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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΗΣ

ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

1.0.1 Ιστορικά στοιχεία
Η Κρήτη, λόγω της επίκαιρης γεωγραφικής της θέσης, μοιραία αποτέλεσε σταυροδρόμι
πολιτισμών. Τα παλαιότερα ίχνη ανθρώπινης παρουσίας στο νησί ανάγονται στην πρώιμη
νεολιθική εποχή. Το σπήλαιο της Τράπεζας, στο χωριό Μαγκασά της Σητείας και ο τάφος στο
λόφο Κάστελλο στο Τζερμιάδο αποτελούν διαπιστωμένες νεολιθικές θέσεις. Γύρω στο 2700
π.Χ. εισβάλλουν σταδιακά νέες φυλές από την Ασία ή την Αφρική. Αρχίζει η πρώτη φάση του
μινωικού πολιτισμού, που εξελίσσεται και ανθεί χωρίς διακοπή ως το 1700 π.Χ.
Οικοδομούνται οικισμοί στο Μύρτο Ιεράπετρας, στο Μόχλο, στο Ζάκρο, στο Παλαίκαστρο,
στο Χαμέζι και αναπτύσσεται η κεραμική, η μεταλλοτεχνία, η αρχιτεκτονική. Μετά την
καταστροφή του 1700 π.Χ. οικοδομούνται νέοι οικισμοί στα Γουρνιά, στην Ψείρα, στο Μακρύ
Γιαλό, και δημιουργούνται ναυτικές βάσεις. Στο ανατολικότερο άκρο του νομού, στον μικρό
κόλπο της Κάτω Ζάκρου, χτίστηκε το τέταρτο μείζον ανάκτορο της Κρήτης. Δημιουργήθηκαν
μινωικές ναυτικές βάσεις στην Ιεράπετρα, στον Μακρύ Γιαλό, στη Ζάκρο, στο Παλαίκαστρο
και στον Μόχλο εξασφαλίζοντας τόσο τη σύνδεση με την Ανατολή και την Αίγυπτο, όσο και
την εδραίωση της μινωικής θαλασσοκρατίας. Οι Μινωίτες ήταν κυρίαρχοι των θαλασσών και
αυτό επιβεβαιώνεται και από το γεγονός ότι όλοι οι οικισμοί ήταν ατείχιστοι, ενώ είναι
εντυπωσιακή η ανάπτυξη όλων των τεχνών.
Από την Υστεροανακτορική περίοδο αρχίζει η παρακμή. Το 1100 π.Χ. έρχονται δωρικά
φύλα, η έλευση των οποίων σηματοδοτεί και το τέλος του Μινωικού Πολιτισμού. Κατά τους
κλασικούς και ελληνιστικούς χρόνους αναπτύσσονται έριδες μεταξύ των νέων πόλεων της
περιοχής με αποτέλεσμα να διαμορφωθεί μια νέα κοινωνική σύνθεση με ανταγωνισμούς,
διχόνοιες και έντονη εχθρότητα. Μερικές από αυτές είναι η Άμπελος, η Δρήρος, η Λατώ, ο
Όλους και η Πραισός. Η έντονη εχθρότητα οδηγεί σε εμφύλιους πολέμους μεταξύ των πόλεων.
Το 69 π.Χ. το νησί υποτάσσεται στους Ρωμαίους, οι οποίοι εποφθαλμιούσαν τη θέση της
Κρήτης καθώς βρισκόταν στο σταυροδρόμι τριών ηπείρων και αποτελούσε το μονοπάτι για
την ανατολή. Το νησί γίνεται Ρωμαϊκή Επαρχία και διανύει μια περίοδο ακμής. Παύουν οι
εμφύλιοι πόλεμοι μεταξύ των πόλεων και κατοικούνται πόλεις που είχαν εγκαταλειφθεί εδώ και
χίλια χρόνια, όπως ο Μόχλος κι η Παχιά Άμμος. Το 395 μ.Χ. γίνεται τμήμα του βυζαντινού
κράτους. Το 824 μ.Χ. έπεσε στα χέρια των Αράβων.
Την περίοδο αυτή χτίστηκε ο Χάνδακας, η σημερινή πόλη του Ηρακλείου. Ο Χάνδακας
αποτέλεσε το κέντρο και το ορμητήριο των Σαρακηνών Αράβων. Το Μάρτιο του 961 μ.Χ. ο
Νικηφόρος Φωκάς κυριεύει τον Χάνδακα και η Κρήτη επανέρχεται υπό την κυριαρχία της
Βυζαντινής αυτοκρατορίας. Τονώνεται ο πληθυσμός με την εγκατάσταση στρατιωτών και
οικογενειών του Βυζαντίου. Η περίοδος (961-1204) είναι αξιομνημόνευτη για την ιστορία της
Κρήτης, διότι απέκτησε νέες δυνάμεις ύστερα από τις δοκιμασίες της αραβικής κατοχής. Το
νησί, και ειδικά ο νομός Λασιθίου, είναι γεμάτος με βυζαντινά μνημεία με χαρακτηριστική
εικονογράφηση της συγκεκριμένης περιόδου. Ακολούθως κύριοι του νησιού και της περιοχής
έγιναν οι Ενετοί (1204-1645), που την οχύρωσαν καλά. Για να εξασφαλίσουν τις κατακτήσεις
τους, οι Ενετοί ανακατασκεύασαν το κάστρο της Σητείας που είχε καταστραφεί από σεισμό
και έχτισαν νέα φρούρια στα παράλια και στο εσωτερικό: στα Κρυά, στη Βόιλα, στο Λιόπετρο,
στον Άγιο Νικόλαο, στην Ιεράπετρα και στη Σπιναλόγκα. Το τελευταίο παρέμεινε υπό τον
έλεγχό τους ακόμα και μετά την τελική κατάκτηση της Κρήτης από τους Τούρκους (1669), μαζί
με τη Σούδα και τη Γραμβούσα. Οι Ενετοί επηρεάζονται έντονα από τους Κρητικούς και τελικά
αφομοιώνονται στη γλώσσα, τις παραδόσεις αλλά και στα πολιτικά φρονήματα. Έχουμε
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βέβαια εξεγέρσει και ανταρσίες εναντίον των Ενετών αλλά οι Κρητικοί έχουν τη δυνατότητα να
αναπτύξουν τα γράμματα και τις καλές τέχνες. Κατά τη διάρκεια της τουρκοκρατίας που
επακολούθησε (1645-1897) οι κάτοικοι πολλές φορές επαναστάτησαν κατά των Τούρκων.
Στην επανάσταση της περιόδου 1866 1869, το οροπέδιο του Λασιθίου αποτέλεσε το φρούριο
της κεντρικής και ανατολικής Κρήτης.
Το 1897 ξέσπασε νέα επανάσταση με επίκεντρο την περιοχή Σητείας. Μετά την τελευταία
επανάσταση του 1897 η Τουρκία αναγνωρίζει την Κρήτη ως αυτόνομη πολιτεία υπό την
υψηλή επικυριαρχία του Σουλτάνου. Η Κρητική πολιτεία οργανώνεται. Η οικονομία ανθεί.
Επικρατεί ειρήνη, τάξη και ησυχία. Ακολούθησε η περίοδος της αυτονομίας και τον Οκτώβριο
του 1912 η Κρήτη, ενώθηκε με την υπόλοιπη Ελλάδα.
1.1

ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

1.1.1 Μετεωρολογικά και κλιματολογικά στοιχεία
1.1.1.1 Μετεωρολογικά στοιχεία
Η Κρήτη λόγω της νότιας γεωγραφικής θέσης της μέσα στους κόλπους της Ανατολικής
Μεσογείου, του επιμήκους σχήματος της, της προσβολής της από τους ανέμους και τα
θαλάσσια ρεύματα επιφανείας, του ανάγλυφου, της ποικίλης τοπογραφικής της διαμόρφωσης
και του οριζόντιου και κάθετου διαμελισμού της παρουσιάζει ποικιλία κλιματικών τύπων.
Γενικά, το κλίμα της Κρήτης μπορεί να χαρακτηρισθεί ως εύκρατο μεσογειακό το οποίο
πλησιάζει προς το θαλάσσιο με ήπιο χειμώνα στα παράλια και στις περιοχές μικρού
υψομέτρου, και λιγότερο θερμό καλοκαίρι σε σχέση με το καλοκαίρι των πεδινών τόπων του
ηπειρωτικού τμήματος της ενδοχώρας. Στο εσωτερικό ορεινό μέρος της Κρήτης οι ορεινοί
όγκοι και η απόσταση των περιοχών από τη θάλασσα δημιουργούν τοπικό ορεινό κλίμα του
οποίου όμως τα χαρακτηριστικά δεν είναι ακριβώς τα ίδια με τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά
των ορεινών τόπων της ενδοχώρας.
Στην περιοχή μελέτης, το κλίμα χαρακτηρίζεται ως εύκρατο μεσογειακό και πλησιάζει προς
το θαλάσσιο. Τα μετεωρολογικά στοιχεία που παρατίθενται στη συνέχεια προέρχονται από το
Μετεωρολογικό σταθμό της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας στη Σητεία με συντεταγμένες
26°06’00" ΑΓΜ και 35°12΄00" Β.Γ.Π, σε υψόμετρο +25 m και αναφέρονται στα έτη 1955-1997.
Άνεμος.
Η επικρατέστερη διεύθυνση ανέμου στην περιοχή με βάση τα στοιχεία του Μ.Σ. Σητείας της
ΕΜΥ είναι η βορειοδυτική. Η μέση ταχύτητα των ανέμων είναι 3-5 Beaufort και οι μέρες που η
ένταση των ανέμων υπερβαίνει τα 6 Beaufort ετησίως είναι 18,8 ενώ για 1.2 ημέρες συνολικά
το χρόνο η ταχύτητα του ανέμου ξεπερνά τα 8 Beaufort. Το ποσοστό νηνεμίας είναι 22,2%. Στα
σχήμα 1.1.1-1 και 1.1.1-2 παρουσιάζεται η κατανομή συχνότητας διεύθυνσης των ανέμων και
η μέση μηνιαία ένταση των ανέμων αντίστοιχα.
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Σχήμα 1.1.1-1 Κατανομή συχνότητας διεύθυνσης ανέμων και νηνεμίας

Σχήμα 1.1.1-2 Μέση μηνιαία ένταση ανέμων στο Μ.Σ. Σητείας

Εποχιακή διακύμανση θερμοκρασίας.
Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία της ΕΜΥ, η μέση θερμοκρασία όλου του χρόνου ήταν 18,8
°C, η μέση μέγιστη 22,0 °C και η μέση ελάχιστη 15,2 °C. Επίσης, η απόλυτη μέγιστη ήταν
40,6 °C κατά το μήνα Ιούλιο, ενώ η απόλυτη ελάχιστη ήταν 0,5 °C κατά το μήνα Φεβρουάριο.
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Στο σχήμα 4.1.1-3 φαίνεται γραφικά η κατανομή των μέσων μηναίων θερμοκρασιών, στην
περιοχή(Μ.Σ. Σητείας, περίοδος 1955-1997).
2.1

Κλιματολογικά στοιχεία

2.1.1

Διαθέσιμα μετεωρολογικά στοιχεία

Τα διαθέσιμα μετεωρολογικά δεδομένα για την περιοχή μελέτης, προέρχονται από το
Μετεωρολογικό Σταθμό Ιεράπετρας.
Ο παραπάνω σταθμός αξιοποιήθηκε δεδομένου ότι είναι ο πλησιέστερος σταθμός στην
περιοχή μελέτης και παρέχει ικανοποιητική καταγραφή μετεωρολογικών δεδομένων τα οποία
καλύπτουν σημαντικό χρονικό διάστημα. Ο σταθμός της Ιεράπετρας βρίσκεται σε Γεωγραφικό
μήκος 250 44' Ε και Γεωγραφικό πλάτος 350 00' Ν, ενώ φορέας λειτουργίας είναι η Εθνική
Μετεωρολογική Υπηρεσία (Διεύθυνση Γ’/ Τμήμα Υδρολογίας).
Το σύνολο των μετεωρολογικών στοιχείων που έχουν καταγραφεί στον Μετεωρολογικό
σταθμό (θερμοκρασία, βροχοπτώσεις, υγρασία, νέφωση, χιόνι, χαλάζι, καταιγίδες κ.λ.π.)
αποτυπώνονται στους πίνακες 2.1.1 και 2.1.2 που ακολουθούν.
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Πίνακας 2.1.1. Γενικά κλιματολογικά στοιχεία Σταθμού Ιεράπετρας
Μέση
Μέση
Μέση
Απόλυτη
Απόλυτη
Μέση
μέγιστη
ελάχιστη
Μέση
θερμοκρασία
μέγιστη
ελάχιστη
Σχετική
Βροχόπτωση
θερμοκρασία
θερμοκρασία
Νέφωση
Μήνας
αέρα
θερμοκρασία θερμοκρασία Υγρασία
αέρα
αέρα
oC
oC
oC
oC
oC
%
8
σε mm
ΙΑΝ
ΦΕΒ
ΜΑΡ
ΑΠΡ
ΜΑΙ
ΙΟΥΝ
ΙΟΥΛ
ΑΥΓ
ΣΕΠ
ΟΚΤ
ΝΟΕ
ΔΕΚ

12.9
12.9
14.2
17.0
20.9
25.4
27.8
27.7
24.9
21.0
17.5
14.5

16.1
16.2
17.6
20.4
24.5
29.2
31.8
31.8
28.8
24.9
21.1
17.7

8.9
8.7
9.7
11.8
15.2
19.4
22.7
22.9
20.2
16.7
13.5
10.6

22.0
24.6
26.0
29.0
35.5
41.4
44.0
41.4
39.0
37.6
31.2
26.0

0.5
0.0
1.0
4.0
7.5
11.5
14.0
15.5
12.2
9.5
4.0
2.0

74.0
73.7
72.2
68.4
64.1
56.8
49.4
52.5
59.6
69.1
73.3
74.3
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4.4
4.3
4.0
3.5
2.7
1.3
0.4
0.4
1.2
2.8
3.7
4.3

106.9
75.6
49.5
21.2
10.2
1.3
0.2
0.5
14.6
43.3
60.7
110.1

Μέση
ένταση
ανέμου σε
κόμβους

Διεύθυνση
ανέμου

9.1
9.6
9.0
7.7
7.1
8.5
12.4
11.7
10.0
8.5
7.5
9.0

Β
Β
Β
Β
Β
Β
Β
Β
Β
Β
Β
Β
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Πίνακας 2.1.2. Γενικά κλιματολογικά στοιχεία Σταθμού Ιεράπετρας

1,6-6,4

6,5-8,0

3.5
3.7
5.4
7.9
12.6
21.7
29.2
28.9
22.6
12.0
6.0
3.7

21.9
19.2
20.4
18.0
16.1
7.9
1.8
2.1
7.1
17.0
20.3
21.8

5.6
5.3
5.2
4.1
2.2
0.4
0.0
0.0
0.3
1.9
3.7
5.5

12.8
10.5
7.8
4.5
2.8
0.8
0.1
0.2
1.2
4.7
7.0
12.3

0.1
0.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

2.1
1.8
1.5
0.6
0.8
0.3
0.0
0.0
0.5
2.6
2.1
3.0

0.4
0.3
0.1
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.2
0..5
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2.3
2.9
2.6
2.0
1.4
0.6
0.7
0.3
0.5
2.3
4.0
2.1

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

MIN
<0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

ΑΝΕΜΟΙ

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ

0.1
0.2
0.1
0.2
0.1
0.0
0.0
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0

ΠΑΓΕΤΟΣ

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

ΔΡΟΣΟΣ

ΧΑΛΑΖΙ

ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ

ΧΙΟΝΙ

ΒΡΟΧΗ
12.8
10.4
7.8
4.5
2.8
0.8
0.1
0.1
1.2
4.7
6.9
12.3

ΟΜΙΧΛΗ

0,0-1,5

ΧΙΟΝΟΣΚΕΠΕΣ ΕΔΑΦΟΣ

ΙΑΝ
ΦΕΒ
ΜΑΡ
ΑΠΡ
ΜΑΙ
ΙΟΥΝ
ΙΟΥΛ
ΑΥΓ
ΣΕΠ
ΟΚΤ
ΝΟΕ
ΔΕΚ

ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ

Mήνας

ΝΕΦΩΣΗ (σε όγδοα)

ΜΕΣΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΣΗΜΕΙΩΘΗΚΕ:

MAX
<0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

>6Β

>8Β

5.0
4.6
4.5
3.5
2.7
4.8
9.8
7.9
5.5
4.4
2.9
4.9

1.1
0.7
0.6
0.5
0.2
0.6
1.4
1.1
0.4
0.4
0.5
0.8
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Μετεωρολογικές παράμετροι
Θερμοκρασία
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Μ. Σ. Ιεράπετρας, παρατηρούμε ότι ο θερμότερος μήνας στην περιοχή
είναι ο Ιούλιος με μέση τιμή 27,8οC και ακολουθεί ο Αύγουστος με 27,7οC, ενώ ο ψυχρότερος μήνας
είναι ο Ιανουάριος και ο Φεβρουάριος με μέση τιμή 21,9oC. (βλέπε Πίνακα. 2.1.1 και Σχήμα 2.1.1).
Το μέσο ετήσιο θερμοκρασιακό εύρος, για τον Μ. Σ. Ιεράπετρας είναι 14,9οC. Η υψηλότερη
θερμοκρασία που έχει καταγραφεί (απόλυτη μέγιστη), είναι τον Ιούλιο με 44,0οC και ακολουθούν ο
Αύγουστος και ο Ιούνιος με 41,4οC. Αντίστοιχα, ο ψυχρότερος μήνας σε απόλυτες τιμές είναι ο
Φεβρουάριος με 0,0οC.
Σχήμα 2.1.1. Μηνιαία διακύμανση θερμοκρασίας (Μ. Σ. Ιεράπετρας) και Σητείας
Μηνιαία διακύμανση της θερμοκρασίας
35.0

Μέση
Μέση μέγιστη

30.0

Μέση ελάχιστη

25.0

o

C

20.0
15.0
10.0
5.0
0.0
ΙΑΝ

ΦΕΒ

ΜΑΡ

ΑΠΡ

ΜΑΙ

ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ
Μήνας
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ΑΥΓ

ΣΕΠ

ΟΚΤ

ΝΟΕ

ΔΕΚ
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Βροχοπτώσεις
Το μέσο ετήσιο ύψος βροχής ανέρχεται σε 494,1 mm. Ο ξηρότερος μήνας είναι ο Ιούλιος με 0,2mm
μέσο ύψος βροχής και υγρότερος (βροχερότερος) ο Δεκέμβριος με 110,1 mm μέσο ύψος βροχής.
Σχήμα 2.1.2. Μέσο ύψος υετού σε mm
Μέσο ύψος βροχόπτωσης σε mm
120
110
100

Βροχόπτωση

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
ΙΑΝ

ΦΕΒ

ΜΑΡ

ΑΠΡ

ΜΑΙ

ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ

ΑΥΓ

ΣΕΠ

ΟΚΤ

ΝΟΕ

ΔΕΚ

Μ ήνας

Ατμοσφαιρική Υγρασία αέρα
Ο ατμοσφαιρικός αέρας περιέχει πάντα κάποια ποσότητα υδρατμών οι οποίοι αποτελούν την
ατμοσφαιρική υγρασία. Αυτή ασκεί αποφασιστική επίδραση στην πορεία του υδρολογικού κύκλου,
γιατί αποτελεί την πηγή τροφοδοσίας των ατμοσφαιρικών κατακρημνισμάτων. Επιπλέον επιδρά στην
εξάτμιση και διαπνοή των φυτών. Παρακάτω (σχήμα 2.1.3.) παρουσιάζεται η μηνιαία και εποχιακή
διακύμανση της ατμοσφαιρικής υγρασίας του αέρα, σύμφωνα με στοιχεία της Ε.Μ.Υ. για τον Μ. Σ.
Ιεράπετρας.

Μέση μινιαία σχετική υγρασία (Σητεία)
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Σχήμα 2.1.3 Μηνιαία διακύμανση θερμοκρασίας
Μέση Σχετική Υγρασία %
80

Μέση Σχετική Υγρασία

75
70
65
60
55
50
45
40
ΙΑΝ

ΦΕΒ

ΜΑΡ

ΑΠΡ

ΜΑΙ

ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ

ΑΥΓ

ΣΕΠ

ΟΚΤ

ΝΟΕ

ΔΕΚ

Μήνας

Από την αξιολόγηση των στοιχείων του σταθμού προκύπτει ότι ο υγρότερος μήνας είναι ο
Δεκέμβριος και ακολουθούν ο Ιανουάριος και ο Φεβρουάριος ενώ οι ξηρότεροι μήνες είναι ο Ιούλιος
και ο Αύγουστος. Παρατηρείται ότι οι βροχοπτώσεις παρουσιάζουν αντίστοιχη διακύμανση με την
υγρασία, δηλαδή οι μήνες που έχουν μέγιστο βροχόπτωσης έχουν και πολύ υψηλές τιμές σχετικής
υγρασίας, ενώ το αντίθετο παρατηρείται με την διακύμανση της θερμοκρασίας και σχετικής υγρασίας.
Άνεμοι
Οι άνεμοι επηρεάζουν σημαντικά την εξάτμιση του νερού από την επιφάνεια του εδάφους
συμβάλλοντας έτσι στη διαμόρφωση του υδρολογικού ισοζυγίου. Ο άνεμος εκτελεί, όπως και άλλοι
παράγοντες, το γεωλογικό του ρόλο με την διάβρωση, την μεταφορά και την απόθεση.
Από τα στοιχεία που έχουν καταγραφεί στον Μ. Σ. Ιεράπετρας προκύπτει, ότι στην περιοχή μελέτης
οι άνεμοι πνέουν όλο το χρόνο και είναι ασθενείς μέχρι μέτριοι. Η μέση ένταση τους κυμαίνεται από
7,1-12,4(κόμβοι) και η επικρατούσα διεύθυνση των ανέμων είναι Βόρεια σε όλη τη διάρκεια του έτους.
Στο παρακάτω σχήμα παρουσιάζονται στοιχεία του μετεωρολογικού σταθμού Ιεράπετρας της Ε.Μ.Υ.
που αφορούν στη μηνιαία διακύμανση της έντασης των ανεμών στην περιοχή.
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Σχήμα 2.1.4. Κατανομή μέσης έντασης ανέμων σε κόμβους (Μ. Σ. Ιεράπετρας 1956- 1997)
Μ. Σ. Ιεράπετρας
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Μέση ένταση ανέμου σε
κόμβους

ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ

Λοιπά καιρικά φαινόμενα
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Μ. Σ. Ιεράπετρας στην περιοχή επικρατούν οι μέσες τιμές νέφωσης (1,6
– 6,4) για τους περισσότερους μήνες. Οι μέσες τιμές νέφωσης σημειώνονται συχνότερα τους μήνες
Ιανουάριο και Δεκέμβριο με 21,9 και 21,8 μέρες ανά μήνα, αντίστοιχα και ακολουθεί ο Μάρτιος με 20,4
μέρες .
Υψηλές τιμές νέφωσης (6,5-8) σημειώνονται όπως είναι φυσικό τους μήνες Δεκέμβριο - Μάρτιο από
5,6 μέχρι 5,2 μέρες ανά μήνα.
Η εμφάνιση ομίχλης δεν είναι συχνό φαινόμενο στην περιοχή αυτή, με μέσο αριθμό 0,8 ημερών στις
οποίες σημειώθηκε ομίχλη. Επίσης στο Μ.Σ. Ιεράπετρας δεν εμφανίζεται παγετός αλλά ούτε και
σημειώνεται θερμοκρασία με τιμές χαμηλότερες από τους 0οC.
Οι καταιγίδες εμφανίζονται σε συνολική διάρκεια 15,3 ημερών το χρόνο, συχνότερα κατά τους μήνες
Οκτώβριο-Δεκέμβριο.
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2.1.2

Βιοκλιματικά στοιχεία

Σύμφωνα με στοιχεία των βιοκλιματικών χαρτών του Ιδρύματος Δασικών Ερευνών (Μαυρομάτης
1980), οι περιοχές μελέτης ανήκουν στον ημίξηρο βιοκλιματικό όροφο με ήπιο χειμώνα και μέση
ελάχιστη θερμοκρασία του ψυχρότερου μήνα Μ, 3°C <Μ<7°C και τμήμα του στον ίδιο βιοκλιματικό
όροφο με θερμό χειμώνα Μ>7°C. (βλέπε σχήμα 4.1.5)
Ο χαρακτήρας του βιοκλίματος είναι έντονος θερμο-μεσογειακός με αριθμό βιολογικά ξηρών ημερών
125<Χ<150.
3.1

Μορφολογία και τοπίο

Το μεγαλύτερο τμήμα του νησιού της Κρήτης είναι ορεινό. Τα βασικά ορεινά συγκροτήματα που
συναντώνται από τα δυτικά είναι τα Λευκά Όρη (2.454m), στο κεντρικό τμήμα ο Ψηλορείτης ή Ίδη
(2456m) και στα ανατολικά το όρος Δίκτη (1.476m). Προς τα δυτικά και νότια οι υπώρειες των ορέων
είναι απότομες και φτάνουν με μεγάλη κλίση προς τη θάλασσα, ενώ προς τα βόρεια του νησιού το
ανάγλυφο είναι πιο ήπιο και λοφώδες (πεδιάδες Χανίων, Ρεθύμνου και Μαλίων). Η μεγαλύτερη
πεδιάδα είναι η πεδιάδα Μεσσαράς στο νότιο-κεντρικό τμήμα της Κρήτης, ενώ στο νοτιοανατολικό
βρίσκεται η πεδιάδα της Ιεράπετρας. Υπάρχουν τέλος αρκετά οροπέδια τα κυριότερα των οποίων είναι
του Ομαλού και του Λασιθίου.
Το υδρογραφικό δίκτυο είναι πυκνό στο δυτικό τμήμα του νησιού, ενώ στο ανατολικό δεν είναι
ιδιαίτερα ανεπτυγμένο. Το απότομο ανάγλυφο και η συχνή εναλλαγή διαπερατών– αδιαπέρατων
σχηματισμών, σε συνδυασμό με το μικρό εύρος του νησιού, έχει εννοήσει το σχηματισμό χειμάρρων
και την εμφάνιση πηγών και όχι το σχηματισμό μεγάλων ποταμών.
4.3

Γεωλογία

4.3.1

Γενική Γεωλογική Δομή της Κρήτης.

Η γεωλογική δομή της Κρήτης είναι ιδιαίτερα σύνθετη και αποτελείται από πετρώματα τόσο
προαλπικά και αλπικά, όσο και από μεταλπικά. Το σύνολο των προαλπικών και απλικών
σχηματισμών εντοπίζονται κυρίως του ορεινούς όγκους που αναπτύσσονται στο νησί της Κρήτης, ενώ
οι λεκάνες που δημιουργούνται ανάμεσα στους ορεινούς όγκους καλύπτονται από μεταλπικά ιζήματα.
Α. Αλπικά – Προαλπικά Πετρώματα.
Το σύνολο των προαλπικών και αλπικών πετρωμάτων εντάσσονται σε διάφορες τεκτονικές ενότητες
οι οποίες διατάσσονται η μια πάνω στην άλλη σχηματίζοντας έτσι μια δομή από διάφορα τεκτονικά
καλύμματα. Το σύνολο των καλυμμάτων μπορεί να διακριθεί σε δύο κατηγορίες, τα ανώτερα και τα
κατώτερα. Η διαφοροποίηση τους έγκειται στο ότι τα κατώτερα καλύμματα δέχθηκαν κατά το Άνω
Ολιγόκαινο – Κάτω Μειόκαινο την επίδραση μιας παραμόρφωσης σε συνθήκες Υψηλής Πίεσης –
Χαμηλής Θερμοκρασίας.
Α.1. Κατώτερα Τεκτονικά Καλύμματα
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Τα κατώτερα τεκτονικά καλύμματα που διακρίνονται στο νησί είναι τρία. Η στρωματογραφική τους
ακολουθία από την βάση προς την οροφή είναι η ακόλουθη:
(α) το Κάλυμμα των Πλακωδών ασβεστόλιθων (Κρήτης – Μάνης) που αποτελείται από νηρητικά
και πελαγικά ανθρακικά κυρίως πετρώματα. Στην βάση του καλύμματος αυτού συναντιούνται
σχιστόλιθοι και κλαστικά ιζήματα Περμικής ηλικίας. Ακολουθούν σε στρωματογραφική ασυμφωνία
Άνω Περμικής ηλικίας νηρητικοί ασβεστόλιθοι και δολομίτες (στρώματα Φόδελε), τους οποίους
διαδέχονται κλαστικοί ασβεστόλιθοι και δολομίτες (στρώματα Σισσών) ηλίκας Σκυθίου. Πάνω από
αυτά τα στρώματα παρατηρείται ένας δολομιτικός σχηματισμός Νορίου ηλικίας και μέχρι το Μέσο
Ιουρασικό έως και το Ηώκαινο παρατηρούνται αποθέσεις πλακωδών ασβεστόλιθων με πυριτικές
ενστρώσεις και κονδύλους. Τέλος η σειρά κλείνει με την απόθεση του φλύσχη Ολιγοκαινικής ηλικίας.
(β) το Κάλυμμα του Τρυπαλίου, εμφανίζεται στην περιοχή της Δυτικής Κρήτης, πάνω από το
Κάλυμμα των Πλακωδών Ασβεστόλιθων και αποτελείται από ανακρυσταλλωμένα ανθρακικά
κροκαλοπαγή και δολομίτες Τριαδικής έως και Κάτω Ιουρασικής ηλικίας,
(γ) το Κάλυμμα των Φυλλιτών – Χαλαζιτών, είναι υπερκείμενο των δύο παραπάνω καλυμμάτων και
αποτελείται από δύο τμήματα. Το ανώτερο στο οποίο εμφανίζονται φυλλίτες - σχιστόλιθοι, χαλαζίτες,
μάρμαρα και μεταηφαστεικά πετρώματα και το κατώτερο που αποτελείται από μετα-γραουβάκες,
χαλαζίτες, σχιστόλιθούς, δολομίτες και εβαπορίτες. Η ηλικία του θεωρείται Περμική έως Άνω Τριαδική.
Α.2. Ανώτερα Τεκτονικά Καλύμματα
Τα πετρώματα στα ανώτερα καλύμματα εντάσσονται στις ζώνες της Τρίπολης και της Πίνδου και
αποτελούν την συνέχεια προς νότο των καλυμμάτων των ζωνών της ηπειρωτικής Ελλάδας. Πάνω από
αυτές τις ενότητες βρίσκονται τεκτονικά τοποθετημένες κάποιες άλλες των οποίων το γεωτεκτονικό
καθεστώς δεν είναι πλήρως εξακριβωμένο.
(α) το Κάλυμμα της Τρίπολης, εμφανίζεται στο νησί με την ακόλουθη στρωματογραφική κολώνα.
Στην βάση του παρατηρούνται Μέσο – Άνω Τριαδικοί αργιλικοί σχιστόλιθοι και κλαστικά πετρώματα
(Ραβρούχα στρώματα), ακολουθεί με ασυμφωνία η ανθρακική νηρητική σειρά Μεσοζωικής ηλικίας και
η σειρά κλείνει με φλύσχη Άνω Ηωκαίνου. Οι ανθρακικοί σχηματισμοί της Τρίπολης είναι έντονα
καρστικοποιημένοι και αποτελούν τους κύριους υδροφορείς του νησιού.
(β) το Κάλυμμα της Πίνδου, στην Κρήτη εμφανίζεται με Τριαδικά – Ιουρασικά, πελαγικά ιζήματα
(ραδιολαρίτες, κερατόλιθους, ασβεστόλιθους), τον Πρώτο φλύσχη του Ανώτερου Κρητιδικού,
πελαγικούς πλακώδεις ασβεστόλιθους Παλαιοκαινικής ηλικίας και τέλος τον φλύσχη ηλικίας
Παλαιοκαίνου – Ηωκαίνου.
(γ) Πάνω από το κάλυμμα της Πίνδου βρίσκονται τεκτονικά τοποθετημένες και ανακατεμένες μεταξύ
τους διάφορες ενότητες (Βατού, Μιάμου, Άρβης, Σπηλαίου και Πρέβελης) το σύνολο των οποίων
αποτελούν ένα Τεκτονικό Mélange.
(δ) Τέλος τα τεκτονικά καλύμματα της Κρήτης κλείνουν με το Κάλυμμα των Αστερουσίων και των
Οφιολίθων. Το κάλυμμα των Αστερουσίων αποτελείται από μεταμορφωμένα πετρώματα, Άνω
Κρητιδικής ηλικίας, κυρίως αμφιβολίτες, χαλαζίτες, γνεύσιους και σχιστόλιθους, ενώ οι οφιόλιθοι από
σερπεντινίτες, περιδοτίτες και γάβρους.
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Σχήμα 4.3.1.: Το σύνολο των τεκτονικών καλυμμάτων της Κρήτης

Β. Μεταλπικά Πετρώματα
Τα μεταλπικά πετρώματα στην Κρήτη αποτελούνται από ιζήματα του Νεογενούς και του
Τεταρτογενούς, τα οποία έχουν αποτεθεί ασύμφωνα πάνω στο αλπικό και προαλπικό υπόβαθρο. Το
σύνολο των ιζημάτων μπορεί να διακριθεί σε διάφορες ενότητες, οι οποίες από την βάση προς την
οροφή είναι οι παρακάτω:
(α) Ενότητα Πρίνας. Αποτελεί τον κατώτερο σχηματισμό που έχει αποτεθεί ασύμφωνα πάνω στο
αλπικό υπόβαθρο. Αποτελείται από ασβεστολιθικά κορήμματα και κροκάλες καλά συγκολλημένα
μεταξύ τους. Το σύνολο των ιζημάτων έχει αποτεθεί σε ένα περιβάλλον υφάλμυρο έως ρηχής
θάλασσας. Χαρακτηριστικές εμφανίσεις αυτής της ενότητας εντοπίζονται στην περιοχή δυτικά της
Τύλισσου, στην περιοχή Μυλοποτάμου, βόρεια της Ιεράπετρας και στην περιοχή Τοπολίων δυτικά
από τα Χανιά.
(β) Ενότητα Τεφαλίου. Τα ιζήματα αυτής της ενότητας αποτέθηκαν με ασυμφωνία κατά το Ανώτερο
Σεραβάλλιο – Κατώτερο Τορτόνιο, πάνω στα πετρώματα του υποβάθρου ή πάνω στην ενότητα της
Πρίνας. Αποτελούνται από κλαστικά ιζήματα, κροκαλοπαγή, άμμους, αργίλους και φανερώνουν ένα
περιβάλλον κυρίως γλυκού ή υφάλμυρου νερού ή και θαλάσσιου. Αυτή η ενότητα συναντάτε κυρίως
στην κεντρική Κρήτη και στα Χανιά.
(γ) Ενότητα Βρυσών. Αποτελείται από βιοκλαστικούς υφαλογενείς – κοραλιογενείς ασβεστόλιθους
και εναλλαγές μαργών ρηχής θάλασσας. Η ενότητα αυτή βρίσκεται άλλες φορές σε ασυμφωνία με την
ενότητα του Τεφελίου και σε άλλες περιπτώσεις σε ασυμφωνία με τα πετρώματα του υποβάθρου.
(δ) Ενότητα Ελληνικού. Αποτελείται από μη θαλάσσια, κροκαλοπαγή, ποταμολιμναία και
λινοθαλάσσια ιζήματα με σώματα εβαποριτών και γύψων ηλικίας Μεσσηνίου.
(ε) Ενότητα Φοινικιάς. Αποτελείται από μαργαϊκά ιζήματα, αργίλους και διατομίτες ηλικίας
Πλειοκαίνου και βρίσκεται σε ασυμφωνία με τα Μειοκαινικά ιζήματα. Η εμφάνιση αυτών των ιζημάτων
εντοπίζεται στην περιοχή του Ηρακλείου και δυτικά των Χανίων.
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(στ) Ενότητα Αγίας Γαλήνης. Η ενότητα αυτή αποτέθηκε σύγχρονα με την ενότητα της Φοινικιάς.
Εμφανίζεται κυρίως στην περιοχή της Αγίας Γαλήνης Μεσσαράς και αποτελείται από μη θαλάσσια
κροκαλοπαγή και άμμους. Η απόθεση αυτών των ιζημάτων οφείλεται στην διαχωρισμό της λεκάνης
της Μεσσαράς από την περιοχή του Ηρακλείου, λόγω ανυψώσεως της δεύτερης η οποία και
προμήθευσε τα υλικά στην λεκάνη της Μεσσαράς.
Τέλος οι μεταλπικοί σχηματισμοί κλείνουν με τα τις Πλειστοκαινικές αποθέσεις των τεταρτογενών
θαλάσσιων αναβαθμίδων και ασβεστόλιθων, καθώς και των χερσαίων κροκαλοπαγών και άμμων που
εμφανίζονται στις νότιες και βόρειες ακτές του νησιού.
4.3.2

Γενική Γεωλογική Δομή της περιοχής.

Η γενική γεωλογία της περιοχής από όπου διέρχεται ο δρόμος αποτελείται στο μέγιστο μέρος από
σύγχρονες αλλουβιακές αποθέσεις και Πλειο – πλειστοκαινικά ιζήματα. Ειδικότερα με βάση το
γεωλογικό χάρτη του ΙΓΜΕ και τις νεότερες απόψεις για την γεωλογία της Κρήτης, η αρχή του δρόμου
βρίσκεται μέσα σε σύγχρονες αλλουβιακές αποθέσεις. Ειδικότερα στην ευρύτερη περιοχή κοντά στην
Παχιά Άμμο, εμφανίζονται γρανίτες, διαβάσες, βασαλτικές λάβες, πετρώματα τα οποία ανήκουν στο
Τεκτονικό melange ή στο κάλυμμα των Αστερουσίων. Το σύνολο των πετρωμάτων εμφανίζονται σαν
ολισθόλιθοι μέσα στα Μειοκαινικά ιζήματα της Λεκάνης της Ιεράπετρας. Μετά την περιοχή της Παχειάς
Άμμου ο δρόμος διέρχεται από Πλειοκαινικές μάργες και μαργαϊκούς ασβεστόλιθους.
Η ευρύτερη περιοχή μελέτης θεωρείται σαν μια ενεργή τεκτονικά περιοχή καθώς παρατηρούνται
ενεργά ρήγματα με κύριο αυτό της Ιεράπετρας. Η διεύθυνση του ρήγματος είναι ΒΑ – ΝΔ και ανυψώνει
την οροσειρά της Θρυπτής δημιουργώντας έτσι φαράγγι του Χα.

Σχήμα 4.3.2:. Φαράγγι Χα, όπου διακρίνεται το ρήγμα της Ιεράπετρας
Στην άμεση περιοχήέχουν καταγραφεί οι ακόλουθες εμφανίσεις γεωλογικών σχηματισμών.
Σύγχρονες αποθέσεις
Καλύπτουν όλες τις πεδινές περιοχές και τις πλαγιές των λόφων και προέρχονται από την
αποσάθρωση των περιβαλλόντων τις πεδινές εκτάσεις γεωλογικών στρωμάτων ή των στρωμάτων που
αποτελούν τον πυρήνα των λόφων, τις πλαγιές των οποίων καλύπτουν.
Έτσι όπου, ως περιβάλλοντα ή υποκείμενα γεωλογικά στρώματα, έχουμε σχιστοφυλλίτες, φλύσχη ή
μάργες, τα υλικά των σύγχρονων αποθέσεων είναι λεπτόκοκκα με υπεροχή της αργίλου, της
αργιλώδους άμμου και της αργιλοϊλύος, χωρίς φυσικά να λείπουν οι άμμοι, οι μικρές λατύπες και τα
χαλίκια, σε πολύ μικρότερη φυσικά αναλογία.
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Όπου τα περιβάλλοντα ή τα υποκείμενα γεωλογικά στρώματα είναι κροκαλοπαγή, ασβεστόλιθοι,
διαβάσες ή γρανίτες, τα υλικά των σύγχρονων αποθέσεων είναι αδρομερή με επικράτηση των άμμων
και των αμμοχάλικων με κροκάλες διαφόρων διαστάσεων.
Η αργιλική και η αργιλοαμμώδης φάση έχουν περιορισμένη συμμετοχή και αποτελούν σε μερικές
θέσεις το συγκολλητικό υλικό μεταξύ των αδρομερών στοιχείων.
Πλευρικά κορήματα και υλικά παλαιών αναβαθμίδων
Τις πλαγιές των ασβεστολιθικών λόφων και του γρανίτη καλύπτουν τα πλευρικά κορήματα, τα οποία
αποτελούνται κυρίως από θραύσματα αυτών των πετρωμάτων με πολύ μικρή συμμετοχή λεπτόκοκκων
υλικών.
Την πεδινή περιοχή του Αρχαιολογικού χώρου «Γουρνιά» και το μικρό υψίπεδο που υπάρχει
ανατολικά της Παχειάς Άμμου, καλύπτουν στρώματα παλαιών χερσαίων αναβαθμίδων, τα οποία
αποτελούνται από καλά συγκολλημένα κροκαλοπαγή.
Ορισμένοι ερευνητές κατατάσσουν αυτά τα κροκαλοπαγή στα κροκαλοπαγή της επικλύσεως, τα
οποία βρίσκονται κάτω από τα μαργαϊκά στρώματα.
Μαργαϊκοί ασβεστόλιθοι
Καλύπτουν τις κορυφές των λόφων, οι οποίοι αποτελούνται από τα Πλειοκαινικά στρώματα.
Είναι λευκοί, μαργαϊκοί, πλακώδεις έως μεσοστρωματώδεις και κερματισμένοι σε μέτριο βαθμό.
Πλειοκαινικά στρώματα
Αποτελούν τον κυρίαρχο γεωλογικό σχηματισμό της περιοχής της μελέτης, ο οποίος περιλαμβάνει τα
παρακάτω επιμέρους στρώματα.

Στρώματα μαργών, τα οποία αλλού είναι λευκά, αλλού υποκίτρινα με αργιλική ή αμμώδη υφή
και αποτελούν τα κυρίαρχα στρώματα της περιοχής της μελέτης. Μέσα σ’ αυτά τα στρώματα
έχουμε στρώσεις λεπτόκοκκης γύψου.

Στρώματα αργίλων, άμμων και ψαμμιτών, τα οποία εμφανίζονται τοπικά ως φακοειδείς
ενστρώσεις μέσα στα στρώματα των μαργών.

Λεπτά στρώματα κροκαλοπαγών με τη μορφή ενστρώσεων μέσα στα ανώτερα στρώματα των
μαργών.
Τα Πλειοκαινικά στρώματα έχουν στο σύνολό τους μια καλή διαγένεση και παραοριζόντια
στρωσιγένεια, με αποτέλεσμα να έχουν γενικά μια καλή συμπεριφορά στα υφιστάμενα πρανή των
εκσκαφών.
Εξαίρεση έχουμε στις περιοχές στις οποίες οι μάργες είναι αργιλικές, χωρίς ενστρώσεις ψαμμιτών ή
κροκαλοπαγών, αλλά κυρίως εκεί που έχουμε ενστρώσεις λεπτόκοκκης γύψου.
Κροκαλοπαγή της βάσης
Εμφανίζονται στην επαφή του υποβάθρου με τα επικείμενα Πλειοκαινικά στρώματα. Είναι αδρομερή
και συνεκτικά με μικρές αποστρογγυλευμένες κροκάλες ασβεστολιθικής, δολομιτικής και ψαμμιτικής
σύστασης.
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Στρώματα Φλύσχη
Ανήκουν στην υποζώνη Τριπόλεως και αποτελούνται κυρίως από αργιλικούς σχιστολίθους και
ψαμμίτες σε εναλλασσόμενα στρώματα.
Άνω-Κρητιδικοί ασβεστόλιθοι
Ανήκουν στο γεωλογικό υπόβαθρο της περιοχής, είναι παχυστρωματώδεις, σκοτεινότεφροι έως
μαύροι.Όπου διασχίζονται από τους Πλουτωνίτες είναι λευκοί, κοντά στην επαφή, λόγω
δευτερογενούς μεταμόρφωσης και είναι στο σύνολό τους αρκετά σπασμένοι.
Σχιστοφυλλίτες
Εμφανίζονται μόνον σε μία θέση, η οποία βρίσκεται στη βάση της Ανατολικής πλευράς του λόφου
πάνω στον οποίο υπάρχει ο Αρχαιολογικός χώρος και ανήκουν στο υπόβαθρο της περιοχής ενώ
αποτελούνται κυρίως από σερικιτικούς σκοτεινότεφρους σχιστοφυλλίτες.
Ενστρώσεις διαβάση και ανδεσίτη
Αποτελούν παλαιότερες διεισδύσεις μέσα στα στρώματα των σχιστοφυλλιτών, με αποτέλεσμα να
έχουν υποστεί μια μικρή μεταμόρφωση επιζώνης, όπως και οι σχιστοφυλλίτες.
Πλουτώνειες διεισδύσεις, γρανίτη, διορίτη
Επειδή η επαφή γρανίτη – ασβεστολίθων έχει καλυφθεί από πλευρικά κορήματα (θραύσματα και
αποσαθρώματα των δύο πετρωμάτων) και υπολείμματα μάργας, είναι δύσκολο να προσδιοριστεί σε
ποιο ακριβώς σημείο βρίσκεται η επαφή.
Οι γεωλογικοί σχηματισμοί που συναντώνται στην περιοχή μελέτης, όπως φαίνεται και στο
απόσπασμα του γεωλογικού χάρτη (φύλλο Ιεράπετρα κλίμακα. 1:50.000 ΙΓΜΕ 1955) από τους
βαθύτερους ορίζοντες προς τους νεότερους είναι:
Πέρμιο ή Λιθανθρακοφόρο
Πλακώδεις κρυσταλλικοί ασβεστόλιθοι, συνήθως υποκύανοι με λεπτές διαστρώσεις ή βολβούς από
λεπτόκοκκους πυριτιόλιθους.
Πέρμοτριαδικό
Κοιτάσματα γύψου ανυδρίτου εντός των κατώτερων οριζόντων του φυλλιτικού συστήματος.
Φυλλίτες, κυρίως σερικιτικοί, σκοτεινότεφροι, υποπράσινοι ή βυσινόχροες σε διάφορα στάδια
μεταμόρφωσης. Περιέχουν κατά θέσεις ενστρώσεις ψαμμιτών, χαλαζιτών, κροκαλοπαγών
σκοτεινόχροων πλακωδών κρυσταλλικών ασβεστολίθων και δολομιτών. Κατά περιοχές εγκλείουν
σημαντικά σώματα εκρηξιγενών πετρωμάτων (διαβάσεις). Στους κατώτερους ορίζοντες του
συστήματος αυτού και κοντά στο χωριό Σφάκα, βρέθηκε το ασβεστοφύκος Mizzia velebitana Schubert
που χαρακτηρίζει το Πέρμιο της Ανατολικής Μεσογείου.
Ασβεστόλιθοι κρυσταλλικοί λεπτοστρωματώδεις, στους ανώτερους ορίζοντες του φυλλιτικού
συστήματος.
Τριαδικό
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Δολομίτες τεφροί σκοτεινότεφροι ή μαύροι, βιτουμενώδους οσμής, ενίοτε ωολιθικοί ή κρυσταλλικοί
κατά θέσεις. Εμφανίζονται συνήθως κατά συμπαγείς μάζες, ενώ σπανιότερα παχυστρωματώδεις έως
μεσοστρωματώδεις.
Ανώτερο Κρητιδικό
Ασβεστόλιθοι παχυστρωματώδεις σκοτεινότεφροι έως μαύροι, σπανιότερα τεφροί. Ενίοτε
εναλλάσσονται με τεφρούς ή σκοτεινότεφρους δολομίτες.
Μέσο-Ανώτερο Ηώκαινο
Φλύσχης υποζώνης Τρίπολης. Αργιλικοί σχιστόλιθοι, ψαμμίτες, κροκαλοπαγή με φακοειδείς
ενστρώσεις λατυποπαγούς ασβεστόλιθου. Ενίοτε περικλείει μικρά σώματα εκρηξιγενών πετρωμάτων.
Μειόκαινο
Κροκαλοπαγή εκπλύσεως της θάλασσας, αδρομερή και συνεκτικά. Κροκάλες από ασβεστόλιθους,
δολομίτη, φλύσχη, κερατόλιθο και ενίοτε από πρασινόλιθους.
Μαργαϊκοί ασβεστόλιθοι.
Μη διαχωριζόμενοι θαλάσσιοι σχηματισμοί από μάργες, ψαμμίτες, κροκαλοπαγή κ.α.
Πλειόκαινο
Μάργες λευκές ή υποκίτρινες.
Λευκοί μαργαϊκοί ασβεστόλιθοι.
Πλειόκαινο αδιαίρετο. Θαλάσσιοι και λιμνοθαλάσσιοι σχηματισμοί από μάργες, αργίλους, ψαμμίτες
κ.α. Τα κατώτερα στρώματα είναι λιμνοθαλάσσιας φάσης, ενώ τα ανώτερα είναι θαλάσσιας.
Πλειστόκαινο
Πλευρικά κορήματα συγκεκολημμένα.
Ποτάμια αναβαθμίδα 20-25 m. Χειμαρρώδεις αποθέσεις κυρίως από μεγάλες ή πολύ μεγάλες
κροκάλες, ερυθρές ή τεφρές άμμους και άλλου υλικού ποικίλης σύστασης από μεταφορά
Ποτάμια αναβαθμίδα 3 m. Κροκαλοπαγή κυρίως ασβεστολιθικά από κροκάλες μικρού μεγέθους.
Θαλάσσια αναβαθμίδα 5-10 m. Ψαμμίτες παράκτιοι, κροκαλοπαγή.
Ολόκαινο
Πλευρικά κορήματα και κώνοι κορημάτων.
Σύγχρονες προσχώσεις.
4.3.3

Τεκτονική

Η τεκτονική εξέλιξη της Κρήτης είναι το αποτέλεσμα της αλπικής συμπιεστικής τεκτονικής και του
μεταγενέστερου νεοτεκτονικού εφελκυσμού.
Αλπική Τεκτονική
Στο τέλος Ηωκαίνου με αρχές Ολιγοκαίνου συνέβη το κύριο τεκτονικό γεγονός που επηρέασε όλα τα
ανώτερα τεκτονικά καλύμματα και προκάλεσε την επώθηση των διαφόρων ενοτήτων προς τα δυτικά
και την δημιουργία του Τεκτονικού Μelange. Στο ανώτερο Ολιγόκαινο η φορά της τοποθέτησης των
καλυμμάτων στράφηκε προς τα νότια. Η μεταβολή αυτή πιθανώς να οφείλεται στην αλλαγή που
συνέβη στην σχετική κίνηση ανάμεσα στην Αφρική και την Ευρασία. Η τεκτονική αυτής της περιόδου
επηρέασε όλα τα καλύμματα της Κρήτης προκαλώντας την υποβύθιση και μεταμόρφωση των
κατωτέρων καλυμμάτων και την επανοτοποθέτηση με ανάστροφα ρήγματα των ανώτερων
καλυμμάτων. Στην αρχή του Μειόκαινου τα πετρώματα της Κρήτης επηρεάστηκαν από μια βορράνότου ηπειρωτική έκταση με αποτέλεσμα την δημιουργία κανονικών ρηγμάτων που κερμάτισαν το
σύνολο των καλυμμάτων της Κρήτης και συντελέσαν στην δημιουργία των πρώτων συντεκτονικών
λεκανών.
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Μεταλπική Τεκτονική
Κατά την διάρκεια του Νεογενούς έως σήμερα η Κρήτη επηρεάστηκε και επηρεάζεται κυρίως από
εφελκυστική τεκτονική. Αποτέλεσμα αυτού του γεωτεκτονικού καθεστώτος είναι η δημιουργία τριών
γενιών κανονικών ρηγμάτων. Η πρώτη γενεά αποτελείται από ρήγματα με διεύθυνση ανατολή – δύση,
τα οποία έλαβαν χώρα κυρίως κατά την περίοδο του Μέσο έως Άνω Μειόκαινου και η δημιουργία τους
οφείλεται σε εφελκύστηκες τάσεις διεύθυνσης Βορά – Νότου. Στο τέλος του Μεσσηνίου – Μέσου
Πλειόκαινου δημιουργηθήκαν τα ρήγματα της δεύτερης γενιάς με διεύθυνση βορά – νότου, τα οποία
προκάλεσαν και σημαντική ανύψωση ορισμένων περιοχών και ταυτόχρονα την δημιουργία των
λεκανών του Ηρακλείου, της Ιεράπετρας και του Καστελίου Χανίων. Στο τέλος του Πλειόκαινου
δημιουργούνται τα ρήγματα της τρίτης γενιάς, τα οποία είναι κάθετα μεταξύ τους και δημιουργούν
λεκάνες με διεύθυνση ΒΑ-ΝΔ και ΒΔ-ΝΑ. Το γεωτεκτονικό καθεστώς που επικρατεί στην Κρήτη από το
τέλος του Μειοκαίνου έχει σαν αποτέλεσμα την ανύψωση της Κρήτης και την ενίσχυση της
καρστικοποίησης των ανθρακικών πετρωμάτων με αποτέλεσμα την δημιουργία πολλών φαραγγιών,
σπηλιών και οροπεδίων.

4.3.4

Σεισμικότητα – κατηγορίες στρωμάτων

Ο Νέος Αντισεισμικός Κανονισμός (ΝΕ.Α.Κ.) κατατάσσει τη νήσο Κρήτη στη ζώνη σεισμικής
επικινδυνότητας ΙΙ. (βλ. ακόλουθο σχήμα)

Σχήμα 4.3.3. Χάρτης σεισμικής επικινδυνότητας
Η σεισμική επιτάχυνση του εδάφους υπολογίζεται από τη σχέση Α = α • g, όπου α = 0,16 για τη
ζώνη σεισμικής επικινδυνότητας Ι και g = επιτάχυνση βαρύτητας.
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Τα γεωλογικά στρώματα, τα οποία συμμετέχουν στη γεωλογική δομή της περιοχής της μελέτης
κατατάσσονται στις παρακάτω κατηγορίες, σύμφωνα με τον πίνακα 2.5 του ΝΕ.Α.Κ.
Ασβεστόλιθοι, γρανίτες, διαβάσες, ανδεσίτες, κροκαλοπαγή, μάργες Κατηγορία Α
Μάργες μαλακές, φλύσχης, αργιλικοί σχιστόλιθοι
Κατηγορία Β
Αργιλικά αποσαθρώματα και μάργες με ενστρώσεις γύψου
Κατηγορία Γ
Όπως είναι γνωστό η Κρήτη βρίσκεται στη νότια καμπή του Ελληνικού τόξου και γειτονεύει με την
"Ελληνική τάφρο" η οποία αποτελεί το μέτωπο σύγκρουσης της Ευρωασιατικής και της Αφρικανικής
πλάκας. Η θέση αυτή της Κρήτης αποτελεί τη βασική αιτία του έντονου τεκτονικού τεμαχισμού με τα
τεράστια ρήγματα και τη μεγάλη σεισμικότητα που παρατηρούνται στο νησί και στη γύρω θαλάσσια
περιοχή. Οι τεκτονικές τάφροι που σχηματίστηκαν από μεγάλα ρήγματα συγκεντρώνουν στην περιοχή
τους πολλές σεισμικές εστίες. Οι κυριότερες τεκτονικές τάφροι του νησιού είναι του Ηρακλείου και της
Μεσσαράς, που αποτελεί προς νότο συνέχιση της πρώτης και φιλοξενεί τις περισσότερες σεισμικές
εστίες. Στο νομό Λασιθίου εντοπίζονται οι τεκτονικές τάφροι της Σητείας και της Ιεράπετρας. Όλοι
σχεδόν οι σεισμοί είναι τεκτονικοί μεταπτωσιγενείς. Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις όπως αυτή της
λεκάνης του Λασιθίου 10/10/72 όπου συμβαίνουν εγκατακρημνισιγενείς σεισμοί. Αυτοί οι σεισμοί
είναι μικροί (Μ<4,5), τοπικού χαρακτήρα και σπάνια προκαλούν βλάβες V βαθμού της κλίμακας
Mercalli-Sieberg. Από την κατανομή των επικέντρων των τελευταίων 80 ετών φαίνεται ότι τα
περισσότερα βρίσκονται στη θαλάσσια περιοχή νότια του νησιού και σε όλο το μήκος του. Οι εστίες
που βρίσκονται πάνω στο νησί είναι ολιγάριθμες με τους μεγαλύτερους σεισμούς στις δύο άκρες και
στις τεκτονικές τάφρους της Μεσσαράς, Ηρακλείου και Ιεράπετρας. Στον πίνακα 4.1.2-1
παρουσιάζονται χρήσιμα στοιχεία για τους σεισμούς μεγέθους μεγαλύτερου των 6,0 βαθμών της
κλίμακας Richter που έχουν καταγραφεί τα τελευταία 100 χρόνια στην ευρύτερη περιοχή του νομού
Λασιθίου. Τα στοιχεία αυτά είναι ιδιαίτερα χρήσιμα για την εκτίμηση της σεισμικής επικινδυνότητας
μιας περιοχής, γιατί η επικινδυνότητα συνδέεται με την τιμή και την περιοχή όπου παρατηρήθηκε η
μέγιστη σεισμική ένταση.
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Πίνακας 4.1.2-1 Σεισμοί μεγέθους μεγαλύτερου των 6,0 βαθμών της κλίμακας Richter που έχουν
καταγραφεί τα τελευταία 100 χρόνια στην ευρύτερη περιοχή του νομού Λασιθίου
4.4. Υδατικοί πόροι
Το Υδατικό Διαμέρισμα της Κρήτης αποτελεί το νοτιότερο διαμέρισμα και αποτελείται από την
ομώνυμη μεγαλόνησο μαζί με τα μικρά νησιά που βρίσκονται γύρω από αυτήν, με κυριότερα τη Γαύδο
και το Δία. Περιλαμβάνει τους νομούς Χανίων, Ρεθύμνης, Ηρακλείου και Λασιθίου. Η συνολική έκτασή
του είναι 8.336km2.
4.4.1 Υδρολογικά στοιχεία
Επιφανειακά νερά. Σύμφωνα με τις καταγραφές της _ιεύθυνσης Υδατικού δυναμικού και Φυσικών
Πόρων του Υπουργείου Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας υδρογραφικά η περιοχή μελέτης
κατατάσσεται στο υδατικό διαμέρισμα της Κρήτης (κωδικός διαμερίσματος 13), στις υδατικές λεκάνες
(από δυτικά προς ανατολικά):
Υδατική λεκάνη με το χαρακτηρισμό "Υπόλοιπα" (κωδικός λεκάνης 99) η οποία περιλαμβάνει σχεδόν
ολόκληρο το νομό Λασιθίου
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Υδατική λεκάνη του Πετρά (κωδικός λεκάνης 70) που ουσιαστικά περιλαμβάνει την λεκάνη
απορροής του χειμάρρου Παντέλη.
Στο σχήμα 4.1.3-1 παρουσιάζεται το υδρογραφικό δίκτυο της ευρύτερης περιοχής. Η ζώνη διέλευσης
της οδού τέμνει εγκάρσια πολλά υδατορέματα εποχιακής ροής με λεκάνες που εκτείνονται στα γύρω
ορεινά. Η αυτοψία έδειξε ότι τα ρέματα έχουν έντονη χειμαρρικότητα με σημαντικό φορτίο φερτών
υλών. Τα σημαντικότερα ρέματα είναι το ρέμα Χας στην περιοχή της Παχειάς Άμμου, το ρέμα Χαβγάς
στο Καβούσι, το ρέμα Φαράγγι μεταξύ Λάστρου και Σφάκας, το ρέμα Κουδουμής δυτικά της
Τουρλωτής και το ρέμα Κοινοπόταμος ανατολικά της Τουρλωτής.
Υπόγεια νερά. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην περιοχή μελέτης, από υδρογεωλογική άποψη, παρουσιάζει
η καρστική ενότητα της Σητείας. Περιλαμβάνει τους ορεινούς όγκους Θρύπτη-Ορνού και Ζάκρου,
συνολικής έκτασης 367 km2, που αποτελούνται από ανθρακικούς σχηματισμούς και, ειδικότερα, από
επιμέρους καρστικές ενότητες διαχωριζόμενες μεταξύ τους από αδιαπέρατα πετρώματα. Οι κυριότερες
πηγές που τροφοδοτούνται από το σύστημα είναι οι υφάλμυρες πηγές Μαλαύρας προς βορρά, οι
πηγές Σταυροχωρίου-Πευκών και Αγίου Γεωργίου προς νότο για το επιμέρους σύστημα ΘρύπτηΟρνού, συνολικής ετήσιας παροχής 14 hm3, και οι πηγές Ζάκρου και Ζου για το επιμέρους ανατολικό
σύστημα του Ζάκρου, ετήσιας εκφόρτισης περί τα 6 hm3. Οι συνολικές διακινούμενες ποσότητες
υπόγειων νερών από τα επιμέρους συστήματα ανέρχονται σε 125 hm3/έτος, δηλαδή περί τα 4 m3/s.
Εκτιμάται τέλος ότι νερά των παραπάνω συστημάτων τροφοδοτούν και μέρος της υδροφορίας των
νεογενών και προσχωματικών αποθέσεων. Η ποσότητα αυτή αντιστοιχεί σε κατείσδυση 1 m3/s ανά
90 km2 ανθρακικών σχηματισμών του καρστικού συστήματος.
Το Χωροταξικό Σχέδιο της Περιφέρειας προβλέπει για τους Υδατικούς Πόρους την ολοκλήρωση δύο
μεγάλων υδραυλικών έργων Ενιαίας Διακίνησης και Διαχείρισης του Υδατικού Δυναμικού ανά
υδρογεωλογική λεκάνη κατά μήκος των βορείων ακτών της Κρήτης, από τα δυτικά έως και την περιοχή
Αγίου Νικολάου. Στους προγραμματισμούς νέων έργων, για την κάλυψη αναγκών άρδευσης και
ύδρευσης, του βορείου άξονα έχει ενταχθεί η δημιουργία των δύο μεγάλων ταμιευτήρων Βαρσαμιώτη
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Σχήμα 4.1.3-1 Το υδρογραφικό δίκτυο
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και Αποσελέμη και η ολοκλήρωση του μεγάλου φράγματος των Ποταμών, Αμαρίου και η προώθηση των
ήδη μελετημένων φραγμάτων Αλικιανού, Δίδυμου Σεμπρωνιώτη
Στον νότιο άξονα, τα μεγάλα αρδευτικά φράγματα που βρίσκονται σε διαδικασία υλοποίησης
(Φανερωμένης, Ινίου, Πλακιώτισσας) πρέπει να ολοκληρωθούν, με την διάθεση των κατάλληλων
χρηματοδοτήσεων για την αποκατάσταση των ευαίσθητων τοπίων. Πέραν αυτών, ως κατεύθυνση, θα
πρέπει να δοθεί έμφαση στις δυνατότητες για διαχείριση του υδάτινου δυναμικού στην κλίμακα του
τόπου και του τοπίου, με διερευνήσεις για αξιοποίηση, σε μικρότερα χωρικά σύνολα, των πλούσιων
υδατικών πόρων και την κατά το δυνατό ισόρροπη κατανομή τους στο σύνολο του χώρου της
Περιφέρειας (πεδινό, ημιορεινό και ορεινό, σε συνδυασμό με την πολυκαλλιέργεια και την επιστροφή της
αγροτικής παραγωγής σε παραδοσιακά προϊόντα). Οι λοιπές γεωργικές περιοχές, μπορούν να
καλυφθούν είτε με Λιμνοδεξαμενές είτε με εμπλουτισμό των υπόγειων υδροφορέων από τους οποίους
αντλείται σήμερα αρδευτικό νερό.
4.5

Οικοσυστήματα / Χλωρίδα

4.5.1

Οικοσυστήματα

Παρακάτω γίνεται μια σύντομη παρουσίαση των οικοσυστημάτων της ευρύτερης περιοχής όπως
συναντώνται από την ακτή έως τις ημιορεινές και ορεινές περιοχές. Στην ευρύτερη περιοχήυπάρχουν
κυρίως θαμνώδη φρυγανικά οικοσυστήματα.
Δασικά Οικοσυστήματα
Η Κρήτη δεν χαρακτηρίζεται από ευρείες εκτάσεις δασικών οικοσυστημάτων. Το γεγονός αυτό οφείλεται
κυρίως στις έντονες ανθρωπογενείς πιέσεις που λαμβάνουν χώρα από το απώτατο παρελθόν. Όπως σε
κάθε νησί, οι χερσαίοι φυσικοί πόροι είναι περιορισμένοι και ο βαθμός εκμετάλλευσης-υποβάθμισης
των δασικών οικοσυστημάτων ήταν συνεχώς μεγαλύτερος από αυτόν της φυσικής ανόρθωσής τους. Στο
γεγονός αυτό συνέβαλαν και οι δυσμενείς επικρατούσες εδαφοκλιματικές συνθήκες. Οι κύριες πιέσεις
που δέχτηκαν τα δασικά οικοσυστήματα ήταν κυρίως οι πυρκαγιές, η υλοτομία και η υπερβόσκηση.
Σήμερα, η υπερβόσκηση αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες πιέσεις των χερσαίων οικοσυστημάτων στη
Κρήτη. Ο συνδυασμός της υπερβόσκησης και της διάβρωσης των εδαφών έχει οδηγήσει πολλές
περιοχές στο στάδιο της ερημοποίησης με αποτέλέσμα να έχουν προκληθεί μόνιμες και μη
αναστρέψιμες επιπτώσεις στα χερσαία οικοσυστήματα. Περιοχές δηλαδή οι οποίες εντάσσονται σε
φυτοκοινωνικές διαπλάσεις υψηλών θαμνώνων ή δένδρων εμφανίζονται σήμερα με χαμηλή θαμνώδη
και αραιή βλάστηση φρυγάνων με μικρή φυτοκάλυψη, με υψηλό ποσοστό αποκάλυψης μητρικού
πετρώματος και με έδαφος που έχει υποστεί σημαντική διάβρωση.
Όσον αφορά την περιοχή αναφέρεται ότι δεν υπάρχουν εκτεταμένα δασικά οικοσυστήματα στην
εγγύτερη περιοχή εκτός από τα μικρά δάση τραχείας πεύκης (Pinus brutia) της οροσειράς της Θρυπτής
τα οποία περιγράφονται παρακάτω. Με βάση τις καταγραφές του προγράμματος Χαρτογράφησης
οικοτόπων των περιοχών του δικτύου Natura 2000 (ΥΠΕΧΩΔΕ, 2002) περιγράφονται παρακάτω οι
δασικοί τύποι οικοτόπων που απαντώνται στην ευρύτερη περιοχή.
Μεσογειακά δάση πεύκης
Πρόκειται για εκτεταμένο πευκοδάσος μεσαίας φυτοκάλυψης με φρυγανικό υπόροφο στην δυτική και
νότια πλευρά της Θρυπτής.
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Τα βασικά είδη χλωρίδας είναι Pinus brutia, Calicotome villosa, Phomis lanata, Hypericum
empetrifolium, Asparagus aphyllus. Στον υπόροφο των πεύκων (Pinus brutia), χαρακτηριστικά είδη είναι
φρύγανα όπως τα Sarcopoterium spinosum και Coridothymus capitatus.
Όλα τα απομένοντα δάση θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικά την Κρήτη λόγω της μικρής έκτασης, πλέον
που καταλαμβάνουν στο νησί (5%). Το πευκόδασος στην περιοχή Θρυπτής είναι τμήμα του μεγάλου
δάσους πεύκων στην ανατολική Κρήτη, είναι δε μαζί με το πευκόδασος της Δίκτης από τα πιο σημαντικά
της Κρήτης. Στα πλαίσια των δειγματοληψιών του προγράμματος χαρτογράφησης των τύπων οικοτόπων
των περιοχών του δικτύου Natura 2000 καταγράφηκαν στον οικότοπο αυτό 5 ενδημικά μεταξύ των
οποίων τα Ebenus cretica και Campanula tubulosa.
Το πευκόδασος της περιοχής μελέτης δέχεται αρκετές ανθρώπινες δραστηριότητες (μελισσοκομείο,
υλοτομία, βόσκησης, σκουπιδότοποι) από κατοίκους της περιοχής. Ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε τέτοιο
οικότοπο είναι αυξημένος και έχει γνωστό οικολογικό ρόλο. Ωστόσο, η συχνότητά του έχει αυξηθεί λόγω
των πολλών δραστηριοτήτων και της έλλειψης οργανωμένου σχεδίου διαχείρισης του δάσους. Δύο
τμήματα του δάσους (Ορεινό, Θρυπτή) έχουν καεί σχετικά πρόσφατα σε δύο μεγάλες δασικές πυρκαγιές
το 1984 και το 1987. Η δυνατότητα της τραχείας πεύκης να αναγεννάται εύκολα μετά από πυρκαγιά θα
είχε εξασφαλίσει μέχρι τώρα την μερική τουλάχιστον αποκατάσταση της ζημιάς στο δάσος, εάν δεν
υπήρχε το φαινόμενο της παράνομης βοσκής.
Επίσης η αύξηση των ελαιώνων κινείται σε βάρος του πευκοδάσους στη νότια πλευρά της περιοχής. Η
κατάσταση διατήρησης θεωρείται καλή στη μισή έκταση του δάσους και μέτρια στην άλλη μισή.
Η δομή του οικοτόπου αποτελείται από έναν όροφο πεύκων (P. brutia), με ύψος 10-20 μ. και
φυτοκάλυψη 20-80%, από έναν όροφο μικρών πεύκων με ύψος 3 - 6 μ. και κάλυψη 5-20% από έναν
φρυγανικό όροφο με κάλυψη 30-60% και από έναν αραιό όροφο ποών (5%).
Θαμνώδη Οικοσυστήματα
Τα θαμνώδη οικοσυστήματα αποτελούν τα κυρίαρχα οικοσυστήματα της νήσου Κρήτης, τα οποία
εκτείνονται από τις παραλιακές περιοχές μέχρι την υποαλπική ζώνη των ορεινών όγκων.
Διακρίνονται σε δύο υποκατηγορίες στα φυσικά θαμνώδη οικοσυστήματα και στα υποβαθμισμένα πρώην δασικά - οικοσυστήματα. Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν εκείνα τα οποία οφείλουν την ύπαρξή
τους στις επικρατούσες βιοκλιματικές συνθήκες ενώ στη δεύτερη ανήκουν εκείνα τα οποία έχουν
προέλθει λόγω της ισχυρής υποβάθμισης από ανθρωπογενείς δραστηριότητες. Σημαντικά θαμνώδη
οικοσυστήματα στην ευρύτερη περιοχή, κυρίως στις πλαγιές των λόφων και των βουνών, είναι τα
φρυγανικά οικοσυστήματα και οι θαμνώνες με ελιές και χαρουπιές.
Περιγράφονται παρακάτω τα θαμνώδη οικοσυστήματα που απαντώνται στην ευρύτερη περιοχή,
λαμβάνοντας υπόψη τις καταγραφές του προγράμματος χαρτογράφησης οικοτόπων των περιοχών σε
γειτονικές περιοχές του δικτύου Natura 2000 (GR 4320005).
Φρύγανα
Τα φρύγανα είναι ο οικότοπος που καταλαμβάνει τη μεγαλύτερη έκταση στην Κρήτη. Είναι σχετικά
πλούσια χλωριδικά οικότοποι τόσο σε ξυλώδη όσο και σε ποώδη είδη.
Κρητικοί σχηματισμοί Euphorbio-Verbascion
Πρόκειται μικρή έκταση οροφρυγάνων κοντά στις κορυφές των βουνών. Τα οροφρύγανα
καταλαμβάνουν την τοποθεσία γύρω στην κορυφή της Θρυπτής. Η σπουδαιότητα των οροφρυγάνων της
Κρήτης προέρχεται από τον Κρητικό «ενδημισμό» του οικοτόπου. Έχουν καταγραφεί 6 ενδημικά (Tulipa
cretica, Centaurea idaea) και 1 προστατευόμενο είδος (Arum creticum).

27

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Τα χαρακτηριστικά είδη χλωρίδας είναι τα Euphorbia acanthothamnos, Berberis cretica, Daphne
sericea, Coridothymus capitatus, Sarcopoterium spinosum, Helichryssum microphyllum.
Στα οροφρύγανα της Θρυπτής η βόσκηση των αιγοπροβάτων έχει επιπτώσεις τόσο στη δομή όσο στη
χλωριδική τους σύνθεση. Η κατάσταση διατήρησής του οικοτόπου θεωρείται καλή έως άριστη. Ο
οικότοπος αποτελείται από έναν όροφο χαμηλών θάμνων με κάλυψη 25-60% και έναν αραιό όροφο
πόων (<5%).
Φρύγανα με Sarcopoterium, spinosum
Φρύγανα μεσαίας και υψηλής ποικιλότητας σε μεγάλο μέρος της περιοχής.
Μεσαίου ύψους θερμομεσογειακούς θαμνώνες πρίνου με παρουσία φρυγανικών ειδών
Χαρακτηριστικά είδη του οικοτόπου αυτού είναι τα Quercus coccifera, Rhamnus lycioides ssp oleoides,
Cistus creticus, Sarcopoterium spinosum.
Οι πρινώνες μεσαίου ύψους μέχρι 2 μ. καταλαμβάνουν τοποθεσίες στη βόρεια πλευρά της Θρυπτής
κυρίως σε απότομες πλαγιές. Ο οικότοπος προέρχεται από την υποβάθμιση πριν πολλών χρόνων
δασών στην περιοχή. Σε δειγματοληψίες στον οικότοπο αυτό στη περιοχή έχουν καταγραφεί 7 ενδημικά
είδη (όπως Valeriana azarifolia, Crepis cretica) και 1 προστατευόμενο (Ophrys lutea).
Η δομή του οικοτόπου αποτελείται από έναν όροφο θάμνων με επικράτηση το πουρνάρι με ύψος μέχρι
2μ. και φυτοκάλυψη 40-80% και αραιό όροφο πόων (<5%). Η βόσκηση αιγοπροβάτων σε όλη την
περιοχή έχει επιπτώσεις τόσο στη δομή όσο στη χλωριδική σύνθεση του οικοτόπου και η κατάσταση
διατήρησης του θεωρείται καλή έως μέτρια.
Μεσαίου ύψους θερμομεσογειακούς θαμνώνες σχίνου
Ο οικότοπος αυτός αναπτύσσεται από τα 10-100 μ. σε ασβεστολιθικά πετρώματα. Ο θαμνώνας
σχίνου καταλαμβάνει μια μικρή περιοχή στη Β. πλευρά της περιοχής κοντά στη θάλασσα. Σε
δειγματοληψίες στον οικότοπο αυτό στη περιοχή έχουν καταγραφεί 2 ενδημικά είδη (Phlomis lanata,
Teucrium microphyllum
Η βόσκηση αιγοπροβάτων επηρεάζει τη δομή και τη χλωριδική σύνθεση του οικοτόπου. Η κατάσταση
διατήρησης του θεωρείται μέτρια έως καλή.) Ο οικοτόπος αποτελείται από έναν όροφο θάμνων με
επικράτηση το σχίνο, με ύψος μέχρι 1,5 μ. και φυτοκάλυψη 40-80% και έναν αραιό όροφο πόων (<5%).
Θερμομεσογειακοί θαμνώνες αγριελιάς με παρουσία φρυγανικών ειδών
Οι σχηματισμοί με επικράτηση την αγριελιά στη Β. πλευρά της περιοχής πάνω από την Εθνική Οδό
και κοντά στη θάλασσα αποτελούν υπόλειμμα της κλιματικής βλάστησης Oleo-Ceratonion στη
θερμομεσογειακή ζώνη. Σε δειγματοληψίες στον οικότοπο αυτό στη περιοχή έχουν καταγραφεί 6
ενδημικά είδη (όπως Ebenus cretica, Cyclamen creticum). Τα χαρακτηριστικά είδη του οικοτόπου αυτού
στην περιοχή είναι τα Olea europaea var. sylvestris, Ceratonia siliqua και Pistacia lentiscus.
Αναπτύσσεται μεταξύ 10-900 μ σε ασβεστολιθικό πέτρωμα.
Ένα μεγάλο μέρος του οικοτόπου βρίσκεται σε μια ιδιαίτερα έντονη πλαγιά με σαθρό έδαφος και που
διακόπτεται από πολλές σάρες. Επίσης η συνεχής βόσκηση κατσικιών αρκετούς μήνες του χρόνου
επιβαρύνουν την κατάσταση διατήρησής του που θεωρείται μέτρια ως κακή.Η δομή του οικοτόπου
αποτελείται από:
1. Έναν όροφο υψηλών θάμνων με επικράτηση την αγριελιά και χαρουπιά με ύψος 3-5 μ. και
φυτοκάλυψη 20-40%,
2. Έναν όροφο χαμηλών θάμνων με φυτοκάλυψη 20-30% και
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3. Έναν αραιό όροφο ποών (< 5%).
Ελληνικά δάση Πρίνου
Πρόκειται για μεσαίας φυτοκάλυψης δενδρώδες μάτοραλ πρίνου με φρυγανικά είδη κοντά στο χωριό
Θρυπτή.
Η περιορισμένη έκταση δασών πρίνου στην Ελλάδα καθιστά τα Κρητικά ιδιαίτερης σημασίας. Ο
συγκεκριμένος οικότοπος καλύπτει τη βόρεια πλευρά της κορυφής της Θρυπτής. Σε δειγματοληψίες στον
οικότοπο αυτό στη περιοχή έχουν καταγραφεί 5 ενδημικά (Ebenus cretica, Crepis cretica) και 1
προστατευόμενο (Arum creticum). Τα χαρακτηριστικά είδη του οικοτόπου αυτού είναι τα Quercus
coccifera, Acer sempervirens, Rhamnus lycioides ssp oleoides, Phlomis lanata. Η βόσκηση
αιγοπροβάτων κατά ένα μεγάλο μέρος του έτους εμποδίζει την αναγέννηση των δένδρων σε
ικανοποιητικό βαθμό. Ωστόσο, η βόσκηση μειώνει δραστικά τον κίνδυνο πυρκαγιάς. Η κατάσταση
διατήρησης του οικοτόπου θεωρείται μέτρια έως καλή.
Η δομή του οικοτόπου αποτελείται από έναν όροφο υψηλών θάμνων–δένδρων με επικράτηση το
πουρνάρι με ύψος 4-10 μ. και φυτοκάλυψη 30-50% και έναν όροφο θάμνων με κάλυψη 30-60% και έναν
αραιό όροφο ποών (5%).
Σχηματισμοί με άρκευθους (δυτικοί πρόποδες της Θρυπτής)
Μεσαίας φυτοκάλυψης δενδρώδες θαμνώνας με θαμνοκυπάρισσους (Juniperus phoenicea) και
φρυγανικό υπόροφο κοντά στο φαράγγι του Χα. Αναπτύσσεται μεταξύ 170 – 300 μέτρων. Εκτός από το
θαμνοκυπάρισσο άλλα χαρακτηριστικά είδη χλωρίδας είναι τα Phlomis lanata, Rhamnus lycioides ssp
oleoides, Asparagus aphyllus. Σε δειγματοληψίες στον οικότοπο αυτό στη περιοχή έχουν καταγραφεί έξι
ενδημικά είδη χλωρίδας μεταξύ των οποίων τα Centaurea idaea, Teucrium alpestre.
Ο θαμνώνας αυτός βρίσκεται σε μια απότομη πλαγιά με σαθρό έδαφος στους πρόποδες ης δυτικής
πλευράς της Θρυπτής. Η δομή του οικοτόπου αποτελείται από έναν όροφο υψηλών θάμνων Juniperus
phoenicea με ύψος 3-5μ. και κάλυψη 30-60%, έναν όροφο χαμηλών θάμνων με κάλυψη 25-50% και έναν
όροφο ποών (< 5%).
Παραρεμάτιοι Οικότοποι
Στις όχθες των χειμάρρων και των μικρών ρεμάτων περιοδικής ροής της περιοχής αναπτύσσονται
χαρακτηριστικά παραποτάμια οικοσυστήματα. Στην περιοχή καταγράφονται οι παρακάτω τύποι:
Περιορισμένες συστάδες με πικροδάφνες κατά μήκος ρυακιών (Nerium oleander, Vitex agnuscastus, Rubus sanctus)
Ο οικότοπος καταλαμβάνει μικρές σε πλάτος κοίτες ρυακιών περιοδικής ροής. Σε δειγματοληψίες στον
οικότοπο αυτό στη περιοχή έχουν καταγραφεί 2 ενδημικά (Phlomis lanata, Cyclamen creticum). Η
γειτνίαση με καλλιέργειες και δρόμους καθιστά τον οικότοπο σχετικά επιβαρημένο από ανθρώπινες
δραστηριότητες (σκουπίδια, άντληση νερού) που δεν συμβάλλουν στην καλή διατήρηση του οικοτόπου.
Ο περιορισμένος σε έκταση οικότοπος αποτελείται από έναν όροφο υψηλών θάμνων με επικράτηση την
πικροδάφνη και λυγαριά φυτοκάλυψης 100% και λίγες πόες.
Βραχώδεις Οικότοποι
Στα απότομα βραχώδη πρανή και στους ασβεστολιθικούς γκρεμούς και στα φαράγγια της περιοχής
(φαράγγι Χα), αναπτύσσεται χαρακτηριστική χασμοφυτική βλάστηση. Οι τύποι οικοτόπων που έχουν
καταγραφεί στην περιοχή όπως περιγράφηκαν από τις καταγραφές του προγράμματος Χαρτογράφησης
των τύπων οικοτόπων είναι:
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Βαλκανικοί Λιθώνες
Οι σάρες της περιοχής Θρυπτής είναι χαρακτηριστικές με αραιή και τυπική βλάστηση. Χαρακτηριστικά
χλωριδικά είδη είναι τα Scutellaria hirta, Sedum litoreum ssp praesidis, Asplenium ceterach.
Ασβεστολιθικά βραχώδη πρανή με χασμοφυτική βλάστηση
Τα ασβεστολιθικά βραχώδη πρανή της Κρήτης με την τυπική χασμοφυτική βλάστηση αποτελούν έναν
ιδιαίτερα σημαντικό χλωριδικά οικότοπο με πολλούς ενδημισμούς. Στην περιοχή έχουν καταγραφεί 15
ενδημικά είδη όπως τα Petromarula pinnata και Valeriana asarifolia. Ο οικότοπος στην περιοχή του Ορ.
Θρυπτής, όπως και στις περισσότερες περιοχές της Κρήτης, είναι σε άριστη κατάσταση διατήρησης
λόγω της δύσκολης πρόσβασης και επομένως της απουσίας εξωτερικών παρεμβάσεων. Ο οικότοπος
έχει φυτοκάλυψη 15-30%. Τα χαρακτηριστικά είδη είναι χασμόφυτα και θάμνοι από τους γειτονικούς
οικοτόπους όπως το Pistacia lentiscus και τα Petromarula pinnata, Ptilostemon chamaepeuce,
Scorzonera cretica.
Θερμό-Μεσογειακές παραποτάμιες στοές (Nerio-Tamaricetea) και παραποτάμιες στοές της νότιο-δυτικής
Ιβηρικής Χερσονήσου (Securinegion tinctoriae).
Παράκτια Οικοσυστήματα
Έχει μήκος περίπου 1 χιλιόμετρο και το μέγιστο πλάτος της φτάνει τα 70 μέτρα. Ο προσανατολισμός της
είναι βόρειος-βορειοανατολικός και εκτίθεται στους συχνά πολύ ισχυρούς βόρειους και βορειοδυτικούς
ανέμους που επικρατούν στην περιοχή. Στο δυτικό άκρο της παραλίας υπάρχει ένα μικρό λιμανάκι
ανοικτό προς τα ανατολικά, το οποίο παρέχει προστασία από τους ανέμους. Οι οικισμοί Γούδουρας –
Ασπρόλιθος είναι μία εκτεθειμένη παραλία με ελαφρύ ως μέτριο κυματισμό, που όταν όμως οι καιρικές
συνθήκες είναι θυελλώδεις τα κύματα ξεπερνούν το 1 μέτρο σε ύψος.
Στο μεγαλύτερο μέρος της η παραλία είναι ομοιόμορφη με ομαλή κλίση μικρότερη από 3% και
υπόστρωμα μέτριας άμμου. Στο ανατολικότερο όμως άκρο της τα ιζήματα είναι αδρότερα (λεπτό χαλίκι).
Στην παραλία δεν παρατηρείται έντονη τουριστική κίνηση, αφού ο αριθμός του εγχώριου κυρίως
τουρισμού είναι μικρός και περιορίζεται σε λίγους καλοκαιρινούς μήνες (Ιούλιος – Σεπτέμβριος).
Αγροοικοσυστήματα
Πρόκειται κυρίως για ελαιοκαλλιέργειες και μικρές εκτάσεις με καλλιέργειες κηπευτικών. Οι εκτεταμένες
ελαιοκαλλιέργειες είναι από τα σημαντικότερα αγροοικοσυστήματα και αποτελούν χώρους διατροφής
σημαντικού αριθμού ειδών της χερσαίας πανίδας.
4.5.2

Ζώνες βλάστησης

Η ευρύτερη περιοχή σύμφωνα με τις ανώτερες φυτοκοινωνίες του συστήματος των Braun - Blanquet,
βρίσκεται στα όρια εξάπλωσης της ευμεσογειακής ζώνης βλαστήσεως (Quercetalia Ilicis) η οποία
χωρίζεται στις υποζώνες Oleo-ceratonion και Quercion-illicis.
Το μεγαλύτερο τμήμα της ευρύτερης περιοχής εντάσσεται εντός της υποζώνης Oleo-Ceratonion η
οποία καταλαμβάνει μεταξύ άλλων περιοχών, την ξηρότερη ΝΑ και ανατολική Ελλάδα, όπως και το
μεγαλύτερο τμήμα των παραλιακών περιοχών της Κρήτης. Τόσο οι γεωργικές καλλιέργειες όσο και η
φυσική βλάστηση είναι προσαρμοσμένες στις έντονα ξηροθερμικές βιοκλιματικές συνθήκες.
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Σχήμα 4.5.1. Ζώνες Βλάστησης
Η υποζώνη αυτή διακρίνεται σε δύο αυξητικούς χώρους. Στον κατώτερο θερμότερο αυξητικό χώρο του
Oleo Ceratonietum ο οποίος εκτείνεται στις πεδινές και παραλιακές περιοχές και στον σχετικά
ψυχρότερο χώρο του Oleo lentiscetum, ο οποίος εκτείνεται στις υψηλότερες υπώρειες των πεδινών και
ημιορεινών περιοχών της ευρύτερης περιοχής μελέτης.
Τα κυρίαρχα φυτικά είδη τα οποία δύναται να παρατηρηθούν στην ευρύτερη περιοχήείναι του
αυξητικού χώρου Oleo ceratonietum είναι φρύγανα κυριότερα εκ των οποίων είναι τα εξής: Poterium
spinosum (αστοιβή), Corydothymus capitatus (θυμάρι), Satureja thympra, Phagnalon graecum. Άλλα
είδη που εμφανίζονται είναι τα εξής: Urginea maritima (Σκυλοκρεμμύδα), Αsphodelus sp. (Ασφόδελος),
Cichorium spinosum.
Την εαρινή περίοδο αναπτύσσεται επίσης πλήθος ποωδών ετήσιων ειδών (Graminae, asteraceae,
Cruciferae, Leguminosae, Malvaceae, Umbellifereae, Labiatae κ.ά.)
Ο υγροβιότερος αυξητικός χώρος Oleo lentiscetum υποστηρίζει επίσης θαμνώδη βλάστηση η οποία
όμως αποτελείται σε μεγάλο βαθμό από αείφυλλα σκληρόφυλλα όπως: Olea oleaster var. oleaster
(Αγριελιά), Pistacia lentiscus (Σχίνος), Pistacia terebinthus (κοκορεβυθιά), Quercus coccifera (Πρίνος),
Calycotome villosa (ασπάλαθος), Phlomis lanata (Ασφάκα).
Στην περίπτωση ισχυρής υποβάθμισης του Oleo lentiscetum από ανθρωπογενείς πιέσεις η χλωριδική
του σύνθεση αρχίζει να προσομοιάζει με εκείνη του Oleo Ceratonietum. Άλλα είδη που εντοπίζονται σε
αυτόν τον αυξητικό χώρο είναι τα Salvia fruticosae (Φασκόμηλο), Ceratonia siliqua (Χαρουπιά),
Cyclamen creticus (Κυκλάμινο), Teucrium sp. (Τεύκριο), Origanum sp. (ρίγανη), Verbascum sp.
(Φλώμος) κ.ά.
Όσον αφορά την υποζώνη Quercion ilicis πρέπει να σημειωθεί ότι εντοπίζεται στην ημιορεινή ζώνη της
ευρύτερης περιοχής, στις πλαγιές των ορεινών όγκων της Θρυπτής και του όρους Ορνον. Στη ζώνη
αυτή η αείφυλλη – σκληρόφυλλη βλάστηση (μακκία βλάστηση), καθώς και τα πευκοδάση τραχείας
πεύκης (Pinus brutia) βρίσκουν τις βέλτιστες συνθήκες ανάπτυξής τους. Πρέπει να σημειωθεί ότι η
περιγραφή αυτή αναφέρεται στις δυνητικές συνθήκες ανάπτυξης φυσικής βλάστησης.
4.5.3

Χλωρίδα

Η χλωρίδα της ευρύτερης περιοχής περιλαμβάνει την χαρακτηριστική χλωρίδα των οικοτόπων που
περιγράφηκαν παραπάνω. Έχουν καταγραφεί κάποια σημαντικά είδη χλωρίδας, η παρουσία των
οποίων έχει διαπιστωθεί κυρίως εντός των γειτονικών περιοχών της περιοχής Natura 2000. Πρέπει να
σημειωθεί ότι τα είδη αυτά είναι ενδημικά, σπάνια ή απειλούμενα τα οποία απαντώνται κυρίως στους
οικοτόπους της περιοχής των ορεινών όγκων της Θρυπτής και το Ορνού και της ευρύτερης περιοχής.
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Χλωριδική Σημαντικότητα
Η περιοχή του όρους Ορνό και της οροσειράς Θρυπτής καλύπτεται από φρύγανα και τοπικά από
πεύκα (Pinus brutia). Στις πλαγιές των ορεινών όγκων υπάρχουν αμπέλια, ελαιώνες και μικρά χωριά. Η
περιοχή αυτή παρουσιάζει ενδιαφέρουσα χλωρίδα παρά την έντονη κτηνοτροφία και την βόσκηση
αιγοπροβάτων. Εκτός από την ορεινή ζώνη, χλωριδικό ενδιαφέρον παρουσιάζει και η παραθαλάσσια
ζώνη όπου απαντούν σπάνια είδη ή στενότοπα είδη με πολύ περιορισμένη εξάπλωση στην περιοχή και
τα γύρω μέρη. Παρακάτω παρουσιάζονται τα σημαντικά είδη χλωρίδας που έχουν καταγραφεί στην
ευρύτερη περιοχή.
Τοπικά Ενδημικά Είδη Χλωρίδας
Campanula hierapetrae, Dianthus juniperinus subsp. kavusicus, Helichrysum doerfleri
Ενδημικά της Ανατολικής Κρήτης
Dianthus fruticosus subsp. sitiacus, Anthemis tomentella, Erysimum creticum, Hypericum amblycalyx
Ενδημικά της Κρήτης
Alkanna sieberi, Allium burgeaui subsp. Creticum, Alium circinatum subsp. Circinatum, Alium tardans,
Anthemis abrotanifolia, Arabis cretica, Aristolochia cretica, Arum ideaum, Asperula rigida, Campanula
creutzburgii, Campanula pelviformis, Carlina corymbosa subs curetum, Centaurea idaea, Cerastium
scaposum
Ebenus cretica, Herniaria parnassica subs cretica, Hypericum empetrifolium subs.oliganthum, Inula
pseudolimonella, Iris inguicularis subs. cretensis, Origanum dictamnus, Phlomis lanata, Ranunculus
cupreus, Sedum praesidis, Silene antrijovis, Scutellaria hirta, Scutellaria sieberi, Sideritis syriaca subs.
syriaca, Telephium imperati subs. pauciflorum, Tulipa cretica, Veronica glauca subs. kavusica
Ενδημικά του Νοτίου Αιγαίου
Anthylis spledens, Arenaria serpillifolia subs. aeagea, Campanula lacinata, Centaurea argentea,
Cyclamen creticum, Eryngium amorginum, Erisimum candicum subs. candicum, Origanum calcaratum,
Salsola aegea, Salsola carpatha, Stachys spinosa, Valeriana asarifolia
Ενδημικά της Ελλάδας
Anemone hortensis subs heldreichi, Bufonia stricta subs stricta, Centauria raphanina subs raphanina,
Crepis cretica, Galium monachini, Lysimachia serpilifolia
Άλλα σπάνια είδη χλωρίδας
Alyssum simplex, Arum creticum, Centauria aegialophila, Colchicum macrophyllum, Cotoneaster
nunnularia, Cynara cornigera, Daphne sericea, Hypericum aegipticum, Linum arboreum, Papaver
purpureomarginatum, Ribes uvacrispa subsp. Austroaegeum, Solenopsis minuta subsp. minuta,
Staechelina fruticosa, Tulipa saxatilis, Ruta chaelepensis, Ruta graveolens
Σύμφωνα με καταγραφές, υπάρχουν τουλάχιστον 30 διαφορετικά είδη Ορχεοειδών.
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4.6

Πανίδα

Γενική Αξιολόγηση
Το ιδιαίτερο πανιδικό ενδιαφέρον της περιοχής οφείλεται κυρίως στην παρουσία τριών μεγάλων
αρπακτικών πτηνών στους ορεινούς όγκους του Ορνού και της Θρυπτής. Πρόκειται για τον Γυπαετό
(Gypaetus barbatus), τον Χρυσαητό (Aquila chrysaetos) και το Όρνιο (Gyps fulvus).
Παρακάτω περιγράφεται η πανίδα της ευρύτερης περιοχής και οι καταγραφές για την άμεση περιοχήκαι
παρουσιάζεται ιδιαίτερα η οικολογία των σημαντικών και ευαίσθητων ειδών της ορνιθοπανίδας.
Α. Ευρύτερη περιοχή
Η μεγάλη ποικιλία των οικοσυστημάτων σε συνδυασμό με το έντονο γεωμορφολογικό τοπίο έχουν σαν
αποτέλεσμα να παρατηρείται στη νήσο Κρήτη μια αξιόλογη ποικιλία ειδών της πανίδας ορισμένα από τα
οποία, λόγω της γεωγραφικής απομόνωση του νησιού έχουν χαρακτηρισθεί ως ενδημικά είδη.
Η Κρήτη, το μεγαλύτερο ελληνικό νησί, είναι αναμφισβήτητα ένας πραγματικός παράδεισος για πολλά
μεγάλα είδη αρπακτικών.
Οι τρεις είναι οι βασικοί ορεινοί όγκοι: τα Λευκά ΄Όρη, ό Ψηλορείτης και η Δίκτη και τα πολυάριθμα
φαράγγια που ξεκινούν απ' τα βουνά αυτά καταλήγοντας απότομα στη θάλασσα αποτελούν τους
σημαντικότερους βιότοπους των αρπακτικών. Ο μεγάλος αριθμός των αιγοπροβάτων, ή έλλειψη
δηλητηρίων και ή καλή σε γενικές γραμμές, στάση των Κρητικών κυνηγών απέναντι στα μεγάλα
αρπακτικά, τα έχει ευνοήσει σε τέτοιο βαθμό ώστε οι πληθυσμοί τους να διατηρούνται ακόμη σε καλά
επίπεδα.
Η Κρήτη φιλοξενεί το μεγαλύτερο αριθμό Όρνιων, Γυπαετών και ίσως Σπιζαετών σ' όλη την Ελλάδα.
Όρνια υπάρχουν σχεδόν παντού ενώ οι Γυπαετοί και Σπιζαετοί παρατηρούνται κάπως πιο δύσκολα.
Δεν υπάρχουν πολλοί Χρυσαετοί στο νησί ούτε άλλα μεγάλα αρπακτικά, εκτός από λίγους περαστικούς
Φιδαετούς. Υπάρχουν όμως πολλοί Πετρίτες, Βραχοκιρκίνεζα, Ποντικο- βαρβακίνες, Πεπλόγλαυκες και
Γκιώνηδες ενώ συχνά περνάνε μεταναστεύοντας Ψαραετοί, Τσίφτες, Κίρκοι, Σφηκοβαρβακίνες κλπ.
Τέλος στα ξερονήσια γύρω από το νησί, κυρίως στο Βόρειο τμήμα, αφθονούν οι Μαυροπετρίτες που
πριν από την εποχή αναπαραγωγής τους βλέπει κανείς διασκορπισμένους σ' όλο σχεδόν το νησί.
Από τα θηλαστικά που αναμένεται να εμφανίζονται στα φυσικά οικοσυστήματα και στα
αγροοικοσυστήματα της ευρύτερης περιοχής είναι τα εξής: Meles meles (ασβός), Martes foina bunites
(κουνάβι), Mustela nivalis (νυφίτσα), Acomys minous (Ακανθοποντικός), Mus domesticus
(Σταχτοποντικός), Rattus rattus (Μαυροποντικός), Apodemus sylvaticus (Δασοποντικός).
4.6.1 Ορνιθοπανίδα
Η περιοχή του όρους Ορνό, μαζί με το όρος Θρυπτής, όπως προαναφέρθηκε, έχει χαρακτηριστεί ως
Σημαντική Περιοχή για τα πουλιά (Importand Bird Area).
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται το σύνολο των ειδών της ορνιθοπανίδας που έχουν παρατηρηθεί
ή αναμένεται σύμφωνα με την κατανομή του πληθυσμού τους να εμφανίζονται στην περιοχή.
Στον ίδιο πίνακα παρουσιάζεται επίσης το καθεστώς παρουσίας, η εκτίμηση του φωλεάζοντα
πληθυσμού τους στην περιοχή μελέτης και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και το καθεστώς
προστασίας τους. Οι πληθυσμοί των μεταναστευτικών πουλιών δεν έχουν εκτιμηθεί. Μεταναστευτικά
είδη (όπως αρπακτικά, στρουθιόμορφα κ.α) των οποίων ο βιότοπος είναι χερσαίες εκτάσεις είναι
πιθανόν να εμφανίζονται ως επισκέπτες στην περιοχή.
Συνολικά στην περιοχή του φαραγγιού αναμένεται η παρουσία 121 ειδών ορνιθοπανίδας, οι βιότοποι
των οποίων αποτελούν κυρίως χερσαία οικοσυστήματα της ενδοχώρας.
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Πίνακας 4.6.1 : Είδη ορνιθοπανίδας που έχουν καταγραφεί και πιθανόν να απαντώνται στην ευρύτερη
περιοχή μελέτης (Ορεινοί όγκοι Θρυπτής, Ορνού και Δίκτης)

ΕΙΔΗ
Επιστημονική Ονομασία
Pernis apivorus
Milvus migrans
Milvus milvus
Gypaetus barbatus
Gyps fulvus
Circus aeruginosus
Circus cyaneus
Circus macrourus
Circus pygargus
Accipiter gentilis
Accipiter nisus
Buteo buteo
Aquila chrysaetos
Hieraaetus pennatus
Hieraaetus fasciatus
Pandion haliaetus
Falco naumanni
Falco tinnunculus
Falco vespertinus
Falco subbuteo
Falco eleonorae
Falco peregrinus
Alectoris chukar
Coturnix coturnix
Tringa ochropus
Tringa glareola
Actitis hypoleucos
Larus cachinans
Columba livia
Columba palumbus
Streptopelia decaocto
Streptopelia turtur
Cuculus canorus
Tyto alba
Otus scops
Caprimulgus europaeus
Apus apus
Apus pallidus
Apus melba

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Ελληνική Ονομασία
Σφηκιάρης
Τσίφτης
Ψαλιδιάρης
Γυπαετός
Ορνιο
Καλαμόκιρκος
Βαλτόκιρκος
Στεπόκιρκος
Λιβαδόκιρκος
Διπλοσάϊνο
Τσιχλογέρακο
Γερακίνα
Χρυσαετός
Σταυραετός
Σπιζαετός
Ψαραετός
Κιρκινέζι
Βραχοκιρκίνεζο
Μαυροκιρκίνεζο
Δενδρογέρακο
Μαυροπετρίτης
Πετρίτης
Νησιότικη πέρδικα
Ορτύκι
Δασότρυγγας
Λασπότρυγγας
Ποταμότρυγγας
Ασημόγλαρος
Αγριοπίστερο
Φάσσα
Δεκοχτούρα
Τρυγόνι
Κούκος
Τυτώ
Γκιώνης
Γιδοβύζι
Σταχτάρα
Ωχρο ταχτάρα
Σκεπαρνάς
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2
3
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3
3
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3
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3
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R
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V
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D
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S
S
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D
S
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ΕΙΔΗ
Επιστημονική Ονομασία
Merops apiaster
Coracias garrulus
Upupa epops
Jynx torquilla
Calandrella brachydactyla
Galerida cristata
Lullula arborea
Alauda arvensis
Riparia riparia
Hirundo rupestris
Hirundo rustica
Hirundo daurica
Delichon urbica
Anthus campestris
Anthus trivialis
Motacilla cinerea
Motacilla alba
Troglodytes troglodytes
Prunella modularis
Prunella collaris
Erithacus rubecula
Luscinia megarhynchos
Phoenicurus ochruros
Phoenicurus phoenicurus
Saxicola rubetra
Saxicola torquata
Oenanthe oenanthe
Oenanthe hispanica
Monticola saxatilis
Monticola solitarius
Turdus merula
Turdus philomelos
Cettia cetti
Hippolais pallida
Hippolais olivetorum
Hippolais icterina
Sylvia cantillans
Sylvia melanocephala
Sylvia rueppelli
Sylvia hortensis
Sylvia communis
Sylvia borin

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Ελληνική Ονομασία
Μελισσοφάγος
Χαλκοκουρούνα
Τσαλαπετεινός
Σταυρολαίμης
Μικρογαλιάντρα
Κατσουλιέρης
Δενδροσταρήθρα
Σταρήθρα
Οχθοχελίδονο
Βραχοχελίδονο
Χελιδόνι
Δενδροχελίδονο
Σπιτοχελίδονο
Χαμοκελάδα
Δενδροκελάδα
Σταχτοσουσου-ράδα
Λευκοσουσου-ράδα
Τρυποφράχτης
Θαμνοψάλτης
Χιονοψάλτης
Κοκκινολαίμης
Αηδόνι
Καρβουνιάρης
Κοκκινούρης
Καστανολαίμης
Μαυρολαίμης
Σταχτοπετρόκλης
Ασπροκώλα
Πετροκότσυφας
Γαλαζοκότσυφας
Κότσυφας
Τσίχλα
Ψευταηδόνι
Ωχροστριτσίδα
Λιοστριτσίδα
Κιτρινοστριτσίδα
Κοκκινοτσιροβάκος
Μαυροτσιροβά-κος
Μουστακοτσιροβάκος
Δενδροτσιροβάκος
Θαμνοτσιροβάκος
Κηποτσιροβάκος
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ΕΙΔΗ
Επιστημονική Ονομασία
Sylvia atricapilla
Phylloscopus sibilatrix
Phylloscopus collybita
Phylloscopus trochilus
Muscicapa striata
Ficedula parva
Ficedula semitorquata
Ficedula albicollis
Ficedula hypoleuca
Parus caeruleus
Parus major
Certhia brachydactyla
Oriolus oriolus
Lanius collurio
Lanius minor
Lanius senator
Garrulus glandarius
Pyrrhocorax graculus
Pyrrhocorax pyrrhocorax
Corvus monedula
Corvus corone
Corvus corax
Sturnus vulgaris
Passer domesticus
Passer hispanoliensis
Passer montanus
Fringilla coelebs
Fringilla montifringilla
Serinus serinus
Carduelis chloris
Carduelis carduelis
Carduelis spinus
Carduelis cannabina
Coccothraustes
coccothraust.
Emberiza cirlus
Emberiza cia
Emberiza hortulana
Emberiza melanocephala
Miliaria calandra

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Ελληνική Ονομασία
Μαυροσκούπης
Δασοφυλλοσκόπος
Δενδροφυλλοσκόπος
Θαμνοφυλλοσκόπος
Μυγοχάφτης
Νανομυγοχάφτης
Δρυομυγοχάφτης
Κρικομυγοχάφτης
Μαυρομυγο-χάφτης
Γαλαζοπαπαδίτσα
Καλόγερος
Καμποδένδρο-βάτης
Συκοφάγος
Αετομάχος
Γαϊδουροκεφαλάς
Κοκκινοκεφαλάς
Κίσσα
Κιτρινοκαλια-κούδα
Κοκκινοκαλια-κούδα
Κάργια
Κουρούνα
Κόρακας
Ψαρόνι
Σπουργίτης
Χωραφοσπουρ-γίτης
Δενδροσπουρ-γίτης
Σπίνος
Χειμωνόσπινος
Σκαρθάκι
Φλώρος
Καρδερίνα
Λούγαρο
Φανέτο
Χοντρομύτης
Σιρλοτσίχλονο
Βουνοτσίχλονο
Βλάχος
Αμπελουργός
Τσιφτάς
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1. Οδηγία 79/409 ΕΟΚ (Ι Αυστηρά προστατευόμενο, ΙΙ Είδος υπό διαχείριση, ΙΙΙ Είδος υπό διαχείριση)
2. SPEC (1. Είδος που ζει στην Ευρώπη και χρειάζεται προστασία διότι θεωρείται διεθνώς ως απειλούμενο 2. Είδος που ο
συνολικός πληθυσμός του περιορίζεται στην Ευρώπη και το καθεστώς διατήρησης δεν είναι ικανοποιητικό 3. Είδος που ο
συνολικός πληθυσμός του δεν περιορίζεται στην Ευρώπη, αλλά το καθεστώς διατήρησης του στην Ευρώπη δεν είναι
ικανοποιητικό 4. Είδος που ο συνολικός πληθυσμός του περιορίζεται στην Ευρώπη και το καθεστώς διατήρησης του στην
Ευρώπη είναι ικανοποιητικό
SPEC: Species of European Conservation Concern Είδη με ευρωπαϊκή σημασία σε σχέση με την διαχείριση
3.Ευρωπαϊκό Καθεστώς Προστασίας E = Απειλούμενο, V = Tρωτό, R = Σπάνιο, D = Ο πληθυσμός βαίνει μειούμενος, Τ =
Τοπική παρουσία, Ins = Ανεπαρκώς γνωστό, S = Ασφαλές, ( ) = Καθεστώς προσωρινό
4. Σύμβαση Βέρνης (II Αυστηρά προστατευόμενο, III Προστατευόμενο)
5. Σύμβαση Βόννης ( Ι Αυστηρά προστατευόμενο, ΙΙ Προστατευόμενο)

Είδη τα οποία θεωρούνται κοινά στην ευρύτερη περιοχή της Κρήτης είναι τα εξής: Galerida cristata,
Hirundo daurica, Hirundo rustica, Saxicola torquata, Turdus merula, Cettia cetti, Sylvia melanocephala,
Parus caeruleus, Parus major, Corvus monedula, Corvus corone, Passer domesticus, Fringila coelebsm
Carduelis chloris, Carduelis carduelis, Carduelis cannabina, και Emberiza cirlus.
Τα περισσότερα από τα ανωτέρω είδη είναι στρουθιόμορφα και ο βιότοπος των οποίων αφορά κυρίως
θαμνώδεις ή/και φρυγανικές εκτάσεις, χέρσες εκτάσεις, αγραναπαύσεις καθώς και αγροτικές
καλλιέργειες. Η ιδιαίτερη οικολογική σημασία της ορεινής περιοχής της Θρυπτής και του Ορνού
οφείλεται στη μόνιμη παρουσία των αρπακτικών πουλιών τα οποία φωλιάζουν στις απότομες βραχώδεις
πλαγιές.
Τα πτηνά αυτά φωλεοποιούν κυρίως στα τμήματα, όπου οι κλίσεις είναι ιδιαίτερα υψηλές και η
ανθρώπινη παρουσία είναι εμφανώς περιορισμένη
Άλλα πτηνά είναι εκείνα που σχετίζονται με την πυκνή παραποτάμια βλάστηση καθώς και τις
δενδρώδεις καλλιέργειες, όπου αυτές υπάρχουν, πλησίον της κοίτης των ρεμάτων της περιοχής μελέτης.
Άλλα σημαντικά φωλεάζοντα είδη τα οποία παρατηρούνται στη θαμνώδη βλάστηση (μακκία) είναι τα
Sylvia hortensis και Sylvia ruepelli τα οποία έχουν περιορισμένη εξάπλωση στην Ελλάδα.
Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας
Παρακάτω παρουσιάζονται τα είδη των οποίων η εμφάνιση και φωλεωοποίηση καθιστούν σημαντική
περιοχή την περιοχή. Παρουσιάζεται η βιολογία και οι απαιτήσεις των ειδών αυτών καθώς και το
καθεστώς εξάπλωσης και διατήρησης στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.
Γυπαετός (Gypaetus barbatus)
Στην περιοχή έχει καταγραφεί η παρουσία του Γυπαετού (Gypaetus barbatus) (ΥΠΕΧΩΔΕ 2003 Natura 2000 SDF). Εξαιτίας της σημασίας της για τον Γυπαετό, η περιοχή της Θρυπτής και του όρους
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Ορνό έχει χαρακτηρισθεί ως Σημαντική Περιοχή για τα πουλιά, Ειδική Περιοχή Προστασίας και
Καταφύγιο Άγριας Ζωής.
Μάλιστα η περιοχή της Θρυπτής είναι μία από τις τρεις περιοχές ειδικής προστασίας στην Κρήτη όπου
το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, σε συνεργασία με την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία,
υλοποίησε το 2003 πρόγραμμα για τη διαχείριση και προστασία του Γυπαετού.
Το πρόγραμμα είχε διάρκεια ενός έτους, υποστηρίχθηκε από το τότε ΥΠΕΧΩΔΕ στο πλαίσιο του
χρηματοδοτικού μέσου Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιμη Ανάπτυξη (πιστώσεις ΕΤΕΡΠΣ) και
υλοποιήθηκε σε ορεινές περιοχές των Νομών Χανίων, Ρεθύμνου και Λασιθίου. Συγκεκριμένα στην
περιοχή της Θρυπτής στα βόρεια του όρους Ορνό λειτουργεί τα τελευταία χρόνια ταΐστρα για τα
αρπακτικά πουλιά. Στην περιοχή αυτή της ανατολικής Κρήτης στο Νομό Λασιθίου βρίσκεται ένα από τα
τέσσερα τελευταία ζευγάρια Γυπαετού της Κρήτης αλλά και ολόκληρης της Βαλκανικής χερσονήσου.
Στην περιοχή βρίσκονται επίσης Όρνια, Χρυσαετοί και Σπιζαετοί.
Ο Γυπαετός είναι ένα από τα σπανιότερα αρπακτικά πουλιά της Ευρώπης. Ζει αποκλειστικά σε
ημιορεινά και ορεινά οικοσυστήματα (500 - 4000 μέτρα), συνήθως πάνω από δασόριο, σε βραχώδεις
περιοχές με απότομες σάρες, ορθοπλαγιές και αλπικά λιβάδια. Τα κοκάλα των νεκρών οπληφόρων
ζώων (μικρού ή μεσαίου μεγέθους) αποτελούν την κύρια πηγή της τροφής του, την οποία αναζητά μόνος
ή σε ζευγάρια. Ο Γυπαετός υπερασπίζεται τεράστιες εκτάσεις στις οποίες το ζευγάρι τρέφεται και
φωλιάζει, ενώ δύσκολα ανέχεται μέσα σε αυτές την παρουσία άλλων ενηλίκων ατόμων του ίδιου είδους.
Ο Γυπαετός φτάνει σε μέγεθος τα 1,10 μέτρα (από το κεφάλι ως την άκρη της ουράς), το άνοιγμα των
φτερούγων του είναι γύρω στα 2,80 μέτρα και το βάρος του κυμαίνεται από 5-7 κιλά.
Αποτελεί το σπανιότερο είδος γύπα (δηλαδή πτωματοφάγου αρπακτικού), από τα τέσσερα που
συναντώνται στην Ευρώπη. Απαντάται στην οροσειρά των Πυρηναίων (Ισπανία - Γαλλία, 77 ζευγάρια),
στο νησί της Κορσικής (8 ζευγάρια) και τα Βαλκάνια 2-3 ζευγάρια), ενώ στις Άλπεις το είδος έχει
επανεισαχθεί τα τελευταία χρόνια (50 άτομα / 2 ζευγάρια). Στην Ελλάδα ελάχιστα άτομα απαντώνται
στην Στερεά Ελλάδα, στη Μακεδονία και στην Θράκη ενώ ο κύριος όγκος του πληθυσμού βρίσκεται στην
Κρήτη (9-10 ζευγάρια). Ο πληθυσμός της Κρήτης αποτελεί το μοναδικό βιώσιμο πληθυσμό στην Ελλάδα
και τα Βαλκάνια, αλλά και το μεγαλύτερο νησιωτικό πληθυσμό του είδους στην Ευρώπη και τον κόσμο.
Ο Γυπαετός είναι ορεσίβιο είδος, συχνάζει σε περιοχές μεγάλου υψομέτρου (1500-4000 μέτρα), ενώ το
χειμώνα που οι μεγάλοι ορεινοί όγκοι είναι καλυμμένοι με χιόνια απαντάται σε χαμηλότερο υψόμετρο
(500-800 μέτρα) στα ημιορεινά. Φωλιάζει στην καρδιά του χειμώνα (από μέσα Δεκεμβρίου μέχρι τέλη
Ιανουαρίου) μέσα σε μικρές σπηλιές σε απόκρημνα βράχια ή σε βαθιά φαράγγια με πλαγιές μεγάλης
κλίσης. Γεννά δυο αυγά και τα επωάζει για 55-75 ημέρες. Από του δυο νεοσσούς επιζεί μόνο ο ένας και
μένει στη φωλιά για 4 περίπου μήνες.
Το νεαρό πουλί θα πετάξει για πρώτη φορά στα τέλη Ιουνίου με αρχές Ιουλίου, ενώ θα είναι
σεξουαλικά ώριμο να αναπαραχθεί μετά από τουλάχιστον 6 χρόνια. Η μέση επιφάνεια της επικράτειας
ενός ζευγαριού κυμαίνεται από 200-400 τετραγωνικά χιλιόμετρα και συνεπώς η κατανομή του είδους
είναι σχετικά αραιή. Τα νεαρά πουλιά, τα πρώτα χρόνια της ζωής τους καλύπτουν μεγάλες αποστάσεις
εξερευνώντας άλλες περιοχές, αλλά τις περισσότερες φορές επιστρέφουν στη γενέτειρα περιοχή.
Αντίθετα, τα ενήλικα πουλιά παρουσιάζουν έντονη φιλοπατρία και δείχνουν εντελώς απρόθυμα να
αφήσουν την περιοχή τους για να εποικήσουν γειτονικούς ορεινούς όγκους, ακόμη και αν αυτοί
βρίσκονται μερικά μόνο χιλιόμετρα μακριά. Ο Γυπαετός είναι το μοναδικό πλάσμα στον κόσμο που
τρέφεται σχεδόν αποκλειστικά με κόκκαλα (70-90% της διατροφής του).
Στην Κρήτη οι βοσκοί το αποκαλούν "Κοκαλά", καθώς από πολύ παλιά το βλέπουν να σπάει τα
μεγαλύτερα κόκαλα με μια χαρακτηριστική τεχνική. Τα πετάει από μεγάλο ύψος σε απότομα μυτερά
βράχια ακολουθώντας τα με μια σπειροειδή κάθοδο. Αυτή τη διαδικασία την επαναλαμβάνει αρκετές
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φορές μέχρι να σπάσουν και στη συνέχεια τρώει τα κομμάτια ξεκινώντας από το μεδούλι. Τα μικρότερα
κόκαλα τα καταπίνει ολόκληρα και το στομάχι του, με τα πανίσχυρα γαστρικά υγρά που διαθέτει, τα
χωνεύει με ευκολία.
Αυτή η διατροφική του συνήθεια φαντάζει περίεργη, αλλά από τη στιγμή που έχει λυθεί το πρόβλημα
της πέψης, τα κόκαλα αποτελούν μια πολύ θρεπτική και εύκολα αποθηκεύσιμη τροφή, για την οποία
επιπλέον έχει ελάχιστους ανταγωνιστές.
Στην Ηπειρωτική Ελλάδα, σημαντικότερες αιτίες για τη μείωση του είδους αποτέλεσαν η εγκατάλειψη
της παραδοσιακής κτηνοτροφίας με αποτέλεσμα την ανεπάρκεια της τροφής, η χρήση δηλητηρίων για
την εξολόθρευση σαρκοφάγων θηλαστικών και η καταστροφή ή η συρρίκνωση των βιοτόπων του που
αποδόθηκαν σε άλλες χρήσεις όπως λατομεία, χιονοδρομικά κέντρα και ξενοδοχεία.
Αντίθετα, στην Κρήτη η λαθροθηρία και η έντονη όχληση αποτελούν τις κυριότερες απειλές, ειδικά τα
τελευταία χρόνια όπου και οι πιο απομονωμένες περιοχές έγιναν προσιτές μετά από τη διάνοιξη ενός
πυκνού δικτύου ορεινών δρόμων
Gyps fulvus (όρνιο)
Το Gyps fulvus (όρνιο) ανήκει στο παράρτημα Ι της οδηγίας 92/43 ΕΟΚ, στο παράρτημα ΙΙ της
σύμβασης της Βέρνης και της Βόννης, στην κατηγορία SPEC 3, ενώ σύμφωνα με το ευρωπαϊκό
καθεστώς προστασίας έχει χαρακτηριστεί ως «Σπάνιο». Ο συνολικός ελάχιστος ευρωπαϊκός
πληθυσμός του έχει εκτιμηθεί σε 9.300 ζευγάρια. Οι μεγαλύτεροι πληθυσμοί του όρνιου εντοπίζονται
στην Ισπανία (8.000 ζευγάρια περίπου).
Όσον αφορά στην Ελλάδα, το όρνιο θεωρείτο κοινό είδος στις αρχές του 19ου αιώνα. Λόγω της
χρήσης δολωμάτων με δηλητήριο, του κυνηγιού και άλλων αιτιών ο πληθυσμός του μειώθηκε δραστικά
κυρίως μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο με αποτέλεσμα να εξαφανιστεί από τα νησιά (πλην της
Νάξου και της Κρήτης) και από ένα μεγάλο τμήμα της ενδοχώρας. Παρά ταύτα εμφανίζεται σε πολλές
περιοχές της Ελλάδας, αλλά οι αποικίες του είναι πολύ μικρότερες αριθμώντας μόνο λίγα ζευγάρια.
Το όρνιο στην Κρήτη εμφανίζει αξιοσημείωτους πληθυσμούς σε σύγκριση με την υπόλοιπη Ελλάδα.

Σχήμα 4.6.1. Χάρτης Εξάπλωσης του Gyps fulvus (Χανδρινός - Δημητρόπουλος)
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Με κοινό όνομα Γύπας ή Καναβός, ή Σκάρα στην Κρήτη, τα όρνια έχουν μόνιμη παρουσία στην Κρήτη,
ζουν σε αποικίες, φωλεοποιούν σε απότομα βραχώδη πρανή, τα οποία είναι απρόσιτα σε τυχόν
θηρευτές και βρίσκονται μακριά από την ανθρώπινη παρουσία.
Γενικά ο πληθυσμός τους στην Κρήτη είχε εκτιμηθεί σε περίπου 250 - 500 άτομα από διάφορες μελέτες
από τα οποία 60 – 120 φωλεοποιούν.
Στην Κρήτη η περίοδος αναπαραγωγής αρχίζει τον Ιανουάριο και ορισμένες φορές ακόμη νωρίτερα.
Τα όρνια αναζητούν τροφή σε μεγάλες εκτάσεις, πετώντας κυρίως πάνω από λόφους με χαμηλή
βλάστηση και βραχώδεις εξάρσεις, που χαρακτηρίζονται από μέσο υψόμετρο αλλά και σε πεδινές
περιοχές (π.χ. εκβολές ποταμών), υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχουν μεγάλοι πληθυσμοί βοσκόντων
ζώων (κυρίως αιγοπρόβατα) και απότομα βραχώδη πρανή για την δημιουργία φωλιών. Στην Κρήτη
όπου κυριαρχεί το εκτατικό σύστημα κτηνοτροφίας, δημιουργούνται πολύ καλές συνθήκες για τα
πτωματοφάγα ζώα όπως τα όρνια. Αυτό οφείλεται και στο ότι δεν υπάρχει σημαντικός ανταγωνισμός
από άλλα πτωματοφάγα ζώα. Περιοριστικοί παράγοντες της ανάπτυξης του πληθυσμού των όρνιων
είναι οι εξής:
 Διάνοιξη αγροτικών-δασικών δρόμων. Αποτελεί ίσως το κυριότερο περιοριστικό παράγοντα
δεδομένου ότι περιοχές φωλεοποίησης εγκαταλείπονται εύκολα λόγω της ανθρώπινης
παρουσίας.
 Παράνομο κυνήγι
 Περιορισμός της πρόσβασης σε τροφή (πτώματα ζώων) λόγω της ανθρώπινης παρουσίας
Σε σύγκριση με άλλες περιοχές της Ελλάδας τα επίπεδα αναπαραγωγής των όρνιων στην Κρήτη είναι
σχετικά χαμηλά παρά τις καλύτερες συνθήκες φωλεοποίησης και εύρεσης τροφής.
Είναι ένα μεγάλο αρπακτικό με κοντή ουρά και κάπως στρογγυλευμένα τα πίσω άκρα των φτερών. έχει
ισχυρά αγελαία ένστικτα και σπάνια τον βλέπουμε μόνο. Τα πουλιά φεύγουν αργά το πρωί απ' τις
κούρνιες τους και χρησιμοποιώντας τα ανοδικά ρεύματα, φτάνουν σε μεγάλο ύψος και από εκεί
καλύπτουν τεράστιες αποστάσεις ψάχνοντας για ψοφίμια.
Ζει σε διαφόρους βιότοπους, αλλά κυρίως σε ανοιχτά βουνά με αραιά βλάστηση, λόφους και πιο
σπάνια σε κάμπους ή ύγρότοπους.
Τρέφεται αποκλειστικά με ψοφίμια. Δείχνει μεγάλη προτίμηση στα εντόσθια των νεκρών ζώων και τα
άλλα μαλακά τους μέρη. Λίγα μόνο Όρνια μπορούν να «καθαρίσουν» ένα μεγάλο ψοφίμι σε πολύ μικρό
χρόνο. Φωλιάζει κατά αποικίες σε κοφτούς και απόκρημνους βράχους. Το μοναδικό αυγό γεννιέται στις
αρχές του Φλεβάρη και το κλωσάει μόνο το θηλυκό για 52 μέρες. Το μικρό παραμένει στην φωλιά για 3
περίπου μήνες, μετά δε το ξεπέταγμα του ενώνεται αμέσως με τα υπόλοιπα νεαρά σε μικρές ομάδες.
Χρυσαετός (Aquila chrysaetos)
Στην οροσειρά της Θρυπτής αναφέρεται η παρουσία Χρυσαετού. Στην Ελλάδα ο Χρυσαετός ήταν
κοινός μέχρι τις αρχές του 19ου αιώνα σε ολόκληρη την ηπειρωτική χώρα αλλά και σε ορισμένα νησιά
του Αιγαίου και του Ιονίου (Reiser 1905; Harrison & Pateff 1937). Σήμερα το είδος απαντάται με δύο
υποείδη στην ορεινή ενδοχώρα και την Κρήτη (Handrinos & Akriotis 1997) το Aquila chrysaetos
chrysaetos και το Aquila chrysaetos homeyeri αντίστοιχα (Cramp & Simmon 1989).
Οι εκτιμήσεις για την κατάσταση του πληθυσμού του είδους στην Ελλάδα κατά τη δεκαετία του 1980
ποικίλουν (120-200 ζευγάρια, σύμφωνα με τον Handrinos (1987) και 146-183 ζευγάρια, σύμφωνα με τον
Hallmann (1989)), ενώ την δεκαετία το 1990 ο πληθυσμός εκτιμάται ότι έχει μειωθεί στα 60-80 ζευγάρια
(Hallmann 1996). Ο Κρητικός πληθυσμός υπολογίστηκε την δεκαετία του 1970 σε 6 μόλις ζευγάρια
(Vagliano 1981) ενώ πιο πρόσφατες αναφορές τον ανεβάζουν 8-10 ή 12 ζευγάρια (BoC; Hallmann 1989).
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Σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες, σε ολόκληρη την Κρήτη εντοπίστηκαν 22 επικράτειες του είδους, με 16
περίπου αναπαραγωγικά ζευγάρια. Ο συνολικός αριθμός ατόμων υπολογίζεται στα 60 άτομα ενώ τα
νεαρά και ανώριμα άτομα αποτελούν σχεδόν το 50% του πληθυσμού.
Απαντάται σε βουνά με ανοιχτές βραχώδεις περιοχές και δασωμένες πλαγιές σε υψόμετρα από 400
μέχρι 1800 μέτρα. Το μέσο μέγεθος των επικρατειών του στην Κρήτη υπολογίζεται σε 79 km2 (45-110
km2), αν και παρατηρείται έντονη εποχιακή διακύμανση του εύρους της επικράτειας. Το είδος διατηρεί
σχετικά μικρή επικράτεια (περίπου 50 km2) κατά την περίοδο της αναπαραγωγής, κοντά στη θέση
φωλιάσματος, ενώ κατά τη θερινή περίοδο, ιδιαίτερα μετά την απεξάρτηση του μικρού από την φωλιά,
αυξάνει την έκταση της περιοχής αναζήτησης τροφής. Από άμεσες παρατηρήσεις της τροφοληψίας του
είδους, η δίαιτά του αποτελείται από πουλιά και θηλαστικά μεσαίου μεγέθους όπως φάσες Columba
palumbus, αγριοπερίστερα (Columba oenas), καλιακούδες (Phyrocorax spp.), πέρδικες (Alectoris
chukar), λαγούς (Lepus europeus) και μικρά αιγοπρόβατα (χωρίς όμως να είναι γνωστό το μέγεθος της
ζημιάς που προκαλεί στο κτηνοτροφικό κεφάλαιο).
Εκτός από τα δολώματα ο χρυσαετός κινδυνεύει και από το παράνομο κυνήγι. Έμμεση απειλή για το
είδος είναι η μείωση των πληθυσμών της λείας του λόγω εντατικοποίησης της γεωργίας και
εγκατάλειψης της ορεινής κτηνοτροφίας.
Άλλα αρπακτικά πουλιά
Οι κίρκοι (Circus sp.) και ο Σταυραετός (Hieraeetus pennatus) είναι μεταναστευτικά πουλιά τα οποία
χρησιμοποιούν την Κρήτη ως ενδιάμεσο σταθμό μετανάστευσης, καθώς διασχίζουν τη Μεσόγειο
Θάλασσα.
4.6.2 Θηλαστικά
Από τα θηλαστικά που αναμένεται να εμφανίζονται στα φυσικά οικοσυστήματα και στα
αγροοικοσυστήματα της ευρύτερης περιοχής τα σημαντικότερα είναι ο άρκαλος (ασβός) Meles meles
arcalud, και τα Martes foina bunites (κουνάβι), ο σκαντζόχοιρος (Erinaceus concolor nesiotes), και τα
Mustela nivalis galinthias (νυφίτσα), Acomys minous (Ακανθοποντικός), Mus domesticus
(Σταχτοποντικός), Rattus rattus (Μαυροποντικός), Apodemus sylvaticus (Δασοποντικός).
Από τα σημαντικά είδη θηλαστικών που έχουν καταγραφεί στην περιοχή του δικτύου Natura 2000 είναι
η νυκτερίδα Myotis myotis. Συγκεκριμένα μια σχετικά μεγάλη αποικία της νυχτερίδας Myotis myotis έχει
καταγραφεί στο σπήλαιο «Θεριόσπηλιος» που βρίσκεται σε υψόμετρο 50μ. στη θέση Χυλόφτες-Θεργιό,
βορειοδυτικά του χωριού Καβούσι Ιεράπετρας. Το σπήλαιο έχει ιδιαίτερη οικολογική σημασία, καθώς
πέρα από την παρουσία της αποικίας των νυκτερίωδων έχουν καταγραφεί και ενδημικά ασπόνδυλα
(σκαθάρια, σαλιγκάρια κ.ά).
Τα είδη των θηλαστικών που έχουν καταγραφεί στην περιοχή παρουσιάζονται στον πίνακα 4.6.2.
Πίνακας 4.6.2 Αμφίβια, ερπετά και θηλαστικά είδη τα οποία εκτιμάται ότι εμφανίζονται στην περιοχή
μελέτης
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4.6.3 Αμφίβια - Ερπετά
Η ποικιλία αλλά και η πληθυσμιακή πυκνότητα των αμφιβίων θεωρείται μικρή στη Κρήτη. Από τα
χαρακτηριστικά είδη που συναντώνται περισσότερο στην ανατολική Κρήτη και ιδιαίτερα στα
οικοσυστήματα της περιοχής είναι τα Bufo viridis (πρασινόφρυνος), Hyla arborea kretensis
(Δενδροβάτραχος), Hemidactylus turcicus (Σαμιαμίδι), Chalcides ocellatus (Λιακόνι), Podarchis erhadii
(Αιγιόσαυρα), Coluber gemonensis (δενδρογαλιά).
Τα Bufo viridis (Πρασινόφρυνος) και Hyla arborea kretensis (Δενδροβάτραχος) έχουν χαρακτηριστεί
ως σπάνια σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Καθεστώς προστασίας ενώ προστατεύονται επίσης από την
οδηγία 92/43 ΕΟΚ και το Π.Δ. 67/81. Ένα τρίτο αμφίβιο που ενδέχεται να υπάρχει στην περιοχή μελέτης
είναι το Rana cretensis (Λιμνοβάταραχος).
Ο συνολικός κατάλογος των ερπετών που αναμένεται να εντοπίζονται στην περιοχή μελέτης
περιλαμβάνεται στον Πίνακα 4.6.2. Δύο από τα είδη αυτά ανήκουν στο παράρτημα ΙΙ της οδηγίας 92/43
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ΕΟΚ, 8 στο παράρτημα ΙV της ίδιας οδηγίας ενώ 1 είδος έχει χαρακτηριστεί ως σπάνιο (R) και ένα
Τρωτό (V) σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Καθεστώς Προστασίας.

4.7

Ευαίσθητες – Προστατευόμενες περιοχές

Στο Νομό Λασιθίου υπάρχει σημαντικός αριθμός περιοχών που συμπεριλαμβάνονται σε καταλόγους
ευαίσθητων ή/και προστατευόμενων περιοχών με κύριο κριτήριο την οικολογική και αισθητική τους αξία.
Αυτές είτε προστατεύονται ήδη με βάση το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο (Ελληνική νομοθεσία, Ευρωπαϊκή
νομοθεσία, Διεθνείς Συμβάσεις), είτε η διαδικασία θεσμικής τους θωράκισης είναι σε εξέλιξη. Οι κύριες
κατηγορίες τέτοιων περιοχών είναι οι ακόλουθες:
1. Περιοχές υποψήφιες για ένταξη στο υπό κατάρτιση Πανευρωπαϊκό Δίκτυο
Προστατευόμενων Περιοχών Φύση 2000 (Natura 2000) : Θεσμοθετημένο νομικό πλαίσιο
αρχών, Οδηγία 92/43/ΕΟΚ. Σε αυτές συμπεριλαμβάνονται και σημαντικές περιοχές για την
ορνιθοπανίδα (SPA) με βάση την Οδηγία 79/409/ΕΟΚ. Η διαδικασία ολοκλήρωσης του δικτύου
Ειδικών Περιοχών Διαχείρισης (Natura 2000) αναμένεται να περατωθεί το 2004. Στην παρούσα
φάση δεν έχει εναρμονισθεί το Ελληνικό Δίκαιο με τις δύο προαναφερθείσες Ευρωπαϊκές
Οδηγίες. Τον Μάρτιο του 2003 μια σειρά νέων περιοχών SPA εντάχθηκε στους καταλόγους των
περιοχών του δικτύου Natura 2000. Επίσης τροποποιήθηκαν κάποια από τα όρια των
περιοχών. Παρακάτω (πίνακας 4.7.1) παρουσιάζεται ο τελικός κατάλογος των περιοχών Natura
2000 στο νομό όπως ισχύει σήμερα. Ο κατάλογος των περιοχών αυτών οριστικοποιήθηκε
τον Σεπτέμβριο του 2006.
2. Περιοχές CORINE: Περιοχές που ανήκουν στην Ευρωπαϊκή λίστα περιοχών ιδιαίτερης
οικολογικής αξίας που καταρτίσθηκε στα πλαίσια του χρηματοδοτούμενου από την Ευρωπαϊκή
Ένωση προγράμματος Corine από τα μέσα της δεκαετίας του 1980 μέχρι τις αρχές της δεκαετίας
του 1990. Αποτέλεσε τη βάση για την εκκίνηση του προγράμματος Natura 2000 και αποτέλεσε
την πιο εμπεριστατωμένη για την εποχή εκείνη προσπάθεια καταγραφής σημαντικών οικολογικά
περιοχών σε πανευρωπαϊκή κλίμακα. Δεν συνδέθηκε με συγκεκριμένο θεσμικό πλαίσιο
προστασίας και το κενό αυτό συμπληρώθηκε από την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ.
3. Τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους: Πρόγραμμα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας
και Δημοσίων Έργων για την καταγραφή και οριοθέτηση περιοχών με σημαντική αισθητική αξία
σε πανελλαδική κλίμακα.

43

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Πίνακας 4.7.1: Περιοχές Natura 2000 περιοχής νομού Λασιθίου
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ
GR4320002
GR4320003
GR4320004
GR4320005

GR4320006

GR4320008
GR4320009
GR4320010
GR432001 1
GR4320013
GR4320014
GR4320015
GR4320016













ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΔΙΚΤΗ: ΟΡΟΠΕΔΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ,
ΚΑΘΑΡΟ, ΣΕΛΕΝΑ, ΚΡΑΣΙ,
ΣΕΛΕΚΑΝΟΣ, ΧΑΛΑΣΜΕΝΗ
ΚΟΡΥΦΗ
ΝΗΣΟΣ ΧΡΥΣΗ
ΜΟΝΗ ΚΑΨΑ (ΦΑΡΑΓΓΙ ΚΑΨΑ &
ΓΥΡΩ ΠΕΡΙΟΧΗ)
ΟΡΟΣ ΘΡΥΠΤΗΣ & ΓΥΡΩ
ΠΕΡΙΟΧΗ
ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΚΡΟ
ΚΡΗΤΗΣ: ΔΙΟΝΥΣΑΔΕΣ, ΕΛΑΣΑ
ΚΑΙ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΣΙΔΕΡΟ (ΑΚΡΑ
ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ - ΒΑΪ -ΑΚΡΑ
ΠΛΑΚΟΣ) ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ
ΝΗΣΟΣ ΚΟΥΦΟΝΗΣΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ
ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ
ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΚΡΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΟΡΥΦΗ - ΜΑΔΑΡΑ
ΔΙΚΤΗΣ
ΔΙΟΝΥΣΑΔΕΣ ΝΗΣΟΙ
ΦΑΡΑΓΓΙ ΣΕΛΗΝΑΡΙ-ΒΡΑΧΑΣΙ
ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗ ΘΡΥΠΤΗ (ΚΟΥΦΩΤΟ)
ΝΗΣΙΔΕΣ ΚΑΒΑΛΛΟΙ
ΟΡΗ ΖΑΚΡΟΥ

ΤΥΠΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
(*)

SCI

Κ

χ

Β

χ

Β

χ

Κ

χ

Ι

χ

Β

χ

SPA

Η
J

χ
χ

Η
D
J
A
A

χ
χ
χ
χ
χ

Ως τύπος Α χαρακτηρίζεται η ΕΖΔ (SPA) η οποία δεν σχετίζεται με άλλο τόπο Natura 2000
Ως τύπος Β χαρακτηρίζεται ο επιλέξιμος ΤΚΕ (pSCI) ο οποίος δεν σχετίζεται με άλλο τόπο Natura 2000
Ως τύπος C χαρακτηρίζεται ο επιλέξιμος ΤΚΕ (pSCI) που ταυτίζεται πλήρως με ΕΖΔ (SPA)
Ως τύπος D χαρακτηρίζεται η ΕΖΔ (SPA) η οποία άπτεται (χωρίς επικάλυψη) με επιλέξιμο ΤΚΕ (pSCI) ή ΕΖΔ
(SPA) διαφορετικής
Ως τύπος Ε χαρακτηρίζεται ο επιλέξιμος ΤΚΕ (pSCI) που άπτεται με ΕΖΔ (SPA) ή άλλο επιλέξιμο ΤΚΕ (pSCI)
διαφορετικής
Ως τύπος F χαρακτηρίζεται η ΕΖΔ (SPA) που περιλαμβάνει επιλέξιμο ΤΚΕ (pSCI)
Ως τύπος G χαρακτηρίζεται ο επιλέξιμος ΤΚΕ (pSCI) που περιέχεται εξολοκλήρου σε ΕΖΔ (SPA)
Ως τύπος Η χαρακτηρίζεται η ΕΖΔ (SPA) που περιέχεται εξολοκλήρου σε επιλέξιμο ΤΚΕ (pSCI)
Ως τύπος Ι χαρακτηρίζεται ο επιλέξιμος ΤΚΕ (pSCI) που περιλαμβάνει ΕΖΔ (SPA)
Ως τύπος J χαρακτηρίζεται η ΕΖΔ (SPA) που επικαλύπτεται εν μέρει με επιλέξιμο ΤΚΕ (pSCI)
Ως τύπος Κ χαρακτηρίζεται ο επιλέξιμος ΤΚΕ (pSCI) που επικαλύπτεται εν μέρει με ΕΖΔ (SPA).
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Καταφύγια άγριας ζωής
Στην ευρύτερη περιοχή του έργου εντοπίζονται τα ακόλουθα καταφύγια άγριας ζωής:
 Κ570 Βαθύ-Φρούζι (Κριτσά-Καλού Χωριού), με έκταση 400 ha (ΦΕΚ 510/Β/1984)
 Κ574 Κεφάλα (Χρυσοπηγής και _άφνης), με έκταση 1.000 ha (ΦΕΚ 757/Β/1982)
 Κ576 Μοναστηράκι (Παχειάς Άμμου-Καβουσίου-Κάτω Χωριού), με έκταση 700 ha (ΥΑ
180913/4826ΠΕ/4-1-1985)
 Κ580 Πευκοδάσος (Μεσελέρων), με έκταση 500 ha (ΦΕΚ 976/Β/1976)
 Κ640 Σκοπή (Σητείας), με έκταση 1.090 ha (ΦΕΚ 1802/Β/1999)
 Κ641 Φαράγγι (Χαμεζίου Σητείας), με έκταση 240 ha (ΦΕΚ 1802/Β/1999)
 K643 Τουρλωτό (Αγίου Γεωργίου Σητείας), με έκταση 180 ha (ΦΕΚ 1802/Β/1999)
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Πίνακας 4.7.2: Περιοχές CORINE Νομού Λασιθίου
ΚΩΔΙΚΟΣ
CORINE

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ
CORINE

A00010073

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ
ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ
CORINE

ΟΡΟΣ ΔΙΚΤΥ (ΛΑΣΙΘΙΩΤΙΚΑ
ΒΟΥΝΑ) ΚΑΙ ΟΡΟΣ ΣΕΛΕΝΑ

A00010075

ΝΗΣΟΙ ΔΙΟΝΥΣΙΑΔΕΣ

A00010078

A00010078

ΟΡΗ ΘΡΥΠΤΗΣ ΚΑΙ ΟΡΝΟ (ΟΡΗ
ΣΗΤΕΙΑΣ)

A00020031

A00050056

ΒΑΪ (ΦΟΙΝΙΚΟΔΑΣΟΣ)

ΟΡΗ ΘΡΥΠΤΗΣ
ΚΑΙ ΟΡΝΟ (ΟΡΗ
ΣΗΤΕΙΑΣ)
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΚΡΗΤΗ

ΝΟΜΟΣ-ΟΙ

ΕΚΤΑΣΗ
(Ηα)

Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ν.
ΛΑΣΙΘΙΟΥ

35600

Ν.ΛΑΣΙΘΙΟΥ

800

Ν.ΛΑΣΙΘΙΟΥ

26000

Ν.ΛΑΣΙΘΙΟΥ

20

A00030053

ΝΗΣΙΔΕΣ ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΑ

Ν.ΛΑΣΙΘΙΟΥ

600

A00030054

ΝΗΣΙΔΑ ΧΡΥΣΗ
(ΓΑΙΔΟΥΡΟΝΗΣΙ)
ΝΗΣΙΔΕΣ ΚΑΒΑΛΛΟΙ

Ν.ΛΑΣΙΘΙΟΥ

550

Ν.ΛΑΣΙΘΙΟΥ

40

Ν.ΛΑΣΙΘΙΟΥ

5200

Ν.ΛΑΣΙΘΙΟΥ

2100

Ν.ΛΑΣΙΘΙΟΥ

15700

Ν.ΛΑΣΙΘΙΟΥ

10000

A00030055
A00040083

A00050056

A00040084

ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΚΡΗΤΗ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΚΡΗΤΗ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΟΝΗΣ ΚΑΨΑ

A00040086

A00010078

ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΗΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΟΣ
ΟΡΝΟ

A00040087

A00010078

ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ
ΟΡΗ ΘΡΥΠΤΗΣ

ΟΡΗ ΘΡΥΠΤΗΣ
ΚΑΙ ΟΡΝΟ (ΟΡΗ
ΣΗΤΕΙΑΣ)
ΟΡΗ ΘΡΥΠΤΗΣ
ΚΑΙ ΟΡΝΟ (ΟΡΗ
ΣΗΤΕΙΑΣ)

A00050018

ΓΚΡΕΜΟΙ ΚΑΤΟΥΛΙΑΣ, ΠΛΑΚΑ
ΕΛΟΥΝΤΑΣ

Ν.ΛΑΣΙΘΙΟΥ

600

A00050020

ΝΗΣΙΔΕΣ ΑΓΙΟΙ ΠΑΝΤΕΣ, ΑΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Ν.ΛΑΣΙΘΙΟΥ

70

A00050021

ΛΙΜΝΗ ΒΡΑΜΙΑΝΟΥ,
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ
ΠΟΤΑΜΙ ΚΑΙ ΕΚΒΟΛΗ ΣΤΟΜΙΟΥ,
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ

Ν.ΛΑΣΙΘΙΟΥ

100

Ν.ΛΑΣΙΘΙΟΥ

3

Ν.ΛΑΣΙΘΙΟΥ

15000

Ν.ΛΑΣΙΘΙΟΥ

20

A00050022
A00050023

A00050056

A00050024

ΒΟΥΝΑ ΖΑΚΡΟΥ (ΜΟΔΙ,
ΠΡΙΝΙΑΣ, ΒΙΓΛΑ ΖΑΚΡΟΥ,
ΑΓΡΙΔΟΜΟΥΡΙ)
ΕΚΒΟΛΗ ΡΕΜΑΤΟΣ ΑΦΡΑΤΙΑΣ,
ΣΗΤΕΙΑ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΚΡΗΤΗ

A00050025

ΑΛΜΥΡΟΣ (ΕΛΟΣ ΒΟΥΡΚΙΑΣ),
ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Ν.ΛΑΣΙΘΙΟΥ

20

A00050026

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΙΛΑΤΟΥ ΒΡΑΧΑΣΙΟΥ
ΥΓΡΟΤΟΠΟΣ ΞΕΡΟΚΑΜΠΟΥ

Ν.ΛΑΣΙΘΙΟΥ

1300

Ν.ΛΑΣΙΘΙΟΥ

10

Ν.ΛΑΣΙΘΙΟΥ

120

Ν.ΛΑΣΙΘΙΟΥ

14

A00050027
A00050031

A00050032

A00050056

ΕΚΒΟΛΗ ΚΑΙ ΡΕΜΑ ΚΑΛΟΥ,
ΚΑΛΟ ΧΩΡΙΟ (ΛΙΜΝΗ
ΓΡΑΒΑΝΕΝΑΣ, ΑΓΙΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑΣ)
ΕΚΒΟΛΗ ΣΤΟΜΙΟΥ, ΣΗΤΕΙΑ

46

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΚΡΗΤΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Επίσης, υπάρχουν και οι παρακάτω περιοχές ιδιαιτέρου φυσικού κάλλος που παρατίθενται στον
ακόλουθο πίνακα.
Πίνακας 4.7.3 Τοπία Ιδιαιτέρου Φυσικού Κάλλους Νομού Λασιθίου
Όνομα τόπου
Κριτσά
Νήσος και χερσόνησος Σπιναλόγκα
Νήσοι Άγιοι Πάντες και Μικρονήσι
Λατώ
Δρήρος
Μίλατος
Νησάκι Ψείρα
Περιοχή Βρυονησίου
Σελάκανο
Πετσοφάς
Σταυροχώρι
Νήσος Χρυσή ή Γαϊδουρονήσι
Μονή Καψά
Λιθίνες Σητείας
Βρόκαστρο
Φαράγγι Μύθων
Οροπέδιο Καθαρού (Δίκτη)
Φαράγγι Χα
Βάι
Δικταίον Άντρον
Οροπέδιο Λασιθίου
Ζάκρος
Βόϊλα
Νήσος Κουφονήσι (Λευκή)
Νήσοι Διονυσάδες

Κωδικός
AT6010002
AT6010003
AT6010005
AT6010006
AT6010007
AT6010008
AT6010012
AT6010013
AT6010015
AT6011002
AT6011011
AT6011012
AT6011013
AT6011014
AT6011021
AT6011022
AT6011023
AT6011024
AT6011050
AT6011053
AT6011054
AT6011057
AT6011058
AT6020006
AT6020007

Από τα παραπάνω αναφερόμενα Τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλους, στη εγγύτερη περιοχή είναι το
φαράγγι Χα, στις δυτικές πλαγιές του ορεινού όγκου της Θρυπτής.
Το φαράγγι του Χα
Το φαράγγι του Χα εξέρχεται στον κάμπο της Ιεράπετρας ανατολικά του χωριού Βασιλική. Το φαράγγι
έχει άνοιγμα βάσης από 2 έως 8 μέτρα και ύψος περίπου 700 μέτρα και αποτελεί ένα εντυπωσιακό
φυσικό αξιοθέατο. Η βαθειά τομή του στο βουνό είναι ορατή από απόσταση. Θεωρείται ένα από τα
αγριότερα φαράγγια της Ελλάδας Η ονομασία του πιθανόν προέρχεται ετυμολογικά από το ρήμα
«χάσκω», που σημαίνει σχηματίζω χάσμα, άνοιγμα.
Η είσοδος είναι πολύ στενή, ενώ προς τα πάνω το άνοιγμα φαρδαίνει. Το πλάτος του σε πολλά σημεία
είναι μόνο τριάντα εκατοστά και σε άλλα δεν ξεπερνά τα τρία μέτρα. Το φαράγγι είναι στενό, πολύ
κάθετο και προχωράει σε μήκος περίπου 1800 μέτρα, όπου όμως η πρόσβαση είναι πάρα πολύ
δύσκολη. Στο εσωτερικό του υπάρχουν γύρω στους 24 καταρράκτες ύψους 10 έως 35 μέτρων.
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Δεξιά και αριστερά ορθώνονται οι τεράστιοι τοίχοι του σε ύψος από 200 ως και 400 μέτρα. Το μήκος
του είναι περίπου ένα χιλιόμετρο. Πριν από την είσοδο, υπάρχει μια μικρή λίμνη, που σχηματίζεται από
ένα μικρό καταρράκτη, που κι αυτός δημιουργείται από μια άλλη λίμνη ψηλότερα, όχι ορατή από τη
βάση του φαραγγιού. Ιδιαίτερα εντυπωσιακά είναι τα πετρώματα με τους παράλληλους έντονους
χρωματισμούς τους.
Στο εσωτερικό υπάρχουν αρκετές τέτοιες λίμνες, που σχηματίζουν καταρράκτες, κατά τη χειμερινή
περίοδο. Η περιοχή μέσα και γύρω από το φαράγγι είναι σημαντικός βιότοπος με πλούσια χλωρίδα και
πανίδα. Οι μικρές λίμνες αποτελούν σημαντικούς υδροβιότοπους για πολλά μεταναστευτικά πουλιά,
αλλά και για μόνιμα πουλιά και θηλαστικά.
Από όλες τις παραπάνω περιοχές οι σημαντικότερες και εγγύτερες στην περιοχήείναι η περιοχή Όρος
Θρυπτή και η γύρω περιοχή και η περιοχή Νοτιοδυτική Θρυπτή (Κουφωτό).
ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
GR4320005 ΟΡΟΣ ΘΡΥΠΤΗΣ & ΓΥΡΩ
ΠΕΡΙΟΧΗ
GR4320014 ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗ ΘΡΥΠΤΗ
(ΚΟΥΦΩΤΟ)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
pSCI
SPA

Περιοχή με κωδικό GR 432005 «Όρος Θρυπτή και γύρω περιοχή»
Η περιοχή βρίσκεται μεταξύ Ιεράπετρας και Σητείας. Περιλαμβάνει την παράλια περιοχή του Θόλου και
την οροσειρά της Θρυπτής. Το φαράγγι του Χα, στις δυτικές πλαγιές του ορεινού όγκου της Θρυπτής
είναι ένα από τα πιο εντυπωσιακά φαράγγια της Κρήτης.
Οι υγρές δολίνες χαρακτηρίζονται από περιορισμένη βλάστηση ετήσιων φυτών που αν και είναι κοινά
σε άλλα μέρη εν τούτοις στην Κρήτη είναι σπάνια, ενώ οι ξηρές δολίνες χαρακτηρίζονται από πυκνή
βλάστηση και, στο Αφέντης Καβούσι, από την ύπαρξη του Polygonum idaeum, χαρακτηριστικό των
συγκεκριμένων οικοτόπων και περιορισμένο στον Ψηλορείτη και στη Δίκτη. Σημαντικοί θεωρούνται και
οι δολομίτες κοντά στην κορυφή Αφέντης και οι ασβεστόλιθοι στην υπόλοιπη περιοχή. Στο νότιο μέρος
της περιοχής υπάρχουν μικρές κοιλάδες με πηγές και ποτάμια συνεχούς ροής με υδροχαρή βλάστηση.
Στην περιοχή αυτή έχουν καταγραφεί οι οικότοποι, Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή,
Διάσπαρτοι υποβαθμισμένοι πουρναρότοποι (garrigues), Φρύγανα Sarcopoterium spinosum,
Διαπλάσεις Κρήτης (Euphorbieto-Verbascion), Δάση σκληρόφυλλων που χρησιμοποιούνται για βοσκή
(dehesas) με Quercus ilex, Λιθώνες βαλκανικής χερσονήσου, Ασβεστολιθικά βράχια του Αιγαίου,
Πρωτογενείς λειμώνες σε βραχώδεις δόμους, Σπήλαια των οποίων δεν γίνεται τουριστική εκμετάλλευση,
Δάση πλάτανου της Ανατολής (Platanion orientalis), Παρόχθια δάση-στοές της θερμής Μεσογείου
(Nerio-Tamaricetea), Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη πεύκων της Μεσογείου.
Περιοχή με κωδικό GR 4320014 «Νοτιοδυτική Θρυπτή (Κουφωτό)»
Η περιοχή αυτή έχει ενταχθεί στο δίκτυο Natura 2000 ως Ειδική Ζώνη Προστασίας (ΕΖΠ) – SPA –
κυρίως λόγω της παρουσίας εκεί σημαντικών ειδών ορνιθοπανίδας όπως ο Γυπαετός (Gypaetus
barbatus), το όρνιο (Gyps fulvus) ο Χρυσαετός (Aquilla chrysaetos) κ.λπ. Τα όρια των δύο αυτών
περιοχών δεν ταυτίζονται, όπως φαίνεται και στην παρακάτω εικόνα.
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Εικόνα 4.7.1: Όρια περιοχής pSCI GR 4320005 και SPA GR 4320014, στην ευρύτερη περιοχή(ΠΗΓΗ:
ΥΠΕΧΩΔΕ – ΕΚΒΥ).
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Εικόνα 4.7.2.: Άποψη του αρχαιολογικού χώρου των Γουρνιών προς βορρά όπου διακρίνεται η
υφιστάμενη Εθνική Οδός
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4.8

Ανθρωπογενές περιβάλλον

4.8.1

Διοικητική Υπαγωγή

Η Περιφέρεια Κρήτης περιλαμβάνει τους νομούς Χανίων, Ρεθύμνης, Ηρακλείου και Λασιθίου και έχει
έδρα το Ηράκλειο, πρωτεύουσα του ομώνυμου νομού. Ο Νομός Λασιθίου με πρωτεύουσα τον Αγ.
Νικόλαο, χωρίζεται σε 4 επαρχίες: Μεραμβέλου με πρωτεύουσα τον Αγ. Νικόλαο, Λασιθίου με
πρωτεύουσα το Τζερμιάδων, Σητείας με πρωτεύουσα τη Σητεία και Ιεράπετρας με πρωτεύουσα την
Ιεράπετρα.
Ο Νόμος 2539/1997 για τη συγκρότηση της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης συγκροτεί τους
ακόλουθους Δήμους στο Νομό Λασιθίου:

Δ. Αγίου Νικολάου

Δ. Ιεράπετρας

Δ. Ιτάνου

Δ. Λεύκης

Δ. Μακρύ Γιαλού

Δ. Νεάπολης

Δ. Οροπεδίου Λασιθίου

Δ. Σητείας
4.8.2

Δημογραφικά Στοιχεία

Η Περιφέρεια συγκεντρώνει ποσοστό 5,5% του πληθυσμού και παράγει 5,3% του ακαθάριστου
εγχώριου προϊόντος της χώρας (2003). Μεταξύ των απογραφών 1991 και 2001 ο πληθυσμός της
αυξήθηκε κατά 7,1%. Το ποσοστό φυσικής μείωσης του πληθυσμού μειώθηκε από 0,8 άτομα ανά 1000
κατοίκους το 2001 σε 0,7 το 2002.
Ο πληθυσμός της αυξήθηκε με ρυθμό υψηλότερο από τον μέσο όρο της Χώρας κατά την περίοδο 1981
– ‘91 και σχεδόν διπλάσιο κατά την περίοδο ‘91-‘01, σε αντίθεση με την δεκαετία 1971-‘81. Κατά την
τελευταία δεκαετία, επίσης, ομαλοποιήθηκαν σχετικά οι ρυθμοί συγκέντρωσης πληθυσμού στον Νομό
Ηρακλείου, ενώ, από το 1981, παρατηρείται τάση συγκέντρωσης πληθυσμού στον Νομό Ρεθύμνου, ο
οποίος κατατάσσεται πλέον ως τρίτος πληθυσμιακά νομός της Κρήτης, με τέταρτο τον Νομό Λασιθίου. Η
πληθυσμιακή αύξηση επικεντρώνεται στα βόρεια παράλια και στα αστικά κέντρα, ενώ στο νότο η
Ιεράπετρα και η Παλαιοχώρα είναι τα μόνα αστικά κέντρα όπου παρατηρείται συνεχής αύξηση
πληθυσμού.
Οι ορεινοί δήμοι υφίστανται συνεχή πληθυσμιακή απομείωση, με ισχυρότερη τάση τη δεκαετία ‘71-‘81,
η οποία ανακόπηκε κάπως τις δεκαετίες ‘81-‘91 και ‘91-‘01. Ήδη από τη δεκαετία ‘81-‘91, η Κρήτη γίνεται
τόπος υποδοχής μεταναστών, προσελκύοντας πληθυσμό από άλλες περιοχές της Χώρας ή σημαντικό
τμήμα των παλιννοστούντων από το εξωτερικό ή ακόμη και αλλοδαπούς κατοίκους, οι οποίοι
εγκαθίστανται στο νησί, τάση που φαίνεται ότι ενισχύθηκε έτι περισσότερο κατά την τελευταία δεκαετία.
Η παρατηρούμενη καθαρή μετανάστευση δημιουργεί ευνοϊκές προοπτικές υπέρ των παραγωγικών
ηλικιών, δεδομένου ότι η πλειονότητα των εγκατασταθέντων είναι ηλικίας 15 έως 45 ετών, γεγονός που
συμβάλλει και στην οικονομική ευρωστία και την κοινωνική ισορροπία της Περιφέρειας. Αυτές οι τάσεις
τροφοδοτήθηκαν αναμφίβολα από την εξέλιξη της οικονομικής δραστηριότητας και τη διαθεσιμότητα
θέσεων απασχόλησης στην Κρήτη.
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Ο Νομός Λασιθίου συγκεντρώνει ποσοστό 0,7% του πληθυσμού της χώρας με τάση μείωσης, αφού
σημειώνεται φυσική μείωση του πληθυσμού, (υπεροχή γεννήσεων/1.000 κατοίκους: -1,8 το 2002, -2,6 το
2003), με υψηλή όμως αναλογία μαθητών Δημοτικού ανά 1.000 κατοίκους (65 έναντι μέσου χώρας 59).
Παρά την έλλειψη ενός μεγάλου αστικού κέντρου στο νομό Λασιθίου (του μεγέθους και της
σημαντικότητας που επέχει το Ηράκλειο για τον νομό Ηρακλείου), η τάση αστικοποίησης παρουσιάζεται
ιδιαίτερα σημαντική αφού ο πληθυσμός που κατοικεί στα αστικά κέντρα του νομού αυξήθηκε από 27%
το 1951, σε 52% το 2001.
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Πίνακας 4.8.1. Πληθυσμιακή μεταβολή Δήμων Νομού Λασιθίου (ΕΣΥΕ 1991, 2001)

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ
ΝΟΜΟΣ
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Δ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Δ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Δ. ΙΤΑΝΟΥ
Δ. ΛΕΥΚΗΣ
Δ. ΜΑΚΡΥ
ΓΙΑΛΟΥ
Δ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ
Δ. ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Δ. ΣΗΤΕΙΑΣ

1991
10,264,156

2001
10939605

Μεταβολή %
6.58%

ΜΕΡΜ %
0.64%

70,949

76319

7.57%

0.73%

16,639
20,695
2,503
2,435

19462
23707
2514
2177

16.97%
14.55%
0.44%
-10.60%

1.58%
1.37%
0.04%
-1.11%

4,009

4204

4.86%

0.48%

6,747

6765

0.27%

0.03%

4,220

3152

-25.31%

-2.88%

13,701

14338

4.65%

0.46%

Στον κατωτέρω πίνακα φαίνεται η πληθυσμιακή εξέλιξη στα ανωτέρω Δ.Δ. της άμεσης περιοχής μελέτης καθώς
και (ενδεικτικά) στο σύνολο του δήμου. Συγκεκριμένα φαίνεται ο πληθυσμός εκ των δύο τελευταίων απογραφών
της Ε.Σ.Υ.Ε. Έχει υπολογιστεί η ποσοστιαία μεταβολή του πληθυσμού καθώς επίσης και ο ποσοστιαίος Μέσος
Ετήσιος Ρυθμός Μεταβολής (Μ.Ε.Ρ.Μ.) του πληθυσμού στο διάστημα μεταξύ των απογραφών.

Δ.Δ.Ιεραπέτρας
Δ.Δ.Κάτω Χωρίου
Δ.Δ. Αγία Τριάς
Δ.Δ.Πισκοκέφαλον
Δ.Δ.Παχείας
Άμμου

Απογραφή Απογραφή
1991
2001
12519
15323
1364
1181
124
133
830
824
793

853

Μεταβολή
% 19912001
22,4
-13,4
-6.76
-0.72

Μ.Ε.Ρ.Μ.
% 19912001
2,0
-1,4
-0,7
0,0

7,6

0,7

Παρατηρείται ότι θετική είναι η μεταβολή του πληθυσμού στο σύνολο της άμεσης περιοχής, καθώς και γενικά στο
δήμο Ιεράπετρας. Αναλυτικότερα:
2.
Θετική μεταβολή παρουσιάζει ο πληθυσμός του παραλιακού οικισμού Παχειάς Άμμου, λόγω της
ανάπτυξης των παραλιακών περιοχών με την αύξηση της οικιστικής δραστηριότητας και των τουριστικών
εξυπηρετήσεων.
3.
Εντυπωσιακή θετική μεταβολή παρουσιάζει και το παραλιακό οικιστικό κέντρο της Ιεράπετρας, λόγω της
ανάπτυξης των δραστηριοτήτων του τριτογενούς τομέα και της τάσης συγκέντρωσης του πληθυσμού στα
αστικά κέντρα.
4.
Αντιθέτως, μείωση παρουσιάζει ο πληθυσμός του Κάτω Χωριού -Αγίας Τριάδας που τοποθετείται στην
ενδότερη περιοχή, ακολουθώντας προφανώς την φθίνουσα τάση του πληθυσμού, που επικρατεί στους
μικρούς και μεσαίους οικισμούς των ενδότερων αγροτικών περιοχών της Κρήτης.
5.
Σταθερός παραμένει ο πληθυσμός του Πισκοκέφαλου λόγω εγγύτητας με πόλη Σητείας.
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4.8.3

Οικονομικά στοιχεία

Στην Περιφέρεια Κρήτης παράγεται το 5,3% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της χώρας (2003),
8,2% της αγροτικής παραγωγής, 1,3% της μεταποιητικής και 5,8% των υπηρεσιών.
Με κατά κεφαλή προϊόν 13,5 χιλ. ευρώ το 2003, κατατάσσεται 8η, προσεγγίζοντας το 97% του μέσου
όρου της Ελλάδας. Η θέση της ως προς το κριτήριο αυτό δεν βελτιώνεται, δεδομένου ότι το 1995 τής
αναλογούσε 98%. Με το κατά κεφαλή προϊόν της Ελλάδας να αντιστοιχεί σε 80,9% του μέσου της
Ευρωπαϊκής Ένωσης των 25 χωρών το 2003 σύμφωνα με την Eurostat, της αναλογεί ΑΕΠ ανά κάτοικο
ίσο με 78% του μέσου της ΕΕ-25 και μαζί με άλλες 5 περιφέρειες της χώρας κινδυνεύει πλέον να βγει
από τον Στόχο 1 για στατιστικούς λόγους: Το κατά κεφαλή ΑΕΠ της είναι μεν χαμηλότερο του 75% του
μέσου όρου της ΕΕ-15, λόγω της διεύρυνσης όμως, με την ένταξη των φτωχότερων χωρών της Κεντρικής
και Αν. Ευρώπης υπερβαίνει το 75%.
Τα 3/4 του προϊόντος της προέρχονται από τις υπηρεσίες, με σημαντική τη συμβολή του τουρισμού,
αφού 13% του ακαθάριστου προϊόντος της προέρχεται από υπηρεσίες ξενοδοχείων και εστιατορίων, η
3η υψηλότερη αναλογία στη χώρα μετά το Νότιο Αιγαίο και τα Νησιά του Ιονίου. Με 28% των συνολικών
διανυκτερεύσεων αλλοδαπών στη χώρα (2η υψηλότερη συμμετοχή μετά το Ν. Αιγαίο) έχει την 3η
υψηλότερη (μετά το Ν. Αιγαίο και τα Ιόνια Νησιά) αναλογία διανυκτερεύσεων ανά κάτοικο (19 το 2003,
20 το 2000).
Στην περιφέρεια αναλογεί 5% των φορολογουμένων (+ 3% το 2004), 4,5% του δηλωθέντος
εισοδήματος της χώρας (+8%) και 3,5% του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων (-0,4%). Με
δηλωθέν εισόδημα 12 χιλ. ευρώ ανά φορολογούμενο το 2004 (άνοδος 5%, 91% του μέσου όρου της
Ελλάδας), οι φορολογούμενοί της πλήρωσαν κατά μέσο όρο για φόρο εισοδήματος 753 ευρώ, έναντι
μέσου χώρας 1.077.
Η ανεργία στην Περιφέρεια αυξήθηκε οριακά το 2004 στο 7,7% του εργατικού δυναμικού, με 10,5% για
το σύνολο της Ελλάδας. Στην περιφέρεια αναλογεί 7% των συνολικών επενδύσεων στη χώρα το 2002.
Στις επιχειρήσεις της αναλογεί 1,5% των επενδύσεων των βιομηχανικών επιχειρήσεων της χώρας την
περίοδο 2000-2001, σύμφωνα με την ΕΣΥΕ, 1,7% του κύκλου εργασιών των μεταποιητικών μονάδων της
χώρας, 3% των κατασκευαστικών και 4% των εμπορικών το 2002.
Στην Περιφέρεια αναλογεί 7,4% των καλλιεργούμενων εκτάσεων, 46% της παραγωγής ελαιόλαδου (1η
στη χώρα), 14% της παραγωγής εσπεριδοειδών (3η ), 10% της παραγωγής πατάτας (4η) και 7% τομάτας
(6η) το 2004. Στα πλαίσια του Γ' ΚΠΣ (2000-2006), ο προϋπολογισμός του ΠΕΠ Κρήτης ανέρχεται στα
730 εκατ. ευρώ. Η κοινοτική συμμετοχή ανέρχεται σε 467,7 εκατ. ευρώ, και από αυτά ως τις 31/12/2004
είχε απορροφηθεί το 33%.
Πίνακας 4.8.3α Δείκτες Ευημερίας Περιφέρειας Κρήτης
Περιφέρεια
Κρήτης

Δείκτης

Έτος

ΑΕΠ κατά κεφαλή
Αποταμιευτικές καταθέσεις ανά
κάτοικο
Δηλ. εισόδημα ανά
φορολογούμενο
Φόρος εισοδ. ανά φορολογούμενο

2003

13,5

χιλ.ευρώ

2002

6,17

χιλ.ευρώ

2003

11,4

χιλ.ευρώ

2003

0,78

χιλ.ευρώ

54

Μέσος
όρος
χώρας

Κατάταξη
σε σχέση με τις
13 περιφέρειες

13,9

8

8,32

9

12,5
1,08

3
6
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Φυσική αύξηση
1,66
2002
πληθυσμού/ 1000 κατοίκους
-0,03
Μαθητές δευτεροβάθμιας
70
2002
εκπαίδευσης/ 1000 κατοίκους
66
Μαθητές δημοτικού/ 1000
2002
68
59
κατοίκους
7,6
10,5
Ποσοστό ανεργίας
2004
Συμμετοχή στα συνολικά μεγέθη της χώρας
ΑΕΠ
2003
5,3 %
Φορολογούμενοι
2003
5,0 %
Δηλωθέν στην εφορία εισόδημα
2003
4,5 %
Φόρος εισοδήματος φ.π.
2003
3,6 %
Αποταμιευτικές καταθέσεις
2003
4,2 %

2
3
2
13

6
6
5
5
5

Ο Νομός Λασιθίου παράγει το 0,8% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της χώρας και η συμμετοχή
του νομού στο ΑΕΠ της χώρας διατηρείται σταθερή τα τελευταία χρόνια.
Τα 3/4 του προϊόντος του προέρχονται από τις υπηρεσίες με σημαντική τη συμβολή του τουρισμού (16%
από υπηρεσίες ξενοδοχείων και εστιατορίων).
Το 14% του προϊόντος του προέρχεται από τη γεωργία το 2002 από 16% το 1997και παράγει 1,5% του
συνολικού γεωργικού προϊόντος της χώρας. Είναι η 6η παραγωγός περιοχή ελαιόλαδου στη χώρα με
4,8% το 2004 και η 6η στην παραγωγή πατάτας με 5% το 2004.
Με κατά κεφαλή προϊόν 14,8 χιλ. ευρώ κατατάσσεται 8ος ως προς το κριτήριο αυτό με 115% του μέσου
όρου της Ελλάδας (90% του μέσου όρου της ΕΕ-25). Ανά 100 κατοίκους του αναλογούν 28 αυτοκίνητα
(μέσος χώρας 35 το 2003) και 1,5 νέες κατοικίες (δείκτης αυξανόμενος, με μέσο όρο χώρας 1,2 το 2003).
Με δηλωθέν εισόδημα 11,5 χιλ. ευρώ ανά φορολογούμενο το 2004 (άνοδος 5%, 87% του μέσου όρου
της Ελλάδας), οι φορολογούμενοί του πλήρωσαν κατά μέσο όρο για φόρο εισοδήματος 616 ευρώ, έναντι
μέσου όρου χώρας 1.077. Σε αυτόν αναλογεί 0,6% των φορολογουμένων (άνοδος 1% το 2004), 0,6% του
δηλωθέντος εισοδήματος της χώρας (+6%) και 0,4% του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων (-6%).
Με 1,5 εκατ. διανυκτερεύσεις αλλοδαπών το 2003 (8ος στην κατάταξη με 3,8% των συνολικών),
αναλογούν σε κάθε κάτοικο 20 διανυκτερεύσεις το 2003 (24 το 2002), 5ος στην κατάταξη των νομών. Το
2004 οι πωλήσεις καινούργιων αυτοκινήτων αυξήθηκαν 9%. Έχει χαμηλή αναλογία τροχαίων
ατυχημάτων ανά 1.000 κατοίκους, 0,5 με μέσο χώρας 1,5 το 2003, σημειώθηκε όμως επιδείνωση το
2004 με αύξηση των ατυχημάτων κατά 14%. Η αναλογία γιατρών/1.000 κατοίκους είναι υψηλή, 4,2 το
2001, η 6η υψηλότερη στη χώρα.
Πίνακας 4.8.3β Δείκτες Ευημερίας Νομού Λασιθίου

ΑΕΠ κατά κεφαλή
Κατά κεφαλή αποταμιευτικές καταθέσεις
Δηλ. εισόδημα ανά φορολογούμενο
Φόρος εισοδ. ανά φορολογούμενο
Φυσική αύξηση
πληθυσμού/ 1000 κατοίκους
Μαθητές δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης/ 1000 κατοίκους

2002
2002
2003
2003

Μέσος
Κατάταξη σε
Νομός Λασιθίου όρος σχέση με τους 52
χώρας
νομούς
14,8 χιλ.ευρώ
12,9
8
6,64 χιλ.ευρώ
8,32
20
11,0 χιλ.ευρώ
12,5
19
0,66 χιλ.ευρώ
1,08
30

2002 -1,81
2002

55

63

-0,01

25

66

32
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Μαθητές δημοτικού/ 1000 κατοίκους
2002
65
59
Συμμετοχή στα συνολικά μεγέθη της χώρας
ΑΕΠ
2002 0,8 %
Φορολογούμενοι
2003 0,7 %
Δηλωθέν στην εφορία εισόδημα
2003 0,6 %
Φόρος εισοδήματος φ.π.
2003 0,4 %
Αποταμιευτικές καταθέσεις
2003 0,6 %

10
31
38
36
35
35

Η οικονομική ανάπτυξη του νομού όπως προαναφέρθηκε στηρίζεται κατά κύριο λόγο στην γεωργία και
στον τουρισμό. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μεγάλη μεταστροφή προς δραστηριότητες του
τριτογενούς τομέα αναπτυσσόμενες γύρω από την τουριστική κίνηση των περιοχών Κόλπου
Μιραμπέλλου με επίκεντρο τον Άγιο Νικόλαο και της νότιας παραλιακής ζώνης με επίκεντρο την
Ιεράπετρα.
Το γεγονός αυτό όμως επιδεινώνει την κατάσταση των λιγότερο αναπτυγμένων περιοχών του νομού,
δηλαδή του Οροπεδίου Λασιθίου, του Βόρειου Μιραμπέλλου και της περιοχής Σητείας, οι οποίες
αποδυναμώνονται οικονομικά και δημογραφικά, καθώς οι κάτοικοι μετακινούνται προς τις
αναπτυσσόμενες τουριστικές ζώνες του νομού αλλά και προς την περιοχή Ηρακλείου, εγκαταλείποντας
τις παραδοσιακές τους δραστηριότητες.
Πρωτογενής τομέας
Το ΑΕΠ του πρωτογενή τομέα καταλαμβάνει το 8,2% του ΑΕΠ του πρωτογενή της χώρας και περίπου
το 20-25% του συνολικού Περιφερειακού ΑΕΠ, ποσοστά ιδιαίτερα σημαντικά, γεγονός που δείχνει την
σπουδαιότητα του τομέα για την περιφερειακή και εθνική οικονομία. Παρά τη σημαντική συμμετοχή του
στα μακροοικονομικά μεγέθη, ο πρωτογενής τομέας χαρακτηρίζεται από μακροχρόνια δομική αδυναμία
λόγω του μικρού και πολυτεμαχισμένου γεωργικού κλήρου, ενώ επίσης, η Κρήτη υπολείπεται αρκετά του
μέσου όρου της χώρας σε αρδευόμενες εκτάσεις.
Η διάρθρωση των καλλιεργειών στην Περιφέρεια αναδεικνύει την εξειδίκευση σε παραδοσιακές
καλλιέργειες όπως η ελαιοκαλλιέργεια και η αμπελουργία. Τα κηπευτικά καλύπτουν μόλις το 3% της
συνολικής καλλιεργούμενης έκτασης, αλλά στην Κρήτη συγκεντρώνεται περίπου το 50% των
θερμοκηπίων της χώρας. Η Περιφέρεια διαθέτει συγκριτικά πλεονεκτήματα στην παραγωγή νωπών
λαχανικών και ανθέων.
Όσον αφορά την κτηνοτροφία στην Κρήτη, το μεγαλύτερο τμήμα ζωικού κεφαλαίου αποτελείται από
αιγοπρόβατα ελευθέρας βοσκής, ενώ έχει μικρό αριθμό οργανωμένων κτηνοτροφικών μονάδων.
Σημαντικές είναι οι προϋποθέσεις ανάπτυξης στην παραγωγή σκληρών τυριών, όπου συμμετέχει κατά
25% στην εγχώρια παραγωγή.
Παρά το νησιωτικό χαρακτήρα της Περιφέρειας, η αλιεία αντιμετωπίζει προβλήματα που εντοπίζονται
κυρίως στην έλλειψη υποδομών, διαχείρισης και εμπορίας των αλιευμάτων και εκσυγχρονισμού και
αναδιάρθρωσης του αλιευτικού στόλου και των μεθόδων αλιείας. μελισσοκομικής χλωρίδας. Η ανάπτυξη
μονάδων παραγωγής αλιευτικών προϊόντων είναι σχετικά περιορισμένη και εντοπίζεται χωρικά στις ΝΑ
παρυφές του Ψηλορείτη, στην ευρύτερη περιοχή του Ζαρού (γλυκών υδάτων) και στη ΒΑ ακτή του
Νομού Λασιθίου (θαλασσίων υδάτων). Τέλος, η Κρήτη παρουσιάζει πλεονέκτημα στη μελισσοκομία
λόγω κλίματος και υπάρχουσας μελισσοκομικής χλωρίδας.
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Δευτερογενής τομέας
Η μεταποίηση συνδέεται κύρια με την επεξεργασία προϊόντων του πρωτογενή (τρόφιμα – ποτά), αλλά
και με τους κλάδους των δομικών υλικών και των πλαστικών. Η συμμετοχή της ανερχόταν περίπου στο
1,3% του συνολικού ΑΕΠ για το 2003.
Οι επιχειρήσεις της μεταποίησης είναι σχετικά μικρού μεγέθους με εξαίρεση τις συνεταιριστικές. Η Κρήτη
συγκεντρώνει μόνο το 1,8% των καταστημάτων της μεγάλης βιομηχανίας και μόνο 25 μονάδες έχουν
κύκλο εργασιών που υπερβαίνει το 3.000.000€.
Η μεταποίηση των προϊόντων του πρωτογενή τομέα εμφανίζει προβλήματα οργάνωσης, ποιότητας,
σχεδιασμού και τυποποίησης, καθώς και εκσυγχρονισμού των παραγωγικών υποδομών. Τα
προβλήματα συνδέονται επίσης και με την αδυναμία οργάνωσης εμπορικών δικτύων για την προώθηση
της τοπικής παραγωγής στις διεθνείς αγορές. Η σύνδεση μεταποίησης και υπηρεσιών, η δικτύωση
καθώς και η διασύνδεση με τα ερευνητικά κέντρα βρίσκονται σε χαμηλά επίπεδα. Ανεπαρκής είναι η
χωροταξική / πολεοδομική οργάνωση της μεταποίησης, με αποτέλεσμα να προκαλεί περιβαλλοντικές
επιβαρύνσεις και να δέχεται πιέσεις από την οικιστική επέκταση και την ανάπτυξη των άλλων τομέων
της τοπικής οικονομίας. Η λειτουργία της ΒΙΠΕ Ηρακλείου και του ΒΙΟΠΑ Χανίων έχουν θετικά
αποτελέσματα.
Τριτογενής τομέας / τουρισμός
Οι διοικητικές, εκπαιδευτικές και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, καθώς και οι υπηρεσίες μεταφορών
είναι συγκεντρωμένες κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα. Λόγω του νησιωτικού χαρακτήρα της τοπικής
οικονομίας και του εξαγωγικού προσανατολισμού έχουν αναπτυχθεί ισχυρότατες εταιρίες μεταφορών
και ναυτιλιακές εταιρείες (7,6% του συνολικού κύκλου εργασιών της οικονομικής δραστηριότητας της
Περιφέρειας).
Στη δεκαετία του 1980 δημιουργήθηκαν στην Κρήτη πανεπιστημιακά, πολυτεχνικά και τεχνολογικά
εκπαιδευτικά ιδρύματα, καθώς επίσης και σημαντικά ερευνητικά κέντρα (ΙΤΕ, Ι.ΘΑ.ΒΙ.Κ., κ.λ.π.). Οι
ερευνητικές δραστηριότητες είναι συγκεντρωμένες κυρίως στο Ηράκλειο και σε μικρότερη κλίμακα στα
Χανιά και στο Ρέθυμνο.
Η συμμετοχή της Κρήτης στους βασικούς δείκτες ερευνητικής δραστηριότητας είναι αρκετά υψηλότερη
από εκείνη των άλλων Περιφερειών της χώρας. Η Περιφέρεια Κρήτης στα μέσα της δεκαετίας του 1990,
κατείχε τη δεύτερη θέση στην κατάταξη των Περιφερειών με βάση την ποσοστιαία κατανομή των
ερευνητικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα με 14%.
Τα ερευνητικά ιδρύματα έχουν αναπτύξει συνεργασίες με βιομηχανίες εκτός Κρήτης, αλλά ο
προσανατολισμός στην τοπική οικονομία παραμένει ακόμα σε χαμηλά επίπεδα. Επιπρόσθετα, έχει
επιτευχθεί ικανοποιητικό επίπεδο συνεργίας, μεταξύ του συνόλου των ερευνητικών και
πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της Περιφέρειας. Οι υποδομές που έχουν δημιουργηθεί στα πλαίσια του
Τεχνολογικού Πάρκου Ηρακλείου, δεν έχουν αξιοποιηθεί επαρκώς, αφού η προσέλκυση επιχειρήσεων
είναι μικρής κλίμακας. Στον τομέα των υπηρεσιών υγείας έχει αναπτυχθεί σημαντική ερευνητική
δραστηριότητα σε διεπιστημονική βάση, με την ανάπτυξη συστημάτων τηλεϊατρικής που μπορεί να έχει
σημαντική συμβολή στην αποτελεσματική διαχείριση και αξιοποίηση των υποδομών υγείας.
Ο τουρισμός στην Κρήτη αποτελεί τον πιο δυναμικό κλάδο παραγωγής, όμως πρέπει να λαμβάνονται
σοβαρά υπόψη όλες οι παράμετροι για τη διασφάλιση της περαιτέρω ανάπτυξής του, για παράδειγμα
της επιμήκυνσης της τουριστικής περιόδου, της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας του τουρισμού, και
της βελτίωση των τουριστικών υποδομών. Ειδικότερα στις περιοχές για τις οποίες ισχύει το καθεστώς
κορεσμού ή και ελέγχου τουριστικής ανάπτυξης προτείνεται η ενθάρρυνση της βελτίωσης της παροχής
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υπηρεσιών και των τουριστικών υποδομών με παράλληλα μικρές αυξήσεις της δυναμικότητας. Προς τη
κατεύθυνση αυτή είναι δυνατό να έχουν εφαρμογή τα εργαλεία των άρθρων 10 και 11 του Ν.2742/99 με
στόχο την ανάπτυξη παραγωγικών και επιχειρηματικών πρωτοβουλιών ιδιωτών, για την αναβάθμιση
υφισταμένων ή τη δημιουργία νέων καταλυμάτων παραμονής επισκεπτών (ξενοδοχειακών και συναφών
επιχειρήσεων), με κατεύθυνση την ποιοτική αναβάθμιση της δραστηριότητας.
Προβλέπεται η ανάπτυξη ειδικών μορφών τουρισμού (συνεδριακός, εσωτερικός, ορεινός, χειμερινός,
θαλάσσιος, κοινωνικός, θρησκευτικός, αγροτικός, αθλητικός κλπ), για επέκταση της περιόδου και για
μείωση των εντάσεων που ασκούνται από την σημερινή μορφή του κατά τη θερινή περίοδο και μόνον
στον παράκτιο χώρο. Η αναβάθμιση και διεύρυνση του Τομέα, θα πρέπει να συνδυάζεται με τα δίκτυα
πολιτιστικού και φυσικού περιβάλλοντος και με αντιπροσωπευτικά και πιλοτικά ολοκληρωμένα
προγράμματα ανάδειξης περιοχών (έργα - ενέργειες ανάδειξης / προστασίας, αλλά και υποδοχής ξενάγησης - διαχείρισης επισκεπτών), ώστε να λειτουργήσουν ως βασικοί πόλοι έλξης των επισκεπτών.
Θα απαιτηθεί ανασχεδιασμός για ειδικές τουριστικές υποδομές ειδικά στις πύλες εισόδου των περιοχών
που προορίζονται για τουριστική ανάπτυξη (κλασικού τύπου ή ήπια), καθώς και δράσεις που να
οδηγούν σε κοινοπραξίες - δικτυώσεις των επιχειρηματιών, με στόχο την ποιοτική αναβάθμιση του
προϊόντος και την προσέκλυση επισκεπτών - τουριστών αντιστοίχου επιπέδου.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
Η Περιφέρεια αποτελεί παράδειγμα εξωστρέφειας, που της επιτρέπει να έχει ένα σαφώς θετικό
ισοζύγιο συναλλαγών με τον έξω κόσμο. Ο πρωτογενής και ο τριτογενής τομέας της είναι
προσανατολισμένοι στις διεθνείς, κυρίως ευρωπαϊκές αγορές. Η οικονομία της Κρήτης είναι σαφώς
πλέον διεθνοποιημένη. Αυτή όμως η ίδια η εξωστρέφεια απαιτεί παράλληλα συνεχή βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας της οικονομίας της. Ενδεχόμενη απώλεια εδάφους στο διεθνή ανταγωνισμό θα έχει
σημαντικές αρνητικές συνέπειες, οικονομικές και κοινωνικές, για την Κρήτη. Συγκεκριμένα, η εξέλιξη της
ανταγωνιστικότητας της Κρητικής οικονομίας θα εξαρτηθεί μακροχρονίως από τους ακόλουθους
τέσσερις παράγοντες:
i. Επενδύσεις
Οι πραγματοποιηθείσες δημόσιες επενδύσεις είχαν μεγαλύτερη ποσοστιαία συμμετοχή από τις
αντίστοιχες στο σύνολο της Χώρας και ουσιαστικά συντήρησαν την απασχόληση και τα
εισοδήματα στον τομέα των κατασκευών. Η επακόλουθη βελτίωση της δημόσιας υποδομής δεν
ήταν αρκετή για να ενθαρρύνει αυξημένες ιδιωτικές επενδύσεις, οι οποίες, σε σταθερές τιμές,
μειώθηκαν πολλές χρονιές της τελευταίας περιόδου. Είναι χαρακτηριστικό, ότι στο σύνολο του
δευτερογενή τομέα η Κρήτη βελτιώνει διαχρονικά τη σχετική της θέση, σε σύγκριση με το μέσο
όρο της Χώρας, ενώ στη μεταποίηση που αποτελεί και το πλέον σημαντικό τμήμα του τομέα, η
θέση της Κρήτης χειροτερεύει. Χρειάζεται να στηριχθούν τρόποι που να οδηγούν σε μακροχρόνια
βελτίωση της αναπτυξιακής επίδοσης της οικονομίας της νήσου, με την κινητοποίηση των γνησίως
ανταγωνιστικού χαρακτήρα ιδιωτικών επενδύσεων.
ii. Μορφωτικό επίπεδο
Αλλά και στο μορφωτικό επίπεδο του πληθυσμού η Κρήτη δεν έχει δείκτες, που να δημιουργούν
ιδιαίτερη αισιοδοξία. Οι απόφοιτοι της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι αναλογικά λιγότεροι σε
σχέση με το μέσο όρο της Χώρας. Η ενίσχυση της κατάρτισης και η μέσω αυτής βελτίωση του
επιπέδου των γνώσεων, των ικανοτήτων και της παραγωγικότητας του ανθρώπινου δυναμικού,
αποτελεί ένα από τα κρισιμότερα στοιχεία για την περαιτέρω ανάπτυξη της Κρήτης και για την πιο
ισορροπημένη πρόσβαση του πληθυσμού της στην κοινωνία της γνώσης.
iii. Ανταγωνιστικότητα - Εκσυγχρονισμός δομών οικονομίας
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Διαπιστώνεται τάση ανάπτυξης συνεργασιών και δημιουργίας δικτυώσεων για την αναβάθμιση
των ποιοτικών χαρακτηριστικών του Κρητικού προϊόντος, που απευθύνεται στις διεθνείς αγορές.
Παράλληλα έχουν αναπτυχθεί πυρήνες νεωτεριστικών και εκσυγχρονιστικών καταλυτών για την
οικονομία της, που εντάσσονται κυρίως στους τομείς της επιστημονικής και εφαρμοσμένης
έρευνας και στη διεθνή δικτύωση.
iv. Φυσικό και πολιτιστικό κεφάλαιο και συμπεριφορές
Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του φυσικού και δομημένου / ιστορικού περιβάλλοντός της
αποτελούν συστατικά πολιτιστικά στοιχεία του νησιού, η προστασία, η ανάδειξη και η
ολοκληρωμένη διαχείριση των οποίων οφείλει να προωθηθεί κατά προτεραιότητα, με στόχο να
ενταχθούν λειτουργικά σε συστήματα χωρικών συνόλων, δικτύων και διαδρομών.
Η Κρήτη διαθέτει σημαντικό σύγχρονο πολιτισμό, τοπικά ήθη, έθιμα και παραδόσεις οι οποίες
αποκαλύπτουν και προβάλλουν την πολιτισμική σχέση της, αφ’ ενός, με την Ευρώπη (ιδιαίτερα με
την περίοδο της Αναγέννησης) και αφ’ ετέρου, με την Ανατολική Μεσόγειο.
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4.9

Χρήσεις γης

4.9.1

Γενικά Στοιχεία

Ο νομός Λασιθίου, συνολικής έκτασης 1822.8 τ. χλμ. (ποσοστό 1.38% της συνολικής έκτασης της
χώρας), είναι ο νοτιότερος νομός της χώρας. Χαρακτηρίζεται από τη μειωμένη έκταση των πεδινών
περιοχών (μόλις 13% της συνολικής έκτασης) και τον διαχωρισμό του αναγλύφου του σε δύο
παραλιακές ζώνες (βόρεια και νότια) με τους ορεινούς όγκους της Δίκτης, Θρυπτής και Ανατολικής
Σητείας ενδιάμεσα.
Το Δημοτικά Διαμερίσματα της περιοχής Πισκοκέφαλο και Αγία Τριάδα, χαρακτηρίζονται ως ημιορεινό
και ορεινό αντίστοιχα, με την πλειονότητα των εκτάσεων τους να αφορά σε Δενδρώδεις Καλλιέργειες.
Πίνακας 11.

Οικοδομές, κτίρια και κατοικίες

Σύνολο Ελλάδος, μεγάλες γεωγραφικές περιοχές, περιφέρειες, γεωγραφικά διαμερίσματα,
νομοί, δήμοι, κοινότητες, δημοτικά και κοινοτικά διαμερίσματα και οικισμοί
Απογραφή οικοδομών-κτιρίων της 1ης Δεκεμβρίου 2000

(ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)

Σύνολο Ελλάδος,
μεγάλες γεωγραφικές περιοχές, περιφέρειες,
γεωγραφικά διαμερίσματα, νομοί, δήμοι/
κοινότητες, δημοτικά/ κοινοτικά
διαμερίσματα και περιοχές (αστικές,
αγροτικές)

0
2
3
4
4
5
7
7

00
43
4392
439200
4392080000
4392081100
4392081101
4392081102

0
0
0
1
1
1
1
1

Σύνολο Ελλάδος
Κρήτη
Νομός Λασιθίου
ΔΗΜΟΙ
Δήμος Σητείας
Δ.Δ.Πισκοκεφάλου
Πισκοκέφαλον,το
Κάτω Επισκοπή,η

4
5
7
7

4392040000
4392040200
4392040201
4392040202

1
1
1
1

Δήμος Λεύκης
Δ.Δ.Αγίας Τριάδος
Αγία Τριάς,η
Κουφονήσιον,το (νησίς)

Οικοδομές

Κτίρια

Κατοικίες

2

3

4

3.441.881
272.385
53.591

3.990.970
287.268
56.079

5.627.549
323.809
52.627

10.659
931
760
171

10.954
960
786
174

9.933
583
504
79

2.540
143
140
3

2.559
143
140
3

1.846
122
118
4

900

926

622

4.9.2 Θεσμοθετημένες χρήσεις γης – Πολεοδομικός σχεδιασμός
Οι θεσμικές ρυθμίσεις και γενικότερα ο ισχύων πολεοδομικός σχεδιασμός της ευρύτερης περιοχής έχει
ως εξής:
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Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια
Πόλη

Φ.Ε.Κ.

ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΦΕΚ 846Δ/86 τρ.94Δ/93

ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ

ΦΕΚ 828Δ/87

ΤΖΕΡΜΙΑΔΟ

ΦΕΚ 1220Δ/87

ΝΕΑΠΟΛΗ

ΦΕΚ 1221Δ/87

ΣΗΤΕΙΑ

ΦΕΚ 215Δ/87

ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ τροπ.

Υ.Υ.

Μελέτες Πολεοδόμησης
Πόλη

Στρέμματα

Φ.Ε.Κ.

ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ

765

ΦΕΚ 489Δ/87 &
409Δ/92

ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ-Α

920

ΦΕΚ 788Δ/88 &
1337Δ/92

ΣΗΤΕΙΑ-ΚΟΚΚΙΝΑ

55

ΦΕΚ 28Δ/86

ΣΗΤΕΙΑΞΗΡΟΚΑΜΑΡΕΣ

440

ΦΕΚ 838Δ/87

ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ-Β

5

Υ.Υ

Ζώνες Α και Β Αρχαιολογικού Χώρου Γουρνιών
Ως σημαντικότατος αρχαιολογικός χώρος χαρακτηρίζεται ο μινωικός οικισμός «Γουρνιά» στο Δημοτικό
Διαμέρισμα Παχειά Άμμος. Για την αποτελεσματικότερη προστασία του αρχαιολογικού χώρου
Γουρνιών, έχουν καθοριστεί (ΦΕΚ 997/Β’/9-12-1991) και επανακαθοριστεί (ΦΕΚ 139/ΤΑΑΠΘ/21-4-2010)
στο σύνολο της ελεγχόμενης από πλευράς αρχαιολογικού νόμου περιοχής, ζώνες προστασίας Α και Β,
ως εξής:
Στη ΖΩΝΗ Α απόλυτης προστασίας καθορίζονται οι εξής χρήσεις γης: Απαγορεύεται η οικοδόμηση,
οποιαδήποτε αλλοίωση του εδάφους, καθώς και οποιαδήποτε κατασκευή (π.χ. θερμοκήπια, αποθήκες,
κ.τ.λ.), για την οποία απαιτείται ή δεν απαιτείται άδεια της αρμόδιας πολεοδομικής αρχής. Η ζώνη αυτή
θα διατηρήσει τον γεωργοκτηνοτροφικό της χαρακτήρα, επιτρεπόμενων μόνο των υφισταμένων ανοιχτών
καλλιεργειών, καθώς και των απλών (με δίκτυο) επιφανειακών έργων άρδευσης. Οι δραστηριότητες
αυτές θα επιτρέπονται μόνο εφόσον έχουν την προηγούμενη έγκριση και την επίβλεψη της αρμόδιας ΚΔ’
Εφορείας Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων.
Στη ΖΩΝΗ Β επιτρέπεται, από πλευράς αρχαιολογικού νόμου, η δόμηση με ειδικούς νόμους και
περιορισμούς. Οποιαδήποτε, όμως δραστηριότητα στη ζώνη αυτή θα επιτρέπεται, μόνο εφόσον
εκτελείται χωρίς χρήση μηχανικών μέσων και εφόσον έχει την προβλεπόμενη από τις σχετικές διατάξεις
του Κ.Ν. 5351/32 «περί Αρχαιοτήτων» προηγούμενη έγκριση της Υπηρεσίας μας και την επίβλεψη της
αρμόδιας ΚΔ’ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων.
Ζώνη Α Αρχαιολογικού Χώρου Βασιλικής
Νοτιοδυτικά του οικισμού Βασιλική στην Επαρχία Ιεράπετρας έχουν κηρυχθεί ως αρχαιολογικός
χώρος τα ερείπια του μινωικού οικισμού της Βασιλικής, ο οποίος αναπτύχθηκε από την πρώιμη ως την
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ύστερη εποχή του Χαλκού. Στην οριοθετούμενη ζώνη Α απόλυτης προστασίας του αρχαιολογικού χώρου
καθορίζονται οι εξής χρήσεις γης: Απαγορεύεται η οικοδόμηση, οποιαδήποτε αλλοίωση του εδάφους,
καθώς και οποιαδήποτε κατασκευή (π.χ. θερμοκήπια, αποθήκες, κ.τ.λ.), για την οποία απαιτείται ή δεν
απαιτείται άδεια της αρμόδιας πολεοδομικής αρχής. Επιτρέπονται μόνο οι ανοιχτές, με αβαθή άροση
καλλιέργειες και τα απλά (με δίκτυο) επιφανειακά έργα άρδευσης. Ως προς τα αυθαίρετα κτίσματα, τα
οποία βρίσκονται εντός Αρχαιολογικού Χώρου δε νομιμοποιούνται αλλά υποχρεωτικά κατεδαφίζονται,
βάσει των Κ.Ν. 5351/32 «περί Αρχαιοτήτων» άρθρα 50 και 52 και Ν. 1337-83, άρθρα 15 παράγραφος 2
και 17 παράγραφος 1.
4.10

Οικιστικό Δίκτυο

4.10.1 Διάρθρωση του περιφερειακού οικιστικού δικτύου
Οι οικισμοί της Περιφέρειας ιεραρχούνται σε:
 οικιστικά κέντρα 1ου επιπέδου – Ηράκλειο, έδρα της Περιφέρειας και έδρα της Νομαρχιακής
Αυτοδιοίκησης,
 οικιστικά κέντρα 2ου επιπέδου ενισχυμένο Χανιά, έδρα Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης
 οικιστικά κέντρα 2ου επιπέδου – Άγιος Νικόλαος, Ρέθυμνο, έδρες Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων,
 οικιστικά κέντρα 3ου επιπέδου (ενισχυμένου και μη), έδρες ευρύτερων οικιστικών ενοτήτων και
υποενοτήτων – Λιμήν Χερσονήσου / Μάλια, Αρκαλοχώρι, Μοίρες / Τυμπάκι, Ιεράπετρα, Σητεία,
Νεάπολη, Σπήλι, Πέραμα, Βάμος / Βρύσες, Κίσσαμος, Κάντανος / Παλαιόχωρα , καθώς και οι ειδικά
συνεργαζόμενοι με το Ηράκλειο και τα Χανιά, εύρωστοι πληθυσμιακά και με εξυπηρετήσεις, οικισμοί
Νέας Αλικαρνασσού, Γαζίου και Σούδας, και Ακρωτηρίου.
 οικιστικά κέντρα 4ου επιπέδου ενισχυμένου, o οικισμός Τζερμιάδο, στο Οροπέδιο Λασιθίου, ως
έδρα οικιστικής υποενότητας, αναγκαία εξ’ αιτίας του ιδιαίτερου ανάγλυφου της περιοχής, καθώς και
οι λοιπές έδρες των νέων Δήμων, οι οποίες κατατάσσονται σε αυτό το επίπεδο προγραμματικά, για
να ενισχυθούν σε υποδομές,
 οικιστικά κέντρα 5ου επιπέδου ενισχυμένου, έδρες ΟΤΑ 91, ειδικά συνεργαζόμενες με τις έδρες
των νέων Δήμων (εύρωστα πληθυσμιακά, διαθέτουν υποδομές), καθώς και τα οικιστικά κέντρα των
Κοινοτήτων Γαύδου και Ασή Γωνιάς, και
 οικιστικά κέντρα 5ου επιπέδου, οι λοιπές έδρες ΟΤΑ 91, στις οποίες αναφέρεται και το δίκτυο των
μικρότερων πολυάριθμων οικισμών της Περιφέρειας.
Πίνακας 4.10.1 Η Διάρθρωση του οικιστικού δικτύου1
1ου
ή
επιπέδου

2ου

3ου + Επιπέδου

3ου Επιπέδου

4ου + Επιπέδου

5ου + Επιπέδου

Γούβες
Επισκοπή

Σταυρωμένο, Ελαία

Νέα Αλικαρνασσός
ΗΡΑΚΛΕΙΟ

1

Τα μη αναφερόμενα στο «Διάγραμμα» λοιπά οικιστικά κέντρα, τα οποία ήταν έδρες ΟΤΑ 1991, συγκροτούν το δίκτυο των
οικισμών 5ου επιπέδου και εξαρτώνται από τα οικιστικά κέντρα των στηλών προς αριστερά , τα οποία ανεξαρτήτως του
επιπέδου τους, αποτελούν συγχρόνως και έδρες των νέων Δήμων
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Αρχάνες
Πεζά
Προφήτης Ηλίας
Αγία Βαρβάρα
Βενεράτο
Αγιος Μύρων

Μελέσες

Γάζι
Κρουσσώνας
Τύλισος
Λιμήν Χερσονήσου
Μάλια

Μοχός
Γαρίπα, Σκινιάς

Αρκαλοχώρι
Ανω Βιάννος
Καστέλλι
Θραψανό
Μοίρες
Τυμπάκι

Πόμπια
Καμάρες
Ζαρός
Γέργερη
Πύργος

Μεσοχώρι,
Χάρακας

Ασήμι
Αγιοι Δέκα

Βαγιονιά

Τζερμιάδο

Αγιος Γεώργιος

Τεφέλι,

Νεάπολη

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Ιεράπετρα
Σητεία
Ζίρος
Παλαίκαστρο
Κουτσουράς
Φουρφουράς
Αγία Φωτεινή
Αθάνατος
Επισκοπή
Αδελε

ΡΕΘΥΜΝΟ

Σπήλι
Πλακιάς
Πέραμα
Ανώγεια
Γαράζο
Γεράνι
Αλικιανός
Νέα Κυδωνία
Βαμβακόπουλο
Γερολάκκος

Τουρλωτή
Χανδράς

Αμάρι
Ατσιπόπουλο, Γεράνι
Αργυρούπολη
Αγία Γαλήνη, Μέλαμπες
Σέλλια, Κοξαρέ
Πάνορμο, Σίσες
Λιβάδια
Πλατανιάς

Σούδα
ΧΑΝΙΑ
(2ο Ενισχυμένο)

Πιθάρι
Μουρνιές

Κουνουπιδιανά

Καβρός

Γεωργιούπολη,
Κουρνάς

Βάμος
Βρύσες

Φρές
Καλύβες
Χώρα Σφακίων
Κίσσαμος
Κολυμπάρι
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Βουκολιές
Δραπανιάς
Ελος
Παλαιόχωρα
Κάντανος

Καστρί
Καμπανός

Η οικιστική δομή του νομού Λασιθίου παρουσιάζει την ιδιομορφία έλλειψης μεγάλου αστικού κέντρου
και τη υποκατάστασή του από 3 σχετικά ισοδύναμα ημιαστικά κέντρα, τον Άγιο Νικόλαο, την Ιεράπετρα
και τη Σητεία, τα οποία αποτελούν κέντρα συσσώρευσης δραστηριότητας για τις αντίστοιχες ζώνες που
επηρεάζουν (Κόλπος Μιραμπέλλου για τον Άγιο Νικόλαο, νότια ζώνη για την Ιεράπετρα, ανατολική
ενδοχώρα και παράλια για την Σητεία). Οι κύριες οικονομικές δραστηριότητες είναι η γεωργική
δραστηριότητα και ο τουρισμός, ο οποίος εμφανίζει σημαντική άνοδο ιδιαίτερα στις περιοχές του
Κόλπου Μιραμπέλλου και της νότιας παραλιακής ζώνης.
Ο Άγιος Νικόλαος συγκεντρώνει έτσι ανώτερου επιπέδου υπηρεσίες και εποχιακά, παρουσιάζει
έντονη οικονομική δραστηριότητα. Η Ιεράπετρα επίσης, αποτελεί αυτοδύναμο κέντρο κυρίως χάρη στην
ανάπτυξη των δυναμικών καλλιεργειών αλλά και της τουριστικής ανάπτυξης της νότιας ζώνης. Η ίδια
εικόνα δεν ισχύει όμως για την περιοχή της Σητείας όπως επίσης σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό για τις
άλλες προβληματικές περιοχές του νομού, το Οροπέδιο Λασιθίου και το Βόρειο Μιραμπέλλο που
αντιμετωπίζουν την εγκατάλειψη και την παρακμή.
Ιδιαίτερα για το Οροπέδιο Λασιθίου, η κατάσταση έχει επιδεινωθεί με την εγκατάλειψη της περιοχής
από τις νεότερες ηλικίες, αλλά και τις δυναμικές παραγωγικές ηλικιακές ομάδες (25 - 40 ετών), προς τις
τουριστικά αναπτυσσόμενες ζώνες του Ηρακλείου και του Αγίου Νικολάου. Είναι πλέον συχνό και
διογκούμενο το φαινόμενο της εκμίσθωσης των ιδιόκτητων καλλιεργειών ή της εκποίησής τους και της
επένδυσης των κεφαλαίων σε οικοδομικές δραστηριότητες στις τουριστικές περιοχές.
4.10.2 Εμπλουτισμός των πόλεων της Κρήτης με κοινωνική υποδομή διαπεριφερειακού,
περιφερειακού και νομαρχιακού ενδιαφέροντος
Στο «οριστικό» Σχέδιο Ανάπτυξης του Κοινοτικού Χώρου (Potsdam, Μάιος 1999) προσδίδεται
ιδιαίτερη έμφαση στην επιτυχία του πολιτικού στόχου, ο οποίος τίθεται στο χώρο της ΕΕ, για χωρική
ανάπτυξη εξισορροπημένη και πολυκεντρική, για πόλεις (και αστικούς σχηματισμούς) δυναμικές,
ελκυστικές και ανταγωνιστικές, για νέα σχέση συνεργασίας πόλεων και υπαίθρου. Επομένως, αποτελεί
καθοριστικό παράγοντα ο προσδιορισμός, κατ’ αρχήν, του ειδικού ρόλου των σημαντικών πόλεων της
Κρήτης, ώστε να ενταχθούν 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 θα πρέπει να δημιουργηθούν συναφείς
υποστηρικτικές υποδομές εμβέλειας, ώστε να υποβοηθηθεί η συνεργασία των πόλεων και της υπαίθρου,
με δημιουργία πλεγμάτων, τα οποία σκοπό έχουν να καταστήσουν τον χώρο συνολικά ελκυστικό.
Προβλέπεται επομένως, με άξονες αναφοράς την έρευνα και τεχνολογία, τον πολιτισμό, την παραγωγή
και πιστοποίηση γεωργοπεριβαλλοντικών προϊόντων, το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον, τον
ποιοτικό τουρισμό, τη χρήση και λειτουργία και επίδειξη εγκαταστάσεων με ειδικές υποδομές και ρόλους
των ακόλουθων οικιστικών κέντρων:
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Ηράκλειο: μητροπολιτικό κέντρο 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. Διαθέτει 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, μεσογειακή, 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 είναι: Ερευνητικό
κέντρο Ανάπτυξης Λογισμικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο, ΙΤΕ και
ΤΕΕ, Ινστιτούτο Αστροφυσικής σε συνεργασία με το Αστεροσκοπείο στο Σχίνακα, Παρατηρητήριο
Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ευρωπαϊκό κέντρο Μεσογειακών Ερευνών, Οργανισμό
Στήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, Ερευνητικό Κέντρο Αγροτικής Βιοτεχνολογίας, Ινστιτούτο
Βιοκλιματικού Σχεδιασμού, Κέντρο Μεσογειακής Περίθαλψης, Ινστιτούτο Γεωδυναμικού και
Αντισεισμικού Σχεδιασμού.
Χανιά: κέντρο διαπεριφερειακής μεσογειακής ακτινοβολίας, με άξονα τις επιστήμες, τις
εφαρμογές και το περιβάλλον.
Διαθέτει το Πολυτεχνείο, Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού, το
Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο
(Μ.Α.Ι.Χ.) το Ινστιτούτο Υποτροπικών και ελιάς, το ΚΕΓΕ, το Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου, την
Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτης, το Ινστιτούτο Κρητολογικού Δικαίου, 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 το Μεσογειακό Κέντρο
Δημοσιογραφίας, του οποίου έχει ανακοινωθεί η ίδρυση, καθώς και Τμήμα Αρχιτεκτόνων, Σχολή Καλών
Τεχνών, Τμήμα Μηχανικών Βιοιατρικής 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. Τέλος, κρίνεται απαραίτητο να ενισχυθεί η λειτουργία
του Κέντρου Πιστοποίησης, ο πυρήνας του οποίου έχει ήδη συγκροτηθεί 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 δεχθεί κέντρο εμπορικών συναλλαγών στο πλαίσιο της πολυκεντρικής
ισόρροπης ανάπτυξης.
Ρέθυμνο: κέντρο μεσογειακής ακτινοβολίας, με άξονα την ιστορία και τον πολιτισμό.
Διαθέτει το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας και το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών, με πλούσια
ερευνητική δράση στον χώρο της ανατολικής λεκάνης της Μεσογείου. 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. Σκόπιμο θα ήταν να
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δημιουργηθούν εδώ το «Μουσείο Περιβάλλοντος», καθώς και Τμήμα του ΤΕΙ Κρήτης, με αντικείμενο τη
συντήρηση αρχαιοτήτων.
Άγιος Νικόλαος: κέντρο προώθησης του ποιοτικού τουρισμού.
Σημαντικός τουριστικός πόλος με παράδοση και κέντρο παροχής υπηρεσιών, είναι σε θέση να
παραλάβει τις υποδομές και το 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 και με την εδώ δημιουργία Τμήματος του ΤΕΙ Κρήτης, για παραγωγή στελεχών υψηλών
απαιτήσεων, που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες τέτοιου είδους τουρισμού.
Σητεία: 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 πολιτιστικού περιβάλλοντος 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.
Ιεράπετρα: κέντρο δημιουργίας γεωργοπεριβαλλοντικής συνείδησης και εκπαιδευτικό κέντρο
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
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. Επίσης, στην ευρύτερη περιοχή της, τον Αθερινόλακο, έχουν αρχίσει τα έργα για τη
δημιουργία της τρίτης μονάδας ΔΕΗ στην Κρήτη, η οποία θα πρέπει να συνδυαστεί με την παραγωγή
ενέργειας με ανανεώσιμες μορφές. Ο ρόλος της Πόλης είναι διακριτός και, πέραν του Τμήματος ΤΕΙ του
οποίου έχει ανακοινωθεί η ίδρυση, θα ήταν σκόπιμο να δημιουργηθεί εδώ Παραγωγική Σχολή
στραμμένη (1) στην εκμάθηση παραγωγών για παραγωγή γεωργοπεριβαλλοντικών προϊόντων και (2)
στη χρήση και τη λειτουργία ΑΠΕ.
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4.11 Τεχνικές Υποδομές
Οδικό δίκτυο
Το οδικό δίκτυο ιεραρχείται σε πρωτεύον (διευρωπαϊκό και διαπεριφερειακό), δευτερεύον
(διανομαρχιακό) και τριτεύον με βάση λειτουργικά χαρακτηριστικά και ως εκ τούτου κατά τις ειδικές
μελέτες, οι οποίες απαιτούνται, θα πρέπει να γίνονται οι αρμόζουσες επιλογές γεωμετρικών και λοιπών
χαρακτηριστικών, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες δραστηριότητες και πληθυσμούς και τους
συνακόλουθους φόρτους. Επισημαίνεται ότι, για όλες τις προτεινόμενες νέες οδικές συνδέσεις έχει
ληφθεί μέριμνα ώστε οι χαράξεις τους να βρίσκονται σε αρκετή απόσταση από τις παραλιακές ζώνες, η
σύνδεση με τις οποίες προτείνεται συστηματικά να γίνεται με κάθετους τριτεύοντες άξονες, όπως
άλλωστε προβλέπεται και στην Οδηγία για τον παράκτιο χώρο.
Το δευτερεύον διανομαρχιακό δίκτυο συνδέει, μεταξύ τους και εσωτερικές περιοχές, που απαιτούν
σχετικά μεγάλου μήκους μετακινήσεις, οι οποίες προβλέπεται να γίνονται εκτός των περιοχών από όπου
διέρχονται οι πρωτεύοντες άξονες. Τμήμα του δευτερεύοντος οδικού δικτύου αποτελούν οι συνδέσεις:
 Κίσσαμος – Τοπόλια – Παλαιόχωρα με τους κλάδους προς Κάνδανο και Έλος
 Κακόπετρο – Σέμπρωνας – Μελιδόνι – Φρέ - Βρύσσες
 Ρέθυμνο – Αμάρι – Αποδούλου (δύο κλάδοι)
 Αγία Βαρβάρα – Ζαρός - Καμάρες – Αγία Γαλήνη
 Πύργος – Χάρακας – Θραψανό – Γωνιές
 Ζάκρος – Ξερόκαμπος – Γούδουρας
Επιπλέον στην περιοχή του έργου εντοπίζονται οι παρακάτω άξονες του πρωτεύοντος επαρχιακού
δικτύου:
 η επαρχιακή οδός με αριθμό 20 "Παχειά Άμμος-Κάτω Χωριό-Ιεράπετρα"
 η επαρχιακή οδός με αριθμό 28 "Ιεράπετρα-Μακρύγιαλος-Ανάληψη-ΠιλαλήματαΛιθίνες-Πισκοκέφαλο-Σητεία"
 η επαρχιακή οδός με αριθμό 42 "Σητεία-Αγία Φωτιά-Παλαίκαστρο"
Το τριτεύον οδικό δίκτυο συνδέει όλες τις έδρες ΟΤΑ 91 με τις έδρες των νέων Δήμων τους και επιτελεί
παραλλήλως τον ρόλο της σύνδεσης άλλων περιοχών, που απαιτούν σχετικά μεγάλου μήκους
μετακινήσεις, οι οποίες προβλέπεται να γίνονται εκτός των περιοχών από όπου διέρχονται οι
δευτερεύοντες άξονες. Συνδέει, επίσης, με το δευτερεύον δίκτυο κάθετα όλες τις ήδη «οικισμένες» ή
προβλεπόμενες να οικιστούν, ακτές του νησιού. Τμήμα του τριτεύοντος οδικού δικτύου αποτελεί και η
κατά κάποιον τρόπο συνέχεια του Ν.Ο.Α.Κ., από Ανάληψη έως Βάι, στο Νομός Λασιθίου και από
Παλαιόχωρα έως Καστέλλι, στο Νομός Χανίων.
Το συνολικό σύστημα του οδικού δικτύου διακρίνεται σε «υφιστάμενο και προγραμματισμένο» και σε
«προτεινόμενο», Διευκρινίζεται ότι ως «υφιστάμενο και προγραμματισμένο» τμήμα οδικού δικτύου
νοείται εκείνο το οποίο διαθέτει σήμερα τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά ώστε να παραλάβει τον ρόλο του
ή εκείνο οποίο, με επίσης επαρκή γεωμετρικά χαρακτηριστικά, ολοκληρώθηκε στα πλαίσια του Β’ ΚΠΣ,
Γενικά, η σχετική σημερινή επάρκεια των γεωμετρικών χαρακτηριστικών ενός κλάδου, με στόχο να
κατευθυνθούν πόροι προς ηπιότερες υποδομές, τον κατατάσσει στους υφιστάμενους αποδεκτούς, Ενώ
αντιθέτως, όταν είναι μεν υφιστάμενος κλάδος, αλλά με γεωμετρικά χαρακτηριστικά που δεν του
επιτρέπουν να παραλάβει τον ρόλο του, τότε κατατάσσεται στους «προτεινόμενους».
Προβλέπεται και σύστημα σημαντικών ιεραρχημένων κόμβων, (1) στις συναντήσεις πρωτευόντων
αξόνων και (2) στις συναντήσεις πρωτευόντων και δευτερευόντων ή και ενίοτε τριτευόντων, δίχως
περαιτέρω διάκριση σε υφιστάμενους και προτεινόμενους, για τον λόγο ότι σε όλους τους κόμβους
απαιτούνται έργα λειτουργικής αναβάθμισης.
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Το οδικό δίκτυο του νομού Λασιθίου αποτελείται κυρίως από τις δύο κύριες αρτηρίες της Περιφέρειας,
δηλαδή τη βόρεια παραλιακή εθνική οδό και το νότιο εθνικό δρόμο που συνδέουν το νομό με τα άλλα
κέντρα της Περιφέρειας και εξασφαλίζουν τη σύνδεσή του με την υπόλοιπη χώρα μέσω του λιμανιού και
του αεροδρομίου του Ηρακλείου. Υπάρχει επίσης και ο οδικός άξονας Παχειάς Άμμου - Ιεράπετρας. Ο
Άγιος Νικόλαος, η Ιεράπετρα και η Σητεία διαθέτουν λιμενικές εγκαταστάσεις μικρής έως μέτριας
δυναμικότητας που εξυπηρετούν κυρίως τοπικές συνδέσεις και άγονη γραμμή.
Οι υφιστάμενοι οδικοί άξονες της περιοχής είναι:
•
Η Νέα Εθνική οδός (Ε90)
•
Η Π.Ε.Ο. Αγίου Νικολάου - Ηρακλείου
•
Η εγκάρσια οδός σύνδεσης της ΠΕΟ με τον οικισμό του Σισίου
Οδικός Άξονας ΒΟΑΚ
Ο οδικός άξονας, συνολικού μήκους 311 χλμ, πριν την εφαρμογή των Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης
είχε υλοποιημένα και σε λειτουργία 199,5 χλμ, (διαπλάτυνση χωρίς διαχωρισμένο οδόστρωμα), ενώ με
την εφαρμογή του Α’ ΚΠΣ δεν έγιναν παρεμβάσεις στον άξονα. Κατά τη διάρκεια του Β’ ΚΠΣ και με τη
συνεισφορά διάφορων χρηματοδοτικών πηγών (ΠΟΑ, ΠΕΠ, INTERREG) ολοκληρώθηκαν και
αποδόθηκαν σε λειτουργία 57 χλμ αυτοκινητόδρομου.
Επομένως στις αρχές της περιόδου 2007-2013 θα έχουν ολοκληρωθεί 97 χλμ του οδικού άξονα με
σύγχρονες προδιαγραφές αυτοκινητόδρομου και θα απομένουν 14,5 χλμ προς αναβάθμιση σε
αυτοκινητόδρομο στη νέα περίοδο. Επίσης στη νέα περίοδο θα ολοκληρωθούν οι συνδέσεις του ΒΟΑΚ
με το ΝΟΑΚ στο τμήμα Αγ. Βαρβάρα - Αγ. Δέκα του κάθετου οδικού άξονα Ηράκλειο – Μεσσαρά.
Αεροδρόμια - Ελικοδρόμια
Το πλησιέστερο αεροδρόμιο βρίσκεται στην πόλη του Ηρακλείου. Σύμφωνα με το Χωροταξικό
σχεδιασμό προβλέπεται η λειτουργική αναβάθμιση του αεροδρομίου Ηρακλείου και η διερεύνηση της
συλλειτουργία των δύο διεθνών αεροδρομίων Χανίων και Ηρακλείου, ώστε να ανακουφιστεί το τελευταίο
από τον μεγάλο φόρτο, με παράλληλη διερεύνηση για τη δημιουργία νέου διεθνούς αεροδρομίου μετά
από σχετική μελέτη, που θα αντικαταστήσει το αεροδρόμιο Ηρακλείου. Σημειώνεται ότι το νέο
αεροδρόμιο του Ν. Ηρακλείου στο Καστέλλι έχει ήδη χωροθετηθεί και αδειοδοτηθεί ενώ σε εξέλιξη
βρίσκονται οι διαδικασίες για τη δημοπράτηση του έργου.
Το αεροδρόμιο της Σητείας ιεραρχείται ως αεροδρόμιο διαπεριφερειακής εμβέλειας, ενώ το σημερινό
αεροδρόμιο του Τυμπακίου και το προωθούμενο ιδιωτικό αεροδρόμιο της Ιεράπετρας μπορούν να
χαρακτηριστούν ως θέσεις για μελλοντική ανάπτυξη του αερολιμένα του Νότου.
Στην ευρύτερη περιοχή του έργου εντοπίζεται το δημοτικό αεροδρόμιο της Σητείας, με μήκος
διαδρόμου 730 m. Στο αεροδρόμιο αυτό εξυπηρετούνται ελαφρά αεροσκάφη τύπου Dornier 20 θέσεων
την Ολυμπιακής Αεροπλοΐας. Το δημοτικό αεροδρόμιο της Σητείας, άρχισε τη λειτουργία του το 1984 και
σύνδεσε τη Σητεία με τα νησιά Κάσο, Κάρπαθο και Ρόδο. Το 1990 συνδέθηκε για πρώτη φορά με την
Αθήνα με δύο πτήσεις την εβδομάδα από την Ολυμπιακή Αερόπλοια. Οι προσωρινές κτιριακές του
εγκαταστάσεις έχουν έκταση 700 m2. Οι μόνιμες κτιριακές εγκαταστάσεις, η κατασκευήτων οποίων
αναμένεται να ολοκληρωθεί στα τέλη του 2008, έχουν έκταση 10.000 m2.
Εξ’ αιτίας του δύσβατου χαρακτήρα των ορεινών περιοχών της νήσου, θα πρέπει να δημιουργηθεί
πυκνό δίκτυο ελικοδρομίων, τουλάχιστον κοντά στα προβλεπόμενα οικιστικά κέντρα των αναπτυξιακών
ενοτήτων και υποενοτήτων.
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Δίκτυα λιμένων, αλιευτικών καταφυγίων και μαρίνων
Οι κατευθύνσεις για τα δίκτυα αυτής της κατηγορίας είναι:

αξιοποίηση των σημαντικών επενδύσεων οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στα Λιμάνια και τις
Μαρίνες και τα αλιευτικά καταφύγια της Κρήτης με την 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, και

χωροθέτηση της πύλης του Νότου,
Η ιεράρχηση του ρόλου των λιμανιών όπως προβλέπεται, είναι η ακόλουθη:
Υφιστάμενα
Προτεινόμενα
ΛΙΜΑΝΙΑ
Επιβατικά
Εμπορευματικά Επιβατικά
Εμπορευματικά
Διεθνούς
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΤΥΜΠΑΚΙ
ΤΥΜΠΑΚΙ
εμβέλειας
ΣΟΥΔΑ
ΣΟΥΔΑ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ
Διαπεριφ/ακής
ΚΙΣΣΑΜΟΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ
εμβέλειας
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ
ΣΗΤΕΙΑ
ΚΙΣΣΑΜΟΣ
ΡΕΘΥΜΝΟ
ΡΕΘΥΜΝΟ
ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΣ
ΣΗΤΕΙΑ
Περιφερειακής
ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ
ΧΩΡΑ
ΚΟΚΚΙΝΟΣ
εμβέλειας
ΑΓ. ΓΑΛΗΝΗ
ΣΦΑΚΙΩΝ
ΠΥΡΓΟΣ
ΓΑΥΔΟΣ
ΠΑΧΕΙΑ ΑΜΜΟΣ
ΣΟΥΓΙΑ
Τοπικής
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ
ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΣ ΠΛΑΚΙΑΣ
ΜΥΡΤΟΣ
εμβέλειας
ΜΑΛΛΙΑ
ΠΑΝΟΡΜΟ
ΑΡΒΗ
ΜΟΧΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΗ ΜΙΛΑΤΟΣ
ΚΟΛΥΜΠΑΡΙ
–
ΜΠΑΛΙ
ΚΕΡΑΤΟΚΑΜΠΟΣ
ΣΙΣΙ
–
ΣΦΗΝΑΡΙ
Σημ: «», νοείται ως ο κύριος χαρακτήρας του λιμανιού, προς τον οποίο θα πρέπει να κατευθυνθούν οι
συμπληρωματικές υποδομές.
Στο νομό Λασιθίου λιμενικές εγκαταστάσεις υπάρχουν στον Άγιο Νικόλαο, την Ιεράπετρα και τη
Σητεία. Οι εγκαταστάσεις αυτές είναι μικρής έως μέτριας δυναμικότητας που εξυπηρετούν κυρίως
τοπικές συνδέσεις και άγονη γραμμή. Η λειτουργία του λιμανιού της Σητείας είναι σχετικά περιορισμένη.
Η σημερινή συνεισφορά του λιμανιού στη συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση τόσο της πόλης της Σητείας όσο
καιγενικότερα της Ανατολικής Κρήτης είναι σχετικά μικρή. Η συνεισφορά αυτή μπορεί να αυξηθεί με την
ολοκλήρωση των έργων βελτίωσης του λιμένα, την καθιέρωση πυκνότερων δρομολογίων επιβατικών
πλοίων και την περαιτέρω ανάπτυξη του διαμετακομιστικού εμπορίου. Το λιμάνι της Σητείας διαθέτει
αποθηκευτικούς χώρους εκτάσεων 5.000 m2 (υπαίθριος χώρος χερσαία ζώνη) και 765 m2 (στεγασμένος
χώρος). Οι κτιριακές εγκαταστάσεις του λιμανιού περιλαμβάνουν το λιμενικό σταθμό, το Τελωνείο και το
λιμενικό παρατηρητήριο. Επίσης το λιμάνι διαθέτει δίκτυο ύδρευσης, ηλεκτροφωτισμού και
τηλεπικοινωνίας. Η πόλη της Σητείας συνδέεται μέσω του λιμανιού της με ακτοπλοϊκές γραμμές με τον
Πειραιά, τις Κυκλάδες, τον Άγιο Νικόλαο, την Κάσο, την Κάρπαθο και τη Ρόδο.
Το δίκτυο των λιμένων της Κρήτης συμπληρώνεται με τα ακόλουθα τοπικά μικτής χρήσεως: Αγία
Ρουμέλης, Άγ. Παύλος (Σαχτούρια), Κόκκινος Πύργος (Καλαμάκι), Πλατειά Περάματα, Λέντας,
Κερατόκαμπος, Στόμιο (Ανατολής), Αθερινόλακος, Κάτω Ζάκρος, Παχειά Άμμος, Καλό Χωριό, Πλάκα
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(Σπιναλόγγα), Ντία, Χερσόνησος, Ρογδιά, Φόδελε, Σκαλέτα, Καλύβες, Σούδα, Πλατανιάς,
Χρυσοσκαλίτισσα, Γαύδος. Τέλος, το δίκτυο συμπληρώνεται και με τους δύο ειδικούς, εμπορευματικού
χαρακτήρα, λιμένες στους Καλούς Λιμένες και στον Αθερινόλακο. Θα πρέπει να ερευνηθεί με ειδική
μελέτη η ενδεχόμενη συμπλήρωση του Αθερινόλακου με ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη και η δημιουργία
κέντρου υποδοχής λαθρομεταναστών στη Νότια Κρήτη.
Ενέργεια
Ως γενική κατεύθυνση θεωρείται ότι η Κρήτη μπορεί να χρησιμεύσει ως «πιλοτική» περιφέρεια, κέντρο
επίδειξης και ανταλλαγής εμπειριών και μεταφοράς τεχνολογίας και τεχνογνωσίας για εκτεταμένες
εφαρμογές ΑΠΕ. Μάλιστα, στο πλαίσιο της διαμορφούμενης σήμερα πολιτικής για το Φυσικό Αέριο, θα
πρέπει να διερευνηθεί η δυνατότητα μεταφοράς και χρήσης του στην Κρήτη. Επίσης θα πρέπει να
υλοποιηθούν εγκαταστάσεις αξιοποίησης όλων των μορφών ΑΠΕ, διερεύνηση της ενεργειακής
αξιοποίησης των αστικών απορριμμάτων, σύνδεσης των μεταφορών με ενεργειακές παραμέτρους καθώς
και υλοποίηση πιλοτικών εφαρμογών πολλαπλού σκοπού π.χ. άντληση – ταμίευση νερών με χρήση
ΑΠΕ και συμβατικής ηλεκτροπαραγωγής. Η προβλεπόμενη χωρική οργάνωση της παραγωγής ενέργειας
είναι η ακόλουθη:

Λειτουργία νέου Θερμοηλεκτρικού σταθμού στον Αθερινόλακκο Λασιθίου.

Εγκατάσταση νέου ΑΗΣ στο Ρέθυμνο.

Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός των ΑΗΣ Λινοπεραμάτων – Ξυλοκαμάρας.

Εκσυγχρονισμός του συστήματος μεταφοράς και διανομής των ηλεκτρισμού.
Η Περιφέρεια Κρήτης διαθέτει πλήρεις κατευθύνσεις και λεπτομερές σχέδιο Περιφερειακού
Ενεργειακού Προγραμματισμού που αφορά στην συμβατική ηλεκτροπαραγωγή, και σε όλες τις μορφές
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με μεγιστοποίηση των δυνατοτήτων διείσδυσης τους, καθώς και στην
πληροφόρηση – ενημέρωση του κοινού για την ορθολογική χρήση και εξοικονόμηση ενέργειας.
Θεωρείται σκόπιμη η ίδρυση και λειτουργία του Ενεργειακού Κέντρου Περιφέρειας Κρήτης, που εκτός
των άλλων θα πρέπει να αντιμετωπίσει την σύνδεση της ενεργειακής συνιστώσας με άλλες
περιφερειακές πολιτικές.
Επικοινωνίες
Υπάρχουν πλήρη εγκατεστημένα δίκτυα τηλεπικοινωνιών (Ο.Τ.Ε. και κινητή τηλεφωνία).
Υδατικό δυναμικό
Η νέα στρατηγική στον τομέα, που διατυπώθηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο, συγκροτεί
κατεύθυνση, η οποία και αποτελεί την αφετηρία των μελλοντικών αποφάσεων, για τη δημιουργία
συστημάτων ελέγχου και εξοικονόμησης υδατικών πόρων, με τη δημιουργία ενιαίου Περιφερειακού
Φορέα και αντίστοιχης Διεύθυνσης. Επίσης πρέπει να διερευνηθεί η χρήση της τεχνικής εμπλουτισμού
του υδροφόρου ορίζοντα. Στα πλαίσια αυτά, προβλέπεται η ολοκλήρωση δύο μεγάλων υδραυλικών
έργων Ενιαίας Διακίνησης και Διαχείρισης του Υδατικού Δυναμικού ανά υδρογεωλογική λεκάνη κατά
μήκος των βορείων ακτών της Κρήτης, από τα δυτικά έως και την περιοχή Αγίου Νικολάου. Στους
προγραμματισμούς νέων έργων, για την κάλυψη αναγκών άρδευσης και ύδρευσης, του βορείου άξονα
έχει ενταχθεί η δημιουργία των δύο μεγάλων ταμιευτήρων Βαρσαμιώτη και Αποσελέμη και η
ολοκλήρωση του μεγάλου φράγματος των Ποταμών, Αμαρίου και η προώθηση των ήδη μελετημένων
φραγμάτων Αλικιανού, Δίδυμου Σεμπρωνιώτη.
Στον νότιο άξονα, τα μεγάλα αρδευτικά φράγματα βρίσκονται σε διαδικασία υλοποίησης
(Φανερωμένης, Ινίου, Πλακιώτισσας) ολοκληρώνονται με την διάθεση των κατάλληλων
χρηματοδοτήσεων για την αποκατάσταση των ευαίσθητων τοπίων. Πέραν αυτών, ως κατεύθυνση, θα
πρέπει να δοθεί έμφαση στις δυνατότητες για διαχείριση του υδάτινου δυναμικού στην κλίμακα του
τόπου και του τοπίου, με διερευνήσεις για αξιοποίηση, σε μικρότερα χωρικά σύνολα, των πλούσιων
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υδατικών πόρων και την κατά το δυνατό ισόρροπη κατανομή τους στο σύνολο του χώρου της
Περιφέρειας (πεδινό, ημιορεινό και ορεινό, σε συνδυασμό με την πολυκαλλιέργεια και την επιστροφή της
αγροτικής παραγωγής σε παραδοσιακά προϊόντα). Οι λοιπές γεωργικές περιοχές, μπορούν να
καλυφθούν είτε με Λιμνοδεξαμενές είτε με εμπλουτισμό των υπόγειων υδροφορέων από τους οποίους
αντλείται σήμερα αρδευτικό νερό.
Υποδομές περιβάλλοντος (υγρά και στερεά απόβλητα)
Υφιστάμενη Κατάσταση στο Νομό Λασιθίου
Στο νομό Λασιθίου, η υποδομή σε αποχετευτικά δίκτυα και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων είναι
περιορισμένη. Ο Αγ. Νικόλαος διαθέτει αποχετευτικό δίκτυο που καλύπτει το 95% της παλαιάς πόλης
και το 50% της νέας πόλης, τα δε λύματα οδηγούνται στην λειτουργούσα δευτεροβάθμια ΕΕΛ,
δυναμικότητας 25.000 κατοίκων ι.π. Η υποδομή στην υπόλοιπη περιοχή μελέτης είναι ανύπαρκτη, με τις
παρακάτω εξαιρέσεις: η κοινότητα Κριτσάς διαθέτει παλαιό παντορροϊκό δίκτυο αποχέτευσης το οποίο
εξυπηρετεί το 70% του πληθυσμού και τα λύματα οδηγούνται προς επεξεργασία στην ΕΕΛ Αγ.
Νικολάου. Ακόμα, η τουριστική κοινότητα της Ελούντας, εξυπηρετείται από ΕΕΛ δυναμικότητας περίπου
6.000 κατοίκων ι.π. ΕΕΛ διαθέτει και η κοινότητα των Λιμνών δυναμικότητας 1300 ι.π.
Έργα Διαχείρισης Υγρών Αποβλήτων
Με βάση την Οδηγία 91/271 (όπως ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο της χώρας με την ΚΥΑ
5673/400/97) οι οικισμοί της χώρας κατατάσσονται σε τρεις Προτεραιότητες (Α, Β και Γ):
 Την Προτεραιότητα Α η οποία περιλαμβάνει όλους τους οικισμούς με ισοδύναμο πληθυσμού άνω
των 10.000 κατοίκων και οι οποίοι αποχετεύουν τα λύματά τους σε «ευαίσθητους» αποδέκτες.
 την Προτεραιότητα Β, η οποία περιλαμβάνει όλους τους οικισμούς με ισοδύναμο πληθυσμού άνω
των 15.000 κατοίκων και οι οποίοι αποχετεύουν τα λύματά τους σε «κανονικούς» αποδέκτες.
 την Προτεραιότητα Γ για όλους τους λοιπούς οικισμούς της χώρας, οι οποίοι δεν μνημονεύονται
στην εν λόγω αναφορά.
Για τους οικισμούς Προτεραιότητας Γ, στην οποία άλλωστε κατατάσσονται οι οικισμοί της Περιφέρειας
Κρήτης, προτείνεται ανά Περιφέρεια η πραγματοποίηση των έργων του Πίνακα 4.11.1α. Το σύνολο των
οικισμών δίνεται αναλυτικά στον Πίνακα 4.11.1β. Θα πρέπει να τονιστεί ότι για τα έργα Γ
προτεραιότητας θα πρέπει σε επόμενο στάδιο να πραγματοποιηθεί κατάταξη των έργων βάσει κριτηρίων
έτσι ώστε να ιεραρχηθούν οι προτεραιότητες. Επίσης για τα έργα Γ προτεραιότητας μπορεί να εξεταστεί
η περίπτωση πραγματοποίησης τους με συγχρηματοδότηση με Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού
Τομέα (ΣΔΙΤ).
Πίνακας 4.11.1α.

Προτεινόμενα έργα για υλοποίηση στους οικισμούς Γ Προτεραιότητας (σύμφωνα με
την οδηγία 91/271) την περίοδο 2007 – 2013
ΚΟΣΤΟΣ
ΚΟΣΤΟΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
Ε.Ε.Λ.
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ24.685.841
17.532.060
42.217.901
ΘΡΑΚΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
102.853.228
64.069.460
166.922.688
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
7.365.267
13.349.700
20.714.967
ΗΠΕΙΡΟΥ
17.341.813
11.267.620
28.609.433
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
55.119.750
37.617.000
92.736.750
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
3.113.838
1.415.960
4.529.798
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
51.313.952
17.069.500
68.383.452
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
80.002.616
31.947.370
111.949.986
ΑΤΤΙΚΗΣ
178.920.000
54.710.000
233.630.000
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ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ
ΚΟΣΤΟΣ (€)

58.891.824
19.044.344
17.664.602
16.476.628

32.777.150
4.490.395
9.159.150
10.364.900

91.668.974
23.534.739
26.823.752
26.841.528

632.793.703

305.770.265

938.563.968

Πέραν των προαναφερομένων εκτιμάται ότι θα απαιτηθεί και ένα ποσό της τάξης των 600 εκ. ευρώ, το
οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την αναβάθμιση και επέκταση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων ΕΕΛ και
δικτύων αποχέτευσης.
Η εκτίμηση του κόστους των απαιτούμενων έργων έγινε βάσει ιστορικών στοιχείων υλοποίησης
συναφών έργων του 3ου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, σύμφωνα με τις ακόλουθες παραδοχές και
υπολογισμούς:
 Ισοδύναμος πληθυσμός = 1,3*Μόνιμο πληθυσμό οικισμού
 Κατόπιν διερεύνησης ιστορικών στοιχείων έργων κατασκευής ΕΕΛ, έγινε η παραδοχή ότι το κόστος
κατασκευής της ΕΕΛ είναι 350 ευρώ/κάτοικο κατά συνέπεια:
Κόστος κατασκευής ΕΕΛ= 350*1,3*Μόνιμο πληθυσμό οικισμού
 Κατόπιν διερεύνησης ιστορικών στοιχείων έργων κατασκευής συνοδών Δικτύων Αποχέτευσης σε
σχέση με το κόστος κατασκευής της αντίστοιχης ΕΕΛ, έγινε η παραδοχή ότι
Κόστος κατασκευής δικτύου αποχέτευσης = 1,5 * Κόστος κατασκευής ΕΕΛ.
 Στην περίπτωση που η ΕΕΛ ήταν ήδη κατασκευασμένη έγινε μία εκτίμηση του κόστους κατασκευής
της με βάση τον τύπο που προαναφέρθηκε.
Κόστος κατασκευής δικτύου αποχέτευσης = 1,5*(350*1,3*Μόνιμο πληθυσμό οικισμού)
Για τους οικισμούς που είχε κατασκευαστεί ήδη ένα μέρος του δικτύου αποχέτευσης τότε η εκτίμηση
για το κόστος κατασκευής του δικτύου αποχέτευσης έλαβε υπ’ όψη και την παράμετρο αυτή.
Στον Πίνακα 4.11.1β που ακολουθεί δίνονται στοιχεία για τα μέχρι σήμερα υφιστάμενα και υπό
υλοποίηση έργα διαχείρισης αποβλήτων στη Χώρα, με βάση τους υφιστάμενους Περιφερειακούς
Σχεδιασμούς (ΠΕΣΔΑ).


Πίνακας 4.11.1β.

ΝΟΜΟΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΧΑΝΙΩΝ

Προτεινόμενα έργα για υλοποίηση στους οικισμούς της Περιφέρειας Κρήτης
(σύμφωνα με την οδηγία 91/271) την περίοδο 2007 – 2013

ΟΙΚΙΣΜΟΙ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ
ΟΙΚΙΣΜΟΥ

Αγ.Βαρβάρας
Αρκαλοχωρίου
Αρχάνες
Γούβες
Ζαρός
Κρουσσώνας
Μοίρες
Τυμπάκι
Μάταλα
Γεωργιούπολη

2.115
3.346
3.860
2.087
2.215
2.855
6.827
5.007
100
513
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ΔΙΚΤΥΟΥ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
Ε.Ε.Λ.
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Βρύσσες
Κίσσαμος
Παλαιοχώρα
Καλύβες
Νεάπολη
Ελούντα

848
3.821
2.213
1.289
2.767
154

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ
ΚΟΣΤΟΣ
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ
16.476.628

10.364.900
26.841.528

Έργα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων

Με βάση στοιχεία του 2006 στην Κρήτη υπάρχουν 11 μεγάλοι ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ, ενώ προς υλοποίηση είναι
επιπλέον 6. Ακόμα λειτουργούν 1 σταθμός μεταφόρτωσης, 1 μονάδα μηχανικής επεξεργασίας &
λιπασματοποίησης και 2 κέντρα ανακύκλωσης υλικών, ενώ προς υλοποίηση είναι ένας ακόμα σταθμός
μεταφόρτωσης.

Χώροι Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων
Όσον αφορά στα έργα αποκατάστασης Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ), με βάση
μελέτη που εκπονήθηκε από το τότε ΥΠΕΧΩΔΕ το 2005, σε όλη την ελληνική επικράτεια υπήρχαν 2626
ΧΑΔΑ. Εντός του 2005 ξεκίνησε ένα εκτενές πρόγραμμα χρηματοδότησης έργων αποκατάστασης ΧΑΔΑ
ενώ συνεχίστηκε η καταγραφή της παρακολούθησης του αριθμού των ενεργών και ανενεργών ΧΑΔΑ. Με
βάση το προαναφερόμενο πρόγραμμα του τότε ΥΠΕΧΩΔΕ προβλέπεται η άμεση αποκατάσταση 2081
ΧΑΔΑ, με τους υπόλοιπους 545 να αποκαθίστανται μετά τη δημιουργία των απαραίτητων ΧΥΤΑ για τη
ασφαλή διάθεση των παραγόμενων αστικών στερεών αποβλήτων. Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία,
(Αύγουστος 2006) από τους υφιστάμενους ΧΑΔΑ, 1732 δεν χρησιμοποιούνται πλέον (Απόφαση
Νομαρχών για παύση λειτουργίας), ενώ για 1491 έχει εκδοθεί άδεια αποκατάστασης τους από τις
ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. Ακολούθως δίνονται στοιχεία για τους ΧΑΔΑ της Κρήτης και την πρόοδο του προγράμματος
αποκατάστασής τους.
Συνολικός αριθμος ΧΑΔΑ (ενεργών & ανενεργών)
125
Αριθμός ΧΑΔΑ που είναι προς άμεση αποκατάσταση
104
Αριθμός ΧΑΔΑ που έχουν σταματήσει να λειτουργούν (με απόφαση οικείων
98
Νομαρχών)
Αριθμός ΧΑΔΑ για τις οποίες έχει εκδοθεί άδεια αποκατάστασης (με απόφαση
49
ΔΙΠΕΧΩ)
Αριθμός ΧΑΔΑ που έχουν εξασφαλίσει χρηματοδότηση (ενταγμένα ή υπό ένταξη)
41
για την αποκατάσταση τους (Εθνικούς ή Κοινοτικούς Πόρους)
Έργα Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων
Η διαχείριση των απορριμμάτων - αστικών και πάσης φύσεως στερεών αποβλήτων παραμένει από τα
πλέον κρίσιμα περιβαλλοντικά ζητήματα στην Κρήτη. Από όλες τις έως σήμερα «τεχνικές λύσεις», οι
οποίες έχουν διερευνηθεί, πιθανόν η προσφορότερη για το περιβάλλον, που μπορεί να συνδυαστεί και
με σταδιακή διαλογή στην πηγή και ανακύκλωση, είναι η δημιουργία μεγάλων Βιομηχανικών Μονάδων
Επεξεργασίας Απορριμμάτων, οι οποίες είναι μεν δαπανηρές, αλλά επιλύουν οριστικά και επιτυχώς το
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πρόβλημα, τόσο για τα αστικά στερεά απόβλητα όσο και για τα λοιπά πάσης φύσεως (βιομηχανικά και
άλλα) απορρίμματα.
Προβλέπεται, με Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, να ανατεθεί συνολική Μελέτη για τη
δημιουργία Κεντρικής Μονάδας θερμικής επεξεργασίας και ανακύκλωσης Απορριμμάτων, για τους
Νομούς Ρεθύμνου – Ηρακλείου και Λασιθίου, καθώς και η ενίσχυση της λειτουργικής ικανότητας της
Μονάδας μηχανικής ανακύκλωσης και κομποστοποίησης για την επεξεργασία και διάθεση
απορριμμάτων, που θα λειτουργήσει στον Νομό Χανίων.
Από την ειδική αυτή Μελέτη, θα πρέπει να διερευνηθούν επίσης οι προϋποθέσεις για την παράλληλη
διαχείριση, στις δύο κεντρικές μονάδες, των αποβλήτων των 630 ελαιουργείων της Κρήτης, τα οποία
δημιουργούν σημαντικό περιβαλλοντικό πρόβλημα, σε περίοδο όμως, από Νοέμβριο έως Φεβρουάριο,
που η παραγωγή αστικών αποβλήτων είναι περιορισμένη και άρα θα υπάρχει η ευχέρεια για τη
διαχείρισή τους στις κεντρικές μονάδες. Οι δύο μονάδες θα πρέπει να συνδυαστούν με λειτουργικό
δίκτυο σταθμών μεταφόρτωσης, όπου θα μπορεί να ενταχθούν όλες οι έως σήμερα εγκεκριμένες θέσεις
απόρριψης και διάθεσης απορριμμάτων (10 τον αριθμό), καθώς και οι λιγοστές θέσεις, όπου έχουν
δημιουργηθεί και λειτουργούν ως χώροι ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων.
Το οξύτατο πρόβλημα των αποβλήτων από την γεωργική δραστηριότητα (αλόγιστη χρήση
φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων στις καλλιεργούμενες εκτάσεις και ειδικότερα στα θερμοκήπια), μπορεί
να επιλυθεί μόνον με την σταδιακή στροφή προς καλλιέργειες γεωργοπεριβαλλοντικών προϊόντων, που
αποτελεί και στόχο για την αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Περιφέρειας.
Τέλος, το κατά δεύτερο λόγο, σε σχέση με το προηγούμενο, οξύ πρόβλημα των κτηνοτροφικών
αποβλήτων, με ιδιαίτερα αυξημένα οργανικά φορτία, μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνον με τον
εκσυγχρονισμό των πολυπληθών μονάδων, διαδικασία που έχει ήδη αρχίσει από την περίοδο του Β’
ΚΠΣ και θα πρέπει να συνεχιστεί. Η κατάργηση της χρήσης φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων
συνεπάγεται την καταστροφή και εξάλειψη των υπαρχουσών «κλασικών» καλλιεργειών. Ρεαλιστικό
μέτρο κρίνεται η μείωση της χρήσης αυτών.
Με όλα τα προηγούμενα, εάν παραλλήλως αναληφθούν οι δράσεις για καθαρισμό των χειμάρρων και
εξυγίανση των παράκτιων περιοχών, εκτιμάται ότι θα βελτιωθεί και η ποιότητα των υδάτινων αποδεκτών
γενικά, αλλά και των συγκεκριμένων ζωνών, οι οποίες παρουσιάζουν έντονο πρόβλημα ρύπανσης
4.12

Ιστορικό και Πολιτιστικό Περιβάλλον

4.12.1 Αρχαιολογικοί χώροι – Μνημεία Νομού Λασιθίου
Παρακάτω δίνεται ένας πολιτιστικός χάρτης και πίνακας με τα μνημεία και τους αρχαιολογικούς χώρους
του νομού Λασιθίου.
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Μουσεία

Αρχαία
και
Βυζαντινά
Μνημεία

1 Αρχαιολογική Συλλογή Ιεράπετρας

A1 Ζάκρος

2 Αρχαιολογική Συλλογή Νεαπόλεως
3 Αρχαιολογικό Μουσείο Αγίου Νικολάου
4 Αρχαιολογικό Μουσείο Σητείας
5 Μουσείο Μονής Τοπλού

A2 Σπήλαιο Ψυχρού
A3 Γουρνιά
A4 Λατώ
A5 Βασιλική
A6 Παλαίκαστρο
A7 Κουφονήσι ή Λεύκη
A8 Πετράς
A9 Τρυπητός
A10 Χαμαίζι
A11 Αρχαιολογικός Χωρος Ιτανού
A12 Αρχαιολογικός Χωρος Μοχλού
B1 Σπιναλόγκα
B2 Παναγία Κερά (Κρίτσα
Μεραμπέλλου)
B3 Μονή Τοπλού
Β4 Ενετική 'Επαυλη Ετίας

Νεώτερα
Μνημεία
Ν1 Ανεμόμυλοι οροπεδίου
Λασιθίου (Σέλι Αμπέλου)

Στην περιοχή μελέτης εντοπίζονται οι παρακάτω αρχαιολογικοί χώροι:
Αρχαιολογικός
χώρος
στη
θέση
"Σουβλωτό
Μουρί"
Χαμαιζίου
Σητείας
(ΥΑ
ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α/Φ31/24456/1834
π.ε./5-5-1976
ΦΕΚ
699/Β/1976
και
ΥΑ
ΥΠΠΟ/ΓΔΑ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/29103/1809/16-10-2001 ΦΕΚ 1457/Β/2001): Κηρύσσεται με συντεταγμένες ως
αρχαιολογικός χώρος η θέση "Σουβλωτό Μουρί" Χαμαιζίου, _ήμου Σητείας για την καλύτερη προστασία
της εκεί ευρισκομένης μεσομινωϊκής ελλειψοειδούς Οικίας και του περιβάλλοντος αυτής χώρου.
Αρχαιολογικός χώρος στη θέση "Σκινοκέφαλο" ή "Στα Κιόνια" Σητείας (ΥΑ
ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α/Φ31/24456/1834 π.ε./5-5-1976 ΦΕΚ 699/Β/1976): Κηρύσσεται ως αρχαιολογικός χώρος
για την καλύτερη προστασία του ιερού κορυφής, που έχει εντοπιστεί στη θέση αυτή.
Αρχαιολογικός χώρος στη θέση "Λιόπετρο" ή "Προφητηλίας" του "Χαμαιζίου" (ΥΑ
ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α/Φ31/24456/1834 π.ε./5-5-1976 ΦΕΚ 699/Β/1976): Κηρύσσεται ως αρχαιολογικός χώρος
για την καλύτερη προστασία της αρχαϊκής ακρόπολης, που έχει εντοπιστεί στη θέση αυτή.
Αρχαιολογικός χώρος στη θέση "Σελλάδες" παρά τα "Μέσα Μουλιανά" (ΥΑ
ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α/Φ31/24456/1834 π.ε./5-5-1976 ΦΕΚ 699/Β/1976): Κηρύσσεται ως αρχαιολογικός χώρος
για την καλύτερη προστασία του Μινωικού οικισμού και τωνδυο θολωτών τάφων, που έχουν εντοπιστεί
στη θέση αυτή.
Αρχαιολογικός χώρος στη θέση "Κάστελλος" ή "Λενικά" Μυρσίνης και το υστερομινωϊκόν φρούριον εις
θέσιν "Αυγό" (ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α/Φ31/24456/1834π.ε./5-5-1976 ΦΕΚ 699/Β/1976): Κηρύσσεται ως
αρχαιολογικός χώρος για την καλύτερη προστασία της αρχαϊκής πόλης, που έχει εντοπιστεί στη θέση
αυτή.
Αρχαιολογικός χώρος στη θέση "Καστρί" ή "Κάστελλος" Τουρλωτής (ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α/Φ31/24456/1834
π.ε./5-5-1976 ΦΕΚ 699/Β/1976): Κηρύσσεται ως αρχαιολογικός χώρος για την καλύτερη προστασία του
Μινωικού οικισμού, που έχει εντοπιστεί στη θέση αυτή.
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Αρχαιολογικός χώρος στη θέση "Κυνηγόσπηλιος" (ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α/Φ31/24456/ 1834 π.ε./5-5-1976
ΦΕΚ 699/Β/1976): Κηρύσσεται ως αρχαιολογικός χώρος για την καλύτερη προστασία του αρχαϊκού
σπηλαίου, που έχει εντοπιστεί στη θέση αυτή.
Αρχαιολογικός χώρος στη θέση νοτιοανατολικά της "Λάστρου" (ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/ Α/Φ31/24456/1834
π.ε./5-5-1976 ΦΕΚ 699/Β/1976): Κηρύσσεται ως αρχαιολογικός χώρος για την καλύτερη προστασία του
οικισμού προ ΝΑ της "Λάστρου" και του μινωικού νεκροταφείου, που έχουν εντοπιστεί στη θέση αυτή.
Αρχαιολογικού
χώρου
στη
θέση
"Λουτρές"
του
οικισμού
Μόχλου
(ΥΑ
ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/ΚΗΡ/30759/552/13-7-2000 ΦΕΚ 982/Β/2000): Κήρυξη αρχαιολογικού χώρου, διότι
περιλαμβάνει αξιόλογα ορατά υπολείμματα αρχαίας κατοίκησης (θολωτό κτήριο, τοίχοι και όστρακα, τον
καμαροσκέπαστο ναό του Αγίου Ανδρέα κτλ) στη θέση"Λουτρές" του οικισμού Μόχλου του Δήμου
Σητείας Νομού Σητείας Κρήτης με συντεταγμένες για την καλύτερη προστασία των αρχαίων λειψάνων.
Αρχαιολογικός χώρος νησίδες Μόχλος και Ψείρα Κοινοτήτων Λάστρου και Τουρλωτής Σητείας και την
περιοχή του οικισμού Μόχλου (ΥΑ 9597/12-9-1970 ΦΕΚ 666/Β/1970, ΥΑ ΥΠΠΕ/Α1/Φ24/83599/2733/2312-1981 ΦΕΚ 50/Β/1982,
ΥΠΠΟ/Γ_Α/ΑΡΧ/Α1/Φ43/29104/1808/28-8-2001 ΦΕΚ 1163/Β/2001): Κήρυξη με συντεταγμένες ως
αρχαιολογικού χώρου για την καλύτερη προστασία των μινωικών οικιών, των νεκροταφείων και του
κλασικού οικισμού (ιχθυοδεξαμενές, νεκροταφεία, αρχαίο λατομείο).
Αρχαιολογικός χώρος στη θέση Σφάκα (ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α/Φ31/24456/1834 π.ε./5- 5-1976 ΦΕΚ
699/Β/1976): Κήρυξη ως αρχαιολογικός χώρος της περιοχής κοντά στη Σφάκα για την καλύτερη
προστασία του θολωτού τάφου στη θέση Πατέλες και τοάνωθεν αυτής ιερό κορυφής.
Αρχαιολογικός
χώρος
στη
θέση
Εβραϊκή
Καβουσίου
Ιεράπετρας
(ΥΑ
ΥΠΠΟ/
ΑΡΧ/Α1/Φ43/44767/2254/22-12-1992 ΦΕΚ 33/Β/1993): Κήρυξη με συντεταγμένες ως αρχαιολογικού
χώρου της περιοχής Εβραϊκής Καβουσίου Ιεράπετρας, η οποία περιλαμβάνει παλαιοανακτορικά ταφικά
σπήλαια, ερείπια μινωικού και ρωμαϊκούοικισμού και το ρωμαϊκό κτίριο στη θέση Παλαικλησσιά.
Αρχαιολογικός χώρος στη θέση "Θόλοι" στην περιοχή Καβουσίου Ιεράπετρα (ΥΑ
ΥΠΠΕ/Φ23/50314/1901/16-10-1985 ΦΕΚ 682/Β/1985): Κήρυξη ως αρχαιολογικού χώρου τμήμα της
τοποθεσίας γνωστής με το όνομα "Θόλοι" στην περιοχή Καβουσίου Ιεράπετρας που περιλαμβάνει τα
ερείπια αρχαίου οικοδομήματος μήκους 52,50 m, πλάτους 5,25 m και ύψους 3,00 m και ζώνη
προστασίας, όπως αυτή σημειώνεται στο συνημμένο χάρτη.
Επιπλέον στην περιοχή μελέτης εντοπίζονται και τα παρακάτω νεώτερα μνημεία:
Ανεμόμυλος ιδιοκτ. Νικ. Χριστινάκη στη Λάστρο Σητείας (ΥΑ ΥΠΠΟ/_ΙΛΑΠ/Γ/ 3141/50255 π.ε./24-1-1989
ΦΕΚ 99/Β/1989): Χαρακτηρίζεται ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο ο ανεμόμυλος ιδιοκτ. Νικ. Χριστινάκη
στη Λάστρο Σητείας γιατί αποτελεί πολύενδιαφέρον κτίριο και είναι αρκετά δεμένος με την ιστορία του
τόπου και τις μνήμες των κατοίκων της περιοχής
Κτίριο που βρίσκεται στη Λάστρα Σητείας (Ν. Λασιθίου), φερόμενο ως ιδιοκτησία Ιωάννας Χατζάκη (ΥΑ
ΥΠΕΧΩΔΕ/42290/2113/10-5-1989 ΦΕΚ 306/_/1989) Χαρακτηρίζεται ως διατηρητέο το κτίριο που
βρίσκεται στη Λάστρα Σητείας (Ν. Λασιθίου), φερόμενο ως ιδιοκτησία Ιωάννας Χατζάκη.
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Οι κυριότεροι αρχαιολογικοί χώροι που συναντώνται στην άμεση περιοχή είναι:
Γουρνιά
Τα Γουρνιά, κοντά στην Κοινότητα
Παχειάς Άμμου, είναι το χαρακτηριστικότερο
ανασκαμμένο παράδειγμα ενός μεσαίου
μεγέθους οικισμού της εποχής της μινωικής
ακμής (Υστερομινωική Ι περίοδος : 15501450 π.Χ. και διατηρείται καλά, γι΄ αυτό τον
ονόμασαν "Πομπηία της μινωικής Κρήτης".
Είναι κτισμένος σε χαμηλό λόφο, πολύ κοντά
στη θάλασσα, στον Ισθμό της Ιεράπετρας.
Οι πρώτοι κάτοικοι εγκαταστάθηκαν στην
Πρωτομινωική ΙΙΙ περίοδο (2300 π.Χ.).
Σώζονται απομεινάρια της Μεσομινωικής
περιόδου (2000-1600 π.Χ.), ενώ στο τέλος της κτίσθηκε το ανάκτορο, το οποίο καταστράφηκε μαζί με την
πόλη γύρω του το 1450 π.Χ., την ίδια εποχή που συνέβη το ίδιο στα άλλα μινωικά κέντρα. Πενήντα
χρόνια αργότερα υπήρξε μία περίοδος "ανακατάληψης" του χώρου. Ο οικισμός εγκαταλείπεται οριστικά
γύρω στα 1200 π.Χ., ενώ οι ανασκαφές στα Γουρνιά διεξήχθησαν το 1901-1904. Πριν από την
ανασκαφή ήταν ορατά τα ερείπια του οικισμού -από τις γούρνες μάλιστα ονομάστηκε από τους
χωρικούς η περιοχή Γουρνιά- ενώ η εύρεση ενός σφραγιδόλιθου εκεί, ώθησε τους αρχαιολόγους να
ερευνήσουν την περιοχή. Τα σημαντικότερα μνημεία και αρχιτεκτονικά σύνολα της περιοχής είναι:
Η ατείχιστη πόλη απλωνόταν στις πλαγιές χαμηλού λόφου. Δύο περιφερειακοί πλακόστρωτοι δρόμοι
που τέμνονται από καθέτους προς αυτούς, συχνά κλιμακωτοί, συνδεδεμένοι όλοι με αποχετευτικό
δίκτυο, ορίζουν οικοδομικά τετράγωνα, επτά από τα οποία έχουν ήδη ανασκαφεί. Οι διώροφες οικίες (οι
μεγαλύτερες διαστάσεων 5Χ5μ.), έχουν κοινούς εξωτερικούς τοίχους. Σήμερα σώζονται οι αποθηκευτικοί
και εργαστηριακοί χώροι του ισογείου και τα υπόγεια, που ήταν προσπελάσιμα με ξύλινες σκάλες από
πάνω. Ο πρώτος όροφος, όπου και η κυρίως κατοικία, προσεγγίζεται με κλίμακα κατ' ευθείαν από το
δρόμο. Οι τοίχοι του κατώτερου τμήματος είναι λιθόκτιστοι, ενώ ο όροφος ήταν κατασκευασμένος από
ωμές πλίνθους.
Τα Γουρνιά δίνουν την εικόνα της καθημερινής ζωής των Μινωιτών που ασχολούνταν με τη γεωργία,
την κτηνοτροφία, την αλιεία, την αγγειοπλαστική και την υφαντουργία, αφού αποκαλύφθηκαν διάφορα
εργαλεία (σμίλες, αγκίστρια, σφυριά κλπ.) που το επιβεβαιώνουν. Οι ανασκαφές έφεραν στο φως και
άλλα πολυτελέστερα αγγεία (όπως ρυτά και τελετουργικά αγγεία).
Το ανάκτορο -έδρα τοπικού άρχοντα- βρίσκεται στην κορυφή του λόφου, δυτικά ορθογώνιας αυλής από
την οποία έχουν είσοδο αρκετές ιδιωτικές κατοικίες. Αποτελούσε το κέντρο, ίσως και την αγορά του
οικισμού. Μία σειρά βαθμίδων σε σχήμα Γ ακουμπά στη νότια πλευρά του ανακτόρου, που βλέπει στην
αυλή. Σ΄ αυτές φαίνεται ότι κάθονταν οι θεατές και παρακολουθούσαν δρώμενα που είχαν θρησκευτικό
χαρακτήρα. Πρόκειται δηλαδή για έναν υποτυπώδη "θεατρικό χώρο". Πίσω από την κλίμακα υπάρχει
μικρό δωμάτιο, του οποίου το πάτωμα καλύπτεται από ένα λίθο με οπές, που ερμηνεύθηκε ως
πλατφόρμα για τη θυσία ταύρου, ενώ δίπλα βρίσκεται "κέρνος" -μικρός λίθος με εσοχές- για προσφορές
στις θεότητες. Η δυτική πλευρά του ανακτόρου που έβλεπε σε μια μικρή πλακόστρωτη δυτική αυλή, είχε
μνημειώδη όψη με διακοσμητικές εσοχές και εξοχές, θύρα στο κέντρο και παράθυρα που δεν σώζονται
πια.
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Βασιλική
Ο οικισμός της Βασιλικής, ένας από τους πρώτους μινωικούς οικισμούς με
πολεοδομική οργάνωση, καταλαμβάνει τις πλαγιές και την κορυφή χαμηλού
λόφου που βρίσκεται κοντά στο χωριό Βασιλική, πολύ κοντά στον μινωικό
οικισμό των Γουρνιών. Ξεκινά την ύπαρξή του στην Πρωτομινωική ΙΙ εποχή
(2600-2300 π.Χ.) και οφείλει την ακμή του όχι μόνο στη σημαντική του θέση,
απ΄ όπου γίνεται η διέλευση του Ισθμού της Ιεράπετρας, αλλά και στην
εύφορη πεδιάδα της περιοχής. Το κεντρικό κτήριο του οικισμού
καταστράφηκε από φωτιά γύρω στο 2300 π.Χ. Υπήρξε όμως μεταγενέστερα
ανακατάληψη του λόφου, έχουν μάλιστα αποκαλυφθεί ένα Μεσομινωικό
κτήριο (2200-1900π.Χ.) καθώς και ίχνη κατοίκησης κατά τους Ρωμαϊκούς
χρόνους. Τις πρώτες ανασκαφικές έρευνες έκαναν Αμερικανοί αρχαιολόγοι,
στις αρχές της δεκαετίας του 1900. Στα 1970 άρχισαν συστηματικές ανασκαφές από τον Α. Ζώη για
λογαριασμό της Αρχαιολογικής Εταιρείας. Καθαρίστηκε και ερευνήθηκε στρωματογραφικά η παλαιότερη
ανασκαφή. Οι ανασκαφικές έρευνες συνεχίζονται ως και σήμερα.
Τα σημαντικότερα μνημεία και αρχιτεκτονικά σύνολα της περιοχής είναι:
Το επονομαζόμενο "σπίτι του Λόφου". Είναι ένα πολύ μεγάλο οικοδόμημα, το οποίο μπορεί να
θεωρηθεί πρόδρομος, σε μικρή βέβαια κλίμακα, των μεταγενέστερων μινωικών ανακτόρων. Ο
προσανατολισμός των τεσσάρων γωνιών του στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα δείχνει επιρροές από
την αρχιτεκτονική της Ανατολής. Τα δωμάτια του οικοδομήματος αυτού είναι ορθογώνια, ενοποιούμενα
με επιμήκεις διαδρόμους. Η νότια πτέρυγα είναι η μεγαλύτερη. Μερικά από τα επιμήκη δωμάτια μπορούν
να ταυτισθούν με αποθήκες, άλλα είναι προσωπικά ενδιαιτήματα, ενώ υπάρχει και μια πλακόστρωτη
αυλή με φωταγωγό ή λαξευμένο στο βράχο αγωγό. Η εσωτερική επιφάνεια των δωματίων ήταν
επενδυμένη με κονίαμα κόκκινο, ενώ οι τοίχοι ενδυναμώνονταν με δοκάρια ξύλινα, παράλληλα προς
αυτούς. Στο ισόγειο οι τοίχοι είναι δομημένοι με μικρές πέτρες και συνδετικό υλικό πηλό ανακατωμένο με
άχυρο, ενώ ο όροφος ήταν κατασκευασμένος από πλίνθους.
Ο οικισμός φαίνεται να είχε τέσσερις κύριες οικοδομικές φάσεις, σε κάθε μία από τις οποίες υπάρχουν
ίχνη σπιτιών της αντίστοιχης περιόδου. Ειδικά στην Μεσομινωική εποχή, σπίτια θα πρέπει να
καταλάμβαναν όλη την ανατολική πλευρά του λόφου.
Χαράδρα του Χα
Η Χαράδρα του Χα βρίσκεται απέναντι από το χωριό Βασιλική, λίγο έξω από την πόλη της Ιεράπετρας.
Πρόκειται για ένα εξαιρετικά εντυπωσιακό θέαμα, με το ύψος της να αγγίζει τα επτακόσια μέτρα και το
άνοιγμα της βάσης της τα 8 μέτρα. Πίσω από τη χαράδρα, υπάρχει ένα φαράγγι εξαιρετικά δυσπρόσιτο,
αφού μικρές λίμνες στην είσοδο της χαράδρας εμποδίζουν τους επίδοξους επισκέπτες. Το γεγονός αυτό
συνέβαλε στην ανεμπόδιστη ανάπτυξη και διατήρηση πολλών σπάνιων ενδημικών φυτών ενώ στην
περιοχή ζει ένας αξιόλογος αριθμός πουλιών. Λόγω της μεγάλης οικολογικής τους αξίας, η Χαράδρα του
Χα και το φαράγγι έχουν ενταχθεί στο δίκτυο NATURA.
Παχεία Άμμος
Έχει κηρυχθεί ως αρχαιολογικός χώρος, τμήμα του όρμου της Παχειάς Άμμου Ιεράπετρας, στον κόλπο
του Μιραμπέλλου, για λόγους προστασίας των πρωτομινωικών καταλοίπων και λοιπών αρχαιοτήτων
που έχουν εντοπιστεί στην περιοχή. Το σύνολο των εργασιών εντός των ορίων του κηρυγμένου
αρχαιολογικού χώρου του όρμου της Παχειάς Άμμου υπόκεινται στον κατά Νόμο έλεγχο της Εφορείας
Εναλίων Αρχαιοτήτων.
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Καβούσι
Το χωριό Καβούσι βρίσκεται στα βόρεια παράλια της επαρχίας της Ιεράπετρας απέχοντας 27 χλμ από
τον Άγιο Νικόλαο, 19 χλμ από την Ιεράπετρα και 40 χλμ από τη Σητεία, χτισμένο στους πρόποδες του
λόφου "Αφέντης" 140 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. Το κύριο προϊόν που παράγει είναι
το ελαιόλαδο. Υπάρχει επίσης παραδοσιακή παραγωγή αποσταγμάτων από ελαιόδεντρα, κέδρους και
φασκομηλιά. Στην ευρύτερη περιοχή Καβουσίου βρίσκονται :
 Ο αρχαιολογικός χώρος "Βροντάς", ένας προμινωικός οικισμός.
 Ο αρχαιολογικός χώρος "Πλάι Κάστρου", προμινωικός οικισμός με ενδιαφέροντα ευρήματα που
εκτίθενται σήμερα στο αρχαιολογικό μουσείο του Ηρακλείου.
 Το φαράγγι Μύσων με σπάνια χλωρίδα και πανίδα.
 Το σπήλαιο "Θεριοσπήλιος" με σταλακτίτες και σταλαγμίτες.
4.12.2 Χαρακτηρισμένοι Παραδοσιακοί Οικισμοί – Διατηρητέα Μνημεία

Νομός / Δήμος

Όνομα Παραδοσιακού Οικισμού

Φ.Ε.Κ.

ΒΑΪΟΝ

594 - 13/11/1978

Λασιθίου / Ιεράπετρας

4.13 ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΙΣ ΠΙΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

4.13.1 Εκμετάλλευση εδάφους-υπεδάφους
Η περιοχή μελέτης δέχεται πιέσεις στο έδαφος από τις γεωργοκτηνοτροφικές δραστηριότητες, τη
διάθεση υγρών αστικών αποβλήτων, τη διάθεση μικρών ποσοτήτων απορριμμάτων σε ορισμένες
περιπτώσεις (οι μεγάλες ποσότητες διατίθενται στο ΧΥΤΑ) και την εξορυκτική δραστηριότητα κυρίως
από το πολύ εκτεταμένο λατομείο γύψου ΑΛΤΣΙ. Λατομικές ζώνες έχουν προταθεί σε εδάφη με μεγάλο
υψόμετρο νότια των Μέσα Μουλιανών (κοντά στο σημερινό λατομείο Τουρλωτής) και των Έξω
Μουλιανών.
4.13.2 Εκμετάλλευση και επιβάρυνση των υδατικών πόρων
Το υδατικό δυναμικό της άμεσης περιοχής του έργου εκτιμάται ότι δέχεται πιέσεις από τη διάθεση των
ανεπεξέργαστων αστικών λυμάτων των οικισμών της περιοχής καθώς και από την κατανάλωση
ποσοτήτων λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων. Ενόσω η πληθυσμιακή πυκνότητα παραμένει στα
σημερινά μεγέθη, τα οικιακά λύματα μάλλον δεν αποτελούν πρόβλημα, με εξαίρεση ίσως την περιοχή
του Μόχλου όπου την καλοκαιρινή περίοδο αυξάνει ραγδαία ο πληθυσμός (από 100 κατοίκους το
χειμώνα σε πάνω από 500 το καλοκαίρι). Η ευρύτερη περιοχή της σημερινής οδού Παχειά ΆμμοςΑυχένας Αγκαθιάς έχει διαμορφωθεί από τον άνθρωπο από παλαιοτάτων χρόνων για την καλλιέργεια
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της ελιάς. Οι δενδροκαλλιέργειες εκτείνονται στα πεδινά εδάφη, αλλά και τις κλιτύες των λόφων και
ορέων σε ή χωρίς διαμορφωμένες πεζούλες, μέχρις υψομέτρου που εμπλέκονται με τη φυσική βλάστηση
(θάμνοι, ως επί το πλείστον). Σε υψηλότερα εδάφη η γη είναι γυμνή, μη εκμεταλλεύσιμη και πολύ
δύσκολα προσβάσιμη. Πέρα από τα προαναφερθέντα γυμνά εδάφη σε μεγαλύτερο υψόμετρο, ζώνες
εδάφους μη αξιοποιημένες για πρωτογενή παραγωγή αποτελούν κάποια ρέματα και οι στενές, μη ομαλές
ζώνες τους (πρανή, κοίτες), οι οικισμοί και οι δρόμοι που τους εξυπηρετούν. Δεδομένης της πλήρους
εκμετάλλευσης του εδάφους για καλλιέργεια, οι σημερινές πιέσεις στο περιβάλλον προέρχονται από την
αγροτική δραστηριότητα, και συγκεκριμένα από τη ρύπανση των υπόγειων νερών και των ρεμάτων με
λιπάσματα, φυτοφάρμακα και ζιζανιοκτόνα.
Ποιότητα επιφανειακών νερών.
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για την παροχή και την ποιότητα των νερών των ρεμάτων και
χειμάρρων της περιοχής μελέτης. Πάντως, με βάση τα όσα αναφέρθηκαν προηγουμένως προκύπτει ότι
τα νερά της περιοχής αντιμετωπίζουν κάποια προβλήματα ρύπανσης.
Ποιότητα υπόγειων νερών.
Στην περιοχή μελέτης έχουν πραγματοποιηθεί μετρήσεις της ποιοτικής κατάστασης των υπόγειων
υδάτων στα πλαίσια δύο ερευνητικών προγραμμάτων που ανατέθηκαν από το ΥΠΕΧΩΔΕ στο
Πανεπιστήμιο Αθηνών (1993- 1994) και στο Πανεπιστήμιο Πατρών (1996-1999). Υπάρχουν επίσης
στοιχεία μετρήσεων για τη περίοδο 2004-2005, διαθέσιμα από το ΥΠΕΧΩΔΕ. Ειδικότερα, υψηλές
συγκεντρώσεις νιτρικών στην περιοχή Καβούσι με τις μέσες και μέγιστες τιμές να υπερβαίνουν τα 50 και
70 mg/lt NO3 αντίστοιχα, ενώ αυξημένες είναι στην ίδια θέση και οι συγκεντρώσεις χλωριόντων, θειικών
και αγωγιμότητας. Ακόμη, στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο "Δημιουργία δικτύου
παρακολούθησης της ποιότητας των υπογείων νερών από νιτρικά, νιτρώδη και αμμωνία" που
εκπονήθηκε από ερευνητική ομάδα του Πανεπιστημίου Αθηνών (Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γ. Στουρνάρας,
1994), πραγματοποιήθηκε μία σειρά από μετρήσεις των παραπάνω ρύπων κατά την καλοκαιρινή
περίοδο του 1993 στην περιοχή της Σητείας. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων (συγκέντρωση των
νιτρικών 17,7 mg/lt) έδειξαν ότι παρά το γεγονός ότι στην περιοχή δραστηριοποιούνται αρκετά
ελαιουργεία που διαθέτουν τα λύματα τους υπεδάφια (μέσω απορροφητικών βόθρων) οι συγκεντρώσεις
των παραμέτρων που μετρήθηκαν ήταν σχετικά χαμηλές αφενός λόγω της μεγάλης δυναμικότητας των
υδροφόρων (επομένως υπάρχει μεγάλη αραίωση των ρύπων) και αφετέρου λόγω της παρουσίας
αργιλικών ενδιαστρώσεων που περιορίζουν τη μεταφορά και διασπορά της ρύπανσης. Οι παραπάνω
συγκεντρώσεις λίγο πολύ επιβεβαιώνονται με νεότερες μετρήσεις, σύμφωνα με εργασία του
Πανεπιστημίου Πατρών για τις Ευπρόσβλητες ζώνες της Ελλάδος από νιτρορρύπανση γεωργικής
προέλευσης κατά τη διάρκεια των ετών 1998 και 1999. Έτσι, σε θέση δειγματοληψίας η συγκέντρωση
των νιτρικών που μετρήθηκε το φθινόπωρο του 1999 στην περιοχή του Καβουσίου ανέρχεται σε 40,04
mg/lt, ενώ στην περιοχή της Σητείας ανέρχεται σε 13,20 mg/lt.
Στο σχήμα 4.13.2-1 δίνεται μια εικόνα της νιτρορρύπανσης της περιοχής του έργου με βάση τα
αποτελέσματα
των
μετρήσεων
του
φθινοπώρου
1999
του
ΥΠΕΧΩΔΕ.
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Ποιότητα θαλασσινών νερών.
Στην ευρύτερη περιοχή του έργου υπάρχουν πολλές ακτές κολύμβησης, που έχουν ενταχθεί στο δίκτυο
παρακολούθησης της ποιότητας παράκτιων νερών από το ΥΠΕΧΩΔΕ. Από το 1987 μέχρι σήμερα
διεξάγεται με ευθύνη του Υπουργείου Περιβάλλοντος συστηματικό πρόγραμμα παρακολούθησης της
ποιότητας των ακτών κολύμβησης της περιοχής. Η ποιότητα των νερών των ακτών έχει καταγραφεί σε
ικανοποιητικό βαθμό σε ότι αφορά τη μικροβιακή και την φυσικοχημική ρύπανση.
Οι παρακολουθούμενες ακτές είναι:
• ο Αναλουκάς Σητείας με ένα σημείο δειγματοληψίας
• η Σητεία με τρία σημεία δειγματοληψίας
• ο Παπαδιόκαμπος με ένα σημείο δειγματοληψίας
• ο Μόχλος με ένα σημείο δειγματοληψίας
Τα αποτελέσματα των μετρήσεων για το έτος 2006 έδειξαν ότι ποιότητα των θαλάσσιων νερών στις
παρακολουθούμενες ακτές είναι άριστη.
4.13.3 Ανθρωπογενείς επιδράσεις στη χλωρίδα και την πανίδα
Το φυσικό οικοσύστημα στην ευρύτερη περιοχή του έργου βρίσκεται κάτω από την διαρκή σχεδόν
πίεση λόγω διάβρωσης, γεωργικών καλλιεργειών και πυρκαγιών που διαμορφώνουν την φυσιογνωμία
του. Οι θαμνότοποι μακίας σταδιακά περιορίζονται και μετατρέπονται σε φρυγανότοπους. Άλλες
δραστηριότητες που επιδρούν στη φυσική βλάστηση του οικοσυστήματος της περιοχής επιρροής του
έργου είναι η ανεξέλεγκτη βόσκηση και η διάθεση των αστικών και κτηνοτροφικών αποβλήτων στα
επιφανειακά νερά. Η εντατική καλλιέργεια των πεδινών εκτάσεων και η υπερβόσκηση αιγοειδών στις
λοφώδεις εκτάσεις έχει σαν αποτέλεσμα τη μείωση της ποικιλότητας των ειδών της χλωρίδας και την
υποβάθμισή της. Στον πίνακα 4.3.3-1 παρουσιάζεται η κατανομή της ανθρωπογενούς επίδρασης στη
φυσική βλάστηση κατά οικολογική περιοχή στην περιφέρεια Κρήτης και στο νομό Λασιθίου.
Το συνολικό λοιπόν ποσοστό κάλυψης του νομού Λασιθίου με κλειστά δάση (συγκόμωση>70 %) είναι
χαμηλό, μόλις 5,6%. Εάν προστεθούν και οι μερικώς δασοσκεπείς εκτάσεις (συγκόμωση 40-70%) τότε
το ποσοστό δασοκάλυψης ανέρχεται στο 14,0%. Το πολύ χαμηλό ποσοστό δάσωσης οφείλεται στο
ξηρό κλίμα, τους ισχυρούς βόρειους ανέμους, τη φύση του μητρικού υλικού του εδάφους αλλά κυρίως
στη μακρόχρονη ανθρωπογενή επίδραση στη φυσική βλάστηση με τις υλοτομίες, την υπερβόσκηση
αιγοπροβάτων, τις πυρκαγιές και τις εκχερσώσεις. Η περιοχή των αείφυλλων πλατύφυλλων είναι πάρα
πολύ εκτεταμένη και καταλαμβάνει το 80 % της συνολικής έκτασης του νομού. Από τα στοιχεία του
πίνακα 4.3.3-1 προκύπτει ότιμόνο το 1,8% της περιοχής των αείφυλλων φέρει φυσική θαμνώδη ή και
δενδρώδη βλάστηση (τραχεία, κυπαρίσσι) με ασθενή ανθρωπογενή επίδραση (συγκόμωση>70%), το
19,7% φέρει παρόμοια βλάστηση με μέτρια αλλά κυρίως έντονη ανθρωπογενή επίδραση, το 27,4% είναι
κυρίως φρυγανότοποι ή χορτολίβαδα και το υπόλοιπο 30,43% καλλιεργείται.

82

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

4.14 Πολεοδομικές ρυθμίσεις
Όλοι οι οικισμοί στη ζώνη διέλευσης της χάραξης διαθέτουν εγκεκριμένα όρια. Αναλυτικότερα οι
εγκριτικές αποφάσεις των ορίων των οικισμών έχουν ως εξής:
 Καβούσι Αποφ. Νομ. οικ.841/30.10.86
 Λάστρος ΦΕΚ 1066Δ/10.11.86
 Σφάκα ΦΕΚ 663Δ/13.8.86
 Τουρλωτή απόφ. Νομάρχη οικ. 3266/15.7.86
 Μυρσίνη ΦΕΚ 1148Δ/27.11.86
 Μέσα Μουλιανά ΦΕΚ 1148Δ/27.11.86
 Έξω Μουλιανά ΦΕΚ 309Δ/14.4.86
 Αγία Τριάδα ΦΕΚ 539/ΑΑΠ/21.10.09
 Πισκοκέφαλον 227/ΑΑΠ/29.12.06
Εγκεκριμένο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο έχει μόνο η Σητεία και η Ιεράπετρα. Ειδικότερα η πόλη της
Σητείας έχει εγκεκριμένο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο το οποίο έχει δημοσιευθεί στο Φ.Ε.Κ 215/Δ/1987.
Πρόσφατα έχει εγκριθεί και Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο για τονΠεριαστικό και Αστικό χώρο του _ήμου
Σητείας (ΦΕΚ 227/Δ/26.12.06 και 477/Δ/29.10.07) με το οποίο καθορίζονται χρήσεις γης και
προτείνονται ζώνες προστασίας του περιβάλλοντος. Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο έχει επίσης και η πόλη
της Ιεράπετρας (ΦΕΚ 828/Δ/1987 και 627/Δ/1992), ενώ έχει ήδη ξεκινήσει η εκπόνηση μελέτης ΣΧΟΑΠ
για το σύνολο του δήμου.
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Πισκοκέφαλο
Γενικά στοιχεία

(υλικό απο ιντερνετ)

Το Πισκοκέφαλο είναι ένα από τα μεγαλύτερα και πλουσιότερα χωριά του Δήμου Σητείας του νομού
Λασιθίου στην Κρήτη. Βρίσκεται στο 3ο χιλ. του δρόμου που ενώνει τη Σητεία με την Ιεράπετρα.
Σύμφωνα με την απογραφή του 2001 αποτελείται από 723 κατοίκους.
Ανήκε στο φέουδο της Ενετοκρητικής οικογένειας των Κορνάρων. από την οποία προέρχεται ο ποιητής
του Ερωτόκριτου Βιτσέντζος Κορνάρος. Το σπίτι και ο νερόμυλος των Κορνάρων έχουν αποκατασταθεί
και προορίζονται για τη δημιουργία μουσείου του Βιτσέντζου Κορνάρου. Στην οικογένεια ανήκε και η
εκκλησία του Αγίου Γεωργίου (μέσα στο χωριό) που φέρει το οικόσημο τους.
Το χωριό χαρακτηρίζεται ημιορεινό με υψόμετρο 50 μ. και ο οικισμός συνεκτικός. Κάνοντας ένα
περίπατο στο χωριό διακρίνουμε λιθόστρωτους δρόμους πλάτους μικρότερου των 2.00μ κατά μέσο όρο,
καθώς και 2 δρόμους βατούς από αυτοκίνητα. Τα κτίρια είτε μονώροφα είτε ισόγεια ,σε μεγαλύτερο
βαθμό μοιράζονται τις μεταξύ τους τοιχοποιίες και δίνουν στον παρατηρητή το αποτέλεσμα της
συνέχειας αλλά και της έλλειψης επάρκειας δημόσιων χώρων.
Στα Βόρεια του χωριού κοντά στο λόφο Κατρίνια ανασκάφηκε αγροτικό ιερό με πλούσια ευρήματα,
όπως ειδώλια εγκύων γυναικών, αγγεία, χάνδρες, ομοιώματα ανθρώπων και ζώων, κερατοφόροι
σκαραβαίοι, πήλινα σπίτια κ.α. Στο δρόμο μεταξύ Σητείας - Πισκοκεφάλου ανασκάφηκε διώροφη
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μινωική έπαυλη και μπορεί κανείς και σήμερα να δει τα σωζόμενα ερείπια δωματίων, τις σκάλες, τους
προστατευτικούς ογκολίθους από το ποτάμι ή τη θάλασσα κ.α.
Στο κοινοτικό διαμέρισμα του Πισκοκεφάλου ανήκουν οι οικισμοί Κάτω Πισκοπή, Σκλαβεδιάκος και
Μπεράτι και η περιοχή Τραπεζούντας. Μέχρι το 1871 το Πισκοκέφαλο ήταν έδρα της Τουρκικής
Διοίκησης της επαρχίας Σητείας. Είναι γενέτειρα του Καπετάν Γιάννη Κοντού και του βουλευτή της
Κρητικής βουλής Μ. Κολυβάκη.
Το Πισκοκέφαλο δεν χαρακτηρίζεται αυτάρκες , λόγω της έλλειψης δημόσιων και ιδιωτικών υπηρεσιών
καθώς και επιχειρήσεων. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι ανάγκες των κατοίκων καλύπτονται απ’την
Σητεία που απέχει μόλις 3 χιλιόμετρα.
Σήμερα το Πισκοκέφαλο κατοικείται κυρίως από υπερήλικες , μεσήλικες και από ελάχιστους νέους
αφού το χωριό δεν δύναται να καλύψει αρκετές απ’ τις ανάγκες τους. Είτε από πλευράς έλλειψης
δημόσιων χώρων (χώροι περιπάτου χώροι αναψυχής , πλατείες) είτε λόγο έλλειψης δημόσιας
εκπαίδευσης , καθώς στο χωριό λειτουργούν ένα νηπιαγωγείο και ένα διθέσιο δημοτικό σχολείο, με
αποτέλεσμα το γυμνάσιο και το λύκειο να καλύπτονται απ’ την Σητεία.
Παρακάτω αναγράφονται τα - κατά την κρίση μας - πιο αξιόλογα κτίρια του χωριού.
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Το σπίτι των Κορνάρων.

Βρίσκεται μόλις 200 μέτρα βορειοανατολικά απ’ την κεντρική πλατεία του χωριού
χρονολογείται περίπου στο 1550μ.χ.Αποκαταστάθηκε πρόσφατα απ’ τον πολιτιστικό σύλλογο
Πισκοκεφάλου με την συγχρηματοδότηση του Μ.Ο.Π. Κρήτης με προορισμό τη δημιουργία
μουσείου του Βιτσέντζου Κορνάρου.

Εικ.1 - Εικ. 2 Πρόσοψη οικίας Βιτσέντζου Κορνάρου.
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Πρόκειται για μια πετρόκτιστη μονοκατοικία κρητικής ανώνυμης παραδοσιακής
αρχιτεκτονικής. Το κτίριο δείχνει πρόσφατα αποκαταστημένο αποτελείται από ισόγειο και
όροφο ,την λιθοδομή καλύπτει τριφτό ασβεστοτσιμεντοκονίαμα. Η εξωτερική δίφυλλη ξύλινη
πόρτα καθώς και τα κουφώματα είναι σε μέτρια κατάσταση και αίσθηση κάνει η κλίση των
τοιχοποιιών. Μέσα υπάρχει μια εσωτερική αυλή από βοτσαλωτό δάπεδο, μια κρήνη που
φαίνεται καινούρια και τρεις πόρτες που οδηγούν σε τρείς αυτονόμους ξεχωριστούς
εσωτερικούς χώρους.

Εικ.3 - Εικ.4 Πρόσοψη οικίας Βιτσέντζου Κορνάρου.
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Εικ.5 - Εικ. 6 - Εικ.7.

Άποψη εσωτερικού χώρου ισογείου .

Περνώντας την βορειοδυτική πόρτα μπαίνουμε σε ένα ενιαίο χώρο, το ταβάνι αποτελείται από ξύλινα
δοκάρια κυπαρισσιού που πάνω τους είναι τοποθετημένες οι σανίδες του πρώτου ορόφου. Δεξιά είναι
το τζάκι και μια τουαλέτα με σύγχρονα υλικά. Μια ξύλινη σκάλα -μη αποκαταστημένη- οδηγεί στον
πρώτο όροφο.

Εικ.8 - Εικ. 9. Εσωτερικός χώρος ορόφου
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Ανεβαίνοντας στον όροφο υπάρχει ένας ενιαίος χώρος με 3 παράθυρα ένα βόρειο ένα ανατολικό και
ένα δυτικό, αίσθηση κάνει η πολύ έντονη κλίση του ξύλινου δαπέδου. Πλέον χρησιμοποιείται ως
αποθηκευτικός χώρος για τις ανάγκες του πολιτιστικού συλλόγου
Ξεκινώντας πάλι απ τη εσωτερική αυλή και περνώντας την κεντρική πόρτα, υπάρχει ένας κλειστός
μακρόστενος χώρος που καλύπτεται από καμαρωτή λιθόκτιστη οροφή. Στον ανατολικό τοίχο υπάρχει
μια απόληξη καμινάδας ,που προμηνύει την ύπαρξη μιας παρασιάς. Όλα τα ανοίγματα είναι πλέον
κτισμένα

Εικ.10 - Εικ. 11. Άποψη καμαρωτής λιθόκτιστης οροφής .
Πηγαίνοντας για τελευταία φορά στην αυλή και περνώντας την νοτιοανατολική πόρτα μπαίνουμε σε
ένα ενιαίο χώρο με ξύλινο πάτωμα ,που τώρα χρησιμοποιείται ως χώρος γραφείου του πολιτιστικού
συλλόγου.

Εικ.12 - Εικ. 13. Εσωτερικός χώρος δυτικής πλευράς .
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Ο νερόμυλος των Κορνάρων.

Κατηφορίζοντας προς τα ανατολικά την κεντρική πλατεία του χωριού καταλήγουμε στον
νερόμυλο που κατασκευάστηκε απ την οικογένεια των Κορναρων οπού και ανήκε. Ο νερόμυλος
έχει μπει στο πρόγραμμα της ανάπλασης του οικισμού που χρηματοδοτείται απ το Π.Ε.Π.
Κρήτης και έχει αποκατασταθεί.

Εικ.14 - Εικ. 15. Άποψη νερόμυλου.
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Το δυτικό τμήμα του έχει υψομετρική διάφορα εδάφους της τάξης των 5 μέτρων σε σχέση με το
ανατολικό .Στο ανατολικο τμήμα του μύλου βρίσκεται η εισαγωγή της εσοχής που εισερχόταν το
νερό για να καταλήξει στο δυτικο τμήμα και έπειτα σε ένα δεύτερο πετρόκτιστο κτίριο ύψους 3.5
μέτρων όπου εμπεριείχε τον νερόμυλο.

Εικ.16 - Εικ. 17 Άποψη νερόμυλου.

Πλέον ο νερόμυλος δεν χρησιμοποιείται ,και προορίζεται για μουσειακός χώρος όπως και το
σπίτι των Κορνάρων.
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Οικία Εμμανουήλ Μαζωνάκη

Νοτιοδυτικά του χωριού στη οδό Ιερολοχιτών βρίσκεται η οικία του Εμμανουήλ Μαζωνάκη. Πρόκειται
για μια πετρόκτιστη κατοικία που αποτελείται από ισόγειο και όροφο και χρονολογείται στο 1900
περίπου. Δίπλα ακριβώς βρίσκεται και η αποθήκη η οποία ήταν κάποτε βατή μονό απ ΄την εξωτερική της
πόρτα. Η λιθοδομή είναι καλυμμένη από επίχρισμα. Το κτήριο έχει τα λιγότερα δυνατά ανοίγματα και
απλές αρχιτεκτονικές γραμμές που εκφράζουν την λιτότητα του τρόπου ζωής των κάτοικων. Το δώμα
είναι χωμάτινο και τα δομικά του στοιχεία είναι δοκοί κυπαρισσιού και καλάμια. . Βασικό οικοδομικό
υλικό είναι η πέτρα της περιοχής και συγκεκριμένα ακανόνιστοι λίθοι και το συνδετικό κονίαμα είναι η
κόκκινη άργιλος .
Στο εσωτερικό διακρίνουμε ένα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο ενιαίο χώρο με δώμα αποτελούμενο
από δοκούς κυπαρισσιού που στηρίζουν της ξύλινο ταβάνι του ορόφου.
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Εικ.18 - Εικ. 19 Εσωτερικό οικίας Εμμανουήλ Μαζωνάκη (ισόγειο).
Μια ξύλινη σκάλα οδηγεί στον πρώτο όροφο. Το ξύλινο δάπεδο είναι ασταθές ασυντήρητο σε άσχημη
κατάσταση. Τρία παράθυρα φωτίζουν το χώρο και αυτή τη φορά πάνω απτά δοκάρια τοποθετούνται
καλάμια.

Εικ.20 - Εικ. 21 Εσωτερικό οικίας Εμμανουήλ Μαζωνάκη (όροφος ).
Το κτίριο δεν κατοικείται πλέον και χρησιμοποιείται απ την οικογένεια σαν αποθήκη.
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Ναός Αγίου Γεωργίου Πισκοκεφάλου
Ο ναός του Αγίου Γεωργίου κτίστηκε τον 16ο αιώνα από την οικογένεια των Κορνάρων και φέρει στην
κύρια είσοδο το οικόσημό τους. Βρίσκεται σε σημείο κεντρικό στη νότια πλευρά του χωριού, πολύ κοντά
στο σπίτι και στο μύλο των Κορνάρων. Το κτίσμα είναι σε πολύ καλή κατάσταση διότι πρόσφατα
συντηρήθηκε και αναδείχθηκε στα πλαίσια του προγράμματος του 2ου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, με
χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπό την επίβλεψη της 13ης Εφορείας Βυζαντινών
Αρχαιοτήτων .

Η θέση της εκκλησίας

Εικ.22 - Η εκκλησία εξωτερικά
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Είναι διώροφο κτίσμα με απλή ορθογώνια κάτοψη και ημικυκλικό χώρο στο ιερό. Εντύπωση προκαλεί
η αρκετά οξυκόρυφη δίρριχτη στέγη με δύο διακοσμητικούς έλικες να κοσμούν την απόληξή της. Το
ημιθόλιο του ιερού όπως και η στέγη δε φέρουν κεραμίδια αλλά είναι βαμμένα στο χρώμα του
κεραμιδιού. Στην κύρια όψη της εκκλησίας μία εξωτερική σκάλα οδηγεί στον επάνω όροφο. Πάνω από το
υπέρθυρο της εισόδου υπάρχει διακοσμητικός ρόδακας και από πάνω βρίσκεται το οικόσημο της
οικογένειας των Κορνάρων. Στην νότια όψη της εκκλησίας υπάρχει μία είσοδος με ιδιαίτερα
διακοσμητικά στοιχεία. Δεξιά και αριστερά της θύρας υπάρχουν δύο κιονίσκοι και από πάνω τους
καταλήγει τοξωτό υπέρθυρο με διακοσμητικά στοιχεία στο τύμπανό του. Στη βόρεια πλευρά υπάρχουν
τρία μικρά ανοίγματα συμμετρικά ως προς την όψη.

Εικ.23 - Η στέγη εξωτερικά

Εικ.24 - Το οικόσημο της οικογένειας των Κορνάρων
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Εικ.25 - Η είσοδος στην πλάγια πλευρά του ναού

Εικ.26 - Τα ανοίγματα στη βόρεια όψη
Ο ναός είναι κτισμένος με πέτρα και έχει επιχρισθεί με ασβεστοκονίαμα. Όλα τα κουφώματα και τα
κιγκλιδώματα έχουν αντικατασταθεί με νέα από αλουμίνιο. Στην ανατολική πλευρά, δίπλα από το ιερό
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βρίσκεται το καμπαναριό του ναού. Στην κύρια είσοδο της εκκλησίας υπάρχει μικρή διαμορφωμένη
πλακόστρωτη πλατεία με δένδρα. Ο περιβάλλων χώρος της εκκλησίας είναι και αυτός πλακόστρωτος
και περιφραγμένος.

Εικ.27 - Το καμπαναριό του ναού

Εικ.28 - Η πλατεία στην κύρια είσοδο του ναού
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Διώροφη κατοικία με εσωτερική αυλή αγνώστου ιδιοκτήτη

Ανατολικά του οικισμού υπάρχει μια χαρακτηριστική διώροφη κατοικία με καμαρωτή πόρτα
που οδηγεί σε εσωτερική αυλή. Κύριο κατασκευαστικό υλικό η πετρά η οποία δεν είναι
εμφανής. Η προσθήκη της ταράτσας από μπετόν έχει προκαλέσει στατικά προβλήματα
(ρηγματώσεις και κλίσεις) στις τοιχοποιίες.

Εικ.29 - Εικ. 30 Πρόσοψη κατοικίας – κύρια είσοδος.
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Στο εσωτερικό διακρίνουμε ένα ορθογώνιο ενιαίο χώρο με τζάκι και μια ξύλινη σκάλα που καταλήγει
στο πρώτο όροφο. Μια πόρτα που οδηγεί σε ένα δεύτερο δωμάτιο ,μοιάζει με μεταγενέστερη προσθήκη.
Το κτίριο δεν φαίνεται να έχει συντηρηθεί καθώς όλα του τα δομικά στοιχειά είναι σε άσχημη
κατάσταση. Τα επιχρίσματα είτε έχουν πέσει είτε έχουν φθαρεί απ την υγρασία. Και τα ξύλινα δοκάρια
έχουν κοιλώσει.

Εικ.31 - Εικ. 32 Εσωτερικό οικίας Εμμανουήλ Μαζωνάκη (όροφος ).
Ανεβαίνοντας στον όροφο η κάτοψη δεν διαφέρει απ αυτήν του ισόγειου. Η χωμάτινη ταράτσα με τα
ξύλινα δοκάρια έχει αντικατασταθεί από πλάκα μπετόν που στηρίζεται από δοκούς οι οποίες έχουν
προκαλέσει μεγάλα στατικά προβλήματα στην λιθοδομή λόγο του φορτίου τους και του φορτίου που
μεταφέρουν.
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΤΟΠΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΩΡΟ
Πισκοκέφαλο
Ανάλυση ευρύτερης περιοχής αναφοράς
Γενικά - Ιστορικά
Η ευρύτερη περιοχή αναφοράς της εργασίας μας βρίσκεται στην ανατολική πλευρά της
Κρήτης και ανήκει στο νομό Λασιθίου.
Το Πισκοκέφαλο είναι ένα από τα μεγαλύτερα και πλουσιότερα χωριά του Δήμου Σητείας.
Βρίσκετε στο 3ο χιλ. του δρόμου που ενώνει την Σητεία με την Ιεράπετρα. Ανήκε στο φέουδο της
Ενετοκρητικής οικογένειας των Κορνάρων από την οποία προέρχεται ο ποιητής του Ερωτόκριτου
Βιτσέντζος Κορνάρος. Το σπίτι και ο νερόμυλος των Κορνάρων έχουν αναστηλωθεί και
προορίζονται για τη δημιουργία μουσείου του Βιτσέντζου Κορνάρου.. Στην οικογένεια ανήκε και η
εκκλησία του Αγίου Γεωργίου (μέσα στο χωριό) που φέρει το οικόσημο τους. Στη βορινή πλευρά
του χωριού κοντά στο λόφο Κατρίνια ανασκάφηκε αγροτικό ιερό με πλούσια ευρήματα, όπως
ειδώλια εγκύων γυναικών, αγγεία, χάνδρες, ομοιώματα ανθρώπων και ζώων, κερατοφόροι
σκαραβαίοι, πήλινα σπίτια κ.α.
Στο δρόμο μεταξύ Σητείας-Πισκοκεφάλου ανασκάφηκε διώροφη Μινωική Έπαυλη και μπορεί
κανείς και σήμερα να δει τα σωζόμενα ερείπια δωματίων, τις σκάλες, τους προστατευτικούς
ογκολίθους από το ποτάμι ή τη θάλασσα κ.α.
Στο κοινοτικό διαμέρισμα του Πισκοκεφάλου ανήκουν οι οικισμοί Κάτω Πισκοπή, Σκλαβεδιάκος
και Μπεράτι και η περιοχή Τραπεζούντας. Μέχρι το 1971 το Πισκοκέφαλο ήταν έδρα της
Τουρκικής Διοίκησης της επαρχίας Σητείας.
Επιλέχτηκε αυτή την περιοχή ως πεδίο έρευνας έχοντας ως στόχο τον επαναπροσδιορισμό,
μέσα από μια σειρά παρεμβάσεων προστασίας και ανάδειξης σημαντικών κτιρίων στο χωριό
αυτό.
Κλίσεις εδάφους
Όσον αφορά την γεωμορφολογία των εδαφών τις περιοχής μελέτης, αυτές μπορούν να
κατηγοριοποιηθούν, σύμφωνα με τους γεωλογικούς σχηματισμούς, σε δύο κατηγορίες. Η πρώτη
αφορά την τριγύρω περιοχή μελέτης που παρατηρείτε υψομετρική διαφορά στις κλίσεις τού
εδάφους και έχει ως χαρακτηριστικό τις βραχώδης απότομες πλαγιές. Η δεύτερη αφορά το χωριό
Πισκοκεφαλο , στο οποίο, λόγω των μικρών κλίσεων, τα εδάφη στα όρια του είναι ομαλά και
έχουν μικρή υψομετρική διαφορά με αυτόν.
Χρήσεις γης
Αντιφατικές λειτουργίες που διασπούν το χώρο που κάποτε θα ήταν αναγνωρισμένος από τους
κατοίκους ως ενότητα. Ως κύρια χρήση είναι η κατοικία . Ενώ το κέντρο του χωριού συσσωρεύετε
γύρω από την πλατεία , όπου εκεί συναντάμε υπηρεσίες όπως είναι η κοινότητα , το εμπόριο
που περιορίζεται σ ένα φούρνο και ένα μικρό παντοπωλείο που εξυπηρετεί τις βασικές και μόνο
ανάγκες του χωριού, καθώς και χώροι εστίασης και αναψυχής κυρίως για τους ηλικιωμένους
κατοίκους της περιοχής.
Παρατηρείτε προς την είσοδο του χωριού το σχολείο που εξυπηρετεί μαθητές μόνο του
δημοτικού καθώς και έναν χώρο πρασίνου - παιδική χαρά. Οι μαθητές γυμνασίου και λυκείου
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πηγαίνουν στη Σητεία. Πρέπει να σημειωθεί ότι το Πισκοκεφαλο είναι ένα χωριό μη αυτόνομο
διοικητικά και εξυπηρετείτε από τον πλησιέστερο οικισμό που είναι η Σητεία.
Περιπλανώμενοι στο χωριό , και έχοντας μια μικρή αλλά ουσιαστική εικόνα , παρατηρήσαμε
τα κτίρια του. Το μεγαλύτερο ποσοστό των κτιρίων είναι μονώροφες – ισόγειες κατοικίες με
επίπεδη στέγη , φτωχά σε μορφολογικά στοιχειά, σε αντίθεση όμως με τις εκκλησιές του χωρίου
που ξεχωρίζουν για την αρχιτεκτονική – ιστορία τους . Παρατηρώντας λοιπόν τα ύψη κτιρίων
βλέπουμε ότι επί το πλείστον έχουμε χαμηλά κτίρια στην περιοχή αναφοράς με έντονη
παραφωνία το κτίριο του Δημοτικού σχολείου που είναι δυόροφο καθώς και η εκκλησιά της
Αγίας Άννας που βρίσκεται κοντά σ αυτό, και ξεχωρίζει μ επιβλητικότητα διότι είναι χτισμένη
πάνω στο δώμα ισόγειων κατοικιών που την περικλείουν . Θα πρέπει να σημειωθεί ότι παρά το
πληθυσμιακό μέγεθος του χωριού και την έκταση του, διαπιστώσαμε την ύπαρξη τριών (3)
εκκλησιών σε κοντινή απόσταση μεταξύ τους , δίνοντας την αίσθηση ότι περικλείουν και
οριοθετούν το χωριό.
Κυκλοφορία αυτοκινήτων
Η κυκλοφορία αυτοκινήτων και πεζών καθορίζεται από τις χρήσεις γης στην περιοχή. Η
περιοχή μελέτης και παρέμβασης περικλείεται από δυο κύριους βασικούς οδικούς άξονες που
οδηγούν στο κέντρο του χωριού, την πλατεία ,ενώ αρκετοί από τους ελεύθερους χώρους
χρησιμεύουν ως χώροι στάθμευσης. Επίσης εντοπίζουμε ένα μεγάλο αριθμό από δευτερεύον
οδικό δίκτυο που επιτρέπει την πιο σύντομη επικοινωνία μεταξύ των κατοικιών , καθώς και ότι
πολλοί από αυτούς χρησιμοποιούνται μόνο από τους κατοίκους διότι δεν είναι εφικτή η
προσέλευση των αυτοκινήτων.
Στην συνέχεια ακολούθουν τα τοπογραφικά διαγράμματα σε χάρτες ΓΥΣ 1:5000.
Πολιτιστικό – Αρχιτεκτονικό – Ιστορικό περιβάλλον
Στον οικισμό κυριαρχούν αντιφατικές λειτουργίες που διασπούν το χώρο που κάποτε θα ήταν
αναγνωρισμένος από τους κατοίκους ως ενότητα. Ως κύρια χρήση είναι η κατοικία . Το κέντρο του
χωριού συσσωρεύεται γύρω από την πλατεία, όπου εκεί συναντάμε υπηρεσίες όπως είναι η κοινότητα,
το εμπόριο που περιορίζεται σ ένα φούρνο και ένα μικρό παντοπωλείο που εξυπηρετεί τις βασικές και
μόνο ανάγκες του χωριού, καθώς και χώροι εστίασης και αναψυχής κυρίως για τους ηλικιωμένους
κατοίκους της περιοχής.
Κυρίαρχη (επικρατούσα) τυπολογία κτιριακής μονάδας
Ο οικισμός του Πισκοκέφαλου κυρίως χαρακτηρίζεται από πετρόκτιστα σπίτια τα οποία ανήκουν
στον τύπο του πλατυμέτωπου ή στενομέτωπου μονόσπιτου. Είναι λιτά, με απλή κυβική μορφή και με
ελάχιστα ανοίγματα. Τα υλικά είναι η πέτρα, το ξύλο και το χρώμα ή ο ασβέστης. Εδώ συναντούμε τους
δυο παραδοσιακούς τύπους σπίτι με δώμα και σπίτι με στέγη.
Η πιο απλή μορφή κατοικίας που συναντάμε στο Πισκοκέφαλο είναι η μονόχωρη κατοικία με δώμα
που συγκεντρώνει όλες τις λειτουργίες. Έχει γωνιακό τζάκι που χρησιμεύει για μαγείρεμα και θέρμανση.
Συχνά υπάρχει ένα πατάρι για τον ύπνο, ο σοφάς, και ο χώρος κάτω απ' αυτόν χρησιμοποιείται σαν
αποθήκη. Το δώμα κατασκευάζεται με επιμήκη ξύλα και όταν χρειάζεται να αυξηθεί το πλάτος ή το μήκος
του σπιτιού προστίθεται ένα ξύλινο μεσοδόκι για να στηρίξει το δώμα. Σε μεταγενέστερες μορφές το
ξύλινο μεσοδόκι αντικαθίσταται από ένα πέτρινο ημικυκλικό τόξο, την καμάρα. Έτσι δημιουργείται το
κρητικό καμαρόσπιτο που το συναντάμε σ' ολόκληρη την Κρήτη. Η καμάρα χωρίζει το σπίτι σε δύο μέρη.
Καθώς το καμαρόσπιτο εξελίσσεται, προστίθεται άλλη μια καμάρα κατά μήκος ή πλάτος και
δημιουργείται το δικάμαρο σπίτι.

101

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Συναντάμε όμως και κατοικίες στην πιο προηγμένη τους μορφή όπου προστίθενται κι άλλα κτίσματα
σε σχήμα Γ και σε τελική μορφή καταλήγει να γίνει διώροφο. Η αυλή - όταν υπάρχει - περιστοιχίζεται
από ψηλούς μαντρότοιχους και κλείνεται με χαρακτηριστική τοξωτή εξώθυρα. Τα ανοίγματα είναι μεγάλα
και περιβάλλονται από πελεκημένα πέτρινα πλαίσια που στο πάνω μέρος έχουν πέτρινα γείσα για να
προφυλάσσονται από τη βροχή. Όλα αυτά τα στοιχεία, καθώς επίσης και οι πωρόλιθοι που ενισχύουν
τις γωνιές των κτιρίων και τα τοξωτά υπέρθυρα υποδηλώνουν μια έντονη βενετσιάνικη επίδραση πάνω
στη λαϊκή αρχιτεκτονική του τόπου.

Εικ.1 - Πρόσοψη οικίας Βιτσέντζου Κορνάρου.
Διώροφη κατοικία στο Πισκοκέφαλο με βενετσιάνικες επιδράσεις

Το σπίτι με δώμα
Τα σπίτια με δώμα ανήκουν στον τύπο του στενόμακρου ορθογώνιου μονόχωρου σπιτιού, που είναι
σκεπασμένο με δώμα. Η στενή μεριά εμφανίζεται στην πρόσοψη (γι’ αυτό και στενομέτωπο) και
συγκεντρώνει όλες τις λειτουργίες στο εσωτερικό του. Στο βάθος υψώνεται φαρδύ σκαλοπάτι γύρω
στους 40 πόντους, δηλαδή ένα χωμάτινο επίπεδο. η γνωστή πεζούλα. Αυτή χρησιμοποιείται ως χώρος
ύπνου της οικογένειας, ο φωτισμός της οποίας γίνεται από τον ανηφορά και την πόρτα, ενώ το τζάκι
βρίσκεται εντοιχισμένο με καμπυλόσχημη κόχη και χρησιμεύει για το μαγείρεμα. Ο απλός αυτός τύπος
σπιτιού αποτελεί απλή παραλλαγή που σιγά σιγά οδηγεί στην ιδέα της διμερούς διαίρεσης. Η
διαβάθμιση του επιπέδου στο βάθος της μονοκάμαρας σκιαγραφεί τον στοιχειώδη και προδρομικό τύπο
παταριού που θα εξελιχθεί με ξύλινες μορφές στο "σοφά". Στην πρόσοψη συναντάμε το αυληδάκι και την
τοξωτή πόρτα στο ύψος του ανθρώπου για είσοδο που είναι συνήθως μετακινημένη από τον άξονα του
κτίσματος προς την άκρη. Οι διαστάσεις που προκύπτουν από τις κατασκευαστικές δυνατότητες των
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υλικών, όπως είναι τα μήκη των ξύλων για την κατασκευή του δώματος, που κυμαίνονται από 2.50 έως
3.50 μέτρα, και το διαθέσιμο χώρο για το χτίσιμο του σπιτιού, στο στενομέτωπο τύπο, το πλάτος δεν
ξεπερνά τα 3.50 μέτρα και το μήκος βρίσκεται σε αναλογία 1:2 ή 1:3, ενώ η επιφάνεια του σπιτιού
κυμαίνεται από 25 έως 35 τ.μ. Το μονόχωρο σπίτι είναι κι αυτό στενομέτωπο χτίσμα, με χαμηλό ξύλινο
πατάρι για τον ύπνο, γωνιακό τζάκι για θέρμανση και χτιστή πεζούλα κολλητά στον τοίχο για κάθισμα.
Εδώ, το φως μπαίνει από παράθυρα, ενώ στην πρόσοψη στενάχωρο "στεγαστό" - ή διαφορετικά
"στεγάδι"- μπροστά από την πόρτα για να προστατεύει από τον αέρα, τη βροχή και το χιόνι. Η κάτοψη
διαγράφει την τριμερή διαίρεση σε βάθος στεγαστό - σπίτι - πατάρι, και θυμίζει τα απλά προϊστορικά
μινωικά μέγαρα.

(υλικό απο το ίντερνετ)
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Εικ. 30 - Αυληδάκι με τοξωτή πόρτα

Δίπατες κατοικίες
Στη συνέχεια, η δημιουργία δίπατου με ξύλινη σκάλα στο εσωτερικό, δίχωρο, στο κατώι και εξώστη
στον όροφο, αποτέλεσε τον τύπο κατοικίας που θα απλωθεί αρκετά στην Κρήτη για να αντικατασταθεί
αργότερα από τα αρχοντικά της πλατυμέτωπης παραλλαγής, που κυρίευσε το νησί. Ωστόσο, μια σειρά
από τρία δίπατα σπίτια θα μπορούσε να σκιαγραφήσει την τάση για
ανάταση, για πορεία και επέκταση καθ’ ύψος με συνεχή αναζήτηση για
χώρο και φως.
Η κάτοψη, η οποία εξελίσσεται ελαφρά τετράγωνη ανεπαίσθητα
στενομέτωπη με εσωτερική ξύλινη σκάλα που ανεβάζει από το
μονόχωρο κατώι στο μονόχωρο ανώι, αποτελεί σίγουρα αστική διάταξη
και όχι παραδοσιακή. Τα ασυνήθιστα ψηλά στηθαία που χτίζονται από
ανάγκη προστασίας από τους Τούρκους, δίνουν χαρακτήρα
κατάκλειστης αυλής συγκεντρώνοντας τις λειτουργίες ψηλά. Τέτοια
σπίτια αποτελούν το ενδιάμεσο στάδιο δίπατης και τρίπατης κατοικίας,
που συνεχώς εξελίσσεται.
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Εικ. 41 - Πισκοκέφαλο :παράδειγμα δίπατου σπιτιού

Εικ. 31 - Εσωτερική ξύλινη σκάλα δίπατου σπιτιού

Το σπίτι με στέγη
Η στέγη με κεραμίδια έχει αντικαταστήσει το δώμα. Η ανάγκη της συχνής επισκευής του δώματος και
τα προβλήματα που δημιουργούσε στην πάροδο του χρόνου, επέβαλαν την αντικατάσταση του με ένα
διαφορετικό τρόπο ο οποίος είναι η στέγη. Οι στέγες αυτές είναι συνήθως μονόρριχτες ή δίρριχτες. Ο
τύπος του αγροτικού σπιτιού με στέγη είναι συνήθως διώροφος. Στην πιο απλή μορφή του, στο ισόγειο
είναι το πόρτεγο και στον όροφο ο οντάς. Στο οντά, όπως και στους άλλους τύπους του διώροφου
κρητικού σπιτιού, γίνεται ο ύπνος. Η επικοινωνία γίνεται εσωτερικά με ξύλινη σκάλα που στον οντά
κλείνει συνήθως με καταπακτή. Όταν υπάρχει αυλή, η επικοινωνία του ορόφου γίνεται και με εξωτερική
πέτρινη σκάλα. Ο όροφος καταλαμβάνει ή ολόκληρο τον χώρο που καταλαμβάνει το ισόγειο ή ένα τμήμα
του. Στην δεύτερη περίπτωση το υπόλοιπο δώμα είναι η βεράντα του οντά και χρησιμεύει για να
κοιμούνται στο ύπαιθρο τα ζεστά καλοκαιρινά βράδια ή για να απλώνουν τα σύκα και τις σταφίδες στον
ήλιο να στεγνώσουν. Το πόρτεγο όταν έχει μεγάλες διαστάσεις ανήκει σ` έναν από τους τύπους του
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καμαρόσπιτου. Στην εξέλιξη του σπιτιού, η κουζίνα βγαίνει από το πόρτεγο, γίνεται ένα ανεξάρτητο
δωμάτιο στην αυλή, σε παράθεση κατά μήκος του κύριου άξονα του σπιτιού ή σε σχήμα Γ. Αυτό
συμβαίνει με τις αποθήκες, τα κελάρια, το πατητήρι, τον στάβλο. Έτσι οι τύποι των σπιτιών με κεκλιμένη
στέγη ανήκουν στον πλατυμέτωπο ή στενομέτωπο ορθογώνιο τύπο ή στον τύπο Γ.
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Δ. Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ

Η ύπαρξη κάποιων κανόνων για την ανάπτυξη ενός οικισμού αποτελεί καθοριστικής σημασίας
για την ομαλή λειτουργία του. Η νομοθεσία εκείνη βάση της οποίας καθορίζονται αυτοί οι κανόνες
αποτελεί το κανονιστικό πλαίσιο.
Χαρακτηριστικό στοιχείο και των δύο οικισμών είναι ότι έχουν αποκτήσει κανονιστικό πλαίσιο
το οποίο καθορίζει το όρια και τον τρόπο ανάπτυξης του οικισμού σε πολύ κοντινές μεταξύ τους χρονιές.
Το Πισκοκέφαλο με το Φ.Ε.Κ. 670Δ’/1987 και η Αγ.Τριάδα με το Φ.Ε.Κ. 217Δ’/1986. Επίσης και οι δύο
οικισμοί έχουν εγκεκριμένο σχέδιο ολοκληρωμένης οικιστικής ανάπτυξης. Το Πισκοκέφαλο
περιλαμβάνεται στο Γενικό Πολεοδομικό σχέδιο του δήμου Σητείας 2006 και η Αγ.Τριάδα το ΣΧΟΟΑΠ
του δήμου Λεύκης 2009.
Παρακάτω γίνεται μια προσπάθεια, μέσω δικών μας παρατηρήσεων αλλά και με τη βοήθεια των
κατοίκων, να γίνει μια αναγνώριση των μετασχηματισμών ή των φάσεων των οποίων ακολούθησαν οι
οικισμοί κατά τη διάρκεια των χρόνων. Έτσι ώστε να γίνει μια διαλογή στα κτίρια τα οποία προϋπήρχαν
των κανονιστικών πλαισίων, σε εκείνα που αποτέλεσαν τον πυρήνα από όπου ξεκίνησε η ανάπτυξη του
οικισμού και σε εκείνα τα οποία αναπτύχθηκαν βάση του ισχύοντος κατά περίπτωση κανονιστικού
πλαισίου.

(υλικό απο το ίντερνετ)
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ΠΙΣΚΟΚΕΦΑΛΟ

Το Πισκοκέφαλο αποτελείται από δύο κεντρικές οδούς οι οποίες διασχίζουν το χωριό κατά
μήκος. Κατά την περιήγηση μας σε αυτές διαπιστώσαμε ότι ένα τμήμα της Νοτιότερης οδού βρίσκεται
ανάμεσα σε πολλά παλιά κτίσματα. Εξ αυτών, ορισμένα έχουν αρχιτεκτονική αξία διαχρονική για αυτό
και χαρακτηρίζονται διατηρητέα με χρονολογίες κατασκευής πολύ πριν το Φ.Ε.Κ. 670Δ’/1987. Η
μορφολογία των κτιρίων μικρών κυβικών όγκων, τα ύψη, οι εσωτερικές αυλές, τα δώματα, και η
τεχνοτροπία κτισίματος από πέτρα είναι δείγματα των πρώτων κτισμάτων του οικισμού.
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Εικ. 47, 48 - Μορφολογία πρώτων κτισμάτων του οικισμού

Επίσης, οι στενοί δρόμοι οι οποίοι είναι απροσπέλαστοι από το αυτοκίνητο είναι ακόμα ένα σημάδι ότι
εκεί υπήρξαν τα πρώτα σπίτια του οικισμού. Καταλήγουμε λοιπόν ότι το τμήμα Α το οποίο απεικονίζεται
και στον χάρτη με κόκκινο κύκλο αποτελεί το πρώτο τμήμα του οικισμού.
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Ο Αγ.Γεώργιος και το σπίτι του Β.Κορνάρου αποτελούν τα όρια του Βόρειο-Ανατολικού άκρου
αυτού του τμήματος. Η σχέση των ανθρώπων με την ύπαιθρο, ο Νότιος προσανατολισμός και η ύπαρξη
εκεί νερού εξαιτίας του μύλου ήταν στοιχεία τα οποία έπαιξαν ρόλο στην επιλογή του εκείνου σημείου.

Εικ. 15 - Νερόμυλος

Εικ.1 - Πρόσοψη οικίας Κορνάρου.

Στα μεταγενέστερα χρόνια νέα στοιχεία έπαιξαν ρόλο στην ανάπτυξη του οικισμού, η ύπαρξη
του αυτοκινήτου, οι νέοι τρόποι δόμησης και κατασκευής τα οποία δίνουν τη δυνατότητα στον άνθρωπο
να προστατεύεται με πολύ καλύτερο τρόπο από τα φυσικά στοιχεία, η εντονότερη σχέση του οικισμού με
τη Σητεία το οποίο καθορίζεται και με το χωροταξικό, οι νέες απαιτήσεις οι οποίες δημιουργούνται στον
άνθρωπο τόσο σε επίπεδο πόλης αλλά και κατοικίας διαμόρφωσαν το υπόλοιπο τμήμα Β του οικισμού
με κατεύθυνση Βόρεια του πρώτου Α τμήματος. Έχουμε πλέον κτίρια δύο ορόφων, τη δημιουργία
πλατείας, εκκλησίας σε κλίμακα τριπλάσιας σε μέγεθος από τις συνηθισμένες εκκλησίες και δρόμους με
μεγαλύτερο πλάτος για την προσπέλαση των αυτοκινήτων.
Το τμήμα Γ αποτελεί το πιο πρόσφατα τμήμα του οικισμού η πιο αραιοκατοικημένη περιοχή.
Βρίσκεται στην απέναντι μεριά του δρόμου και οι κατοικίες έχουν μεγαλύτερες αποστάσεις μεταξύ τους.

Εικ.49 - Αποψη πλατείας.

Εικ.50 - Πρόσοψη Αγίας Άννας.
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(υλικό απο το ίντερνετ)

Στις φωτογραφίες όπου βλέπουμε το σημερινό τελικό αποτέλεσμα του οικισμού, παρατηρούμε
ότι υπάρχει μερική προσαρμογή των κτηρίων στο ανάγλυφο του εδάφους. Τα ύψη μερικών κτιρίων
δεν προσαρμόζονται στις κλίσεις του εδάφους με αποτέλεσμα να αλοιώνετε το ανάγλυφο.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το κτίριο της εκκλησίας το οποίο έχει όλο υπερυψωθεί με αποτέλεσμα
να αλοιώνεται η κορυφογραμμή των κτιρίων.
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Εικ. 41 - Πισκοκέφαλο :παράδειγμα δίπατου σπιτιού
Εικ. 33 - Πρόσοψη κτιριου προς διατηρηση

Η τυπολογία των κτιρίων δεν αποτελεί κάτι το αξιοσημείωτο μιας και δεν είναι σαφής εκτός
στο τμήμα Α των οικισμού όπου κτιστηκαν τα πρώτα κτίρια. Εκεί, όπως προανέφερθηκε τα κτίρια
διατηρούν τους μικρούς κυβικούς όγκους, τα ύψη, τις εσωτερικές αυλές, τα δώματα και τη τεχνοτροπία
κτισίματος από πέτρα. Στα μεταγενέστερα κτίρια υπάρχει μια ασάφεια, κτίρια με περιμετρικά μπαλκόνια,
καμπύλες μορφές, άλλα κτισμένα από πέτρα με στέγη από κεραμίδι και άλλα με δώμα.

Εικ. 51, 52 - Tυπολογια κτιρίων
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Εικ. 53, 54 - Tυπολογια ανοιγμάτων

Η τυπολογία των ανοιγμάτων στο παλιό τμήμα του οικισμού για τα παράθυρα διατηρεί τις
αναλογίες 1:1,5 εως 1:2 σε παραλληλόγραμμο πλαίσιο με ξύλινο κούφωμα. Ενώ στις πόρτες διατηρείται
το παραλληλόγραμμο πλαίσιο και άλλοτε το πάνω τμήμα της πόρτας είναι καμπύλο δημιουργώντας μια
καμάρα. Το πλαίσιο κατασκευασμένο από όρθιες πέτρες και το σενάζ από πέτρα, μπετόν ή ξύλο. Στα
μεταγένεστερα κτίρια οι αναλογίες των κουφωμάτων για τα παράθυρα είναι από 1:1 εώς 1:1,2 με
παραλληλόγραμμο πλαίσιο και αυτά, και χρησιμοποιούνται πλέον υλικά όπως τούβλο και μπετόν για
την κατασκευή του ανοίγματος. Στις πόρτες διατηρείται και εκεί το παραλληλόγραμμο σχήμα. Υλικά για
την κατασκευή του κουφώματος αποτελούν πλέον σε μεγάλη χρήση το αλουμίνιο, το σίδερο και σε
σπανιότερα το ξύλο.

(υλικό απο το ίντερνετ)
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(υλικό απο το ίντερνετ)

Το κανονιστικό πλαίσιο Φ.Ε.Κ. 670Δ’/1987 καθορίζει τα όρια του οικισμού και προβλέπει εντός
των ορίων του οικισμού αρτιότητα 300μ. Η εικόνα του οικισμού δεν απέχει και πολύ από τη σημερινή
όπως διαπιστώνει κανείς με τη σύγκριση των δύο χαρτών, του σημερινού και αυτού του Φ.Ε.Κ.
670Δ’/1987. Η συμβολή του κανονιστικού αυτού πλαισίου είναι ο καθορισμός και επισήμως του
οικισμού ως οντότητα και πρακτικά η διασφάλιση της συνοχής του ενώ σε επίπεδο ιδιοκτησίας η
αποφυγή δημιουργίας μικρών οικοπέδων συνεπώς και κτισμάτων με μειωμένες δυνατότητες.
Το 1992 αναγνωρίζεται ο δρόμος Πισκοκέφαλον - Σητεία ως κοινοτικός με απόφαση του
νομάρχη και το 2006 εγκρίνεται ένα ολοκληρωμένο σχέδιο ανάπτυξης, το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του
δήμου Σητείας. Σύμφωνα με αυτό καθορίζονται οι ζώνες προστασίας ακτών, τοπίου, γεωργικής γης κτλ.
Προτείνεται
-να χαρακτηρισθεί ο οικισμός του Πισκοκέφαλου παραδοσιακός,
-τα όρια του Πισκοκεφάλου επεκτείνονται και πάλι προς το Βορρά σε κοντινότερη απόσταση με τη
Σητεία,
-προτείνεται η κατασκευή δύο περιφερειακών οδών
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Α) Ανατολικά του οικισμού για την κυκλοφορία από Σητεία προς Ιεράπετρα, που σήμερα
επιβαρύνει τον οικισμό (κόμβοι στο ύψος του εργοστασίου Θαλασσινού και νότια του Πισκοκέφαλου)
και θα αποτελεί το όριο της επέκτασης του οικισμού.
Β) Δυτικά του οικισμού που θα αποτελεί και σύνδεση της οδού προς Αχλάδια με την οδό προς
Σητεία και Ιεράπετρα.
Η υπάρχων έκταση σε στρέμματα είναι 184,210.
Η προτεινόμενη επέκταση είναι 242,735 στρέμματα.
Ο προτεινόμενος μέσος συντελεστής δόμησης είναι 0,50 και
η χρήση ‘γενική κατοικία’.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ


Μαρία Αρακαδάκη – «Νοφαλιάς Μεραμβέλου» ΄΄Συμβολή στην αρχιτεκτονική των ορεινών
οικισμών της Κρήτης΄΄, Εκδόσεις Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Νεάπολης 2006



Το κρητικό σπίτι: αυτό το καταφύγιο κι αυτό το ορμητήριο, Βασιλειάδης Δ., Εκδόσεις
Βιβλιοπωλείον της Εστίας 1983



Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία ΕΣΥΕ



Βικιπαίδεια http://el.wikipedia.org/wiki



Δήμος Σητείας http://www.sitia.gr/city/villages



Ταξιδιωτικός Οδηγός Ανατολικής Κρήτης http://www.crete-today.com/sightsgr/atriada
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΔΕΛΤΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ,
ΤΟΠΙΩΝ & ΣΥΝΟΛΩΝ
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Α. ΟΙΚΙΣΜΟΣ - ΤΟΠΟΣ - ΤΟΠΙΟ - ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Όνομα οικισμού: _____Πισκοκέφαλο_______________
(Ετυμολογία της λέξης)

Α.1 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Οικισμός :

Ορεινός
Ημιορεινός
Πεδινός
Παράλιος

Φυσικό περιβάλλον -ιδιαιτερότητες:
Υπάρχουν στην περιοχή ιδιαίτερα στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος που αξίζει να
αναδειχθούν (πχ. Οροπέδιο, σπήλαιο, φαράγγι κ.λ.π.)
Αναφέρατε: Όχι

Υπάρχει κάποιο πλαίσιο προστασίας για την περιοχή; Αν όχι θεωρείται ότι χρειάζεται
να προταθεί κάτι τέτοιο;
Αναφέρατε: Δεν υπάρχει κάποιο πλαίσιο προστασίας για την περιοχή. Λόγω των
σημαντικών ιστορικών κτιρίων του οικισμού θα έπρεπε να υπάρχει.

Η περιοχή συνδέεται με κάποιο ιστορικό γεγονός;
Αναφέρατε: Ανήκε στο φέουδο της Ενετοκρητικής οικογένειας των Κορνάρων. από την οποία
προέρχεται ο ποιητής του Ερωτόκριτου Βιτσέντζος Κορνάρος.

Αναφέρεται κάποιο από τα στοιχεία του τόπου που θεωρείται ιδιαίτερο
χαρακτηριστικό για την φυσιογνωμία του.
1.
2.
3.
4.
5.

Μεμονωμένο κτίσμα ή Μνημείο
Παραγόμενο προϊόν
Παραγωγική δραστηριότητα (ττ.χ. κτηνοτροφία, οινοποιία)
Έθιμο
Τοπική γιορτή η πανηγύρι
Αναφέρατε: Η οικία των Κορνάρων καθώς κ ο νερόμυλος.

Υπάρχει κάποια ιστορική περίοδος με την οποία ο οικισμός συνδέεται περισσότερο;
(π.χ. ρόλος του οικισμού σε επαναστάσεις)
Αναφέρατε : Η Ενετική περίοδος

Δημογραφική εξέλιξη (αναφορά στις 5 τελευταίες απογραφές).

Αναφέρατε: Σύμφωνα με την απογραφή του 2001 αποτελείται από 723 κατοίκους.

Μπορεί ο οικισμός να θεωρηθεί ότι ανήκει σε ένα ευρύτερο σύνολο με κοινά
χαρακτηριστικά στην εξέλιξη του (π.χ. Χωριά του Οροπεδίου Λασιθίου).
Αναφέρατε:

Α.2 ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ- ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙΣ
Ποια είναι η σχέση του οικισμού με :
Τα τοπικό κέντρο· της περιοχής : Το Πισκοκέφαλο δεν χαρακτηρίζεται αυτάρκες , λόγω της έλλειψης

δημόσιων και ιδιωτικών υπηρεσιών καθώς και επιχειρήσεων. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι
ανάγκες των κατοίκων καλύπτονται απ’την Σητεία που απέχει μόλις 3 χιλιόμετρα.
Ύπαρξη στον οικισμό διαφόρων εξυπηρετήσεων
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: υπάρχει στον οικισμό
Νηπιαγωγείο
Δημοτικό
Γυμνάσιο
Λύκειο

ΥΓΕΙΑ: Υπάρχει στον οικισμό
Στο Πισκοκέφαλο δεν υπάρχει κέντρο υγείας ούτε φαρμακείο , οι κάτοικοι εξυπηρετούνται απτήν
Σητεία.

Υπάρχουν στον οικισμό άλλες εξυπηρετήσεις : (π. χ. παιδικός σταθμός, πολεοδομία.
ΚΕΠ, τράπεζα κλπ,)
Αναφέρατε: Όχι

Θεωρείται ότι η περιοχή χρειάζεται καλύτερη οδική σύνδεση με το τοπικά κέντρο:
ΝΑΙ
ΟΧΙ
Υπάρχει συγκοινωνία με άλλες περιοχές:.

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Υπάρχει· συγκοινωνία με άλλο τοπικά κέντρο:

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
α) Προς το τοπικό κέντρο

ΚΑΛΗ

ΜΕΤΡΙΑ

ΚΑΚΗ ·

β) Προς άλλες οικιστικές περιοχές

ΚΑΛΗ

ΜΕΤΡΙΑ

ΚΑΚΗ ·

Δίκτυο κοινοχρήστων - κοινωφελών χώρων και δίκτυο πεζοδρόμων (κατάσταση ποιότητα).
ΝΑΙ
ΟΧΙ
Αναφέρατε: έλλειψη δημόσιων χώρων (χώροι περιπάτου χώροι αναψυχής , πλατείες)

Α.3 ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΙΣΤΟΥ

Οικοδομήσιμοι χώροι (κατάσταση-ποιότητα).
ΝΑΙ
ΟΧΙ
Αναφέρατε: Συνεκτικός οικισμός μετρίας ποιοτικά κατάστασης

·

.

Χτίζονται καινούργια κτίρια;

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Χτίζονται τουριστικές μονάδες;

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Δομή κτισμάτων (Μορφολογία, κατάσταση, χρήσεις)
Αναφέρατε: Τα κτίρια είτε μονώροφα είτε ισόγεια ,σε μεγαλύτερο βαθμό μοιράζονται τις μεταξύ τους
τοιχοποιίες και δίνουν στον παρατηρητή το αποτέλεσμα της συνέχειας αλλά και της έλλειψης
επάρκειας δημόσιων χώρων.

Β. ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ
Β.1 Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Σε ποιο τομέα στηρίζεται η οικονομία της περιοχής;
ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ
{γεωργία - κτηνοτροφία - αλιεία)
ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ
(βιομηχανία - βιοτεχνία)
ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ
(υπηρεσίες και τουρισμός)

Έχει αλλάξει κάτι, στην πάροδο των χρόνων, σε σχέση με τους παραπάνω τομείς;
ΝΑΙ

ΟΧ!

Υπάρχουν παραδοσιακές δραστηριότητες;
ΝΑΙ

ΟΧ!

Υπάρχει κάποιο επάγγελμα στην περιοχή που έχει σήμερα εκλείψει;
ΝΑΙ

ΟΧ!

Νέες απασχολήσεις στην περιοχή ;
ΝΑΙ

ΟΧ!

Γνωρίζετε αν έχουν δοθεί επιχορηγήσεις ή, κάποια οικονομική ενίσχυση για την παραγωγή τοπικών
προϊόντων ή γιο την ενίσχυση τοπικών «παραδοσιακών» δραστηριοτήτων ;

ΝΑΙ

ΟΧ!

Επιδότηση για το ελαιόλαδο απ’το ΕΣΠΑ.

Β.2 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Υπάρχουν προβλήματα σήμερα στην κυκλοφορία των οχημάτων και των πεζών στην
περιοχή σας;
ΝΑΙ

ΟΧ!

Μικρού πλάτους δρόμοι.

Για ποιους λόγους γίνονται οι μετακινήσεις σας καθημερινά ;
Συναλλαγή με δημόσιες υπηρεσίες
Υπηρεσίες Πρωτογενή τομέα (αγροτικά, κτηνοτροφικά)
Υπηρεσίες Δευτερογενή τομέα (μεταποίηση, κατασκευές)
Υπηρεσίες Τριτογενή τομέα (τουρισμός)
Άλλα σχόλια και επισημάνσεις:

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
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Ομάδα εργασίας: 23

Αριθμός δελτίου:

ΔΕΛΤΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ,
ΤΟΠΙΟΥ ή ΣΥΝΟΛΟΥ

ημερομηνία:

[που μπορεί να ενταχθεί σε καθεστώς προστασίας]
νομός: ΛΑΣΙΘΙΟΥ

διεύθυνση:

Συνοικία ή
θέση

δήμος: ΣΗΤΕΙΑΣ
οικισμός: ΠΙΣΚΟΚΕΦΑΛΟΥ

επωνυμία ακινήτου :ΝΕΡΟΜΥΛΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΝ. ΚΟΡΝΑΡΩΝ

ιδιοκτησία /όροφο: ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΙΣΚΟΚΕΦΑΛΟΥ
σημερινή χρήση /όροφο: ισογ:,
αρχική χρήση /όροφο: ισογ:,

οροφ: ΝΕΡΟΜΥΛΟΣ
οροφ: ΝΕΡΟΜΥΛΟΣ

κατάσταση κτιρίου: καλή / μέτρια / κακή ΚΑΛΗ
κωδικός
23.1
φωτογραφία κυρίας όψης

αριθμός δελτίου

ιστορική περίοδος
01

ος

16 αιώνας
απόσπασμα χάρτη
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Ομάδα εργασίας: 23

περιγραφή:
Το δυτικό τμήμα του έχει υψομετρική διάφορα εδάφους της τάξης των 5 μέτρων σε σχέση με το ανατολικό .Στο ανατολικο
τμήμα του μύλου βρίσκεται η εισαγωγή της εσοχής που εισερχόταν το νερό για να καταλήξει στο δυτικο τμήμα και έπειτα
σε ένα δεύτερο πετρόκτιστο κτίριο ύψους 3.5 μέτρων όπου εμπεριείχε τον νερόμυλο

υπόγειο

μνημείο

αριθμός οροφών

ΛΙΘΟΔΟΜΗ

ΔΙΩΡΟΦΟ

άλλο κτίριο/οικόπεδο
ναι
όχι

ναι
όχι

κηρυγμένο

σύστημα δόμησης

ΥΠΕΚΑ

κτίσμα

στέγη

βιτρίνα ισογείου

ΥΠΠΟΤ

εξώστης

ανοίγματα

άλλο τι:

ΦΕΚ:
υπό κήρυξη

προτεινόμενη προστασία: χαρακτηρισμός

αριθμός δελτίου

προσθήκες-αλλοιώσεις

νέο προτεινόμενο
κτιρίου

κύριων όψεων

τμήματος

συνοδεία

κελύφους

ειδική ρύθμιση
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Ομάδα εργασίας: 23

φωτογραφία λεπτομέρειας

αριθμός δελτίου

φωτογραφία λεπτομέρειας
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Ομάδα εργασίας: 23

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

κατάσταση διατήρησης
καλή

1. ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΛΙΘΟΔΟΜΗ

μέτρια

κακή

Χ

2. ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Χ

3. ΣΤΕΓΑΣΗ - ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ
Χ

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ
Χ

5. ΔΑΠΕΔΑ – ΟΡΟΦΕΣ
Χ

6. ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΑ

7. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΠΡΟΕΞΟΧΗ

8. ΕΞΩΣΤΗΣ

9. ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ - ΣΤΗΘΑΙΑ

αριθμός δελτίου
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Ομάδα εργασίας: 23

10. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ - ΣΚΟΥΡΑ
Χ

11. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ
- τοίχοι: ισογ: , οροφ:
- κουφωμ: , σκούρα:
- κιγκλιδ:

Χ
Χ

12. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

παρατηρησεις:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ
διευθ.:

τηλ.:

ονομ/νυμο:

διευθ.:

τηλ.:

ονομ/νυμο:

διευθ.:

τηλ.:

ονομ/νυμο:

διευθ.:

τηλ.:

ονομ/νυμο:

διευθ.:

τηλ.:

ονομ/νυμο:

διευθ.:

τηλ.:

ονομ/νυμο:

διευθ.:

τηλ.:

ονομ/νυμο

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

αριθμός δελτίου
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣΥΜΒΑΣΗΤΕΕ/ΤΑΚ &ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΉΣΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣΛΑΣΙΘΙΟΥ ΓΙΑΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝΟΙΚΙΣΜΩΝΝΟΜΟΥΛΑΣΙΘΙΟΥ

Ομάδα εργασίας: 23

Αριθμός δελτίου:

ΔΕΛΤΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ,
ΤΟΠΙΟΥ ή ΣΥΝΟΛΟΥ

ημερομηνία:

[που μπορεί να ενταχθεί σε καθεστώς προστασίας]
νομός: ΛΑΣΙΘΙΟΥ

διεύθυνση:

Συνοικία ή
θέση

δήμος: ΣΗΤΕΙΑΣ
οικισμός: ΠΙΣΚΟΚΕΦΑΛΟΥ

επωνυμία ακινήτου : ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΕΝΗ ΟΙΚΙΑ

ιδιοκτησία /όροφο: ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΙΣΚΟΚΕΦΑΛΟΥ
σημερινή χρήση /όροφο: ισογ:,
αρχική χρήση /όροφο: ισογ:,

οροφ: ΟΙΚΙΑ
οροφ: ΟΙΚΙΑ

κατάσταση κτιρίου: καλή / μέτρια / κακή ΚΑΚΗ
κωδικός
23.01
φωτογραφία κυρίας όψης

αριθμός δελτίου

ιστορική περίοδος
02

1800
απόσπασμα χάρτη
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣΥΜΒΑΣΗΤΕΕ/ΤΑΚ &ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΉΣΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣΛΑΣΙΘΙΟΥ ΓΙΑΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝΟΙΚΙΣΜΩΝΝΟΜΟΥΛΑΣΙΘΙΟΥ

Ομάδα εργασίας: 23

περιγραφή: Διώροφη κατοικία με καμαρωτή πόρτα που οδηγεί σε εσωτερική αυλή. Κύριο κατασκευαστικό υλικό η
πετρά η οποία δεν είναι εμφανής. Η προσθήκη της ταράτσας από μπετόν έχει προκαλέσει στατικά προβλήματα
(ρηγματώσεις και κλίσεις) στις τοιχοποιίες.

ναι
όχι

μνημείο

αριθμός οροφών

ΛΙΘΟΔΟΜΗ

ΔΙΩΡΟΦΟ

άλλο κτίριο/οικόπεδο

υπόγειο

κηρυγμένο

σύστημα δόμησης

ναι
όχι

ΥΠΕΚΑ

κτίσμα

στέγη

βιτρίνα ισογείου

ΥΠΠΟΤ

εξώστης

ανοίγματα

άλλο τι:

ΦΕΚ:
υπό κήρυξη

προτεινόμενη προστασία: χαρακτηρισμός

αριθμός δελτίου

προσθήκες-αλλοιώσεις

νέο προτεινόμενο
κτιρίου

κύριων όψεων

τμήματος

συνοδεία

κελύφους

ειδική ρύθμιση
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣΥΜΒΑΣΗΤΕΕ/ΤΑΚ &ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΉΣΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣΛΑΣΙΘΙΟΥ ΓΙΑΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝΟΙΚΙΣΜΩΝΝΟΜΟΥΛΑΣΙΘΙΟΥ

Ομάδα εργασίας: 23

φωτογραφία λεπτομέρειας

αριθμός δελτίου

φωτογραφία λεπτομέρειας
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣΥΜΒΑΣΗΤΕΕ/ΤΑΚ &ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΉΣΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣΛΑΣΙΘΙΟΥ ΓΙΑΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝΟΙΚΙΣΜΩΝΝΟΜΟΥΛΑΣΙΘΙΟΥ

Ομάδα εργασίας: 23

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

κατάσταση διατήρησης
καλή

1. ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΛΙΘΟΔΟΜΗ

μέτρια

κακή

Χ

2. ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Χ

3. ΣΤΕΓΑΣΗ - ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ
Χ

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ
Χ

5. ΔΑΠΕΔΑ – ΟΡΟΦΕΣ
Χ

6. ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΑ
Χ

7. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΠΡΟΕΞΟΧΗ
Χ

8. ΕΞΩΣΤΗΣ
Χ

9. ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ - ΣΤΗΘΑΙΑ

αριθμός δελτίου
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣΥΜΒΑΣΗΤΕΕ/ΤΑΚ &ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΉΣΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣΛΑΣΙΘΙΟΥ ΓΙΑΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝΟΙΚΙΣΜΩΝΝΟΜΟΥΛΑΣΙΘΙΟΥ

Ομάδα εργασίας: 23

10. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ - ΣΚΟΥΡΑ
Χ

11. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ
- τοίχοι: ισογ: , οροφ:
- κουφωμ: , σκούρα:
- κιγκλιδ:

Χ
Χ
Χ

12. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

παρατηρησεις:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ
διευθ.:

τηλ.:

ονομ/νυμο:

διευθ.:

τηλ.:

ονομ/νυμο:

διευθ.:

τηλ.:

ονομ/νυμο:

διευθ.:

τηλ.:

ονομ/νυμο:

διευθ.:

τηλ.:

ονομ/νυμο:

διευθ.:

τηλ.:

ονομ/νυμο:

διευθ.:

τηλ.:

ονομ/νυμο

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

αριθμός δελτίου
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣΥΜΒΑΣΗΤΕΕ/ΤΑΚ &ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΉΣΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣΛΑΣΙΘΙΟΥ ΓΙΑΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝΟΙΚΙΣΜΩΝΝΟΜΟΥΛΑΣΙΘΙΟΥ

Ομάδα εργασίας: 23

Αριθμός δελτίου:

ΔΕΛΤΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ,
ΤΟΠΙΟΥ ή ΣΥΝΟΛΟΥ

ημερομηνία:

[που μπορεί να ενταχθεί σε καθεστώς προστασίας]
νομός: ΛΑΣΙΘΙΟΥ

διεύθυνση:

Συνοικία ή
θέση

δήμος: ΣΗΤΕΙΑΣ
οικισμός: ΠΙΣΚΟΚΕΦΑΛΟΥ

επωνυμία ακινήτου :ΟΙΚΙΑ Β.ΚΟΡΝΑΡΟΣ

ιδιοκτησία /όροφο: ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΙΣΚΟΚΕΦΑΛΟΥ
σημερινή χρήση /όροφο: ισογ:,
αρχική χρήση /όροφο: ισογ:,

οροφ: ΟΙΚΙΑ
οροφ: ΟΙΚΙΑ

κατάσταση κτιρίου: καλή / μέτρια / κακή ΜΕΤΡΙΑ
κωδικός
23.01
φωτογραφία κυρίας όψης

αριθμός δελτίου

ιστορική περίοδος
03

ος

16 αιώνας
απόσπασμα χάρτη
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣΥΜΒΑΣΗΤΕΕ/ΤΑΚ &ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΉΣΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣΛΑΣΙΘΙΟΥ ΓΙΑΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝΟΙΚΙΣΜΩΝΝΟΜΟΥΛΑΣΙΘΙΟΥ

Ομάδα εργασίας: 23

αριθμός δελτίου
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣΥΜΒΑΣΗΤΕΕ/ΤΑΚ &ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΉΣΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣΛΑΣΙΘΙΟΥ ΓΙΑΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝΟΙΚΙΣΜΩΝΝΟΜΟΥΛΑΣΙΘΙΟΥ

Ομάδα εργασίας: 23

περιγραφή: Πρόκειται για μια πετρόκτιστη μονοκατοικία κρητικής ανώνυμης παραδοσιακής αρχιτεκτονικής με
εσωτερική αυλή.Το κτίριο δείχνει πρόσφατα αποκαταστημένο αποτελείται από ισόγειο και όροφο ,την
λιθοδομή καλύπτει τριφτό ασβεστοτσιμεντοκονίαμα.

αριθμός οροφών

ΛΙΘΟΔΟΜΗ

ΔΙΩΡΟΦΟ

άλλο κτίριο/οικόπεδο

υπόγειο

ναι
όχι

ναι
όχι

κηρυγμένο

σύστημα δόμησης

ΥΠΕΚΑ

μνημείο

κτίσμα

αριθμός δελτίου

στέγη

βιτρίνα ισογείου

ΥΠΠΟΤ

εξώστης

ανοίγματα

άλλο τι:

ΦΕΚ:
υπό κήρυξη

προτεινόμενη προστασία: χαρακτηρισμός

φωτογραφία λεπτομέρειας

προσθήκες-αλλοιώσεις

νέο προτεινόμενο
κτιρίου

κύριων όψεων

τμήματος

συνοδεία

κελύφους

ειδική ρύθμιση

φωτογραφία λεπτομέρειας
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣΥΜΒΑΣΗΤΕΕ/ΤΑΚ &ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΉΣΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣΛΑΣΙΘΙΟΥ ΓΙΑΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝΟΙΚΙΣΜΩΝΝΟΜΟΥΛΑΣΙΘΙΟΥ

Ομάδα εργασίας: 23

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

κατάσταση διατήρησης
καλή

1. ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΛΙΘΟΔΟΜΗ

μέτρια

κακή

Χ

2. ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Χ

3. ΣΤΕΓΑΣΗ - ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ
Χ

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ
Χ

5. ΔΑΠΕΔΑ – ΟΡΟΦΕΣ
Χ

6. ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΑ
Χ

7. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΠΡΟΕΞΟΧΗ

8. ΕΞΩΣΤΗΣ

9. ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ - ΣΤΗΘΑΙΑ
Χ

αριθμός δελτίου
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣΥΜΒΑΣΗΤΕΕ/ΤΑΚ &ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΉΣΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣΛΑΣΙΘΙΟΥ ΓΙΑΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝΟΙΚΙΣΜΩΝΝΟΜΟΥΛΑΣΙΘΙΟΥ

Ομάδα εργασίας: 23

10. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ - ΣΚΟΥΡΑ
Χ

11. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ
- τοίχοι: ισογ: , οροφ:
- κουφωμ: , σκούρα:
- κιγκλιδ:

Χ
Χ
Χ

12. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

παρατηρησεις:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ
διευθ.:

τηλ.:

ονομ/νυμο:

διευθ.:

τηλ.:

ονομ/νυμο:

διευθ.:

τηλ.:

ονομ/νυμο:

διευθ.:

τηλ.:

ονομ/νυμο:

διευθ.:

τηλ.:

ονομ/νυμο:

διευθ.:

τηλ.:

ονομ/νυμο:

διευθ.:

τηλ.:

ονομ/νυμο

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

αριθμός δελτίου
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣΥΜΒΑΣΗΤΕΕ/ΤΑΚ &ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΉΣΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣΛΑΣΙΘΙΟΥ ΓΙΑΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝΟΙΚΙΣΜΩΝΝΟΜΟΥΛΑΣΙΘΙΟΥ

Ομάδα εργασίας: 23

Αριθμός δελτίου:

ΔΕΛΤΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ,
ΤΟΠΙΟΥ ή ΣΥΝΟΛΟΥ

ημερομηνία:

[που μπορεί να ενταχθεί σε καθεστώς προστασίας]
νομός: ΛΑΣΙΘΙΟΥ

διεύθυνση:

Συνοικία ή
θέση

δήμος: ΣΗΤΕΙΑΣ
οικισμός: ΠΙΣΚΟΚΕΦΑΛΟΥ

επωνυμία ακινήτου :ΟΙΚΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΖΩΝΑΚΗ

ιδιοκτησία /όροφο: ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΕΜΜ. ΜΑΖΩΝΑΚΗ
σημερινή χρήση /όροφο: ισογ:,
αρχική χρήση /όροφο: ισογ:,

οροφ: ΟΙΚΙΑ
οροφ: ΟΙΚΙΑ

κατάσταση κτιρίου: καλή / μέτρια / κακή ΚΑΚΗ
κωδικός
23.01
φωτογραφία κυρίας όψης

αριθμός δελτίου

ιστορική περίοδος
04

1900
απόσπασμα χάρτη
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣΥΜΒΑΣΗΤΕΕ/ΤΑΚ &ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΉΣΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣΛΑΣΙΘΙΟΥ ΓΙΑΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝΟΙΚΙΣΜΩΝΝΟΜΟΥΛΑΣΙΘΙΟΥ

Ομάδα εργασίας: 23

περιγραφή: Πρόκειται για μια πετρόκτιστη κατοικία που αποτελείται από ισόγειο και όροφο και χρονολογείται στο 1900
περίπου. Δίπλα ακριβώς βρίσκεται και η αποθήκη η οποία ήταν κάποτε βατή μονό απ ΄την εξωτερική της πόρτα. Η
λιθοδομή είναι καλυμμένη από επίχρισμα. Το κτήριο έχει τα λιγότερα δυνατά ανοίγματα και απλές αρχιτεκτονικές
γραμμές που εκφράζουν την λιτότητα του τρόπου ζωής των κάτοικων.

υπόγειο

αριθμός οροφών

ΛΙΘΟΔΟΜΗ

ΔΙΩΡΟΦΟ

άλλο κτίριο/οικόπεδο
ναι
όχι

ναι
όχι

κηρυγμένο

σύστημα δόμησης

ΥΠΕΚΑ

μνημείο

κτίσμα

αριθμός δελτίου

στέγη

βιτρίνα ισογείου

ΥΠΠΟΤ

εξώστης

ανοίγματα

άλλο τι:

ΦΕΚ:
υπό κήρυξη

προτεινόμενη προστασία: χαρακτηρισμός

φωτογραφία λεπτομέρειας

προσθήκες-αλλοιώσεις

νέο προτεινόμενο
κτιρίου

κύριων όψεων

τμήματος

συνοδεία

κελύφους

ειδική ρύθμιση

φωτογραφία λεπτομέρειας
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣΥΜΒΑΣΗΤΕΕ/ΤΑΚ &ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΉΣΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣΛΑΣΙΘΙΟΥ ΓΙΑΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝΟΙΚΙΣΜΩΝΝΟΜΟΥΛΑΣΙΘΙΟΥ

Ομάδα εργασίας: 23

αριθμός δελτίου
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Ομάδα εργασίας: 23

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

κατάσταση διατήρησης
καλή

1. ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΛΙΘΟΔΟΜΗ

μέτρια

κακή

Χ

2. ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Χ

3. ΣΤΕΓΑΣΗ - ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ
Χ

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ
Χ

5. ΔΑΠΕΔΑ – ΟΡΟΦΕΣ
Χ

6. ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΑ
Χ

7. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΠΡΟΕΞΟΧΗ
Χ

8. ΕΞΩΣΤΗΣ
Χ

9. ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ - ΣΤΗΘΑΙΑ

αριθμός δελτίου
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Ομάδα εργασίας: 23

10. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ - ΣΚΟΥΡΑ
Χ

11. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ
- τοίχοι: ισογ: , οροφ:
- κουφωμ: , σκούρα:
- κιγκλιδ:

Χ
Χ
Χ

12. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

παρατηρησεις:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ
διευθ.:

τηλ.:

ονομ/νυμο:

διευθ.:

τηλ.:

ονομ/νυμο:

διευθ.:

τηλ.:

ονομ/νυμο:

διευθ.:

τηλ.:

ονομ/νυμο:

διευθ.:

τηλ.:

ονομ/νυμο:

διευθ.:

τηλ.:

ονομ/νυμο:

διευθ.:

τηλ.:

ονομ/νυμο

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

αριθμός δελτίου
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Ομάδα εργασίας:

Αριθμός δελτίου:

ΔΕΛΤΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ,
ΤΟΠΙΟΥ ή ΣΥΝΟΛΟΥ

ημερομηνία:

[που μπορεί να ενταχθεί σε καθεστώς προστασίας]
νομός: ΛΑΣΙΘΙΟΥ

διεύθυνση:

Συνοικία ή
θέση

δήμος: ΣΗΤΕΙΑΣ
οικισμός: ΠΙΣΚΟΚΕΦΑΛΟ
ιδιοκτησία /όροφο:

επωνυμία ακινήτου : ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

σημερινή χρήση /όροφο: ισογ:,
αρχική χρήση /όροφο: ισογ:,

οροφ: ΕΚΚΛΗΣΙΑ
οροφ: ΕΚΚΛΗΣΙΑ

κατάσταση κτιρίου: καλή / μέτρια / κακή

ΚΑΛΗ

κωδικός
23.01
φωτογραφία κυρίας όψη

αριθμός δελτίου

ΝΟΤΙΑ

ιστορική περίοδος
05

ος

16 αιώνας
απόσπασμα χάρτη
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Ομάδα εργασίας:

περιγραφή:
ο
Εκκλησία που κτίστηκε το 16 αι. από την οικογένεια των Κορνάρων. Διώροφο κτίσμα με απλή ορθογώνια κάτοψη
και ημικυκλικό χώρο για το ιερό.

υπόγειο

αριθμός οροφών

λιθοδομή

διώροφο

άλλο κτίριο/οικόπεδο

ναι
όχι

κηρυγμένο

σύστημα δόμησης

ναι
όχι

ΥΠΕΚΑ

μνημείο

κτίσμα

αριθμός δελτίου

στέγη

βιτρίνα ισογείου

ΥΠΠΟΤ

εξώστης

ανοίγματα

άλλο τι:

ΦΕΚ:
υπό κήρυξη

προτεινόμενη προστασία: χαρακτηρισμός

φωτογραφία λεπτομέρειας

προσθήκες-αλλοιώσεις

νέο προτεινόμενο
κτιρίου

κύριων όψεων

τμήματος

συνοδεία

κελύφους

ειδική ρύθμιση

φωτογραφία λεπτομέρειας
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Ομάδα εργασίας:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

κατάσταση διατήρησης
καλή

1. ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΛΙΘΟΔΟΜΗ

μέτρια

κακή

Χ

2. ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Χ

3. ΣΤΕΓΑΣΗ - ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ
Χ

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ
Χ

5. ΔΑΠΕΔΑ – ΟΡΟΦΕΣ
Χ

6. ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΑ
Χ

7. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΠΡΟΕΞΟΧΗ
ΣΚΑΛΑ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΗΣ

Χ

8. ΕΞΩΣΤΗΣ
Χ

9. ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ - ΣΤΗΘΑΙΑ
ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ

αριθμός δελτίου

Χ
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Ομάδα εργασίας:

10. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ - ΣΚΟΥΡΑ
ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

Χ

11. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ
- τοίχοι: ισογ: , οροφ: ΕΠΙΧΡΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕ ΑΣΒΕΣΤΟΚΟΝΙΑΜΑ
- κουφωμ: , σκούρα: ΝΕΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
- κιγκλιδ: ΝΕΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

Χ
Χ
Χ

12. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΟΞΥΚΟΡΥΦΗ ΣΤΕΓΗ ΜΕ ΕΛΙΚΟΕΙΔΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ
ΟΙΚΟΣΗΜΟ ΚΟΡΝΑΡΩΝ
ΔΙΑΚΟΣΜΗΜΕΝΗ ΠΛΑΓΙΑ ΕΙΔΟΔΟΣ

Χ
Χ
Χ

παρατηρησεις:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ
διευθ.:

τηλ.:

ονομ/νυμο:

διευθ.:

τηλ.:

ονομ/νυμο:

διευθ.:

τηλ.:

ονομ/νυμο:

διευθ.:

τηλ.:

ονομ/νυμο:

διευθ.:

τηλ.:

ονομ/νυμο:

διευθ.:

τηλ.:

ονομ/νυμο:

διευθ.:

τηλ.:

ονομ/νυμο

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

αριθμός δελτίου
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Καταγραφή της πολεοδομικής και της αρχιτεκτονικής φυσιογνωμίας των αξιόλογων
οικισμών του Νομού Λασιθίου για τη μελλοντική ένταξή τους σε θεσμικό πλαίσιο προστασίας

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

α/α

Όνομα Αρχείου
(Όνομα και Προέκταμα)

Ομάδα 23
Θέμα Φωτογραφίας
Σύντομη Περιγραφή (Λεζάντα)

Κατάλογος Φωτογραφικής Τεκμηρίωσης

Διαστάσεις (σε pixels)
Οριζόντια

Κατακόρυφα

Κάδρο

Φωτογραφική Μηχανή

Landscape/Portrait

Μάρκα και Μοντέλο

Ημερομηνία
Λήψης

001

Οικια Κορναρου

εικ.1

Πρόσοψη οικίας Βιτσέντζου Κορνάρου

2420

3456

Landscape

SONY

DSC-T300

30/10/2010

002

Οικια Κορναρου

εικ.2

Πρόσοψη οικίας Βιτσέντζου Κορνάρου

3648

2736

Portrait

SONY

DSC-T300

30/10/2010

003

Οικια Κορναρου

εικ.3

Πρόσοψη οικίας Βιτσέντζου Κορνάρου

2736

3648

Portrait

SONY

DSC-T300

30/10/2010

004

Οικια Κορναρου

εικ.4

Πρόσοψη οικίας Βιτσέντζου Κορνάρου

2572

3648

Portrait

SONY

DSC-T300

30/10/2010

005

Οικια Κορναρου

εικ.5

΄Αποψη εσωτερικού χώρου ισογείου

2736

3648

Portrait

SONY

DSC-T300

30/10/2010

006

Οικια Κορναρου

εικ.6

΄Αποψη εσωτερικού χώρου ισογείου

2736

3648

Portrait

SONY

DSC-T300

30/10/2010

007

Οικια Κορναρου

εικ.7

΄Αποψη εσωτερικού χώρου ισογείου

2736

3648

Portrait

SONY

DSC-T300

30/10/2010

008

Οικια Κορναρου

εικ.8

Εσωτερικός χώρος ορόφου

2736

3648

Portrait

SONY

DSC-T300

30/10/2010

009

Οικια Κορναρου

εικ.9

Εσωτερικός χώρος ορόφου

2736

3648

Portrait

SONY

DSC-T300

30/10/2010

010

Οικια Κορναρου

εικ.10

Άποψη καμαρωτής λιθόκτιστης οροφής

3648

2736

Landscape

SONY

DSC-T300

30/10/2010

011

Οικια Κορναρου

εικ.11

Άποψη καμαρωτής λιθόκτιστης οροφής

3648

2736

Landscape

SONY

DSC-T300

30/10/2010

012

Οικια Κορναρου

εικ.12

Εσωτερικός χώρος δυτικής πλευράς

2736

3648

Portrait

SONY

DSC-T300

30/10/2010

013

Οικια Κορναρου

εικ.13

Εσωτερικός χώρος δυτικής πλευράς

2736

3648

Portrait

SONY

DSC-T300

30/10/2010

014

Νερόμυλος

εικ.14

Άποψη νερόμυλου

3648

2736

Landscape

SONY

DSC-T300

30/10/2010

015

Νερόμυλος

εικ.15

Άποψη νερόμυλου

3441

2547

Landscape

SONY

DSC-T300

30/10/2010

016

Νερόμυλος

εικ.16

Άποψη νερόμυλου

2736

3648

Portrait

SONY

DSC-T300

30/10/2010

017

Νερόμυλος

εικ.17

Άποψη νερόμυλου

2736

2700

Portrait

SONY

DSC-T300

30/10/2010

018

Οικια Μαζωνακη

εικ.18 Εσωτερικό οικίας Εμμανουήλ Μαζωνάκη

2736

3648

Portrait

SONY

DSC-T300

30/10/2010

019

Οικια Μαζωνακη

εικ.19 Εσωτερικό οικίας Εμμανουήλ Μαζωνάκη

2736

3648

Portrait

SONY

DSC-T300

30/10/2010

020

Οικια Μαζωνακη

εικ.20 Εσωτερικό οικίας Εμμανουήλ Μαζωνάκη ( οροφος)

3648

2736

Landscape

SONY

DSC-T300

30/10/2010

021

Οικια Μαζωνακη

εικ.21 Εσωτερικό οικίας Εμμανουήλ Μαζωνάκη ( οροφος)

2736

3648

Portrait

SONY

DSC-T300

30/10/2010

022

Άγιος Γεώργιος

εικ. 22 Η εκκλησία εξωτερικά

2632

3388

Portrait

SONY

DSC-T300

30/10/2010

023
024

Άγιος Γεώργιος

εικ. 23 Η στέγη εξωτερικά

Άγιος Γεώργιος

εικ. 24 Το οικόσημο της οικογένειας των Κορνάρων

3648
3648

2736
2736

Landscape
Landscape

SONY
SONY

DSC-T300
DSC-T300

30/10/2010
30/10/2010

025

Άγιος Γεώργιος

εικ. 25 Η είσοδος στην πλάγια πλευρά του ναού

2736

3648

Portrait

SONY

DSC-T300

30/10/2010

026

Άγιος Γεώργιος

ανοιγματα
στηπλάγια
βόρεια πλευρά
οψη
εικ. 26 ΗΤαείσοδος
στην
του ναού

3078

2736

Landscape

SONY

DSC-T300

30/10/2010

027

Άγιος Γεώργιος

εικ. 27 Η είσοδος στην πλάγια πλευρά του ναού

2700

3244

Portrait

SONY

DSC-T300

30/10/2010

028

Άγιος Γεώργιος

πλατεία στην
είσοδο
του ναού
εικ. 28 ΗΗείσοδος
στηνκύρια
πλάγια
πλευρά
του ναού

2736

3280

Portrait

SONY

DSC-T300

30/10/2010
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Όνομα Αρχείου

Θέμα Φωτογραφίας
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Σύντομη Περιγραφή (Λεζάντα)

Κατάλογος Φωτογραφικής Τεκμηρίωσης

Διαστάσεις (σε pixels)
Οριζόντια

Κατακόρυφα

029

Διωροφη κατοικια εικ.29

Πρόσοψη κατοικιας

2736

3164

030

Διωροφη κατοικια εικ.30

Κυρια είσοδος

2632

031

Διωροφη κατοικια εικ.31

Εσωτερικό οικίας Εμμανουηλ Μζωνάκη

3648

032

Διωροφη κατοικια εικ.32

Εσωτερικό οικίας Εμμανουηλ Μζωνάκη

033

Κτιριο προς διατ. εικ.33

Κάδρο

Φωτογραφική Μηχανή

Landscape/Portrait

Μάρκα και Μοντέλο

Ημερομηνία
Λήψης

Portrait

SONY

DSC-T300

30/10/2010

3648

Portrait

SONY

DSC-T300

30/10/2010

2736

Landscape

SONY

DSC-T300

30/10/2010

3648

2736

Landscape

SONY

DSC-T300

30/10/2010

Προσοψη κτιρίου προς διατηρηση

3594

2676

Landscape

SONY

DSC-T300

30/10/2010

034

Διωροφη κατοικια εικ.34

Προσοψη κτιρίου προς διατηρηση

3489

2736

Landscape

SONY

DSC-T300

30/10/2010

035

Νερόμυλος εικ. 35

Πρόσοψη

3648

2484

Landscape

SONY

DSC-T300

30/10/2010

036

εκκλησία εικ. 36

Πρόσοψη

3078

2736

Landscape

SONY

DSC-T300

30/10/2010

037

Αποψη πλατείας εικ. 37

Αποψη πλατείας

3648

2385

Landscape

SONY

DSC-T300

30/10/2010

038

Αγία Αννα εικ. 38

Εκκλαησία Αγιας Αννας

3648

2736

Landscape

SONY

DSC-T300

30/10/2010

039

Δημοτικό σχολείο εικ. 39 προαυλιος χωρος δημοτικου σχολείου

3648

2424

Landscape

SONY

DSC-T300

30/10/2010

040

Χώροι πρασίνου εικ. 40 Παιδική χαρα

2736

3648

Portrait

SONY

DSC-T300

30/10/2010

041

Οικια Μαζωνακη

2736

3396

Portrait

SONY

DSC-T300

30/10/2010

042

Οδικο δικτυο εικ. 42

Αποψη πρωτευον οδικου δικτιου

3648

2250

Landscape

SONY

DSC-T300

30/10/2010

043

Οδικο δικτυο εικ. 43

Αποψη πρωτευον οδικου δικτιου

2680

2212

Landscape

SONY

DSC-T300

30/10/2010

044

Οδικο δικτυο εικ. 44

Αποψη δευτερευον οδικου δικτιου

2736

3648

Portrait

SONY

DSC-T300

30/10/2010

045

Οδικο δικτυο εικ. 45

Αποψη πρωτευον οδικου δικτιου

3648

2736

Landscape

SONY

DSC-T300

30/10/2010

046

Οδικο δικτυο εικ. 46

Αποψη δευτερευον οδικου δικτιου

2736

3344

Portrait

SONY

DSC-T300

30/10/2010

047

Μορφολογια εικ.47

3648

2736

Landscape

SONY

DSC-T300

30/10/2010

048

Μορφολογια εικ.48

Μορφολογια πρώτων κτισμάτων του οικισμου

3648

2736

Landscape

SONY

DSC-T300

30/10/2010

049

Αποψη πλατείας εικ. 49

Αποψη πλατείας

3648

2736

Landscape

SONY

DSC-T300

30/10/2010

050
051

Αγίας Αννα εικ. 50

Πρόσοψη Αγίας Αννας

Τυπολογια κτιρίων εικ. 51 Τυπολογια κτιρίων

3648
3648

2736
2736

Landscape
Landscape

SONY
SONY

DSC-T300
DSC-T300

30/10/2010
30/10/2010

052

Τυπολογια κτιρίων εικ. 52 Τυπολογια κτιρίων

3648

2736

Landscape

SONY

DSC-T300

30/10/2010

053

Τυπ. ανοιγματων εικ. 53

Τυπολογια ανοιγμάτων

3648

2736

Landscape

SONY

DSC-T300

30/10/2010

054

Τυπ. ανοιγματων εικ. 54

Τυπολογια ανοιγμάτων

3648

2736

Landscape

SONY

DSC-T300

30/10/2010

055

Νερομυλος εικ. 55

Νερομυλος εικ. 55

2736

3344

Portrait

SONY

DSC-T300

30/10/2010

056

Νερομυλος εικ. 56

2736

3344

Portrait

SONY

DSC-T300

30/10/2010

εικ.41 Προσοψη οικίας Εμμανουήλ Μαζωνάκη

Μορφολογια πρώτων κτισμάτων του οικισμου

Νερομυλος εικ. 56
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Όνομα Αρχείου

Θέμα Φωτογραφίας

(Όνομα και Προέκταμα)

Σύντομη Περιγραφή (Λεζάντα)

Κατάλογος Φωτογραφικής Τεκμηρίωσης

Διαστάσεις (σε pixels)
Οριζόντια

Κατακόρυφα

Κάδρο

Φωτογραφική Μηχανή

Landscape/Portrait

Μάρκα και Μοντέλο

Ημερομηνία
Λήψης

057

Εγκαταλελημενο εικ.57

Εγκαταλελημενο κτιριο

2736

3344

Portrait

SONY

DSC-T300

30/10/2010

058

Εγκαταλελημενο εικ.58

Εγκαταλελημενο κτιριο

2736

3344

Portrait

SONY

DSC-T300

30/10/2010

059

Εγκαταλελημενο εικ.59

Εγκαταλελημενο κτιριο

2736

3344

Portrait

SONY

DSC-T300

30/10/2010

060
061

Εγκαταλελημενο εικ.60

Εγκαταλελημενο κτιριο

Εγκαταλελημενο εικ.61

Εγκαταλελημενο κτιριο

3648
2736

2736
3344

Landscape
Portrait

SONY
SONY

DSC-T300
DSC-T300

30/10/2010
30/10/2010
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