Ενιαίου Φορέα ∆ιαχείρισης Τοπίου». 
 
(*) ∆ΙΑΓΡΑΦΗ: “Ορεινοί όγκοι Λασιθίου” 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ: Όρη Θρυπτής & Σητείας  
 
(**) ΠΡΟΣΘΗΚΗ: Προτείνεται στο δίκτυο αυτό να προστεθεί και το υπό 
ίδρυση Παλαιοντολογικό Μουσείο-Ερευνητικό κέντρο σε Κριτσά- 
Οροπέδιο Καθαρού, το  οποίο θα εµπλουτίσει περαιτέρω το 
δηµιουργούµενο «∆ίκτυο µικρών Μουσείων της Π.Ε.Λασιθίου» το οποίο 
περιλαµβάνει ήδη τα Λαογραφικά Μουσεία Αγίου Νικολάου και Σητείας, τη 
Λαογραφική Συλλογή της ΠΛΕΑΜ στην ιστορική έδρα του ∆ήµου 
Αγ.Νικολάου Νεάπολη και τον πολυχώρο «Λατώ» (Ελαιουργείο 
Αρχαύλη), το Μουσείο Σπάνιων και ενδηµικών φυτών «Ροδάνθη» και το 
Μουσείο Κριτσωτοπούλας στην παραδοσιακό οικισµό της Κριτσάς.  
Παράλληλα προτείνεται η αναβάθµιση του αρχαιολογικού Μουσείου 
Ιεράπετρας.  
 
(***) ΠΡΟΣΘΗΚΗ: Επίσης η Αµερικανική Αρχαιολογική Σχολή έχει ιδρύσει 
και λειτουργεί το IΝSTAP-SCEC Κέντρο Μελέτης Ανατολικής Κρήτης στην 
Παχεία Άµµο, που αποτελεί κέντρο διεθνούς φήµης στα θέµατα έρευνας 
και τεκµηρίωσης του προϊστορικού αιγαιακού χώρου. 
Προβλέπεται στην Νεάπολη ίδρυση Κέντρου Αρχαιολογικών -
Πολιτιστικών Μελετών, µε επιθυµητή τη συνέργεια µε τις ξένες 
αρχαιολογικές σχολές που πραγµατοποιούν ανασκαφές σε περιοχές του 
∆ήµου Αγίου Νικολάου και της Κρήτης γενικότερα. Προβλέπετα η στέγασή 
του στο χώρο των σηµερινών Φυλακών Νεαπόλεως, µετά τη µεταφορά 
τους στις νέες στην περιοχή Κουρουνών. 

Γ2: Βασικές προτεραιότητες για την προστασία, διατήρηση και ανάδειξη  
φυσικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς  
 
Οι περιοχές µε «φέρουσα ικανότητα φυσικού και πολιτιστικού κεφαλαίου» 
ενοποιούντις περιλαµβανόµενες στο δίκτυο «Φύση 2000» εκτεταµένες περιοχές και 
τις ζώνες και µεµονωµένα στοιχεία πολιτιστικού ενδιαφέροντος και συγκροτούν 
ενιαίο δίκτυο σε µεγάλες χωρικές ενότητες, στις οποίες εντάσσονται και όλα τα 
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νησιωτικά σύνολα, µικρότερα ή µεγαλύτερα:  
 
 

1. Στην Π.Ε. Ηρακλείου: (α) ενιαία ζώνη στο νότο, από ανατολικά προς δυτικά,  
αρχίζοντας από τις παρυφές της ∆ίκτης, συνεχίζοντας προς τα Αστερούσια, έως  
και την Φαιστό και προς βόρεια, έως τις ανατολικές παρυφές του Ψηλορείτη και  
(β) µικρότερη ζώνη στα βόρεια, που ενσωµατώνει τον Γιούχτα, την Κνωσό και το  
ιστορικό - µνηµειακό σύνολο της Πόλης του Ηρακλείου, καθώς και τη νήσο ∆ία.  
2. Στην Π.Ε. Λασιθίου: (α) ενιαία ζώνη στα ανατολικά, αρχίζοντας από τα  
Περιβολάκια και τον Άγιο Γιώργη έως και βόρεια στο ακρωτήρι Σίδερο και τους  
∆ιονυσάδες και (β) εκτεταµένη ζώνη, από νότο προς βορρά, αρχίζοντας από τον  
Κουτσουρά,προς την Παχιά Άµµο, τον Άγιο Νικόλα ως τη Μίλατο και προς τα  
δυτικά, στην περιοχή της  Κριτσάς  (*1)  έως τον ορεινό όγκο της ∆ίκτης 
Περιλαµβάνονται και οι νήσοι Χρυσή και Κουφονήσι.(*2) 
3. Στην Π.Ε. Ρεθύµνης: ενιαία εκτεταµένη ζώνη, από ανατολικά, στις πλαγιές της  
Ίδης, από τα Ανώγεια και την Λοχριά, έως και την περιοχή του Μαρουλά και από  
νότια προς βόρεια, από το Σπήλι και το φαράγγι Πρασιανού έως το Πέραµα,  
ενσωµατώνοντας και το ιστορικό - µνηµειακό σύνολο της Πόλης του Ρεθύµνου.  
4. Στην Π.Ε. Χανίων: (α) ζώνη στα ανατολικά, από τον Καβρό έως τα Άπτερα, (β)  
εκτεταµένη ζώνη από το Ακρωτήρι προς τα Χανιά και την παραλία έως τη  
Γραµβούσα και προς τον νότο έως την Παλαιόχωρα, ενσωµατώνοντας και τα  
Λευκά Όρη, (γ) ζώνη στα νοτιοδυτικά, από την Ελαφόνησο έως και την ευρύτερη  
περιοχή του Έλους και (δ) οι νήσοι Γαύδος και Γαυδοπούλα.  
 
Στο εσωτερικό τους συναντώνται τα σηµαντικά µεµονωµένα στοιχεία φυσικής και  
πολιτιστικής κληρονοµιάς και τοπίου, όπως (*3)  οι αρχαιολογικοί χώροι, τα µνηµεία 
και τα  µνηµειακά αστικά κέντρα , τα αρχαία θέατρα, τα ΤΙΦΚ, τα αισθητικά δάση, οι  
παραδοσιακοί οικισµοί, τα NATURA 2000, τα γεωπάρκα και τα τοπόσηµα διεθνούς  
και εθνικού ενδιαφέροντος, νοούµενα ως στοιχεία του δικτύου Φυσικού και  
Πολιτιστικού Περιβάλλοντος της Κρήτης, διεθνούς, εθνικής, περιφερειακής 
σηµασίας.  
 
Προτεραιότητα για την προστασία, διατήρηση και ανάδειξη της ενιαίας φυσικής και  
πολιτιστικής κληρονοµιάς, αποτελεί η συγκρότηση και η εφαρµογή προγράµµατος  
στοχευµένων χωρικών δράσεων από τους εν λειτουργία θεσµούς, περιφερειακούς  
και δηµοτικούς, από τις οποίες αναδεικνύεται η άρρηκτη σχέση της φυσικής και  
πολιτισµικής προσωπικότητας του καθέκαστα χώρου, καθώς και το διαχρονικό  
ιστορικό βάθος του. Όλες οι δράσεις οφείλουν να έχουν συνθετικό χαρακτήρα και να  
συνδέονται µε προσπάθειες παραγωγικής ανασυγκρότησης των ορεινών όγκων και 
των πολυπληθών παραδοσιακών οικισµών, οι περισσότεροι εκ των οποίων δεν 
είναι καν χαρακτηρισµένοι.  
 

(*1) ΠΡΟΣΘΗΚΗ:  

προς τη Θρυπτή και το φαράγγι του Χα,την Παχιά άµµο ,τα Γουρνιά, τον 

Άγιο Νικόλαο ως τη Μίλατο και προς τα δυτικά στην περιοχή της Κριτσάς 

συµπεριλαµβάνοντας ολόκληρο το οροπέδιο Λασιθίου, το Οροπέδιο 

Καθαρού, το Κυπαρισσόδασος Κριτσάς Ταπών, δάση Κριτσας Κρούστα, 

Πρίνας Σελακανου, Βιάνου. 

Προτείνεται αντίστοιχη τροποποίηση των ορίων στο Χάρτη. 

 

(*2) ΠΡΟΣΘΗΚΗ: στο Λιβυκό πέλαγος και Ψείρα,  Άγιοι Πάντες και 

Χερσόνησος Σπιναλόγκας στον Κόλπο του Μεραµπέλλου. 

 
(*3) ΠΡΟΣΘΗΚΗ – Παρεµβολή: “όπως αυτά ορίζονται στην ενότητα Β6”  
∆ΙΑΓΡΑΦΗ “οι αρχαιολογικοί ....... ενδιαφέροντος” 
 
 
(*4) ΠΡΟΣΘΗΚΗ:  

Προβλέπεται η εκπόνηση µελετών χαρακτηρισµού του Τοπίου και ο 

ορισµός τυπολογίας, ο εντοπισµός απειλών αλλά και στόχων ποιότητας 

Τοπίου που αφορά το συνολικό χώρο που καλύπτουν τα ΓΠΣ και τα 

ΣΧΟΟΑΠ, καθώς και η πρόταση µέτρων για την επίτευξή τους. Αυτές οι 

µελέτες θα αποτελούν τη βάση για την εκπόνηση ή την αναθεώρηση των 

ΓΠΣ και των ΣΧΟΟΑΠ, ενώ προβλέπεται απαραιτήτως συµµετοχική 

διαδικασία και διαβούλευση µε την τοπική κοινωνία και τους αρµόδιους 

φορείς κατά την εκπόνησή τους σύµφωνα µε το Ν.3827/2010 

Σχόλιο:Ιδιαίτερη µέριµνα πρέπει να υπάρξει για όλο το σύνολο των 
αξιόλογων οικισµών της Κρήτης και ιδιαίτερα εκείνων που 
προσδιορίζονται από εγκεκριµένα ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ.  Πρότυπο για τις 
προδιαγραφές προσέγγισης µπορεί να αποτελέσει το σύνολο των 78 
οικισµών στην Π.Ε. Λασιθίου και 20 οικισµών του ∆ήµου Μαλεβιζίου της 
Π.Ε. Ηρακλείου των οποίων έχει γίνει απογραφή αρχιτεκτονικού και 
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(4*)  
 

πολεοδοµικού πλούτου µε υψηλές προδιαγραφές µέσω προγραµµατικών 
συµβάσεων µε το ΤΕΕ-ΤΑΚ και για τους οποίους  πρέπει να προχωρήσει 
η θεσµοθέτηση ειδικών πλαισίων προστασίας όπως προβλέπει και ο 
υποκείµενος σχεδιασµός. 
 

Σε εφαρµογή των απαιτήσεων της Σύµβασης για το Τοπίο, εντός του ενιαίου δικτύου 
των «περιοχών µε φέρουσα ικανότητα φυσικού και πολιτιστικού κεφαλαίου», 
εντοπίζονται οι ακόλουθες εννέα χωρικές ενότητες «τοπία ιδιαίτερης σηµασίας»: 
 
. ΠΕ Λασιθίου - Ενότητα 1 / Ανατολικές ακτές,  
. ΠΕ Λασιθίου και ΒΑ Νοµού Ηρακλείου - Ενότητα 2 / Κόλπος Μεράµπελου και  
ευρύτερη περιβάλλουσα περιοχή,(*1) 
. Νοµός Ηρακλείου - Ενότητα 3 / Ηράκλειο - ∆ίας - Κνωσός – Γιούχτας,  
. Νοµός Ηρακλείου - Ενότητα 4 / Αστερούσια – Γόρτυνα,  
. Νοµός Ρεθύµνης - Ενότητα 5 / Ρέθυµνο και περιβάλλουσα περιοχή,  
. Νοµός Ρεθύµνης - Ενότητα 6 / Μυλοπόταµος – Ίδη,  
. Νοµός Χανίων - Ενότητα 7 / Χανιά - Ακρωτήρι – Βάµµος,  
. Νοµός Χανίων - Ενότητα 8 / ∆υτικές ακτές, έως Ακρωτήρι Κριός και  
. Νοµοί Χανίων / Ρεθύµνης - Ενότητα 9 / Νότιες ακτές, έως Φραγκοκάστελο, 
 
(*2) 
για τις οποίες συγκροτείται ολοκληρωµένο πρόγραµµα ενεργειών και δράσεων,  
προκειµένου να προωθηθούν άµεσα ως πιλοτικές εφαρµογές και φυσικά δίχως να  
εγκαταλείπονται οι προσπάθειες ανασυγκρότησης του συνολικού χώρου. 
(3*)  
 
Οι χωρικές ενότητες τοπίων ιδιαίτερης σηµασίας υποστηρίζονται από τις 
δραστηριότητες: (1) του προτεινόµενου προς δηµιουργία Κέντρου Ενιαίας 
Περιβαλλοντικής Πληροφόρησης –Ενηµέρωσης στο Ρέθυµνο, (2) του Μουσείου 
Φυσικής Ιστορίας στο Ηράκλειο, που δηµιουργήθηκε και λειτουργεί και (4) που 
δύνανται να αναπτυχθούν κατά µήκος του ευρωπαϊκού περιπατητικού µονοπατιού 
Ε4, σε συνδυασµό και µε τις ζώνες ανάπτυξης ήπιων µορφών τουρισµού και 
πολυδραστηριοτήτων στους ορεινούς και ηµιορεινούς όγκους και στους 
οικισµούς.(*4)  
 

 
Νοµος Λασιθιου:Κολπος Μεραµβελου και Σπιναλογκα  
Νοµος Λασιθιου: Ανατολικες ακτες  
Νοµος Λασιθιου: Νοτιες ακτες –Χρυση- Κουφονησι. 
(*1) ΠΡΟΣΘΗΚΗ :2α  Οροσειρά ∆ίκτης και τα Οροπέδιά της (Ν. Λασιθίου 
και Ν.Α. Τµήµα Ν. Ηρακλείου 
 
Η σηµερινή ονοµασία των Νοµών είναι «Περιφερειακές Ενότητες». 
(*2) ΠΡΟΣΘΗΚΗ : Αυτές οι εννέα χωρικές ενότητες εµπεριέχουν τοπία 
ιδιαίτερης σηµασίας τα οποία δέχονται απειλές αλλά και τοπία σοβαρά 
υποβαθµισµένα µε αποτέλεσµα να απαιτείται η εκπόνηση µελετών 
χαρακτηρισµού και αειφορικής διαχείρισης των τοπίων και η ένταξη των 
προδιαγραφών οµαλής ένταξης του τοπίου στον υποκείµενο σχεδιασµό 
να αποτελεί προτεραιότητα. Οι χωρικές ενότητες τοπίων ιδιαίτερης 
σηµασίας υποστηρίζονται από την προτεινόµενη προς συγκρότηση 
«Περιφεριακή Επιτροπή Τοπίου» και τον Ενιαίου φορέα αειφορικής 
διαχείρισης, προστασίας και ανάδειξης Τοπίου και οι διαδικασίες που 
ακολουθούνται για την κατάρτιση µελετών και προδιαγραφών σύµφωνα µε 
τον Ν. 3827/2010, πρέπει να είναι συµµετοχικές και να εµπλέκουν 
αρµόδιους φορείς και την τοπική κοινωνία. Επίσης για τις εννέα αυτές 
χωρικές ενότητεςM. 
 
(*3) ΠΡΟΣΘΗΚΗ : 

Με βάση το Ν.3827/2010 και τις προτεινόµενες κατευθύνσεις της 

παρούσας,  τεκµηριώνεται η ανάγκη για τη συµπλήρωση των αναγκαίων 

δοµών και διαδικασιών, διοικητικών, θεσµικών, ενηµέρωσης, εκπαίδευσης 

και προβολής, που θα υπηρετούν το στόχο της αειφορικής διαχείρησης 

του τοπίου. Ειδικότερα προβλέπεται µε απόφαση Γενικού Γραµµατέα 

Αποκεντωµένης ∆ιοικησης η σύσταση και συγκρότηση γνωµοδοτικής και 

εισηγητικής «Περιφεριακής Επιτροπής Τοπίου»καθώς και ο 

κανονισµός λειτουργίας της (εντός δυο µηνών από τη δηµοσίευση του 

παρόντος) µε ισάριθµη εκπροσώπηση από κάθε Περιφερειακή Ενότητα 

καθώς και των αρµόδιων φορέων και υπηρεσιών, ∆ασών, 
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Εφ.Αρχαιοτήτων, Περιφέρειας (ενδεικτικά ∆/νσεις Περιβάλλοντος , 

Αγροτική Οικονοµίας) και Τεχνικού Επιµελητηρίου ΤΑΚ και Τ∆Κ. Η 

Επιτροπή Τοπίου θα εισηγείται και προωθεί δράσεις, κατευθύνσεις, 

πολιτικές και προγράµµατα που αφορούν το Τοπίο, ενώ θα γνωµοδοτεί 

σχετικά µε έργα κατ Α1 του 4014/2011 και χωρικά σχέδια υφιστάµενου 

σχεδιασµού που έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στο Τοπίο ή όταν 

εντάσονται εντός των εννέα χωρικών εννοτήτων τοπίων ιδιαίτερης 

σηµασίας. Για έργα Α1 του 4014/2011 που ενδέχεται να έχουν επιτπωσεις 

στο τοπίο ∆ιεθνούς ή Εθνικής Σηµασίας προυπόθεση για την έκδοση 

Αποφασης Εγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) είναι η θετική 

γνωµοδότηση της Περιφερειακής Επιτροπής Τοπίου.Το έργο της 

Επιτροπής µπορεί να υποστιριζεται από οµάδες εργασίας τις οποίες 

συστήνει και στις οποίες µπορούν να συµµετέχουν και να συνεργαστούν 

ερευνητικοί φορείς αλλά και ειδικοί στα θέµατα Τοπίου, ΜΚΟ ΚΑΙ 

Σύλλογοι και Επιµελητήρια της Κρήτης καθώς και εκπροσώποι των ΟΤΑ.  

Το έργο της επιτροπής επίσης θα υποστηρίζεται από τον Ενιαίο Φορέα 

αειφορικής  διαχείρισης και ανάδειξης του Τοπίου (ΕΦΑ∆ΑΤ), ο 

οποίος θα έχει ρόλο εισηγητικό προς την Περιφεριακή Επιτροπή Τοπίου 

αλλά και δυνητικά εκτελεστικό των αποφάσεών της σε ότι αφορά 

προγράµµατα προστασίας, ανάδειξης και αειφορικής διαχείρισης του 

Τοπίου. Στο φορέα µπορούν να συµµετέχουν και να συνεργαστούν 

ερευνητικοί φορείς αλλά και ειδικοί στα θέµατα Τοπίου, ΜΚΟ ΚΑΙ 

Σύλλογοι και Επιµελητήρια της Κρήτης. Θέµατα του κανονισµού 

λειτουργίας και χρηµατοδότησης του Φορέα οριζονται µε Π∆ σύµφωνα µε 

το Ν.3827/2010, έπειτα από εισήγηση της «Περιφερειακής Επιτροπής 

Τοπίου» η οποία τίθεται σε ανοικτή διαδικτυακή διαβούλευση τουλάχιστον 

τριάντα (30) ηµερών. Ενδεικτικά το έργο του ΕΦΑ∆ΑΤ περιλαµβάνει τα 

ακόλουθα:  

Α. Σχεδιασµός και υποστήριξη δράσεων ενηµέρωσης, διαβούλευσης και 

εκπαίδευσης, σχετικά µε την αειφορική διαχείριση, προστασία και 

ανάδειξη του Τοπίου της Κρήτης. 

Β. Σχεδιασµός, εξειδίκευση κατευθύνσεων, προδιαγραφών για τον 

χαρακτηρισµό των Τοπίων, των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών που χρήζουν 
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προστασίας αλλά και ανάπλασης.  

Γ. Σχεδιασµός και εισήγηση στην Επιτροπή Τοπίου στρατηγικής και 

προγράµµατος δράσεων για την αειφορική διαχείριση , προστασία και 

ανάδειξη καθεµιάς από τις εννέα (9) περιοχές Τοπίου.  

∆. Εκπόνηση ή και διαχείριση έργων που αφορούν την προστασία και 

ανάδειξη του Τοπίου.  

Ε. Παρακολούθηση µε τη χρήση δεικτών της εφαρµογής των στρατηγικών 

Τοπίου και την ετήσια γραπτή ενηµέρωση της Επιτροπής Τοπίου και του 

Περιφερειακού Συµβουλίου σχετικά µε την πρόοδο επίτευξης στόχων και 

τυχόν απειλών.  

ΣΤ. Εισήγηση στην Επιτροπή Τοπίου και το Περιφερεαικό Συµβούλιο, 

θεµάτων που αφορούν την αειφορική διαχείριση , προστασία και ανάδειξη 

του Κρητικού Τοπίου, έπειτα από σχετικό αίτηµα των ανωτέρω. 

Έως την λειτουργία του ανωτέρω Ενιαίου Φορέα Αειφορικής ∆ιαχείρισης 

και Ανάδειξης του Τοπίου η επιτροπή προωθεί δράσεις για την κάλυψη 

των ανωτέρω αναγκών. 

(*4) ∆ΙΑΓΡΑΦΗ και ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ:  

Οι χωρικές ενότητες τοπίων ιδιαίτερης σηµασίας υποστηρίζονται από τις 
δραστηριότητες: (1) του προτεινόµενου προς δηµιουργία Κέντρου-Ι / 
Ενιαίου Φορέα Αειφορικής ∆ιαχείρισης και Ανάδειξης Τοπίου (ΕΦΑ∆ΑΤ) 
στο Ρέθυµνο, (2) του προτεινόµενου προς δηµιουργία Κέντρου-ΙΙ / 
ΕΦΑ∆ΑΤ στη Νεάπολη Λασιθίου (3)  του προτεινόµενου προς δηµιουργία 
Κέντρου-ΙΙΙ / ΕΦΑ∆ΑΤ στα Χανιά και (4) του προτεινόµενου προς 
δηµιουργία Κέντρου-ΙV / ΕΦΑ∆ΑΤστο Μουσείου Φυσικής Ιστορίας στο 
Ηράκλειο. Το ΜΦΙ θα λειτουργεί ως επιστηµονικός σύµβουλος των τριών 
Κέντρων και θα συνεργάζεται  µε την υπό σύσταση Περιφερειακή 
Επιτροπή Τοπίου(5) Τα τέσσερα κέντρα του ΕΦΑ∆ΑΤ είναι ισόδύναµα 
και δύνανται να αναπτυχθούν σε υφιστάµενες εγκαταστασεις κατά µήκος 
του ευρωπαϊκού περιπατητικού µονοπατιού Ε4, σε συνδυασµό και µε τις 
ζώνες ανάπτυξης ήπιων µορφών τουρισµού και πολυδραστηριοτήτων 
στους ορεινούς και ηµιορεινούς όγκους και στους ιστορικούς και 
παραδοσιακούς οικισµούς. 
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(*1) ΤοΚέντρο Ενιαίας Περιβαλλοντικής Πληροφόρησης – Ενηµέρωσης αποτελεί  
ουσιαστικό κρίκο για την προώθηση της κοινής πολιτικής στους τοµείς του φυσικού 
και πολιτιστικού περιβάλλοντος, υποστηρίζει ουσιαστικά και τις υφιστάµενες δοµές 
των κέντρων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, καθώς και την προώθηση 
προγραµµάτων εκπαίδευσης και πιστοποίησης.  
 
Το ευρωπαϊκό περιπατητικό µονοπάτι Ε4 αποτελεί ενοποιητικό στοιχείο των 
περιοχών µε φέρουσα ικανότητα φυσικού και πολιτιστικού κεφαλαίου, καθώς και 
των 7 από τις 9 ζώνες τοπίου ιδιαίτερης σηµασίας, όπως αυτές εντοπίστηκαν. Η 
διαδροµή των 500 περίπου χιλιοµέτρων φυσικού και πολιτισµικού ενδιαφέροντος 
του ευρωπαϊκού µονοπατιού Ε4, η οποία διατρέχει από άκρου εις άκρον το νησί, 
από το Καστέλι Κισσάµου έως τη Ζάκρο, αποτελεί πόλο έλξης διεθνούς εµβέλειας, 
προσελκύοντας κάθε χρόνο χιλιάδες αλλοδαπών και ελλήνων περιπατητών. Λόγω 
της κεντροβαρικής του θέσης όσο και λόγω της αξίας του µπορεί, µε κατάλληλα 
µέτρα και δράσεις, να αποτελέσει στοιχείο παραγωγικής ανασυγκρότησης µε 
πολυδραστηριότητες, καθώς και πληθυσµιακής τόνωσης των πολυπληθών 
παραδοσιακών οικισµών, όσο και των ζωνών τοπίου της. Για την προώθηση του 
προγράµµατος εκπονείται Ειδική Μελέτη και εφαρµόζεται ολοκληρωµένη πιλοτική 
προγραµµατική παρέµβαση, µε στοχευµένες χωρικές δράσεις, µε άξονα το 
µονοπάτι Ε4 και τα κατά µήκος του στοιχεία πολιτιστικού και φυσικού ενδιαφέροντος 
και τους σηµερινούς και τους πιθανούς µελλοντικούς πόλους 
πολυδραστηριοτήτων(*2) .  
 

(* 1) ΠΡΟΣΘΗΚΗ - Ο ΕΦΑ∆ΑΤ µε τα 4 κεντρα του, ένα σε κάθε 
Περιφεριακή Ενότητα: 
 
(*2)Κρίνεται απαραίτητη η ένταξη ζώνης τουλάχιστον 300 µ. κατά µήκος 
του µονοπατιού Ε4 ως προστατευόµενο Τοπίο. 
 

Συγχρόνως, βασικές προτεραιότητες για την προστασία, διατήρηση και ανάδειξη 
της ενιαίας φυσικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς ορίζονται:  
 
. η έγκριση των εννέα Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών (ΕΠΜ) και των τριών  
Μελετών Ειδικών Σχεδίων ∆ιαχείρισης που έχουν εκπονηθεί για την  
Περιφέρεια, (*1) 
. η συνέχιση µε έµφαση και ένταση της πολιτικής για χαρακτηρισµό, ανάδειξη 
και προστασία νέων (** 2) παραδοσιακών και αξιόλογων οικισµών,(*3) καθώς και 
για  
οριοθέτηση νέων αρχαιολογικών χώρων και µνηµειακών - ιστορικών συνόλων  
και στοιχείων, (*4) 
. η θέσπιση ειδικών χρηµατοδοτικών κινήτρων για τη διατήρηση των  
παραδοσιακών δραστηριοτήτων, µε οικολογική προσέγγιση και διαχείριση και  
. η λήψη ειδικών µέτρων για την µη συνέχιση της αποψίλωσης των δασών (*5) και  
η άσκηση πολιτικών για τη φυσική επέκταση και ανανέωσή τους, όπως η  
άµεση θεσµική προστασία της «φυσικής» κληρονοµιάς –δάση, χλωρίδα,  
πανίδα– και των τοπίων, καθώς και η ανάληψη δράσεων αναβάθµισης και  
αποτελεσµατικών µέτρων προστασίας (διάβρωση εδαφών, αποψίλωση  
δασών, φαινόµενα ερηµοποίησης, υφαλµύρωσης, κλπ), τα οποία  

(*1) ΠΡΟΣΘΗΚΗ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 

-η εκπόνηση και έγκριση ∆ιαχειριστικών Σχεδίων σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του Άρθρου 4 Παρ. 5 του Ν.3937/11 του συνόλου των Περιοχών 

που εντάσσονται στο ∆ίκτυο NATURA 2000. 

-η επέκταση των αρµοδιοτήτων του υφιστάµενου Φορέα ∆ιαχείρισης 

Λευκών Ορέων για την κάλυψη των αναγκών του συνόλου των 50 

περιοχών NATURA2000 της Κρήτης. Η µετονοµασία του σε «Φορέα 

∆ιαχείρισης Περιοχών NATURA2000 Κρήτης» µε την δηµιουργία 

παραρτηµάτων σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα και την πρόβλεψη για την 

δυνατότητα τοποθέτησης προσωπικού (φύλαξη – διαχείριση επισκεπτών 

κτλ) µε βάση τις κατευθύνσεις των επιµέρους διαχειριστικών σχεδίων. Ο 

Φορέα ∆ιαχείρισης Περιοχών NATURA2000 Κρήτης θα αναλάβει την 

επισπευση κατάρτισης και θεσµοθέτισης των απαιτούµενων µελετών και 

σχεδίων διαχείρισης, την εφαρµογή προτάσεων των υφιστάµενων 

µελετών, τις συννενοήσεις µε τις συναρµόδιες υπηρεσίες και την Τοπική 
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παραµένουν αναποτελεσµατικά και εκτός της αναγκαίας κλίµακας  
παρέµβασης.  
 
Προσαρµόζεται το ισχύον θεσµικό πλαίσιο και προτείνεται η σύσταση 
περιορισµένου αριθµού Περιφερειακών ∆ιαχειριστικών Φορέων, οι οποίοι θα 
αναλάβουν: (1) την κατάρτιση και την προώθηση ενιαίου ολοκληρωµένου 
προγράµµατος, µε αναλυτική αναφορά και εκτίµηση κόστους των απαιτούµενων 
δράσεων, (2) τις συνεννοήσεις µε τις επιµέρους αρµόδιες υπηρεσίες, (3) την 
εφαρµογή των προτάσεων των υφιστάµενων µελετών και την προώθηση των 
αναγκαίων νέων, (4) την επίσπευση της κατάρτισης και της θεσµοθέτησης των 
διαχειριστικών σχεδίων των λοιπών Προστατευόµενων Περιοχών της Κρήτης, που 
ανήκουν στο Εθνικό Σύστηµα.  
 

Κοινωνία καθώς και ευρή πρόγραµµα ενηµέρωσης, ευαισθητοπολιησης 

αλλά και ελέγχου. 

-η εκπόνηση και υοθέτηση µε απόφαση Γενικού Γραµµατέα 

Αποκεντρωµένης ∆ιοικησης Κρήτης 5ετές Σχέδιου δράσης για το σύνολο 

των περιοχών Natura2000 για τις οποίες δεν έχουν εγκριθεί ∆ιαχειριστικά 

Σχέδια µε αναλυτική αναφορά και εκτίµηση κόστους των απαιτούµενων 

δράσεων 

-η εκπόνηση και υοθέτηση µε απόφαση Γενικού Γραµµατέα 

Αποκεντρωµένης ∆ιοικησης Κρήτης έπειτα από εισήγηση της 

Περιφεριακής επιτροπής τοπίου 5ετές πολιτική και σχέδιου δράσης για το 

τοπίο η οποία θα εµπεριέχει και γενική τυπολογία 

(LandscapeCharacterAssessment) για το σύνολο της Κρήτης.  

- η εκπόνηση µελετών έπειτα από εισηγηση τηε Περιφερειακής επιτροπής 

τοπίου, για τον ειδικότερο χαρακτηρισµό τυπολογία και αειφορική 

διαχείριση των εννέα χωρικών ενοτήτων τοπίου ιδιαίτερης σηµασίας 

καθώς και τον σχεδιασµό ολοκληροµένων προγραµµάτων παρεµβάσεων 

σε αυτές τις χωρικές ενότητες 

-.η µελέτη χαρακτηρισµού και εξειδίκευσης γενικών αρχιτεκτονικών 

µορφολογικών κανονισµών, µε αναφορά στον αρχιτεκτονικό παραδοσιακό 

χαρακτήρα των διαφορετικών περιοχών της Κρήτης 

- η άµεση ένταξη στον υφιστάµενου σχεδιασµού ΓΠΣ-ΣΧΟΑΠ και των 

αναθεωρήσεων τους i) των προβλέψεων των ∆ιαχειριστικών σχεδίων 

περιοχών ΦΥΣΗ2000 όταν εγκριθούν και ii) την οριοθέτηση περιοχών ως 

απόλυτης προστασίας όπου απαντώνται οικότοποι προτεραιότητας 

σύµφωνα µε το 3937/11 ακόµα και εκτός ζωνών περιοχών ΦΥΣΗ2000 

ΦΕΚ1495/Β/06.09.2010 iii)τις προβλέψεις του Π∆ ΦΕΚ ΑΑΠ 

229/19.06.2012 για τους µικρούς νησιώτικους υγρότοπους iv)  τα 

αποτελέσµατα του προγράµµατος ΕΠΟΠΤΕΙΑ, της στρατηγικής για την 

βιοποικιλότητα και το Πλαίσιο ∆ράσεων Προτεραιότητας για το ∆ίκτυο 

Natura2000 για την προγραµµατική περίοδο 2014-2020, του αρµόδιου 

υπουργείου, v) των ανωτέρω µελετών και σχεδίου δράσης για το τοπίο vi) 

των αρχιτεκτονικών µορφολογικών κανονισµών 
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(*2) ΠΡΟΣΘΗΚΗ: “και υφισταµένων” 
(*3) ΠΡΟΣΘΗΚΗ: “-η και η ένταξη τους στα ΓΠΣ και ΣΧΟΑΠ” 
 
(*4) ΠΡΟΣΘΗΚΗ: σε επίπεδο Περιφέρειας Κρήτης, µε ολοκλήρωση της 
απογραφής όλων των οικισµών ιδιαίτερης οικιστικής και ιστορικής αξίας 
των Περιφερειακών Ενοτήτων σύµφωνα µε τις προδιαγραφές που έχουν 
εκπονηθεί και ακολουθηθεί για την αντίστοιχη διαδικασία που έχει 
εκπονηθεί και ολοκληρωθεί µέσω προγραµµατικής σύµβασης της 
περιφέρειας µε το ΤΕΕ-ΤΑΚ . 
 
Προτείνεται η έγκριση και προωθηση της µελετης ΤΕΕ-ΤΑΚ των 
παραδοσιακων οικισµων Ν. Λασιθιου 
 Να ληφθουν υπ’οψη οι προτεινόµενοι να κηρυχθούν ως παραδοσιακοι  
οικισµοι από τα εγκεκριµένα  ΓΠΣ – ΣΧΟΟΑΠ.  

 . 

(*5) ΠΡΟΣΘΗΚΗ:όπως απαγόρευσης εγκατάστασης ΑΠΕ εντός δασικών 
εκτάσεων 
 
Για το θεσµικό πλαίσιο πρέπει να ληφθούν υπ' όψιν τα προτεινόµενα στο 
σηµείο Β6.. 



71 

 

Επίσης, βασική προτεραιότητα για την προστασία, διατήρηση και ανάδειξη της  
φυσικής και της πολιτιστικής κληρονοµιάς, αποτελεί η προσπάθεια για ανάταξη των  
µεγάλης κλίµακας ανατροπών του τοπίου, όπως αυτές καταγράφονται κυρίως στις  
παράκτιες ζώνες της Κρήτης χωρίς να λαµβάνονται ειδικά µέτρα για την προστασία  
και την ανάδειξη του τοπίου, στα ακόλουθα µεγάλα τοπία:  
 
. Περιοχή των τ. Καποδιστριακών ∆ήµων Σητείας και Ιτάνου,  
. Παράκτια ζώνη υψηλής επισκεψιµότητας µε µεγάλης κλίµακας ανατροπές στην  
ευρύτερη περιοχή της Ιεράπετρας,  
. Παράκτια ζώνη υψηλής επισκεψιµότητας µε µεγάλης κλίµακας ανατροπές στη  
γραµµική βόρεια παραλιακή ζώνη και µε ιδιαίτερα ισχυρή πίεση αστικοποίησης,  
από Αγία Πελαγία, στα δυτικά, έως Μάλια, στα ανατολικά,  
. Κάτω κοιλάδα της Μεσσαράς (Άγιοι ∆έκα, Μοίρες, Τυµπάκι),  
. Κάτω (και µερικώς στην Άνω) κοιλάδα του Μυλοπόταµου,  
. Παράκτια ζώνη υψηλής επισκεψιµότητας στον Κόλπο της Σούδας (στην  
ευρύτερη περιοχή του Λιµανιού) και  
. Παράκτιες γραµµικές ζώνες Παλαιόχωρας-Κουντούρας και Φαλάσαρνας.  
 
Στις παραπάνω περιπτώσεις κατά την εγκατάσταση έργων θα πρέπει να  
λαµβάνονται ειδικά µέτρα για την διατήρηση, προστασία και ανάδειξη του φυσικού  
και πολιτιστικού περιβάλλοντος. Οι προσήκουσες πολιτικές, ώστε να επιχειρηθεί η  
ανάταξη των έντονων φαινοµένων υποβάθµισης, εξειδικεύονται από τα υποκείµενα  
επίπεδα, τα ΓΠΣ και τα ΣΧΟΟΑΠ. (*1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*1) ΠΡΟΣΘΗΚΗ : µε βάση τις κατευθύνσεις των µελετών τοπίου.  
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Γ3: Χωρική οργάνωση και ανάπτυξη του παράκτιου, 
νησιωτικού και  
ορεινού χώρου  
 

 

Γ3-1. Παράκτιες ζώνες οικιστικής ανάπτυξης και αστικών 
δραστηριοτήτων  
 
Πρόκειται για τις ζώνες ανάπτυξης των κυρίως αστικών 
δραστηριοτήτων στις  
περιοχές των σηµαντικών οικιστικών κέντρων της Κρήτης 2ου, 3ου 
και 5ου επιπέδου  
(Ηράκλειο, Ρέθυµνο, Χανιά, Άγιος Νικόλαος, Ιεράπετρα, Σητεία), 
που συναντώνται  
στο σύνολό τους στις παράκτιες περιοχές. Η ολοκληρωµένη 
διαχείρισή τους  
προωθείται µε εξειδικευµένο φυσικό χωροταξικό/πολεοδοµικό 
σχεδιασµό, µε σαφή  
κατεύθυνση την καταλληλότητα και την συµβατότητα των χρήσεων, 
την απόκτηση  
χώρων για κοινόχρηστους και κοινωφελείς σκοπούς, την προστασία 
και ανάδειξη  
των στοιχείων του φυσικού και του πολιτιστικού περιβάλλοντος, την 
υιοθέτηση των  
αρχών της συµπαγούς πόλης και την ανάληψη δράσεων για τον 
περιορισµό των  
επεκτάσεων, της εκτός σχεδίου δόµησης στις κρίσιµες παράκτιες 
περιοχές και στη  
γεωργική γη πρώτης προτεραιότητας, σύµφωνα µε την οριοθέτησή 
της σε ζώνες και  
την κατηγοριοποίησή της σε βαθµούς προστασίας. (*1)  
 
Προτείνεται περιορισµός της εκτός σχεδίου δόµησης για 
παραθεριστική κατοικία, µε διοχέτευσή της κατά το δυνατόν 
 
 
το δίκτυο των οικισµών(*2) και θεσπίζονται µεγαλύτερες αρτιότητες 
σε ευαίσθητες κατηγορίες χρήσεων (δασικές εκτάσεις,  
γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας, κλπ.). Οι προβλέψεις για 
την εξέλιξη του  
πληθυσµού στις έδρες των τεσσάρων Π.Ε., δηλαδή στις ευρείες 

 
(*1) ( να τροποποιηθεί ως ) : συνεκτικής οικιστικής ενότητας και την ανάληψη δράσεων για 

την ολοκλήρωση των καθυστερούµενων πολεοδοµικών µελετών σε τακτό χρονικό 

διάστηµα µετά την υπογραφή του παρόντος, την χωροθέτηση περιοχών παραθεριστικής 

κατοικίας σε παραλιακές περιοχές µε υψηλή πυκνότητα και ποιότητα εγκατεστηµένων 

υποδοµών, τον σαφή περιορισµό των παρεκκλίσεων και τη διεύρυνση των ορίων 

αρτιότητας της εκτός σχεδίου δόµησης στις κρίσιµες παράκτιες περιοχές και στη γεωργική 

γη πρώτης προτεραιότητας, σύµφωνα µε την οριοθέτησή της σε ζώνες και την 

κατηγοριοποίησή της σε βαθµούς προστασίας από τον υποκείµενο σχεδιασµό οι 

αντίστοιχες προβλέψεις του οποίου όπου έχουν θεσµοθετηθεί διατηρούνται. 

(*2) Βλέπε προηγούµενα σχόλια για το µη θεµιτό της πρώτης πρότασης και την κάλυψη 
του δεύτερου από την υφιστάµενη νοµοθεσία. 
 
(*2) Για να υλοποιηθεί η πρόταση της µελέτης για «περιορισµό της εκτός σχεδίου δόµησης 
για παραθεριστική κατοικία, µε διοχέτευσή της κατά το δυνατόν στο δίκτυο των οικισµών» 
πρέπει πρώτα να επιτρέπεται η δόµηση εντός των ορίων των οικισµών και να εγκρίνονται 
τα σχέδια πόλης, κάτι που δεν είναι εφικτό µε την υφιστάµενη νοµοθεσία (βλ. παραπάνω 
παρατηρήσεις για την παρ. «B2: Ευρείες ζώνες ανάπτυξης αστικών 
δραστηριοτήτων». 
 
(*3) Οι εγκεκριµένες προδιαγραφές και ειδικότερα τα πρότυπα για τον υπολογισµό της 
χωρητικότητας των οικισµών ‘περιέχουν σφάλµατα και χρειάζονται επανεξέταση. Για 
παράδειγµα για τον υπολογισµός της έκτασης των τουριστικών εγκαταστάσεων 
καθορίζεται ως πρότυπο τα 8 µ2 ανά κλίνη, που είναι προφανές λάθος διότι το 
πραγµατικό εµβαδόν ανά κλίνη των υφισταµένων τουριστικών µονάδων είναι άνω των 20 
– 25 µ2 ανά κλίνη. Η χρήση του προτύπου των 8 µ2/κλίνη έχει ως συνέπεια την 
υποεκτίµηση στο 1/3 περίπου της αναγκαίας έκτασης για τουριστικές εγκαταστάσεις µέσα 
σε οικισµούς ή σχέδια πόλης. 
 
(*3) Περιορισµοί δόµησης εντός οικισµών λόγω νοµοθεσίας. Επίσης υπάρχει ποιοτική 
έλλειψη γης εντός οικισµών σε σχέση µε τις ανάγκες (και επιθυµίες) του πληθυσµού. 
 
(*4)(να τροποποιηθεί)Μέσω της οργάνωσης και της θεσµοθέτησης ειδικών πλαισίων 
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αστικοποιηµένες  
ζώνες για το 2021 και το 2031 επιτρέπουν την άσκηση τέτοιων 
πολιτικών, δεδοµένου  
ότι εκτιµάται πως θα παραλάβουν περίπου 20.000 νέους κατοίκους 
την πρώτη  
δεκαετία (ποσοστό αύξησης 0,05%) και περίπου 25.000 τη δεύτερη 
(ποσοστό  
αύξησης 0,06%). Οι σήµερα θεσµοθετηµένοι υποδοχείς για την 
ανάπτυξη των  
χρήσεων κατοικίας είναι σε θέση να παραλάβουν πολλαπλάσιο 
πληθυσµό.(*3)  
 
Μέτρα για κατάργηση των εν ισχύ παρεκκλίσεων αρτιότητας και 
κατάτµησης  
λαµβάνονται και θεσµοθετούνται από τα υποκείµενα επίπεδα 
σχεδιασµού.(*4)  
 

προστασίας και ανάδειξης καθίσταται επιθυµητή και διοχετεύεται η δυνατότητα 
δηµιουργίας παραθεριστικής κατοικίας και εναλλακτικών µορφών τουρισµού στο δίκτυο 
των οικισµών και παράλληλα θεσπίζονται µεγαλύτερες αρτιότητες σε ευαίσθητες 
κατηγορίες χρήσεων (δασικές εκτάσεις, γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας, κλπ.). Οι 
προβλέψεις για την εξέλιξη του πληθυσµού στις έδρες των τεσσάρων Π.Ε., δηλαδή στις 
ευρείες αστικοποιηµένες ζώνες για το 2021 και το 2031 επιτρέπουν την άσκηση τέτοιων 
πολιτικών, δεδοµένου ότι εκτιµάται πως θα παραλάβουν περίπου 20.000 νέους κατοίκους 
την πρώτη δεκαετία (ποσοστό αύξησης 0,05%) και περίπου 25.000 τη δεύτερη (ποσοστό 
αύξησης 0,06%). Οι σήµερα θεσµοθετηµένοι υποδοχείς για την ανάπτυξη των χρήσεων 
κατοικίας είναι σε θέση να παραλάβουν πολλαπλάσιο πληθυσµό. 
 
(*4) Σχετικά µε την κατάργηση των παρεκκλίσεων είναι λάθος η µετάθεση των ευθυνών 
στον υποκείµενο σχεδιασµό (ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ) διότι θα προκύψει ποικιλία διαφορετικών 
ρυθµίσεων για το ίδιο θέµα. Αυτό γεννά το αίσθηµα της αδικίας και θα προκύπτουν 
συνεχώς αιτήµατα διορθώσεων και αποζηµιώσεων (και στα Ευρωπαϊκά ∆ικαστήρια) από 
το Ελληνικό ∆ηµόσιο. Υπενθυµίζεται η αναγγελθείσα το 2003 κατάργηση των 
παρεκκλίσεων επί των εθνικών, επαρχιακών και δηµοτικών οδών για όλη την χώρα η 
οποία δεν υλοποιήθηκε µέχρι σήµερα.   
 
Για τους λόγους αυτούς συµφωνούµε µε την πρόταση της µελέτης «∆ιερεύνηση 
χωροταξικών ζητηµάτων  και περιφερειακού σχεδιασµού στο Νοµό Λασιθίου 3ο 
στάδιο - Σχέδιο Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης Νοµού 
Λασιθίου» (∆εκέµβριος 2010] που αναφέρει τα εξής :  
“Αυστηρότεροι περιορισµοί, όσον αφορά τις παρεκκλίσεις, τις αποστάσεις από τους 
οδικούς άξονες κ.ά. είναι αναγκαίοι, αλλά είναι φανερό ότι για λόγους ίσης µεταχείρισης 
αλλά και αποτελεσµατικότητας θα πρέπει να επιβληθούν µε γενικευµένο τρόπο στον 
ελληνικό χώρο, µέσω κεντρικής ρύθµισης, και ενδεχοµένως σε συνδυασµό µε 
αντισταθµιστικά µέτρα πολιτικής γης για την αποζηµίωση ιδιοκτητών που καλοπίστως 
έχουν προχωρήσει σε αγοραπωλησίες ακινήτων βασιζόµενοι στις σήµερα (και επί µακρό 
χρόνο) ισχύουσες συνθήκες. Η τρέχουσα οικονοµική κρίση επιβάλλει, εξάλλου, και 
συνυπολογισµό των επιπτώσεων που έχουν τέτοια µέτρα στην οικοδοµική δραστηριότητα.” 
 
Στην ίδια µελέτη επισηµαίνεται ότι τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα του Νοµού Λασιθίου 
βρίσκονται κυρίως στον τουρισµό (συµπεριλαµβανόµενων των ειδικών και των 
εναλλακτικών µορφών) και στην δεύτερη κατοικία, όπου υπάρχουν δυνατότητες 
σηµαντικής αύξησης και του ΑΕΠ και της απασχόλησης, µε ενίσχυση του ειδικού βάρους 
του τοµέα στην οικονοµική βάση Το ίδιο ισχύει και για πολλές από τις παράκτιες ζώνες 
του Νοµού Ηρακλέίου.  Όµως οι προτάσεις της µελέτης για περιορισµό των 
«µονοθεµατικών εγκαταστάσεων µαζικού τουρισµού» (µε ερωτηµατικό για την ακριβή 
έννοια του όρου) και τον γενικό δραστικό περιορισµό της εκτός σχεδίου δόµησης παντού, 
περιορίζουν (έως και ακυρώνουν) τις κύριες αναπτυξιακές δυνατότητες της Π. Ε. 
Λασιθίου. και των παράκτιων ζωνών της Π.Ε. Ηρακλείου. Αντί του γενικού περιορισµού, 

Γ3-2. Παράκτιες ζώνες αστικής, οικιστικής, τουριστικής 
ανάπτυξης και  
παραθεριστικής κατοικίας  
 
Στην Κρήτη οι ευρείες ζώνες όπου αναπτύσσονται οι αστικές, 
οικιστικές, τουριστικές  
δραστηριότητες και οι χρήσεις παραθεριστικής κατοικίας είναι κοινές 
και εντοπίζονται  
στις κρίσιµες παράκτιες περιοχές. Η ολοκληρωµένη διαχείριση των 
παράκτιων  
αστικοποιηµένων ζωνών προϋποθέτει εξειδικευµένο φυσικό  
χωροταξικό/πολεοδοµικό σχεδιασµό, µε σαφή κατεύθυνση την 
καταλληλότητα και  
την συµβατότητα των χρήσεων, την απόκτηση χώρων για 
κοινόχρηστους και  
κοινωφελείς σκοπούς, την προστασία και ανάδειξη των στοιχείων 
του φυσικού και  
του πολιτιστικού περιβάλλοντος, την υιοθέτηση των αρχών της 
συµπαγούς πόλης και  
την ανάληψη δράσεων για την αντιµετώπιση της νόµιµης εκτός 
σχεδίου και της  
αυθαίρετης δόµησης. 
 
Σε τυχόν αναθεωρήσεις εγκεκριµένων ΓΠΣ / ΣΧΟΟΑΠ, καθώς και 
στις εκπονούµενες  
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Μελέτες ΓΠΣ / ΣΧΟΟΑΠ εξειδικεύονται και εφαρµόζονται οι 
διατυπώσεις του Γενικού,  
του Ειδικού Πλαισίου για τον Τουρισµό και του Περιφερειακού 
Πλαισίου. (*5)Η  
εξειδίκευση αφορά ειδικότερα στην τήρηση της αρχής της 
συµπαγούς πόλης και του  
περιορισµού της εκτός σχεδίου δόµησης γενικά, αλλά και του 
περιορισµού των  
επεκτάσεων και της εκτός σχεδίου δόµησης στις κρίσιµες παράκτιες 
περιοχές και στη  
γεωργική γη πρώτης προτεραιότητας, σύµφωνα µε την οριοθέτησή 
της σε ζώνες και  
την κατηγοριοποίησή της σε βαθµούς προστασίας. Προτείνεται 
περιορισµός της  
εκτός σχεδίου δόµησης για παραθεριστική κατοικία, µε διοχέτευσή 
της κατά το  
δυνατόν (*6)στο δίκτυο των οικισµών και θεσπίζονται µεγαλύτερες 
αρτιότητες σε  
ευαίσθητες κατηγορίες χρήσεων (δασικές εκτάσεις, γεωργική γη 
υψηλής  
παραγωγικότητας, κλπ.).  
 
Μέτρα για κατάργηση των εν ισχύ παρεκκλίσεων αρτιότητας και 
κατάτµησης  
απαραίτητα για την Κρήτη αλλά όχι µόνον, λαµβάνονται και 
θεσµοθετούνται από τα  
υποκείµενα επίπεδα σχεδιασµού.(*3)  
Ως πρότυπο εξέλιξης της τουριστικής δραστηριότητας επιλέγονται οι 
ήπιες µορφές  
πολυθεµατικού οργανωµένου τουρισµού, εναλλακτικού και ποιοτικά 
αναβαθµισµένου  
τύπου.(*7)Από το υπερκείµενο εν ισχύ Ειδικό Πλαίσιο του 
τουρισµού οριοθετούνται  
ευρείες ζώνες τουριστικής ανάπτυξης, ενώ από το παρόν 
Περιφερειακό Πλαίσιο  
προβλέπεται εξειδίκευσή τους, στο πλαίσιο της διαδικασίας 
ανάδρασης.  
Οι κατευθύνσεις για τον λοιπό -εκτός των ως άνω οριζόµενων 
ζωνών- παράκτιο «εκτός σχεδίου» χώρο είναι η θεσµοθέτηση 
αυστηρότερων διατάξεων, από τα υποκείµενα επίπεδα σχεδιασµού.  
 

µπορούν να ορίζονται από τα ΓΠΣ – ΣΧΟΟΑΠ ζώνες προστασίας (ΠΕΠ) στις οποίες δεν 
θα επιτρέπεται ή θα περιορίζεται η εκτός σχεδίου δόµηση για όλες τις χρήσεις 
(συµπεριλαµβανοµένων και των πανταχού παρόντων φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων). 

(*4) Η θέσπιση µεγαλύτερων αρτιοτήτων ελάχιστα προσφέρει στον περιορισµό της εκτός 
σχεδίου δόµησης.Ειδικά στις δασικές εκτάσεις δεν επιτρέπεται η δόµηση. 
Στην διαβαθµισµένη αγροτική γη είναι αναγκαίο να οριστεί ποιές χρήσεις επιτρέπονται. 
 
(*4) Βλέπε προηγούµενα σχόλια: Ήδη η εθνική νοµοθεσία έχει καταργήσει τις 
παρεκκλίσεις και έχει αυξήσει την κατά κανόνα αρτιότητα στις περιοχές Natura και επίσης 
έχουµε περιορισµούς δόµησης στις γαίες υψηλής παραγωγικότητας. Το αποτέλεσµα που 
ζητείται να επιτευχθεί µε αυτή την παράγραφο, µπορεί να επιτευχθεί πιο αποτελεσµατικά 
µε τον ορθό έλεγχο και καθορισµό των χρήσεων γης σε επίπεδο ΣΧΟΟΑΠ και 
λαµβάνοντας υπόψιν την προστασία του τοπίου. 
 
(*5)Αυτή η διατύπωση είναι ισοπεδωτική ως προς την ιεράρχηση των Πλαισίων και 
εντείνει τη σύγχυση σχετικά µε το ποιό από τα Πλαίσια υπερισχύει. 
 
(*6) να προστεθεί) : στις οριοθετηµένες ειδικές ζώνες παραθεριστικής κατοικίας των 
παραλιακών περιοχών από τον υποκείµενο σχεδιασµό και στο δίκτυο των αξιόλογων 
οικισµών M 
 
(*7)Όποιος διαβάζει αυτά άλλα καταλαβαίνει. 
Οι ορισµοί για τον τουρισµό από το Ειδικό Πλαίσιο είναι: 
► Ως «µαζικός» ορίζεται ο τουρισµός, που πληροί σωρευτικά τα παρακάτω: 
• απευθύνεται στο ευρύ τουριστικό κοινό, 
• διαµορφώνεται και διεκπεραιώνεται µε οργανωµένο τρόπο από τουριστικούς φορείς και 
επιχειρήσεις και 
• συνδέεται µε τις εκάστοτε κυρίαρχες µορφές του. 
► Ως «ειδικές – εναλλακτικές µορφές τουρισµού» ορίζονται σύνθετα ειδικά τουριστικά 
προϊόντα, που ανταποκρίνονται σε ειδικά ενδιαφέροντα, χαρακτηρίζονται από δυναµική 
ζήτηση και διαφοροποιούνται από το κυρίαρχο µοντέλο µαζικού τουρισµού ως προς τους 
πόρους που αξιοποιούν, το βαθµό χωρικής συγκέντρωσης, καθώς και τη χρονική περίοδο 
ανάπτυξής τους. 
► Ως «οργανωµένος υποδοχέας τουριστικών δραστηριοτήτων» ορίζεται η περιοχή 
που αναπτύσσεται βάσει ενιαίου σχεδιασµού, προκειµένου να λειτουργήσει κατά κύρια 
χρήση ως οργανωµένος χώρος ανάπτυξης δραστηριοτήτων τουρισµού−αναψυχής και 
άλλων συνοδευτικών του τουρισµού δραστηριοτήτων κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στο 
άρθρο 1 του ν. 4179/2013 (ΦΕΚ 175 Α΄). 
► Ως «οργανωµένος υποδοχέας τουριστικών δραστηριοτήτων ήπιας ανάπτυξης» 
ορίζεται ο υποδοχέας µε ανώτατο µικτό συντελεστή δόµησης 0,05 που συνδέεται 
λειτουργικά µε εγκαταστάσεις και υποδοµές ανάδειξης και 
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αξιοποίησης περιβαλλοντικών, γεωλογικών, γεωµορφολογικών, αρχιτεκτονικών, 
ιστορικών, θρησκευτικώνή πολιτιστικών στοιχείων της περιοχής, οι οποίες είτε βρίσκονται 
στο γήπεδο εκµετάλλευσης είτε εντός της οικείας δηµοτικής ενότητας. 
 
Ν. 4179/2013, άρθρο 1 
Ως «οργανωµένοι υποδοχείς τουριστικών δραστηριοτήτων» νοούνται ιδίως: 
► αα) Οι Περιοχές Ολοκληρωµένης Τουριστικής Ανάπτυξης (Π.Ο.Τ.Α.). 
► ββ) Οι Περιοχές Οργανωµένης Ανάπτυξης Παραγωγικών ∆ραστηριοτήτων Τουρισµού 
(Π.Ο.Α.Π.∆.), στις οποίες η αποκλειστική ή η κύρια χρήση είναι η χρήση 
τουρισµού−αναψυχής. 
► γγ) Οι Περιοχές Ειδικά Ρυθµιζόµενης Πολεοδόµησης (Π.Ε.Ρ.ΠΟ.) στις οποίες 
επιτρέπονται χρήσεις τουρισµού−αναψυχής. 
► δδ) Τα ∆ηµόσια Ακίνητα, των οποίων ο βασικός χωρικός προορισµός, σύµφωνα µε τα 
οικεία εγκεκριµένα Ειδικά Σχέδια Χωρικής Ανάπτυξης ∆ηµοσίων Ακινήτων(Ε.Σ.Χ.Α.∆.Α.) 
είναι ο τουρισµός – αναψυχή ή η δηµιουργία παραθεριστικού – τουριστικού χωριού ή ο 
συνδυασµός των παραπάνω χρήσεων. 
► εε) Περιοχές, για τις οποίες εκδίδονται Ειδικά Σχέδια Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών 
Επενδύσεων (Ε.Σ.Χ.Α.Σ.Ε.) για επενδύσεις στον τοµέα του τουρισµού. 
 
(*7) ( να προστεθεί ):  Ειδική µέριµνα λαµβάνεται για την τόνωση και την ανάπτυξη του 
αγροτουρισµού που συνδέεται µε την αξιοποίηση του φυσικού, παραγωγικού και 
πολιτιστικού κεφαλαίου του νησιού και των σύγχρονων µορφών καταδυτικού, θαλάσσιου , 
θρησκευτικού και οικολογικού περιπατητικού Τουρισµού. 

Γ.3-2.1: Ορίζονται, δίχως να διαφοροποιούνται ουσιαστικά τα όριά τους από 
αυτά του  
ισχύοντος ΠΠΧΣΑΑ, ως παράκτιες ζώνες αστικών δραστηριοτήτων / οικιστικής 
και  
τουριστικής ανάπτυξης και ποιοτικής / περιβαλλοντικής αναβάθµισης οι ζώνες: 
(1)  
από ∆ιόνυσο έως Παπαδόκαµπο περί την Σητεία, (2) από Παχιά Άµµο έως 
Σέλλες  περί τον Άγιο Νικόλαο,(*)  (3) από Ανώγεια Μιλάτου έως Φόδελε περί 
το Ηράκλειο -  
Χερσόνησο, (4) από Μπαλί έως Σέλια περί το Ρέθυµνο - Γεωργιούπολη και (5) 
από  
Κόκκινο Χωριό Παραλία έως Κολυµπάρι περί τα Χανιά. Πέραν των γενικών  
κατευθύνσεων, που προαναφέρονται, ειδικά ως προς την τουριστική 
δραστηριότητα  
αντιστοιχούν κυρίως στις αναπτυγµένες και εν µέρει στις αναπτυσσόµενες 
τουριστικά περιοχές (Α1 και Α2) του Ειδικού Πλαισίου και στα πλαίσια των 
διατάξεων της ανάδρασης επιδιώκεται η αντιστοίχισή τους µε τις αναπτυγµένες 
τουριστικά περιοχές (Α1), ενώ αποφεύγεται στο µέτρο του δυνατού η έγκριση 
νέων αιτηµάτων για ανάπτυξη µορφών µονοθεµατικού µαζικού τουρισµού.(**)  

 
 
 
 
(*) Στα εγκεκριµενα ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ  Άγιου Νικολαου – Νεαπολης-
Βραχασιου  καθοριζονται αναλυτικα Ζωνες  χρησης γης και οι  περιορισµοι 
τους. Το ίδιο για όλα τα εγκεκριµένα ΓΠΣ – ΣΧΟΟΑΠ.  
- να ισχυουν όπως εχουν εγκριθει µε τις αναθεωρησεις  τους. 
 
 
 
 
(**) Γιατί περιορισµός ; χρειάζεται τεκµηρίωση. 
Αυτό δεν µπορεί να εφαρµοστεί από τις υπηρεσίες, εκτός κι αν απαγορευθούν 
τελείως. 
 
(***)Το Ειδικό Πλαίσιο για τον τουρισµό του 2013 στο Άρ.5 αναφέρει: "i) 
Περιορισµός της κατασκευής νέων καταλυµάτων σε κατηγορίες 4 και 5 
αστέρων. " για τις περιοχές Α1 Αναπτυγµένες και "Περιορισµός της κατασκευής 
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Απαιτείται αλλαγή του τρόπου µεταχείρισης των συγκεκριµένων κρίσιµων 
ζωνών, µε  
ανάληψη δράσεων αποφόρτισης των υψηλών πιέσεων και αναβάθµισης του  
δοµηµένου χώρου, µε εργαλεία τα υποκείµενα επίπεδα σχεδιασµού και τις 
ειδικές  
ρυθµίσεις, ώστε να επιτευχθεί η εξυγίανση και η περιβαλλοντική / ποιοτική  
αναβάθµισή τους. Η στοχευµένη διαχείρισή τους θα επιδιωχθεί µε 
εξειδικευµένο  
φυσικό σχεδιασµό, µε όρους και περιορισµούς στη δόµηση και µε έλεγχο της  
καταλληλότητας και συµβατότητας των χρήσεων. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του  
Ειδικού Πλαισίου, προωθούνται κατά προτεραιότητα, µεταξύ άλλων, η 
αναβάθµιση και µετατροπή υφισταµένων ξενοδοχειακών καταλυµάτων σε 
σύνθετα τουριστικά καταλύµατα, οι ολοκληρωµένες πολιτικές τουριστικής 
ανάπτυξης µέσω οργανωµένων υποδοχέων και ο περιορισµός της κατασκευής 
νέων καταλυµάτων 3, 4 και 5 αστέρων.(***) 
 

νέων καταλυµάτων σε κατηγορίες 3, 4 και 5 αστέρων" για τις περιοχές Α2 
Αναπτυσσόµενες. Κατά συνέπεια και αφού το πνεύµα του χωροταξικού είναι η 
αναβάθµιση του τουριστικού προϊόντος το κείµενο πρέπει να διορθωθεί και να 
αναφέρει "και περιορισµός της κατασκευής νέων καταλυµάτων σε κατηγορίες 
3, 4 και 5 αστέρων." όπως εξάλλου αναφέρεται και σε άλλα σηµεία του 
κειµένου. 
 
Τι προβλέπεται µε τα καταλύµατα µε κλειδιά (διαµερίσµατα, δωµάτια) και τις 
τουριστικές επαύλεις και κατοικίες; 
 
(***)Αυτό σηµαίνει προτεραιότητα (και στη χρηµατοδότηση) των ήδη 
υφιστάµενων µονάδων. 

Γ.3-2.2 Ορίζονται ως παράκτιες ζώνες ελέγχου οικιστικής / τουριστικής ανάπτυξης και  
ποιοτικής/ περιβαλλοντικής αναβάθµισης οι ζώνες: (1) από Ασπρόλιθο Γούδουρα  
έως και Βάτο Μύρτου περί την Ιεράπετρα, (2) από Μάταλα έως Φραγκοκάστελο, στη  
νότια ακτή των Π.Ε. Ηρακλείου, Ρεθύµνου και Χανίων και (3) από Αγία Κυριακή έως  
και Ανύδρου, ανατολικά της Παλαιόχωρας. Πέραν των γενικών κατευθύνσεων, ειδικά  
ως προς την τουριστική δραστηριότητα αντιστοιχούν στις αναπτυσσόµενες  
τουριστικά περιοχές (Α2) του Ειδικού Πλαισίου και επιδιώκεται η ανάπτυξή τους µε  
ήπιους και ποιοτικούς όρους, κυρίως ως προς τον βαθµό χωρικής συγκέντρωσης,  
ώστε να λειτουργήσουν συµπληρωµατικά και όχι ανταγωνιστικά µε τις τουριστικές  
δραστηριότητες του βόρειου άξονα. Λαµβάνονται µέτρα ώστε να αποφευχθεί η  
επανάληψη των σηµερινών κακών πρακτικών του µονοθεµατικού µαζικού τουρισµού  
και επιδιώκεται η παροχή υπηρεσιών υψηλού ποιοτικού επιπέδου.  
 
Η ανάπτυξή τους θα επιδιωχθεί µε εργαλεία τα υποκείµενα επίπεδα σχεδιασµού, µε  
οριοθέτηση των ζωνών ανάπτυξης της παραθεριστικής κατοικίας και µε εξειδικευµένο  
φυσικό σχεδιασµό, όρους και περιορισµούς στη δόµηση και έλεγχο της  
καταλληλότητας και συµβατότητας των χρήσεων. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του  
Ειδικού Πλαισίου για τον τουρισµό, προωθούνται κατά προτεραιότητα, µεταξύ άλλων,  
ολοκληρωµένες τουριστικές παρεµβάσεις (οργανωµένοι υποδοχείς, σύνθετα  
καταλύµατα), παροχή κινήτρων για εκσυγχρονισµό υφιστάµενων τουριστικών 
µονάδων, περιορισµός της κατασκευής νέων καταλυµάτων σε κατηγορίες 3, 4 και 5  
αστέρων.(*)  
 

 
 
(*) Το Ειδικό Πλαίσιο για τον τουρισµό του 2013 στο Άρ.5  
αναφέρει: "i) Περιορισµός της κατασκευής νέων καταλυµάτων  
σε κατηγορίες 4 και 5 αστέρων. " για τις περιοχές Α1  
Αναπτυγµένες και "Περιορισµός της κατασκευής νέων  
καταλυµάτων σε κατηγορίες 3, 4 και 5 αστέρων" για τις περιοχές  
Α2 Αναπτυσσόµενες. Κατά συνέπεια και αφού το πνεύµα του  
χωροταξικού είναι η αναβάθµιση του τουριστικού προϊόντος το  
κείµενο πρέπει να διορθωθεί και να αναφέρει "και κατασκευή νέων 
καταλυµάτων µόνο σε κατηγορίες 3, 4 και 5 αστέρων."  
 
Αυτό σηµαίνει προτεραιότητα (και στη χρηµατοδότηση) των ήδη 
υφιστάµενων µονάδων και των νέων µονάδων 3-5 αστέρων. Για τις 
µονάδες αυτές απαιτούνται µεγάλες εκτάσεις, αφού το Ειδικό Πλαίσιο 
ορίζει κλίνες /ανά στρέµµα και παράλληλα ισχύει µια θεώρηση για το 
από πόσες κλίνες και πάνω µια µονάδα είναι βιώσιµη οικονοµικά. 

Γ.3-2.3: Ορίζονται ως παράκτιες ζώνες ήπιας οικιστικής / τουριστικής ανάπτυξης και  
προστασίας / ανάδειξης πολιτιστικών και φυσικών πόρων οι ζώνες της ανατολικής  

 
(**) Προς αποφυγή παρερµηνειών να αποδοθεί ως: "κατασκευή νέων 
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και της δυτικής ακτής του νησιού, διότι διαθέτουν προϋποθέσεις ανάδειξης του  
τοπίου και των πλούσιων φυσικών και πολιτιστικών πόρων, καθώς και ανάπτυξης  
διαφοροποιηµένου τουριστικού προϊόντος υψηλών προδιαγραφών καθώς και ειδικού  
και εναλλακτικού τουρισµού, µε παροχή υπηρεσιών που να διαφοροποιείται από το  
κυρίαρχο µοντέλο µαζικού τουρισµού ως προς τους πόρους που αξιοποιούνται, το  
βαθµό χωρικής συγκέντρωσης, καθώς και τη χρονική περίοδο ανάπτυξής τους.  
Ειδικά, ως προς την τουριστική δραστηριότητα αντιστοιχούν στις αναπτυσσόµενες  
τουριστικά περιοχές (Α2) του Ειδικού Πλαισίου και στο πλαίσιο αυτό προωθείται η  
προστασία και ανάδειξη της φυσικής και της πολιτιστικής κληρονοµιάς και η  
εξυγίανση της υπάρχουσας κατάστασης  
Και σε αυτήν την περίπτωση, η ανάπτυξή τους θα επιδιωχθεί µε εργαλεία τα  

υποκείµενα επίπεδα σχεδιασµού και µε εξειδικευµένο φυσικό σχεδιασµό, όρους και  
περιορισµούς στη δόµηση και έλεγχο της καταλληλότητας και συµβατότητας των  
χρήσεων. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ειδικού Πλαισίου για τον τουρισµό,  
επιδιώκεται η προσαρµογή της τυπολογίας των υφισταµένων καταλυµάτων σύµφωνα  
µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των περιοχών και των ειδικών εναλλακτικών µορφών  
που τις υποστηρίζουν, αναβάθµιση και µετατροπή υφισταµένων ξενοδοχειακών  
καταλυµάτων σε σύνθετα τουριστικά καταλύµατα ήπιας ανάπτυξης, ολοκληρωµένες  
τουριστικές παρεµβάσεις (οργανωµένοι υποδοχείς ήπιας ανάπτυξης, σύνθετα  
καταλύµατα ήπιας ανάπτυξης), περιορισµός της κατασκευής νέων καταλυµάτων σε  
κατηγορίες 3, 4 και 5 αστέρων.(**)  
 

καταλυµάτων µόνο στις κατηγορίες 3, 4 και 5 αστέρων" 
 
(**) Ισχύει ότι και παραπάνω 
 
 

Γ3.3. Μικρός νησιωτικός χώρος  
Ο µικρός νησιωτικός χώρος της Κρήτης, ο οποίος πλην της Γαύδου δεν κατοικείται,  
διαθέτει σηµαντικό πολιτιστικό απόθεµα, το οποίο προστατεύεται και σχεδόν στο  
σύνολό του και περιλαµβάνεται εντός του καταλόγου του δικτύου «Φύση 2000». Ο  
µικρός νησιωτικός χώρος αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του ενιαίου δικτύου µε  
φέρουσα ικανότητα φυσικού και πολιτιστικού κεφαλαίου και εποµένως ισχύουν οι  
κατευθύνσεις για την προστασία και ολοκληρωµένη ανάδειξή του, όπως αναφέρονται  
στο οικείο κεφάλαιο «φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον». Ο χώρος, πέρα από τα  
µνηµεία και τα ιστορικά κελύφη που διαθέτει, είναι σήµερα και προβλέπεται να  
παραµείνει αδόµητος, µε αποκατάσταση των υπαρχόντων παραδοσιακών κτισµάτων  
και κάστρων.(*)  Συγχρόνως, θα πρέπει να αντιµετωπιστεί, µε πρόγραµµα που θα  
καταρτιστεί από τον Φορέα ∆ιαχείρισης, ο έλεγχος του αριθµού και της κίνησης των  
πολυπληθών επισκεπτών, µε δηµιουργία µονοπατιών και µικρών υποδοµών, όπου  
θα δύνανται να κυκλοφορούν.  
 
Ιδιαίτερη µέριµνα θα πρέπει να δοθεί στην κατοικηµένη Νήσο Γαύδο, όπου  
παράλληλα µε την προστασία και ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού  
περιβάλλοντος, θα πρέπει να µελετηθούν συνολικά και να προωθηθούν προσεκτικές  
παρεµβάσεις ήπιας τουριστικής ανάπτυξης, συνδεδεµένες µε εφαρµογές ΑΠΕ  

 
 
 
 
 
 
 
(*) Αν θα έχει επισκέπτες ένα νησάκι θα χρειάζεται τουλάχιστον W.C. 
Και κάποιο αναψυκτήριο – εποµένως θα υπάρχει κάποια µικρή 
δόµηση. ∆εν έχουν όλα τα νησάκια ήδη κτίσµατα και κάστρα! 
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προκειµένου να συγκρατηθεί εκεί και να επανέλθει ο πληθυσµός. Ειδικά για τη  
Γαύδο, προκρίνεται να ενταχθεί σε ειδική διαδροµή του περιπατητικού µονοπατιού  
Ε4, µε θέµα «επισκέψιµοι οικισµοί σε ενιαία πορεία από τη θάλασσα, µαζί µε τους  
οικισµούς της νότιας ακτής των Λευκών Ορέων Παλαιόχωρα, Σούγια, Αγία Ρουµέλη  
και Χώρα Σφακίων.  
 

Γ3.4. Ορεινός χώρος 
 
Η ολοκληρωµένη ανάπτυξη του ιδιαίτερα σηµαντικού και γνωστού από τα µεγάλα  
του συµπλέγµατα, τα Λευκά Όρη, τον Ψηλορείτη, την ∆ικτη, τα Λασιθιώτικα Όρη (*),  
καθώς και από τα µικρότερα τα Αστερούσια, τον Κέδρο ορεινού όγκου προϋποθέτει:  
 
. προσπάθειες για την συγκράτηση και την καλλίτερη ηλικιακή σύνθεση του  
πληθυσµού στους πολυπληθείς ορεινούς οικισµούς, µε αύξηση της  
ελκυστικότητάς τους και διεύρυνση των δυνατοτήτων συµπληρωµατικής  
απασχόλησης (µε πιλοτικές ενέργειες αυτοτροφοδοτούµενης ανάπτυξης  
(προϊόντα, χειροτεχνία, αγροτοτουρισµός, χειµερινός τουρισµός, ορεινός,  
κοινωνικός, κλπ) σε ζώνες µε ιδιαίτερα σηµαντικούς φυσικούς, πολιτιστικούς και  
ιστορικούς πόρους,  
. δράσεις για τη διαφύλαξη και την αναβάθµιση του τοπίου και για την επέκταση  
των δασικών εκτάσεων, µε θεσµική προστασία της φυσικής κληρονοµιάς (δάση,  
χλωρίδα, πανίδα / διάβρωση εδαφών, αποψίλωση δασών, φαινόµενα  
ερηµοποίησης),  
. προσεκτικές ενέργειες για δηµιουργία κατάλληλων οδικών και λοιπών  
υποδοµών, ώστε να είναι προσπελάσιµος και να λειτουργεί ως χώρος αναψυχής  
(π.χ. Χιονοδροµικά Κέντρα στα Λευκά Όρη και τον Ψηλορείτη).  
(**) 
 
Ορίζονται ως ζώνες οργάνωσης πολυδραστηριοτήτων / ήπιας και οργανωµένης  
τουριστικής ανάπτυξης και ανάδειξης πολιτιστικών και φυσικών πόρων στους  
ορεινούς και ηµιορεινούς όγκους, δίχως να διαφοροποιούνται ουσιαστικά τα όριά  
τους από αυτά του ισχύοντος ΠΠΧΣΑΑ, οι περιοχές:  
 
. στην Π.Ε. Λασιθίου, (1) ανατολικά της Σητείας και δυτικά του Παλαίκαστρου, (2)  
περί την Ζίρο, Χανδρά, Άγιο Γεώργιο, (3) περί το Ορεινό, Καβούσι, (4) περί τον  
Κριτσά(***) και (5) περί τις Μάλες, στις ΝΑ παρυφές της ∆ίκτης,  
. στην Π.Ε. Ηρακλείου, (1) στις ΝΑ παρυφές του Ψηλορείτη, από Φανερωµένη  
έως Κρουσώνα, (2) στα Αστερούσια, από δυτικά από τον Λέντα έως τις Τρεις  
Εκκλησιές και (3) περί την Άνω Βιάννο, στις Ν∆ παρυφές της ∆ίκτης,  
. στην Π.Ε. Ρεθύµνης, (1) από Σπήλι έως Φουρφουρά, στον Κέδρο και στις Ν∆  
πλαγιές του Ψηλορείτη, (2) από Μονή Αρκαδίου έως Ανώγεια, στις Β∆ παρυφές  
του Ψηλορείτη και (3) στους ηµιορεινούς όγκους από Επισκοπή έως Σέλια, µε  

 
 
 
(*) ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ µε: Θρυπτή και Όρη Σητείας 
Είναι σωστότερος όρος γιατί τα Λασιθιώτικα Όρη παραπέµπουν στην 
∆ίκτη 
 
Για τον ορεινό χώρο δεν πριµοδοτούνται οι µονάδες 3-5 αστέρων, 

ωστόσο στην παρ. Γ7.4. Περιοχές Οργανωµένης Ανάπτυξης 

Παραγωγικών ∆ραστηριοτήτων (ΠΟΑΠ∆), υποδεικνύονται ως περιοχές 

υποδοχής ΠΟΑΠ∆, όπως άλλωστε προβλέπεται από το Ειδικό Πλαίσιο 

του τουρισµού.  

 
(**)( να προστεθεί ) . ανάληψη πρωτοβουλιών για την ενίσχυση και την 

παραγωγική αναβάθµιση της ορεινής κτηνοτροφίας µε ιδιαίτερη 

µέριµνα για την προστασία των ζωνών ανάπτυξής της των οποίων  

υπάρχει συνεχής  περιορισµός λόγω της ολοένα και µεγαλύτερης 

διείσδυσης δραστηριοτήτων που την ανταγωνίζονται και την εκτοπίζουν 

και κυρίως λόγω της χωροθέτησης αιολικών και φωτοβολταϊκών 

πάρκων. 

 
 
 
 
(***) ΠΡΟΣΘΗΚΗ : περι την Κριτσα-Κρουστα-Πρινα και περι την 
Νεαπολη , οικισµοι Πανω Μεραµπελου. 
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ενσωµατωµένο πλήθος κηρυγµένων παραδοσιακών οικισµών και  
. στην Π.Ε. Χανίων, (1) στις ανατολικές παρυφές των Λευκών Ορέων, από Σφακιά  
έως και δυτικά του διδύµου Βάµµος – Βρύσες, (2) στις δυτικές παρυφές των  
Λευκών Ορέων, από Σούγια – Οροπέδιο Οµαλού έως και Μεσκλά και (3) της  
νήσου Γαύδου.  
Στις παραπάνω ζώνες προωθείται η ανάπτυξη ειδικών µορφών τουρισµού και των  
σχετικών µε την ανάπτυξη του τοµέα πολυδραστηριοτήτων (πολιτιστικός,  
συνεδριακός, εσωτερικός, ορεινός, διατροφικός, χειµερινός, κοινωνικός, αγροτικός  
και αθλητικός, κλπ), για επέκταση της τουριστικής περιόδου και για µείωση των  
εντάσεων, που ασκούνται από την σηµερινή µορφή ανάπτυξης των δραστηριοτήτων  
κατά τη θερινή περίοδο και µόνον στον παράκτιο χώρο. Προωθείται ολοκληρωµένη  
προγραµµατική παρέµβαση στο συνολικό χωρικό πλέγµα, µε ενοποιητικό στοιχείο το  
ευρωπαϊκό περιπατητικό µονοπάτι Ε4, πόλο έλξης διεθνούς εµβέλειας και σε  
αναφορά µε τους υπαρκτούς σήµερα εν δυνάµει οικιστικούς πόλους  
πολυδραστηριοτήτων (Καστέλι Κισσάµου, Παλαιόχωρα, Χώρα Σφακίων.  
παραδοσιακοί οικισµοί στον ορεινό όγκο του Ρεθύµνου, Ανώγεια, Ζαρός, Αρχάνες,  
Οροπέδιο Λασιθίου, Ζίρος, (****)  Κάτω Ζάκρος).  
 
 Ειδικά, ως προς την τουριστική δραστηριότητα αντιστοιχούν στις περιοχές µε 
περιθώρια ανάπτυξης ειδικού και εναλλακτικού τουρισµού (Β1) του Ειδικού Πλαισίου  
και στα πλαίσια της ανάδρασης προωθείται η εξειδίκευση και ακριβέστερη  
οριοθέτηση των ζωνών, µε στόχο να υπηρετήσουν αποτελεσµατικότερα την  
προσπάθεια ανάταξης των τοπίων, εµπλουτισµού των ορεινών όγκων,  
πληθυσµιακής τόνωσης και παραγωγικής ανασυγκρότησης µε πολυδραστηριότητες  
των πολυπληθών παραδοσιακών οικισµών, καθώς και προστασίας και ανάδειξης  
των στοιχείων της φυσικής και πολιτισµικής προσωπικότητας του καθέκαστα χώρου.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(***&) ΠΡΟΣΘΗΚΗ-παρεµβολή:Κριτσά, Μάλλες, Ζάκρος 
Σηµαντικοί οικιστικοί ηµιορεινοί πόλοι  
∆ιαγράφεται: Κάτω Ζάκρος 
Η Κάτω Ζάκρος δεν είναι καν οικισµός αλλά εκτός σχεδίου 
παραθαλάσσια περιοχή! 
να προστεθεί:  Παραδοσιακοί οικισµοί Π.Ε. Λασιθίου, Νεάπολη, 
Κριτσά,M 

Γ4: Χωρικός προσδιορισµός των βιώσιµων αναπτυξιακών ενοτήτων  
 
Επιδιώκεται ο συσχετισµός των διοικητικών χωρικών και αναπτυξιακών ενοτήτων  
στο επίπεδο του ∆ήµου -ή οµάδας ∆ήµων µε οµοιογενή χαρακτηριστικά- του  
προγράµµατος Καλλικράτης και ως εκ τούτου προσαρµόζονται µερικώς τα όρια των  
βιώσιµων αναπτυξιακών ενδοπεριφερειακών ενοτήτων του εν ισχύι ΠΠΧΣΑΑ. Η  
επιλογή των συγκεκριµένων χωρικών ενοτήτων γίνεται µε βάση κοινά  
χαρακτηριστικά, όπως ο δυναµισµός των µεγάλων και µικρών αστικών κέντρων, που  
θα είναι σε θέση να τις οργανώσουν, οι διαθέσιµες υποδοµές, τα οµοειδή  
αναπτυξιακά χαρακτηριστικά, καθώς και µε βάση γεωγραφικά χαρακτηριστικά και  
φραγµούς που αυτά δηµιουργούν, τα οποία και είναι ιδιαίτερα έντονα στην  
Περιφέρεια. Ενίοτε, οι ενδοπεριφερειακές ενότητες συγκροτούνται από υποενότητες,  
είτε εξ’ αιτίας των γεωγραφικών χαρακτηριστικών του δύσβατου ανάγλυφου, που  
καθιστά δυσπρόσιτα τα οικιστικά κέντρα αναφοράς τους σε καθηµερινή ή και  
εβδοµαδιαία βάση, είτε και εξ’ αιτίας ιδιαιτέρων αναπτυξιακών ή άλλων  

(Συµπλήρωση µε κείµενο από το τεύχος 7 της µελέτης που αιτιολογεί 
την διαφοροποίηση των αναπτυξιακών ενοτήτων από το ισχύον 
ΠΠΧΣΑΑ Κρήτης). 
 

«Προσαρµόζονται µερικώς τα όρια των βιώσιµων αναπτυξιακών 

ενοτήτων του ισχύοντος ΠΠΧΣΑΑ προκειµένου να ταυτιστούν µε 

τα όρια και τις εδαφικές περιοχές των Καλλικράτειων ∆ήµων (βλ. 

χάρτη εντός κειµένου Β.1.1.β.3-1: Βιώσιµες αναπτυξιακές 

ενότητες): 

 

 στην Π.Ε. Λασιθίου, διατηρούνται οι 3 αναπτυξιακές ενότητες: 
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χαρακτηριστικών, που ορισµένα χωρικά συστήµατα διαθέτουν.  
 
Οι δέκα από τις δώδεκα προβλεπόµενες αναπτυξιακές ενότητες συγκροτούνται από  
τις εδαφικές περιφέρειες ακέραιων ∆ήµων, πλην αυτών που οργανώνονται από τα  
οικιστικά κέντρα του Ηρακλείου και των Μοιρών, όπου η εδαφική περιφέρεια του  
νέου ∆ήµου Αρχανών – Αστερουσίων διαχωρίζεται αναγκαστικά σε δύο τµήµατα, το  
βόρειο και το νότιο, τα οποία περιλαµβάνονται το καθένα στις αντίστοιχες ενότητες.  
Σηµειώνεται ότι είναι σκόπιµο το όριο της περιοχής Ρυθµιστικού Σχεδίου Ηρακλείου  
να ταυτιστεί µε το όριο της αναπτυξιακής ενότητας Ηρακλείου.  
 

(1) µε αυτήν του Αγίου Νικολάου να διακρίνεται σε δύο 

υποενότητες, του Αγίου Νικολάου και του Οροπεδίου, (2) της 

Ιεράπετρας, όπου εντάσσεται και η διοικητική περιοχή τµήµατος 

του πρώην Καποδιστριακού ∆ήµου Μακρύ Γιαλού, έναντι 

προηγουµένως σε αυτήν της Σητείας και (3) της Σητείας, µε τον 

νέο Καλλικράτειο ∆ήµο Σητείας, µε τµήµα πρώην 

Καποδιστριακού ∆ήµου Μακρύ Γιαλού. 

 

 στην Π.Ε. Ηρακλείου, διατηρούνται οι 3 αναπτυξιακές 

ενότητες: (1) µε αυτήν του Ηρακλείου4 να διακρίνεται σε δύο 

υποενότητες, του Ηρακλείου και της Χερσονήσου, µε ‘εσωτερική’ 

µετακίνηση προς τα δυτικά των µεταξύ τους ορίων, λόγω νέων 

ορίων Καλλικράτειων ∆ήµων, (2) των Μοιρών-Τυµπακίου, όπου 

εντάσσονται, επίσης λόγω νέων ορίων Καλλικράτειων ∆ήµων, οι 

πρώην Καποδιστριακοί ∆ήµοι Αγίας Βαρβάρας και Ρούβα, που 

κατά το ισχύον ΠΠΧΣΑΑ ανήκαν στην ενότητα του Ηρακλείου. 

Ειδικά, ο Καλλικράτειος ∆ήµος Αρχανών-Αστερουσίων 

εντάσσεται σε δυο αναπτυξιακές ενότητες, το βόρειο τµήµα του 

µε το αστικό κέντρο και έδρα του νέου ∆ήµου τα Πεζά στην 

ενότητα Ηρακλείου και το νότιο τµήµα µε το συνεργαζόµενο 

αστικό κέντρο του Πύργου στην ενότητα Μοιρών-Τυµπακίου και 

(3) του Αρκαλοχωρίου, µε τους νέους Καλλικράτειους ∆ήµους 

Μινώα Πεδιάδος και Βιάννου,  

 

 στην Π.Ε. Ρεθύµνης, διατηρούνται οι 3 αναπτυξιακές ενότητες: 

(1) µε αυτήν του Ρεθύµνου να διακρίνεται σε δύο υποενότητες, 

του Ρεθύµνου και του Αµαρίου, (2) του Περάµατος, µε τους νέους 

Καλλικράτειους ∆ήµους Μυλοπόταµου και Ανωγείων και (3) του 

Σπηλίου, µε τον νέο Καλλικράτειο ∆ήµο Αγίου Βασιλείου,  

 

 στην Π.Ε. Χανίων, µειώνεται ο αριθµός των 4 αναπτυξιακών 
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ενοτήτων σε 3, µε: (1) µε αυτήν των Βρυσών να διακρίνεται σε 
δύο υποενότητες, του Αποκορώνου και των Σφακίων, (2) µε 
αυτήν των Χανίων να διακρίνεται στις υποενότητες των Χανίων 
και του Πλατανιά, µε τη διοικητική περιοχή του πρώην 
Καποδιστριακού ∆ήµου Κολυµπαρίου να εντάσσεται στην 
υποενότητα Πλατανιά, έναντι αυτής του Κισσάµου, που ήταν 
προηγουµένως και (3) µε αυτήν του Καστελίου να διακρίνεται σε 
δύο υποενότητες, του Κισσάµου και της Καντάνου Σελίνου, µε 
την διοικητική περιοχή του πρώην Καποδιστριακού ∆ήµου 
Ινναχωρίου να εντάσσεται στην υποενότητα Κισσάµου, έναντι 
προηγουµένως σε αυτήν της Καντάνου.» 
 

 

 

 

 

 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ  

Π.Ε. ΚΥΡΙΟ ΑΣΤΙΚΟ 

ΚΕΝΤΡΟ 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

(∆ΗΜΟΙ) 

πλ.1991 πλ.2001 πλ. 2011 

Λασιθίου Άγιος Νικόλαος  Αγίου Νικολάου 27.606 29.379 30.390 

Οροπεδίου Λασιθίου 

Ιεράπετρα Ιεράπετρας 25.034 27.911 27.450 

Σητεία Σητείας 18.639 19.029 18.155 

Ηρακλείου Αρκαλοχώρι 

 

Μινώα Πεδιάδος  16.554 26.795 23.508 

Βιάννου 

Ηράκλειο Ηρακλείου  187.503 216.899 268.985 

Βόρειο τµήµα 
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 Αρχανών/Αστερουσίων 

Μαλεβιζίου 

Χερσονήσου 

Μοίρες  Γόρτυνας 50.849 48.795 45.559 

Φαιστού 

Νότιο τµήµα  

Αρχανών/Αστερουσίων  

Ρεθύµνης Πέραµα Μυλοποτάµου 17.198 19.084 19.806 

Ανωγείων 

Ρέθυµνο Ρεθύµνου 43.935 52.773 68.729 

 Αµαρίου 

Σπήλι Αγίου Βασιλείου 8.962 10.079 8.484 

Χανίων Βρύσες Αποκορώνου 13.858 15.247 18.042 

Σφακίων 

Χανιά  Χανίων 101.602 115.986 137.126 

Πλατανιά 

Καστέλι 

Κισσάµου 

Κισσάµου 18.314 19.154 16.654 

Καντάνου Σελίνου 

 (ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ) 
 

 

 

Γ5. Χωρική διάρθρωση των βασικών δικτύων µεταφορικής υποδοµής  
Με το πλήρες δίκτυο οδικών αξόνων, λιµανιών και αεροδροµίων, που σχεδιάστηκε  
να ολοκληρωθεί εντός της επόµενης προγραµµατικής περιόδου, έως το 2030,  
υποστηρίζονται οι χωροταξικές παράµετροι του σχεδιασµού και εξυπηρετείται το  
ιεραρχηµένο οικιστικό δίκτυο, οι πολιτικές χρήσεων γης, καθώς και οι  
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προβλεπόµενες εγκαταστάσεις σηµαντικών δραστηριοτήτων.  
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Γ5.1. Χερσαίες Μεταφορές  
Το οδικό δίκτυο διακρίνεται σε δύο λειτουργικές κατηγορίες, αφενός σε διευρωπαϊκό και 
διαπεριφερειακό δίκτυο και αφετέρου σε περιφερειακό. Το περιφερειακό διακρίνεται στις 
λειτουργικές κατηγορίες πρωτεύοντος, δευτερεύοντος και τριτεύοντος βασικού οδικού 
δικτύου σε συνάρτηση µε τον ρόλο τους, όσον αφορά στην εξυπηρέτηση των 
µετακινήσεων καθ’ εαυτών, στο µέσο µήκος µετακίνησης που εξυπηρετούν και στα 
µεγέθη κυκλοφοριακών φόρτων, που ήδη καταγράφονται ή προβλέπεται να προκύψουν 
στον ορίζοντα σχεδιασµού του ΠΠΧΣΑΑ. Με βάση την συγκεκριµένη ιεράρχηση 
προσδιορίζονται τα απαιτούµενα λειτουργικά χαρακτηριστικά των επιµέρους οδικών 
συνδέσµων και καθορίζονται οι πραγµατικές ανάγκες βελτιωτικών παρεµβάσεων και 
συµπληρώσεων του οδικού δικτύου, ώστε να υπηρετούν τους στόχους του ΠΠΧΣΑΑ, να 
βελτιστοποιούν την αποδοτικότητα των  
διατιθέµενων πιστώσεων και να εξασφαλίζουν το απαραίτητο επίπεδο  
λειτουργικότητας, παροχετευτικότητας και ασφάλειας. 
 
Το περιφερειακό οδικό δίκτυο έχει σχεδιαστεί ώστε να υπηρετεί τη διασύνδεση µε το 
διευρωπαϊκό και διαπεριφερειακό οδικό δίκτυο και µε τους δευτερεύοντες  
περιφερειακούς πόλους (έδρες Καλλικράτειων ∆ήµων) τόσο µεταξύ τους όσο και µε τους 
πρωτεύοντες και δευτερεύοντες εθνικούς πόλους, τα λιµάνια διεθνούς ή  
διαπεριφερειακής εµβέλειας, τα αεροδρόµια του νησιού και τους σηµαντικότερους  
πόλους έλξης περιβαλλοντικού ή πολιτιστικού ενδιαφέροντος. Για όλες τις νέες οδικές  
συνδέσεις, οποιασδήποτε λειτουργικής κατηγορίας, λαµβάνεται µέριµνα ώστε οι  
χαράξεις τους να βρίσκονται σε αρκετή απόσταση από τις παραλιακές ζώνες, η  
σύνδεση µε τις οποίες προτείνεται συστηµατικά να γίνεται µε εγκάρσιο συλλεκτήριο  
δίκτυο, όπως άλλωστε προβλέπεται και στην Οδηγία για τον παράκτιο χώρο.  
 
Ειδικότερα, όσον αφορά στη λειτουργική κατηγορία του διευρωπαϊκού και  
διαπεριφερειακού οδικού δικτύου, επιδιώκεται:  
 
. η ολοκλήρωση του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (Β.Ο.Α.Κ.) από Καστέλι  
Κισσάµου έως Σητεία (µε την παράκαµψή της προς Πετρά), µε την κατάλληλη  
διατοµή ανά οδικό τµήµα, δηλαδή τετράιχνη διατοµή µε µεσαία διαχωριστική  
νησίδα, εκτός των ορεινών και των καταληκτικών τµηµάτων που διατηρούνται µε δίιχνη 
διατοµή (*1) και ΛΕΑ,  
. η σύνδεση του αερολιµένα Χανίων µε τον Β.Ο.Α.Κ. και µε το λιµάνι της Σούδας,  
. η επίσπευση της υλοποίησης του Νότιου Οδικού Άξονα Κρήτης (Ν.Ο.Α.Κ.) (*2) από 
Παχιά Άµµο µέχρι Ρέθυµνο, µε διατοµή δίιχνης εθνικής οδού (µε ΛΕΑ), 
. η ολοκλήρωση ή εκκίνηση (όσων δεν έχουν ήδη µελετηθεί/κατασκευασθεί) των κύριων 
εγκάρσιων συνδέσεων µεταξύ ΒΟΑΚ-ΝΟΑΚ:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*1) να συµπληρωθεί µε βελτιωµένη χάραξη. 
Μεγάλος αριθµός ατυχηµάτων γίνεται σε αυτά τα τµήµατα. 
 
(*2) σε ποιά χάραξη ; έχει µεγάλη αναπτυξιακή σηµασία η χάραξη 
του ΝΟΑΚ 
 
(*2) Η σύνδεση του πρωτεύοντος βασικού περιφερειακού δικτύου µε 
αρ. (5) Ιεράπετρα - Κουτσουράς - Λίθινες - Πισκοκέφαλο – Σητεία, 
συνδέει  την περιοχή της Ιεράπετρας όπου αναµένεται σηµαντική 
τουριστική ανάπτυξη µε το αεροδρόµιο Σητείας το οποίο έχει 
πρόσφατα αναβαθµιστεί και αναµένεται να δεχτεί σηµαντικό αριθµό 
επιβατών  Προτείνεται να θεωρηθεί ως τµήµα του Ν.Ο.Α.Κ. που 
συµπληρώνει το βασικό οδικό δίκτυο στην νότια πλευρά του Ν. 
Λασιθίου. ΄ 
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(1) Ηράκλειο – Αγ. ∆έκα,  
(2) Ηράκλειο – Αρκαλοχώρι – Καραβάδος και  
(3) συνδέσεις του Β.Ο.Α.Κ. και του Ν.Ο.Α.Κ. µε το νέο αεροδρόµιο στο Καστέλι, όταν 
αυτό κατασκευαστεί.  

Το πρωτεύον δίκτυο ενδοπεριφερειακής σηµασίας (ή πρωτεύον βασικό περιφερειακό 
οδικό δίκτυο) συγκροτούν οι συνδέσεις:  
 
(1) Ταυρωνίτης - Βουκολιές - Κάντανος - Παλαιόχωρα,  
(2) Χανιά - Πιθάρι (προς Α/∆ Χανίων),  
(3) Βρύσες - Χώρα Σφακίων,  
(4) Γάζι – ∆αµάστα – Μουρτζανά – Πέραµα – Σταυρωµένο και  
(5) Ιεράπετρα - Κουτσουράς - Λίθινες - Πισκοκέφαλο – Σητεία.  
 
Το δευτερεύον δίκτυο ενδοπεριφερειακής σηµασίας ( ή βασικό περιφερειακό οδικό 
δίκτυο) περιλαµβάνει τις οδικές συνδέσεις:  
 
(1) Κίσσαµος - Αµυγδαλοκεφάλι - Έλος - Βλάτος – Κίσσαµος,  
(2) Βλάτος - Στροβλές - Κάντανος,  
(3) Κάντανος - Τεµένια - Ροδοβάνι - Καµπανός/Σούγια,  
(4) Χανιά - Αλικιανός – Οµαλός – είσοδος Φαράγγι Σαµαριάς,  
(5) Βρύσες - Βάµµος - Καλύβες,  
(6) Ρέθυµνο - Ατσιπόπουλο - Επισκοπή - Γεωργιούπολη,  
(7) Επισκοπή - Καρωτή - Άγιος Κωνσταντίνος- Μούντρος - Αγ.Ιωάννης / Άγιος  
Βασίλειος/ Μύρθος – Μαριού – Ασώµατος – Φρατί – Άνω Μυξόρουµα –  
Καρίνες – Πατσός – Βολεώνες – Αγία Φωτεινή,  
(8) Ρέθυµνο - Άδελε - Αγ. Φωτεινή - Φουρφουράς -Αποδούλου - Αγία Γαλήνη,  
(9) Γάζι - Τύλισος - Ανώγεια - Μουρτζανά,  
(10) Καλύβια - Καλοί Λιµένες,  
(11) Πεζά – Πραιτόρια - Πύργος,  
(12) Καστέλι - Πεζά - Βενεράτο,(*3) 
(13) Αγία Βαρβάρα - Γέργερη - Ζαρός - Βορίζια - Αποδούλου,  
(14) Πύργος (*4)  - Μάλια - Χερσόνησος/Λιµένας Χερσονήσου - Γούρνες,  
(15) Χερσόνησος – Λιµένας Χερσονήσου - Καλό Χωριό – Τζερµιάδο – Νεάπολη  
(16) Αγ. Νικόλαος - Ελούντα – Νικηθιανός, (*5) 
(17) Σητεία - Παλαίκαστρο - Αδραβάστοι/Ζάκρος – Καρύδι - Σίτανος – Χανδράς – Ετιά – 
Παπαγιαννάδες,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*3) Πρόταση της µελέτης -– σηµαντική οριζόντια σύνδεση νότια του 
Ηρακλείου.  
 
 
(*4)  Να τροποποιηθεί το κείµενο σε "Πύργος Βραχασίου" 
 
(*5) ( να προστεθεί): Λίµνες – Τζερµιάδο 
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(18) Αδραβάστοι - Καρύδι – Ρούσα Εκκλησιά και  
(19) Χανδράς – Ζίρος – Αθερινόλακκος. 
Το συνολικό σύστηµα του οδικού δικτύου διακρίνεται σε «υφιστάµενο ή  
προγραµµατισµένο» και σε «προτεινόµενο». Ως «υφιστάµενο ή προγραµµατισµένο» 
τµήµα του οδικού δικτύου νοείται εκείνο το οποίο διαθέτει σήµερα τα γεωµετρικά 
χαρακτηριστικά που απαιτούνται ώστε να παραλάβει τον ρόλο του ή εκείνο το οποίο 
αναµένεται να ολοκληρωθεί στα χρονικά πλαίσια του Γ΄ ΚΠΣ µε επαρκή γεωµετρικά 
χαρακτηριστικά. Η σχετική σηµερινή επάρκεια των γεωµετρικών χαρακτηριστικών ενός 
οδικού συνδέσµου τον κατατάσσει στους υφιστάµενους αποδεκτούς, ενώ αντιθέτως, 
όταν είναι µεν υφιστάµενος, αλλά µε γεωµετρικά χαρακτηριστικά που δεν του επιτρέπουν 
να ανταποκριθεί στον ρόλο του, κατατάσσεται στους «προτεινόµενους». 

 
 

Γ5.2 Αεροπορικές Μεταφορές  
 
Η υλοποίηση του έργου του νέου αεροδροµίου στο Καστέλι αποτελεί βασικό στόχο  
του Αναθεωρηµένου ΠΠΧΣΑΑ, µε προγραµµατικές προϋποθέσεις που θα  
διασφαλίζουν την µεγαλύτερη δυνατή προστασία της γεωργικής γης, καθώς και την  
τήρηση των περιβαλλοντικών όρων και περιορισµών για την κατασκευή και  
λειτουργία του αερολιµένα, όπως αναλυτικά οι τελευταίοι προβλέπονται από την  
ΜΠΕ. Απαιτείται να καθοριστούν όρια, να µελετηθούν και να θεσµοθετηθούν άµεσα  
χρήσεις γης για το σύνολο της περιβάλλουσας περιοχής. 
 
Επιδιώκεται σε µόνιµη βάση, αλλά και ειδικότερα για την περίοδο που θα  
µεσολαβήσει έως την κατασκευή του νέου, η ουσιαστική συλλειτουργία των δύο διεθνών 
αεροδροµίων Χανίων και Ηρακλείου, προκειµένου να αποφορτιστεί το τελευταίο και να 
υπάρξει ορθολογικότερη κατανοµή των αφίξεων/αναχωρήσεων επισκεπτών σε 
µεγαλύτερο γεωγραφικό εύρος στο νησί. Το Α/∆ Χανίων βρίσκεται ούτως ή άλλως σε 
προωθηµένες διαδικασίες επέκτασης των εγκαταστάσεών του και αναβάθµισής τους. 
Προς την ίδια κατεύθυνση θα πρέπει να κινηθούν και οι διαδικασίες αναβάθµισης του 
Α/∆ Σητείας, που έχει αντικείµενο την κατασκευή νέου κτιρίου αεροσταθµού και τη 
διαµόρφωση περιβάλλοντα χώρου. Επιδιώκεται να αποκτήσει σύντοµα τη δυνατότητα να 
αναλάβει πιο αναβαθµισµένους και ενεργούς ρόλους και να συµβάλει στην αποφόρτιση 
των πιέσεων που ασκούνται στα δυο διεθνή Α/∆. (*)  
 
Το δίκτυο ελικοδροµίων(**) εξακολουθεί να παραµένει σχεδόν ανύπαρκτο και όπως ήδη 
προβλέπεται από το εν ισχύ ΠΠΧΣΑΑ, θα πρέπει το επόµενο διάστηµα να πυκνώσει, 
τουλάχιστον για την εξυπηρέτηση των πλέον δυσπρόσιτων οικιστικών κέντρων της  
Περιφέρειας.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*) (να προστεθεί) να αναβαθµιστεί σε αερολιµένα διεθνούς 
σηµασίας.  Επίσης ο Αερολιµένας Ηρακλείου πρέπει να αναβαθµιστεί 
για την ορθή λειτουργία του εως την κατασκευή του νέου αερολιµένα 
Καστελλίου. 
 
(**) Υδατοδροµιο- Υδροπλανα  στον  Αγιο  Νικολαο. Στην Ελουντα 
γινοταν πτησεις από το 1928 έως το 1939. MMMM. 
 
Να προστεθεί και το ∆ίκτυο Υδατοδροµίων στην Κρήτη. 
 

Γ5.3. Θαλάσσιες Μεταφορές  
Οι κατευθύνσεις για τα δίκτυα αυτής της κατηγορίας είναι:  
 
. αξιοποίηση των σηµαντικών επενδύσεων οι οποίες πραγµατοποιήθηκαν στα  
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λιµάνια, τις µαρίνες και τα αλιευτικά καταφύγια της Κρήτης µε τη λειτουργική  
ιεράρχηση του ρόλου τους, την αισθητική τους αναβάθµιση ως πυλών εισόδου  
της νήσου και την συµπλήρωσή τους µε ανάλογες υποδοµές.  
. ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των λιµανιών Ηρακλείου και Σούδας στην  
περιοχή της ΝΑ Μεσογείου, καθιέρωσή τους ως αφετηριακά ή βασικά λιµάνια- 
στάσεις της κρουαζιέρας στην Μεσόγειο και ένταξη των λιµένων Ρεθύµνου και  
Αγ. Νικολάου στο δίκτυο λιµένων κρουαζιέρας µικρής κλίµακας.(*)  
. ενίσχυση του ρόλου του λιµανιού του Ηρακλείου στο πλαίσιο των θαλάσσιων  
διαδρόµων Σουέζ-Αδριατική και Σουέζ-Μαύρη Θάλασσα, σε συνδυασµό µε την  
ενίσχυση του ρόλου του για την εξυπηρέτηση της διακίνησης  
εµπορευµατοκιβωτίων.  
. διατήρηση της προοπτικής ανάπτυξης εµπορευµατικού λιµένα στο Τυµπάκι, (**) µε  
αναθεώρηση του ρόλου του και αναπροσανατολισµό προς την τροφοδοσία  
πλοίων (bankering)(***) και την υποστήριξη των προβλεπόµενων εγκαταστάσεων  
άντλησης και µεταφοράς φυσικού αερίου και πετρελαίου από τα «οικόπεδα» της  
νότιας Κρήτης.  
 
Η ιεράρχηση του ρόλου των λιµανιών όπως προβλέπεται από την εθνική  
πολιτική/νοµοθεσία και αντίστοιχα προτείνεται από την παρούσα, είναι η ακόλουθη:  
 

 
 
 
 
 
(*) Λιµανι  Άγιου Νικολαου  τουριστικης , επιβατικης  λειτουργιας  και  
Κρουαζιερας .(να προστεθεί) και Ιεράπετρας 
 
Στον Κόκκινο Πύργο να χωροθετηθεί  λιμάνι διαπεριφερειακής εμβέλειας με 

εμπορική – επιβατική λειτουργία και σταθμό κρουαζιέρας. 

 
(**) ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:  στον Νότο, 
 
(***) Ορθό : bunkering 
 

(ΛΙΜΑΝΙΑ) 
 

 

Όλα τα υπόλοιπα λιµάνια χαρακτηρίζονται τοπικής εµβέλειας και ενσωµατώνονται  
στο δίκτυο, δίχως η κατηγοριοποίησή τους να προβλέπεται από τους εθνικούς  
σχεδιασµούς, διότι µε την παρουσία τους συµπληρώνεται η λειτουργία της  
νησιωτικής περιφέρειας, που είναι η Κρήτη:  
 
. οι δύο Ειδικοί Λιµένες, εµπορευµατικού χαρακτήρα, στους Καλούς Λιµένες και  
στον Αθερινόλακκο. Ο τελευταίος µπορεί να αναλάβει και την υποστήριξη των  
προβλεπόµενων εγκαταστάσεων για τον αγωγό µεταφοράς φυσικού αερίου από  
τα «οικόπεδα» της Κύπρου,  
. τα υφιστάµενα επιβατικά λιµάνια ενδοπεριφερειακής εµβέλειας, Παλαιόχωρα /  
Αγία Γαλήνη και τα προτεινόµενα Χώρα Σφακίων, Γαύδος, Σούγια,  
. τα υφιστάµενα επιβατικά λιµάνια τοπικής εµβέλειας, Χερσόνησος, Μάλια, Μπαλί,  
Σίσι, Γεωργιούπολη και τα προτεινόµενα Πλακιάς, Άρβη, καθώς και  
. τα υφιστάµενα εµπορευµατικά λιµάνια τοπικής εµβέλειας Πάνορµο, Μίλατος και  
τα προτεινόµενα Μύρτος, Μόχλος, Κολυµπάρι, Κερατόκαµπος, Σφηνάρι.  
 
Το δίκτυο των λιµένων της Κρήτης συµπληρώνεται µε τα ακόλουθα τοπικά, µικτής  
χρήσεως: Αγία Ρουµέλη, Άγιος Παύλος (Σαχτούρια) , Πλατειά Περάµατα, Λέντας,  
Κερατόκαµπος, Στόµιο (Ανατολής), Κάτω Ζάκρος, Παχιά Άµµος, Καλό Χωριό, Πλάκα  
(Σπιναλόγκα), Ντία, Χερσόνησος, Ρογδιά, Φόδελε, Σκαλέτα, Καλύβες, Πλατανιάς και  

 
 
 
 
 
;;;;;;;;; 
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Χρυσοσκαλίτισσα.  
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Γ6. Χωρική διάρθρωση των βασικών δικτύων λοιπής τεχνικής υποδοµής  
 

 

Γ6.1. Ενέργεια  
 
Μελλοντικά, η παραγωγή και η διακίνηση της ενέργειας, θα πραγµατοποιείται από  
τους τρεις προτεινόµενους περιφερειακής εµβέλειας Ενεργειακούς Κόµβους δηµοσίου  
συµφέροντος, οι οποίοι θα λειτουργούν µε ΑΠΕ. Εάν εξαιρεθεί ο πρόσφατα  
υλοποιηµένος Θερµικός Σταθµός παραγωγής ενέργειας στον Αθερινόλακκο  
Λασιθίου, οι άλλοι δύο ΑΗΣ εν λειτουργία σήµερα, ο ΑΗΣ στα Λινοπεράµατα  
Ηρακλείου, άµεσα και ο ΑΗΣ στην Ξυλοκαµάρα Χανίων, στην προοπτική της  
15ετίας, προβλέπεται να κλείσουν οριστικά.  
 
Συνεπώς, ο θερµικός σταθµός παραγωγής ενέργειας στον Αθερινόλακκο  
εκσυγχρονίζεται και µετατρέπεται σταδιακά σε περιβαλλοντικά συµβατό, µε µείωση  
της χρήσης βαρέως πετρελαίου. Επιταχύνονται οι διαδικασίες για την διασφάλιση της  
γης και για τη δηµιουργία των εγκαταστάσεων του νέου Ενεργειακού Κέντρου στον  
Κορακιά, ο οποίος προβλέπεται να χρησιµοποιεί ως καύσιµο το φυσικό αέριο.(*1)  
Μετεγκαθίστανται εκεί οι δραστηριότητές του και κλείνει ο σταθµός ΑΗΣ των  
Λινοπεραµάτων. Προγραµµατίζεται η δηµιουργία σταθµού υγροποιηµένου αερίου  
στη θαλάσσια ζώνη του Κορακιά για την υποστήριξη της εγκατάστασης, αλλά και για  
τις ανάγκες της Κρήτης, γενικότερα. Προγραµµατίζεται στην προοπτική της  
δεκαπενταετίας -και αναλαµβάνονται σταδιακά οι απαιτούµενες ενέργειες και  
δράσεις- το κλείσιµο του σταθµού της Ξυλοκαµάρας και η δηµιουργία νέου  
ενεργειακού κόµβου, σε θέση που θα αναζητηθεί στην ευρύτερη περιοχή βόρεια από  
το ‘Μαράθι Ακρωτηρίου’ προς την ανατολική απόληξη του αεροδιαδρόµου, σε  
χρονική περίοδο όπου η Κρήτη θα έχει διασυνδεθεί µε την Ηπειρωτική χώρα.  
 
Η παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ στο νησί είναι ικανοποιητική, σε ποσοστό 20%  
περίπου της συνολικής παραγωγής. Ο αριθµός των µικρής έως µεσαίας κλίµακας  
εγκαταστάσεων σταθεροποιείται οριστικά, από το γεγονός ότι δεν παρέχεται πλέον - 
ούτε και προβλέπεται για το µέλλον- συµφέρουσα και εγγυηµένη τιµή για την  
παραγόµενη µονάδα ενέργειας, πράγµα που αποτρέπει ασφαλώς τους  
µικροµεσαίους ιδιώτες να επενδύουν. Προκύπτει µε βεβαιότητα ότι από τούδε η  
ενέργεια από ΑΠΕ θα παράγεται σε χωρικές συγκεντρώσεις αρκετά µεγαλύτερης  
κλίµακας και από διαφορετικού από το έως τώρα προφίλ επενδυτές (συνεταιριστικές  
µορφές, αυτοδιοικητικοί οργανισµοί, τράπεζες, µεγάλες επιχειρήσεις, κλπ.).(*2)  
 
∆εδοµένου ότι προκρίνεται και προωθείται η αρχή της συγκεντρωµένης ανάπτυξης  
των χρήσεων γης και των δραστηριοτήτων στον χώρο (συµπαγής πόλη, εκτός  

ΑΛΛΑΓΕΣ – ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ανάλογα µε αυτά των αντίστοιχων 
παραγράφων Β 
;;;;;;; 
(*1) Το φυσικό αέριο δεν είναι ΑΠΕ. 
 
(*2) Ωστόσο δεν έχει υπολογιστεί ποτέ τι θα µπορούσαµε να 
επιτύχουµε µε πραγµατικά διεσπαρµένη παραγωγή (φωτοβολταϊκά σε 
στέγες, αβαθής γεωθερµία, παραγωγή και πιστοποίηση υλικών κλπ.) 
σε συνδυασµό µε έργα εξοικονόµησης ενέργειας, που είναι και ο µόνος 
τρόπος να κινηθούν οι κατασκευές και όλα τα σχετκά µ’ αυτές 
επαγγέλµατα.  
 
 
 
(*3) Να προστεθεί και "Αποθήκευση". Ώστε να υπάρχει η προοπτική 
µεταφοράς των εγκαταστάσεων πχ. των Λινοπεραµάτων σε πιο 
ασφαλή σηµεία και εγκαταστάσεις. 
 
 
(*4) Οι προτάσεις ανάδρασης, ανεξάρτητα από συµφωνίες ή διαφωνίες 
σχετικά µε το περιεχόµενό τους µπορούν να θεσµοθετηθούν πολύ πιο 
γρήγορα απ΄ότι τα υποκείµενα επίπεδα σχεδιασµού, δηλαδή τα Τοπικά 
Χωρικά Σχέδια για το οποία, όπως είπαµε, δεν υπάρχουν καν οι 
προδιαγραφές. 
 
(*5) Απορρίπτεται.  
 
(*6)( να προστεθεί):  Αξιοποιούνται οι αρχές και η τοπική 
κατασκευαστική παράδοση της Κρήτης για την ανάπτυξη και τη 
θεσµοθέτηση ειδικού πλαισίου και όρων βιοκλιµατικού σχεδιασµού 
υποδοµών και κτιρίων στον ιδιωτικό και το δηµόσιο τοµέα ,µε την 
επέκταση της δυνατότητας τοποθέτησης και ενσωµάτωσης ΦΒ για 
αυτοκατανάλωση και την προώθηση της απεξάρτησης από τα µεγάλα 
δίκτυα διανοµής και της εξασφάλισης ενεργειακής αυτάρκειας στην 
οικιακή και επεγγελµατική κατανάλωση ενέργειας. 
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σχεδίου δόµηση, τουριστική ανάπτυξη, ΒΕΠΕ, κλπ.), η επιδιωκόµενη συγκέντρωση  
των εγκαταστάσεων για παραγωγή ενέργειας -προς πώληση και όχι για οικιακή  
χρήση- στα πλαίσια των προτάσεων ανάδρασης προς τον υπερκείµενο σχεδιασµό,  
αντιµετωπίζεται ως επιθυµητή χρήση γης, εντός «ευρέων ζωνών αναζήτησης» για  
εγκατάσταση της συγκεκριµένης δραστηριότητας. Επιδιώκεται η χωρική οργάνωση  
των εγκαταστάσεων παραγωγής -µε λειτουργία στο µεγαλύτερο δυνατό βαθµό από  
ΑΠΕ- και διακίνησης ενέργειας (*3) , ως εξής: (1) στην ευρύτερη ζώνη των  
προβλεπόµενων τριών Ενεργειακών Κόµβων της Κρήτης στον Αθερινόλακκο, στον  
Κορακιά Ηρακλείου και βόρεια από το Μαράθι Χανίων, στην ανατολική απόληξη του  
αεροδιαδρόµου και (2) στις κεφαλές των Φραγµάτων για την ενεργειακή αξιοποίηση  
των ταµιευτήρων που υλοποιήθηκαν και αυτών που πρόκειται να υλοποιηθούν  
(αιολικά πάρκα και συστήµατα άντλησης /ταµίευσης) και (3) σε «ευρείες χωρικές  
ενότητες αναζήτησης για εγκαταστάσεις ΑΠΕ», ισόρροπα κατανεµηµένες στο χώρο  
της Κρήτης, οι οποίες εντοπίζονται µε πολυκριτηριακή θεώρηση και αναφέρονται ως  
υποδοχείς. Έως να θεσµοθετηθούν οι προτάσεις ανάδρασης, κρίνεται σκόπιµο οι  
χωρικές ρυθµίσεις να συνοδευτούν από τα υποκείµενα επίπεδα σχεδιασµού µε  
πρόσθετα κίνητρα για την εφαρµογή τους (πυκνότητες, κ. ά.).(*4)  
 
Συγχρόνως, υλοποιούνται εγκαταστάσεις αξιοποίησης όλων των µορφών ΑΠΕ  
(ενεργειακή αξιοποίηση των αστικών απορριµµάτων,(*5) σύνδεση των µεταφορών µε  
ενεργειακές παραµέτρους, καθώς και υλοποίηση πιλοτικών εφαρµογών πολλαπλού  
σκοπού π.χ. άντληση - ταµίευση νερών µε χρήση ΑΠΕ και συµβατικής  
ηλεκτροπαραγωγής). Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται όλα τα κριτήρια του σηµερινού  
Ειδικού Πλαισίου ΑΠΕ και όσα τυχόν αναθεωρηθούν, τα οποία θα υπηρετούν την  
προσπάθεια να µην τραυµατίζεται ανεπανόρθωτα το τοπίο.  
 
(*6) 
 
 

Γ6.2. Υδάτινο δυναµικό  
 
Το πρόγραµµα της δηµιουργίας των µεγάλων ταµιευτήρων Βαρσαµιώτη, Αποσελέµη,  
Ποταµών, Φανερωµένης, Ινίου και Πλακιώτισσας (*) ολοκληρώθηκε και απαιτείται να  
προωθηθεί η κατασκευή των ήδη µελετηµένων φραγµάτων ∆ίδυµου Σεµπρωνιώτη  
και Πλατύ Ποταµού, (**) αλλά και όποιων άλλων συµπληρωµατικών ταµιευτήρων  
απαιτηθεί, από το ∆ιαχειριστικό Σχέδιο του Υδατικού ∆ιαµερίσµατος Κρήτης. Πέραν  
της ολοκλήρωσης του προγράµµατος των µεγάλων ταµιευτήρων, από το νέο  
Περιφερειακό Πλαίσιο δίνεται ως κατεύθυνση η αξιοποίηση των δυνατοτήτων για  
διαχείριση του υδάτινου δυναµικού σε µικρότερα χωρικά σύνολα, στην κλίµακα του  
τόπου και του τοπίου.  
Η περαιτέρω εκµετάλλευση των πλούσιων (***)υδατικών πόρων προωθείται µε την 
κατά το δυνατό ισόρροπη κατανοµή των έργων στο συνολικό χωρικό σύστηµα της  

 
 
 
(*) ΠΡΟΣΘΗΚΗ :και Μπραµιανών 
 
(**) ΠΡΟΣΘΗΚΗ : Αγίου Ιωάννη, Τσικαλαριά, Λιθινών και Χοχλακιών 
 
 
 
(***) ∆ιαγραφή: πλούσιων 
Μόνο πλούσιο δεν µπορεί να χαρακτηριστεί το υδατικό διαµέρισµα της 
Κρήτης ειδικότερα το ανατολικό τµήµα αυτού, που είναι η πιο 
ξηροθερµική περιοχή της Ευρώπης µε έντονα φαινόµενα 
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Περιφέρειας (πεδινό, ηµιορεινό και ορεινό, σε συνδυασµό µε την πολυκαλλιέργεια και  
την επιστροφή της αγροτικής παραγωγής σε παραδοσιακά προϊόντα). Οι λοιπές  
γεωργικές περιοχές, που δεν καλύπτονται από τους ταµιευτήρες, αρδεύονται (****) είτε 
µε λιµνοδεξαµενές είτε µε εµπλουτισµό των υπόγειων υδροφορέων από τους οποίους  
αντλείται σήµερα αρδευτικό νερό. Η νέα στρατηγική για τη διαχείριση του Υδατικού  
∆ιαµερίσµατος της Κρήτης ολοκληρώνεται µε την προώθηση συστηµάτων ελέγχου  
και εξοικονόµησης υδατικών πόρων, που εγκαθίστανται και παρακολουθούνται από  
ενιαίο Περιφερειακό Φορέα, µε την συνδροµή αντίστοιχης ∆ιεύθυνσης Υδάτων, η  
οποία δηµιουργήθηκε πρόσφατα σε επίπεδο Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης.  
 
 

ερηµοποίησης 
 
Ποια είναι τα µη παραδοσιακά προϊόντα; 
 
(****) ΠΡΟΣΘΗΚΗ-παρεµβολή:κυρίως µε γεωτρήσεις και πηγάδια και 
δευτερευόντως 
 

Γ6.3. Υγρά απόβλητα  
 
Με δεδοµένο ότι σηµαντικός αριθµός αστικών κέντρων και παράκτιων οικισµών της  
Περιφέρειας διαθέτει αποχετευτικά δίκτυα και βιολογικούς καθαρισµούς, η νέα  
στρατηγική για τη διαχείριση των υγρών αποβλήτων απαιτεί τη δροµολόγηση έργων  
αξιοποίησης των επεξεργασµένων εκροών των βιολογικών καθαρισµών, κατά  
προτεραιότητα σε αυτούς των µεγάλων πόλεων. Συγχρόνως καταβάλλεται νέα  
προσπάθεια για να δηµιουργηθούν εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών αποβλήτων  
σε όλα τα οικιστικά κέντρα των αναπτυξιακών ενοτήτων και υποενοτήτων και στις  
αναπτυσσόµενες οικιστικά παραλιακές περιοχές, εκεί όπου δεν υπάρχουν ήδη και  
κατά προτεραιότητα: Νεάπολη, Μίλατος,(*) Παλαίκαστρο, Κουτσουράς,  
Αρκαλοχώρι/Ευαγγελισµός, Άνω Βιάννος, Πεζά, Μοίρες, Λέντας, Κερατόκαµπος,  
Σπήλι, Γεωργιούπολη - Επισκοπή, Βάµµος /Βρύσες, Χώρα Σφακίων, Κολυµπάρι,  
Κάντανος, Παλαιόχωρα, Λουτρό και Σούγια.  
 
Αντιµετωπίζεται αποτελεσµατικά η διαχείριση των αποβλήτων των περίπου 550  
διάσπαρτων ελαιουργείων, που διοχετεύουν στο περιβάλλον σηµαντικές ποσότητες  
ετησίως, στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας των στερεών αποβλήτων. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*) ΠΡΟΣΘΗΚΗ Σισι , Λακωνια, Βρουχας, Λουµα. 
 
 
 

Γ6.4. Στερεά απόβλητα  
 
Τα προβλεπόµενα από το ισχύον Πλαίσιο δεν πραγµατοποιήθηκαν, ενώ στο µεταξύ  
διάστηµα, προωθήθηκαν ορισµένα σηµαντικά έργα και δραστηριότητες, όπως η  
δηµιουργία Μονάδας Προεπεξεργασίας Απορριµµάτων, ΧΥΤΑ, Σταθµών  
Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων, Σταθµών Μεταφόρτωσης Ανακυκλώσιµων Υλικών,  
Κέντρων ∆ιαλογής και Ανάκτησης Υλικών, µε κεφαλή το Εργοστάσιο Μηχανικής  
Ανακύκλωσης και Κοµποστοποίησης και το Χώρο Υγειονοµικής Ταφής  
Υπολειµµάτων Χανίων, οι οποίοι βρίσκονται εντός του ίδιου γηπέδου στο ∆ήµο  
Ακρωτηρίου.  
 
Υποστηρίζεται πλήρως το «Περιφερειακό Σχέδιο ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων  
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Κρήτης», µε όλα τα συνοδά έργα, το οποίο στηρίζεται στις τέσσερις Περιφερειακές  
Ενότητες της Κρήτης, ενσωµατώνει όλες τις υφιστάµενες δοµές, προκρίνει τρία  
διαχειριστικά σχέδια ανά ρεύµα αποβλήτων (σύµµεικτα, ανακυκλώσιµα και οργανικά)  
και βασίζεται στη λειτουργία των εξής εγκαταστάσεων:  
 
. Επεξεργασία σύµµεικτων απορριµµάτων: υφιστάµενες µονάδες Ηρακλείου και  
Χανίων και προτεινόµενες Σητείας,Χερσονήσου, Μοιρών, Αµαρίου,  
. Επεξεργασία ανακυκλώσιµων υλικών: υφιστάµενες µονάδες Ηρακλείου και  
Χανίων και προτεινόµενες Σητείας και Αµαρίου,  
. Επεξεργασία οργανικών αποβλήτων: υφιστάµενη µονάδα Χανίων και  
προτεινόµενες Ιεράπετρας, Χερσονήσου, Μοιρών και Αµαρίου.  
 
Η κατασκευή των εγκαταστάσεων δύο εκ των προτεινόµενων µονάδων, η του  
Αµαρίου (σύµµεικτα, ανακυκλώσιµα και οργανικά) και η της Χερσονήσου (σύµµεικτα  
και οργανικά) έχει δροµολογηθεί.  
(**)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(**) ΠΡΟΣΘΗΚΗ-παρεµβολή:- Την απόρριψη ενεργειακής αξιοποίησης 
των στερεών απορριµµάτων 
Γιατί αυτό ακριβώς έχεις εγκριθεί στον ΠΕΣ∆ΑΚ και απορούµε µε ποια 
λογική προκρίνει το αντίθετο 

Γ6.5. Υποδοµές τηλεπικοινωνιών υπερτοπικής εµβέλειας  
 
Το επίπεδο των τηλεπικοινωνιακών υποδοµών της Περιφέρειας είναι αρκετά υψηλό.  
Η Κρήτη κατάφερε να αξιοποιήσει το συγκριτικό πλεονέκτηµα της θέσης της, έναντι  
των άλλων περιφερειών και διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο ως τηλεπικοινωνιακό  
κέντρο, µε την συνδροµή των ακαδηµαϊκών, ερευνητικών και τεχνολογικών  
ιδρυµάτων, η ενεργή συµµετοχή των οποίων έχει δηµιουργήσει θετικές  
προϋποθέσεις για την ανάδειξη του νησιού, ως Κέντρο Τηλεµατικών Εφαρµογών και  
Υπηρεσιών, διασυνδέοντας την Ε.Ε. µε την ανατολική Μεσόγειο. Συστήµατα οπτικών  
ινών έχουν εγκατασταθεί κατά µήκος του Βόρειου παραλιακού άξονα του νησιού και  
στηρίζουν τις υψηλής ταχύτητας λεωφόρους των επικοινωνιών και ταυτόχρονα, ένας  
δακτύλιος οπτικών ινών αναπτύσσεται στις 4 Π.Ε. καλύπτοντας τα πιο σηµαντικά  
αστικά κέντρα, όπου κάθε ενδιάµεσος σταθµός είναι µέρος του δικτύου και της πύλης  
του όλου συστήµατος. Η κατεύθυνση από το νέο Περιφερειακό Πλαίσιο δεν µπορεί  
παρά να είναι προς την συνέχιση της προσπάθειας, που έχει αναληφθεί, ώστε ο  
τοµέας να υποστηρίζει αξιόπιστα τις αναπτυξιακές επιλογές της Κρήτης.  
 

 

Γ7. Χωρική διάρθρωση εξειδίκευση και συµπληρωµατικότητα των  
παραγωγικών δραστηριοτήτων  
 

ΑΛΛΑΓΕΣ – ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ανάλογα µε αυτά των αντίστοιχων 
παραγράφων Β 

Γ7.1. Περιοχές ανάπτυξης γεωργίας και λοιπού πρωτογενούς τοµέα  
 
Στην Κρήτη, εάν εξαιρεθούν οι συµπαγείς πυρήνες των παντός είδους αστικών  
χρήσεων, οι εκτεταµένες ζώνες των τουριστικών δραστηριοτήτων και της  
παραθεριστικής κατοικίας, καθώς και οι ορεινές ζώνες άνω των 1.000,0 µ. οι  
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αγροτικές παραγωγικές δραστηριότητες ασκούνται στο συνολικό χωρικό σύστηµα. Οι  
γεωργικές δραστηριότητες ασκούνται στις καλλιεργούµενες πεδινές και ηµιορεινές  
εκτάσεις και οι κτηνοτροφικές δραστηριότητες ασκούνται στις δασικές και ηµιφυσικές  
περιοχές. Κατά τις προβλέψεις του ρεαλιστικού σεναρίου, εκτιµάται ότι η  
απασχόληση στους κλάδους του πρωτογενή τοµέα, της µεταποίησης  
τροφίµων/ποτών και των συνδεδεµένων µε τους δύο παραπάνω κλάδων θα έχει  
υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης κατά την επόµενη εικοσαετία και ότι, από περίπου 32%  
της συνολικής απασχόλησης το 2010, θα φτάνει να αντιπροσωπεύει το 40% το 2031.  
 
Η αγροτική γη του νησιωτικού χώρου της Κρήτης (κλίµα, έδαφος,  
συµπληρωµατικότητα γεωργίας/κτηνοτροφίας), µπορεί να παράγει προϊόντα υψηλής  
ποιότητας και ως εκ τούτου το σύνολο της γεωργικής γης χαρακτηρίζεται συνολικά,  
τόσο από το ισχύον όσο και από το παρόν Πλαίσιο, ως περιοχή αναζήτησης  
«γεωργικής γης πρώτης προτεραιότητας» και δίνεται κατεύθυνση στα υποκείµενα  
επίπεδα σχεδιασµού για τον ακριβέστερο γεωγραφικό ή άλλο προσδιορισµό της.  
 

 
 
 
 
 
 
 

Επιδιώκεται η σταδιακή στροφή της παραγωγής προς γεωργοπεριβαλλοντικά  
/βιολογικά προϊόντα υψηλής ποιότητας, µε την αξιοποίηση των συγκριτικών  
πλεονεκτηµάτων και της ποικιλίας των µικροκλιµάτων κάθε περιοχής, µε πρόσθετο  
επιχείρηµα, εκτός από την προστασία του περιβάλλοντος, ότι µε την υιοθέτηση  
τέτοιας πολιτικής αυξάνεται η προστιθέµενη αξία των προϊόντων. Υποστηρίζονται µε  
µεγαλύτερη έµφαση οι θεσµοί Προϊόντων Ονοµασίας Προέλευσης (Π.Ο.Π.) και  
Προϊόντων Γεωγραφικής Ένδειξης (Π.Γ.Ε.) στην Κρήτη.  
 
Αντιµετωπίζονται αποτελεσµατικά οι επιπτώσεις από την εκτεταµένη χωρικά  
γεωργική δραστηριότητα, η οποία όπως ασκείται έως σήµερα -µε υπερβολική έως  
αλόγιστη χρήση λιπασµάτων, φυτοφαρµάκων και απολυµαντικών, µε προώθηση των  
θερµοκηπίων και των υποτροπικών, µε όρους που επιβάλλουν υπερβολική  
κατανάλωση ποσοτήτων νερού-, αποτελεί από τις σοβαρότερες αιτίες υποβάθµισης  
του περιβάλλοντος, µε επιπτώσεις στην υγεία του πληθυσµού και στους αποδέκτες. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ίσως τα προβλήµατα αυτά να είναι υπερτιµηµένα. Σήµερα από πολλές 
πλευρές λέγεται ότι τα φαινόµενα αυτά έχουν περιοριστεί λόγω των 
ελέγχων που γίνονται στα εξαγώγιµα προϊόντα. 
 

Προωθείται προσεκτικά, µε κατευθυντήριο άξονα την παραγωγή ποιοτικού προϊόντος  
και τελικό στόχο τη στήριξη του εισοδήµατος του αγρότη, η περαιτέρω επέκταση σε  
νέες ζώνες των εκτάσεων µε αρδευτικά δίκτυα, τα οποία συναντώνται κατά κανόνα  
στις ιδιαίτερα παραγωγικές εύφορες πεδινές και σχεδόν πάντα στις παραλιακές  
περιοχές της Κρήτης. Αντιµετωπίζονται αποτελεσµατικά, µε τη χρήση πρόσφορων  
µεθόδων εξυγίανσης των εδαφών, οι επιπτώσεις από τις δυναµικές καλλιέργειες υπό  
κάλυψη, που βρίσκονται χωρικά σε σχετικά εντοπισµένες ενότητες –κυρίως περιοχές  
Ιεράπετρας, Παλαιόχωρας/ Κουντούρας και Φαλάσαρνας –, όπου η µόλυνση του  
εδάφους και η ρύπανση στους αποδέκτες έχει σοβαρότατες επιπτώσεις στην υγεία  
του πληθυσµού και στους αποδέκτες.  
 

 
Οπωσδήποτε όµως υπάρχουν προβλήµατα και είναι σηµαντικό να 
γίνουν κάποιες οριοθετήσεις για τα θερµοκήπια, όπως έχουν 
επιχειρήσει να κάνουν κάποια ΣΧΟΟΑΠ. Για τις οριοθετήσεις αυτές δεν 
γίνεται καµιά αναφορά. 
Στις περιοχές µε θερµοκήπια δεν αναφέρεται το Τυµπάκι. 
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Προσδιορίζονται χωρικά και θεσµοθετούνται, οι ζώνες ελεγχόµενης βόσκησης και  
εναλλασσόµενης βόσκησης, αντιµετωπίζεται η υπερβόσκηση από την κτηνοτροφική  
δραστηριότητα της αιγοπροβατοτροφίας, η οποία εξακολουθεί να είναι εκτατική και  
ασκείται στις παρυφές των τριών µεγάλων ορεινών όγκων, Λευκά Όρη, Ίδη, ∆ίκτη,  
αλλά και των µικρότερων, Αστερούσια και Κέδρο, στις περιοχές των φυσικών  
βοσκοτόπων, των θάµνων και χερσότοπων, των µεταβατικών θαµνωδών εκτάσεων,  
αλλά και των αγροτικών δασικών περιοχών και των δασών.  
 

 

Προωθείται ο εκσυγχρονισµός των σηµαντικών κτηνοτροφικών µονάδων  
(χοιροτροφεία και πτηνοτροφεία), που εντοπίζονται διάσπαρτα σε ευρείες χωρικά  
ζώνες περί την Ιεράπετρα, περί το Ηράκλειο, στην κοιλάδα του Μυλοπόταµου και στη  
νότια ζώνη της πόλης του Ρεθύµνου, καθώς και περί τα Χανιά έως τον Φρε και τις  
Βρύσες. µε στόχο να αντιµετωπιστούν τα σοβαρότατα προβλήµατα από την άσκηση  
της δραστηριότητας, που είναι αυτά της διαχείρισης των αποβλήτων τους.  
 

Για τη χωρική βελτίωση της Κτηνοτροφίας είναι σηµαντικό να 
δηµιουργηθούν Κτηνοτροφικά Πάρκα. Όµως δεν υπάρχει σχετική 
νοµοθεσία. 

Επιδιώκεται η ανάπτυξη -που σήµερα είναι ιδιαίτερα περιορισµένη- των  
δραστηριοτήτων της παραδοσιακής αλιείας (µέσω και της ένταξής της στο  
εµπλουτισµένο τουριστικό προϊόν), όσο και των υδατοκαλλιεργειών µε  
περιβαλλοντικά συµβατές µεθόδους (µέσω της παραγωγής ποιοτικών προϊόντων για  
τις ανάγκες της δραστηριότητας εστίασης), µε διασφάλιση χωρικής συµβατότητας µε  
τις άλλες χρήσεις, διότι µπορούν να αποτελέσουν χρήσιµους κρίκους στην αλυσίδα  
αύξησης της τοπικής προστιθέµενης αξίας. Προβλέπεται από το σχετικό Ειδικό  
Πλαίσιο και υποστηρίζεται από το παρόν ΠΠΧΣΑΑ, η ανάπτυξη εκκολαπτηρίων  
γόνου στο Ηράκλειο και στον κόλπο της Σητείας και εγκαταστάσεων συσκευασίας και  
παραγωγής µη µεταποιηµένων αλιευτικών προϊόντων σε Ιεράπετρα, Τυµπάκι, Άδελε  
και Γεράνι. Υποστηρίζεται επίσης η λειτουργία πιλοτικής µονάδας θαλάσσιας  
υδατοκαλλιέργειας του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. στη Σούδα, στην οποία δροµολογείται η  
παραγωγή νέων ειδών, καθώς και η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών ιχθυοκαλλιέργειας,  
όχι µόνο σε κλειστούς κόλπους αλλά και στην ανοικτή θάλασσα.  
 

 

Υποστηρίζεται η µεταλλευτική δραστηριότητα (βιοµηχανικά ορυκτά, ενεργειακές  
πρώτες ύλες, µεταλλικές ορυκτές πρώτες ύλες, µη µεταλλικά ορυκτά), σύµφωνα µε  
τις χωροταξικές κατευθύνσεις της Εθνικής Πολιτικής για την αξιοποίηση των  
Ορυκτών Πρώτων Υλών (Φεβρουάριος 2012), η οποία αναφέρεται ρητά στην  
διασφάλιση της δυνατότητας πρόσβασης στα κοιτάσµατα ΟΠΥ (έρευνα και  
εκµετάλλευση) και στην επίλυση ανταγωνισµού των χρήσεων γης. Προωθείται από τα 
υποκείµενα επίπεδα σχεδιασµού η θεσµοθέτηση λατοµικών περιοχών εξόρυξης  
αδρανών υλικών και η ένταξη των λατοµείων αδρανών εντός αυτών και περιορίζεται  
στα αναγκαία ο αριθµός και η θέση των λατοµικών περιοχών. Θεσπίζονται από τα  
υποκείµενα επίπεδα σχεδιασµού συγκεκριµένοι χωρικοί περιορισµοί -πλησίον των  
µνηµείων, µνηµειακών συνόλων, χαρακτηρισµένων παραδοσιακών οικισµών και  
τοπίων ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους- για την άσκηση της δραστηριότητας, καθώς και  
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ειδικοί περιβαλλοντικοί όροι για την αποκατάσταση των τοπίων.  
 

Γ7.2. Περιοχές ανάπτυξης βιοµηχανίας – βιοτεχνίας  
 
Οι διάσπαρτες βιοτεχνικές και βιοµηχανικές µονάδες χαµηλής, µέσης και υψηλής  
όχλησης είναι εγκατεστηµένες στον αστικό και στον περιαστικό χώρο περί τα Π.Σ.  
Ηρακλείου, Ρεθύµνου και Χανίων. Οι σηµαντικά οχλούσες µεµονωµένες µονάδες  
βιοµηχανικής δραστηριότητας είναι εγκατεστηµένες στις ζώνες αστικών  
δραστηριοτήτων της πόλης του Ηρακλείου και στα Λινοπεράµατα, καθώς και στις  
αντίστοιχες ζώνες της πόλης των Χανίων. Ιδρύθηκαν και λειτουργούν υποδοχείς  
βιοµηχανίας – βιοτεχνίας, γενικής δραστηριότητας (ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου, ΒΙΠΑ  
Ρεθύµνου στον Πετρέ και το Παράρτηµά του προς τους Αρµένους και το ΒΙΠΑ-  
ΒΙΟΠΑ Χανίων στα Τσικαλαριά, Σούδας. ΒΙ.ΠΕ Ανώπολης Ηρακλείου, ΒΕ.ΠΕ.  
Ρεθύµνου/ ∆ήµος Αρκαδίου και ΒΕ.ΠΕ. Αγίου Νικολάου) και προωθούνται η ίδρυση  
και λειτουργία νέου ΒΙΟ.ΠΑ Ηρακλείου, στα Β∆ όρια του ∆ήµου Μινώα και  
Επιχειρηµατικό Πάρκο στα Χανιά, ∆.Ε. Κεραµιών. Από τα υποκείµενα επίπεδα  
σχεδιασµού προωθούνται ενέργειες και µέτρα, ώστε το σύνολο των υποδοχέων να  
µετασχηµατιστεί σταδιακά σε Επιχειρηµατικά Πάρκα τύπου Β.  
 
Σύµφωνα µε τις προβλέψεις του ρεαλιστικού σεναρίου, εκτιµάται ότι οι θέσεις  
απασχόλησης στη µεταποίηση, κατά την επόµενη εικοσαετία, θα παραµείνουν  
περίπου σταθερές, µε ρυθµό ανάπτυξης που φαίνεται ότι θα είναι συγκρατηµένος.  
Συνεπώς, η πολιτική χωρικής συγκέντρωσης για την άσκηση της δραστηριότητας,  
επιδιώκεται για λόγους λειτουργικούς και για λόγους αναβάθµισης του περιβάλλοντος  
και λαµβάνονται δραστικά µέτρα και προωθούνται ενέργειες, προκειµένου να  
µετεγκατασταθούν οι διάσπαρτες µονάδες, που βρίσκονται εκτός, προς τους  
πρόσφατους υποδοχείς «οργανωµένης µεταποιητικής δραστηριότητας», καθώς και  
προς αυτούς που πρόκειται να ιδρυθούν. Οριστικοποιούνται οι ζώνες για την  
µετεγκατάσταση ή και εγκατάσταση των επικίνδυνων και οχλουσών µονάδων,  
φυσικά µε διαχείριση των αποβλήτων τους µε τους προσφορότερους  
περιβαλλοντικούς όρους.  
Για την εξυπηρέτηση της καθοριστικής σηµασίας για την Κρήτη συµπληρωµατικότητα  
του αγροτικού τοµέα παραγωγής και της µεταποίησης των προϊόντων του, έχουν  
θεσµοθετηθεί από τα υποκείµενα επίπεδα σχεδιασµού βιοµηχανικοί υποδοχείς  
«κυρίως γεωργικής δραστηριότητας» στις ευρύτερες περιοχές των οικιστικών  
κέντρων Ιεράπετρα, Σητεία, Νεάπολη, Μοίρες – Τυµπάκι, Κρουσώνας ∆. Μαλεβιζίου,  
Αρκαλοχώρι, Άνω Βιάννος, Ζαρός ∆. Φαιστού, Γούβες ∆. Χερσονήσου, Πέραµα,  
Λεύκης(*)∆. Αγίου Βασιλείου, Βάµµος – Βρύσες, Πλατανιάς, Κίσσαµος και Κάντανος.  
Επιδιώκεται η περαιτέρω ανάπτυξη παραγωγικών και επιχειρηµατικών  
πρωτοβουλιών νοµικών προσώπων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα και ιδιωτών, για  
τη δηµιουργία, είτε συµπληρωµατικών στους υφιστάµενους, είτε των  
προβλεπόµενων νέων υποδοχέων, εντός των οποίων προβλέπεται να οργανωθεί  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*) ∆ιόρθωση - Λάµπης 
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συνολικά η µεταποιητική δραστηριότητα. Από τα υποκείµενα επίπεδα σχεδιασµού  
προωθούνται ενέργειες και µέτρα, ώστε το σύνολο των υποδοχέων να  
µετασχηµατιστεί σταδιακά σε Επιχειρηµατικά Πάρκα τύπου Γ.  
Ορίζονται ως περιοχές αναζήτησης υποδοχέων βιοµηχανίας – βιοτεχνίας, για  
µονάδες µέσης και υψηλής οχλήσεως: (1) η περιοχή του Κορακιά-Φόδελε στα όρια  
των Π.Ε. Ηρακλείου και Ρεθύµνου, σε συνδυασµό µε την εκεί προτεινόµενη  
δηµιουργία του νέου Ενεργειακού Κέντρου και (2) η ευρύτερη περιοχή βόρεια από το  
Μαράθι Ακρωτηρίου προς την ανατολική απόληξη του αεροδιαδρόµου, όπου θα  
εγκατασταθεί και ο αντίστοιχος νέος Ενεργειακός Κόµβος, όταν καταργηθεί ο ΑΗΣ  
της Ξυλοκαµάρας Χανίων και (3) η ευρύτερη περιοχή του Αθερινόλακκου. Και στις  
τρεις περιοχές αναζήτησης πληρούνται οι γενικοί όροι, δεδοµένου ότι βρίσκονται σε  
χωρικές ενότητες που δεν οχλούν οπτικά ή ακουστικά τα αστικά και γενικώς τα  
οικιστικά κέντρα και εµφανίζουν ευνοϊκές συνθήκες περιβάλλοντος και ασφάλειας  
πολιτών και στην περιοχή τους είναι δυνατόν να εξευρεθούν οι απαιτούµενες  
εκτάσεις για τη δηµιουργία τριών υποδοχέων, συνολικής µικτής έκτασης περί τα  
2.000,0 στρ.(**)Επιπροσθέτως, οι δύο πρώτες περιοχές βρίσκονται στην ευρύτερη  
ζώνη εξυπηρέτησης του ΒΟΑΚ και πλησίον των εξυπηρετούµενων αστικών κέντρων,  
ενώ η τρίτη συνδυάζεται µε την εκεί λειτουργία της µονάδας της ∆ΕΗ.  
Αναµένεται ενίσχυση της πολιτικής µετεγκατάστασης, µε διατήρηση και πιθανά  
περαιτέρω αύξηση των ποσοστών που παρέχονται στις επιχειρήσεις οι οποίες  
εγκαθίστανται σε ΒΕΠΕ, καθώς επίσης και αναθεώρηση των σχετικών διατάξεων  
του Ν.3908/11, δια των οποίων θα προωθείται η ενίσχυση µε µεγαλύτερα ποσοστά  
νέων επενδυτικών σχεδίων, τα οποία υποτάσσονται στις χωρικές παραµέτρους,  
έναντι των εν ισχύ σήµερα διατάξεων που ευεργετούν το µέγεθος της επένδυσης.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(**) Είναι ορθότερο να γίνει 2000στρ, ανά έκαστο υποδοχέα. 2000στρ. 
µικτά σηµαίνει καθαρά 1300στρ. για 3 υποδοχείς και είναι πολύ λίγο 
για ολοκληρη την Κρήτη. Ρεαλιστικότερη εκδοχή είναι επίσης το εβαδό 
να µην είναι δεσµευτικό νούµερο αλλά ενδεικτικό (όπως αναφέρει και 
το ειδικο χωροταξικό βιοµηχανίας) 
 
 

Γ7.3. Περιοχές ανάπτυξης του τριτογενούς τοµέα  
 
Οι σηµαντικές δραστηριότητες του τριτογενούς τοµέα, πλην της δραστηριότητας του  
τουρισµού, ασκούνται αποκλειστικά στις «ευρείες ζώνες ανάπτυξης αστικών  
δραστηριοτήτων» µε την ευρεία έννοια, όπου συµπεριλαµβάνονται οι κύριες κτιριακές  
εγκαταστάσεις του Πολυτεχνείου στο Ακρωτήρι/Χανιά, αυτές του Πανεπιστηµίου  
Κρήτης στον Γάλλο/Ρέθυµνο, οι εγκαταστάσεις του Πανεπιστηµίου, του ΙΤΕ και του  
ΠΕΠΑΓΝΗ στις Βούτες/Ηράκλειο, ακόµη και αυτές των αερολιµένων Ν.  
Καζαντζάκης/Ηράκλειο και ∆ασκαλογιάννης/Χανιά, χρήσεις οι οποίες έχουν  
κατακλύσει τον περιφερειακό χώρο των αστικών κέντρων, δίχως µέριµνα ή  
υποχρέωση για την αποκατάσταση µιας κάποιας εδαφικής συνοχής. Επιδιώκεται να  
καταρτιστούν από τις αρµόδιες περιφερειακές και δηµοτικές υπηρεσίες προγράµµατα  
για ποιοτικές παρεµβάσεις αναπλάσεων και αναβάθµισης του αστικού και του  
περιαστικού χώρου και να χρηµατοδοτηθούν αναλόγως.  
 
Στις προβλεπόµενες παράκτιες ζώνες «ήπιας οικιστικής / τουριστικής ανάπτυξης και  
προστασίας / ανάδειξης πολιτιστικών και φυσικών πόρων» και «οργάνωσης  

 
 
Στις ζώνες αυτές δεν πρέπει να αποκλείεται η εγκατάσταση κύριων 
τουριστικών καταλυµάτων σε περιοχές που δεν έχουν ιδιαίτερη 
περιβαλλοντική αξία. ή περιορισµούς. Οι περιοχές αυτές µπορούν να 
καθορίζονται από τα ΓΠΣ – ΣΧΟΟΑΠ µε την οριοθέτηση των ζωνών 
που προβλέπει το Ε.Χ.Π. Τουρισµού. 
 
 
 
 
 
 
 
 
∆εν κατονοµάζονται ρητά «τουρισµός υπαίθρου» ούτε 
«αγροτουρισµός» παρά το γεγονός ότι µνηµονεύονται, έστω 



97 

 

πολυδραστηριοτήτων / ήπιας τουριστικής ανάπτυξης και ανάδειξης πολιτιστικών και  
φυσικών πόρων στους ορεινούς και ηµιορεινούς όγκους» µπορεί να υπηρετηθεί  
αποτελεσµατικά η καθοριστικής σηµασίας προώθηση προγραµµάτων  
συµπληρωµατικότητας της τουριστικής δραστηριότητας µε τον αγροτοδιατροφικό  
τοµέα, βασικός κρίκος της βιωσιµότητας όχι µόνο του γεωργικού τοµέα της Κρήτης,  
αλλά και της οικονοµίας της συνολικά. Στις ως άνω περιοχές προωθείται παράλληλα  
και η εγκατάσταση οργανωµένων τουριστικών εγκαταστάσεων σύµφωνα µε τις  
διατάξεις του Ειδικού Πλαισίου για τον Τουρισµό µε σκοπό την αναβάθµιση του  
τουριστικού προϊόντος. 
 

περιορισµένα, στο Ειδικό Πλαίσιο του τουρισµού, ως µορφές 
εναλλακτικού τουρισµού. Παράλληλα υπάρχουν, αν και ανεπαρκώς 
έτσι ώστε να µπορούν να ενταχθούν στο σχεδιασµό, στο Ν. 4276/2014 

Γ7.4. Περιοχές Οργανωµένης Ανάπτυξης Παραγωγικών ∆ραστηριοτήτων (ΠΟΑΠ∆)  
 
Υποδεικνύονται, ως λοιπές περιοχές (πέρα από τις ζώνες όπου ασκούνται οι  
δραστηριότητες του πρωτογενή και του δευτερογενή τοµέα), στις οποίες θα  
αναζητηθεί κατά προτεραιότητα η Οργανωµένη Ανάπτυξη Παραγωγικών  
∆ραστηριοτήτων (ΠΟΑΠ∆), οι:  
 
. παράκτιες ζώνες αστικών δραστηριοτήτων / οικιστικής και τουριστικής  
ανάπτυξης και ποιοτικής / περιβαλλοντικής αναβάθµισης της βόρειας ακτής,  
για δραστηριότητες αναβάθµισης των υφισταµένων ξενοδοχειακών/  
τουριστικών µονάδων,  
. παράκτιες ζώνες ελέγχου οικιστικής / τουριστικής ανάπτυξης και ποιοτικής /  
περιβαλλοντικής αναβάθµισης της νότιας ακτής, για δραστηριότητες  
ξενοδοχειακών/ τουριστικών µονάδων και  
. ζώνες οργάνωσης πολυδραστηριοτήτων / ήπιας τουριστικής ανάπτυξης και  
ανάδειξης πολιτιστικών και φυσικών πόρων στους ορεινούς και ηµιορεινούς  
όγκους.  
Ως περιοχή µε µειονεκτικά χαρακτηριστικά, λόγω δυσµενούς προσπελασιµότητας,  
αλλά µεγάλου ενδιαφέροντος, λόγω των στοιχείων φυσικού και πολιτιστικού  
περιβάλλοντος που ενσωµατώνει, θεωρείται η κατά µήκος του σηµερινού (και της  
προτεινόµενης συµπλήρωσής του προς τη Γαύδο) ευρωπαϊκού µονοπατιού Ε4 και  
προσδιορίζονται ως ΠΟΑ∆Π και συγχρόνως ως ΠΕΧΠ, δίνοντας έµφαση ως προς  
τον χαρακτηρισµό της ως ΠΟΑ∆Π στην τόνωση των πολυδραστηριοτήτων και της  
ήπιας τουριστικής ανάπτυξης και ως ΠΕΠΧ, στην απαίτηση να καταστρωθεί  
ολοκληρωµένο πρόγραµµα ενεργειών και έργων, κατά φάσεις και φορείς  
χρηµατοδότησης, για την ανάδειξη των τοπίων, την προστασία και την  
αποκατάσταση των στοιχείων φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος και την εν  
γένει διαχείρισή της. Το πρόγραµµα µπορεί να οργανωθεί σε γεωγραφικές ενότητες,  
µε αναφορά σε υπαρκτούς και σήµερα πόλους δραστηριοτήτων σε ορεινά δυναµικά  
οικιστικά κέντρα.  
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Γ8. Μηχανισµοί εφαρµογής  
 
Οι χωρικές ενότητες (1) του φράγµατος Αποσελέµη, του νέου αεροδροµίου στο  
Καστέλι και της µονάδας διαχείρισης Αποβλήτων της Χερσονήσου και (2) του  
ανατολικού τµήµατος του Ακρωτηρίου (Λιµάνι Σούδας, ενεργειακό κέντρο, οχλούσες  
βιοµηχανικές δραστηριότητες, αρχαιολογικός χώρος στο Μαράθι, επέκταση του  
αερολιµένα, προσπελάσεις του αερολιµένα και του ενεργειακού κέντρου, κ.ά.)  
χαρακτηρίζονται ΠΕΧΠ.  
 
Καταρτίζεται και εγκρίνεται Σχέδιο Ολοκληρωµένης Αστικής Παρέµβασης (ΣΟΑΠ),  
σε περιοχή της Πόλης του Ηρακλείου, στις διασταυρούµενες ζώνες: (1) κατά µήκος  
του διερχόµενου διευρωπαϊκού άξονα, της σύνδεσής του µε το αεροδρόµιο  
Ηρακλείου και της περί το αεροδρόµιο περιοχής και (2) του εµβληµατικού τοπίου  
ιδιαίτερης σηµασίας της ενότητας 3 «Ηράκλειο – ∆ίας – Κνωσός – Γιούχτας», διότι  
πρόκειται για περιοχή που παρουσιάζει κρίσιµα και σύνθετα προβλήµατα  
αναπτυξιακής υστέρησης, κοινωνικής και οικονοµικής συνοχής, περιβαλλοντικής  
υποβάθµισης και ποιότητας ζωής.  
 
Το σύνολο του περιαστικού χώρου των σηµαντικών αστικών κέντρων της Κρήτης  
απαιτεί την κατάρτιση και εφαρµογή σχεδίων ολοκληρωµένων αστικών  
παρεµβάσεων, οι οποίες πρέπει να προωθηθούν µε τα εργαλεία του Ν.2508/97 και  
ειδικότερα µε τις διατάξεις για τις αστικές αναπλάσεις.  
 
Υποδεικνύεται στις Περιφερειακές Υπηρεσίες να αναθέσουν µελέτες, ώστε να  
εκπονηθούν σε επίπεδο Αναπτυξιακής Ενότητας κατευθυντήρια χωροταξικά δοµικά  
σχέδια (*1), µέσω των οποίων θα εναρµονίζονται οι διαφορετικές προβλέψεις των  
ΣΧΟΟΑΠ/ΓΠΣ του επιπέδου των Καποδιστριακών ∆ήµων και συγχρόνως θα  
επικαιροποιούνται οι στρατηγικές επιλογές για το χωρικό σύστηµα αναφοράς της  
Οµάδας Καλλικράτειων ∆ήµων, προκειµένου να αντιµετωπιστούν δυσλειτουργίες  
στον θεσµοθετηµένο ή προς θεσµοθέτηση υποκείµενο σχεδιασµό, οι οποίες  
οφείλονται στις δύο διαδοχικές διοικητικές µεταρρυθµίσεις, καθώς και στις  
χρονοβόρες διαδικασίες έγκρισης και θεσµοθέτησης των Μελετών. Τα δοµικά σχέδια  
θα λειτουργήσουν συµβουλευτικά και θα λαµβάνονται υπόψη από τις δηµόσιες  
αρχές, κατά την εφαρµογή του σχεδιασµού.  

(*1) ΠΡΟΣΘΗΚΗ: Οι οποίες θα εντάσουν και τις κατευθύνσεις που 
αφορούν το τοπίο καθώς και αυτές που αφορούν τις Περιοχές που 
εντάσονται στο ∆ίκτυο Φύση 2000. 
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∆: ως προς το Πρόγραµµα ∆ράσης  
 
∆1. Πρόγραµµα ∆ράσης του χωροταξικού σχεδίου 2014-2031  
Το Πρόγραµµα ∆ράσης αναφέρεται στο σύνολο των ενεργειών, των ρυθµίσεων, των  
µέτρων και προγραµµάτων, που απαιτείται να ληφθούν, προκειµένου να  
ολοκληρωθεί η «εφαρµογή» του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού  
εντός της προγραµµατικής χρονικής περιόδου 2014-31. Το Πρόγραµµα ∆ράσης  
καταρτίζεται σύµφωνα µε τις προτεραιότητες του Συµφώνου Εταιρικής Σχέσης 2014- 
2020, µε τις οποίες επιδιώκεται:  
1. η ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας µέσω της δηµιουργίας βιώσιµων θέσεων  
εργασίας σε κλάδους που παρουσιάζουν συγκριτικά πλεονεκτήµατα,  
2. η ολοκλήρωση βασικών υποδοµών αλλά και µέτρα για την προστασία του  
περιβάλλοντος,  
3. η αντιµετώπιση της κρίσης, η καταπολέµηση της φτώχιας και η δηµιουργία  
νέων θέσεων εργασίας και  
4. η βελτίωση της αποτελεσµατικότητας της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης.  
Σε κάθε επιδίωξη αντιστοιχίζεται ένα από τα παρακάτω επτά τοµεακά προγράµµατα:  
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηµατικότητα και Καινοτοµία», «Υποδοµές Μεταφορών,  
Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού,  
Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση», «Μεταρρύθµιση ∆ηµόσιου Τοµέα», «Αγροτική  
Ανάπτυξη», «Θάλασσα και Αλιεία» και «Τεχνική Βοήθεια». Τα Περιφερειακά  
προγράµµατα προβλέπεται να είναι πολυτοµεακά και πολυταµειακά, ώστε κάθε  
Περιφέρεια να προωθεί αποτελεσµατικά ολοκληρωµένες τοπικές παρεµβάσεις.  
Στα τεύχη της Μελέτης/Στάδιο Β της Αναθεώρησης του Χωροταξικού Σχεδίου  
Κρήτης, εκτιµήθηκε αναλυτικά κατά κατηγορία δαπάνης το κόστος εφαρµογής του  
Χωροταξικού Σχεδίου, ανεξαρτήτως των φορέων και των πηγών χρηµατοδότησης  
(Εθνικό Σκέλος / Τοµεακά, Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα, Κοινοτικές  
Πρωτοβουλίες / ∆ηµόσια δαπάνη, Ιδιωτική δαπάνη), το οποίο ανέρχεται σε 2.044,5  
εκατ. ευρώ για την περίοδο 2014-2029 και σε 2.998,0 εκατ. ευρώ για την περίοδο  
2021-2031, που επιµερίζονται ανά γενική κατηγορία δράσεων ως ακολούθως (*1) 
 

(*1) Η εκτίµηση είναι ελλειπής – χρήζει συνολικής τροποποίησης 
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Εκτίµηση αναγκαίων πόρων για ήπιες δράσεις – Κρήτη 2014-2020 και 
2021-2031 / σε εκατ. € 
(Ενίσχυση επιχειρηµατικότητας, καινοτοµίας, ανταγωνιστικότητας και 
ανάπτυξης ανθρώπινου δυναµικού) 
 

  2014-
2020 

2021-
2031 

2014-
2031 

A. ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ – ΗΠΙΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ   

Ενίσχυση επιχειρηµατικότητας, 
καινοτοµίας και ανταγωνιστικότητας 

787 1.439 2.226 

Πρωτογενής τοµέας 71 39 110 

Λοιποί τοµείς οικονοµικής 
δραστηριότητας 

716 1.400 2.116 

Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναµικού 384 609 993 

Κατάρτιση εργαζοµένων 253 452 705 

Υποστήριξη ανέργων 131 157 288 

ΣΥΝΟΛΟ 1.171 2.048 3.219 

*Με την παραδοχή µέσης ενίσχυσης 25% για τις επιχειρηµατικές επενδύσεις 

κάθε περιόδου 
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Εκτίµηση αναγκαίων πόρων για τα µέτρα χωρικού χαρακτήρα – Κρήτη 2014-2020 και 
2021-2031 / σε εκατ. € 

 

 2014-
2020 

2021-
2031 

2014-
2031 

Β. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ – ΧΩΡΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ    

Συγκρότηση οικιστικού δικτύου 
Οργάνωση/υλοποίηση διοικητικών κέντρων στις έδρες των νέων 
∆ήµων 
Οργάνωση περιφερειακών ιατρείων + Υλοποίηση Κοινωνικών 
υποδοµών 

35  35 

- - - 

35 - 35 

Αναβάθµιση αστικού και περιαστικού χώρου 
Παρεµβάσεις µε αναπλάσεις αστικού και περιαστικού χώρου 
Παρεµβάσεις ανάδειξης µνηµείων και µνηµειακών συνόλων 
Πρόγραµµα εκπόνησης Μελετών ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ και Πολεοδοµικών 
(*1) 
Μελέτη ΣΟΑΠ και εφαρµογές 
Μελέτες ΠΕΠΧ και εφαρµογές 

56 59 116 

25 20 45 

15 12 27 

1,5 2,5 4 

10 15 25 

5 10 15 

Αναβάθµιση παράκτιου χώρου 
Αναπλάσεις στις παράκτιες ζώνες ανάπτυξης τουρισµού και 
παραθεριστικής 
Παρεµβάσεις εξυγίανσης στις λοιπές παράκτιες ζώνες  

100 85 185 

90 75 165 

10 10 20 

Προστασία, διατήρηση, ανάδειξη φυσικής / πολιτιστικής 
κληρονοµιάς (*2) 
Παρεµβάσεις στις ζώνες µε φέρουσα ικανότητα+ τοπία ιδιαίτερου 
ενδιαφέροντος 
Μέτρα προστασίας/δράσεις αναβάθµισης  στις οικολογικά 
ευαίσθητες περιοχές  
Προστασία και ανάδειξη παραδοσιακών οικισµών, µνηµείων και 
µνηµειακών συνόλων εντός τους και ευρύτερου περιβάλλοντα 
φυσικού χώρου 
Προστασία / ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων και ΤΙΦΚ 
Αποκατάσταση τοπίων από λατοµικές και λοιπές οχλούσες 
δραστηριότητες 

46 50 96 

15 20 35 

10 10 20 

10 9 19 

9 
 

10 19 

1,5 1 2,5 

Ολοκληρωµένες προγραµµατικές παρεµβάσεις (από αγροτική 
ανάπτυξη) 
Στο Περιπατητικό µονοπάτι Ε4  
Στις ζώνες ορεινών / ηµιορεινών όγκων και ήπιας µορφής 
πολυδραστηριοτήτων 

18,5 20 38,5 

8,5 10 18,5 

10 10 20 

 
 
 
 
 
(*1) Το ποσό για το «Πρόγραµµα εκπόνησης Μελετών 
ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ και Πολεοδοµικών Μελετών» κρίνεται τελείως 
ανεπαρκές. Προτείνεται να διαχωριστούν οι πόροι για τα 
ΓΠΣ – ΣΧΟΟΑΠ αφενός και τις Πολεοδοµικές Μελέτες 
αφετέρου και να προβλεφθούν επαρκή κονδύλια (µετά από 
πραγµατική εκτίµηση του κόστους), δεδοµένων και της 
ανάγκης αναθεώρησης των εγκεκριµένων ΓΠΣ – ΣΧΟΟΑΠ 
και του πλήθους των εκκρεµών πολεοδοµικών µελετών σε 
όλη την Κρήτη. 
 
Ενδεικτικά αναφέρονται  

• Σύνολο ∆ήµων Κρήτης 24 , εποµένως έγκριση ή 
αναθεώρηση για 24 ΓΠΣ – ΣΧΟΟΑΠ των Καλλικρατικών 
∆ήµων. , 

• Πολύ µεγάλος αριθµός πολεοδοµικών µελετών είναι σε 
εκκρεµότητα. Ενδειικτικά αναγέρονται τα εξής; 

� Μόνο στο ∆ήµο Ηρακλείου έχουν ανατεθεί (από το 1983 
και µετά ) και εκκρεµούν πολεοδοµικές µελέτες σε 18 
πολεοδοµικές ενότητες. 

� Εχουν ανατεθεί από το 1983 και µετά αλλά δεν έχουν 
εγκριθεί - στον  υπόλοιπο Νοµό Ηρακλείου 25 
πολεοδοµικές µελέτες και στον Νοµό Λασιθίου 21 
πολεοδοµικές µελέτες.. . 

� Σύνολο – 64 εκκρεµείς πολεοδοµικές µελέτες στην 
Ανατολική Κρήτη.  

� Στις ανωτέρω µελέτες δεν περιλαµβάνονται αυτές που 
προτείνονται από τα εγκεκριµενα  ΓΠΣ – ΣΧΟΟΑΠ και 
δεν έχουν ακόµα ανατεθεί.  

 
(*2) Να τροποποιηθεί ο πίνακας έτσι ώστε να ενταχθούν και 
κοστολογηθούν ξεκάθαρα οι παρεµβάσεις και µελέτες που 
αναφέρονται αναλιτικά στην παρούσα ΥΑ που αφορούν το 
τοπίο και τις περιοχές Natura2000. 
 
Ενδεικτικά: 



102 

 

Μεταφορική υποδοµή 
Συµπλήρωση των ∆ιευρωπαϊκών οδικών δικτύων - ΣΕΣ 
Συµπλήρωση  και βελτιώσεις των ∆ιαπεριφερειακών οδικών δικτύων 
- ΣΕΣ 
Βελτιώσεις στο πρωτεύον και το δευτερεύον οδικό δίκτυο 
Αερολιµενικά (δροµολογούνται εκτός ΣΕΣ και ΠΕΠ)  
Υποδοµές κρουαζιέρας /Λιµενικά διεθνή 
Υποδοµές περιφερειακών Λιµένων  

400 593 993 

175 188 363 

160 360 520 

30 30 60 

- - - 

20 - 20 

15 15 30 

Λοιπή τεχνική υποδοµή   
Ενέργεια (∆ΕΗ στον Κορακιά/ δίκτυα διανοµής/ σταθµός Φ/Α) - ΣΕΣ 
Υδάτινο δυναµικό (χρηµατοδότηση από ‘άξονα αγροτική ανάπτυξη’) 
∆ιαχείριση υγρών αποβλήτων (χρηµατοδότηση από ‘άξονα θάλασσα 
και αλιεία’) 
∆ιαχείριση στερεών αποβλήτων 

139 97 236 

30 - 30 

80 70 150 

11 
 

18 29 

18 9 27 

Οργάνωση µεταποιητικών υποδοχέων 
Μελέτες και κατασκευή υποδοµών και κέντρων εξυπηρέτησης 

14 10 24 

14 10 24 

Γεωργικές υποδοµές (από το τοµεακό: αγροτική ανάπτυξη)  30 25 55 

Επέκταση αρδευόµενων ζωνών µε δίκτυα 10 8 18 

Εξυγίανση γεωργικών εδαφών και αναδιάρθρωση καλλιεργειών 8 7 15 

Οργάνωση ζωνών εναλλασσόµενης βόσκησης 2 1 3 

Ενισχύσεις σε παραγωγούς για εκσυγχρονισµό κτηνοτροφικών 
µονάδων 

10 9 19 

Γ. ΣΗΜΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ (*3) 34,5 10,5 45 

∆ηµιουργία και λειτουργία Κέντρου Ενηµέρωσης/Περιβάλλοντος στο 
Ρέθυµνο 

17 1 18 

4 Παραρτήµατα του Κέντρου Ενηµέρωσης/Περιβάλλοντος 5,5 0,5 6 

Ερευνητικό Κέντρο, Παραγωγική Σχολή και τα Παραρτήµατά της 4 5 9 

Ενίσχυση του ΜΑΙΧ µε υποδοµές 2 - 2 

Πολυλειτουργικό Πάρκο στις Γούβες – ΣΕΣ 6 4 10 

    

ΣΥΝΟΛΟ 873,5 950 1.823,5 
 

-5ετές σχέδιο δράσης για περιοχές Natura2000 της οποιες 
δεν έχει εγκριθεί ∆ιαχειριστικό Σχέδιο. 
-47  ∆ιαχειριστικά Σχέδια περιοχών NATURA2000 της 
Κρήτης – προτείνεται µε βάση τις προτάσεις µελέτης 
«Πλαισίου ∆ράσεων Προταιρεότητας για το ∆ίκτυο 
ΦΥΣΗ2000» (σελ 50)  του αρµόδιου υπουργείου η 
προώθηση ενιαίας διαχείρησης και αντίστιχων δράσεων σε 
οµαδοποιηµένες περιοχές του δικτύου στη βάση τοπιακών / 
περιφεριακών ενοτήτων.  
-Ένα 5ετές σχέδιο δράσης και συνολική πολιτική και 
χαρακτηρισµός για το τοπίο της Κρήτης 
-9 µελέτες που αφορούν την εξειδιεκευση προγραµµάτων 
και κατευθύνσεων για το τοπίο στις 9 χωρικές ενότητες 
τοπιων ιδιαίτερης σηµασίας  
- η µελέτη χαρακτηρισµόυ και εξειδικευσης γενικών 
αρχιτεκτονικών µορφολογικών κανονισµών 
- µελέτη για την ολοκλήρωση της απογραφής όλων των 
οικισµών ιδιαίτερης οικιστικής και ιστορικής αξίας των 
Περιφερειακών Ενοτήτων 
 
 
 
(*3) Προτείνεται να µεταφερθούν οι δαπάνες για της 
σηµειακές παρεµβάσεις  στον άξονα Β για την Προστασία, 
διατήρηση, ανάδειξη φυσικής / πολιτιστικής κληρονοµιάς. 
Επίσης το ποσό για την δηµιουργία και λειτουργία κέντρου 
ενηµέρωσης στο Ρεθυµνο να κατανεµιθει ισοποσα για κάθε 
ένα από τα 4 κεντρα του ΕΦΑ∆ΑΤ, (18εκ /4) ενώ θα πρέπει 
να τονισθει ότι δεν θα πρέπει να προβλέπονται δαπάνες για 
κτιριακά έργα, ενώ αντιθετα να ενθαρυνεται η αξιοποιηση 
υφιστάµενων κτιριακών υποδοµών. Οι τυχόν 
εναποµοιναντες πόροι προτεινεται να δαπανηθούν για την 
άµεση εκπονηση των µελετών, διαχειριστικών σχεδίων και 
ΓΠΣ και παρεµβάσεων όπως την οριοθέτηση, ανάδειξη και 
σηµανση φυσικών και πολιτιστικών διαδροµών και του Ε4. 
 
Επίσης πρέπει να εκτιµηθεί και να προβλεφθεί το ετήσιος 
κόστος λειτουργίας του Φορέα ∆ιαχείρισης Περιοχών 
NATURA2000 Κρήτης και των παραρτηµάτων ανα 
περιφεριακή ενότητα καθώς και του ΕΦΑ∆ΑΤ. Να εξετασθεί 
η δυνατότητα συστεγασης ΕΦΑ∆ΑΤ και Φ∆ Περιοχών 
NATURA2000 Κρήτης. 
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Ενώ από το Υπουργείο ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ Η ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ 

ΑΜΕΣΗ ΝΟΜΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ  η οποία θα επιτρέπει στον 

φορέα διαχείρισης Κρήτης ( η τους Φ∆ ΠΠ γενικότερα), να 

διαχειρίζεται τους πόρους της από τυχών εισιτήρια, 

σουβενίρ πληροφοριακό υλικό, όπως περιηγητικούς 

οδηγούς κτλ τα οποία θα επιτρέψουν την οικονοµική 

βιωσιµότητα και λειτουργίας του φορέα καθώς και θα 

συντελέσουν στην εκπόνηση απαραίτητων µελετών και 

έργων προστασίας της βιοποικιλότητας αλλά και ανάδειξης 

της φυσικής κληρονοµιάς.  Αυτή η ρύθµιση κρίνετε 

απαραίτητη δεδοµένου της λήξης του ευρωπαϊκού 

προγράµµατος χρηµατοδότησης των Φ∆ καθός και 

υποστιρίζεται από τα πορίσµατα της µελέτης «Πλαίσιο 

∆ράσεων Προτεραιότητας» του αρµόδιου υπουργείου. 

 
 
 

∆2. ∆ιαθέσιµοι πόροι και πηγές χρηµατοδότησης  
 
Οι δηµόσιοι πόροι των τοµεακών προγραµµάτων ΣΕΣ 2014-2020 ανά Περιφέρεια και πρόγραµµα 
και για τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα (ΠΕΠ) δεν είναι ακόµη διαθέσιµοι και τα 
διαθέσιµα κονδύλια για την Περιφέρεια Κρήτης προσεγγίζονται µε βάση το µερίδιο της 
Ακαθάριστης Προστιθέµενης Αξίας 2010 των παραγωγικών κλάδων που επωφελούνται από κάθε 
πρόγραµµα, στην ΑΠΑ των αντίστοιχων κλάδων στη Χώρα. Η κατανοµή βασίστηκε στη παραδοχή 
ότι την επόµενη προγραµµατική περίοδο η πορεία της Κρήτης θα είναι βελτιωµένη, γι’ αυτό και το 
ποσοστό συµβολής των παραγωγικών κλάδων προσαυξήθηκε µ’ ένα συντελεστή 1,15 σε σχέση 
µε την προηγούµενη προγραµµατική περίοδο. 
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Συµπερασµατικά προκύπτει ότι:  
1. για τους Γενικούς Στόχους – Ήπιες ∆ράσεις, οι διαθέσιµοι δηµόσιοι πόροι καλύπτουν το 43% 
των αναγκών στην περίοδο 2014-2020 και το 39% στην περίοδο 2021-2031. Το ποσοστό αυτό, 
ως µέσος όρος, είναι σηµαντικό. Αναµένεται ότι θα καλυφθούν περισσότερο επιχειρηµατικές 
πρωτοβουλίες που προωθούν την ευφυή εξειδίκευση, την καινοτοµικότητα και την εξωστρέφεια 
και αυξάνουν τη δυναµικότητα παραγωγής, ενώ έµφαση θα δοθεί στην κάλυψη αναγκών 
ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναµικού.  

2. Για τους Ειδικούς Στόχους – Χωρική Συγκρότηση, η δυνατότητα κάλυψης των αναγκών 
επιπέδου χωρικού σχεδιασµού εµφανίζεται υψηλή. Εντούτοις, όταν προστεθούν και οι ανάγκες 
χαµηλότερου επιπέδου σχεδιασµού, οι συνολικές ανάγκες υπερβαίνουν ασφαλώς τους 
διαθέσιµους πόρους. Έµφαση δίνεται στην κάλυψη αναγκών που διαµορφώνουν τη γενική 
φυσιογνωµία της Περιφέρειας και σε κάλυψη τοπικών αναγκών, οι οποίες εντάσσονται σε 
ολοκληρωµένες παρεµβάσεις.  
 

∆3. Ενέργειες για την εφαρµογή του σχεδίου  
 
Πέρα από τις αναγκαίες µελέτες και έργα, τις προτεινόµενες παρεµβάσεις και τις  
θεσµικές ρυθµίσεις (κατοχύρωση γεωργικής γης πρώτης προτεραιότητας, άµεση  
θεσµοθέτηση χρήσεων γης για την χωρική οργάνωση των παραγωγικών  
δραστηριοτήτων, λήψη µέτρων για την εκτός σχεδίου δόµηση, οργάνωση υποδοµών  
και φορέων, κ.ά.), η εφαρµογή του Χωροταξικού Σχεδίου –όπως άλλωστε και το  
2003- θα εξαρτηθεί κυρίως από δύο κρίσιµους παράγοντες:  
. την προσέλκυση στην Κρήτη του συµπληρωµατικού απαραίτητου ανθρώπινου  
δυναµικού, το οποίο θα αναλάβει να οργανώσει και να διεκπεραιώσει, µε την  
ποιότητα που απαιτεί η προσπάθεια, τα εκτεταµένα προγράµµατα κατάρτισης  
και ανάπτυξης της επιχειρηµατικότητας.  
. την οργάνωση µηχανισµού παρακολούθησης και ελέγχου της εφαρµογής του  
σχεδίου, όταν αυτό θεσµοθετηθεί, µε κατάλληλη συµπληρωµατική στελέχωση  
Υπηρεσίας παρά την Γενική Γραµµατεία της Περιφέρειας, η οποία δύναται να  
εξελιχθεί σε έναν τύπο Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Χωροταξίας.  
 
Για την υλοποίηση των συγκεκριµένων προτεινόµενων έργων «τεχνικού» χαρακτήρα,  
εκτιµάται ότι στην Κρήτη διατίθεται η απαραίτητη εµπειρία, µε την υποστήριξη της  
επιδοτούµενης απασχόλησης για την επανατοποθέτηση των ανέργων στην αγορά  
εργασίας, ενώ αντιθέτως τέτοιου είδους εµπειρία δεν διατίθεται αναγκαστικά για τη  
λειτουργία και την συντήρηση των εγκαταστάσεών τους στην επιδιωκόµενη ποιότητα,  
πράγµα που µπορεί να αντιµετωπιστεί µόνον διαµέσου του προγράµµατος  
κατάρτισης και δια βίου µάθησης, ώστε στο µέλλον η τεχνογνωσία αυτή να δύναται  
να «εξαχθεί» και στον χώρο της Ανατολικής Μεσογείου.  
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Β.1.2.β-5: Μεταβατικές διατάξεις  
Το άρθρο αυτό θα διατυπωθεί οριστικά, σε συνεργασία µε τους Νοµικούς µας  
Συµβούλους, κατά το Β2 Στάδιο της Μελέτης και µετά τη δηµόσια διαβούλευση.  
 

 

5.1: Αφορά σε θέµατα ανάδρασης προς το Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού  
και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΦΕΚ 118/Α/2008) και συγκεκριµένα:  
1. στην προτεινόµενη λειτουργική αναβάθµιση, σε σχέση µε τα προβλεπόµενα  
από το Γενικό Πλαίσιο, και την ένταξη της Πόλης του Ρεθύµνου(*) στο σύστηµα  
των εθνικών πόλων ανάπτυξης, ως δευτερεύον εθνικός πόλος.  
2. στην µη επιβεβαίωση της δυνατότητας, σε σχέση µε τα προβλεπόµενα από το Γενικό 
Πλαίσιο, να δράσουν ως δίπολο οι δυο αστικοί σχηµατισµοί Ηράκλειο και Χανιά.  
3. στην προτεινόµενη αναβάθµιση, σε σχέση µε τα προβλεπόµενα από το Γενικό Πλαίσιο 
και τους προγραµµατισµούς της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων Έργων και την ένταξη του 
«εθνικής σηµασίας» οδικού άξονα Ρέθυµνο - Αγία Γαλήνη - Τυµπάκι - Μοίρες (**) στα 
διεθνούς σηµασίας διευρωπαϊκά δίκτυα.  
4. στην προτεινόµενη αναβάθµιση του Λιµένα της Σούδας ως διεθνούς θαλάσσιας πύλης 
(όπως ορίζεται ο Λιµένας του Ηρακλείου). Ο Λιµένας της Σούδας από το Γενικό Πλαίσιο 
ορίζεται ως λιµένας διεθνούς ενδιαφέροντος και εθνικής σηµασίας. Σε σχέση µε τα 
προβλεπόµενα την ΚΥΑ 8315.2/02/07 (ΦΕΚ 202/Β/2007, η οποία ιεραρχεί τα λιµάνια της 
χώρας), οι λιµένες του Ηρακλείου και της Σούδας ορίζονται ως Λιµένες ∆ιεθνούς 
Ενδιαφέροντος.  
5. στην προτεινόµενη αναβάθµιση των Λιµένων Καστέλι Κισσάµου, Ρεθύµνου και Σητείας 
σε διαπεριφερειακής εµβέλειας. Ο Λιµένας του Ρεθύµνου από το Γενικό Πλαίσιο δεν 
κατηγοριοποιείται καθόλου, ενώ οι Λιµένες Καστέλι Κισσάµου και Σητείας ορίζονται ως 
λιµένες περιφερειακής σηµασίας. Από τηνΚΥΑ, ο Λιµένας Ρεθύµνου ορίζεται ως εθνικής 
σηµασίας και οι λοιποί δύο ως τοπικής σηµασίας. (**)  
6. στην προτεινόµενη αναβάθµιση του Λιµένος Αγίου Νικολάου σε µείζονος  
ενδιαφέροντος (διαπεριφερειακής σηµασίας).(***) Ο Λιµένας του Αγίου Νικολάου από το 
Γενικό Πλαίσιο δεν κατηγοριοποιείται καθόλου, ενώ από την ΚΥΑ κατηγοριοποιείται σε 
µείζονος ενδιαφέροντος.  
7. Στην προτεινόµενη αναβάθµιση του αερολιµένα Χανίων σε διεθνούς εµβέλειας 
αερολιµενική πύλη, όπως ορίζεται από το ΓΠΧΣΑΑ και ο αερολιµένας Ηρακλείου.  
 

 
 
 
(*) (να τροποποιηθεί):  και του αστικού τριπόλου της Π.Ε. Λασιθίου 
, Άγιος Νικόλαος-Ιεράπετρα-Σητεία, στο σύστηµα των εθνικών 
πόλων ανάπτυξης, ως δευτερεύοντες εθνικοί πόλοι.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(**)(να προστεθεί ) : και Αγίου Νικολάου-Σητείας-Ιεράπετρας-
Αγίου Νικολάου 
 

(^^) Στον Κόκκινο Πύργο να χωροθετηθεί  λιμάνι διαπεριφερειακής 

εμβέλειας με εμπορική – επιβατική λειτουργία και σταθμό 

κρουαζιέρας. 

 
(**) Να αντικατασταθεί  Λιµένοςι  Άγιου Νικολαου Εθνικης  και 
∆ιαπεριφερειακης εµβελειας  τουριστικης , επιβατικης  λειτουργιας  
και  Κρουαζιερας. 
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5.2: Αφορά σε θέµατα ανάδρασης προς το Ειδικό Πλαίσιο για τον τουρισµό (ΦΕΚ/  
3155/Β/2013) και συγκεκριµένα εξειδίκευση και συµπλήρωση των προβλεπόµενων  
ευρέων ζωνών τουριστικής ανάπτυξης από το υπερκείµενο εν ισχύ Ειδικό Πλαίσιο  
του τουρισµού, µε χωρικό περιορισµό και ακριβέστερη χάραξη των ορίων τους,  
καθώς και µε τροποποιήσεις στην κατηγοριοποίησή τους. Πρόκειται συγκεκριµένα για  
τις:  
 
1. Παράκτιες ζώνες αστικών δραστηριοτήτων / οικιστικής και τουριστικής  
ανάπτυξης και ποιοτικής / περιβαλλοντικής αναβάθµισης της βόρειας ακτής,  
οι οποίες ως προς την τουριστική δραστηριότητα αντιστοιχούν στις  
αναπτυγµένες και εν µέρει τουριστικά αναπτυσσόµενες περιοχές (Α1 και Α2)  
του Ειδικού Πλαισίου.  
 
2. Παράκτιες ζώνες ελέγχου οικιστικής / τουριστικής ανάπτυξης και ποιοτικής /  
περιβαλλοντικής αναβάθµισης της νότιας ακτής, οι οποίες ως προς την  
τουριστική δραστηριότητα αντιστοιχούν στις αναπτυσσόµενες τουριστικά  
περιοχές (Α2) του Ειδικού Πλαισίου.  
 
3. Παράκτιες ζώνες ήπιας οικιστικής / τουριστικής ανάπτυξης και προστασίας /  
ανάδειξης πολιτιστικών και φυσικών πόρων, οι οποίες ως προς την  
τουριστική δραστηριότητα αντιστοιχούν στις αναπτυσσόµενες τουριστικά  
περιοχές (Α2) του Ειδικού Πλαισίου και προβλέπεται να αντιστοιχίσουν στις  
περιοχές (Β1) µε περιθώρια ανάπτυξης ειδικού και εναλλακτικού τουρισµού  
και  
 
4. Ζώνες οργάνωσης πολυδραστηριοτήτων / ήπιας τουριστικής ανάπτυξης και  
ανάδειξης πολιτιστικών και φυσικών πόρων στους ορεινούς όγκους οι οποίες  
ως προς την τουριστική δραστηριότητα αντιστοιχούν στις περιοχές (Β1) µε  
περιθώρια ανάπτυξης ειδικού και εναλλακτικού τουρισµού.  
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5.3: Αφορά σε θέµατα ανάδρασης προς το Ειδικό 
Πλαίσιο για τις ΑΠΕ (ΦΕΚ/2464/Β/2008).  
 
Η κατεύθυνση για την χωροθέτηση τους στις τρεις 
οµάδες περιοχών (α. ευρύτερες ζώνες των 
ενεργειακών κόµβων, β. κεφαλές των µεγάλων  
φραγµάτων και γ. εντός των ορίων ευρέων 
χωρικών ενοτήτων) αποτελεί στοιχείο ανάδρασης 
προς τον υπερκείµενο σχεδιασµό και 
αντιµετωπίζεται ως επιθυµητή χρήση γης, εντός 
«ευρέων ζωνών αναζήτησης» για εγκατάσταση 
της συγκεκριµένης δραστηριότητας. Από τα 
υποκείµενα επίπεδα σχεδιασµού, θεσµοθετούνται  
συνοδευτικά µέτρα µε κίνητρα για τους επενδυτές, 
ώστε να διευκολυνθεί η σταδιακή εφαρµογή των 
ρυθµίσεων. 

Από την πρόταση αναθεώρησης του Περιφερειακού Χωροταξικού προκύπτουν τροποποιήσεις στο Γενικό 
και τα Ειδικά Πλαίσια. Από διαδικαστική άποψη οι προτεινόµενες τροποποιήσεις είναι απόλυτα θεµιτές, στα 
πλαίσια της ανάδρασης, αφού ο χαρακτήρας των Χωροταξικών µε βάση το χωροταξικό νόµο είναι 
κατευθυντήριος. Εξ’ άλλου αποδεικνύεται εύκολα ότι τα Ειδικά Πλαίσια αλληλο-επικαλύπτονται –ειδικά στην 
ενδοχώρα- και θα ήταν πρακτικά αδύνατο να συµπεριληφθούν αυτούσια σε οποιοδήποτε Περιφερειακό 
Πλαίσιο. 
 
Στο Ειδικό.Χωροταξικό ΠΛαίσιο για τις ΑΠΕ (ΦΕΚ/2464/Β/2008) στο  Άρθρο 21«Γενικές κατευθύνσεις για 
τον υποκείµενο χωροταξικό 
και πολεοδοµικό σχεδιασµό», στην παρ. 2 αναγέρονται τα εξής : 
 
“ 2. Κατά την ανωτέρω διαδικασία εναρµόνισης, πρέπει να λαµβάνονται ειδικότερα υπόψη τα ακόλουθα: 

α. Τα Γ.Π.Σ. και τα Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. δεν µπορούν να εισάγουν περιοριστικές ρυθµίσεις για την ανάπτυξη έργων  
Α.Π.Ε. πέραν όσων ήδη προβλέπονται µε τις διατάξειςτου παρόντος Ειδικού Πλαισίου. Παρέκκλιση από την  
παραπάνω διάταξη είναι δυνατή µετά από σύµφωνη γνώµη του Γενικού Γραµµατέα Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. µετά από  
τεκµηριωµένη πρόταση της οικείας περιφέρειας καιεισήγηση της ∆ιεύθυνσης Χωροταξίας. 
β. Επιπροσθέτως, κατά την αναθεώρηση ή τροποποίηση των ανωτέρω σχεδίων, λαµβάνεται ιδιαίτερη 
µέριµνα για την αναδιατύπωση των ρυθµίσεων εκείνων που ενδέχεται να δηµιουργούν αντιθέσεις ή 
αντιφάσεις προς τις κατευθύνσεις του παρόντος Ειδικού Πλαισίου. 
3. Η εκπόνηση των υποκείµενων χωροταξικών και πολεοδοµικών πλαισίων ή σχεδίων βαίνει παράλληλα 

προς την υλοποίηση του παρόντος Ειδικού Πλαισίου και δεν αποτελεί προϋπόθεση για την εφαρµογή του.”  

 
Η παράγραφος αυτή προτείνεται να καταργηθεί διότι απαγορεύει στον υποκείµενο σχεδιασµό να θέτει 
περιορισµούς για την προστασία περβαλλοντικά ευαίσθητων περιοχών’ Επιβάλλεται να επιτρέεπεται στα  
Χωροταξικά Σχέδια των περιφερειών και στα ΓΠΣ – ΣΧΟΟΑΠ (Τοπικά Χωρικά Σχέδια) να θέτουν 
περιορρισµούς στην εγκατάσταση ΑΠΕ για την προστασία του περιβάλλοντος σε ευαίσθητες περιοχές 
(ΠΕΠ και ΠΕΠ∆, όπως ορίζονται στα ΓΠΣ – ΣΧΟΟΑΠ).  
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Β. ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ «ΣΥΜΠΑΓΟΥΣ ΠΟΛΗΣ» 
 

Οι  αλλαγές αυτές προτείνεται να προστεθούν στο τελευταίο κεφάλαιο της µελέτης Β.1.2.β-5: Μεταβατικές διατάξεις ως ανάδραση προς την υφιστάµενη 
πολεοδοµική νοµοθεσίακαι ως απαραίτητη προυπόθεση για την υλοποίηση της πρότασης της µελέτης για «συµπαγή πόλη και περιορισµό της εκτός σχεδίου 
δόµησης».  
 
. Η τήρηση της αρχής της «συµπαγούς πόλης» προυποθέτει την έγκαιρη έγκριση των εγκεκριµένων από τα ΓΠΣ – ΣΧΟΟΑΠ επεκτάσεων των σχεδίων 
πόλεων,  και το ότι επιτρέπεται η δόµηση εντός των ορίων των οικισµών. ∆εν µπορεί να γίνει οποιαδήποτε συζήτηση για συµπαγή πόλη και για περιορισµό 
της δόµησης εκτός σχεδίου αν δεν υπάρχει σύντοµη διαδικασία έγκρισης σχεδίων πόλης και όσο παρεµποδίζεται η δόµηση εντός των ορίων των οικισµών. 
∆υστυχώς οι προυποθέσεις αυτές δεν υπάρχουν διότι 
 
Α. Το ΥΠΕΚΑ .από το 2004 και µετά εµποδίζει συστηµατικά την έγκριση των σχεδίων πόλης (επεκτάσεων ή εντός εγκεκριµένων ορίων οικισµών) και 
οικοδοµικών συνεταιρισµών. Υπάρχουν δεκάδες παραδείγµατα έτοιµων µελετών για τις οποίες το ΥΠΕΚΑ κωλυσιεργεί συστηµατικά. Χρειάζεται αλλαγή του 
θεσµικού πλαισίου έγκρισης των µελετών ώστε η έγκριση να γίνεται στον συντοµότερο δυνατό χρόνο.  
 
Β.  Με την υπ. αρ. 1828/2008 Απόφαση του ΣτΕ, και την Εγκύκλιο 1/2010 ΥΠΕΚΑ, τα οικόπεδα εντός ορίων οικισµών που δεν είχαν πρόσωπο σε 
κοινόχρηστο χώρο δεν µπορούν από την εγκύκλιο και µετά να οικοδοµηθούν (καθίστανται µη οικοδοµήσιµα). Τα οικόπεδα αυτά αποτελούν µεγάλο ποσοστό 
των οικοπέδων εντός οικισµών. Ως προυπόθεση για την δόµηση επιβάλλεται η έγκριση σχεδίου πόλης, η οποία είναι αδύνατον να γίνει µε την υφιστάµενη 
νοµοθεσία. Αποτέλεσµα είναι η απαγόρευση δόµησης σε µεγάλα τµήµατα εντός ορίων οικισµών.  
Χρειάζεται τροποποίηση των αποφάσεων αυτών και της πολεοδοµικής νοµοθεσίας ώστε ο απαιτούµενος πολεοδοµικός σχεδιασµός να είναι σύντοµος και 
αποτελεσµατικός. Μια λύση είναι να επιτρέπεται η πολεοδόµηση τµήµατος του οικισµού (που θα επιλέγεται από τον ∆ήµο ανάλογα µε τις ανάγκες και τις 
δυνατότητες του ∆ήµου), να εγκρίνεται σύντοµα από την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση και η πράξη εφαρµογής να γίνεται σταδιακά εκεί που υπάρχει ενδιαφέρον 
για οικοδόµηση.    
 
Γ. Με τον Ν. 4269 ΦΕΚ 142/2014 «Χωροταξική και πολεοδοµική µεταρρύθµιση − Βιώσιµη ανάπτυξη».  

- τα Σχέδια Χρήσεων Γης των ∆ήµων (Γενικά Πολεοδοµικά Σχέδια – Γ.Π.Σ. ή Σχέδια Χωρικής και Οικιστικής Ανάπτυξης Ανοικτής Πόλης – 
Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.)  µετονοµάζονται σε Τοπικά Χωρικά Σχέδιά -Τ.Χ.Σ. και η έγκρισή τους θα γίνεται µε Π.∆. (ενώ µέχρι τώρα η έγκριση γινόταν µε αποφάσεις 
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης).  

- τα Σχέδια πόλης µετονοµάζονται σε Ρυµοτοµικά Σχέδια Εφαρµογής - Ρ.Σ.Ε και θα εγκρίνονται ταυτόχρονα µε τις αντίστοιχες πράξεις εφαρµογής 
µε απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης (µέχρι τώρα η έγκριση γινόταν µε Π.∆.),  

∆εν είναι σαφές πως θα εγκριθούν οι πολυπληθείς εκκρεµείς πολεοδοµικές µελέτες. Επίσης δεν έχουν εκδοθεί οι αποφάσεις για τον καθορισµό των 
νέων προδιαγραφών  που προβλέπονται για τα  Τοπικά Χωρικά Σχέδιά -Τ.Χ.Σ., (αντίστοιχα των Γ.Π.Σ. και Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π., άρθρο 7 παρ. 12) και για τις 
πολεοδοµικές µελέτες (Ρυµοτοµικά Σχέδια Εφαρµογής - Ρ.Σ.Ε., άρθρο 10-4δ.  

Το µέχρι τώρα αποτέλεσµα του Ν. 4269/2014 είναι  
- η συνέχιση της αδυναµίας έγκρισης των πολεοδοµικών µελετών (νέο όνοµα Ρυµοτοµικά Σχέδια Εφαρµογής - Ρ.Σ.Ε), (α) λόγω της ασάφειας για την 

έγκριση των εκκρεµών µελετών και (β) λόγω της ρύθµισης για ταυτόχρονη έγκριση των Πράξεων Εφαρµογής, οι οποίες δεν µπορούν να εγκριθούν πριν 
από την οριστικοποίηση της πολεοδοµικής µελέτης µε συνέπεια αυξηµένο κόστος για τους ∆ήµους και σηµαντικές νέες καθυστερήσεις στην έγκριση των 
πολεοδοµικών µελετών.  

- η σύγχιση για την ανάθεση Γ.Π.Σ. που έχουν προκηρυχθεί και η καθυστέρηση έγκρισης νέων ΓΠΣ – ΣΧΟΟΑΠ (ή ΤΧΣ µε το νέο όνοµα) λόγω των 
διαδικασιών που απαιτούνται για να γίνουν Π.∆. 

 
Χρειάζεται  
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(α) Να εγκριθούν σύντοµα οι προβλεπόµενες αποφάσεις για τον καθορισµό των προδιαγραφών των Τ.Χ.Σ.,  Ρυµοτοµικών Σχεδίων και Πράξεων 
Εφαρµογής.  
(β) Να διαχωριστεί  η έγκριση των νέων Ρυµοτοµικών Σχεδίων από την έγκριση των πράξεων εφαρµογής οι οποίες ανάλογα µε τις ανάγκες να µπορούν να 
γίνονται τµηµατικά και όχι υποχρεωτικά σε όλη της έκταση της πολεοδόµησης.   
(γ) Ολες οι πολυπληθείς εκκρεµείς πολεοδοµικές µελέτες να υπαχθούν στις µεταβατικές διατάξεις και να εγκρίνονται από την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση µε τις 
προδιαγραφές µε τις οποίες ανατέθηκαν.  
(δ) ∆υνατότητα εγκατάστασης στους οικισµούς οικοτεχνίας κτλ (βλέπεΒ4.1. Σηµειακές δραστηριότητες ανάπτυξης βιοµηχανίας – βιοτεχνίας) 
(ε) Να γίνει αναµόρφωση της νοµοθεσίας σχετικά µε τα καταφύγια άγριας ζωής µε σαφή περιορισµό των προβλεπόµενων δραστηριοτήτων και µεγάλων 
εγκαταστάσων για αποτελεσµατικότερη προστασία τους. 
Ε. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
-Τα ακίνητα εντός ορίων οικισµών φορολογούνται στις µεταβιβάσεις και τον ΕΝΦΙΑ µε ανύπαρκτες πλασµατικές αντικειµενικές αξίες ως οικόπεδα ενώ µε την 
υφιστάµενη νοµοθεσία απαγορεύεται να οικοδοµηθούν. Σε αρκετούς οικισµούς οι κάτοικοι ζητούν µείωση τω ορίων των οικισµών για να αποφύγουν την 
φορολόγηση στις µεταβιβάσεις για ανύπαρκτες αξίες.  
 
, Το ίδιο συµβαίνει και µε τα ακίνητα εκτός σχεδίου όπου έχουν ήδη επιβληθεί περιορισµοί δόµησης από τα εγκεκριµένα ΓΠΣ – ΣΧΟΟΑΠ και σε πολύ 
µεγαλύτερη κλίµακα αν εφαρµοστούν οι προτάσεις της µελέτης για γενικό δραστικό περιορισµό της εκτός σχεδίου δόµησης 
 
Προτείνεται η αντικειµενική αξία των ακινήτων να πλησιάζει την πραγµατική, και στην περίπτωση που ένα ακίνητο εντός ορίων οικισµού δεν έχει πρόσωπο 
και  δεν οικοδοµείται ή είναι εκτός σχεδίου και δεν επιτρέπεται να οικοδοµηθεί να θεωρείται ως αγροτεµάχιο.  

 

 

 


