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Ειςαγωγή 

Θ παροφςα μελζτθ εκπονείται ςτο πλαίςιο των από 11-08-2011 (Α.Ρ. 11260) και 07-06-2017 

(Α.Ρ. 6099) Λδιωτικϊν Συμφωνθτικϊν του Διμου Κιςάμου με τθν Σφμπραξθ Γραφείων 

Μελετϊν "ΑΝΝΑ ΜΡΙΤΣΑΚΑΚΘ - Σ. ΤΣΑΓΚΑΑΤΟΣ - ΝΙΚ. ΓΟΗΟΡΟΥΛΟΣ - ΦΑΣΜΑ ΑΕΜ - ΜΙΧ. 

ΛΙΟΝΘΣ - ΑΙΚΑΤΕΙΝΘ ΡΑΥΛΑΚΘ", αλλά και του από 04.07.2017 (Α.Ρ. 7474) Λδιωτικοφ 

Συμφωνθτικοφ (1θ Συμπλθρωματικι Σφμβαςθ) και αφορά ςτο "Γενικό Πολεοδομικό χζδιο 

(ΓΠ) Διμου Κιςάμου, Ν. Χανίων"  με χωρικι αναφορά ςτισ Δθμοτικζσ Ενότθτεσ Κιςάμου και 

Μθκφμνθσ. 

Θ μελζτθ εκπονείται ςφμφωνα με τισ ειδικζσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ εκπόνθςθσ μελετϊν 

Γ.Ρ.Σ.-Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Ρ., που αναφζρονται ςτθν υπ’ αρικμ. 9572/1845/06.04.2000 Aπόφαςθ 

Υπουργοφ Ρεριβάλλοντοσ Χωροταξίασ και Δθμοςίων Ζργων (ΦΕΚ 209Δϋ) κακϊσ και τισ οδθγίεσ 

τθσ Υπθρεςίασ, θ οποία επιβλζπει, εποπτεφει και ελζγχει τθν μελζτθ ςφμφωνα με τθ 

Σφμβαςθ. 

Με βάςθ τισ ωσ άνω προδαγραφζσ, θ μελζτθ, ςτο ςφνολό τθσ, εκπονείται ςε δφο (2) ςτάδια: 

το Α και το Β. Το παρόν Β ςτάδιο υποδιαιρείται ςε δφο υπο-ςτάδια: Β1 και Β2.   

 

Α τάδιο 

Το πρϊτο ςτάδιο περιλαμβάνει τθν λεπτομερι ανάλυςθ τθσ υπάρχουςασ κατάςταςθσ 

(χωροταξικι διάρκρωςθ, αναπτυξιακι φυςιογνωμία, κεςμικό κακεςτϊσ, χριςεισ γθσ κλπ) και 

τθ διάγνωςθ των προβλθμάτων τθσ περιοχισ μελζτθσ. Θ μελετθτικι ομάδα διερευνά τισ 

προοπτικζσ και τάςεισ χωρικισ ανάπτυξθσ του Διμου, διατυπϊνοντασ εναλλακτικζσ 

προτάςεισ και ςενάρια ρφκμιςθσ τθσ περιοχισ. Στθ ςυνζχεια, κατά τθν ζγκριςθ του Α’ 

Σταδίου, θ  Υπθρεςία, δίνει οδθγίεσ – κατευκφνςεισ για το προτεινόμενο πρότυπο χωρικισ 

ανάπτυξθσ του Διμου που κα αναλυκεί κατά το επόμενο, Βϋ ςτάδιο τθσ πρόταςθσ τθσ 

μελζτθσ. 

 

Β1 Τπο-ςτάδιο 

Κατά το πρϊτο υποςτάδιο τθσ  Β’Σταδίου (Β1) γίνεται λεπτομερισ επεξεργαςία του Γ.Ρ.Σ. με 

βάςθ το ςενάριο του Α’ Σταδίου που ζχει προκρικεί από τθν Υπθρεςία. Θ μελζτθ, ςε αυτι τθ 

φάςθ, διαρκρϊνεται ςε τζςςερα (4) επιμζρουσ κεφάλαια, ωσ εξισ: 

 1ο κεφάλαιο «Δομικό ςχζδιο χωρικισ οργάνωςθσ του Διμου-Δ.Ε.»: παρουςιάηεται 

ςυνκετικά το προτεινόμενο πρότυπο οικιςτικισ ανάπτυξθσ, όπωσ αυτό προκφπτει με 

βάςθ τισ αναπτυξιακζσ κατευκφνςεισ και προοπτικζσ ςτο ευρφτερο χωροταξικό 

πλαίςιο, τισ ενδογενείσ τάςεισ (χωρικό, κοινωνικοοικονομικό, περιβαλλοντικό & 
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λειτουργικό επίπεδο), κακϊσ και τα βαςικά προγραμματικά μεγζκθ πλθκυςμοφ και 

απαςχόλθςθσ.  

 2ο κεφάλαιο «Οργάνωςθ χριςεων και προςταςία περιβάλλοντοσ»: αναλφονται οι 

παράμετροι που επθρζαςαν τθ χωρικι δομι και λειτουργία κακϊσ και θ επάρκεια και 

καταλλθλότθτα των υφιςτάμενων χωρικϊν ρυκμίςεων. Στο ίδιο κεφάλαιο 

παρουςιάηονται οι οικιςτικοί υποδοχείσ κεςμοκετθμζνοι ι προσ πολεοδόμθςθ, οι 

ηϊνεσ παραγωγικϊν δραςτθριοτιτων και ειδικϊν χριςεων, οι περιοχζσ προςταςίασ 

κακϊσ και οι προτάςεισ για τα δίκτυα υποδομϊν. 

 3ο κεφάλαιο «Γενικι Πολεοδομικι Οργάνωςθ και ρφκμιςθ οικιςτικϊν υποδοχζων»: 

παρουςιάηονται οι προτεινόμενεσ πολεοδομικζσ λειτουργικζσ ενότθτεσ, οι γενικζσ 

χριςεισ γθσ, οι όροι δόμθςθσ και τα ςτοιχεία χωρθτικότθτασ κακϊσ και οι 

προτεινόμενεσ ηϊνεσ κινιτρων και μθχανιςμϊν. Στο πλαίςιο του ίδιου κεφαλαίου 

εκτιμϊνται και οι ανάγκεσ για αςτικζσ υποδομζσ κοινόχρθςτων και κοινωφελϊν 

λειτουργιϊν και υποδομϊν αςφάλειασ – προςταςίασ. 

 4ο κεφάλαιο «Γενικζσ & Μεταβατικζσ Διατάξεισ»: παρουςιάηονται οι γενικζσ και 

μεταβατικζσ διατάξεισ τθσ μελζτθσ  

 5ο κεφάλαιο «Πρόγραμμα Ενεργοποίθςθσ ΓΠ»: παρουςιάηεται ο φορζασ 

ενεργοποίθςθσ του ΓΡΣ, τα απαιτοφμενα ζργα, μελζτεσ και κεςμικζσ παρεμβάςεισ 

κακϊσ και οι εμπλεκόμενοι φορείσ και θ ιεράρχθςθ κατά προτεραιότθτα των 

παρεμβάςεων και μζτρων. 

 

Β2 Τπο-ςτάδιο 

Αφορά ςτθν προςαρμογι του υπο-ςταδίου Β1 με βάςθ τα όςα προζκυψαν κατά τθ 

διαβοφλευςθ του και τισ γνωμοδοτιςεισ των αρμόδιων φορζων αλλά και ςτθν οριςτικι 

διατφπωςθ τθσ πρόταςθσ του ΓΡΣ. 

 

Σφντομο Λςτορικό Μελζτησ ΓΡΣ 

Θ παροφςα μελζτθ εκπονείται, όπωσ προαναφζρκθκε, ςτο πλαίςιο του από 11-08-2011 

Λδιωτικοφ Συμφωνθτικοφ (Α.Ρ. 11260) μεταξφ τθσ Σφμπραξθσ των μελετθτκϊν γραφείων και 

του Διμου Κιςάμου. 

Το παρόν τεφχοσ και οι είκοςι ζνα (21) χάρτεσ (Ρ.0, Ρ.1, Ρ.2, Ρ.3.1_1, Ρ.3.1_2, Ρ.3.1_3, 

Ρ.3.1_4, Ρ.3.1_5, Ρ.3.1_6, Ρ.3.1_7, Ρ.3.1_8, Ρ.3.1_9, Ρ.3.1_10, Ρ.3.1_11, Ρ.3.1_12, Ρ.3.1_13, 

Ρ.3.1_15, Ρ.3.1_16, Ρ.3.1_17, Ρ.3.2) που το ςυνοδεφουν αποτελοφν το παραδοτζο Β1 Υπο-

ςτάδιο τθσ Μελζτθσ ΓΡΣ Διμου Κιςάμου (Δ.Ε. Κιςάμου και Μθκφμνθσ). 
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Το Α’ Στάδιο τθσ μελζτθσ υποβλικθκε το Μάρτιο του 2013 (Α.Ρ. 3042/08-03-2013) και 

εγκρίκθκε με τθν υπ’ αρίκμ. 147/2015 απόφαςθ Δθμοτικοφ Συμβουλίου Διμου Κιςάμου 

(ΑΔΑ: 7Υ65ΩΕΗ-ΣΧ6), μετά από ςχετικι ειςιγθςθ τθσ Δ/νςθσ Ρεριβάλλοντοσ και Χωρικοφ 

Σχεδιαςμοφ Ρεριφζρειασ Κριτθσ (Α.Ρ. 57060/06-05-2015). Σφμφωνα με τθν ωσ άνω απόφαςθ 

υιοκετικθκε το Εναλλακτικό Σενάριο ΛΛ «Ιπιασ παρζμβαςθσ».  

Στθ ςυνζχεια, με τθν υπ' αρίκμ. 187/2015 απόφαςθ Δθμοτικοφ Συμβουλίου Διμου Κιςάμου 

και με το υπ’ αρίκμ. πρωτ/λου 136213/05-11-2015 ζγγραφο τθσ Δ/νςθσ Ρεριβάλλοντοσ και 

Χωρικοφ Σχεδιαςμοφ Ρεριφζρειασ Κριτθσ, δόκθκε εντολι ζναρξθσ τθσ Β’ Φάςθσ τθσ μελζτθσ.  

Το Β1 Στάδιο του "ΓΡΣ Δ.Κιςάμου" υποβλικθκε εμπρόκεςμα προσ τον Διμο με το υπ' αρίκμ. 

Ρρωτ/λου 4902/06-05-2016 (Δ. Κιςάμου) διαβιβαςτικό ζγγραφο και διαβιβάςτθκε αντίςτοιχα 

προσ τθν Ρεριφζρεια (Α.Ρ. 80232/10-05-2016) ενϊ με το υπ' αρίκμ. 12793/30-10-2017 

υποβλικθκαν προσ τον Διμο, ςυμπλθρωματικζσ εργαςίεσ ςτο πλαίςιο του Β1 Σταδίου "ΓΡΣ Δ. 

Κιςάμου", ςε ςυνζχεια και τθσ 1θ Συμπλθρωματικισ Σφμβαςθσ. To παρόν τεφχοσ και οι χάρτεσ 

που το ςυνοδεφουν υποβάλλονται ςτο πλαίςιο του από 12/12/2017 (Α.Ρ. 264925/1452-1453) 

εγγράφου ΔΛΡΕΧΩ Ρεριφζρειασ Κριτθσ. 

Επιςθμαίνεται ότι για τθν ςφνταξθ του Β1 Στάδιου ελιφκθςαν υπόψθ οι χριςεισ γθσ του 

Ν.4269/2014 ενϊ για τθν ςφνταξθ των ςυμπλθρωματικϊν εργαςιϊν το προγενζςτερο πλαίςιο 

χριςεων γθσ, το Ρ.Δ/γμα 23-2-87 (ΦΕΚ-166/Δ/6-3-87), δεδομζνου ότι ςτο διάςτθμα που 

μεςολάβθςε ο Ν. 4269/2014 καταργικθκε και εν μζρει αντικαταςτάκθκε με τον Ν.4447/2017. 

Ωςτόςο, οι  χριςεισ γθσ, με τθν ζκδοςθ του ςχετικοφ Ρ.Δ.  παραμζνουν μζχρι και τθν 

θμερομθνία ςφνταξθσ του παρόντοσ ςε εκκρεμμότθτα. Για το λόγο αυτό, θ ομάδα μελζτθσ 

απζςτειλε αίτθμα παροχισ ςχετικϊν διευκρινίςεων προσ το ΥΡΕΝ-Δ/νςθ Ρολεοδομικοφ 

Σχεδιαςμοφ (Α.Ρ. 23265/12.10.17) το οποίο αντίςτοιχα παραμζνει ςε εκκρεμμότθτα. Μετά 

από προφορικι επικοινωνία με τθν Δ.Ρ.Σχ. αποφαςίςτθκε το παρόν Β1 Στάδιο, να εκπονθκεί 

ςφμφωνα με το ΡΔ/23-2-87 (ΦΕΚ-166/Δ/6-3-87).  

 

Σε αυτό το ςθμείο, είναι ςκόπιμο να γίνουν μια ςειρά επιςθμάνςεισ ςχετικά με τθν πορεία τθσ 

μελζτθσ και τθν κατάρτιςθ του παρόντοσ Β1 Σταδίου, κακϊσ μεταξφ των δφο ςταδίων 

εκπόνθςθσ του ΓΡΣ (Α και Β1), πραγματοποιικθκαν μια ςειρά από διαρκρωτικζσ αλλαγζσ που 

επθρεάηουν τόςο τθ χωροταξικι κεϊρθςθ των Δ.Ε. Κιςάμου και Μθκφμνθσ όςο και τθν 

αναπτυξιακι και πολεοδομικι τουσ φυςιογνωμία. Οι παραπάνω διαρκρωτικζσ αλλαγζσ 

αφοροφν: 

 Στθν Απογραφή 2011 από την ΕΛ.ΣΤΑΤ. και ςτθ δθμοςιοποίθςθ των οριςτικϊν 

αποτελεςμάτων και ςτατιςτικϊν ςτοιχείων για τον πραγματικό πλθκυςμό, τον 
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μόνιμο πλθκυςμό, τον νόμιμο πλθκυςμό, τον οικονομικά ενεργό πλθκυςμό ανά 

τομζα παραγωγικισ δραςτθριότθτασ, τθν απαςχόλθςθ. Σχετικι, επικαιροποιθμζνθ 

ανάλυςθ ζχει ςυμπεριλθφκεί ςτο Ραράρτθμα του παρόντοσ τεφχουσ. 

 Στθ χωροταξική και πολεοδομική μεταρρφθμιςη όπωσ διατυπϊνεται ςτο Ν. 

4447/2017, βάςει τθσ οποίασ τροποποιείται και αναδιαρκρϊνεται ο χωροταξικόσ και 

πολεοδομικόσ ςχεδιαςμόσ ςτο ςφνολο των διαφορετικϊν επιπζδων ςχεδιαςμοφ ενϊ 

παράλλθλα καταργείται ο προγενζςτεροσ Ν.4269/14.  

 Στθ κεςμοκζτθςθ του Αναθεωρημζνου Ρεριφερειακοφ Ρλαιςίου Χωροταξικοφ 

Σχεδιαςμοφ και Αειφόρου Ανάπτυξησ Ρεριφζρειασ Κρήτησ (ΦΕΚ 260/ΑΑΡ/2017)  

 Στθν κζςπιςθ μια ςειράσ νζων θεςμικϊν πλαιςίων ςχετικϊν με τον πολεοδομικό, 

χωροταξικό και περιβαλλοντικό ςχεδιαςμό, όπωσ ενδεικτικά τα κάτωκι:  

- Αποφ. 40332/2014 (ΦΕΚ 2383/Β) «Ζγκριςθ Εκνικισ τρατθγικισ για τθ 

Βιοποικιλότθτα για τα ζτθ 2014 - 2029 και χεδίου Δράςθσ πενταετοφσ 

διάρκειασ»  

- ΡΔ τθσ 12.6.2012 (ΦΕΚ 229/ΑΑΡ) «Ζγκριςθ καταλόγου μικρϊν νθςιωτικϊν 

υγροτόπων και κακοριςμόσ όρων και περιοριςμϊν για τθν προςταςία και 

ανάδειξθ των μικρϊν παράκτιων υγροτόπων που περιλαμβάνονται ςε αυτόν»  

- Ν. 4258/14(ΦΕΚ-94/Α/14-4-14) «Διαδικαςία οριοκζτθςθσ και ρυκμίςεισ 

κεμάτων για τα υδατορζμματα- Ρυκμίςεισ Πολεοδομικισ νομοκεςίασ και 

άλλεσ διατάξεισ» 

- Ν. 4056/12 (ΦΕΚ-52/Α/12-3-12) «Ρυκμίςεισ για τθν κτθνοτροφία και τισ 

κτθνοτροφικζσ εγκαταςτάςεισ και άλλεσ διατάξεισ» 

- Ν. 4280/14 (ΦΕΚ-159/Α/8-8-14) «Περιβαλλοντικι αναβάκμιςθ και ιδιωτικι 

πολεοδόμθςθ - Βιϊςιμθ ανάπτυξθ οικιςμϊν – Ρυκμίςεισ δαςικισ νομοκεςίασ 

και άλλεσ διατάξεισ» 

- Ν. 4315/14, ΦΕΚ-269/Α/24-12-14 «Πράξεισ ειςφοράσ ςε γθ και ςε χριμα - 

Ρυμοτομικζσ απαλλοτριϊςεισ και άλλεσ» 

 

Επιπλζον ςτο πλαίςιο του παρόντοσ Σταδίου, κρίκθκε ςκόπιμο να επικαιροποιθκεί θ 

αλλθλογραφία τθσ ομάδασ μελζτθσ με τουσ αρμόδιουσ φορείσ γνωμοδοτιςεων. Σε αυτι τθν 

κατεφκυνςθ, πραγματοποιικθκαν οι παρακάτω ενζργειεσ και ςυμπλθρϊκθκαν, το τεφχοσ και 

οι χάρτεσ αντίςτοιχα, με τα παρακάτω ςτοιχεία: 
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Α/Α 
ΤΥΡΟΣ ΕΓΓΑΦΟΥ/ 
ΥΡΘΕΣΙΑ/ΦΟΕΑΣ 

ΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 
ΜΕΛΕΤΘΤΘ 

ΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 
ΥΡΘΕΣΙΑΣ 

ΑΡΑΝΤΘΣΘ 
ΥΡΘΕΣΙΑΣ 

1 

Γενικι Διεφκυνςθ 
Ρεριφερειακισ Αγροτικισ 

Οικονομίασ & κτθνιατρικισ,  
Δ/νςθ Αγροτικισ οικονομίασ & 

κτθνιατρικισ ΡΕ Χανίων 

ΚΛΣ/01/21-01-2016  ΔΕΝ ΕΧΕΛ ΑΡΑΝΤΘΚΕΛ 

2 Δ/νςθ Δαςϊν Ν. Χανιϊν ΚΛΣ/02/21-01-2016 607/29-01-2016 607/15-03-2016 

3 Λιμενικό Ταμείο Ν. Χανίων ΚΛΣ/03/21-01-2016 276/01-02-2016 276/09-02-2016 

4 

Υπουργείο Ρεριβάλλοντοσ και 
Ενζργειασ - (ΥΡΕΝ) 

Γενικι Δ/νςθ ορυκτϊν πρωτϊν 
υλϊν 

ΚΛΣ/04/21-01-2016 171/207/29-01-2016 Δ.Ρ.Ε/Β/Φ.3.2/171207/288/24-02-2016 

5 
ΕΜΝΕ-Επικεωριςθ 

Μεταλλείων 
 Ν. Ελλάδοσ  

ΚΛΣ/05/21-01-2016 238/25-01-2016 Φ11.34.0/238/08-02-2016 

6 

Ρεριφζρεια Κριτθσ  
Γενικι Δ/νςθ Ανάπτυξθσ ΡΕ 

Χανίων 
Τμιμα Χοριγθςθσ Αδειϊν, 

Ανάπτυξθσ, Ενζργειασ & 
Φυςικϊν Ρόρων 

ΚΛΣ/06/21-01-2016 251/26-01-2016 ΔΕΝ ΕΧΕΛ ΑΡΑΝΤΘΚΕΛ 

7 
Ρεριφζρεια Κριτθσ  

Γενικι Διεφκυνςθ Ανάπτυξθσ 
ΡΕ Χανίων 

ΚΛΣ/07/21-01-2016  ΔΕΝ ΕΧΕΛ ΑΡΑΝΤΘΚΕΛ 

8 
Ζνωςθ ιδιοκτθτϊν τουριςτικϊν 

μονϊδων Κιςάμου 
  ΔΕΝ ΕΧΕΛ ΑΡΑΝΤΘΚΕΛ 

9 Επιμελθτιριο Χανίων ΚΛΣ/09/21-01-2016 850/29-01-2016  

10 Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτιτων ΚΛΣ/10/02-02-2016 739/09-02-2016 
ΥΡΡΟΑ/ΓΔΑΡΚ/ΕΕΑ/35935/20575/739/30-03-

2016 

11 Εφορεία Αρχαιοτιτων Χανίων ΚΛΣ/11/02-02-2016 626/10-02-2016 626/16-02-2016 

12 
Υπθρεςία Νεωτζρων 

Μνθμείων και Τεχνικϊν Ζργων 
Κριτθσ 

ΚΛΣ/12/02-02-2016 172/10-02-2016 172/08-03-2016 

13 

Εφορεία 
παλαιοανκρωπολογίασ – 
ςπθλαιολογίασ  Νοτίου 

Ελλάδασ 

ΚΛΣ/13/02-02-2016 468/09-02-2016 
ΥΡΡΟΑ/ΓΔΑΡΚ/ΕΡΣ/ΤΑΡΛΡ/35870/20534/468/ 

243/15-03-2016 

14 ΟΡΕΚΕΡΕ ΚΛΣ/14/17-02-2016 43046/23-02-2016 43046/11-03-2016 
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Ομάδα μελζτησ 

Οι ανάδοχοι μελετιτζσ είναι οι κάτωκι: 

 Νικόλαοσ Γροηόπουλοσ, Αρχιτζκτων - Ρολεοδόμοσ, Νόμιμοσ εκπρόςωποσ, Συντονιςτισ  

 Άννα Μπιτςακάκθ, Αρχιτζκτων – Χωροτάκτθσ 

 Σπυρίδων Τςαγκαράτοσ, Αρχιτζκτων – Χωροτάκτθσ (Δρ) 

 ΦΑΣΜΑ ΑΕΜ 

 Μιχάλθσ Λιονισ, Γεωλόγοσ – Ρεριβαλλοντολόγοσ 

 Αικατερίνθ Ραυλάκθ, Γεωλόγοσ – Ρεριβαλλοντολόγοσ 

 

Τθν ομάδα μελζτθσ πλαιςιϊνουν οι: 

 Βαςιλικι Βάςςου, Αρχιτζκτων – Ρολεοδόμοσ 

 Αρετι Καραμποφκαλου, Ρολεοδόμοσ – Χωροτάκτθσ (MSc) 

 Μαριάνκθ Γροηοποφλου, Ρολεοδόμοσ – Χωροτάκτθσ (MSc) 

 Μάρκα Οικονομοποφλου, Αρχιτζκτων Μθχανικόσ (MSc) 

 

Επιπλζον, τθν ομάδα μελζτθσ πλαιςιϊνουν οι εξισ ειδικοί επιςτθμονικοί ςυνεργάτεσ: 

 Δθμ. Μπιμπίκοσ, Οικονομολόγοσ – Ρεριφερειολόγοσ 

 Τεχνικό γραφείο Ραφλ. Ραυλάκθ, Δρ Ρολιτικόσ Μθχανικόσ – Υδραυλικόσ 

 Αλζξ. Λαγουβάρδοσ, Αγρονομοσ Τοπογραφοσ Μθχανικοσ 

 

Επίβλεψη  

Τζλοσ, ςε ςυνζχεια τθσ υπ' αρίκμ. 93856/38980 απόφαςθσ τθσ Δ/νςθσ Ρεριβάλλοντοσ & 

Χωρικοφ Σχεδιαςμοφ τθσ Ρεριφζρειασ Κριτθσ, όπωσ ςιμερα ιςχφει, τθν μελζτθ επιβλζπουν 

οι κ.κ: 

 Αρ. Καλυκάκθ, Αρχιτζκτων Μθχανικόσ 

 Χρυς. Αβραμάκθ, Γεωλόγοσ 

 Μαρ. Αποςτολάκθ, Μθχανικόσ Ρεριβάλλοντοσ 
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 Ρ.1  ΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΙΚΘΣ ΟΓΑΝΩΣΘΣ ΤΟΥ ΟΤΑ 

 

Ειςαγϊγη 

Στο παρόν κεφάλαιο Ρ.1 του Β1 Σταδίου τθσ μελζτθσ, διατυπϊνεται το «Δομικό χζδιο 

Χωρικισ Οργάνωςθσ» και διαμορφϊνονται οι αρχζσ χωρικισ ανάπτυξθσ τθσ περιοχισ, 

λαμβάνοντασ υπόψθ: 

 τα ςυμπεράςματα που προζκυψαν από τθν πρϊτθ φάςθ τθσ ανάλυςθσ τθσ παροφςασ 

μελζτθσ, αναφορικά με τθ διάγνωςθ των τάςεων χωρικισ και οικιςτικισ ανάπτυξθσ 

τθσ περιοχισ,  

 τισ κατευκφνςεισ που απορρζουν από τισ ευρωπαϊκζσ πολιτικζσ χωρικοφ και αςτικοφ 

ςχεδιαςμοφ, ενεργειακισ πολιτικισ και ποιότθτασ ηωισ,  

 τισ εκνικζσ πολιτικζσ και κατευκφνςεισ χωροταξικοφ ςχεδιαςμοφ και 

προγραμματιςμοφ,  

 τισ κατευκφνςεισ τθσ πρόςφατα εγκεκριμζνθσ Ανακεϊρθςθσ του Ρεριφερειακοφ 

Χωροταξικοφ Ρλαιςίου τθσ Ρεριφζρειασ Κριτθσ (ΦΕΚ 260/ΑΑΡ/2017) που αφοροφν 

άμεςα ι ζμμεςα ςτισ Δ.Ε. Κιςάμου και Μθκφμνθσ, 

 τισ κατευκφνςεισ που διατυπϊκθκαν από τθν Υπθρεςία και τθ Δθμοτικι Αρχι. 

 

Ραράλλθλα, προτείνεται το πρότυπο βιϊςιμθσ οικιςτικισ ανάπτυξθσ και χωρικισ οργάνωςθσ 

τθσ περιοχισ μελζτθσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των προγραμματικϊν μεγεκϊν ςε επίπεδο 

Διμου και οικιςτικϊν υποδοχζων, για το ζτοσ - ςτόχο 2021.  

 

Το «Δομικό χζδιο Χωρικισ Οργάνωςθσ», αποτυπϊνεται ςχθματικά ςτο χάρτθ Ρ.1 (κλ. 

1:25.000). 
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Ρ.1.1  ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΧΕΣ ΤΘΣ ΤΕΛΙΚΘΣ ΡΟΤΑΣΘΣ. ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΘ 

 

Ρ.1.1.1 Στρατθγικζσ κατευκφνςεισ υπερκείμενου ςχεδιαςμοφ 

 

Το γενικό πλαίςιο, με βάςθ το οποίο προςδιορίηονται οι βαςικζσ αρχζσ για το προτεινόμενο 

πρότυπο οικιςτικισ ανάπτυξθσ, διαρκρϊνεται λαμβάνοντασ υπόψθ μια ςειρά προγραμματικά 

κείμενα και κατευκφνςεισ ςτρατθγικοφ ςχεδιαςμοφ που δίνονται ςυνοπτικά παρακάτω και 

είναι: 

 

Ι. Οι βαςικζσ επιδιϊξεισ του χωροταξικοφ και πολεοδομικοφ ςχεδιαςμοφ, όπωσ ορίηονται από 

τον οικιςτικό νόμο Ν.2508/97 – «Βιϊςιμθ Οικιςτικι Ανάπτυξθ των πόλεων και οικιςμϊν»:  

 Θ ςταδιακι ανάδειξθ και οργάνωςθ ςτο μθ αςτικό χϊρο των «ανοικτϊν πόλεων», θ 

ανάδειξθ τθσ ςυνοχισ και θ αναςυγκρότθςθ του αςτικοφ και περιαςτικοφ χϊρου. 

 Θ διαςφάλιςθ τθσ οικιςτικισ οργάνωςθσ των οικιςμϊν ςφμφωνα με τισ επικυμθτζσ 

παραμζτρουσ, τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ και τθν παράλλθλθ ανακοπι τθσ 

άναρχθσ δόμθςθσ. 

 Θ αναβάκμιςθ του περιβάλλοντοσ με τθ βελτίωςθ των υποδομϊν και τον ζλεγχο των 

χριςεων γθσ. 

 Θ προςταςία, ανάδειξθ και αναβάκμιςθ όλων των ςτοιχείων του φυςικοφ, 

αρχαιολογικοφ και πολιτιςτικοφ περιβάλλοντοσ των οικιςμϊν κακϊσ και του μθ 

αςτικοφ χϊρου. 

 

ΙΙ. Οι γενικοί ςτόχοι και οι αρχζσ που τίκενται από το Χωροταξικό Νόμο (Ν. 2742/99) 

«Χωροταξικόσ Σχεδιαςμόσ και αειφόροσ ανάπτυξθ» και ειδικότερα ςτο Άρκρο 2 αυτοφ όπου 

κακορίηονται τα κάτωκι: 

«Ο χωροταξικόσ ςχεδιαςμόσ ζχει ωσ ςτόχο να ςυμβάλει: 

 τθν προςταςία και αποκατάςταςθ του περιβάλλοντοσ, ςτθ διατιρθςθ των 

οικολογικϊν και πολιτιςμικϊν αποκεμάτων και ςτθν προβολι και ανάδειξθ των 

ςυγκριτικϊν γεωγραφικϊν, φυςικϊν, παραγωγικϊν και πολιτιςτικϊν πλεονεκτθμάτων 

τθσ χϊρασ.    

 τθν ενίςχυςθ τθσ διαρκοφσ και ιςόρροπθσ οικονομικισ και κοινωνικισ ανάπτυξθσ τθσ 

χϊρασ και τθσ ανταγωνιςτικισ παρουςίασ τθσ ςτον ευρφτερο ευρωπαϊκό, μεςογειακό 

και βαλκανικό τθσ περίγυρο. 
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 τθ ςτιριξθ τθσ οικονομικισ και κοινωνικισ ςυνοχισ ςτο ςφνολο του εκνικοφ χϊρου 

και ιδίωσ ςτισ περιοχζσ που παρουςιάηουν προβλιματα αναπτυξιακισ υςτζρθςθσ, 

ζντονων κοινωνικϊν διαφοροποιιςεων και περιβαλλοντικισ υποβάκμιςθσ, κακϊσ και 

ςτισ περιφερειακζσ και απομονωμζνεσ περιοχζσ ι ςε άλλεσ περιοχζσ που 

παρουςιάηουν μειονεκτικά χαρακτθριςτικά λόγω τθσ γεωγραφικισ τουσ κζςθσ. 

 Για τθν εκπλιρωςθ των ςτόχων τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου, κατά τθν κατάρτιςθ 

των υπό του νόμου τοφτου προβλεπόμενων χωροταξικϊν πλαιςίων και λοιπϊν 

ςχεδίων πρζπει να λαμβάνονται ιδίωσ υπόψθ οι ακόλουκεσ αρχζσ: 

 Θ εξαςφάλιςθ ιςάξιων όρων διαβίωςθσ και ευκαιριϊν παραγωγικισ απαςχόλθςθσ των 

πολιτϊν ςε όλεσ τισ Περιφζρειεσ τθσ χϊρασ, ςε ςυνάρτθςθ με τθν ιςόρροπθ 

πλθκυςμιακι διάταξθ και τθ δθμογραφικι ανανζωςι τουσ. 

 Θ αναβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ των πολιτϊν και θ βελτίωςθ των υποδομϊν ςτο 

ςφνολο του εκνικοφ χϊρου και ιδιαίτερα ςτισ περιοχζσ που παρουςιάηουν 

προβλιματα αναπτυξιακισ υςτζρθςθσ και περιβαλλοντικισ υποβάκμιςθσ. 

 Θ διατιρθςθ, ενίςχυςθ και ανάδειξθ τθσ οικιςτικισ και παραγωγικισ πολυμορφίασ, 

κακϊσ και τθσ φυςικισ ποικιλότθτασ ςτισ αςτικζσ και περιαςτικζσ περιοχζσ αλλά και 

ςτθν φπαικρο και ιδιαίτερα ςτισ παράκτιεσ, νθςιωτικζσ και ορεινζσ περιοχζσ, κακϊσ 

και ςτισ περιοχζσ που παρουςιάηουν αυξθμζνθ βιομθχανικι και τουριςτικι ανάπτυξθ. 

 Θ εξαςφάλιςθ μιασ ιςόρροπθσ ςχζςθσ μεταξφ του αςτικοφ, περιαςτικοφ και αγροτικοφ 

χϊρου και θ ενίςχυςθ τθσ εταιρικισ ςχζςθσ μεταξφ των Μθτροπολιτικϊν περιοχϊν, 

των αςτικϊν κζντρων και των διμων και οικιςμϊν τθσ υπαίκρου. 

 Θ κοινωνικι, οικονομικι, περιβαλλοντικι και πολιτιςμικι αναηωογόνθςθ των 

μθτροπολιτικϊν κζντρων, των πόλεων και των ευρφτερων περιαςτικϊν περιοχϊν τουσ 

και ιδίωσ αυτϊν που παρουςιάηουν προβλιματα κοινωνικισ ςυνοχισ, παραγωγικισ ι 

δθμογραφικισ εγκατάλειψθσ, περιβαλλοντικισ υποβάκμιςθσ και ποιότθτασ ηωισ. 

 Θ ολοκλθρωμζνθ ανάπτυξθ, ανάδειξθ και προςταςία των νθςιϊν, των ορεινϊν και των 

παραμεκορίων περιοχϊν τθσ χϊρασ και ιδιαίτερα θ ενίςχυςθ του δθμογραφικοφ και 

πλθκυςμιακοφ τουσ ιςοηυγίου, θ διατιρθςθ και ενκάρρυνςθ των παραδοςιακϊν 

παραγωγικϊν κλάδων τουσ και τθσ παραγωγικισ πολυμορφίασ τουσ, θ βελτίωςθ τθσ 

πρόςβαςισ τουσ ςε βαςικζσ τεχνικζσ και κοινωνικζσ υποδομζσ, κακϊσ και θ 

προςταςία των φυςικϊν και των πολιτιςτικϊν τουσ πόρων. 

 Θ ςυςτθματικι προςταςία, αποκατάςταςθ, διατιρθςθ και ανάδειξθ των περιοχϊν, 

οικιςμϊν, τοπίων, που διακζτουν ςτοιχεία φυςικισ, πολιτιςτικισ και αρχιτεκτονικισ 

κλθρονομιάσ.  
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 Θ ςυντιρθςθ, αποκατάςταςθ και ολοκλθρωμζνθ διαχείριςθ των δαςϊν, των 

αναδαςωτζων περιοχϊν και των αγροτικϊν εκτάςεων. 

 Θ ορκολογικι αξιοποίθςθ και θ ολοκλθρωμζνθ διαχείριςθ των υδάτινων πόρων.  

 Ο ςυντονιςμόσ των δθμόςιων προγραμμάτων και ζργων που ζχουν χωροταξικζσ 

επιπτϊςεισ. 

 Θ ςυςτθματικι πλθροφόρθςθ, ο αποτελεςματικόσ διάλογοσ και θ προϊκθςθ 

ςτρατθγικϊν ςυμμαχιϊν μεταξφ όλων των πολιτικϊν, παραγωγικϊν και κοινωνικϊν 

ςυντελεςτϊν που επθρεάηουν άμεςα ι ζμμεςα τθ διαμόρφωςθ των επιλογϊν χωρικισ 

ανάπτυξθσ.» 

 

ΙΙΙ. Οι κατευκφνςεισ του ανακεωρθμζνου Ρεριφερειακοφ Ρλαιςίου Χωροταξικοφ Σχεδιαςμοφ 

και Αειφόρου Ανάπτυξθσ Κριτθσ (ΦΕΚ 260/ΑΑΡ/2017) ςχετικά με τθ ολοκλθρωμζνθ 

χωροταξικι ζνταξθ τθσ Κριτθσ ςτα ευρφτερα χωρικά ςφνολα και ςε ςχζςθ με τον εκνικό και 

διεκνι χϊρο.υ. Ειδικότερα ςτοχεφεται: 

 Θ κεςμικι και χρθματοδοτικι υποςτιριξθ τθσ ερευνθτικισ - τεχνολογικισ 

δραςτθριότθτασ και μζτρα για τθ ςυνεχι βελτίωςθ του μορφωτικοφ επιπζδου του 

πλθκυςμοφ.  

 Θ ανάπτυξθ και περαιτζρω ιςχυροποίθςθ του εν λειτουργία διεκνοφσ 

τθλεπικοινωνιακοφ κόμβου μεγάλων δυνατοτιτων Ανατολισ - Δφςθσ - Νότου, με τθν 

τεχνολογία δικτφου οπτικϊν ινϊν και ψθφιακϊν αςυρματικϊν ηεφξεων, 

προςανατολιςμζνθ και ςτθν εξυπθρζτθςθ των επιχειριςεων εμπορικϊν ςυναλλαγϊν. 

 Ενίςχυςθ τθσ πολιτικισ εξωςτρζφειασ (πολιτικζσ ςυνεργαςίασ, πολιτιςτικζσ 

ανταλλαγζσ, εξαγωγζσ προϊόντων, ανταλλαγι τεχνογνωςίασ, ποιοτικόσ τουριςμόσ και 

εξωςτρζφεια των επιχειριςεων).  

 Ενεργθτικι ςυμμετοχι ςτθν κοινοτικι προςπάκεια να ςυν-διαμορφωκοφν από τα 

κράτθ-μζλθ οι απαραίτθτεσ καλάςςιεσ ςτρατθγικζσ για τθν περαιτζρω ανάπτυξθ 

δραςτθριοτιτων ςτον καλάςςιο χϊρο τθσ ΕΕ, που ςτοχεφουν ςτθν προςταςία του 

καλάςςιου χϊρου τθσ και ςτθν αντιμετϊπιςθ των φαινομζνων τθσ κλιματικισ 

αλλαγισ, ειδικά για τισ παράκτιεσ ηϊνεσ.  

 Ουςιαςτικι υποςτιριξθ τθσ κοινισ πολιτικισ προςταςίασ και ανάδειξθσ του φυςικοφ 

και πολιτιςτικοφ περιβάλλοντοσ με προςιλωςθ ςτο ςτόχο και ςε ςυνζργια με το 

ςφνολο των εν λειτουργία δομϊν, αναλαμβάνοντασ τισ απαιτοφμενεσ πρωτοβουλίεσ 

και δράςεισ για τθν αποτελεςματικι προβολι τουσ.  
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 Ολοκλιρωςθ τθσ υλοποίθςθσ των διευρωπαϊκϊν υποδομϊν μεταφορϊν και 

εμπλουτιςμόσ του ςυςτιματοσ με τισ απαραίτθτεσ νζεσ ςτρατθγικοφ χαρακτιρα 

υποδομζσ  

 Επαναπροςδιορίηεται, όπου απαιτείται, ο ειδικόσ ρόλοσ όχι μόνον των ςθμαντικϊν 

αλλά και των μικρότερων οικιςτικϊν κζντρων τθσ Κριτθσ, τα οποία εμπλουτίηονται με 

κατάλλθλεσ υποςτθρικτικζσ υποδομζσ, ϊςτε να εντάςςονται οργανικά ςτα 

διευρωπαϊκά δίκτυα ςυνεργαςίασ και να δθμιουργοφνται πλζγματα, τα οποία 

κακιςτοφν τον χϊρο ςυνολικά ελκυςτικό, με άξονεσ αναφοράσ τθν ζρευνα και 

τεχνολογία, τον πολιτιςμό, τθν παραγωγι και πιςτοποίθςθ γεωργο- περιβαλλοντικϊν 

προϊόντων, το φυςικό και πολιτιςτικό περιβάλλον, τον ποιοτικό τουριςμό. 

 Ανάπτυξθ των δφο ςυνεργαηομζνων τομζων του τουριςμοφ και τθσ γεωργίασ, με 

κατάλλθλα μζτρα χωροταξικισ και περιβαλλοντικισ πολιτικισ, ανεξάρτθτα από τισ 

εξελίξεισ ςτον ευρφτερο ευρωπαϊκό και διεκνι χϊρο και τισ ρυκμίςεισ ςτον τομζα των 

πολιτικϊν ανταγωνιςμοφ και με τθν ςτιριξθ τθσ Αγροτοδιατροφικισ φμπραξθσ 

Κριτθσ.  

 Τποςτιριξθ του ςτόχου “ιςορροπθμζνθ εκμετάλλευςθ του αιολικοφ και του θλιακοφ 

δυναμικοφ του νθςιοφ με ταυτόχρονθ διατιρθςθ των φυςικϊν και μορφολο- γικϊν 

ιδιαιτεροτιτων του”, που επιβάλλει τθ διαςφνδεςθ τθσ Κριτθσ με τθν θπειρωτικι 

χϊρα - και επιτρζπει τθν παραγωγι ενζργειασ ςε χαμθλότερο από ςιμερα κόςτοσ και 

με ςαφϊσ μικρότερεσ επιπτϊςεισ ςτο περιβάλλον από τισ ςθμερινζσ ρυπογόνεσ 

μονάδεσ.  

 

Σφμφωνα με το ανακεωρθμζνο Ρεριφερειακό Χωροταξικό πλαίςιο δίνονται οι εξισ 

κατευκφνςεισ ςε επίπεδο ςτρατθγικϊν επιλογϊν του προτφπου χωρικισ ανάπτυξθσ: 

 Για τθν ενίςχυςθ τθσ οικονομικισ, κοινωνικισ και εδαφικισ ςυνοχισ ςτον χϊρο τθσ 

Κριτθσ επιδιϊκεται θ πολυκεντρικι οργάνωςι τθσ, με τθν προςπάκεια για 

μεταςχθματιςμό του εξελιςςόμενου -ολοζνα και πιο ςυγκεντρωτικοφ- μοντζλου ςε 

πολυπολικό, με τθν υποςτιριξθ του πλζγματοσ αξόνων και πόλων ανάπτυξθσ, που 

ςταδιακά αρχίηουν να υλοποιοφνται. 

 Ενιςχφεται προσ τα δφο άκρα, ανατολικά προσ Σθτεία και δυτικά προσ Καςτζλι 

Κιςάμου, ο λειτουργικόσ ρόλοσ του υφιςτάμενου βόρειου άξονα ανάπτυξθσ 

διαπεριφερειακισ εμβζλειασ, ϊςτε να υποςτθριχκοφν οι υφιςτάμενεσ τάςεισ και να 

προωκθκεί θ ςυνεργαςία τθσ Κριτθσ -πζραν τθσ υφιςτάμενθσ με τθν Ακινα /Ρειραιά, 

αφ' ενόσ με το πολυπολικό αναπτυξιακό νθςιωτικό ςφμπλεγμα Βορείου και Νοτίου 
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Αιγαίου και τον ανατολικό καλάςςιο άξονα ανάπτυξθσ τθσ χϊρασ και αφ' ετζρου με 

τον δυτικό άξονα ανάπτυξθσ τθσ χϊρασ μζςω Καλαμάτασ. Στον εςωτερικό χϊρο τθσ 

Κριτθσ επιδιϊκεται θ διάχυςθ και θ δθμιουργία νζου άξονα ανάπτυξθσ 

διαπεριφερειακισ εμβζλειασ, από ζκυμνο - Τυμπάκι - Μοίρεσ - Αγ. Δζκα και από 

Θράκλειο - Μοίρεσ - Αγ. Δζκα προσ Λεράπετρα- Ραχιά Άμμο. Το πλζγμα αυτό 

υποςτθρίηεται από τα ςτρατθγικά δίκτυα οδικϊν μεταφορϊν και υποδομϊν και 

διαςυνδζεται με τισ διεκνείσ και διαπεριφερειακζσ λιμενικζσ και αερολιμενικζσ πφλεσ 

τθσ Κριτθσ και ςυγκεκριμζνα ςυγκροτείται: 

o από τον χερςαίο άξονα ανάπτυξθσ εκνικισ και διαπεριφερειακισ εμβζλειασ 

(Καςτζλι Κιςάμου-θτεία), που ςυμβαδίηει παράλλθλα με το βόρειο τμιμα του 

κεςμοκετθμζνου διευρωπαϊκοφ δικτφου χερςαίων μεταφορϊν, 

o από τουσ επιδιωκόμενουσ να αναπτυχκοφν χερςαίουσ άξονεσ 

διαπεριφερειακισ εμβζλειασ (Θράκλειο - Άγιοι Δζκα - Λεράπετρα - Παχιά 

Άμμοσ και Ρζκυμνο -Συμπάκι - Άγιοι Δζκα), που ο πρϊτοσ οδεφει παράλλθλα 

με το νότιο τμιμα του κεςμοκετθμζνου διευρωπαϊκοφ δικτφου χερςαίων 

μεταφορϊν και ο δεφτεροσ υποςτθρίηεται από τον προτεινόμενο με 

μεταβατικι διάταξθ να ενταχκεί ςτο διευρωπαϊκό δίκτυο χερςαίων 

μεταφορϊν οδικό άξονα, 

o από τουσ υφιςτάμενουσ καλάςςιουσ άξονεσ ςφνδεςθσ /'ανάπτυξθσ' με τον 

Πειραιά και τθν Ακινα, 

o από τουσ προτεινόμενουσ να ενιςχυκοφν καλάςςιουσ άξονεσ 

ςφνδεςθσ/'ανάπτυξθσ' με Καλαμάτα/Γφκειο, Κεςςαλονίκθ, Ερμοφπολθ/ 

Μυτιλινθ/ Αλεξανδροφπολθ και Ρόδο, 

o από τισ διεκνείσ λιμενικζσ πφλεσ Θρακλείου και οφδασ, τθν διεκνοφσ 

εμβζλειασ αερολιμενικι πφλθ Θρακλείου και τθν προτεινόμενθ με μεταβατικι 

διάταξθ ωσ διεκνοφσ εμβζλειασ αερολιμενικι πφλθ Χανίων, τθν αερολιμενικι 

πφλθ διαπεριφερειακισ εμβζλειασ θτείασ, τισ προτεινόμενεσ με μεταβατικι 

διάταξθ διαπεριφερειακισ εμβζλειασ λιμενικζσ πφλεσ Καςτζλι, Ρζκυμνο και 

θτεία και τον εξειδικευμζνο εμπορευματικό λιμζνα ςτο Συμπάκι. 

 Επιδιϊκεται ο ςυςχετιςμόσ των εδαφικϊν περιοχϊν ενόσ ι ομάδασ Καλλικράτειων 

Διμων με ομοιογενι χαρακτθριςτικά με τα όρια των βιϊςιμων αναπτυξιακϊν 

ενοτιτων. Με ςτόχο τθν υποςτιριξθ του ςταδιακοφ μεταςχθματιςμοφ του αςτικοφ 

ςυςτιματοσ τθσ περιφζρειασ ςε πολυκεντρικό, επιλζγονται ωσ κεντρικοί αςτικοί 

πόλοι των ενοτιτων, βάςει ςυγκριτικϊν πλεονεκτθμάτων, οικιςτικά κζντρα (κατά 
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κφριο λόγο 6ου επιπζδου - ζδρα Καλλικράτειου Διμου και άνω) με διακεκριμζνο ρόλο 

ςτον αναπτυξιακό ςχεδιαςμό, τα οποία οργανϊνουν τισ περιοχζσ επιρροισ τουσ.  

 Επαναπροςδιορίηεται το ιδθ πολυκεντρικό πρότυπο χωρικισ ανάπτυξθσ, με τθν 

εξειδίκευςθ του ειδικοφ ρόλου όχι μόνον των ςθμαντικϊν πόλεων τθσ Κριτθσ, αλλά 

και των μικρότερων οικιςτικϊν κζντρων, με ςυναφείσ υποςτθρικτικζσ υποδομζσ, ϊςτε 

να δθμιουργοφνται πλζγματα, τα οποία ςκοπό ζχουν να υποςτθρίξουν τθ νζα ςχζςθ 

ςυνεργαςίασ πόλεων και υπαίκρου και να καταςτιςουν τον χϊρο ςυνολικά 

ελκυςτικό, με άξονεσ αναφοράσ τθν ζρευνα και τεχνολογία, τον πολιτιςμό, τθν 

παραγωγι και πιςτοποίθςθ γεωργο-περιβαλλοντικϊν προϊόντων, το φυςικό και 

πολιτιςτικό περιβάλλον, τον ποιοτικό τουριςμό.Ρροςαρμόηεται το ςφςτθμα των 

κυρίων πόλων ανάπτυξθσ τθσ Κριτθσ ςτθν κατθγοριοποίθςθ του Γενικοφ Ρλαιςίου (οι 

αναφορζσ του οποίου ςτο αςτικό ςφςτθμά τθσ είναι ανεπαρκείσ, αφοφ για τθν Κριτθ 

καταγράφονται μόνον το Θράκλειο και τα Χανιά), ωσ εξισ: 

o Ρρωτεφοντεσ εκνικοί πόλοι διαπεριφερειακισ ακτινοβολίασ: Θράκλειο και 

Χανιά, ωσ οικιςτικά κζντρα 2ου επιπζδου 

o Δευτερεφον εκνικόσ πόλοσ διαπεριφερειακισ εμβζλειασ: ζκυμνο, ωσ 

οικιςτικό κζντρο 3ου επιπζδου.  

o Δευτερεφον εκνικόσ πόλοσ, τρίπολο με υψθλι ςυμπλθρωματικότθτα 

δραςτθριοτιτων και υποδομϊν: Άγιοσ Νικόλαοσ, Λεράπετρα και Σθτεία, 

κζντρα ενδοπεριφερειακϊν αναπτυξιακϊν ενοτιτων και αςτικά κζντρα 

>10.000 κατοίκων, ωσ οικιςτικά κζντρα 4ου επιπζδου 

o Ρόλοι ανάπτυξθσ με ειδικό εκνικό και περιφερειακό ρόλο: Καςτζλι Κιςάμου, 

Σοφδα και Τυμπάκι, ωσ οικιςτικά κζντρα ενδοπεριφερειακϊν αναπτυξιακϊν 

ενοτιτων - 6ου επιπζδου ενιςχυμζνου 

o Δευτερεφοντεσ πόλοι περιφερειακισ εμβζλειασ και ςυνεργαηόμενα οικιςτικά 

κζντρα: (1) Νεάπολθ/Τηερμιάδο, (2) Λιμιν Χερςονιςου/Μάλια με τισ Γοφρνεσ, 

(3) Άνω Βιάννοσ/Αρκαλοχϊρι με τον Ευαγγελιςμό, (4) Νζα Αλικαρναςςόσ, 

Γάηι, Ρεηά με το Θράκλειο, (5) Άγιοι Δζκα/Μοίρεσ με το Τυμπάκι και τον 

Ρφργο (6) Ανϊγεια με το Ρζραμα, (7) Αγία Φωτεινι, (8) Σπιλι, (9) Χϊρα 

Σφακίων/Βάμμοσ με Βρφςεσ, (10) Γεράνι με τα Χανιά, (11) Ραλαιόχωρα/Ζλοσ 

με Κάντανο και με Καςτρί, ωσ κφρια οικιςτικά κζντρα 6ου και 7ου επιπζδου 

 Εξειδικεφεται εκ νζου θ ςτρατθγικισ κατεφκυνςθσ πρωτοβουλία για τον εμπλουτιςμό 

των πόλεων τθσ Κριτθσ με λειτουργίεσ ευρφτερθσ εμβζλειασ, με ςτόχο τθν 

αναβάκμιςι τουσ και τθν εξειδίκευςθ του ςθμερινοφ (Θράκλειο, Χανιά), αλλά και τθν 
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υποςτιριξθ του μελλοντικοφ διαπεριφερειακοφ και ενδοπεριφερειακοφ ρόλου τουσ 

(ζκυμνο, Άγιοσ Νικόλαοσ, Λεράπετρα και Σθτεία).  

 Ρροωκείται ο εμπλουτιςμόσ του δικτφου των αςτικϊν κζντρων τθσ Κριτθσ, με 

δθμιουργία ι και ενίςχυςθ υφιςταμζνων δικτφων ςυνεργαςίασ, με πόλεισ των 

γειτονικϊν Χωρϊν, που ςυνδζονται με τουσ επιλεγμζνουσ αναπτυξιακοφσ άξονεσ και 

με ςτόχο να εντάςςονται οργανικά ςτα διευρωπαϊκά δίκτυα ςυνεργαςίασ για τθν 

εξιςορροπθμζνθ και πολυκεντρικι χωρικι ανάπτυξθ και για πόλεισ (και αςτικοφσ 

ςχθματιςμοφσ) δυναμικζσ, ελκυςτικζσ και ανταγωνιςτικζσ. 

 

Σχετικά με τισ κατευκφνςεισ που δίνονται για τισ ευρείεσ ηϊνεσ ανάπτυξθσ αςτικϊν 

δραςτθριοτιτων προτεραιότθτα κακίςταται θ ανάςχεςθ των δυςμενϊν φαινομζνων από τθν 

ςυνεχιηόμενθ άμετρθ κατανάλωςθ του χϊρου, ωσ προχπόκεςθ για τθν κατάκτθςθ του 

ποιοτικά διαφορετικοφ μοντζλου χωρικισ ανάπτυξθσ. Ρροωκοφνται ςυντονιςμζνεσ ενζργειεσ 

και μζτρα, με ςκοπό να τεκοφν όρια και να ςταματιςει θ ςυνεχισ επζκταςθ τθσ οικιςτικισ 

χριςθσ ςε νζεσ περιοχζσ, εισ βάροσ γεωργικϊν, δαςικϊν ι και άλλων προςτατευόμενων 

εκτάςεων, και αναλαμβάνονται ποιοτικζσ παρεμβάςεισ αναπλάςεων, για τθν αναβάκμιςθ του 

αςτικοφ, περιαςτικοφ και φπαικρου χϊρου. Θ εξειδίκευςθ των δράςεων για τθν εδαφικι 

ςυνοχι αφορά ςτθν τιρθςθ τθσ αρχισ τθσ ςυμπαγοφσ πόλθσ και του αποτελεςματικοφ 

περιοριςμοφ τθσ εκτόσ ςχεδίου δόμθςθσ, νοοφμενθ ωσ κατεφκυνςθ ςτα εκπονοφμενα και υπό 

ανάκεςθ Τοπικά Χωρικά Σχζδια (ΤΧΣ), κακϊσ και ςε τυχόν ανακεωριςεισ των ιδθ 

κεςμοκετθμζνων ΓΡΣ/ ΣΧΟΟΑΡ (όπωσ πραγματοποποιείται με τθν παροφςα μελζτθ). Ειδικά 

ςτθ γεωργικι γθ προωκείται αποτελεςματικά ο περιοριςμόσ τθσ εκτόσ ςχεδίου δόμθςθσ, 

ςφμφωνα και με τισ κατευκφνςεισ του ΓΡΧΣΑΑ και με διαφοροποιθμζνεσ διατάξεισ για τισ 

επιμζρουσ ηϊνεσ, ανάλογα με τον επιδιωκόμενο βακμό προςταςίασ. Θ κατά χωρικζσ ενότθτεσ 

κατθγοριοποίθςθ τθσ γεωργικισ γθσ κακορίηεται ςφμφωνα με τθν οικεία νομοκεςία. 

Επιπλζον προωκείται θ κζςπιςθ μεγαλφτερων αρτιοτιτων ςε περιφερειακό επίπεδο και ςε 

ευαίςκθτεσ κατθγορίεσ χϊρου (παράκτιεσ εκτάςεισ, γεωργικι γθ υψθλισ παραγωγικότθτασ, 

κ.λπ.), όχι μόνον για τθ χριςθ κατοικία, αλλά και για τισ χριςεισ βιοτεχνία - βιομθχανία, 

τουριςμόσ. 

 

Ρροςδιορίηονται τρεισ ευρφτερεσ χωρικζσ ενότθτεσ: 

1. Θ χωρικι ενότθτα ανάπτυξθσ γεωργίασ και λοιποφ πρωτογενοφσ τομζα. 

2. Οι χωρικζσ ενότθτεσ αςτικισ/ οικιςτικισ/ τουριςτικισ ανάπτυξθσ και παρακεριςτικισ 

κατοικίασ 
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3. Οι χωρικζσ ενότθτεσ ανάπτυξθσ ενζργειασ από ΑΡΕ. 

 

Σχετικά με τισ ςθμειακζσ παραγωγικζσ δραςτθριότθτεσ εκνικισ και περιφερειακισ εμβζλειασ 

προςδιορίηονται οι εξισ: 

1. Σθμειακζσ δραςτθριότθτεσ ανάπτυξθσ βιομθχανίασ -βιοτεχνίασ 

2. Ενεργειακοί Κόμβοι  

3. Δυνατότθτεσ υποδοχισ μεγάλων επενδφςεων 

 

Πςον αφορά ςτθν προτεινόμενθ διάρκρωςθ του οικιςτικοφ δικτφου ο οικιςμόσ του 

Καςτελίου οργανϊνεται ςε οικιςτικό κζντρο 6ου επιπζδου ενιςχυμζνου. Αντίςτοιχα ο 

οικιςμόσ του Δραπανιά (τ. ζδρα Διμου Μθκφμνθσ) οργανϊνεται ωσ οικιςτικό κζντρο 7ου 

επιπζδου.  

Επιπλζον ςτα κακοριηόμενα ωσ δίκτυα οικιςμϊν – πολφπολα με κοινζσ ςυμπλθρωματικζσ 

κοινωνικζσ εξυπθρετιςεισεντάςςεται και το δίκτυο των Ραλαιοχϊρα/Κάντανοσ – Καμπανόσ, 

Καςτρί Γαφδου, Ζλοσ, Καςτζλι Κιςάμου/Δραπανιάσ. 

Αναφορικά με τισ υπθρεςίεσ κοινωνικισ και διοικθτικισ υποδομισ τθσ διάρκρωςθσ του 

οικιςτικοφ δικτφου και δεδομζνου ότι διαπιςτϊνεται θ αναγκαιότθτα να ςυμπλθρωκοφν 

οριςμζνα οικιςτικά κζντρα με μικρισ κλίμακασ ςυμπλθρωματικζσ, προτείνεται: 

 Θ δθμιουργία ςε όλεσ τισ ζδρεσ των νζων Διμων, εκεί όπου δεν διατίκεται ανάλογθ 

υποδομι, νζων διοικθτικϊν κζντρων, προκειμζνου να εγκαταςτακεί το νζο 

επιςτθμονικό και διοικθτικό προςωπικό, το οποίο κα τα ςτελεχϊςει. Για τθ 

δθμιουργία τζτοιων κζντρων κρίνεται ςκόπιμθ θ προϊκθςθ διαδικαςιϊν 

αποκατάςταςθσ υφιςταμζνων παραδοςιακϊν κελυφϊν, ϊςτε να ςυμβάλουν ςτο 

πρότυπο τθσ εναλλακτικισ βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ, 

 Θ δθμιουργία ςε όλεσ τισ ζδρεσ των νζων Διμων και ςτα ςυνεργαηόμενα με αυτζσ 

οικιςτικά κζντρα 7ου ενιςχυμζνου ι και 7ου επιπζδου, εάν ειδικά απαιτείται, εκεί 

όπου δεν διατίκεται ανάλογθ υποδομι, Ρεριφερειακοφ Λατρείου, το οποίο κα 

λειτουργεί ωσ κζντρο πρόλθψθσ, ςε εβδομαδιαία βάςθ, εξαρτϊμενο και ςτελεχωμζνο 

από τα υφιςτάμενα Κζντρα Υγείασ. Αυτζσ οι μικρζσ ςε αναγκαίουσ χϊρουσ μονάδεσ 

μπορεί να ςυνδυαςτοφν με τα διοικθτικά κζντρα και να χωροκετθκοφν ςτα ίδια ι ςε 

ανάλογα παραδοςιακά κτίρια, 

 Δθμιουργία ςε όλεσ τισ ζδρεσ των νζων Διμων ι τα ςυνεργαηόμενα με αυτζσ 

οικιςτικά κζντρα, εκεί όπου δεν διατίκεται ανάλογθ υποδομι, γυμνάςιου και λυκείου, 

με εξαιρζςεισ για τισ περιπτϊςεισ όπου ςε μικρι απόςταςθ διατίκενται ανάλογεσ 
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υποδομζσ ι όπου οι ςθμερινοί ι αναμενόμενοι πλθκυςμοί δεν αιτιολογοφν τζτοιεσ 

χωροκετιςεισ. 

 Επιδιϊκεται θ περαιτζρω υποςτιριξθ, εκεί όπου απαιτείται, με ςυμπλιρωςθ των 

υποδομϊν – διαπεριφερειακοφ και περιφερειακοφ ενδιαφζροντοσ - των οικιςτικϊν 

κζντρων και πολυπολικϊν δικτφων, που οργανϊνουν τισ ευρφτερεσ αναπτυξιακζσ 

ενότθτεσ και υποενότθτεσ. 

 

Από το κζντρο του Καςτελίου οργανϊνεται θ αναπτυξιακι ενότθτα Καςτελίου Κιςάμου (με 

ςυνολικό πλθκυςμό το 2011 τθσ τάξθσ των 16.654 κατοίκων), θ οποία διαιρείται ςε δυο 

υποενότθτεσ τθν υποενότθτα Κιςάμου (με 185 διάςπαρτουσ οικιςμοφσ, με το 95% εξ' αυτϊν 

με πλθκυςμό κάτω των 500 κατοίκων, εκ των οποίων το 72% με φκίνοντα) και τθν 

υποενότθτα Καντάνου Σελίνου (με 88 διάςπαρτουσ οικιςμοφσ, με το 87% εξ' αυτϊν με 

πλθκυςμό κάτω των 500 κατοίκων, εκ των οποίων το 70% με φκίνοντα).  

Αναλυτικότερα με κζντρο τθν Κίςαμο κακορίηεται περιοχι γεωργοκτθνοτροφικι και 

τουριςτικι/παρακεριςτικι. Θ ανάπτυξθ του αγροτικοφ τομζα κα πρζπει να ςτραφεί προσ τθν 

παραγωγι προϊόντων ποιότθτασ, ςε αρδευόμενεσ ι μθ εκτάςεισ, τθν εξυγίανςθ των 

γεωργικϊν εδαφϊν από τα φυτοφάρμακα και τα λιπάςματα και τθν οργάνωςθ τθσ εκμάκθςθσ 

των εργαηομζνων ςτθν παροχι υπθρεςιϊν ποιότθτασ ςτο οικιςτικό τθσ κζντρο, τθν Κίςαμο. 

Αναμζνεται ςχετικι ανάπτυξθ του τομζα των καταςκευϊν για δίκτυα μεταφορϊν και για 

παραγωγι α' και β' κατοικίασ καλισ ποιότθτασ, ςτουσ πολυπλθκείσ παραλιακοφσ και 

εςωτερικοφσ θμιορεινοφσ οικιςμοφσ τθσ, με αποκατάςταςθ και παραδοςιακϊν κτιρίων ι και 

ςυνόλων και με καταςκευι μικρϊν τουριςτικϊν καταλυμάτων, πάντοτε ποιότθτασ, ςτουσ 

ορεινοφσ όγκουσ και ςτισ παραλιακζσ ηϊνεσ. Αναμζνεται, επίςθσ, να αναπτυχκεί ςθμαντικά ο 

τομζασ των υπθρεςιϊν.  

 

Αναφορικά με τουσ φυςικοφσ και πολιτιςτικοφσ πόρουσ ςε αυτοφσ που κακορίηονται ωσ 

διεκνοφσ ςθμαςίασ περιλαμβάνεται το περιπατθτικό μονοπάτι Ε4 το οποίο διατρζχει μεγάλο 

τμιμα του Διμου Κιςάμου και ςε αυτοφσ που κακορίηονται ωσ εκνικισ ςθμαςίασ θ νιςοσ 

Γραμβοφςα. 

Επιπλζον ςχετικά με τθν προςταςία, διατιρθςθ και ανάδειξθ τθσ φυςικισ και πολιτιςτικισ 

κλθρονομιάσ προςδιορίηονται οι περιοχζσ με «φζρουςα ικανότθτα φυςικοφ και πολιτιςτικοφ 

κεφαλαίου» οι οποίεσ ενοποιοφν τισ περιλαμβανόμενεσ ςτο δίκτυο «Φφςθ 2000» εκτεταμζνεσ 

περιοχζσ και τισ ηϊνεσ και μεμονωμζνα ςτοιχεία πολιτιςτικοφ ενδιαφζροντοσ και οι οποίεσ 

ςυγκροτοφν ενιαίο δίκτυο ςε μεγάλεσ χωρικζσ ενότθτεσ, ςτισ οποίεσ  εντάςςονται και όλα τα 
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νθςιωτικά ςφνολα. Θ περιοχι μελζτθσ εντάςςεται ςτθν ευρφτερθ ηϊνθ από το Ακρωτιρι προσ 

τα Χανιά και τθν παραλία ζωσ τθ Γραμβοφςα και προσ τον νότο ζωσ τθν Ραλαιόχωρα, 

ενςωματϊνοντασ και τα Λευκά Πρθ. 

 

Εικόνα 1.1.1-1: Απόςπαςμα χάρτθ Ρροτφπου Χωρικισ Ανάπτυξθσ Ρεριφζρειασ Κριτθσ 

 

Σε εφαρμογι των απαιτιςεων τθσ Σφμβαςθσ για το Τοπίο, εντοπίηεται και θ χωρικι ενότθτα 

ΡΕ Χανίων - Ενότθτα 8/Δυτικζσ ακτζσ, ζωσ Ακρωτιρι Κριόσ ωσ «τοπίο ιδιαίτερθσ ςθμαςίασ» 

εντόσ του ενιαίου δικτφου. Για τισ ενότθτεσ αυτζσ ςυγκροτείται ολοκλθρωμζνο πρόγραμμα 

ενεργειϊν και δράςεων, προκειμζνου να προωκθκοφν άμεςα ωσ πιλοτικζσ εφαρμογζσ και 

δίχωσ να εγκαταλείπονται οι προςπάκειεσ αναςυγκρότθςθσ του ςυνολικοφ χϊρου. Οι χωρικζσ 

ενότθτεσ τοπίων ιδιαίτερθσ ςθμαςίασ υποςτθρίηονται από τισ δραςτθριότθτεσ: (1) του εν 

λειτουργία Φορζα Διαχείριςθσ Λευκϊν Ορζων, (2) του Μουςείου Φυςικισ Λςτορίασ ςτο 

Θράκλειο, που δθμιουργικθκε και λειτουργεί και (3) αυτζσ που δφνανται να αναπτυχκοφν 

κατά μικοσ του ευρωπαϊκοφ περιπατθτικοφ μονοπατιοφ Ε4, ςε ςυνδυαςμό και με τισ ηϊνεσ 

ανάπτυξθσ ιπιων μορφϊν τουριςμοφ και πολυδραςτθριοτιτων ςτουσ ορεινοφσ και 

θμιορεινοφσ όγκουσ και ςτουσ οικιςμοφσ. Το ευρωπαϊκό περιπατθτικό μονοπάτι Ε4 αποτελεί 

ενοποιθτικό ςτοιχείο των περιοχϊν με φζρουςα ικανότθτα φυςικοφ και πολιτιςτικοφ 

κεφαλαίου 

Λόγω τθσ κεντροβαρικισ του κζςθσ όςο και λόγω τθσ αξίασ του μπορεί, με κατάλλθλα μζτρα 

και δράςεισ, να αποτελζςει ςτοιχείο παραγωγικισ αναςυγκρότθςθσ κακϊσ και πλθκυςμιακισ 
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τόνωςθσ των πολυπλθκϊν παραδοςιακϊν οικιςμϊν, όςο και των ηωνϊν τοπίου τθσ. 

Εφαρμόηεται ολοκλθρωμζνθ πιλοτικι προγραμματικι παρζμβαςθ, με ςτοχευμζνεσ χωρικζσ 

δράςεισ, με άξονα το μονοπάτι Ε4 και τα κατά μικοσ του ςτοιχεία πολιτιςτικοφ και φυςικοφ 

ενδιαφζροντοσ και τουσ ςθμερινοφσ και τουσ πικανοφσ μελλοντικοφσ πόλουσ 

πολυδραςτθριοτιτων. 

Συγχρόνωσ, βαςικζσ προτεραιότθτεσ για τθν προςταςία, διατιρθςθ και ανάδειξθ τθσ ενιαίασ 

φυςικισ και πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ ορίηονται: 

 θ ζγκριςθ Μελετϊν Ειδικϊν Σχεδίων Διαχείριςθσ που ζχουν ιδθ εκπονθκεί για τθν 

Ρεριφζρεια κακϊσ και θ εκπόνθςθ και ζγκριςθ Σχεδίων Διαχείριςθσ και Σχεδίων 

Ρροςταςίασ για το ςφνολο των περιοχϊν του Δικτφου Φφςθ 2000 κακϊσ και θ 

ςφςταςθ Φορζων Διαχείριςθσ, ςφμφωνα με τθν ςχετικι προωκοφμενθ πολιτικι του 

αρμόδιου υπουργείου  

 θ ςυνζχιςθ με ζμφαςθ και ζνταςθ τθσ πολιτικισ για χαρακτθριςμό, ανάδειξθ και 

προςταςία νζων παραδοςιακϊν και αξιόλογων οικιςμϊν, κακϊσ και για οριοκζτθςθ 

νζων αρχαιολογικϊν χϊρων και μνθμειακϊν – ιςτορικϊν ςυνόλων και ςτοιχείων,  

 θ λειτουργικι ενςωμάτωςθ - ςτο ςυνολικό πλζγμα των Ενοτιτων Τοπίου και των 

επιμζρουσ ςτοιχείων τουσ - των ιδθ κθρυγμζνων ι των προσ κιρυξθ Γεωπάρκων και θ 

δθμιουργία γεωπολιτιςτικϊν διαδρομϊν, με τθ ςυγκρότθςθ τοπικϊν δικτφων 

προοριςμϊν επίςκεψθσ ςε αναφορά με το Ε4 και τισ λοιπζσ περιπατθτικζσ διαδρομζσ,  

 θ κζςπιςθ ειδικϊν χρθματοδοτικϊν κινιτρων για τθ διατιρθςθ των παραδοςιακϊν 

δραςτθριοτιτων, με οικολογικι προςζγγιςθ και διαχείριςθ και  

 θ λιψθ ειδικϊν μζτρων για τθν μθ ςυνζχιςθ τθσ αποψίλωςθσ των δαςϊν και θ 

άςκθςθ πολιτικϊν για τθ φυςικι επζκταςθ και ανανζωςι τουσ, όπωσ θ άμεςθ 

κεςμικι προςταςία τθσ «φυςικισ» κλθρονομιάσ -δάςθ, χλωρίδα, πανίδα - και των 

τοπίων, κακϊσ και θ ανάλθψθ δράςεων αναβάκμιςθσ και αποτελεςματικϊν μζτρων 

προςταςίασ (διάβρωςθ εδαφϊν, αποψίλωςθ δαςϊν, φαινόμενα ερθμοποίθςθσ, 

υφαλμφρωςθσ, κλπ), τα οποία παραμζνουν αναποτελεςματικά και εκτόσ τθσ 

αναγκαίασ κλίμακασ παρζμβαςθσ. 

 

Επίςθσ, βαςικι προτεραιότθτα για τθν προςταςία, διατιρθςθ και ανάδειξθ τθσ φυςικισ και 

τθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ, αποτελεί θ προςπάκεια για ανάταξθ των μεγάλθσ κλίμακασ 

ανατροπϊν του τοπίου, όπωσ αυτζσ καταγράφονται κυρίωσ ςτισ παράκτιεσ ηϊνεσ τθσ Κριτθσ 

χωρίσ να λαμβάνονται ειδικά μζτρα για τθν προςταςία και τθν ανάδειξθ του τοπίου. Στθν 

περιοχι μελζτθσ ιδιαίτερθ βαρφτθτα δίνεται ςτισ παράκτιεσ γραμμικζσ ηϊνεσ Ραλαιόχωρασ-
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Κουντοφρασ και Φαλάςαρνασ. Ωσ κατεφκυνςθ δίνεται για τισ εν λόγω περιοχζσ θ λιψθ 

ειδικϊν  μζτρων για τθν διατιρθςθ, προςταςία και ανάδειξθ του φυςικοφ και πολιτιςτικοφ 

περιβάλλοντοσ. Με ςτόχο τθν ανάταξθ των ζντονων φαινομζνων υποβάκμιςθσ, 

εξειδικεφονται οι προςικουςεσ πολιτικζσ από τα υποκείμενα επίπεδα, τα εν ενεργεία ΓΡΣ και 

ΣΧΟΟΑΡ ι τα ΤΧΣ και ΕΧΣ. 

 

Εικόνα 1.1.1-2: Απόςπαςμα χάρτθ Τοπίων Λδιαίτερθσ ςθμαςίασ Ρεριφζρειασ Κριτθσ 

 

Σχετικά με τθν χωρικι οργάνωςθ και ανάπτυξθ του παράκτιου, νθςιωτικοφ και ορεινοφ 

χϊρου ωσ γενικι κατεφκυνςθ προτείνεται θ αλλαγι του προτφπου κατανάλωςθσ του χϊρου. 

Οικοδομείται ςυςτθματικά θ νζα ςχζςθ ςυνεργαςίασ πόλεων και υπαίκρου και τθροφνται 

κατά τον υποκείμενο ςχεδιαςμό οι αρχζσ τθσ ςυμπαγοφσ πόλθσ, με αποτελεςματικό 

περιοριςμό τθσ εκτόσ ςχεδίου δόμθςθσ ςτισ κρίςιμεσ παράκτιεσ ηϊνεσ και για το ςφνολο των 

επιτρεπομζνων χριςεων και προςτατεφονται ουςιαςτικά τα αγροτικά και τα ορεινά τοπία. 

Δίνεται προτεραιότθτα ςτθν ολοκλθρωμζνθ διαχείριςθ των παράκτιων αςτικοποιθμζνων 

ηωνϊν μζςω εξειδικευμζνου φυςικοφ χωροταξικοφ/ πολεοδομικοφ ςχεδιαςμοφ, με ςαφι 

κατεφκυνςθ τθν καταλλθλότθτα και τθν ςυμβατότθτα των χριςεων, τθν απόκτθςθ χϊρων για 

κοινόχρθςτουσ και κοινωφελείσ ςκοποφσ, τθν προςταςία και ανάδειξθ των ςτοιχείων του 
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φυςικοφ και του πολιτιςτικοφ περιβάλλοντοσ, τθν υιοκζτθςθ των αρχϊν τθσ ςυμπαγοφσ 

πόλθσ και τθν ανάλθψθ δράςεων για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ νόμιμθσ εκτόσ ςχεδίου και τθσ 

αυκαίρετθσ δόμθςθσ. Επιςθμαίνεται δε ότι ςε τυχόν ανακεωριςεισ εγκεκριμζνων ΓΡΣ / 

ΣΧΟΟΑΡ, κακϊσ και ςτισ εκπονοφμενεσ Μελζτεσ ΤΧΣ χρειάηεται να εξειδικεφονται και 

εφαρμόηονται οι κατευκφνςεισ του παρόντοσ Ρεριφερειακοφ Ρλαιςίου και του εκάςτοτε 

ιςχφοντοσ Ειδικοφ Χωροταξικοφ Ρλαιςίου για τον Τουριςμό. Θ εξειδίκευςθ αφορά ειδικότερα 

ςτθν τιρθςθ τθσ αρχισ τθσ ςυμπαγοφσ πόλθσ και του περιοριςμοφ τθσ εκτόσ ςχεδίου δόμθςθσ 

γενικά, αλλά και του περιοριςμοφ των επεκτάςεων και τθσ εκτόσ ςχεδίου δόμθςθσ ςτισ 

κρίςιμεσ παράκτιεσ περιοχζσ και ςτθ γεωργικι γθ πρϊτθσ προτεραιότθτασ, ςφμφωνα με τθν 

οριοκζτθςι τθσ ςε ηϊνεσ και τθν κατθγοριοποίθςι τθσ ςε βακμοφσ προςταςίασ. 

Ρροτείνεται ςταδιακόσ περιοριςμόσ τθσ εκτόσ ςχεδίου δόμθςθσ για παρακεριςτικι κατοικία, 

με διοχζτευςι τθσ κατά το δυνατόν ςτο δίκτυο των οικιςμϊν και κεςπίηονται μεγαλφτερεσ 

αρτιότθτεσ ςε ευαίςκθτεσ κατθγορίεσ χριςεων (παράκτιεσ εκτάςεισ, γεωργικι γθ υψθλισ 

παραγωγικότθτασ, κ.λπ.). 

Λαμβάνονται και κεςμοκετοφνται ςε εκνικό επίπεδο, αλλά και από τα υποκείμενα επίπεδα 

ςχεδιαςμοφ, μζτρα για τθν κατάργθςθ των εν ιςχφ παρεκκλίςεων αρτιότθτασ και κατάτμθςθσ. 

 

Στα πλαίςια αυτά ορίηεται ςτθν περιοχι μελζτθσ οι κάτωκι ηϊνεσ: 

 

Α. Ωσ παράκτια ηϊνθ ελζγχου οικιςτικισ / τουριςτικισ ανάπτυξθσ και ποιοτικισ/ 

περιβαλλοντικισ αναβάκμιςθσ θ ηϊνθ από Καλυβιανι ζωσ Νωπιγεια περί το Καςτζλι. 

Ωσ προσ τθν τουριςτικι δραςτθριότθτα επιδιϊκεται θ ανάπτυξι τθσ με ιπιουσ και ποιοτικοφσ 

όρουσ, κυρίωσ ωσ προσ τον βακμό χωρικισ ςυγκζντρωςθσ, ϊςτε να λειτουργιςουν 

ςυμπλθρωματικά με τισ τουριςτικζσ δραςτθριότθτεσ του βόρειου άξονα. Λαμβάνονται μζτρα 

ϊςτε να αποφευχκεί θ επανάλθψθ των ςθμερινϊν κακϊν πρακτικϊν του μονοκεματικοφ 

μαηικοφ, μθ ολοκλθρωμζνου τουριςμοφ και επιδιϊκεται θ παροχι υπθρεςιϊν υψθλοφ 

ποιοτικοφ επιπζδου. Ειδικότερα, προωκοφνται κατά προτεραιότθτα, μεταξφ άλλων, οι 

ςφνκετεσ και ολοκλθρωμζνεσ τουριςτικζσ υποδομζσ, θ παροχι κινιτρων για εκςυγχρονιςμό 

υφιςτάμενων τουριςτικϊν μονάδων, ο περιοριςμόσ τθσ καταςκευισ νζων καταλυμάτων ςε 

κατθγορίεσ 3, 4 και 5 αςτζρων. Θ καταςκευι τουσ κα οδθγείται κατά προτεραιότθτα εντόσ 

ςχεδίων πόλεων, ορίων οικιςμϊν και ηωνϊν χριςεων γθσ που επιτρζπουν τθ χωροκζτθςθ 

τουριςτικϊν δραςτθριοτιτων. Σε ό,τι αφορά ςτουσ όρουσ τθσ ςθμειακισ χωροκζτθςθσ 

τουριςτικϊν καταλυμάτων ςε εκτόσ ςχεδίου και εκτόσ ορίων οικιςμϊν περιοχζσ, ορίηονται 
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ελάχιςτθ απαιτοφμενθ επιφάνεια γθπζδου τα δζκα (10) ςτρζμματα και μζγιςτθ πυκνότθτα 8, 

9 και 10 κλινϊν/ςτρζμμα για ξενοδοχεία 5, 4 και 3 αςτζρων, αντιςτοίχωσ. 

Θ ανάπτυξι τουσ κα επιδιωχκεί με εργαλεία τα υποκείμενα επίπεδα ςχεδιαςμοφ, με 

οριοκζτθςθ των ηωνϊν ανάπτυξθσ τθσ παρακεριςτικισ κατοικίασ και με εξειδικευμζνο φυςικό 

ςχεδιαςμό, όρουσ και περιοριςμοφσ ςτθ δόμθςθ και ζλεγχο τθσ καταλλθλότθτασ και 

ςυμβατότθτασ των χριςεων. 

 

Β. Ραράκτιεσ ηϊνεσ ιπιασ οικιςτικισ / τουριςτικισ ανάπτυξθσ, ποιοτικισ / περιβαλλοντικισ 

αναβάκμιςθσ και προςταςίασ / ανάδειξθσ πολιτιςτικϊν και φυςικϊν πόρων οι ηϊνεσ τθσ 

ανατολικισ και τθσ δυτικισ ακτισ του νθςιοφ, κακϊσ και θ ηϊνθ ςτθν ευρφτερθ περιοχι τθσ 

Σοφγιασ Χανίων, διότι διακζτουν προχποκζςεισ ανάδειξθσ του τοπίου και των πλοφςιων 

φυςικϊν και πολιτιςτικϊν πόρων. 

Ειδικά, ωσ προσ τθν τουριςτικι δραςτθριότθτα, προωκείται θ ανάπτυξθ διαφοροποιθμζνου 

τουριςτικοφ προϊόντοσ υψθλϊν προδιαγραφϊν κακϊσ και ειδικοφ και εναλλακτικοφ 

τουριςμοφ (αγροτουριςμοφ, πεηοπορικοφ, πολιτιςτικοφ τουριςμοφ κ.λπ.), με παροχι 

υπθρεςιϊν που να διαφοροποιείται από το κυρίαρχο μοντζλο μαηικοφ τουριςμοφ ωσ προσ 

τουσ πόρουσ που αξιοποιοφνται, το βακμό χωρικισ ςυγκζντρωςθσ, κακϊσ και τθ χρονικι 

περίοδο ανάπτυξισ τουσ. Ταυτόχρονα, προωκείται θ προςταςία και ανάδειξθ τθσ φυςικισ και 

τθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ και θ εξυγίανςθ τθσ υπάρχουςασ κατάςταςθσ. 

Θ ανάπτυξι τουσ κα επιδιωχκεί με εργαλεία τα υποκείμενα επίπεδα ςχεδιαςμοφ και με 

εξειδικευμζνο φυςικό ςχεδιαςμό, όρουσ και περιοριςμοφσ ςτθ δόμθςθ και ζλεγχο τθσ 

καταλλθλότθτασ και ςυμβατότθτασ των χριςεων. Ειδικότερα, επιδιϊκεται: θ προςαρμογι τθσ 

τυπολογίασ των υφιςταμζνων καταλυμάτων ςφμφωνα με τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά των 

περιοχϊν και των ειδικϊν εναλλακτικϊν μορφϊν που τισ υποςτθρίηουν, θ αναβάκμιςθ και 

μετατροπι υφιςταμζνων ξενοδοχειακϊν καταλυμάτων ςε ςφνκετεσ και ολοκλθρωμζνεσ 

τουριςτικζσ υποδομζσ ιπιασ ανάπτυξθσ (οργανωμζνοι υποδοχείσ ιπιασ ανάπτυξθσ, ςφνκετα 

καταλφματα ιπιασ ανάπτυξθσ), και ο περιοριςμόσ τθσ καταςκευισ νζων καταλυμάτων 

μονοκεματικοφ τουριςμοφ ςε κατθγορίεσ 3, 4 και 5 αςτζρων. Σε ό,τι αφορά ςτουσ όρουσ τθσ 

ςθμειακισ χωροκζτθςθσ τουριςτικϊν καταλυμάτων ςε εκτόσ ςχεδίου και εκτόσ ορίων 

οικιςμϊν περιοχζσ, ορίηονται ελάχιςτθ απαιτοφμενθ επιφάνεια γθπζδου τα δεκαπζντε (15) 

ςτρζμματα και μζγιςτθ πυκνότθτα 8, 9 και 10 κλινϊν/ςτρζμμα για ξενοδοχεία 5, 4 και 3 

αςτζρων, αντιςτοίχωσ. 
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Γ. Μικρόσ νθςιωτικόσ χϊροσ. Ο μικρόσ νθςιωτικόσ χϊροσ τθσ Κριτθσ ο οποίοσ περιβάλλει τθν 

Κριτθ και βρίςκεται ςε απόςταςθ μικρότερθτων 6 ναυτικϊν μιλίων διακζτει ςθμαντικό 

πολιτιςτικό απόκεμα, το οποίο προςτατεφεται και ςχεδόν ςτο ςφνολό του ζχει κθρυχκεί 

αρχαιολογικόσ χϊροσ ι περιλαμβάνεται εντόσ του καταλόγου του δικτφου «Φφςθ 2000». Ο 

χϊροσ αυτόσ αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα του ενιαίου δικτφου με φζρουςα ικανότθτα 

φυςικοφ και πολιτιςτικοφ κεφαλαίου και επομζνωσ ιςχφουν οι κατευκφνςεισ για τθν 

προςταςία και ολοκλθρωμζνθ ανάδειξι του. Στο ςφνολο του μικροφ νθςιωτικοφ χϊρου, 

παράλλθλα με τθν προςταςία και ανάδειξθ του φυςικοφ και πολιτιςτικοφ περιβάλλοντοσ, κα 

αποκακίςτανται – όπου ςυναντϊνται - τα υπάρχοντα παραδοςιακά κτίςματα και κάςτρα και 

κα δθμιουργοφνται μονοπάτια και μικρζσ υποςτθρικτικζσ υποδομζσ για τθν εξυπθρζτθςθ των 

επιςκεπτϊν. Συγχρόνωσ, πρζπει να αντιμετωπιςτεί, με πρόγραμμα που κα καταρτιςτεί από 

τον Φορζα Διαχείριςθσ, ο ζλεγχοσ του αρικμοφ και τθσ κίνθςθσ των πολυπλθκϊν επιςκεπτϊν, 

με δθμιουργία μονοπατιϊν και μικρϊν υποδομϊν, όπου κα δφνανται να κυκλοφοροφν. 

 

Δ. Ορίηεται ωσ περιοχι ιπιασ τουριςτικισ ανάπτυξθσ/οργάνωςθσ πολυδραςτθριοτιτων και 

ανάδειξθσ πολιτιςτικϊν και φυςικϊν πόρων ςτουσ ορεινοφσ και θμιορεινοφσ όγκουσ, ςτουσ 

ορεινοφσ όγκουσ τθσ Κιςςάμου, ςτθν ευρφτερθ περιοχι Ζλοσ, Βλάτοσ, Σθρικάρι. Ρροωκείται θ 

ανάπτυξθ ειδικϊν μορφϊν τουριςμοφ και των ςχετικϊν με τθν ανάπτυξθ του τομζα 

πολυδραςτθριοτιτων (πολιτιςτικόσ, ςυνεδριακόσ, εςωτερικόσ, ορεινόσ, διατροφικόσ, 

χειμερινόσ, κοινωνικόσ, αγροτικόσ και ακλθτικόσ, κλπ), με ςτόχο τθν επζκταςθ τθσ τουριςτικισ 

περιόδου και τθ μείωςθ των εντάςεων που αςκοφνται από τθν ςθμερινι μορφι ανάπτυξθσ 

των δραςτθριοτιτων κατά τθ κερινι περίοδο και μόνον ςτον παράκτιο χϊρο. Ρροωκείται θ 

ολοκλθρωμζνθ προγραμματικι παρζμβαςθ ςτο ςυνολικό χωρικό πλζγμα, με ενοποιθτικό 

ςτοιχείο το ευρωπαϊκό περιπατθτικό μονοπάτι Ε4, πόλο ζλξθσ διεκνοφσ εμβζλειασ και ςε 

αναφορά με τουσ υπαρκτοφσ ςιμερα εν δυνάμει οικιςτικοφσ πόλουσ πολυδραςτθριοτιτων 

(Καςτζλι Κιςςάμου, Ραλαιόχωρα, Χϊρα Σφακίων. παραδοςιακοί οικιςμοί ςτον ορεινό όγκο 

του εκφμνου, Ανϊγεια, Ηαρόσ, Αρχάνεσ, Οροπζδιο Λαςικίου, Ηίροσ Κάτω Ηάκροσ). 

Ρροτείνεται θ ζνταξθ ςτισ ‘περιπατθτικζσ’ διαδρομζσ του Ε4, προκειμζνου να επωφελθκοφν 

του δικοφ του brand name, του δικτφου ‘επιςκζψιμοι οικιςμοί ςε ενιαία πορεία από τθ 

κάλαςςα Ραλαιόχωρα, Σοφγια, Αγιά ουμζλθ, Χϊρα Σφακίων/Γαφδοσ, Φραγκοκάςτελο, 

Ρλακιάσ’. Ειδικά, ωσ προσ τθν τουριςτικι δραςτθριότθτα προωκείται ιδιαιτζρωσ θ 

προςπάκεια ανάταξθσ των τοπίων, εμπλουτιςμοφ των ορεινϊν όγκων, πλθκυςμιακισ 

τόνωςθσ και παραγωγικισ αναςυγκρότθςθσ με πολυδραςτθριότθτεσ των πολυπλθκϊν 
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παραδοςιακϊν οικιςμϊν, κακϊσ και προςταςίασ και ανάδειξθσ των ςτοιχείων τθσ φυςικισ και 

πολιτιςμικισ προςωπικότθτασ του κακζκαςτα χϊρου. 

 

Αναφορικά με τθ χωρικι διάρκρωςθ των βαςικϊν δικτφων μεταφορικισ υποδομισ ςτθν 

περιοχι μελζτθσ προτείνεται: 

 

Σχετικά με τισ χερςαίεσ μεταφορζσ, το οδικό δίκτυο διακρίνεται ςε δφο λειτουργικζσ 

κατθγορίεσ: 1) ςε διευρωπαϊκό και διαπεριφερειακό δίκτυο, και 2) ςε περιφερειακό. Σε 

επίπεδο διευρωπαϊκοφ και διαπεριφερειακοφ οδικοί δικτφου θ ολοκλιρωςθ του Βόρειου 

Οδικοφ Άξονα Κριτθσ (Β.Ο.Α.Κ.) από Καςτζλι Κιςςάμου ζωσ Σθτεία (με τθν παράκαμψι τθσ 

προσ Ρετρά), με τθν κατάλλθλθ διατομι ανά οδικό τμιμα, δθλαδι τετράιχνθ διατομι με 

μεςαία διαχωριςτικι νθςίδα, εκτόσ των ορεινϊν και των καταλθκτικϊν τμθμάτων που 

διατθροφνται με βελτιωμζνθ χάραξθ, ςε δίιχνθ διατομι και με ΛΕΑ. 

Το περιφερειακό οδικό δίκτυο ζχει ςχεδιαςτεί ϊςτε να υπθρετεί τθ διαςφνδεςθ με το 

διευρωπαϊκό και διαπεριφερειακό οδικό δίκτυο και με τουσ δευτερεφοντεσ περιφερειακοφσ 

πόλουσ (ζδρεσ Καλλικράτειων Διμων) τόςο μεταξφ τουσ όςο και με τουσ πρωτεφοντεσ και 

δευτερεφοντεσ εκνικοφσ πόλουσ, τα λιμάνια διεκνοφσ ι διαπεριφερειακισ εμβζλειασ, τα 

αεροδρόμια του νθςιοφ και τουσ ςθμαντικότερουσ πόλουσ ζλξθσ περιβαλλοντικοφ ι 

πολιτιςτικοφ ενδιαφζροντοσ. Για όλεσ τισ νζεσ οδικζσ ςυνδζςεισ, οποιαςδιποτε λειτουργικισ 

κατθγορίασ, λαμβάνεται μζριμνα ϊςτε οι χαράξεισ τουσ να βρίςκονται ςε αρκετι απόςταςθ 

από τισ παραλιακζσ ηϊνεσ, θ ςφνδεςθ με τισ οποίεσ προτείνεται ςυςτθματικά να γίνεται με 

εγκάρςιο ςυλλεκτιριο δίκτυο, όπωσ άλλωςτε προβλζπεται και ςτθν Οδθγία για τον παράκτιο 

χϊρο. Επίςθσ λαμβάνεται μζριμνα ςτο ςχεδιαςμό ϊςτε να προβλζπονται υποδομζσ 

εναλλακτικϊν καυςίμων. Στο περιφεριακό δίκτυο και ςυγκεκριμζνα ςτο δευτερεφον δίκτυο 

ενδοπεριφερειακισ ςθμαςίασ εντάςςεται θ οδικι ςφνδεςθ Κίςςαμοσ - Αμυγδαλοκεφάλι - 

Ζλοσ - Βλάτοσ – Κίςςαμοσ. 

Σε επιπεδο καλάςςιων μεταφορϊν προωκείται θ αξιοποίθςθ των ςθμαντικϊν επενδφςεων οι 

οποίεσ πραγματοποιικθκαν ςτα λιμάνια, τισ μαρίνεσ και τα αλιευτικά καταφφγια τθσ Κριτθσ 

με τθ λειτουργικι ιεράρχθςθ του ρόλου τουσ, τθν αιςκθτικι τουσ αναβάκμιςθ ωσ πυλϊν 

ειςόδου τθσ νιςου και τθν ςυμπλιρωςι τουσ με ανάλογεσ υποδομζσ. Ο λιμζνασ Καςτελίου 

εντάςςεται ςτα λιμάνια εκνικισ ςθμαςίασ (διαπεριφερειακισ εμβζλειασ) με επιβατικι και 

εμπορευματικι λειτουργία.  
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Σε επίπεδο χωρικισ διάρκρωςθσ, εξειδίκευςθσ και ςυμπλθρωματικότθτασ των 

παραγωγικϊν δραςτθριοτιτων κεςμοκετοφνται οι κάτωκι περιοχζσ ανάπτυξθσ: 

Α. Ρεριοχζσ ανάπτυξθσ γεωργίασ και λοιποφ πρωτογενοφσ τομζα 

Με ςτόχο τθν ενίςχυςθ τθσ παραγωγισ προϊόντων υψθλισ ποιότθτασ, και τθν προςταςία τθσ 

γεωργικισ γθσ, το ςφνολο αυτισ χαρακτθρίηεται ωσ περιοχι αναηιτθςθσ «γεωργικισ γθσ 

πρϊτθσ προτεραιότθτασ» και δίνεται κατεφκυνςθ ςτα υποκείμενα επίπεδα ςχεδιαςμοφ για 

τον ακριβζςτερο γεωγραφικό ι άλλο προςδιοριςμό τθσ. Επιδιϊκεται θ ςταδιακι ςτροφι τθσ 

παραγωγισ προσ γεωργο-περιβαλλοντικά / βιολογικά προϊόντα υψθλισ ποιότθτασ, με τθν 

αξιοποίθςθ των ςυγκριτικϊν πλεονεκτθμάτων και τθσ ποικιλίασ των μικροκλιμάτων κάκε 

περιοχισ, με πρόςκετο επιχείρθμα, εκτόσ από τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ, ότι 

αυξάνεται θ προςτικζμενθ αξία των προϊόντων. 

Αντιμετωπίηονται αποτελεςματικά οι επιπτϊςεισ από τθν εκτεταμζνθ χωρικά γεωργικι 

δραςτθριότθτα, θ οποία όπωσ αςκείται ζωσ ςιμερα - με υπερβολικι ζωσ αλόγιςτθ χριςθ 

λιπαςμάτων, φυτοφαρμάκων και απολυμαντικϊν, με προϊκθςθ των κερμοκθπίων και των 

υποτροπικϊν, με όρουσ που επιβάλλουν υπερβολικι κατανάλωςθ ποςοτιτων νεροφ - 

αποτελεί από τισ ςοβαρότερεσ αιτίεσ υποβάκμιςθσ του περιβάλλοντοσ, με επιπτϊςεισ ςτθν 

υγεία του πλθκυςμοφ και ςτουσ αποδζκτεσ. 

Ρροωκείται, με κατευκυντιριο άξονα τθν παραγωγι ποιοτικοφ προϊόντοσ και τελικό ςτόχο τθ 

ςτιριξθ του ειςοδιματοσ του αγρότθ, θ περαιτζρω επζκταςθ ςε νζεσ ηϊνεσ των εκτάςεων με 

αρδευτικά δίκτυα, τα οποία ςυναντϊνται κατά κανόνα ςτισ ιδιαίτερα παραγωγικζσ εφφορεσ 

πεδινζσ και ςχεδόν πάντα ςτισ παραλιακζσ περιοχζσ τθσ Κριτθσ. Αντιμετωπίηονται 

αποτελεςματικά, με τθ χριςθ πρόςφορων μεκόδων εξυγίανςθσ των εδαφϊν, οι επιπτϊςεισ 

από τισ δυναμικζσ καλλιζργειεσ υπό κάλυψθ, που βρίςκονται χωρικά ςε ςχετικά εντοπιςμζνεσ 

ενότθτεσ - κυρίωσ περιοχζσ Λεράπετρασ, Τυμπακίου, Ραλαιόχωρασ/ Κουντοφρασ και 

Φαλάςαρνασ-, όπου θ μόλυνςθ του εδάφουσ και θ ρφπανςθ ςτουσ αποδζκτεσ ζχει 

ςοβαρότατεσ επιπτϊςεισ ςτθν υγεία του πλθκυςμοφ και ςτουσ αποδζκτεσ. Από τα υποκείμενα 

επίπεδα ςχεδιαςμοφ λαμβάνεται ειδικι μζριμνα, με μζτρα και προτάςεισ χωρικοφ 

χαρακτιρα, για τθν προςταςία τθσ γεωργικισ γθσ και τθν αποφυγι ςυγκροφςεων μεταξφ των 

χριςεων «καλλιζργειεσ υπό κάλυψθ» και «οικιςτικό περιβάλλον, τουριςμόσ - 

παρακεριςμόσ». 

Ρροςδιορίηονται χωρικά και κεςμοκετοφνται, ηϊνεσ ελεγχόμενθσ βόςκθςθσ και 

εναλλαςςόμενθσ βόςκθςθσ, αντιμετωπίηεται θ υπερβόςκθςθ από τθν κτθνοτροφικι 

δραςτθριότθτα τθσ αιγοπροβατοτροφίασ. Από τα υποκείμενα επίπεδα ςχεδιαςμοφ 

χωροκετοφνται ηϊνεσ αναηιτθςθσ «κτθνοτροφικισ γθσ πρϊτθσ προτεραιότθτασ», όπου κα 
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μπορεί να καλλιεργοφνται και κτθνοτροφικά φυτά. Συγχρόνωσ, επιδιϊκεται από τα 

υποκείμενα επίπεδα ςχεδιαςμοφ χωρικι ςυγκζντρωςθ τθσ ςταβλιςμζνθσ Κτθνοτροφίασ μζςω 

του εργαλείου των Κτθνοτροφικϊν Ράρκων. 

Επιδιϊκεται θ ανάπτυξθ - που ςιμερα είναι ιδιαίτερα περιοριςμζνθ - των δραςτθριοτιτων 

τθσ παραδοςιακισ αλιείασ (μζςω και τθσ ζνταξισ τθσ ςτο εμπλουτιςμζνο τουριςτικό προϊόν), 

όςο και των υδατοκαλλιεργειϊν με περιβαλλοντικά ςυμβατζσ μεκόδουσ (μζςω τθσ 

παραγωγισ ποιοτικϊν προϊόντων για τισ ανάγκεσ τθσ δραςτθριότθτασ εςτίαςθσ), με 

διαςφάλιςθ χωρικισ ςυμβατότθτασ με τισ άλλεσ χριςεισ, διότι μποροφν να αποτελζςουν 

χριςιμουσ κρίκουσ ςτθν αλυςίδα αφξθςθσ τθσ τοπικισ προςτικζμενθσ αξίασ. 

Β. Ρεριοχζσ ανάπτυξθσ βιομθχανίασ – βιοτεχνίασ. 

Επιδιϊκεται θ πολιτικι χωρικισ ςυγκζντρωςθσ για τθν άςκθςθ τθσ δραςτθριότθτασ, για 

λόγουσ λειτουργικοφσ και λόγουσ αναβάκμιςθσ του περιβάλλοντοσ. Από τα υποκείμενα 

επίπεδα ςχεδιαςμοφ προωκοφνται ενζργειεσ και μζτρα, ϊςτε το ςφνολο των υποδοχζων να 

μεταςχθματιςτεί ςταδιακά ςε Επιχειρθ- Ταυτόχρονα, λαμβάνονται δραςτικά μζτρα και 

προωκοφνται ενζργειεσ, προκειμζνου να μετεγκαταςτακοφν οι διάςπαρτεσ μονάδεσ εντόσ 

υφιςτάμενων και νζων ματικά Ράρκα τφπου Β. υποδοχζων «οργανωμζνθσ μεταποιθτικισ 

δραςτθριότθτασ» κακϊσ και εντόσ κεςμοκετθμζνων από ΓΡΣ/ ΣΧΟΟΑΡ βιομθχανικϊν ηωνϊν. 

Οριςτικοποιοφνται οι ηϊνεσ για τθν μετεγκατάςταςθ ι και εγκατάςταςθ των επικίνδυνων και 

οχλουςϊν μονάδων, φυςικά με διαχείριςθ των αποβλιτων τουσ με τουσ προςφορότερουσ 

περιβαλλοντικοφσ όρουσ. Για τθν εξυπθρζτθςθ τθσ κακοριςτικισ ςθμαςίασ για τθν Κριτθ 

ςυμπλθρωματικότθτα του αγροτικοφ τομζα παραγωγισ και τθσ μεταποίθςθσ των προϊόντων 

του, επιδιϊκεται θ περαιτζρω ανάπτυξθ παραγωγικϊν και επιχειρθματικϊν πρωτοβουλιϊν 

νομικϊν προςϊπων του ευρφτερου δθμόςιου τομζα και ιδιωτϊν, για τθ δθμιουργία, είτε 

ςυμπλθρωματικϊν ςτουσ υφιςτάμενουσ, είτε νζων υποδοχζων, εντόσ των οποίων 

προβλζπεται να οργανωκεί ςυνολικά θ μεταποιθτικι δραςτθριότθτα. Από τα υποκείμενα 

επίπεδα ςχεδιαςμοφ προωκοφνται ενζργειεσ και μζτρα, ϊςτε το ςφνολο των υποδοχζων να 

μεταςχθματιςτεί ςταδιακά ςε Επιχειρθματικά Ράρκα τφπου Γ. 

Γ. Ρεριοχζσ ανάπτυξθσ του τριτογενοφσ τομζα 

Οι ςθμαντικζσ δραςτθριότθτεσ του τριτογενοφσ τομζα, πλθν τθσ δραςτθριότθτασ του 

τουριςμοφ, αςκοφνται αποκλειςτικά ςτισ «ευρείεσ ηϊνεσ ανάπτυξθσ αςτικϊν 

δραςτθριοτιτων» με τθν ευρεία ζννοια. Επιδιϊκεται να καταρτιςτοφν από τισ αρμόδιεσ 

περιφερειακζσ και δθμοτικζσ υπθρεςίεσ προγράμματα για ποιοτικζσ παρεμβάςεισ 

αναπλάςεων και αναβάκμιςθσ του αςτικοφ και του περιαςτικοφ χϊρου και να 

χρθματοδοτθκοφν αναλόγωσ. 



ΓΕΝΙΚΟ ΡΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΘΜΟΥ ΚΙΣΑΜΟΥ (Δ.Ε. Κιςάμου, Δ.Ε. Μθκφμνθσ) 

28 

 

Ρ.1.1.2 Βαςικζσ Αρχζσ προτεινόμενου προτφπου χωρικισ ανάπτυξθσ 

 

Για τθν διατφπωςθ τθσ τελικισ πρόταςθσ αξιολογικθκε το μοντζλο οικιςτικισ οργάνωςθσ 

«ανοιχτισ πόλθσ» ενϊ ςυντάχκθκε ςχετικά και Swot Analysis ςτο πλαίςιο προςδιοριςμοφ των 

αδφνατων και δυνατϊν ςθμείων τθσ περιοχισ μελζτθσ και αντίςτοιχα των ευκαιριϊν και 

απειλϊν που απορρζουν από αυτά. 

 

Ρίνακασ Ρ.1.1.2-1: «Swot  Analysis» 

ΡΛΕΟΝΕΚΤΘΜΑΤΑ ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ 
 Εντάςςεται ςτον κφριο (βόρειο) αναπτυξιακό 

άξονα τθσ Κριτθσ και διαςχίηεται από το ΒΟΑΚ 
(αυτοκινθτόδρομοσ) ςτο βόρειο τμιμα του. 

  Φπαρξθ "κεντρικότθτασ" με λειτουργία του 
ιςχυροφ, για τθ περιοχι μελζτθσ, "οικιςτικοφ" 
κζντρου του Καςτελίου, με ςυγκζντρωςθ  
λειτουργιϊν εμπορίου/αναψυχισ ςτθν Κίςαμο  

 Άμεςθ γειτνίαςθ τθσ τζωσ ζδρασ τθσ Δ.Ε. 
Μθκφμνθσ (Δραπανιάσ) με τθν ζδρα του ενιαίου 
Διμου Κιςάμου, το Καςτζλι όπου καταγράφεται 
ζντονθ ςυγκζντρωςθ  λειτουργιϊν εμπορίου / 
αναψυχισ αλλά και διοικθτικϊν εξυπθρετιςεων  

 Τα αξιόλογα προςτατευόμενα οικοςυςτιματα – 
φυςικά τοπία «Natura 2000» τθσ περιοχισ μελζτθσ 
αλλά και τα μθ προςτατευόμενα που είναι όμωσ 
αξιόλογα ωσ τοπία ιδιαίτερθσ αιςκθτικισ, 
περιβαλλοντικισ, γεωλογικισαξίασ 

 Το βόρειο, δυτικό /παραλιακό τμιμα τθσ περιοχισ 
μελζτθσ αποτελεί το κζντρο τθσ παράκτιασ ηϊνθσ 
τουριςμοφ/παρακεριςμοφ και διακζτει αξιόλογεσ 
ακτζσ κολφμβθςθσ ενϊ λειτουργεί ωσ τουριςτικόσ 
προοριςμόσ μεγάλθσ εμβζλειασ, περιοχι 
αναψυχισ τθσ ευρφτερθσ περιοχισ και περιοχι 
βϋ/παρακεριςτικισ κατοικίασ 

 Ρεδινό τμιμα τθσ Δθμοτικισ Ενότθτασ 
εντάςςεταιςτθ ηϊνθ γεωργικισ γθσ αϋ 
προτεραιότθτασ τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ 
Νομοφ, που αρδεφεται ςυςτθματικά, παράγει 
κυρίωσ λάδικαι κθπευτικά υπό κάλυψθ 

 Το ορεινό τμιμα αποτελεί τον «ςφνδεςμο» μεταξφ 
παραλίασ και ευρφτερθσ οροςειράσ των Λευκϊν 
Ορζων, διατθρεί τθν αυκεντικότθτα του, ςε ηϊνεσ 
φυςικισ βλάςτθςθσ οικολογικά ςθμαντικζσ. 

 Φπαρξθ παραδοςιακϊν ελαιϊνων με το 
χαρακτθριςτικό τοπίο που δθμιουργοφν. 

 Ενδιαφζρουςα πολιτιςτικι φυςιογνωμία τθσ 
περιοχισ. 

 Λςχνι μάηα οικιςτικοφ δικτφου ςυγκριτικά με το 
ςφνολο τθσ ζκταςθσ τθσ περιοχισ μελζτθσ, 
ςτοιχείο που μειϊνει τθν πυκνότθτα του 
πλθκυςμοφ ςε ςυνάρτθςθ με τον αγροτικό 
χαρακτιρα.  

 Θ διάςπαρτθ δόμθςθ, κατά μικοσ του ΒΟΑΚ όπου 
καταγράφεται διαςπορά, εκτόσ ςχεδίου, 
παραγωγικϊν δραςτθριοτιτων (κτθνοτροφικζσ 
μονάδεσ, ελαιοτριβεία, μεταποίθςθ αγροτικϊν 
προϊόντων, λοιπζσ βιοτεχνίεσ κ.λ.π.) αλλά και 
τουριςτικϊν μονάδων. 

 Ζλλειψθ ιςχυροφ  "οικιςτικοφ" κζντρου εντόσ των 
ορίων τθσ Δ.Ε.  Μθκφμνθσ με αποτζλεςμα τθν 
πλιρθ εξάρτθςθ των οικιςμϊν από το Καςτζλι 

 Θ ζλλειψθ οργανωμζνων υποδοχζων 
μεταποιθτικϊν μονάδων και μονάδων για τθν 
περεταίρω ανάπτυξθ του δευτερογενοφσ τομζα 
και ειδικότερα τθσ μεταποίθςθσ των παραγομζνων 
αγροτικϊν και κτθνοτροφικϊν προϊόντων 
(τυποποίθςθ, προϊόντα ονομαςίασ προζλευςθσ 
κ.ά.) 

 Θ ζλλειψθ υποδοχζων κτθνοτροφικϊν 
εγκαταςτάςεων, οι οποίεσ ζχουν αναπτυχκεί 
άναρχα ςτον περιαςτικό και εξωαςτικό χϊρο 

 Θ ελλιπισ προςταςία και ανάδειξθ – αξιοποίθςθ 
των αρχαιολογικϊν χϊρων και μνθμείων με 
ενςωμάτωςι τουσ ςε ευρφτερα αρχαιολογικά – 
πολιτιςτικά δίκτυα και διαδρομζσ και με 
δθμιουργία πολιτιςτικισ υποδομισ. 

 Θ οπτικι ρφπανςθ από εγκαταλελειμμζνεσ 
μεταποιθτικζσ μονάδεσ (εργοςτάςιο 
ςυνεταιριςμοφ ςτα Βιγλιά, ςυςκευαςτιριο – 
οινοποιείο εντόσ του ιςτοφ του Καςτελίου, 
οινοποιείο ςτθν περιοχι του Αγ. Γεωργίου), κακϊσ 
και τα κερμοκιπια ςτθν ευρφτερθ περιοχι τθσ 
Φαλάςαρνασ 

 Θ ζλλειψθ ςχεδιαςμζνων υποδομϊν εναλλακτικϊν 
μορφϊν τουριςμοφ –αναψυχισ με κζντρο βάρουσ 
τθ φφςθ, με ςκοπό τθν ανάδειξθ – αξιοποίθςθ των 
υψθλισ αξίασ φυςικϊν οικοςυςτθμάτων του 
ορεινοφ χϊρου. 

 Θ ςφγκρουςθ χριςεων γθσ με αιχμι τθν ανάπτυξθ 
οχλουςϊν δραςτθριοτιτων ςτο παραλιακό 
μζτωπο και πλθςίον τουριςτικϊν/παρακεριςτικϊν 
περιοχϊν  

 Θ μθ προβολι και αξιοποίθςθ του Λιμζνα 
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Καβονθςίου  

 Θ μθ φπαρξθ υποδομϊν ελλιμενιςμοφ ςτο λιμζνα 
τθσ νιςου Γραμβοφςασ 

 Θ μθ νομιμοποίθςθ των τριϊν αλιευτικϊν 
καταφυγίων 

 Θ μθ φπαρξθ παρακαμτιριασ οδοφ ςτο φψοσ τθσ 
πόλθσ τθσ Κιςάμου 

ΕΥΚΑΙΙΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΙ/ΑΡΕΙΛΕΣ 
 Ο αναβακμιςμζνοσ ρόλοσ του λιμζνα Κιςάμου και 

οι προκφπτουςεσ ςυνζργειεσ που διαχζονται ςτο 
ςφνολο του Διμου  

 Θ επάρκεια χωρθτικότθτασ των οικιςμϊν, γεγονόσ 
που επιτρζπει τθν ανάπτυξθ οικιςτικισ δυναμικισ, 
χωρίσ ανάλωςθ του γεωργικοφ τοπίου και των 
φυςικϊν πόρων. 

 Οι δυνατότθτεσ βελτίωςθσ των υπθρεςιϊν και 
κοινωνικϊν υποδομϊν του οικιςτικοφ δικτφου του 
Διμου, λόγω εγγφτθτασ με τα Χανιά με χριςεισ 
τοπικοφ και υπερτοπικοφ επιπζδου  

 Θ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ/λειτουργικότθτασ του 
παραλιακοφ χϊρου, μζςω τθσ ορκολογικισ 
οργάνωςθσ των χριςεων γθσ. 

 Το κετικό, περιβαλλοντικά, ιςοηφγιο γθσ ςτθν 
κατανομι των χριςεων εδάφουσ, με κυριαρχία 
του αγροτικοφ και του θμιορεινοφ τοπίου, με 
ςθμαντικά φυςικά οικοςυςτιματα, γεγονόσ που 
του προςδίδει ιδιαίτερα οικολογικά και 
οικονομικά ςυγκριτικά πλεονεκτιματα. 

 Θ ανάπτυξθ εναλλακτικϊν μορφϊν οικολογικοφ 
τουριςμοφ (περιπατθτικόσ, αγροτουριςμόσ, κ.λπ.), 
μζςα από τθ λειτουργικι διαςφνδεςθ των 
αξιόλογων περιοχϊν τθσ Δ.Ε. Μθκφμνθσ (π.χ. 
Τοπολιανό φαράγγι, οικιςμόσ Ροταμίδα κλπ) με 
τουσ κεντρικοφσ πολιτιςτικοφσ πυρινεσ  τθσ Δ.Ε. 
Κιςάμου ιτοι τθν Ρολλυρινια, το Σθρικαριανό 
φαράγγι, το μονοπάτι Ε4  κλπ. 

 Θ πολιτιςτικι φυςιογνωμία του Διμου με 
ςθμαντικά ίχνθ και πολιτιςτικά, αλλά και ιςτορικά 
τοπόςθμα από τθν αρχαιότθτα ζωσ και ςιμερα, 
γεγονόσ που ενκαρρφνει τθν ζνταξθ τθσ περιοχισ 
ςε ευρφτερεσ πολιτιςτικζσ διαδρομζσ. 

 Θ ελλιπισ ανάδειξθ και οργάνωςθ του οικιςτικοφ 
δικτφου  

  Θ ςυνεχισ μείωςθ του πλθκυςμοφ διαχρονικά 
από το 1991 ζωσ και το 2011 

 Θ υποβάκμιςθ/ τθσ παραλιακισ τουριςτικισ ηϊνθσ 
- ςυγκροφςεισ χριςεων γθσ μζςα από τθν 
ανάπτυξθ αςφμβατων μεταξφ τουσ λειτουργιϊν 

 Θ εγκατάλειψθ του θμιορεινοφ – ορεινοφ 
τμιματοσ τθσ Δ.Ε.Κιςάμου και θ πλθκυςμιακι του 
αποψίλωςθ 

 Υποβάκμιςθ του φυςικοφ περιβάλλοντοσ με 
προςπάκεια ανάπτυξθσ δραςτθριοτιτων ζξω από 
τισ προβλεπόμενεσ από ιδθ εκπονθκείςεσ 
χωροταξικζσ ι ειδικζσ περιβαλλοντικζσ μελζτεσ 

 Υποβάκμιςθ τθσ γεωργικισ γθσ αϋ προτεραιότθτασ 
από τθν αλόγιςτθ «εκτόσ ςχεδίου» δόμθςθ αϋ και 
(κυρίωσ) βϋ κατοικίασ. 

 

 

Στο πλαίςιο εναρμονιςμοφ με τα προαναφερόμενα κεςμικά πλαίςια και μετά από τθν 

αξιολόγθςθ των παραμζτρων που επθρεάηουν το ςχεδιαςμό και κακορίηουν τισ ςτρατθγικζσ 

κατευκφνςεισ του, διατυπϊνεται θ παροφςα πρόταςθ χωρικισ ανάπτυξθσ τθσ περιοχισ 

μελζτθσ. Ο χαρακτιρασ τθσ χωρικισ οργάνωςθσ είναι ςτρατθγικόσ, υποςτθρίηει 

ολοκλθρωμζνο πρόγραμμα πολυτομεακϊν παρεμβάςεων προβλζποντασ ςθμειακζσ 

εξειδικεφςεισ ανάλογα με παρατθροφμενεσ τάςεισ ι δθμιουργοφμενεσ ευκαιρίεσ. Ζρχεται δε 

ςε απόλυτθ εναρμόνιςθ με τισ κυρίαρχεσ επιδιϊξεισ τθσ πρόςφατα εγκεκριμζνθσ 

Ανακεϊρθςθσ του Ρεριφερειακοφ Χωροταξικοφ Ρλαιςίου τθσ Ρεριφζρειασ Κριτθσ (ΦΕΚ 

260/ΑΑΡ/2017). Τζλοσ, το ςφνολο των προτάςεων που κα διατυπωκοφν ανταποκρίνονται ςε 
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ζνα "ρεαλιςτικό" ςενάριο που προκφπτει ωσ ενδιάμεςθ αναπτυξιακι κατεφκυνςθ 

προγραμματιςμοφ και ςχεδιαςμοφ.  

 

Ραρακάτω κακορίηονται οι βαςικοί ςτόχοι και κατευκφνςεισ χωρικισ ανάπτυξθσ τθσ περιοχισ 

μελζτθσ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ επικρατοφςεσ τάςεισ, τισ κατευκφνςεισ από υπερκείμενα 

επίπεδα ςχεδιαςμοφ και τα ςυγκριτικά πλεονεκτιματα του ενδογενοφσ παραγωγικοφ 

δυναμικοφ, των φυςικϊν υποδοχζων και των ανκρϊπινων πόρων. 

 

Οι βαςικοί ςτόχοι τθσ πρόταςθσ διαμορφϊνονται ωσ εξισ: 

 Θ ορκολογικι κατανομι και ςυςχζτιςθ των χριςεων γθσ 

 Ο κακοριςμόσ ορίων ανάπτυξθσ ςυμβατϊν με τθν αειφορία 

 Θ βελτίωςθ τθσ τεχνικισ και κοινωνικισ υποδομισ 

 Θ βελτίωςθ τθσ λειτουργικότθτασ και τθσ φυςιογνωμίασ των οικιςμϊν 

 Θ εξαςφάλιςθ όρων και υποδομϊν για τθν πρόλθψθ και ελαχιςτοποίθςθ των 

ςυνεπειϊν από φυςικζσ καταςτροφζσ 

 Θ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ  

 Θ διερεφνθςθ και ο κακοριςμόσ  περιοχϊν ειδικισ προςταςίασ που δεν πρόκειται να 

πολεοδομθκοφν αλλά καιπεριοχϊν  πζριξ των οικιςμϊν, για τισ οποίεσ απαιτείται 

προςταςία.  

 Θ διερεφνθςθ και ο κακοριςμόσ περιοχϊν που χρειάηονται ανάπλαςθ ι αναμόρφωςθ, 

ο τυχόν κακοριςμόσ περιοχϊν προσ πολεοδόμθςθ, περιοχϊν εγκατάςταςθσ 

αναπτυξιακϊν δραςτθριοτιτων πρωτογενοφσ – δευτερογενοφσ τομζα  αλλά και 

τουριςτικϊν ηωνϊν. 

 Ο ζλεγχοσ και περιοριςμόσ τθσ οικιςτικισ εξάπλωςθσ (κατά κφριο λόγο ςτθν ζδρα του 

Διμου το Καςτζλι), ο κακοριςμόσ περιοχϊν που χρειάηονται ανάπλαςθ ι 

αναμόρφωςθ, κακϊσ και ο οριςμόσ ηωνϊν ειδικισ ενίςχυςθσ (Η.Ε.Ε.), ο κακοριςμόσ 

περιοχϊν προσ πολεοδόμθςθ, περιοχϊν εγκατάςταςθσ αναπτυξιακϊν 

δραςτθριοτιτων α’γενοφσ – β’γενοφσ τομζα (όπωσ παραγωγικό - επιχειρθματικό 

πάρκο), τουριςτικϊν ηωνϊν. 

 

Ραράλλθλα, βαςικζσ κατευκφνςεισ χωρικισ ανάπτυξθσ τθσ περιοχισ μελζτθσ, αποτελοφν οι 

εξισ: 
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 Ενδυνάμωςθ του αςτικοφ ιςτοφ με αιχμι τθν διοικθτικι ζδρα του ενιαίου Διμου, το 

Καςτζλι και δευτερευόντωσ τθν λειτουργικι και εμπορικι εδυνάμωςθ τθσ παλιάσ 

ζδρασ τθσ Δ.Ε. Μθκφμνθσ, του οικιςμοφ του Δραπανιά. 

 Ενίςχυςθ τθσ εςωτερικισ οικιςτικισ δικτφωςθσ και του λοιποφ οκιςτικοφ δικτφου τθσ 

ενδοχϊρασ. 

 Ρροςταςία – διαφφλαξθ τθσ γεωργικισ γθσ. 

  Οργάνωςθ τθσ κτθνοτροφίασ.  

 Ρροςταςία και ανάδειξθ των αρχαιολογικϊν χϊρων και μνθμείων με μεγιςτοποίθςθ 

των μζτρων ενςωμάτωςθσ ςε δίκτυα ενιαίων φυςικϊν και πολιτιςτικϊν διαδρομϊν. 

 Ρροςταςία, ανάδειξθ και ολοκλθρωμζνθ διαχείριςθ του φυςικοφ περιβάλλοντοσ. 

 Ανάπτυξθ ιπιων – εναλλακτικϊν μορφϊν τουριςμοφ. 

 Ρολεοδομικι εξυγίανςθ και αναβάκμιςθ του δομθμζνου περιβάλλοντοσ ςτο 

παραλιακό μζτωπο αλλά και ςτθν ζδρα του Διμου, το Καςτζλλι 

 Οργάνωςθ δικτφου θμιορεινϊν οικιςμϊν και δικτφωςθ με τουσ αντίςτοιχουσ 

ορεινοφσ/θμιορεινοφσ τθσ γειτονικισ Δ.Ε. Κιςάμου  

 Μορφολογικι ανάδειξθ αξιόλογων και ενδιαφερόντων οικιςμϊν μζςα από τθν 

διαδικαςία κιρυξθσ οικιςμϊν ωσ παραδοςιακϊν αλλά και τθν ενδυνάμωςθ του ιςτοφ 

με διαδικαςίεσ αναπλάςεων 

 

Με βάςθ τισ παραπάνω αρχζσ και κατευκφνςεισ, διατυπϊνονται οι προτεινόμενεσ 

παρεμβάςεισ ανά κεματικι ενότθτα ζτςι όπωσ τισ επεξεργάςτθκε θ ομάδα μελζτθσ. 

 

I. ΧΩΟΤΑΞΛΚΕΣ – ΡΟΛΕΟΔΟΜΛΚΕΣ ΥΚΜΛΣΕΛΣ 

 Ανάδειξθ τθσ πόλθσ του Καςτελίου ςε ζναν ιςχυρό οικιςτικό πόλο – 6ου επιπζδου 

ενιςχυμζνου εντόσ τθσ Ρ.Ε. Χανίων ςφμφωνα και με τισ κατευκφνςεισ του υπό 

επικαιροποίθςθ ΡΡΣΧΑΑ Κριτθσ. 

 Ανακεϊρθςθ του ςχεδίου πόλθσ του Καςτελίου, για λόγουσ όρων δόμθςθσ, χριςεων, 

ςυνάφειασ επάλλθλων διαταγμάτων κλπ (λόγω τθσ μθ υλοποίθςθσ του ρυμοτομικοφ 

ςχεδίου ςτθν πόλθ τθσ Κιςάμου και τον μθ ολοκλθρωμζνο πολεοδομικό ςχεδιαςμό). 

 Ρροςδιοριςμόσ χριςεων γθσ και όρων και περιοριςμϊν δόμθςθσ  

 Ρροτάςεισ επεκτάςεων νζων οικιςτικϊν υποδοχζων και τουριςτικϊν ηωνϊν 

 Ρροτεινόμενεσ πολεοδομιςεισ οριοκετθμζνων οικιςμϊν 

 Ρρόταςθ οριοκζτθςθσ οικιςμϊν τθσ Δ.Ε. Κιςάμου  

 Οριοκζτθςθ περιοχϊν ελζγχου και περιοριςμοφ δόμθςθσ (ΡΕΡΔ) 
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 Οριοκζτθςθ περιοχϊν ειδικισ προςταςίασ (ΡΕΡ) 

 Ζλεγχοσ και περιοριςμόσ τθσ δόμθςθσ ςτισ εκτόσ ςχεδίου περιοχζσ, πλθν των 

υποδομϊν που εξυπθρετοφν τισ καλλιζργειεσ.   

 Μζριμνα για τθν υλοποίθςθ των Μελετϊν Μορφολογικϊν Κανόνων Δόμθςθσ και 

Αρχιτεκτονικισ, όπωσ πραγματοποιείται από τθν κεντρικι διοίκθςθ (ΥΡΕΝ). 

 Υλοποίθςθ προγραμμάτων ολοκλθρωμζνων αναπλάςεων (προγραμματιςμόσ-

ιεράρχθςθ) ςτθν παλιά ζδρα τθσ Δ.Ε. Μθκφμνθσ, τον Δραπανιά, ςτθν ζδρα του Διμου, 

το Καςτζλλι αλλά και ςε άλλουσ οικιςμοφσ με ςτόχο τθν ανάκτθςθ τθσ ταυτότθτασ και 

φυςιογνωμίασ τουσ.  

 Ανάδειξθ των χϊρων πραςίνου, οι οποίοι επιδιϊκεται να προςαυξθκοφν με βάςθ τα 

πολεοδομικά ςτακερότυπα και με τισ αναπλάςεισ ςτισ παραρεμάτιεσ περιοχζσ, 

προςδίδοντασ ιδιαίτερθ ταυτότθτα και φυςιογνωμία (ειδικότερα ςτθν ζδρα του 

Διμου, το Καςτζλι). 

 Κθρφξεισ οικιςμϊν ωσ παραδοςιακοφσ 

 

II. ΡΕΛΒΑΛΛΟΝ 

 Ρροςταςία των τοπίων, των ακτϊν, των περιβαλλοντικά ευαίςκθτων και 

προςτατευόμενων περιοχϊν, οικςοςυςτθμάτων, δαςϊν, δαςικϊν εκτάςεων, 

περιοχϊν NATURA, ΤΛΦΚ, βιότοπων, υγροβιότοπων κλπ 

 Οριοκζτθςθ περιοχϊν ειδικισ προςταςίασ για τθ διατιρθςθ και ανάδειξθ του 

φυςικοφ και πολιτιςτικοφ περιβάλλοντοσ 

 Ρροςταςία των ρεμάτων και αναβάκμιςθ αυτϊν που βρίςκονται εντόσ οικιςμϊν ωσ 

ελεφκερων κοινοχριςτων χϊρων. 

 Ρροςταςία και ανάδειξθ των αρχαιολογικϊν χϊρων και μνθμείων με μζτρα 

ενςωμάτωςθσ ςε δίκτυα ενιαίων φυςικϊν και πολιτιςτικϊν διαδρομϊν. Βελτίωςθ τθσ 

υπάρχουςασ πολιτιςτικισ υποδομισ για τθν προβολι και ανάδειξθ τθσ ιςτορικισ 

ταυτότθτασ τθσ περιοχισ και τθν προςζλκυςθ ςυναφϊν δραςτθριοτιτων, με ιδιαίτερθ 

ζμφαςθ εντόσ τθσ πόλθσ του Καςτελίου. 

 Ραρεμβάςεισ αειφορικισ διαχείριςθσ φυςικϊν πόρων (νερό, γεωργικι γθ, δαςικζσ 

εκτάςεισ κ.α.) 
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III. ΛΕΑΧΘΣΘ ΟΛΚΛΣΤΛΚΟΥ ΔΛΚΤΥΟΥ 

 Άρςθ τθσ απομόνωςθσ των «περιφερειακϊν» οικιςμϊν που κακορίηεται από τθν 

απόςταςι τουσ από τθν ζδρα του Διμου και αναβάκμιςθ των υφιςτάμενων τεχνικϊν 

υποδομϊν ϊςτε να επιτευχκεί μεςοπρόκεςμα θ ςυγκράτθςθ του πλθκυςμοφ. 

 Λςόρροπθ και αλλθλζνδετθ ανάπτυξθ οικιςτικοφ, περι-οικιςτικοφ και αγροτικοφ 

χϊρου  

 Οργάνωςθ δικτφου θμιορεινϊν οικιςμϊν ιδιαίτερα ωσ προσ τα κατάλοιπα των 

οικιςτικϊν αποκεμάτων (ερείπια, εγκαταλελειμμζνα κτίρια κλπ) ςτθ βάςθ ανάδειξθσ – 

διατιρθςθσ οικιςτικϊν κυλάκων αρχιτεκτονικοφ – ιςτορικοφ ενδιαφζροντοσ κακϊσ 

και επιμζρουσ ςτοιχείων αξιόλογων οικιςμϊν (ενδιαφζροντα αρχιτεκτονικά ςφνολα 

και κτιριακό απόκεμα).  

 Αξιοποίθςθ του δικτφου για τθν τόνωςθ εναλλακτικϊν μορφϊν τουριςμοφ.  

 Υποςτιριξθ – αναβάκμιςθ των λειτουργιϊν υγείασ – παιδείασ – πολιτιςμοφ και 

εξυπθρζτθςθσ ςε οικιςμοφσ τθσ ενδοχϊρασ (υφιςτάμενων και ενδεχόμενα οριςμζνων 

νζων) με ςκοπό τθν ανάςχεςθ τθσ ροισ πλθκυςμοφ από τθν ενδοχϊρα προσ το αςτικό 

κζντρο και τθσ παράλλθλθσ ερθμοποίθςθσ. 

 Δικτφωςθ οικιςτικϊν ενοτιτων και ανάδειξθ κζντρων για τθν εξυπθρζτθςθ των 

ενοτιτων ςε επίπεδο κακθμερινϊν αναγκϊν.  

Λεράρχθςθ οικιςτικϊν κζντρων για διοικθτικζσ εξυπθρετιςεισ και υπθρεςίεσ 

εκπαίδευςθσ - υγείασ – πρόνοιασ. 

 Ρροτάςεισ κθρφξεων αξιόλογων/ενδιαφερόντων  οικιςμϊν κακϊσ και οικιςμϊν που 

εμπίπτουν ςε οριοκετθμζνεσ ηϊνεσ προςταςίασ – ανάδειξθσ περιβάλλοντοσ ωσ  

παραδοςιακϊν, πρόταςθ κινιτρων και αναπλάςεων για τθν ανάδειξι τουσ. 

Ειδικότερα προτείνονται για κιρυξθ ωσ παραδοςιακοί οι οικιςμοί: Ρολλυρινια, 

Καλυβιανι, Λουςακιζσ, Καλάκενεσ, Κάτω Ραλαιόκαςτρο, Γρθγοριανά, Γαλουβάσ, 

Φτερόλακα, Βλαςιανά, Ηαχαριανά - Σταυρουλιανά, Τςικαλαριά, Αηογυρά, Ριπεριανά, 

Καβοφςι τθσ Δ.Ε. Κιςάμου και οι οικιςμοί τθσ Δ.Ε. Μθκφμνθσ: όκκα, Κερά, 

Δραπανιάσ, Άνω Δραπανιάσ. 

  

IV. ΜΕΤΑΦΟΛΚΟ ΔΛΚΤΥΟ 

 Λεράρχθςθ του οδικοφ δικτφου  

 Ρρόβλεψθ τεχνικϊν ζργων ςε εντοπιςμζνα ςθμεία για τθν κυκλοφοριακι ρφκμιςθ 

των κζντρων των οικιςμϊν όπου απαιτείται 
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 Κυκλοφοριακι αποςυμφόρθςθ του κζντρου του Καςτελίου λόγω τθσ επικείμενθσ 

παράκαμψθσ του ΒΟΑΚ 

 

V. ΧΩΛΚΘ ΟΓΑΝΩΣΘ ΡΑΑΓΩΓΛΚΩΝ ΤΟΜΕΩΝ 

 Ρροςταςία – διαφφλαξθ γεωργικισ γθσ  

 Αναδιάρκρωςθ καλλιεργειϊν με ζμφαςθ ςτισ παραδοςιακζσ και οικολογικζσ 

καλλιζργειεσ (π.χ. ειδικι ελαιοπαραγωγι, αμπελοκαλλιζργειεσ – κιςςαμιϊτικο κραςί, 

προϊόντα ονομαςίασ προζλευςθσ), προβολι και τυποποίθςθ προϊόντων, πριμοδότθςθ 

βιοτεχνικϊν προϊόντων που μεταποιοφν τθ γεωργικι παραγωγι, ςε ςυνδυαςμό με 

τθν οικοτεχνία, χειροτεχνία αλλά και τον αγροτουριςμό, ενκάρρυνςθ νζων 

δυνατοτιτων πολυαπαςχόλθςθσ ςτθν φπαικρο. 

 Οργάνωςθ υπάρχουςασ αγροτικισ δραςτθριότθτασ καλλιεργειϊν οπωροκθπευτικϊν 

ςε μονάδεσ κερμοκθπίων ϊςτε να μθν εξαντλθκοφν οι πόροι αλλά και να μθν 

ζρχονται ςε αντίκεςθ με άλλεσ χριςεισ γθσ όπωσ ο τουριςμόσ (π.χ. περιοχι 

Φαλάςαρνασ). 

 Εκςυγχρονιςμόσ – αναβάκμιςθ τθσ υπάρχουςασ τουριςτικισ υποδομισ. Βελτίωςθ του 

τουριςτικοφ προϊόντοσ με τθν ανάπτυξθ εναλλακτικϊν μορφϊν τουριςμοφ 

(φυςιολατρικοφ, κρθςκευτικοφ, οικοτουριςμοφ, πολιτιςτικοφ κ.α.). 

 Εφαρμογι δράςεων, υλοποίθςθ ενεργειϊν και καταςκευι ζργων που κα αναδείξουν 

τισ περιοχζσ τουριςτικοφ ενδιαφζροντοσ με εξαςφάλιςθ όλων των λειτουργικϊν 

χϊρων και υπθρεςιϊν. 

 Ενίςχυςθ του δευτερογενοφσ τομζα με κακοριςμό περιοχισ οργανωμζνθσ ανάπτυξθσ, 

των ςχετικϊν με τθν μεταποίθςθ, παραγωγικϊν δραςτθριοτιτων.  

 Ενίςχυςθ του τριτογενοφσ τομζα, ιδιαίτερα από άποψθσ ςυντονιςμζνων και επαρκϊν 

ςχετικϊν υποδομϊν τθσ ζδρασ του Διμου. Μετεξζλιξι αυτισ ςε ζνα ςφγχρονο κζντρο, 

ικανό να διαδραματίςει ζναν αναβακμιςμζνο ρόλο ωσ κζντρο παροχισ διοικθτικϊν 

υπθρεςιϊν και εξυπθρετιςεων. 

 Οργανωμζνεσ κεςμοκετθμζνεσ ηϊνεσ για επιλεγμζνουσ παραγωγικοφσ κλάδουσ 

(μεταποίθςθ αγροτικϊν προϊόντων) 

 Ενιςχυμζνοσ ρόλοσ λιμζνα και πρόταςθ περαιτζρω ανάπτυξισ του 

 Λεραρχθμζνθ, χωρικά, διάχυςθ του τουριςμοφ ωσ αναπτυξιακοφ άξονα  

 Κεματικι ιεράρχθςθ του «τουριςτικοφ προϊόντοσ» με ζμφαςθ ςτον περιθγθτικό, 

περιπατθτικό και φυςιολατρικό τουριςμό, ςτο γαςτρονομικό και γενικότερα ςτον 

εναλλακτικό τουριςμό και ςτον αγροτουριςμό. 
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Το περιβάλλον και ο τουριςμόσ αποτελοφν χωρίσ αμφιβολία τισ παραμζτρουσ εκείνεσ που, 

από κοινοφ ςυνδυαηόμενεσ, κα πρζπει να κυριαρχοφν ςτισ δράςεισ κάκε αναπτυξιακισ 

πρωτοβουλίασ. Το περιβάλλον, και ιδιαίτερα το φυςικό, βρίςκεται ςε μια ςχζςθ 

αλλθλεξάρτθςθσ με τον τουριςμό, από τθ ςτιγμι που το πρϊτο προςελκφει τον δεφτερο. O 

βιϊςιμοσ τουριςμόσ που ςτοχεφει ςτθν αειφόρο ανάπτυξι χωρίσ κρίςεισ, αναδεικνφει 

καταρχιν το φυςικό περιβάλλον και επιπλζον ςυμβάλει ςτθν προςταςία του ανκρωπογενοφσ 

περιβάλλοντοσ με τθν ανάδειξθ τθσ ιςτορικισ και πολιτιςτικισ του φυςιογνωμίασ.  

 

Με τθν επίγνωςθ τθσ υφιςτάμενθσ οικιςτικισ πραγματικότθτασ, των επιμζρουσ ζντονων 

αναπτυξιακϊν προβλθμάτων του Διμου ςυνολικά, όπωσ περιγράφθκαν και ςτο Α’ Στάδιο, θ 

ομάδα μελζτθσ προςδιόριςε τισ παραπάνω βαςικζσ αρχζσ τθσ πρόταςθσ τθσ παροφςασ 

μελζτθσ. Σε αυτιν τθν προςπάκεια ανατροπισ των τάςεων που επικρατοφν, κυρίαρχο ρόλο 

διαδραματίηουν μια ςειρά παράγοντεσ όπωσ θ ςυναίνεςθ τθσ κοινισ γνϊμθσ, ο 

προςανατολιςμόσ τθσ οικονομίασ, το επικυμθτό παραγωγικό πρότυπο. 

 

Ρ.1.1.3 Ρρογραμματικά Μεγζκθ  

 

Θ εκτίμθςθ των προγραμματικϊν μεγεκϊν πραγματοποιικθκε λαμβάνοντασ υπόψθ, τα 

δεδομζνα τθσ αξιολόγθςθσ, με οριςμζνεσ τροποποιιςεισ που απορρζουν από τισ απαιτιςεισ 

τθσ πρόταςθσ και του επιλεγζντοσ ςεναρίου κακϊσ και από τθν οριςτικοποίθςθ των 

ςτατιςτικϊν μεγεκϊν.  

Ωσ ζτοσ – ςτόχοσ τθσ μελζτθσ λαμβάνεται το 2021. Το κφριο προγραμματικό μζγεκοσ είναι ο 

μόνιμοσ πλθκυςμόσ των Δ.Ε. Κιςάμου και Μθκφμνθσ για το ζτοσ - ςτόχο.  

Επιπλζον, πζραν του προγραμματικοφ μεγζκουσ του μόνιμου πλθκυςμοφ και λόγω τθσ 

ζντονθσ τουριςτικισ – παρακεριςτικισ δυναμικισ που χαρακτθρίηει κατά κφριο λόγο το 

παράκτιο τμιμα των δφο Δ.Ε., ιδιαίτερθ ζμφαςθ δίνεται και ςτθν εκτίμθςθ του εποχικοφ 

πλθκυςμοφ για το ζτοσ – ςτόχο.  

 

Εκτίμθςθ μόνιμου πλθκυςμοφ – Παραδοχζσ 

Θ προςζγγιςθ του προγραμματικοφ μεγζκουσ του μόνιμου πλθκυςμοφ γίνεται με βάςθ τθν 

πλθκυςμιακι εξζλιξθ του Διμου από το 1971 ζωσ και ςιμερα εκτιμϊντασ τισ πλθκυςμιακζσ 

μεταβολζσ ανά δεκαετία αλλά και τθν τριακονταετία 71-01. Για τθν εκτίμθςθ του πλθκυςμοφ 

το ζτοσ – ςτόχο, κα πρζπει να εκτιμθκεί ο Μζςοσ Ετιςιοσ υκμόσ Μεταβολισ (ΜΕΜ) μζςω 

του δθμογραφικοφ τφπου: 
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Py = Px * (1+r)x-y 

όπου, 

Px ο πλθκυςμόσ ςτο ζτοσ εκκίνθςθσ,  

Py ο πλθκυςμόσ ςτο ζτοσ αφετθρίασ,  

r ο Μζςοσ Ετιςιοσ υκμόσ Μεταβολισ και 

x-y θ διαφορά μεταξφ των ετϊν 

 

Ο Διμοσ Κίςςαμου αποτελείται από μικρζσ Τοπικζσ Κοινότθτεσ οι περιςςότερεσ εκ των 

οποίων είναι κάτω των 500 κατοίκων Εξαίρεςθ αποτελοφν θ Τ.Κ. Γραμβουςισ (796 κάτοικοι), 

θ Τ.Κ. Καλλεργιανϊν (520 κάτοικοι) και θ Τ.Κ. Ρλατάνου (1179 κάτοικοι). Διαχρονικά, θ 

«ςυγκράτθςθ» και, εν πολλοίσ, θ «αφξθςθ» του τοπικοφ πλθκυςμοφ καταγράφεται ςτουσ 

περςςότερο «πεδινοφσ» οικιςμοφσ. Οι ορεινοί και πιο απομακρυςμζνοι οικιςμοί εμφανίηουν 

τισ μεγαλφτερεσ πλθκυςμιακζσ μειϊςεισ. Αντίςτοιχα, θ Δ.Ε. Μθκφμνθσ αποτελείται από 

μικρζσ τοπικζσ κοινότθτεσ οι περιςςότερεσ εκ των οποίων είναι κάτω των 300 κατοίκων 

Εξαίρεςθ αποτελοφν θ Τ.Κ. Δραπανιά (427 κάτοικοι), θ Τ.Κ. Καλουδιανϊν (385 κάτοικοι) και 

οριακά θ Τ.Κ. Βουλγάρω (314 κάτοικοι).  

Για τθν εκτίμθςθ του πλθκυςμοφ ςτο ζτοσ – ςτόχο (2021), εφαρμόςτθκε αξιολόγθςθ τθσ 

ςχζςθσ τθσ πλθκυςμιακισ δυναμικισ των Δ.Ε. και Τ.Κ. του Διμου Κίςςαμου με τθν 

αναπτυξιακι δυναμικι με βάςθ τθν κατάταξθ και των τριϊν Δ.Ε. και των αντίςτοιχων Τ.Κ. ςε 

τρεισ κλίμακεσ: Μικρι, Μεςαία και Υψθλι.   

Από τισ 29 Τοπικζσ Κοινότθτεσ τθσ Δ.Ε. Κιςάμου, μόλισ 2 κατατάςςονται ςτισ «μεςαίεσ» και 2 

ςτισ «υψθλζσ» κατθγορίεσ ενϊ από τισ Τοπικζσ Κοινότθτεσ τθσ Δ.Ε. Μθκφμνθσ, μόλισ 2 (Τ.Κ. 

Δραπανιά, Τ.Κ. Καλουδιανϊν) κατατάςςονται ςτισ "υψθλζσ" και 1 (Τ.Κ. Ροταμίδασ) ςτισ 

"μεςαίεσ"/"ςτάςιμεσ κατθγορίεσ. 

 

Με τθν εκτίμθςθ των ανωτζρω και λαμβάνοντασ υπόψθ τισ παραδοχζσ, όπωσ περιγράφθκαν, 

προςδιορίηονται: 

 Για τθν Δ.Ε. Κιςάμου πλθκυςμόσ2021  = 8.224 κατοίκουσ ζναντι 7.579 (απογραφι 

2011, ΕΛ.ΣΤΑΤ.) 

 Για τθν Δ.Ε. Μθκφμνθσ πλθκυςμόσ2021  = 2.104 κατοίκουσ ζναντι 2.299 (απογραφι 

2011, ΕΛ.ΣΤΑΤ.) 

 

Αναλυτικά θ εκτίμθςθ του μόνιμου πλθκυςμοφ ςε επίπεδο Τοπικϊν Κοινοτιτων αλλά και 

οικιςμϊν, παρουςιάηεται ςτον Ρίνακα που ακολουκεί: 
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Ρίνακασ Ρ.1.1.3-1: Εκτίμθςθ  Ρλθκυςμοφ Δ.Ε. Κιςάμου και Μθκφμνθσ (ζτοσ - ςτόχοσ,2021) 

 
ΡΛΘΘΥΣΜΟΣ 

2001 
ΡΛΘΘΥΣΜΟΣ 

2011 
ΜΕΤΑΒΟΛΘ 
2001-2011 

ΜΕΜ  
2001-2011 

ΡΛΘΘΥΣΜΟΣ 
2021 

ΔΘΜΟΤΙΚΘ ΕΝΟΤΘΤΑ ΚΙΣΣΑΜΟΥ 7.542 7.579 -100.91% -10,09% 8.224 

Δθμοτικι Κοινότθτα Κίςςαμου 4.143 4.275 66,94% 6,69% 4.499 

Καςτζλι 4.056 4.236 4,44% 0,44% 4.428 

Κουνουπίτςα 24 39 62,50% 6,25% 72 

Ρφργοσ 63  -   0,00%   

Τοπικι Κοινότθτα Γραμβουςισ 839 796 -68,28% -6,83% 809 

Άγιοσ Γεϊργιοσ 130 104 -20,00% -2,00% 85 

Αηωγυράσ 34 33 -2,94% -0,29% 32 

Γραμποφςα 123 92 -25,20% -2,52% 71 

Ηερβιανά 104 66 -36,54% -3,65% 45 

Καλυβιανι 115 136 18,26% 1,83% 163 

Καρεφυλλιανά 52 55 5,77% 0,58% 58 

Νιο Χωριό 88 97 10,23% 1,02% 107 

Ριπεριανά 29 24 -17,24% -1,72% 20 

Τράχθλασ 138 169 22,46% 2,25% 211 

Φουρνάδοσ 26 20 -23,08% -2,31% 16 

Τοπικι Κοινότθτα Καλακενϊν 191 160 -16,23% -1,62% 136 

Καλάκενεσ 191 160 -16,23% -1,62% 136 

Τοπικι Κοινότθτα Καλλεργιανϊν 332 520 154,07% 15,41% 1.066 

Άγιοσ Αντϊνιοσ 156 284 82,05% 8,21% 625 

Βαρδιανά 14 14 0,00% 0,00% 14 

Δάφνθ 14 9 -35,71% -3,57% 6 

Καλλεργιανά 51 56 9,80% 0,98% 62 

Κάμποσ 60 122 103,33% 10,33% 326 

Μαρεδιανά 37 35 -5,41% -0,54% 33 

Τοπικι Κοινότθτα Κουκουναράσ 111 88 -31,75% -3,17% 93 

Κουκουναρά 45 41 -8,89% -0,89% 37 

Τςικαλαριά 10 17 70,00% 7,00% 33 

Χαρχαλιανά 28 23 -17,86% -1,79% 19 

Χορευτιανά 28 7 -75,00% -7,50% 3 

Τοπικι Κοινότθτα Λουςακιϊν 430 373 -88,54% -8,85% 339 

Γαλουβάσ 12 13 8,33% 0,83% 14 

Ηαχαριανά 81 91 12,35% 1,23% 103 

Λουςακιζσ 156 127 -18,59% -1,86% 105 

Μεράδα 96 81 -15,63% -1,56% 69 

Μετόχι 20 9 -55,00% -5,50% 5 

Φτερόλακκα 65 52 -20,00% -2,00% 42 

Τοπικι Κοινότθτα Ρλατάνου 1.264 1.179 -49,33% -4,93% 1.107 

Άνω Σφθνάρι 5 5 0,00% 0,00% 5 

Καβοφςι 15 13 -13,33% -1,33% 11 

Λιμενίςκοσ 45 40 -11,11% -1,11% 36 

Ρλάτανοσ 1.021 975 -4,51% -0,45% 932 

Σφθνάρι 157 125 -20,38% -2,04% 102 

Φαλάςαρνα 21 21 0,00% 0,00% 21 

Τοπικι Κοινότθτα Ρολυρρθνίασ 110 78 -31,68% -3,17% 70 

Γρθγοριανά 30 32 6,67% 0,67% 34 

Κάτω Ραλαιόκαςτρο 13 15 15,38% 1,54% 17 

Ρολυρρινια 67 31 -53,73% -5,37% 18 

Τοπικι Κοινότθτα Σθρικαρίου 122 110 -36,12% -3,61% 105 
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Κιολιανά 21 22 4,76% 0,48% 23 

Κωςτογιάννθδεσ 33 32 -3,03% -0,30% 31 

Σθρικάρι 32 19 -40,63% -4,06% 13 

Συνενιανά 36 37 2,78% 0,28% 38 

ΔΘΜΟΤΙΚΘ ΕΝΟΤΘΤΑ ΜΘΘΥΜΝΑΣ 2.839 2.299 -638,51% -63,85% 2.104 

Τοπικι Κοινότθτα Βουλγάρω 360 314 -110,65% -11,07% 289 

Βουλγάρω 204 201 -1,47% -0,15% 198 

Δερμιτηιανά 21 22 4,76% 0,48% 23 

Λατηιανά 21 17 -19,05% -1,90% 14 

Μάκρωνασ 20 18 -10,00% -1,00% 16 

Μουρί 63 40 -36,51% -3,65% 28 

Χουδαλιανά 31 16 -48,39% -4,84% 10 

Τοπικι Κοινότθτα Δραπανιά 462 427 -41,89% -4,19% 402 

Άνω Δραπανιάσ 28 17 -39,29% -3,93% 11 

Δραπανιάσ 299 270 -9,70% -0,97% 245 

Κόκκινο Μετόχι 73 77 5,48% 0,55% 81 

Νοπιγεια 62 63 1,61% 0,16% 64 

Τοπικι Κοινότθτα Καλουδιανϊν  379 385 117,89% 11,79% 431 

Καλουδιανά 344 331 -3,78% -0,38% 319 

Κορφαλϊνασ 15 31 106,67% 10,67% 85 

Κουρκιανά 20 23 15,00% 1,50% 27 

Τοπικι Κοινότθτα  Μαλάκυρου 220 89 -59,55% -5,95% 48 

Μαλάκυροσ 220 89 -59,55% -5,95% 48 

Τοπικι Κοινότθτα  Ρερβολακίων 160 150 -18,32% -1,83% 148 

Ραπαγιαννάκθδεσ 54 37 -31,48% -3,15% 27 

Ρερβολάκια 59 63 6,78% 0,68% 67 

Χαραυγι 47 50 6,38% 0,64% 53 

Τοπικι Κοινότθτα  Ροταμίδασ 226 224 -0,88% -0,09% 222 

Ροταμίδα 226 224 -0,88% -0,09% 222 

Τοπικι Κοινότθτα όκκασ  139 88 -74,22% -7,42% 61 

Κερά 66 36 -45,45% -4,55% 23 

όκκα 73 52 -28,77% -2,88% 39 

Τοπικι Κοινότθτα  Σάςαλου 97 48 -156,92% -15,69% 30 

Κοντουδιανά 16 7 -56,25% -5,63% 4 

Μανεριανά 38 13 -65,79% -6,58% 7 

Σάςαλοσ 43 28 -34,88% -3,49% 20 

Τοπικι Κοινότθτα Σφακοπθγαδίου 177 116 -106,86% -10,69% 82 

Αρμενοχϊρι 45 27 -40,00% -4,00% 18 

Σφακοπθγάδι 83 58 -30,12% -3,01% 43 

Τρία Αλϊνια 49 31 -36,73% -3,67% 21 

Τοπικι Κοινότθτα Τοπολίων 359 225 -203,66% -20,37% 161 

Άι Κυρ Γιάννθσ 71 36 -49,30% -4,93% 22 

Καψανιανά 40 11 -72,50% -7,25% 5 

Κατςοματάδοσ 62 42 -32,26% -3,23% 30 

Τοπόλια 168 122 -27,38% -2,74% 92 

Τςουρουνιανά 18 14 -22,22% -2,22% 11 

Τοπικι Κοινότθτα Φαλενιανϊν 183 163 25,65% 2,56% 166 

Κολζνι 60 53 -11,67% -1,17% 47 

Κοτςιανά 90 67 -25,56% -2,56% 52 

Λυριδιανά 17 16 -5,88% -0,59% 15 

Φαλελιανά 16 27 68,75% 6,88% 52 

Τοπικι Κοινότθτα Χαιρεκιανϊν 77 70 -9,09% -0,91% 64 

Χαιρεκιανά 77 70 -9,09% -0,91% 64 

Ρθγι: ΕΛΣΤΑΤ, ιδία επεξεργαςία 
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Με βάςθ τα παραπάνω και λαμβάνοντασ υπόψθ τισ παραμζτρουσ του επιλεγζντοσ ςεναρίου 

και μοντζλου χωρικισ οργάνωςθσ, διαμορφϊνεται και το ςενάριο γραμμικισ πλθκυςμιακισ 

αφξθςθσ για τθν περιοχι μελζτθσ. Οι ςυνκικεσ, κυρίωσ τθσ αγροτικισ και τουριςτικισ 

ανάπτυξθσ, ευνοοφν τισ «μικρζσ» κοινότθτεσ, οι οποίεσ ςυγκρατοφν και οριακά αυξάνουν τον 

πλθκυςμό τουσ. Θ ενίςχυςθ του τομζα του τουριςμοφ, τθσ μεταποίθςθσ τθσ αγροτικισ 

παραγωγισ αλλά και του εναλλακτικοφ τουριςμοφ δθμιουργοφν προχποκζςεισ προςζλκυςθσ 

και εγκατάςταςθσ νζων μόνιμων κατοίκων ςτισ «αςτικζσ» κοινότθτεσ του Διμου.  

 
Εκτίμθςθ εποχικοφ πλθκυςμοφ1 

Ππωσ αναφζρκθκε και ειςαγωγικά, δεδομζνου του παρακεριςτικοφ και τουριςτικοφ 

χαρακτιρα τθσ ευρφτερθσ περιοχισ τθσ Κιςάμου, κα πρζπει να εκτιμθκεί και ο εποχικόσ 

πλθκυςμόσ ο οποίοσ διαχωρίηεται ςε τουριςτικό και παρακεριςτικό.   

 

Ο τουριςτικόσ πλθκυςμόσ αφορά τουσ επιςκζπτεσ τθσ κερινισ κατά κφριο λόγο περιόδου, που 

διαμζνουν ςε τουριςτικά καταλφματα. Θ εκτίμθςθ του τουριςτικοφ πλθκυςμοφ βαςίηεται 

ςτον αρικμό τουριςτικϊν κλινϊν, ανεξαρτιτου κατθγορίασ ι άδειασ από τον Ελλθνικό 

Οργανιςμό Τουριςμοφ (ΕΟΤ), κακϊσ καταγράφονται οι κλίνεσ ξενοδοχείων και οι κλίνεσ 

ενοικιαηόμενων δωματίων όπωσ προςδιορίςτθκαν από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι 

(ΕΛ.ΣΤΑΤ). Σθμειϊνεται ωςτόςο ότι εξετάςτθκαν και τα ςχετικά δεδομζνα τόςο του 

Ξενοδοχειακοφ Επιμελθτθρίου όςο και του ΕΟΤ προκειμζνου να αποφευχκοφν μεγάλεσ 

αποκλίςεισ.  

Για τθ μελλοντικι προβολι του τουριςτικοφ πλθκυςμοφ ςτο ζτοσ – ςτόχο 2021, γίνονται 

παραδοχζσ με βάςθ τισ παρατθροφμενεσ τάςεισ αλλά και τισ επιλογζσ του προτεινόμενου 

ςεναρίου/προτφπου οικιςτικισ ανάπτυξθσ. Επιπλζον και δεδομζνου του τουριςτικοφ 

χαρακτιρα του παραλιακοφ κυρίωσ μετϊπου του Διμου (με αιχμι τθν Δ.Ε. Κιςάμου), παρά 

τθν υπεροχι τθσ χωρικισ ςυγκζντρωςθσ των υποδομϊν ςτθν περιοχι του Καςτελίου, 

επιλζχκθκε ο υπολογιςμόσ του εποχικοφ πλθκυςμοφ να γίνει με επίπεδο αναφοράσ και τισ 

δφο Δ.Ε.. Βαςικι άλλωςτε επιλογι του προτεινόμενου προτφπου οικιςτικισ ανάπτυξθσ 

αποτελεί και θ ποιοτικι αναβάκμιςθ των υφιςτάμενων τουριςτικϊν καταλυμάτων, επιλογι 

που μεταφράηεται ςε ποιοτικό ζλεγχο των προςφερόμενων κλινϊν μζςω τθσ αδειοδότθςθσ 

από τον αρμόδιο φορζα (ΕΟΤ), αλλά και ςτθν μεγζκυνςθ τθσ τουριςτικισ δραςτθριότθτασ με 

τθν καταςκευι νζων μονάδων.  

                                                 
1
 Σθμειϊνεται ότι ελλείψει ςτοιχείων ςε επίπεδο οικιςμϊν για το ζτοσ 2011 που να αφοροφν ςε ξενοδοχειακζσ 

κλίνεσ, ενοικιαηόμενα διαμερίςματα, νζεσ οικοδομικζσ άδειεσ και λοιπζσ απαραίτθτεσ παραμζτρουσ, ο εποχικόσ 
πλθκυςμόσ υπολογίηεται ςε επίπεδο Δθμοτικισ Εν'ότθτασ.  
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Στθ βάςθ αυτι υιοκετείται θ παραδοχι ότι οι ξενοδοχειακζσ κλίνεσ και οι κλίνεσ 

ενοικιαηόμενων δωματίων το ζτοσ 2021 αυξάνονται κατά 50% περίπου. Κατά τθν προςζγγιςθ 

αυτι εκτιμάται ότι ο τουριςτικόσ πλθκυςμόσ των Δ.Ε. Κιςάμου και Μθκφμνθσ για το ζτοσ 2021 

κα προςεγγίςει τα 1.348 και 155 άτομα αντίςτοιχα, ςθμειϊνοντασ αφξθςθ ςε ςχζςθ με το 

ζτοσ βάςθσ 2011. 

Ο παρακεριςτικόσ πλθκυςμόσ αφορά τουσ επιςκζπτεσ τόςο κατά τθ κερινι περίοδο όςο και 

ςτθ διάρκεια του ζτουσ (Χριςτοφγεννα, Ράςχα, κλπ.), ςτθν πλειοψθφία τουσ θμεδαποφσ, που 

διαμζνουν ςε ιδιόκτθτεσ παρακεριςτικζσ κατοικίεσ. Ζτςι θ εκτίμθςθ του παρακεριςτικοφ 

πλθκυςμοφ τθσ Κιςάμου και τθσ Μθκφμνθσ για το ζτοσ βάςθσ 2011 γίνεται με βάςθ τον 

αρικμό των εξοχικϊν κατοικιϊν που καταγράφονται από τθν Απογραφι Κατοικιϊν 2011 τθσ 

ΕΛ.ΣΤΑΤ.  

Με τθν παραδοχι ότι ο μζςοσ αρικμόσ παρακεριςτϊν ανά εξοχικι κατοικία προςεγγίηει τα 4 

άτομα, εκτιμάται το μζγεκοσ του παρακεριςτικοφ πλθκυςμοφ τθν περίοδο αιχμισ (καλοκαίρι) 

που προςεγγίηει τα 3.770 άτομα για τθν Δ.Ε. Κιςάμου και τα 1.834 για τθν Δ.Ε. Μθκφμνθσ. Για 

τθν προβολι του μεγζκουσ του παρακεριςτικοφ πλθκυςμοφ ςτο ζτοσ 2021, και με βάςθ 

ςτοιχεία οικοδομικϊν αδειϊν τθσ ΕΛ.ΣΤΑΤ., χρθςιμοποιείται ο μζςοσ αρικμόσ νζων κατοικιϊν 

(κφριων και εξοχικϊν) ανά ζτοσ για τθν περίοδο 1993-2011. Με βάςθ τισ επιλογζσ του 

προτεινόμενου πρότυπου για τθν οικιςτικι ανάπτυξθ τθσ Κιςάμου, γίνεται θ εκτίμθςθ ότι ο 

ρυκμόσ καταςκευισ νζων κατοικιϊν διατθρείται τθν περίοδο 2002-2006 ωσ ζχει, μειϊνεται 

κατά 50% τθν περίοδο 2007-2011 και κατά 75% τθν περίοδο 2012-2021. Επίςθσ, με βάςθ τθν 

υφιςτάμενθ διάρκρωςθ των κατοικιϊν, εκτιμάται ότι ποςοςτό 60% του ςυνόλου των νζων 

κατοικιϊν που κα καταςκευαςτοφν τθν περίοδο 2001-2021 κα αφορά εξοχικζσ κατοικίεσ.  

Το άκροιςμα τουριςτικοφ και παρακεριςτικοφ πλθκυςμοφ κατά τθ κερινι περίοδο, οπότε και 

προςεγγίηουν τθ μζγιςτθ τιμι τουσ, και του μόνιμου πλθκυςμοφ τθσ Κιςάμου, αποτελεί τον 

πλθκυςμό αιχμισ. Στθ βάςθ τθσ ςυνκετικισ κεϊρθςθσ των παραπάνω, για το ςφνολο των Δ.Ε. 

Κιςάμου και  Μθκφμνθσ εκτιμάται για το ζτοσ – ςτόχο 2021:  

 Δ.Ε. Κιςάμου: εποχικόσ πλθκυςμόσ τθν περίοδο αιχμισ 5.118 άτομα  

(1.348 τουρίςτεσ + 3.770 παρακεριςτζσ). 

Συνολικόσ πλθκυςμόσ αιχμισ, 13.342 άτομα (5.118 εποχικόσ + 8.224 μόνιμοσ). 

 Δ.Ε. Μθκφμνθσ: εποχικόσ πλθκυςμόσ τθν περίοδο αιχμισ 1.989 άτομα  

(155 τουρίςτεσ + 1.834 παρακεριςτζσ). 

Συνολικόσ πλθκυςμόσ αιχμισ, 4.093 άτομα (1.989 εποχικόσ + 2.104 μόνιμοσ). 

 

       Συνολικόσ πλθκυςμόσ αιχμισ Δ.Ε. Κιςάμου & Μθκφμνθσ: 17.435άτομα
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2011*

2021 
(εκηίμηζη 

Β εναπίος 

από Α' 

ηάδιο)

ΝΕΕΣ 

ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 

1991-2000 

**

ΝΕΕΣ 

ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 

2001-2005 

**

ΝΕΕΣ 

ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 

2006-

σήμερα**

ΜΔΟ 

ΑΡΙΘΜΟ 

ΝΔΩΝ 

ΚΑΣΟΙΚΙΩΝ / 

ΔΣΟ (1991-

2011)

ΝΔΔ 

ΚΑΣΟΙΚΙΔ 

2001-2021 

(ΠΑΡ. 7)

ΝΔΟΙ ΠΑΡΑΘΔ-

ΡΙΣΔ 2001-

2021 (ΠΑΡ. 

1,6)

ΕΞΟΧΙΚΕΣ 

ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 

2011*

ΠΑΡΑΘΔ-

ΡΙΣΔ 2011 
(ΠΑΡ. 6)

ΠΑΡΑΘΔ-

ΡΙΣΔ 

2021

ΚΛΙΝΔ 

ΞΔΝΟΓΟ-

ΥΔΙΩΝ 2011

ΚΛΙΝΔ 

ΞΔΝΟΓΟ-

ΥΔΙΩΝ 2021 

(ΠΑΡ. 2)

ΚΛΙΝΔ 

ΔΝΟΙΚ. ΓΩΜ. 

ΔΟΣ 2011

ΚΛΙΝΔ 

ΔΝΟΙΚ. ΓΩΜ. 

ΔΟΣ 2021 

(ΠΑΡ. 3)

ΚΛΙΝΔ 

ΛΟΙΠΩΝ 

ΔΝΟΙΚ. ΓΩΜ. 

2011 (ΠΑΡ. 4)

ΚΛΙΝΔ 

ΛΟΙΠΩΝ 

ΔΝΟΙΚ. ΓΩΜ. 

2021 (ΠΑΡ. 5)

ΣΟΤΡΙΣΔ 

2011

ΣΟΤΡΙΣΔ 

2021
2011 2021 2011 2021

1 2 3 4 5
6=(3+4+5)/(2

0)

7=6*(5)+6*50

%*(5)+6*25%

*(10)

8=7*60%*(4) 9 10=9*(4) 11 12
13=12+12*1

0%
14

15=14+14*35

%
16 17=15*50% 18=12+14+16 19=13+13+17 20=10+18 21=11+19 22=1+20 23=2+19

ΓΚ ΚΙΑΜΟΤ 4.275 4.499 213 89 106 20 204 490 820 3.280 3.770 408 449 607 819 159 80 1.174 1.348 4.454 5.118 8.729 9.617

ΣΚ ΓΡΑΜΒΟΤΑ 796 809 79 48 38 8 83 198

ΣΚ ΚΑΛΑΘΔΝΩΝ 160 136 11 6 2 1 10 23

ΣΚ ΚΑΛΛΔΡΓΙΑΝΩΝ 520 1.066 46 15 15 4 38 91

ΣΚ ΚΟΤΚΟΤΝΑΡΑ 88 93 30 3 2 2 18 42

ΣΚ ΛΟΤΑΚΙΩΝ 373 339 23 9 11 2 22 52

ΣΚ ΠΛΑΣΑΝΟΤ 1.179 1.107 102 49 42 10 97 232

ΣΚ ΠΟΛΤΡΡΗΝΙΑ 78 70 3 3 1 0 4 8

ΣΚ ΗΡΙΑΚΑΡΙΟΤ 110 105 12 3 2 1 9 20

ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΑΜΟΥ 7.579 8.224 519 225 219 48 482 1.156 820 3.280 3.770 408 449 607 819 159 80 1.174 1.348 4.454 5.118 12.033 13.342

*  Πηγή: ΕΣΥΕ Απογραθές Πληθσζμού, Καηοικιών 2001

** Πηγή: ΕΣΥΕ Σηοιτεία Οικοδομικών Αδειών 1993-2006

ΠΑΡΑΔΟΥΕ:

1. Από ηο ζύνολο ηων νέων καηοικιών πος θα καηαζκεςαζηούν ηην πεπίοδο 2001-2021, 60% αθοπά εξοσικέρ καηοικίερ.

2. Οι κλίνερ ηων ξενοδοσείων αςξάνονηαι καηά 10% έωρ ηο 2021.

3. Οι κλίνερ ηων ενοικιαζόμενων δωμαηίων με άδεια από ηον ΔΟΣ αςξάνονηαι καηά 35% έωρ ηο 2021.

4. Οι κλίνερ ηων ενοικιαζόμενων δωμαηίων σωπίρ άδεια από ηον ΔΟΣ αποηελούν ηο 70% ηων κλινών ηων ανηίζηοισων επισειπήζεων με άδεια ηος ΔΟΣ.

5. Οι κλίνερ ηων ενοικιαζόμενων δωμαηίων σωπίρ άδεια από ηον ΔΟΣ μειώνονηαι καηά 50% έωρ ηο 2021.

6. αν μέζο μέγεθορ "νοικοκςπιού" εξοσικήρ καηοικίαρ οπίζεηαι ηο 4. 

7. Η καηαζκεςή νέων καηοικιών διαηηπείηαι ηην πεπίοδο 2002-2006 ωρ έσει, μειώνεηαι καηά 50% ηην πεπίοδο 2007-2011 και καηά 75% ηην πεπίοδο 2012-2021.

ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΛΗΘΤΜΟ 

ΑΙΥΜΗ

ΠΙΝΑΚΑ Π.1.2.β - ΕΚΣΙΜΗΗ ΕΠΟΥΙΚΟΤ ΠΛΗΘΤΜΟΤ ΚΑΙ ΠΛΗΘΤΜΟΤ ΑΙΥΜΗ

Γ.Γ. / ΓΗΜΟ

ΜΟΝΙΜΟ ΠΛΗΘΤΜΟ ΠΑΡΑΘΔΡΙΣΔ ΣΟΤΡΙΣΔ
ΔΠΟΥΙΚΟ ΠΛΗΘΤΜΟ 

ΑΙΥΜΗ

Ρίνακασ Ρ.1.1.3-2: Εκτίμθςθ εποχικοφ πλθκυςμοφ και πλθκυςμοφ αιχμισ (Δ.Ε. Κιςάμου) 
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2011*

2021 
(εκηίμηζη 

Β εναπίος 

από Α' 

ηάδιο)

ΝΕΕΣ 

ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 

1991-2000 

**

ΝΕΕΣ 

ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 

2001-2005 

**

ΝΕΕΣ 

ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 

2006-

σήμερα**

ΜΔΟ 

ΑΡΙΘΜΟ 

ΝΔΩΝ 

ΚΑΣΟΙΚΙΩΝ / 

ΔΣΟ (1991-

2011)

ΝΔΔ 

ΚΑΣΟΙΚΙΔ 

2001-2021 

(ΠΑΡ. 7)

ΝΔΟΙ ΠΑΡΑΘΔ-

ΡΙΣΔ 2001-

2021 (ΠΑΡ. 

1,6)

ΕΞΟΧΙΚΕΣ 

ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 

2011*

ΠΑΡΑΘΔ-

ΡΙΣΔ 2011 
(ΠΑΡ. 6)

ΠΑΡΑΘΔ-

ΡΙΣΔ 

2021

ΚΛΙΝΔ 

ΞΔΝΟΓΟ-

ΥΔΙΩΝ 2011

ΚΛΙΝΔ 

ΞΔΝΟΓΟ-

ΥΔΙΩΝ 2021 

(ΠΑΡ. 2)

ΚΛΙΝΔ 

ΔΝΟΙΚ. ΓΩΜ. 

ΔΟΣ 2011

ΚΛΙΝΔ 

ΔΝΟΙΚ. ΓΩΜ. 

ΔΟΣ 2021 

(ΠΑΡ. 3)

ΚΛΙΝΔ 

ΛΟΙΠΩΝ 

ΔΝΟΙΚ. ΓΩΜ. 

2011 (ΠΑΡ. 4)

ΚΛΙΝΔ 

ΛΟΙΠΩΝ 

ΔΝΟΙΚ. ΓΩΜ. 

2021 (ΠΑΡ. 5)

ΣΟΤΡΙΣΔ 

2011

ΣΟΤΡΙΣΔ 

2021
2011 2021 2011 2021

1 2 3 4 5
6=(3+4+5)/(2

0)

7=6*(5)+6*50

%*(5)+6*25%

*(10)

8=7*60%*(4) 9 10=9*(4) 11 12
13=12+12*1

0%
14

15=14+14*35

%
16 17=15*50% 18=12+14+16 19=13+13+17 20=10+18 21=11+19 22=1+20 23=2+19

Σ.Κ ΒΟΤΛΓΑΡΩ 314 289 18 9 1 1 14 34 450 1.800 1.834 22 24 97 131 0 0 119 155 1.919 1.989 4.218 4.093

ΣΚ ΓΡΑΠΑΝΙΑ 427 402 35 30 10 4 38 90

ΣΚ ΚΑΛΟΤΓΙΑΝΩΝ 385 431 34 19 20 4 37 88

ΣΚ ΜΑΛΑΘΤΡΟΤ 89 48 3 0 2 0 3 6

ΣΚ ΠΔΡΒΟΛΑΚΙΩΝ 150 148 8 1 0 0 5 11

ΣΚ ΠΟΣΑΜΙΓΑ 224 222 18 5 3 1 13 31

ΣΚ ΡΟΚΚΑ 88 61 1 2 1 0 2 5

ΣΚ ΑΑΛΟΤ 48 30 1 0 1 0 1 2

ΣΚ ΦΑΚΟΠΗΓΑΓΙΟΤ 116 82 0 2 2 0 2 5

ΣΚ ΣΟΠΟΛΙΩΝ 225 161 11 5 3 1 10 23

ΣΚ ΦΑΛΔΛΙΑΝΩΝ 163 166 6 9 0 1 8 18

ΣΚ ΥΑΙΡΔΘΙΑΝΩΝ 70 64 7 4 3 1 7 17

ΔΕ ΜΗΘΥΜΝΑΣ 2.299 2.104 142 86 46 14 137 330 450 1.800 1.834 22 24 97 131 0 0 119 155 1.919 1.989 4.218 4.093

*  Πηγή: ΕΣΥΕ Απογραθές Πληθσζμού, Καηοικιών 2011

** Πηγή: ΕΣΥΕ Σηοιτεία Οικοδομικών Αδειών 1993-2006

ΠΑΡΑΔΟΥΕ:

1. Από ηο ζύνολο ηων νέων καηοικιών πος θα καηαζκεςαζηούν ηην πεπίοδο 2001-2021, 60% αθοπά εξοσικέρ καηοικίερ.

2. Οι κλίνερ ηων ξενοδοσείων αςξάνονηαι καηά 10% έωρ ηο 2021.

3. Οι κλίνερ ηων ενοικιαζόμενων δωμαηίων με άδεια από ηον ΔΟΣ αςξάνονηαι καηά 35% έωρ ηο 2021.

4. Οι κλίνερ ηων ενοικιαζόμενων δωμαηίων σωπίρ άδεια από ηον ΔΟΣ αποηελούν ηο 70% ηων κλινών ηων ανηίζηοισων επισειπήζεων με άδεια ηος ΔΟΣ.

5. Οι κλίνερ ηων ενοικιαζόμενων δωμαηίων σωπίρ άδεια από ηον ΔΟΣ μειώνονηαι καηά 50% έωρ ηο 2021.

6. αν μέζο μέγεθορ "νοικοκςπιού" εξοσικήρ καηοικίαρ οπίζεηαι ηο 4. 

7. Η καηαζκεςή νέων καηοικιών διαηηπείηαι ηην πεπίοδο 2002-2006 ωρ έσει, μειώνεηαι καηά 50% ηην πεπίοδο 2007-2011 και καηά 75% ηην πεπίοδο 2012-2021.

ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΛΗΘΤΜΟ 

ΑΙΥΜΗ

ΠΙΝΑΚΑ Π.1.2.β - ΕΚΣΙΜΗΗ ΕΠΟΥΙΚΟΤ ΠΛΗΘΤΜΟΤ ΚΑΙ ΠΛΗΘΤΜΟΤ ΑΙΥΜΗ

Γ.Γ. / ΓΗΜΟ

ΜΟΝΙΜΟ ΠΛΗΘΤΜΟ ΠΑΡΑΘΔΡΙΣΔ ΣΟΤΡΙΣΔ
ΔΠΟΥΙΚΟ ΠΛΗΘΤΜΟ 

ΑΙΥΜΗ

Ρίνακασ Ρ.1.1.3-3: Εκτίμθςθ εποχικοφ πλθκυςμοφ και πλθκυςμοφ αιχμισ (Δ.Ε. Μθκφμνθσ) 

 



ΓΕΝΙΚΟ ΡΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΘΜΟΥ ΚΙΣΑΜΟΥ (Δ.Ε. Κιςάμου, Δ.Ε. Μθκφμνθσ) 

43 

 

Ρ.1.2 ΜΟΝΤΕΛΟ ΧΩΙΚΘΣ ΟΓΑΝΩΣΘΣ/ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΕΥΥΤΕΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ 

ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ 

 

Ρ.1.2.1. Μοντζλο χωρικισ οργάνωςθσ  

 

Σφμφωνα με τισ χωροταξικζσ επιλογζσ ανϊτερου επιπζδου αλλά και τθν ενδογενι χωρικι 

δυναμικι διατυπϊνεται το «μοντζλο χωρικισ οργάνωςθσ», το οποίο ςτθρίηεται ςτισ αρχζσ τθσ 

βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ, με ζμφαςθ ςτθν προςταςία του περιβάλλοντοσ και τθν ενδογενι 

ανάπτυξθ με ιπιουσ ρυκμοφσ που λαμβάνουν υπόψθ τουσ τθν ιδιαιτερότθτα και τθν 

ταυτότθτα του τόπου ςε όλα τα επίπεδα.  

Ουςιαςτικά, θ διατφπωςθ του μοντζλου χωρικισ οργάνωςθσ αποςκοπεί ςτθν ςυνκετικι 

κεϊρθςθ, ζλεγχο και ρφκμιςθ των χριςεων γθσ ςτον οικιςτικό αλλά και εξωαςτικό – 

εξωοικιςτικό χϊρο του (παράκτιεσ ηϊνεσ, δαςικζσ εκτάςεισ κλπ), αναγνωρίηοντασ τθν 

ιδιαιτερότθτα του υφιςτάμενου τρόπου ανάπτυξθσ και τθν ιεραρχικι επιβολι τθσ Κιςάμου ωσ 

του βαςικοφ οικιςτικοφ κζντρου του ενιαίου Διμου και επιδιϊκοντασ τθν αναςτροφι του 

παρατθροφμενου φαινομζνου (μοντζλου) εγκατάλειψθσ και χωρικισ απομόνωςθσ, 

ειδικότερα των θμιορεινϊν – ορεινϊν οικιςμϊν. 

 

Στον γεωγραφικό χϊρο τθσ Κιςάμου, και λόγω τθσ χωρικισ διαςποράσ των οικιςτικϊν 

υποδοχζων ςε όλθ τθν ζκταςθ τθσ Δ.Ε., διακρίνεται επί τθσ ουςίασ μία Χωρικι Ενότθτα – Χ.Ε. 

θ οποία οργανϊνεται ςε επιμζρουσ οικιςτικζσ και αναπτυξιακζσ ενότθτεσ με πρωτεφοντεσ 

οικιςμοφσ - κζντρα ςτθν κάκε μία. Κεντρικόσ οικιςμόσ αναφοράσ είναι το διοικθτικό κζντρο 

και ζδρα του ενιαίου Διμου, το Καςτζλι ωσ 6ου επιπζδου ενιςχυμζνου, με παροχι 

εξυπθρετιςεων εκπαίδευςθσ όλων των βακμίδων, πρόνοιασ και μζριμνασ υγείασ, άκλθςθσ 

και αναψυχισ, υπθρεςίεσ διοίκθςθσ και εξυπθρετιςεισ εμπορίου.  

 

Στον γεωγραφικό χϊρο τθσ Μθκφμνθσ, και λόγω τθσ χωρικισ διαςποράσ των οικιςτικϊν 

υποδοχζων ςε όλθ τθν ζκταςθ τθσ Δ.Ε. διακρίνεται, αντίςτοιχα με τθν Δ.Ε. Κιςάμου, μία 

Χωρικι Ενότθτα – Χ.Ε., θ οποία οργανϊνεται ςε επιμζρουσ οικιςτικζσ και αναπτυξιακζσ 

ενότθτεσ με πρωτεφοντεσ οικιςμοφσ - κζντρα ςτθν κάκε μία. Σε επίπεδο κοινωφελϊν 

υποδομϊν και παροχισ εξυπθρετιςεων κεντρικϊν λειτουργιϊν, εξυπθρετείται από το 

γειτονικό Καςτζλι με το οποίο υπάρχουν και οι ιςχυρότερεσ εξαρτιςεισ.  
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Βαςικι επιδίωξθ είναι μεταξφ άλλων θ ενίςχυςθ του πρωτογενι τομζα μζςω τθσ διατιρθςθσ 

– προςταςίασ τθσ γεωργικισ γθσ. Πςον αφορά ςτθν απαςχόλθςθ ςτον δευτερογενι τομζα, θ 

ανάδειξθ δραςτθριοτιτων μεταποίθςθσ γεωργικϊν προϊόντων αναμζνεται να ςυμβάλει ςτθ 

διατιρθςθ και μεγζκυνςθ του τομζα. Τζλοσ ο τουριςμόσ, με τθ μορφι ιπιων και 

εναλλακτικϊν τουριςτικϊν δραςτθριοτιτων, επιδιϊκεται να ενιςχφςει το ρόλο του ανάμεςα 

ςτουσ παραγωγικοφσ τομείσ τθσ οικονομίασ τθσ περιοχισ μζςω τθσ ανάπτυξθσ ειδικϊν 

μορφϊν τουριςμοφ (γαςτρονομικοφ, πεηοπορικοφ, πολιτιςτικοφ, καταδυτικοφ κλπ) και 

ποιοτικισ αναβάκμιςθσ του προςφερόμενου τουριςτικοφ προϊόντοσ.  

Ωςτόςο πρζπει να τονιςτεί ότι το μοντζλο χωρικισ οργάνωςθσ του Διμου δεν λειτουργεί 

ςτατικά και απομονωμζνο από τθν δυναμικι του χϊρου και του τόπου ευρφτερα. Ουςιαςτικά 

δθλαδι ρυκμίηεται ο χϊροσ ςε επίπεδο οργανωτικισ δομισ με γνϊμονα, μεταξφ άλλων, και 

μια ςειρά ποιοτικϊν κριτθρίων άμεςα εξαρτϊμενων από το επιλεγζν ςενάριο ανάπτυξθσ. Ζτςι 

και με δεδομζνο τον προςανατολιςμό τθσ τοπικισ ανάπτυξθσ ςτθν ενίςχυςθ του βιϊςιμου 

τουριςμοφ, επιχειρείται θ αξιοποίθςθ των τοπικϊν φυςικϊν και πολιτιςτικϊν πόρων κακϊσ 

και του τοπικοφ κοινωνικοφ δυναμικοφ. 

Τα παραπάνω οδθγοφν ςτθν ανάγκθ ςυνκετικισ κεϊρθςθσ, ελζγχου και ρφκμιςθσ των 

χριςεων γθσ ςτον εξωοικιςτικό χϊρο τόςο ςτισ παράκτιεσ- ηϊνεσ τθσ Δ.Ε. όπου 

καταγράφονται τάςεισ οικιςτικισ ανάπτυξθσ ι ςφγκρουςθσ χριςεων γθσ εξαιτίασ αςφμβατων 

λειτουργιϊν , όςο και ςτισ ηϊνεσ τθσ ενδοχϊρασ και ςτον ορεινό χϊρο.  

Αναλυτικότερα, κακορίηονται Ρεριοχζσ Ειδικισ Ρροςταςίασ (ΡΕΡ) του φυςικοφ 

περιβάλλοντοσ, του τοπίου και των ακτϊν – ρεμάτων (π.χ περιοχζσ Δικτφου Natura, περιοχεσ 

αρχαιολογικϊν χϊρων, Τοπία Λδιαίτερου Φυςικοφ Κάλλουσ), οριοκετοφνται οικιςτικζσ 

περιοχζσ, οριοκετοφνται Ηϊνεσ Ανάπτυξθσ Ραραγωγικϊν Δραςτθριοτιτων (ΗΑΡΔ) του 

πρωτογενι, δευτερογενι (π.χ. πλθςίον οικιςμοφ Τραχιλου) και τριτογενι τομζα με 

κατεφκυνςθ ςτον τουριςμό και τθν αναψυχι (π.χ. πλθςίον οικιςμοφ Καλυβιανισ, πλθςίον 

οικιςμοφ Σφθναρίου).  

Ειδικά αναφορικά με τον τουριςμό, επιχειρείται θ δικτφωςθ των επιμζρουσ αξιόλογων 

τουριςτικϊν περιοχϊν των Δ.Ε. μζςα από τθν ανάδειξθ αξιόλογων διαδρομϊν περιιγθςθσ 

που τισ διατρζχουν. Αντίςτοιχα, οριοκετοφνται οικιςτικζσ περιοχζσ, Ρεριοχζσ Ελζγχου και 

Ρεριοριςμοφ Δόμθςθσ (ΡΕΡΔ) με ζμφαςθ κυρίωσ ςτθν προςταςία και ενίςχυςθ τθσ γεωργικισ 

και κτθνοτροφικισ δραςτθριότθτασ ςε περιοχζσ όπου κυριαρχεί ο πρωτογενισ τομζασ με 

ςτόχο τθν ανάπτυξθ και προςταςία του. Ραράλλθλα, επιχειρείται θ ςαφζςτερθ οριοκζτθςθ 

και ο κακοριςμόσ του χϊρου που κα οργανωκεί οικιςτικά με τον υπόλοιπο μθ αςτικό και 

εξωοικιςτικό χϊρο.  
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Τζλοσ, κακορίηονται νζοι οικιςτικοί υποδοχείσ είτε με επζκταςθ των ιδθ υφιςτάμενων (π.χ. 

οικιςμόσ Καςτελίου) είτε με πολεοδόμθςθ υφιςτάμενων οικιςμϊν (π.χ. οικιςμοί Αγίου 

Αντωνίου, Ρλατάνου, Νωπθγείων, Καρφαλϊνα) αλλά και υποδοχείσ για τθ χωρικι οργάνωςθ 

υφιςτάμενων ι/και νζων λειτουργιϊν οικονομικϊν δραςτθριοτιτων τθσ μεταποίθςθσ και του 

τουριςμοφ. 

 

Τα όρια των επιμζρουσ προτεινόμενων ηωνϊν και των οικιςτικϊν παρεμβάςεων ςθμειϊνονται 

ςτο Χάρτθ Ρ.2 «Οργάνωςθ Χριςεων Γθσ & Προςταςία Περιβάλλοντοσ» κλ. 1:25.000. 

 

Ρ.1.2.2 Σχζςεισ με ευρφτερουσ άξονεσ και πόλουσ ανάπτυξθσ  

 

Τα κφρια ςθμεία των υφιςτάμενων αλλθλοεξαρτϊμενων, ςυμπλθρωματικϊν ι και 

εξαρτθμζνων ρόλων του Διμου Κιςάμου ςυνολικά, με άλλα αςτικά κζντρα τθσ Ρεριφερειακισ 

Ενότθτασ Χανίων και τθσ Ρεριφζρειασ Κριτθσ είναι: 

 Θ κυρίαρχθ ςχζςθ εξάρτθςθσ του Καςτελίου Κιςάμου από το διοικθτικό κζντρο τθσ 

Ρεριφερειακισ Ενότθτασ, τθν πόλθ των Χανίων (2ου επιπζδου), όςον αφορά ςτισ 

υπθρεςίεσ, το εμπόριο και τισ μετακινιςεισ και τθν ζδρα τθσ Ρεριφζρειασ Κριτθσ, το 

Θράκλειο, οικιςτικό κζντρο 2ου επιπζδου ομοίωσ, κυρίωσ για διοικθτικζσ 

εξυπθρετιςεισ και μεταφορικζσ. 

 Ο ιεραρχικόσ ρόλοσ του Καςτελίου ωσ πόλοσ ανάπτυξθσ με ειδικό εκνικό και 

περιφερειακό ρόλο, όπωσ κακορίηεται ςτθν πρόςφατα κεςμοκετθμζνθ "Αναθεϊρςη 

Ρεριφερειακοφ Ρλαιςίου Χωροταξικοφ Σχεδιαςμοφ και Αειφόρου Ανάπτυξησ 

Ρεριφζρειασ Κρήτησ (ΦΕΚ 260/ΑΑΡ/2017)" ωσ οικιςτικό κζντρο 6ου επιπζδου 

ενιςχυμζνου. Ραρατθροφνται ενδοπεριφερειακζσ εξαρτιςεισ για το ςφνολο τθσ 

Ρεριφζρειασ, αλλά κυρίωσ για τθν Ρεριφερειακι Ενότθτα Χανίων προσ το Καςτζλι, 

λόγω του λιμζνα του, ο οποίοσ εξυπθρετεί τόςο εμπορικά το νθςί, όςο και επιβατικά 

για τθ ςφνδεςθ με το νθςί των Κυκιρων, και τθ Νότια Ρελοπόννθςο (λιμζνεσ Γυκείου 

και Καλαμάτασ) και αναμζνεται να αποτελζςει διαπεριφερειακισ εμβζλειασ λιμενικι 

πφλθ. 

 Ζντονεσ είναι οι εξαρτιςεισ προσ το Καςτζλι Κιςάμου από τισ ζδρεσ των Δθμοτικϊν 

Ενοτιτων Λναχωρίου και Μθκφμνθσ του Διμου, Ζλοσ και Δραπανιάσ αντίςτοιχα, αλλά 

και του ςυνόλου των οικιςμϊν του Διμου. 
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Τζλοσ και ςτο πλαίςιο ιςχυροποίθςθσ του πλαιςίου των βαςικϊν αρχϊν που τίκενται από τθν 

ομάδα μελζτθσ, και που αναλυτικά περιγράφθκαν παραπάνω, κρίςιμο ςθμείο τθσ πρόταςθσ 

κεωρείται θ χάραξη θεματικοφ δικτφου πολιτιςτικήσ και τουριςτικήσ ανάδειξησ και 

αξιοποίηςησ, και το οποίο κα διζρχεται από τα βαςικά τοπόςθμα τθσ περιοχισ όπωσ αυτά 

προςδιορίηονται (πχ Καςτζλι, Ακρωτιρι Γραμβοφςασ - Φαλάςαρνα – Καςτζλι –Ρολυρρινια, 

Τοπόλια) είτε μζςα από αξιόλογουσ πολιτιςτικοφσ πόρουσ είτε ενδιαφερόντα ςτοιχεία του 

φυςικοφ περιβάλλοντοσ (πχ κωμόλικοι ςτθν Ροταμίδα) μζςω τθσ αξιοποίθςθσ διαδρομϊν 

μονοπατιϊν, οδικϊν αξόνων, κακϊσ και του μονοπατιοφ Ε4. Ενδεικτικά αναφζρονται ωσ 

ενδιαφζροντεσ οι οικιςμοί Νωπιγεια, Κόκκινο Μετόχι, Δραπανιάσ, όκα, Μακρϊνασ. 

Ρρόκειται για μια ςφνκετθ διαδρομι πολιτιςμοφ, μνιμθσ, αρχαιολογικοφ ενδιαφζροντοσ, 

αρχιτεκτονικισ και γεωλογικοφ ενδιαφζροντοσ υψθλισ αιςκθτικισ αξίασ ςυνολικά.  
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Ρ.1.3 ΟΛΟΙ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΣΤΟ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ  

 

Θ ομάδα μελζτθσ εξετάηοντασ τον υφιςτάμενο ρόλο και χαρακτιρα του κάκε οικιςμοφ, ςτο 

εςωτερικό των Χ.Ε. που κακορίηοντα ανά Δ.Ε., ζκρινε ότι μποροφν να δθμιουργθκοφν 

επιμζρουσ υποπεριοχζσ ςτισ οποίεσ κάποιοι οικιςμοί κα αποκτιςουν ζναν πιο δυναμικό 

χαρακτιρα για τθν εξυπθρζτθςθ και των υπολοίπων. Για το λόγο αυτό πραγματοποιικθκε 

ςυγκριτικι αξιολόγθςθ τθσ υφιςτάμενθσ ταυτότθτασ του κάκε οικιςμοφ ςε ςχζςθ με τα 

χαρακτθριςτικά που κακόριςαν οι αποφάςεισ οριοκζτθςισ τουσ και ςχετίηονται με το μζγεκοσ 

(μικρόσ, μεγάλοσ, μεςαίοσ), τθν δυναμικότθτα (δυναμικόσ, φκίνων), τθν αρχιτεκτονικι 

φυςιογνωμία (αξιόλογοσ, αδιάφοροσ, ενδιαφζρων), τθν πολεοδομικι δομι (ςυνεκτικόσ, 

διάςπαρτοσ) κλπ. Με τον τρόπο αυτό αξιολογικθκε το κατά πόςο ο χαρακτιρασ αυτόσ 

υφίςταται ι όχι διαχρονικά και μζχρι ςιμερα ενϊ μζςα από τθν διαδικαςία αυτι 

προκρίκθκαν οικιςμοί που μποροφν ςιμερα να διαδραματίςουν ζναν κεντρικότερο ρόλο. 

Για τθν αξιολόγθςθ του υφιςτάμενου ςιμερα χαρακτιρα των οικιςμϊν χρθςιμοποιικθκαν 

ςτοιχεία ςχετικά με τισ χριςεισ που απογράφθκαν αλλά και τισ κοινωνικζσ και τεχνικζσ 

υποδομζσ ςε κάκε οικιςμό, κακϊσ και ςτοιχεία του ευρφτερου πολιτιςτικοφ και φυςικοφ 

περιβάλλοντοσ ςτο οποίο εντάςςεται. Με τον τρόπο αυτό προζκυψε ανά οικιςμό ο Ρίνακασ 

που ακολουκεί: 

 

Ρίνακασ Ρ.1.3-1: Κυρίαρχεσ χριςεισ διάκριςθσ οικιςμϊν (Δ.Ε. Κιςάμου, Μθκφμνθσ) 

ΟΙΚΙΣΜΟΣ 
ΛΕΙΤΟΥΓΙΕΣ / ΥΡΟΔΟΜΕΣ  
ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ 

ΕΞΩΑΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ 

Δ.Ε. ΚΙΣΣΑΜΟΥ 

Δ.Κ. Κιςάμου 

Κίςαμοσ (Καςτζλι) 

ΒΕΦΟΝΘΡΛΑΚΟΣ ΣΤΑΚΜΟΣ 
ΝΘΡΛΑΓΩΓΕΛΟ/ 

ΔΘΜΟΤΛΚΟ/ΓΥΜΝΑΣΛΟ/ 
ΡΟΝΟΛΑ/ΥΓΕΛΑ 

ΡΟΛΛΤΛΣΜΟΣ 
ΔΛΟΛΚΘΣΘ 
ΕΜΡΟΛΟ 

ΤΟΥΛΣΜΟΣ 

ΑΧΑΛΟΛΟΓΛΚΟΣ ΧΩΟΣ 
 

Κουνουπίτςα (Άνω, Κάτω)  ΑΧΑΛΟΛΟΓΛΚΟΣ ΧΩΟΣ 

Τ.Κ. Γραμβουςισ 

Άγιοσ Γεϊργιοσ   

Αηογυράσ (μαηί με Ντουλιανά)  ΣΘΜΑΝΤΛΚΟ ΜΝΘΜΕΛΟ - ΤΟΡΛΟ 

Γραμβουςά (Ακαναςιανά) 
ΒΕΦΟΝΘΡΛΑΚΟΣ ΣΤΑΚΜΟΣ 

ΝΘΡΛΑΓΩΓΕΛΟ 
 

Ηερβιανά (Καμάρτςο) ΥΡΑΞΘ ΔΘΜΟΤΛΚΟ ΣΧΟΛΕΛΟΥ  

Καλυβιανι 
ΡΟΛΛΤΛΣΜΟΣ 

ΤΟΥΛΣΜΟΣ - ΑΝΑΨΥΧΘ 
 

Καρεφιλιανά (Μπαλαμιανά)   

Νζον Χωρίον (Κουτουφιανά)   

Ριπεριανά   
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ΟΙΚΙΣΜΟΣ 
ΛΕΙΤΟΥΓΙΕΣ / ΥΡΟΔΟΜΕΣ  
ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ 

ΕΞΩΑΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ 

Τράχθλοσ (μαηί με Μετόχι, Βιγλιά)  
ΡΑΑΓΩΓΛΚΕΣ ΔΑΣΤΘΛΟΤΘΤΕΣ 

ΤΟΥΛΣΜΟΣ 
ΑΧΑΛΟΛΟΓΛΚΟΣ ΧΩΟΣ 

Φουρνάδοσ  ΑΧΑΛΟΛΟΓΛΚΟΣ ΧΩΟΣ 

Τ.Κ. Καλακενϊν 

Καλάκενεσ 
ΥΡΑΞΘ ΑΝΕΝΕΓΟΥ ΣΧΟΛΕΛΟΥ 

(ΑΝΑΚΑΛΝΛΣΘ ΜΕ ΧΘΣΕΛΣ 
ΡΟΛΛΤΛΣΜΟΥ) 

ΜΝΘΜΕΛΟ-ΤΟΡΛΟ 

Τ.Κ. Καλλεργιανϊν 

Άγιοσ Αντϊνιοσ ΛΥΚΕΛΟ/ΕΡΑΛ ΡΑΑΓΩΓΛΚΕΣ ΔΑΣΤΘΛΟΤΘΤΕΣ  

Βαρδιανά   

Δάφνθ   

Καλλεργιανά ΥΡΑΞΘ ΑΝΕΝΕΓΟΥ ΣΧΟΛΕΛΟΥ   

Κάμποσ 
ΔΕΝ ΣΥΝΛΣΤΑ ΟΛΚΛΣΜΟ 

 
ΡΑΑΓΩΓΛΚΕΣ ΔΑΣΤΘΛΟΤΘΤΕΣ 

Μαρεδιανά   

Τ.Κ. Κουκουναράσ 

Κουκουναρά ΡΩΤΟΒΑΚΜΛΑ ΡΕΛΚΑΛΨΘ ΤΟΡΛΟ 

Τςικαλαριά  ΤΟΡΛΟ 

Χαρχαλιανά (Σκουλουδιανά)   

Χορευτιανά ΑΝΕΝΕΓΟ ΣΧΟΛΕΛΟ  

Τ.Κ. Λουςακιϊν 

Γαλουβάσ  ΡΑΛΛΕΣ ΦΑΜΡΛΚΕΣ 

Ηαχαριανά  ΡΑΛΛΕΣ ΦΑΜΡΛΚΕΣ 

Λουςακιαί (Βλαςιανά) 
ΡΟΛΛΤΛΣΜΟΣ  

(ΑΝΕΝΕΓΟ ΣΧΟΛΕΛΟ, ΜΟΥΣΕΛΟ) 
ΡΑΛΛΕΣ ΦΑΜΡΛΚΕΣ 

Μεράδα   

Μετόχι   

Φτερόλακκα   

Τ.Κ. Ρλατάνου 

Άνω Σφθνάρι   

Καβοφςι  ΡΑΑΓΩΓΛΚΕΣ ΔΑΣΤΘΛΟΤΘΤΕΣ 

Λιμενίςκοσ ΔΕΝ ΣΥΝΛΣΤΑ ΟΛΚΛΣΜΟ ΡΑΑΓΩΓΛΚΕΣ ΔΑΣΤΘΛΟΤΘΤΕΣ 

Ρλάτανοσ (Τερεηιανά) 

ΒΕΦΟΝΘΡΛΑΚΟΣ ΣΤΑΚΜΟΣ 
ΝΘΡΛΑΓΩΓΕΛΟ/ΔΘΜΟΤΛΚΟ 

ΡΩΤΟΒΑΚΜΛΑ ΡΕΛΚΑΛΨΘ 
ΜΕΤΑΡΟΛΘΤΛΚΘ ΔΑΣΤΘΛΟΤΘΤΑ 

ΔΛΟΛΚΘΣΘ 

 

Σφθνάρι ΤΟΥΛΣΜΟΣ - ΑΝΑΨΥΧΘ  

Φαλαςαρνά ΔΕΝ ΣΥΝΛΣΤΑ ΟΛΚΛΣΜΟ ΤΟΡΛΟ ΑΧΑΛΟΛΟΓΛΚΟΣ ΧΩΟΣ 

Τ.Κ. Ρολυρρθνίασ 

Γρθγοριανά  ΑΧΑΛΟΛΟΓΛΚΟΣ ΧΩΟΣ 

Κάτω Ραλαιόκαςτρο  ΑΧΑΛΟΛΟΓΛΚΟΣ ΧΩΟΣ 

Ρολυρρθνία (Κατωχϊρι) 
ΡΟΛΛΤΛΣΜΟΣ,  

ΑΝΕΝΕΓΟ ΣΧΟΛΕΛΟ 
ΣΘΜΑΝΤΛΚΟ ΚΤΛΛΑΚΟ ΑΡΟΚΕΜΑ 

ΑΧΑΛΟΛΟΓΛΚΟΣ ΧΩΟΣ 

Τ.Κ. Σθρικαρίου 

Κιολιανά   

Κωςτογιάννθδεσ   

Σθρικάρι  
(Κιολιανά, Μιχελιανά, Κοντοκρικιανά, 
Στρατθγιαννά,Μεγάλο Χωριό, Άγιοσ 

Λωάννθσ, Κατςικανδαριανά, 
Τςιχλιανά, Σινενιανά, 

Τηωρτηιανά,Κωςτογιάννθδεσ και 
Μαρουλιανά ι Φελεςιανά) 

 ΤΟΡΛΟ 

Σινενιανά  ΤΟΡΛΟ 
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Δ.Ε. ΜΘΘΥΜΝΘΣ 

Τ.Κ. Δραπανιά 

Δραπανιάσ 

ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘ (ΔΘΜΟΤΛΚΟ ΣΧΟΛΕΛΟ) 
ΑΚΛΘΤΛΚΟΛ ΧΩΟΛ 

ΔΛΟΛΚΘΣΘ 
ΕΣΤΛΑΣΘ-ΑΝΑΨΥΧΘ 

ΡΑΑΓΩΓΘ & ΕΜΡΟΛΟ ΑΓΟΤΛΚΩΝ 
ΡΟΛΟΝΤΩΝ 

ΑΧΑΛΟΛΟΓΛΚΟΣ ΧΩΟΣ 
ΑΞΛΟΛΟΓΛΚΟ ΚΤΛΛΑΚΟ 

ΑΡΟΚΕΜΑ 
 

Άνω Δραπανιάσ - - 

Κόκκινον Μετόχιον - 
ΑΧΑΛΟΛΟΓΛΚΟΣ ΧΩΟΣ 

 

Νωπιγεια 
ΤΟΥΛΣΜΟΣ 

ΕΣΤΛΑΣΘ-ΑΝΑΨΥΧΘ 
 

Τ.Κ. Βουλγάρω 

Βουλγάρω 
ΔΛΟΛΚΘΣΘ 

ΡΕΛΚΑΛΨΘ 
ΕΜΡΟΛΟ (ΑΓΟΤΛΚΑ ΡΟΛΟΝΤΑ) 

- 

Δερμιηιανά - - 

Λατηιανά - - 

Μάκρωνασ - - 

Μουρίον ΡΟΛΛΤΛΣΜΟΣ - 

Χουδαλιανά -- -- 

Τ.Κ. Καλουδιανϊν 

Καλουδιανά 
ΕΜΡΟΛΟ 
ΥΡΘΕΣΛΕΣ 

ΕΣΤΛΑΣΘ-ΑΝΑΨΥΧΘ 
- 

Κορφαλϊνασ - - 

Κουρκιανά - - 

Τ.Κ. Μαλακφρου 

Μαλάκυροσ - - 

Τ.Κ. Ρερβολακίων 

Ρερβολάκια - - 

Ραππαγιαννάκθδεσ, 
ΔΛΟΛΚΘΣΘ 

ΡΑΑΓΩΓΘ & ΕΜΡΟΛΟ ΑΓΟΤΛΚΩΝ 
ΡΟΛΟΝΤΩΝ 

 

Χαραυγι - - 

Τ.Κ. Ροταμίδασ 

Ροταμίδα 

ΡΑΑΓΩΓΘ & ΕΜΡΟΛΟ ΑΓΟΤΛΚΩΝ 
ΡΟΛΟΝΤΩΝ 

ΔΛΟΛΚΘΣΘ 
ΡΕΛΚΑΛΨΘ  
ΡΟΛΛΤΛΣΜΟΣ 
ΥΡΘΕΣΛΕΣ 

ΑΝΕΝΕΓΟ ΔΘΜΟΤΛΚΟ ΣΧΟΛΕΛΟ 

ΑΞΛΟΛΟΓΟ ΚΤΛΛΑΚΟ ΑΡΟΚΕΜΑ 
ΑΧΑΛΟΛΟΓΛΚΟΣ ΧΩΟΣ 

ΓΕΩΛΟΓΛΚΟΛ ΣΧΘΜΑΤΛΣΜΟΛ 

Τ.Κ. όκκασ 

όκκα ΡΟΛΛΤΛΣΛΜΟΣ  

Κερά 
ΡΟΛΛΤΛΣΜΟΣ 

ΑΞΛΟΛΟΓΟ ΚΤΛΛΑΚΟ ΑΡΟΚΕΜΑ 
 

Τ.Κ. Σαςάλου 

Σάςαλοσ - - 

Κοντουδιανά - - 

Μανεριανά - - 

Τ.Κ. Σφακοπθγαδίου 

Σφακοπθγάδιον 

ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘ (ΝΘΡΛΑΓΩΓΕΛΟ, 
ΔΘΜΟΤΛΚΟ ΣΧΟΛΕΛΟ) 

ΡΕΛΚΑΛΨΘ 
ΕΣΤΛΑΣΘ-ΑΝΑΨΥΧΘ 

 

Αρμενοχϊριον - - 

Τριαλϊνια 
ΡΑΑΓΩΓΘ & ΕΜΡΟΛΟ ΑΓΟΤΛΚΩΝ 

ΡΟΛΟΝΤΩΝ 
ΑΞΛΟΛΟΓΟ ΚΤΛΛΑΚΟ ΑΡΟΚΕΜΑ 

- 
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Τ.Κ. Τοπολίων 

Τοπόλια 
ΕΜΡΟΛΟ 

ΕΣΤΛΑΣΘ-ΑΝΑΨΥΣΘ 
ΔΛΟΛΚΘΣΘ 

ΤΟΡΟΛΛΑΝΟ ΦΑΑΓΓΛ 

Αϊκυργιάννθσ - - 

Καψανιανά - - 

Κουτςοματάδοσ 
ΕΣΤΛΑΣΘ-ΑΝΑΨΥΧΘ 

ΤΟΥΛΣΜΟΣ 
- 

Τςουρουνιανά - - 

Τ.Κ. Φαλελιανϊν 

Φαλελιανά - - 

Κολζνθ 
ΡΟΛΛΤΛΣΜΟΣ (ΛΑΟΓΑΦΛΚΟ ΜΟΥΣΕΛΟ) 

ΕΣΤΛΑΣΘ - ΑΝΑΨΥΧΘ 
- 

Κοτςιανά ΕΣΤΛΑΣΘ - ΑΝΑΨΥΧΘ - 

Λυριδιανά - - 

Τ.Κ. Χαιρεκιανϊν 

Χαιρεκιανά 
ΔΛΟΛΚΘΣΘ 

ΡΟΛΛΤΛΣΛΜΟΣ 
 

 

Ο παραπάνω Ρίνακασ αποτζλεςε τθ βάςθ για τθν αποτφπωςθ τθσ υφιςτάμενθσ ταυτότθτασ 

των οικιςμϊν, ϊςτε να προκφψει θ ςυγκριτικι αξιολόγθςθ ςε ςχζςθ με τθν  ταυτότθτα που 

προςδιορίηεται ςτισ αποφάςεισ οριοκζτθςισ τουσ.  

Θ ςφγκριςθ και ο κακοριςμόσ τθσ νζασ ταυτότθτασ των οικιςμϊν εμφανίηεται ςτουσ Ρίνακεσ 

που ακολουκοφν. Από τα δεδομζνα αυτά θ ομάδα μελζτθσ οδθγικθκε ςε μια προτεινόμενθ 

κατθγοριοποίθςθ επιμζρουσ υποπεριοχϊν, ωσ οικιςτικζσ ενότθτεσ, εντόσ των οποίων 

προτείνεται θ ενίςχυςθ του κυρίαρχου οικιςμοφ, ο οποίοσ δυνθτικά κα αποτελζςει το κζντρο 

τθσ εκάςτοτε ενότθτασ. 
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Ρίνακασ Ρ.1.3-2: Ρροτεινόμενθ κατθγοριοποίθςθ οικιςμϊν Δ.Ε. Κιςάμου ςφμφωνα με αξιολόγθςθ τθσ ταυτότθτάσ τουσ2 

  
ΜΟΝΙΜΟΣ 

ΡΛΘΘΥΣΜΟΣ 
2011 

ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 

ΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΘ 
ΚΑΤΘΓΟΙΟΡΟΙΘΣΘ 

  

ΤΟΥΙΣΤΙΚΟΣ ΕΝΔΙΑΦΕΩΝ ΣΤΑΣΙΜΟΣ ΔΙΑΣΡΑΤΟΣ ΜΙΚΟΣ 

Δ.Ε. ΚΙΣΣΑΜΟΥ 7.579 
ΑΡΟΦΑΣΘ 

ΟΙΟΘΕΤΘΣΘΣ 

ΕΚΤΙΜΘΣΘ 
ΟΜΑΔΑΣ 
ΜΕΛΕΤΘΣ 

ΑΡΟΦΑΣΘ 
ΟΙΟΘΕΤΘΣΘΣ 

ΕΚΤΙΜΘΣΘ 
ΟΜΑΔΑΣ 
ΜΕΛΕΤΘΣ 

ΑΡΟΦΑΣΘ 
ΟΙΟΘΕΤΘΣΘΣ 

ΕΚΤΙΜΘΣΘ 
ΟΜΑΔΑΣ 
ΜΕΛΕΤΘΣ 

ΑΡΟΦΑΣΘ 
ΟΙΟΘΕΤΘΣΘΣ 

ΕΚΤΙΜΘΣΘ 
ΟΜΑΔΑΣ 
ΜΕΛΕΤΘΣ 

ΑΡΟΦΑΣΘ 
ΟΙΟΘΕΤΘΣΘΣ 

ΕΚΤΙΜΘΣΘ 
ΟΜΑΔΑΣ 
ΜΕΛΕΤΘΣ 

Δ.Κ. Κιςάμου 4.275  

Κίςαμοσ (Καςτζλι) 4.236           ΔΥΝΑΜΛΚΟΣ        ΟΛΚΛΣΤΛΚΘ ΕΝΟΤΘΤΑ Λ 

Κουνουπίτςα (Άνω, Κάτω) 39     ΑΞΛΟΛΟΓΟΣ 
ΑΛΛΟΛΩΣΘ 

ΦΥΣΛΟΓΝΩΜΛΑΣ 
· ΣΤΑΣΛΜΟΣ ΣΥΝΕΚΤΛΚΟΣ ΣΥΝΕΚΤΛΚΟΣ · · 

ΟΛΚΛΣΤΛΚΘ ΕΝΟΤΘΤΑ Λ 

Τ.Κ. Γραμβουςισ 796  

Άγιοσ Γεϊργιοσ 104 ·   · ΑΔΛΑΦΟΟΣ · ΣΤΑΣΛΜΟΣ · · · · ΟΛΚΛΣΤΛΚΘ ΕΝΟΤΘΤΑ ΛΛΛ 

Αηογυράσ (μαηί με 
Ντουλιανά) 

33 ·   ΑΞΛΟΛΟΓΟΣ 
ΑΛΛΟΛΩΣΘ 

ΦΥΣΛΟΓΝΩΜΛΑΣ 
 ΣΤΑΣΛΜΟΣ · · · · 

ΟΛΚΛΣΤΛΚΘ ΕΝΟΤΘΤΑ ΛΛ 

Γραμβουςά (Ακαναςιανά) 92 ·   · ΕΝΔΛΑΦΕΩΝ · ΣΤΑΣΛΜΟΣ ·  · · ΟΛΚΛΣΤΛΚΘ ΕΝΟΤΘΤΑ ΛΛΛ 

Ηερβιανά (Καμάρτςο) 66 ·   · ΑΔΛΑΦΟΟΣ · ΣΤΑΣΛΜΟΣ · · · · ΟΛΚΛΣΤΛΚΘ ΕΝΟΤΘΤΑ ΛΛΛ 

Καλυβιανι,θ 136 · · ΑΞΛΟΛΟΓΟΣ ΑΞΛΟΛΟΓΟΣ  ΣΤΑΣΛΜΟΣ ·  · · ΟΛΚΛΣΤΛΚΘ ΕΝΟΤΘΤΑ ΛΛ 

Καρεφιλιανά 
(Μπαλαμιανά) 

55 ·   · ΑΔΛΑΦΟΟΣ · ΣΤΑΣΛΜΟΣ · · · · 
ΟΛΚΛΣΤΛΚΘ ΕΝΟΤΘΤΑ ΛΛΛ 

Νζον Χωρίον 
(Κουτουφιανά) 

97 ·   · ΑΔΛΑΦΟΟΣ · ΣΤΑΣΛΜΟΣ ·  · · 
ΟΛΚΛΣΤΛΚΘ ΕΝΟΤΘΤΑ ΛΛΛ 

Ριπεριανά  24 ·   ΑΞΛΟΛΟΓΟΣ 
ΑΛΛΟΛΩΣΘ 

ΦΥΣΛΟΓΝΩΜΛΑΣ 
 ΣΤΑΣΛΜΟΣ ·  · · 

ΟΛΚΛΣΤΛΚΘ ΕΝΟΤΘΤΑ ΛΛΛ 

Τράχθλοσ 
 (μαηί με Μετόχι, Βιγλιά) 

169 ΡΑΑΛΛΑΚΟΣ  · ΕΝΔΛΑΦΕΩΝ  ΣΤΑΣΛΜΟΣ ΣΥΝΕΚΤΛΚΟΣ  ·  
ΟΛΚΛΣΤΛΚΘ ΕΝΟΤΘΤΑ ΛΛ 

Φουρνάδοσ 20 ·   · ΑΔΛΑΦΟΟΣ · ΣΤΑΣΛΜΟΣ · · · · ΟΛΚΛΣΤΛΚΘ ΕΝΟΤΘΤΑ ΛΛΛ 

Τ.Κ. Καλακενϊν 160                 

Καλάκενεσ 160     · ΕΝΔΛΑΦΕΩΝ · ΣΤΑΣΛΜΟΣ · · · · ΟΛΚΛΣΤΛΚΘ ΕΝΟΤΘΤΑ V 

Τ.Κ. Καλλεργιανϊν 520                 

Άγιοσ Αντϊνιοσ 284      ΑΔΛΑΦΟΟΣ · ΔΥΝΑΜΛΚΟΣ ΣΥΝΕΚΤΛΚΟΣ ΣΥΝΕΚΤΛΚΟΣ · · ΟΛΚΛΣΤΛΚΘ ΕΝΟΤΘΤΑ Λ 

Βαρδιανά 14     · ΑΔΛΑΦΟΟΣ · ΣΤΑΣΛΜΟΣ ΣΥΝΕΚΤΚΟΣ ΣΥΝΕΚΤΛΚΟΣ · · ΟΛΚΛΣΤΛΚΘ ΕΝΟΤΘΤΑ Λ 

Δάφνθ 9 
ΔΕΝ ΣΥΝΛΣΤΑ 

ΟΛΚΛΣΜΟ 
  · ΑΔΛΑΦΟΟΣ · ΣΤΑΣΛΜΟΣ ΣΥΝΕΚΤΛΚΟΣ ΣΥΝΕΚΤΛΚΟΣ · · 

ΟΛΚΛΣΤΛΚΘ ΕΝΟΤΘΤΑ Λ 

Καλλεργιανά 56     · ΑΔΛΑΦΟΟΣ · ΣΤΑΣΛΜΟΣ · ΣΥΝΕΚΤΛΚΟΣ · · ΟΛΚΛΣΤΛΚΘ ΕΝΟΤΘΤΑ Λ 

Κάμποσ 122      ΑΔΛΑΦΟΟΣ  ΔΥΝΑΜΛΚΟΣ       ΟΛΚΛΣΤΛΚΘ ΕΝΟΤΘΤΑ Λ 

Μαρεδιανά 35     · ΑΔΛΑΦΟΟΣ · ΣΤΑΣΛΜΟΣ ΣΥΝΕΚΤΛΚΟΣ ΣΥΝΕΚΤΛΚΟΣ · · ΟΛΚΛΣΤΛΚΘ ΕΝΟΤΘΤΑ Λ 

Τ.Κ. Κουκουναράσ 88                   

Κουκουναρά 41       ΑΔΛΑΦΟΟΣ · ΣΤΑΣΛΜΟΣ ΣΥΝΕΚΤΛΚΟΣ ΣΥΝΕΚΤΛΚΟΣ · · ΟΛΚΛΣΤΛΚΘ ΕΝΟΤΘΤΑ V 

Τςικαλαριά 17     ΑΞΛΟΛΟΓΟΣ ΑΞΛΟΛΟΓΟΣ · ΔΥΝΑΜΛΚΟΣ ΣΥΝΕΚΤΛΚΟΣ ΣΥΝΕΚΤΛΚΟΣ · · ΟΛΚΛΣΤΛΚΘ ΕΝΟΤΘΤΑ V 

Χαρχαλιανά 
(Σκουλουδιανά) 

23       ΑΔΛΑΦΟΟΣ · ΣΤΑΣΛΜΟΣ ΣΥΝΕΚΤΛΚΟΣ ΣΥΝΕΚΤΛΚΟΣ · · 
ΟΛΚΛΣΤΛΚΘ ΕΝΟΤΘΤΑ V 

Χορευτιανά 7       ΑΔΛΑΦΟΟΣ · ΦΚΛΝΩΝ · · · · ΟΛΚΛΣΤΛΚΘ ΕΝΟΤΘΤΑ V 

Τ.Κ. Λουςακιϊν 373                  ΟΛΚΛΣΤΛΚΘ ΕΝΟΤΘΤΑ V 

Γαλουβάσ 13     · ΑΔΛΑΦΟΟΣ · ΣΤΑΣΛΜΟΣ ΣΥΝΕΚΤΛΚΟΣ ΣΥΝΕΚΤΛΚΟΣ · · ΟΛΚΛΣΤΛΚΘ ΕΝΟΤΘΤΑ ΛV 

Ηαχαριανά 91     · ΕΝΔΛΑΦΕΩΝ · ΣΤΑΣΛΜΟΣ · ΣΥΝΕΚΤΛΚΟΣ · · ΟΛΚΛΣΤΛΚΘ ΕΝΟΤΘΤΑ ΛV 

Λουςακιαί (Βλαςιανά) 127     · ΕΝΔΛΑΦΕΩΝ · ΣΤΑΣΛΜΟΣ · · · · ΟΛΚΛΣΤΛΚΘ ΕΝΟΤΘΤΑ ΛV 

Μεράδα 81     · ΑΔΛΑΦΟΟΣ · ΣΤΑΣΛΜΟΣ · · · · ΟΛΚΛΣΤΛΚΘ ΕΝΟΤΘΤΑ ΛV 

Μετόχι 9    · ΑΔΛΑΦΟΟΣ · ΦΚΛΝΩΝ ΣΥΝΕΚΤΛΚΟΣ ΔΛΑΣΡΑΤΟΣ · · ΟΛΚΛΣΤΛΚΘ ΕΝΟΤΘΤΑ ΛV 

Φτερόλακκα 52    · ΑΔΛΑΦΟΟΣ · ΣΤΑΣΛΜΟΣ ΣΥΝΕΚΤΛΚΟΣ ΔΛΑΣΡΑΤΟΣ · · ΟΛΚΛΣΤΛΚΘ ΕΝΟΤΘΤΑ ΛV 

Τ.Κ. Ρλατάνου 1.179                  

Άνω Σφθνάρι 5    · ΑΔΛΑΦΟΟΣ · ΣΤΑΣΛΜΟΣ · · · · ΟΛΚΛΣΤΛΚΘ ΕΝΟΤΘΤΑ ΛΛΛ 

Καβοφςι 13   · · ΕΝΔΛΑΦΕΩΝ · ΣΤΑΣΛΜΟΣ ΣΥΝΕΚΤΛΚΟΣ ΣΥΝΕΚΤΛΚΟΣ · · ΟΛΚΛΣΤΛΚΘ ΕΝΟΤΘΤΑ ΛΛΛ 

Λιμενίςκοσ 40                     ΟΛΚΛΣΤΛΚΘ ΕΝΟΤΘΤΑ ΛΛΛ 

                                                 
2
  

  επιλεγζντεσ οικιςμοί για υλοποίθςθ δράςεων/εκπόνθςθ μελετϊν/πολεοδομιςεισ κλπ 

  αξιολόγθςθ ομάδασ μελζτθσ επί των αποφάςεων οριοκζτθςθσ  
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ΜΟΝΙΜΟΣ 

ΡΛΘΘΥΣΜΟΣ 
2011 

ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 

ΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΘ 
ΚΑΤΘΓΟΙΟΡΟΙΘΣΘ 

  

ΤΟΥΙΣΤΙΚΟΣ ΕΝΔΙΑΦΕΩΝ ΣΤΑΣΙΜΟΣ ΔΙΑΣΡΑΤΟΣ ΜΙΚΟΣ 

Δ.Ε. ΚΙΣΣΑΜΟΥ 7.579 
ΑΡΟΦΑΣΘ 

ΟΙΟΘΕΤΘΣΘΣ 

ΕΚΤΙΜΘΣΘ 
ΟΜΑΔΑΣ 
ΜΕΛΕΤΘΣ 

ΑΡΟΦΑΣΘ 
ΟΙΟΘΕΤΘΣΘΣ 

ΕΚΤΙΜΘΣΘ 
ΟΜΑΔΑΣ 
ΜΕΛΕΤΘΣ 

ΑΡΟΦΑΣΘ 
ΟΙΟΘΕΤΘΣΘΣ 

ΕΚΤΙΜΘΣΘ 
ΟΜΑΔΑΣ 
ΜΕΛΕΤΘΣ 

ΑΡΟΦΑΣΘ 
ΟΙΟΘΕΤΘΣΘΣ 

ΕΚΤΙΜΘΣΘ 
ΟΜΑΔΑΣ 
ΜΕΛΕΤΘΣ 

ΑΡΟΦΑΣΘ 
ΟΙΟΘΕΤΘΣΘΣ 

ΕΚΤΙΜΘΣΘ 
ΟΜΑΔΑΣ 
ΜΕΛΕΤΘΣ 

Ρλάτανοσ (Τερεηιανά) 975 · · · ΑΔΛΑΦΟΟΣ · ΣΤΑΣΛΜΟΣ ·   ΜΕΣΑΛΟΣ ΜΕΣΑΛΟΣ ΟΛΚΛΣΤΛΚΘ ΕΝΟΤΘΤΑ ΛΛΛ 

Σφθνάρι 125 ΡΑΑΛΛΑΚΟΣ · ΑΔΛΑΦΟΟΣ ΑΔΛΑΦΟΟΣ · ΣΤΑΣΛΜΟΣ · · · · ΟΛΚΛΣΤΛΚΘ ΕΝΟΤΘΤΑ ΛΛΛ 

Φαλαςαρνά 21                ΟΛΚΛΣΤΛΚΘ ΕΝΟΤΘΤΑ ΛΛΛ 

Τ.Κ. Ρολυρρθνίασ 78                   

Γρθγοριανά 32    ·           ΑΔΛΑΦΟΟΣ · ΣΤΑΣΛΜΟΣ ΣΥΝΕΚΤΛΚΟΣ ΣΥΝΕΚΤΛΚΟΣ · · ΟΛΚΛΣΤΛΚΘ ΕΝΟΤΘΤΑ ΛV 

Κάτω Ραλαιόκαςτρο 15    ΑΞΛΟΛΟΓΟΣ 
ΑΛΛΟΛΩΣΘ 

ΦΥΣΛΟΓΝΩΜΛΑΣ 
· ΣΤΑΣΛΜΟΣ · ΣΥΝΕΚΤΛΚΟΣ · · 

ΟΛΚΛΣΤΛΚΘ ΕΝΟΤΘΤΑ Λ 

Ρολυρρθνία (Κατωχϊρι) 31   · ΑΞΛΟΛΟΓΟΣ ΑΞΛΟΛΟΓΟΣ · ΦΚΛΝΩΝ · ΣΥΝΕΚΤΛΚΟΣ · · ΟΛΚΛΣΤΛΚΘ ΕΝΟΤΘΤΑ ΛV 

Τ.Κ. Σθρικαρίου 110                  

Κιολιανά 22     ΑΔΛΑΦΟΟΣ · ΣΤΑΣΛΜΟΣ ΣΥΝΕΚΤΛΚΟΣ ΣΥΝΕΚΤΛΚΟΣ · · ΟΛΚΛΣΤΛΚΘ ΕΝΟΤΘΤΑ V 

Κωςτογιάννθδεσ 32    · ΑΔΛΑΦΟΟΣ · ΣΤΑΣΛΜΟΣ · ΔΛΑΣΡΑΤΟΣ · · ΟΛΚΛΣΤΛΚΘ ΕΝΟΤΘΤΑ V 

Σθρικάρι  
(Κιολιανά, Μιχελιανά, 
Κοντοκρικιανά, 
Στρατθγιαννά,Μεγάλο 
Χωριό, Άγιοσ Λωάννθσ, 
Κατςικανδαριανά, 
Τςιχλιανά, Σινενιανά, 
Τηωρτηιανά,Κωςτογιάννθδ
εσ και Μαρουλιανά ι 
Φελεςιανά) 

19     ΑΔΛΑΦΟΟΣ · ΣΤΑΣΛΜΟΣ ΣΥΝΕΚΤΛΚΟΣ ΣΥΝΕΚΤΛΚΟΣ · · 

ΟΛΚΛΣΤΛΚΘ ΕΝΟΤΘΤΑ V 

Σινενιανά 37    · ΑΔΛΑΦΟΟΣ · ΣΤΑΣΛΜΟΣ ΣΥΝΕΚΤΛΚΟΣ ΣΥΝΕΚΤΛΚΟΣ · · ΟΛΚΛΣΤΛΚΘ ΕΝΟΤΘΤΑ V 
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Ρίνακασ Ρ.1.3-3: Ρροτεινόμενθ κατθγοριοποίθςθ οικιςμϊν Δ.Ε. Μθκφμνθσ ςφμφωνα με αξιολόγθςθ τθσ ταυτότθτάσ τουσ3 

ΤΚ/ΟΙΚΙΣΜΟΙ 
 

ΜΟΝΙΜΟΣ 
ΡΛΘΘΥΣΜΟΣ 

2011 

ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 

ΤΟΥΙΣΤΙΚΟΣ ΕΝΔΙΑΦΕΩΝ (Ε) / ΑΔΙΑΦΟΟΣ (Α) 
ΣΤΑΣΙΜΟΣ (Σ) / ΦΘΙΝΩΝ (Φ) / 

ΔΥΝΑΜΙΚΟΣ (Δ) 
ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΣ (Σ) / ΔΙΑΣΡΑΤΟΣ (Δ) ΜΙΚΟΣ/ΜΕΣΑΙΟΣ 

ΑΡΟΦΑΣΘ 
ΟΙΟΘΕΤΘΣΘΣ 

ΕΚΤΙΜΘΣΘ 
ΟΜΑΔΑΣ 
ΜΕΛΕΤΘΣ 

ΑΡΟΦΑΣΘ 
ΟΙΟΘΕΤΘΣΘΣ 

ΕΚΤΙΜΘΣΘ 
ΟΜΑΔΑΣ 
ΜΕΛΕΤΘΣ 

ΑΡΟΦΑΣΘ 
ΟΙΟΘΕΤΘΣΘΣ 

ΕΚΤΙΜΘΣΘ 
ΟΜΑΔΑΣ 
ΜΕΛΕΤΘΣ 

ΑΡΟΦΑΣΘ 
ΟΙΟΘΕΤΘΣΘΣ 

ΕΚΤΙΜΘΣΘ 
ΟΜΑΔΑΣ 
ΜΕΛΕΤΘΣ 

ΑΡΟΦΑΣΘ 
ΟΙΟΘΕΤΘΣΘΣ 

ΕΚΤΙΜΘΣΘ 
ΟΜΑΔΑΣ 
ΜΕΛΕΤΘΣ 

Τοπικι Κοινότθτα 
Βουλγάρω 314 

Βουλγάρω 201   Α  Σ Φ Δ  ΜΕΣΑΛΟΣ  

Δερμιηιανά 22   Α  Σ Φ   ΜΛΚΟΣ  

Λατηιανά 17   Ε  Σ Φ Δ  ΜΛΚΟΣ  

Μάκρωνα 18   Α  Σ  Φ   ΜΛΚΟΣ   

Μουρίον 40   Α  Σ  Φ   ΜΛΚΟΣ   

Χουδαλιανά 16   Α Ε Σ Φ Δ  ΜΛΚΟΣ  

Τοπικι Κοινότθτα 
Δραπανιά 427 

Άνω Δραπανιάσ 17   Ε  Σ Φ Σ  ΜΛΚΟΣ·  

Δραπανιάσ 270   Α Ε Σ Φ Δ  ΜΕΣΑΛΟΣ  

Κόκκινο Μετόχι 77   Α Ε Σ· Φ Δ  ΜΛΚΟΣ  

Νωπιγεια 63   Α  Σ Φ Σ  ΜΛΚΟΣ  

Τοπικι Κοινότθτα 
Καλουδιανϊν 385 

Καλουδιανά 331   Α  Σ Δ Δ  ΜΛΚΟΣ  

Κορφαλϊνασ 31   Α  Σ  Δ  ΜΛΚΟΣ  

Κουρκιανά 23   Α  Σ  Δ  ΜΛΚΟΣ  

Τοπικι Κοινότθτα 
Μαλακφρου 89 

Μαλάκυροσ 89   Α  Σ Φ Δ  ΜΕΣΑΛΟΣ  

Τοπικι Κοινότθτα 
Ρερβολακίων 150 

Ραππαγιαννάκθδεσ 37   Ε Α Σ Φ Δ  ΜΛΚΟΣ  

Ρερβολάκια 63   Ε Α Σ Φ Δ  ΜΛΚΟΣ   

Χαραυγι 50   Ε Α Σ Φ Δ  ΜΛΚΟΣ   

Τοπικι Κοινότθτα 
Ροταμίδασ 224 

Ροταμίδα,θ 224   Α  Σ Φ Δ  ΜΕΣΑΛΟΣ  

Τοπικι Κοινότθτα όκκασ 88 

Κερά 36   Ε  Σ Φ Δ  ΜΛΚΟΣ  

όκκα 52   Ε  Σ Φ Δ  ΜΛΚΟΣ  

Τοπικι Κοινότθτα 
Σαςάλου 48 

Κοντουδιανά  7 Γειτονιά του Σάςαλου 

Μανεριανά 13   Α  Σ Φ Δ  ΜΛΚΟΣ  

Σάςαλοσ 28   Α  Σ Φ Δ  ΜΛΚΟΣ  

Τοπικι Κοινότθτα 
Σφακοπθγαδίου 116 

Αρμενοχϊριον 27   Ε Α Σ Φ Σ  ΜΛΚΟΣ   

Σφακοπθγάδιον 58   Ε Α Σ Φ Δ  ΜΛΚΟΣ   

Τριαλϊνια 31   Ε Α Σ Φ Δ  ΜΛΚΟΣ   

Τοπικι Κοινότθτα 
Τοπολίων 225 

Αϊκυργιάννθσ 36   Ε  Σ Φ Δ  ΜΛΚΟΣ  

Καψανιανά 11   Α  Σ Φ Δ  ΜΛΚΟΣ   

Κουτςοματάδοσ 42   Α  Σ Φ Δ  ΜΛΚΟΣ   

Τοπόλια 122   Α Ε Σ Φ Δ  ΜΕΣΑΛΟΣ  

                                                 
3
  

  αξιολόγθςθ ομάδασ μελζτθσ επί των αποφάςεων οριοκζτθςθσ  
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ΤΚ/ΟΙΚΙΣΜΟΙ 
 

ΜΟΝΙΜΟΣ 
ΡΛΘΘΥΣΜΟΣ 

2011 

ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 

ΤΟΥΙΣΤΙΚΟΣ ΕΝΔΙΑΦΕΩΝ (Ε) / ΑΔΙΑΦΟΟΣ (Α) 
ΣΤΑΣΙΜΟΣ (Σ) / ΦΘΙΝΩΝ (Φ) / 

ΔΥΝΑΜΙΚΟΣ (Δ) 
ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΣ (Σ) / ΔΙΑΣΡΑΤΟΣ (Δ) ΜΙΚΟΣ/ΜΕΣΑΙΟΣ 

ΑΡΟΦΑΣΘ 
ΟΙΟΘΕΤΘΣΘΣ 

ΕΚΤΙΜΘΣΘ 
ΟΜΑΔΑΣ 
ΜΕΛΕΤΘΣ 

ΑΡΟΦΑΣΘ 
ΟΙΟΘΕΤΘΣΘΣ 

ΕΚΤΙΜΘΣΘ 
ΟΜΑΔΑΣ 
ΜΕΛΕΤΘΣ 

ΑΡΟΦΑΣΘ 
ΟΙΟΘΕΤΘΣΘΣ 

ΕΚΤΙΜΘΣΘ 
ΟΜΑΔΑΣ 
ΜΕΛΕΤΘΣ 

ΑΡΟΦΑΣΘ 
ΟΙΟΘΕΤΘΣΘΣ 

ΕΚΤΙΜΘΣΘ 
ΟΜΑΔΑΣ 
ΜΕΛΕΤΘΣ 

ΑΡΟΦΑΣΘ 
ΟΙΟΘΕΤΘΣΘΣ 

ΕΚΤΙΜΘΣΘ 
ΟΜΑΔΑΣ 
ΜΕΛΕΤΘΣ 

Τςουρουνιανά 14   Α  Σ Φ Δ  ΜΛΚΟΣ  

Τοπικι Κοινότθτα 
Φαλελιανϊν 163 

Κολζνθ 53   Α  Σ Φ Δ  ΜΛΚΟΣ  

Κοτςιανά 67   Ε Α Σ Φ Δ  ΜΛΚΟΣ  

Λυριδιανά 16 ΜΘ ΟΛΟΚΕΤΘΜΕΝΟΣ ΟΛΚΛΣΜΟΣ 

Φαλελιανά 27   Ε Α Σ Φ Σ  ΜΛΚΟΣ  

Τοπικι Κοινότθτα 
Χαιρεκιανϊν 70 

Χαιρεκιανά 70   Α  Σ Φ Σ  ΜΛΚΟΣ  
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Από τα δεδομζνα των πινάκων που προθγικθκαν και ςυςχετίηοντασ τα ποιοτικά ςτοιχεία που 

καταγράφονται και αφοροφν τόςο ςτθ φυςιογνωμία των οικιςμϊν, όςο και ςτθν δυναμικι ι 

μθ παρουςία τουσ ςτο ευρφτερο χωρικό πλαίςιο όπου εντάςςονται, θ ομάδα μελζτθσ 

οδθγικθκε ςτθν κατθγοριοποίθςθ επιμζρουσ υποπεριοχϊν, ωσ οικιςτικϊν ενοτιτων εντόσ 

των οποίων επιλζγεται ζνασ ι περιςςςότεροι οικιςμοί, οι οποίοι δυνθτικά κα αποτελζςουν τα 

επιμζρουσ κζντρα τθσ εκάςτοτε ενότθτασ. Θ προτεινόμενθ διάρκρωςθ των οικιςτικϊν 

ενοτιτων και των κζντρων τουσ εμφανίηεται ςτον Ρίνακα που ακολουκεί.  

Επιςθμαίνεται ότι για τθν προτεινόμενθ διάκριςθ των οικιςτικϊν ενοτιτων που επιχειρείται 

ζχει λθφκεί υπόψθ το γεγονόσ τθσ γειτνίαςθσ των δφο Δ.Ε. και κυρίωσ τθσ ιςχυρισ παρουςίασ 

του Καςτελίου ωσ διοικθτικό κζντρο αναφοράσ του ενιαίου Διμου.  

 

Θ προτεινόμενθ κατανομι των οικιςτικϊν ενοτιτων τθσ Δ.Ε. Κιςάμου, παρουςιάηεται ςτον 

παρακάτω Ρίνακα. 

 

Ρίνακασ Ρ.1.3-4: Ρροτεινόμενεσ οικιςτικζσ ενότθτεσ Δ.Ε. Κιςάμου & κζντρα  

ΟΙΚΙΣΤΙΚΘ 
ΕΝΟΤΘΤΑ Ι 

ΟΙΚΙΣΤΙΚΘ 
ΕΝΟΤΘΤΑ ΙΙ 

ΟΙΚΙΣΤΙΚΘ 
ΕΝΟΤΘΤΑ ΙΙΙ 

ΟΙΚΙΣΤΙΚΘ 
ΕΝΟΤΘΤΑ ΙV 

ΟΙΚΙΣΤΙΚΘ 
ΕΝΟΤΘΤΑ V 

Καςτζλι  
(δυναμικό κζντρο 
ομάδασ) 

Τράχθλοσ   
(δυναμικό κζντρο 
ομάδασ) 

Ρλάτανοσ  
(δυναμικό κζντρο 
ομάδασ) 

Λουςακιζσ  
(δυναμικό κζντρο 
ομάδασ) 

Καλάκενεσ 
(δυναμικό κζντρο 
ομάδασ) 

Κουνουπίτςα Μετόχι Καβοφςι Ηαχαριανά Χαρχαλιανά 

Ραλαιόκαςτρο Βιγλιά Σφθνάρι Φτερόλακκα Χορευτιανά 

Δάφνθ Καλυβιανι Άνω Σφθνάρι Γαλουβάσ Τςικαλαριά 

Μαρεδιανά Αηογυράσ Ριπεριανά  Μεράδα Κουκουναρά 

Βαρδιανά  Νζο Χωριό Μετόχι Κιολανά 

Καλλεργιανά   Καρεφιλιανά Ρολυρρινια Σθρικάρι 

Αγ. Αντϊνιοσ   Αγ. Γεϊργιοσ Γρθγοριανά Σινενιανά 

Κάμποσ   Φουρνάδοσ  Κωςτογιάννθδεσ 

Ρφργοσ   Ηερβιανά      

    Γραμβουςα     

  Λιμενίςκοσ   

  Φαλάςαρνα   

 

Οικιςτικό κζντρο τθσ πρϊτθσ οικιςτικισ ενότθτασ προτείνεται να είναι το Καςτζλι Κιςάμου, 

κακϊσ κρίνεται ότι για το ςφμπλεγμα των οικιςμϊν που απαρτίηουν τθν ενότθτα αυτι, ο 

οικιςμόσ του Καςτελίου ιδθ διαδραματίηει αυτό το ρόλο, κακϊσ οι περιςςότεροι από αυτοφσ 

αποτελοφν οικιςμοφσ «δορυφόρουσ» του Καςτελίου, ςιμερα εμφανι προάςτιά του και είναι 

ςε άμεςθ εξάρτθςθ από αυτό.  
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Θ δεφτερθ οικιςτικι ενότθτα αφορά ςτουσ οικιςμοφσ Τραχιλου, Μετοχίου, Βιγλιϊν 

Καλυβιανισ και Αηογυρά, με προτεινόμενο κζντρο τον Τράχθλο. Αν και πρόκειται για πολφ 

μικροφσ οικιςμοφσ, θ ομάδα μελζτθσ ζκρινε ότι λόγω τθσ κζςθσ τουσ πλθςίον του λιμζνα 

Καςτελίου (ο οποίοσ αποκτά ζναν ενιςχυμζνο ρόλο από τθν πρόςφατα εγκεκριμζνθ 

Ανακεϊρθςθ του Ρερεφερειακοφ Χωροταξικοφ Ρλαιςίου τθσ Ρεριφζρειασ Κριτθσ, ΦΕΚ 

260/ΑΑΡ/2017), αλλά και λόγω τθσ ςυγκζντρωςθσ ςτθν περιφζρειά τουσ παραγωγικϊν 

δραςτθριοτιτων, κυρίωσ μεταποιθτικϊν, θ περιοχι αυτι μζςα από ζναν ολοκλθρωμζνο 

ςχεδιαςμό και τθν παροχι κινιτρων για τθν ανάπτυξθ μεταποιθτικισ δραςτθριότθτασ 

πρωτογενοφσ τομζα αναμζνεται να διαδραματίςει ζνα ςθμαντικό ρόλο για τθν ΔΕ, αλλά και 

για το ςφνολο του Διμου. Στθν εν λόγω υποπεριοχι ςυμπλθρωματικό ρόλο αναμζνεται να 

παίξει ο οικιςμόσ Καλυβιανι, ωσ περιοχι που ςτον εξωαςτικό τθσ χϊρο προγραμματίηεται να 

ςυγκεντρϊςει δραςτθριότθτεσ τουριςμοφ και αναψυχισ. 

 

Θ τρίτθ ενότθτα περιλαμβάνει τουσ οικιςμοφσ του δυτικοφ τμιματοσ τθσ Δθμοτικισ Ενότθτασ 

και ζχει ωσ οικιςτικό τθσ κζντρο τον Ρλάτανο, που αποτελεί και το δεφτερο μεγαλφτερο 

οικιςμό τθσ Δθμοτικισ Ενότθτασ και ςυγκεντρϊνει δραςτθριότθτεσ εξυπθρζτθςθσ όπωσ 

εκπαίδευςθσ, περίκαλψθσ, διοίκθςθσ και εμπορίου κακθμερινϊν αναγκϊν. Στθν εν λόγω 

ενότθτα ςυμπλθρωματικό ρόλο αναμζνεται να παίξει ο οικιςμόσ Σφθνάρι, ωσ περιοχι που 

προγραμματίηεται να ςυγκεντρϊςει δραςτθριότθτεσ τουριςμοφ και αναψυχισ. 

 

Στθν τζταρτθ οικιςτικι ενότθτα κυρίαρχο ρόλο προτείνεται να παίξει ο οικιςμόσ των 

Λουςακιϊν ςε επίπεδο εξυπθρζτθςθσ κακθμερινϊν αναγκϊν. Στθν εν λόγω ενότθτα 

περιλαμβάνεται και ο οικιςμόσ τθσ Ρολυρρινιασ, εξζχον πολιτιςτικό κζντρο για τθν ενότθτα, 

το ςφνολο του Διμου αλλά και ευρφτερα. 

 

Θ πζμπτθ ενότθτα περιλαμβάνει τουσ οικιςμοφσ που εντοπίηονται ςτθν ανατολικι περίμετρο 

τθσ Δθμοτικισ Ενότθτασ με κζντρο τον οικιςμό των Καλάκενων. Στόχοσ θ αναβάκμιςθ του 

οικιςμοφ και θ δυνατότθτά του να αναλάβει κάποιεσ λειτουργίεσ που να εξυπθρετιςουν τουσ 

υπόλοιπουσ οικιςμοφσ, ϊςτε να μειωκεί θ εξάρτθςθ τουσ από τον οικιςμό του Καςτελίου 

τουλάχιςτον ςε επίπεδο εξυπθρζτθςθσ κακθμερινϊν αναγκϊν.  

 

Αντίςτοιχα, ακολουκεί θ προτεινόμενθ κατανομι των οικιςτικϊν ενοτιτων ςτθ Δ.Ε. 

Μθκφμνθσ. 
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Ρίνακασ Ρ.1.3-5:Ρροτεινόμενεσ οικιςτικζσ ενότθτεσ Δ.Ε. Μθκφμνθσ & κζντρα  

ΟΙΚΙΣΤΙΚΘ 
ΕΝΟΤΘΤΑ Ι 

ΟΙΚΙΣΤΙΚΘ 
ΕΝΟΤΘΤΑ ΙΙ 

ΟΙΚΙΣΤΙΚΘ 
ΕΝΟΤΘΤΑ ΙΙΙ 

Δραπανιάσ 
(δυναμικό 
διοικθτικό κζντρο 
ομάδασ) 

Βουλγάρω 
(δυναμικό κζντρο 
ομάδασ) 

Σφακοπθγάδι 
(δυναμικό κζντρο 
ομάδασ) 

Άνω Δραπανιάσ Δερμετηιανά Χαραυγι 

Καλουδιανά Χουδαλιανά όκκα 

Κουρκιανά Μακρϊνασ Κερά 

Καρφαλϊνασ Τοπόλια Ρερβολάκια 

Νωπιγεια Αϊκυργιάννθσ Ραπαγιαννάκθδεσ 

Κόκκινο Μετόχι Τςουρουνιανά Αρμενοχϊρι 

Κολζνθ  Καψιανά Τριαλϊνια 

Φαλενιανά Λατηιανά Μαλάκυροσ 

Κοτςιανά Μουρί Σάςαλοσ 

Λυριδιανά Κουτςουματάδοσ Ρφργοσ 

Ροταμίδα  Μανεριανά 

Χαιρεκιανά   Κουντουδιανά 

 

Κζντρο τθσ πρϊτθσ οικιςτικισ ενότθτασ προτείνεται να είναι θ παλιά ζδρα του τ. Διμου 

Μθκφμνθσ, ο Δραπανιάσ με 292 μόνιμουσ κατοίκουσ. Ο Δραπανιάσ, ο οποίοσ κατοικείται 

ςυνεχϊσ από το 1650 ζωσ και ςιμερα, αποτελεί οριοκετθμζνο οικιςμό (υπ’ αρίκμ. 477/08-04-

1987 Απόφαςθ Νομάρχθ) ο οποίοσ κατατάςςεται ωσ μθ παραλιακόσ, μθ περιαςτικόσ, μθ 

τουριςτικόσ, αδιάφοροσ, ςτάςιμοσ, διάςπαρτοσ και μεςαίοσ. Ωςτόςο εξαιτίασ τόςο τθσ 

πολεοδομικισ του δομισ όςο και του αξιόλογου κτιριακοφ αποκζματοσ που καταγράφθκε, 

αξιολογείται από τθν ομάδα μελζτθσ ωσ ιδιαίτερα ενδιαφζρων. Στον οικιςμό διακρίνεται 

ςιμερα ο παλιόσ εμπορικόσ πυρινασ όπου πριν το ’50, ςυγκεντρϊνονταν μια ςειρά χριςεων 

κακθμερινϊν εξυπθρετιςεων (ραφτάδικα, υφαςματάδικα κλπ) αλλά και κεντρικϊν 

λειτουργιϊν αποτελϊντασ, τότε, το κζντρο των γφρω οικιςμϊν.  Επιπλζον ςτο τμιμα του επί 

τθσ Ρ.Ε.Ο. καταγράφονται αρκετζσ χριςεισ εςτίαςθσ - αναψυχισ.  Το ςφνολο των οικιςμϊν 

τθσ ενότθτασ ςυγκεντρϊνει πλθκυςμό 938 μόνιμων κατοίκων.  

 

Κζντρο τθσ δεφτερθσ οικιςτικισ ενότθτασ προτείνεται να είναι θ Βουλγάρω με μόνιμο 

πλθκυςμό 201 κατοίκουσ. Αποτελεί οριοκετθμζνο οικιςμό (υπ’ αρίκμ. 3831/25-07-1989 

Απόφαςθ Νομάρχθ), ο οποίοσ κατατάςςεται ωσ μθ περιαςτικόσ, μθ παραλιακόσ, μθ 

τουριςτικόσ, αδιάφοροσ, ςτάςιμοσ, διάςπαρτοσ και μεςαίοσ οικιςμόσ. Θ Βουλγάρω 

ςυγκεντρϊνει μια ςειρά λειτουργιϊν κακθμερινϊν εξυπθρετιςεων εμπορίου και κοινωνικϊν 
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υποδομϊν ενϊ εντάςςεται ςε ζνα υψθλισ αιςκθτικισ και περιβαλλοντικισ αξίασ τοπίο. Το 

ςφνολο των οικιςμϊν τθσ ενότθτασ ςυγκεντρϊνει πλθκυςμό 539 μόνιμων κατοίκων.  

 

Θ τρίτθ ενότθτα περιλαμβάνει τουσ οικιςμοφσ του ανατολικοφ τμιματοσ τθσ Δθμοτικισ 

Ενότθτασ και ζχει ωσ κζντρο το Σφακοπθγάδι με 54 μόνιμουσ κατοίκουσ και ςυγκεντρϊνει 

δραςτθριότθτεσ εξυπθρζτθςθσ όπωσ εκπαίδευςθσ, περίκαλψθσ, διοίκθςθσ και εμπορίου 

κακθμερινϊν αναγκϊν. Στθν εν λόγω ενότθτα ςυμπλθρωματικό ρόλο αναμζνεται να παίξουν 

και κάποιοι περιφερειακοί οικιςμοί ςτουσ οποίουσ καταγράφεται ςθμαντικι 

παραγωγικι/μεταποιθτικι δραςτθριότθτα (Ραπαγιαννάκθδεσ, όκκα, Κζρα, Τριαλϊνια). Το 

ςφνολο των οικιςμϊν τθσ ενότθτασ ςυγκεντρϊνει πλθκυςμό 491 μόνιμων κατοίκων.  
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Ρ.1.4 ΑΝΑΔΑΣΘ ΡΟΣ ΤΟ ΧΩΟΤΑΞΙΚΟ – ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ  

 

Ππωσ προαναφζρκθκε και αναλφκθκε ςτα προθγοφμενα υποκεφάλαια, για τθν διατφπωςθ 

του προτεινόμενου προτφπου οικιςτικισ ανάπτυξθσ και χωρικισ οργάνωςθσ ζχει λθφκεί 

υπόψθ ο υπερκείμενοσ ςχεδιαςμόσ και οι ςτρατθγικζσ επιλογζσ τθσ πρόςφατα εγκεκριμζνθσ 

Ανακεϊρθςθσ του Ρερεφερειακοφ Χωροταξικοφ Ρλαιςίου τθσ Ρεριφζρειασ Κριτθσ (ΦΕΚ 

260/ΑΑΡ/2017). 

Για τθν διαμόρφωςθ του μοντζλου χωρικισ οργάνωςθσ κυρίωσ ςε κζματα ανάδειξθσ 

πολιτιςτικϊν και περιβαλλοντικϊν πόρων με ςτόχο τθν ιπια τουριςτικι ανάπτυξθ τθσ 

περιοχισ ελιφκθςαν υπόψθ οι κατευκφνςεισ - προτάςεισ τθσ μελζτθσ «τρατθγικόσ 

χεδιαςμόσ (Master Plan) Πολιτιςτικισ Πολιτικισ και Βιϊςιμθσ Ανάπτυξθσ Διμων Κιςάμου και 

Πλατανιά» (Στάδιο II – Δόμθςθ και αξιολόγθςθ ςεναρίων πολιτιςτικισ ανάπτυξθσ Διμων 

Κιςάμου και Ρλατανιά) που εκπονικθκε από τον Τομζα Γεωγραφίασ και Ρεριφερειακοφ 

Σχεδιαςμοφ τθσ Σχολισ Αγρονόμων Τοπογράφων Μθχανικϊν του ΕΜΡ ςτα πλαίςια 

προγραμματικισ ςφμβαςθσ με το Διμο Κιςάμου, το Διμο Ρλατανιά, τθν Ρεριφζρεια Κριτθσ 

και το Υπουργείο Ρολιτιςμοφ, Ραιδείασ και Κρθςκευμάτων. Κυρίωσ μελετικθκαν οι 

προτεινόμενεσ Διαδρομζσ και Δίκτυα εντόσ τθσ Δ.E. Κιςάμου ςε επίπεδο δικτφωςθσ 

αρχαιολογικϊν χϊρων και μνθμείων, αξιόλογων οικιςμϊν, τοπίων ιδιαίτερθσ ςθμαςίασ και 

λοιπϊν πολιτιςτικϊν πόρων. 
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Ρ.2  ΟΓΑΝΩΣΘ ΧΘΣΕΩΝ ΓΘΣ ΚΑΙ ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 

Ειςαγωγή 

Στο πλαίςιο των κείμενων διατάξεων, ςε ςυνδυαςμό με τισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ Μελετϊν 

Γ.Ρ.Σ. και Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Ρ. (Υ.Α. 9572/1845/2000/Φ.Ε.Κ. 209/Δ/7-4-2000), ςτο παρόν κεφάλαιο 

Ρ.2 τθσ μελζτθσ του Β1 Σταδίου, υλοποιοφνται οι κατευκφνςεισ του Δομικοφ Σχεδίου, για το 

χρονικό ορίηοντα μζχρι το ζτοσ 2021 αναφορικά με τθν οργάνωςθ των χριςεων γθσ, τθν 

προςταςία του φυςικοφ περιβάλλοντοσ και εν γζνει των φυςικϊν παραγωγικϊν πόρων, τθν 

προςταςία των αρχαιολογικϊν χϊρων και μνθμείων, τα δίκτυα μεταφορϊν και υποδομϊν και 

τθν αςφάλεια – προςταςία τθσ περιοχισ. Οι προτάςεισ για τθν οργάνωςθ των χριςεων γθσ 

και τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ αποτελοφν τθν εξειδίκευςθ και το μζςο εφαρμογισ του 

ςεναρίου ανάπτυξθσ τθσ περιοχισ, πρωτίςτωσ δε τθσ χωρικισ οργάνωςθσ και λειτουργίασ τθσ. 

Αναφορικά με τισ προτεινόμενεσ χριςεισ γθσ, όπωσ αναφζρκθκε και ειςαγωγικά,  το παρόν Β1 

Στάδιο εκπονείται λαμβάνοντασ υπόψθ το ΡΔ/23-2-87 (ΦΕΚ-166/Δ/6-3-87). 

 

Θ «Οργάνωςθ των Χριςεων γθσ – Προςταςία Περιβάλλοντοσ", αποτυπϊνεται ςχθματικά ςτον 

χάρτθ Ρ.2, κλ. 1:25.000. 
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Ρ.2.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΧΕΣ 

 

Θ χωρικι οργάνωςθ του ςυνόλου τθσ περιοχισ των Δ.Ε. Κιςάμου και Μθκφμνθσ, προωκείται 

μζςα από τθν οργάνωςθ των χριςεων γθσ και τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ.  

Πςον αφορά τισ προβλζψεισ τθσ τελικισ πρόταςθσ, αυτζσ ςτοχεφουν ςτθ βζλτιςτθ δυνατι 

οργάνωςθ των χριςεων γθσ τθσ περιοχισ μελζτθσ με απϊτερο ηθτοφμενο τθν 

διευκόλυνςθ/επιτάχυνςθ τθσ τοπικισ ανάπτυξθσ και τθ διατιρθςθ τθσ ςε βάκοσ χρόνου 

(αειφορία).  Συγκεκριμζνα, θ εν λόγω οργάνωςθ προωκείται με βάςθ: 

 Τον κακοριςμό κατθγοριϊν χριςεων γθσ ςτθν εκτόσ ςχεδίου περιοχι με ςκοπό τθν 

προςταςία του φυςικοφ περιβάλλοντοσ και του πολιτιςτικοφ πλοφτου (κακοριςμόσ 

ΡΕΡ), κακϊσ και ελζγχου ι και περιοριςμοφ τθσ δόμθςθσ (κακοριςμόσ ΡΕΡΔ), 

ανάλογα με τον κφριο χαρακτιρα κάκε κατθγορίασ,  

 Τθν προβολι του τουριςτικοφ προϊόντοσ με τον κακοριςμό ηωνϊν για τθν ανάπτυξθ 

δραςτθριοτιτων τουριςμοφ και αναψυχισ εντόσ των οικιςτικϊν υποδοχζων αλλά και 

ςε περιοχζσ που ζχουν ιδθ διαμορφϊςει αυτό το χαρακτιρα (κόλποσ Κιςάμου, 

Καρφαλϊνασ, Νωπιγεια, παραλιακό μζτωπο Μθκφμνθσ) και χριςεισ εντόσ των 

οικιςτικϊν περιοχϊν ϊςτε να διευκολυνκεί και θ ανάπτυξι τουσ ωσ περιοχϊν 

παρακεριςμοφ μακράσ διαρκείασ και κεματικοφ τουριςμοφ με δίκτυα και 

ςυνεργαςίεσ, 

 Τον προςδιοριςμό και οργάνωςθ των πολεοδομθμζνων και λοιπϊν προσ 

πολεοδόμθςθ περιοχϊν οικιςτικισ ανάπτυξθσ και παραγωγικϊν δραςτθριοτιτων, 

 Τθν πρόβλεψθ παραγωγικϊν δραςτθριοτιτων, ςτο πλαίςιο τθσ ιςόρροπθσ και 

αλλθλοςτθριηόμενθσ ανάπτυξθσ αςτικοφ, περιαςτικοφ χϊρου, παραλιακοφ μετϊπου 

και αγροτικοφ χϊρου και πρόβλεψθ κατ' αντιςτοιχία παραγωγικϊν υποδοχζων (ςτθ 

Δ.Ε. Κιςάμου) που κα ςυμβάλλουν ςε μια νζα ολοκλθρωμζνθ αναπτυξιακι διαδικαςία 

ςτο πλαίςιο τθσ αειφόρου ανάπτυξθσ,  

 Τθ χωροκζτθςθ των υποδομϊν αναπτυξιακοφ χαρακτιρα και γενικότερα όλεσ τισ 

εγκαταςτάςεισ υποδομϊν για τθ βιϊςιμθ ανάπτυξθ. 

 

Οι γενικζσ αρχζσ που αποτελοφν κριτιρια προςδιοριςμοφ των προαναφερόμενων τφπων 

περιοχϊν αφοροφν: 

 Σε παραμζτρουσ που επθρζαςαν διαχρονικά τθ χωρικι δομι και λειτουργία και 

εξακολουκοφν μζχρι ςιμερα να διαμορφϊνουν τισ παρατθροφμενεσ τάςεισ, 
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 Σε προβλιματα – ανάγκεσ που διαμορφϊνονται από τθ ςυςχζτιςθ τθσ ενδογενοφσ 

δυναμικισ με τισ υφιςτάμενεσ χωρικζσ κεςμικζσ ρυκμίςεισ (ρυκμιςτικοφ και 

πολεοδομικοφ χαρακτιρα). Αυτά τα προβλιματα – ανάγκεσ ςυναρτϊνται άμεςα με 

τθν καταλλθλότθτα και επάρκεια των υφιςτάμενων χωρικϊν κεςμικϊν ρυκμίςεων,  

 Σε περιοριςμοφσ και δεςμεφςεισ για οικιςτικι ανάπτυξθ ι ανάπτυξθ παραγωγικϊν 

δραςτθριοτιτων. 

 

Ζτςι, οι προτάςεισ ςχεδιαςμοφ και οργάνωςθσ των χριςεων γθσ ςτο ςφνολο τθσ ζκταςθσ των 

Δ.Ε. Κιςάμου και Μθκφμνθσ ταξινομοφνται ωσ εξισ: 

 Στθν εκτόσ ςχεδίου περιοχι προτείνεται οριοκζτθςθ:  

 Ρεριοχϊν Ειδικισ Ρροςταςίασ (ΡΕΡ), με επιβολι περιοριςτικϊν ειδικϊν 

χριςεων κακϊσ και άλλων πολεοδομικϊν και περιβαλλοντικϊν περιοριςμϊν, 

με ςκοπό: 

- Τθν προςταςία και ανάδειξθ των προςτατευόμενων περιοχϊν 

φυςικοφ περιβάλλοντοσ, των ακτϊν, των υδάτινων αποδεκτϊν και 

των ευρφτερων περιοχϊν τουσ, των βιοτόπων που απαντϊνται ςτθν 

περιοχι και οι οποίοι ζχουν ενταχκεί ςτο Ευρωπαϊκό Οικολογικό 

Δίκτυο Νatura 2000, των τοπίων ιδιαίτερου φυςικοφ κάλλουσ   

- Τθν προςταςία και ανάδειξθ των αρχαιολογικϊν ευρθμάτων και 

αρχαιολογικϊν χϊρων, που προςδιορίςτθκαν από τθν εκάςτοτε 

αρμόδια αρχαιολογικι υπθρεςία.  

 Ρεριοχϊν Ελζγχου και Ρεριοριςμοφ δόμθςθσ (ΡΕΡΔ), με επιτρεπόμενεσ 

ειδικζσ χριςεισ γθσ κατά περίπτωςθ, κακϊσ και με όρουσ και περιοριςμοφσ 

δόμθςθσ και προςταςίασ περιβάλλοντοσ με ςτόχο τθν προςταςία και 

ανάδειξθ τθσ γεωργικισ γθσ. 

 Νζου οικιςτικοφ υποδοχζα ςτθν παραλιακι ηϊνθ τθσ Μθκφμνθσ με ςκοπό τθν 

ενίςχυςθ και οργανωμζνθ ανάπτυξθ του τουριςμοφ 

 Ηϊνθ Ανάπτυξθσ Ραραγωγικϊν Δυνατοτιτων (ΗΑΡΔ) ςτθ Δ.Ε. Κιςάμου, 

περιλαμβάνοντασ τουριςτικζσ και αγροτουριςτικζσ δραςτθριότθτεσ, χριςεισ 

αποκικευςθσ, τυποποίθςθσ και προϊκθςεισ προϊόντων, χϊρουσ εκκζςεων 

προϊόντων, εμπορικζσ χριςεισ ςυμπεριλαμβανομζνων των υπεραγορϊν και 

των πολυκαταςτθμάτων,  
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 Σε πολεοδομθμζνεσ και προσ πολεοδόμθςθ περιοχζσ, προτείνεται: 

 Επζκταςθ οικιςτικϊν περιοχϊν και πολεοδόμθςθ οριοκετθμζνων οικιςμϊν 

 Ανακεϊρθςθ περιοχϊν με εγκεκριμζνο ρυμοτομικό ςχζδιο 

 Δθμιουργία οικιςτικϊν υποδοχζων τουριςμοφ – αναψυχισ, χονδρεμπορίου  

και μεταποίθςθσ 

 Αναπλάςεισ οικιςτικϊν κζντρων με ςτόχο τόςο τθν αναβάκμιςθ του 

δομθμζνου περιβάλλοντοσ όςο και τθν παροχι κινιτρων για τθν ενίςχυςι 

τουσ, κακϊσ  και  

 Κθρφξεισ παραδοςιακϊν οικιςμϊν με ςτόχο τθν διαφφλαξθ αξιόλογων 

πυρινων και τθν παροχι κινιτρων για τθν αναβίωςθ των οικιςμϊν. 

 

 Στισ μεταφορζσ, υποδομζσ και λοιπά δίκτυα κοινισ ωφζλειασ, κακϊσ και τα μζτρα 

αςφάλειασ και προςταςίασ.  

 

Ρ.2.1.1 Ρεριβαλλοντικζσ, ιςτορικζσ – πολιτιςτικζσ και ανκρωπογενείσ παράμετροι  

 

Για τθν διατφπωςθ των βαςικϊν αρχϊν τθσ πρόταςθσ ελιφκθςαν υπόψθ μια ςειρά 

παράμετροι. 

 

Ωσ προσ τισ περιβαλλοντικζσ παραμζτρουσ, επιςθμαίνονται τα εξισ: 

 

Ο εξωαςτικόσ – εξωοικιςτικόσ χϊροσ καλφπτεται από αξιόλογο φυςικό περιβάλλον με τθν 

εναλλαγι των οικοτόπων (βιότοποι, δαςικζσ εκτάςεισ, παράκτιοι ςχθματιςμοί, ορεινόσ χϊροσ, 

φαράγγια, γεωλογικοί ςχθματιςμοί κλπ.), οι οποίοι ζχουν προςτατευτεί εν μζρει από τθν 

ανεξζλεγκτθ και άναρχθ δόμθςθ είτε κατά μικοσ του παραλιακοφ μετϊπου είτε ςτα 

θμιορεινά τμιματά του και διατθροφν ακόμθ τα αξιόλογα του χαρακτθριςτικά που χριηουν 

ωςτόςο ανάδειξθσ, αποτελϊντασ βαςικά ςτοιχεία για τθν προςζλκυςθ εναλλακτικϊν μορφϊν 

τουριςμοφ ςτθν περιοχι.  

Θ ορκολογικι διαχείριςθ και κυρίωσ θ αξιοποίθςθ των φυςικϊν πόρων τθσ Δθμοτικισ 

Ενότθτασ για βιϊςιμθ ανάπτυξθ μζςω του ελζγχου χριςεων γθσ και τθσ προςταςίασ των 

ιδιαιτζρωσ ςθμαντικϊν περιβαλλοντικϊν ςτοιχείων του, αποτελοφν διαχρονικά βαςικζσ αρχζσ 

ςχεδιαςμοφ ςε χωροταξικι κλίμακα. 
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Επιπλζον το φυςικό περιβάλλον, κεωρείται ςθμαντικόσ αναπτυξιακόσ πόροσ αλλά και βαςικι 

ποιοτικι «ςυνιςτϊςα» όχι μόνο για τουσ ςθμερινοφσ ι δυνθτικοφσ επιςκζπτεσ αλλά και για το 

πλαίςιο διαβίωςθσ του τοπικοφ πλθκυςμοφ.  

Κατά τθν εκπόνθςθ του παρόντοσ Β.1 Σταδίου τθσ μελζτθσ τίκενται παράμετροι για τον 

ςχεδιαςμό ςε ςχζςθ με το φυςικό περιβάλλον που κακορίηουν τθ διαμόρφωςθ των 

προτάςεων με ςκοπό τθν προςταςία, ανάδειξθ και διαχείριςθ του φυςικοφ πλοφτου.  

 

Τζτοιεσ παράμετροι είναι οι εξισ: 

 

1. Τα γεωμορφολογικά ςτοιχεία  

2. Θ φπαρξθ προςτατευόμενων περιοχϊν που εντάςςονται ςτο Δίκτυο Νatura 2000. 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΕΙΔΟΣ 
ΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΘΣ 
ΡΕΙΟΧΘΣ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ 
ΕΚΤΑΣΘ  
(Ha) 

ΜΕΓΙΣΤΟ 
ΥΨΟΜΕΤΟ 
(m) 

GR4340001 
«Τόποσ Κοινοτικισ 
Σθμαςίασ (ΤΚΣ)» 

ΘΜΕΘ ΚΑΛ ΑΓΛΑ 
ΓΑΜΒΟΥΣΑ ‐ΤΘΓΑΝΛ ΚΑΛ 
ΦΑΛΑΣΑΝΑ – 
ΡΟΝΤΛΚΟΝΘΣΛ, ΟΜΟΣ 
ΛΛΒΑΔΛ ‐ΒΛΓΛΛΑ 

5781,32 720 

GR4340017 
«Ηϊνθ Ειδικισ 
Ρροςταςίασ (ΗΕΡ)» 

ΧΕΣΟΝΘΣΟΣ ΓΑΜΒΟΥΣΑΣ 
ΚΑΛ ΝΛΣΛΔΕΣ ΘΜΕΘ ΚΑΛ 
ΑΓΛΑ ΓΑΜΒΟΥΣΑ, 
ΡΟΝΤΛΚΟΝΛΣΛ 

2839.56 720 

GR4340004 
«Τόποσ Κοινοτικισ 
Σθμαςίασ (ΤΚΣ)» 

ΕΛΟΣ - ΤΟΡΟΛΛΑ - ΣΑΣΑΛΟΣ - 
ΑΓΛΟΣ ΔΛΚΑΛΟΣ 

7351,95 1176 

 

3. Θ φπαρξθ Τοπίων Λδιαίτερου Φυςικοφ Κάλλουσ ι περιοχϊνκαι φυςικϊν ςχθματιςμϊν 

με ιδιαίτερθ οικολογικι και αιςκθτικι περιβαλλοντικι αξία  

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΕΙΔΟΣ ΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΘΣ 
ΡΕΙΟΧΘΣ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ 
ΕΚΤΑΣΘ  
(Ha) 

ΜΕΓΙΣΤΟ 
ΥΨΟΜΕΤΟ 
(m) 

A00010066 Βιότοποσ Χερςόνθςοσ οδωποφ 7054,48 749 

AT6020014 (ΤΛΦΚ) - Φυςικό Τοπίο Άγιοσ Ραφλοσ 273,20  

AT6011069 (ΤΛΦΚ)  - Φυςικό Τοπίο Δίκτυννα 135,48  

AT6020011 (ΤΛΦΚ) - Φυςικό Τοπίο 
Νιςοι Άγρια και Ιμερθ 
Γραμβοφςα 

151,31 ha  

A00050008 Βιότοποσ 
Χερςόνθςοσ Τθγάνι και 
Νιςοι Γραμβοφςεσ 

3044,97 762 

AT9900174 Άλλο Τοπίο Φαλάςαρνα 192,28  

A00040100 Βιότοποσ Νοτιοδυτικι Κριτθ 22826.82 1181 

AT6010033 Φυςικό Τοπίο Ρολυρρινια 449.97  

ΑΤ 6011009 (ΤΛΦΚ) - Φυςικό Τοπίο όκκα Χανίων 385.24  

A00050036 Βιότοποσ CORINE 
Τοπολιανό φαράγγι και 
περιοχι Μαλάκυρου 

1.167,85  

A00010067 Βιότοποσ CORINE Προσ Κουτροφλθσ 6.556,61 1070 

 

4. Θ φπαρξθ διαδρομϊν και μονοπατιϊν ιδιαίτερθσ φυςικισ και πολιτιςτικισ αξίασ 

κακϊσ και διαδρομϊν περιιγθςθσ. Λδιαίτερθ είναι θ ςθμαςία του ευρωπαϊκοφ 
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μονοπάτι Ε4 που διζρχεται τθν Δθμοτικι Ενότθτα Κιςάμου με αφετθρία τον οικιςμό 

του Καςτελίου. 

5. Θ φπαρξθ τυχόν δαςικϊν και αναδαςωτζων εκτάςεων. Τα οφζλθ που προκφπτουν 

από τθν φπαρξθ και διατιρθςθ των περιοχϊν αυτϊν είναι πολλαπλά, μεταξφ των 

οποίων θ προςταςία του εδάφουσ από τθ διάβρωςθ, θ διατιρθςθ τθσ 

βιοποικιλότθτασ και θ διατιρθςθ του φυςικοφ κάλλουσ του τοπίου (αιςκθτικι 

αναβάκμιςθ). 

6. Θ φπαρξθ γεωργικισ γθσ. Σθμαντικι παράμετρο για το ςχεδιαςμό αποτελεί θ 

διατιρθςθ των υφιςτάμενων μεγεκϊν ςτον πρωτογενι τομζα τθσ περιοχισ μελζτθσ 

και ειδικότερα τθσ γεωργίασ, κακϊσ αναδεικνφεται ςε μεγάλθσ ςθμαςίασ κζμα για 

τθν ευρωπαϊκι και εκνικι αγροτικι πολιτικι, γεγονόσ το οποίο δεν κα επιτρζψει 

αλλαγι χριςθσ ςτισ υφιςτάμενεσ αγροτικζσ εκτάςεισ. Ρροτεραιότθτα ςτθν διατιρθςθ 

και εξυγίανςθ των χριςεων γθσ ζχουν οι αρδευόμενεσ εκτάςεισ, οι παραδοςιακοί 

ελαιϊνεσ και θ αμπελοκαλλιζργεια. Σε κάκε περίπτωςθ αυτό κα πρζπει να 

επιχειρείται με ςεβαςμό ςτο περιβάλλον ζτςι ϊςτε τυχόν εκχερςϊςεισ για τθ 

δθμιουργία νζων ελαιϊνων, για παράδειγμα, να μθν αλλοιϊνουν το τοπίο. 

Δεςμευτικζσ είναι και οι κατευκφνςεισ που διατυπϊνονται από τθν πρόςφατα 

εγκεκριμζνθ Ανακεϊρθςθ του Ρεριφερειακοφ Χωροταξικοφ Ρλαιςίου τθσ 

Ρεριφζρειασ Κριτθσ (ΦΕΚ 260/ΑΑΡ/2017). 

7. Θ φπαρξθ κεςμοκετθμζνων οριογραμμϊν αιγιαλοφ-παραλίασ για τθν παράκτια ηϊνθ.  

ΡΕΙΟΧΘ ΑΡΟΦΑΣΘ 

Ρεριοχι «Καβονιςιου» 

«Κακοριςμόσ οριογραμμισ αιγιαλοφ 
και παραλίασ ςτθν περιοχι 
Καβονθςίου Λιμζνα Καςτελίου 
Κιςάμου» 

υπϋ αρίκμ. 31844 Απόφαςθ 
Νομάρχθ Χανίων, ΦΕΚ 
219/Δ/28‐08‐72 

Ρεριοχι «Λιμενίςκου» 

«Κακοριςμόσ οριογραμμϊν 
αιγιαλοφ και παραλίασ ςτθ κζςθ 
Λιμενίςκοσ Κιςάμου και 
βορειοδυτικά του Λιμενίςκου Λίμνθ 
Καςτελίου» 

υπ’ αρίκμ. 1750/09‐0‐2005 
Απόφαςθ Γ.Γ. Ρεριφζρειασ, ΦΕΚ 
364/Δ/05‐04‐2005), όπωσ 
τροποποιικθκε και ιςχφει (ΦΕΚ 
123/Δ/28‐03‐2007), 

Ρεριοχι «Σπιλαιο Αγ. 
Λωάννθ» 

Κακοριςμόσ ορίων αιγιαλοφ και 
δθμιουργία ηϊνθσ παραλίασ ςτθν 
περιοχι «Σπιλαιο Αγ. Λωάννθ» 

υπ’ αρίκμ. 
1116004/11226/Β0010 Απόφαςθ 
Υπουργοφ (ΦΕΚ 79/Δ05‐02‐2001 

Ρεριοχι «Μαφροσ 
Μϊλοσ» 

«Κακοριςμόσ ορίων αιγιαλοφ και 
δθμιουργία ηϊνθσ παραλίασ του 
Διμου Κιςάμου, από Μαφρο Μϊλο 
ζωσ και Εκνικοφ Σταδίου 

υπ’ αρίκμ. 1768/89 απόφαςθ 
Νομάρχθ, ΦΕΚ 442/Δ/26‐06‐1989 

Επακανακοριςμόσ οριογραμμϊν, 
αιγιαλοφ, παραλίασ ςτθ κζςθ 
«Μαφροσ Μϊλοσ 

υπ’ αρίκμ. ΟΕ 12966 Απόφαςθ 
Νομάρχθ, ΦΕΚ 529/Δ/24‐09‐1981 

Ρεριοχι «Κόλπου 
Κιςάμου», κοινότθτεσ 
Καλλεργιανϊν, 
Καλουδιανϊν, Δραπανιά 

«Κακοριςμόσ ορίων αιγιαλοφ και 
δθμιουργία ηϊνθσ παραλίασ ςτθ 
κζςθ Κόλποσ Κιςάμου» 

υπ’ αρίκμ. 490/29‐03‐1988 
Απόφαςθ Νομάρχθ, ΦΕΚ 
300/Δ/19‐04‐1988 

Ρεριοχι «Σφθνάρι» 
«Κακοριςμόσ οριογραμμϊν 
αιγιαλοφ-παραλίασ ςτθν περιοχι 

υπ’ αρίκμ. 
1099913/10420/Β0010 (ΦΕΚ 
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Σφθνάρι» 860/Δ/01.12.1999) 

Ρεριοχι «Ακτι Ρλατάνου 
Κιςάμου ςτθν κζςθ 
Φαλάςαρνα» 

«Επικφρωςθ εκκζςεων κακοριςμοφ 
οριογραμμϊν αιγιαλοφ και 
παραλίασ» 

υπ’ αρίκμ. 18198 (ΦΕΚ 
27/Δ/19.01.1982) 

Ρεριοχι «Φαλάςαρνα» 
«Κακοριςμόσ οριογραμμϊν 
αιγιαλοφ-παραλίασ ςτθ κζςθ 
Καλάμι» 

υπ’ αρίκμ. 332/224 (ΦΕΚ 
110/Δ/95) 

Ρεριοχι «Φαλάςαρνα» 

Κακοριςμόσ των οριογραμμϊν 
αιγιαλοφ και 
παραλίασ ςτθν περιοχι ’’Ραχιά 
Άμμοσ’’ Φαλα- 
ςάρνων, εκτόσ οικιςμοφ 
’’Ρλάτανοσ’’, Δθμοτικοφ 
Διαμερίςματοσ Ρλατάνου, Διμου 
Κιςςάμου ΡΕ 
Χανίων, Διμου Χανίων, 
Ρεριφερειακισ Ενότθ- 
τασ Χανίων 

υπ' αρίκμ. 301 (ΦΕΚ 85/Δ/2018) 

 

Επιπλζον, ζχουν κακοριςτεί οριογραμμζσ αιγιαλοφ και παραλίασ ςφμφωνα με τισ εξισ 

Αποφάςεισ Νομάρχθ: 215/1991, 875/1989, 1766/90, 19549/81, 1416/1990, 

1414/1990. 

 

8. Θ φπαρξθ ςθμαντικϊν υδάτινων αποδεκτϊν (ρζματα, ποτάμια) οριοκετθμζνων και μθ 

αλλά και θ φπαρξθ και προςταςία μικρϊν υγροτόπων ςτισ εκβολζσ των ποταμϊν 

Κακοπζρατοσ, Τυφλόσ, Κολζνθ, Κακοπζρατοσ, Φαλάςαρνα βάςει Ρ.Δ. τθσ 12.6.2012 

(ΦΕΚ 229/ΑΑΡ/2012). 

ΡΕΙΟΧΘ ΑΡΟΦΑΣΘ 

Τμιμα του Καμαριανοφ , μικουσ 
500μ. από τθν ακτογραμμι (Δ.Ε. 
Κιςάμου) 

υπ’ αρίκμ. 2892/23‐04‐2008 Απόφαςθ Γ.Γ. Ρεριφζρειασ 
Κριτθσ (ΦΕΚ 219/Δ/15‐05‐2008 

Τμιμα του Ρλακουριανοφ ςτθν 
γειτονιά του Ρφργου (Δ.Ε. Κιςάμου) 

υπ’ αρίκμ. 250/492/22‐04‐2005 Απόφαςθ Γ.Γ. Ρεριφζρειασ 
Κριτθσ 

ζμα τα που διζρχονται του οικιςμοφ 
Ρλατάνου (Δ.Ε. Κιςάμου) 

ΦΕΚ 594/Δ/08‐07‐04 και ΦΕΚ 1432/Δ/31‐12‐03 

Δραπανιανό ρζμα (Δ.Ε. Μθκφμνθσ) 
Απόφαςθ Γ.Γ. Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Κριτθσ (ΦΕΚ 
128/Δ/2011) 

ζμα ςτα Νωπιγεια (Δ.Ε. Μθκφμνθσ) υπ’ αρίκμ. απόφαςθ 492-494/03-02-98 

Μικρό ρζμα ςτθ κζςθ Τραχάλθ 
πλθςίον οικιςμοφ Καλουδιανϊν (Δ.Ε. 
Μθκφμνθσ) 

υπ’ αρίκμ. 742/958 Απόφαςθ Γ.Γ. Αποκεντρωμζνθσ 
Διοίκθςθσ Κριτθσ (ΦΕΚ 281/Δ/2013) 

 

Επιπλζον, ζχει κατατεκεί προσ οριοκζτθςθ θ οριηοντιογραφία του Τυφλοφ ποταμοφ χωρίσ να 

ζχει οριοκετθκεί μζχρι ςιμερα. Ειδικά για τον Τυφλό ποταμό και ςφμφωνα με τθν "Μελζτθ 

Γεωλογικισ Καταλλθλότθτασ" που εκπονείται παράλλθλα με τθν παροφςα, ςθμειϊνεται ότι 

"με βάςθ δεδομζνα από τα υπόβακρα τθσ ΓΤ ςε κλίμακα 1:5000, ο χείμαρροσ Συφλόσ δεν 

ζχει κοίτθ (για τον λόγο αυτόν ίςωσ ζχει και τθν ονομαςία "Συφλόσ"), ενϊ ςτθν 

πραγματικότθτα ςιμερα ζχει διαμορφωμζνθ κοίτθ. Αυτό πρακτικά ςθμαίνει ότι θ κοίτθ του 
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χείμαρρου Συφλοφ είναι τεχνθτι και δθμιουργικθκε μετά τθν ςφνταξθ  των διαγραμμάτων 

τθσ ΓΤ ςε κλίμακα 1:5000, προφανϊσ ςε μια κατεφκυνςθ αντιπλθμμυρικισ προςταςίασ." 

Κατά τον ςυνολικό ςχεδιαςμό, οι παραπάνω παράμετροι που αφοροφν ςτο περιβάλλον ςε 

ςυςχετιςμό με τθν ανάπτυξθ πρζπει να εναρμονίηονται ςε επίπεδο αποφάςεων με τισ εξισ 

αρχζσ: 

 Τθν αρχι διαχείριςθσ των υδάτινων πόρων  

 Τθν αρχι τθσ προςταςίασ του εδάφουσ ωσ ςθμαντικοφ πόρου για τισ μελλοντικζσ 

γενιζσ 

 Τθν αρχι τθσ προςταςίασ του τοπίου 

 Τθν αρχι προςταςίασ από φυςικζσ καταςτροφζσ 

 

Θ εφαρμογι των παραπάνω αρχϊν ςχεδιαςμοφ και των παραμζτρων ενςωματϊνεται ςτισ 

προτάςεισ τθσ παροφςασ μελζτθσ όπωσ διατυπϊνονται ςε επόμενα κεφάλαια και κυρίωσ ςτο 

κεφάλαιο Ρ.2.4 «Ηϊνεσ εφαρμογισ χωροταξικϊν - πολεοδομικϊν μθχανιςμϊν & προςταςίασ 

περιβάλλοντοσ» (ΡΕΡ 2 «Natura», ΡΕΡ 3 «Ακτϊν», ΡΕΡ 4 «Υδατορζματα - Υγρότοποι», ΡΕΡ 5 

«Τοπίου» κλπ). 

 

Ωσ προσ τισ πολιτιςτικζσ – ιςτορικζσ παραμζτρουσ, ςτοιχεία τθσ πολφ ςθμαντικισ 

πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ του τόπου καταγράφονται ςε όλθ ςχεδόν τθν ζκταςθ του με 

ιδιαίτερα ςθμεία αρχαιολογικοφ, ιςτορικοφ ενδιαφζροντοσ τόςο οριοκετθμζνων 

αρχαιολογικϊν χϊρων όςο και μθ κθρυγμζνων ι προςωρινά οριοκετθμζνων αρχαιολογικϊν 

χϊρων ςτουσ οποίουσ ζχουν εντοπιςτεί αρχαιότθτεσ ι νεότερα αξιόλογα μνθμεία. Θ πλοφςια 

αυτι πολιτιςτικι κλθρονομιά αφορά τόςο προϊςτορικά, αρχαία, βυηαντινά και νεότερα 

μνθμεία όςο και ζνα δίκτυο αξιόλογων οικιςμϊν και ςθμαντικϊν εγκαταλελειμμζνων 

οικιςτικϊν ςυνόλων εντόσ τουσ.  Οι βαςικότερεσ παράμετροι που υπειςζρχονται ςτο 

ςχεδιαςμό αφοροφν: 

1. τουσ κεςμοκετθμζνουσ αρχαιολογικοφσ χϊρουσ  

2. τα κθρυγμζνα προςτατευόμενα βυηαντινά μνθμεία 

3. τα νεότερα μνθμεία 

4. τουσ οικιςμοφσ με αξιόλογο οικιςτικό, πολιτιςτικό και φυςικό πλοφτο (Ρολλυρινια, 

Καλυβιανι, Λουςακιζσ, Καλάκενεσ, Κάτω Ραλαιόκαςτρο, Γρθγοριανά, Γαλουβάσ, 

Φτερόλακα, Βλαςιανά, Ηαχαριανά ‐ Σταυρουλιανά, Τςικαλαριά, Αηογυράσ, Ριπεριανά, 

Καβοφςι τθσ Δ.Ε. Κιςάμου και Δραπανιάσ, Άνω Δραπανιάσ, Κόκκινο Μετόχι, Ροταμίδα, 

Τοπόλια, όκκα, Κερά, Αϊκυργιάννθσ τθσ Δ.Ε. Μθκφμνθσ) 
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5. τισ κζςεισ ιςτορικοφ και αρχαιολογικοφ ενδιαφζροντοσ, όπωσ ζχουν υποδειχκεί από 

τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ.  

Ζτςι ωσ βαςικζσ αρχζσ διαχείριςθσ και ανάδειξθσ του πολιτιςτικοφ πλοφτου τθσ περιοχισ αλλά 

και μελζτθσ και ζνταξισ του ςτο ςυνολικό ςχεδιαςμό, διατυπϊνονται τα εξισ: 

 Ο υπάρχων ιςτορικόσ και πολιτιςτικόσ πλοφτοσ αποτελεί πρωταρχικισ ςθμαςίασ αξία 

ςτον επιχειροφμενο ςχεδιαςμό. Καμιά ανάπτυξθ δεν μπορεί να κεωρθκεί «βιϊςιμθ» 

χωρίσ τον απαιτοφμενο ςεβαςμό ςτο ιςτορικό παρελκόν και τισ μαρτυρίεσ του ςτο 

φυςικό χϊρο και ςτο πολιτιςτικό περιβάλλον. 

 Τα διάςπαρτα μνθμεία και ςφνολα ςε κάκε ιδιαίτερθ γεωγραφικι περιοχι, με τθ κζςθ 

που καταλαμβάνουν και με τον περιβάλλοντα χϊρο τουσ, αποτελοφν μια ενιαία 

ενότθτα ειδικοφ ενδιαφζροντοσ ςτο φυςικό ςχεδιαςμό, και ωσ τζτοια κα πρζπει να 

τφχουν ενιαίασ και ςυνολικισ κεϊρθςθσ, μελζτθσ και αντιμετϊπιςθσ. 

 Το πλαίςιο πολιτικϊν που προκφπτουν από το ςχεδιαςμό, διατυπϊνει μια ςφνκεςθ 

μζτρων που κα ςτοχεφουν ςτθν ανάδειξθ και προβολι των ςτοιχείων του 

πολιτιςτικοφ περιβάλλοντοσ , κακϊσ και ςτθν αρμονικι λειτουργικι ζνταξθ τουσ ςτον 

ιςτό τθσ περιβάλλουςασ περιοχισ. 

 

Τα παραπάνω λαμβάνονται υπόψθ ςτισ προτάςεισ των κεφαλαίων Ρ.2.4 «Ηϊνεσ εφαρμογισ 

χωροταξικϊν - πολεοδομικϊν μθχανιςμϊν & προςταςίασ περιβάλλοντοσ» μζςω του οριςμοφ 

τθσ ΡΕΡ 1 «Αρχαιολογικοί χϊροι» (οριοκετθμζνεσ εκτάςεισ αρχαιολογικϊν χϊρων, ηϊνεσ 

προςταςίασ με χριςεισ γθσ) κακϊσ και ςτο κεφάλαιο Ρ.3 «Γενικι πολεοδομικι οργάνωςθ & 

ρφκμιςθ των οικιςτικϊν υποδοχζων». 

 

Τζλοσ ωσ προσ τισ παραμζτρουσ του ανθρωπογενοφσ περιβάλλοντοσ, εξετάηονται οι 

περιοριςμοί και δεςμεφςεισ, που τίκενται ςτθν οικιςτικι ανάπτυξθ και γενικότερα ςτθν 

ανάπτυξθ παραγωγικϊν δραςτθριοτιτων.  

 

Υπερτοπικό δίκτυο 

Για λόγουσ αςφάλειασ των υπεραςτικϊν ςυγκοινωνιϊν και όςον αφορά τθ δόμθςθ, ζχουν 

κακοριςτεί αποςτάςεισ από τα υφιςτάμενα και προβλεπόμενα οδικά δίκτυα με τισ διατάξεισ 

του Ρ.Δ. 209/98, ΦΕΚ 196/Α/98 που ορίηονται ωσ εξισ: 

 60μ. από τον άξονα τθσ οδοφ εκατζρωκεν του Βαςικοφ Εκνικοφ Δικτφου και όχι 

λιγότερο από 40μ. από το όριο τθσ οδοφ και 20μ. από τουσ παράπλευρουσ του 

δρόμουσ. 
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 40μ. από τον άξονα εκατζρωκεν του Δευτερεφοντοσ Εκνικοφ Δικτφου και όχι λιγότερο 

των 30μ. από το όριο τθσ οδοφ. 

 30μ. από τον άξονα τθσ οδοφ ςτο τριτεφον Εκνικό Οδικό. 

 20μ. εκατζρωκεν του Ρρωτεφοντοσ Επαρχιακοφ Δικτφου. 

 6μ. εκατζρωκεν του Δευτερεφοντοσ Επαρχιακοφ Δικτφου. 

 

Δόμθςθ κοντά ςε ρζματα 

Θ δόμθςθ κοντά ςε ρζματα κακορίηεται με τισ διατάξεισ του Ν. 3010/02 και τουσ ιςχφοντεσ 

κτιριοδομικοφσ κανονιςμοφσ. Ριο ςυγκεκριμζνα, πριν από κάκε εργαςία πολεοδομίασ τα 

ρζματα πρζπει να οριοκετοφνται. Θ οριοκζτθςθ εγκρίνεται με απόφαςθ του Νομάρχθ, 

εφόςον τα ρζματα βρίςκονται εξ ολοκλιρου εντόσ των ορίων του νομοφ. Σε αντίκετθ 

περίπτωςθ απαιτείται απόφαςθ Γ. Γραμματζα Ρεριφζρειασ. Επιπλζον ιςχφουν τα οριηόμενα 

ςτον νόμο 4258/2014 "Διαδικαςία Οριοκζτθςθσ και ρυκμίςεισ κεμάτων για τα υδατορζματα 

− ρυκμίςεισ Ρολεοδομικισ νομοκεςίασ και άλλεσ διατάξεισ". 

 

Κοιμθτιρια 

Στισ Δ.Ε. Κιςάμου και Μθκφμνθσ και δεδομζνου ότι δεν προτείνεται θ ίδρυςθ νζων 

κοιμθτθρίων, προβλζπεται, πζριξ των ιδθ υφιςτάμενων, οριοκζτθςθ ηϊνθσ προςταςίασ 250μ. 

Σε γενικζσ γραμμζσ, το πλαίςιο των κοιμθτθρίων διζπεται από το Ρ.Δ. 1128 τθσ 11-15.12.1980 

ΦΕΚ 284Α «Περί κακοριςμοφ αποςτάςεων δια τθν ίδρυςθ κοιμθτθρίων», κακϊσ και από τον 

Ν. 2508/97 και ειδικότερα το άρκρο 29, παράγραφοσ 1 θ οποία τροποποίθςε – ςυμπλιρωςε 

το Ρ.Δ. 1128/1980, όπου παρζχεται θ δυνατότθτα, με απόφαςθ του νομαρχιακοφ ςυμβουλίου 

μετά από γνϊμθ του οικείου δθμοτικοφ ςυμβουλίου, να μειϊνεται θ απόςταςθ των 

ιδρυόμενων ι επεκτεινόμενων κοιμθτθρίων εφόςον θ μείωςθ αυτι δεν επιφζρει επιπτϊςεισ 

ςτο οικιςτικό περιβάλλον και ςτθν προςταςία τθσ δθμόςιασ υγείασ.  

 

Εγκαταςτάςεισ κτθνοτροφικϊν ι πτθνοτροφικϊν μονάδων 

Οι ελάχιςτεσ αποςτάςεισ μεταξφ πτθνοτροφικϊν – κτθνοτροφικϊν μονάδων και οικιςμϊν, 

ξενοδοχείων, οδικϊν αξόνων κλπ κακορίηονται ςφμφωνα με τον Ν.4056/2012, όπωσ 

τροποποιικθκε  με τον Ν. 4235/2014 και ιςχφει ςιμερα.  Επιπλζον,εντόσ και εκτόσ ορίων 

οικιςμϊν, μπορεί να διατθρθκοφν οικόςιτα ηϊα χωρίσ άδεια και ςε αρικμό που προβλζπει θ 

ιςχφουςα νομοκεςία.  

 

Ρ.2.1.2 Χωρθτικότθτα ακτϊν  
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Το παραλιακό μζτωπο των Δ.Ε. Κιςάμου και Μθκφμνθσ είναι ιδιαίτερα εκτεταμζνο  και 

αφορά, κατά κφριο λόγο, ςε αμμϊδθ ακτι, μικουσ περίπου 17χλμ., θ οποία ςτο μεγαλφτερο 

μζροσ τθσ είναι ελεφκερθ με εξαίρεςθ τα τμιματα που βρίςκονται μπροςτά από τουριςτικά 

ςυγκροτιματα αλλά και τθν περιοχι του κάμπινγκ  Μθκφμνθσ. Τμιματα του εν λόγω 

μετϊπου αποτελοφν αναγνωριςμζνεσ Ακτζσ κολφμβθςθσ, με βάςθ το Μθτρϊο Ακτϊν τθσ 

Γενικισ Γραμματείασ Υδάτων του ΥΡΕΚΑ και ςυγκεκριμζνα πρόκειται για τισ ακτζσ "Καςτζλλι 

Κιςάμου Δυτικά" (GRBW139322067), "Καςτζλλι Κιςάμου Ανατολικά" (GRBW139322066) και 

Φαλάςαρνα (GRBW139322068). 

Λαμβάνοντασ υπόψθ ότι θ περιοχι ςυνολικά αποτελεί υποενότθτα του ενιαίου Διμου 

Κςάμου θ χωρθτικότθτα των ακτϊν που υπολογίηεται παρακάτω δεν λειτουργεί παρά 

ςυμπλθρωματικά με τα αντίςτοιχα δεδομζνα χωρθτικοτιτων των γειτονικϊν κολυμβθτικϊν 

ακτϊν του ενιαίου Διμου Κιςάμου, αναγνωριςμζνων και μθ. 

 Θ εκτίμθςθ τθσ χωρθτικότθτασ των ακτϊν και δεδομζνου του μικτοφ χαρακτιρα τθσ περιοχισ 

(κφρια/παρακεριςτικι/τουριςτικι κατοικία), γίνεται με βάςθ τθν Απόφαςθ 6252/1342/10-

03/01-04-99, ΦΕΚ 292Β «Προδιαγραφζσ εκπόνθςθσ Μελετϊν Γενικϊν κατευκφνςεων 

Περιοχϊν Ειδικά Ρυκμιηόμενθσ Πολεοδόμθςθσ». Το ςτακερότυπο που χρθςιμοποιείται είναι 

«οι λουόμενοι ανά μζτρο μικουσ ακτισ» για τισ διαφορετικζσ κατθγορίεσ ακτϊν, ανάλογα με 

τα φυςικά τουσ χαρακτθριςτικά και το βακμό χριςθσ: 

 

ΑΚΤΕΣ Αμμϊδεισ
4
 Βαλτϊδεισ / Εκβολζσ Βραχϊδεισ 

Κορεςμζνεσ (Κ) 2,0 1,4 0,5 

Μζτριασ χριςθσ (Μ) 1,0 0,7 0,25 

Ελεφκερεσ (Ε) 0,6 0,4 0,15 

 

Διευκρινίηεται ότι: 

 για τον υπολογιςμό τθσ χωρθτικότθτασ των ηωνϊν Β’ κατοικίασ, οι τιμζσ διπλαςιάηονται 

 ςτισ κορεςμζνεσ ακτζσ περιλαμβάνονται οι ακτζσ που βρίςκονται κοντά ςε αςτικά κζντρα 

ι ςε μεγάλεσ οικιςτικζσ ςυγκεντρϊςεισ ι ςε μεγάλα τουριςτικά ςυγκροτιματα 

 ςτισ ακτζσ μζτριασ χριςθσ περιλαμβάνονται οι ακτζσ κοντά ςε αραιοδομθμζνεσ περιοχζσ 

ι μικροφσ οικιςμοφσ 

 ςτισ ελεφκερεσ ακτζσ περιλαμβάνονται οι ακτζσ ςε αδόμθτεσ περιοχζσ ι περιοχζσ με 

φυςικι δυςκολία προςπζλαςθσ. 

 

                                                 
4
 Συμπεριλαμβάνονται και οι παραλίεσ με χαλίκι και βότςαλο 
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Στουσ υπολογιςμοφσ που ακολουκοφν, ζχει γίνει θ παραδοχι ότι ςτισ παραλίεσ κολφμβθςθσ 

δεν προςζρχονται ταυτόχρονα όλοι οι λουόμενοι μαηί, αλλά κατά διαφορετικά χρονικά 

διαςτιματα ανά θμζρα, τα οποία μποροφν να κατθγοριοποιθκοφν ςε δφο ομάδεσ 

(«βάρδιεσ»).  

Σε αυτι τθ βάςθ, θ χωρθτικότθτα ςε λουόμενουσ για δφο «βάρδιεσ» ανά θμζρα ανζρχεται ςε 

17.080 άτομα. Το μζγεκοσ αυτό φαίνεται να είναι μεγαλφτερο του πλθκυςμοφ αιχμισ των 

δφο Δ.Ε. για το ζτοσ- ςτόχο (15.512 άτομα, 2021). Ωςτόςο, όπωσ προαναφζρκθκε θ 

χωρθτικότθτα των ακτϊν δφναται να προςαυξθκεί αν προςτεκεί το ςφνολο των λοιπϊν 

κολυμβθτικϊν ακτϊν των Δ.Ε. αλλά και τθσ γειτονικισ Δ.Ε. Λχναχωρίου (με προβλεπόμενο 

μόνιμο πλθκυςμό για το 2020, 1.180 άτομα). 

 

Ρίνακασ Ρ.2.1.2-1: Εκτίμθςθ χωρθτικότθτασ ακτϊν 

Α/Α 
ακτισ

1
 

Ονομαςία 

Χαρακτθριςμόσ 
περιοχισ

2
 

Φυςικά 
Χαρακτθριςτικά 

Ακτισ 

Χαρακτθριςμόσ 
ακτισ

3
 

Μικοσ 
ακτισ ςε 

μζτρα 
Συντελεςτισ

4
 

Χωρθτικότθτα ςε 
λουόμενουσ για 2 

"βάρδιεσ" ανά 
θμζρα 

(α) (β) (γ) (δ) (ε) (ςτ )= 2 * (δ) *(ε) 

1 
Καςτζλι 
Κιςάμου 

Ανατολικά 
α' κατοικία 

Αμμϊδθσ με 
μικρά βότςαλα 

Κ 1.400μ. 2 5.600 

2 
Καςτζλι 
Κιςάμου 
Δυτικά 

α’ και β' κατοικία Αμμϊδθσ Κ 520μ. 2 2.080 

3 Φαλάςαρνα β' κατοικία Αμμϊδθσ Μ 2.000μ. 1 4.000 

4 
Νωπιγεια - 

Καρφαλϊνασ 

Ραρακεριςμόσ (Β' 
κατοικία) - 
Τουριςμόσ 

Αμμϊδθσ με 
μικρά βότςαλα 

Μ 2.700 1 5.400 

ΣΥΝΟΛΟ 17.080 

Πθγι: Λδία επεξεργαςία       
 

       
1
 βλ. χάρτθ       

2
 β' κατοικία κλπ.       

3
 Κ = κορεςμζνθ, Μ = μζτριασ χριςθσ, Ε = ελεφκερθ      

4
 ςφμφωνα με ΥΑ ΥΡΕΧΩΔΕ 6252/1342/10.03-01.04.1999, ΦΕΚ 292Β    
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Ρ.2.2 ΟΙΚΙΣΤΙΚΘ ΟΓΑΝΩΣΘ: ΤΥΧΟΝ ΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΕΚΤΑΣΕΙΣ, ΝΕΟΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΙ 

ΥΡΟΔΟΧΕΙΣ, ΡΟΤΑΣΘ ΚΘΥΞΘΣ ΡΑΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ 

 
 Ρ.2.2.1 Επάρκεια των ιδθ κεςμοκετθμζνων οικιςτικϊν υποδοχζων 

 

Για τθν εκτίμθςθ τθσ επάρκειασ των ιδθ κεςμοκετθμζνων υποδοχζων, λαμβάνεται υπόψθ θ 

χωρθτικότθτα των οικιςμϊν, με βάςθ τθν Απόφαςθ 10788/5.3.2004 (ΦΕΚ 285/Δ) «Ζγκριςθ 

πολεοδομικϊν ςτακερότυπων (standards) και ανϊτατα όρια πυκνοτιτων που εφαρμόηονται 

κατά τθν εκπόνθςθ των γενικϊν πολεοδομικϊν ςχεδίων, των ςχεδίων χωρικισ και οικιςτικισ 

οργάνωςθσ «ανοικτισ πόλθσ» και των πολεοδομικϊν μελετϊν» και ςφμφωνα με τον τυπο: 

 

C=d*E*λ 

όπου: 

d θ πυκνότθτα  

Ε  θ ςυνολικι επιφάνεια του οικιςμοφ 

λ  ςυντελεςτισ κορεςμοφ  

 

Ο υπολογιςμόσ τθσ πυκνότθτασ "d" κάκε οικιςμοφ γίνεται βάςει του τφπου των 

προδιαγραφϊν: 

d=ς / (k+uς)104 

όπου: 

ς είναι ο μζςοσ κεςμοκετθμζνοσ ςυντελεςτισ δόμθςθσ που ιςχφει ςε κάκε οικιςμό,  

k είναι το ςτακερότυπο ωφζλιμθσ επιφάνειασ κατοικίασ και  

u είναι το ςτακερότυπο γθσ για κοινωνικι και τεχνικι υποδομι.  

 

Ο ςυντελεςτισ "k" για κάκε οικιςμό λαμβάνεται με 35τμ./κάτοικο.  

Ο ςυντελεςτισ "u" για το ςφνολο υποδομϊν διοίκθςθσ, εκπαίδευςθσ, πολιτιςμοφ, λιανικοφ 

εμπορίου, ναϊν, πράςινου κλπ λαμβάνεται με ςτρογγυλοποιθμζνεσ τιμζσ 30 τμ/κάτοικο για 

το Καςτζλι, τον Ρλάτανο, τον Δραπανιά, τθν Βουλγάρω και το Σφακοπθγάδι που επιδιϊκεται 

να αποτελζςουν τα ενιςχυμζνα κζντρα του ςεναρίου ανάπτυξθσ και 25 τ.μ./κάτοικο για τουσ 

υπόλοιπουσ οικιςμοφσ, υπολογίηοντασ ότι: 

- Για υποδομζσ διοίκθςθσ θ απαραίτθτθ επιφάνεια ςε τ.μ./κάτοικο είναι 

0,4τ.μ./κάτοικο για το Καςτζλι και τον Δραπανιά, 0,3 τ.μ./κάτοικο για τισ 

Καλάκενεσ και 0,2τ.μ./κάτοικο για τουσ υπόλοιπουσ οικιςμοφσ. 
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- Για υποδομζσ εκπαίδευςθσ, και δεδομζνου ότι Γυμνάςιο και Λφκειο λειτουργεί 

μόνο ςτο Καςτζλι, θ απαραίτθτθ ωφζλιμθ επιφάνεια είναι 0,9τ.μ./κάτοικο 

(Γυμνάςιο - Λφκειο).  Για τθ Δθμοτικά Σχολεία λαμβάνεται 0,9τ.μ./κάτοικο.  

- Για ακλθτικζσ υποδομζσ απαραίτθτθ είναι θ λειτουργία πυρινα Α και ζτςι θ 

αναγκαία ωφζλιμθ επιφάνεια ορίηεται ςε 5,5τ.μ./κάτοικο.  

- Θ ωφζλιμθ επιφάνεια για υποδομζσ πολιτιςμοφ, πραςίνου και ενοριακοφσ ναοφσ 

ορίηεται ςε 0,2τμ./κάτοικο 

- Για υποδομζσ λιανικοφ εμπορίου τζλοσ, χρειάηονται 0,4τ.μ./κάτοικο ςτα κφρια 

λειτουργικά κζντρα Καςτελίου, Ρλατάνου, Καλακενϊν και Δραπανιά (που ςιμερα 

υπολειτουργεί πολεοδομικά) και 0,20τ.μ./κάτοικο για τουσ υπόλοιπουσ οικιςμοφσ.  

 

Ο μζςοσ ςυντελεςτισ δόμθςθσ "ς" υπολογίςτθκε με βάςθ τουσ κεςμοκετθμζνουσ 

Συντελεςτζσ Δόμθςθσ όπωσ διατυπϊνονται ςτισ αποφάςεισ οριοκζτθςθσ των οικιςμϊν τόςο 

για τα ςυνεκτικά όςο και για τα διάςπαρτα τμιματα. Σε περιπτϊςεισ φπαρξθσ κλιμακωτοφ 

ςυντελεςτι, υπολογίςτθκε κατ’ αναλογία εκτιμϊντασ τισ εκτάςεισ των οικοπζδων του 

ςυνεκτικοφ και του αραιοφ και εφαρμόηοντασ αντίςτοιχα τουσ ΣΔ. Τζλοσ, ςυςχετίςτθκε θ  

υλοποιθμζνθ με τθν κεςμοκετθμζνθ δόμθςθ ςτο βακμό που αυτό ιταν δυνατόν και 

δεδομζνου ότι δεν υπιρχαν διακζςιμα δεδομζνα κτθματολογίου (ιδιοκτθςίεσ, μεγζκθ 

γθπζδων κλπ). Ειδικά για το Καςτζλι και εξαιτίασ τθσ φπαρξθσ Εγκεκριμζνου υμοτομικοφ 

Σχεδίου, λιφκθςαν υπόψθ οι οριηόμενοι ΣΔ. 

 

Οι επιφάνειεσ των οικιςμϊν "Ε" μετρικθκαν από τα διαγράμματα κακοριςμοφ των ορίων 

τουσ για τισ περιπτϊςεισ των οριοκετθμζνων οικιςμϊν (Αποφάςεισ Νομάρχθ), από τα 

ρυμοτομικά ςχζδια ςε περιπτϊςεισ οικιςμϊν με εγκεκριμζνο ρυμοτομικό ςχζδιο. 

Για τθν εφρεςθ τθσ δομιςιμθσ επιφάνειασ τουσ, αφαιρζκθκε ανά οικιςμό, κατ’ εκτίμθςθ, το 

εκτιμϊμενο ποςοςτό τθσ επιφάνειασ των κοινόχρθςτων και μθ δομιςιμων χϊρων (δρόμοι).  

 

Ο ςυντελεςτισ κορεςμοφ "λ", δεδομζνου ότι όλοι οι οικιςμοί του Διμου ιεραρχοφνται ςτο 4ο 

και ςτο 5ο οικιςτικό επίπεδο (και χαμθλότερα βάςει τθσ κεςμοκετθμζνθσ ανακεϊρθςθσ του 

Ρεριφερειακοφ Χωροταξικοφ Ρλαιςίου τθσ Ρεριφζρειασ Κριτθσ (ΦΕΚ 260/ΑΑΡ/2017), 

λαμβάνει - με τισ προοπτικζσ του ςεναρίου ανάπτυξθσ - τιμι 0,4.  

 

Ακολουκεί ςυγκεντρωτικόσ Ρίνακασ ελζγχου τθσ χωρθτικότθτασ των υφιςτάμενων οικιςτικϊν 

υποδοχζων.  
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Ρίνακασ 2.2.1-1: Ζλεγχοσ Επάρκειασ Χωρθτικότθτασ υφιςτάμενων οικιςτικϊν υποδοχζων 

 

ΚΑΤΟΙΚΟΙ 
2021 

ΡΕΙΟΧΘ 
ΕΡΙΦΑΝΕΙΑ 

(Ha) 

Συντελεςτισ 
Δόμθςθσ 
(netto)      

ς 

Υφιςταμενα 
κοινόχρθςτα 

Kακαρθ γθ για 
πολεοδόμθςθ 

κ u d λ 
Χωρθτικότθτα                 

c 
ΑΡΟΜΕΝΟΥΣΑ 
ΧΩΘΤΙΚΟΤΘΤΑ 

μονιμοι 

Δ.Ε ΚΙΣΣΑΜΟΥ 7.542 
 

Δ.Κ. Κίςςαμου 4.143 
 

Καςτζλι 

4.119 

ρυμ.ςχζδιο 

161,41 0,80 5,777 155,63 35 30 136 0,40 8.441 4.321,89 
Ρφργοσ 

μθ οριοκετθμζνοσ  
οικιςμόσ 

(περιλαμβάνεται 
ςτο ρυμοτομικό 
του Καςτελίου) 

Κουνουπίτςα 24 ρυμ.ςχζδιο 2,457 0,60 0,74 1,72 35 25 120 0,40 83 58,56 

ΤΚ Γραμβουςισ 839 
 

Άγιοσ Γεϊργιοσ 130 

οριοκετθμζνοι 
οικιςμοί 

 

13,826 0,60 4,15 9,68 35 25 120 0,40 465 334,55 

Αηωγυράσ 34 9,842 0,60 2,95 6,89 35 25 120 0,40 331 296,69 

Γραμποφςα 123 15,520 0,60 4,66 10,86 35 25 120 0,40 521 398,47 

Ηερβιανά 104 15,706 0,60 4,71 10,99 35 25 120 0,40 528 423,72 

Καλυβιανι 115 13,226 0,60 3,97 9,26 35 25 120 0,40 444 329,39 

Καρεφυλλιανά 52 16,139 0,60 4,84 11,30 35 25 120 0,40 542 490,27 

Νιο Χωριό 88 11,634 0,60 3,49 8,14 35 25 120 0,40 391 302,90 

Ριπεριανά 29 5,186 0,60 1,56 3,63 35 25 120 0,40 174 145,25 

Τράχθλασ 138 41,797 0,60 12,54 29,26 35 25 120 0,40 1.404 1.266,38 

Φουρνάδοσ 26 10,604 0,60 3,18 7,42 35 25 120 0,40 356 330,29 

ΤΚ Καλακενϊν 191 
 

Καλάκενεσ 191 
οριοκετθμζνοσ 

οικιςμόσ 
41,438 0,60 12,43 29,01 35 25 120 0,40 1.392 1.201,32 

ΤΚ Καλλεργιανϊν 332 
 

Άγιοσ Αντϊνιοσ 156 

οριοκετθμζνοι 
οικιςμοί 

15,037 0,60 4,51 10,53 35 25 120 0,40 505 349,24 

Βαρδιανά 14 10,631 0,60 3,19 7,44 35 25 120 0,40 357 343,20 

Δάφνθ 14 3,910 0,60 1,17 2,74 35 25 120 0,40 131 117,38 

Καλλεργιανά 51 15,702 0,60 4,71 10,99 35 25 120 0,40 528 476,59 

Κάμποσ 60 
μθ οριοκετθμζνοσ 

οικιςμόσ  

Μαρεδιανά 37 
οριοκετθμζνοσ 

οικιςμόσ 
10,990 0,60 3,30 7,69 35 25 120 0,40 369 332,26 

ΤΚ Κουκουναράσ 111 
 

Κουκουναρά 45 
οριοκετθμζνοι 

οικιςμοί 

9,537 0,60 2,86 6,68 35 25 120 0,40 320 275,44 

Τςικαλαριά 10 6,355 0,60 1,91 4,45 35 25 120 0,40 214 203,53 

Χαρχαλιανά 28 4,866 0,60 1,46 3,41 35 25 120 0,40 163 135,50 
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Χορευτιανά 28 1,230 0,60 0,37 0,86 35 25 120 0,40 41 13,33 

ΤΚ Λουςακιϊν 430 
 

Γαλουβάσ 12 

οριοκετθμζνοι 
οικιςμοί 

3,751 0,60 1,13 2,63 35 25 120 0,40 126 114,03 

Ηαχαριανά 81 13,859 0,60 4,16 9,70 35 25 120 0,40 466 384,66 

Λουςακιζσ 156 24,784 0,60 7,44 17,35 35 25 120 0,40 833 676,74 

Μεράδα 96 15,225 0,60 4,57 10,66 35 25 120 0,40 512 415,56 

Μετόχι 20 6,904 0,60 2,07 4,83 35 25 120 0,40 232 211,97 

Φτερόλακκα 65 5,962 0,60 1,79 4,17 35 25 120 0,40 200 135,32 

ΤΚ Ρλατάνου 1.264 
 

Άνω Σφθνάρι 5 

οριοκετθμζνοι 
οικιςμοί 

8,056 0,60 2,42 5,64 35 25 120 0,40 271 265,68 

Καβοφςι 15 15,381 0,60 4,61 10,77 35 25 120 0,40 517 501,80 

Ρλάτανοσ 1.021 104,024 0,60 31,21 72,82 35 30 113 0,40 3.297 2.276,36 

Σφθνάρι 157 37,445 0,60 11,23 26,21 35 25 120 0,40 1.258 1.101,15 

Λιμενίςκοσ 45 μθ οριοκετθμζνοσ 
οικιςμόσ 

 
Φαλάςαρνα 21 

 
ΤΚ Ρολυρρθνίασ 110 

 
Γρθγοριανά 30 

οριοκετθμζνοι 
οικιςμοί 

7,368 0,60 2,21 5,16 35 25 120 0,40 248 217,56 

Κάτω Ραλαιόκαςτρο 13 8,837 0,60 2,65 6,19 35 25 120 0,40 297 283,92 

Ρολυρρινια 67 7,365 0,60 2,21 5,16 35 25 120 0,40 247 180,46 

ΤΚ Σθρικαρίου 122 
 

Κιολιανά 21 

οριοκετθμζνοι 
οικιςμοί 

2,108 0,60 0,63 1,48 35 25 120 0,40 71 49,83 

Κωςτογιάννθδεσ 33 3,117 0,60 0,94 2,18 35 25 120 0,40 105 71,73 

Σθρικάρι 32 3,528 0,60 1,06 2,47 35 25 120 0,40 119 86,54 

Συνενιανά 36 1,994 0,60 0,60 1,40 35 25 120 0,40 67 31,00 

Δ.Ε. ΜΘΘΥΜΝΑΣ 2.839 
 

ΤΚ Βουλγάρω 360 
 

Βουλγάρω 204 

οριοκετθμζνοι 
οικιςμοί 

43,078 0,60 12,92 30,15 35 30 113 0,40 1.365 1.161,49 

Δερμιτηιανά 21 3,861 0,60 1,16 2,70 35 25 120 0,40 130 108,73 

Λατηιανά 21 1,342 0,60 0,40 0,94 35 25 120 0,40 45 24,09 

Μάκρωνασ 20 4,234 0,60 1,27 2,96 35 25 120 0,40 142 122,26 

Μουρί 63 13,372 0,60 4,01 9,36 35 25 120 0,40 449 386,30 

Χουδαλιανά 31 4,910 0,60 1,47 3,44 35 25 120 0,40 165 133,98 

ΤΚ Δραπανιά 462 
 

Άνω Δραπανιάσ 28 

οριοκετθμζνοι 
οικιςμοί 

7,270 0,60 2,18 5,09 35 25 120 0,40 244 216,27 

Δραπανιάσ 299 31,313 0,60 9,39 21,92 35 30 113 0,40 993 693,56 

Κόκκινο Μετόχι 73 7,738 0,60 2,32 5,42 35 25 120 0,40 260 187,00 

Νοπιγεια 62 13,268 0,60 3,98 9,29 35 25 120 0,40 446 383,80 

ΤΚ Καλουδιανϊν 379 
 

Καλουδιανά 344 
οριοκετθμζνοι 

οικιςμοί 

46,406 0,60 13,92 32,48 35 25 120 0,40 1.559 1.215,24 

Κορφαλϊνασ 15 8,587 0,60 2,58 6,01 35 25 120 0,40 289 273,52 

Κουρκιανά 20 7,642 0,60 2,29 5,35 35 25 120 0,40 257 236,77 

ΤΚ Μαλάκυρου 220 
 

Μαλάκυροσ 220 οριοκετθμζνοσ 57,963 0,60 17,39 40,57 35 25 120 0,40 1.948 1.727,56 
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οικιςμόσ 

ΤΚ Ρερβολακίων 160 
 

Ραπαγιαννάκθδεσ 54 
οριοκετθμζνοι 

οικιςμοί 

10,686 0,60 3,21 7,48 35 25 120 0,40 359 305,05 

Ρερβολάκια 59 10,939 0,60 3,28 7,66 35 25 120 0,40 368 308,55 

Χαραυγι 47 4,966 0,60 1,49 3,48 35 25 120 0,40 167 119,86 

ΤΚ Ροταμίδασ 226 
 

Ροταμίδα 226 
οριοκετθμζνοσ 

οικιςμόσ 
19,104 0,60 5,73 13,37 35 25 120 0,40 642 415,89 

ΤΚ όκκασ 139 
 

Κερά 66 οριοκετθμζνοι 
οικιςμοί 

14,158 0,60 4,25 9,91 35 25 120 0,40 476 409,71 

όκκα 73 11,450 0,60 3,44 8,02 35 25 120 0,40 385 311,72 

ΤΚ Σάςαλου 97 
 

Κοντουδιανά 16 
οριοκετθμζνοι 

οικιςμοί 

1,449 0,60 0,43 1,01 35 25 120 0,40 49 32,69 

Μανεριανά 38 3,217 0,60 0,97 2,25 35 25 120 0,40 108 70,09 

Σάςαλοσ 43 6,679 0,60 2,00 4,68 35 25 120 0,40 224 181,41 

ΤΚ Σφακοπθγαδίου 177 
 

Αρμενοχϊρι 45 
οριοκετθμζνοι 

οικιςμοί 

6,166 0,60 1,85 4,32 35 25 120 0,40 207 162,18 

Σφακοπθγάδι 83 15,097 0,60 4,53 10,57 35 30 113 0,40 479 395,55 

Τρία Αλϊνια 49 13,548 0,60 4,06 9,48 35 25 120 0,40 455 406,21 

ΤΚ Τοπολίων 359 
 

Άι Κυρ Γιάννθσ 71 

οριοκετθμζνοι 
οικιςμοί 

9,853 0,60 2,96 6,90 35 25 120 0,40 331 260,06 

Καψανιανά 40 4,668 0,60 1,40 3,27 35 25 120 0,40 157 116,84 

Κατςοματάδοσ 62 6,097 0,60 1,83 4,27 35 25 120 0,40 205 142,86 

Τοπόλια 168 20,697 0,60 6,21 14,49 35 25 120 0,40 695 527,42 

Τςουρουνιανά 18 6,246 0,60 1,87 4,37 35 25 120 0,40 210 191,87 

ΤΚ Φαλενιανϊν 183 
 

Κολζνι 60 
οριοκετθμζνοι 

οικιςμοί 

12,748 0,60 3,82 8,92 35 25 120 0,40 428 368,33 

Κοτςιανά 90 23,871 0,60 7,16 16,71 35 25 120 0,40 802 712,07 

Φαλελιανά 16 5,081 0,60 1,52 3,56 35 25 120 0,40 171 154,72 

Λυριδιανά 17 
μθ οριοκετθμζνοσ 

οικιςμόσ  

ΤΚ Χαιρεκιανϊν 77 
 

Χαιρεκιανά 77 
οριοκετθμζνοσ 

οικιςμόσ 
15,178 0,60 4,55 10,62 35 25 120 0,40 510 432,98 
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Με βάςθ τον παραπάνω Ρίνακα ζγινε ζλεγχοσ επάρκειασ των υφιςτάμενων οικιςμϊν με 

πλθκυςμό αναφοράσ τον μόνιμο του 2021 ανά οικιςμό. Γίνεται ςαφζσ, παρατθρϊντασ τα 

αποτελζςματα, ότι με βάςθ τισ κεςμοκετθμζνεσ οριοκετιςεισ των οικιςμϊν και τθν 

πλθκυςμιακι πυκνότθτα για το ζτοσ - ςτόχο (2021), προκφπτει πλεόναςμα χωρθτικότθτασ για 

το ςφνολο των οικιςμϊν, γεγονόσ που ερμθνεφεται αν λθφκοφν υπόψθ δφο παράμετροι 

αφ'ενόσ ότι ο ςυςχετιςμόσ γίνεται με τον μόνιμο πλθκυςμό και όχι με τον εποχικό 

(υπενκυμίηεται ότι δεν υπιρχαν διακζςιμα ςτοιχεία ανά οικιςμό για τον υπολογιςμό των 

τουριςτϊν και των παρακεριςτϊν για το ζτοσ - ςτόχο) και αφ' ετζρου ότι τα όρια των 

οικιςμϊν, όπωσ κακορίςτθκαν τθν δεκαετία του 1980, ςυμπεριζλαβαν ςτισ περιςςότερεσ 

περιπτϊςεισ πολφ μεγαλφτερα τμιματα γθσ εντόσ οριοκζτθςθσ από εκείνα ςτα οποία 

πράγματι καταγράφονταν οικιςτικι ανάπτυξθ. Επιπλζον,  από τθ δεκαετία του 1980 ζωσ 

ςιμερα παρατθρείται ςυρρίκνωςθ των οικιςμϊν και πλθκυςμιακι φφεςθ (άρα και φφεςθ 

οικιςτικισ ανάπτυξθσ).  

 

Με βάςθ τα παραπάνω αποτελζςματα, δεν φαίνεται να προδιαγράφονται ανάγκεσ  

επεκτάςεων ςτουσ οικιςμοφσ των οικιςμϊν για λόγουσ οικιςτικισ ανάτπυξθσ. Ωςτόςο, όπωσ 

διατυπϊνεται αναλυτικά ςτο επόμενο κεφάλαιο, δθμιουργείται ςαφισ ανάγκθ πρόβλεψθσ 

οργανωμζνων υποδοχζων αναπτυξιακοφ χαρακτιρα με προτεραιότθτα τον πρωτογενι τομζα 

και τον τουριςμό/παρακεριςμό, προκειμζνου να διατθρθκεί ο χαρακτιρασ τθσ υφιςτάμενθσ 

και διαφαινόμενθσ τάςθσ τουριςτικισ ανάπτυξθσ ςτθν περιοχι αλλά με αναβακμιςμζνα 

χαρακτθριςτικά. 

 

Ρ.2.2.2 Απαιτοφμενεσ επεκτάςεισ, νζοι οικιςτικοί υποδοχείσ 

 

Με αφετθρία τα όςα αναλφκθκαν ςτο προθγοφμενο κεφάλαιο και ζχοντασ υπόψθ τθ 

διακεςιμότθτα εκτάςεων κατάλλθλων για οικιςτικι χριςθ, τισ καταγραφείςεσ δεςμεφςεισ 

χριςεων γθσ, τθν γεωλογικι καταλλθλότθτα, τισ εκδθλωμζνεσ πιζςεισ ανάπτυξθσ κλπ. κακϊσ 

και τισ ςχετικζσ κατευκφνςεισ του Διμου Κιςάμου, επιχειρείται μια ρεαλιςτικι προςζγγιςθ 

ςτον κακοριςμό των επεκτάςεων που κα προτακοφν ςυνεκτιμϊντασ το πλθκυςμιακό 

μζγεκοσ που κα ζχουν οι οικιςτικοί υποδοχείσ ςτο προγραμματικό ζτοσ 2021 (εποχικόσ 

πλθκυςμόσ: 17.435 άτομα).  

 

Αναλυτικότερα:  
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Νζοι οικιςτικοί υποδοχείσ 

Οι νζοι οικιςτικοί υποδοχείσ εντοπίηονται ςε παραλιακζσ περιοχζσ ι πλθςίον του παράκτιου 

μετϊπου, εκτόσ ηωνϊν προςταςίασ του φυςικοφ και πολιτιςτικοφ περιβάλλοντοσ. Ζχουν, δε, 

αναπτυξιακό χαρακτιρασ ωσ ηϊνεσ - υποδοχείσ δραςτθριοτιτων τόςο του πρωτογενοφσ όςο 

και του τριτογενοφσ τομζα. Ζτςι, αποςκοποφν τόςο ςτθν ορκολογικι τουριςτικι ανάπτυξθ του 

εκτόσ ςχεδίου χϊρου όςο και ςτθν προϊκθςθ οργανωμζνων υποδοχζων 

μεταποιθτικϊν/βιοτεχνικϊν λειτουργιϊν ςυνδυαηόμενων με ςθμαντικζσ μεταφορικζσ 

υποδομζσ (ΒΟΑΚ, λιμζνασ Καςτελίου κλπ).  

Επίςθσ ςτοχεφουν ςτθν παροχι τεχνικισ και λειτουργικισ υποδομισ με πρόβλεψθ 

κοινόχρθςτων χϊρων από τθν ειςφορά ςε γθ ςτθν οποία κα υποβλθκοφν οι ενταςςόμενεσ 

ςτο ςχζδιο ιδιοκτθςίεσ, ςτθν βελτίςωςθ τθσ κυκλοφοριακισ δυνατότθτασ πρόςβαςθσ και 

ςτάκμευςθσ αυτοκινιτων, κακϊσ και ςτθν πρόβλεψθ μζτρων περιβαλλοντικισ προςταςίασ με 

διαφφλαξθ κυρίωσ των παραλιακϊν εκτάςεων και των παραρεμάτιων ηωνϊν. 

 

Οι προτεινόμενεσ επεκτάςεισ – εντάξεισ είναι οι εξισ:  

i. Ζνταξθ ςτο ςχζδιο πόλθσ περιοχισ 29Ha, πζριξ του οριοκετθμζνου οικιςμοφ του 

Τραχιλου και τθσ γειτονιάσ αυτοφ (Μετόχι), εκτόσ ηωνϊν προςταςίασ του φυςικοφ 

και πολιτιςτικοφ περιβάλλοντοντοσ ωσ Ηϊνθσ Ανάπτυξθσ Ραραγωγικϊν 

Δραςτθριοτιτων (ΗΑΡΔ). Θ εν λόγω περιοχι, προτείνεται να πολεοδομθκεί με ςκοπό 

να λειτουργιςει ωσ υποδοχζασ  δραςτθριοτιτων τουριςμοφ και αγροτουριςμοφ με 

ζμφαςθ ςε λειτουργίεσ ςυναφείσ με τθν τυποποίθςθ, αποκικευςθ και προβολι 

(εκκεςιακοί χϊροι κλπ) αγροτικϊν προϊόντων, τθν τουριςτικι δραςτθριότθτα αλλά 

και τθ δυνατότθτα ανάπτυξθσ εμπορικϊν χριςεων (υπεραγορζσ κλπ).  

ii. Ζνταξθ ςτο ςχζδιο πόλθσ του βόρειου παραλιακοφ τμιματοσ τθσ Δ.Ε. Μθκφμνθσ, 

ζκταςθσ 123,7Ha, μεταξφ του Κορφαλϊνα και των Νωπθγείων με χριςεισ γθσ 

ςυναφείσ με τον τουριςμό-αναψυχι. Ρρόκεται για μια διαμορφωμζνθ, ωσ ζνα 

βακμό, ηϊνθ τουριςμοφ και παρακεριςτικισ κατοικίασ θ οποία κατά περιπτϊςεισ ζχει 

και υπερτοπικι αναφορά. Σε αυτι τθν περιοχι εντοπίηονται κυρίωσ τουριςτικζσ 

εγκαταςτάςεισ (ξενοδοχεία, ενοικιαηόμενα δωμάτια, χϊροσ οργανωμζνου camping, 

εςτίαςθ κλπ) και διαφαίνονται τάςεισ οικιςτικισ ανάπτυξθσ β’ κατοικίασ, γεγονόσ που 

επιβάλλει τθν εξζταςθ οργανωμζνθσ χωροκζτθςθσ χριςεων τουριςμοφ-αναψυχισ. Θ 

εν λόγω περιοχι προτείνεται να εναχκεί ςτο ςτο ςχζδιο με τισ διατάξεισ του 

Ν.1337/1983 (ειςφορά ςε γθ του άρκρου 8 παρ. 4 Ν.1337/83 και ςε χριμα του 

άρκρου 10 του Ν.1221/81), με χριςθ "Τουριςμόσ - Αναψυχι" (άρκρο 8, ΡΔ 23-02-87, 
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ΦΕΚ 166/Δ/87). Με τθν χωροκζτθςθ του παραπάνω οργανωμζνου υποδοχζα 

επιχειρείται να ςυγκεντρωκεί και να αναπτυχκεί με όρουσ θ δραςτθριότθτα του 

τουριςμοφ, κακϊσ αποτελεί ζναν δυναμικό κλάδο για τθν τοπικι οικονομία, λόγω του 

φυςικοφ και πολιτιςτικοφ αποκζματοσ του Διμου. 

 

Με τθν πολεοδόμθςθ τθσ εν λόγω περιοχισ επιδιϊκεται θ "ανάπτυξθ ηϊνθσ ανάπτυξθσ 

χριςεων τουριςμοφ-παρακεριςμοφ" ενϊ γενικά υιοκετοφνται οι κατευκφνςεισ τθσ 

πρόςφατθσ "Ανακεϊρθςθσ του Περιφερειακοφ Χωροταξικοφ Πλαιςίου τθσ Περιφζρειασ 

Κριτθσ (ΦΕΚ 260/ΑΑΠ/2017)", ςφμφωνα με τισ οποίεσ: 

 

"Ορίηονται ωσ παράκτιεσ ηϊνεσ ελζγχου οικιςτικισ/τουριςτικισ ανάπτυξθσ και ποιοτικισ/ 

περιβαλλοντικισ αναβάκμιςθσ οι ηϊνεσ από Καλυβιανι ζωσ Νωπιγεια περί το Καςτζλι (…). 

Πζραν των γενικϊν κατευκφνςεων, ειδικά ωσ προσ τθν τουριςτικι δραςτθριότθτα επιδιϊκεται 

θ ανάπτυξι τουσ με ιπιουσ και ποιοτικοφσ όρουσ, κυρίωσ ωσ προσ τον βακμό χωρικισ 

ςυγκζντρωςθσ, ϊςτε να λειτουργιςουν ςυμπλθρωματικά με τισ τουριςτικζσ δραςτθριότθτεσ 

του βόρειου άξονα. Λαμβάνονται μζτρα ϊςτε να αποφευχκεί θ επανάλθψθ των ςθμερινϊν 

κακϊν πρακτικϊν του μονοκεματικοφ μαηικοφ, μθ ολοκλθρωμζνου τουριςμοφ και επιδιϊκεται 

θ παροχι υπθρεςιϊν υψθλοφ ποιοτικοφ επιπζδου. Ειδικότερα, προωκοφνται κατά 

προτεραιότθτα, μεταξφ άλλων, οι ςφνκετεσ και ολοκλθρωμζνεσ τουριςτικζσ υποδομζσ, θ 

παροχι κινιτρων για εκςυγχρονιςμό υφιςτάμενων τουριςτικϊν μονάδων, ο περιοριςμόσ τθσ 

καταςκευισ νζων καταλυμάτων ςε κατθγορίεσ 3, 4 και 5. Θ καταςκευι τουσ κα οδθγείται κατά 

προτεραιότθτα εντόσ ςχεδίων πόλεων, ορίων οικιςμϊν και ηωνϊν χριςεων γθσ που 

επιτρζπουν τθ χωροκζτθςθ τουριςτικϊν δραςτθριοτιτων (…). Θ ανάπτυξι τουσ κα επιδιωχκεί 

με εργαλεία τα υποκείμενα επίπεδα ςχεδιαςμοφ, με οριοκζτθςθ των ηωνϊν ανάπτυξθσ τθσ 

παρακεριςτικισ κατοικίασ και με εξειδικευμζνο φυςικό ςχεδιαςμό, όρουσ και περιοριςμοφσ 

ςτθ δόμθςθ και ζλεγχο τθσ καταλλθλότθτασ και ςυμβατότθτασ των χριςεων." 

 

Πολεοδομιςεισ υφιςτάμενων οικιςτικϊν υποδοχζων  

Σε οριςμζνουσ οριοκετθμζνουσ οικιςμοφσ του προτείνεται θ πολεοδόμθςι τουσ, κακϊσ 

παρουςιάηουν ςθμαντικι οικιςτικι ανάπτυξθ βάςει των διατάξεων των οριοκετιςεϊν τουσ, 

ςτεροφνται όμωσ κυκλοφοριακισ υποδομισ και κοινόχρθςτων χϊρων. 

Οι οικιςμοί αυτοί είναι οι εξισ:  

i. Αγ. Αντϊνιοσ (οικιςμόσ προ του 23) δεδομζνου ότι λειτουργεί ςε ςυνάφεια με το 

Καςτζλι, ςυγκεντρϊνει ςθμαντικζσ κοινωφελείσ υποδομζσ εκπαίδευςθσ αλλά 
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ςτερείται επάρκειασ ςε κοινόχρθςτουσ χϊρουσ ενϊ χριηει αναβάκμιςθσ και 

ςυμπλιρωςθσ τθσ τεχνικισ/λειτουργικισ υποδομισ αλλά και παροχισ μζτρων 

προςταςίασ των τοπικϊν περιβαλλοντικϊν αξιϊν.  

ii. Ρλάτανοσ, δεδομζνθσ τθσ ςυνφπαρξθσ αςφμβατων μεταξφ τουσ χριςεων γθσ αλλά και 

του ότι αποτελεί τον δεφτερο ςθμαντικότερο πλθκυςμό τόςο πλθκυςμιακά όςο και 

ωσ οικιςτικι οργάνωςθ. 

iii. Κορφαλϊνασ, δεδομζνθσ τθσ ςυνφπαρξθσ αςφμβατων μεταξφ τουσ χριςεων γθσ. 

iv. Νωπιγεια, λαμβάνοντασ υπόψθ τον τουριςτικό και παρακεριςτικό χαρακτιρα τθσ 

περιοχισ αλλά και τισ δυςλειτουργίεσ που καταγράφονται ελλείψει οργανωμζνθσ 

οικιςτικισ ανάπτυξθσ (ελλιπζσ οδικό δίκτυο κλπ) 

 

Τζλοσ, προτείνεται "Ανακεϊρθςθ και Επζκταςθ του Εγκεκριμζνου υμοτομικοφ Σχεδίου του 

Καςτελίου ςε δφο κφλακεσ (Ι και ΙΙ)", εκατζρωκεν του ΒΟΑΚ, ςε τμιματα δθλαδι με τα οποία 

ιδθ υπάρχουν ςτενζσ λειτουργικζσ ςχζςεισ εξυπθρζτθςθσ αλλά και ςε ζνα, περιοριςμζνθσ 

ζκταςθσ, εκτόσ ςχεδίου τμιμα (πλθςίον ρζματοσ Ρλακουριανοφ). Πλεσ αυτζσ οι εκτάςεισ, 

ζχουν ιδθ ςθμαντικι οικιςτικι ανάπτυξθ βάςει των διατάξεων τθσ εκτόσ ςχεδίου δόμθςθσ 

αλλά ςτεροφνται κυκλοφοριακισ υποδομισ και κοινωνικοφ εξοπλιςμοφ γενικότερα. 

Στουσ Ρίνακεσ που ακολουκοφν παρουςιάηονται οι προτεινόμενοι νζοι οικιςτικοί υποδοχείσ 

κατά κατθγορία παρζμβαςθσ (επεκτάςεισ, πολεοδομιςεισ κλπ) αλλά και οι προτεινόμενεσ 

πολεοδομιςεισ, με τισ κατ’ αρχιν οριηόμενεσ επιφάνειεσ τουσ.  

 

Ρίνακασ Ρ.2.2.2-1: Νζοι οικιςτικοί υποδοχείσ 

A/A 
ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΣ 

 ΥΡΟΔΟΧΕΑΣ 
ΔΟΙΚΘΤΙΚΘ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΡΟΛΕΟΔΟΜΙΚΘ 
ΥΘΜΙΣΘ 

ΕΡΙΦΑΝΕΙΑ 
(Θα) 

1 
Επζκταςθ πλθςίον 

Ρλακουριανοφ ποταμοφ ςτο 
Καςτζλι Κιςάμου 

Δ.Ε. Κιςάμου Ζνταξθ ςτο ςχζδιο 7 

2 Επζκταςθ Λ Καςτελίου Δ.Ε. Κιςάμου Ζνταξθ ςτο ςχζδιο 55 

3 Επζκταςθ ΛΛ Καςτελίου Δ.Ε. Κιςάμου Ζνταξθ ςτο ςχζδιο 26 

4 
Νζοσ Οικιςτικόσ Υποδοχζασ 
«ΗΑΡΔ»,περιοχι Τραχιλου 

Δ.Ε. Κιςάμου Ζνταξθ ςτο ςχζδιο 29 

5 
Νζοσ Οικιςτικόσ Υποδοχζασ 

ςτθν παραλιακι περιοχι 
«Τουριςμόσ Αναψυχι» 

Δ.Ε. Μθκφμνθσ Ζνταξθ ςτο ςχζδιο 123,7 

ΣΥΝΟΛΟ 240,7 

 

 

 



ΓΕΝΙΚΟ ΡΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΘΜΟΥ ΚΙΣΑΜΟΥ (Δ.Ε. Κιςάμου, Δ.Ε. Μθκφμνθσ) 

81 

 

Ρίνακασ Ρ.2.2.2-2: Ρολεοδομιςεισ 

A/A 
ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΣ 

ΥΡΟΔΟΧΕΑΣ 
ΔΟΙΚΘΤΙΚΘ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΡΟΛΕΟΔΟΜΙΚΘ 
ΥΘΜΙΣΘ 

ΕΡΙΦΑΝΕΙΑ 
(Θα) 

1 Αγ. Αντϊνιοσ Δ.Ε. Κιςάμου 
Ρολεοδόμθςθ εντόσ 

οριοκζτθςθσ 
18,5 

2  Ρλάτανοσ Δ.Ε. Κιςάμου 
Ρολεοδόμθςθ εντόσ 

οριοκζτθςθσ 
104 

3 Νωπιγεια Δ.Ε. Μθκφμνθσ 
Ρολεοδόμθςθ εντόσ 

οριοκζτθςθσ 
13,3 

4 Καρφαλϊνασ Δ.Ε. Μθκφμνθσ 
Ρολεοδόμθςθ εντόσ 

οριοκζτθςθσ 
8,6 

ΣΥΝΟΛΟ 144,4 

 

Οι προτάςεισ επζκταςθσ των οικιςμϊν προχποκζτουν ότι οι μελζτεσ πολεοδόμθςθσ κα 

εκπονθκοφν και κα εγκρικοφν ςε «λογικό» χρονικό διάςτθμα και κα αρχίςουν να 

εφαρμόηονται μερικά χρόνια πριν από το ζτοσ – ςτόχο τθσ μελζτθσ. Τυχόν κακυςτεριςεισ 

ζχουν ωσ αποτζλεςμα ςυχνά: 

 Τθν ακφρωςθ οποιαςδιποτε πρόβλεψθσ για τθν κάλυψθ των ελλειμμάτων 

χωρθτικότθτασ και των μελλοντικϊν αναγκϊν.  

 Τθν ακφρωςθ τθσ δυνατότθτασ απόδοςθσ κοινόχρθςτων και κοινωφελϊν χϊρων μζςα 

και ζξω από τα όρια των οικιςμϊν που πολεοδομοφνται. 

 

Ρ.2.2.3 Ρρόταςθ κιρυξθσ παραδοςιακϊν οικιςμϊν 
 

Στα όρια τθσ Δ.Ε Κιςάμου, από το ςφνολο των 45 οριοκετθμζνων οικιςμϊν, με τθν Απόφαςθ 

οριοκζτθςθσ ζχουν χαρακτθριςτεί 8 οικιςμοί αξιόλογοι και 24 οικιςμοί ωσ ενδιαφζροντεσ. 

Αντίςτοιχα, ςτα όρια τθσ Δ.Ε Μθκφμνθσ, από το ςφνολο των 34 οριοκετθμζνων οικιςμϊν, με 

τθν Απόφαςθ οριοκζτθςθσ ζχουν χαρακτθριςτεί 13 οικιςμοί ωσ ενδιαφζροντεσ. 

Σφμφωνα με τα ευριματα τθσ μορφολογικισ αρχιτεκτονικισ ανάλυςθσ των οικιςμϊν κατά το 

Αϋ Στάδιο τθσ παροφςασ μελζτθσ, αξιόλογοι εξακολουκοφν να παραμζνουν για τθν Δ.Ε. 

Κιςάμου 3 μόλισ οικιςμοί, και ενδιαφζροντεσ 5 και αντίςτοιχα για τθν  Δ.Ε. Μθκφμνθσ 5 (για 

τουσ υπόλοιπουσ ενδιαφζροντεσ θ αξιολόγθςθ τθσ ομάδασ μελζτθσ ζχει διαφοροποιθκεί από 

τισ ςχετικζσ αποφάςεισ). 

Για το ςφνολο των οικιςμϊν που δεν ζχουν διατθριςει τα μορφολογικά ςτοιχεία τθσ 

παραδοςιακισ οικιςτικισ τουσ ανάπτυξθσ και αρχιτεκτονικισ των κτιςμάτων, οι διαπιςτϊςεισ 

τθσ παροφςασ μελζτθσ είναι κοινζσ:  

 ςτον αρχικό πυρινα των οικιςμϊν καταγράφονται πετρόκτιςτεσ κατοικίεσ, ερειπωμζνεσ 

ςιμερα,  
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 τα περιςςότερα κτίςματα είναι ςφγχρονθσ καταςκευισ, δθλ. από τθ δεκαετία του ϋ70 

μζχρι ςιμερα, 

 οι οικιςμοί, με βάςθ τθν τρζχουςα αντίλθψθ, κεωρείται ότι ζχουν καλι ποιότθτα 

οικιςτικοφ  αποκζματοσ αφοφ τα περιςςότερα κτίςματα είναι ςφγχρονα,  

 δεν καταγράφονται κάποια ιδιαίτερα φυςιογνωμικά χαρακτθριςτικά που να δζνουν τον 

κάκε οικιςμό με τθν παράδοςι του και το περιβάλλον του, αφοφ ο τρόποσ και τα υλικά 

καταςκευισ είναι αυτά που μεταφζρκθκαν από τα μεγάλα αςτικά κζντρα κατά τισ 

τελευταίεσ δεκαετίεσ χωρίσ να τθροφνται οι ειδικοί όροι δόμθςθσ τθσ Απόφαςθσ 

οριοκζτθςθσ. 

 

Θ πρόταςθ τθσ μελζτθσ είχε δφο εναλλακτικά ςενάρια να εξετάςει. Το πρϊτο είναι τθσ 

αποδοχισ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ ωσ δεδομζνθσ με ςυνζπεια οι οικιςμοί να 

εξακολουκιςουν να απομακρφνονται από το ιςτορικό – πολιτιςμικό παρελκόν τουσ.  

Το δεφτερο είναι να παρκοφν ειδικότερα μζτρα προςταςίασ για τθν ανάςχεςθ του 

φαινομζνου με ςυνζπεια οι οικιςμοί να ςυμβάλουν ςτθ διαμόρφωςθ και λειτουργία του 

«πλζγματοσ των χωρικϊν ενοτιτων τοπίων ιδιαίτερθσ ςθμαςίασ … ςε ςυνδυαςμό με 

δραςτθριότθτεσ ιπιων μορφϊν τουριςμοφ και πολυδραςτθριοτιτων ςτισ παράκτιεσ περιοχζσ, 

τουσ θμιορεινοφσ και ορεινοφσ όγκουσ», όπωσ δίνει κατεφκυνςθ το ΡΧΣΑΑ Κριτθσ. 

 

Από τθ μελζτθ επιλζγεται το δεφτερο ςενάριο. Στο πλαίςιο αυτό προτείνονται για κιρυξθ ωσ 

παραδοςιακοί οικιςμοί: 

 Για τθν Δ.Ε. Κιςάμου: 

 Οι 3 που εξακολουκοφν να διατθροφνται ωσ αξιόλογοι: Καλυβιανι, 

Ρολυρρινια, Τςικαλαριά. Ειδικότερα, οι οικιςμοί τθσ Ρολυρρινιασ και τθσ 

Τςικαλαριάσ προτείνονται για τον επί πλζον λόγο ότι εμπίπτουν ςε 

οριοκετθμζνθ περιοχι ΤΛΦΚ. Επίςθσ, οι οικιςμοί του Αηωγυρά, των 

Ριπεριανϊν και του Καβουςίου –χαρακτθριςμζνοι ωσ ενδιαφζροντεσ κατά τθν 

οριοκζτθςι τουσ, με τθν προοπτικι να λειτουργιςουν από κοινοφ με τον 

οικιςμό τθσ Καλυβιανισ ωσ «πόλοσ ζλξθσ ιπιασ αναπτυξθσ ποιοτικοφ 

τουριςμοφ και πακεριςμοφ». 

 Πλοι οι οικιςμοί κατά μικοσ του ευρωπαϊκοφ περιπατθτικοφ μονοπατιοφ Ε4, 

πόρου ιδιαίτερου φυςικοφ και πολιτιςμικοφ ενδιαφζροντοσ κακϊσ και πόλου 

ζλξθσ διεκνοφσ εμβζλειασ: Κάτω Ραλαιόκαςτρο, Γρθγοριανά, Γαλουβάσ, 

Φτερόλακκα, Λουςακιζσ, Βλαςιανά, Ηαχαριανά – Σταυρουλιανά. Οι οικιςμοί 
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Σφθνάρι και Άνω Σφθνάρι δεν προτείνονται για κιρυξθ λόγω του ότι είχαν 

χαρακτθριςκεί με βάςθ τθν  απόφαςθ οριοκζτθςθσ ωσ «αδιάφοροι», όπωσ 

και ιςχφει, αλλά ςτθ ςυνζχεια εξετάηεται θ υιοκζτθςθ ‐ τιρθςθ ειδικότερων 

μζτρων όπωσ αυτά που ζχουν κεςπιςτεί με τισ αποφάςεισ οριοκζτθςθσ για 

τουσ «ενδιαφζροντεσ» οικιςμοφσ. 

 Οι οικιςμοί που εμπίπτουν ςε οριοκετθμζνεσ περιοχζσ NATURA: Καλάκενεσ. 

Ο οικιςμόσ Κωςτογάννθδεσ δεν προτείνεται για κιρυξθ αν και εμπίπτει ςτθν 

περιοχι NATURA λόγω του ότι δεν ζχει διατθρθκεί κανζνα αξιόλογο 

χαρακτθριςτικό, αλλά ςτθ ςυνζχεια εξετάηεται θ υιοκζτθςθ ‐ τιρθςθ 

ειδικότερων μζτρων όπωσ αυτά που ζχουν κεςπιςτεί με τισ αποφάςεισ 

οριοκζτθςθσ για τουσ «ενδιαφζροντεσ» οικιςμοφσ 

 Για τθν Δ.Ε. Μθκφμνθσ: 

 ο Δραπανιάσ, ο Άνω Δραπανιάσ, θ όκκα και θ Κερά  

 

Αναλυτικι παρουςίαςθ των οικιςμϊν αλλά και των ειδικότερων όρων προςταςίασ των ωσ 

άνω οικιςμϊν κα γίνει ςτο Κεφάλαιο Ρ.3. 

 

Ωσ μζτρο προςταςίασ τθσ αρχιτεκτονικισ φυςιογνωμίασ των οικιςμϊν που προαναφζρονται, 

προτείνεται θ κίνθςθ τθσ διαδικαςίασ για τθν κιρυξι τουσ ωσ παραδοςιακϊν. Εκτιμάται ότι το 

πλαίςιο αυτό είναι το καταλλθλότερο: 

 Ρρϊτον, για να τεκοφν οι κατάλλθλοι ειδικοί όροι δόμθςθσ που κα διαςφαλίςουν τθν 

προςταςία και διατιρθςθ του χαρακτιρα τουσ για όςουσ τον ςυγκρατοφν, ενϊ κα 

ςυμβάλουν ςτθν ανάταξθ των αλλοιϊςεων για όςουσ τισ ζχουν υποςτεί. 

 Δεφτερον, για να δοκεί θ δυνατότθτα αξιοποίθςθσ από τουσ ενδαφερόμενουσ οικιςτζσ 

των προβλεπόμενων για παραδοςιακοφσ οικιςμοφσ οικονομικϊν ενιςχφςεων, παράγων 

που εκτιμάται ότι μπορεί να λειτουργιςει ςαν κίνθτρο για τθν ανακαίνιςθ κατοικιϊν 

αλλά και άλλων κτιςμάτων τθσ αγροτικισ οικονομίασ. 

 

Για τθν προςταςία των οικιςμϊν αυτϊν μζχρι τθν κιρυξι τουσ προτείνεται, από τθν 

θμερομθνία δθμοςίευςθσ τθσ απόφαςθσ ζγκριςθσ του Γ.Ρ.Σ. ςτο ΦΕΚ, να εφαρμόηονται οι 

διατάξεισ του Ρ.Δ. 19-10-1978 για τουσ παραδοςιακοφσ οικιςμοφσ (ΦΕΚ 594/Δ/1978), όπωσ 

αυτό τροποποιικθκε και ιςχφει ςιμερα (ΡΔ/ΦΕΚ 293/Δ/16-5-1985), πλθν: 
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 του όρου τθσ αρτιότθτασ των οικοπζδων. Για τθν αρτιότθτα να ιςχφει θ παρ. 1 του 

άρκρου 5 και θ παρ. 1 του άρκρου 7 του ΡΔ /24-4-1985 (ΦΕΚ 181/Δ/1985), ϊςτε να μθν 

επθρεάηεται θ ιςχφουςα ςιμερα αρτιότθτα των οικοπζδων.  

 του όρου των επιτρεπόμενων χριςεων γθσ. Για τισ χριςεισ γθσ να ιςχφει θ παραγρ. 1 

του άρκρου 4 του εν λόγω ΡΔ με τθν προςκικθ των χριςεων όπωσ αυτζσ αναφζρονται 

ςτο Κεφ. Ρ.3.2.1 «Γενικζσ χριςεισ και όροι δόμθςθσ», για τισ οποίεσ κα ιςχφει αυςτθρά 

θ πρόβλεψθ τθσ παραγρ. 2 του άρκρου 4 του αυτοφ ΡΔ περί ελζγχου από τθν ΕΡΑΕ. 

 

Μετά τθν κιρυξι τουσ κα ιςχφουν οι προβλεπόμενεσ ρυκμίςεισ από τα ειδικά νομοκετικά 

διατάγματα. 
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Ρ.2.3 ΗΩΝΕΣ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ ΡΑΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΩΝ  

 

Από τθν ανάλυςθ τθσ οργάνωςθσ των παραγωγικϊν τομζων ςτισ Δ.Ε. Κιςάμου και Μθκφμνθσ 

προκφπτει ότι απαιτείται θ οργάνωςθ περιοχϊν ςυγκζντρωςθσ μικρϊν 

μεταποιθτικϊν/βιοτεχνικϊν μονάδων και εμπορικϊν/αποκθκευτικϊν εγκαταςτάςεων, 

δεδομζνου ότι θ ανάπτυξθ των ςχετικϊν δραςτθριοτιτων (κυρίωσ υποςτιριξθ τομζα 

μεταποίθςθσ γεωργικϊν προϊόντων, αποκικευςθ τροφίμων - ποτϊν κλπ) γίνεται είτε 

γραμμικά ςυνικωσ επί ι πλθςίον του βαςικοφ οδικοφ δικτφου είτε και εντόσ των ορίων 

οικιςμϊν αλλά και διάςπαρτα ςτον εξωαςτικό χϊρο. Συνυπάρχουν, δε, με αςφμβατεσ προσ 

αυτζσ χριςεισ, όπωσ τουριςτικζσ εγκαταςτάςεισ ι/και κατοικία, ενϊ δεν υφίςτανται ςυχνά οι 

απαιτοφμενεσ οργανωμζνεσ υποδομζσ και τα μζτρα για τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ. 

Με βάςθ τθ χωρικι καταγραφι των εξωαςτικϊν δραςτθριοτιτων που ζχει προθγθκεί ςτο Α’ 

Στάδιο τθσ παροφςασ μελζτθσ αλλά και ςτθν κατεφκυνςθ διαφφλαξθσ του εξωαςτικοφ χϊρου 

και τθσ προςταςίασ του περιβάλλοντοσ και του τοπίου και με δεδομζνο ότι ςτθν πρόςφατα 

κεςμοκετθμζνθ "Ανακεϊρςθ Ρεριφερειακοφ Ρλαιςίου Χωροταξικοφ Σχεδιαςμοφ και 

Αειφόρου Ανάπτυξθσ Ρεριφζρειασ Κριτθσ (ΦΕΚ 260/ΑΑΡ/2017)" προβλζπεται ότι "τρατθγικι 

κατεφκυνςθ του επιδιωκόμενου πρότυπου χωρικισ ανάπτυξθσ αποτελεί θ άςκθςθ πολιτικισ 

μετεγκατάςταςθσ όλων των διάςπαρτων μονάδων, που βρίςκονται εκτόσ, κακϊσ και θ 

εγκατάςταςθ των νζων μονάδων προσ τουσ υφιςτάμενουσ υποδοχείσ «οργανωμζνθσ 

μεταποιθτικισ δραςτθριότθτασ», κακϊσ και προσ αυτοφσ που πρόκειται να ιδρυκοφν", 

κρίνεται αναγκαία θ ςυγκζντρωςθ των παραγωγικϊν αυτϊν δραςτθριοτιτων ςε 

οργανωμζνουσ υποδοχείσ. 

 

Συνεκτιμϊντασ τα παραπάνω, προτείνεται να οριοκετθκεί "Ηϊνθ Ανάπτυξθσ Ραραγωγικϊν 

Δραςτθριοτιτων - ΗΑΡΔ", ςε τμιμα του εξωαςτικοφ χϊρου μεταξφ Τραχιλου και του 

οικιςμοφ Μετόχι (ςε ζκταςθ εμβαδοφ περίπου 267 ςτρ.), με ζμφαςθ ςτον αγροτουριςμό, 

ςτον τουριςμό αλλά και ςτθν προϊκθςθ και προβολι γεωργικϊν προϊόντων. Ο χαρακτιρασ 

τθσ εν λόγω ηϊνθσ, θ οποία προτείνεται να ενταχκεί ςτο ςχζδιο και να πολεοδομθκεί, είναι, 

όπωσ προαναφζρκθκε, μεικτόσ: τουριςμόσ/αγροτουριςμόσ και αποκικευςθ, προβολι και 

εμπόριο αγροτικϊν προϊόντων.   

 

Ειδικότερα:  
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Ραράλλθλα, θ κζςθ τθσ παραπάνω ηϊνθσ επιλζχκθκε με κριτιρια φυςικισ και χωροταξικισ 

καταλλθλότθτασ ζτςι ϊςτε: 

 Να μθ κίγονται βαςικοί περιβαλλοντικοί πόροι του νθςιοφ (π.χ. γεωργικι γθ, 

κεςμοκετθμζνα ι μθ αξιόλογα φυςικά τοπία, παραλίεσ, βιότοποι κλπ.). 

 Να μθ κίγονται περιοχζσ κεςμοκετθμζνων αλλά και μθ κεςμοκετθμζνων/ 

εντοπιςμζνων αρχαιολογικϊν χϊρων και μνθμείων που αποτελοφν βαςικοφσ 

πολιτιςτικοφσ πόρουσ. 

 Να βρίςκονται ςε περιοχζσ όπου υφίςταται ιδθ ςυγκζντρωςθ ςχετικϊν 

δραςτθριοτιτων. 

 Να βρίςκονται ςε μικρι απόςταςθ από τθν διοικθτικι και εμπορικι ζδρα τθσ 

Κιςςάμου αλλά και πλθςίον του Λιμζνα που αναβακμίηεται ωσ προσ τθν λειτουργία 

του ςυνιςτϊντασ Λιμζνα εκνικισ ςθμαςίασ διαπεριφερειακισ εμβζλειασ και 

παράλλθλα ςε κατά το δυνατόν «κεντροβαρικό» ςθμείο με όρουσ λειτουργικότθτασ 

ι/και χρονοαπόςταςθσ. 

 Να εξυπθρετείται άμεςα τόςο από το υφιςτάμενο όςο και από το προτεινόμενο 

επαρχιακό οδικό δίκτυο. 

 Να ανταποκρίνεται ςτθ ηιτθςθ (ανάγκεσ) αλλά και να εξυπθρετεί λειτουργίεσ ςυχνϊν 

χριςεων των οικιςμϊν (αποκικεσ, επαγγελματικά εργαςτιρια, ςυνεργεία, 

οικοδομικά υλικά κ.α.). 

 

 

 

 

Αναλυτικότερα: 

 Κακορίηεται Μζςοσ ΣΔ 0,7 

 Στο ςφνολο τθσ περιμζτρου τθσ ηϊνθσ δθμιουργείται ηϊνθ φφτευςθσ πλάτουσ 

τεςςάρων (4) μζτρων με ενδθμικά φυτά τθσ περιοχισ 

 Σε κάκε περίπτωςθ οι ιςχυροί δυτικοί και βορειοδυτικοί άνεμοι που επικρατοφν ςτθν 

περιοχι κα πρζπει να λαμβάνονται υπόψθ ςτθν περιβαλλοντικι αδειοδότθςθ των 

εγκαταςτάςεων με ςτόχο τον περιοριςμό των αερίων ρφπων ςτο ελάχιςτο δυνατό με 

τα κατάλλθλα φίλτρα. 

 

Επιτρζπονται: 
 Αποκικεσ 
 Συςκευαςτιρια αγροτικϊν προϊόντων 
 Τυποποιθτιρια αγροτικϊν προϊόντων 
 Εμπορικά καταςτιματα, υπεραγορζσ και πολυκαταςτιματα 
 Ξενοδοχεία και λοιπζσ τουριςτικζσ και αγροτουριςτικζσ εγκαταςτάςεισ 
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Μζχρι τθν πολεοδόμθςθ τθσ εν λόγω Η.Α.Ρ.Δ., μεταβατικά για τον ςυντελεςτι δόμθςθσ 

προτείνεται να ιςχφουν τα εξισ: 

 Α) Ρριν από τθν ζγκριςθ τθσ Ρολεοδομικισ Μελζτθσ 0,40 (τζςςερα δζκατα) ωσ  εκτόσ 

 ςχεδίου 

 Β) Μετά τθν ζγκριςθ τθσ Ρολεοδομικισ Μελζτθσ 0,80 (οκτϊ δζκατα). 
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Ρ.2.4 ΗΩΝΕΣ ΕΦΑΜΟΓΘΣ ΧΩΟΤΑΞΙΚΩΝ – ΡΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΜΘΧΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ 

ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

 

Στο παρόν κεφάλαιο προτείνονται ηϊνεσ ελζγχου χριςεων γθσ και όρων – περιοριςμϊν 

δόμθςθσ ωσ Ρεριοχζσ Ειδικισ Ρροςταςίασ (Ρ.Ε.Ρ.) κακϊσ και ωσ Ρεριοχζσ Ελζγχου και 

Ρεριοριςμοφ τθσ Δόμθςθσ (Ρ.Ε.Ρ.Δ.) ςτισ εκτόσ ςχεδίου περιοχζσ Κιςάμου και Μθκφμνθσ. 

Οι Ρεριοχζσ Ειδικισ Ρροςταςίασ (ΡΕΡ): (Φφςθ 2000, προςταςία ορνικοπανίδα) ειδικισ 

προςταςίασ (Βάι, Ελάςα και Γράντεσ), Ειδικι ηϊνθ ιπιασ – βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ, προςταςίασ 

τοπίου (ςπιλαια, φαράγγια, παραλιακι ηϊνθ τοπίου, ακτζσ, ρζματα), καταφφγια άγριασ ηωισ, 

αρχαιολογικοί χϊροι) 

Οι Ρεριοχζσ Ελζγχου και Ρεριοριςμοφ τθσ Δόμθςθσ (ΡΕΡΔ): αρδευόμενθ γεωργικι γθ, εκτόσ 

ςχεδίου δόμθςθ 

 

Οι προτεινόμενεσ Ρεριοχζσ Ειδικισ Ρροςταςίασ (Ρ.Ε.Ρ.) διακρίνονται ςε πζντε (5) κατθγορίεσ: 

I. Θ πρϊτθ κατθγορία αφορά ςτθν προςταςία των αρχαιολογικϊν χϊρων. 

II. Θ δεφτερθ κατθγορία αφορά ςτθν προςταςία των περιοχϊν που εντάςςονται ςτο δίκτυο 

NATURA 2000. 

III. Θ τρίτθ κατθγορία αφορά ςτθν προςταςία των καλάςςιων ακτϊν  

IV. Θ τζταρτθ κατθγορία αφορά ςτουσ ςθμαντικότερουσ υδάτινουσ αποδζκτεσ, ςτα ρζματα 

κακϊσ και ςτουσ προςτατευόμενουσ υγρότοπουσ. 

V. Θ πζμπτθ κατθγορία αφορά ςτθν προςταςία του Τοπίου ςυνολικά και περιλαμβάνει το 

κεςμοκετθμζνο ΤΛΦΚ «όκκα Χανίων,AT6011009» το οποίο διακρίνεται για τθν υψθλι 

αιςκθτικι του αξία και διατθρεί ςε μεγάλο βακμό τθν περιβαλλοντικι και πολιτιςτικι του 

αξία, τουσ φυςικοφσ βιότοπουσ όπωσ αυτοί ζχουν χαρτογραφθκεί από το πρόγραμμα 

εδαφοκάλυψθσ τθσ ΕΕ "CORINE, όπωσ το "Τοπολιανό φαράγγι και θ περιοχι Μαλάκυρου" 

(A00050036) αλλά και τα "Τοπόλια" (AΒ6080048). 

 

Επιπλζον, προτείνεται θ δθμιουργία Γεωλογικοφ Ράρκου ςτθν Ροταμίδα, ςτθν περιοχι όπου 

εντοπίηεται ο ςπάνιοσ γεωλογικόσ ςχθματιςμόσ των κομόλικων προκειμζνου να προςτατευκεί 

και κυρίωσ να τφχει ειδικότερθσ μελζτθσ οριοκζτθςθσ και χωροκζτθςθσ. 

 

Αντίςτοιχα, οι προτεινόμενεσ Ρεριοχζσ Ελζγχου και Ρεριοριςμοφ τθσ Δόμθςθσ (Ρ.Ε.Ρ.Δ.) 

διακρίνονται ςε ζξι (6) κατθγορίεσ: 
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 Θ πρϊτθ κατθγορία αφορά ςτον ζλεγχο και τον περιοριςμό δόμθςθσ ςτο δυτικό 

παραλιακό μζτωπο αλλά και ςε τμιμα τθσ ενδοχϊρασ τθσ Δ.Ε. Κιςάμου, που προτείνεται 

να αναπτυχκοφν με όρουσ ιπιασ τουριςτικισ δραςτθριότθτασ. 

 Θ δεφτερθ κατθγορία αφορά ςτον ζλεγχο και περιοριςμό τθσ δόμθςθσ ςτθν περιοχι τθσ 

ενδοχϊρασ των Δ.Ε. Κιςάμου και Μθκφμνθσ, εντόσ τθσ οποίασ κυρίαρχθ χριςθ αποτελεί θ 

εκμετάλλευςθ τθσ γεωργικισ γθσ, θ οποία γίνεται προςπάκεια να ενιςχυκεί και να 

διαφυλαχκεί. 

 Θ τρίτθ κατθγορία αφορά ςτον ζλεγχο και περιοριςμό τθσ δόμθςθσ και τθσ οικιςτικισ 

εξάπλωςθσ περιμετρικά του οικιςμοφ του Καςτελίου (από το όριο του Εγκεκριμζνου 

υμοτομικοφ Σχεδίου και των προτεινόμενων επεκτάςεων ζωσ το όριο τθσ νζασ χάραξθσ 

του ΒΟΑΚ). 

 Θ τζταρτθ κατθγορία αφορά ςτον ζλεγχο και περιοριςμό τθσ δόμθςθσ ςτον ορεινό χϊρο 

και κυρίωσ ςτο όροσ Κουτροφλθ, το οποίο είναι χαρακτθριςμζνο ωσ βιότοποσ και γίνεται 

προςπάκεια να διαφυλαχκεί. Στθν εν λόγω περιοχι παρουςιάηεται κτθνοτροφικι 

δραςτθριότθτα θ οποία ςτόχοσ είναι να ενιςχυκεί με ειδικοφσ όρουσ και μζτρα 

προςταςίασ παράλλθλα για το φυςικό περιβάλλον. 

 Θ πζμπτθ κατθγορία αφορά ςτον ζλεγχο και περιοριςμό δόμθςθσ ςτθν περιοχι μεταξφ 

τθσ Καλυβιανισ και του οικιςμοφ Μετόχι, εντόσ τθσ οποίασ παρουςιάηεται τουριςτικι 

δραςτθριότθτα, θ οποία γίνεται προςπάκεια να ενιςχυκεί με όρουσ, κυρίωσ για τθν 

ανάπτυξθ αγροτουριςτικϊν μονάδων τουριςμοφ, εςτίαςθσ και αναψυχισ, ϊςτε να 

δθμιουργθκεί μια περιοχι που κα μπορεί να φιλοξενιςει επιςκζπτεσ των γειτονικϊν 

περιοχϊν προςταςίασ όπωσ το ακρωτιρι τθσ Γραμβοφςασ και οι αρχαιολογικοί χϊροι τθσ 

Φαλάςαρνασ και του δυτικοφ κόλπου Κιςάμου. 

 Θ ζκτθ τζλοσ κατθγορία αφορά ςτον ζλεγχο και τον περιοριςμό δόμθςθσ ςε περιοχι 

βόρεια του οικιςμοφ Σφθναρίου, ςτθν οποία προτείνεται να αναπτυχκεί με όρουσ ιπια 

τουριςτικι δραςτθριότθτα  

 

Οι ςυγκριμζνεσ περιοχζσ – ΡΕΡ και ΡΕΡΔ – που χωροκετοφνται ςτο εξωαςτικό και 

εξωοικιςτικό χϊρο τθσ Κιςάμου, διζπονται από μια ςειρά γενικϊν αρχϊν και κατευκφνςεων. 

 

Οι «Περιοχζσ Ειδικισ Προςταςίασ – ΠΕΠ», χωροκετοφνται με ςκοπό τθν προςταςία του 

φυςικοφ και πολιτιςτικοφ περιβάλλοντοσ ςε περιοχζσ που χριηουν ειδικισ προςταςίασ 

(ποτάμια, ρζματα, αρχαιολογικοί χϊροι, προςτατευόμενεσ περιοχζσ, τοπία ιδιαίτερου 

φυςικοφ κάλλουσ κλπ). Στον οριςμό των ΡΕΡ, ιδιαίτερο βάροσ αποδίδεται:  
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Στισ εκτάςεισ, κατά μικοσ των ςθμαντικότερων παραρεμάτιων ηωνϊν του εξωοικιςτικοφ 

χϊρου, τα οποία εκβάλλουν ςτθν κάλαςςα, όπου κεωρείται αναγκαία και προτείνεται θ 

απαγόρευςθ δόμθςθσ, αποξιρανςθσ, επιχϊςεων, ρίψθσ μπαηϊν και ςκουπιδιϊν ςτισ κοίτεσ 

τουσ, υδρολθψίασ, λειτουργιϊν κάκε είδουσ αποξθραντικοφ δικτφου, όχλθςθσ και 

κανάτωςθσ. Ζμφαςθ κα πρζπει να δοκεί ςτθν ορκολογικι χριςθ του υδάτινου δυναμικοφ 

των ποτάμιων ςχθματιςμϊν τθσ ευρφτερθσ περιοχισ του Διμου.  

Στισ κεςμοκετθμζνεσ περιοχζσ Natura 2000 (GR4340001 «Τόποσ Κοινοτικισ Σθμαςίασ (ΤΚΣ)» 

ΘΜΕΘ ΚΑΛ ΑΓΛΑ ΓΑΜΒΟΥΣΑ ‐ ΤΘΓΑΝΛ ΚΑΛ ΦΑΛΑΣΑΝΑ – ΡΟΝΤΛΚΟΝΘΣΛ, ΟΜΟΣ ΛΛΒΑΔΛ ‐ 

ΒΛΓΛΛΑ, GR4340017 «Ηϊνθ Ειδικισ Ρροςταςίασ (ΗΕΡ)» ΧΕΣΟΝΘΣΟΣ ΓΑΜΒΟΥΣΑΣ ΚΑΛ ΝΛΣΛΔΕΣ 

ΘΜΕΘ ΚΑΛ ΑΓΛΑ ΓΑΜΒΟΥΣΑ, ΡΟΝΤΛΚΟΝΛΣΛ, GR4340004 «Τόποσ Κοινοτικισ Σθμαςίασ 

(ΤΚΣ)», ΕΛΟΣ ‐ ΤΟΡΟΛΛΑ ‐ ΣΑΣΑΛΟΣ ‐ ΑΓΛΟΣ ΔΛΚΑΛΟΣ). 

 

Οι «Περιοχζσ Ελζγχου και Περιοριςμοφ Δόμθςθσ – ΠΕΠΔ», εφαρμόηονται όπου απαιτείται 

ζλεγχοσ και περιοριςμόσ τθσ οικιςτικισ εξάπλωςθσ. Ρρόκειται κυρίωσ για περιοχζσ όπου 

ςυγκεντρϊνονται ςθμαντικζσ εκτάςεισ αρδευόμενθσ και μθ γεωργικισ γθσ και ορεινοφ χϊρου. 

Στισ περιοχζσ αυτζσ κακορίηονται χριςεισ γθσ ι/και κανονιςτικζσ ρυκμίςεισ και επιβάλλονται 

και άλλα μζτρα ειδικισ προςταςίασ. Στθν περίπτωςθ τθσ Δθμοτικισ Ενότθτασ Μθκφμνθσ, και 

παρ’ όλο που ςιμερα δεν καταγράφονται ιδιαίτερεσ πιζςεισ ςτο εξωαςτικό και εξωοικιςτικό 

χϊρο, κρίνεται ςκόπιμθ θ ρφκμιςθ και προςταςία των περιοχϊν που ςιμερα δεν διζπονται 

από ςυγκεκριμζνο κακεςτϊσ (εκτάςεισ περιμετρικά κεςμοκετθμζνων περιοχϊν Natura 2000 

και αρχαιολογικϊν χϊρων, εκτάςεισ πλθςίον οικιςμϊν κλπ). Με το ΓΡΣ εντόσ ΡΕΡΔ «ορίηονται 

οι επιτρεπόμενεσ χριςεισ γθσ, το όριο εμβαδοφ κάτω από το οποίο δεν επιτρζπεται θ 

κατάτμθςθ των ιδιοκτθςιϊν και επιβάλλονται και άλλα μζτρα ειδικισ προςταςίασ», ςφμφωνα 

και με τισ απαιτιςεισ του άρκρου 4 του Ν. 2508/97. 

 

Βαςικό χαρακτθριςτικό των εν λόγω ηωνϊν είναι θ φπαρξθ αρδευόμενθσ γεωργικισ γθσ και 

ςυςτθμάτων μονάδων κερμοκθπίων, αλλά και τουριςτικισ δραςτθριότθτασ. Για τισ εν λόγω 

εκτάςεισ προτείνεται θ διατιρθςθ τθσ γεωργίασ, με ζμφαςθ ςτα οπωροκθπευτικά, τουσ 

αμπελϊνεσ, τισ ελιζσ και ο εκςυγχρονιςμόσ τθσ με τθν προςαρμογι των καλλιεργειϊν με 

ςταδιακι ενίςχυςθ των περιβαλλοντικά φιλικότερων μορφϊν αγροτικισ παραγωγισ και των 

βιολογικϊν μεκόδων καλλιζργειασ, προκειμζνου να αποφευχκεί θ ρφπανςθ των εδαφϊν και 

των υπογείων υδάτων και να διατθρθκεί ζνα βιϊςιμο ιςοηφγιο. Επίςθσ για τθν Δ.Ε. Κιςάμου 

προτείνεται ο εκςυγχρονιςμόσ των μονάδων κερμοκθπίων ςτθν περιοχι τθσ Φαλάςαρνασ και 

θ απομάκρυνςι τουσ από περιοχζσ που προτείνονται ωσ Ρεριοχζσ Ειδικισ Ρροςταςίασ. 
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Θ μεταςτροφι προσ τθν αειφορικι γεωργία μζςω τθσ εφαρμογισ, μεταξφ άλλων, μεκόδων 

ολοκλθρωμζνθσ ι βιολογικισ παραγωγισ είναι μια τάςθ που ςυνιςτάται οφτωσ ι άλλωσ ςτθν 

Ευρϊπθ τθσ νζασ Κοινισ Αγροτικισ Ρολιτικισ, θ οποία δίνει ζμφαςθ ςτθν ποιότθτα των 

προϊόντων και τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ. Ρρζπει να ςθμειωκεί εδϊ ότι οι νζεσ 

κατευκφνςεισ τθσ Κοινισ Αγροτικισ Ρολιτικισ τθσ ΕΕ που απορρζουν από τον Κανονιςμό 

1782/2003 ζχουν ωσ προχπόκεςθ για τθν πλθρωμι των άμεςων ενιςχφςεων τθν τιρθςθ του 

κϊδικα ορκισ γεωργικισ πρακτικισ και των κανόνων ςε ςχζςθ με τθν προςταςία του 

περιβάλλοντοσ, όπωσ αυτοί εξειδικεφονται ςτθν ΚΥΑ 324032/24.12.2004 (πολλαπλι 

ςυμμόρφωςθ). 

Επιπλζον ςε οριςμζνεσ εξ αυτϊν τουσ γίνεται προςπάκεια να ςυγκεντρωκεί και να 

αναπτυχκεί με όρουσ θ δραςτθριότθτα του τουριςμοφ, κυρίωσ με τθν ανάπτυξθ ιπιων 

μορφϊν αυτοφ, κακϊσ αποτελεί ζναν δυναμικό κλάδο για τθν τοπικι οικονομία, λόγω του 

φυςικοφ και πολιτιςτικοφ αποκζματοσ του Διμου. 

 

Ρ.2.4.1 Ρεριοχζσ Ειδικισ Ρροςταςίασ (Ρ.Ε.Ρ.)  

 

Π.2.4.1.1 Περιοχι Ειδικισ Προςταςίασ (Π.Ε.Π.) 1 - «Κεςμοκετθμζνοι Αρχαιολογικοί Χϊροι» 
 

Αφορά εκτάςεισ των κεςμοκετθμζνων αρχαιολογικϊν χϊρων εντόσ των διοικθτικϊν ορίων 

των Δ.Ε. Κιςάμου και Μθκφμνθσ που δεν περιλαμβάνονται ςε κάποια άλλθ προτεινόμενθ 

Ρεριοχι Ειδικισ Ρροςταςίασ. Οι κεςμοκετθμζνοι αρχαιολογικοί χϊροι/μνθμεία 

καταγράφονται ςτον πίνακα που ακολουκεί: 

 

Ρίνακασ Ρ.2.4.1.1-1: «Κεςμοκετθμζνοι Αρχαιολογικοί Χϊροι/Μνθμεία» 

Α/Α ΜΝΘΜΕΙΟ ΗΩΝΘ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΘΕΣΘ ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ 

Κλαςςικζσ Αρχαιότθτεσ (Ρροϊςτορικά & Κλαςςικά Μνθμεία) 

1 
Αρχαιολογικόσ Χϊροσ 

«Σζλλι» 

Ζγκριςθ οριοκζτθςθσ 
του αρχ/κοφ χϊρου ςτθ 

κζςθ "Σελλί" με 
ςυντεταγμζνεσ ΕΓΣΑ ‘87 

Κζςθ Σελλί δυτικά 
του Καςτελλίου 

Δ.Κ. Κιςάμου 
Δ.Ε. Κιςάμου 

Ακροπόλεισ, Αμυντικά Συγκροτιματα, 
Αρχαιολογικζσ Κζςεισ 

Αρχαιότθτα 
ΥΑ 21220/10-8-1967, ΦΕΚ 527/Β/24-8-1967 

ΥΡΡΟΑ/ΓΔΑΡΚ/ΔΛΡΚΑ/ΤΑΧ/Φ43/16099/9595/ 
1021/364/10-02-2014 (ΦΕΚ 53/ΑΑΡ/20-02-2014) 

ΥΑ ΥΡΡΟΑ//78576/5375/1429/  
ΦΕΚ 106/ΑΑΡ/2016 

2 
Αρχαιολογικόσ Χϊροσ 

«Βιγλιά» 

Κακοριςμζνθ ηϊνθ 
αρχαιολογικοφ χϊρου με 
ςυντεταγμζνεσ ΕΓΣΑ ‘87 

Κζςθ Βιγλιά 
Γραμβοφςασ 

Τ.Κ. Γραμβοφςασ 
Δ.Ε. Κιςάμου 

Ραρακαλάςςιοσ Οικιςμόσ  
Ρροϊςτορικι περίοδοσ 

ΥΑ ΥΡΡΟΤ/ΓΔΑΡ/ΑΧ/Α1/Φ43/76612/3451/9-8-
2011 (ΦΕΚ 240/ΑΑΡ/21-9-2011) 

3α 
Ερείπια 

ελλθνορωμαϊκοφ 
κτίςματοσ 

Ηϊνθ προςταςίασ 50μ. 

Κζςθ Γερακόδεμπλα, 
μεταξφ των λόφων 
Σελλί και Κουλζσ 

Δ.Κ. Κιςάμου 
Δ.Ε. Κιςάμου 

Αρχαιολογικζσ Κζςεισ 
ωμαϊκι Ρερίοδοσ 

ΥΑ 21220/10-8-1967, ΦΕΚ 527/Β/24-8-1967 
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3β 

Αρχαιολογικόσ Χϊροσ 
Αρχαία Φαλάςαρνα. 
Κακοριςμόσ Ηωνϊν 
Ρροςταςίασ Α και Β. 

Κακοριςμζνεσ ηϊνεσ Α 
και Β αρχαιολογικοφ 

χϊρου με ςυντεταγμζνεσ 
ΕΓΣΑ ‘87 

Φαλάςαρνα 
χερςόνθςοσ Κουτρί 

Τ.Κ. Ρλατάνου 
Δ.Ε. Κιςάμου 

Αρχαιολογικόσ χϊροσ, Λςτορικόσ Τόποσ 
Ελλθνιςτικι Ρερίοδοσ 

ΥΑ 3888/21-2-1967, ΦΕΚ 168/Β/9-3-1967 
ΥΑ 36852/2942/12-10-73 (ΦΕΚ 1242/Β/16-10-73) 

ΥΑ 50387/2488/11-9-1979 (ΦΕΚ 825/Β/20-9-1979) 
ΥΑ ΥΡΡΟ/ΑΧ/Α1/Φ25/61214/3228/20-12-1994, 

ΦΕΚ 23/Β/17-1-1995 
Αρχαιολογικοί χϊροι, φυςικοί τόποι, τόποι 

ιδιαίτερου φυςικοφ κάλλουσ 
ΥΑ Α/Φ31/36852/2942/12-10-1973, ΦΕΚ 

1242/Β/16-10-1973 

4 

Αρχαιολογικόσ Χϊροσ 
Ρολυρρινιασ 
(Ερείπια τθσ 

Ακρόπολθσ τθσ 
Ρολυρρινιασ ωμαϊκόσ 

οικιςμόσ, τείχοσ και 
νεκροταφείο) 

Ρροςωρινι Οριοκζτθςθ 
αρχαιολογικοφ χϊρου με 
ςυντεταγμζνεσ ΕΓΣΑ ‘87 

Κζςθ Ράνω 
Ραλιόκαςτρο 
Ρολυρρινια 

Τ.Κ. Ρολυρρθνίασ 
Δ.Ε. Κιςάμου 

Αρχαιολογικόσ χϊροσ 
τόποσ ιδιαίτερου φυςικοφ κάλλουσ  

Αμυντικά Συγκροτιματα, Νεκρικοί Χϊροι και 
Μνθμεία, Λςτορικοί Τόποι, Αρχαιολογικζσ Κζςεισ, 

Οικιςτικά Σφνολα 
ωμαϊκι Ρερίοδοσ 

ΥΑ 15904/24-11-1962 (ΦΕΚ 473/Β/17-12-1962) 
ΥΑ /Φ31/36852/2942/12-10-1973, 

ΦΕΚ 1242/Β/16-10-1973 

5 

Αρχαιολογικόσ Χϊροσ 
ςτθ κζςθ Ελλθνικό 

Σπθλιάρι – Σγοφρνεσ ι 
Μουςάσ 

Κακοριςμζνθ ηϊνθ 
αρχαιολογικοφ χϊρου με 
ςυντεταγμζνεσ ΕΓΣΑ ‘87 

 

Αρχαιολογικόσ χϊροσ, νεκροταφείο 
υςτεροκλαςικισ/ πρϊιμθσ ελλθνιςτικισ και 

ρωμαϊκισ περιόδου 
Οικοδομικά κατάλοιπα ρωμαϊκισ περιόδου 

ΥΡΑΛΚΡΑ/ΓΔΑΡΚ/ΔΛΡΚΑ/ΤΑΧ/Φ43/125922/37206/
7292/5666/14-05-2013 (ΦΕΚ 203/ΑΑΡ/4-6-2013) 

6α 
Αρχαιολογικόσ χϊροσ 

ςτο Φουρνάδο  

Ζγκριςθ κιρυξθσ του 
αρχ/κοφ χϊρου ςτθ κζςθ 

"Φουρνάδοσ με 
ςυντεταγμζνεσ ΕΓΣΑ ‘87 

Τ.Κ. Γραμβοφςασ 

Αρχαιολογικόσ χϊροσ,  
Αρχιτεκτονικά κατάλοιπα 

Ρρϊιμθσ ρωμαϊκισ και βυηαντινισ περιόδου 
ΥΡΡΟΑ/ΓΔΑΡΚ/ΔΛΡΚΑ/ΤΑΧ/Φ43/30186/1799/195

4/758/17-4-2014  
(ΦΕΚ 147/ΑΑΡ/9-5-2014) 

ΥΑ ΥΡΡΟΑ/157315/10739/3178/  
ΦΕΚ ΑΑΡ 219 230 

6β 

Αρχαιολογικόσ χϊροσ 
ςτθ κζςθ Μπουροφνι – 
Υδραγωγείο - Μακρφσ 

τοίχοσ Ρλατάνου 

Ρροςωρινι Οριοκζτθςθ 
αρχαιολογικοφ χϊρου με 
ςυντεταγμζνεσ ΕΓΣΑ ‘87 

 

Αρχαιολογικόσ χϊροσ,  
Αρχιτεκτονικά κατάλοιπα 

 μινωικισ και ρωμαϊκισ περιόδου 
ΥΡΡΟΑ/ΓΔΑΡΚ/ΔΛΡΚΑ/ΤΡΚΑΧΜΑΕ/Φ57/287740/1

69948/14196/4044/19-10-2015 
(ΦΕΚ 222/ΑΑΡ/6-11-2015) 

7α 
Καςτζλι Κιςάμου 

Αρχαία πόλθ Κιςάμου 
Ηϊνθ προςταςίασ 500μ 

Καςτζλι 
Δ.Κ. Κιςάμου 
Δ.Ε. Κιςάμου 

Αρχαιολογικζσ Κζςεισ, Οικιςτικά Σφνολα 
Αρχαιότθτα 

ΥΑ 3888/21-2-1967, ΦΕΚ 168/Β/9-3-1967 

7β 
ωμαϊκό φροφριο ι 

φάροσ ςτθ κζςθ Καςτρί 
 

Κζςθ Καςτρί 
Ρλάτανοσ 

Τ.Κ. Ρλατάνου 
Δ.Ε. Κιςάμου 

Φάροι, Αμυντικά Συγκροτιματα, Λιμενικζσ 
Εγκαταςτάςεισ, Αρχαιολογικζσ Κζςεισ, Κάςτρα / 

Φροφρια 
ωμαϊκι Ρερίοδοσ 

ΥΑ 21220/10-8-1967, ΦΕΚ 527/Β/24-8-1967 

8 
Αρχαιολογικόσ χϊροσ 
νθςίδασ Γραμβοφςασ 

 
Γραμβοφςα 

Τ.Κ. Γραμβοφςθσ 
Δ.Ε. Κιςάμου 

Φυςικοί Χϊροι, Λςτορικοί Τόποι, Αρχαιολογικζσ 
Κζςεισ, Τόποι ιδιαίτερου φυςικοφ κάλλουσ 

Αρχαιότθτα 
ΥΑ 82094/3813/56/22-1-1957, ΦΕΚ 40/Β/7-2-1957 

ΥΑ Α/Φ31/36852/2942/12-10-1973, 
ΦΕΚ 1242/Β/16-10-1973 

9 
Αρχαιολογικόσ Χϊροσ 

Νωπθγείων 
(Κοινόν Μωδαίων) 

Κακοριςμόσ Ηωνϊν 
Ρροςταςίασ Α (Α1 & Α2) 
και Β του αρχαιολογικοφ 
χϊρου με ςυντεταγμζνεσ 

ΕΓΣΑ ‘87 

υψϊματα Αγ. 
Γεωργίου και Ρροφ. 

Θλία και ο γφρω 
χϊροσ 

Δραπανιάσ 
Δ.Κ. Δραπανιά 
Δ.Ε. Μθκφμνθσ 

αρχαιολογικόσ χϊροσ 
Συςτιματα Φδρευςθσ, Ακροπόλεισ, Αμυντικά 

Συγκροτιματα, Αρχαιολογικζσ Κζςεισ, Οικιςτικά 
Σφνολα 

Χαλκοκρατία, Αρχαϊκι, Κλαςικι, ωμαϊκι 
ΥΑ 21220/10-8-1967, ΦΕΚ 527/Β/24-8-1967 

ΥΑ ΥΡΡΟ/ΑΧ/Α1/Φ25/11023/529 π.ε./14-5-1997, 
ΦΕΚ 469/Β/9-6-1997 

ΥΑ ΥΡΡΟ/ΑΧ/Α1/Φ25/ΚΘ/11023/529 π.ε./14-5-
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1997, ΦΕΚ 485/Β/20-5-1998 

10 
Αρχαιολογικόσ Χϊροσ 

Λυριδιανϊν 

Ρροςωρινι Οριοκζτθςθ 
αρχαιολογικοφ χϊρου με 
ςυντεταγμζνεσ ΕΓΣΑ ‘87 

Λυριδιανά 
Τ.Κ. Φαλελιανϊν 
Δ.Ε. Μθκφμνθσ 

Ερείπια Ελλθνορωμαϊκοφ Οικιςμοφ  
(ίςωσ του Κοινοφ των Μωδαίων) 
Ελλθνιςτικι / ωμαϊκι Ρερίοδοσ 

ΥΑ 21220/10-8-1967, ΦΕΚ 527/Β/24-8-1967 
ΥΡΟΡΑΛΚ/ΓΔΑΡΚ/ΔΛΡΚΑ/ΤΡΚΑΧΜΑΕ/Φ57/73995/

44302/3517/1057/15-04-2015 ΥΑ  
ΦΕΚ 82/ΑΑΡ/06-05-2015 

11 
Αρχαιολογικόσ Χϊροσ 

όκκασ 

Κακοριςμζνθ ηϊνθ 
αρχαιολογικοφ χϊρου με 
ςυντεταγμζνεσ ΕΓΣΑ ‘87 

όκκα 
Τ.Κ. όκκασ 

Δ.Ε. Μθκφμνθσ 

Ρεριοχι Λδιαίτερου Φυςικοφ Κάλλουσ 
ΥΑ ΥΡΕΧΩΔΕ 9597/12-09-1970 

ΦΕΚ 666/Β/23-09-1970 
Αρχαιολογικόσ Χϊροσ 

Οικιςτικά κατάλοιπα αρχαίασ πόλθσ 
Νεκροταφείο ελλθνιςτικϊν χρόνων 

ΥΑ ΥΡΡΟΤ/ΓΔΑΡ/ΑΧ/Α1/Φ43/38189/1668/06-05-
2011, ΦΕΚ 137/Β/07-06-2011 

12 
Αρχαιολογικι κζςθ 

«Τρία Αλϊνια» 

Ρροςωρινι Οριοκζτθςθ 
αρχαιολογικοφ χϊρου με 
ςυντεταγμζνεσ ΕΓΣΑ ‘87 

Τ.Κ. Σφακοπθγαδίου 
Δ.Ε. Μθκφμνθσ 

Αρχαιολογικόσ Χϊροσ 

13 
Ερείπια 

Ελλθνορωμαϊκοφ 
οικιςμοφ  

 

εισ κζςιν "Στο 
Ηερβίδο" περί το 1 
χλμ. δυτικά τθσ Τ.Κ. 

Ροταμίδασ  
Δ.Ε. Μθκφμνθσ 

Αρχαιολογικζσ Κζςεισ, Οικιςτικά Σφνολα 
ωμαϊκι Ρερίοδοσ 

ΥΑ 21220/10-8-1967, ΦΕΚ 527/Β/24-8-1967 

14 Σπιλαιο Αγίασ Σοφίασ  

περί τα 2 χλμ. νότια 
των Τοπολίων 
Τ.Κ. Τοπολίων  

Δ.Ε. Μθκφμνθσ 

Φυςικοί Χϊροι, Σπιλαια, Αρχαιολογικζσ Κζςεισ 
Αρχαιότθτα, Ρροϊςτορικι Ρερίοδοσ 

ΥΑ 21220/10-8-1967, ΦΕΚ 527/Β/24-8-1967 

15 

Ερείπια 
Ελλθνορωμαϊκοφ 

οικιςμοφ, ίςωσ του 
Κοινοφ Μωδαίων 

Φαλελιανά 
Τ.Κ. Φαλελιανϊν 
Δ.Ε. Μθκφμνθσ 

Αρχαιολογικζσ 
Κζςεισ, Οικιςτικά 

Σφνολα 

Αρχαιότθτα 
ΥΑ 21220/10-8-1967, ΦΕΚ 527/Β/24-8-1967 

 

Α/Α ΜΝΘΜΕΙΟ ΘΕΣΘ ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ 

Βυηαντινά και Νεϊτερα Μνθμεία 

1 
Κτίριο Δθμοςίων 

Υπθρεςιϊν 

Καςτζλι 
Δ.Κ. Κιςάμου 
Δ.Ε. Κιςάμου 

Αςτικά Κτίρια 
Βυηαντινι/Μεταβυηαντινι Ρερίοδοσ 

ΥΑ ΥΡΡΕ/64018/2448/17-11-1979 
ΦΕΚ 52/Β/21-1-1980 

Αρχιτεκτόνθμα των χρόνων τθσ Ενετοκρατίασ και 
τθσ Φςτερθσ Τουρκοκρατίασ 

2 
Κτίριο ιδ. Ξεν. & Ρολ. 

Μαρεντάκθ 

Κάτω Καμάρα 
Κίςαμοσ 

ΔΚ. Κιςάμου 
Δ.Ε. Κιςάμου 

ΦΕΚ 70Δ/10-2-1989 

3 
Κτιριακό ςυγκρότθμα 

Ραλατςζτο  

Κζςθ Χορβάτα 
Καςτζλι 

Δ.Κ. Κιςάμου 
Δ.Ε. Κιςάμου 

Οικιςτικά Σφνολα (16οσ αι. – Ενετοκρατία) 
ΥΑ ΥΡΡΟ/ΑΧ/Β1/Φ38/ΚΘ/48896/1936/25-12-

1998, 
ΦΕΚ 24/Β/25-1-1999 

4 
Οικία ιδ. Αρτεμιςίασ 

Ξαγοράρθ 

Καςτζλι 
Δ.Κ. Κιςάμου 
Δ.Ε. Κιςάμου 

Αςτικά Κτίρια 
Νεοελλθνικι Ρερίοδοσ 

ΥΑ ΥΡΡΕ/994/36884/26-6-1980 
ΦΕΚ 634/Β/9-7-1980 

5 
Κτίριο ιδ. Αργυρϊσ 

Συνενάκθ 

Οδόσ Ρολεμιςτϊν 
1941 

Καςτζλι 
Δ.Κ. Κιςάμου 
Δ.Ε. Κιςάμου 

Αςτικά Κτίρια 
Νεοελλθνικι Ρερίοδοσ 

ΥΑ ΥΡΡΟ/ΔΛΛΑΡ/Γ/44/16/2-2-1987 
ΦΕΚ 109/Β/9-3-1987 

6 
Λςόγειο πετρόκτιςτο 

κτίςμα παραδοςιακισ 
Κάτω Καμάρα 

Κίςαμοσ 
3053/311 α/ 30.01.1989 

Δ-70 α/ 10.02.1989 Υ.ΡΕ.ΧΩ.Δ.Ε 
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κρθτικισ 
αρχιτεκτονικισ 

ΔΚ. Κιςάμου 
Δ.Ε. Κιςάμου 

7 Κτίριο 

Οδόσ Σκαλίδθ 
Καςτζλι 

Δ.Κ. Κιςάμου 
Δ.Ε. Κιςάμου 

59518/2665 α/ 16.05.1991 
Δ-358 α/ 12.06.1991 Υ.ΡΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 

 

8 
Κτίριο Ραλαιοφ 

Τελωνείου 

Οδόσ Τομπάηθ ΟΤ 
12

Α
 

Κ Καςτζλι 
Δ.Κ. Κιςάμου 
Δ.Ε.Κιςάμου 

36366 α/ 28.08.2009 
ΑΑΡ-445 α/ 16.09.2009 Υ.ΡΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 

9 
Οικοδομικό 

ςυγκρότθμα Λωάν. 
Σταματάκθ 

Καλυβιανι 
Τ.Κ. Γραμβοφςθσ 

Δ.Ε. Κιςάμου 

Οικιςτικά Σφνολα 
Βυηαντινι/Μεταβυηαντινι Ρερίοδοσ 

ΥΑ ΥΡΡΟ/ΑΧ/Β1/Φ38/10322/203/26-5-1995 
ΦΕΚ 543/Β/22-6-1995 

10 Οικία Μαν. Βαρουχάκθ 
Νζο Χωριό 

Τ.Κ. Γραμβοφςθσ 
Δ.Ε. Κιςάμου 

Αςτικά Κτίρια 
Βυηαντινι/Μεταβυηαντινι Ρερίοδοσ 

ΥΑ ΥΡΡΟ/ΑΧ/Β1/Φ38/42286/1000/1-12-1987, 
ΦΕΚ 763/Β/31-12-1987 

11 
Κτίριο ιδιοκτθςίασ Ν. 

Κατερουδάκθ 

Ρλάτανοσ 
Τ.Κ. Ρλατάνου 
Δ.Ε. Κιςάμου 

Αγροτικι Οικονομία 
Νεοελλθνικι Ρερίοδοσ 

ΥΑ ΥΡΡΟ/ΔΛΝΕΣΑΚ/64924/1577/22-9-2004, ΦΕΚ 
1519/Β/11-10-2004 

12 
Ενετικό μζγαρο 

οικογενείασ 
Ραπαντωνάκθ 

Καλάκενεσ 
Τ.Κ. Καλακενϊν 

Δ.Ε. Κιςάμου 

Αςτικά Κτίρια, Κζντρα Διοίκθςθσ 
Ενετοκρατία 

ΥΑ 4701/3-3-1967, ΦΕΚ 183/Β/16-3-1967 

13 Ενετικό Κτίριο Retonda 
Κάτω Καλάκενεσ 
Τ.Κ. Καλακενϊν 

Δ.Ε. Κιςάμου 

Αςτικά Κτίρια 
ΥΑ 16307/9-9-1965, ΦΕΚ 605/Β/16-9-1965 

ΥΑ 20084/9-11-1965, ΦΕΚ 772/Β/22-11-1965 

14 
Οικία ιδιοκτθςίασ 

Ρολυχρόνθ 
Ρολυχρονίδθ  

Καλλεργιανά 
Τ.Κ. Καλλεργιανϊν 

Δ.Ε. Κιςάμου 

Αςτικά Κτίρια 
Βυηαντινι/Μεταβυηαντινι Ρερίοδοσ 

ΥΑ ΥΡΡΟ/ΑΧ/Β1/Φ38/27740/653/16-8-1990 
ΦΕΚ 600/Β/17-9-1990 

15 
Οικία Τουρκοκρατίασ 
(Μθνά Βουλγαρίδθ) 

Ρολυρρινια 
Τ.Κ. Ρολυρρθνίασ 

Δ.Ε. Κιςάμου 

Αςτικά Κτίρια 
Βυηαντινι/Μεταβυηαντινι Ρερίοδοσ 

ΥΑ ΥΡΡΟ/ΑΧ/Β1/Φ38/11304/272/29-3-1990 - 
ΦΕΚ 295/Β/3-5-1990 

16 
Δφο νερόμυλοι ιδ. 

Κατςικανδαράκθ και 
Βεςτάκθ 

Σινενιανά 
Στθν είςοδο του 

Σθρικαριανοφ 
φαραγγιοφ 

Τ.Κ. Σθρικαρίου 
Δ.Ε. Κιςάμου 

Αγροτικι Οικονομία, Μφλοι 
Βυηαντινι/Μεταβυηαντινι Ρερίοδοσ 

ΥΑ ΥΡΡΟ/ΑΧ/Β1/Φ38/ΚΘ/12898/316/7-11-1997 
ΦΕΚ 1072/Β/4-12-1997 

 

Α/Α ΜΝΘΜΕΙΟ ΘΕΣΘ ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ 

Ενάλιεσ Αρχαιότθτεσ 

1 

Αποδζςμευςθ 
καλάςςιασ περιοχισ 
ςτον όρμο Κιςάμου 

Χανίων για υποβρφχιεσ 
δραςτθριότθτεσ 

Δυτικά του 
ακρωτθρίου 

Καβονιςι 
Τ.Κ. Γραμβοφςθσ 

Δ.Ε. Κιςάμου 

Ενάλιοι Χϊροι 
ΦΕΚ 564/Β/10-7-1997 
ΦΕΚ 646/Β/26-6-1998 
ΦΕΚ 923/Β/27-8-1998 

ΦΕΚ 1498/Β/10-10-2003 

2 
Κόλποσ Λιβάδι 

Κιςάμου 
Τ.Κ. Ρλατάνου 
Δ.Ε. Κιςάμου 

Φυςικοί Χϊροι, Λςτορικοί Τόποι, Αρχαιολογικζσ 
Κζςεισ 

Αρχαιότθτα 
ΥΑ Α/Φ31/36852/2942/12-10-1973 

ΦΕΚ 1242/Β/16-10-1973 
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Επιπλζον, ςφμφωνα με απάντθςθ τθσ Εφορείασ Ενάλιων Αρχαιοτιτων ςτο υπ. Αρικ. 739/9-02-

2016 ζγγραφο τθσ ομάδασ μελζτθσ ςθμειϊνονται οι κάτωκι παράκτιεσ – ενάλιεσ αρχαιότθτεσ 

που είναι γνωςτζσ ςτθν Υπθρεςία: 

 Στο μυχό του όρμου Κιςάμου είναι υπό κιρυξθ θ περιοχι από τον Μαφρο Μόλο μζχρι 

το λιμάνι Καβονθςίου. Ρεριλαμβάνει τον Μαφρο Μόλο (λιμενικό ζργο των ρωμαϊκϊν 

ι και προγενζςτερων χρόνων), κατάλοιπα ναυαγίου ςτον όρμο Αγ. Λωάννθ Δαμιόλθ 

και κατάλοιπο από χριςθ αγκυροβολίου ςτον όρμο Καβονθςίου 

 Στθν δυτικι πλευρά του ακρωτθρίου Γραμβοφςασ υπάρχουν αρχαιολογικά λείψανα 

που μαρτυροφν χριςθ αγκυροβολίου ςτον όρμο Αγ. Σϊςτθ και βορειότερα κατάλοιπα 

ναυαγίου ρωμαϊκϊν χρόνων. 

 Στθν ανατολικι πλευρά του ακρωτθρίου Γραμβοφςασ εντοπίηονται κατάλοιπα 

ρωμαϊκοφ ναυαγίου ςτα βορειοανατολικά του ακρωτθρίου, ανάμεςα ςτθν κορυφι 

του ακρωτθρίου και τθν νθςίδα Άγρια Γραμβοφςα νεότερο ναυάγιο, ςτθν περιοχι 

Ιμερθσ Γραμβοφςασ νεότερο ναυάγιο και χριςθ αγκυροβολίου και πικανό ναυάγιο 

και ενδείξεισ χριςθσ αγκυροβολίου ςτθν περιοχι του Μπάλου. 

 Τζλοσ, νοτιότερα είναι γνωςτό ςτθν παραλία και τθ χζρςο το Λιμάνι τθσ Φαλάςαρνασ 

που βρίςκεται ςιμερα ςτθν ξθρά. 

 

Ρίνακασ Ρ.2.4.1.1-2: Μνθμεία που προςτατεφονται αυτοδίκαια με τισ διατάξεισ, Ν.3028/02 

Α/Α ΜΝΘΜΕΛΟ ΚΕΣΘ ΡΑΑΤΘΘΣΕΛΣ 

1 Οικία Μαυρομμάτθ 
Καλυβιανι 

Τ.Κ. Γραμβοφςασ 
Δ.Ε. Κιςάμου 

ενετικό οικοδόμθμα 

2 Οικία Σταματάκθ 
Καλυβιανι 

Τ.Κ. Γραμβοφςασ 
Δ.Ε. Κιςάμου 

κτίςμα οκωμανικισ κοςμικισ αρχιτεκτονικισ του 18ου 

3 Λ.Ν. Ραναγίασ 
Καλυβιανι 

Τ.Κ. Γραμβοφςασ 
Δ.Ε. Κιςάμου 

Μονόχωροσ ναόσ που χρονολογείται από το 15ο αιϊνα 

4 
Μονόχωροσ ναόσ Αγ. 

Γεωργίου 
Τ.Κ. Γραμβοφςασ, 

κζςθ Μπάλοσ 
15οσ αιϊνασ 

5 Ενετικι Οικία 
Ηαχαριανά 

Τ.Κ. Ηαχαριανϊν 
Δ.Ε. Κιςάμου 

εντόσ του οικιςμοφ 

6 Λ.Ν. Ραναγίασ 
Τ.Κ. Ηαχαριανϊν 

Δ.Ε. Κιςάμου 
Τρουλλαίοσ ναόσ με τοιχογραφίεσ ,εκτόσ οικιςμοφ 

7 
Λ.Ν. Αγ.Τριάδασ – 

Κοίμθςθ τθσ Κεοτόκου 
Τ.Κ. Καλακαινϊν 

Δ.Ε. Κιςάμου 
διπλόσ ναόσ με τοιχογραφίεσ 

8 Χαλαροπαναγιά, 
Τ.Κ. Καλακαινϊν 

Δ.Ε. Κιςάμου 
αςκεπισ ναόσ με τοιχογραφίεσ του 14ου αιϊνα 

9 Λ.Ν. Αγ.Γεωργίου, 
Τ.Κ. Καλακαινϊν 

Δ.Ε. Κιςάμου 
διπλόσ ναόσ με αρχιτεκτονικι γλυπτικι του 15ου /16ου 

αιϊνα 
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10 

Αναςκαφι 
Ραλαιοχριςτιανικοφ 
κτθρίου ζναντι του 

κτιρίου τθσ 
Μθτρόπολθσ 

Καςτζλι 
Τ.Κ. Κιςάμου 
Δ.Ε. Κιςάμου 

 

11 
Λ.Ν. Αρχαγγζλου 

Μιχαιλ 
Τ.Κ. Κιςάμου 
Δ.Ε. Κιςάμου 

Μονόχωροσ ναόσ ςτθν κεντρικι πλατεία του οικιςμοφ 

12 Λ.Ν. Αγ. Ραραςκευισ 
Τ.Κ. Λουςακιϊν 

Δ.Ε. Κιςάμου 
μονόχωροσ ςπθλαιϊδθσ ναόσ με τοιχογραφίεσ 

13 Λ.Ν. Αγ. Ρολυκάρπου 
Τ.Κ. Λουςακιϊν 

Δ.Ε. Κιςάμου 
μονόχωροσ ναόσ εντόσ του νεκροταφείου 

14 
Λ.Ν. Ανάλθψθσ του 

Σωτιρα 
Τ.Κ. Λουςακιϊν 

Δ.Ε. Κιςάμου 
μονόχωροσ ναόσ 

15 
Οκωμανικι κρινθ 

εντόσ του οικιςμοφ των 
Σταυρουλιανϊν 

Τ.Κ. Λουςακιϊν 
Δ.Ε. Κιςάμου 

 

16 
Μονόχωροσ ναόσ Αγ. 

Λωάννθ του Ξζνου 

Καβοφςι 
Τ.Κ. Ρλατάνου 
Δ.Ε. Κιςάμου 

με τοιχογραφίεσ του 14ου / 15ου αιϊνα 

17 
Μονόχωροσ ναόσ 

Μιχαιλ Αρχάγγελου 

Καβοφςι 
Τ.Κ. Ρλατάνου 
Δ.Ε. Κιςάμου 

με τοιχογραφίεσ του 15ου αιϊνα 

18 
Μονόχωροσ ναόσ 

Μιχαιλ Αρχάγγελου 

Καβοφςι 
Τ.Κ. Ρλατάνου 
Δ.Ε. Κιςάμου 

ςτο κοιμθτιριο του οικιςμοφ 

19 
Διάςπαρτεσ οικίεσ 

Ενετοκρατίασ 

Καβοφςι 
Τ.Κ. Ρλατάνου 
Δ.Ε. Κιςάμου 

εντόσ του οικιςμοφ 

20 
Υπολείμματα ενετικοφ 

μφλου 
Τ.Κ. Ρολυρρινιασ 

Δ.Ε. Κιςάμου 
εντόσ του οικιςμοφ 

21 
Μονόχωροσ ναόσ των 

90 Ρατζρων 
Τ.Κ. Ρολυρρινιασ 

Δ.Ε. Κιςάμου 
ςτον αρχαιολογικό χϊρο 

22 
Λ.Ν. Αγ. Λωάννθ 

Κεολόγου 
Τ.Κ. Ρολυρρινιασ 

Δ.Ε. Κιςάμου 
Μονόχωροσ ναόσ ςε υπαίκρια κζςθ εκτόσ του οικιςμοφ 

23 Λ.Ν. Αγ. Αποςτόλων 
Τ.Κ. Σθρικαρίου 

Δ.Ε. Κιςάμου 
μονόχωροσ ναόσ με τοιχογραφίεσ του 15ου αιϊνα, εντόσ 

οικιςμοφ 

24 Λ.Ν. Αγίου Δθμθτρίου 
Τ.Κ. Σφθναρίου 

Δ.Ε. Κιςάμου 
Μονόχωροσ ναόσ με τοιχογραφίεσ του 14ου αιϊνα και ο 

πφργοσ 

25 
Μονόχωροσ ναόσ 

Ρροφιτθ Θλία 
Τ.Κ. Σφθναρίου 

Δ.Ε. Κιςάμου 
 

26 Λ.Ν. Αγίου Νικολάου 
Τ.Κ. Φαλάςαρνασ 

Δ.Ε. Κιςάμου 
Μονόχωροσ ναόσ με τοιχογραφίεσ του 14ου/15ου αιϊνα 

ςε παράκτια κζςθ 

27 Λ.Ν. Αγ. Φϊτιου 
Τ.Κ. Φαλάςαρνασ 

Δ.Ε. Κιςάμου 
Μονόχωροσ ςπθλαιϊδθσ ναόσ με τοιχογραφίεσ του 14ου 

αιϊνα ςε παράκτια κζςθ 

28 
Λ.Ν. Γενεςίου τθσ 

Κεοτόκου 
Τ.Κ. Φαλάςαρνασ 

Δ.Ε. Κιςάμου 
Μονόχωροσ ναόσ με πικανι χρονολόγθςθ ςτο 16ο αιϊνα 

29 Λ.Ν. Αγίασ Βαρβάρασ 
Βουλγάρω 

Τ.Κ. Βουλγάρω  
Δ.Ε. Μθκφμνθσ 

ςταυροειδισ εγγεγραμμζνοσ ναόσ του 11ου αι. ςε 
υπαίκρια 

30 
Λ.Ν. Αγίου Λωάννθ 

Κεολόγου  

Μάκρωνασ  
Τ.Κ. Βουλγάρω  
Δ.Ε. Μθκφμνθσ 

τοιχογραφθμζνοσ ναόσ του 14ου-15ου αι. 

31 Λ.Ν. Γενεςίου τθσ Μάκρωνασ μονόχωροσ ναόσ του 14ου-15ου αι. 
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Κεοτόκου  Τ.Κ. Βουλγάρω  
Δ.Ε. Μθκφμνθσ 

32 Λ.Ν. Σωτιρα Χριςτοφ 
Μάκρωνασ 

Τ.Κ. Βουλγάρω  
Δ.Ε. Μθκφμνθσ 

ναόσ του 16ου αι. 

33 Λ.Ν. Αγίου Γεωργίου 
Δ.Κ. Δραπανιά 
Δ.Ε. Μθκφμνθσ 

ναόσ τθσ υςτεροβυηαντινισ περιόδου ςε υπαίκρια κζςθ 
νοτίωσ του οικιςμοφ Ρλατανιά. 

34 Λ.Ν. Ανάλθψθσ 
Δ.Κ. Δραπανιά 
Δ.Ε. Μθκφμνθσ 

μονόχωροσ καμαροςκεπισ ναόσ του 14ου-15ου αι. 

35 
Λ.Ν. Αγίου 

Ραντελειμονα 
Δ.Κ. Δραπανιά 
Δ.Ε. Μθκφμνθσ 

ςταυροειδισ εγγεγραμμζνοσ ναόσ του 11ου- 12ου αι. 

36 
Λ.Ν. Αγίου Λωάννθ 

Ερθμίτθ 

Ράνω Δραπανιάσ 
Δ.Κ. Δραπανιά 
Δ.Ε. Μθκφμνθσ 

ναόσ του 16ου αι. 

37 
Λ.Ν. Κοίμθςθσ 

Κεοτόκου 

Ράνω Δραπανιάσ 
Δ.Κ. Δραπανιά 
Δ.Ε. Μθκφμνθσ 

ναόσ του 19ου αι. 

38 
Λ.Ν. Αρχαγγζλου 

Μιχαιλ  

Ράνω Δραπανιάσ 
 Δ.Κ. Δραπανιά 
Δ.Ε. Μθκφμνθσ 

ςε ςπθλιά, υπαίκριο χϊρο του οικιςμοφ 

39 
Οικία Δερμιτηάκθ και 

διάςπαρτεσ οικίεσ 
οκωμανικισ περιόδου  

Καλουδιανά 
Τ.Κ. Καλουδιανϊν 

Δ.Ε. Μθκφμνθσ 
 

40 Λ.Ν. Αγίασ Ειρινθσ  
Τ.Κ. Μαλάκυρου 
Δ.Ε. Μθκφμνθσ 

μονόχωροσ ναόσ με τοιχογραφίεσ του 14ου/15ου αι. ςε 
υπαίκριο χϊρο 

41 Λ.Ν. Αςτράτθγου  
Τ.Κ. Μαλάκυρου 
Δ.Ε. Μθκφμνθσ 

τοιχογραφθμζνοσ ναόσ του 14ou-15ou αι. 

42 
Λ.Ν. Μιχαιλ 
Αρχάγγελου  

Τ.Κ. Μαλάκυρου 
Δ.Ε. Μθκφμνθσ 

τοιχογραφθμζνοσ ναόσ του 14ου-15ου αι. 

43 Λ.Ν. Ραναγίασ 
Τ.Κ. Μαλάκυρου 
Δ.Ε. Μθκφμνθσ 

τοιχογραφθμζνοσ ναόσ του 14ου-15ου αι. 

44 Λ.Ν. Αγίου Γεωργίου 
Τ.Κ. Μουρίου 

Δ.Ε. Μθκφμνθσ 
μονόχωροσ ναόσ του 16ου αι. 

45 Λ.Ν. Αγίου Γεωργίου 
Τ.Κ. Μουρίου 

Δ.Ε. Μθκφμνθσ 
ναόσ του 19ου αι. 

46 Λ.Ν. Αγίασ Μαρίνασ 
Τ.Κ. Μουρίου 

Δ.Ε. Μθκφμνθσ 
μονόχωροσ τοιχογραφθμζνοσ ναόσ ςε υπαίκριο χϊρο 

47 Λ.Ν. Αγίου Νικολάου 
Τ.Κ. Μουρίου 

Δ.Ε. Μθκφμνθσ 
ςταυρεπίςτεγοσ ναόσ του 13ου-14ου αι. ςε υπαίκριο χϊρο 

48 Λ.Ν. Αγίασ Άννασ 
Τ.Κ. Ροταμίδασ 
Δ.Ε. Μθκφμνθσ 

μονόχωροσ ναόσ του 16°" αι. 

49 Λ.Ν. Αγία Ραραςκευι 
Ροταμίδα 

Τ.Κ. Ροταμίδασ 
Δ.Ε. Μθκφμνθσ 

κεντρικόσ ναόσ του οικιςμοφ. 19° αι. 

50 
Λ.Ν. Αγίου Λωάννθ 

Κεολόγου και 
Ηωοδόχου Ρθγισ  

Τοπόλια 
Τ.Κ. Τοπολίων 

Δ.Ε. Μθκφμνθσ 
 

51 Τοφρκικο ςπίτι 
Τοπόλια 

Τ.Κ. Τοπολίων 
Δ.Ε. Μθκφμνθσ 

 

52 Λ.Ν. Αγίου Γεωργίου  
Τ.Κ. Τςουρουνιανϊν 

Δ.Ε. Μθκφμνθσ 
τοιχογραφθμζνοσ ναόσ του 14ου αι. ςε υπαίκριο χϊρο 

53 Λ.Ν. - Αγίου Ευςτάκιοσ,  
Αϊ Κυρ Γιάννθσ  

Τ.Κ. Τςουρουνιανϊν 
Δ.Ε. Μθκφμνθσ 

διπλόσ ναόσ ςε υπαίκριο χϊρο 

54 Λ.Ν. Αγίου Γεωργίου.  
Χορευκιανά 

Τ.Κ. Χορευκιανϊν 
Δ.Ε. Μθκφμνθσ 

Δίκλιτοσ ναόσ με τοιχογραφίεσ ςτο νεκροταφείο του 
οικιςμοφ 
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Α/Α ΜΝΘΜΕΙΟ ΘΕΣΘ ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ 

Ενδιαφζροντα Κτίρια και Σφνολα που δεν ζχουν χαρακτθριςτεί Μνθμεία (υπ’αρικ. πρωτ. 172/08-03-2016 ζγγραφο ΥΝΜΤΕΚ) 

1 Κουλζσ  Ζνα χιλιόμετρο δυτικά τυο οικιςμοφ Ρφργου Κιςάμου 

2 Ρολλυρινια   

3 Νερόμυλοι 

Κζςθ Βρφςεσ, 
ςτον Ρλάτανο  

- 

ςτισ Λουςακιζσ 

ςτισ Καλάκενεσ 

Στθ Δάφνθ, κζςθ 
Καμάρα ςτθ 

γειτονιά 
Καςτρινιανά 

Στο Σφθνάρι 

Στον Κάμπο ςτθ 
κζςθ Άνω 

Κουμαρόλακκοσ 

 

Ρίνακασ Ρ.2.4.1.1-3: «Κτίρια χαρακτθριςμζνα από ΥΡΕΚΑ» 

Α/Α ΜΝΘΜΕΙΟ ΘΕΣΘ ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ 

1 

Λςόγειο πετρόκτιςτο κτίςμα 
παραδοςιακισ κρθτικισ 

αρχιτεκτονικισ (ιδ. Ξεν. & 
Ρολ. Μαρεντάκθ) 

Οικιςμόσ Κάτω Καμάρα 
Κίςαμοσ 

ΔΚ. Κιςάμου 
Δ.Ε. Κιςάμου 

3053/311 α/ 30.01.1989 
Δ-70 α/ 10.02.1989 Υ.ΡΕ.ΧΩ.Δ.Ε 

ΦΕΚ 70Δ/10-2-1989 

2 Κτίριο 
Οδόσ Σκαλίδθ 

Καςτζλλι 
Δ.Ε. Κιςάμου 

59518/2665 α/ 16.05.1991 
Δ-358 α/ 12.06.1991 Υ.ΡΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 

 

3 Κτίριο 
Οδόσ Τομπάηθ ΟΤ 12

Α
 

Καςτζλλι 
Δ.Ε.Κιςάμου 

36366 a/ 28.08.2009 
AAP-445 a/ 16.09.2009 Y.PE.XV.D.E. 

 

Επιπλζον, και ςε ςυνζχεια θλεκτρονικισ επικοινωνίασ με τθν Εφορεία Αρχαιοτιτων, 

ςυμπλθρωματικά με τα όςα καταγράφονταν ςτα με αρικ. Ρρωτ/λου 443/1-3-2013 ζγγραφα 

τθσ ΚΕ’ ΕΡΚΑ, 446/9-4-2013 τθσ 28θσ ΕΒΑ και 626/16-02-2016 τθσ Εφορείασ Αρχαιοτιτων 

Χανίων, εςτάλθ ςτθν ομάδα μελζτθσ επικαιροποιθμζνοσ χάρτθσ με αρχαιολογικοφσ χϊρουσ 

και μνθμεία τα οποία δεν ζχουν κθρυχκεί και οριοκετθκεί μζχρι ςιμερα, αλλά ζχουν 

εντοπιςτεί και αναςκαφτεί αρχαιότθτεσ με αποτζλεςμα να ζχουν κακοριςτεί ςχετικζσ ηϊνεσ 

προςωρινϊν οριοκετιςεων. Ρρόκειται για τισ κάτωκι κζςεισ ανά Δ.Ε.: 

 

Δ.Ε. Κιςάμου 

1) Ρεριοχι Τ.Κ. Γραμβοφςασ: α) κζςθ Μουράκι, β) Καλυβιανι, γ) κζςθ Ελλθνικά, δ) 

φψωμα Ακαναςιανά, ε) κζςθ Τίμιοσ Σταυρόσ, ςτ) λόφοσ ςτθ κζςθ Αγ. Κων/νοσ, η) 

Λαρδάσ, θ) κζςθ Σαρωνίτθσ. 

2) Χερςόνθςοσ. Γραμβοφςασ: α) κζςθ Κατςοφνθ, β) Αγ. Σϊςτθσ, γ) Αγ. Γεϊργιοσ, δ) όροσ 

Μαφροσ Ρόροσ ι Χεςμζνθ,ε) φυςικζσ πθγζσ Σκίςματα και Στερνάκια, ςτ) κζςθ 

Χάμπακα – Χριςτόσ, η) κζςθ Βάγια, θ) Τφλιφοσ. 

3) Κζςθ Ρόροσ - περιοχι οικιςμοφ Γαλουβά:  



ΓΕΝΙΚΟ ΡΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΘΜΟΥ ΚΙΣΑΜΟΥ (Δ.Ε. Κιςάμου, Δ.Ε. Μθκφμνθσ) 

99 
 

 Ρεριοχι Τ.Κ. Λουςακιϊν: α) κζςθ Κρφα Βρφςθ, β) κζςθ Αγ. Φανοφριοσ, γ) 

 Κονιδιανά, δ) Φτερόλακκα – κζςθ Φτερολακκιανό ρυάκι, ε) Λ.Ν. Αναλιψεωσ 

 Λουςακιϊν, ςτ) κζςθ Λάκκοσ, η) κζςθ Σταυρουλιανά – Αρχ. Μιχαιλ, θ) Ηαχαριανά. 

4) Ρεριοχι Τ.Κ. Ρλατάνου: α) Καβοφςι, β) κζςθ νεκροταφείο, γ) κζςθ Ρλάι ι Αγ. Εφραιμ, 

δ) κζςθ Άρμι, ε) κζςθ Ράτελα, ςτ) κζςθ Αγ. Λωάννθσ, η) Βρφςεσ Ρλατάνου, θ) 

Ρροφιτθσ Θλίασ. 

5) Ευρφτερθ Ρεριοχι Μαρεδιανϊν: α) κζςθ Γρεά Κερά ι Κζραμοσ κατά μικοσ του 

φαραγγιοφ, ςτθν ανατολικι πλευρά του φαραγγιοφ, β) ςτθν δυτικι πλευρά του 

φαραγγιοφ τθσ Γρεάσ Κεράσ, ςτθ βορειοανατολικι πλευρά του λόφου τθσ 

Ρολυρρινιασ, γ) φψωμα ςτα βορειοανατολικά του λόφου τθσ Αρχαίασ Ρολυρρινιασ, 

δ) λόφοσ ςτα ανατολικά του λόφου τθσ Ρολυρρινιασ, νότια των Μαρεδιανϊν, ε) ςτο 

φαράγγι του Σθρικαρίου, νότια του Κατοχωρίου Ρολυρρινιασ, ςτ) κζςθ Κόλυμποσ ςτο 

φαράγγι του Σθρικαρίου. 

6) Αγροτικι Ρεριοχι Καλακαινϊν: Σφμφωνα με το υπ.αρικ. 243/15-03-2016 τθσ 

Εφορείασ Ραλαιοανκρωπολογίασ Σπθλαιολογίασ εντόσ των ορίων τθσ Δ.Ε. Κιςάμου 

βρίςκονται τα παρακάτω ςπιλαια: 

 Στθ νιςο Γραμβοφςα θ Νεροςπθλιά, κακϊσ και ομάδα ενάλιων ςπθλαίων, 

που αποτελοφν και χϊρουσ ωοτοκίασ τθσ Monachus – Monachus 

 Στθ νιςο Ιμερθ Γραμβοφςα δφο βάρακρα ςτο βόρεια τμιμα τθσ, κακϊσ και 

ςειρά βραχοςκεπϊν πάνω από τισ δυτικζσ κλαι ανατολικζσ ακτζσ τθσ. 

 Στθ χερςόνθςο Τθγάνι, ςτον Μπάλο, το ςπθλαιοβάρακρο ιηοςπιλιοσ, το 

οποίο παρουςιάηει ιςτορικό ενδιαφζρον. 

 Ανατολικά από το λιμανάκι ςτο Σφθνάρι θ Νεραϊδοςπθλιά 

 Τα όρια του οικιςμοφ Καλυβιανισ μία μεγάλθ βραχοςκεπι 

 Νότια από το λιμάνι του Κιςάμου το ςπιλαιο του Αγίου Λωάννθ Ντάμιαλθ, 

δίπλα ςτθν ομϊνυμθ εκκλθςία, και μόλισ 30μ. βορειότερα δίπλα ςτθν Ε.Ο. ζνα 

ανϊνυμο ςπιλαιο. 

 

Δ.Ε. Μυθήμνησ 

1) Ευρφτερθ Ρεριοχι ςτον Κάμπο του ποταμοφ Κολζνι που περικλείουν οι λόφοι των 

Λυριδιανϊν, των Φαλελιανϊν, Κολζνι και τθσ όκκασ: α) περιοχι «Βόλακασ» 

Φατηιανϊν, εκτόσ του οικιςμοφ Δραπανιά, β) Λόφοσ Αμφγδαλοσ μζχρι τθν Ραλαιά 

Εκνικι οδό, γ) ςτθν επαρχιακι οδό, νότια μεταξφ των περιοχϊν Κοτςιανά – Φαλελιανά 

και ςτθν ευρφτερθ περιοχι μεταξφ των οικιςμϊν Κολζνθ - Κοτςιανά – Φαλελιανά και 

Κωτςιαδιανά 
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2) Κζςθ «Ελλθνικά» ι «Ρετρολίμνθ» εκτόσ οικιςμοφ Χαιρεκιανϊν: ςτθ δυτικι και νότια 

πλαγιά του βραχϊδουσ λόφου, νοτιοδυτικά του ςφγχρονου οικιςμοφ 

3) Ρεριοχι Αγίου Κωμά Τοπολίων: δυτικά του Τοπολιανοφ φαραγγιοφ 

4) Κζςθ Άικυργιάννθσ 

5) Τςουρουνιανά: ςτθν ευρφτερθ περιοχι εκτόσ οικιςμοφ, επί τθσ επαρχιακισ οδοφ, ςτθ 

ανατολικι παρειά αυτισ 

6) Κζςθ «Κατερμάδω»: εκτόσ οικιςμοφ Ροταμίδασ, ςτα ανατολικά 

7) Βουλγάρω εντόσ κι εκτόσ οικιςμοφ 

 

Οι αρχαιολογικοί χϊροι που περιλαμβάνει θ ΡΕΡ 1, διζπονται, ωσ προσ τουσ όρουσ και τουσ 

περιοριςμοφσ τουσ, από τα όςα ορίηονται ςτα διατάγματα κιρυξθσ ι/και προςταςίασ τουσ 

(εφ’ όςον υπάρχουν). 

Γενικά απαγορεφεται οποιαδιποτε δραςτθριότθτα κα είχε ωσ αποτζλεςμα τθν υποβάκμιςθ 

του τοπίου ι κα ζκετε ςε κίνδυνο τα μνθμεία (ςφμφωνα και με τον Ν. 3028/02).  

Το ςφνολο των περιοχϊν υπόκεινται ςτον ζλεγχο των αρμόδιων Εφορειϊν Αρχαιοτιτων οι 

οποίεσ αςκοφν ζλεγχο εκςκαφϊν και οποιαδιποτε δραςτθριότθτασ απαιτεί προθγοφμενθ 

ζγκριςθ. Ο τελικόσ κακοριςμόσ των ηωνϊν αρχαιολογικοφ ενδιαφζροντοσ προτείνεται να γίνει 

από τισ αρμόδιεσ Υπθρεςίεσ του ΥΡΡΟ. 

 

Θ Ρ.Ε.Ρ. 1 «Κεςμοκετθμζνοι Αρχαιολογικοί Χϊροι», παρουςιάηεται ςτο Χάρτθ Ρ.2, κλίμακασ 

1:25.000. 

 
Π.2.4.1.2 Περιοχι Ειδικισ Προςταςίασ (Π.Ε.Π.) 2α - «Περιοχι Δικτφου Natura 2000 - 
Χερςόνθςοσ Γραμβοφςασ» 
 

Θ εν λόγω ΡΕΡ περιλαμβάνει τισ εκτάςεισ εντόσ των ηωνϊν που εντάςςονται ςτο Δίκτυο ΦΥΣΘ 

2000 (NATURA 2000) με κωδικοφσ GR4340001 «Τόποσ Κοινοτικισ Σθμαςίασ (ΤΚΣ): ΘΜΕΘ ΚΑΛ 

ΑΓΛΑ ΓΑΜΒΟΥΣΑ - ΤΘΓΑΝΛ ΚΑΛ ΦΑΛΑΣΑΝΑ – ΡΟΝΤΛΚΟΝΘΣΛ, ΟΜΟΣ ΛΛΒΑΔΛ –ΒΛΓΛΛΑ» με 

ζκταςθ 5.781,32Ha και μζγιςτο υψόμετρο 720m και GR4340017 «Ηϊνθ Ειδικισ Ρροςταςίασ 

(ΗΕΡ): ΧΕΣΟΝΘΣΟΣ ΓΑΜΒΟΥΣΑΣ ΚΑΛ ΝΘΣΛΔΕΣ ΘΜΕΘ ΚΑΛ ΑΓΛΑ ΓΑΜΒΟΥΣΑ, 

ΡΟΝΤΛΚΟΝΘΣΛ» με ζκταςθ 2.839.56Ha και μζγιςτο υψόμετρο 720m. Από τθν εν λόγω ΡΕΡ 

εξαιρείται το τμιμα εκείνο που εμπίπτει ςτον χερςαίο χϊρο του κόλπου τθσ Φαλάςαρνασ 

κακϊσ αποτελεί αντικείμενο διακριτισ ΡΕΡ (ΡΕΡ 2β, βλ. παρακάτω). 

Για το ςφνολο των ωσ άνω περιοχϊν δεν υπάρχει ςχεδιαςμόσ ι κεςμικό πλαίςιο που να διζπει 

το κακεςτϊσ ςτισ χριςεισ γθσ και τουσ όρουσ και περιοριςμοφσ δόμθςθσ, κακϊσ ζωσ ςιμερα 
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δεν ζχει εκπονθκεί «Ειδικι Ρεριβαλλοντικι Μελζτθ» που να κακορίηει επιμζρουσ ηϊνεσ 

προςταςίασ και αντίςτοιχα χριςεισ γθσ και ειδικοφσ όρουσ και περιοριςμοφσ.  

Με ςτόχο λοιπόν τθ διατιρθςθ και διαχείριςθ των οικοτόπων και των ειδϊν χλωρίδασ, 

πανίδασ και ορνικοπανίδασ και τον ςυνδυαςμό με τισ ςυμβατζσ δράςεισ και δραςτθριότθτεσ, 

όπωσ θ ανάπτυξθ και προϊκθςθ των βιολογικϊν καλλιεργειϊν, του οικοτουριςμοφ και των 

προϊόντων αυτϊν, τθν ενκάρρυνςθ και τθν ορκολογικι ανάπτυξθ τθσ ιπιασ αναψυχισ, κακϊσ 

και τθ ςφνδεςθ και προϊκθςθ τθσ φφςθσ και των αρχαιολογικϊν και ευρφτερα αξιόλογων 

ςτοιχείων τθσ περιοχισ ωσ ενιαίο ςτοιχείο τθσ ανάδειξθσ τθσ φυςικισ και πολιτιςμικισ 

κλθρονομιάσ του τόπου, κρίνεται αναγκαία και προτείνεται θ δρομολόγθςθ του ςυνόλου 

των διαδικαςιϊν για τθν εκπόνθςθ Ειδικϊν Ρεριβαλλοντικϊν Μελετϊν για τισ περιοχζσ 

NATURA 2000.  

Εντοφτοισ, ζωσ τθν ολοκλιρωςθ και ζγκριςθ τθσ προτεινόμενθσ ΕΡΜ, ςκόπιμθ κεωρείται θ 

λιψθ δζςμθσ μζτρων και περιοριςμϊν προσ τθν προςταςία, διατιρθςθ και διαχείριςθ του 

φυςικοφ περιβάλλοντοσ των εν λόγω περιοχϊν.  

 

Αναφορικά με επιτρεπόμενεσ χριςεισ και δραςτθριότθτεσ, προτείνονται οι ακόλουκοι όροι 

και περιοριςμοί, παράλλθλα με το υφιςτάμενο κεςμικό πλαίςιο ιτοι το ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 

60/Α) περί «Διατιρθςθσ τθσ βιοποικιλότθτασ».  

 

Σθμειϊνεται ότι μζχρι τθν ςφνταξθ τθσ Ε.Ρ.Μ. και τθν ζκδοςθ του ςχετικοφ ΡΔ για τον 

κακοριςμό των χριςεων γθσ για τθν περιοχι NATURA 2000 που εμπίπτει εντόσ τθσ ΡΕΡ 2α,  

ανακαλείται θ δυνατότθτα ζκδοςθσ νζων οικοδομικϊν αδειϊν.  

Ωςτόςο, ειδικά για τθν περιοχι τθσ Χερςονιςου Γραμβοφςασ (GR4340001) επιτρζπεται θ 

δθμιουργία Κζντρου Φιλοξενίασ και Ενθμζρωςθσ ςτο πλαίςιο του οποίου κα λειτουργοφν: 

ξενϊνασ φιλοξενίασ,ςυνεδριακό κζντρο, κζντρο ενθμζρωςθσ, μουςειακόσ χϊροσ, 

παρατθρθτιριο, χϊροι υγιεινισ, χϊροσ ςτάκμευςθσ (εντόσ δθμοτικισ ζκταςθσ) ςε χϊρο ι 

χϊρουσ που κα διερευνθκοφν ςτα πλαίςια εκπόνθςθσ Ειδικισ Μελζτθσ χωροκζτθςθσ, θ οποία 

κα κακορίςει και ςυγκεκριμζνουσ όρουσ δόμθςθσ. 

 

Ειδικά για το πλικοσ ρεμάτων που διαςχίηουν τισ περιοχζσ Natura 2000, και δεδομζνου ότι 

ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ μελζτθσ δεν ιταν εφικτι θ αναγνϊριςι τουσ, ελλείψει υδραυλικϊν 

μελετϊν, κακορίηεται, για το ςφνολό τουσ, ηϊνθ προςταςίασ πλάτουσ 50μ. από τισ όχκεσ 

εκατζρωκεν αυτϊν με ςκοπό τθν προςταςία του από ενζργειεσ αμμολθψίασ και κάκε 

εκςκαφισ, επίχωςθσ κλπ για εξόρυξθ αδρανϊν υλικϊν αλλά και για οποιδιποτε άλλο λόγο. Σε 

κάκε περίπτωςθ είναι ςε ιςχφ οι κείμενεσ διατάξεισ περί ρεμάτων ενϊ οι περιοριςμοί τθσ ωσ 
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άνω ηϊνθσ προςταςίασ, παφουν να ιςχφουν μετά τθν οριοκζτθςθ μζρουσ ι τμιματοσ των 

ρεμάτων.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Επιτρζπονται: 
 Οι ενζργειεσ και οι παρεμβάςεισ που ζχουν ςκοπό τθ διαχείριςθ και προςταςία των 

τφπων οικοτόπων, ειδϊν πανίδασ και χλωρίδασ. 
 Θ ςυντιρθςθ ςτουσ υπάρχοντεσ δρόμουσ και θ διάνοιξθ νζων μετά τθν ζγκριςθ 

περιβαλλοντικϊν όρων 
 H διζλευςθ μόνο από το υφιςτάμενα μονοπάτια και το υφιςτάμενο δίκτυο δαςικϊν 

δρόμων. 
 Θ διενζργεια ερευνϊν, γεωλογικϊν, εδαφολογικϊν, οικολογικϊν, βοτανολογικϊν, 

χλωριδικϊν, καταγραφϊν πανίδασ και χλωρίδασ γενικά, διενζργεια μετριςεων ποιότθτασ 
υδάτων, εδάφουσ και αζρα. 

 Τα ζργα ερμθνείασ του περιβάλλοντοσ (μονοπάτια, παρατθρθτιρια και θ ςιμανςι τουσ) 
και θ ςυντιρθςι τουσ από δθμόςιεσ υπθρεςίεσ, φυςικά και νομικά πρόςωπα ιδιωτικοφ 
και δθμοςίου δικαίου ςφμφωνα με το Σχζδιο Διαχείριςθσ (όταν αυτό καταρτιςτεί) και με 
ςτόχο τθ διαχείριςθ, φφλαξθ και ανάδειξθ τθσ περιοχισ.  

 Θ κιρα όπωσ αςκείται ςιμερα πλθν των οριςκζντων με ςχετικζσ αποφάςεισ των 
αρμοδίων δαςικϊν αρχϊν περιοχϊν απαγόρευςθσ τθσ κιρασ όπωσ και των περιοχϊν που 
κα οριςτοφν ςτο μζλλον από τισ ίδιεσ αρμόδιεσ αρχζσ 

 Θ διενζργεια αρχαιολογικϊν αναςκαφϊν, ερευνϊν κακϊσ και θ ςυντιρθςθ πολιτιςτικϊν 
μνθμείων και κθςαυρϊν, όπωσ προβλζπει ο νόμοσ 5351/32. 

 Θ εκτζλεςθ ζργων και εργαςιϊν που αποςκοποφν ςτθ βελτίωςθ, διατιρθςθ, διαχείριςθ 
ι/και αποκατάςταςθ των χαρακτθριςτικϊν του οικοςυςτιματοσ.   

 Θ επιςτθμονικι ζρευνα των ςτοιχείων του οικοςυςτιματοσ μετά από ζγκριςθ του φορζα 
διαχείριςθσ. 

 Θ θμεριςια επίςκεψθ με ςκοπό τθν περιβαλλοντικι εκπαίδευςθ, τθν παρατιρθςθ τθσ 
φφςθσ, και τθν αναψυχι, κακϊσ επίςθσ και θ εγκατάςταςθ και ςυντιρθςθ ελαφριάσ 
υποδομισ και θ ςυντιρθςθ τθσ υφιςτάμενθσ, για τθν εξυπθρζτθςθ των παραπάνω 
δραςτθριοτιτων, μόνο ςε κζςεισ που κα υποδειχκοφν από το φορζα διαχείριςθσ, κατόπιν 
μελζτθσ και μετά από ζγκριςθ των αρμόδιων υπθρεςιϊν . 

 Θ άςκθςθ τθσ γεωργικισ δραςτθριότθτασ ςτισ νόμιμα υφιςτάμενεσ γεωργικζσ εκτάςεισ  
 Θ άςκθςθ μελιςςοκομίασ με τθν προχπόκεςθ να είναι ςυμβατι με τα οριηόμενα από τθν 

κείμενθ νομοκεςία περί χωροκζτθςθσ 
 Οι κτθνοτροφικζσ μονάδεσ μικρότερεσ των 10 ιςοδφναμων ηϊων όςον αφορά βοοειδι και 

άνω των 2 ιςοδφναμων ηϊων όςον αφορά αιγοπρόβατα. 
 Κερμοκιπια  
 Αντλιοςτάςια, δεξαμενζσ, φρεάτια  
 Γεωργικζσ αποκικεσ βοοειδι και άνω των 2 ιςοδφναμων ηϊων όςον αφορά 

αιγοπρόβατα. 
 Κτθνοτροφικά ςτζγαςτρα για τθν προςωρινι παραμονι των ηϊων ελεφκερθσ βοςκισ 
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Θ Ρ.Ε.Ρ. 2α, παρουςιάηεται ςτο Χάρτθ Ρ.2, κλίμακασ 1:25.000. 

 

Π.2.4.1.3 Περιοχι Ειδικισ Προςταςίασ (Π.Ε.Π.) 2β - «Περιοχι Δικτφου Natura 2000 - Περιοχι 
Φαλάςαρνασ» 

 
Θ εν λόγω ΡΕΡ περιλαμβάνει τμιμα περιοχισ του Δικτφου Natura 2000 με κωδικό 

GR4340001 «Τόποσ Κοινοτικισ Σθμαςίασ (ΤΚΣ): ΘΜΕΘ ΚΑΛ ΑΓΛΑ ΓΑΜΒΟΥΣΑ - ΤΘΓΑΝΛ ΚΑΛ 

ΦΑΛΑΣΑΝΑ – ΡΟΝΤΛΚΟΝΘΣΛ, ΟΜΟΣ ΛΛΒΑΔΛ –ΒΛΓΛΛΑ» και ςυγκεκριμζνα εκείνο που 

εκτείνεται περιμετρικά του κόλπου τθσ Φαλάςαρνασ και το οποίο παρουςιάηει 

διαφοροποιθμζνα χαρακτθριςτικά ςε ςχζςθ με το υπόλοιπο τμιμα τθσ Χερςονιςου τθσ 

Γραμβοφςασ.   

 

Ειδικότερα, προτείνονται οι ακόλουκοι όροι και περιοριςμοί, παράλλθλα με το υφιςτάμενο 

κεςμικό πλαίςιο ιτοι το ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α) περί «Διατιρθςθσ τθσ βιοποικιλότθτασ» 

Απαγορεφονται: 
 Θ λειτουργία και δθμιουργία νζων Χϊρων Υγειονομικισ Ταφισ Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ), 

Χϊρων Διάκεςθσ Απορριμμάτων (ΧΔΑ) κακϊσ και Χϊρων Ανεξζλεγκτθσ Διάκεςθσ 
Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ)  

 Θ ειςαγωγι ειδϊν χλωρίδασ και πανίδασ, και γενικά οι φυτεφςεισ, ςτθν περιοχι 
προςταςίασ τθσ φφςθσ, εκτόσ και αν αποτελοφν ςτοιχείο διαχειριςτικισ παρζμβαςθσ, 
οπότε κα ιςχφουν οι ςχετικζσ προχποκζςεισ.  

 Θ εκχζρςωςθ εκτάςεων, κακϊσ και θ λιψθ εδάφουσ γενικά, θ αμμολθψία, χαλικολθψία, 
λατόμευςθ, κακϊσ και εξόρυξθ κάκε είδουσ υλικοφ. 

 Θ καταςκευι ζργων αποςτράγγιςθσ, θ διάνοιξθ τάφρων και καναλιϊν εκτόσ αν πρόκειται 
για ζργα που κα αφοροφν αποκλειςτικά τθν προςταςία και διαχείριςθ των υγροτοπικϊν 
οικοςυςτθμάτων. 

 Θ ανεξζλεγκτθ απόρριψθ οποιουδιποτε είδουσ απορριμμάτων. 
 Θ χριςθ χθμικϊν ουςιϊν (ηιηανιοκτόνων, παραςιτοκτόνων) για κανζνα ςκοπό. 
 Θ διαχείριςθ τθσ βλάςτθςθσ χρθςιμοποιϊντασ ωσ διαχειριςτικό μζςο τθ φωτιά και τα 

φυτοφάρμακα. Επίςθσ, δεν επιτρζπεται θ διαχείριςθ τθσ πανίδασ χρθςιμοποιϊντασ ωσ 
διαχειριςτικά μζςα τθν χριςθ δθλθτθριαςμζνων δολωμάτων. 

 Θ λειτουργία βιομθχανικϊν και βιοτεχνικϊν μονάδων όλων των κατθγοριϊν ζωσ τθν 
ζγκριςθ τθσ Ε.Ρ.Μ.  

 Θ χωροκζτθςθ ΑΡΕ οποιαςδιποτε μορφι ζωσ τθν ζγκριςθ τθσ Ε.Ρ.Μ. 
 Θ τοποκζτθςθ διαφθμιςτικϊν πινακίδων, πλθν εκείνων που ενθμερϊνουν τον επιςκζπτθ 

για τθν περιοχι ι προωκοφν τισ ιπιεσ φυςιολατρικζσ δραςτθριότθτεσ. 

Προι Δόμθςθσ 
 Αρτιότθτα: 10ςτρ. ςφμφωνα με το ν. 3937/2011 περί «Διατιρθςθσ τθσ βιοποικιλότθτασ», 

εφαρμοηόμενθσ κατά τα λοιπά, όπωσ ιςχφει τθσ παρ. 1 του άρκρου 1 του ΡΔ/24.5.85 
(ΦΕΚ 270). Κατ’ εξαίρεςθ κεωροφνται άρτια και οικοδομιςιμα κατά παρζκκλιςθ γιπεδα 
ζκταςθσ τουλάχιςτον 4ςτρ. τα οποία κεωροφνταν άρτια και οικοδομιςιμα ςφμφωνα με 
τισ οικείεσ πολεοδομικζσ διατάξεισ κατά τθν δθμοςίευςθ του ωσ άνω νόμου. 
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αλλά και τισ διατάξεισ περί εκτόσ ςχεδίου δόμθςθσ (ΦΕΚ 538/Δ/1978, ΡΔ/24.5.85 (ΦΕΚ 

270/Δ), ΦΕΚ 61/Δ/1988). 

 

Ειδικά για το πλικοσ ρεμάτων που διαςχίηουν τισ περιοχζσ Natura 2000, και δεδομζνου ότι 

ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ μελζτθσ δεν ιταν εφικτι θ αναγνϊριςι τουσ, ελλείψει υδραυλικϊν 

μελετϊν, κακορίηεται, για το ςφνολό τουσ, ηϊνθ προςταςίασ πλάτουσ 50μ. από τισ όχκεσ 

εκατζρωκεν αυτϊν με ςκοπό τθν προςταςία του από ενζργειεσ αμμολθψίασ και κάκε 

εκςκαφισ, επίχωςθσ κλπ για εξόρυξθ αδρανϊν υλικϊν αλλά και για οποιδιποτε άλλο λόγο. Σε 

κάκε περίπτωςθ είναι ςε ιςχφ οι κείμενεσ διατάξεισ περί ρεμάτων ενϊ οι περιοριςμοί τθσ ωσ 

άνω ηϊνθσ προςταςίασ, παφουν να ιςχφουν μετά τθν οριοκζτθςθ μζρουσ ι τμιματοσ των 

ρεμάτων.  

Επιτρζπονται: 
 Οι ενζργειεσ και οι παρεμβάςεισ που ζχουν ςκοπό τθ διαχείριςθ και προςταςία των 

τφπων οικοτόπων, ειδϊν πανίδασ και χλωρίδασ. 
 Θ ςυντιρθςθ ςτουσ υπάρχοντεσ δρόμουσ και θ διάνοιξθ νζων μετά τθν ζγκριςθ 

περιβαλλοντικϊν όρων 
 H διζλευςθ μόνο από το υφιςτάμενα μονοπάτια και το υφιςτάμενο δίκτυο δαςικϊν 

δρόμων. 
 Θ διενζργεια ερευνϊν, γεωλογικϊν, εδαφολογικϊν, οικολογικϊν, βοτανολογικϊν, 

χλωριδικϊν, καταγραφϊν πανίδασ και χλωρίδασ γενικά, διενζργεια μετριςεων ποιότθτασ 
υδάτων, εδάφουσ και αζρα. 

 Τα ζργα ερμθνείασ του περιβάλλοντοσ (μονοπάτια, παρατθρθτιρια και θ ςιμανςι τουσ) 
και θ ςυντιρθςι τουσ από δθμόςιεσ υπθρεςίεσ, φυςικά και νομικά πρόςωπα ιδιωτικοφ 
και δθμοςίου δικαίου ςφμφωνα με το Σχζδιο Διαχείριςθσ (όταν αυτό καταρτιςτεί) και με 
ςτόχο τθ διαχείριςθ, φφλαξθ και ανάδειξθ τθσ περιοχισ.  

 Θ κιρα όπωσ αςκείται ςιμερα πλθν των οριςκζντων με ςχετικζσ αποφάςεισ των 
αρμοδίων δαςικϊν αρχϊν περιοχϊν απαγόρευςθσ τθσ κιρασ όπωσ και των περιοχϊν που 
κα οριςτοφν ςτο μζλλον από τισ ίδιεσ αρμόδιεσ αρχζσ 

 Θ διενζργεια αρχαιολογικϊν αναςκαφϊν, ερευνϊν κακϊσ και θ ςυντιρθςθ πολιτιςτικϊν 
μνθμείων και κθςαυρϊν, όπωσ προβλζπει ο νόμοσ 5351/32. 

 Θ εκτζλεςθ ζργων και εργαςιϊν που αποςκοποφν ςτθ βελτίωςθ, διατιρθςθ, διαχείριςθ 
ι/και αποκατάςταςθ των χαρακτθριςτικϊν του οικοςυςτιματοσ.   

 Θ επιςτθμονικι ζρευνα των ςτοιχείων του οικοςυςτιματοσ μετά από ζγκριςθ του φορζα 
διαχείριςθσ. 

 Θ θμεριςια επίςκεψθ με ςκοπό τθν περιβαλλοντικι εκπαίδευςθ, τθν παρατιρθςθ τθσ 
φφςθσ, και τθν αναψυχι, κακϊσ επίςθσ και θ εγκατάςταςθ και ςυντιρθςθ ελαφριάσ 
υποδομισ και θ ςυντιρθςθ τθσ υφιςτάμενθσ, για τθν εξυπθρζτθςθ των παραπάνω 
δραςτθριοτιτων, μόνο ςε κζςεισ που κα υποδειχκοφν από το φορζα διαχείριςθσ, κατόπιν 
μελζτθσ και μετά από ζγκριςθ των αρμόδιων υπθρεςιϊν . 

 Θ άςκθςθ τθσ γεωργικισ δραςτθριότθτασ ςτισ νόμιμα υφιςτάμενεσ γεωργικζσ εκτάςεισ  
 Θ άςκθςθ μελιςςοκομίασ με τθν προχπόκεςθ να είναι ςυμβατι με τα οριηόμενα από τθν 

κείμενθ νομοκεςία περί χωροκζτθςθσ 
 Οι κτθνοτροφικζσ μονάδεσ μικρότερεσ των 10 ιςοδφναμων ηϊων όςον αφορά βοοειδι και 

άνω των 2 ιςοδφναμων ηϊων όςον αφορά αιγοπρόβατα. 
 Θ δόμθςθ ςφμφωνα με τα όςα ορίηει θ κείμενθ νομοκεςία περί εκτόσ ςχεδίου δόμθςθσ 



ΓΕΝΙΚΟ ΡΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΘΜΟΥ ΚΙΣΑΜΟΥ (Δ.Ε. Κιςάμου, Δ.Ε. Μθκφμνθσ) 

105 
 

 

Θ Ρ.Ε.Ρ. 2β, παρουςιάηεται ςτο Χάρτθ Ρ.2, κλίμακασ 1:25.000. 

 
Π.2.4.1.4 Περιοχι Ειδικισ Προςταςίασ (Π.Ε.Π.) 2γ - «Περιοχι Δικτφου Natura 2000 - Περιοχι 
Ζλουσ  - Σοπολίων - άςαλου  - Αγ. Δικαίου» 

 
Θ εν λόγω ΡΕΡ περιλαμβάνει τισ εκτάςεισ εντόσ των ηωνϊν που εντάςςονται ςτο Δίκτυο ΦΥΣΘ 

2000 (NATURA 2000) με κωδικό GR4340004 «Τόποσ Κοινοτικισ Σθμαςίασ (ΤΚΣ): ΕΛΟΣ - 

ΤΟΡΟΛΛΑ - ΣΑΣΑΛΟΣ - ΑΓΛΟΣ ΔΛΚΑΛΟΣ» με ζκταςθ 7351,95Ha και μζγιςτο υψόμετρο 1176m.  

Για τθν εν λόγω περιοχι δεν υπάρχει ςχεδιαςμόσ ι κεςμικό πλαίςιο που να διζπει το 

κακεςτϊσ ςτισ χριςεισ γθσ και τουσ όρουσ και περιοριςμοφσ δόμθςθσ, κακϊσ ζωσ ςιμερα δεν 

ζχει εκπονθκεί «Ειδικι Ρεριβαλλοντικι Μελζτθ» που να κακορίηει επιμζρουσ ηϊνεσ 

προςταςίασ και αντίςτοιχα χριςεισ γθσ και ειδικοφσ όρουσ και περιοριςμοφσ.  

Με ςτόχο λοιπόν τθ διατιρθςθ και διαχείριςθ των οικοτόπων και των ειδϊν χλωρίδασ, 

πανίδασ και ορνικοπανίδασ και τον ςυνδυαςμό με τισ ςυμβατζσ δράςεισ και δραςτθριότθτεσ, 

όπωσ θ ανάπτυξθ και προϊκθςθ των βιολογικϊν καλλιεργειϊν, του οικοτουριςμοφ και των 

προϊόντων αυτϊν, τθν ενκάρρυνςθ και τθν ορκολογικι ανάπτυξθ τθσ ιπιασ αναψυχισ, κακϊσ 

και τθ ςφνδεςθ και προϊκθςθ τθσ φφςθσ και των αρχαιολογικϊν και ευρφτερα αξιόλογων 

ςτοιχείων τθσ περιοχισ ωσ ενιαίο ςτοιχείο τθσ ανάδειξθσ τθσ φυςικισ και πολιτιςμικισ 

κλθρονομιάσ του τόπου, κρίνεται αναγκαία και προτείνεται θ δρομολόγθςθ του ςυνόλου 

των διαδικαςιϊν για τθν εκπόνθςθ Ειδικϊν Ρεριβαλλοντικϊν Μελετϊν για τισ περιοχζσ 

NATURA 2000. 

Εντοφτοισ, ζωσ τθν ολοκλιρωςθ και ζγκριςθ τθσ προτεινόμενθσ ΕΡΜ, ςκόπιμθ κεωρείται θ 

λιψθ δζςμθσ μζτρων και περιοριςμϊν προσ τθν προςταςία, διατιρθςθ και διαχείριςθ του 

φυςικοφ περιβάλλοντοσ των εν λόγω περιοχϊν.  

Ρροτείνονται οι ακόλουκοι όροι και περιοριςμοί, παράλλθλα με το υφιςτάμενο κεςμικό 

πλαίςιο ιτοι το ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α) περί «Διατιρθςθσ τθσ βιοποικιλότθτασ» αλλά και τισ 

διατάξεισ περί εκτόσ ςχεδίου δόμθςθσ (ΦΕΚ 538/Δ/1978, ΡΔ/24.5.85 (ΦΕΚ 270/Δ), ΦΕΚ 

61/Δ/1988) με τουσ περιοριςμοφσ που παρακάτω ορίηονται.  

(ΦΕΚ 538/Δ/1978 περί κακοριςμοφ όρων και περιοριςμϊν δόμθςθσ ςε εκτόσ ςχεδίου 
περιοχζσ όπωσ τροποποίθκθκε με το ΡΔ/24.5.85 (ΦΕΚ 270/Δ) αλλά και με το ΦΕΚ 
61/Δ/1988 ειδικά για τουριςτικζσ εγκαταςτάςεισ).  

Προι Δόμθςθσ 
 Αρτιότθτα: 10ςτρ. ςφμφωνα με το ν. 3937/2011 περί «Διατιρθςθσ τθσ βιοποικιλότθτασ», 

εφαρμοηόμενθσ κατά τα λοιπά, όπωσ ιςχφει τθσ παρ. 1 του άρκρου 1 του ΡΔ/24.5.85 
(ΦΕΚ 270). Κατ’ εξαίρεςθ κεωροφνται άρτια και οικοδομιςιμα κατά παρζκκλιςθ γιπεδα 
ζκταςθσ τουλάχιςτον 4ςτρ. τα οποία κεωροφνταν άρτια και οικοδομιςιμα ςφμφωνα με 
τισ οικείεσ πολεοδομικζσ διατάξεισ κατά τθν δθμοςίευςθ του ωσ άνω νόμου. 
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Επιτρζπονται: 
 Οι ενζργειεσ και οι παρεμβάςεισ που ζχουν ςκοπό τθ διαχείριςθ και προςταςία των 

τφπων οικοτόπων, ειδϊν πανίδασ και χλωρίδασ. 
 Θ ςυντιρθςθ ςτουσ υπάρχοντεσ δρόμουσ και θ διάνοιξθ νζων μετά τθν ζγκριςθ 

περιβαλλοντικϊν όρων 
 H διζλευςθ μόνο από το υφιςτάμενα μονοπάτια και το υφιςτάμενο δίκτυο δαςικϊν 

δρόμων. 
 Θ διενζργεια ερευνϊν, γεωλογικϊν, εδαφολογικϊν, οικολογικϊν, βοτανολογικϊν, 

χλωριδικϊν, καταγραφϊν πανίδασ και χλωρίδασ γενικά, διενζργεια μετριςεων ποιότθτασ 
υδάτων, εδάφουσ και αζρα. 

 Τα ζργα ερμθνείασ του περιβάλλοντοσ (μονοπάτια, παρατθρθτιρια και θ ςιμανςι τουσ) 
και θ ςυντιρθςι τουσ από δθμόςιεσ υπθρεςίεσ, φυςικά και νομικά πρόςωπα ιδιωτικοφ 
και δθμοςίου δικαίου ςφμφωνα με το Σχζδιο Διαχείριςθσ (όταν αυτό καταρτιςτεί) και με 
ςτόχο τθ διαχείριςθ, φφλαξθ και ανάδειξθ τθσ περιοχισ.  

 Θ κιρα όπωσ αςκείται ςιμερα πλθν των οριςκζντων με ςχετικζσ αποφάςεισ των 
αρμοδίων δαςικϊν αρχϊν περιοχϊν απαγόρευςθσ τθσ κιρασ όπωσ και των περιοχϊν που 
κα οριςτοφν ςτο μζλλον από τισ ίδιεσ αρμόδιεσ αρχζσ 

 Θ διενζργεια αρχαιολογικϊν αναςκαφϊν, ερευνϊν κακϊσ και θ ςυντιρθςθ πολιτιςτικϊν 
μνθμείων και κθςαυρϊν, όπωσ προβλζπει ο νόμοσ 5351/32. 

 Θ εκτζλεςθ ζργων και εργαςιϊν που αποςκοποφν ςτθ βελτίωςθ, διατιρθςθ, διαχείριςθ 
ι/και αποκατάςταςθ των χαρακτθριςτικϊν του οικοςυςτιματοσ.   

 Θ επιςτθμονικι ζρευνα των ςτοιχείων του οικοςυςτιματοσ μετά από ζγκριςθ του φορζα 
διαχείριςθσ. 

 Θ θμεριςια επίςκεψθ με ςκοπό τθν περιβαλλοντικι εκπαίδευςθ, τθν παρατιρθςθ τθσ 
φφςθσ, και τθν αναψυχι, κακϊσ επίςθσ και θ εγκατάςταςθ και ςυντιρθςθ ελαφριάσ 
υποδομισ και θ ςυντιρθςθ τθσ υφιςτάμενθσ, για τθν εξυπθρζτθςθ των παραπάνω 
δραςτθριοτιτων, μόνο ςε κζςεισ που κα υποδειχκοφν από το φορζα διαχείριςθσ, κατόπιν 
μελζτθσ και μετά από ζγκριςθ των αρμόδιων υπθρεςιϊν . 

 Θ άςκθςθ τθσ γεωργικισ δραςτθριότθτασ ςτισ νόμιμα υφιςτάμενεσ γεωργικζσ εκτάςεισ  
 Θ άςκθςθ μελιςςοκομίασ με τθν προχπόκεςθ να είναι ςυμβατι με τα οριηόμενα από τθν 

κείμενθ νομοκεςία περί χωροκζτθςθσ 
 Οι κτθνοτροφικζσ μονάδεσ μικρότερεσ των 10 ιςοδφναμων ηϊων όςον αφορά βοοειδι και 

άνω των 2 ιςοδφναμων ηϊων όςον αφορά αιγοπρόβατα. 
 Θ δόμθςθ μζχρι τθν ζγκριςθ – κεςμοκζτθςθ τθσ προτεινόμενθσ Ε.Ρ.Μ. και ςφμφωνα με 

τα όςα ορίηει θ κείμενθ νομοκεςία, υπό τουσ εξισ περιοριςμοφσ επιτρεπόμενων χριςεων 
– όρων δόμθςθσ: 
1. Κατοικία: μόνο ιςόγεια με μζγιςτθ ςυνολικι δομθμζνθ επιφάνεια 50τμ. με μζγιςτο 

φψοσ: 4,5 μ. ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ ςτζγθσ 
2. Τουριςτικά καταλφματα και ξενϊνεσ: μζγιςτθ ςυνολικι δομθμζνθ επιφάνεια τα 200 

τετραγωνικά μζτρα με μζγιςτο φψοσ: 4,5 μ. ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ ςτζγθσ 
3. Εςτιατόρια & αναψυκτιρια: μόνο ιςόγεια με μζγιςτθ ςυνολικι δομθμζνθ επιφάνεια 

100τμ. Μζγιςτο φψοσ: 4,5 μ. ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ ςτζγθσ (εφόςον 
χωροκετοφνται ςε απόςταςθ μζχρι 100μ. από τα κζντρα των οικιςμϊν/από 
υφιςτάμενα/προτεινόμενα όρια οικιςμϊν) 

4. Κερμοκιπια 
5. Αντλιοςτάςια, δεξαμενζσ, φρεάτια 
6. Γεωργικζσ αποκικεσ ςυνολικισ δόμθςθσ ζωσ 50μ.  
7. Κτθνοτροφικζσ μονάδεσ μικρότερεσ των 10 ιςοδφναμων ηϊων όςον αφορά βοοειδι 

και άνω των 2 ιςοδφναμων ηϊων όςον αφορά αιγοπρόβατα. 
8. Κτθνοτροφικά ςτζγαςτρα για τθν προςωρινι παραμονι των ηϊων ελεφκερθσ 

βοςκισ. 
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Ειδικά για το πλικοσ ρεμάτων που διαςχίηουν τισ περιοχζσ Natura 2000, και δεδομζνου ότι 

ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ μελζτθσ δεν ιταν εφικτι θ αναγνϊριςι τουσ, ελλείψει υδραυλικϊν 

μελετϊν, κακορίηεται, για το ςφνολό τουσ, ηϊνθ προςταςίασ πλάτουσ 50μ. από τισ όχκεσ 

εκατζρωκεν αυτϊν με ςκοπό τθν προςταςία του από ενζργειεσ αμμολθψίασ και κάκε 

εκςκαφισ, επίχωςθσ κλπ για εξόρυξθ αδρανϊν υλικϊν αλλά και για οποιδιποτε άλλο λόγο. Σε 

κάκε περίπτωςθ είναι ςε ιςχφ οι κείμενεσ διατάξεισ περί ρεμάτων ενϊ οι περιοριςμοί τθσ ωσ 

άνω ηϊνθσ προςταςίασ, παφουν να ιςχφουν μετά τθν οριοκζτθςθ μζρουσ ι τμιματοσ των 

ρεμάτων.  

 

Θ Ρ.Ε.Ρ. 2γ, παρουςιάηεται ςτο Χάρτθ Ρ.2, κλίμακασ 1:25.000. 

 

Απαγορεφονται: 
 Θ λειτουργία και δθμιουργία νζων Χϊρων Υγειονομικισ Ταφισ Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ), 

Χϊρων Διάκεςθσ Απορριμμάτων (ΧΔΑ) κακϊσ και Χϊρων Ανεξζλεγκτθσ Διάκεςθσ 
Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ)  

 Θ ειςαγωγι ειδϊν χλωρίδασ και πανίδασ, και γενικά οι φυτεφςεισ, ςτθν περιοχι 
προςταςίασ τθσ φφςθσ, εκτόσ και αν αποτελοφν ςτοιχείο διαχειριςτικισ παρζμβαςθσ, 
οπότε κα ιςχφουν οι ςχετικζσ προχποκζςεισ.  

 Θ εκχζρςωςθ εκτάςεων, κακϊσ και θ λιψθ εδάφουσ γενικά, θ αμμολθψία, χαλικολθψία, 
λατόμευςθ, κακϊσ και εξόρυξθ κάκε είδουσ υλικοφ. 

 Θ καταςκευι ζργων αποςτράγγιςθσ, θ διάνοιξθ τάφρων και καναλιϊν εκτόσ αν πρόκειται 
για ζργα που κα αφοροφν αποκλειςτικά τθν προςταςία και διαχείριςθ των υγροτοπικϊν 
οικοςυςτθμάτων. 

 Θ ανεξζλεγκτθ απόρριψθ οποιουδιποτε είδουσ απορριμμάτων. 
 Θ χριςθ χθμικϊν ουςιϊν (ηιηανιοκτόνων, παραςιτοκτόνων) για κανζνα ςκοπό. 
 Θ διαχείριςθ τθσ βλάςτθςθσ χρθςιμοποιϊντασ ωσ διαχειριςτικό μζςο τθ φωτιά και τα 

φυτοφάρμακα. Επίςθσ, δεν επιτρζπεται θ διαχείριςθ τθσ πανίδασ χρθςιμοποιϊντασ ωσ 
διαχειριςτικά μζςα τθν χριςθ δθλθτθριαςμζνων δολωμάτων. 

 Θ λειτουργία βιομθχανικϊν και βιοτεχνικϊν μονάδων όλων των κατθγοριϊν ζωσ τθν 
ζγκριςθ τθσ Ε.Ρ.Μ.  

 Θ χωροκζτθςθ ΑΡΕ οποιαςδιποτε μορφι ζωσ τθν ζγκριςθ τθσ Ε.Ρ.Μ. 
 Θ τοποκζτθςθ διαφθμιςτικϊν πινακίδων, πλθν εκείνων που ενθμερϊνουν τον επιςκζπτθ 

για τθν περιοχι ι προωκοφν τισ ιπιεσ φυςιολατρικζσ δραςτθριότθτεσ. 

Προι Δόμθςθσ 
 Αρτιότθτα: 10ςτρ. ςφμφωνα με το ν. 3937/2011 περί «Διατιρθςθσ τθσ βιοποικιλότθτασ», 

εφαρμοηόμενθσ κατά τα λοιπά, όπωσ ιςχφει τθσ παρ. 1 του άρκρου 1 του ΡΔ/24.5.85 
(ΦΕΚ 270). Κατ’ εξαίρεςθ κεωροφνται άρτια και οικοδομιςιμα κατά παρζκκλιςθ γιπεδα 
ζκταςθσ τουλάχιςτον 4ςτρ. τα οποία κεωροφνταν άρτια και οικοδομιςιμα ςφμφωνα με 
τισ οικείεσ πολεοδομικζσ διατάξεισ κατά τθν δθμοςίευςθ του ωσ άνω νόμου. 
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Π.2.4.1.5 Περιοχι Ειδικισ Προςταςίασ (Π.Ε.Π.) 3 - «Ακτζσ» 
 

Θ ΡΕΡ 3 αφορά ςτθν προςταςία των βόρειων και δυτικϊν ακτϊν των Δ.Ε. Κιςςάμου και 

Μθκφμνθσ και οριοκετείται ωσ εξισ:  

 

ΒΟΕΛΕΣ ΑΚΤΕΣ 

 Για τθν περιοχι προςταςίασ τθσ ακτισ του οικιςμοφ τθσ Κιςςάμου κακορίςκθκε ωσ 

όριο αυτισ το τμιμα μεταξφ τθσ ακτογραμμισ και του εγκεκριμζνου υμοτομικοφ 

Σχεδίου αλλά και των προτεινόμενων επεκτάςεων αυτοφ.  

 Για τθν περιοχι προςταςίασ ςτο δυτικό τμιμα του κόλπου Κιςςάμου (Ραραλία Ραχιά 

Άμμοσ) κακορίςκθκε ωσ όριο προςταςίασ, θ περιοχι που βρίςκεται μεταξφ των ορίων 

των κθρυγμζνων αρχαιολογικϊν χϊρων, τθσ ακτογραμμισ και τθσ κεςμοκετθμζνθσ 

γραμμισ παραλίασ (υπ’αρικμ. 215/1991 απόφαςθ Νομάρχθ περί κακοριςμοφ 

οριογραμμϊν Αιγιαλοφ & Ραραλίασ) 

 Για τθν παραλία Βιγλιά κακορίςκθκε θ περιοχι μεταξφ τθσ ακτογραμμισ, του οδικοφ 

άξονα που διζρχεται κατά μικοσ, των ορίων των κθρυγμζνων αρχαιολογικϊν χϊρων, 

του ορίου τθσ ΡΕΡ 2 (NATURA) και του ορίου τθσ ΡΕΡΔ 1.  

 Για το παραλιακό μζτωπο τθσ ΔΕ Μθκφμνθσ θ ΡΕΡ ακτϊν κακορίηεται μεταξφ τθσ 

ακτογραμμισ και των κεςμοκετθμζνων οριογραμμϊν αιγιαλοφ – παραλίασ (ΦΕΚ 

300/Δ/1988 περί κακοριςμοφ οριογραμμϊν Αιγιαλοφ & Ραραλίασ & Ραλαιοφ 

Αιγιαλοφ) 

 

ΔΥΤΛΚΕΣ ΑΚΤΕΣ 

 Για μεν τθν παραλία τθσ Φαλάςαρνασ, θ ΡΕΡ ορίηεται βόρεια από τον αρχαιολογικό 

χϊρο τθσ Φαλάςαρνασ, διακόπτεται από τον αρχαιολογικό χϊρου «Μπουροφνι-

Υδραγωγείο» και ςυνεχίηει νότια μζχρι τθν ΡΕΡΔ 4. Το βάκοσ τθσ ηϊνθσ ορίηεται 

ανάμεςα ςτθν ακτογραμμι και τθ κεςμοκετθμζνθ γραμμι παραλίασ (ΦΕΚ 27/Δ/1982, 

ΦΕΚ 85/Δ/2018 περί κακοριςμοφ οριογραμμϊν Αιγιαλοφ & Ραραλίασ & Ραλαιοφ 

Αιγιαλοφ) και νοτιότερα μεταξφ τθσ ακτογραμμισ και του οδικοφ άξονα που διαςχίηει 

τθν περιοχι. 

 Για δε τθν παραλία των Κόκκινων Γρεμνϊν και μζχρι το όριο του οικιςμοφ Σφθναρίου, 

κακορίςκθκε θ περιοχι από τθν ακτογραμμι και ςε βάκοσ 100 μ, για δε τθν παραλία 

του Σφθναρίου κακορίςκθκε θ περιοχι από τθν ακτογραμμι ζωσ το όριο του 

οικιςμοφ Σφθναρίου. 
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Θ γραμμι δόμθςθσ των περιοχϊν οικιςτικισ ανάπτυξθσ και των τουριςτικϊν εγκαταςτάςεων 

κακορίηεται ςε απόςταςθ πενιντα (50,00μ.) μζτρα από τθ γραμμι αιγιαλοφ και όπου δεν ζχει 

κακοριςτεί γραμμι αιγιαλοφ, ςε απόςταςθ μεγαλφτερθ των εκατό (100.00 μ.) μζτρα από τθν 

ακτι (χειμζριο κφμα – προςωρινόσ κακοριςμόσ). Για το ςφνολο του παράκτιου χϊρου 

κακορίηεται ελάχιςτθ απόςταςθ Ε τοποκζτθςθσ των κτιςμάτων από τθ γραμμι αιγιαλοφ 

πενιντα (50,00μ.) μζτρα. Σε περίπτωςθ που θ υψομετρικι ςτάκμθ του φυςικοφ εδάφουσ Υ 

ςτο πλθςιζςτερο ςτθν ακτογραμμι ςθμείο τοποκζτθςθσ του κτιρίου είναι μικρότερθ των δζκα 

(10,00) μζτρων από τθν ςτάκμθ τθσ κάλαςςασ, θ ελάχιςτθ απόςταςθ τοποκζτθςθσ των 

κτιςμάτων από τθ γραμμι του αιγιαλοφ δίδεται από τθ ςχζςθ Ε=50+(10−Υ)Χ5. Σε τμιματα με 

υψομετρικι ςτάκμθ εδάφουσ μικρότερθ των δφο μζτρων από τθν ςτάκμθ τθσ κάλαςςασ δεν 

επιτρζπεται θ τοποκζτθςθ κτιςμάτων.  

 

Για τθν προςταςία των ακτϊν επιβάλλονται οι ακόλουκοι όροι: 

• Σε απόςταςθ 200 μ. από τθν γραμμι αιγιαλοφ και όπου δεν ζχει κακοριςτεί γραμμι 

αιγιαλοφ ςε απόςταςθ 250 μ. από τθν ακτι (χειμζριο κφμα) επιτρζπεται θ δόμθςθ μόνο 

ιςογείων κτιςμάτων με μζγιςτο φψοσ 4,00 μ. 

• Δεν επιτρζπεται θ περίφραξθ των ακτϊν ςε απόςταςθ 500 μ. από τθν ακτι.  

• Επιτρζπονται υφιςτάμενεσ καλλιζργειεσ, αντλθτικζσ εγκαταςτάςεισ, γεωτριςεισ και φρζατα. 

• Δεν επιτρζπεται θ καταςκευι κερμοκθπίων. 

 

Θ Ρ.Ε.Ρ. 3, παρουςιάηονται ςτο Χάρτθ Ρ.2, κλίμακασ 1:25.000. 

 

 

Επιτρζπονται: 
 Αντλθτικζσ εγκαταςτάςεισ ςε απόςταςθ > ι = 80μ. από τθ γραμμι αιγιαλοφ  

υδατοδεξαμενζσ ςε απόςταςθ > ι = 80μζτρα από τθ γραμμι αιγιαλοφ, φρζατα ςε 
απόςταςθ > ι = 80μζτρα από τθ γραμμι αιγιαλοφ αγροτικζσ δραςτθριότθτεσ  

 Ο απολφτωσ αναγκαίοσ εξοπλιςμόσ κακαριότθτασ – υγιεινισ παραλίασ (WC ντουσ -
αποδυτιρια)  

 Καντίνεσ και κτίρια εςτίαςθσ ζωσ 100 τ.μ. τα οποία δεν μποροφν να απζχουν μεταξφ τουσ 
λιγότερο 400μ. 

 Τα απολφτωσ αναγκαία ζργα διαμόρφωςθσ πραςίνου και εξοπλιςμόσ παραλίασ (μθ 
μόνιμεσ ελαφρζσ καταςκευζσ). 

 Ναυτακλθτικζσ εγκαταςτάςεισ και δραςτθριότθτεσ 
 Σε περίπτωςθ φπαρξθσ εντόσ τθσ περιοχισ αλιευτικοφ καταφυγίου επιτρζπονται τα 

δθμόςια λιμενικά ζργα ςτον υδάτινο και χερςαίο χϊρο, τα δθμόςια ζργα βελτίωςθσ 
πρόςβαςθσ και αναπλάςεων και λοιπά ζργα λιμενικϊν εξυπθρετιςεων. Για τα 
παραπάνω ζργα απαιτοφνται όλεσ οι αναγκαίεσ αδειοδοτιςεισ. 
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Π.2.4.1.6. Περιοχι Ειδικισ Προςταςίασ (Π.Ε.Π.) 4 – «Τδατορζματα και Τγρότοποι» 
 

Στθν ΡΕΡ 4 εντάςςονται τα ςθμαντικότερα υδατορζματα τθσ περιοχισ μελζτθσ (οριοκετθμζνα 

και μθ), ςτθν εκτόσ ςχεδίου περιοχι, τα οποία εκβάλλουν ςτθν κάλαςςα αλλά και το ςφνολο 

των μικρϊν νθςιωτικϊν υγροτόπων όπωσ καταγράφονται ςτο Ρ.Δ. τθσ 12.6.2012 (ΦΕΚ 

229/ΑΑΡ) «Ζγκριςθ καταλόγου μικρϊν νθςιωτικϊν υγροτόπων και κακοριςμόσ όρων και 

περιοριςμϊν για τθν προςταςία και ανάδειξθ των μικρϊν παράκτιων υγροτόπων που 

περιλαμβάνονται ςε αυτόν».  

 

Πςον αφορά τουσ υγροτόπουσ, εντόσ των διοικθτικϊν ορίων των Δ.Ε. Κιςάμου και Μθκφμνθσ, 

καταγράφονται οι εξισ: 

i. «Φαλάςαρνα» (Υ434KRI225) ζκταςθσ 23ςτρ. 

ii.«Εκβολι ρζματοσ Καμαριανοφ» (Υ434KRI222) ζκταςθσ 11ςτρ. 

iii.«Εκβολι ρζματοσ Μθλιά» (Υ434KRI221) ζκταςθσ 7ςτρ. 

iv.«Εκβολι ρζματοσ Βακφρευμα» (Υ434KRI220) ζκταςθσ 29ςτρ. 

v.«Εκβολι ρζματοσ Αράπθ» (Υ434KRI219) ζκταςθσ 7ςτρ. 

 

Εντόσ των υγροτόπων, κακορίηονται οι όροι και περιοριςμοί δόμθςθσ με βάςθ το άρκρο 2 του 

Ρ.Δ. τθσ 12.6.2012 (ΦΕΚ 229/ΑΑΡ) ωσ εξισ: 

 

Επιτρζπονται δραςτθριότθτεσ που ςτοχεφουν: 
 Στθ διατιρθςθ και ανάδειξθ των υγροτοπικϊν εκτάςεων και των λειτουργιϊν τουσ και 

ςτθν αειφορικι διαχείριςθ των φυςικϊν πόρων τουσ. Τθρείται θ διαδικαςία τθσ 
περιβαλλοντικισ αδειοδότθςθσ, βάςει των διατάξεων του άρκρου 8 του Ν. 4014/2011 
(Αϋ/209). 

 Στθ δθμιουργία ελαφρϊν υποδομϊν για τθν προςταςία και τθ διατιρθςθ των 
υγροτόπων, κακϊσ και τθν πρόςβαςθ ςε αυτοφσ, όπου απαιτείται, με επιφφλαξθ των 
οριηομζνων ςτθν παρ. 3 άρκρου 2 του Ρ.Δ. τθσ 12.6.2012 (ΦΕΚ 229/ΑΑΡ). Τθρείται θ 
διαδικαςία τθσ περιβαλλοντικισ αδειοδότθςθσ, βάςει των διατάξεων του άρκρου 8 του 
Ν. 4014/2011 (Αϋ/209). 

 Στθν επιςτθμονικι ζρευνα ςτουσ αντίςτοιχουσ τομείσ. 
 Στθν ενθμζρωςθ των επιςκεπτϊν. 

Απαγορεφονται: 
 Οι εργαςίεσ δόμθςθσ και ειδικότερα θ ανζγερςθ οποιαςδιποτε μόνιμθσ ι προςωρινισ 

καταςκευισ που δεν ςχετίηεται άμεςα με τθν προςταςία και διατιρθςι τουσ, τθν 
επιςτθμονικι παρακολοφκθςθ τθσ κατάςταςθσ διατιρθςισ τουσ και τθν περιβαλλοντικι 
ενθμζρωςθ των επιςκεπτϊν. 

 Θ διάνοιξθ οδικοφ δικτφου. 
 Οι εκχερςϊςεισ τθσ φυςικισ βλάςτθςθσ. Επιτρζπονται κατ’ εξαίρεςθ οι παρεμβάςεισ που 

αποςκοποφν ςτθν αποκατάςταςθ ι/και ςτθ διαχείριςθ των υγρότοπων, ςτο πλαίςιο 
εφαρμογισ εγκεκριμζνων διαχειριςτικϊν ςχεδίων. 
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 Οι αποξθράνςεισ και τα αποςτραγγιςτικά ζργα. 
 Οι επιχωματϊςεισ. 
 Θ απόρριψθ ςτερεϊν και υγρϊν αποβλιτων. 
 Θ ειςαγωγι ξενικϊν ειδϊν πανίδασ και χλωρίδασ. 
 Οι εξορφξεισ αδρανϊν και άλλων υλικϊν. 
 Θ επζκταςθ των καλλιεργειϊν. 
 Θ βόςκθςθ, εκτόσ αν από ειδικι μελζτθ, προκφπτει ότι ςχετίηεται με τθ διατιρθςθ και 

οικολογικι διαχείριςθ του υγροτόπου. 
 Θ αλιεία και οι ιχκυοκαλλιζργειεσ. 
 Οι αμμολθψίεσ εκτόσ αν από ειδικι μελζτθ, προκφπτει ότι ςχετίηονται με τθ διαχείριςθ 

του υγροτόπου. 
 Θ ςυλλογι αμφιβίων.  
 Οι παρεμβάςεισ που προκαλοφν αλλαγι του υδρολογικοφ κακεςτϊτοσ, 

ςυμπεριλαμβανομζνων των γεωτριςεων και τθσ άντλθςθσ υδάτων, εκτόσ αν 
αποςκοποφν ςτθ διατιρθςθ του υγροτόπου. 

 Οι παρεμβάςεισ που αλλοιϊνουν το τοπίο. 
 
Από τισ παραπάνω απαγορεφςεισ εξαιροφνται τα ζργα τα οποία χαρακτθρίηονται ωσ εκνικισ 
άμυνασ. 

Γενικζσ Διατάξεισ: 
 Οι υφιςτάμενεσ καλλιεργοφμενεσ εκτάςεισ διατθροφν τθ χριςθ τουσ: υπό τθν 

προχπόκεςθ ότι οι εκάςτοτε καλλιεργθτζσ αυτϊν αποδεδειγμζνα χρθςιμοποιοφν φιλικά 
προσ το περιβάλλον λιπάςματα και φυτοφάρμακα, τα οποία είναι εγκεκριμζνα από τισ 
αρμόδιεσ υπθρεςίεσ του Υπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων. 

 Δεν επιτρζπεται θ επζκταςθ των καλλιεργοφμενων εκτάςεων μετά τθ δθμοςίευςθ του 
παρόντοσ. 

 Θ πρόςβαςθ ςτισ καλλιεργοφμενεσ εκτάςεισ επιτρζπεται μόνο από τισ υφιςτάμενεσ 
αγροτικζσ οδοφσ. 

 Θ αντιμετϊπιςθ εξάρςεων των πλθκυςμϊν κουνουπιϊν ι άλλων εντόμων πρζπει να 
γίνεται με εγκεκριμζνα βιολογικά ςκευάςματα. Αν θ αντιμετϊπιςθ με τα παραπάνω 
ςκευάςματα δεν είναι επαρκισ και ςυντρζχουν εξαιρετικοί λόγοι προςταςίασ τθσ 
δθμόςιασ υγείασ, που τεκμθριϊνονται με ειδικι μελζτθ που εκπονείται από τθν αρμόδια 
υπθρεςία ι οποιονδιποτε ενδιαφερόμενο, είναι δυνατόν να επιτρζπονται εντόσ των 
ορίων των μικρϊν νθςιωτικϊν υγροτόπων και περιμετρικά αυτϊν, ςε απόςταςθ που 
κακορίηεται κατά περίπτωςθ από τθν μελζτθ, ψεκαςμοί με άλλα ςκευάςματα. Οι 
ψεκαςμοί επιτρζπονται μετά από ζγκριςθ τθσ αρμόδιασ Διεφκυνςθσ του Υπουργείου 
Υγείασ για το είδοσ του φαρμάκου. Ο τρόποσ και θ ςυχνότθτα των ψεκαςμϊν προκφπτει 
από τθν μελζτθ. 

 Για κάκε ζργο ι δραςτθριότθτα που εγκρίνεται  εκτόσ των ορίων ενόσ μικροφ νθςιωτικοφ 
υγροτόπου και ενδζχεται λόγω του είδουσ του (π.χ. βιολογικόσ κακοριςμόσ, ΧΥΤΥ, 
υδρογεωτριςεισ) να επθρεάςει τον ίδιο ι τθ λεκάνθ απορροισ του, προβλζπονται 
υποχρεωτικά ςτθν εγκριτικι απόφαςθ ειδικοί περιβαλλοντικοί όροι για τθν προςταςία 
τουσ. Για ζργα και δραςτθριότθτεσ τθσ κατθγορίασ Β τθσ παρ. 1 του άρκρου 1 του Ν. 
4014/2011 (Αϋ/209) οι ανωτζρω ειδικοί περιβαλλοντικοί όροι προςτίκενται ςτισ 
Ρρότυπεσ Ρεριβαλλοντικζσ Δεςμεφςεισ του ζργου ι τθσ δραςτθριότθτασ.  

 Θ καταςκευι ςτεγανϊν βόκρων επιτρζπεται μόνον εκτόσ τθσ πλθμμυρικισ λεκάνθσ των 
υγροτόπων και ςε απόςταςθ τουλάχιςτον πενιντα (50) μζτρων από το όριο τουσ. Εντόσ 
τριετίασ από τθν ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ, καταςκευάηονται, βελτιϊνονται ι 
εκςυγχρονίηονται με ευκφνθ των κατά περίπτωςθ αρμόδιων υπθρεςιϊν τθσ 
αυτοδιοίκθςθσ τα αποχετευτικά δίκτυα εντόσ των μικρϊν νθςιωτικϊν υγροτόπων. 
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Πςον αφορά ςτα ρζματα, και μετά από αξιολόγθςθ των κυριτζρων, ορίηεται ηϊνθ πλάτουσ 

25μ. εκατζρωκεν τθσ κοίτθσ τουσ. Για τα τμιματα των παραπάνω ρεμάτων που βρίςκονται 

εντόσ των ορίων των οικιςμϊν απαιτείται υποχρεωτικά θ οριοκζτθςι τουσ (αναλυτικότερα βλ. 

επόμενο Κεφάλαιο), με κατά προτεραιότθτα τουσ οικιςμοφσ που προτείνονται για 

πολεοδόμθςθ αλλά και για τισ περιοχζσ επεκτάςεων. Επιπλζον, και με βάςθ τισ κατευκφνςεισ 

 Αν από δθμόςιο ι ιδιωτικό ζργο, του οποίου θ καταςκευι κρίνεται ωσ εκνικισ άμυνασ, 
κατά τθν παρ. 4 του άρκρου 2 του Ρ.Δ. τθσ 12.6.2012 (ΦΕΚ 229/ΑΑΡ) προκαλείται 
υποβάκμιςθ του υγρότοπου, επιβάλλονται ειδικοί περιβαλλοντικοί όροι κατά το 
ςχεδιαςμό του ζργου που διαςφαλίηουν τθν προςταςία και τθ διατιρθςι του, με 
αντίςτοιχθ τροποποίθςθ των χαρακτθριςτικϊν του ζργου. 

 Πλεσ οι ειδικζσ μελζτεσ που προβλζπονται ςτισ ανωτζρω διατάξεισ, εκπονοφνται με 
ευκφνθ των αρμοδίων κατά περίπτωςθ υπθρεςιϊν, οι οποίεσ κακορίηουν τισ 
προδιαγραφζσ τουσ και εγκρίνονται με απόφαςθ του Ρροϊςταμζνου τθσ αντίςτοιχθσ 
κατά περίπτωςθ Διεφκυνςθσ τθσ οικείασ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ. 

Ειδικζσ Διατάξεισ: 
 Για τθν προςταςία και διαχείριςθ των υπόγειων και επιφανειακϊν υδάτων των μικρϊν 

νθςιωτικϊν υγροτόπων, ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτα άρκρα 2 και 3 του Ρ.Δ. τθσ 
12.6.2012 (ΦΕΚ 229/ΑΑΡ), κακϊσ και οι ρυκμίςεισ που απορρζουν από τισ διατάξεισ του 
Ν. 3199/2003 (Αϋ/280) «Ρροςταςία και διαχείριςθ των υδάτων – Εναρμόνιςθ με τθν 
Οδθγία 2000/60/ΕΚ». 

 Στουσ μικροφσ νθςιωτικοφσ υγροτόπουσ που εμπίπτουν ςε προςτατευόμενεσ περιοχζσ 
που διζπονται από ειδικζσ ρυκμίςεισ και όρουσ προςταςίασ κατά τισ διατάξεισ του Ν. 
1650/1986 (Αϋ/160) ι του Ν. 3937/2011 (Αϋ/60), εφαρμόηονται οι ρυκμίςεισ εκείνεσ ωσ 
ειδικότερεσ. 

 Για τουσ μικροφσ νθςιωτικοφσ υγροτόπουσ του δικτφου Natura 2000 που δεν εμπίπτουν 
ςε περιοχζσ τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 4 του Ρ.Δ. τθσ 12.6.2012 (ΦΕΚ 229/ΑΑΡ)  και 
αποτελοφν Ηϊνθ Ειδικισ Διατιρθςθσ, ιςχφουν οι διατάξεισ των άρκρων 2 και 3 του Ρ.Δ. 
τθσ 12.6.2012 (ΦΕΚ 229/ΑΑΡ), μζχρι τθ κζςπιςθ ειδικότερων ρυκμίςεων, κατ’ εφαρμογι 
του Ν. 3937/2011 (Αϋ/60) και του Ν. 3199/2003 (Αϋ/280). 
Για τουσ μικροφσ νθςιωτικοφσ υγροτόπουσ του δικτφου Natura 2000 που δεν εμπίπτουν 
ςε περιοχζσ τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 4 του Ρ.Δ. τθσ 12.6.2012 (ΦΕΚ 229/ΑΑΡ)  και 
αποτελοφν Ηϊνθ Ειδικισ Ρροςταςίασ για τθν ορνικοπανίδα, ιςχφουν οι διατάξεισ των 
άρκρων 2 και 3 του Ρ.Δ. τθσ 12.6.2012 (ΦΕΚ 229/ΑΑΡ), εκτόσ αν ορίηεται διαφορετικά 
από τισ διατάξεισ τθσ κοινισ υπουργικισ απόφαςθσ 37338/2010 (Βϋ/1495) όπωσ ιςχφει, 
μζχρι τθ κζςπιςθ ειδικότερων ρυκμίςεων κατ’ εφαρμογι του Ν. 3937/2011 (Αϋ/60) και 
του Ν. 3199/2003 (Αϋ/280). 
 

Μεταβατικζσ Διατάξεισ: 
 Οικοδομικζσ άδειεσ που ζχουν εκδοκεί μζχρι τθ δθμοςίευςθ του Ρ.Δ. τθσ 12.6.2012 (ΦΕΚ 

229/ΑΑΡ)  εκτελοφνται όπωσ εκδόκθκαν, θ επζμβαςθ όμωσ επιτρζπεται μόνο ςτο εντόσ 
του περιγράμματοσ τθσ οικοδομισ τμιμα κακϊσ και ςτουσ χϊρουσ που είναι απολφτωσ 
αναγκαίοι για τθν πρόςβαςθ και τθν προςταςία του κτιρίου (π.χ. περίφραξθ, δίοδοι 
πρόςβαςθσ). 

 Επιτρζπεται θ ανακεϊρθςθ ι θ ζκδοςθ νζασ οικοδομικισ άδειασ για μεταβολζσ ι 
προςκικεσ ςε υφιςτάμενο κτίριο εφόςον δεν επζρχεται αφξθςθ τθσ κάλυψθσ ι του 
όγκου του». 
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τθσ "Μελζτθσ Γεωλογικισ Καταλλθλότθτασ", απαιτείται και "Αντιπλθμμυρικι Μελζτθ" για 

οριςμζνα από τα προτεινόμενα προσ πολεοδόμθςθ τμιματα.  

 

Ρριν οποιαδιποτε παρζμβαςθ ςε κάποιο υδατόρεμα προτείνεται θ μελζτθ τθσ ςυνολικισ 

λεκάνθσ απορροισ, τθν οποία διαρρζει το εν λόγω υδατόρεμα, ζτςι ϊςτε να γίνει γνωςτό και 

να λθφκεί υπόψθ κάκε χαρακτθριςτικό τθσ λεκάνθσ, θ γνϊςθ και θ χριςθ του οποίου κα 

ςυμβάλει ςτθν προςταςία του. Οι παράμετροι και οι κανόνεσ που προτείνεται να 

χαρακτθρίηουν και να κακοδθγοφν κάκε ενζργεια παρζμβαςθσ ςτα φυςικά αυτά 

οικοςυςτιματα είναι:  

 Θ διατιρθςθ τθσ φυςικισ κατάςταςθσ των υδατορεμάτων 

 Θ διαςφάλιςθ του κοινόχρθςτου χαρακτιρα τουσ 

 Θ οριοκζτθςθ των υδατορεμάτων 

 Ο κακοριςμόσ επιπλζον ηωνϊν προςταςίασ εκατζρωκεν των οριογραμμϊν, ςε 

περίπτωςθ πολεοδόμθςθσ, ςτα πλαίςια τθσ φυςικισ προςταςίασ του ρζματοσ αλλά 

και τθσ αντιπλθμμυρικισ κωράκιςθσ τθσ περιοχισ. 

 Θ χριςθ φυςικϊν υλικϊν ςτα ζργα διευκζτθςθσ 

 Σε κάκε παρζμβαςθ να λαμβάνεται υπόψθ ότι τα υδατορζματα ςυνιςτοφν δυναμικά 

ςτοιχεία, που μεταβάλλονται ςτο χρόνο και γι’αυτό δε κα πρζπει να αντιμετωπίηονται 

ςτατικά 

 

Για τισ περιοχζσ προςταςίασ των υδατορεμάτων: 

 

Σε κάκε περίπτωςθ είναι ςε ιςχφ οι κείμενεσ διατάξεισ περί ρεμάτων ενϊ οι περιοριςμοί τθσ 

ωσ άνω ηϊνθσ προςταςίασ, παφουν να ιςχφουν μετά τθν οριοκζτθςθ μζροφσ ι τμιματοσ των 

ρεμάτων. 

 

Θ  Ρ.Ε.Ρ. 4  « Υδατορζματα-Υγρότοποι», παρουςιάηεται ςτο Χάρτθ Ρ.2, κλίμακασ 1:25.000. 

 

Απαγορεφονται: 
 Θ δόμθςθ 
 Οι εργαςίεσ αμμολθψιϊν, αποξθράνςεων και εκχερςϊςεων 
 Οι περιφράξεισ και οι διαμορφϊςεισ του εδάφουσ που εμποδίηουν τθν ροι του νεροφ 

ενϊ τυχόν ζργα υποδομισ (δρόμοι, γζφυρεσ) λαμβάνουν υπόψθ τθν μζγιςτθ 
πλθμμυρικι παροχι 50ετίασ. 

 Θ διαμόρφωςθ και μετατροπι ρεμάτων ςε οδοφσ κάκε κατθγορίασ κακϊσ και θ κακ’ 
οιονδιποτε τρόπο καταςκευι ι αλλοίωςθ τθσ φυςικισ μορφισ των ρεμάτων. 
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Π.2.4.1.7. Περιοχι Ειδικισ Προςταςίασ (Π.Ε.Π.) 5 – «Σοπίο» 
 

Θ ΡΕΡ 5 αφορά ςτισ περιοχζσ προςτατευόμενου τοπίου φυςικοφ κάλλουσ που εντοπίηονται 

εντόσ των διοικθτικϊν ορίων των Δ.Ε. Κιςάμου και Μθκφμνθσ και ςυγκεκριμζνα: 

 «Ρολλυρινια» (ΑΤ 6010033, ςυνολικισ ζκταςθσ 449.97 ha): ςτο κεντρικό και 

ανατολικό τμιμα τμιμα τθσ Δ.Ε. Κιςάμου, κακϊσ και ςε περιοχι εκατζρωκεν του 

φαραγγίου Σθρικαρίου, λίγο νοτιότερα τθσ Ρολυρρινιασ, το οποίο εκτιμικθκε από 

τθν ομάδα μελζτθσ ότι πρόκειται για τοπίο ςθμαντικοφ φυςικοφ κάλλουσ το οποίο 

χρειάηεται να προφυλαχκεί και να προςτατευκεί. 

 «όκκα» (AT6011009, ςυνολικισ ζκταςθσ 385.24Ha): εντοπίηεται ςτο κεντρικό και 

ανατολικό τμιμα τμιμα τθσ Δ.Ε. Μθκφμνθσ, το οποίο εκτιμικθκε από τθν ομάδα 

μελζτθσ ότι πρόκειται για τοπίο ςθμαντικοφ φυςικοφ κάλλουσ το οποίο χρειάηεται να 

προφυλαχκεί και να προςτατευκεί. Θ εν λόγω περιοχι ζχει χαρακτθριςκεί και 

προςτατευόμενοσ βιότοποσ κατά Corine με κωδικό AB6080049 και ςυνολικι ζκταςθ 

317,10 Ha. Σθμειϊνεται επίςθσ ότι εφαπτόμενα τθσ περιοχισ υπάρχει ο κθρυγμζνοσ 

αρχαιολογικόσ χϊροσ τθσ όκκασ, όπωσ οριοκετικθκε με το ΦΔΚ 137/ΑΑΠ/7-6-2011. 

 «Τοπολιανό φαράγγι και περιοχι Μαλάκυρου» (A00050036, ςυνολικισ ζκταςθσ 

1.167,85Ha) και «Τοπόλια» (AΒ6080048, ςυνολικισ ζκταςθσ 382,24Ha) ςτο νότιο 

τμιμα τθσ Δ.Ε. Μθκφμνθσ.  

Επιτρζπονται: 
 Θ διενζργεια αρχαιολογικϊν αναςκαφϊν, ερευνϊν κακϊσ και θ ςυντιρθςθ πολιτιςτικϊν 

μνθμείων και κθςαυρϊν, όπωσ προβλζπει ο νόμοσ 5351/32. 
 Θ ανάπτυξθ γεωργοκτθνοτροφικϊν βιοτεχνιϊν επιτρζπονται μετά τθν εκπόνθςθ Μ.Ρ.Ε. 
 Γεωργικζσ αποκικεσ ςυνολικισ δόμθςθσ ζωσ 50μ.  
 Κτθνοτροφικζσ μονάδεσ μικρότερεσ των 10 ιςοδφναμων ηϊων όςον αφορά βοοειδι και 

άνω των 2 ιςοδφναμων ηϊων όςον αφορά αιγοπρόβατα. 
 Κτθνοτροφικά ςτζγαςτρα για τθν προςωρινι παραμονι των ηϊων ελεφκερθσ βοςκισ. 
 Θ εκτζλεςθ ζργων και εργαςιϊν που αποςκοποφν ςτθ βελτίωςθ, διατιρθςθ, διαχείριςθ 

ι/και αποκατάςταςθ των χαρακτθριςτικϊν του οικοςυςτιματοσ.   
 Θ θμεριςια επίςκεψθ με ςκοπό τθν περιβαλλοντικι εκπαίδευςθ, τθν παρατιρθςθ τθσ 

φφςθσ, και τθν αναψυχι, κακϊσ επίςθσ και θ εγκατάςταςθ και ςυντιρθςθ ελαφριάσ 
υποδομισ και θ ςυντιρθςθ τθσ υφιςτάμενθσ, για τθν εξυπθρζτθςθ των παραπάνω 
δραςτθριοτιτων, μόνο ςε κζςεισ που κα υποδειχκοφν από το φορζα διαχείριςθσ, 
κατόπιν μελζτθσ και μετά από ζγκριςθ των αρμόδιων υπθρεςιϊν . 

 Θ άςκθςθ τθσ γεωργικισ δραςτθριότθτασ ςτισ νόμιμα υφιςτάμενεσ γεωργικζσ εκτάςεισ. 
Ελζγχεται θ χριςθ λιπαςμάτων και φυτοφαρμάκων με εφαρμογι Νομαρχιακϊν 
Αποφάςεων 

 Θ κιρα όπωσ αςκείται ςιμερα πλθν των οριςκζντων με ςχετικζσ αποφάςεισ των 
αρμοδίων δαςικϊν αρχϊν περιοχϊν απαγόρευςθσ τθσ κιρασ όπωσ και των περιοχϊν 
που κα οριςτοφν ςτο μζλλον από τισ ίδιεσ αρμόδιεσ αρχζσ 

 Θ βόςκθςθ όπωσ αςκείται ςιμερα χωρίσ παραπζρα επεμβάςεισ. 
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 Οι ενζργειεσ και οι παρεμβάςεισ που ζχουν ςκοπό τθ διαχείριςθ και προςταςία των 
τφπων οικοτόπων, ειδϊν πανίδασ και χλωρίδασ. 

 Θ διενζργεια ερευνϊν, γεωλογικϊν, εδαφολογικϊν, οικολογικϊν, βοτανολογικϊν, 
χλωριδικϊν, καταγραφϊν πανίδασ και χλωρίδασ γενικά, διενζργεια μετριςεων 
ποιότθτασ υδάτων, εδάφουσ και αζρα. 

 Τα ζργα ερμθνείασ του περιβάλλοντοσ (μονοπάτια, παρατθρθτιρια και θ ςιμανςι τουσ) 
και θ ςυντιρθςι τουσ από δθμόςιεσ υπθρεςίεσ, φυςικά και νομικά πρόςωπα ιδιωτικοφ 
και δθμοςίου δικαίου ςφμφωνα με το Σχζδιο Διαχείριςθσ (όταν αυτό καταρτιςτεί) και με 
ςτόχο τθ διαχείριςθ, φφλαξθ και ανάδειξθ τθσ περιοχισ.  

 Θ διζλευςθ δικτφων Ο.Κ.Ω,, μικρζσ υδατοδεξαμενζσ και αντλιοςτάςια, κακϊσ και θ 
καταςκευι νζων μονοπατιϊν και ζργων δαςικισ αναψυχισ. Θ καταςκευι των ζργων 
αυτϊν κα επιτρζπονται μόνο μετά από περιβαλλοντικι μελζτθ με ειδικοφσ όρουσ για τον 
τρόπο καταςκευισ των και χωρίσ να απαιτείται θ διάνοιξθ νζων οδϊν. 

 Θ λειτουργία υφιςτάμενων αντλθτικϊν εγκαταςτάςεων και φρεατίων. 
 Πςον αφορά τθν δόμθςθ, επιτρζπονται μόνο: αναψυκτιρια, ςτακμοί ενθμζρωςθσ-

πλθροφόρθςθσ, παρατθρθτιρια 
 Θ διάνοιξθ νζων οδϊν ι  θ ςυντιρθςθ ςτουσ υπάρχοντεσ δρόμουσ και θ διάνοιξθ νζων 

μετά τθν ζγκριςθ περιβαλλοντικϊν όρων 

Απαγορεφονται: 
 Οι εγκαταςτάςεισ ΑΡΕ 
 Θ λειτουργία και δθμιουργία νζων Χϊρων Υγειονομικισ Ταφισ Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ), 

Χϊρων Διάκεςθσ Απορριμμάτων (ΧΔΑ) κακϊσ και Χϊρων Ανεξζλεγκτθσ Διάκεςθσ 
Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ)  

 Θ ανεξζλεγκτθ απόρριψθ οποιουδιποτε είδουσ απορριμμάτων. 
 Θ ειςαγωγι ειδϊν χλωρίδασ και πανίδασ, και γενικά οι φυτεφςεισ, ςτθν περιοχι 

προςταςίασ τθσ φφςθσ, εκτόσ και αν αποτελοφν ςτοιχείο διαχειριςτικισ παρζμβαςθσ, 
οπότε κα ιςχφουν οι ςχετικζσ προχποκζςεισ.  

 Θ δόμθςθ ςε εκτόσ ςχεδίου περιοχζσ και ςε απόςταςθ μικρότερθ των 50 μζτρων από το 
άνω χείλοσ των πρανϊν των φαραγγιϊν για τθν διατιρθςθ τθσ κορυφογραμμισ. 

 Οι εργαςίεσ αμμολθψιϊν, αποξθράνςεων και εκχερςϊςεων. 
 Θ ίδρυςθ τουριςτικϊν εγκαταςτάςεων ςε εκτόσ ςχεδίου περιοχζσ, κακϊσ και θ 

περαιτζρω ανάπτυξθ λοιπϊν δραςτθριοτιτων αναψυχισ που κα οδθγιςουν ςτθν 
υποβάκμιςθ αυτϊν. 

 Θ περαιτζρω επζκταςθ τυχόν υφιςτάμενων γεωργικϊν δραςτθριοτιτων κακϊσ και θ 
εντατικοποίθςθ τθσ κτθνοτροφικισ δραςτθριότθτασ.  

 Θ επζκταςθ των ορίων οικιςμϊν και των ςχεδίων πόλεων προσ τθν περιοχι. 
 Θ διάχυςθ αςτικϊν και γεωργικϊν αποβλιτων, αποτρζποντασ με τον τρόπο αυτό τθν 

αλλαγι τθσ ποιότθτασ του νεροφ εξαιτίασ τθσ ρφπανςθσ. 
 Θ εξορυκτικι δραςτθριότθτα 
 Θ καταςκευι ζργων αποςτράγγιςθσ, θ διάνοιξθ τάφρων και καναλιϊν εκτόσ αν πρόκειται 

για ζργα που κα αφοροφν αποκλειςτικά τθν προςταςία και διαχείριςθ των υγροτοπικϊν 
οικοςυςτθμάτων. 

 Θ καταςκευι κερμοκθπίων. 
 Θ δθμιουργία χϊρων διάκεςθσ απορριμμάτων οποιαςδιποτε μορφισ. 
 Θ χωροκζτθςθ εγκαταςτάςεων ΑΡΕ 
 Θ τοποκζτθςθ διαφθμιςτικϊν πινακίδων, πλθν εκείνων που ενθμερϊνουν τον επιςκζπτθ 

για τθν περιοχι ι προωκοφν τισ ιπιεσ φυςιολατρικζσ δραςτθριότθτεσ. 
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Τζλοσ, ςτθν κατεφκυνςθ ανάδειξθσ του εξωοικιςτικοφ χϊρου εντάςςεται και το προτεινόμενο 

δίκτυο «Διαδρομϊν Ρεριήγηςησ», το οποίο αποςκοπεί ςτθ χάραξθ και το χαρακτθριςμό 

διαδρομϊν και μονοπατιϊν φυςικισ και πολιτιςμικισ αξίασ, κακϊσ και διαδρομϊν 

περιιγθςθσ ςτο φυςικό περιβάλλον. Μζςα από τθν ανάπτυξθ των μονοπατιϊν επιδιϊκεται θ 

καλφτερθ τουριςτικι αξιοποίθςθ και ανάδειξθ των πολιτιςτικϊν μνθμείων τθσ υπαίκρου. 

Ρρόκειται για περιοχζσ που καταγράφονται ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ μελζτθσ ωσ αξιόλογα 

τοπία και αναδεικνφονται μζςα από ζνα δίκτυο πόλων και διαδρομϊν που ςυνδυάηουν τθν 

αναψυχι με τθν γνϊςθ, μζςα ςε ζνα αξιόλογο φυςικό και ανκρωπογενζσ περιβάλλον 

(Ακρωτιρι Γραμβοφςασ, Φαλάςαρνα, Καλυβιανι, Καςτζλι, μονοπάτι Ε4, Ρολυρρινια, 

Τοπολιακό Φαράγγι, Τοπόλια, Κομόλικοι Ροταμίδασ, όκκα, Δραπανιάσ, Νωπιγεια). Άλλωςτε, 

ςφμφωνα με τθν εγκεκριμζνθ "Ανακεϊρθςθ του Περιφερειακοφ Χωροταξικοφ Πλαιςίου τθσ 

Περιφζρειασ Κριτθσ (ΦΕΚ 260/ΑΑΠ/2017)", το ευρωπαϊκό περιπατθτικό μονοπάτι Ε4 

αξιολογείται ωσ πόλοσ ζλξθσ διεκνοφσ εμβζλειασ και ενοποιθτικό ςτοιχείο μεταξφ των 

οικιςτικϊν πόλων πολυδραςτθριοτιτων (μεταξφ των οποίων και το Καςτζλι Κιςάμου). 

Το ςφνολο των μονοπατιϊν ςυνιςτοφν μια πεηοπορικι διαδρομι με ςτοιχεία πολιτιςμοφ, 

μνιμθσ, αρχαιολογικοφ ενδιαφζροντοσ, αρχιτεκτονικισ, αιςκθτικισ αξίασ και ανάδειξθσ του 

φυςικοφ και αγροτικοφ χαρακτιρα. Επιδιϊκεται θ διαςφνδεςθ των αξιόλογων ςτοιχείων του 

φυςικοφ και πολιτιςτικοφ περιβάλλοντόσ με παράλλθλο ςτόχο τθν καλφτερθ τουριςτικι 

αξιοποίθςθ και ανάδειξθ των πολιτιςτικϊν μνθμείων τθσ υπαίκρου. Οι εν λόγω διαδρομζσ 

περιιγθςθσ υλοποιοφν ςτθν ουςία το κεματικό δίκτυο πολιτιςμοφ και τουριςτικισ ανάπτυξθσ 

όπωσ διατυπϊνεται ςτο πλαίςιο των βαςικϊν αρχϊν του μοντζλου χωρικισ οργάνωςθσ. Οι 

διαδρομζσ, προτείνεται να χαραχκοφν από «Ειδικι Μελζτθ Σθματοδότθςθσ Μονοπατιϊν», θ 

οποία κα εκπονθκεί από εξειδικευμζνθ ομάδα μονοπατολόγων. Επιςθμαίνεται ότι, τα 

υπάρχοντα μονοπάτια κα είναι προςβάςιμα ςτουσ περιπατθτζσ, κα διατθροφνται και κα 

επιςκευάηονται με παραδοςιακό τρόπο.  

 

Θ Ρ.Ε.Ρ. 5 «Τοπίο», παρουςιάηεται ςτο Χάρτθ Ρ.2, κλίμακασ 1:25.000. 
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Ρ.2.4.2 Ρεριοχι Ελζγχου & Ρεριοριςμοφ τθσ Δόμθςθσ (Ρ.Ε.Ρ.Δ.)5 

 
Π.2.4.2.1 Περιοχι Ελζγχου & Περιοριςμοφ Δόμθςθσ (Π.Ε.Π.Δ.) 1 – «Γεωργικι Γθ- Ιπια και 

Αγροτουριςτικι Ανάπτυξθ» 

 

Αφορά τθν ευρφτερθ περιοχι του Ρλατάνου και του οικιςτικοφ ςυμπλζγματοσ τθσ Τ.Κ. 

Γραμβοφςασ αλλά και ςτο νότιο άκρο τθσ ΡΕΡ 2α – Natura, μεταξφ των ορίων του οικιςμοφ 

τθσ Καλυβιανισ, τθσ ΡΕΡ ακτϊν 3α (Ραραλία Βιγλιά), του κθρυγμζνου αρχαιολογικοφ χϊρου 

και του ορίου του οικιςμοφ Μετοχίου. 

Θ πρόταςθ κακοριςμοφ τθσ ΡΕΡΔ 1, εντάςςεται ςτισ προκζςεισ τθσ παροφςασ μελζτθσ για 

ενίςχυςθ και προςταςία των πραγματικϊν παραγωγικϊν εκτάςεων - δραςτθριοτιτων (π.χ. 

ελαιϊνεσ, κερμοκιπια) τθσ περιοχισ ςε ςυνδυαςμό με τθν ιπια τουριςτικι δραςτθριότθτα. 

Σε αυτι τθν κατεφκυνςθ αξιολογείται πολφ κετικά θ φπαρξθ τθσ παραλίασ και του 

αρχαιολογικοφ χϊρου τθσ Φαλάςαρνασ, του ακρωτθρίου τθσ Γραμβοφςασ και του δυτικοφ 

Κόλπου Κιςάμου.  

Επιδιϊκεται, μεταξφ άλλων, να καλυφκοφν οι ανάγκεσ ςε φιλοξενία επιςκεπτϊν τθσ 

ευρφτερθσ περιοχισ, ϊςτε να ελζγχεται και να οργανϊνεται θ τουριςτικι ανάπτυξθ με όρουσ 

που να ςυνάδουν με τον χαρακτιρα των περιοχϊν προςταςίασ που τθν περικλείουν. Στθν 

περιοχι αυτι αποτρζπονται οι αναπτφξεισ μαηικϊν μορφϊν τουριςμοφ και επιλζγεται ωσ 

πρότυπο εξζλιξθσ τθσ τουριςτικισ δραςτθριότθτασ οι ιπιεσ μορφζσ πολυκεματικοφ 

τουριςμοφ, εναλλακτικοφ και ποιοτικά αναβακμιςμζνου τφπου. 

 

Για τισ περιοχζσ που εντάςςονται ςτθν ΡΕΡΔ 1 κακορίηονται τα εξισ: 

                                                 
5
 Στισ περιοχζσ που κακορίηονται ωσ ΡΕΡΔ εξαιροφνται εκτάςεισ που εμπίπτουν εντόσ υφιςτάμενων οικιςμϊν 

κακϊσ και των επεκτάςεϊν τουσ και νζων εντάξεων, όπωσ προτείνονται ςτθν παροφςα μελζτθ. Επιπλζον, ςτθν 
περίπτωςθ που οι χριςεισ γθσ και οι όροι και περιοριςμοί δόμθςθσ που προτείνονται ςτισ Ρ.Ε.Ρ.Δ. είναι 
αυςτθρότεροι ωσ προσ τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ (φυςικό & πολιτιςτικό) από αυτοφσ που προτείνονται 
ςτισ παραπάνω Ρ.Ε.Ρ., τότε ιςχφουν οι χριςεισ και όροι και περιοριςμοί δόμθςθσ που προτείνονται για τισ 
Ρ.Ε.Ρ.Δ.. 

 

Επιτρεπόμενεσ χριςεισ γθσ: 
 Γεωργικζσ αποκικεσ μζχρι 50 μ2, Δεξαμενζσ, κερμοκιπια 
 Ρροωκθτικά αντλιοςτάςια - υδατοδεξαμενζσ- Δθμοτικζσ ι Δθμόςιεσ γεωτριςεισ. 
 Εγκαταςτάςεισ δικτφων - τεχνικζσ υποδομζσ που αφοροφν μόνο ςτθ διατιρθςθ, 

ανάδειξθ και αναβάκμιςθ του αγροτικοφ χϊρου. 
 Συςτιματα Α.Ρ.Ε. για εξυπθρζτθςθ των παραπάνω επιτρεπομζνων χριςεων 
 Κατοικία 
 Εςτιατόρια  
 Αναψυκτιρια  
 Τουριςτικζσ εγκαταςτάςεισ αγροτουριςμοφ που ακολουκοφν τισ προδιαγραφζσ ΕΛΟΤ 
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Στθν ΡΕΡΔ 1 εντάςςεται, όπωσ προαναφζρκθκε, και θ περιοχι των κερμοκθπίων ςτθ 

Φαλάςαρνα. Για τθν περιοχι αυτι, όπωσ αποτυπϊνεται ςτον ςχετικό Χάρτθ Ρ.2, ωσ περιοχι 

"δυναμικϊν καλλιεργειϊν υπό κάλυψθ" (Ι και ΙΙ) και δεδομζνου ότι αξιολογείται ωσ 

κορεςμζνθ τόςο ςε επίπεδο εκμετάλλευςθσ και επιβάρυνςθσ εδαφϊν και υπεδάφουσ όςο και 

ςε επίπεδο αιςκθτικισ τοπίου, διατυπϊνονται τα κάτωκι μζτρα ειδικισ προςταςίασ, 

ςυμβαδίηοντασ και με τισ κατευκφνςεισ τθσ κεςμοκετθμζνθσ "Ανακεϊρθςθσ του 

Περιφερειακοφ Χωροταξικοφ Πλαιςίου τθσ Περιφζρειασ Κριτθσ (ΦΕΚ 260/ΑΑΠ/2017)": 

 Κάκε εκμετάλλευςθ υποχρεοφται ςτθν καταςκευι ςυςτιματοσ απορροισ όμβριων από τισ 

ςτζγεσ των κερμοκθπίων ςε ομβροδεξαμενζσ και τθν επαναχρθςιμοποίθςι του. 

 Σε κάκε κερμοκθπιακι εκμετάλλευςθ δθμιουργείται ηϊνθ φφτευςθσ πλάτουσ δφο (2) 

μζτρων προσ βορά ,με ενδθμικά φυτά τθσ περιοχισ. 

ΡΔ.1417/2003 «Αγροτουριςμόσ - Ορολογία και γενικζσ απαιτιςεισ για τουσ Ραροχείσ 
Υπθρεςιϊν Αγροτουριςμοφ» 

 Τουριςτικζσ επιπλωμζνεσ κατοικίεσ 
 Τουριςτικζσ επιπλωμζνεσ επαφλεισ 
 Ξενοδοχείο τφπου επιπλωμζνων διαμεριςμάτων, 3*,4*και 5* 
 Ξενοδοχεία κλαςςικοφ τφπου κατθγορίασ 3*,4*και 5*. 

Προι & περιοριςμοί δόμθςθσ: 
 Τα όρια αρτιότθτασ, ειδικά για τισ τουριςτικζσ εγκαταςτάςεισ, κακορίηονται με βάςθ τα 

οριηόμενα ςτθν Ανακεϊρθςθ του Ρεριφερειακοφ Χωροταξικοφ Ρλαιςίου τθσ 
Ρεριφζρειασ Κριτθσ (ΦΕΚ 260/ΑΑΡ/2017). Ειδικότερα, ςε ότι αφορά ςτουσ όρουσ τθσ 
ςθμειακισ χωροκζτθςθσ τουριςτικϊν καταλυμάτων ςε εκτόσ ςχεδίου και εκτόσ ορίων 
οικιςμϊν περιοχζσ, ορίηονται ελάχιςτθ απαιτοφμενθ επιφάνεια γθπζδου τα δεκαπζντε 
(15) ςτρζμματα και μζγιςτθ πυκνότθτα 8, 9 και 10 κλινϊν/ςτρζμμα για ξενοδοχεία 5, 4 
και 3 αςτζρων, αντιςτοίχωσ. 

 Ειδικά για τα τουριςτικά καταλφματα επιδιϊκεται: 

 θ προςαρμογι τθσ τυπολογίασ των υφιςταμζνων καταλυμάτων ςφμφωνα με τα 
ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά των περιοχϊν και των ειδικϊν εναλλακτικϊν μορφϊν 
που τισ υποςτθρίηουν 

 θ αναβάκμιςθ και μετατροπι υφιςταμζνων ξενοδοχειακϊν καταλυμάτων ςε 
ςφνκετεσ και ολοκλθρωμζνεσ τουριςτικζσ υποδομζσ ιπιασ ανάπτυξθσ 
(οργανωμζνοι υποδοχείσ ιπιασ ανάπτυξθσ, ςφνκετα καταλφματα ιπιασ ανάπτυξθσ) 

 Επιβάλλεται θ διάςπαςθ του όγκου των κτιρίων με κριτιριο τθν ζνταξι τουσ ςτο 
φυςικό περιβάλλον μετά από γνϊμθ του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικισ 
Το μζγιςτο επιτρεπόμενο φψοσ των προσ δόμθςθ κτιρίων ορίηεται ςε 7,5μ. 
μετροφμενο από το γφρω φυςικό ι διαμορφωμζνο ζδαφοσ ςε κάκε ςθμείο των 
όψεων του κτιρίου. 

 Για τουσ λοιποφσ όρουσ και περιοριςμοφσ δόμθςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του 
ΡΔ/24-5-85 (ΦΕΚ-270/Δ/85), όπωσ ιςχφει, χωρίσ τισ προβλεπόμενεσ ς' αυτό 
παρεκκλίςεισ. 

 Δάςθ και δαςικζσ εκτάςεισ που περιλαμβάνονται ςτθν ΡΕΡΔ 1, διζπονται από τθ δαςικι 
νομοκεςία  
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 Ρροτείνεται θ μετατροπι ςυμβατικϊν καλλιεργειϊν ςε βιολογικζσ καλλιζργειεσ και θ 

ζνταξθ τουσ ςε αγροπεριβαλλοντικά προγράμματα, και ςε κάκε περίπτωςθ προτείνεται ο 

ζλεγχοσ για τθ χριςθ λιπαςμάτων και φυτοφαρμάκων. 

 Το μζγιςτο ποςοςτό κάλυψθσ των καλλιεργειϊν υπό κάλυψθ δεν μπορεί να υπερβαίνει το 

50% του ςυνόλου τθσ περιοχισ για τθν περιοχι Λ και το 20% για τθν περιοχι ΛΛ. Θ εν λόγω 

ρφκμιςθ προχποκζτει τθν ςφςταςθ Φορζα ενιαία διαχείριςθσ των εκτάςεων τθσ περιοχισ. 

 Κακορίηεται ωσ μζςθ απόςταςθ τοποκζτθςθσ των καλλιεργειϊν υπό κάλυψθ μεταξφ τουσ, 

απόςταςθ ≥10μ., τόςο για λόγουσ  μικροκλίματοσ (επαρκισ αεριςμόσ και φωτιςμόσ) όςο 

και αιςκθτικισ αναβάκμιςθσ του τοπίου. 

 

Τζλοσ, επιςθμαίνεται ότι θ εν λόγω ΡΕΡΔ εντάςςεται ςτθ ηϊνθ τθσ δυτικισ ακτισ Κριτθσ, 

όπωσ αυτι προςδιορίηεται ςτθν πρόςφατα εγκεκριμζνθ "Ανακεϊρθςθ του Περιφερειακοφ 

Χωροταξικοφ Πλαιςίου τθσ Περιφζρειασ Κριτθσ (ΦΕΚ 260/ΑΑΠ/2017)". Θ εν λόγω παράκτια 

ηϊνθ προτείνεται να αποτελζςει "ηϊνθ ιπιασ οικιςτικισ/τουριςτικισ ανάπτυξθσ, 

ποιοτικισ/περιβαλλοντικισ αναβάκμιςθσ και προςταςίασ/ανάδειξθσ πολιτιςτικϊν και 

φυςικϊν πόρων διότι διακζτει προχποκζςεισ ανάδειξθσ του τοπίου και των πλοφςιων 

φυςικϊν και πολιτιςτικϊν πόρων". 

Ειδικά, ωσ προσ τθν τουριςτικι δραςτθριότθτα, βάςει του Ρεριφερειακοφ, προωκείται:  

"θ ανάπτυξθ διαφοροποιθμζνου τουριςτικοφ προϊόντοσ υψθλϊν προδιαγραφϊν κακϊσ και 

ειδικοφ και εναλλακτικοφ τουριςμοφ (αγροτουριςμοφ, πεηοπορικοφ, πολιτιςτικοφ τουριςμοφ 

κ.λπ.), με παροχι υπθρεςιϊν που να διαφοροποιείται από το κυρίαρχο μοντζλο μαηικοφ 

τουριςμοφ ωσ προσ τουσ πόρουσ που αξιοποιοφνται, το βακμό χωρικισ ςυγκζντρωςθσ, κακϊσ 

και τθ χρονικι περίοδο ανάπτυξισ τουσ. Σαυτόχρονα, προωκείται θ προςταςία και ανάδειξθ 

τθσ φυςικισ και τθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ και θ εξυγίανςθ τθσ υπάρχουςασ κατάςταςθσ" 

 

Θ  Ρ.Ε.Ρ.Δ. 1, παρουςιάηεται ςτο Χάρτθ Ρ.2, κλίμακασ 1:25.000. 

 

Π.2.4.2.2 Περιοχι Ελζγχου & Περιοριςμοφ Δόμθςθσ (Π.Ε.Π.Δ.) 2 – «Γεωργικι Γθ» 

 
Θ επιλογι χωροκζτθςθσ τθσ εν λόγω Ρ.Ε.Ρ.Δ., ζγινε με κριτιρια φυςικισ και χωροταξικισ 

καταλλθλότθτασ ζτςι ϊςτε: 

 Να μθ κίγονται βαςικοί περιβαλλοντικοί πόροι (π.χ. κεςμοκετθμζνα ι μθ αξιόλογα 

φυςικά τοπία, παραλίεσ, βιότοποι κλπ.).  
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 Να μθ κίγονται περιοχζσ κεςμοκετθμζνων, αλλά και μθ κεςμοκετθμζνων/ 

εντοπιςμζνων αρχαιολογικϊν χϊρων, μνθμείων αλλά και ςφνολα που αποτελοφν 

βαςικοφσ πολιτιςτικοφσ πόρουσ. 

 Να βρίςκεται ςε μικρι απόςταςθ (για λόγουσ κυρίωσ λειτουργικότθτασ) από τα ςθμεία 

όπου ςιμερα καταγράφεται θ ςχετικι δραςτθριότθτα  

 Να εξυπθρείται άμεςα τόςο από το υφιςτάμενο όςο και από το προτεινόμενο 

επαρχιακό οδικό δίκτυο. 

 Να ανταποκρίνεται ςτθ ηιτθςθ (ανάγκεσ) αλλά και να εξυπθρετεί τισ λειτουργίεσ 

ςυχνϊν χριςεων των οικιςμϊν (αποκικεσ, επαγγελματικά εργαςτιρια, ςυνεργεία, 

οικοδομικά υλικά κ.α.). 

 
Ειδικότερα, κακορίηονται δφο επιμζρουσ ΡΕΡΔ Γεωργικισ Γθσ, ωσ εξισ: 

 
I. ΡΕΡΔ 2α- Γεωργικι Γθ Ρρϊτθσ Ρροτεραιότθτασ 

 

Θ Ρ.Ε.Ρ.Δ. 2α περιλαμβάνει τθν κεντρικι και ανατολικι ενδοχϊρα Κιςάμου αλλά και τθν 

ενδοχϊρα τθσ ΔΕ Μθκφμνθσ, θ οποία δεν εμπίπτει ςτα όρια εντόσ των υφιςτάμενων 

οικιςμϊν, οφτε εντόσ των προτεινόμενων Ρεριοχϊν Ειδικισ Ρροςταςίασ (Ρ.Ε.Ρ.), όπωσ αυτζσ 

περιγράφθκαν παραπάνω. Ρρόκειται κυρίωσ για αγροτικό χϊρο του οποίου θ μορφολογία 

αφορά πεδινά και ορεινά τμιματα. Εντόσ τθσ ηϊνθσ κυρίαρχο ςτοιχείο αποτελεί θ γεωργικι 

γθ, θ οποία ςτθν πλειονότθτά τθσ αρδεφεται. Στόχοσ αποτελεί θ διατιρθςθ – προςταςία και 

ανάδειξθ των καλλιεργειϊν, κακϊσ επίςθσ και του αξιόλογου τοπίου που ςυνκζτουν 

(φυτεμζνεσ αναβακμίδεσ, ελαιϊνεσ κλπ). 

 

Επιτρεπόμενεσ χριςεισ γθσ: 
 Γεωργικζσ Αποκικεσ με μζγιςτθ κάλυψθ οικοδομιματοσ 50τ.μ., μζγιςτο φψοσ 4μ 
 Γεωργοκτθνοτροφικά, γεωργοπτθνοτροφικά κτίρια, ςτζγαςτρα ςφαγισ,  

ποιμνιοςτάςια (από τισ χριςεισ του άρκ. 2 του Ρ.Δ. 24/31-05-1985), θ τοποκζτθςθ 
ποτίςτρων 

 Γεωργοκτθνοτροφικζσ βιοτεχνίεσ μετά τθν εκπόνθςθ Μ.Ρ.Ε. ςφμφωνα με τθν ΚΥΑ 
69269/1990 

 Μεταποιθτικζσ εγκαταςτάςεισ χαμθλισ και μζςθσ όχλθςθσ με άμεςθ ςχζςθ με τθν 
παραγωγι και τυποποίθςθ προϊόντων του πρωτογενοφσ τομζα (οινοποιεία, 
ελαιουργεία, τυροκομεία κλπ). 

 Υποδομζσ υδρολθψίασ και οι γεωτριςεισ 
 Αντλιοςτάςια μζγιςτθσ επιφάνειασ 6 m2 και φψουσ 2,5 m. 
 Κατοικία μζχρι 150 τ.μ (κφριοι χϊροι), μικροί αποκθκευτικοί χϊροι αγροτικϊν 

προϊόντων μζχρι 50 τ.μ. 
 Καταςτιματα πϊλθςθσ τοπικϊν αγροτικϊν και παραδοςιακϊν προϊόντων μζχρι 100 

τ.μ. 
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 Κοινωνικζσ Εξυπθρετιςεισ – εγκαταςτάςεισ κοινισ ωφζλειασ 
 Συςτιματα Α.Ρ.Ε. για εξυπθρζτθςθ των παραπάνω επιτρεπομζνων χριςεων 
 Αγροτουριςτικζσ εγκαταςτάςεισ που ακολουκοφν τισ προδιαγραφζσ ΕΛΟΤ 

ΡΔ.1417/2003 «Αγροτουριςμόσ - Ορολογία και γενικζσ απαιτιςεισ για τουσ 
Ραρόχουσ Υπθρεςιϊν Αγροτουριςμοφ» 

 

Προι και περιοριςμοί δόμθςθσ: 
 Το κατϊτατο όριο κατάτμθςθσ και αρτιότθτασ ορίηεται ςε 4 ςτρζμματα. 
 Για τα τουριςτικά καταλφματα:  

 Επιβάλλεται θ διάςπαςθ του όγκου των κτιρίων με κριτιριο τθν ζνταξι τουσ ςτο   
φυςικό περιβάλλον μετά από γνϊμθ του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικισ 

 Το μζγιςτο επιτρεπόμενο φψοσ των προσ δόμθςθ κτιρίων ορίηεται ςε 7,5μ.    
μετροφμενο από το γφρω φυςικό ι διαμορφωμζνο ζδαφοσ ςε κάκε ςθμείο των 
όψεων του κτιρίου. 

 Για τουσ λοιποφσ όρουσ και περιοριςμοφσ δόμθςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του 
ΡΔ/24-5-85 (ΦΕΚ 270/Δ/85) όπωσ ιςχφει χωρίσ τισ προβλεπόμενεσ ςε αυτό 
παρεκκλίςεισ. 

 Δάςθ και δαςικζσ εκτάςεισ που περιλαμβάνονται ςτθν ΡΕΡΔ 2, διζπονται από τθ 
δαςικι νομοκεςία. 

 

Επιπλζον προτείνεται να οριοκετθκοφν οι κτθνοτροφικζσ ηϊνεσ και να κακιερωκεί κεςμικά θ 

υποχρζωςθ για τθν άςκθςθ τθσ κτθνοτροφικισ δραςτθριότθτασ ςε «ηϊνεσ εναλλαςςόμενθσ 

βόςκθςθσ», για τθν προςταςία των δαςϊν και των εδαφϊν και τθν ανανζωςθ του φυςικοφ 

περιβάλλοντοσ. 

Επίςθσ προτείνεται θ μετατροπι ςυμβατικϊν καλλιεργειϊν ςε βιολογικζσ καλλιζργειεσ και θ 

ζνταξθ τουσ ςε αγροπεριβαλλοντικά προγράμματα, και ςε κάκε περίπτωςθ προτείνεται ο 

ζλεγχοσ για τθ χριςθ λιπαςμάτων και φυτοφαρμάκων 

 

II. ΡΕΡΔ 2β- Λοιπι Γεωργικι Γθ (δυτικι ενδοχϊρα Κιςάμου) 

 

Θ ΡΕΡΔ 2β περιλαμβάνει τθν δυτικι περιοχι τθσ ενδοχϊρασ Κιςάμου. Ρρόκειται για 

αγροτικό χϊρο του οποίου θ μορφολογία αφορά ςε ορεινι περιοχι. Στα όριά τθσ δεν 

εντοπίηεται κανζνασ οικιςμόσ ενϊ δεν υπάρχουν αρδευόμενεσ εκτάςεισ.  

Για τθν εν λόγω ηϊνθ προτείνεται να ιςχφςουν οι χριςεισ και οι όροι και περιοριςμοί 

δόμθςθσ του από 31-5-1985 Ρ.Δ. (ΦΕΚ 270/Δ/1985) πλθν των Βιομθχανικϊν εγκαταςτάςεων.  

Επιτρζπονται οι εγκαταςτάςεισ ΑΡΕ μετά από ςχετικι αδειοδότθςι τουσ ςφμφωνα με τθν 

κείμενθ νομοκεςία. Άλλωςτε θ ευρφτερθ περιοχι τθσ ΡΕΡΔ 4 κακορίηεται ωσ περιοχι 

αναηιτθςθσ όπου "επιτρζπεται θ χωροκζτθςθ εγκαταςτάςεων παραγωγισ ενζργειασ προσ 

πϊλθςθ από ΑΠΕ" βάςει τθσ ανακεϊρθςθσ του Ρεριφερειακοφ Χωροταξικοφ Ρλαιςίου τθσ 

Ρεριφζρειασ Κριτθσ (ΦΕΚ 260/ΑΑΡ/2017). 
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Δάςθ και δαςικζσ εκτάςεισ που περιλαμβάνονται ςτθν ΡΕΡΔ 2β, διζπονται από τθ δαςικι 

νομοκεςία. 

Σθμειϊνεται ότι θ  χωροκζτθςθ τθσ εν λόγω ΡΕΡΔ, ςυμβαδίηει και με τισ κατευκφνςεισ τθσ 

πρόςφατα εγκεκριμζνθσ "Ανακεϊρθςθσ του Ρεριφερειακοφ Χωροταξικοφ Ρλαιςίου τθσ 

Ρεριφζρειασ Κριτθσ (ΦΕΚ 260/ΑΑΡ/2017)", κακϊσ οι ορεινοί όγκοι τθσ Κιςάμου εντάςςονται 

ςτισ "περιοχζσ ιπιασ τουριςτικισ ανάπτυξθσ/οργάνωςθσ πολυδραςτθριοτιτων και ανάδειξθσ 

πολιτιςτικϊν και φυςικϊν πόρων" για τισ οποίεσ προωκείται: "θ ανάπτυξθ ειδικϊν μορφϊν 

τουριςμοφ και των ςχετικϊν με τθν ανάπτυξθ του τομζα πολυδραςτθριοτιτων (πολιτιςτικόσ, 

ςυνεδριακόσ, εςωτερικόσ, ορεινόσ, διατροφικόσ, χειμερινόσ, κοινωνικόσ, αγροτικόσ και 

ακλθτικόσ, κλπ), με ςτόχο τθν επζκταςθ τθσ τουριςτικισ περιόδου και τθ μείωςθ των 

εντάςεων που αςκοφνται από τθν ςθμερινι μορφι ανάπτυξθσ των δραςτθριοτιτων κατά τθ 

κερινι περίοδο και μόνον ςτον παράκτιο χϊρο." 

 
Θ  Ρ.Ε.Ρ.Δ. 2, παρουςιάηεται ςτο Χάρτθ Ρ.2, κλίμακασ 1:25.000. 

 
Π.2.4.2.3 Περιοχι Ελζγχου & Περιοριςμοφ Δόμθςθσ (Π.Ε.Π.Δ.) 3 – «Περιαςτικι Ηϊνθ 

Κιςςάμου» 

 

Θ εν λόγω περιοχι οριοκετείται περιμετρικα του οικιςμοφ τθσ Κιςςάμου με ςτόχο τθν 

ανάςχεςθ τθσ οικιςτικισ εξάπλωςθσ μζςω αυκαίρετθσ και άναρχθσ δόμθςθσ προσ τον 

εξωαςτικό υπαίκριο χϊρο. Κακορίηεται από το όριο του εγκεκριμζνου ρυμοτομικοφ ςχεδίου 

τθσ Κιςςάμου ζωσ τθν επικείμενθ παράκαμψθ του ΒΟΑΚ μζχρι και το όριο του οικιςμοφ του 

Αγίου Αντωνίου. 

 

 

Τζλοσ, προτείνεται να δθμιουργθκεί ηϊνθ πραςίνου 15μ. εκατζρωκεν τθσ επικείμενθσ 

παράκαμψθσ του ΒΟΑΚ. 

Επιτρεπόμενεσ χριςεισ γθσ: 
 Εντόσ τθσ περιοχισ προτείνεται να ιςχφςουν οι χριςεισ του από 31-5-1985 Ρ.Δ. 

(ΦΕΚ 270/Δ/1985) πλθν των Βιομθχανικϊν εγκαταςτάςεων.  
 Επιπλζον επιτρζπονται εγκαταςτάςεισ ακλθτιςμοφ/ακλθτικϊν κζντρων, κοινισ 

ωφζλειασ αλλά και οι ελεφκεροι χωροι. Ειδικότερα πλθςίον του Ράρκου 
Κυκλοφοριακισ Αγωγισ χωροκετείται Ακλθτικό Κζντρο. 

Προι και περιοριςμοί δόμθςθσ: 
 Για τισ χριςεισ κατοικίασ προτείνεται αρτιότθτα 2 ςτρζμματα. 
 Κατά τα λοιπά εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ΡΔ/24-5-85 (ΦΕΚ 270/Δ/85) όπωσ 

ιςχφει χωρίσ τισ προβλεπόμενεσ ςε αυτό παρεκκλίςεισ. 
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Θ  Ρ.Ε.Ρ.Δ. 3, παρουςιάηεται ςτο Χάρτθ Ρ.2, κλίμακασ 1:25.000. 

 

Π.2.4.2.4 Περιοχι Ελζγχου & Περιοριςμοφ Δόμθςθσ (Π.Ε.Π.Δ.) 4 – «Ορεινόσ Όγκοσ Κουτροφλθ» 

 
Στθν ΡΕΡΔ 4 εμπεριζχεται ο βιότοποσ του όρουσ Κουτροφλθ (A00010067) και οι απολιξεισ 

αυτοφ προσ το καλάςςιο μζτωπο όπου δεν προτείνεται άλλθ ΡΕΡΔ ι ΡΕΡ. Το δυτικό όριο τθσ 

ΡΕΡΔ ορίηεται ςτα 50 μ. από τθν νζα χάραξθ του οδικοφ άξονα Κιςςάμου – Κεφαλίου, με 

ςτόχο τθν απρόςκοπτθ κζα προσ το καλάςςιο μζτωπο. 

 

Επιτρζπονται: 
 Θ διεξαγωγι επιςτθμονικισ ζρευνασ και θ παρατιρθςθ των χαρακτθριςτικϊν 

χλωρίδασ και πανίδασ. 
 Οι διαχειριςτικζσ επεμβάςεισ που αποςκοποφν ςτθν προςταςία και βελτίωςθ των 

οικοςυςτθμάτων. Οι διαχειριςτικζσ επεμβάςεισ εκτελοφνται βάςει τεχνικϊν και 
περιβαλλοντικϊν μελετϊν, που αποδεικνφουν τθν αναγκαιότθτα, ςκοπιμότθτα και 
τθν περιβαλλοντικι διαςφάλιςθ του οικοςυςτιματοσ. 

 Τα ζργα διατιρθςθσ, διαχείριςθσ, αναβάκμιςθσ και ανάδειξθσ (ενθμερωτικζσ 
πινακίδεσ, ςιμανςθ, ςυντιρθςθ μονοπατιϊν) φυςικοφ περιβάλλοντοσ, μετά από 
εκπόνθςθ των κατάλλθλων τεχνικϊν και περιβαλλοντικϊν μελετϊν. 

 Θ βόςκθςθ όπωσ αςκείται ςιμερα χωρίσ παραπζρα επεμβάςεισ. 
 Θ μελιςςοκομία ωσ παραδοςιακι εκτατικι δραςτθριότθτα, με τθν προχπόκεςθ να 

μθν γίνονται επεμβάςεισ που αλλοιϊνουν το τοπίο. Θ καταπολζμθςθ των 
παραςίτων κα πρζπει να αςκείται με μεκόδουσ φιλικζσ προσ το περιβάλλον 

 Θ κιρα ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία. 
 Θ άςκθςθ τθσ γεωργίασ ςτισ υφιςτάμενεσ εκτάςεισ καλλιεργειϊν. Ελζγχεται θ χριςθ 

λιπαςμάτων και φυτοφαρμάκων με εφαρμογι Νομαρχιακϊν Αποφάςεων. 
 Γεωργικζσ Αποκθκεσ με μζγιςτθ κάλυψθ οικοδομιματοσ 50τ.μ., μζγιςτο φψοσ 4μ 
 Γεωργοκτθνοτροφικά, γεωργοπτθνοτροφικά κτίρια μετά από ζγκριςθ 

περιβαλλοντικϊν όρων  
 Αγροτουριςτικζσ εγκαταςτάςεισ που ακολουκοφν τισ προδιαγραφζσ ΕΛΟΤ 

ΡΔ.1417/2003 «Αγροτουριςμόσ - Ορολογία και γενικζσ απαιτιςεισ για τουσ 
Ραροχείσ Υπθρεςιϊν Αγροτουριςμοφ» 

 Οι εγκαταςτάςεισ ΑΡΕ μετά από ςχετικι αδειοδότθςι τουσ ςφμφωνα με τθν 
κείμενθ νομοκεςία. Άλλωςτε θ ευρφτερθ περιοχι τθσ ΡΕΡΔ 4 κακορίηεται ωσ 
περιοχι αναηιτθςθσ όπου "επιτρζπεται θ χωροκζτθςθ εγκαταςτάςεων παραγωγισ 
ενζργειασ προσ πϊλθςθ από ΑΠΕ" βάςει τθσ ανακεϊρθςθσ του Ρεριφερειακοφ 
Χωροταξικοφ Ρλαιςίου τθσ Ρεριφζρειασ Κριτθσ (ΦΕΚ 260/ΑΑΡ/2017). 

 

Δάςθ και δαςικζσ εκτάςεισ που περιλαμβάνονται ςτθν ΡΕΡΔ 4, διζπονται από τθ δαςικι 

νομοκεςία. 

 

Εκτόσ των παραπάνω προτείνεται θ διερεφνθςθ δυνατότθτασ χωροκζτθςθσ για: 

i. εγκατάςταςθσ Μονάδασ Ανακφκλωςθσ Αδρανϊν Υλικϊν ςε υφιςτάμενο λατομικό 

χϊρο και  
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ii. τθν εγκατάςταςθ λιμνοδεξαμενισ. 

 

Θ χωροκζτθςθ τθσ εν λόγω ΡΕΡΔ, ςυμβαδίηει και με τισ κατευκφνςεισ τθσ πρόςφατα 

εγκεκριμζνθσ "Ανακεϊρθςθσ του Περιφερειακοφ Χωροταξικοφ Πλαιςίου τθσ Περιφζρειασ 

Κριτθσ (ΦΕΚ 260/ΑΑΠ/2017)", κακϊσ οι ορεινοί όγκοι τθσ Κιςάμου εντάςςονται ςτισ 

"περιοχζσ ιπιασ τουριςτικισ ανάπτυξθσ/οργάνωςθσ πολυδραςτθριοτιτων και ανάδειξθσ 

πολιτιςτικϊν και φυςικϊν πόρων" για τισ οποίεσ προωκείται: "θ ανάπτυξθ ειδικϊν μορφϊν 

τουριςμοφ και των ςχετικϊν με τθν ανάπτυξθ του τομζα πολυδραςτθριοτιτων (πολιτιςτικόσ, 

ςυνεδριακόσ, εςωτερικόσ, ορεινόσ, διατροφικόσ, χειμερινόσ, κοινωνικόσ, αγροτικόσ και 

ακλθτικόσ, κλπ), με ςτόχο τθν επζκταςθ τθσ τουριςτικισ περιόδου και τθ μείωςθ των 

εντάςεων που αςκοφνται από τθν ςθμερινι μορφι ανάπτυξθσ των δραςτθριοτιτων κατά τθ 

κερινι περίοδο και μόνον ςτον παράκτιο χϊρο. " 

 
Θ  Ρ.Ε.Ρ.Δ. 4, παρουςιάηεται ςτο Χάρτθ Ρ.2, κλίμακασ 1:25.000. 

 
Π.2.4.2.5 Περιοχι Ελζγχου & Περιοριςμοφ Δόμθςθσ (Π.Ε.Π.Δ.) 5 – «Ανάπτυξθ Δραςτθριοτιτων 

Ιπιου Σουριςμοφ» 

 

Ρρόκειται για τθν περιοχι που βρίςκεται ςτο νοτιοδυτικό άκρο τθσ Δ.Ε. Κιςάμου και 

εκτείνεται από τθν παραλία των Κόκκινων Γκρεμνϊν μζχρι τθν οριοκζτθςθ του οικιςμοφ 

Σφθναρίου.  

Θ ςυγκεκριμζνθ περιοχι προτείνεται να αναλάβει χριςεισ ιπιων μορφϊν τουριςμοφ. Για το 

λόγο αυτό κακόλο το μικοσ τθσ ακτογραμμισ ζχει κακοριςκεί ςε πλάτοσ 100 μ. ΡΕΡ ‐ Ακτϊν. 

 

Επιτρεπόμενεσ χριςεισ γθσ: 
 Τουριςτικζσ Εγκαταςτάςεισ 
 Εςτίαςθ - Αναψυχι 
 Κοινωφελείσ υποδομζσ  

Προι και περιοριςμοί: 
 Τα όρια αρτιότθτασ, ειδικά για τισ τουριςτικζσ εγκαταςτάςεισ, κακορίηονται με βάςθ 

τα οριηόμενα ςτθν Ανακεϊρθςθ του Ρεριφερειακοφ Χωροταξικοφ Ρλαιςίου τθσ 
Ρεριφζρειασ Κριτθσ (ΦΕΚ 260/ΑΑΡ/2017). Ειδικότερα, ςε ότι αφορά ςτουσ όρουσ 
τθσ ςθμειακισ χωροκζτθςθσ τουριςτικϊν καταλυμάτων ςε εκτόσ ςχεδίου και εκτόσ 
ορίων οικιςμϊν περιοχζσ, ορίηονται ελάχιςτθ απαιτοφμενθ επιφάνεια γθπζδου τα 
δεκαπζντε (15) ςτρζμματα και μζγιςτθ πυκνότθτα 8, 9 και 10 κλινϊν/ςτρζμμα για 
ξενοδοχεία 5, 4 και 3 αςτζρων, αντιςτοίχωσ. 

 Ειδικά για τα τουριςτικά καταλφματα επιδιϊκεται: 

 θ προςαρμογι τθσ τυπολογίασ των υφιςταμζνων καταλυμάτων ςφμφωνα με 
τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά των περιοχϊν και των ειδικϊν εναλλακτικϊν 
μορφϊν που τισ υποςτθρίηουν 



ΓΕΝΙΚΟ ΡΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΘΜΟΥ ΚΙΣΑΜΟΥ (Δ.Ε. Κιςάμου, Δ.Ε. Μθκφμνθσ) 

125 
 

 
 
Στθ ηϊνθ αυτι επιτρζπονται οι χριςεισ και δραςτθριότθτεσ τθσ εκτόσ ςχεδίου και εκτόσ ορίων 

οικιςμϊν περιοχισ ςφμφωνα με τθν υφιςτάμενθ νομοκεςία με τουσ ακόλουκουσ 

περιοριςμοφσ: 

 Δεν επιτρζπεται θ εγκατάςταςθ χριςεων των ακόλουκων ομάδων χριςεων 

(ςφμφωνα με τον ν. 1650/1986, τθν υπ’ αρικμ. 15393/2332 απόφαςθ τθσ 5.8.2002, 

ΦΕΚ 1022 Βϋ τθσ 5.8.2002 και τθν υπ’ αρικμ. 13727/724/2003 (ΦΕΚ−1087/Β) απόφαςθ 

«Αντιςτοίχθςθ των κατθγοριϊν των βιομθχανικϊν και βιοτεχνικϊν δραςτθριοτιτων 

με τουσ βακμοφσ όχλθςθσ που αναφζρονται ςτα πολεοδομικά διατάγματα». 

 − Εξορυκτικζσ και ςυναφείσ δραςτθριότθτεσ (λατομεία, εξόρυξθ γφψου κ.λπ.).  

 − Κτθνοτροφικζσ και πτθνοτροφικζσ εγκαταςτάςεισ υψθλισ όχλθςθσ. 

 − Βιομθχανικζσ ι βιοτεχνικζσ εγκαταςτάςεισ, μζςθσ και υψθλισ όχλθςθσ. Από τθν 

απαγόρευςθ εξαιροφνται οι μονάδεσ τεχνικϊν υποδομϊν (αφαλάτωςθ, 

εγκαταςτάςεισ επεξεργαςίασ λυμάτων κ.λπ.). 

 − Οργανωμζνοι υποδοχείσ βιομθχανικϊν και βιοτεχνικϊν εγκαταςτάςεων ΒΛΡΑ – 

ΒΛΟΡΑ). 

 − Νζεσ εγκαταςτάςεισ αιολικϊν πάρκων. Τα υφιςτάμενα μποροφν να 

εκςυγχρονιςτοφν με πικανι αφξθςθ του αρικμοφ και τθσ ιςχφοσ των ανεμογεννθτριϊν 

ςτθν υπάρχουςα ζκταςθ. Από τθν απαγόρευςθ εξαιροφνται ανεμογεννιτριεσ που 

εξυπθρετοφν τισ νόμιμεσ χριςεισ. 

 − Χ.Υ.Τ.Α. (Χϊροι Υγειονομικισ Ταφισ Απορριμμάτων). 

 

Ειδικά για τισ τουριςτικζσ εγκαταςτάςεισ διαμονισ (καταλφματα) θ δόμθςθ προτείνεται να 

είναι ςυμβατι με τθν ζννοια «ιπια τουριςτικι ανάπτυξθ». Βαςικό ςτοιχείο τθσ ζννοιασ αυτισ 

είναι ο κακοριςμόσ ςυντελεςτι δόμθςθσ μικρότερου από το 1/2 αυτοφ που προβλζπουν οι 

αντίςτοιχεσ διατάξεισ για τθν εκτόσ ςχεδίου δόμθςθ των τουριςτικϊν εγκαταςτάςεων. 

 
Θ  Ρ.Ε.Ρ.Δ. 5, παρουςιάηεται ςτο Χάρτθ Ρ.2, κλίμακασ 1:25.000. 

 θ αναβάκμιςθ και μετατροπι υφιςταμζνων ξενοδοχειακϊν καταλυμάτων ςε 
ςφνκετεσ και ολοκλθρωμζνεσ τουριςτικζσ υποδομζσ ιπιασ ανάπτυξθσ 
(οργανωμζνοι υποδοχείσ ιπιασ ανάπτυξθσ, ςφνκετα καταλφματα ιπιασ 
ανάπτυξθσ) 

 θ διάςπαςθ του όγκου των κτιρίων με κριτιριο τθν ζνταξι τουσ ςτο φυςικό 
περιβάλλον μετά από γνϊμθ του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικισ 

 Το μζγιςτο επιτρεπόμενο φψοσ των προσ δόμθςθ κτιρίων ορίηεται ςε 7,5μ. 
μετροφμενο από το γφρω φυςικό ι διαμορφωμζνο ζδαφοσ ςε κάκε ςθμείο 
των όψεων του κτιρίου. 
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Ρ.2.4.3 Εκτόσ Σχεδίου Δόμθςθ (ΡΕΡ/ΡΕΡΔ)  

 

Στθν ευρφτερθ εκτόσ ςχεδίου περιοχι κακορίηονται οι Ρεριοχζσ Ειδικισ Ρροςταςίασ (ΡΕΡ), 

όπωσ περιγράφθκαν παραπάνω, οι οποίεσ δεν πολεοδομοφνται, ςφμφωνα με το Ν.2508/1997 

(αρκ.4 πργ.3α), κακϊσ επίςθσ και οι Ρεριοχζσ Ελζγχου και Ρεριοριςμοφ τθσ Δόμθςθσ (ΡΕΡΔ) 

οι οποίεσ αναπτφςςονται ςε όλθ τθν ζκταςθ των Δ.Ε Κιςάμου και Μθκφμνθσ και δεν 

εμπίπτουν με τα όρια υφιςτάμενων οικιςμϊν, οφτε των προτεινόμενων Ρεριοχϊν Ειδικισ 

Ρροςταςίασ (Ρ.Ε.Ρ.) και για τισ οποίεσ προβλζπεται ζλεγχοσ και περιοριςμόσ τθσ οικιςτικισ 

εξάπλωςθσ (Ν.2508/1997 αρκ.4 πργ.3β).  

Για τουσ λοιποφσ όρουσ και περιοριςμοφσ δόμθςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ΡΔ/24-5-85 

(ΦΕΚ-270/Δ/85), όπωσ ιςχφει, χωρίσ τισ προβλεπόμενεσ ς' αυτό παρεκκλίςεισ. Σκοπόσ τθσ 

λιψθσ των ςυγκεκριμζνων μζτρων είναι κυρίωσ θ αποτελεςματικι προςταςία του 

περιβάλλοντοσ κακϊσ και θ άρτια λειτουργικότθτα των οικιςτικϊν ςυγκεντρϊςεων για τθ 

βζλτιςτθ διαβίωςθ των κατοίκων τθσ περιοχισ. 

 

Ρ.2.4.4 Γενικζσ και Μεταβατικζσ Διατάξεισ 

 

Γενικζσ Διατάξεισ 

 Επιτρζπεται θ διάνοιξθ νζων δαςικϊν οδϊν (ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ 

δαςοπροςταςίασ) κακϊσ και οδϊν πυροπροςταςίασ (ςφμφωνα με τισ κείμενεσ 

διατάξεισ πυροπροςταςίασ). Οι δρόμοι αυτοί απαγορεφεται να χρθςιμοποιθκοφν για 

πρόςβαςθ ςε ιδιοκτθςίεσ ιδιωτϊν για κατάτμθμθ γθπζδων και για οικοδόμθςθ. 

 Ο κακοριςμόσ και θ τροποποίθςθ ορίων περιοχϊν ιδιαίτερου φυςικοφ κάλλουσ, 

δαςϊν, δαςικϊν και αναδαςωτζων εκτάςεων, ορίων ρεμάτων και περιοχϊν 

προςταςίασ τθσ φφςθσ (άρκρο 18 του ν. 1650/86 όπωσ ιςχφει), ρυκμίηεται από τισ 

κείμενεσ διατάξεισ, όπωσ εκάςτοτε ιςχφουν.  

 Ο κακοριςμόσ και θ τροποποίθςθ ορίων αρχαιολογικϊν χϊρων, ιςτορικϊν τόπων, 

μνθμείων και των ηωνϊν προςταςίασ τουσ, ρυκμίηεται από τισ ιςχφουςεσ κείμενεσ 

διατάξεισ, οι οποίεσ κατιςχφουν των διατάξεων τθσ παροφςασ (με τθν προχπόκεςθ ότι 

οι προβλεπόμενοι όροι, περιοριςμοί και ρυκμίςεισ είναι ευμενζςτερεσ για το 

περιβάλλον απ' ότι ςτθν παροφςα). 

 Επιπλζον των διατάξεων του παρόντοσ ιςχφουν και οι διατάξεισ ειδικοφ νομικοφ 

κακεςτϊτοσ και προοριςμοφ (αρχαιολογικοί χϊροι, νεκροταφεία). 

 Απαγορεφεται θ καταςτροφι παλαιϊν αναλθμματικϊν τοίχων από ξερολικιά, 

πεηοφλεσ. Κατεςτραμμζνοι παλιοί αναλθμματικοί τοίχοι (πεηοφλεσ) επιτρζπεται να 
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επιςκευάηονται μόνο με εμφάνιςθ ξθρολικιάσ. Σε περίπτωςθ χριςθσ ςυνδετικοφ 

κονιάματοσ αυτό δεν πρζπει να είναι ορατό ςτθν όψθ του τοίχου. 

 Υποχρεωτικά διατθροφνται όλα τα χαρακτθριςτικά ςτοιχεία διαμόρφωςθσ τθσ 

υπαίκρου. Δθλαδι πεηοφλεσ, ξερολικιζσ, αλϊνια, καμίνια, ςτζρνεσ, πθγάδια, 

μονοπάτια, καλντερίμια, κελιά και κατοικίεσ δεν δφνανται να αλλοιωκοφν με χριςθ 

ετερόκλθτων και διαφορετικϊν υλικϊν από αυτά από τα οποία καταςκευάςτθκαν. 

Επιτρζπεται, ακόμθ και αν αντίκειται ςτθν κείμενθ πολεοδομικι νομοκεςία, θ 

ςυντιρθςθ, θ αναςτφλωςθ και θ επαναχριςι τουσ μετά από εξειδικευμζνθ 

αρχιτεκτονικι μελζτθ που κα εγκρίνει θ Εφορεία Νεοτζρων Μνθμείων.  

 Εξαιροφνται των ρυκμίςεων του παρόντοσ ζργα εκνικισ ςθμαςίασ, μετά από ζγκριςθ 

του Υπουργικοφ Συμβουλίου, Νόμου, κακϊσ επίςθσ ζργα και επεμβάςεισ λόγω 

ζκτακτων αναγκϊν (ςειςμϊν, κατολιςκιςεων, πλθμμυρϊν, κεομθνιϊν κλπ). 

 Επιτρζπεται θ χωροκζτθςθ κάκε είδουσ κοινωφελοφσ ζργου υποδομισ και των 

απαιτοφμενων για τθν λειτουργία του, εγκαταςτάςεων (κτιριακϊν και μθ) κατόπιν 

εγκρίςεωσ περιβαλλοντικϊν όρων. Ο κακοριςμόσ των κζςεων και χϊρων κτιρίων 

δθμοςίων και κοινωφελϊν ςκοπϊν ςτισ εκτόσ ςχεδίου περιοχζσ ΡΕΡΔ κακϊσ και οι 

όροι και περιοριςμοί δόμθςθσ τουσ, γίνονται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 

26 του ν. 1337/83 (ΦΕΚ 33/Α/83), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει.  

 Επιτρζπεται ο εκςυγχρονιςμόσ και θ επζκταςθ των νομίμωσ υφιςτάμενων 

εγκαταςτάςεων Οργανιςμϊν Κοινισ Ωφζλειασ (ΔΕΘ, ΟΤΕ κλπ), Εταιρειϊν Δθμοςίου 

και Λδιωτικοφ Ενδιαφζροντοσ ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία.  

 Θ καταςκευι δικτφων και εγκαταςτάςεων τεχνικισ υποδομισ των οργανιςμϊν κοινισ 

ωφζλειασ (ενζργειασ, φυςικοφ αερίου, τθλεπικοινωνιϊν, φδρευςθσ, αποχζτευςθσ, 

επεξεργαςίασ λυμάτων, απορριμμάτων, αποβλιτων κλπ) και εγκαταςτάςεισ ζρευνασ 

και παραγωγισ ιπιων μορφϊν ενζργειασ (ερευνθτικά κζντρα, ινςτιτοφτα, 

εγκαταςτάςεισ αιολικισ και φωτοβολταϊκισ ενζργειασ, βιοκαυςίμων κλπ), 

μετεωρολογικϊν, γεωδυναμικϊν και ςυναφϊν ςτακμϊν και εγκαταςτάςεων λιψθσ 

δεδομζνων, εφ' όςον δεν προβλζπονται με το παρόν ι είναι αδφνατο να 

καταςκευαςτοφν ςτισ ενδεικνυόμενεσ κζςεισ, επιτρζπονται ςε όλεσ τισ περιοχζσ 

φςτερα από διαδικαςία περιβαλλοντικισ αδειοδότθςθσ, ςφμφωνα με το Ειδικό 

Ρλαίςιο Χωροταξικοφ Σχεδιαςμοφ και Αειφόρου Ανάπτυξθσ για τισ ΑΡΕ και τθν 

κείμενθ νομοκεςία όπωσ ιςχφει.  

 Επιτρζπεται κατόπιν εκπόνθςθσ και ζγκριςθσ των από τθν κείμενθ νομοκεςία 

προβλεπόμενων ςχετικϊν μελετϊν, θ βελτίωςθ, διαπλάτυνςθ και διάςτρωςθ νομίμωσ 

υφιςτάμενων οδϊν. 
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 Ραράλλθλα με τισ ρυκμίςεισ του ΓΡΣ ιςχφουν και τα Ειδικά Ρλαίςια Χωροταξικοφ 

Σχεδιαςμοφ και Αειφόρου Ανάπτυξθσ. 

 Ππου υπάρχει αλλθλεπικάλυψθ ηωνϊν ιςχφουν οι ρυκμίςεισ εκείνθσ τθσ ηϊνθσ που 

είναι υπζρ τθσ προςταςίασ του φυςικοφ περιβάλλοντοσ, τθσ δθμόςιασ υγείασ και τθσ 

πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ εκτόσ αν ρθτά αναφζρεται διαφορετικά ςτθν παροφςα.  

 Ο μζςοσ ΣΔ ςτισ προτεινόμενεσ προσ πολεοδόμθςθ περιοχζσ και οι χριςεισ γθσ, όπωσ 

ορίηονται ςτο παρόν, κα ιςχφουν υποχρεωτικά με τθν ζναρξθ ιςχφοσ του ΣΧΟΟΑΡ. Αν 

από τουσ ιςχφοντεσ όρουσ δόμθςθσ εντόσ οικιςμϊν ο ΣΔ και θ ςυνολικι δόμθςθ είναι 

μικρότερθ από τον οριηόμενο μζςο ΣΔ ιςχφουν τα μικρότερα όρια.  

 Οι κοινόχρθςτοι και κοινωφελείσ χϊροι των προσ πολεοδόμθςθ περιοχϊν κα 

οριςκοφν από τθν Ρολεοδομικι Μελζτθ. Ωσ κατευκφνςεισ δίνονται: 

I. Να είναι κατά το δυνατόν διάςπαρτοι ςτον οικιςτικό ιςτό 

II. Ενδείκνυται να χωροκετοφνται, εφόςον είναι εφικτό, όμορα με 

προςτατευόμενεσ περιοχζσ (αρχαιολογικοί χϊροι, ρζματα κλπ) ϊςτε να 

ευνοείται θ δθμιουργία πεηόδρομων και υπαίκριων χϊρων αναψυχισ και να 

ςυνδυάηονται με τα κζντρα γειτονιάσ και τισ προβλεπόμενεσ ακλθτικζσ 

εγκαταςτάςεισ.  

III. Οι κοινωφελείσ λειτουργίεσ κα χωροκετθκοφν επακριβϊσ με τθν πολεοδομικι 

μελζτθσ ζκαςτου οικιςμοφ. 

 Στθν περίπτωςθ που ζνα γιπεδο εμπίπτει ςε δφο ι περιςςότερεσ ηϊνεσ με 

διαφορετικζσ ρυκμίςεισ και χριςεισ, θ δόμθςθ διζπεται από τουσ ακόλουκουσ όρουσ:  

I. θ χριςθ του κτιρίου κα πρζπει να είναι ςυμβατι με τισ επιτρεπόμενεσ που 

ιςχφουν ςτο τμιμα του γθπζδου που τοποκετείται το κτίριο 

II. Ο ΣΔ κα είναι ο ευνοϊκότεροσ των επιτρεπόμενων ςτισ αντίςτοιχεσ ηϊνεσ για 

τθν ίδια χριςθ και μπορεί να υπολογίηεται ενιαία.  

 Νομίμωσ υφιςτάμενεσ χριςεισ, κτίρια και εγκαταςτάςεισ κακϊσ και αυτζσ που 

υπάγονται ςτισ  διατάξεισ των ν.3775/09, ν.4014/11, ν.4178/13, που θ χριςθ τουσ δεν 

επιτρζπεται από τισ διατάξεισ του παρόντοσ ι οι όροι δόμθςθσ αντίκεινται ςτισ 

διατάξεισ του παρόντοσ, μπορεί να διατθριςουν τθν υφιςτάμενθ χριςθ ςτο γιπεδο 

επί του οποίου ζχουν ανεγερκεί. Για τα κτίρια αυτά επιτρζπεται θ επιςκευι, θ 

ανανζωςθ άδειασ λειτουργίασ τουσ και ο εκςυγχρονιςμόσ των εγκαταςτάςεων τουσ 

μετά από ςχετικι ζγκριςθ περιβαλλοντικϊν όρων (εφόςον απαιτείται) ςφμφωνα με 

τθν κείμενθ νομοκεςία.   
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 Κθρυγμζνα παραδοςιακά κτίρια και καταςκευζσ επιςκευάηονται και αποκακίςτανται 

ςτθν αρχικι τουσ μορφι κατά παρζκκλιςθ των κείμενων διατάξεων και αυτϊν που 

κακορίηονται με τθν παροφςα.  

 Τα δάςθ και οι δαςικζσ εκτάςεισ προςτατεφονται ςε κάκε περίπτωςθ βάςει τθσ 

Δαςικισ Νομοκεςίασ και δεν επιτρζπεται θ αλλαγι χριςθσ πζρα των επεμβάςεων 

που προβλζπονται από τθν ιςχφουςα νομοκεςία. 

 Για τα οριοκετθμζνα ρζματα ιςχφουν οι αποςτάςεισ από τισ όχκεσ τουσ που ορίηονται 

από τθ μελζτθ οριοκζτθςισ τουσ. 

 Θ τοποκζτθςθ των κτιςμάτων προτείνεται να γίνεται με τρόπο ϊςτε να περιορίηεται, 

κατά το δυνατόν, θ αλλοίωςθ τθσ ελεφκερθσ κζασ από το οδικό δίκτυο.  

 Αναφορικά με ειδικοφσ μορφολογικοφσ κανόνεσ, υιοκετοφνται τα οριηόμενα από τθν 

κείμενθ νομοκεςία και τα διατάγματα προςταςίασ των οικιςμϊν ι/και των 

αποφάςεων οριοκετιςεων τουσ. 

 Για τα τμιματα των ρεμάτων εντόσ των οικιςτικϊν υποδοχζων, απαιτείται 

υποχρεωτικά θ οριοκζτθςι τουσ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτον ν. 4258/2014 

«Διαδικαςία Οριοκζτθςθσ και ρυκμίςεισ κεμάτων για τα υδατορζματα − ρυκμίςεισ 

Πολεοδομικισ νομοκεςίασ και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ 94/Α’). 

 Στισ εκτόσ ρυμοτομικϊν ςχεδίων πόλεων και εκτόσ ορίων οικιςμϊν περιοχζσ 

απαγορεφεται θ δόμθςθ ςτισ κορυφογραμμζσ. 

 Θ δόµθςθ εκατζρωκεν των γραµµϊν μεταφοράσ θλεκτρικοφ ρεφµατοσ υψθλισ τάςθσ 

επιτρζπεται ςε απόςταςθ 150 µ. 

 Θ ελάχιςτθ απόςταςθ μεταξφ υφιςτάμενων κοιμθτθρίων (ι επεκτάςεϊν τουσ) και 

κατοικιϊν εντόσ των προβλεπόµενων ςτο παρόν  επεκτάςεων οικιςµϊν ορίηεται ςε 80 

µ. Εντόσ τθσ ηϊνθσ των 80 µ. περιµετρικά του κοιµθτθρίου προβλζπεται ηϊνθ 

πραςίνου. Για τθ ςαφι οριοκζτθςθ τθσ ακτίνασ ςτα 80 ι παραπάνω µζτρα γφρω από 

το κοιµθτιριο απαιτείται υδρογεωτεχνικι μελζτθ που κα καταδείξει τθν ακριβι και 

αςφαλι απόςταςθ, ζτςι ϊςτε να µθν υπάρχει αιςκθτικι υποβάκµιςθ του δοµθµζνου 

περιβάλλοντοσ και υγειονοµικι επιβάρυνςθ του υδροφόρου ορίηοντα (Ν. 2508/97, 

άρκρο 29). 

 Δεν επιτρζπεται θ εγκατάςταςθ λυόµενων οικίςκων και τροχοβιλϊν παρά µόνο 

προςωρινά για εργοτάξια ι για λόγουσ ζκτακτθσ ανάγκθσ. 

 Οι παρεκκλίςεισ τθσ εκτόσ ςχεδίου δόµθςθσ για ιδιοκτθςίεσ µε πρόςωπο ςε εκνικζσ, 

επαρχιακζσ ι δθµοτικζσ οδοφσ ιςχφουν µόνο για οδοφσ που ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ 

τζτοιεσ μζχρι τθν θμερομθνία υποβολισ του Β.2 Σταδίου τθσ παροφςασ µελζτθσ. Για 

ιδιοκτθςίεσ µε πρόςωπο ςε δρόµουσ που κα χαρακτθριςκοφν ωσ εκνικοί, επαρχιακοί, 
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δθµοτικοί, κφριοι ι µοναδικοί, µετά τθν θµεροµθνία υποβολισ του Β.2 Σταδίου τθσ 

µελζτθσ κακϊσ και ςτθν ηϊνθ των 500µ. πζριξ των οικιςµϊν δεν ιςχφουν οι 

παρεκκλίςεισ του άρκρου 1 τθσ εκτόσ ςχεδίου δόμθςθσ. 

 Εντόσ τριετίασ από τθ κεςµοκζτθςθ του ΓΡΣ,  ςε αγροτικζσ περιοχζσ που βρίςκονται 

ςε ακτίνα 500 µ. από τα όρια οικιςµϊν να εφαρµοςτεί ολοκλθρωµζνθ διαχείριςθ 

γεωργικϊν εκτάςεων. 

 Δεν επιτρζπεται θ καταςκευι ελαιουργείων ςε απόςταςθ µικρότερθ από 500 µ. από 

τα όρια οικιςµϊν και ςχεδίων πόλεωσ  

 Σε όλεσ τισ περιοχζσ, επιβάλλεται θ ςυντιρθςθ και θ αποκατάςταςθ του δικτφου των 

µονοπατιϊν, τα οποία ςυνδζουν διάφορουσ οικιςµοφσ και τοποκεςίεσ µεταξφ τουσ. 

 

Μεταβατικζσ Διατάξεισ  

Σφμφωνα με τον ν. 4164/13 εφαρμόηονται οι προϊςχφουςεσ διατάξεισ, εάν πριν τθν ζναρξθ 

ιςχφοσ του ΓΡΣ:  

 α) είχε εκδοκεί και είναι ςε ιςχφ άδεια δόμθςθσ ι  

 β) είχε υποβλθκεί ςτθν αρμόδια υπθρεςία δόμθςθσ, αίτθςθ για τθν ζκδοςθ ι τθν 

 ανακεϊρθςθ άδειασ δόμθςθσ με όλα τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά, που 

 απαιτοφνται από τισ οικείεσ διατάξεισ ι  

 γ) είχε χορθγθκεί από  τον αρμόδιο φορζα και είναι ςε ιςχφ άδεια εγκατάςταςθσ ι 

 άδεια ίδρυςθσ ι παράταςθ ι τροποποίθςθ αυτισ για ειδικό κτίριο με ι χωρίσ 

 παρεκκλίςεισ με βάςθ τισ προϊςχφουςεσ διατάξεισ ι  

 δ) είχε χορθγθκεί από τον αρμόδιο φορζα και είναι ςε ιςχφ, άδεια λειτουργίασ με ι 

 χωρίσ παρεκκλίςεισ με βάςθ τισ προϊςχφουςεσ διατάξεισ ι 

 ε) είχε υποβλθκεί ςτον αρμόδιο φορζα αίτθςθ για τθν ζκδοςθ άδειασ  εγκατάςταςθσ 

ι άδειασ ίδρυςθσ ι άδειασ λειτουργίασ για ειδικό κτίριο με ι χωρίσ  παρεκκλίςεισ ι  

 ςτ) είχε υποβλθκεί ςτθν αρμόδια υπθρεςία ι ςτο αρμόδιο όργανο (ΣΕ, ΚΕΣΑ, ΣΧΟΡ, 

 ΣΧΟΡ Χανίων, Γενικι Γραμματεία Ρολιτιςμοφ, ΕΟΤ, Υπουργείο Βιομθχανίασ κλπ) 

 αίτθςθ με πλιρθ αρχιτεκτονικι μελζτθ θ οποία προβλζπεται από ςχετικζσ διατάξεισ 

 για τθ χοριγθςθ οικοδομικισ άδειασ ι ζγκριςθσ δόμθςθσ ι  

 η) είχε προκθρυχκεί δθμόςιοσ αρχιτεκτονικόσ διαγωνιςμόσ, ςφμφωνα με τισ 

 εκάςτοτε ιςχφουςεσ διατάξεισ ι  

 θ) είχε υποβλθκεί ςτθν αρμόδια υπθρεςία, αίτθςθ ενίςχυςθσ για τθν ίδρυςθ 

 δραςτθριότθτασ από ευρωπαϊκό πρόγραμμα (αντίςτοιχο μζτρο και άξονα) πριν τθν 

 ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ και επακολοφκθςε θ ζγκριςι τθσ ι  
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 κ) είχε υποβλθκεί Μελζτθ Ρεριβαλλοντικϊν Επιπτϊςεων (ΜΡΕ) για τθν 

 εγκατάςταςθ και λειτουργία δραςτθριότθτασ, πριν τθν ζναρξθ ιςχφοσ του 

 παρόντοσ.  

 

Για τισ παραπάνω περιπτϊςεισ, οι υπθρεςίεσ δόμθςθσ και οι αρμόδιοι για άδειεσ ίδρυςθσ, 

εγκατάςταςθσ και λειτυοργίασ φορείσ, χορθγοφν τισ αντίςτοιχεσ άδειεσ, κατά παρζκκλιςθ των 

οριηόμενων ςτισ διατάξεισ του ΣΧΟΟΑΡ.  

 

Οικοδομικζσ άδειεσ, Εγκρίςεισ Δόμθςθσ και Άδειεσ Δόμθςθσ, που ζχουν εκδοκεί μζχρι τθν 

θμερομθνία δθμοςίευςθσ του παρόντοσ ι μετά τθν παροφςα με βάςθ τθν ανωτζρω 

παράγραφο ςε περιοχζσ όπου δεν επιτρζπεται θ αναφερόμενθ ςτθν άδεια χριςθ, 

εκτελοφνται όπωσ εκδόκθκαν και μζςα ςτα όρια του χρόνου ιςχφοσ των. Μετά το πζρασ του 

χρόνου ιςχφοσ τουσ, δεν ανακεωροφνται ωσ προσ τον χρόνο ιςχφοσ πλθν τθσ περίπτωςθσ 

ολοκλιρωςθσ του φζροντοσ οργανιςμοφ, των όψεων και τθσ ςτζγθσ του κτιρίου. Σε κάκε άλλθ 

περίπτωςθ ανακεϊρθςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ τθσ παροφςασ.  

 

Οι περιοχζσ εντόσ των ορίων των οικιςµϊν, που δεν πολεοδοµοφνται και προτείνονται για 

κιρυξθ ωσ παραδοςιακοί, οικοδοµοφνται ςφµφωνα µε τισ διατάξεισ του ΡΔ 19.10/13.11.1978 

(ΦΕΚ 594/Δϋ/78), περί χαρακτθριςµοφ οικιςµϊν ωσ παραδοςιακοί, και τουσ περιοριςµοφσ 

που κακορίηονται ανά χριςθ από τθν παροφςα. Από τισ διατάξεισ του ΡΔ 19.10/13.11.1978 

(ΦΕΚ 594/Δϋ/78), δεν εφαρµόηονται αυτζσ που αφοροφν τθν αρτιότθτα των οικοπζδων και τθ 

ηϊνθ των 500 µ. γφρω από τα όρια των οικιςµϊν, όπου παραμζνει το ιςχφον κεςμικό πλαίςιο 

μζχρι τθν κιρυξι τουσ. Επίςθσ, μζχρι τθν κιρυξι τουσ, για τισ χριςεισ γθσ ιςχφουν τα 

προβλεπόμενα από τθν παροφςα. 
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Ρ.2.5 ΒΑΣΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΡΟΔΟΜΘΣ 

 
Ρ.2.5.1 Μεταφορικό δίκτυο 

 

Θ εξυπθρζτθςθ των οδικϊν μεταφορϊν ςτθν περιοχι μελζτθσ γίνεται με ιδιωτικά αυτοκίνθτα, 

με ταξί και με λεωφορεία. Ειδικότερα τθν περιοχι εξυπθρετοφν οι γραμμζσ του ΚΤΕΛ Χανίων – 

εκφμνθσ: 

 Με αναχϊρθςθ και άφιξθ ςτα Χανιά οι γραμμζσ :  Χανιά – Κίςαμοσ και Χανιά - 

Ρλάτανοσ. 

 Με αναχϊρθςθ και άφιξθ ςτθν Κίςςαμο οι γραμμζσ : Κίςαμοσ - Ρλάτανοσ, 

Λουςακιζσ, Σάςςαλοσ, Καλάκενεσ, Καλυβιανι και Κάμποσ. 

 

Π.2.5.1.1 Οδικό δίκτυο 

 
Με βάςθ τθν κεςμοκετθμζνθ ανακεϊρθςθ του Ρεριφερειακοφ Χωροταξικοφ Ρλαιςίου τθσ 

Ρεριφζρειασ Κριτθσ (ΦΕΚ 260/ΑΑΡ/2017), το οδικό δίκτυο ιεραρχείται ςε διευρωπαϊκό, 

διαπεριφερειακό και ςε περιφερειακό. Το κεςμοκετθμζνο διευρωπαϊκό δίκτυο χερςαίων 

μεταφορϊν ςυγκροτείται από τουσ οδικοφσ άξονεσ εκνικισ και διαπεριφερειακισ εμβζλειασ 

(Καςτζλι Κιςάμου-Σθτεία και Θράκλειο-Άγιοι Δζκα-Ιεράπετρα-Ραχιά Άμμοσ) και από τον 

οδικό άξονα εκνικισ και διαπεριφερειακισ εμβζλειασ (ζκυμνο-Τυμπάκι -Άγιοι Δζκα), που 

προτείνεται να ενταχκεί ςτο διευρωπαϊκό δίκτυο χερςαίων μεταφορϊν και, ζωσ τθν ζνταξι 

του, υπάγεται ςτισ μεταβατικζσ διατάξεισ του Ρεριφερειακοφ Ρλαιςίου.  

 

Αναλυτικότερα για το οδικό δίκτυο επιςθμαίνονται τα εξισ: 

 

Εκνικό Οδικό Δίκτυο 

Θ περιοχι μελζτθσ διαςχίηεται από τμιμα τθσ Νζασ Εκνικισ Οδοφ (Ν.Ε.Ο.) με αρικμό 90, με 

ονομαςία «Βόρειοσ Οδικόσ Άξονασ Κριτθσ (Β.Ο.Α.Κ.)» και ςυνολικι διαδρομι: Κίςαμοσ - 

Χανιά - ζκυμνο - Θράκλειο - Άγιοσ Νικόλαοσ. Το εντόσ τθσ περιοχισ μελζτθσ τμιμα τθσ οδοφ 

κατατάςςεται, ςφμφωνα με τθν ΔΜΕΟ/ε/οικ/827/4.8.1995 Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 735/Β/4.9.1995), ςτο 

Δευτερεφον Εκνικό Οδικό Δίκτυο.  

Θ παραπάνω οδόσ ζχει κατεφκυνςθ από ανατολάσ προσ δυςμάσ και κινείται ςε απόςταςθ 500 

m περίπου από τθν παραλία. Θ οδόσ ζχει πλάτοσ οδοςτρϊματοσ 10 m και ςυγκεντρϊνει  

το ςφνολο τθσ κίνθςθσ προσ τθν πόλθ τθσ Κιςάμου. Σχεδόν ςε ολόκλθρο το μικοσ τθσ οδοφ 

υπάρχουν εκατζρωκεν παράλλθλοι δρόμοι. 
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Θ περιοχι μελζτθσ διαςχίηεται επίςθσ από τμιμα τθσ Ραλαιάσ Εκνικισ Οδοφ (Ρ.Ε.Ο.) με 

αρικμό 90, Κιςάμου – Χανίων, το οποίο κατατάςςεται, ςφμφωνα με τθν παραπάνω 

ΔΜΕΟ/ε/οικ/827/4.8.1995 Υπ. απόφ., ςτο Τριτεφον Εκνικό Οδικό Δίκτυο.  

Θ οδόσ αυτι ειςζρχεται ςτθν περιοχι μελζτθσ, ςε απόςταςθ 600 m περίπου νότια τθσ Νζασ 

Εκνικισ Οδοφ και ςτθ ςυνζχεια κινείται παράλλθλα με αυτιν (από ανατολάσ προσ δυςμάσ) 

ζωσ τον οικιςμό Καλουδιανά. Από το ςθμείο αυτό και ζπειτα κατευκφνεται προσ τθ Νζα 

Εκνικι Οδό (βορειοδυτικά), με τθν οποία διαςταυρϊνεται ςτθ περιοχι Αγ. Αντωνίου αμζςωσ 

ανατολικά τθσ πόλθσ τθσ Κιςάμου. Θ Ραλαιά Εκνικι Οδόσ ζχει πλάτοσ οδοςτρϊματοσ 6 m και 

χρθςιμοποιείται ςιμερα κυρίωσ ωσ ςυλλεκτιριοσ των κάκετων επαρχιακϊν οδϊν από και 

προσ τθν ενδοχϊρα. 

Τζλοσ, με βάςθ τθν κεςμοκετθμζνθ ανακεϊρθςθ του Ρεριφερειακοφ Χωροταξικοφ Ρλαιςίου 

τθσ Ρεριφζρειασ Κριτθσ (ΦΕΚ 260/ΑΑΡ/2017), ςτο δευτερεφον δίκτυο ενδοπεριφερειακισ 

ςθμαςίασ (ι βαςικό περιφερειακό οδικό δίκτυο) κατατάςςεται και θ ςφνδεςθ "Κίςαμοσ - 

Αμυγδαλοκεφάλι - Ζλοσ - Βλάτοσ - Κίςαμοσ". 

 

Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο 

Θ περιοχι μελζτθσ διαςχίηεται από δρόμουσ οι οποίοι ζχουν χαρακτθριςτεί ωσ Επαρχιακοί, 

ςφμφωνα με το Β.Δ. τθσ 06-02-1956 (ΦΕΚ 47 Αϋ/08−02−56) και κατατάςςονται, ςφμφωνα με 

τθν ΔΜΕΟ/ε/ο/266/9−3−95 Υπ. απόφ. (ΦΕΚ 293 Βϋ/17−4−95) ςε Ρρωτεφοντεσ Επαρχιακοφσ.  

Οι δρόμοι αυτοί, οι οποίοι ζχουν γενικι κατεφκυνςθ Βορρά – Νότο, είναι οι επόμενοι: 

 Επαρχιακόσ Δρόμοσ: Καλουδιανά – Βουλγάρω – Τοπόλια – Στροβλζσ, κατά το τμιμα 

του Καλουδιανά – Βουλγάρω – Τοπόλια – Κουτςοματάδοσ. Ο δρόμοσ αυτόσ ςυνδζει 

τθν Ρ.Ε.Ο. 90 με τον οικιςμό Κανδάνου ςτθν ενδοχϊρα και τουσ τουριςτικοφσ 

οικιςμοφσ Ραλαιόχωρασ και Σοφγιασ ςτθ νότια ακτι. 

 Επαρχιακόσ Δρόμοσ: Νωπιγεια – Κωλζνθ, ο οποίοσ ςυνδζει τον ιςόπεδο κόμβο τθσ 

Ν.Ε.Ο. 90 ςτα Νωπιγεια με τθν Ρ.Ε.Ο. 90. 

 Επαρχιακόσ Δρόμοσ: Κίςαμοσ – Γραμβοφςα – Ρλάτανοσ, ο οποίοσ ςυνδζει τθν πόλθ 

τθσ Κιςάμου με τον Ρλάτανο, που είναι ο δεφτεροσ μεγαλφτεροσ οικιςμόσ του Διμου. 

 

Θ περιοχι μελζτθσ διαςχίηεται επίςθσ από δρόμουσ οι οποίοι ζχουν χαρακτθριςτεί ωσ 

Επαρχιακοί, ςφμφωνα με το Β.Δ. τθσ 06-02-1956 (ΦΕΚ 47 Αϋ/08−02−56) και κατατάςςονται, 

ςφμφωνα με τθν ΔΜΕΟ/ε/ο/266/9−3−95 Υπ. απόφ. (ΦΕΚ 293 Βϋ/17−4−95) ςε Δευτερεφοντεσ 

Επαρχιακοφσ. Ρρόκειται για αςφαλτοςτρωμζνουσ δρόμουσ, με ανεπαρκι όμωσ γεωμετρικά 

ςτοιχεία και ςε πολλά ςθμεία χωρίσ ςωςτι ςυντιρθςθ, με αποτζλεςμα θ κατάςταςθ του 

οδοςτρϊματοσ να είναι από μζτρια ζωσ κακι.  
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Κφριο Δθμοτικό Οδικό Δίκτυο 

Θ περιοχι μελζτθσ διαςχίηεται από δρόμουσ που ζχουν χαρακτθριςτεί ωσ Κφριοι Δθμοτικοί, 

βάςει των αποφάςεων που αναγράφονται ςτον πίνακα. 

 

Ρίνακασ Ρ.2.5.1.1-1: Κφριοι Δθμοτικοί Δρόμοι  

ΔΟΜΟΣ ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΘ ΜΟΝΑΔΑ ΑΡΟΦΑΣΘ ΦΕΚ 

ΑΓ. ΓΕΩΓΛΟΣ – ΜΡΑΛΑΜΡΛΑΝΑ – 
ΑΚΑΝΑΣΛΑΝΑ 

Δ.Ε. Κιςάμου 
ΑΡ. ΝΟΜ. 6560/10‐12‐01 

1138Δ/ 
31‐12‐01 

ΑΓ.ΑΝΤΩΝΛΟΣ ‐ ΔΑΦΝΘ  Δ.Ε. Κιςάμου ΑΡ. ΝΟΜ. 4971/13‐7‐06  

ΚΑΛΛΕΓΛΑΝΑ – ΜΑΕΔΛΑΝΑ – 
ΚΟΥΚΟΥΝΑΑ 

Δ.Ε. Κιςάμου 
ΑΡ. ΝΟΜ.585/28‐3‐05 

436Δ/ 
22‐4‐05 

ΚΑΛΥΒΛΑΝΘ – ΑΗΟΓΥΑΣ *Διά μζςου 
Σφακόσ Ράνω Βαδζ + 

Δ.Ε. Κιςάμου 
ΑΡ. ΝΟΜ. 5340/30‐6‐2000 

488 
Δ/1‐8‐2000 

ΚΑΜΑΑ ‐ ΚΑΣΤΕΛΛΛ Δ.Ε. Κιςάμου ΔΤΥ 21765/6‐6‐67  

ΚΑΜΑΑ ΚΑΤΩ ‐ ΚΑΣΤΕΛΛ  Δ.Ε. Κιςάμου ΔΤΥ 7971/7‐8‐78   

ΚΑΣΤΕΛΛ – ΓΑΜΒΟΥΣΑ – ΜΕΤΟΧΛ – 
ΤΑΧΛΛΟΣ  

Δ.Ε. Κιςάμου 
ΑΡ. ΝΟΜ. 4383/10‐12‐01  

1138Δ/ 
31‐12‐01 

ΚΑΣΤΕΛΛ ΣΧ.ΡΟΛΘΣ ‐ οικ. ΑΝΩ ΡΥΓΟ 
ΚΛΣΑΜΟΥ 

Δ.Ε. Κιςάμου 
ΑΡ. ΝΟΜ. 4862/10‐7‐77 

695Δ/ 
8‐8‐97 

ΚΑΣΤΕΛΛ –ΓΑΜΒΟΥΣΑ – ΡΛΑΤΑΝΟΣ –
ΚΑΛΥΒΛΑΝΘ –ΝΛΟ ΧΩΛΟ – ΚΟΥΤΟΥΦΛΑΝΑ 

‐ΝΤΟΥΛΛΑΝΑ 

Δ.Ε. Κιςάμου 
ΑΡ. ΝΟΜ. 4384/10‐12‐01 

1138Δ/ 
31‐12‐01* 

ΚΑΣΤΕΛΛΛ ‐ ΚΟΥΝΟΥΡΛΤΣΑ Δ.Ε. Κιςάμου ΑΡ. ΝΟΜ. 437/26‐5‐88  

ΚΛΣΑΜΟΣ ‐ ΡΟΛΥΘΝΛΑ 
Δ.Ε. Κιςάμου 

ΑΡ. ΝΟΜ. 8471/20‐11‐03 
1405Δ/ 
24‐1‐03 

ΚΛΣΑΜΟΣ ΣΧ.ΡΟΛΘΣ ‐ ΚΑΤΩ 
ΚΟΥΦΑΛΩΝΑΣ 

Δ.Ε. Κιςάμου 
ΑΡ. ΝΟΜ. 1497/30‐3‐99 

 

ΝΛΟ ΧΩΛΟ‐ΑΓ.ΓΕΩΓΛΟΣ (Γραμβοφςασ) Δ.Ε. Κιςάμου ΑΡ. ΝΟΜ. 8611/30‐9‐05  

ΡΛΑΤΑΝΟΣ *γειτ.Αγ. Κων.+ ‐ΚΑΒΟΥΣΛ Δ.Ε. Κιςάμου ΑΡ. ΝΟΜ. 6656/9‐1‐2002  

ΤΑΧΘΛΟΣ ‐ ΜΕΤΟΧΛ Δ.Ε. Κιςάμου ΑΡ. ΝΟΜ. 15807/4‐12‐2008  

ΚΑΛΟΥΔΛΑΝΑ-ΧΑΛΕΚΛΑΝΑ-ΡΥΓΟΣ  
(Δ.Δ.Ρεριβολακίων Δ.Μθκφμνθσ) 

Δ.Ε. Μθκφμνθσ 
ΑΡ. ΝΟΜ. 13822/29-12-05 

 

ΚΟΥΦΑΛΩΝΑΣ ΑΝΩ και ΚΑΤΩ Δ.Ε. Μθκφμνθσ ΑΡ. ΝΟΜ. 4011/20-6-86  

*όπωσ διορκϊκθκε με τθν υπ’ αρίκμ. 1737 Αποφαςθ (ΦΕΚ ΑΑΡ 282/1.9.2014) 

 

Λοιπό Οδικό Δίκτυο 

Εκτόσ από τουσ οδικό δίκτυο όπωσ περιγράφθκε παραπάνω ςτθν περιοχι μελζτθσ υπάρχει 

ζνα πυκνό δίκτυο δθμοτικϊν και αγροτικϊν δρόμων, οι οποίοι ςτθν πλειοψθφία τουσ είναι 

χωματόδρομοι ι τςιμεντοςτρωμζνοι. 

 

Επιπλζον, ςτα καταςκευαηόμενα και προγραμματιηόμενα Οδικά Ζργα καταγράφονται τα 

εξισ: 

 Ραράκαμψθ Κιςάμου και ςυνοδά ζργα, ςε ςτάδιο Ρρομελζτθσ. Ρρόκειται για οδό 

παράκαμψθσ τθσ πόλθσ τθσ Κιςάμου από τον Β.Ο.Α.Κ. Θ οδόσ εκκινά από το πζρασ του 

Β.Ο.Α.Κ. ςτθν περιοχι Αγ. Αντωνίου (παράγρ. 2.1), όπου προβλζπεται ανιςόπεδοσ 
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κόμβοσ για τθ ςφνδεςι τθσ με τθν πόλθ τθσ Κιςάμου και τθν Ρ.Ε.Ο. 90. Ακολοφκωσ θ 

οδόσ κινείται νότια του Σ.Ρ. Κιςάμου και αφοφ το παρακάμψει καταλιγει ςε ιςόπεδο 

κόμβο με τον επαρχιακό δρόμο Κίςαμοσ – Γραμβοφςα – Ρλάτανοσ (παράγρ. 2.2), 

βορειοδυτικά τθσ πόλθσ τθσ Κιςάμου, ςτθν περιοχι Μαφρου Μϊλου. Θ οδόσ επί 

μικουσ 500 m τοποκετείται εντόσ Σιραγγασ. 

 Οδόσ Ρλάτανοσ – Σφθνάρι. Θ οδόσ ζχει μελετθκεί ςε ςτάδιο οριςτικισ μελζτθσ και 

ζχουν εκδοκεί οι περιβαλλοντικοί όροι. Θ οδόσ αντικακιςτά τθν αντίςτοιχθ παλιά 

επαρχιακι οδό. 

 

Τζλοσ, ςτουσ μελλοντικοφσ ςτόχουσ του επιχειρθςιακοφ ςχεδιαςμοφ του Διμου 

περιλαμβάνονται τα επόμενα οδικά ζργα:  

 Ολοκλιρωςθ τθσ Μελζτθσ Ραράκαμψθσ Κιςάμου και ζνταξθ του Ζργου ςτο 

ΕΣΡΑ. 

 Ζνταξθ ςτο ΕΣΡΑ τθσ καταςκευισ τθσ οδοφ Ρλάτανοσ – Σφθνάρι. 

 

Τζλοσ, ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ μελζτθσ, προτείνονται: 

 Βελτίωςθ του οδικοφ άξονα Χερςονιςου Γραμβοφςασ 

 Βελτίωςθ/αναβάκμιςθ του οδικοφ άξονα με αφετιρια τον οικιςμό Ρλάτανο, 

διαμζςου του οικιςμοφ Καβοφςι και με κατάλθξθ τον Αρχαιολογικό Χϊρο ςτα 

Φαλάςςαρνα.  

 Βελτίωςθ του οδικοφ άξονα που διζρχεται από τουσ οικιςμοφσ: Βουλγάρω - 

Μακρϊνασ - Χουδαλιανά - Αρμενοχϊρι - Τριαλϊνια 

 Βελτίωςθ του παράδρομου τθσ Ρ.Ε.Ο 90 μεταξφ των οικιςμϊν Καρφαλϊνα και 

Νωπθγείων 

 
Π.2.5.1.2 Καλάςςιεσ Μεταφορζσ 

 

Με βάςθ τθν κεςμοκετθμζνθ ανακεϊρθςθ του Ρεριφερειακοφ Χωροταξικοφ Ρλαιςίου τθσ 

Ρεριφζρειασ Κριτθσ (ΦΕΚ 260/ΑΑΡ/2017), και τθν προτεινόμενθ ιεράρχθςθ του ρόλου των 

λιμανιϊν, ο λιμζνασ Κιςάμου κατατάςςεται ςτουσ "εθνικήσ ςημαςίασ (διαπεριφερειακήσ 

εμβζλειασ) λιμζνεσ", ςε αντιδιαςτολι με τθν κατάταξθ που προβλζπεται από τθν εκνικι 

πολιτικι/νομοκεςία.  

Ο Λιμζνασ Κιςάμου βρίςκεται ςτο δυτικό άκρο του κόλπου Κιςάμου, ςε απόςταςθ περίπου 3 

km Βορειοδυτικά τθσ πόλθσ τθσ Κιςάμου και περιβάλλεται από τθν βραχϊδθ χερςόνθςο με 

τθν επωνυμία Καβονιςι. Ο λιμζνασ είναι το δυτικότερο λιμάνι τθσ Κριτθσ, και ςυνδζει 
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ακτοπλοϊκά τθν Κριτθ με τθν Ρελοπόννθςο, ενϊ παίηει ςθμαντικό ρόλο ςτθν οικονομικι 

ανάπτυξθ τθσ ευρφτερθσ περιοχισ, λόγω του γεγονότοσ ότι εκτόσ από τθν επιβατικι κίνθςθ ο 

λιμζνασ εξυπθρετεί τθ διακίνθςθ διαφόρων ειδϊν εμπορευμάτων κακϊσ και τουριςτικά 

πλοιάρια, αλιευτικά ςκάφθ και ςκάφθ αναψυχισ. 

Εμπορεσματικής λειτοσργίαςΣτον Λιμζνα υπάρχουν κρθπιδϊματα ςυνολικοφ μικουσ 750 m 

περίπου ςε ωφζλιμο βάκοσ από –4,0 m ζωσ –9,0 m. Υπάρχει διαμοφωμζνθ χερςαία Λιμενικι 

Ηϊνθ ςυνολικισ επιφάνειασ 65.000,00 m2, Λςόγειο κτίριο εξυπθρζτθςθσ επιβατϊν ςυνολικοφ 

εμβαδοφ 300 m2 (λειτουργεί ωσ εςτιατόριο – αναψυκτιριο, αλλά ςτεγάηει και γραφεία – 

εκδοτιρια ειςθτθρίων). Διακζτει επίςθσ θλεκτρικό γερανό ανυψωτικισ ικανότθτασ 10 ton. 

Στον λιμζνα εξυπθρετείται και μεγάλοσ αρικμόσ αλιευτικϊν ςκαφϊν εραςιτεχνικϊν και 

επαγγελματικϊν μικουσ ζωσ 20 m. Συνολικά ςτο λιμάνι Κιςάμου ζχουν τθν ζδρα τουσ 

περίπου 60 επαγγελματικά Αλιευτικά ςκάφθ Ραράκτιασ Αλιείασ (40 ςκάφθ με ολικό μικοσ 

ζωσ 8 m, 15 ςκάφθ με μικοσ από 8 ζωσ 12 m, και 5 ςκάφθ ολικοφ μικουσ άνω των 12 m). 

 

Tο Λιμενικό Ταμείο  ζχει προχωριςει ςτθν ανάκεςθ μελζτθσ με τίτλο "Νζο Ρρογραμματικό 

Σχζδιο Λιμζνα Κιςάμου», το οποίο με ορίηοντα 25ετίασ προτείνει μια ολοκλθρωμζνθ λφςθ για 

τθν περαιτζρω ανάπτυξθ και οργάνωςθ του Λιμζνα. Ρεριλθπτικά αναφζρεται ότι βάςει του 

νζου αυτοφ Ρρογραμματικοφ Σχεδίου οριοκετοφνται ςυγκεκριμζνεσ χριςεισ εντόσ των ορίων 

του Λιμζνα με τα εξισ τμιματα:  

1. Α’ Τμιμα Ακτοπλοϊασ 4. Δ’ Ναυπθγοεπιςκευαςτικό Τμιμα 

2. Β’ Τμιμα Θμεροπλοίων 5. Ε’ Τμιμα Αλιείασ 

3. Γ’ Εμπορικό Τμιμα 6. ΣΤ’ Τμιμα Αναψυχισ 

 

Τζλοσ κα πρζπει να ςθμειϊςουμε ότι ςτθν περιοχι του λιμζνα ζχουν από παλιά κακοριςκεί οι 

οριογραμμζσ του Αιγιαλοφ και τθσ Ραραλίασ (θ αρ.31844/72 Κ.Υ.Α., ΦΕΚ 219 Δ/1972) όπωσ 

επίςθσ υπάρχει και κακοριςμζνθ Χερςαία Λιμενικι Ηϊνθ (θ αρ.6824989/23-07-1968 

Απόφαςθ Νομάρχθ Χανίων – ΦΕΚ 426 Β/1968). 

 

Ρ.2.5.2 Δίκτυα Τεχνικισ Υποδομισ 

 

Π.2.5.2.1 Υδρευςθ-Άρδευςθ 
 

Υδατικοί πόροι για φδρευςθ 

Οι υδατικοί πόροι για τθν φδρευςθ τθσ περιοχισ μελζτθσ προζρχονται από γεωτριςεισ 

ςτθν καρςτικι υπόγεια λεκάνθ του χειμάρρου Κωλζνθ. Θ κάλυψθ των υδρευτικϊν 
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αναγκϊν των υπόλοιπων οικιςμϊν τθσ ενδοχϊρασ γίνεται από τοπικοφσ υδατικοφσ 

πόρουσ, που προζρχονται κατά κφριο λόγο από γεωτριςεισ ι και από πθγζσ. 

Θ υπόγεια λεκάνθ Κωλζνθ είναι μία καρςτικι υδροφόροσ λεκάνθ, ζκταςθσ 42 km2. Το 

νερό τθσ λεκάνθσ μεταγγίηεται ςτισ προςχϊςεισ του χειμάρρου Κωλζνθ και ςτθ ςυνζχεια 

κινείται κατά ζνα μζροσ υπόγεια και κατά το υπόλοιπο επιφανειακά που εκφορτίηεται 

από τρείσ πθγζσ κατάντθ τθσ Ραλαιάσ Εκνικισ Οδοφ, αυτζσ των Μπολιανϊν, των Αγ. 

Ράντων και του Αγ. Ραντελειμονα. Υπολογίηεται ότι ο μζςοσ όγκοσ νεροφ που 

εκφορτίηεται το χρόνο από τον υδροφορζα ανζρχεται ςε 22 x 10 6 m3, από τον οποίο τα  

10,5 x 106 m3 εκφορτίηονται από τισ παραπάνω πθγζσ. 

Θ εκμετάλλευςθ ςιμερα μζρουσ των υπόγειων νερϊν του Κωλζνθ για φδρευςθ γίνεται με 

αντλιςεισ μζςα από τισ υδρευτικζσ γεωτριςεισ Γ86, Γ87 και Γ471 και τισ υδροαρδευτικζσ 

γεωτριςεισ Γ85 και Γ85Α, που ζχουν διανοιχκεί ςτθν κοίτθ του χειμάρρου. Τα ςτοιχεία των 

παραπάνω γεωτριςεων δίνονται ςτον πίνακα 4-Ρ1, που ακολουκεί. Ρεραιτζρω εκμετάλλευςθ 

των υπόγειων νερϊν του υδροφορζα Κωλζνθ μπορεί μελλοντικά να επιτευχκεί με περαιτζρω 

μάςτευςθ τθσ υπόγειασ ροισ του Κωλζνθ μζςω γεωτριςεων ελεγχόμενθσ παροχισ ςε 

κατάλλθλεσ κζςεισ ςτθν κοίτθ του χειμάρρου. 

Θ κάλυψθ των υδρευτικϊν αναγκϊν των υπόλοιπων οικιςμϊν τθσ ενδοχϊρασ γίνεται, 

όπωσ αναφζρκθκε, από τοπικοφσ υδατικοφσ πόρουσ γεωτριςεων ι πθγϊν. Τα ςτοιχεία 

των κυριότερων από τισ γεωτριςεισ αυτζσ και οι κυριότερεσ πθγζσ δίνονται παρακάτω. 

 

Ρίνακασ Ρ.2.5.2.1-1: Οι κυριότερεσ γεωτριςεισ υδρευτικισ χριςθσ  

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΓΕΩΤΘΣΘΣ 

ΔΘΜΟΤΙΚΟ 
ΔΙΑΜΕΙΣΜΑ 

Θζςθ Γεϊτρθςθσ 
(οικιςμόσ) 

 
 

Διοικθτικι  
Μονάδα 

Χριςθ 

Συντεταγμζνεσ 
Ραροχι                   

(m
3
/ϊρα) 

X Y 
 

Γ 46 ΒΟΥΛΓΑΩ ΜΟΥΛ Δ.Ε. Μθκφμνθσ ΥΔΟ/ΑΔΕΥΣΘ 473401 3921291 40 

Γ 70 ΒΟΥΛΓΑΩ ΜΑΚΩΝΑΣ Δ.Ε. Μθκφμνθσ ΥΔΟ/ΑΔΕΥΣΘ 472800 3922655 20 

Γ 73 ΒΟΥΛΓΑΩ ΔΕΜΛΤΗΛΑΝΑ Δ.Ε. Μθκφμνθσ ΥΔΟ/ΑΔΕΥΣΘ 472720 3923924 55 

Γ471 ΔΑΡΑΝΛΑ ΚΟΛΕΝΛ Δ.Ε. Μθκφμνθσ ΥΔΕΥΣΘ 474103 3927892 50 

Γ 85 ΔΑΡΑΝΛΑ ΚΟΛΕΝΛ Δ.Ε. Μθκφμνθσ ΥΔΟ/ΑΔΕΥΣΘ 474284 3927849 0 

Γ 85Α ΔΑΡΑΝΛΑ ΚΟΛΕΝΛ Δ.Ε. Μθκφμνθσ ΥΔΟ/ΑΔΕΥΣΘ 474301 3927841 120 

Γ86 ΔΑΡΑΝΛΑ ΚΟΛΕΝΛ Δ.Ε. Μθκφμνθσ ΥΔΕΥΣΘ 474200 3927946 180 

Γ 87 ΔΑΡΑΝΛΑ ΚΟΛΕΝΛ Δ.Ε. Μθκφμνθσ ΥΔΕΥΣΘ 474209 3927937 0 

Γ 76 ΡΟΤΑΜΛΔΑ 
ΥΔΕΥΣΘ 

ΚΑΛΟΥΔΛΑΝΩΝ 
Δ.Ε. Μθκφμνθσ 

ΥΔΕΥΣΘ 472624 3924747 35 

Γ 42 ΤΟΡΟΛΛΑ ΚΑΨΑΝΛΑΝΑ Δ.Ε. Μθκφμνθσ ΥΔΟ/ΑΔΕΥΣΘ 471799 3920762 40 

Γ 44 ΤΟΡΟΛΛΑ ΦΑΑΓΓΛ Δ.Ε. Μθκφμνθσ ΥΔΕΥΣΘ 471775 3919855 50 

Γ 34 ΛΟΥΣΑΚΛΕΣ ΓΑΛΟΥΒΑΣ Δ.Ε. Κιςάμου ΥΔΕΥΣΘ 466624 3923148 30 

Γ 33 ΛΟΥΣΑΚΛΕΣ ΚΟΝΛΔΛΑΝΑ Δ.Ε. Κιςάμου ΥΔΟ/ΑΔΕΥΣΘ 466011 3924978 30 

Γ 479 ΛΟΥΣΑΚΛΕΣ ΝΤΑΜΡΑΛΑΝΑ Δ.Ε. Κιςάμου ΥΔΟ/ΑΔΕΥΣΘ 465587 3924469 30 

Γ 40  ΚΑΛΑΚΕΝΕΣ ΜΥΛΟΣ Δ.Ε. Κιςάμου ΥΔΟ/ΑΔΕΥΣΘ 470866 3921648  40 

Γ10 ΓΑΜΒΟΥΣΑ ΑΗΩΓΥΕΣ Δ.Ε. Κιςάμου ΥΔΕΥΣΘ 463458 3929326 30 
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Γ 254 ΓΑΜΒΟΥΣΑ ΛΑΔΑΣ Δ.Ε. Κιςάμου ΥΔΟ/ΑΔΕΥΣΘ 464032 3926471 30 

 14 ΓΑΜΒΟΥΣΑ ΜΕΤΟΧΛ Δ.Ε. Κιςάμου ΑΔΕΥΣΘ 465659 3929298 25 

Γ 11 ΓΑΜΒΟΥΣΑ ΣΦΑΚΟΣ Δ.Ε. Κιςάμου ΥΔΟ/ΑΔΕΥΣΘ 464033 3929213 20 

Γ592 ΓΑΜΒΟΥΣΑ 
ΤΑΧΘΛΑΣ - 

ΡΕΤΟΚΟΡΛΟ 
Δ.Ε. Κιςάμου 

ΑΔΕΥΣΘ 466016 3929259 5 

Γ 18 ΓΑΜΒΟΥΣΑ ΦΟΥΝΑΔΩ Δ.Ε. Κιςάμου ΑΔΕΥΣΘ 465181 3928007 15 

Γ37 ΚΛΣΑΜΟΥ ΚΥΑ ΒΥΣΘ Δ.Ε. Κιςάμου ΑΔΕΥΣΘ 467183 3926498 80 

Γ 33 ΛΟΥΣΑΚΛΕΣ ΚΟΝΛΔΛΑΝΑ Δ.Ε. Κιςάμου ΥΔΟ/ΑΔΕΥΣΘ 466011 3924978 30 

Γ 479 ΛΟΥΣΑΚΛΕΣ ΝΤΑΜΡΑΛΑΝΑ Δ.Ε. Κιςάμου ΥΔΟ/ΑΔΕΥΣΘ 465587 3924469 30 

Γ 36 ΛΟΥΣΑΚΛΕΣ ΡΕΛΕΚΑΝΟΣ Δ.Ε. Κιςάμου ΑΔΕΥΣΘ * * 25 

Γ1 ΡΛΑΤΑΝΟΣ ΑΓΛΟΣ ΓΕΩΓΛΟΣ 1 Δ.Ε. Κιςάμου ΑΔΕΥΣΘ 460129 3924101 45 

Γ 2 ΡΛΑΤΑΝΟΣ ΑΓΛΟΣ ΓΕΩΓΛΟΣ 2 Δ.Ε. Κιςάμου ΑΔΕΥΣΘ 460455 3924028 50 

Γ 3 ΡΛΑΤΑΝΟΣ ΑΓΛΟΣ ΦΩΤΛΟΣ Δ.Ε. Κιςάμου ΑΔΕΥΣΘ 460861 3924219 80 

Γ 628 ΡΛΑΤΑΝΟΣ ΑΓΛΟΣ ΦΩΤΛΟΣ Δ.Ε. Κιςάμου ΑΔΕΥΣΘ 460635 3923856 30 

Γ630 ΡΛΑΤΑΝΟΣ ΛΑΓΓΟΣ Δ.Ε. Κιςάμου ΑΔΕΥΣΘ 463353 3925654 50 

Γ 591 ΡΛΑΤΑΝΟΣ ΛΕΛΒΑΔΑΚΛΑ Δ.Ε. Κιςάμου ΑΔΕΥΣΘ 461606 3923172 15 

Γ252 ΡΛΑΤΑΝΟΣ ΛΛΜΝΘ ΚΟΝΑΟΥ Δ.Ε. Κιςάμου ΥΔΟ/ΑΔΕΥΣΘ 464093 3925794 25 

Γ 555 ΡΛΑΤΑΝΟΣ ΜΕΤΟΧΛ Δ.Ε. Κιςάμου ΑΔΕΥΣΘ 461468 3925265 15 

Γ 349 ΡΛΑΤΑΝΟΣ ΜΕΤΟΧΛ ΑΚΤΘΣ Δ.Ε. Κιςάμου ΑΔΕΥΣΘ * * 15 

Γ 25 ΡΛΑΤΑΝΟΣ ΜΟΥΛΑ Δ.Ε. Κιςάμου ΑΔΕΥΣΘ 463217 3926807 20 

Γ 4 ΡΛΑΤΑΝΟΣ ΡΑΤΕΛΑ 1 - ΛΚΛΑΣ Δ.Ε. Κιςάμου ΑΔΕΥΣΘ 461730 3924185 40 

Γ 271 ΡΛΑΤΑΝΟΣ ΡΑΤΕΛΑ 2 Δ.Ε. Κιςάμου ΑΔΕΥΣΘ 461503 3924356 75 

Γ253 ΡΛΑΤΑΝΟΣ ΡΛΑΤΑΝΟΣ Δ.Ε. Κιςάμου ΑΔΕΥΣΘ * * 20 

Γ 553 ΡΛΑΤΑΝΟΣ ΑΡΑΝΑΣ-ΜΕΤΟΧΛ Δ.Ε. Κιςάμου ΑΔΕΥΣΘ 461469 3925265 15 

Γ 5 ΡΛΑΤΑΝΟΣ ΥΑΚΛ ΚΟΤΣΛΦΟΥ Δ.Ε. Κιςάμου ΑΔΕΥΣΘ 461904 3924572 30 

Γ 590 ΡΛΑΤΑΝΟΣ ΤΣΛΓΚΑΝΟΡΟΥΛΟ Δ.Ε. Κιςάμου ΑΔΕΥΣΘ 461290 3923784 20 

Γ 35 ΡΟΛΥΘΝΕΛΑ ΑΓΛΟΣ ΛΩΑΝΝΘΣ Δ.Ε. Κιςάμου ΥΔΟ/ΑΔΕΥΣΘ 468447 3922074 50 

 

Ρίνακασ Ρ.2.5.2.1-2: Οι κυριότερεσ πθγζσ με υδρευτικι χριςθ  

Δθμοτικό 
Διαμζριςμα 

Ονομαςία ι 
κζςθ πθγισ 

Διοικθτικι 
Μονάδα 

Ραρατθριςεισ - Χριςθ 

Λουςακιζσ Μόδια Δ.Ε. Κιςάμου Υδρευτικι 

Συνδ.Ρερβολακίων Μεςαφλια Δ.Ε. Κιςάμου Υδρευτικι 

Ρερβολάκια Μποςταμιζσ Δ.Ε. Κιςάμου Ραροχι 1,5 μ
3 

/ ϊρα.  Υδρευτικι 

Ρλάτανοσ Ρροφ. Θλίασ Δ.Ε. Κιςάμου Ραροχι 250 μ3 / ϊρα. Υδρευτικι 

Ρλάτανοσ Σφθνάρι Δ.Ε. Κιςάμου Μζς. ετις.όγκ.νεροφ 1,6εκμ.μ3 

Υδρευτ Ρολυρρινια Γρα Κερά Δ.Ε. Κιςάμου Ραροχι 0,3 μ3 / ϊρα Υδρευτικι 
Ρολυρρινια Κρφα Βρφςθ Δ.Ε. Κιςάμου Ραροχι 10 μ3 / ϊρα Υδροαρδευτικι 

 

Υφιςτάμενα και προγραμματιηόμενα ζργα ςυλλογισ, μεταφοράσ και διανομισ νερϊν 

φδρευςθσ 

Θ πόλθ τθσ Κιςάμου υδρεφεται από δεξαμενι, χωρθτικότθτασ 400 m3, θ οποία βρίςκεται 

ςε φψωμα, ςε υψόμετρο +60 m, ςτο νοτιοανατολικό άκρο του Σ.Ρ. Θ δεξαμενι 

τροφοδοτείται με νερό από κατακλιπτικό αγωγό, μικουσ 6 km, ςτον οποίο κατακλίβεται 

από αντλιοςτάςιο το νερό γεϊτρθςθσ ςτον Κωλζνθ. Από τθ δεξαμενι τροφοδοτείται ςτθ 

ςυνζχεια το εςωτερικό δίκτυο φδρευςθσ τθσ πόλθσ τθσ Κιςάμου. Το δίκτυο φδρευςθσ ςτο 

μεγαλφτερο μζροσ του είναι παλαιό και χρειάηεται κατά ζνα τμιμα αντικατάςταςθ και 

κατά το υπόλοιπο βελτιϊςεισ. 
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Οι υπόλοιπεσ Δθμοτικζσ Ενότθτεσ υδρεφονται από τοπικά δίκτυα, τα οποία ςε μερικζσ 

περιπτϊςεισ είναι μικτά φδρευςθσ – άρδευςθσ. 

Ο Διμοσ Κιςάμου ζχει προγραμματίςει ςειρά από ζργα φδρευςθσ, που αφοροφν κυρίωσ 

επεκτάςεισ και βελτιϊςεισ υφιςτάμενων δικτφων.  

Στουσ μελλοντικοφσ ςτόχουσ του επιχειρθςιακοφ ςχεδιαςμοφ του Διμου για τθν 

φδρευςθ περιλαμβάνονται τα επόμενα ζργα: 

 Ολοκλιρωςθ μελετϊν και ζνταξθ ςτο τομεακό ΕΣΡΑ του Υπ. Υποδομϊν Μεταφορϊν & 

Δικτφων του ενιαίου Ζργου «Επζκταςθ – Αναβάκμιςθ φδρευςθσ τθσ τουριςτικισ 

περιοχισ Χανιά – Κολυμπάρι – Κίςαμοσ», ςε ςυνεργαςία με τουσ άλλουσ Διμουσ 

του βόρειου άξονα Ρεριφ. Ενότθτασ Χανίων (Χανίων και Ρλατανιά).  

 Ολοκλιρωςθ των απαιτοφμενων μελετϊν για το διαχωριςμό των δικτφων φδρευςθσ 

από τα μικτά υδροαρδευτικά δίκτυα. 

 
Στα ςθμαντικότερα ζργα αξιοποίθςθσ του  υδατικοφ  δυναμικοφ  Δυτικισ  Κριτθσ κατά  

μικοσ  των  βόρειων  ακτϊν  τθσ, το οποίο κα πρζπει να ολοκλθρωκεί ςυγκαταλζγεται 

ζνα ςφνκετο ζργου Εκνικοφ Επιπζδου κατά μικοσ των βορείων ακτϊν τθσ Δυτικισ 

Κριτθσ που περιλαμβάνει τθν ανάπτυξθ των υδατικϊν πόρων υπόγειων και 

επιφανειακϊν νερϊν, τθ διακίνθςθ και διαχείριςι τουσ μζςω ενόσ κυρίου αγωγοφ, για 

κάλυψθ των αναγκϊν φδρευςθσ πόλεων και οικιςμϊν μελλοντικοφ πλθκυςμοφ 200.000 

κατοίκων, φδρευςθ 100.000 τουριςτικϊν κλινϊν και άρδευςθ 220.000 ςτρεμ. (Σχιμα 

Ρ.2.4.2.2-1). 

 

Θ Ρροκαταρκτικι Μελζτθ του όλου ζργου, οι υδρογεωλογικζσ και λοιπζσ ζρευνεσ κακϊσ 

επίςθσ και οι επόμενεσ Οριςτικζσ Μελζτεσ εκπονικθκαν και εγκρίκθκαν από το 

Υ.ΡΕ.ΧΩ.Δ.Ε. με ςφμφωνο γνϊμθ του Υπ. Γεωργίασ. Οι Μελζτεσ αυτζσ περιλαμβάνουν : 

 Εργα ανάπτυξθσ υδατικϊν πόρων του ορεινοφ ςυγκροτιματοσ των Λευκϊν  

Ορζων.  Ρθγζσ Κωλζνθ, Αγυιάσ, Μεςκλϊν, Ηοφρμπου, Στφλου, Αρμζνων, Λίμνθσ 

Κουρνά.  Ρεραιτζρω εκμετάλλευςθ των υδροφορζων που τροφοδοτοφν τισ πθγζσ 

με αναρρφκμιςθ των παροχϊν τουσ  με άντλθςθ μακρυά από τισ πθγζσ Κωλζνθ, 

Αγυιάσ, Στφλου, Λίμνθσ Κουρνά. 

 Αρδευτικά ζργα Α’ Φάςθσ ςε ζκταςθ 75.000 ςτρεμ. Τα ζργα αυτά 

δανειοδοτικθκαν από τθν Ευρωπαϊκι Τράπεηα Επενδφςεων (ΕΤΕ), 

καταςκευάςκθκαν από τον Ο.Α.ΔΥ.Κ. και λειτουργοφν. Αυτά είναι:  α) αρδευτικά 

δίκτυα ςτθν περιοχι Κιςάμου (5.700 ςτρεμ.), ςτθν περιοχι Χανιά - Κολυμβάρι 

και ςτθν περιοχι Αποκόρωνα, β) ο  Κφριοσ αγωγόσ μεταφοράσ νεροφ Μεςκλά-
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Αγυιά-Κολυμβάρι και Αγυιά-Σοφδα ο οποίοσ τροφοδοτείται από πθγζσ και από 

αντλιςεισ από υπόγειουσ υδροφορείσ και ςτθ ςυνζχεια τροφοδοτεί με νερό τισ 

δεξαμενζσ θμερθςίασ εξίςωςθσ των αρδευτικϊν δικτφων. 

 Αρδευτικά ζργα Βϋ Φάςθσ ςε ζκταςθ 20.000 ςτρεμ. ςτθν περιοχι Κουρνά.  Τα 

δίκτυα αυτά δανειοδοτικθκαν επίςθσ από τθν ΕΤΕ, καταςκευάςκθκαν από τον 

Ο.Α.ΔΥ.Κ. και λειτουργοφν. 

 Αρδευτικά ζργα υψθλισ ηϊνθσ (VII) τθσ περιοχισ Χανιά - Κολυμβάρι ςε ζκταςθ 

28.000 ςτρεμ. 

 Αρδευτικά ζργα ςτθν περιοχι Ακρωτθρίου ςε ζκταςθ 15.000 ςτρεμ.  

 Ρρομελζτθ αρδευτικϊν δικτφων περιοχισ εκφμνου ςε ζκταςθ 20.000 ςτρεμ.  

 

Σχιμα Ρ.2.5.2.1-1: Γενικό Σχζδιο Αξιοποίθςθσ Υδατικοφ Δυναμικοφ Δυτικισ Κριτθσ 

       

 

Με βάςθ τισ παραπάνω εγκεκριμζνεσ μελζτεσ προβλζπεται θ ενιαία διακίνθςθ, 

διαχείριςθ και αξιοποίθςθ των υδατικϊν πόρων κατά μικοσ των βορείων ακτϊν τ θσ 

Δυτικισ Κριτθσ με ζνα κλειςτό κφριο αγωγό νεροφ μικουσ 103 χλμ., ο οποίοσ ξεκινά από 

το δυτικότερο άκρο τθσ Κριτθσ και τερματίηει ανατολικά τθσ πόλθσ του εκφμνου. Ο 

αγωγόσ αυτόσ τροφοδοτείται με νερά πθγϊν, υπόγεια νερά και νερά από Φράγματα - 

Ταμιευτιρεσ και ςτθ ςυνζχεια πλθροί με νερό δεξαμενζσ αποκικευςθσ, οι οποίεσ 

τροφοδοτοφν με τθ ςειρά τουσ με νερό τα αρδευτικά δίκτυα που είναι εξοπλιςμζνα με 

υδρολθψίεσ άρδευςθσ από τισ οποίεσ οι καλλιεργθτζσ λαμβάνουν νερό, το μεταφζρουν 

και το διανζμουν ςτουσ αγροφσ με δικά τουσ ςυςτιματα, κυρίωσ ςτάγδθν άρδευςθσ.  
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Για τθν αποπεράτωςθ του παραπάνω ςφνκετου ζργου  "Αξιοποίθςθσ Υδατικοφ 

Δυναμικοφ Δυτικισ Κριτθσ" και για τθν εφρυκμθ λειτουργία του απαιτείται γενικά και 

όχι περιοριςτικά: 

 Θ καταςκευι των τριϊν Ταμιευτιρων εντόσ τθσ υδρολογικισ λεκάνθσ  Ταυρωνίτθ, 

θ ςφνδεςι τουσ με τον υφιςτάμενο κφριο αγωγό μεταφοράσ νεροφ  Αγυιά ‐ 

Κολυμβάρι, θ καταςκευι αντλιοςταςίου ςτο Κολυμβάρι μετά του  κατακλιπτικοφ 

αγωγοφ μζχρι Κωλζνθ Κιςάμου και θ επζκταςθ του κυρίου  αγωγοφ προσ δυςμάσ 

κατά το τμιμα Κίςαμοσ ‐ Γραμβοφςα. Ρροσ τοφτο κα  πρζπει να προθγθκεί θ 

εκπόνθςθ των επόμενων μελετϊν: 

 Τθσ μελζτθσ Διαχείριςθσ των τριϊν ταμιευτιρων και των 

υδατικϊν τουσ πόρων.Τθσ μελζτθσ των ζργων ςφνδεςθσ των τριϊν 

ταμιευτιρων με τον κφριο αγωγό μεταφοράσ νεροφ Αγυιά ‐ 

Κολυμβάρι και με τα αρδευτικά δίκτυα. Τθσ Μ.Ρ.Ε. 

 Τθσ μελζτθσ οικονομικισ ςκοπιμότθτασ των ζργων (κόςτουσ ‐ 

οφζλουσ) κλπ. 

 

 Θ ολοκλιρωςθ των αρδευτικϊν δικτφων ςε ζκταςθ περίπου 50.000 ςτρεμ.  ςτθν 

περιοχι Κιςάμου ( Ρλάτανοσ μετά τθσ Λιμνοδεξαμενισ Σφθναρίου), ςτισ υψθλζσ 

ηϊνεσ Χανιά ‐ Κολυμβάρι, ςτθν περιοχι Ακρωτιρι, ςτθν περιοχι  Αποκόρωνα. 

 Θ καταςκευι του αγωγοφ μεταφοράσ νεροφ από το Φράγμα Ροταμϊν Αμαρίου  

εκφμνθσ προσ τον Κάμπο εκφμνθσ και των αντίςτοιχων αρδευτικϊν δικτφων  ςε 

ζκταςθ 20.000 περίπου ςτρεμ. Επίςθσ θ καταςκευι Εγκατάςταςθσ  Κακαριςμοφ 

Νεροφ κατάντθ του Ταμιευτιρα Ροταμϊν και θ  ςφνδεςι τθσ με το δίκτυο 

φδρευςθσ τθσ ευρφτερθσ περιοχισ τθσ πόλθσ του εκφμνου.  

 

Ολα τα παραπάνω υπολειπόμενα τμιματα του όλου μεγάλου ςφνκετου ζργου πρζπει  να 

επιδιωχκεί να ενταχκοφν ςτο υπό κατάρτιςθ ΕΣΡΑ.2 2014‐2020 ωσ Τομεακά Εργα  ςτο 

αρμόδιο Υπουργείο Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ, Μεταφορϊν, Υποδομϊν και   

Δικτφων και ςτο Υπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων. Τα Υπουργεία αυτά  

ζχουν εγκρίνει όλεσ ςχεδόν τισ επιμζρουσ μελζτεσ των ζργων.  

 

Υδατικοί πόροι για άρδευςθ εντόσ τθσ περιοχισ μελζτθσ  

Οι υδατικοί πόροι για τθν άρδευςθ εκτάςεων των ςυλλογικϊν αρδευτικϊν δικτφων του 

βόρειου τμιματοσ τθσ περιοχισ μελζτθσ προζρχονται από γεωτριςεισ ςτθν καρςτικι 
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υπόγεια λεκάνθ του χειμάρρου Κωλζνθ. Θ κάλυψθ των αναγκϊν ςε νερό των υπόλοιπων 

μεμονωμζνων ςυλλογικϊν αρδευτικϊν δικτφων, όπωσ αυτϊν ςτθν περιοχι Ρλάτανοσ – 

Γραμβοφςα και ςτθν περιοχι Σφθναρίου αλλά και μικρότερων τοπικϊν αρδευτικϊν 

ζργων, όπωσ αυτϊν ςτον Κάμπο, τισ Στροβλζσ, το Βουλγάρω, το Σφακοπθγάδι, τισ 

Καλάκενεσ  κλπ. γίνεται από τοπικοφσ υδατικοφσ πόρουσ, που προζρχονται κατά κφριο 

λόγο από γεωτριςεισ ι και από πθγζσ. 

Θ εκμετάλλευςθ ςιμερα μζρουσ των υπόγειων νερϊν του Κωλζνθ για άρδευςθ γίνεται 

με αντλιςεισ μζςα από τισ υδρευτικζσ γεωτριςεισ Γ84, Γ89, Γ90 και Γ91 και τισ 

υδροαρδευτικζσ γεωτριςεισ Γ85 και Γ85Α, που ζχουν διανοιχκεί ςτθν κοίτθ του 

χειμάρρου. Τα ςτοιχεία των παραπάνω γεωτριςεων δίνονται ςτον πίνακα 4 -Ρ3 που 

ακολουκεί. Μικρι περαιτζρω εκμετάλλευςθ των υπόγειων νερϊν του υδροφορζα 

Κωλζνθ μπορεί μελλοντικά να επιτευχκεί με περαιτζρω μάςτευςθ τθσ υπόγειασ ροισ 

του Κωλζνθ, μζςω γεωτριςεων ελεγχόμενθσ παροχισ ςε κατάλλθλεσ κζςε ισ ςτθν κοίτθ 

του χειμάρρου. 

Θ κάλυψθ των αναγκϊν των υπόλοιπων αρδευτικϊν δικτφων γίνεται, όπωσ αναφζρκθκε 

παραπάνω,  από τοπικοφσ υδατικοφσ πόρουσ γεωτριςεων ι πθγϊν. Τα ςτοιχεία των 

κυριότερων από τισ γεωτριςεισ αυτζσ δίνονται ςτον πίνακα 4 -Ρ3 ενϊ οι κυριότερεσ 

πθγζσ φαίνονται ςτον πίνακα 4-Ρ4. 

Σθμαντικό πρόβλθμα τόςο λόγω ανεπάρκειασ υδατικϊν πόρων για αρδεφςεισ όςο και 

ποιότθτασ νεροφ, λόγω υφαλμφρυνςισ του, υφίςταται κυρίωσ ςτο δυτικό τμιμα τθσ 

περιοχισ μελζτθσ και ςυγκεκριμζνα  ςτθν παράκτια περιοχι Ρλατάνου – Γραμβοφςασ 

και ςτθν περιοχι Σφθναρίου. 

 
Ρίνακασ Ρ.2.5.2.1-3: Οι κυριότερεσ γεωτριςεισ αρδευτικισ χριςθσ  

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΓΕΩΤΘΣΘΣ 

ΔΘΜΟΤΙΚΟ 
ΔΙΑΜΕΙΣΜΑ 

Θζςθ Γεϊτρθςθσ                  
(οικιςμόσ) 

Χριςθ 

 
Διοικθτικι 
Μονάδα 

Συντεταγμζνεσ 
Ραροχι                

(m
3
/ϊρα) X Y 

Γ 46 ΒΟΥΛΓΑΩ ΜΟΥΛ ΥΔΟ/ΑΔΕΥΣΘ Δ.Ε. Μθκφμνθσ 473401 3921291 40 

Γ 70 ΒΟΥΛΓΑΩ ΜΑΚΩΝΑΣ ΥΔΟ/ΑΔΕΥΣΘ Δ.Ε. Μθκφμνθσ 472800 3922655 20 

Γ 71 ΒΟΥΛΓΑΩ ΚΑΜΑΑ ΑΔΕΥΣΘ Δ.Ε. Μθκφμνθσ 472896 3923279 50 

Γ 73 ΒΟΥΛΓΑΩ ΔΕΜΛΤΗΛΑΝΑ ΥΔΟ/ΑΔΕΥΣΘ Δ.Ε. Μθκφμνθσ 472720 3923924 55 

Γ 84 ΔΑΡΑΝΛΑ ΚΟΛΕΝΛ ΑΔΕΥΣΘ Δ.Ε. Μθκφμνθσ 474209 3927885 0 

Γ 85 ΔΑΡΑΝΛΑ ΚΟΛΕΝΛ ΥΔΟ/ΑΔΕΥΣΘ Δ.Ε. Μθκφμνθσ 474284 3927849 0 

Γ 85Α ΔΑΡΑΝΛΑ ΚΟΛΕΝΛ ΥΔΟ/ΑΔΕΥΣΘ Δ.Ε. Μθκφμνθσ 474301 3927841 120 

Γ 89 ΔΑΡΑΝΛΑ ΚΟΛΕΝΛ ΑΔΕΥΣΘ Δ.Ε. Μθκφμνθσ 474187 3927877 240 

Γ 90 ΔΑΡΑΝΛΑ ΚΟΛΕΝΛ ΑΔΕΥΣΘ Δ.Ε. Μθκφμνθσ 474217 3927845 240 

Γ 91 ΔΑΡΑΝΛΑ ΚΟΛΕΝΛ ΑΔΕΥΣΘ Δ.Ε. Μθκφμνθσ 474248 3927852 240 

Γ 80 ΚΟΥΚΟΥΝΑΑ ΚΟΥΚΟΥΝΑΑ ΑΔΕΥΣΘ Δ.Ε. Κιςάμου 470474 3922753 20 

Γ 81 ΚΟΥΚΟΥΝΑΑ ΚΟΥΚΟΥΝΑΑ ΑΔΕΥΣΘ Δ.Ε. Κιςάμου * * 15 

Γ 79 ΚΟΥΚΟΥΝΑΑ ΡΛΟΥΜΛΣΤΟΣ ΑΔΕΥΣΘ Δ.Ε. Κιςάμου 470295 3924179 35 

Γ448 ΜΑΛΑΚΥΟΣ 
ΑΓΛΑ ΕΛΘΝΘ - 
ΜΡΑΧΑΔΛΑΝΑ 

ΑΔΕΥΣΘ 
Δ.Ε. Μθκφμνθσ 

474413 3920626 
25 
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Γ 48 ΜΑΛΑΚΥΟΣ ΧΛΣΤΟΣ ΑΔΕΥΣΘ Δ.Ε. Μθκφμνθσ 474156 3921083 65 

Γ 78Α ΡΕΒΟΛΑΚΛΑ 
ΑΓΑΚΟΚΑΜΡΟΣ-

ΡΥΓΟΣ 
ΑΔΕΥΣΘ 

Δ.Ε. Μθκφμνθσ 
473663 3925514 50 

Γ 627 ΡΟΤΑΜΛΔΑ ΚΑΤΕΜΑΔΩ ΑΔΕΥΣΘ Δ.Ε. Μθκφμνθσ 472442 3924666 40 

Γ 74 ΡΟΤΑΜΛΔΑ 
ΛΕΡΛΔΟΦΟΟΣ-

ΚΕΝΤΛΚΘ 
ΑΔΕΥΣΘ 

Δ.Ε. Μθκφμνθσ 
472612 3924314 50 

Γ 75 ΡΟΤΑΜΛΔΑ 
ΡΟΦΘΤΘΣ 

ΘΛΛΑΣ 
ΑΔΕΥΣΘ 

Δ.Ε. Μθκφμνθσ 
472339 3924038 40 

Γ 69 ΣΦΑΚΟΡΘΓΑΔΛ ΧΟΥΔΑΛΛΑΝΑ ΑΔΕΥΣΘ Δ.Ε. Μθκφμνθσ 473237 3922744 65 

Γ 42 ΤΟΡΟΛΛΑ ΚΑΨΑΝΛΑΝΑ ΥΔΟ/ΑΔΕΥΣΘ Δ.Ε. Μθκφμνθσ 471799 3920762 40 

Γ 43 ΤΟΡΟΛΛΑ ΚΑΨΑΝΛΑΝΑ ΑΔΕΥΣΘ Δ.Ε. Μθκφμνθσ 471863 3920539 15 

Γ 82 ΦΑΛΕΛΛΑΝΑ 
ΛΥΛΔΛΑΝΑ-

ΚΩΤΣΑΔΛΑΝΑ 
ΑΔΕΥΣΘ 

Δ.Ε. Κιςάμου 
474960 3927562 40 

Γ 77Α ΧΑΛΕΚΛΑΝΑ ΕΧΤΑ ΑΔΕΥΣΘ Δ.Ε. Κιςάμου 472948 3925293 55 

Γ 40 ΚΑΛΑΚΕΝΕΣ ΜΥΛΟΣ ΥΔΟ/ΑΔΕΥΣΘ Δ.Ε. Κιςάμου 470866 3921648 40 

Γ 624 ΚΑΛΑΚΕΝΕΣ ΣΟΡΟΤΟ ΑΔΕΥΣΘ Δ.Ε. Κιςάμου 469577 3921822 50 

Γ 608 ΓΑΜΒΟΥΣΑ ΑΓΛΟΣ ΓΕΩΓΛΟΣ ΑΔΕΥΣΘ Δ.Ε. Κιςάμου 465048 3928493 15 

Γ608Α ΓΑΜΒΟΥΣΑ 
ΑΓΛΟΣ ΓΕΩΓΛΟΣ - 

ΔΛΑΚΛΑΔΩΣΘ 
ΦΟΥΝΑΔΟ 

ΑΔΕΥΣΘ 
Δ.Ε. Κιςάμου 

465252 3928619 20 

Γ 9 ΓΑΜΒΟΥΣΑ ΑΗΩΓΥΕΣ ΑΔΕΥΣΘ Δ.Ε. Κιςάμου 463375 3929092 10 

Γ 629 ΓΑΜΒΟΥΣΑ ΓΑΜΒΟΥΣΑ ΑΔΕΥΣΘ Δ.Ε. Κιςάμου 463600 3927252 10 

Γ 23 ΓΑΜΒΟΥΣΑ ΚΑΜΑΤΣΟΣ ΑΔΕΥΣΘ Δ.Ε. Κιςάμου 464628 3927032 20 

Γ 15 ΓΑΜΒΟΥΣΑ ΚΑΜΡΟΣ ΑΔΕΥΣΘ Δ.Ε. Κιςάμου 465830 3929889 10 

Γ 17 ΓΑΜΒΟΥΣΑ ΚΑΜΡΟΣ ΑΔΕΥΣΘ Δ.Ε. Κιςάμου * * 8 

Γ7 ΓΑΜΒΟΥΣΑ ΚΑΜΡΟΣ ΑΔΕΥΣΘ Δ.Ε. Κιςάμου * * 20 

Γ13 ΓΑΜΒΟΥΣΑ 
ΚΑΜΡΟΣ-

ΔΕΞΑΜΕΝΘ 
ΑΔΕΥΣΘ 

Δ.Ε. Κιςάμου 
* * 20 

Γ 20 ΓΑΜΒΟΥΣΑ ΚΑΕΦΛΛΛΑΝΑ ΑΔΕΥΣΘ Δ.Ε. Κιςάμου 463821 3927970 25 

Γ 21 ΓΑΜΒΟΥΣΑ 
ΚΑΕΦΛΛΛΑΝΑ-
ΤΑΜΡΑΚΑΛΑ 

ΑΔΕΥΣΘ 
Δ.Ε. Κιςάμου 

464015 3927436 25 

Γ 19 ΓΑΜΒΟΥΣΑ ΚΟΥΤΟΥΦΛΑΝΑ ΑΔΕΥΣΘ Δ.Ε. Κιςάμου 464003 3928445 55 

Γ 421 ΓΑΜΒΟΥΣΑ 
ΛΑΔΑ-

ΜΑΣΤΟΑΚΛ 
ΑΔΕΥΣΘ 

Δ.Ε. Κιςάμου 
464183 3927017 35 

Γ 254 ΓΑΜΒΟΥΣΑ ΛΑΔΑΣ ΥΔΟ/ΑΔΕΥΣΘ Δ.Ε. Κιςάμου 464032 3926471 30 

Γ 464 ΓΑΜΒΟΥΣΑ 
ΛΑΔΑΣ-
ΚΑΜΛΝΛΑ 

ΥΔΟ/ΑΔΕΥΣΘ 
Δ.Ε. Κιςάμου 

464450 3926003 85 

Γ 14 ΓΑΜΒΟΥΣΑ ΜΕΤΟΧΛ ΑΔΕΥΣΘ Δ.Ε. Κιςάμου 465659 3929298 25 

Γ 11 ΓΑΜΒΟΥΣΑ ΣΦΑΚΟΣ ΥΔΟ/ΑΔΕΥΣΘ Δ.Ε. Κιςάμου 464033 3929213 20 

Γ592 ΓΑΜΒΟΥΣΑ 
ΤΑΧΘΛΑΣ - 

ΡΕΤΟΚΟΡΛΟ 
ΑΔΕΥΣΘ 

Δ.Ε. Κιςάμου 
466016 3929259 5 

Γ 18 ΓΑΜΒΟΥΣΑ ΦΟΥΝΑΔΩ ΑΔΕΥΣΘ Δ.Ε. Κιςάμου 465181 3928007 15 

Γ37 ΚΛΣΑΜΟΥ ΚΥΑ ΒΥΣΘ ΑΔΕΥΣΘ Δ.Ε. Κιςάμου 467183 3926498 80 

Γ 33 ΛΟΥΣΑΚΛΕΣ ΚΟΝΛΔΛΑΝΑ ΥΔΟ/ΑΔΕΥΣΘ Δ.Ε. Κιςάμου 466011 3924978 30 

Γ 479 ΛΟΥΣΑΚΛΕΣ ΝΤΑΜΡΑΛΑΝΑ ΥΔΟ/ΑΔΕΥΣΘ Δ.Ε. Κιςάμου 465587 3924469 30 

Γ 36 ΛΟΥΣΑΚΛΕΣ ΡΕΛΕΚΑΝΟΣ ΑΔΕΥΣΘ Δ.Ε. Κιςάμου * * 25 

Γ1 ΡΛΑΤΑΝΟΣ 
ΑΓΛΟΣ ΓΕΩΓΛΟΣ 

1 
ΑΔΕΥΣΘ 

Δ.Ε. Κιςάμου 
460129 3924101 45 

Γ 2 ΡΛΑΤΑΝΟΣ 
ΑΓΛΟΣ ΓΕΩΓΛΟΣ 

2 
ΑΔΕΥΣΘ 

Δ.Ε. Κιςάμου 
460455 3924028 50 

Γ 3 ΡΛΑΤΑΝΟΣ ΑΓΛΟΣ ΦΩΤΛΟΣ ΑΔΕΥΣΘ Δ.Ε. Κιςάμου 460861 3924219 80 

Γ 628 ΡΛΑΤΑΝΟΣ ΑΓΛΟΣ ΦΩΤΛΟΣ ΑΔΕΥΣΘ Δ.Ε. Κιςάμου 460635 3923856 30 

Γ630 ΡΛΑΤΑΝΟΣ ΛΑΓΓΟΣ ΑΔΕΥΣΘ Δ.Ε. Κιςάμου 463353 3925654 50 

Γ 591 ΡΛΑΤΑΝΟΣ ΛΕΛΒΑΔΑΚΛΑ ΑΔΕΥΣΘ Δ.Ε. Κιςάμου 461606 3923172 15 

Γ252 ΡΛΑΤΑΝΟΣ 
ΛΛΜΝΘ 

ΚΟΝΑΟΥ 
ΥΔΟ/ΑΔΕΥΣΘ 

Δ.Ε. Κιςάμου 
464093 3925794 25 

Γ 555 ΡΛΑΤΑΝΟΣ ΜΕΤΟΧΛ ΑΔΕΥΣΘ Δ.Ε. Κιςάμου 461468 3925265 15 

Γ 349 ΡΛΑΤΑΝΟΣ ΜΕΤΟΧΛ ΑΚΤΘΣ ΑΔΕΥΣΘ Δ.Ε. Κιςάμου * * 15 

Γ 25 ΡΛΑΤΑΝΟΣ ΜΟΥΛΑ ΑΔΕΥΣΘ Δ.Ε. Κιςάμου 463217 3926807 20 

Γ 4 ΡΛΑΤΑΝΟΣ 
ΡΑΤΕΛΑ 1 - 

ΛΚΛΑΣ 
ΑΔΕΥΣΘ 

Δ.Ε. Κιςάμου 
461730 3924185 40 
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Γ 271 ΡΛΑΤΑΝΟΣ ΡΑΤΕΛΑ 2 ΑΔΕΥΣΘ Δ.Ε. Κιςάμου 461503 3924356 75 

Γ253 ΡΛΑΤΑΝΟΣ ΡΛΑΤΑΝΟΣ ΑΔΕΥΣΘ Δ.Ε. Κιςάμου * * 20 

Γ 553 ΡΛΑΤΑΝΟΣ 
ΑΡΑΝΑΣ-

ΜΕΤΟΧΛ 
ΑΔΕΥΣΘ 

Δ.Ε. Κιςάμου 
461469 3925265 15 

Γ 5 ΡΛΑΤΑΝΟΣ ΥΑΚΛ ΚΟΤΣΛΦΟΥ ΑΔΕΥΣΘ Δ.Ε. Κιςάμου 461904 3924572 30 

Γ 590 ΡΛΑΤΑΝΟΣ ΤΣΛΓΚΑΝΟΡΟΥΛΟ ΑΔΕΥΣΘ Δ.Ε. Κιςάμου 461290 3923784 20 

Γ 35 ΡΟΛΥΘΝΕΛΑ ΑΓΛΟΣ ΛΩΑΝΝΘΣ ΥΔΟ/ΑΔΕΥΣΘ Δ.Ε. Κιςάμου 468447 3922074 50 

 

Ρίνακασ Ρ.2.5.2.1-4: Οι κυριότερεσ πθγζσ με αρδευτικι χριςθ  

Δθμοτικό Διαμζριςμα Ονομαςία ι κζςθ πθγισ Ραρατθριςεισ - Χριςθ 

Βουλγάρω Λατηιανά Ραροχι 0,5 μ
3
 / ϊρα 

Βουλγάρω Λατηιανά Ραροχι 0,5 μ
3
 / ϊρα 

Βουλγάρω Κουτςουνάρια Ραροχι 0,3 μ
3
 / ϊρα. Αρδευτικι 

Βουλγάρω Μουρί Ραροχι 5 μ
3 

/ ϊρα 

Λουςακιζσ Καμαριά Αρδευτικι 

Λουςακιζσ Αςτράτθγοσ Αρδευτικι 

Ρολυρρινεια Κρφα Βρφςθ Ραροχι 10 μ
3
 / ϊρα  Υδροαρδευτικι 

 
Απαιτοφμενα νζα υδρολθπτικά ζργα. Επικαιροποίθςθ Γενικοφ Σχεδίου Αξιοποίθςθσ Υδατ. 

Δυναμ. Δυτ. Κριτθσ 

Οι υδατικοί πόροι του Νομοφ Χανίων, που χρθςιμοποιοφνται ςιμερα για κάλυψθ των  

υδατικϊν αναγκϊν του, προζρχονται από υπόγεια νερά κυρίωσ του ορεινοφ  

ςυγκροτιματοσ των Λευκϊν Ορζων που λαμβάνονται ςτισ κζςεισ ανάβλυςθσ πθγϊν ι  

από αντλιςεισ μζςω γεωτριςεων από τουσ υπόγειουσ υδροφορείσ του. Λόγω των  

ςυνεχϊσ αυξανομζνων υδατικϊν αναγκϊν κυρίωσ για αρδεφςεισ, ο όγκοσ των νερϊν 

αυτϊν δεν επαρκεί πλζον κατά τθ κερινι περίοδο και πρζπει να αυξθκεί με τθν  

περαιτζρω εκμετάλλευςθ μζςω αντλιςεων υπόγειων υδροφορζων (κυρίωσ του  

εκτεταμζνου καρςτικοφ υπόγειου υδροφορζα που υπερχειλίηει και τροφοδοτεί με  νερό 

τισ πθγζσ Αγυιάσ) αλλά και με αποκικευςθ των χειμερινϊν απορροϊν των  χειμάρρων ςε 

ταμιευτιρεσ για να χρθςιμοποιθκοφν κατά τθν αρδευτικι περίοδο,  όπωσ των 

ταμιευτιρων Βαλςαμιϊτθ, Ραπαδιανϊν, ουματιανοφ και Σεμπρωνιϊτθ.  

 

Κατόπιν των παραπάνω απαιτείται θ επικαιροποίθςθ ‐ με βάςθ τα ςθμερινά δεδομζνα  

‐ τθσ μελζτθσ Διαχείριςθσ των ζργων του Γενικοφ Σχεδίου Αξιοποίθςθσ Υδατ. Δυναμ. Δυτ. 

Κριτθσ και των υδατικϊν τουσ πόρων, ϊςτε να καλφπτει τισ αυξθμζνεσ υδατικζσ  ανάγκεσ 

από τθν επζκταςθ των αρδεφςεων, με τθ χριςθ και των ςυμπλθρωματικϊν  υδατικϊν 

πόρων που κα προζλκουν τόςο από τουσ ταμιευτιρεσ και όςο και από τθν  περαιτζρω 

εκμετάλλευςθ των υπόγειων υδροφορζων. 
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Υφιςτάμενα ζργα ςυλλογισ, μεταφοράσ και διανομισ νερϊν άρδευςθσ εντόσ τθσ περιοχισ 

μελζτθσ.  

Θ ςθμαςία των αρδευτικϊν ζργων για τθν περιοχι μελζτθσ είναι πολφ μεγάλθ, λόγω του 

ξθροκερμικοφ κλίματοσ και τθσ παρατεταμζνθσ ξθρισ περιόδου χωρίσ βροχζσ που 

παρατθρείται από το Μάϊο ζωσ τον Οκτϊβριο. 

Για τουσ παραπάνω λόγουσ ζχουν καταςκευαςτεί και λειτουργοφν ςτθν περιοχι πολλά 

αρδευτικά ςυλλογικά δίκτυα, μζροσ των οποίων διαχειρίηεται ο ΤΟΕΒ Κόλπου Κιςάμου 

ενϊ τα υπόλοιπα διαχειρίηεται ο Διμοσ Κιςάμου. 

Στον πίνακα που ακολουκεί φαίνονται τα κυριότερα ςυλλογικά αρδευτικά δίκτυα που 

λειτουργοφν εντόσ τθσ περιοχισ μελζτθσ, με τθν ζκταςθ που καλφπτει κάκε ζνα και τον 

φορζα που το διαχειρίηεται. 

 

Ρίνακασ Ρ.2.5.2.1-5: Αρδευτικά ζργα ςε λειτουργία  

α/α Εργο 
Εκταςθ 
(ςτρεμ.) 

Φορζασ 
διαχείριςθσ 

1 
Α’ Φάςθ : Δραπανιάσ – Φαλελιανά – 

Καλουδιανά - Καλλεργιανά 
5.700 ΤΟΕΒ Κιςςάμμου 

2 
Β’ Φάςθ :  Δραπανιάσ - Καλουδιανά – 

Ροταμίδα - Καλλεργιανά 
4.800 ΤΟΕΒ Κιςςάμμου 

3 Ρλατάνου 2.500 Διμοσ Κιςάμου 
4 Γραμβοφςασ 700 “ 

5 Λουςακιϊν 3.500 “ 

6 Βουλγάρωσ 1.200 “ 
7 Χαιρεκιανιϊν 1.400 “ 

8 Ρεριοχισ Κίςαμμοσ - Λουςακιζσ 2.250 “ 

9 Σφθναρίου 1.750 “ 
10 Σφακοπιγαδου 1.400 “ 

11 όκκασ 1.400 “ 

12 Καλάκενων 1.000 “ 
13 Ροταμίδασ 2.000 “ 

14 Ρολυρρινιασ 1.500 “ 
15 Μαλάκυρου 1.500 “ 

16 Κουκουναρά 2.500 “ 

 

Ανάγκθ αφξθςθσ των διακζςιμων υδατικϊν πόρων για άρδευςθ - προγραμματιηόμενα 

ζργα. Ανάγκθ μεταφοράσ νεροφ από τον υφιςτάμενο κφριο αγωγό μεταφοράσ νεροφ Αγυιά 

- Κολυμβάρι 

Για τθν επζκταςθ των αρδευτικϊν δικτφων, τθ μείωςθ τθσ χριςθσ νεροφ για άρδευςθ από 

γεωτριςεισ που το νερό τουσ ζχει υποςτεί υφαλμφρυνςθ κακϊσ και τθν ενίςχυςθ των  

ελλειμματικϊν περιοχϊν ςτα δυτικά (περιοχζσ Ρλατάνου – Γραμβοφςασ και Σφθναρίου), 

ο Διμοσ Κιςάμου βάςει του επιχειρθςιακοφ ςχεδιαςμοφ του για τθν άρδευςθ κα 

επιδιϊξει τθν επίτευξθ των επόμενων ςτόχων: 
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 Ζνταξθ ςτο ΕΣΡΑ τθσ καταςκευισ αντλιοςταςίου και κατακλιπτικοφ αγωγοφ μεταφοράσ 

νεροφ άρδευςθσ από τον υφιςτάμενο κφριο αγωγό μεταφοράσ νεροφ Αγυιά - Κολυμβάρι 

ςτθν υφιςτάμενθ δεξαμενι ςτο Κωλζνθ όπωσ και επζκταςθ του υφιςτάμενου κυρίου 

αγωγοφ (δεξαμενι Κωλζνθ - Κίςαμοσ) κατά το τμιμα Κίςαμοσ - Γραμβοφςα. 

 Ενίςχυςθ τθσ άρδευςθσ των ελειμματικϊν περιοχϊν δυτικά (Ρλάτανοσ– 

Γραμβοφςα–Σφθνάρι), με τθν ζνταξθ ςτο ΕΣΡΑ και τθσ Λιμνοδεξαμενισ 

Σφθναρίου. Ιδθ ο Διμοσ Κιςάμου ζχει εντάξει ςτο Ρρόγραμμα : «Αγροτικι 

Ανάπτυξθ τθσ Ελλάδασ 2007-2013» του ΥΡ.Α.Α.&Τ. και καταςκευάηει τα ζργα 

Βελτίωςθσ – Ενίςχυςθσ Άρδευςθσ Σφθναρίου, με Αξιοποίθςθ Χειμερινϊν Απορροϊν. 

Σκοπόσ των ζργων είναι θ αξιοποίθςθ των επιφανειακϊν απορροϊν υδρολογικισ 

λεκάνθσ, θ οποία εκτείνεται νότια του Σφθναρίου, για τθν ενίςχυςθ, κατά τθν 

αρδευτικι περίοδο, των αρδεφςεων ςτο εκεί υφιςτάμενο ςυλλογικό αρδευτικό 

δίκτυο, κακϊσ και ςε τοπικά ςυςτιματα άρδευςθσ ςτθν υψθλι περιοχι 

περιμετρικά του οικιςμοφ Άνω Σφθνάρι. Μελλοντικά, προβλζπεται θ μεταφορά 

τθσ περίςςιασ νεροφ, κατά τθ χειμερινι περίοδο, ςτθν περιοχι Ρλατάνου, για 

τθν ενίςχυςθ του εκεί ςυλλογικοφ αρδευτικοφ δικτφου, το οποίο αρδεφει 

ελλειμματικά κυρίωσ καλλιζργειεσ υπό κάλυψθ (κερμοκιπια).  

 Βελτίωςθ και επζκταςθ υφιςτάμενων αρδευτικϊν δικτφων.  

 
Π.2.5.2.2 Δίκτυα υλλογισ, Μεταφοράσ, Επεξεργαςίασ και Διάκεςθσ Λυμάτων 

 

Ζργα ςυλλογισ, μεταφοράσ, επεξεργαςίασ και διάκεςθσ λυμάτων πόλεωσ Κιςάμου και 

οικιςμϊν παραλιακισ τουριςτικισ ηϊνθσ Κόλπου Κιςάμου  

Ο Διμοσ Κιςάμου ακολουκϊντασ τθ διαδικαςία του Ν. 716/77, ανζκεςε τθν εκπόνθςθ τθσ 

"Μελζτθσ Αποχζτευςθσ Κόλπου Κιςάμου" (Ρροκαταρκτικι Μελζτθ, Οριςτικι Μελζτθ) ςε 

ομάδα Μελετθτικϊν Γραφείων, θ οποία εκπόνθςε τθν "Ρροκαταρκτικι Μελζτθ Αποχζτευςθσ 

Κόλπου Κιςάμου", που κεωρικθκε από το Υπ. Εςωτερικϊν (Ρρακτικό 22/04-08-1998) και 

εγκρίκθκε από το Δθμ. Συμβ. Κιςάμου (απόφαςθ 118/01-12-1998). 

 

Τα ζργα που μελετικθκαν με τθν Ρροκαταρκτικι Μελζτθ αποβλζπουν:  

 Στθν προςταςία από τθ μόλυνςθ και ρφπανςθ των αςτικϊν λυμάτων τθσ αμμϊδουσ 

παραλίασ και του καλάςςιου περιβάλλοντοσ του κλειςτοφ Κόλπου Κιςάμου (δυςχερισ 

αυτοκακαριςμόσ των νερϊν), ο οποίοσ  είναι «ευαίςκθτθ περιοχι» (Οδθγία 91/271). 

 Στθν προςταςία τθσ υγείασ των κατοίκων τθσ περιοχισ και των ξζνων τουριςτϊν που 

τθν επιςκζπτονται και διαμζνουν ςε αυτιν. 
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 Στθν εξάλειψθ των οχλιςεων από τθν ανεξζλεγκτθ διάκεςθ ανεπεξζργαςτων 

λυμάτων. 

 Στθν πρόλθψθ τθσ ρφπανςθσ των υπόγειων υδροφορζων. 

 Στθν εξυγίανςθ των ρεμάτων τθσ περιοχισ από τα ακατζργαςτα λφματα που ςιμερα 

καταλιγουν ςε αυτά. 

 Στθ δυνατότθτα επαναχρθςιμοποίθςθσ των επεξεργαςμζνων λυμάτων για κάλυψθ 

μελλοντικά αρδευτικϊν αναγκϊν τθσ περιοχισ. 

 

Τα ζργα που περιλαμβάνονται ςτισ εγκεκριμζνεσ τεχνικζσ μελζτεσ και τα οποία 

καλφπτουν για τθν 20ετία και 40ετία αντίςτοιχα 20.000 και 30.000 ιςοδ. κατοίκουσ είναι 

τα επόμενα: 

I. Τα δίκτυα δευτερευόντων και τριτευόντων αγωγϊν ελευκζρασ ροισ, μικουσ 52 

χλμ. περίπου,  ςυλλογισ των λυμάτων τθσ πόλεωσ Κιςάμου και των οικιςμϊν τθσ 

παραλιακισ τουριςτικισ ηϊνθσ και προςαγωγισ τουσ ςτον δυτικό και ανατολικό  

παραλιακό κφριο αγωγό μεταφοράσ λυμάτων. 

II. Ο κφριοσ παραλιακόσ αγωγόσ μικουσ 12 περίπου χλμ.,  εξοπλιςμζνοσ με τα 

ενδιάμεςα αντλιοςτάςια Α1 ζωσ Α8. Ο αγωγόσ αυτόσ αποτελείται από τον 

ανατολικό κφριο αγωγό Α1–Α2–Α3 και το δυτικό κφριο αγωγό Α8–Α7–Α6–Α5–Α4–

Α3, οι οποίοι μεταφζρουν τα λφματα ςτο κεντρικό αντλιοςτάςιο Α3, το οποίο τα 

αντλεί, μζςω διδφμου κατακλιπτικοφ αγωγοφ, μικουσ 700 μ. ςτθν Ε.Ε.Λ.  

III. Θ Ε.Ε.Λ. 30.000 ιςοδ. κατ. με ζργα Ρροκαταρκτικισ Επεξεργαςίασ Λυμάτων 

30.000 ιςοδ. κατ. και με τρεισ ςειρζσ ομοίων μερϊν δυναμικότθτασ εκάςτθσ 

10.000 ιςοδ. κατ. (Στάδια Λ, ΛΛ, ΛΛΛ). Κάκε ςειρά αποτελείται από το Τμιμα 

Βιολογικισ Επεξεργαςίασ Λυμάτων (Δεξαμενι Αεριςμοφ, Δεξαμενι Κακίηθςθσ, 

Τμιμα Απολφμανςθσ, Τμιμα Επεξεργαςίασ Λλφοσ κλπ.). Θ Ε.Ε.Λ. μελετικθκε να 

λειτουργεί με το ςφςτθμα του παρατεταμζνου αεριςμοφ, με ταυτόχρονθ 

νιτροποίθςθ - απονιτροποίθςθ των λυμάτων εντόσ των δεξαμενϊν αεριςμοφ και 

με θλικία ιλφοσ τζτοια ϊςτε αυτι να εξζρχεται από τισ δεξαμενζσ κακίηθςθσ 

ςτακεροποιθμζνθ. 

IV. Ο αγωγόσ διάκεςθσ των επεξεργαςμζνων λυμάτων τθσ Ε.Ε.Λ.ςτθ κάλαςςα, 

μικουσ ξθράσ 1.100 μ. και υποκαλάςςιο τμιμα μικουσ περίπου 1.000 μ., 

εξοπλιςμζνου ςτθν αφετθρία του με φρεάτιο φόρτιςθσ και ςτο τζρμα του με 

διαχυτιρα ςε βάκοσ 11,5 μ. 
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Επιςθμαίνεται ότι είναι δυνατι θ διάκεςθ των  επεξεργαςμζνων λυμάτων τθσ Ε.Ε.Λ. 

Κιςάμου κατά τθ κερινι περίοδο για αρδεφςεισ ελαιϊνων τθσ περιοχισ. Τοφτο με βάςθ 

τθν Ζκκεςθ - Μελζτθ Εμπειρογνϊμονα που εκπονικθκε, τθν απόφαςθ ζγκριςθσ των 

περιβαλλοντικϊν όρων των ζργων και τθν ιςχφουςα νομοκεςία.  

 

Π.2.5.2.3 Αποχζτευςθ, επεξεργαςία και διάκεςθ λυμάτων λοιπϊν οικιςμϊν 

 

Θ αποχζτευςθ, επεξεργαςία και διάκεςθ λυμάτων των υπόλοιπων οικιςμϊν τθσ 

ενδοχϊρασ του Κόλπου Κιςάμου, του οικιςμοφ Φαλάςςαρνα, του Πρμου Λιβάδια (και 

των εν ςυνεχεία προσ ΝΔ οικιςμϊν του τζωσ Διμου Λναχωρίου πρζπει να αντιμετωπιςκεί 

κατά περίπτωςθ ανά οικιςμό ι ομάδα οικιςμϊν, ϊςτε τα αντίςτοιχα ζργα να είναι 

τεχνικοοικονομικά ςυμφζροντα και περιβαλλοντικά αποδεκτά.  

 

Π.2.5.2.4 Απορρίμματα 

 

Θ διαχείριςθ των απορριμμάτων (ςτερεά απόβλθτα) ςτθν Ρεριοχι Μελζτθσ γίνεται από 

τον Διμο Κιςάμου, με το μόνιμο και εποχιακό προςωπικό του κακϊσ και από τθ ΔΕΔΛΣΑ 

βάςει προγραμματικισ ςφμβαςθσ που ζχει υπογράψει με τον Διμο Κιςάμου. 

 

Τελικόσ αποδζκτθσ των ςτερεϊν αποβλιτων ολόκλθρου του Διμου Κιςάμου είναι το 

Εργοςτάςιο Μθχανικισ Διαλογισ και Κομποςτοποίθςθσ και ο Χϊροσ Υγειονομικισ Ταφισ 

Υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Υ.), ςτθν Κορακιά τθσ Δ.Ε. Ακρωτθρίου, Διμου Χανίων, ο οποίοσ 

όμωσ αξιολογείται ςιμερα ωσ ςχετικά κορεςμζνοσ.  
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Ρ.3  ΓΕΝΙΚΘ ΡΟΛΕΟΔΟΜΙΚΘ ΟΓΑΝΩΣΘ ΚΑΙ ΥΘΜΙΣΘ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΥΡΟΔΟΧΕΩΝ 

 

Ειςαγωγή  

Στο πλαίςιο των τεχνικϊν προδιαγραφϊν (Υ.Α. 9572/1845/2000/Φ.Ε.Κ. 209/Δ/7-4-2000) αλλά 

και του νζου πολεοδομικοφ και χωροταξικοφ πλαιςίου όπωσ διατυπϊνεται ςτο Ν. 4447/2016 

(Α'241), ςτο παρόν κεφάλαιο Ρ.3 τθσ μελζτθσ του Β1 Σταδίου, διατυπϊνονται οι κατευκφνςεισ 

και τα προγραμματικά μεγζκθ για τθν πολεοδομικι αναβάκμιςθ των ιδθ κεςμοκετθμζνων 

οικιςτικϊν υποδοχζων κακϊσ και των προσ πολεοδόμθςθ περιοχϊν, με το γενικό ςτόχο τθν 

βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ των κατοίκων ςτουσ οικιςμοφσ.  

Ειδικότεροι ςτόχοι των προτεινόμενων ρυκμίςεων κα πρζπει να είναι θ ορκολογικι κατανομι 

και ςυςχζτιςθ των χριςεων ςε πολεοδομικό επίπεδο, ο κακοριςμόσ αποδεκτϊν ορίων 

ανάπτυξθσ, θ βελτίωςθ τθσ τεχνικισ και κοινωνικισ υποδομισ, θ βελτίωςθ τθσ 

λειτουργικότθτασ και τθσ μορφισ του οικιςτικοφ ιςτοφ, θ βελτίωςθ των ςυνκθκϊν ηωισ και 

κατοικίασ και θ εξαςφάλιςθ όρων και υποδομϊν για πρόλθψθ και ελαχιςτοποίθςθ των 

ςυνεπειϊν από φυςικζσ καταςτροφζσ. 

Αναφορικά με τισ προτεινόμενεσ χριςεισ γθσ, όπωσ αναφζρκθκε και ειςαγωγικά,  το παρόν Β1 

Στάδιο εκπονείται λαμβάνοντασ υπόψθ το ΡΔ/23-2-87 (ΦΕΚ-166/Δ/6-3-87). 

 

Οι προτεινόμενεσ χριςεισ γθσ αποτυπϊνονται ςχθματικά ςτουσ Χάρτεσ Ρ.3.1_1 ζωσ Ρ.3.1_17 

«Πολεοδομικι Οργάνωςθ – Γενικζσ Αςτικζσ Τποδομζσ». 
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Ρ.3.1 ΡΟΛΕΟΔΟΜΙΚΘ ΟΓΑΝΩΣΘ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΘ ΘΕΣΜΟΘΕΤΘΜΕΝΩΝ 

ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΥΡΟΔΟΧΕΩΝ 

 

Ρ.3.1.1 Βαςικζσ κατευκφνςεισ – αρχζσ  

 

Στο πολφ ςυγκεκριμζνο πλαίςιο κατευκφνςεων των Κεφαλαίων Ρ1 και Ρ2 που προθγικθκαν, 

δομείται θ πρόταςθ του Β1 Σταδίου τθσ μελζτθσ αναφορικά με τισ Δ.Ε. Κιςάμου και 

Μθκφμνθσ. Θ πολεοδομικι οργάνωςθ ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ μελζτθσ, περιλαμβάνει:  

- Τον κακοριςμό χριςεων γθσ, γενικϊν και ειδικϊν, που κα αναπτυχκοφν ςε επόμενο 

κεφάλαιο και κα αφοροφν το ςφνολο τθσ οικιςτικισ εδαφικισ περιφζρειασ των Δ.Ε. 

Κιςάμου και Μθκφμνθσ.  

- Τoν ζλεγχο τθσ επάρκειασ τθσ ζκταςθσ, εντόσ των εγκεκριμζνων ορίων, των 

οριοκετθμζνων οικιςμϊν ςφμφωνα με τα εκτιμϊμενα μεγζκθ για το ζτοσ – ςτόχο 

(2021).  

- Τισ απαιτοφμενεσ υποδομζσ, τεχνικζσ και κοινωνικζσ, ςτθν ζδρα του Διμου, που 

αναλαμβάνει να καλφψει ευρφτερεσ των οικιςτικϊν υποδοχζων αλλά ςτισ 

προτεινόμενεσ οικιςτικζσ ενότθτεσ (βλ. παρακάτω). 

 

Ραράλλθλα, θ πολεοδομικι οργάνωςθ των υφιςτάμενων (κεςμοκετθμζνων και μθ) 

οικιςτικϊν υποδοχζων, αποςκοπεί ςτθν αιςκθτικι και λειτουργικι αναβάκμιςι τουσ αλλά και 

ςτθν άρςθ τυχόν κεςμικϊν αςυμβατοτιτων ι/και ςυγκροφςεων χριςεων γθσ ειδικά ςτο 

παραλιακό μζτωπο.  

 

Ριο ςυγκεκριμζνα, ςτοχεφει:  

- Στθν ορκολογικι πολεοδομικι λειτουργία των οικιςμϊν, ανάλογα με το επίπεδο και 

τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά του κακενόσ.  

- Στο να εςτιάςει ςτον τρόπο που κα οργανωκεί πολεοδομικά ο «οικιςμζνοσ χϊροσ» ςε 

οικιςτικζσ και χωρικζσ ενότθτεσ, όπωσ προςδιορίηονται ςτο κεφάλαιο Ρ.1, 

διαςφαλίηοντασ τθ ςυμπλθρωματικότθτα τθσ λειτουργίασ των κζντρων των ενοτιτων 

και τθν ιςόρροπθ κατανομι των διοικθτικϊν εξυπθρετιςεων και κεντρικϊν 

λειτουργιϊν εκπαίδευςθσ – υγείασ – πρόνοιασ ςτα κζντρα τουσ αλλά και ςε ςχζςθ με 

τθν ζδρα του Διμου Κιςάμου, το Καςτζλι. 

- Στο να ενιςχφςει αλλά και να εξαςφαλίςει, ςτο μζτρο του εφικτοφ, τθν οικιςτικι 

ανάπτυξθ εντόσ οριοκετθμζνων οικιςτικϊν υποδοχζων, με τθ δθμιουργία ςυνκθκϊν 
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και προφποκζςεων που διαςφαλίηουν τθν ομαλι οικιςτικι λειτουργία ςε 

«ςυμπαγείσ» ενότθτεσ, ςε ςυνδυαςμό με μζτρα περιοριςμοφ τθσ εξάπλωςθσ τθσ 

οικιςτικισ ανάπτυξθσ ςε περιοχζσ εκτόσ ςχεδίων και ορίων οικιςμϊν. 

- Στθν αναβάκμιςθ των μονάδων κοινωνικισ υποδομισ για τισ ανάγκεσ του πλθκυςμοφ 

και τθν ιεράρχθςθ του οικιςτικοφ δικτφου για τθν καλφτερθ εξυπθρζτθςθ των 

κατοίκων.  

-  Στον να παράςχει πολεοδομθμζνθ γι ςε όλεσ τισ περιοχζσ με πιζςεισ ζντονθσ 

ανάπτυξθσ, προκειμζνου να διαςφαλιςκοφν κοινόχρθςτοι χϊροι, κυκλοφοριακι 

πλθρότθτα και οργανωμζνθ ανάπτυξθ. 

- Στο να αξιοποιιςει με το εργαλείο τθσ πολεοδόμθςθσ τισ ιδθ οριοκετθμζνεσ 

περιοχζσ, που ςε πολλοφσ οικιςμοφσ ςυμπεριλαμβάνουν εκτεταμζνεσ 

αραιοδομθμζνεσ και αδόμθτεσ εκτάςεισ, ϊςτε να αντιμετωπιςτοφν ςοβαρά 

λειτουργικά προβλιματα κυκλοφορίασ, ςτάκμευςθσ και επάρκειασ κοινόχρθςτων 

χϊρων.  

 

Ρροσ υλοποίθςθ των παραπάνω κατευκφνςεων και ςτόχων και πάντοτε ςφμφωνα με τισ 

ειδικότερεσ απαιτιςεισ και προδιαγραφζσ εκπόνθςθσ των μελετϊν ΓΡΣ/ΣΧΟΟΑΡ, ορίηεται, 

ςτο παρόν κεφάλαιο, ανά ομάδα/ενότθτα οικιςμϊν (βάςει τθσ χωρικισ κατανομισ που 

αναλφκθκε ςτο Κεφάλαιο Ρ.1),  θ οικιςτικι οργάνωςθ  των οικιςμϊν, οι προσ πολεοδόμθςθ 

εκτόσ ςχεδίου περιοχζσ, οι προτεινόμενεσ επεκτάςεισ, οι πολεοδομιςεισ οριοκετθμζνων 

οικιςμϊν, οι εντάξεισ περιοχϊν ςτο ςχζδιο κλπ, ςτο μζτρο που θ πολεοδόμθςθ των περιοχϊν 

αυτϊν κρίκθκε ωσ απολφτωσ αναγκαία, εν όψει τθσ εκτιμϊμενθσ πλθκυςμιακισ εξζλιξθσ, τθσ 

εκτίμθςθσ ανάπτυξθσ παραγωγικϊν δραςτθριοτιτων, των οικιςτικϊν και γενικότερα των 

επικυμθτϊν πολεοδομικϊν ςυνκθκϊν και ςτο μζτρο που θ πολεοδόμθςθ αυτι απαιτείται για 

τθν κάλυψθ υπαρκτϊν αναγκϊν.  

   

Ρ.3.1.2 Οικιςτικι οργάνωςθ ςε επίπεδο Δθμοτικϊν Ενοτιτων (πρϊτο επίπεδο) 

 

Π.3.1.2.1 Δθμοτικι Ενότθτα Κιςάμου 

 
 
Ππωσ είχε αναφερκεί και κατά το Αϋ Στάδιο τθσ παροφςασ μελζτθσ, ςτθν Κίςαμο δεν ζχει 

προχπάρξει άλλθ πολεοδομικι ρφκμιςθ ι μελζτθ που να αφορά ςτο ςχεδιαςμό και 

προγραμματιςμό του ςυνόλου των διοικθτικϊν ορίων του Διμου. Αντίκετα, για τθν ζδρα του 

Διμου, το Καςτζλι,  είχε κεςμοκετθκεί Γενικό Ρολεοδομικό Σχζδιο (ΦΕΚ 196/Δ/04-03-1988, 
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τροπ. ΦΕΚ 160/Δ/18-02-94), ςτο πλαίςιο τθσ ΕΡΑ ‘83-’84, με το οποίο επιχειρικθκε θ 

πολεοδομικι οργάνωςθ τθσ πόλθσ μζςα από τον εντοπιςμό των προβλθμάτων και αναγκϊν 

που διαπιςτϊνονταν. Ακολοφκθςαν Ρολεοδομικζσ Μελζτεσ και οι ανακεωριςεισ – 

τροποποιιςεισ αυτϊν ςτισ οποίεσ προςδιορίςτθκαν οι όροι και περιοριςμοί δόμθςθσ ανά 

τομζα (26-01-1990 Ρ.Δ/γμα περί «Ζγκριςθσ πολεοδομικισ μελζτθσ του διμου Καςτελλίου 

Κιςάμου Ν. Χανίων και τροποποίθςθσ του εγκεκριμζνου ρυμοτομικοφ ςχεδίου ςτα όρια 

ςφνδεςθσ του ίδιου διμου», υπ’ αρίκμ. 7853/4258/24-11-1994 Απόφαςθ Νομάρχθ περί 

«Σροποποιιςθσ Ρυμοτομικοφ χεδίου Καςτελίου Ν. Χανίων και κακοριςμόσ χϊρων 

(κοινωφελι κτίρια) και όρων και περιοριςμϊν δόμθςθσ»). 

Οι λοιποί οικιςμοί, πλθν του Καςτελίου, διζπονται, μζχρι και ςιμερα, είτε από το κεςμικό 

κακεςτϊσ που ορίηεται ςτισ αποφάςεισ οριοκζτθςισ τουσ ωσ οικιςμοί κάτω των 2.000 

κατοίκων, εάν είναι οριοκετθμζνοι, είτε είναι οικιςμοί προ του 236 (Άνω Ρφργοσ Κιςςάμου, 

Βρφςεσ Ρλατάνου, Κορωνιανά Μθκφμνθσ, Λιμπινιανά Λουςακιϊν, Λυριδιανά Μθκφμνθσ, 

Ρλακοφρια Κιςςάμου, ίηα Κιςςάμου και Μετόχι Κιςςάμου), είτε αποτελοφν οικιςτικζσ 

ςυγκεντρϊςεισ ςε εκτόσ ςχεδίου περιοχζσ που δομοφνται κατ’ αυτόν τον τρόπο. 

 

Πςον αφορά ςτθν προτεινόμενθ οικιςτικι οργάνωςθ τθσ Δ.Ε. Κιςάμου, ςτο πλαίςιο πάντα 

και των αντίςτοιχων ομαδοποιιςεων αλλά και τθσ ιεράρχθςθσ ρόλων που ζχουν 

προςδιοριςτεί ςτο μοντζλο οικιςτικισ οργάνωςθσ που διατυπϊκθκε ςτο κεφάλαιο Ρ.1., 

εξαιτίασ τθσ χωρικισ διαςποράσ των οικιςτικϊν υποδοχζων ςε όλθ τθν ζκταςθ τθσ Δ.Ε., του 

μικροφ πλθκυςμιακοφ μεγζκουσ των περιςςότερων από αυτοφσ και προκειμζνου να 

εξυπθρετθκοφν οι ςτόχοι που τίκενται από τθν Ανακεϊρθςθ του Ρεριφερειακοφ Χωροταξικοφ 

Ρλαιςίου τθσ Ρεριφζρειασ Κριτθσ (ΦΕΚ 260/ΑΑΡ/2017), διακρίνονται οι παρακάτω πζντε (5) 

ευρφτερεσ οικιςτικζσ ενότθτεσ – Ο.Ε. τφπου «ανοιχτισ πόλθσ»: 

1. Ο.Ε. 1 Κιςςάμου με ζδρα το Καςτζλι 

2. Ο.Ε. 2 Τραχιλου με ζδρα τον Τράχθλο 

3. Ο.Ε. 3 Ρλατάνου με ζδρα τον Ρλάτανο 

4. Ο.Ε. 4 Λουςακιϊν με ζδρα τισ Λουςακιζσ και πολιτιςτικό πόλο τθν Ρολλυρινια 

5. Ο.Ε. 5 Καλακενϊν με ζδρα τισ Καλάκενεσ 

 

Τα όρια των παραπάνω οικιςτικϊν ενοτιτων προςδιορίςτθκαν με κριτιριο τθν εξαςφάλιςθ 

τθσ καλφτερθσ δυνατισ λειτουργικισ εξυπθρζτθςθσ των περιοχϊν κατοικίασ και των λοιπϊν 

                                                 
6
 Θ λίςτα των οικιςμϊν προ του 1923 και τα αντίςτοιχα πολφγωνα (προςωρινά όρια) χορθγικθκαν ςτθν ομάδα από 

τον Διμο και ταυτίηονται με αυτά που εμφαίνονται ςτουσ δαςικοφσ χάρτεσ ςφμφωνα με το από 31.05.2018 ςχετικό 
διαβιβαςτικό 
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γενικϊν χριςεων και αναπτυξιακϊν δραςτθριοτιτων, με πρόβλεψθ και των απαραίτθτων 

εξυπθρετιςεων των κατοίκων, τθν απόκτθςθ γθσ για κοινόχρθςτεσ και κοινωφελείσ 

λειτουργίεσ και τθν προςταςία του φυςικοφ περιβάλλοντοσ.  

Ο πρωτεφων οικιςμόσ κάκε ενότθτασ αποτελεί το κζντρο τθσ, αντιςτοιχϊντασ λειτουργικά 

ςτθν παροχι των αναγκαίων εξυπθρετιςεων προςχολικισ και δθμοτικισ εκπαίδευςθσ, 

πρωτοβάκμιασ πρόνοιασ και μζριμνασ υγείασ, εμπορίου, πολιτιςμοφ – άκλθςθσ και αναψυχισ 

ςτουσ οικιςμοφσ που τθ ςυνιςτοφν. Ειδικότερα, για τισ εξυπθρετιςεισ εκπαίδευςθσ – 

πρόνοιασ – υγείασ κα λειτουργιςει θ αρχι τθσ ςυμπλθρωματικότθτασ των κζντρων μεταξφ 

τουσ, λαμβάνοντασ υπόψθ τόςο τθν υπάρχουςα υποδομι όςο και τισ αποςτάςεισ.  

Σε κάκε μία από τισ παραπάνω οικιςτικζσ ενότθτεσ, επιλζγονται ζνασ ι δφο οικιςμοί ωσ 

δυναμικότερα κζντρα με ςκοπό τθν πολεοδομικι τουσ οργάνωςθ αλλά και τθν ενίςχυςι τουσ 

με κοινωνικζσ και τεχνικζσ υποδομζσ. Θ εν λόγω επιλογι, ςυντάςςεται και με τισ ςτρατθγικζσ 

κατευκφνςεισ τθσ πρόςφατα εγκεκριμζνθσ Ανακεϊρθςθσ του Ρεριφερειακοφ Χωροταξικοφ 

Ρλαιςίου τθσ Ρεριφζρειασ Κριτθσ (ΦΕΚ 260/ΑΑΡ/2017), με βάςθ το οποίο επιδιϊκει ο 

ςυςχετιςμόσ των διοικθτικϊν χωρικϊν και αναπτυξιακϊν ενοτιτων ενϊ παράλλθλα 

διαρκρϊνεται και ιεραρχείται το οικιςτικό δίκτυο «…μζςα από τθν ανάπτυξθ δικτφων 

οικιςμϊν/πολφπολων. Πιο ςυγκεκριμζνα, ςτθν προςπάκεια μετριαςμοφ των φαινομζνων 

αποψίλωςθσ κα ςυμβάλλει ςθμαντικά θ ςυλλειτουργία και θ ςυνεργαςία των 100 οικιςτικϊν 

κζντρων τθσ Κριτθσ ωσ δίκτυα οικιςμϊν/πολφπολα, με κοινζσ ςυμπλθρωματικζσ κοινωνικζσ 

εξυπθρετιςεισ και αντίςτοιχα προςανατολιςμζνα προσ τθν εξυπθρζτθςι τουσ οδικά δίκτυα». 

Μεταξφ των παραπάνω προτεινόμενων δικτφων οικιςμϊν/πολφπολων, κζντρων αναφοράσ 

εντόσ των ευρφτερων γεωγραφικϊν/αναπτυξιακϊν ενοτιτων, ςτα οποία κα μπορεί να 

εξυπθρετείται και το δίκτυο των μικρότερων οικιςμϊν, εντάςςεται και το Καςτζλι. 

Στθ ςυνζχεια περιγράφεται το ειδικότερο περιεχόμενο κάκε μίασ Οικιςτικισ Ενότθτασ ςε ότι 

αφορά τθν ςυγκρότθςθ τθσ ςε οικιςμζνεσ και προσ οίκθςθ περιοχζσ και τθν πολεοδομικι 

οργάνωςθ αυτϊν. Στθν περιγραφι που ακολουκεί, κάκε οικιςμόσ κεωρείται ζνασ οικιςτικόσ 

υποδοχζασ. Θ οργάνωςθ γίνεται ανά οικιςμό για τουσ μεγαλφτερουσ οικιςμοφσ/κζντρα 

οικιςτικϊν ενοτιτων και ςυνολικά για τουσ υπόλοιπουσ.  

Επιςθμαίνεται εκ νζου ότι για τισ προτεινόμενεσ ρυκμίςεισ πολεοδομικισ οργάνωςθσ, 

ςυνεκτιμικθκε θ διαρκισ προτεραιότθτα των υπερκείμενων Χωροταξικϊν και Ρεριφερειακϊν 

Ρλαιςίων ςφμφωνα με τα οποία προωκείται θ κατά προτεραιότθτα πολεοδόμθςθ των 

οικιςτικϊν κζντρων 3ου και 5ου επιπζδου, ϊςτε να διαςφαλιςτεί θ «ςυμπαγισ» ανάπτυξθ του 

οικιςτικοφ ιςτοφ και να περιοριςτεί δραςτικά θ περιαςτικι δόμθςθ, αυκαίρετθ ι νόμιμθ. 
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Αναλυτικότερα:  

 

Οικιςτικι Ενότθτα – Ο.Ε. 1 με κζντρο το Καςτζλι: Καςτζλι, Ρφργοσ, Κουνουπίτςα, Κάτω 

Ραλαιόκαςτρο, Δάφνθ, Μαρεδιανά, Βαρδιανά, Καλλεργιανά, Αγ. Αντϊνιοσ, Κάμποσ  

αταλαμβάνει το βόρειο και ανατολικό τμιμα τθσ Δ.Ε. Κιςάμου, εκτεινόμενθ μζχρι τα όρια με 

τθ Δ.Ε. Μθκφμνθσ, με πλθκυςμό 4.810 κατοίκουσ (ΕΛ.ΣΤΑΤ., 2011) ενϊ προβλεπόμενο για το 

ζτοσ 2021 5.583, περιλαμβάνοντασ: 

α. Τον οικιςμό Κιςςάμου και τθν οικιςτικι περιοχι ανατολικά του, που εκτείνεται 

μεταξφ παραλίασ και ΒΟΑΚ (ςυμπεριαλμβανομζνου του οικιςμοφ προ του 23 του 

Ρφργου), τον οριοκετθμζνο οικιςμό Άγιο Αντϊνιο και τθν οικιςμζνθ περιοχι Κάμποσ. 

Κα οργανωκοφν ωσ διακριτζσ πολεοδομικζσ ενότθτεσ (βλ. παρακάτω).   

β. Τον οριοκετθμζνο οικιςμό Κάτω Ραλαιόκαςτρο ο οποίοσ προτείνεται για κιρυξθ ωσ 

παραδοςιακόσ, ενϊ διαςχίηεται από το ευρωπαϊκό περιπατθτικό μονοπάτι Ε4   

γ. Τουσ οριοκετθμζνουσ οικιςμοφσ προσ νότια – νοτιοανατολικά, Κουνουπίτςα, 

Δάφνθ, Καλλεργιανά, Βαρδανιά, Μαρεδιανά  

 

Με τθν παραπάνω ομαδοποίθςθ και κατάταξθ των οικιςμϊν ςε μία κοινι Ο.Ε., προτείνεται 

ουςιαςτικά να ςυνενωκοφν λειτουργικά οι δφο ομϊνυμεσ ανεξάρτθτεσ Δ.Κ./Τ.Κ. ςε επίπεδο 

παροχισ υπθρεςιϊν ςτοιχειϊδουσ και μζςθσ εκπαίδευςθσ, πρωτοβάκμιασ πρόνοιασ, 

αναψυχισ και πολιτιςμοφ.   

H εν λόγω οικιςτικι ενότθτα, του δεςπόηοντοσ ςτθ Δ.Ε. οικιςμοφ τθσ Κιςςάμου, που 

τοποκετείται ιεραρχικά ςτο 6ο ενιςχυμζνο επίπεδο και ςφμφωνα με το Ρ.Ρ.Χ.Σ.Α.Α. αποτελεί 

«οικιςτικό κζντρο ενδοπεριφερειακισ αναπτυξιακισ ενότθτασ», περιλαμβάνοντασ τουσ 

καλλικρατικοφσ Διμουσ Κιςάμου και Καντάνου – Σελίνου, παρζχει υπθρεςίεσ και 

εξυπθρετιςεισ αντίςτοιχεσ του ρόλου του. 

  

Οικιςτικι Ενότθτα – Ο.Ε. 2 με κζντρο τον Τράχθλο: Τράχθλοσ (και γειτονιά Μετόχι), Βιγλιά 

(οικιςτικι περιοχι εκτόσ ΕΛ.ΣΤΑΤ.), Καλυβιανι, Αηογυράσ (και γειτονιά Ντουλιανά), εκτόσ 

ςχεδίου περιοχι νζου υποδοχζα αγροτουριςτικϊν - τουριςτικϊν και εμπορικϊν παραγωγικϊν 

δραςτθριοτιτων (ΗΑΡΔ) 

 

Καταλαμβάνει το βόρειο και δυτικό τμιμα τθσ Δ.Ε. Κιςάμου, με πλθκυςμό 338 κατοίκουσ 

(ΕΛ.ΣΤΑΤ., 2011) ενϊ προβλεπόμενο για το ζτοσ 2021 406, περιλαμβάνοντασ: 
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α. Τον οριοκετθμζνο αξιόλογο/ενδιαφζροντα οικιςμό, προτεινόμενο για κιρυξθ ωσ 

παραδοςιακό, του Αηογυρά. 

β. Τον οριοκετθμζνο οικιςμό του Τραχιλου 

γ. Τμιμα του περιοικιςτικοφ χϊρου μεταξφ Τραχιλου και Μετοχίου το οποίο 

προτείνεται να πολεοδομθκεί ωσ υποδοχζασ αγροτουριςτικϊν - τουριςτικϊν και 

εμπορικϊν παραγωγικϊν δραςτθριοτιτων (βλ. παρακάτω).    

ε. Τον οριοκετθμζνο αξιόλογο οικιςμό, προτεινόμενο για κιρυξθ ωσ παραδοςιακό, 

Καλυβιανι. 

 

Σε αυτι τθν οικιςτικι ενότθτα εντάςςεται και ο λιμζνασ Κιςςάμου ο οποίοσ προτείνεται να 

αναβακμιςτεί ςε διαπεριφερειακισ εμβζλειασ πόλο, βάςει των κατευκφνςεων τθσ 

Ανακεϊρθςθσ του Ρεριφερειακοφ Χωροταξικοφ Ρλαιςίου τθσ Ρεριφζρειασ Κριτθσ (ΦΕΚ 

260/ΑΑΡ/2017). Θ ςυγκεκριμζνθ αναβάκμιςθ του ρόλου αποτελεί ςυνκετικό ςτοιχείο του 

χωρικοφ προοριςμοφ τθσ εν λόγω ενότθτασ. 

 

Οικιςτικι Ενότθτα – Ο.Ε. 3 με κζντρο τον Ρλάτανο: Ρλάτανοσ (ςυνεκτικό τμιμα οικιςμοφ, 

διάςπαρτο τμιμα οικιςμοφ, γειτονιά Σερεηιανά, γειτονιά Αγ. Κων/νοσ), Καβοφςι, Σφθνάρι, 

Άνω Σφθνάρι, Ριπεριανά, Νζο Χωριό (και γειτονιά Κουτουφιανά), Καρεφιλιανά (και γειτονιά 

Μπαλαμπιανά), Αγ. Γεϊργιοσ, Φουρνάδοσ, Ηερβιανά (και γειτονιά Καμάρτςοσ), Γραμβοφςα 

(και γειτονιά Ακαναςιανά), Φαλάςαρνα, Λιμενίςκοσ 

 

Kαταλαμβάνει το δυτικό – νοτιοδυτικό τμιμα τθσ Δ.Ε. και ςτα όριά τθσ περιλαμβάνει τθν 

Τοπικι Κοινότθτα Ρλατάνου και το μεγαλφτερο τμιμα τθσ Τοπικισ Κοινότθτασ Γραμβοφςασ, 

πλθν του Τραχιλου, τθσ Γραμβοφςασ και του Αηογυρά. Ζχει πλθκυςμό 1.637 κατοίκουσ 

(ΕΛ.ΣΤΑΤ., 2011), ενϊ προβλεπόμενο για το ζτοσ 2021 1.509.  Στόχοσ είναι να λειτουργιςει 

ςυνεκτικά για: α) τθν τόνωςθ τθσ ιδιαίτερα ςθμαντικισ αγροτικισ ενδοχϊρασ τθσ ενότθτασ 

εξιςορροπϊντασ τθν ελκτικότθτα τθσ πόλθσ τθσ Κιςςάμου και β) για τθν επίτευξθ τθσ 

εκτιμϊμενθσ δυνατότθτασ αναςτροφισ τθσ περιβαλλοντικισ υποβάκμιςθσ των δυτικϊν ακτϊν 

τθσ Κριτθσ, όπου εντοπίηονται χϊροι ιδιαίτερθσ πολιτιςμικισ, περιβαλλοντικισ αξίασ και 

ταυτόχρονα πόλοι ζλξθσ τουριςμοφ (Φαλάςαρνα, Κόλποσ Λιβάδια). Ρεριλαμβάνει: 

α. Τον οριοκετθμζνο οικιςμό του Ρλατάνου, που προτείνεται να οργανωκεί 

περαιτζρω ωσ πολεοδομικι ενότθτα (βλ. παρακάτω). 

β. Τουσ οριοκετθμζνουσ αξιόλογουσ/ενδιαφζροντεσ οικιςμοφσ, προτεινόμενουσ για 

κιρυξθ ωσ παραδοςιακοφσ, των Ριπεριανϊν και του Καβουςίου. 
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γ. Τουσ οριοκετθμζνουσ οικιςμοφσ  Σφθνάρι και Άνω Σφθνάρι, που διαςχίηονται από 

το ευρωπαϊκό περιπατθτικό μονοπάτι Ε4, για τουσ οποίουσ προτείνεται θ υιοκζτθςθ - 

τιρθςθ ειδικότερων μζτρων όπωσ αυτά  που ζχουν κεςπιςτεί με τισ αποφάςεισ 

οριοκζτθςθσ για τουσ «ενδιαφζροντεσ» οικιςμοφσ.   

δ. Τουσ οριοκετθμζνουσ οικιςμοφσ Νζο Χωριό, Καρεφιλιανά, Άγιοσ Γεϊργιοσ, 

Φουρνάδοσ, Ηερβιανά, Γραμβοφςα. 

ε. Τουσ μθ οριοκετθμζνουσ οικιςμοφσ Φαλάςαρνα και Λιμενίςκο που αποτελοφν 

οικιςτικζσ ςυγκεντρϊςεισ αν και κατά ΕΛ.ΣΤΑΤ. ςυνιςτοφν οικιςμοφσ ενϊ χωρικά  

εντοπίηονται ςε μια ςθμαντικι, αναπτυξιακά, και κρίςιμθ, περιβαλλοντικά, περιοχι 

τθσ Δ.Ε.  

 

Οικιςτικι Ενότθτα – Ο.Ε. 4 με κζντρο τισ Λουςακιζσ και πολιτιςτικό κζντρο τθν Ρολυρρινια: 

Λουςακιζσ (και γειτονιά Βλαςιανά), Ρολυρρινια (ςυνεκτικό τμιμα, διάςπαρτο τμιμα, 

γειτονιά Α, γειτονιά Β-Κατωχωρίου), Ηαχαριανά (και γειτονιά ταυρουλιανά), Φτερόλακκασ, 

Γαλουβάσ, Μεράδα, Μετόχι, Γρθγοριανά. 

 
Καταλαμβάνει το κεντρικό θμιορεινό τμιμα τθσ Δ.Ε. και ςτα όριά τθσ περιλαμβάνει τθν 

Τοπικι Κοινότθτα Λουςακιϊν και το μεγαλφτερο τμιμα τθσ Τοπικισ Κοινότθτασ Ρολυρρινιασ, 

πλθν τθσ περιοχισ του οικιςμοφ Κάτω Ραλαιοκάςτρου. Ζχει πλθκυςμό 436 κατοίκουσ 

(ΕΛ.ΣΤΑΤ., 2011) ενϊ προβλεπόμενο για το ζτοσ 2021, 390. Πλοι οι οικιςμοί βρίςκονται ςε 

πολφ κοντινι απόςταςθ μεταξφ τουσ, παρουςιάηοντασ κατϋ αυτόν τον τρόπο και λειτουργικι 

ςυνοχι. Στόχοσ είναι να λειτουργιςει θ Ο.Ε. ωσ ηϊνθ προςταςίασ και ανάδειξθσ φυςικϊν και 

πολιτιςτικϊν πόρων με άξονα το ευρωπαϊκό περιπατθτικό μονοπάτι Ε4, μζροσ του «Δικτφου 

ολοκλθρωμζνων και πολλαπλϊν παρελκόντων, αρχαιολογικϊν πάρκων» τθσ Κριτθσ κακϊσ 

και ηϊνθ ιπιασ τουριςτικισ ανάπτυξθσ. Ρεριλαμβάνει: 

α. Τον οριοκετθμζνο ενδιαφζροντα οικιςμό Λουςακιζσ, προτεινόμενο για κιρυξθ ωσ 

παραδοςιακό, που κα οργανωκεί ωσ κζντρο τθσ Ο.Ε.  

β.  Τον οριοκετθμζνο αξιόλογο και προτεινόμενο για κιρυξθ ωσ παραδοςιακό οικιςμό 

τθσ Ρολυρρινιασ. 

γ. Τουσ οριοκετθμζνουσ και προτεινόμενουσ για κιρυξθ ωσ παραδοςιακοφσ οικιςμοφσ  

Γρθγοριανά, Γαλουβάσ, Φτερόλακκα, Βλαςιανά (γειτονιά του οικιςμοφ Λουςακιϊν), 

Ηαχαριανά (με τθ γειτονιά του Σταυρουλιανά), που διαςχίηονται από το ευρωπαϊκό 

περιπατθτικό μονοπάτι Ε4 ι βρίςκονται ςε ελάχιςτθ απόςταςθ από αυτό και επί 

κφριασ δθμοτικισ οδοφ ςφνδεςθσ τθσ περιοχισ με το Καςτζλι Κιςάμου ι/και άλλουσ 

οικιςμοφσ. 
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δ.  Τουσ οριοκετθμζνουσ οικιςμοφσ Μετόχι, Μεράδα. 

 

Σθμειϊνεται ότι ςε αυτι τθν ενότθτα εντάςςεται και ο ςυνοικιςμόσ των Λουςακιϊν 

Πατεριανά, ο οποίοσ δεν ςυνιςτά μεν οικιςμό κατά ΕΛ.ΣΤΑΤ. αλλά προτείνεται να 

ανακθρυχκεί ςε Λςτορικό Τόπο κακϊσ ςε αυτό χωριό πρωτοπαίχτθκε και πρωτοχορεφτθκε ο 

Κρθτικόσ Συρτόσ. 

 

Οικιςτικι Ενότθτα – Ο.Ε. 5 με κζντρο τισ Καλάκενεσ: Καλάκενεσ, Χαρχαλιανά (και γειτονιά 

κουλουδιανά), Χορευτιανά, Τςικαλαριά, Κουκουναρά, Κιολανά, Σθρικάρι, Σινενιανά, 

Κωςτογιάννθδεσ. 

 

Καταλαμβάνει τθν ανατολικι – νοτιοανατολικι πλευρά τθσ Δ.Ε. και ςτα όριά τθσ 

περιλαμβάνει τθν Τοπικι Κοινότθτα Καλακενϊν, τθν Τοπικι Κοινότθτα Σθρικαρίου και μζροσ 

τθσ Τοπικισ Κοινότθτασ Κουκουναράσ, που αναφζρεται ςτθν περιοχι των οικιςμϊν 

Κουκουναράσ και Τςικαλαριάσ λόγω εγγφτθτασ. Ζχει πλθκυςμό 358 κατοίκουσ (ΕΛ.ΣΤΑΤ., 

2011), ενϊ προβλεπόμενο για το ζτοσ 2021, 333.  

Στόχοσ είναι να λειτουργιςει θ Ο.Ε για: α) τθν τόνωςθ δραςτθριοτιτων που κα ςυνδυάηουν 

αυτζσ του πρωτογενι τομζα με εκείνεσ τθσ ανάδειξθσ των ιδιαίτερα ςθμαντικϊν φυςικϊν 

πόρων αλλά και κάποιων πολιτιςτικϊν και β) να αντιςτραφοφν οι τάςεισ περικωριοποίθςθσ 

των οικιςμϊν και περαιτζρω πλθκυςμιακισ ςυρρίκνωςθσ, ιδιαίτερα των νοτιότερων του 

Σθρικαρίου. Ρεριλαμβάνει:   

α. Τον οριοκετθμζνο, ενδιαφζρονται και προτεινόμενο για κιρυξθ ωσ παραδοςιακό 

οικιςμό Καλάκενεσ, που κατά το ιμιςυ τθσ οριοκετθμζνθσ περιοχισ του βρίςκεται 

εντόσ περιοχισ NATURA, ενϊ εφάπτεται και περιοχισ οριοκετθμζνθσ ωσ ΤΛΦΚ. Κα 

οργανωκεί  ωσ κζντρο τθσ οικιςτικισ ενότθτασ. 

β. Τον οριοκετθμζνο, αξιόλογο και προτεινόμενο για κιρυξθ ωσ παραδοςιακό οικιςμό 

Τςικαλαριά, που περιλαμβάνεται εντόσ τθσ ηϊνθσ ΤΛΦΚ. 

γ. Τουσ οριοκετθμζνουσ οικιςμοφσ Χορευτιανά, Χαρχαλιανά, Κουκουναρά, Κιολιανά, 

Σθρικάρι, Σινιενιανά, Κωςτογιάννθδεσ. 

 

Στον παρακάτω Ρίνακα Ρ.3.1.2.1-1, δίδεται ςυνοπτικά θ προτεινόμενθ οικιςτικι οργάνωςθ 

τθσ Δ.Ε. Κιςάμου:  
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Ρίνακασ Ρ.3.1.2.1-1: Οικιςτικι Οργάνωςθ Δ.Ε. Κιςάμου 

ΟΙΚΙΣΤΙΚΘ ΕΝΟΤΘΤΑ – Ο.Ε. 
ΟΙΚΙΣΜΟΙ Ο.Ε. ΕΔΑ Ο.Ε. 

ΙΕΑΧΙΣΘ 
ΟΙΚΙΣΜΟΥ 

ΡΛΘΘΥΣΜΙΑΚΘ 
ΔΥΝΑΜΙΚΘ 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΘ 2011 2021 

1 
ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ 

ΚΙΣΑΜΟΥ 

1. Καςτζλι 
2. Κουνουπίτςα 
3. Ραλαιόκαςτρο 
4. Δάφνθ  
5. Μαρεδιανά 
6. Βαρδιανά 
7. Καλλεργιανά 
8. Αγ. Αντϊνιοσ 
9. Κάμποσ 

 
 
 

Καςτζλι 
Καςτζλι: 6

ο
 

ενιςχυμζνο 
4.810 5.583 

2 ΤΑΧΘΛΟΥ 

1. Τράχθλοσ 
2. Βιγλιά 
3. Καλυβιανι 
4. Αηογυράσ 

 
Τράχθλοσ 

 

338 406 

3 ΡΛΑΤΑΝΟΥ 

1. Ρλάτανοσ 
2. Καβοφςι 
3. Σφθνάρι 
4. Άνω Σφθνάρι 
5. Ριπεριανά 
6. Νζο Χωριό 
7. Καρεφιλιανά 
8. Αγ. Γεϊργιοσ 
9. Φουρνάδοσ 
10. Ηερβιανά 
11. Γραμβουςα 
12. Φαλάςαρνα 
13. Λιμενίςκοσ 

 
 
 
 
 
 

Ρλάτανοσ 1.637 1.509 

4 ΛΟΥΣΑΚΙΩΝ 

1. Λουςακιζσ 
2. Ρολυρρινια 
3. Ηαχαριανά 
4. Φτερόλακκα 
5. Γαλουβάσ 
6. Μεράδα 
7. Μετόχι 
8. Γρθγοριανά 

 
 

Λουςακιζσ/ 
Ρολυρρινια 

436 390 

5 ΚΑΛΑΘΕΝΩΝ 

1. Καλάκενεσ 
2. Χαρχαλιανά 
3. Χορευτιανά 
4. Τςικαλαριά 
5. Κουκουναρά 
6. Κιολανά 
7. Σθρικάρι 
8. Σινενιανά 
9. Κωςτογιάννθδεσ 

 
 
 
 

Καλάκενεσ  358 333 

ΣΥΝΟΛΟ 7.579 8.221 

 

Π.3.1.2.2 Δθμοτικι Ενότθτα Μθκφμνθσ 

 

Στθν περιοχι τθσ Μθκφμνθσ, δεν ζχει προχπάρξει άλλθ πολεοδομικι ρφκμιςθ ι μελζτθ που 

να αφορά ςτο ςχεδιαςμό και αναπτυξιακό προγραμματιςμό του ςυνόλου τθσ περιοχισ τθσ 

Δ.Ε. Συνεπϊσ το ςφνολο των οικιςμϊν, διζπονται, μζχρι και ςιμερα, είτε από το κεςμικό 
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κακεςτϊσ που ορίηεται ςτισ αποφάςεισ οριοκζτθςισ τουσ ωσ οικιςμοί κάτω των 2.000 

κατοίκων, εάν είναι οριοκετθμζνοι, είτε είναι οικιςμοί προ του ’23, είτε αποτελοφν οικιςτικζσ 

ςυγκεντρϊςεισ ςε εκτόσ ςχεδίου περιοχζσ που δομοφνται κατ’ αυτόν τον τρόπο. 

Πςον αφορά ςτθν προτεινόμενθ οικιςτικι οργάνωςθ, ςτο πλαίςιο πάντα και των 

αντίςτοιχων ομαδοποιιςεων αλλά και τθσ ιεράρχθςθσ ρόλων που ζχουν προςδιοριςτεί ςτο 

μοντζλο οικιςτικισ οργάνωςθσ που διατυπϊκθκε ςτο κεφάλαιο Ρ.1., εξαιτίασ τθσ χωρικισ 

διαςποράσ των οικιςτικϊν υποδοχζων ςε όλθ τθν ζκταςθ τθσ Δ.Ε., του μικροφ πλθκυςμιακοφ 

μεγζκουσ των περιςςότερων από αυτοφσ και με το δεδομζνο τθσ γειτνίαςθσ με τθ Δ.Ε. 

Κιςάμου και του κυρίαρχου ρόλου του Καςτελίου, ωσ ζδρασ Διμου, διακρίνονται οι 

παρακάτωτρεισ (3) οικιςτικζσ ενότθτεσ – Ο.Ε. τφπου «ανοιχτισ πόλθσ»: 

1. Ο.Ε. 6 με ζδρα τον Δραπανιά 

2. Ο.Ε. 7 με ζδρα τθν Boυλγάρω 

3. Ο.Ε. 8 με ζδρα το Σφακοπθγάδι 

 

Τα όρια των παραπάνω οικιςτικϊν ενοτιτων προςδιορίςτθκαν με κριτιριο τθν εξαςφάλιςθ 

τθσ καλφτερθσ δυνατισ λειτουργικισ εξυπθρζτθςθσ των περιοχϊν κατοικίασ και των λοιπϊν 

γενικϊν χριςεων και αναπτυξιακϊν δραςτθριοτιτων, με πρόβλεψθ και των απαραίτθτων 

εξυπθρετιςεων των κατοίκων, τθν απόκτθςθ γθσ για κοινόχρθςτεσ και κοινωφελείσ 

λειτουργίεσ και τθν προςταςία και ανάδειξθ του φυςικοφ και πολιτιςτικοφ περιβάλλοντοσ.  

Ο πρωτεφων οικιςμόσ κάκε ενότθτασ αποτελεί το δυναμικό κζντρο τθσ, αντιςτοιχϊντασ 

λειτουργικά είτε ςτθν παροχι των αναγκαίων εξυπθρετιςεων προςχολικισ και δθμοτικισ 

εκπαίδευςθσ, πρωτοβάκμιασ πρόνοιασ και μζριμνασ υγείασ, εμπορίου, πολιτιςμοφ – άκλθςθσ 

και αναψυχισ ςτουσ οικιςμοφσ που τθ ςυνιςτοφν είτε ςτθν ανάπτυξθ και ενίςχυςθ  

υφιςτάμενων παραγωγικϊν δραςτθριοτιτων. Ειδικότερα, για τισ εξυπθρετιςεισ εκπαίδευςθσ 

– πρόνοιασ – υγείασ κα λειτουργιςει θ αρχι τθσ ςυμπλθρωματικότθτασ των κζντρων μεταξφ 

τουσ, λαμβάνοντασ υπόψθ τόςο τθν υπάρχουςα υποδομι και τισ αποςτάςεισ όςο και τον 

κυρίαρχο ρόλο του Καςτελίου ςτο οποίο καλφπτονται οι ανάγκεσ τθσ δευτεροβάκμιασ 

εκπαίδευςθσ αλλά και υγείασ - πρόνοιασ. Σε αυτιν τθν κατεφκυνςθ, ςε κάκε μία από τισ 

παραπάνω οικιςτικζσ ενότθτεσ, επιλζγονται ζνασ ι δφο οικιςμοί ωσ δυναμικότερα κζντρα με 

ςκοπό τθν πολεοδομικι τουσ οργάνωςθ αλλά και τθν ενίςχυςι τουσ με κοινωνικζσ και 

τεχνικζσ υποδομζσ. Θ εν λόγω επιλογι, ςυντάςςεται και με τισ ςτρατθγικζσ κατευκφνςεισ τθσ 

πρόςφατα εγκεκριμζνθσ Ανακεϊρθςθσ του Ρεριφερειακοφ Χωροταξικοφ Ρλαιςίου τθσ 

Ρεριφζρειασ Κριτθσ (ΦΕΚ 260/ΑΑΡ/2017), με βάςθ τθν οποία επιδιϊκεται ο ςυςχετιςμόσ των 
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διοικθτικϊν χωρικϊν και αναπτυξιακϊν ενοτιτων ενϊ παράλλθλα διαρκρϊνεται και 

ιεραρχείται το οικιςτικό δίκτυο.  

Στθ ςυνζχεια περιγράφεται το ειδικότερο περιεχόμενο κάκε μίασ Οικιςτικισ Ενότθτασ ςε ότι 

αφορά τθν ςυγκρότθςθ τθσ ςε οικιςμζνεσ και προσ οίκθςθ περιοχζσ και τθν πολεοδομικι 

οργάνωςθ αυτϊν. Στθν περιγραφι που ακολουκεί, κάκε οικιςμόσ κεωρείται ζνασ οικιςτικόσ 

υποδοχζασ. Θ οργάνωςθ γίνεται ανά οικιςμό για τουσ μεγαλφτερουσ οικιςμοφσ/κζντρα 

οικιςτικϊν ενοτιτων και ςυνολικά για τουσ υπόλοιπουσ.  

Επιςθμαίνεται εκ νζου ότι για τισ προτεινόμενεσ ρυκμίςεισ πολεοδομικισ οργάνωςθσ, 

ςυνεκτιμικθκε θ διαρκισ προτεραιότθτα των υπερκείμενων Χωροταξικϊν και Ρεριφερειακϊν 

Ρλαιςίων ςφμφωνα με τα οποία προωκείται θ κατά προτεραιότθτα πολεοδόμθςθ των 

οικιςτικϊν κζντρων 3ου και 5ου επιπζδου, ϊςτε να διαςφαλιςτεί θ «ςυμπαγισ» ανάπτυξθ του 

οικιςτικοφ ιςτοφ και να περιοριςτεί δραςτικά θ περιαςτικι δόμθςθ, αυκαίρετθ ι νόμιμθ. 

 

Αναλυτικότερα:  

 

Οικιςτικι Ενότθτα – Ο.Ε. 6 με κζντρο τον Δραπανιά: Δραπανιάσ, Άνω Δραπανιάσ, Λυριδιανά, 

Καλουδιανά, Κουρκιανά, Καρφαλϊνασ, Νωπιγεια, Κόκκινο Μετόχι, Κολζνθ, Φαλενιανά, 

Κοτςιανά, Χαιρεκιανά, Ροταμίδα, εκτόσ ςχεδίου περιοχι νζου υποδοχζα δραςτθριοτιτων 

τουριςμοφ - αναψυχισ 

 

Καταλαμβάνει το βόρειο τμιμα τθσ Δ.Ε. Μθκφμνθσ, εκτεινόμενθ μζχρι τα όρια με τθ Δ.Ε. 

Κιςάμου δυτικά και μζχρι τα όρια με το Διμο Ρλατανιά ανατολικά. Συγκεντρϊνει  πλθκυςμό 

1.269 μόνιμουσ κατοίκουσ (ΕΛ.ΣΤΑΤ., 2011) ενϊ προβλεπόμενο για το ζτοσ 2021 1.284 (μθ 

ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ περιοχισ επζκταςθσ αλλά και του εποχικοφ πλθκυςμοφ), 

περιλαμβάνοντασ: 

α. Τθν παλιά ζδρα του Διμου Μθκφμνθσ, τον  οριοκετθμζνο και αδιάφορο, κατά τθν 

απόφαςθ οριοκζτθςθσ, οικιςμό του Δραπανιά. Επιςθμαίνεται ότι διαφοροποιείται θ 

άποψθ των μελετθτϊν κρίνοντασ αξιόλογο τον εν λόγω οικιςμό, ο οποίοσ προτείνεται 

για κιρυξθ ωσ παραδοςιακόσ.    

β. Τον οριοκετθμζνο αδιάφορο και δυναμικό, πλθκυςμιακά, οικιςμό των 

Καλουδιανϊν. 

γ. Τουσ οριοκετθμζνουσ αδιάφορουσ (κατά τθν απόφαςθ οριοκζτθςθσ) οικιςμοφσ, 

Κουρκιανά, Κόκκινο Μετόχι, Χαιρεκιανά αλλά και τουσ οριοκετθμζνουσ 

ενδιαφζροντεσ (κατά τθν απόφαςθ οριοκζτθςθσ) οικιςμοφσ Άνω Δραπανιάσ, Κολζνθ, 
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Φαλενιανά, Κοτςιανά. Επιςθμαίνεται ότι ειδικά για το Κόκκινο Μετόχι, θ άποψθ των 

μελετθτϊν διαφοροποιείται από τθν απόφαςθ οριοκζτθςθσ κρίνοντασ αξιόλογο τον 

εν λόγω οικιςμό, αντίςτοιχα και για τα Φαλενιανά και Κοτςιανά κρίνοντασ ωσ 

αδιάφορουσ τουσ εν λόγω οικιςμοφσ. 

δ. Τουσ παραλιακοφσ οριοκετθμζνουσ οικιςμοφσ Καρφαλϊνα και Νωπιγεια για τουσ 

οποίουσ προτείνεται πολεοδόμθςθ εντόσ των ορίων τουσ και να οργανωκοφν ωσ 

πολεοδομικζσ ενότθτεσ (βλ. παρακάτω) 

ε. Τον οριοκετθμζνο οικιςμό, τθσ Ροταμίδασ 

ςτ. Τον μθ οριοκετθμζνο οικιςμό Λυριδιανά 

η. Τμιμα του περιοικιςτικοφ χϊρου μεταξφ Καρφαλϊνα και Νωπθγείων το οποίο 

προτείνεται να πολεοδομθκεί και οργανωκεί ωσ πολεοδομικι ενότθτα (βλ. 

παρακάτω).    

 

Πλοι οι οικιςμοί βρίςκονται ςε πολφ κοντινι απόςταςθ μεταξφ τουσ, παρουςιάηοντασ κατϋ 

αυτόν τον τρόπο και λειτουργικι ςυνοχι. Με τθν παραπάνω ομαδοποίθςθ και κατάταξθ των 

οικιςμϊν ςε μία κοινι Ο.Ε., προτείνεται ουςιαςτικά να ςυνενωκοφν λειτουργικά  οι πζντε 

γειτνιάηουςεσ Τοπικζσ Κοινότθτεσ:. Δραπανιά, Καλουδιανϊν, Χαιρεκιανϊν, Ροταμίδασ και 

Φαλελιανϊν ςε επίπεδο παροχισ υπθρεςιϊν πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ, πρόνοιασ, 

διοίκθςθσ αλλά και εξυπθρετιςεων εμπορίου αναψυχισ και πολιτιςμοφ.  Άλλωςτε ςτθν εν 

λόγω ενότθτα περιλαμβάνονται ςυνολικά οι δυναμικότεροι οικιςμοί τθσ Δ.Ε. Μθκφμνθσ ιτοι ο 

Δραπανιάσ με 276 κατοίκουσ (ΕΛ.ΣΤΑΤ., 2011) και τα Καλουδιανά, που είναι και ο 

μεγαλφτεροσ πλθκυςμιακά οικιςμόσ, με 349 κατοίκουσ (ΕΛ.ΣΤΑΤ., 2011). Επιπλζον θ εν λόγω 

Ο.Ε. εξαιτίασ και τθσ γειτνίςθσ με το Καςτζλι (διοικθτικό κζντρο ενιαίου Διμου) αλλά και τθν 

φπαρξθσ του παραλικοφ μετϊπου το οποίο ζχει τουριςτικό χαρακτιρα λαμβάνει 

χαρακτθριςτικά υπερτοπικισ ενότθτασ για τισ άλλεσ δφο Ο.Ε. που λειτουργοφν 

ςυμπλθρωματικά και με άλλο χαρακτιρα και χωρικό προοριςμό όπωσ κα αναλυκεί και 

παρακάτω. Επιπλζον ςε αυτιν τθν ενότθτα εντάςςεται μεγάλο μζροσ τθσ αγροτικισ γθσ αλλά 

και οι ςθμαντικότερεσ αρχαιολογογικζσ ηϊνεσ τθσ Μθκφμνθσ (Αρχαιολογικόσ Χϊροσ 

Νωπθγείων, Αρχαιολογικόσ Χϊροσ Λυριδιανϊν).  

 

Οικιςτικι Ενότθτα – Ο.Ε. 7 με κζντρο τθν Βουλγάρω: Βουλγάρω, Δερμετηιανά, Χουδαλιανά, 

Μακρϊνασ, Τοπόλια, Αϊκυργιάννθσ, Τςουρουνιανά, Καψιανά, Λατηιανά, Μουρί, 

Κουτςοματάδοσ  
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Καταλαμβάνει το βόρειο και ανατολικό τμιμα τθσ Δ.Ε. Μθκφμνθσ, με πλθκυςμό 539 

κατοίκουσ (ΕΛ.ΣΤΑΤ., 2011) και προβλεπόμενο για το ζτοσ 2021, 449, περιλαμβάνοντασ: 

α. Τουσ οριοκετθμζνουσ οικιςμοφσ Βουλγάρω, Δερμετηιανά, Μακρϊνα, Αϊκυργιάννθ, 

Τςουρουνιανά, Καψιανά, Λατηιανά, Μουρί, Κουτςοματάδοσ 

β. Τουσ αδιάφορουσ (κατά τθν απόφαςθ οριοκζτθςθσ) οικιςμοφσ Τοπόλια και 

Χουδαλιανά. Επιςθμαίνεται ότι ειδικά για τουσ δφο αυτοφσ οικιςμοφσ, θ άποψθ των 

μελετθτϊν διαφοροποιείται από τθν απόφαςθ οριοκζτθςθσ κρίνοντασ τουσ ωσ 

αξιόλογουσ. Ειδικά για τα Τοπόλια και εξαιτίασ τθσ φπαρξθσ ςθμαντικοφ 

ενδιαφζροντοσ κτιριακοφ αποκζματοσ επιςθμαίνεται ότι βρίςκεται ςε εξζλιξθ Μελζτθ 

Ανάπλαςθσ του οικιςμοφ ςτον παλιό ςυνεκτικό και περιςςότερο παραδοςιακό του 

πυρινα.  

 

Αυτι θ οικιςτικι ενότθτα, με αιχμι το φυςικό και πολιτιςτικό περιβάλλον, όπου οι οικιςμοί 

αναπτφςςονται διάςπαρτα κακ' όλθ τθν ζκταςι τθσ, ςτόχοσ είναι να λειτουργιςει ωσ περιοχι 

ανάδειξθσ των υφιςτάμενων φυςικϊν πόρων με άξονα το Τοπολιανό Φαράγγι αλλά τθν 

περιοχι NATURA 2000 που καταγράφεται ςτο νότιο τμιμα.   

 

Οικιςτικι Ενότθτα – Ο.Ε. 8 με κζντρο το Σφακοπθγάδι: Σφακοπθγάδι, Χαραυγι, όκκα, Κερά, 

Ρερβολάκια, Ραπαγιαννάκθδεσ, Αρμενοχϊρι,Τριαλϊνια, Μαλάκυροσ, Σάςαλοσ, Ρφργοσ 

(οικιςμόσ εκτόσ ΕΣΥΕ), Μανεριανά, Κουτουδιανά.  

 

Kαταλαμβάνει το δυτικό τμιμα τθσ Δ.Ε. και ςτα όριά τθσ περιλαμβάνει τισ Τ.Κ. Μαλάκυρου, 

Ρερβολακίων, όκκασ, Σαςάλου και Σφακοπθγαδίου. Ζχει πλθκυςμό 491 κατοίκουσ (ΕΛ.ΣΤΑΤ., 

2011), καιπροβλεπόμενο για το ζτοσ 2021, 592. Στόχοσ είναι θ ςυγκεκριμζνθ Ο.Ε. να 

λειτουργιςει ςυνεκτικά για: i) τθν τόνωςθ τθσ ιδιαίτερα ςθμαντικισ αγροτικισ ενδοχϊρασ τθσ 

και των παραγωγικϊν δραςτθριοτιτων που καταγράφονται (οινοποιεία, τυροκομεία, 

ελαιουργεία κλπ) τόςο ςτουσ οικιςμοφσ όςο και ςτον εξωαςτικό χϊρο και ii) τθσ ανάδειξθσ και 

προςταςίασ των αξιόλογων φυςικϊν και πολιτιςτικϊν τοπίων που απαντϊνται εντόσ τθσ 

(Αρχαιολογικόσ Χϊροσ όκκασ, ΤΛΦΚ όκκασ) Ρεριλαμβάνει: 

α. Τουσ οριοκετθμζνουσ οικιςμοφσ Σφακοπθγάδι, Χαραυγι Ρερβολάκια, 

Ραπαγιαννάκθδεσ, Αρμενοχϊρι και Τριαλϊνια που ζχουν κεςπιςτεί με τισ αποφάςεισ 

οριοκζτθςθσ ωσ «ενδιαφζροντεσ» οικιςμοί. Σθμειϊνεται ότι θ άποψθ των μελετθτϊν 

διαφοροποιείται από τθν απόφαςθ οριοκζτθςθσ κρίνοντασ τουσ εν λόγω οικιςμοφσ 

ωσ αδιάφορουσ, 
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β. Τουσ οριοκετθμζνουσ ενδιαφζροντεσ οικιςμοφσ, όκκα και Κερά, οι οποίοι 

προτείνονται για κιρυξθ ωσ παραδοςιακοί. 

γ. Τουσ οριοκετθμζνουσ αδιάφορουσ οικιςμοφσ Μαλάκυροσ, Σάςαλοσ, Μανεριανά 

(και θ γειτονιά Ρφργοσ), Κουντουδιανά 

 

Θ εν λόγω Οικιςτικι Ενότθτα με ζντονθ τθν παρουςία των μεταποιθτικϊν παραγωγικϊν 

δραςτθριοτιτων, όπωσ ζχει ιδθ αναφερκεί, αποςκοπεί να ενοποιιςει λειτουργικά τουσ 

οικιςμοφσ μζςα από τθ ζνταξθ τουσ ςε δίκτυο προβολισ τοπικϊν προϊόντων με ζμφαςθ τουσ 

οικιςμοφσ: Ραπαγιαννάκθδεσ, Τριαλϊνια,  Σάςαλο, Σφακοπθγάδι, Χαραυγι. 

Στόχοσ είναι να λειτουργιςει για τθν τόνωςθ δραςτθριοτιτων που κα ςυνδυάηουν αυτζσ του 

πρωτογενι τομζα με εκείνεσ τθσ ανάδειξθσ των ιδιαίτερα ςθμαντικϊν φυςικϊν πόρων αλλά 

και κάποιων πολιτιςτικϊν αλλά και για να αντιςτραφοφν οι τάςεισ περικωριοποίθςθσ των 

οικιςμϊν και περαιτζρω πλθκυςμιακισ ςυρρίκνωςθσ. 

 

Στον παρακάτω Ρίνακα Ρ.3.1.2.2-1, δίδεται ςυνοπτικά θ προτεινόμενθ οικιςτικι οργάνωςθ:  

 

Ρίνακασ Ρ.3.1.2.2-1: Οικιςτικι Οργάνωςθ Δ.Ε. Μθκφμνθσ 

ΟΙΚΙΣΤΙΚΘ ΕΝΟΤΘΤΑ – Ο.Ε. ΟΙΚΙΣΜΟΙ  
Ο.Ε. 

ΚΕΝΤΟ 
Ο.Ε. 

ΡΛΘΘΥΣΜΙΑΚΘ 
ΔΥΝΑΜΙΚΘ 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΘ 2011 2020 

6 ΔΑΡΑΝΙΑ 

1. Δραπανιάσ 
2. Άνω Δραπανιάσ 
3. Λυριδιανά 
4. Καλουδιανά 
5. Κουρκιανά 
6. Καρφαλϊνασ 
7. Νωπιγεια 
8.  Κόκκινο Μετόχι 
9. Κολζνθ 
10. Φαλενιανά 
11. Κοτςιανά 
12. Ροταμίδα 
13.   Χαιρεκιανά 

 
 
 
 
 
 

Δραπανιάσ 1.269 1.284 

7 ΡΟΤΑΜΙΔΑΣ 

1.     Βουλγάρω 
2.     Δερμετηιανά 
3.     Χουδαλιανά 
4.     Μακρϊνασ 
5.     Τοπόλια 
6.     Αϊκυργιάννθσ 
7.     Τςουρουνιανά 
8.     Καψιανά 
9.     Λατηιανά 
10.   Μουρί 
11.   Κουτςοματάδοσ 

 
 
 
 
 

Ροταμίδα 539 449 

8 ΣΦΑΚΟΡΘΓΑΔΙΟΥ 

1. Σφακοπθγάδι 
2. Χαραυγι 
3. όκκα  
4. Κερά 

 
 
 
 

491 592 
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5. Ρερβολάκια 
6. Ραπαγιαννάκθδεσ 
7. Αρμενοχϊρι 
8. Τριαλϊνια 
9. Μαλάκυροσ 
10. Σάςαλοσ  
11. Ρφργοσ (οικιςμόσ 

εκτόσ ΕΣΥΕ) 
12. Μανεριανά 
13. Κουτουδιανά 

 
 
 

Σφακοπθγάδι 

ΣΥΝΟΛΟ 2.299 2.325 

 

Ρ.3.1.3 Οργάνωςθ πολεοδομικϊν ενοτιτων - οικιςμϊν (δεφτερο επίπεδο) 

 

Σε δεφτερο επίπεδο θ οργάνωςθ των οικιςμϊν γίνεται κατά Ρολεοδομικζσ Ενότθτεσ (ΡΕ), 

όπου αυτζσ προβλζπονται, και κατά ομάδεσ οικιςμϊν για τουσ υπόλοιπουσ. Οι περιοχζσ που 

προβλζπεται ότι κα ζχουν ζντονθ οικιςτικι ανάπτυξθ, προτείνεται να οργανωκοφν ωσ 

Ρολεοδομικζσ Ενότθτεσ, για να αποκτιςουν τθν αναγκαία και ενιαία λειτουργικι δομι μζςω 

τθσ πολεοδόμθςθσ τουσ, ωσ κζντρα δυναμικισ οικιςτικισ ανάπτυξθσ.  

Θ ανάλυςθ που ακολουκεί αφορά ςτουσ οικιςμοφσ των Δ.Ε. Κιςάμου και Μθκφμνθσ και 

διαχωρίηεται ανάλογα με τον τφπο των πολεοδομικϊν παρεμβάςεων. Για τισ παρεμβάςεισ 

ςτουσ περιςςότερο αςτικοποιθμζνουσ οικιςμοφσ, όπου προτείνεται πολεοδόμθςθ αλλά και 

τισ νζεσ εντάξεισ κακορίηονται Ρολεοδομικζσ Ενότθτεσ και για τισ δφο (2) Δ.Ε. ενϊ για τουσ 

υπόλοιπουσ οικιςμοφσ διατυπϊνονται διαφορετικοφ περιεχομζνου πολεοδομικζσ και χωρικζσ 

ρυκμίςεισ (κιρυξθ οικιςμϊν ωσ παραδοςιακοί, υλοποιιςθ αναπλάςεων κλπ). 

 
 
Π.3.1.3.1 Παρεμβάςεισ ςτον Αςτικό Χϊρο (κακοριςμόσ Πολεοδομικϊν Ενοτιτων)  
 
Δημοτική Ενότητα Κιςάμου 

 

Για τθν Δ.Ε Κιςάμου, ωσ Ρολεοδομικζσ Ενότθτεσ κα οργανωκοφν οι δυναμικοί οικιςμοί που 

καλοφνται να διαδραματίςουν ζναν ιδιαίτερο ρόλο, όπωσ τθσ Κιςςάμου (αποτελεί κατά τθν 

Ανακεϊρθςθ του Ρεριφερειακοφ Χωροταξικοφ Ρλαιςίου τθσ Ρεριφζρειασ Κριτθσ, ΦΕΚ 

260/ΑΑΡ/2017, «κζντρο ενδοπεριφερειακισ αναπτυξιακισ ενότθτασ») και του Ρλατάνου, με 

ςτόχο τθν εξιςορρόπθςθ τθσ ελκτικότθτασ τθσ Κιςςάμου (ωσ διοικθτικισ, εμπορικισ και 

λειτουργικισ ζδρασ), τθν τόνωςθ τθσ αγροτικισ ενδοχϊρασ, κακϊσ και τθν προςταςία τθσ 

ευρφτερθσ περιοχισ Φαλάςαρνα – Κόλποσ Λιβάδια από τθ διάχυςθ τθσ δόμθςθσ.  
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Οι κακοριηόμενεσ Ρολεοδομικζσ Ενότθτεσ προτείνονται για πολεοδόμθςθ με ςτόχο τθν 

οργάνωςθ και βελτίωςθ τθσ λειτουργίασ των χριςεων κακϊσ και τθν προςταςία του 

περιβάλλοντοσ αγροτικοφ χϊρου από τθν περαιτζρω διαςπορά και τθν άναρχθ ανάπτυξθ.  

Για τουσ υπόλοιπουσ οικιςμοφσ, θ πολεοδομικι οργάνωςθ γίνεται ανά ομάδεσ/κατθγορίεσ 

ςφμφωνα με τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά τουσ και το ρόλο που καλοφνται να 

διαδραματίςουν ςτο πλαίςιο τθσ βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ τθσ περιοχισ μελζτθσ αλλά και του 

ενιαίου Διμου Κιςάμου ςυνολικά.  

Με βάςθ τα παραπάνω, προτείνονται πζντε (5) Ρολεοδομικζσ Ενότθτεσ – Ρ.Ε. ςτθν Δ.Ε. 

Κιςάμου, που εκτιμάται ότι κα αποτελζςουν κζντρα δυναμικισ οικιςτικισ ανάπτυξθσ: 

 

1. Ρ.Ε. 1 "Κίςςαμοσ"  

2. Ρ.Ε. 2 "Αγ. Αντϊνιοσ" 

3. Ρ.Ε. 3 "Επεκτάςεισ Κιςςάμου (Ι)" 

4. Ρ.Ε. 3 "Επεκτάςεισ Κιςςάμου (ΙΙ)" 

5. Ρ.Ε. 5 "Ρλάτανοσ" 

 

Το ειδικότερο περιεχόμενο κάκε μιασ από αυτζσ τισ Ρ.Ε. ςε ότι αφορά τθν ςυγκρότθςθ και 

οργάνωςθ τουσ ςε οικιςμζνεσ και προσ οίκθςθ περιοχζσ, περιγράφεται αναλυτικά παρακάτω.  

 

Ρολεοδομικι Ενότθτα – Ρ.Ε. 1 "Καςτζλι" 

 

Θ Ρ.Ε. 1, ταυτίηεται και με τθν πλζον πυκνοκατοικθμζνθ περιοχι του Διμου, το Καςτζλι. 

Ειδικότερα, περιλαμβάνει όλθ τθν ζκταςθ του εγκεκριμζνου υμοτομικοφ Σχεδίου Καςτελίου 

κακϊσ επίςθσ και τθν περιοριςμζνθ εκτόσ ςχεδίου περιοχι (περίπου 70ςτρ.), δυτικά και 

ανατολικά του Ρλακουριανοφ, μεταξφ των οικιςμζνων περιοχϊν κατοικίασ και μζχρι τθν 

προτεινόμενθ περιαςτικι ΡΕΡΔ 3, θ οποία προτείνεται να πολεοδομθκεί.  

Για τθν περιοχι αυτι προτείνεται Ανακεϊρθςθ και Επζκταςθ του Εγκεκριμζνου 

υμοτομικοφ Σχεδίου και προβλζπονται οι κάτωκι χριςεισ: 

 "Πολεοδομικό Κζντρο" (Άρκρο 4, Ρ.Δ. 23.2.1987 «Κατθγορίεσ και περιεχόμενο 

χριςεων γθσ», ΦΕΚ 166Δ), όπωσ αναλυτικά παρατίκενται ςε επόμενο κεφάλαιο, για 

το εντόσ του υμοτομικοφ Σχεδίου τμιμα του Καςτελίου και ςυγκεκριμζνα για το 

τμιμα εκατζρωκεν τθσ ΡΕΟ και ςε βάκοσ ενόσ Ο.Τ. 

 "Σουριςμόσ - Αναψυχι" (Άρκρο 8, Ρ.Δ. 23.2.1987 «Κατθγορίεσ και περιεχόμενο 

χριςεων γθσ», ΦΕΚ 166Δ), όπωσ αναλυτικά παρατίκενται ςε επόμενο κεφάλαιο, για 
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το εντόσ του ρυμοτομικοφ ςχεδίου τμιμα του Καςτελίου και ςυγκεκριμζνα για το 

παραλιακό μζτωπο και ςε βάκοσ περίπου ενόσ Ο.Τ.  

 "Γενικι Κατοικία" (Άρκρο 3, Ρ.Δ. 23.2.1987 «Κατθγορίεσ και περιεχόμενο χριςεων 

γθσ», ΦΕΚ 166Δ), όπωσ αναλυτικά παρατίκενται ςε επόμενο κεφάλαιο, για όλο το 

υπόλοιπο τμιμα τθσ εντόσ του υμοτομικοφ Σχεδίου περιοχισ που δεν εμπίπτει ςτισ 

παραπάνω χριςεισ αλλά και για τθν προσ πολεοδόμθςθ ζκταςθ των 70ςτρ.  

 

Με τθν προτεινόμενθ Ανακεϊρθςθ του Εγκεκριμζνου Ρυμοτομικοφ χεδίου του Καςτελίου, 

επιχειρείται να ςυγκεραςτοφν μια ςειρά παράμετροι που επθρεάςαν και επθρεάηουν το 

ςχεδιαςμό και τθν υλοποίθςθ του διαχρονικά. Θ μθ υλοποίθςθ του ςυνόλου των 

κατευκφνςεων του ρυμοτομικοφ ςχεδιαςμοφ τθσ δεκαετίασ του 1990 (ΦΕΚ 91/Δ/1990) μζςα 

από τον τότε κακοριςμό χριςεων γθσ είναι μία από αυτζσ. Το προτεινόμενο πολεοδομικό 

κζντρο, για παράδειγμα, νότια του ΒΟΑΚ ι/και δυτικά των εγκαταςτάςεων τθσ Λεράσ 

Μθτρόπολθσ Κιςάμου και Σελίνου δεν υιοκετικθκε και δεν υλοποιικθκε ποτζ. Αντίκετα, οι 

κεντρικζσ λειτουργίεσ αναπτφχκθκαν γραμμικά κατά μικοσ του ΒΟΑΚ και τθσ παλιάσ εκνικισ 

οδοφ.  

Μια άλλθ παράμετροσ είναι θ ενςωμάτωςθ των ιδθ κεςμοκετθμζνων χριςεων γενικισ 

κατοικίασ και τουριςμοφ ςε ζνα ενιαίο ςχεδιαςμό μζςα από τθν ορκολογικι ιεράρχθςθ τουσ 

ςτο οικιςτικό ςφνολο τθσ Κιςςάμου. Τελοσ, επιχειρείται να αρκοφν ι/και να εξομαλυνκοφν οι 

καταγεγραμμζνεσ ςυγκροφςεισ χριςεων γθσ που καταγράφονται ςτο νοτιότερο κυρίωσ τμιμα 

τθσ πόλθσ.  

Σε αυτιν τθν κατεφκυνςθ, κακοριςτικόσ είναι ο προγραμματιηόμενοσ παρακαμπτιριοσ 

οδικόσ άξονασ Κιςάμου. Ρρόκειται για οδό παράκαμψθσ τθσ πόλθσ τθσ Κιςάμου από τον 

ΒΟΑΚ. Με τθν προγραμματιηόμενθ παράκαμψθ, το τμιμα του ΒΟΑΚ που ςιμερα διαπερνά το 

Καςτζλι αναμζνεται να υποβακμιςτεί κυκλοφοριακά, αποφορτίηοντασ το κζντρο τθσ πόλθσ 

από τισ διαμπερείσ κινιςεισ οχθμάτων ΛΧ αλλά και βαρζων. Το ςυγκεκριμζνο ζργο κεωρείται 

ςθμαντικό και για ζναν επιπλζον λόγο: θ προτεινόμενθ αναβάκμιςθ του λιμζνα Κιςςάμου και 

θ κατάταξθ του ςε εκνικισ ςθμαςίασ διαπεριφερειακισ εμβζλειασ πόλο, βάςει τθσ πρόςφατα 

εγκεκριμζνθσ Ανακεϊρθςθσ του Ρεριφερειακοφ Χωροταξικοφ Ρλαιςίου τθσ Ρεριφζρειασ 

Κριτθσ (ΦΕΚ 260/ΑΑΡ/2017), αναμζνεται να δθμιουργιςει ςθμαντικοφσ φόρτουσ ςτθν 

ευρφτερθ περιοχι, τόςο ςε επίπεδο διελεφςεων όςο και ςε επίπεδο αναγκϊν ςε χερςαίεσ 

υποδομζσ εξυπθρζτθςθσ. Με τθν προγραμματιηόμενθ παράκαμψθ, και τθν εκτροπι τθσ 

κυκλοφορίασ ςε παράλλθλο άξονα,  το Καςτζλι κα παραμείνει λειτουργικό κζντρο, χωρίσ να 
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επιβαρφνεται όμωσ κυκλοφοριακά και ζχοντασ το περικϊριο να υποςτθρίξει δυναμικά το νζο 

ρόλο του λιμζνα.  

Οι παραπάνω ρυκμίςεισ, κα λειτουργιςουν ςυμπλθρωματικά και με τθν προτεινόμενθ 

"Μελζτθ ανάπλαςθ του παραδοςιακοφ εμπορικοφ κζντρου Κιςςάμου". Θ ςυγκεκριμζνθ 

ανάπλαςθ κεωρείται κακοριςτικισ ςθμαςίασ και αποςκοπεί ςτθν αναηωογόνθςθ του κζντρου 

τθσ πόλθσ μζςα από τθν ανάδειξθ των ςθμαντικϊν πολιτιςτικϊν τθσ πόρων (πλικοσ 

αρχαιολογικϊν κζςεων) αλλά και τθσ βιομθχανικισ κλθρονομιάσ (εγκατελελειμμζνο 

βιομθχανικό κζλυφοσ παλιοφ οινοποιείου). Ενδεικτικά θ περιοχι ανάπλαςθσ αποτυπϊνεται 

ςτο Χάρτθ Ρ.3.1_1 και περιλαμβάνει το παλιό εμπορικό κζντρο τθσ πόλθσ αλλά και τα μζτωπα 

εκατζρωκεν του κεντρικοφ άξονα που τθν διαπερνά. Στο πλαίςιο τθσ προτεινόμενθσ 

ανάπλαςθσ, κατά προτεραιότθτα προτείνεται θ πεηοδρόμθςθ τθσ ηϊνθσ που περιβάλλεται 

από τισ οδοφσ Εμμανουιλ Δεικτάκθ - Ραρκενίου Ρερίδου - Σκαλίδθ - Εφζδρων Ρολεμιςτϊν - 

Θρϊων Ρολυτεχνείου - Ραπαγιαννάκθ - Βαρδαντϊνθ (Εμμανουιλ Δεικτάκθ) με ςτόχο τθν 

ανανζωςθ του αςτικοφ εξοπλιςμοφ, τθν αναβάκμιςθ των παρεχομζνων υπθρεςίων, τθν 

εξαςφάλιςθ τθσ ομαλισ λειτουργίασ και μια ςειρά άλλων ενεργειϊν που κα αναλυκοφν 

διεξοδικότερα ςε επόμενο κεφάλαιο.  

Τζλοσ, όπωσ ζχει αναλυτικά διατυπωκεί και ςτο Κεφάλαιο Ρ.2, περιμετρικά τθσ Κιςςάμου, 

ςτθν εκτόσ ςχεδίου περιαςτικι περιοχι, εξαιτίασ τθσ φπαρξθσ διάςπαρτθσ δόμθςθσ, ορίηεται 

Ρεριοχι Ελζγχου και Ρεριοριςμοφ Δόμθςθσ – Ρ.Ε.Ρ.Δ. με απϊτερο ςκοπό τθν προςταςία τθσ 

περιαςτικισ περιοχισ και τθ διαφφλαξθ του χαρακτιρα του περι-οικιςτικοφ περιβάλλοντοσ 

και τθσ αγροτικισ γθσ.  

 

Ρολεοδομικι Ενότθτα – Ρ.Ε. 2 "Αγ. Αντϊνιοσ" 

 

Θ Ρ.Ε. 2 περιλαμβάνει τον οριοκετθμζνο περιαςτικό οικιςμό (προ του 1923) του Αγ. Αντωνίου 

(υπ’ αρίκμ. 5114/08-10-1990 Απόφαςθ Νομάρχθ), ο οποίοσ προτείνεται να πολεοδομθκεί ωσ 

ενιαία πολεοδομικι ενότθτα με τισ διατάξεισ του ΡΔ 24-4-1985 (ΦΕΚ 414/Δ) με χριςθ: 

 "Γενικι Κατοικία" (Άρκρο 3, Ρ.Δ. 23.2.1987 «Κατθγορίεσ και περιεχόμενο χριςεων 

γθσ», ΦΕΚ 166Δ), όπωσ αναλυτικά παρατίκεται ςε επόμενο κεφάλαιο.  

 

Ο εν λόγω οικιςμόσ, ςιμερα λειτουργεί ςε άμεςθ ςυνάφεια/ςυνζργεια με το Καςτζλι με το 

οποίο βρίςκεται ςχεδόν ςε επαφι, κακϊσ μεςολαβεί το ρζμα του Κουμαριανοφ). Θ 

πολεοδόμθςθ του οικιςμοφ αποςκοπεί ςτο να διαςφαλιςκοφν κοινόχρθςτοι χϊροι και θ 

αναγκαία λειτουργικι οργάνωςθ τουσ, χϊροι ςτάκμευςθσ αλλά και να εξορκολογιςτεί 
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πολεοδομικά θ περιοχι, λαμβάνοντασ υπόψθ και τθν φπαρξθ των υφιςτάμενων ςιμερα 

υποδομϊν δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ (Γενικό Λφκειο και ΕΡΑΛ Κιςάμου). 

 

Ρολεοδομικι Ενότθτα – Ρ.Ε. 3 "Επεκτάςεισ Κιςςάμου (Ι)" 

 

Το όριο τθσ Ρ.Ε. 3 περιλαμβάνει τθν εκτόσ ςχεδίου οικιςμζνθ περιοχι ανατολικά του τθσ 

Κιςςάμου μεταξφ του ορίου του Εγκεκριμζνου υμοτομικοφ Σχεδίου και των διοικθτικϊν 

ορίων τθσ Δ.Ε. Κιςάμου με τθν Δ.Ε. Μθκφμνθσ. Ειδικότερα αφορά ςτο παραλιακό μζτωπο 

βόρεια του ΒΟΑΚ το οποίο προτείνεται να ενταχκεί ςτο ςχζδιο και να πολεοδομθκεί με 

χριςθ: 

 "Σουριςμόσ – Αναψυχι" (Άρκρο 8, Ρ.Δ. 23.2.1987 «Κατθγορίεσ και περιεχόμενο 

χριςεων γθσ», ΦΕΚ 166Δ), όπωσ αναλυτικά παρατίκενται ςε επόμενο κεφάλαιο.  

 

Για τθ ςυγκεκριμζνθ επζκταςθ, εκτόσ από τισ κατευκφνςεισ του Γ.Ρ.Σ. τθσ ΕΡΑ, ζχει λθφκεί 

υπόψθ και ο χαρακτιρασ του παραλιακοφ μετϊπου τθσ Κιςςάμου ςε ολο το μικοσ του, ςτθν 

περιοχι εντόσ εγκεκριμζνου .Σ., που ςιμερα αποτελεί διαμοφωμζνθ ηϊνθ τουριςμοφ-

αναψυχισ που ςυγκεντρϊνεται το μεγάλο ρεφμα τθσ τουριςτικισ κίνθςθσ τθσ περιοχισ. 

 

Ρολεοδομικι Ενότθτα – Ρ.Ε. 4 "Επεκτάςεισ Κιςςάμου (ΙΙ)" 

 

Το όριο τθσ Ρ.Ε. 4 περιλαμβάνει τθν εκτόσ ςχεδίου οικιςμζνθ περιοχι ανατολικά τθσ 

Κιςςάμου μεταξφ του ορίου του εγκεκριμζνου υμοτομικοφ Σχεδίου και των διοικθτικϊν 

ορίων τθσ Δ.Ε. Κιςάμου με τθν Δ.Ε. Μθκφμνθσ. Ειδικότερα αφορά ςτο το τμιμα νότια του 

ΒΟΑΚ μζχρι τθν παλαιά Ε.Ο. το οποίο προτείνεται να ενταχκεί ςτο ςχζδιο και να 

πολεοδομθκεί με χριςθ: 

 "Μθ οχλοφςα βιομθχανία-βιοτεχνία" (Άρκρο 5, Ρ.Δ. 23.2.1987 «Κατθγορίεσ και 

περιεχόμενο χριςεων γθσ», ΦΕΚ 166Δ), όπωσ αναλυτικά παρατίκενται ςε επόμενο 

κεφάλαιο.  

Θ επιλογι χωροκζτθςθσ τθσ παραγωγικισ ηϊνθσ νότια του ΒΟΑΚ, ζγινε λαμβάνοντασ υπόψθ 

τόςο τθν υφιςτάμενθ κατάςταςθ ςτθν περιοχι όπου ςιμερα ςυγκεντρϊνονται μονάδεσ 

μεταποιιςθσ, βιοτεχνίασ, επαγγελματικά εργαςτιρια κλπ όςο και τθν προγραμματιηόμενθ 

παράκαμψθ του ΒΟΑΚ. 
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Με τισ δφο παραπάνω προτεινόμενεσ επεκτάςεισ (Ι και ΙΙ), επιχειρείται θ υλοποίθςθ τθσ 

πρόταςθσ του κεςμοκετθμζνου Γ.Ρ.Σ. τθσ ΕΡΑ (ΦΕΚ 196/Δ/1988, ΦΕΚ 160/Δ/1994) που όμωσ 

δεν υλοποιικθκε μζχρι ςιμερα. Σφμφωνα με αυτι κακορίηονταν «Αναπτυξιακι Ηϊνθ 

Χονδρεμπορίου» ςτα ανατολικά τθσ Κιςςάμου και «Αναπτυξιακι Ηϊνθ Σουριςμοφ» ςε τμιμα 

τθσ παραλιακισ ηϊνθσ. Με τθν παροφςα πρόταςθ, οι εν λόγω ηϊνεσ διευρφνονται, 

λαμβάνοντασ υπόψθ τθν υλοποιθμζνθ κατάςταςθ αλλά και τισ ςφγχρονεσ ανάγκεσ για 

οργανωμζνουσ υποδοχείσ παραγωγικϊν δραςτθριοτιτων.  

Τζλοσ, επιςθμαίνεται ότι ςε αυτι τθν ενότθτα περιλαμβάνεται και το ςθμαντικό ρζμα του 

Κουμαριανοφ. Στθν ενταςςόμενθ λωρίδα εκατζρωκεν του ρζματοσ, προβλζπονται 

κοινόχρθςτεσ λειτουργίεσ, που κα χωροκετθκοφν ςταδιακά μζχρι τθν τθν οριςτικι 

διευκζτθςθ του ρζματοσ ςτο ςφνολό του. Θ περιοχι τθσ εκβολισ του ρζματοσ ςτθ κάλαςςα 

και δυτικά αυτισ όπου εντοπίηεται και ο μικρόσ νθςιωτικόσ υγρότοποσ «Κουμαριανοφ», 

προτείνεται να παραμείνει εκτόσ ςχεδίου και να αναδειχκεί ςε πόλο πραςίνου και 

περιβαλλοντικισ προςταςίασ. 

 

Ρολεοδομικι Ενότθτα – Ρ.Ε. 5 "Ρλάτανοσ" 

 

Στο όριο τθσ Ρ.Ε. 5 περιλαμβάνεται θ περιοχι του οριοκετθμζνου οικιςμοφ του Ρλατάνου 

(υπ’ αρίκμ. 7157/02-02-1988 Απόφαςθ Νομάρχθ), ο οποίοσ  προτείνεται να πολεοδομθκεί ωσ 

ενιαία πολεοδομικι ενότθτα με τισ διατάξεισ του ΡΔ 24-4-1985 (ΦΕΚ 414/Δ) με χριςθ: 

 "Γενικι Κατοικία" (Άρκρο 3, Ρ.Δ. 23.2.1987 «Κατθγορίεσ και περιεχόμενο χριςεων 

γθσ», ΦΕΚ 166Δ), με τουσ περιοριςμοφσ που τίκενται ςτο περιεχόμενο τθσ "Γενικισ 

Κατοικίασ 1", όπωσ αναλυτικά παρατίκενται ςε επόμενο κεφάλαιο. 

 

Δημοτική Ενότητα Μηθφμνησ 

 

Ειδικότερα για τθν Δ.Ε. Μθκφμνθσ, ωσ Ρολεοδομικζσ Ενότθτεσ - Ρ.Ε. κα οργανωκοφν οι 

οικιςμοί που καλοφνται να διαδραματίςουν ζναν ιδιαίτερο ρόλο, όπωσ του Καρφαλϊνα που 

αν και αναγνωριςμζνοσ και οριοκετθμζμοσ οικιςμόσ δεν ςυνιςτά παρά μια οικιςτικι 

ςυγκζντρωςθ ςτο παραλιακό μζτωπο τθσ Δ.Ε. όπου όμωσ καταγράφονται αςφμβατεσ χριςεισ 

που κα πρζπει να εξορκολογιςτοφν, των Νωπθγείων που αν και αναγνωριςμζνοσ και 

οριοκετθμζμοσ οικιςμόσ δεν ςυνιςτά παρά μια οικιςτικι ςυγκζντρωςθ ςτο παραλιακό 

μζτωπο τθσ Δ.Ε. όπου όμωσ καταγράφονται τουριςτικζσ χριςεισ. Επίςθσ, ωσ πολεοδομικι 

ενότθτα προτείνεται να  οργανωκοφν οι περιοχζσ για τισ οποίεσ προτείνεται πολεοδόμθςθ με 
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ςτόχο τθν οργάνωςθ και βελτίωςθ λειτουργίασ χριςεων τουριςμοφ παράλλθλα με τθν  

προςταςία του περιβάλλοντοσ αγροτικοφ χϊρου από τθν περαιτζρω διαςπορά και άναρχθ 

ανάπτυξθ. Τζτοια περιοχι είναι αυτι που βρίςκεται ςτον εξωαςτικό χϊρο μεταξφ Καρφαλϊνα 

και Νωπθγείων με τεχνθτό όριο τον ΒΟΑΚ και του γειτονικοφ μικρότερου τμιματοσ νότια των 

Νωπθγείων. 

Απϊτεροσ ςκοπόσ τθσ προτεινόμενθσ πολεοδομικισ οργάνωςθσ είναι θ  εξιςορρόπθςθ τθσ 

ελκτικότθτασ τθσ γειτονικισ Κιςςάμου, μζςα από τθν ενδυνάμωςθ και ενίςχυςθ 

ςυγκεκριμζνων οικιςμϊν αλλά και από τθν τόνωςθ τθσ τουριςτικισ δραςτθριότθτασ μζςα από 

τθν ανάδειξθ/ιςχυροποίθςθ του παραλιακοφ μετϊπου τθσ Μθκφμνθσ.   

Για τουσ υπόλοιπουσ οικιςμοφσ, θ οικιςτικι οργάνωςθ γίνεται ανά ομάδεσ/κατθγορίεσ 

ςφμφωνα με τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά τουσ και το ρόλο που καλοφνται να 

διαδραματίςουν ςτο πλαίςιο τθσ βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ τθσ περιοχισ τθσ Μθκφμνθσ αλλά και 

του Διμου Κιςάμου ςυνολικά.  

Με βάςθ τα παραπάνω, προτείνονται τζςςερισ (4) Ρολεοδομικζσ Ενότθτεσ – Ρ.Ε., που 

εκτιμάται ότι κα αποτελζςουν κζντρα δυναμικισ οικιςτικισ ανάπτυξθσ: 

1. Ρ.Ε. 6 "Κορφαλϊνασ" 

2. Ρ.Ε. 7 "Νωπιγεια" 

3. Ρ.Ε. 8α "Νζοσ οικιςτικόσ υποδοχζασ" 

4. Ρ.Ε. 8β "Νζοσ οικιςτικόσ υποδοχζασ" 

 

Το ειδικότερο περιεχόμενο κάκε μιασ από αυτζσ τισ Ρ.Ε. ςε ότι αφορά τθν ςυγκρότθςθ και 

οργάνωςθ τουσ ςε οικιςμζνεσ και προσ οίκθςθ περιοχζσ, περιγράφεται αναλυτικά παρακάτω.  

 

Ρολεοδομικι Ενότθτα – Ρ.Ε. 6 "Κορφαλϊνασ7" 

 

Στο όριο τθσ Ρ.Ε. περιλαμβάνεται ο οριοκετθμζνοσ οικιςμόσ Κορφαλϊνασ (αρικμόσ Απόφαςθσ 

Νομάρχθ 2930/87), για τον οποίο προτείνεται πολεοδόμθςθ ωσ ενιαία πολεοδομικι ενότθτα 

με τισ διατάξεισ του ΡΔ 24-4-1985 (ΦΕΚ 414/Δ), με χριςθ: 

 "Γενικι Κατοικία" (Άρκρο 3, Ρ.Δ. 23.2.1987 «Κατθγορίεσ και περιεχόμενο χριςεων 

γθσ», ΦΕΚ 166Δ), όπωσ αναλυτικά παρατίκενται ςε επόμενο κεφάλαιο.  

                                                 
7
 Θ παλαιότερθ αναφορά του οικιςμοφ εντοπίηεται ςτθ βενετικι περίοδο. Κατά τθν οκωμανικι περίοδο, ο 

Δραπανιάσ κατοικοφνταν από χριςτιανοφσ ορκόδοξουσ και μουςουλμάνουσ. Κατά τθν οκωμανικι απογραφι του 
1650 αναφζρονται ςτον οικιςμό Δραπανιάσ 70 νοικοκυριά φορολογοφμενων και 25 άγαμοι φορολογοφμενοι, ενϊ 
ςτον οικιςμό Απάνω Δραπανιάσ 25 νοικοκυριά φορολογοφμενων και 4 άγαμοι φορολογοφμενοι, ενϊ αναφζρεται 
ωσ βακοφφι του τηαμιοφ του βεηίρθ Χουςεΐν παςά. Στθν απογραφι του 1670 αναφζρεται ο οικιςμόσ Απάνω 
Δραπανιάσ, μαηί με τον οικιςμό Τςαγκαραποφνα (=Τςαγκαροπουλιανά), όπωσ και ο Κάτω Δραπανιάσ. Στα τζλθ του 
19ου αιϊνα το χωριό κατοικοφνταν κυρίωσ από χριςτιανοφσ ορκόδοξουσ 
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Ρολεοδομικι Ενότθτα – Ρ.Ε. 7 "Νωπιγεια" 

 

Στο όριο τθσ Ρ.Ε. περιλαμβάνεται θ περιοχι του οριοκετθμζνου οικιςμοφ Νωπιγεια (αρικμόσ 

Απόφαςθσ Νομάρχθ 477/87), όπου καταγράφεται ενδιαφζρον παραλιακό μζτωπο με 

αξιόλογθ παραλία και φυςικό περιβάλλον ενϊ αναπτφςςονται υποδομζσ 

τουριςμοφ/παρακεριςμοφ. Ρροτείνεται πολεοδόμθςθ ωσ ενιαία πολεοδομικι ενότθτα με τισ 

διατάξεισ του ΡΔ 24-4-1985 (ΦΕΚ 414/Δ) με χριςθ: 

 "Γενικι Κατοικία" (Άρκρο 3, Ρ.Δ. 23.2.1987 «Κατθγορίεσ και περιεχόμενο χριςεων 

γθσ», ΦΕΚ 166Δ), όπωσ αναλυτικά παρατίκενται ςε επόμενο κεφάλαιο.  

 

Ρολεοδομικι Ενότθτα – Ρ.Ε. 8 (8α & 8β) "Νζοσ οικιςτικόσ υποδοχζασ/Ανάπτυξθ 

Δραςτθριοτιτων Τουριςμοφ - Αναψυχισ" 

 

Ρεριλαμβάνεται θ εκτόσ ςχεδίου περιοχι βόρεια του ΒΟΑΚ που ςυνιςτά το παραλιακό 

μζτωπο τθσ Δ.Ε. Μθκφμνθσ και εκτείνεται από το φυςικό όριο του Τυφλοφ ποταμοφ μζχρι το 

όριο του οικιςμοφ των Νωπθγείων αλλά και ζνα μικρό τμθμα νότια των Νωπθγείων. Θ εν 

λόγω περιοχι προςδιορίηεται ωσ "Νζοσ οικιςτικόσ υποδοχζασ" και προτείνεται ζνταξθ ςτο 

ςχζδιο πόλθσ με τισ διατάξεισ του Ν.1337/1983 (ειςφορά ςε γθ του άρκρου 8 παρ. 4 

Ν.1337/83 και ςε χριμα του άρκρου 10 του Ν.1221/81), με χριςθ: 

 "Σουριςμόσ - Αναψυχι" (Άρκρο 8, Ρ.Δ. 23.2.1987 «Κατθγορίεσ και περιεχόμενο 

χριςεων γθσ»,, ΦΕΚ 166Δ), όπωσ αναλυτικά παρατίκενται ςε επόμενο κεφάλαιο.  

 

Με τισ προτεινόμενεσ αυτζσ πολεοδομιςεισ, αναγνωρίηεται αφ' ενόσ ο χαρακτιρασ του 

παραλιακοφ μετϊπου τθσ Μθκφμνθσ, το οποίο ςιμερα αποτελεί, ςτο μεγαλφτερο τμιμα του, 

διαμορφωμζνθ ηϊνθ τουριςμοφ-αναψυχισ και ςυγκεντρϊνει μεγάλο ρεφμα τθσ τουριςτικισ 

κίνθςθσ τθσ περιοχισ και αφ' ετζρου επιδιϊκεται μια ορκολογικι περαιτζρω ανάπτυξθ του 

παραλιακοφ μετϊπου.  

Τζλοσ, επιςθμαίνεται ότι ςε αυτι τθν ενότθτα περιλαμβάνεται και το ςθμαντικό ρζμα του 

Τυφλοφ ποταμοφ. Στθν ενταςςόμενθ λωρίδα εκατζρωκεν του ρζματοσ, προβλζπεται ηϊνθ 

προταςίασ ρεμάτων με  κοινόχρθςτεσ λειτουργίεσ, που κα χωροκετθκοφν ςταδιακά μζχρι τθν 

τθν οριςτικι διευκζτθςθ του ρζματοσ ςτο ςφνολό του. Στθν περιοχι τθσ εκβολισ του ρζματοσ 

ςτθ κάλαςςα εντοπίηεται μικρόσ νθςιωτικόσ υγρότοποσ «Εκβολι ρζματοσ Βακφρευμα» 

(Υ434KRI220, ΦΕΚ 229/ΑΑΡ/2012), που προτείνεται να παραμείνει εκτόσ ςχεδίου και να 

αναδειχκεί ςε πόλο πραςίνου και περιβαλλοντικισ προςταςίασ. 
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Π.3.1.3.2 Παρεμβάςεισ και Ρυκμίςεισ ςτουσ υπόλοιπουσ οικιςμοφσ (κθρφξεισ παραδοςιακϊν 

οικιςμϊν) 

 

Οι υπόλοιποι οικιςμοί, οι οποίοι δεν πολεοδομοφνται, διακρίνονται ςε ομάδεσ με κοινά 

χαρακτθριςτικά (με βάςθ τθ κζςθ και τισ προοπτικζσ ανάπτυξθσ) και προτείνεται να 

κατθγοριοποιθκοφν ωσ εξισ: 

 Οριοκετθμζνοι οικιςμοί – κζντρα οικιςτικϊν ενοτιτων 

 Οριοκετθμζνοι οικιςμοί ςε περιοχζσ Ρροςταςίασ τθσ Φφςθσ 

 Οριοκετθμζνοι οικιςμοί προτεινόμενοι για κιρυξθ ωσ παραδοςιακοί, χριηοντεσ 

παρεμβάςεων τόνωςθσ του ρόλου τουσ 

 Οριοκετθμζνοι οικιςμοί προτεινόμενοι για κιρυξθ ωσ παραδοςιακοί 

 Λοιποί οριοκετθμζνοι και μθ οικιςμοί  

 
Αναλυτικότερα: 

 
I. Οριοκετθμζνοι οικιςμοί – κζντρα οικιςτικϊν ενοτιτων 

 

Δημοτική Ενότητα Κιςάμου 

 

Ο οικιςμόσ Λουςακιζσ προτείνεται ωσ κζντρο τθσ Ο.Ε. Λουςακιϊν. Με βάςθ τα 

προγραμματικά μεγζκθ πλθκυςμοφ τθσ Ο.Ε. για το 2021, αλλά κυρίωσ τισ μικρζσ αποςτάςεισ 

από το πρωτεφον αςτικό κζντρο τθσ Κιςςάμου και αυτό του Ρλατάνου με τα οποία υπάρχει 

καλι οδικι ςφνδεςθ, εκτιμάται ότι δεν προκφπτουν ανάγκεσ για τθ χωροκζτθςθ και 

λειτουργία κοινωφελϊν χϊρων εκπαίδευςθσ και πρόνοιασ. Ρροτείνεται θ λειτουργία 

Αγροτικοφ Λατρείου ςτο πρϊθν κοινοτικό κατάςτθμα. Επίςθσ, προτείνεται θ εξεφρεςθ χϊρου 

ςτον πυρινα του οικιςμοφ με τα παλαιά, εγκαταλελειμμζνα κτίςματα για τθ δθμιουργία 

«Κζντρου Περιβαλλοντικισ Πλθροφόρθςθσ – Μονοπάτι Ε4». Ρροτείνεται θ εφαρμογι 

προγραμμάτων ανάπλαςθσ ςε δφο περιοχζσ του οικιςμοφ:  

α) ςτθν περιοχι που ταυτίηεται με το παλαιότερο τμιμα του οικιςμοφ και βρίςκονται το 

Λαογραφικό Μουςείο, ο βυηαντινόσ ναόσ του Αγ. Ρολυκάρπου ςτο κοιμθτιριο του χωριοφ, θ 

κεντρικι εκκλθςία Αναλιψεωσ Σωτιροσ – Αγ. Χαραλάμουσ και Αγ. Νικολάου κακϊσ και το 

κοινοτικό γραφείο που προτείνεται για λειτουργία Αγροτικοφ Λατρείου, ςτθν είςοδο του 

οικιςμοφ από Κίςαμο. Στόχοσ τθσ ανάπλαςθσ, θ διαμόρφωςθ ενόσ κεντρικοφ πυρινα που κα 

εξιςορροπιςει τθν επιμικθ παρόδια μζχρι τϊρα οικιςτικι ανάπτυξθ και  
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β) ςτο τμιμα με το ενδιαφζρον μορφολογικά μικρό ςφνολο κτιρίων, εγκαταλειμμζνο όμωσ, 

που εντοπίηεται ςτο νοτιοδυτικό τμιμα του οικιςμοφ, ςτθν ζξοδο προσ Ηαχαριανά.  

Τα προγράμματα αναπλάςεων μποροφν να χρθςιμοποιιςουν το εργαλείο των τοπικϊν 

ρυμοτομικϊν ςχεδίων αν αυτό κρικεί αναγκαίο από τθν μελζτθ τουσ.   

Ο οικιςμόσ προτείνεται, από τθν παροφςα μελζτθ, για κιρυξθ ωσ παραδοςιακόσ και επόμενα 

εμπίπτει ςτισ ρυκμίςεισ που προβλζπονται ςτο Κεφ.Ρ.2.2.3. 

Αναφορικά με τισ χριςεισ γθσ εφαρμόηεται το άρκρο 4 του ΡΔ 19-10-1978 (ΦΕΚ 594/Δ/13-

11-1978) όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. Επί πλζον των ωσ άνω χριςεων και μζχρι τθν 

κιρυξθ των οικιςμϊν ι τμθμάτων αυτϊν ωσ παραδοςιακϊν, με βάςθ τθν οποία κιρυξθ κα 

αντιμετωπιςτεί το ςυνολικό πλαίςιο όρων και περιοριςμϊν δόμθςθσ, να επιτρζπονται και οι 

εξισ χριςεισ με τθν αυςτθρι τιρθςθ τθσ πρόβλεψθσ τθσ παραγρ. 2 του προαναφερόμενου 

άρκρου για τον επιβαλλόμενο ζλεγχο από τθν ΕΡΑΕ: 

 Εμπορικά καταςτιματα (Ειδϊν διατροφισ, Βιβλιοπωλεία κλπ) 

 Καταςτιματα παροχισ προςωπικϊν υπθρεςιϊν (φαρμακείο,κομμωτιριο κλπ) 

 Ξενοδοχειακά καταλφματα – ξενϊνεσ (μζχρι 50 κλίνεσ) 

 

Για τθν αρτιότθτα των οικοπζδων ιςχφουν τα προβλεπόμενα από τθν Απόφαςθ οριοκζτθςθσ 

μζχρι τθν κιρυξθ του οικιςμοφ, οπότε κα κακοριςκοφν τα όρια του κεντρικοφ τμιματοσ. Μετά 

τθν απόφαςθ κιρυξθσ κα ιςχφουν τα προβλεπόμενα ςτο ςχετικό ΡΔ. 

 Ο ΣΔ για τον οικιςμό να είναι αυτόσ που ιςχφει για τουσ παραδοςιακοφσ οικιςμοφσ ςφμφωνα 

με το ωσ άνω ΡΔ, όπωσ αυτό ιςχφει ςιμερα. 

   

Ο οικιςμόσ Καλάκενεσ προτείνεται ωσ κζντρο τθσ Ο.Ε. Καλακενϊν. Θ ανάγκθ να αποκτιςουν 

οι οικιςμοί αυτισ τθσ Ο.Ε. μεγαλφτερθ εξωςτρζφεια ςυμβάλλοντασ ςτθ διαμόρφωςθ ενόσ 

μοντζλου δραςτθριοτιτων που κα ςτθρίηεται ςτθν ανάδειξθ ςθμαντικϊν περιβαλλοντικϊν – 

πολιτιςτικϊν πόρων, τθν αναβάκμιςθ του πρωτογενι τομζα και τθν ζλξθ ιπιασ ανάπτυξθσ 

τουριςμοφ, προχποκζτει τθν αναςτροφι τθσ πλθκυςμιακισ ςυρρίκνωςθσ και τθσ ζντονθσ 

εξάρτθςθσ από το πρωτεφον αςτικό κζντρο τθσ Κιςςάμου ακόμθ και των πολφ 

απομακρυςμζνων οικιςμϊν τθσ Τ.Κ. Σθρικαρίου. Με αυτό το ςκεπτικό προτείνεται θ 

χωροκζτθςθ και λειτουργία νθπιαγωγείου και 4κζςιασ μονάδασ αϋ βάκμιασ εκπαίδευςθσ ςτον 

οικιςμό με αξιοποίθςθ και του παλιοφ δθμοτικοφ ςχολείου. Επίςθσ, προτείνεται θ διατιρθςθ 

τθσ λειτουργίασ του Αγροτικοφ Λατρείου και να εξεταςτεί θ αναγκαιότθτα ςυνζχιςθσ τθσ 

λειτουργίασ τθσ ςυγκεκριμζνθσ υπθρεςίασ ςτον οικιςμό Κουκουναρά. 
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Ρροτείνεται θ εφαρμογι προγράμματοσ ανάπλαςθσ και ςτουσ τρεισ ςυνεκτικοφσ οικιςτικοφσ 

πυρινεσ που ςυγκροτοφν το ιδιόμορφο ςφμπλεγμα των Καλακενϊν. Ρροτείνεται επίςθσ να 

εξεταςτεί θ απόκτθςθ τθσ «παλιάσ φάμπρικασ» (ελαιοτριβείο) από το διμο και θ μετατροπι 

του ςε πολιτιςτικό κζντρο με δυνατότθτα λειτουργίασ και ωσ ξενϊνα. 

Ο οικιςμόσ προτείνεται από τθν παροφςα μελζτθ για κιρυξθ ωσ παραδοςιακόσ και επόμενα 

εμπίπτει ςτισ ρυκμίςεισ που προβλζπονται ςτο Κεφ. Ρ.2.2.3. 

Αναφορικά με τισ χριςεισ γθσ  εφαρμόηεται το άρκρο 4 του ΡΔ 19-10-1978 (ΦΕΚ 594/Δ/13-

11-1978) όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. Επί πλζον των ωσ άνω χριςεων και μζχρι τθν 

κιρυξθ των οικιςμϊν ι τμθμάτων αυτϊν ωσ παραδοςιακϊν, με βάςθ τθν οποία κιρυξθ κα 

αντιμετωπιςτεί το ςυνολικό πλαίςιο όρων και περιοριςμϊν δόμθςθσ, να επιτρζπονται και οι 

εξισ χριςεισ με τθν αυςτθρι τιρθςθ τθσ πρόβλεψθσ τθσ παραγρ. 2 του προαναφερόμενου 

άρκρου για τον επιβαλλόμενο ζλεγχο από τθν ΕΡΑΕ: 

 Εμπορικά καταςτιματα (Ειδϊν διατροφισ, Βιβλιοπωλεία κλπ) 

 Καταςτιματα παροχισ προςωπικϊν υπθρεςιϊν (φαρμακείο, κομμωτιριο κλπ) 

 Ξενοδοχειακά καταλφματα – ξενϊνεσ (μζχρι 50 κλίνεσ) 

 

Για τθν αρτιότθτα των οικοπζδων ιςχφουν τα προβλεπόμενα από τθν Απόφαςθ οριοκζτθςθσ 

μζχρι τθν κιρυξθ του οικιςμοφ, οπότε κα κακοριςκοφν τα όρια του κεντρικοφ τμιματοσ. Μετά 

τθν απόφαςθ κιρυξθσ κα ιςχφουν τα προβλεπόμενα ςτο ςχετικό ΡΔ. 

Ο ΣΔ για τον οικιςμό να είναι αυτόσ που ιςχφει για τουσ παραδοςιακοφσ  οικιςμοφσ ςφμφωνα 

με το ωσ άνω ΡΔ, όπωσ αυτό ιςχφει ςιμερα. 

 

Δημοτική Ενότητα Μηθφμνησ 

 

Ο οικιςμόσ Βουλγάρω προτείνεται ωσ κζντρο τθσ Ο.Ε. ΛΛ. Θ ανάγκθ να αποκτιςουν οι οικιςμοί 

αυτισ τθσ Ο.Ε. μεγαλφτερθ εξωςτρζφεια ςυμβάλλοντασ ςτθ διαμόρφωςθ ενόσ μοντζλου 

δραςτθριοτιτων που κα ςτθρίηεται ςτθν ανάδειξθ ςθμαντικϊν περιβαλλοντικϊν και 

πολιτιςτικϊν πόρων και ςτθν ζλξθ ιπιασ ανάπτυξθσ τουριςμοφ, προχποκζτει τθν αναςτροφι 

τθσ πλθκυςμιακισ ςυρρίκνωςθσ και τθσ ζντονθσ εξάρτθςθσ από το πρωτεφον αςτικό κζντρο 

τθσ Κιςςάμου αλλά και του παραλιακοφ μετϊπου τθσ Μθκφμνθσ ακόμθ και των 

απομακρυςμζνων οικιςμϊν τθσ Τ.Κ. Καλακενϊν, Τοπολίων κλπ. 

Ωσ προσ τισ επιτρεπόμενεσ χριςεισ εφαρμόηεται Γενικι Κατοικία (Άρκρο 3, Ρ.Δ. 23.2.1987 

«Κατθγορίεσ και περιεχόμενο χριςεων γθσ», ΦΕΚ 166Δ), με τουσ περιοριςμοφσ που 
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διατυπϊνονται για τθν Γενικι Κατοικία 1, όπωσ αναλυτικά παρατίκενται ςε επόμενο 

κεφάλαιο. 

Για τθν αρτιότθτα των οικοπζδων ιςχφουν τα προβλεπόμενα από τθν Απόφαςθ οριοκζτθςθσ. 

Σφμφωνα με τθν εν λόγω απόφαςθ κατατάςςεται ωσ: μθ περιαςτικόσ, μθ παραλιακόσ, μθ 

τουριςτικόσ, αδιάφοροσ, ςτάςιμοσ, διάςπαρτοσ και μεςαίοσ οικιςμόσ. Θ αρτιότθτα 

κακορίηεται ςτα 500τ.μ.  

 

Ο οικιςμόσ Σφακοπθγάδι8, προτείνεται ωσ κζντρο τθσ Ο.Ε. ΛΛΛ και παρουςιάηει, ωσ δομι, 

χαρακτθριςτικά οργανωμζνου οικιςμοφ όντασ παράλλθλα ςε ενδιαφζρουςα γεωγραφικά 

κζςθ. Επιδιϊκεται να αποτελζςει το δυναμικό κζντρο μιασ αντίςτοιχα δυναμικισ, 

παραγωγικά, ενότθτασ οικιςμϊν (Ραπαγιαννάκθδεσ, Τριαλϊνια κ.ά.) θ οποία κα πρζπει να 

ενδυναμωκεί περαιτζρω μζςα από δράςεισ δικτφωςθσ και λειτουργικισ διαςφνδεςθσ. 

Ωσ προσ τισ επιτρεπόμενεσ χριςεισ εφαρμόηεται Γενικι Κατοικία (Άρκρο 3, Ρ.Δ. 23.2.1987 

«Κατθγορίεσ και περιεχόμενο χριςεων γθσ», ΦΕΚ 166Δ), με τουσ περιοριςμοφσ που 

διατυπϊνονται για τθν Γενικι Κατοικία 1, όπωσ αναλυτικά παρατίκενται ςε επόμενο 

κεφάλαιο. 

Για τθν αρτιότθτα των οικοπζδων ιςχφουν τα προβλεπόμενα από τθν Απόφαςθ οριοκζτθςθσ. 

Σφμφωνα με τθν εν λόγω Απόφαςθ, κατατάςςεται ωσ: μθ περιαςτικόσ, μθ παραλιακόσ, 

τουριςτικόσ, ενδιαφζρον, ςτάςιμοσ, διάςπαρτόσ και μικρόσ οικιςμόσ. Θ αρτιότθτα κακορίηεται 

ςτα 500τ.μ. 

 

II. Οριοκετθμζνοι οικιςμοί ςε περιοχζσ Προςταςίασ τθσ Φφςθσ 

 

Δημοτική Ενότητα Κιςάμου 

 

Για τουσ οικιςμοφσ Κάτω Ραλαιόκαςτρο, Γρθγοριανά, Γαλουβάσ, Φτερόλακκα, Βλαςιανά, 

Ηαχαριανά, Σταυρουλιανά που διαςχίηονται από το ευρωπαϊκό περιπατθτικό μονοπάτι Ε4 ι 

βρίςκονται ςε ελάχιςτθ απόςταςθ από αυτό και επί κφριασ δθμοτικισ οδοφ ςφνδεςθσ τθσ 

περιοχισ με το Καςτζλι Κιςάμου ι/και άλλουσ οικιςμοφσ, κακϊσ και για τον οικιςμό 

Τςικαλαριά που περιλαμβάνεται ςτθν οριοκετθμζνθ περιοχι ΤΛΦΚ (Ρ.Ε.Ρ. 5 Τοπίου), 

                                                 
8
 Θ παλαιότερθ αναφορά του οικιςμοφ εντοπίηεται ςτθ βενετικι περίοδο. Κατά τθν οκωμανικι περίοδο, το 

Σφακοπθγάδι κατοικοφνταν από χριςτιανοφσ ορκόδοξουσ. Στθν απογραφι του 1670 καταγράφονται χριςτιανικοί 
και μουςουλμανικοί κλιροι ςτο χωριό. 
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προτείνεται θ κιρυξι τουσ ωσ παραδοςιακϊν και επόμενα εμπίπτουν ςτισ ρυκμίςεισ που 

αναφζρονται ςτο Κεφ. Ρ.2.2.3.  

Αναφορικά με τισ χριςεισ γθσ  εφαρμόηεται το άρκρο 4 του ΡΔ 19-10-1978 (ΦΕΚ 594/Δ/13-

11-1978) όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. Επί πλζον των ωσ άνω χριςεων και μζχρι τθν 

κιρυξθ των οικιςμϊν ι τμθμάτων αυτϊν ωσ παραδοςιακϊν, με βάςθ τθν οποία κιρυξθ κα 

αντιμετωπιςτεί το ςυνολικό πλαίςιο όρων και περιοριςμϊν δόμθςθσ, να επιτρζπονται και οι 

εξισ χριςεισ με τθν αυςτθρι τιρθςθ τθσ πρόβλεψθσ τθσ παραγρ. 2 του προαναφερόμενου 

άρκρου για τον επιβαλλόμενο ζλεγχο από τθν ΕΡΑΕ: 

 Εμπορικά καταςτιματα (Ειδϊν διατροφισ, Βιβλιοπωλεία κλπ) 

 Καταςτιματα παροχισ προςωπικϊν υπθρεςιϊν (φαρμακείο, κομμωτιριο κλπ) 

 Ξενοδοχειακά καταλφματα – ξενϊνεσ (μζχρι 50 κλίνεσ) 

 

Για τθν αρτιότθτα των οικοπζδων ιςχφουν τα προβλεπόμενα από τθν Απόφαςθ οριοκζτθςθσ 

μζχρι τθν κιρυξθ του οικιςμοφ, οπότε κα κακοριςκοφν τα όρια του κεντρικοφ τμιματοσ. Μετά 

τθν απόφαςθ κιρυξθσ κα ιςχφουν τα προβλεπόμενα ςτο ςχετικό ΡΔ. 

Ο ΣΔ για τον οικιςμό να είναι αυτόσ που ιςχφει για τουσ παραδοςιακοφσ   οικιςμοφσ ςφμφωνα 

με το ωσ άνω ΡΔ, όπωσ αυτό ιςχφει ςιμερα. 

 

Για τον οικιςμό Κωςτογιάννθδεσ που περιλαμβάνεται ςτθν οριοκετθμζνθ περιοχι NATURA 

2000 (Ρ.Ε.Ρ. 2 "NATURA") και κρίνεται ωσ «αδιάφοροσ», προτείνεται θ αυςτθρι τιρθςθ των 

όρων κατάτμθςθσ που προβλζπονται ςτθν απόφαςθ οριοκζτθςθσ, επί πλζον δε να ιςχφςουν 

α) ειδικοί όροι δόμθςθσ για μορφολογικά – αρχιτεκτονικά ςτοιχεία (μετά τθν προκιρυξθ και 

ολοκλιρωςθ τθσ Μελζτθσ Μορφολογικϊν Κανόνων Δόμθςθσ και Αρχιτεκτονικισ ςε οικιςμοφσ 

κάτω των 2.000 κατοίκων ςτθν Ρ.Ε. Χανίων) και β) ζλεγχοσ από ΕΡΑΕ.  

Ωσ προσ τισ επιτρεπόμενεσ χριςεισ εφαρμόηεται Γενικι Κατοικία (Άρκρο 3, Ρ.Δ. 23.2.1987 

«Κατθγορίεσ και περιεχόμενο χριςεων γθσ», ΦΕΚ 166Δ), όπωσ αναλυτικά παρατίκενται ςε 

επόμενο κεφάλαιο. 

 
Δημοτική Ενότητα Μηθφμνησ 

 

Στθν κατθγορία αυτι εντάςςονται οι οριοκετθμζνοι οικιςμοί που βρίςκονται εντόσ τθσ 

κεςμοκετθμζνθσ ηϊνθσ Νatura 2000 (GR "4340004") ιτοι ο Αϊ Κυργιάννθσ, τα Τοπόλια, τα 

Καψανιανά,  τα Τςουρουνιανά και ο Κουτςοματάδοσ αλλά και ο Σάςαλοσ, τα Μανεριανά 

και τα Κουντουδιανά που βρίςκονται ςε μικρι απόςταςθ.  
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Ο οικιςμόσ Αϊ Κυργιάννθσ, αποτελεί οριοκετθμζνο οικιςμό (υπ’ αρίκμ. 5733/31-08-1988 

Απόφαςθ Νομάρχθ). Σφμφωνα με τθν ίδια απόφαςθ κατατάςςεται ωσ: μθ περιαςτικόσ, μθ 

παραλιακόσ, τουριςτικόσ, ενδιαφζρον, ςτάςιμοσ, διάςπαρτόσ και μικρόσ οικιςμόσ. Θ 

αρτιότθτα κακορίηεται ςτα 500τ.μ. 

Ο οικιςμόσ Καψανιανά, αποτελεί οριοκετθμζνο οικιςμό (υπ’ αρίκμ. 5733/31-08-1988 

Απόφαςθ Νομάρχθ). Σφμφωνα με τθν ίδια απόφαςθ κατατάςςεται ωσ: μθ περιαςτικόσ, μθ 

παραλιακόσ, τουριςτικόσ, αδιάφοροσ, ςτάςιμοσ, διάςπαρτόσ και μικρόσ οικιςμόσ. Θ αρτιότθτα 

κακορίηεται ςτα 300τ.μ.  

Ο οικιςμόσ Κουτςοματάδοσ, αν και δεν ςυνιςτά οικιςμό παρά οικιςτικι ςυγκζντρωςθ με 

ελάχιςτα ςπίτια, αποτελεί οριοκετθμζνο οικιςμό (υπ’ αρίκμ. 5733/31-08-1988 Απόφαςθ 

Νομάρχθ). Σφμφωνα με τθν ίδια απόφαςθ κατατάςςεται ωσ: μθ περιαςτικόσ, μθ παραλιακόσ, 

τουριςτικόσ, αδιάφοροσ, ςτάςιμοσ, διάςπαρτόσ και μικρόσ οικιςμόσ. Θ αρτιότθτα κακορίηεται 

ςτα 500τ.μ.  

Ο οικιςμόσ Τοπόλια9, αποτελεί οριοκετθμζνο οικιςμό (υπ’ αρίκμ. 5733/31-08-1988 Απόφαςθ 

Νομάρχθ). Σφμφωνα με τθν ίδια απόφαςθ κατατάςςεται ωσ: μθ περιαςτικόσ, μθ παραλιακόσ, 

τουριςτικόσ, ενδιαφζρον, ςτάςιμοσ, διάςπαρτόσ και μεςαίοσ οικιςμόσ. Θ αρτιότθτα 

κακορίηεται ςτα 500τ.μ. Στον οικιςμό βρίςκεται το Τοπολιανό φαράγγι, μικουσ 1.500μ. με 

πολλζσ ςπθλαιϊδεισ κοιλότθτεσ.  

Ο Σάςαλοσ10 αν και δεν ςυνιςτά οικιςμό παρά οικιςτικό πυρινα, αποτελεί οριοκετθμζνο 

οικιςμό (υπ’ αρίκμ. 4928/07-07-1988 Απόφαςθ Νομάρχθ). Σφμφωνα με τθν ίδια απόφαςθ 

κατατάςςεται ωσ: μθ περιαςτικόσ, μθ παραλιακόσ, μθ τουριςτικόσ, αδιάφοροσ, ςτάςιμοσ, 

διάςπαρτοσ και μικρόσ οικιςμόσ. Θ αρτιότθτα κακορίηεται ςτα 300τ.μ. αντίςτοιχα και τα 

Κοντουδιανά, ςε άμεςθ γειτνίαςθ με τον Σάςαλο, αν και δεν ςυνιςτοφν οικιςμό, ζχουν 

οριοκζτθςθ (υπ’ αρίκμ. 4928/07-07-1988 Απόφαςθ Νομάρχθ), ςφμφωνα με τθν οποία 

κατατάςςονται ωσ: μθ περιαςτικόσ, μθ παραλιακόσ, μθ τουριςτικόσ, αδιάφοροσ, ςτάςιμοσ, 

διάςπαρτοσ και μικρόσ οικιςμόσ. Θ αρτιότθτα κακορίηεται ςτα 300τ.μ.  

                                                 
9
 Θ παλαιότερθ αναφορά του οικιςμοφ εντοπίηεται ςτθ βενετικι περίοδο. Κατά τθν οκωμανικι περίοδο, τα 

Τοπόλια κατοικοφνταν από χριςτιανοφσ ορκόδοξουσ και μουςουλμάνουσ. Στθν απογραφι του 1670 
καταγράφονται χριςτιανικοί και μουςουλμανικοί κλιροι ςτο χωριό. Ο Lear που επιςκζφτθκε το χωριό το 1864 
αναφζρει ότι το χωριό είχε 100 ςπίτια (500 κατοίκουσ), χαμθλά και με ταράτςεσ (Lear, Cretan Journal, 46). Στα τζλθ 
του 19ου αιϊνα το χωριό κατοικοφνταν από μικτό πλθκυςμό με χριςτιανικι πλειονότθτα. 
10 Θ παλαιότερθ αναφορά του οικιςμοφ εντοπίηεται ςτθ βενετικι περίοδο. Κατά τθν οκωμανικι περίοδο, ο 
Σάςαλοσ κατοικοφνταν από χριςτιανοφσ ορκόδοξουσ και μουςουλμάνουσ. Στθν απογραφι του 1670 
καταγράφονται χριςτιανικοί και μουςουλμανικοί κλιροι ςτο χωριό. Ο Σπανάκθσ αναφζρει ότι οι κάτοικοι του 
χωριοφ εξιςλαμίςτθκαν όλοι μετά τθν αποτυχία τθσ επανάςταςθσ του Δαςκαλογιάννθ το 1771 (Σπανάκθσ, Ρόλεισ, 
Β', 698). Στα τζλθ του 19ου αιϊνα ςχεδόν όλοι οι κάτοικοι του χωριοφ ιταν μουςουλμάνοι. 
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Τα Μανεριανά, αποτελοφνται από δφο οικιςτικοφσ πυρινεσ, απομονωμζνουσ και 

αραιοκατοικθμζνουσ. Συνιςτοφν, με τθ γειτονία του Ρφργου, οριοκετθμζνο οικιςμό (υπ’ 

αρίκμ. 4928/07-07-1988 Απόφαςθ Νομάρχθ). Σφμφωνα με τθν ίδια απόφαςθ κατατάςςονται 

ωσ: μθ περιαςτικόσ, μθ παραλιακόσ, μθ τουριςτικόσ, αδιάφοροσ, ςτάςιμοσ, διάςπαρτοσ και 

μικρόσ οικιςμόσ. Θ αρτιότθτα κακορίηεται ςτα 300τ.μ.  

 

Για το ςφνολο των παραπάνω οικιςμϊν, ωσ προσ τισ επιτρεπόμενεσ χριςεισ γθσ  

εφαρμόηεται Γενικι Κατοικία (Άρκρο 3, Ρ.Δ. 23.2.1987 «Κατθγορίεσ και περιεχόμενο χριςεων 

γθσ», ΦΕΚ 166Δ), με τουσ περιοριςμοφσ που διατυπϊνονται για τθν Γενικι Κατοικία 1, όπωσ 

αναλυτικά παρατίκενται ςε επόμενο κεφάλαιο. 

Επιπλζον, προτείνεται θ αυςτθρι τιρθςθ των όρων κατάτμθςθσ που προβλζπονται ςτισ 

αποφάςεισ οριοκζτθςθσ, επί πλζον δε να ιςχφςουν:  

α) ειδικοί όροι δόμθςθσ για μορφολογικά – αρχιτεκτονικά ςτοιχεία (μετά τθν προκιρυξθ και 

ολοκλιρωςθ τθσ Μελζτθσ Μορφολογικϊν Κανόνων Δόμθςθσ και Αρχιτεκτονικισ ςε οικιςμοφσ 

κάτω των 2.000 κατοίκων ςτθν Ρ.Ε. Χανίων) και  

β) ζλεγχοσ από ΕΡΑΕ.  

 

III. Οριοκετθμζνοι οικιςμοί προτεινόμενοι για κιρυξθ ωσ παραδοςιακοί, χριηοντεσ 

παρεμβάςεων τόνωςθσ του ρόλου τουσ 

 

Δημοτική Ενότητα Κιςάμου 

 

Ρρόκειται για δφο από τουσ πολλοφσ οικιςμοφσ τθσ Δ.Ε. που χαρακτθρίςτθκαν με βάςθ τθν 

Απόφαςθ οριοκζτθςισ τουσ ενδιαφζροντεσ ι αξιόλογοι αλλά από τουσ λίγουσ που 

κατόρκωςαν να διατθριςουν τθ φυςιογνωμία δόμθςισ τουσ κακϊσ και τα μορφολογικά – 

αρχιτεκτονικά ςτοιχεία, τθν Ρολυρρινια και τθν Καλυβιανι.  Επιπλζον: 

Ο οικιςμόσ τθσ Ρολυρρινιασ καταγράφει ςτο εςωτερικό του ςθμαντικό αρικμό μνθμείων 

διαφορετικϊν ιςτορικϊν περιόδων και περιλαμβάνεται ςτθν οριοκετθμζνθ περιοχι ΤΛΦΚ 

(ΡΕΡ 5 "Τοπίο") και βρίςκεται ςε ελάχιςτθ απόςταςθ από το ευρωπαϊκό περιπατθτικό 

μονοπάτι Ε4 

Ο οικιςμόσ τθσ Καλυβιανισ αναπτφςςεται παρά το νότιο όριο τθσ οριοκετθμζνθσ περιοχισ 

NATURA 2000 (ΡΕΡ1_NATURA), που περιλαμβάνει ζναν από τουσ πλζον δθμοφιλείσ και 

παρκζνουσ τόπουσ τουριςτικοφ ενδιαφζροντοσ, τθν χερςόνθςο και το νθςάκι τθσ 

Γραμβοφςασ. Θ εγγφτθτα του χωριοφ με το παραλιακό μζτωπο του Κόλπου τθσ Κιςάμου, 
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αλλά, κυρίωσ, θ δυνατότθτα πεηοπορίασ μζςα από μονοπάτι μζχρι τθν παραλία του Μπάλου, 

μια από τισ ωραιότερεσ τθσ Κριτθσ, κακϊσ και μζςω Αηωγυρά προσ Φαλάςαρνα, επίςθσ από 

τισ ωραιότερεσ και δθμοφιλείσ, προςελκφει ςθμαντικό αρικμό επιςκεπτϊν αλλά και 

τουριςτϊν μακρφτερθσ διαμονισ. ραμβοφςασ 

Και οι δφο οικιςμοί μποροφν να αναλάβουν ιδιαίτερο ρόλο ςτθν υλοποίθςθ του ςυνόλου των 

κατευκφνςεων του ΡΣΧΑΑ για:  

Ι) τα «Δίκτυα ολοκλθρωμζνων και πολλαπλϊν παρελκόντων αρχαιολογικϊν πάρκων»,  

ΙΙ) τθν αντιμετϊπιςθ του φυςικοφ και πολιτιςτικοφ περιβάλλοντοσ ωσ ενιαίου χϊρου ΦΥΣΘ 

2000 τθσ Κριτθσ,  

ΙΙΙ) τθ δυνατότθτα «ανάταξθσ των μεγάλων ανατροπϊν του τοπίου ςε ςχζςθ με το 2003» 

ειδικότερα ςτισ ευαίςκθτεσ δυτικζσ παράκτιεσ περιοχζσ,  

ΙV) τθ χωρικι ενότθτα 8 «τοπία ιδιαίτερθσ ςθμαςίασ» και το ευρωπαϊκό περιπατθτικό 

μονοπάτι Ε4.  

 

Με τθν κιρυξι τουσ ςε παραδοςιακοφσ κα ενιςχφςουν ςυν τω χρόνω τα αξιόλογα 

μορφολογικά - αρχιτεκτονικά χαρακτθριςτικά τουσ, μετατρεπόμενοι και οι ίδιοι ςε πόλουσ 

ζλξθσ τουριςτικοφ ενδιαφζροντοσ αλλά και οικονομικοφ για τθν ανάπτυξθ ποιοτικϊν 

δραςτθριοτιτων ιπιασ παρακεριςτικισ οίκθςθσ και τουριςμοφ. 

Για τθν Ρολυρρινια προτείνεται θ εφαρμογι προγραμμάτων ανάπλαςθσ ςε τρεισ περιοχζσ 

του οικιςμοφ. Το πρϊτο αφορά τον κεντρικό πυρινα του οικιςμοφ όπου υπάρχουν 

αρχαιολογικοί χϊροι και μνθμεία τθσ ρωμαϊκισ περιόδου επί αυτοκράτορα Αδριανοφ: 

υδραγωγείο, τμιματα υπόςκαφων ςτουσ βράχουσ αγωγϊν και περιςτιλιοσ χϊροσ όπου ςε 

κόγχθ του ιταν τοποκετθμζνο το άγαλμα τθσ νφμφθσ – κεάσ τθσ πθγισ. Ο ναόσ τθσ Κοίμθςθσ 

τθσ Κεοτόκου, ο οποίοσ είναι χτιςμζνοσ μζςα ς’ ζναν  βράχο και υπάρχουν μερικζσ αξιόλογεσ 

εικόνεσ. Το διατθρθτζο κτίςμα όπου λειτουργεί το κοινοτικό γραφείο. Θ οικία Μθνά 

Βουλγαρίδθ τθσ περιόδου τθσ τουρκοκρατίασ (Υ.Α. ΥΡΡΟ/ΑΧ/Β1/Φ38/11304/272/29-03-

1990, ΦΕΚ 295/Β/3-5-1990). Τα ερείπια ενόσ παλιοφ ελαιουργείου απζναντι από το γραφείο 

τθσ κοινότθτασ, το οποίο είχε κτιςκεί με πζτρεσ από το υδραγωγείο. Στο ίδιο τμιμα ζχουν 

διατθρθκεί πολλά παραδοςιακά πζτρινα ςπίτια με ενςωματωμζνα εμφανϊσ υλικά 

αρχαιότερων περιόδων. Το δεφτερο αφορά το Κατωχϊρι όπου βρίςκεται το κτίριο του 

μονοκζςιου ςχολείου, που ςιμερα δεν λειτουργεί, με ζναν περιβάλλοντα χϊρο 

διαμορφωμζνο με αξιόλογο τρόπο, το οποίο μπορεί να αξιοποιθκεί με χριςθ προβολισ τθσ 

ιςτορικισ διαδρομισ του οικιςμοφ και εκδθλϊςεων. Το τρίτο αφορά ςτθν είςοδο του 
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οικιςμοφ, όπου χρειάηεται να εξεταςτεί θ δυνατότθτα διαμόρφωςθσ χϊρου ςτάκμευςθσ των 

οχθμάτων με τθ χριςθ του εργαλείου του τοπικοφ ρυμοτομικοφ ςχεδίου. 

Για τθν Καλυβιανι προτείνεται θ εφαρμογι προγράμματοσ ανάπλαςθσ ςε μια περιοχι του 

οικιςμοφ, ςτο βορειοδυτικό – βόρειο τμιμα του. Κα αφορά τον αρχικό οικιςτικό πυρινα που 

εντοπίηεται ςτο βορειοδυτικότερο τμιμα του ςθμερινοφ οικιςμοφ, ζχοντασ διατθριςει 

ςτοιχεία τθσ αρχικισ του δομισ: πιο ςυνεκτικό και με «κυκλικι» διάταξθ κτιςμάτων με κζντρο 

τθν πλατεία και ςε ςυνζχεια αυτοφ, το χϊρο τθσ εκκλθςίασ του Αγ. Νικολάου, ενόσ αξιόλογου 

ναοφ βαςιλικοφ ρυκμοφ, λικόκτιςτου, με λαξευμζνα διακοςμθτικά ςτοιχεία, κεραμοςκεπι, 

που βρίςκεται ςτο βόρειο τμιμα.  

Από τθ μελζτθ να εξεταςτεί θ δυνατότθτα διαμόρφωςθσ χϊρου ςτάκμευςθσ οχθμάτων ςε 

κατάλλθλο ςθμείο, ϊςτε να αποτρζπεται θ κυκλοφορία τουσ εντόσ του οικιςμοφ και να 

ενιςχυκεί θ πεηι. Επίςθσ, χρειάηεται να εξεταςτεί θ δυνατότθτα αξιοποίθςθσ του οικοδομικοφ 

ςυγκροτιματοσ Λωαν, Σταματάκθ, χαρακτθριςμζνο ωσ οικιςτικό ςφνολο τθσ 

βυηαντινισ/μεταβυηαντινισ περιόδου, με επιςπεφδοντα φορζα τον διμο Κιςάμου. 

Ειδικότερα και για τουσ δφο οικιςμοφσ: 

Αναφορικά με τισ χριςεισ γθσ  εφαρμόηεται το άρκρο 4 του ΡΔ 19-10-1978 (ΦΕΚ 594/Δ/13-

11-1978) όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. Επί πλζον των ωσ άνω χριςεων και μζχρι τθν 

κιρυξθ των οικιςμϊν ι τμθμάτων αυτϊν ωσ παραδοςιακϊν, με βάςθ τθν οποία κιρυξθ κα 

αντιμετωπιςτεί το ςυνολικό πλαίςιο όρων και περιοριςμϊν δόμθςθσ, να επιτρζπονται και οι 

εξισ χριςεισ με τθν αυςτθρι τιρθςθ τθσ πρόβλεψθσ τθσ παραγρ. 2 του προαναφερόμενου 

άρκρου για τον επιβαλλόμενο ζλεγχο από τθν ΕΡΑΕ: 

 Εμπορικά καταςτιματα (Ειδϊν διατροφισ, Βιβλιοπωλεία κλπ) 

 Καταςτιματα παροχισ προςωπικϊν υπθρεςιϊν (φαρμακείο, κομμωτιριο κλπ) 

 Ξενοδοχειακά καταλφματα – ξενϊνεσ (μζχρι 50 κλίνεσ) 

 

Για τθν αρτιότθτα των οικοπζδων ιςχφουν τα προβλεπόμενα από τθν Απόφαςθ οριοκζτθςθσ 

μζχρι τθν κιρυξθ των οικιςμϊν, οπότε κα κακοριςκοφν τα όρια του κεντρικοφ τμιματοσ. 

Μετά τθν απόφαςθ κιρυξθσ κα ιςχφουν τα προβλεπόμενα ςτο ςχετικό Ρ.Δ.. 

Ο ΣΔ για τουσ οικιςμοφσ να είναι αυτόσ που ιςχφει για τουσ παραδοςιακοφσ οικιςμοφσ 

ςφμφωνα με το ωσ άνω ΡΔ, όπωσ αυτό ιςχφει ςιμερα. 
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Δημοτική Ενότητα Μηθφμνησ 

 
Ο οικιςμόσ Δραπανιάσ ο οποίοσ αποτελεί και το κζντρο τθσ Ο.Ε. Λ αλλά και τθν παλιά ζδρα του 

τζωσ Διμου Μθκφμνθσ, είναι οριοκετθμζνοσ οικιςμόσ (αρικμόσ Απόφαςθσ Νομάρχθ 477/87). 

Σφμφωνα με τθν ωσ άνω απόφαςθ κατατάςςεται ωσ: μθ παραλιακόσ, μθ περιαςτικόσ, μθ 

τουριςτικόσ, αδιάφοροσ, ςτάςιμοσ, διάςπαρτοσ και μεςαίοσ οικιςμόσ. Θ αρτιότθτα 

κακορίηεται ςτα 500τ.μ. 

Λαμβάνοντασ υπόψθ τα υφιςτάμενα πλθκυςμιακά δεδομζνα τθσ Ο.Ε. τθσ οποίασ αποτελεί το 

κζντρο αλλά και τα προγραμματικά μεγζκθ  για το 2021, τισ μικρζσ αποςτάςεισ από το 

πρωτεφον αςτικό κζντρο τθσ Κιςςάμου με το οποίο υπάρχει καλι οδικι ςφνδεςθ, αλλά και τισ 

ιδθ εγκατεςτθμζνεσ κοινωνικζσ υποδομζσ, εκτιμάται ότι δεν προκφπτουν ανάγκεσ για τθ 

ενίςχυςθ των κοινωφελϊν υποδομϊν εκπαίδευςθσ, ακλθτιςμοφ, πρόνοιασ με τθ χωροκζτθςθ 

και λειτουργία νζων. 

Για τον Δραπανιά και δεδομζνου ότι ςτο πυρινα του και μζςα από τθ δομι και οργάνωςι του 

ιςτοφ του, αποτυπϊνεται, αν και ανενεργό ςιμερα, το παλιό εμπορικό κζντρο του, 

προτείνεται ανάπλαςθ του «παραδοςιακοφ» εμπορικοφ κζντρου του. Ο οικιςμόσ, πριν το 

’50, ςυγκζντρωνε μια ςειρά χριςεων κακθμερινϊν εξυπθρετιςεων (ραφτάδικα, 

υφαςματάδικα κλπ) και κεντρικϊν λειτουργιϊν λειτουργϊντασ ωσ πόλοσ και για τουσ γφρω 

οικιςμοφσ. Στόχοι τθσ ανάπλαςθσ, θ διαμόρφωςθ ενόσ κεντρικοφ πυρινα που κα ενιςχφςει 

τθν κεντρικότθτα του οικιςμοφ ενεργοποιϊντασ τα παλιά και αξιόλογα κελφφθ, θ 

αναηωογόνθςθ του κζντρου του οικιςμοφ μζςα από τθν ανάδειξθ του αξιόλογου κτιριακοφ 

αποκζματοσ αλλά και τθ λειτουργικι διαςφνδεςι του με αξιόλογα ςτοιχεία του φυςικοφ και 

πολιτιςτικοφ περιβάλλοντοσ. Τα προγράμματα αναπλάςεων μποροφν να χρθςιμοποιιςουν το 

εργαλείο των τοπικϊν ρυμοτομικϊν ςχεδίων αν αυτό κρικεί αναγκαίο από τθν μελζτθ τουσ.  

Ενδεικτικά θ περιοχι ανάπλαςθσ περιλαμβάνει το παλιό εμπορικό κζντρο αλλά και τα μζτωπα 

εκατζρωκεν του κεντρικοφ οδικοφ άξονα του οικιςμοφ.  

Ραράλλθλα, ο οικιςμόσ προτείνεται για κιρυξθ ωσ παραδοςιακόσ και επόμενα εμπίπτει ςτισ 

ρυκμίςεισ που προβλζπονται ςτο Κεφ.Ρ.2.2.3. 

Για τθν αρτιότθτα των οικοπζδων ιςχφουν τα προβλεπόμενα από τθν Απόφαςθ οριοκζτθςθσ 

(500τ.μ.) μζχρι τθν κιρυξθ του οικιςμοφ, οπότε κα κακοριςκοφν τα όρια του κεντρικοφ 

τμιματοσ. Μετά τθν απόφαςθ κιρυξθσ κα ιςχφουν τα προβλεπόμενα ςτο ςχετικό ΡΔ. 

 Ο ΣΔ για τον οικιςμό να είναι αυτόσ που ιςχφει για τουσ παραδοςιακοφσ οικιςμοφσ ςφμφωνα 

με το ωσ άνω ΡΔ, όπωσ αυτό ιςχφει ςιμερα. 
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Αναφορικά με τισ χριςεισ γθσ  εφαρμόηεται το άρκρο 4 του ΡΔ 19-10-1978 (ΦΕΚ 594/Δ/13-

11-1978) όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. Επί πλζον των ωσ άνω χριςεων και μζχρι τθν 

κιρυξθ των οικιςμϊν ι τμθμάτων αυτϊν ωσ παραδοςιακϊν, με βάςθ τθν οποία κιρυξθ κα 

αντιμετωπιςτεί το ςυνολικό πλαίςιο όρων και περιοριςμϊν δόμθςθσ, να επιτρζπονται και οι 

εξισ χριςεισ με τθν αυςτθρι τιρθςθ τθσ πρόβλεψθσ τθσ παραγρ. 2 του προαναφερόμενου 

άρκρου για τον επιβαλλόμενο ζλεγχο από τθν ΕΡΑΕ: 

 Εμπορικά καταςτιματα (Ειδϊν διατροφισ, Βιβλιοπωλεία κλπ) 

 Καταςτιματα παροχισ προςωπικϊν υπθρεςιϊν (φαρμακείο, κομμωτιριο κλπ) 

 Ξενοδοχειακά καταλφματα – ξενϊνεσ (μζχρι 50 κλίνεσ) 

 
IV. Οριοκετθμζνοι οικιςμοί προτεινόμενοι για κιρυξθ ωσ παραδοςιακοί 

 

Δημοτική Ενότητα Κιςάμου 

 

Ρρόκειται για τουσ οικιςμοφσ Αηωγυρά, Ριπεριανϊν και Καβουςίου. Είναι μικροί οικιςμοί τθσ 

ΟΕ Ρλατάνου, που κατά τθν χρονικι ςτιγμι τθσ οριοκζτθςισ τουσ είχαν χαρακτθριςτεί, οι μεν 

δφο πρϊτοι ωσ αξιόλογοι, ο δε τρίτοσ ωσ ενδιαφζρων. Στο πλαίςιο του Αϋ Σταδίου τθσ 

παροφςασ μελζτθσ, καταγράφθκε θ υφιςτάμενθ κατάςταςθ και διαπιςτϊκθκε ότι οι δφο 

πρϊτοι οικιςμοί ζχουν χάςει ςε μεγάλο βακμό τα μορφολογικά – αρχιτεκτονικά 

χαρακτθριςτικά τουσ, με αποτζλεςμα να περιγράφονται πλζον ωσ αδιάφοροι. Ειδικότερα, 

ςτον Αηωγυρά που αναπτφςςεται μζςα ςε ζνα όμορφο φυςικό τοπίο και ςτθν περιφζρειά του 

υπάρχει ςθμαντικό μνθμείο - θ Μονι Ραναγιάσ Τυλίφου, βυηαντινι εκκλθςία του 15ου 

αιϊνα, ςε ιδιαίτερου φυςικοφ κάλλουσ τοπίο, καταγράφονται εντόσ του οικιςμοφ οι 

αςφμβατεσ χριςεισ των μαντριϊν. Θ κατάςταςθ ςτο Καβοφςι είναι καλφτερθ και  ο οικιςμόσ 

περιγράφεται από τθ μελζτθ ωσ ενδιαφζρων. 

Θ κιρυξθ του οικιςμοφ του Αηωγυρά ωσ παραδοςιακοφ εκτιμάται ότι μπορεί να ςυμβάλει 

ςτθν αναςτροφι τθσ κατάςταςθσ και να τον εντάξει μεςοπρόκεςμα ςτο δίκτυο ανάδειξθσ – 

αξιοποίθςθσ του φυςικοφ – πολιτιςτικοφ πλοφτου τθσ Δ.Ε. Αυτό κα ενιςχφςει και το ρόλο του 

οικιςμοφ τθσ Καλυβιανισ – δθμιουργία ενόσ μικροφ «δίπολου» ιπιων τουριςτικϊν 

δραςτθριοτιτων, αφοφ μζςω των δφο οικιςμϊν με περιπατθτικό μονοπάτι υπάρχει 

πρόςβαςθ ςτθν παραλία τθσ Φαλάςαρνασ. 

Θ κιρυξθ του οικιςμοφ των Ριπεριανϊν ωσ παραδοςιακοφ προτείνεται για τθν ενίςχυςθ τθσ 

προςπάκειασ ανακαίνιςθσ παλαιϊν, χαρακτθριςτικϊν κτιςμάτων του αγροτικοφ χϊρου, που 

καταγράφεται. 
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Ο οικιςμόσ του Καβουςίου αποτελεί οριοκετθμζνο οικιςμό ςε πολφ μικρι απόςταςθ και 

αμφικεατρικι κζςθ ςε ςχζςθ με τθν παράκτια ηϊνθ τθσ Φαλάςαρνασ, περιοχι με μεγάλθ 

τουριςτικι επιςκεψιμότθτα όπου χρειάηεται να εφαρμοςτεί γενικότερο πρόγραμμα ανάταξθσ 

των φυςικϊν – πολιτιςτικϊν πόρων. Στον οικιςμό διατθροφνται κτίςματα με τα παραδοςιακά 

γνωρίςματα αρχιτεκτονικισ και καταγράφονται προςπάκειεσ αποκατάςταςθσ και 

ςυντιρθςθσ. Ταυτόχρονα, αρκετζσ κατοικίεσ είναι εγκαταλειμμζνεσ. Θ παρουςία των 

νεότερων οικοδομϊν δεν είναι ιδιαίτερα ζντονθ, όπωσ ςε άλλα χωριά, με αποτζλεςμα ο 

οικιςμόσ να παραμζνει αρμονικά δεμζνοσ με το φυςικό του περιβάλλον. Θ κιρυξι του ωσ 

παραδοςιακοφ κα ςυμβάλει ςτθν ανάδειξθ και προςταςία τθσ ευρφτερθσ ευαίςκθτθσ 

περιοχισ. Ειδικότερα και για τουσ τρεισ οικιςμοφσ: 

Αναφορικά με τισ χριςεισ γθσ  εφαρμόηεται το άρκρο 4 του ΡΔ 19-10-1978 (ΦΕΚ 594/Δ/13-

11-1978) όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. Επί πλζον των ωσ άνω χριςεων και μζχρι τθν 

κιρυξθ των οικιςμϊν ι τμθμάτων αυτϊν ωσ παραδοςιακϊν, με βάςθ τθν οποία κιρυξθ κα 

αντιμετωπιςτεί το ςυνολικό πλαίςιο όρων και περιοριςμϊν δόμθςθσ, να επιτρζπονται και οι 

εξισ χριςεισ με τθν αυςτθρι τιρθςθ τθσ πρόβλεψθσ τθσ παραγρ. 2 του προαναφερόμενου 

άρκρου για τον επιβαλλόμενο ζλεγχο από τθν ΕΡΑΕ: 

 Εμπορικά καταςτιματα (Ειδϊν διατροφισ, Βιβλιοπωλεία κλπ) 

 Καταςτιματα παροχισ προςωπικϊν υπθρεςιϊν (φαρμακείο, κομμωτιριο κλπ) 

 Ξενοδοχειακά καταλφματα – ξενϊνεσ (μζχρι 50 κλίνεσ) 

 

Για τθν αρτιότθτα των οικοπζδων ιςχφουν τα προβλεπόμενα από τθν Απόφαςθ οριοκζτθςθσ 

μζχρι τθν κιρυξθ των οικιςμϊν, οπότε κα κακοριςκοφν τα όρια του κεντρικοφ τμιματοσ. 

Μετά τθν απόφαςθ κιρυξθσ κα ιςχφουν τα προβλεπόμενα ςτο ςχετικό ΡΔ. 

Ο ΣΔ για τουσ οικιςμοφσ να είναι αυτόσ που ιςχφει για τουσ παραδοςιακοφσ   οικιςμοφσ 

ςφμφωνα με το ωσ άνω ΡΔ, όπωσ αυτό ιςχφει ςιμερα. 

 
Δημοτική Ενότητα Μηθφμνησ 

 

Ρρόκειται για τρείσ (3) από τουσ αρκετοφσ οικιςμοφσ τθσ Δ.Ε. Μθκφμνθσ, που 

χαρακτθρίςτθκαν με βάςθ τθν Απόφαςθ οριοκζτθςισ τουσ ενδιαφζροντεσ αλλά από τουσ 

λίγουσ που κατόρκωςαν να διατθριςουν τθ φυςιογνωμία τουσ τουσ κακϊσ και τα όποια 

ιδιαίτερα μορφολογικά και αρχιτεκτονικά τουσ ςτοιχεία: τον Άνω Δραπανιά, τθν όκκα και 

τθν Κερά. Το ςφνολο των οικιςμϊν, προτείνεται να κθρυχκοφν παραδοςιακοί εξαιτίασ του 

αξιόλογου οικιςτικοφ, πολιτιςτικοφ και φυςικοφ τουσ πλοφτου. 
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Ο οικιςμόσ όκκα11 αποτελεί οριοκετθμζνο οικιςμό (υπ’ αρίκμ. 3888/08-06-1988 Απόφαςθ 

Νομάρχθ). Σφμφωνα με τθν ίδια απόφαςθ κατατάςςεται ωσ: μθ περιαςτικόσ, μθ παραλιακόσ, 

μθ τουριςτικόσ, ενδιαφζρον, ςτάςιμοσ,  διάςπαρτοσ και μικρόσ οικιςμόσ. Θ αρτιότθτα 

κακορίηεται ςτα 500τ.μ. Θ όκκα εκτόσ από το καταγεγραμμζνο αξιόλογο κτιριακό απόκεμα 

εντάςςεται και ςε ζνα ιδιαίτερο φυςικό περιβάλλον, τμιμα του οποίου αποτελεί 

κεςμοκετθμζνο ΤΛΦΚ- ΑΤ 6011009 (προτεινόμενθ ΡΕΡ 4).  Επιπλζον γειτνιάηει με κθρυγμζνο 

αρχαιολογικό χϊρο. 

Ραράλλθλα, ο οικιςμόσ προτείνεται για κιρυξθ ωσ παραδοςιακόσ και επόμενα εμπίπτει ςτισ 

ρυκμίςεισ που προβλζπονται ςτο Κεφ.Ρ.2.2.3. Επιπλζον, προτείνεται ανάπλαςθ ςτον κεντρικό 

πυρινα του οικιςμοφ.  

Για τθν αρτιότθτα των οικοπζδων ιςχφουν τα προβλεπόμενα από τθν Απόφαςθ οριοκζτθςθσ 

μζχρι τθν κιρυξθ του οικιςμοφ, οπότε κα κακοριςκοφν τα όρια του κεντρικοφ τμιματοσ. Μετά 

τθν απόφαςθ κιρυξθσ κα ιςχφουν τα προβλεπόμενα ςτο ςχετικό ΡΔ. 

 Ο ΣΔ για τον οικιςμό να είναι αυτόσ που ιςχφει για τουσ παραδοςιακοφσ οικιςμοφσ ςφμφωνα 

με το ωσ άνω ΡΔ, όπωσ αυτό ιςχφει ςιμερα. 

Αναφορικά με τισ χριςεισ γθσ  εφαρμόηεται το άρκρο 4 του ΡΔ 19-10-1978 (ΦΕΚ 594/Δ/13-

11-1978) όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. Επί πλζον των ωσ άνω χριςεων και μζχρι τθν 

κιρυξθ των οικιςμϊν ι τμθμάτων αυτϊν ωσ παραδοςιακϊν, με βάςθ τθν οποία κιρυξθ κα 

αντιμετωπιςτεί το ςυνολικό πλαίςιο όρων και περιοριςμϊν δόμθςθσ, να επιτρζπονται και οι 

εξισ χριςεισ με τθν αυςτθρι τιρθςθ τθσ πρόβλεψθσ τθσ παραγρ. 2 του προαναφερόμενου 

άρκρου για τον επιβαλλόμενο ζλεγχο από τθν ΕΡΑΕ: 

 Εμπορικά καταςτιματα (Ειδϊν διατροφισ, Βιβλιοπωλεία κλπ) 

 Καταςτιματα παροχισ προςωπικϊν υπθρεςιϊν (φαρμακείο, κομμωτιριο κλπ) 

 Ξενοδοχειακά καταλφματα – ξενϊνεσ (μζχρι 50 κλίνεσ) 

 

Ο οικιςμόσ Κερά αποτελεί οριοκετθμζνο οικιςμό (υπ’ αρίκμ. 3888/08-06-1988 Απόφαςθ 

Νομάρχθ). Σφμφωνα με τθν ίδια απόφαςθ κατατάςςεται ωσ: μθ περιαςτικόσ, μθ παραλιακόσ, 

μθ τουριςτικόσ, ενδιαφζρον, ςτάςιμοσ,  διάςπαρτοσ και μικρόσ οικιςμόσ. Θ αρτιότθτα 

κακορίηεται ςτα 500τ.μ.  

                                                 
11

 Θ παλαιότερθ αναφορά του οικιςμοφ εντοπίηεται ςτθ βενετικι περίοδο. Κατά τθν οκωμανικι περίοδο, θ όκα 

κατοικοφνταν από χριςτιανοφσ ορκόδοξουσ. Στθν απογραφι του 1670 καταγράφονται χριςτιανικοί και 
μουςουλμανικοί κλιροι ςτο χωριό. 
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Ο οικιςμόσ προτείνεται για κιρυξθ ωσ παραδοςιακόσ και επόμενα εμπίπτει ςτισ ρυκμίςεισ 

που προβλζπονται ςτο Κεφ.Ρ.2.2.3. Επιπλζον, προτείνεται ανάπλαςθ ςτον κεντρικό πυρινα 

του οικιςμοφ. Ενδεικτικά θ περιοχι ανάπλαςθσ αποτυπϊνεται ςτο χάρτθ Ρ.3.4. 

Για τθν αρτιότθτα των οικοπζδων ιςχφουν τα προβλεπόμενα από τθν Απόφαςθ οριοκζτθςθσ 

(500τ.μ.) μζχρι τθν κιρυξθ του οικιςμοφ, οπότε κα κακοριςκοφν τα όρια του κεντρικοφ 

τμιματοσ. Μετά τθν απόφαςθ κιρυξθσ κα ιςχφουν τα προβλεπόμενα ςτο ςχετικό ΡΔ. 

 Ο ΣΔ για τον οικιςμό να είναι αυτόσ που ιςχφει για τουσ παραδοςιακοφσ οικιςμοφσ ςφμφωνα 

με το ωσ άνω ΡΔ, όπωσ αυτό ιςχφει ςιμερα. 

Αναφορικά με τισ χριςεισ γθσ  εφαρμόηεται το άρκρο 4 του ΡΔ 19-10-1978 (ΦΕΚ 594/Δ/13-

11-1978) όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. Επί πλζον των ωσ άνω χριςεων και μζχρι τθν 

κιρυξθ των οικιςμϊν ι τμθμάτων αυτϊν ωσ παραδοςιακϊν, με βάςθ τθν οποία κιρυξθ κα 

αντιμετωπιςτεί το ςυνολικό πλαίςιο όρων και περιοριςμϊν δόμθςθσ, να επιτρζπονται και οι 

εξισ χριςεισ με τθν αυςτθρι τιρθςθ τθσ πρόβλεψθσ τθσ παραγρ. 2 του προαναφερόμενου 

άρκρου για τον επιβαλλόμενο ζλεγχο από τθν ΕΡΑΕ: 

 Εμπορικά καταςτιματα (Ειδϊν διατροφισ, Βιβλιοπωλεία κλπ) 

 Καταςτιματα παροχισ προςωπικϊν υπθρεςιϊν (φαρμακείο, κομμωτιριο κλπ) 

 Ξενοδοχειακά καταλφματα – ξενϊνεσ (μζχρι 50 κλίνεσ) 

 

Ο οικιςμόσ του Άνω Δραπανιά, αποτελεί οριοκετθμζνο οικιςμό (υπ’ αρίκμ. 477/08-04-1987 

Απόφαςθ Νομάρχθ). Σφμφωνα με τθν ίδια απόφαςθ κατατάςςεται ωσ: μθ παραλιακόσ, μθ 

περιαςτικόσ, μθ τουριςτικόσ, ενδιαφζρον, ςτάςιμοσ, ςυνεκτικόσ και μικρόσ οικιςμόσ. Θ 

αρτιότθτα κακορίηεται ςτα 300τ.μ.  

Ο οικιςμόσ προτείνεται για κιρυξθ ωσ παραδοςιακόσ και επόμενα εμπίπτει ςτισ ρυκμίςεισ 

που προβλζπονται ςτο Κεφ.Ρ.2.2.3. 

Για τθν αρτιότθτα των οικοπζδων ιςχφουν τα προβλεπόμενα από τθν Απόφαςθ οριοκζτθςθσ 

(500τ.μ.) μζχρι τθν κιρυξθ του οικιςμοφ, οπότε κα κακοριςκοφν τα όρια του κεντρικοφ 

τμιματοσ. Μετά τθν απόφαςθ κιρυξθσ κα ιςχφουν τα προβλεπόμενα ςτο ςχετικό ΡΔ. 

 Ο ΣΔ για τον οικιςμό να είναι αυτόσ που ιςχφει για τουσ παραδοςιακοφσ οικιςμοφσ ςφμφωνα 

με το ωσ άνω ΡΔ, όπωσ αυτό ιςχφει ςιμερα. 

 

Αναφορικά με τισ χριςεισ γθσ  εφαρμόηεται το άρκρο 4 του ΡΔ 19-10-1978 (ΦΕΚ 594/Δ/13-

11-1978) όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. Επί πλζον των ωσ άνω χριςεων και μζχρι τθν 

κιρυξθ των οικιςμϊν ι τμθμάτων αυτϊν ωσ παραδοςιακϊν, με βάςθ τθν οποία κιρυξθ κα 

αντιμετωπιςτεί το ςυνολικό πλαίςιο όρων και περιοριςμϊν δόμθςθσ, να επιτρζπονται και οι 
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εξισ χριςεισ με τθν αυςτθρι τιρθςθ τθσ πρόβλεψθσ τθσ παραγρ. 2 του προαναφερόμενου 

άρκρου για τον επιβαλλόμενο ζλεγχο από τθν ΕΡΑΕ: 

 Εμπορικά καταςτιματα (Ειδϊν διατροφισ, Βιβλιοπωλεία κλπ) 

 Καταςτιματα παροχισ προςωπικϊν υπθρεςιϊν (φαρμακείο, κομμωτιριο κλπ) 

 Ξενοδοχειακά καταλφματα – ξενϊνεσ (μζχρι 50 κλίνεσ) 

 

Επιπλζον, και οι τζςςερισ  οικιςμοί μποροφν να αναλάβουν ιδιαίτερο ρόλο ςτθν υλοποίθςθ 

του ςυνόλου των κατευκφνςεων του ΡΣΧΑΑ για:  

Ι) τα «Δίκτυα ολοκλθρωμζνων και πολλαπλϊν παρελκόντων αρχαιολογικϊν πάρκων και 

φυςικϊν χϊρων»,  

ΙΙ) τθν αντιμετϊπιςθ του φυςικοφ και πολιτιςτικοφ περιβάλλοντοσ ωσ ενιαίου χϊρου ΦΥΣΘ 

2000 τθσ Κριτθσ,  

ΙΙΙ) τθ δυνατότθτα «ανάταξθσ των μεγάλων ανατροπϊν του τοπίου ςε ςχζςθ με το 2003» 

ειδικότερα ςτισ παράκτιεσ περιοχζσ,  

ΙV) τθ χωρικι ενότθτα 8 «τοπία ιδιαίτερθσ ςθμαςίασ» και το ευρωπαϊκό περιπατθτικό 

μονοπάτι Ε4.  

 

Με τθν κιρυξι τουσ ςε παραδοςιακοφσ επιδιϊκεται να ενιςχφςουν, ςυν τω χρόνω, τα 

αξιόλογα μορφολογικά - αρχιτεκτονικά χαρακτθριςτικά τουσ, μετατρεπόμενοι και οι ίδιοι ςε 

πόλουσ ζλξθσ τουριςτικοφ ενδιαφζροντοσ αλλά και οικονομικοφ για τθν ανάπτυξθ ποιοτικϊν 

δραςτθριοτιτων ιπιασ παρακεριςτικισ οίκθςθσ και τουριςμοφ. 

 

V. Λοιποί οριοκετθμζνοι και μθ οικιςμοί  

 

Για τουσ λοιποφσ οικιςμοφσ που δεν εμπίπτουν ςτισ προαναφερόμενεσ κατθγορίεσ, ιτοι τουσ 

οριοκετθμζνουσ οικιςμοφσ: Άνω και Κάτω Κουνουπίτςα, Σθρικάρι, Σινενιανά, Κιολανά. 

Κουκουναρά, Γραμβοφςα (Ακαναςιανά), Χορευτιανά, Χαρχαλιανά (Σκουλουδιανά), 

Καρεφιλιανά (Μπαλαμιανά), Μεράδα, Μετόχι, Άνω Σφθνάρι, Ραλαιόκαςτρο, Δάφνθ, 

Μαρεδιανά, Βαρδιανά, Καλλεργιανά, Νζο Χωριό (Κουτουφιανά), Αγ. Γεϊργιοσ, Φουρνάδοσ, 

Ηερβιανά τθσ Δ.Ε. Κιςάμου και Κολζνθ, Φαλελιαννά, Κοτςιανά, Κουρκιανά, Χαιρεκιανά, 

Ροταμίδα, Χαραυγι, Ρερβολάκια, Ραπαγιαννάκθδεσ, Αρμενοχϊρι, Τριαλϊνια, Δερμιτηιανά, 

Χουδαλιανά, Μακρϊνασ, Μουρί, Λατηιανά, Μαλάκυροσ , Καλουδιανά, Κόκκινο Μετόχι τθσ 

Δ.Ε. Μθκφμνθσ, προτείνονται τα εξισ: 
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   Ωσ προσ τισ επιτρεπόμενεσ χριςεισ γθσ  εφαρμόηεται Γενικι Κατοικία (Άρκρο 3, Ρ.Δ. 

23.2.1987 «Κατθγορίεσ και περιεχόμενο χριςεων γθσ», ΦΕΚ 166Δ), με τουσ 

περιοριςμοφσ που διατυπϊνονται για τθν Γενικι Κατοικία 1, όπωσ αναλυτικά 

παρατίκενται ςε επόμενο κεφάλαιο. Εξαίρεςθ αποτελοφν οι οικιςμοί Καλουδιανά και 

Κόκκινο Μετόχι τθσ Δ.Ε. Μθκφμνθσ για τουσ οποίουσ προτείνεται "Γενικι Κατοικια" 

χωρίσ περιοριςμοφσ, όπωσ αναλυτικά παρατίκενται ςε επόμενο κεφάλαιο. 

   Ωσ προσ τουσ όρουσ δόμθςθσ, προτείνεται να ιςχφςουν οι κακοριςμζνοι με τθν 

Απόφαςθ οριοκζτθςισ τουσ. Αυςτθρι μζριμνα χρειάηεται ςτθν τιρθςθ των ειδικϊν 

όρων δόμθςθσ για μορφολογικά – αρχιτεκτονικά ςτοιχεία που ζχουν κεςπιςτεί. 

Εκτιμάται ότι θ επικείμενθ προκιρυξθ και ολοκλιρωςθ των Μελετϊν Μορφολογικϊν 

Κανόνων Δόμθςθσ και Αρχιτεκτονικισ ςε οικιςμοφσ κάτω των 2.000 κατοίκων και για 

τουσ οικιςμοφσ τθσ Κριτθσ, κα ςυμβάλει ςτθ μθ περαιτζρω υποβάκμιςθ τθσ 

φυςιογνωμίασ τουσ, προκειμζνου να διατθριςουν μια ςυμβατότθτα με τθν ιςτορικι 

τουσ εξζλιξθ και το φυςικό τουσ περιβάλλον. 

 

Αναφορικά με προτεινόμενεσ ρυκμίςεισ ςε μθ οριοκετθμζνουσ οικιςμοφσ, προτείνεται μόνο 

για τον ςυνοικιςμό προ του 1923 Πλακοφρια να οριοκετθκεί με το Ρ.Δ.. 24.5.1985 (ΦΕΚ 181Δ) 

ςτα ςτενά όρια του. Λοιποί ςυνοικιςμοί που δεν εμπίπτουν ςτισ προτάςεισ πολεοδομικισ 

οργάνωςθσ όπωσ περιγράφθκε παραπάνω, το κακεςτϊσ δόμθςθσ τουσ κα ρυκμίηεται από το 

τισ προβλζψεισ τθσ μελζτθσ για τισ ευρφτερεσ εκτόσ ςχεδίου ηϊνεσ (ΡΕΡ & ΡΕΡΔ). 
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Ρ.3.2 ΓΕΝΙΚΕΣ ΧΘΣΕΙΣ ΓΘΣ ΚΑΙ ΟΟΙ ΔΟΜΘΣΘΣ  

 

Ρ.3.2.1 Ρροτεινόμενεσ χριςεισ γθσ 

 

Οι προτεινόμενεσ χριςεισ γθσ, όπωσ γενικά αναφζρκθκαν ςτο προθγοφμενο κεφάλαιο, 

παρακάτω εξειδικεφονται ωσ προσ το ειδικότερο περιεχόμενό τουσ.  

Επιςθμαίνεται ότι, όπωσ ζχει διευκρινιςτεί και ςτθν ειςαγωγι του παρόντοσ τεφχουσ, το 

παρόν Στάδιο εκπονείται, όςον αφορά ςτισ χριςεισ γθσ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ διατάξεισ του 

ΡΔ 23-02-87 (ΦΕΚ 166/Δ/6-3-87). 

Για τουσ προτεινόμενουσ για κιρυξθ ωσ παραδοςιακοί οικιςμοί ιςχφουν οι χριςεισ του 

άρκρου 4 του ΡΔ 19-10-1978 (ΦΕΚ 594/Δ/13-11-1978).  

 

Αναλυτικότερα:  

 

Α. Στισ περιοχζσ που ορίηεται θ χριςθ "Γενικι Κατοικία" επιτρζπονται μόνο οι χριςεισ που 

αναφζρονται ςτο Άρκρο 3 «Ρεριεχόμενα γενικισ κατοικίασ» του Ρ.Δ. 23.2.1987 «Κατθγορίεσ 

και περιεχόμενο χριςεων γθσ» (ΦΕΚ 166Δ), χωρίσ περιοριςμοφσ: 

1. Κατοικία. 

2. Ξενοδοχεία μζχρι 100 κλινϊν και ξενϊνεσ. 

3. Εμπορικά καταςτιματα (με εξαίρεςθ τισ υπεραγορζσ και τα πολυκαταςτιματα).   

4. Γραφεία, τράπεηεσ, αςφάλειεσ, κοινωφελείσ οργανιςμοί, διοίκθςθ. 

5. Κτίρια εκπαίδευςθσ. 

6. Εςτιατόρια. 

7. Αναψυκτιρια. 

8. Κρθςκευτικοί χϊροι. 

9. Κτίρια κοινωνικισ πρόνοιασ. 

10. Επαγγελματικά εργαςτιρια χαμθλισ όχλθςθσ 

11. Ρρατιρια βενηίνθσ 

12. Ακλθτικζσ εγκαταςτάςεισ. 

13. Κτίρια, γιπεδα ςτάκμευςθσ 

14. Ρολιτιςτικά κτίρια (και εν γζνει πολιτιςτικζσ εγκαταςτάςεισ). 

 

Θ χριςθ τθσ Γενικισ Κατοικίασ (χωρισ περιοριςμοφσ), εφαρμόηεται ςτουσ οικιςμοφσ: Μετόχι, 

Τράχθλοσ, Σφθνάρι, ςε τμιμα τθσ Ρ.Ε. 1 "Καςτζλι" και ςτθν Ρ.Ε. 2 "Αγ. Αντϊνιοσ" τθσ Δ.Ε. 



ΓΕΝΙΚΟ ΡΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΘΜΟΥ ΚΙΣΑΜΟΥ (Δ.Ε. Κιςάμου, Δ.Ε. Μθκφμνθσ) 

189 
 

Κιςάμου και Καλουδιανά, Κόκκινο Μετόχι, Ρ.Ε. 6 "Καρφαλϊνασ" και Ρ.Ε. 7 "Νωπιγεια" τθσ 

Δ.Ε. Μθκφμνθσ.   

 

Β. Στισ περιοχζσ που ορίηεται θ χριςθ "Γενικι Κατοικία 1" επιτρζπονται οριςμζνεσ μόνο από 

τισ χριςεισ που αναφζρονται ςτο Άρκρο 3 «Ρεριεχόμενα γενικισ κατοικίασ» του Ρ.Δ. 

23.2.1987 «Κατθγορίεσ και περιεχόμενο χριςεων γθσ» (ΦΕΚ 166Δ) και ειδικότερα: 

1. Κατοικία. 

2. Γραφεία, τράπεηεσ, αςφάλειεσ, κοινωφελείσ οργανιςμοί, διοίκθςθ. 

3. Κτίρια εκπαίδευςθσ. 

4. Εςτιατόρια. 

5. Αναψυκτιρια. 

6. Κρθςκευτικοί χϊροι. 

7. Κτίρια κοινωνικισ πρόνοιασ. 

8. Επαγγελματικά εργαςτιρια χαμθλισ όχλθςθσ 

9. Ακλθτικζσ εγκαταςτάςεισ. 

10. Ρολιτιςτικά κτίρια (και εν γζνει πολιτιςτικζσ εγκαταςτάςεισ). 

 

Πςον αφορά τισ τουριςτικζσ εγκαταςτάςεισ επιτρζπονται οι ξενϊνεσ μζχρι 30 κλίνεσ ενϊ όςον 

αφορά τα εμπορικά καταςτιματα, επιτρζπονται τα εμπορικά καταςτιματα που εξυπθρετοφν 

τισ κακθμερινζσ ανάγκεσ των κατοίκων.  

 

Θ χριςθ τθσ Γενικισ Κατοικίασ 1, εφαρμόηεται ςτουσ οικιςμοφσ: Κωςτογιάννθδεσ, Σθρικάρι, 

Σινενιανά, Κιολιανά, Κουκουναρά, Γραμβοφςα (Ακαναςιανά), Καλλεργιανά, Χορευτιανά,  

Χαρχαλιανά (Σκουλουδιανά), Μαρεδιανά, Βαρδιανά, Καρεφιλιανά (Μπαλαμπιανά), Δάφνθ, 

Άνω Κουνουπίτςα, Κάτω Κουνουπίτςα, Μεράδα, Μετόχι, Άνω Σφθνάρι, Κουτουφιανά, 

Ηερβιανά, Νζο Χωριό, Αγ. Γεϊργιοσ, Φουρνάδοσ και ςτθν Ρ.Ε. 5 "Ρλάτανοσ" τθσ Δ.Ε. Κιςάμου 

και ςτουσ οικιςμοφσ Κολζνθ, Φαλελιαννά, Κοτςιανά, Κουρκιανά, Χαιρεκιανά, Ροταμίδα, 

Χαραυγι, Ρερβολάκια, Ραπαγιαννάκθδεσ, Σφακοπθγάδι, Αρμενοχϊρι, Τριαλϊνια, 

Δερμιτηιανά, Βουλγάρω, Χουδαλιανά, Μακρϊνασ, Μουρί, Λατηιανά, Καψανιανά, Τοπόλια, Αθ 

Κυργιάννθσ, Τςουρουνιανά, Μαλάκυροσ, Κουτςοματάδοσ, Σάςαλοσ, Μανεριανά (Ρφργοσ), 

Κουντουδιανά τθσ Δ.Ε. Μθκφμνθσ. Επίςθσ εφαρμόηεται ςε όλουσ τουσ οικιςμοφσ προ του 23. 
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Γ. Στισ περιοχζσ που ορίηεται θ χριςθ "Τουριςμόσ – Αναψυχι", επιτρζπονται οριςμζνεσ μόνο 

από τισ χριςεισ που αναφζρονται ςτο άρκρο 8 «Ρεριεχόμενα τουριςμοφ – αναψυχισ» του 

Ρ.Δ. 23.2.1987 «Κατθγορίεσ και περιεχόμενο χριςεων γθσ» (ΦΕΚ 166Δ) και ειδικότερα: 

1. Ξενϊνεσ και ξενοδοχεία και λοιπζσ εγκαταςτάςεισ. 

2. Κατοικία. 

3. Εμπορικά καταςτιματα.     

4. Εςτιατόρια. 

5. Αναψυκτιρια. 

6. Κζντρα διαςκζδαςθσ - αναψυχισ 

7. Χϊροι ςυνάκροιςθσ κοινοφ. 

8. Ρολιτιςτικά κτίρια και εν γζνει πολιτιςτικζσ  λειτουργίεσ. 

9. Κτίρια κοινωνικισ πρόνοιασ. 

10. Κρθςκευτικοί χϊροι.  

11. Ακλθτικζσ εγκαταςτάςεισ.  

12. Τουριςτικοί Λιμζνεσ 

 

Θ χριςθ Τουριςμοφ - Αναψυχισ, εφαρμόηεται κατά μικοσ του παράκτιου μετϊπου τθσ 

Κιςςάμου (τμιμα τθσ Ρ.Ε. 1), ςτθν Ρ.Ε. 3 "Επεκτάςεισ Καςτελίου (Λ)" αλλά και ςτον νζο, προσ 

πολεοδόμθςθ οικιςτικό υποδοχζα ςτο παραλιακό μζτωπο τθσ Μθκφμνθσ, μεταξφ Νωπθγείων 

και Καρφαλϊνα, ιτοι ςτθν Ρ.Ε. 8α και 8β "Νζοσ οικιςτικόσ υποδοχζασ". 

 

Δ. Στισ περιοχζσ που ορίηεται θ χριςθ "Ρολεοδομικό Κζντρο" επιτρζπονται μόνο οι χριςεισ 

που αναφζρονται ςτο Άρκρο 4 "Ρολεοδομικό Κζντρο" του Ρ.Δ. 23.2.1987 «Κατθγορίεσ και 

περιεχόμενο χριςεων γθσ» (ΦΕΚ 166Δ), χωρίσ περιοριςμοφσ: 

1. Κατοικία.  

2. Ξενϊνεσ ξενοδοχεία και λοιπζσ τουριςτικζσ εγκαταςτάςεισ.  

3. Εμπορικά καταςτιματα.  

4. Γραφεία τράπεηεσ αςφάλειεσ κοινωφελείσ οργανιςμοί.  

5. Διοίκθςθ (ςτα κζντρα γειτονιάσ επιτρζπονται μόνο κτίρια  

6. διοίκθςθσ επιπζδου γειτονιάσ).  

7. Εςτιατόρια.  

8. Αναψυκτιρια.  

9. Κζντρα διαςκζδαςθσ αναψυχισ.  

10. Χϊροι ςυνάκροιςθσ κοινοφ.  
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11. Ρολιτιςτικά κτίρια και εν γζνει πολιτιςτικζσ εγκαταςτάςεισ.  

12. Κτίρια εκπαίδευςθσ.  

13. Κρθςκευτικοί χϊροι.  

14. Κτίρια κοινωνικισ πρόνοιασ.  

15. Επαγγελματικά εργαςτιρια χαμθλισ όχλθςθσ.  

16. Κτίρια γιπεδα ςτάκμευςθσ.  

17. Ρρατιρια βενηίνθσ.  

18. Ακλθτικζσ εγκαταςτάςεισ.  

19.  Εγκαταςτάςεισ μζςων μαηικϊν μεταφορϊν 

 

Θ χριςθ Ρολεοδομικό Κζντρο, εφαρμόηεται ςε τμιμα τθσ Ρ.Ε. 1 "Καςτζλι" παρά τθν ΡΕΟ που 

διζρχεται εντόσ τθσ Κιςςάμου και ςε βάκοσ ενόσ Οικοδομικοφ Τετραγϊνου. Θ ζκταςθ κα 

κακοριςτεί με μεγαλφτερθ ακρίβεια κατά τθν εκπόνθςθ τθσ "Μελζτθσ Ανακεϊρθςθσ του 

υμοτομικοφ Σχεδίου Καςτελίου". 

 

Ε. Στισ περιοχζσ που ορίηεται θ χριςθ "Μθ οχλοφςα βιομθχανία-βιοτεχνία-βιοτεχνικό και 

βιομθχανικό πάρκο-ΒΙΡΑ-ΒΙΟΡΑ προσ εξυγίανςθ" επιτρζπονται μόνο οι χριςεισ που 

αναφζρονται ςτο Άρκρο 5 "Ρεριεχόμενα Μθ οχλοφςασ βιομθχανίασ-βιοτεχνίασ-βιοτεχνικοφ 

και βιομθχανικοφ πάρκου-ΒΛΡΑ-ΒΛΟΡΑ προσ εξυγίανςθ" του Ρ.Δ. 23.2.1987 «Κατθγορίεσ και 

περιεχόμενο χριςεων γθσ» (ΦΕΚ 166Δ), χωρίσ περιοριςμοφσ: 

1. Βιομθχανικζσ εγκαταςτάςεισ χαμθλισ και μζςθσ όχλθςθσ.  

2. Βιοτεχνικζσ εγκαταςτάςεισ χαμθλισ και μζςθσ όχλθςθσ.  

3. Επαγγελματικά εργαςτιρια χαμθλισ και μζςθσ όχλθςθσ.  

4. Κτίρια γιπεδα αποκικευςθσ.  

5. Κτίρια γιπεδα ςτάκμευςθσ.  

6. Ρρατιρια βενηίνθσ υγραερίου.  

7. Κατοικία για προςωπικό αςφαλείασ 

8. Γραφεία.  

9. Εςτιατόρια.  

10. Αναψυκτιρια.  

11. Χϊροι ςυνάκροιςθσ κοινοφ.  

12. Κτίρια κοινωνικισ πρόνοιασ.  

13. Ακλθτικζσ εγκαταςτάςεισ.  

14. Εγκαταςτάςεισ εμπορικϊν εκκζςεων, εκκεςιακά κζντρα 
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15. Εγκαταςτάςεισ μζςων μαηικϊν μεταφορϊν.  

 

Θ χριςθ Μθ οχλοφςα βιομθχανία-βιοτεχνία, εφαρμόηεται  

 ςτθν Ρολεοδομικι Ενότθτα - Ρ.Ε. 4 "Επεκτάςεισ Κιςςάμου (ΛΛ)"  

  

ΣΤ. Στουσ οικιςμοφσ που προτείνονται για κιρυξθ ωσ παραοδοςιακοί ιτοι: Ρολυρρινια, 

Καλυβιανι, Κάτω Ραλαιόκαςτρο, Αηογυράσ, Καβοφςι, Ριπεριανά, Λουςακιζσ, Βλαςιανά, 

Σταυρουλιανά, Ηαχαριανά, Φτερόλακκα, Γαλουβάσ, Γρθγοριανά, Καλάκενεσ, Τςικαλαριά, 

Δραπανιάσ, Άνω Δραπανιάσ, όκκα, Κερά, εφαρμόηεται το άρκρο 4 του ΡΔ 19-10-1978 (ΦΕΚ 

594/Δ/13-11-1978) όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. Επί πλζον των ωσ άνω χριςεων και μζχρι 

τθν κιρυξθ των οικιςμϊν ι τμθμάτων αυτϊν ωσ παραδοςιακϊν, με βάςθ τθν οποία κιρυξθ 

κα αντιμετωπιςτεί το ςυνολικό πλαίςιο όρων και περιοριςμϊν δόμθςθσ, να επιτρζπονται και 

οι εξισ χριςεισ με τθν αυςτθρι τιρθςθ τθσ πρόβλεψθσ τθσ παραγρ. 2 του προαναφερόμενου 

άρκρου για τον επιβαλλόμενο ζλεγχο από τθν ΕΡΑΕ: 

 Εμπορικά καταςτιματα (Ειδϊν διατροφισ, Βιβλιοπωλεία κλπ) 

 Καταςτιματα παροχισ προςωπικϊν υπθρεςιϊν (φαρμακείο, κομμωτιριο κλπ) 

 Ξενοδοχειακά καταλφματα – ξενϊνεσ (μζχρι 50 κλίνεσ) 

 

Γενικζσ Διατάξεισ Χρήςεων γησ 

- Στισ περιοχζσ με χριςθ αναψυχισ όπου προβλζπεται πολεοδόμθςθ, τα αναψυκτιρια 

και τα κζντρα διαςκζδαςθσ – αναψυχισ κα χωροκετθκοφν από τθν πολεοδομικι 

μελζτθ μόνο ςε ςυγκεκριμζνα οικοδομικά τετράγωνα, με γνϊμονα τθν 

ελαχιςτοποίθςθ τθσ όχλθςθσ των παρακείμενων χριςεων από πλευράσ κορφβου και 

ςτάκμευςθσ αυτοκινιτων, αποκλειομζνων οποιωνδιποτε άλλων χριςεων εντόσ 

αυτϊν. 

- Στα κζντρα των οικιςμϊν και παρά των κεντρικϊν οδϊν τουσ, επιτρζπονται κατ’ 

εξαίρεςθ χριςεισ τοπικοφ κζντρου και επιπλζον προτείνεται να επιτρζπονται κατ’ 

εξαίρεςθ πρατιρια/εργαςτιρια ηαχαροπλαςτικισ, αρτοποιίασ και παραδοςιακϊν 

τεχνϊν και δραςτθριοτιτων. 

- Τα νομίμωσ λειτουργοφντα καταςτιματα υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ προτείνεται να 

διατθρθκοφν με δυνατότθτα εκςυγχρονιςμοφ. 
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Ρ.3.2.2 Ρροτεινόμενοι όροι δόμθςθσ 

 

Πςον αφορά τουσ προτεινόμενουσ όρουσ δόμθςθσ, ςθμειϊνεται ότι υπολογιςμόσ τόςο του 

μζςου ΣΔ όςο και τθσ μζςθσ πυκνότθτασ γίνεται μόνο για τουσ οικιςμοφσ αλλά και τουσ 

οικιςτικοφσ υποδοχείσ για τουσ οποίουσ προτείνεται πολεοδόμθςθ ιτοι για τισ κακοριηόμενεσ 

Ρολεοδομικζσ Ενότθτεσ Ρ.Ε. 1, 2, 5, 6 και 7. 

Στθν ανάλυςθ που ακολουκεί παρατίκενται οι προτεινόμενοι όροι δόμθςθσ ανά Ρολεοδομικι 

Ενότθτα - Ρ.Ε.  ςφμφωνα και με το υφιςτάμενο κεςμικό πλαίςιο. 

 

Ρολεοδομικι Ενότθτα – Ρ.Ε. 1 "Καςτζλι" 

 

Θ υπ’ αρίκμ. 7853/4258/24-11-1994 Απόφαςθ Νομάρχθ (ΦΕΚ 1293/Δ/12-12-1994): 

 Ενζκρινε τθν τροποποίθςθ του ρυμοτομικοφ ςχεδίου Καςτελίου, Ν. Χανίων και τθν 

ανακεϊρθςθ όλων των οικοδομικϊν και ρυμοτομικϊν γραμμϊν: α) εντόσ τθσ 

περιοχισ εγκεκριμζνου ςχεδίου του 1949 (ΦΕΚ 109/Α) και β) εντόσ τθσ εγκεκριμζνθσ 

πολεδομικισ μελζτθσ του 1990 (ΦΕΚ 91/Δ). 

 Κακόριςε κοινωφελείσ χϊρουσ και κτίρια  

 Ενζκρινε τον πολεοδομικό κανονιςμό και τουσ όρουσ και περιοριςμοφσ δόμθςθσ ωσ 

εξισ: 

o «…ςτουσ οικοδομιςιμουσ χϊρουσ επιτρζπονται οι χριςεισ γθσ γενικισ 

κατοικίασ, όπωσ προςδιορίηονται από το άρκρο 3 23-2-87 Π.Δ/τοσ (ΦΕΚ 

166/Δ) 

o τουσ χϊρουσ με ςτοιχείο Ο.Σ. β επιτρζπονται οι χριςεισ του άρκρου 5 του ωσ 

άνω Π.Δ/τοσ)» 

 Κακόριςε όρουσ δόμθςθσ ωσ εξισ: 

 

Σομείσ Λ, Λα, Λβ  

o Ελάχιςτο πρόςωπο: 14 

o Ελάχιςτο εμβαδόν: 250.0000τ.μ. 

o Δ  Σομζα Λ: 0,8 

o Δ Σομζα Λα, Λβ: 0,7 

o Μζγιςτο επιτρεπόμενο φψοσ Σομζα Λ: 8,5μ. 

o Μζγιςτο επιτρεπόμενο φψοσ Σομζα Λα: 4μ. ςε ζνα όροφο  

o Μζγιςτο επιτρεπόμενο φψοσ Σομζα Λβ: 7.5μ. ςε δφο ορόφουσ 
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o Κατά παρζκκλιςθ κεωροφνται άρτια και οικοδομιςιμα τα οικόπεδα των: 

 προχφιςτάμενα τθσ 9-6-49: Ελάχιςτο πρόςωπο: 7μ., Ελάχιςτο 

εμβαδόν: 100τ.μ.  

 υφιςτάμενα τθσ 9-6-49 ζωσ 9-6-73, Ελάχιςτο πρόςωπο: 8μ., Ελάχιςτο 

εμβαδόν: 300τ.μ. 

Σομζασ ΛΛ 

o Ελάχιςτο πρόςωπο: 14  

o Ελάχιςτο εμβαδόν: 300.0000τ.μ. 

o Δ: 0,8 

o Μζγιςτο επιτρεπόμενο φψοσ Σομζα ΛΛ: 8,5μ. 

o Κατά παρζκκλιςθ κεωροφνται άρτια και οικοδομιςιμα τα οικόπεδα των: 

 προχφιςτάμενα τθσ 9-6-73:Ελάχιςτο πρόςωπο: 10μ., Ελάχιςτο 

εμβαδόν: 300τ.μ. 

Σομζασ ΛΛΛ 

o Ελάχιςτο πρόςωπο: 15  

o Ελάχιςτο εμβαδόν: 400.000τ.μ. 

o Δ: 0,8 

o Μζγιςτο επιτρεπόμενο φψοσ Σομζα ΛΛΛ: 11μ. 

o Μζγιςτο ποςοςτό κάλυψθσ: κατά ΓΟΚ/85 

 

Κατϋ εξαίρεςθ για τα Ο.Σ. εκπαίδευςθσ, Δθμαρχείου: 

o ποςοςτό κάλυψθσ 50% 

o Δ: 1,2 

 

Για τα Ο.Σ.ειδικϊν χριςεων (Μθτρόπολθσ) 

o ποςοςτό κάλυψθσ 40% 

o Δ: 0,6 

 

Στο πλαίςιο τθσ παροφςασ μελζτθσ ΓΡΣ προτείνονται: 

 Μζςοσ ΣΔ 0,8 και Ρυκνότθτα 26 ατόμων/Θα.  

(ειδικά για τθν μικρι εκτόσ ςχεδίου περιοχι εμβαδοφ των 70ςτρ. που προτείνεται να 

ενταχκεί ςτο ςχζδιο, δυτικά και ανατολικά του Ρλακουριανοφ προτείνεται ΜΣΔ 0,6) 

 Να υιοκετθκεί θ ιςχφουςα αρτιότθτα κατά τουσ κεςμοκετθμζνου τομείσ 
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 Ανακεϊρθςθ εγκεκριμζνου ρυμοτομικοφ ςχεδίου αμζςωσ με τθν ζγκριςθ του ΓΡΣ,  

που κα προβλζψει τθν εφαρμογι των παραπάνω. Μζχρι τθν ζγκριςθ τθσ 

πολεοδομικισ μελζτθσ ανακεϊρθςθσ να παραμζνουν οι ιςχφοντεσ όροι δόμθςθσ. 

 Οι δεςμεφςεισ ςτθ χριςθ γθσ να ιςχφςουν με τθν ζγκριςθ του ΓΡΣ  

 

Ρολεοδομικι Ενότθτα – Ρ.Ε. 2 "Αγ. Αντϊνιοσ" 

 

Ο Αγ. Αντϊνιοσ είναι οριοκετθμζνοσ οικιςμόσ με βάςθ τθν υπ’ αρίκμ. 5114/08-10-1990 

Απόφαςθ Νομάρχθ. Οι όροι δόμθςθσ ακολουκοφν τισ διατάξεισ του Ρ.Δ. τθσ 24-4/3-5-85 (ΦΕΚ 

181Δ). Θ αρτιότθτα κακορίςτθκε ςτα 500τ.μ. για το ςυνεκτικό τμιμα του οικιςμοφ και ςτα 

2.000τ.μ. για το διάςπαρτο ενϊ ο οικιςμόσ χαρακτθρίςτθκε ωσ περιαςτικόσ, αδιάφοροσ, 

ςτάςιμοσ, ςυνεκτικόσ, μικρόσ. 

Οι όροι δόμθςθσ του οικιςμοφ ακολουκοφν τισ διατάξεισ του άρκρου 5 του  Ρ.Δ. τθσ 24.4.1985 

(ΦΕΚ 181Δ). Ρζραν τθσ αρτιότθτασ ορίηουν: 

1. «…Μζγιςτο ποςοςτό κάλυψθσ των οικοπζδων ορίηεται ςε 70% τθσ επιφανείασ τουσ. 

2. υντελεςτι δόμθςθσ (Δ):  

 Επιτρζπεται θ ανζγερςθ κτιρίων με Δ που κλιμακϊνεται προοδευτικά και ανάλογα με τθν 

επιφάνεια του οικοπζδου ωσ εξισ:  

- για τα πρϊτα 100 τ.μ. επιφάνειασ του οικοπζδου, ο Δ ορίηεται ςε 1,60. 

- για τα επόμενα 100 τ.μ. επιφάνειασ του οικοπζδου, ο Δ ορίηεται ςε 0,80. 

- για τα επόμενα 100 τ.μ. επιφάνειασ του οικοπζδου, ο Δ ορίηεται ςε 0,60. 

- για το πζραν των 300 τ.μ. τμιμα επιφάνειασ του οικοπζδου, ο Δ ορίηεται ςε 0,40. Ο 

ςυνολικι επιφάνεια ορόφων ςτο οικόπεδο για κφρια και βοθκθτικά κτίρια δεν μπορεί 

να υπερβεί τα 400 τ.μ.. 

 Για οικόπεδα τουριςτικϊν εγκαταςτάςεων ι αμιγοφσ επαγγελματικισ χριςθσ ο Δ 

ορίηεται ωσ εξισ: 

- για το πζραν των 300 τ.μ. και μζχρι 2.000 τ.μ. τμιμα οικοπζδου, ο Δ ορίηεται ςε 0,60. 

- για το πζραν των 2.000 τ.μ. και μζχρι 4.000 τ.μ. τμιμα οικοπζδων, ο Δ ορίηεται ςε 

0,50. 

- για το πζραν των 4.000 τ.μ. τμιμα οικοπζδου, ο Δ ορίηεται ςε 0,40. 

Και ςτισ περιπτϊςεισ αυτζσ τα κτίρια ανεγείρονται χωρίσ περιοριςμό ςτθ ςυνολικι 

επιφάνεια ορόφων. Επίςθσ όπου εφαρμόηονται οι διατάξεισ τθσ περιπτ. γ  τθσ παρ. 1 του 

άρκρ. 6 του παρόντοσ, επιτρζπεται θ υπζρβαςι τθσ ςτο τελευταίο εδάφιο τθσ περιπτ. β  

τθσ παροφςασ παραγράφου, οριηομζνθσ ςυνολικισ επιφάνειασ ορόφων. 
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3.  φςτθμα δόμθςθσ. Σο κτίριο τοποκετείται ελεφκερα μζςα ςτο οικόπεδο. Οπου το κτίριο δεν 

εφάπτεται με τα πλάγια και πίςω όρια του οικοπζδου, αφινεται απόςταςθ τουλάχιςτον 

2,50 μ. Μζςα ςτθν απόςταςθ αυτι επιτρζπεται θ καταςκευι εξωςτϊν πλάτουσ μζχρι 1 μ. 

Θ απόςταςθ μεταξφ ανεξαρτιτων κτιρίων μζςα ςτο ίδιο οικόπεδο ορίηεται ςε 2,50 μ. 

τουλάχιςτον. 

4.   Μζγιςτο φψοσ κτιρίων: 

 Σο μζγιςτο φψοσ κτιρίων ορίηεται ςε 7,50 μ. Δφναται με απόφαςθ του Νομάρχθ να ορίηεται 

κατά περιοχζσ, αφξθςθ του παραπάνω μζγιςτου φψουσ μζχρι τα 8,50 μ. όταν ςυντρζχουν 

ειδικοί λόγοι που ςχετίηονται με τθ διατιρθςθ του τυχόν ιδιαίτερου χαρακτιρα του 

οικιςμοφ.  

 Σο μζγιςτο φψοσ κτιρίων ςε κάκε φψθ τουσ μετράται από τθν οριςτικι ςτάκμθ του 

εδάφουσ (φυςικοφ ι διαμορφωμζνου) με τθν επιφφλαξθ τθσ παρ. 1 του άρκρ. 17 του Ν. 

1577/85 (ΦΕΚ 210/Α). 

 ε περίπτωςθ επιβολισ ςτζγθσ με ειδικοφσ όρουσ δόμθςθσ που εγκρίνονται με απόφαςθ 

του Νομάρχθ, επιτρζπεται υπζρβαςθ του μζγιςτου φψουσ μζχρι 2.00 μ. 

 Σο ελάχιςτο φψοσ ορόφου ορίηεται ςε 2,40 μ…». 

 

Στο πλαίςιο τθσ παροφςασ μελζτθσ ΓΡΣ προτείνονται: 

 Μζςοσ ΣΔ  0,6 και Ρυκνότθτα 34 ατόμων/Θα.  

 Αρτιότθτα: 500τ.μ. για το ςυνεκτικό τμιμα του οικιςμοφ και ςτα 1.000τ.μ. για το 

διάςπαρτο 

 Εκπόνθςθ πολεοδομικισ μελζτθσ αμζςωσ με τθν ζγκριςθ του ΓΡΣ, που κα προβλζψει 

τθν εφαρμογι των παραπάνω 

 Οι δεςμεφςεισ ςτα νζα όρια αρτιότθτασ κα ιςχφςουν με τθν ζγκριςθ τθσ πολεοδομικισ 

μελζτθσ 

 Οι δεςμεφςεισ ςτθ χριςθ γθσ να ιςχφςουν με τθν ζγκριςθ του ΓΡΣ  

 Αναφορικά με τουσ υπόλοιπουσ όρουσ και περιοριςμοφσ δόμθςθσ (φψθ, αρικμόσ 

ορόφων, κάλυψθ κλπ) κα προςδιοριςτοφν από τθν πολεοδομικι μελζτθ.  

 

Ρολεοδομικι Ενότθτα – Ρ.Ε. 3 "Επεκτάςεισ Καςτελίου (Ι)" 

 

Για τθν περιοχι επζκταςθσ (Ι) ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ μελζτθσ ΓΡΣ προτείνονται: 

 Μζςοσ ΣΔ  0,6  

 Αρτιότθτα: 500-800 τ.μ.   



ΓΕΝΙΚΟ ΡΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΘΜΟΥ ΚΙΣΑΜΟΥ (Δ.Ε. Κιςάμου, Δ.Ε. Μθκφμνθσ) 

197 
 

 Εκπόνθςθ πολεοδομικισ μελζτθσ αμζςωσ με τθν ζγκριςθ του ΓΡΣ,  που κα προβλζψει 

τθν εφαρμογι των παραπάνω. Μζχρι τθν ζγκριςθ τθσ νζασ πολεοδομικισ μελζτθσ να 

παραμζνουν οι ιςχφοντεσ όροι δόμθςθσ. 

 Οι δεςμεφςεισ ςτθ χριςθ γθσ να ιςχφςουν με τθν ζγκριςθ του ΓΡΣ  

 Τα νζα όρια αρτιότθτασ να ιςχφςουν με τθν ζγκριςθ τθσ πολεοδομικισ μελζτθσ 

 Αναφορικά με τουσ υπόλοιπουσ όρουσ και περιοριςμοφσ δόμθςθσ (φψθ, αρικμόσ 

ορόφων, κάλυψθ κλπ) κα προςδιοριςτοφν από τθν πολεοδομικι μελζτθ.  

 

Ρολεοδομικι Ενότθτα – Ρ.Ε. 4 "Επεκτάςεισ Καςτελίου (ΙΙ)" 

 

Για τθν περιοχι επζκταςθσ ΙΙ, ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ μελζτθσ ΓΡΣ προτείνονται: 

 Μζςοσ ΣΔ  0,8  

 Αρτιότθτα: 500τ.μ.   

 Θ εκπόνθςθ πολεοδομικισ μελζτθσ αμζςωσ με τθν ζγκριςθ του ΓΡΣ,  που κα 

προβλζψει τθν εφαρμογι των παραπάνω. Μζχρι τθν ζγκριςθ τθσ νζασ πολεοδομικισ 

μελζτθσ ςτθν περιοχι να παραμζνουν οι ιςχφοντεσ όροι δόμθςθσ. 

 Οι δεςμεφςεισ ςτθ χριςθ γθσ να ιςχφςουν με τθν ζγκριςθ του ΓΡΣ  

 Τα νζα όρια αρτιότθτασ να ιςχφςουν με τθν ζγκριςθ τθσ πολεοδομικισ μελζτθσ 

 Αναφορικά με τουσ υπόλοιπουσ όρουσ και περιοριςμοφσ δόμθςθσ (φψθ, αρικμόσ 

ορόφων, κάλυψθ κλπ) κα προςδιοριςτοφν από τθν πολεοδομικι μελζτθ. 

 

Οι περιοχζσ επζκταςθσ Ι και ΙΙ κακϊσ και θ πολεοδόμθςθ του Αγ. Αντωνίου κα πρζπει να 

ρυκμιςτοφν πολεοδομικά με ενιαία διοικθτικι πράξθ . 

 

Ρολεοδομικι Ενότθτα – Ρ.Ε. 5 "Ρλάτανοσ" 

 

Ο Ρλάτανοσ είναι οριοκετθμζνοσ οικιςμόσ με βάςθ τθν υπ’ αρίκμ. 7157/02-02-1988 Απόφαςθ 

Νομάρχθ. Οι όροι δόμθςθσ ακολουκοφν τισ διατάξεισ του Ρ.Δ. τθσ 24-4/3-5-85 (ΦΕΚ 181Δ). Θ 

αρτιότθτα κακορίςτθκε ςτα 500τ.μ. για το ςυνεκτικό τμιμα του οικιςμοφ και ςτα 1.500τ.μ. για 

το διάςπαρτο. 

Οι όροι δόμθςθσ του οικιςμοφ ακολουκοφν τισ διατάξεισ του άρκρου 5 του  Ρ.Δ. τθσ 24.4.1985 

(ΦΕΚ 181Δ). Ρζραν τθσ αρτιότθτασ ορίηουν: 

3. «…Μζγιςτο ποςοςτό κάλυψθσ των οικοπζδων ορίηεται ςε 70% τθσ επιφανείασ τουσ. 

4. υντελεςτι δόμθςθσ (Δ):  
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 Επιτρζπεται θ ανζγερςθ κτιρίων με Δ που κλιμακϊνεται προοδευτικά και ανάλογα με τθν 

επιφάνεια του οικοπζδου ωσ εξισ:  

- για τα πρϊτα 100 τ.μ. επιφάνειασ του οικοπζδου, ο Δ ορίηεται ςε 1,60. 

- για τα επόμενα 100 τ.μ. επιφάνειασ του οικοπζδου, ο Δ ορίηεται ςε 0,80. 

- για τα επόμενα 100 τ.μ. επιφάνειασ του οικοπζδου, ο Δ ορίηεται ςε 0,60. 

- για το πζραν των 300 τ.μ. τμιμα επιφάνειασ του οικοπζδου, ο Δ ορίηεται ςε 0,40. Ο 

ςυνολικι επιφάνεια ορόφων ςτο οικόπεδο για κφρια και βοθκθτικά κτίρια δεν μπορεί 

να υπερβεί τα 400 τ.μ.. 

 Για οικόπεδα τουριςτικϊν εγκαταςτάςεων ι αμιγοφσ επαγγελματικισ χριςθσ ο Δ 

ορίηεται ωσ εξισ: 

- για το πζραν των 300 τ.μ. και μζχρι 2.000 τ.μ. τμιμα οικοπζδου, ο Δ ορίηεται ςε 0,60. 

- για το πζραν των 2.000 τ.μ. και μζχρι 4.000 τ.μ. τμιμα οικοπζδων, ο Δ ορίηεται ςε 

0,50. 

- για το πζραν των 4.000 τ.μ. τμιμα οικοπζδου, ο Δ ορίηεται ςε 0,40. 

Και ςτισ περιπτϊςεισ αυτζσ τα κτίρια ανεγείρονται χωρίσ περιοριςμό ςτθ ςυνολικι 

επιφάνεια ορόφων. Επίςθσ όπου εφαρμόηονται οι διατάξεισ τθσ περιπτ. γ  τθσ παρ. 1 του 

άρκρ. 6 του παρόντοσ, επιτρζπεται θ υπζρβαςι τθσ ςτο τελευταίο εδάφιο τθσ περιπτ. β  

τθσ παροφςασ παραγράφου, οριηομζνθσ ςυνολικισ επιφάνειασ ορόφων. 

3.  φςτθμα δόμθςθσ. Σο κτίριο τοποκετείται ελεφκερα μζςα ςτο οικόπεδο. Οπου το κτίριο δεν 

εφάπτεται με τα πλάγια και πίςω όρια του οικοπζδου, αφινεται απόςταςθ τουλάχιςτον 

2,50 μ. Μζςα ςτθν απόςταςθ αυτι επιτρζπεται θ καταςκευι εξωςτϊν πλάτουσ μζχρι 1 μ. 

Θ απόςταςθ μεταξφ ανεξαρτιτων κτιρίων μζςα ςτο ίδιο οικόπεδο ορίηεται ςε 2,50 μ. 

τουλάχιςτον. 

4.   Μζγιςτο φψοσ κτιρίων: 

 Σο μζγιςτο φψοσ κτιρίων ορίηεται ςε 7,50 μ. Δφναται με απόφαςθ του Νομάρχθ να ορίηεται 

κατά περιοχζσ, αφξθςθ του παραπάνω μζγιςτου φψουσ μζχρι τα 8,50 μ. όταν ςυντρζχουν 

ειδικοί λόγοι που ςχετίηονται με τθ διατιρθςθ του τυχόν ιδιαίτερου χαρακτιρα του 

οικιςμοφ.  

 Σο μζγιςτο φψοσ κτιρίων ςε κάκε φψθ τουσ μετράται από τθν οριςτικι ςτάκμθ του 

εδάφουσ (φυςικοφ ι διαμορφωμζνου) με τθν επιφφλαξθ τθσ παρ. 1 του άρκρ. 17 του Ν. 

1577/85 (ΦΕΚ 210/Α). 

 ε περίπτωςθ επιβολισ ςτζγθσ με ειδικοφσ όρουσ δόμθςθσ που εγκρίνονται με απόφαςθ 

του Νομάρχθ, επιτρζπεται υπζρβαςθ του μζγιςτου φψουσ μζχρι 2.00 μ. 

 Σο ελάχιςτο φψοσ ορόφου ορίηεται ςε 2,40 μ…». 
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Στο πλαίςιο τθσ παροφςασ μελζτθσ ΓΡΣ προτείνονται: 

 Μζςοσ ΣΔ 0,60 για το ςυνεκτικό τμιμα του οικιςμοφ και 0,40 για το διάςπαρτο  και 

μζςθ πυκνότθτα 27άτομα/Θα για το ςυνεκτικό τμιμα του οικιςμοφ και 9 άτομα/Θα 

για το διάςπαρτο.  

 Αρτιότθτα: 500τ.μ. για το ςυνεκτικό τμιμα του οικιςμοφ και ςτα 1.000τ.μ. για το 

διάςπαρτο 

 Αναφορικά με τουσ υπόλοιπουσ όρουσ και περιοριςμοφσ δόμθςθσ (φψθ, αρικμόσ 

ορόφων, κάλυψθ κλπ) κα προςδιοριςτοφν από τθν πολεοδομικι μελζτθ.  

 Λςχφουν και τθροφνται με αυςτθρότθτα οι ειδικοί όροι δόμθςθσ για τα μορφολογικά – 

αρχιτεκτονικά ςτοιχεία και ζλεγχοσ από Αρχαιολογία και  ΕΡΑΕ. 

 Εκπόνθςθ πολεοδομικισ μελζτθσ αμζςωσ με τθν ζγκριςθ του ΓΡΣ, που κα προβλζψει 

τθν εφαρμογι των παραπάνω. Μζχρι τθν ζγκριςθ τθσ νζασ πολεοδομικισ μελζτθσ να 

παραμζνουν οι ιςχφοντεσ όροι δόμθςθσ..  

 Οι δεςμεφςεισ ςτθ χριςθ γθσ να ιςχφςουν με τθν ζγκριςθ του ΓΡΣ  

 Τα νζα όρια αρτιότθτασ να ιςχφςουν με τθν ζγκριςθ τθσ πολεοδομικισ μελζτθσ 

 

Ρολεοδομικι Ενότθτα – Ρ.Ε. 6 "Καρφαλϊνασ" 

 

Στο πλαίςιο τθσ παροφςασ μελζτθσ προτείνονται: 

 Μζςοσ ΣΔ  0,8 και μζςθ πυκνότθτα 10 άτομα/Θα 

 Αρτιότθτα: 300τ.μ. για το ςυνεκτικό τμιμα του οικιςμοφ και ςτα 1.000τ.μ. για το 

διάςπαρτο 

 Εκπόνθςθ πολεοδομικισ μελζτθσ αμζςωσ με τθν ζγκριςθ του ΓΡΣ, που κα προβλζψει 

τθν εφαρμογι των παραπάνω 

 Οι δεςμεφςεισ ςτα νζα όρια αρτιότθτασ κα ιςχφςουν με τθν ζγκριςθ τθσ πολεοδομικισ 

μελζτθσ 

 Οι δεςμεφςεισ ςτθ χριςθ γθσ να ιςχφςουν με τθν ζγκριςθ του ΓΡΣ  

 Αναφορικά με τουσ υπόλοιπουσ όρουσ και περιοριςμοφσ δόμθςθσ (φψθ, αρικμόσ 

ορόφων, κάλυψθ κλπ) κα προςδιοριςτοφν από τθν πολεοδομικι μελζτθ.  

 

Ρολεοδομικι Ενότθτα – Ρ.Ε. 7 "Νωπιγεια" 

 

Στο πλαίςιο τθσ παροφςασ μελζτθσ προτείνονται: 

 Μζςοσ ΣΔ  0,8 και μζςθ πυκνότθτα 5 άτομα/Θα 
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 Αρτιότθτα: 500τ.μ. για το ςυνεκτικό τμιμα του οικιςμοφ και ςτα 1.000τ.μ. για το 

διάςπαρτο 

 Εκπόνθςθ πολεοδομικισ μελζτθσ αμζςωσ με τθν ζγκριςθ του ΓΡΣ, που κα προβλζψει 

τθν εφαρμογι των παραπάνω 

 Οι δεςμεφςεισ ςτα νζα όρια αρτιότθτασ κα ιςχφςουν με τθν ζγκριςθ τθσ πολεοδομικισ 

μελζτθσ 

 Οι δεςμεφςεισ ςτθ χριςθ γθσ να ιςχφςουν με τθν ζγκριςθ του ΓΡΣ  

 Αναφορικά με τουσ υπόλοιπουσ όρουσ και περιοριςμοφσ δόμθςθσ (φψθ, αρικμόσ 

ορόφων, κάλυψθ κλπ) κα προςδιοριςτοφν από τθν πολεοδομικι μελζτθ.  

 

Ρολεοδομικι Ενότθτα – Ρ.Ε. 8α και 8β "Νζοσ οικιςτικόσ υποδοχζασ" 

 
Στο πλαίςιο τθσ παροφςασ μελζτθσ προτείνονται: 

 Μζςοσ ΣΔ  0,8  

 Κατϊτατο όριο κατάτμθςθσ & αρτιότθτασ: 4 ςτρζμματα.  

 Για τισ τουριςτικζσ εγκαταςτάςεισ όριο αρτιότθτασ τα 10 ςτρζμματα. 

 Μζχρι να γίνουν μελζτεσ οριοκζτθςθσ τυχόν διερχόμενων ρεμάτων απαγορεφεται θ 

δόμθςθ ςε ηϊνθ μικρότερθ των 20 μ. από τθν κάκε πλευρά του ρζματοσ και των 

εκβολϊν του.  

 Θ διάςπαςθ του όγκου ςτισ κατοικίεσ κα γίνεται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ εκτόσ 

ςχεδίου δόμθςθσ 

 

Τζλοσ, για το ςφνολο των υπόλοιπων οικιςμϊν, προτείνονται τα εξισ: 

 για όλουσ τουσ οριοκετθμζνουσ οικιςμοφσ να ιςχφςουν οι κακοριςκζντεσ από το 

υφιςτάμενο κεςμικό πλαίςιο όροι και περιοριςμοί δόμθςισ κακϊσ και τα διατάγματα 

προςταςίασ για τουσ προτεινόμενουσ προσ κιρυξθ παραδοςιακοφσ οικιςμοφσ 

 οι δεςμεφςεισ ςτθ χριςθ γθσ να ιςχφςουν με τθν ζγκριςθ του ΓΡΣ. 

 

Ρίνακασ Ρ.3.2.2.1-1: Χριςεισ Γθσ, ΜΣΔ, Ρυκνότθτα Οίκθςθσ 

Ρ.Ε. ΡΕΙΟΧΘ 
ΜΕΣΟΣ 

ΣΔ 
ΡΥΚΝΟΤΘΤΑ 

ΟΙΚΘΣΘΣ 
ΧΘΣΕΙΣ 

ΓΘΣ 
ΘΕΣΜΙΚΟ ΡΛΑΙΣΙΟ 

1 
Καςτζλι  

(περιοχι υμοτομικοφ 
Σχεδίου) 

0,8 26 
Γενικι Κατοικία 

Ρολεοδομικό Κζντρο 
Τουριςμόσ - Αναψυχι 

Άρκρα 3, 4, 8 Ρ.Δ. 23.2.1987 
(ΦΕΚ 166Δ) 

2 
Αγ. Αντϊνιοσ 

(οικιςμόσ προσ πολεοδόμθςθ) 
0,6 34 Γενικι Κατοικία 

Άρκρο 3, Ρ.Δ. 23.2.1987 
(ΦΕΚ 166Δ) 

3 ΕΡΕΚΤ. Λ Καςτελίου 0,6 - Τουριςμόσ - Αναψυχι 
Άρκρο 8, Ρ.Δ. 23.2.1987 

(ΦΕΚ 166Δ) 
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4 ΕΡΕΚΤ. ΛΛ Καςτελίου 0,8 - 

Μθ οχλοφςα 
βιομθχανία-

βιοτεχνία-βιοτεχνικοφ 
και βιομθχανικοφ 

πάρκου-ΒΛΡΑ-ΒΛΟΡΑ 
προσ εξυγίανςθ 

Άρκρο 5, Ρ.Δ. 23.2.1987 
(ΦΕΚ 166Δ) 

5 
Ρλάτανοσ 

(οικιςμόσ προσ πολεοδόμθςθ) 
0,6 0,4 27 9 Γενικι Κατοικία 1 

Άρκρο 3, Ρ.Δ. 23.2.1987 με 
περιοριςμοφσ 

6 
Καρφαλϊνασ (οικιςμόσ προσ 

πολεοδόμθςθ) 
0,8 10 Γενικι Κατοικία  

Άρκρο 3, Ρ.Δ. 23.2.1987 
(ΦΕΚ 166Δ) 

7 
Νωπιγεια (οικιςμόσ προσ 

πολεοδόμθςθ) 
0,8 5 Γενικι Κατοικία 

Άρκρο 3, Ρ.Δ. 23.2.1987 
(ΦΕΚ 166Δ) 

8 

ΕΡΕΚΤ. Λ  
(μεταξφ Καρφαλϊνα και 

Νωπθγείων) 
  Τουριςμόσ - Αναψυχι 

Άρκρο 8, Ρ.Δ. 23.2.1987 
(ΦΕΚ 166Δ) 

ΕΡΕΚΤ. ΛΛ 
(μεταξφ Καρφαλϊνα και 

Νωπθγείων) 
  Τουριςμόσ - Αναψυχι  

Άρκρο 8, Ρ.Δ. 23.2.1987 
(ΦΕΚ 166Δ) 
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Ρ.3.3 ΗΩΝΕΣ ΚΙΝΘΤΩΝ – ΡΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΜΘΧΑΝΙΣΜΩΝ  

 
Με δεδομζνθ τθν φπαρξθ του περιπατθτικοφ μονοπατιοφ Ε4 το οποίο διαςχίηει το ςφνολο τθσ 

Ενότθτασ 8 όπωσ αυτι κακορίηεται από τισ Ενότθτεσ τοπίου τθσ Ανακεϊρθςθσ του 

Ρεριφερειακοφ Χωροταξικοφ Ρλαιςίου τθσ Ρεριφζρειασ Κριτθσ (ΦΕΚ 260/ΑΑΡ/2017) και το 

οποίο με αφετθρία το Καςτζλι περιλαμβάνει πολυπλθκείσ κζςεισ κθρυγμζνων αρχαιολογικϊν 

χϊρων όπωσ τθν ίδια τθν πόλθ, το Ελαφονιςι, τθ Νθςίδα Γραμβοφςα, τθν αρχαία 

Ρολυρρινια, τθν αρχαία Φαλάςαρνα κλπ, αλλά και τισ προτεινόμενεσ από τθν παροφςα 

αξιόλογεσ γραφικζσ - διαδρομζσ, προτείνεται:   

 να γίνουν παρεμβάςεισ αναβάκμιςθσ – ανάδειξθσ των όψεων αλλά και των τυχόν 

ελεφκερων κοινόχρθςτων χϊρων, 

 να αναμορφωκοφν οι όψεισ καταςτθμάτων ι και ο υπαίκριοσ εξοπλιςμόσ τουσ με 

επιλεγμζνα υλικά ι και χρϊμα κακϊσ και να υπάρχει ενιαίοσ λογότυποσ και τφποσ 

επιγραφϊν ςτα καταςτιματα. 

 

Οι προτεινόμενοι για κιρυξθ παραδοςιακοί οικιςμοί: Ρολυρρινια, Καλυβιανι, Κάτω 

Ραλαιόκαςτρο, Αηογυράσ, Καβοφςι, Ριπεριανά, Λουςακιζσ, Βλαςιανά, Σταυρουλιανά, 

Ηαχαριανά, Φτερόλακκα, Γαλουβάσ, Γρθγοριανά, Καλάκενεσ, Τςικαλαριά, Δραπανιάσ, Άνω 

Δραπανιάσ, όκκα, Κερά ςτουσ οποίουσ εντοπίηεται ςθμαντικότατο πολιτιςτικό απόκεμα 

χριηουν ενιςχφςεωσ προκειμζνου να διευκολυνκεί θ ανάδειξθ και αναβάκμιςθ τόςο των 

κτιρίων όςο και των ελεφκερων κοινόχρθςτων χϊρων τουσ.  

 

Με αυτό το ςκεπτικό, προτείνεται ο προςδιοριςμόσ Ηωνϊν Ειδικισ Ενίςχυςθσ (Η.Ε.Ε.):  

 κατά μικοσ και εκατζρωκεν του  μονοπατιοφ Ε4 εντόσ των οικιςμϊν,  

 ςτθ Χερςόνθςο Γραμβοφςασ με απϊτερο ςκοπό τθ διερεφνθςθ χωροκζτθςθσ Κζντρου 

Υποδοχισ επιςκεπτϊν, περιπατθτϊν τθσ ςυγκεκριμζνθσ περιοχισ ιδιαίτερου φυςικοφ 

κάλλουσ. Το ςυγκεκριμζνο κζντρο κα μποροφςα να φιλοξενεί δραςτθριότθτεσ 

προβολισ, παρατθρθτθρίου, προςωρινισ διαμονισ/φιλοξενίασ, μουςειακό χϊρου, 

ενθμερωτικό κιόςκι (info kiosk) 

 πζριξ των προτεινόμενων προσ κιρυξθ ωσ παραδοςιακϊν οικιςμϊν 

 περιμετρικά των προτεινόμενων προσ ανάπλαςθ περιοχϊν: εμπορικοφ κζντρου τθσ 

Κιςςάμου και των οικιςμϊν: Λουςακιζσ, Ρολλυρινια, Καλυβιανι, Καλάκενεσ, όκκα, 

Κερά, Δραπανιάσ. 

 

Σφμφωνα με το άρκρο 22 του Ν. 2508 (ΦΕΚ 124 Δ/13-06-97) προβλζπεται: 
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 «…1. «Ηϊνεσ ειδικισ ενίςχυςθσ (Η.Ε.Ε) κακορίηονται ςε πολεοδομοφμενεσ περιοχζσ 

 που ορίηονται για το ςκοπό αυτό από Γ.Π.. ι .Χ.Ο.Ο.Α.Π. και ςε περιοχζσ με ιδθ 

 εγκεκριμζνο πολεοδομικό ςχζδιο ι περιοχζσ οριοκετθμζνων οικιςμϊν 

 προχφιςτάμενων του ζτουσ 1923, με ςκοπό τθν αναμόρφωςθ, τθν ανάπλαςθ ι τθν 

 ανάπτυξι τουσ. Οι ηϊνεσ αυτζσ κακορίηονται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται 

 με πρόταςθ του Τπουργοφ Περιβάλλοντοσ, Χωροταξίασ και Δθμόςιων Ζργων, μετά 

 από ςχετικι ενθμζρωςθ ι πρόταςθ του οικείου Διμου ι κοινότθτασ. Ο κακοριςμόσ 

 αυτόσ μπορεί να γίνει και με τθν πολεοδομικι μελζτθ». 

 2. Με το προεδρικό διάταγμα με το οποίο κακορίηεται Η.Ε.Ε. μπορεί να ορίηεται για 

 τθ ηϊνθ αυτι ςυντελεςτισ δόμθςθσ μεγαλφτεροσ από τον προβλεπόμενο ςτθν 

 πολεοδομικι ενότθτα, ανάλογα με τθ χριςθ του κτιρίου, χωρίσ όμωσ υπζρβαςθ των 

 ανϊτατων ορίων που προβλζπονται ςτο άρκρο 18 παρ. 1 του παρόντοσ νόμου. Αν θ 

 Η.Ε.Ε. κακορίηεται με τθν πολεοδομικι μελζτθ, ο αυξθμζνοσ αυτόσ ςυντελεςτισ 

 δόμθςθσ ορίηεται με τθ μελζτθ αυτι. ε περίπτωςθ αυξθμζνου ςυντελεςτι κατά τθν 

 παροφςα παράγραφο, εφαρμόηονται τα αναφερόμενα ςτα τζταρτο και πζμπτο 

 εδάφιο τθσ παρ. 2 του άρκρου 18 του παρόντοσ. 

 3. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται κατά τθ διαδικαςία τθσ παρ. 1, μπορεί να 

 προβλζπονται ειδικότερα μζτρα οικονομικισ ενίςχυςθσ που ιςχφουν ςτθν 

 κακοριηόμενθ ηϊνθ, όπωσ επιδότθςθ ςτεγαςτικϊν δανείων, οικονομικι ενίςχυςθ 

 του οικείου οργανιςμοφ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ ι άλλου αρμόδιου φορζα για τθν 

 εκτζλεςθ των βαςικϊν ζργων ςτουσ κοινόχρθςτουσ χϊρουσ, κακϊσ και ζργων 

 ανάπλαςθσ ι οικιςτικισ ανάπτυξθσ, επιδότθςθ ςυμβάςεων που ςυνάπτει ο 

 οργανιςμόσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ ι άλλοσ αρμόδιοσ φορζασ με τρίτουσ για τθν 

 εκτζλεςθ των παραπάνω ζργων και κακορίηονται οι προχποκζςεισ εφαρμογισ των 

 μζτρων αυτϊν. Σα μζτρα αυτά μπορεί να προβλζπονται και με το διάταγμα, με το 

 οποίο κακορίηεται θ Η.Ε.Ε. Αν μεταξφ των μζτρων περιλαμβάνεται θ επιδότθςθ 

 δανείων, το διάταγμα εκδίδεται με πρόταςθ και του Τπουργοφ Εκνικισ 

 Οικονομίασ…». 
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Ρ.3.4 ΔΙΚΤΥΑ ΑΣΤΙΚΘΣ ΥΡΟΔΟΜΘΣ12 

 

Ρ.3.4.1 Μεταφορικό δίκτυο - Κυκλοφορία 

 

Αναφορικά με το μεταφορικό δίκτυο ςε επίπεδο οικιςμϊν, ωσ ςθμαντικότερο 

προγραμματιηόμενο ζργο επιςθμαίνεται ο παρακαμπτιριοσ άξονασ του Καςτελίου και τα 

ςυνοδά αυτοφ ζργα. Θ οδόσ εκκινά από το πζρασ του Β.Ο.Α.Κ. ςτθν περιοχι Αγ. Αντωνίου, 

όπου προβλζπεται ανιςόπεδοσ κόμβοσ για τθ ςφνδεςι τθσ με τθν πόλθ τθσ Κιςάμου και τθν 

Ρ.Ε.Ο. 90. Ακολοφκωσ θ οδόσ κινείται νότια του Σ.Ρ. Κιςάμου και αφοφ το παρακάμψει 

καταλιγει ςε ιςόπεδο κόμβο με τον επαρχιακό δρόμο Κίςαμοσ – Γραμβοφςα – Ρλάτανοσ, 

βορειοδυτικά τθσ πόλθσ τθσ Κιςάμου, ςτθν περιοχι Μαφρου Μϊλου. Θ οδόσ επί μικουσ 500 

m τοποκετείται εντόσ Σιραγγασ. 

Επιπλζον, ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ μελζτθσ προτείνονται τα εξισ νζα ζργα ςε επίπεδο 

οικιςμϊν: 

 Βελτίωςθ του περιφερειακοφ άξονα Κιςςάμου 

 Ρεηοδρόμθςθ τμιματοσ του παραλιακοφ μετϊπου Μθκφμνθσ  

 

Ρ.3.4.2 Δίκτυα φδρευςθσ – άρδευςθσ 

 

Αναφορικά με τα προτεινόμενα δίκτυα φδρευςθσ και αξιολογϊντασ τον επιχειρθςιακό 

ςχεδιαςμό του Διμου, προτείνεται θ ολοκλιρωςθ μελετϊν του Ζργου «Επζκταςθ – 

Αναβάκμιςθ φδρευςθσ τθσ τουριςτικισ περιοχισ Χανιά – Κολυμπάρι – Κίςαμοσ», ςε 

ςυνεργαςία με τουσ άλλουσ Διμουσ του βόρειου άξονα Ρεριφ. Ενότθτασ Χανίων (Χανίων και 

Ρλατανιά). 

Ραράλλθλα, προτείνεται θ ενίςχυςθ τθσ φδρευςθσ των ελειμματικϊν περιοχϊν δυτικά 

(Ρλάτανοσ – Γραμβοφςα – Φαλάςςαρνα), με τθ διάνοιξθ νζων γεωτριςεων, ζπειτα από 

υδρογεωλογικι μελζτθ - ζρευνα και ολοκλιρωςθ των απαιτοφμενων μελετϊν για ζνταξθ ςτο 

ΕΣΡΑ τθσ Λιμνοδεξαμενισ ςτθν περιοχι Λειβαδίων (Φαλάςςαρνα). 

 

Αναφορικά με τα προτεινόμενα δίκτυα άρδευςθσ και αξιολογϊντασ τον επιχειρθςιακό 

ςχεδιαςμό του Διμου, προτείνεται θ ενίςχυςθ των ελειμματικϊν περιοχϊν δυτικά 

(Ρλάτανοσ– Γραμβοφςα–Σφθνάρι), με τθν ζνταξθ ςτο ΕΣΡΑ και τθσ Λιμνοδεξαμενισ 

Σφθναρίου. Ιδθ ο Διμοσ Κιςάμου ζχει εντάξει ςτο Ρρόγραμμα : «Αγροτικι Ανάπτυξθ τθσ 

                                                 
12

 Αναφορικά με τα Δίκτυα Αςτικϊν Υποδομϊν, παρατίκεται λεπτομερισ ανάλυςθ ςτο Ραράρτθμα του παρόντοσ 
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Ελλάδασ 2007-2013» του ΥΡ.Α.Α.&Τ. και καταςκευάηει τα ζργα Βελτίωςθσ – Ενίςχυςθσ 

Άρδευςθσ Σφθναρίου, με Αξιοποίθςθ Χειμερινϊν Απορροϊν. Σκοπόσ των ζργων είναι θ 

αξιοποίθςθ των επιφανειακϊν απορροϊν υδρολογικισ λεκάνθσ, θ οποία εκτείνεται νότια του 

Σφθναρίου, για τθν ενίςχυςθ, κατά τθν αρδευτικι περίοδο, των αρδεφςεων ςτο εκεί 

υφιςτάμενο ςυλλογικό αρδευτικό δίκτυο, κακϊσ και ςε τοπικά ςυςτιματα άρδευςθσ ςτθν 

υψθλι περιοχι περιμετρικά του οικιςμοφ Άνω Σφθνάρι. Μελλοντικά, προβλζπεται θ 

μεταφορά τθσ περίςςιασ νεροφ, κατά τθ χειμερινι περίοδο, ςτθν περιοχι Ρλατάνου, για τθν 

ενίςχυςθ του εκεί ςυλλογικοφ αρδευτικοφ δικτφου, το οποίο αρδεφει ελλειμματικά κυρίωσ 

καλλιζργειεσ υπό κάλυψθ (κερμοκιπια). 

 

Ρ.3.4.3 Δίκτυα αποχζτευςθσ 

 

Αναφορικά με τα προτεινόμενα δίκτυα αποχζτευςθσ προτείνεται θ ολοκλιρωςθ των ζργων 

Συλλογισ, Μεταφοράσ, Επεξεργαςίασ και Διάκεςθσ Λυμάτων ςτο ςφνολο των οικιςμϊν. 

 

Ρ.3.4.4 Διάκεςθ απορριμμάτων 

 

Θ διαχείριςθ των απορριμμάτων (ςτερεά απόβλθτα) ςτθν περιοχι μελζτθσ γίνεται από τον 

Διμο Κιςάμου. Τελικόσ αποδζκτθσ των ςτερεϊν αποβλιτων ολόκλθρου του Διμου Κιςάμου 

είναι το Εργοςτάςιο Μθχανικισ Διαλογισ και Κομποςτοποίθςθσ και ο Χϊροσ Υγειονομικισ 

Ταφισ Υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Υ.), ςτθν Κορακιά τθσ Δ.Ε. Ακρωτθρίου, Διμου Χανίων. 

Βάςει του επιχειρθςιακοφ ςχεδιαςμοφ του Διμου προτείνεται δθμιουργία Σ.Μ.Α. πλθςίον του 

υφιςτάμενου ΒΛΟΚΑ. 
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Ρ.3.5 ΥΡΟΔΟΜΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

 

Οι υποδομζσ αςφάλειασ – προςταςίασ αφοροφν ςτισ περιπτϊςεισ πυρκαγιάσ, πλθμμυρϊν και 

ςειςμϊν και ςυναρτϊνται με τθν οργάνωςθ των πυροςβεςτικϊν υπθρεςιϊν, τθν πυκνότθτα 

και κατάςταςθ των υδροςτομίων, τθ διευκζτθςθ ρεμάτων και τθν φπαρξθ δικτφου ομβρίων, 

κακϊσ και τθν φπαρξθ χϊρων κατάλλθλων για τθ ςυγκζντρωςθ πλθκυςμοφ ςτισ περιπτϊςεισ 

ςειςμϊν ι πυρκαγιϊν. Στο πλαίςιο αυτοφ του κεφαλαίου αντιμετωπίηεται θ οργάνωςθ και θ 

κατανομι δικτφου χϊρων ςυγκζντρωςθσ πλθκυςμοφ ςε περιπτϊςεισ ζκτακτθσ ανάγκθσ, θ 

πρόβλεψθ δικτφου κρουνϊν πυρόςβεςθσ και θ προςπελαςιμότθτα οχθμάτων πυροςβεςτικισ 

εντόσ των οικιςμϊν. 

 

Ππωσ ζχει ιδθ αναφερκεί, ςτο ςφνολο ςχεδόν τθσ Δθμοτικισ Ενότθτασ Μθκφμνθσ, δεν 

υπάρχουν υποδομζσ αςφάλειασ, όπωσ π.χ. προεπιλεγμζνοι χϊροι εγκατάςταςθσ ςκθνϊν μετά 

από ζνα φυςικό καταςτροφικό γεγονόσ, κακ’ ότι υπάρχουν πάρα πολλοί ελεφκεροι χϊροι που 

μποροφν, ςε περίπτωςθ ανάγκθσ, να χρθςιμοποιθκοφν για το ςκοπό αυτόν. Με το ΓΡΣ, 

προτείνεται ςε όλουσ τουσ υφιςτάμενουσ οικιςτικοφσ υποδοχείσ θ κάλυψθ των αναγκϊν ςε 

χϊρουσ ςυγκζντρωςθσ ςε περιπτϊςεισ ζκτακτθσ ανάγκθσ (ςχολεία, δθμόςιεσ υπθρεςίεσ, 

πολιτιςτικοί χϊροι κλπ). 

 

Αναφορικά με τουσ χϊρουσ ςυγκζντρωςθσ πλθκυςμοφ ςε περιπτϊςεισ εκτάκτων αναγκϊν θ 

προςζγγιςθ γίνεται κυρίωσ με βάςθ τα πρότυπα – προδιαγραφζσ κακϊσ δεν υπάρχει 

πρόςφατθ εμπειρία μεγάλθσ ςειςμικισ δραςτθριότθτασ. Σφμφωνα με τα πρότυπα – 

προδιαγραφζσ οι κατάλλθλοι χϊροι για ςυγκζντρωςθ πλθκυςμοφ προςδιορίηονται με βάςθ 

τα χαρακτθριςτικά του ίδιου του χϊρου και τα χαρακτθριςτικά ςχετικισ κζςθσ του μζςα 

ςτουσ οικιςμοφσ. Ωσ προσ τα χαρακτθριςτικά του ίδιου χϊρου προβλζπεται: 

- Για τουσ υπαίκρουσ χϊρουσ 1.000–2.000 τ.μ. (πλατείεσ) για τοπικι εξυπθρζτθςθ και 

10.000–20.000 τ.μ. (πάρκα–γιπεδα) για εξυπθρζτθςθ ςε επίπεδο οικιςμοφ. 

- Για τουσ ςτεγαςμζνουσ χϊρουσ διαςφάλιςθ θλεκτρομθχανολογικϊν εγκαταςτάςεων, 

ςυςτθμάτων επικοινωνιϊν και χϊρων υγιεινισ (ςχολεία, ακλθτικζσ εγκαταςτάςεισ). 

 

Ωσ προσ τθ ςχετικι τουσ κζςθ ςτουσ οικιςμοφσ, οι χϊροι πρζπει να είναι άμεςα 

προςπελάςιμοι από το οδικό δίκτυο, να διαςφαλίηεται ομοιόμορφθ εξυπθρζτθςθ όλων των 

κατοικιϊν, να μθν υπάρχει μεγάλθ πυκνότθτα δόμθςθσ (αςφάλεια ελεφκερων χϊρων κοντά 

ςε ηϊνεσ με πυκνά κτίρια) και να διαςφαλίηονται οι δυνατότθτεσ παροχισ περίκαλψθσ ςτισ 
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πικανζσ περιπτϊςεισ ζκτακτθσ ανάγκθσ. Ο κακοριςμόσ των χϊρων ςυγκζντρωςθσ κοινοφ, το 

αναγκαίο δίκτυο κρουνϊν και θ διαςφάλιςθ τθσ προςπελαςιμότθτασ πυροςβεςτικϊν 

οχθμάτων εντόσ των οικιςμϊν κα αντιμετωπιςτοφν κατά τθ διαδικαςία εκπόνθςθσ των 

πολεοδομικϊν μελετϊν που ακολουκοφν το ΓΡΣ. 

 

Αναλυτικότερα για τθν καλφτερθ εξυπθρζτθςθ του πλθκυςμοφ ςε περίπτωςθ ζκτακτθσ 

ανάγκθσ (ςειςμοφ πυρκαγιάσ κλπ), προτείνονται οι εξισ χϊροι ςυγκζντρωςθσ/καταφυγισ : 

 Για το ςφνολο των οικιςμϊν: οι χϊροι ακλοπαιδιϊν, οι αυλζσ των ςχολείων (με τθν 

προχπόκεςθ ότι ζχει ελεγχκεί θ ςτατικότθτα των κτιρίων), οι ελεφκεροι/κοινόχρθςτοι 

χϊροι (πλατείεσ) εφόςον υπάρχει ςε αυτοφσ θ δυνατότθτα παροχισ νεροφ και 

ρεφματοσ, οι υπαίκριοι χϊροι των πνευματικϊν κζντρων.  

 Ειδικά για το Καςτζλι, πζραν όςων προτείνονται για τουσ άλλουσ οικιςμοφσ, ωσ χϊροσ 

ςυγκζντρωςθσ ι/και καταυλιςμοφ προτείνεται το Κζντρο Υγείασ και οι υφιςτάμενοι 

ΚΧ όπωσ προςδιορίηονται και μζςα από τισ ιδθ κεςμοκετθμζνεσ πολεοδομικζσ 

μελζτεσ.  

 

Σε κάκε περίπτωςθ, ο προτεινόμενοσ ςχεδιαςμόσ κα πρζπει να γίνει με βάςθ τθν παραδοχι 

ότι ζνασ μζςοσ άνκρωποσ χρειάηεται πζντε λεπτά για να διανφςει μια απόςταςθ 250μ. Θ 

απόςταςθ αυτι είναι και θ μεγαλφτερθ που μπορεί να διανφςει κανείσ τθν ϊρα του ςειςμοφ, 

προκειμζνου να φτάςει ςε κάποιο ελεφκερο χϊρο με τισ λιγότερεσ δυνατζσ απϊλειεσ και τον 

αςφαλζςτερο τρόπο. 

 

Ραράλλθλα, ωσ εγκαταςτάςεισ ζκτακτθσ ανάγκθσ για τθν αποκικευςθ υλικϊν, ςκθνϊν, 

εφεδρικϊν θλεκτρομθχανολογικϊν εγκαταςτάςεων, εγκαταςτάςεων υγιεινισ κλπ, 

προτείνονται: το Κζντρο Υγείασ Κιςςάμου και τα Ρνευματικά Κζντρα (αίκουςεσ πολλαπλϊν 

χριςεων) τθσ Κιςςάμου και των άλλων οικιςμϊν. 

 

Στα κζματα αςφάλειασ – προςταςίασ δεν πρζπει να λθςμονθκεί και το κζμα τθσ οριοκζτθςθσ 

- διευκζτθςθσ των ρεμάτων που διζρχονται μζςα από οριοκετθμζνουσ οικιςμοφσ, ςφμφωνα 

με τα όςα ορίηονται ςτο νζο ν. 4258/2014 «Διαδικαςία Οριοκζτθςθσ και ρυκμίςεισ κεμάτων 

για τα υδατορζματα − ρυκμίςεισ Πολεοδομικισ νομοκεςίασ και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ 94/Α’). 

Για τα υφιςτάμενα ρζματα εντόσ τθσ οικιςμϊν προτείνεται θ εκπόνθςθ υδρολογικισ – 

υδραυλικισ μελζτθσ που κα αφορά τα εκτελεςτζα τεχνικά ζργα αςφαλοφσ παροχζτευςθσ 

ομβρίων και οριοκετιςεισ των ρεμάτων ςτα τμιματα που δεν κα επικαλυφκοφν.  
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Σε γενικζσ γραμμζσ, οι παράμετροι και οι κανόνεσ που πρζπει να χαρακτθρίηουν και να 

«κακοδθγοφν» κάκε ενζργεια παρζμβαςθσ ςτα φυςικά οικοςυςτιματα των ρεμάτων και 

παραρεμάτιων περιοχϊν, είναι: 

- Θ διατιρθςθ τθσ φυςικισ κατάςταςθσ των υδατορεμάτων 

- Θ διαςφάλιςθ του κοινόχρθςτου χαρακτιρα τουσ 

- Θ οριοκζτθςθ των υδατορζμάτων 

- Κακοριςμόσ ηωνϊν προςταςίασ 

- Χάραξθ οδϊν κυκλοφορίασ 

- Ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα αντιπλθμμυρικισ προςταςίασ 

- Χριςθ τεχνιτϊν υλικϊν 

- Χριςθ φυςικϊν υλικϊν διευκζτθςθσ  
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Ρ.3.6 ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΘ - ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΓΘ ΡΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΓΙΩΝ  

 

Τα προγραμματικά μεγζκθ ςε ό,τι αφορά ςε ανάγκεσ γθσ για τισ διάφορεσ κοινωφελείσ και 

κοινόχρθςτεσ λειτουργίεσ, εκτιμϊνται βάςει τθσ Υ.Α. 10788 «Ζγκριςθ πολεοδομικϊν 

ςτακεροτφπων και ανϊτατα όρια πυκνοτιτων που εφαρμόηονται κατά τθν εκπόνθςθ των ΓΠ, 

των ΧΟΟΑΠ και των πολεοδομικϊν μελετϊν» (ΦΕΚ 285Δ/05-03-2004).  

Ωςτόςο, και πριν τθν αναλυτικι παράκεςθ του υπολογιςμοφ των αναγκϊν, κρίνεται ςκόπιμο 

να γίνει μια ςυνολικι παρατιρθςθ αναφορικά με τισ παραδοχζσ και τισ επιλογζσ τθσ ομάδασ 

μελζτθσ.   

Επιςθμαίνεται ότι επιλζχκθκε από τθν ομάδα μελζτθσ να υπολογιςτοφν οι ανάγκεσ ςε 

κοινωφελείσ υποδομζσ και κοινόχρθςτουσ χϊρουσ με βάςθ τθν παραδοχι ότι κα 

αντιςτοιχιςτοφν (οι ανάγκεσ) ςτα διαφορετικά χωρικά και διοικθτικά επίπεδα αναφοράσ 

ανάλογα με τον υπερτοπικό χαρακτιρα τουσ ι/και τθν εμβζλεια εξυπθρζτθςθσ τουσ. Ζτςι, οι 

ανάγκεσ υπολογίςτθκαν ςε επίπεδο Δ.Ε. με βάςθ τον προβλεπόμενο πλθκυςμό για το ζτοσ-

ςτόχο 2021 (4.840 άτομα). 

 

Σφμφωνα με τα ςτακερότυπα του ΥΡΕΧΩΔΕ, επιχειρείται να προςδιοριςτοφν τα βαςικά 

προγραμματικά μεγζκθ ςε ςχζςθ με τον κοινωνικό εξοπλιςμό και τισ ανάγκεσ που 

προκφπτουν με βάςθ τθ κεςμοκετθμζνθ κατάςταςθ. Ωςτόςο, είναι παραδεκτό ότι τα 

ενδεδειγμζνα ςτακερότυπα αποτελοφν πάντα τον ανϊτατο ςτόχο ςτθν οργάνωςθ του 

κοινωνικοφ εξοπλιςμοφ ενόσ οικιςμοφ, χωρίσ αυτό να ςθμαίνει ότι είναι επιβεβλθμζνα, 

δεδομζνθσ τθσ κατάςταςθσ που επικρατεί αναφορικά με τουσ διατικζμενουσ ελεφκερουσ ι 

δθμόςιουσ χϊρουσ κακϊσ και το πλθκυςμιακό – δθμογραφικό προφίλ.  

Τζλοσ, επιςθμαίνεται ότι οι προκφπτουςεσ ελλείψεισ ςε επίπεδο κοινωφελϊν υποδομϊν και 

κοινόχρθςτων λειτουργιϊν, αξιολογικθκαν ποιοτικά από τθν ομάδα μελζτθσ κακϊσ βαςικι 

αρχι τθσ προτεινόμενθσ πολεοδομικισ οργάνωςθσ τθσ περιοχισ μελζτθσ είναι θ επίτευξθ τθσ 

ςυμπλθρωματικότθτασ τθσ λειτουργίασ των κζντρων των χωρικϊν ενοτιτων και τθσ 

ιςόρροπθσ κατανομισ των διοικθτικϊν εξυπθρετιςεων και των κεντρικϊν λειτουργιϊν 

εκπαίδευςθσ – υγείασ – πρόνοιασ. Άλλωςτε θ Δ.Ε. Μθκφμνθσ, θ οποία και παρουςιάηει τισ 

ςθμαντικότερεσ ελλείψεισ ςε κοινωνικζσ υποδομζσ, δεν αποτελεί μια διακριτι και αυτόνομθ 

διοικθτικι μονάδα αλλά λειτουργεί ςε άμεςθ εξάρτθςθ και ςυςχζτιςθ με τισ υπόλοιπεσ Δ.Ε. 

του ενιαίου Διμου Κιςάμου και κυρίωσ με το γειτονικό Καςτζλι.  
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Ρ.3.6.1 Εκπαίδευςθ 

 

Ο υπολογιςμόσ των αναγκϊν ςε υποδομζσ εκπαίδευςθσ γίνεται ςτα δφο επίπεδα 

εκπαίδευςθσ: πρωτοβάκμια και δευτεροβάκμια κακϊσ και ςε ότι αφορά τα νθπιαγωγεία. 

 

Ρίνακασ Ρ.3.6.1-1: Νθπιαγωγεία - Υπολογιςμόσ  αναγκϊν 

  
  

Ρλθκυςμόσ Στόχοσ 2025 
Γθπεδικι 

επιφάνεια/χριςτθ 
(κατά το 

ςτακερότυπο) 

Υφιςτάμενθ και 
προγραμματιηόμενθ 

υποδομι 

Ιςοηφγιο 
αναγκϊν 

Σφνολο 
Ρλθκυςμοφ 

2021 

Ρλθκυςμιακι 
ομάδα 4-5 

% ςυμμετοχι 
θλικίασ 
0,020 

Μονάδεσ 
Επιφάνεια 
γθπζδου 

Γθπεδικι 
Επιφάνεια 

18 

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) 
  

( 5 ) 6 =( 5-3 ) 

(άτομα) (άτομα) (ha) (ha) (ha) 

Δ.Ε. ΚΛΣΑΜΟΥ 7.980 160 0,287 10 1 0,71 

Δ.Ε. ΜΘΚΥΜΝΘΣ 4.840 97 0.174 1 0,11 -0,06 

ΣΥΝΟΛΟ Δ.Ε.  12.820 256 0,462 11 1,11 0,65 

 

Ρίνακασ Ρ.3.6.1-2: Δθμοτικά - Υπολογιςμόσ  αναγκϊν 

ΡΕ 

Ρλθκυςμόσ 2025  
Υφιςτάμενθ και 

προγραμματιηόμενθ 
υποδομι 

Ιςοηφγιο 
αναγκϊν 

Σφνολο 
Ρλθκυςμοφ 

2021 

Ρλθκυςμιακι 
ομάδα 6-11 

Γθπεδικι 
επιφάνεια 

Μονάδεσ 
Επιφάνεια 
γθπζδου 

Γθπεδικι 
Επιφάνεια % ςυμμετοχι 

θλικίασ 
Επιφ. ανά 

χριςτθ (μ2) 

0,1 9 

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) 
( 4 ) 

( 5 ) 6 =( 5-3 ) 

(άτομα) (άτομα) (ha) (ha) (ha) 

Δ.Ε. ΚΛΣΑΜΟΥ 7.980 798 0,718 5 1,30 0,58 

Δ.Ε. ΜΘΚΥΜΝΘΣ 4.840 484 0,436 2 0,28 -0,16 

ΣΥΝΟΛΟ Δ.Ε.  12.820 1.282 1,154 7 1,58 0,43 

 

Ρίνακασ Ρ.3.6.1-3: Γυμνάςια - Λφκεια - Υπολογιςμόσ  αναγκϊν 

ΡΕ 

Ρλθκυςμόσ 2025  
Υφιςτάμενθ και 

προγραμματιηόμενθ 
υποδομι 

Ιςοηφγιο 
αναγκϊν 

Σφνολο 
Ρλθκυςμοφ 

2021 

Ρλθκυςμιακι 
ομάδα 12-18 

Γθπεδικι 
επιφάνεια 

Μονάδεσ 
Επιφάνεια 
γθπζδου 

Γθπεδικι 
Επιφάνεια 

% ςυμμετοχι 
θλικίασ 

Επιφ. ανά 
χριςτθ (μ2) 

0,09 9 

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) 
( 4 ) 

( 5 ) 6 =( 5-3 ) 

(άτομα) (άτομα) (ha) (ha) (ha) 

Δ.Ε. ΚΛΣΑΜΟΥ 7.980 718 0,646 3 1,80 1,15 

Δ.Ε. ΜΘΚΥΜΝΘΣ 4.840 436 0,392 0 0 -0,39 

ΣΥΝΟΛΟ Δ.Ε.  12.820 1.154 1,038 3 1,80 0,76 

 

Πςον αφορά ςτισ υποδομζσ εκπαίδευςθσ, αν και δεν καταγράφονται ιδιαίτερεσ ελλείψεισ, 

ωςτόςο, για λόγουσ ενίςχυςθσ των κζντρων οριςμζνων από τισ προτεινόμενεσ οικιςτικζσ 
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ενότθτεσ, προτείνεται θ χωροκζτθςθ μονάδων εκπαίδευςθσ και ειδικότερα: ζνα (1) 

νθπιαγωγείο και ζνα (1) 4κζςιο Δθμοτικό Σχολείο ςτισ Καλάκενεσ.  

 

Ρ.3.6.2 Ακλθτιςμόσ 

 

Με βάςθ τα πολεοδομικά ςτακερότυπα αλλά και τθν προβλεπόμενθ διάρκρωςθ του 

οικιςτικοφ δικτφου (βάςει τθσ πρόςφατα εγκεκριμζνθσ Ανακεϊρθςθσ του Ρεριφερειακοφ 

Χωροταξικοφ Ρλαιςίου τθσ Ρεριφζρειασ Κριτθσ, ΦΕΚ 260/ΑΑΡ/2017), προβλζπονται 

εγκαταςτάςεισ βάςθσ (ΡΥΘΝΑΣ) όπωσ: Στίβοσ πλιρθσ 400μ., γιπεδο ποδοςφαίρου, 2 

γιπεδα μικτισ χριςθσ ακλοπαιδιϊν, αποδυτιρια και βοθκθτικοί χϊροι, κερκίδεσ.Σφμφωνα 

και με τα ςτοιχεία τθσ απογραφισ οι ανάγκεσ προςδιορίηονται ωσ εξισ: 

 

Ρίνακασ Ρ.3.6.2-1: Ακλθτιςμόσ - Υπολογιςμόσ  αναγκϊν 

Οικιςτικοί Υποδοχείσ 

Σφνολο 
Ρλθκυςμοφ 

2021 

Ανάγκεσ 
Υφιςτάμ. 

 
Ιςοηφγιο 

 5,50μ2 / άτομο 

(άτομα) (ha) (ha) (ha) 

Δ.Ε. ΚΛΣΑΜΟΥ 7.980 4,39 1,77 -2,62 

Δ.Ε. ΜΘΚΥΜΝΘΣ 4.840 2,66 0,21 -2,45 

ΣΥΝΟΛΟ Δ.Ε.  12.820 7,05 1,98 -5,07 

 
Οι υποδομζσ ακλθτιςμοφ παρουςιάηουν ςθμαντικό ζλλειμμα όςον αφορά ςτο ιςοηφγιο 

μεταξφ των υφιςτάμενων χϊρων και των απαιτοφμενων βάςει ςτακερότυπου. Το εν λόγω 

ζλλειμμα κρίνεται ότι κα καλυφκεί μετά τθν προτεινόμενθ από το παρόν ΓΡΣ, χωροκζτθςθ 

Ακλθτικοφ Κζντρου υπερτοπικισ αναφοράσ και εμβζλειασ εντόσ τθσ ΡΕΡΔ 3 "Ρεριαςτικι Ηϊνθ 

Κιςςάμου", πλθςίον του Ράρκου Κυκλοφοριακισ Αγωγισ.  

 

Ρ.3.6.3 Ρολιτιςμόσ 

 

Στο επίπεδο των πολιτιςτικϊν υποδομϊν, ωσ υφιςτάμενεσ υποδομζσ, καταγράφονται τα 

πολιτιςτικά – πνευματικά κζντρα και κάποιοι μικροί μουςειακοί χϊροι.  

 

Ρίνακασ Ρ.3.6.3-1: Ρολιτιςμόσ - Υπολογιςμόσ  αναγκϊν 

 

Σφνολο 
Ρλθκυςμοφ 

2021 

Ανάγκεσ 

Υφιςτάμ. Ιςόηυγιο 0.20 

μ2 / άτομο 

(άτομα) (ha) (ha) (ha) 

Δ.Ε. ΚΛΣΑΜΟΥ 7.980 0,160 0,79 0,63 

ΔΕ ΜΘΚΥΜΝΘΣ 4.840 0,097 0,15 0,05 

ΣΥΝΟΛΟ Δ.Ε.  12.820 0,256 0.94 0.68 
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Πςον αφορά ςτισ υποδομζσ πολιτιςμοφ, επιςθμαίνεται ότι προτείνεται θ δθμιουργία 

Ρολιτιςτικοφ Κζντρου ςτθν Ρολυρρινια και ςτισ Καλάκενεσ ενϊ προωκείται μζςω τθσ 

παροφςασ μελζτθσ θ δθμιουργία "Κζντρου Ρεριβαλλοντικισ Ρλθροφόρθςθσ - Μονοπάτι Ε4". 

 
Ρ.3.6.4 Κοινόχρθςτοι Χϊροι 

 
Για τον προςδιοριςμό τθσ επάρκειασ και των αναγκϊν ςε κοινόχρθςτουσ χϊρουσ, εξετάςτθκαν 

οι υλοποιθμζνοι ΚΧ βάςθ των ςτοιχείων τθσ απογραφισ με πλθκυςμό αναφοράσ του 2021 

αλλά και του υλοποιθμζνου ρυμοτομικοφ ςχεδιαςμοφ. Ωσ εκ τοφτο, οι υπολογιςμοί αφοροφν 

μόνο ςτθν Δ.Ε. Κιςάμου που διακζτει εγκεκριμζνο πολοδομικό ςχζδιο. Ωσ ΚΧ, ςυνεκτιμικθκαν 

το ςφνολο: πλατειϊν, νθςίδων πραςίνου, παιδικϊν χαρϊν, ελεφκερων χϊρων πραςίνου. 

 

Ρίνακασ Ρ.3.6.4-1: Αςτικό Ρράςινο - Υπολογιςμόσ  αναγκϊν 

 

Σφνολο 
Ρλθκυς

μοφ 
2021 

Ρλατείεσ + ΚΧ Ραιδικι χαρά 
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΩΝ 

ΡΑΣΙΝΟΥ 

Ανάγκεσ 

Υφις
τάμ. 

Ιςόηυ
γιο 

Ανάγκεσ 

Υφιςτά
μ. 

Ιςόηυ
γιο 

Ανάγκ
εσ 

Υφιςτ
άμ. 

Ιςόηυ
γιο 

0.50 0.25 4.50 

μ2 / 
άτομο 

μ2 / άτομο 
μ2 / 

άτομο 

(άτομα) (ha) (ha) (ha) (ha) (ha) (ha) (ha) (ha) (ha) 

Δ.Ε. ΚΙΣΣΑΜΟΥ 7.980 0,399 3.98 -3.58 0.20 0.38 -0.18 3,59 4.36 -0.77 

 

Οι οριακζσ ελλείψεισ ςε κοινόχρθςτουσ χϊρουσ που καταγράφονται κρίνεται ότι κα 

υπερκαλυφκοφν λαμβάνοντασ υπόψθ  τισ προτεινόμενεσ πολεοδομιςεισ και επεκτάςεισ που 

προτείνονται και από τισ οποίεσ κα προκφψουν νζοι κοινόχρθςτοι χϊροι αλλά και 

κοινωφελείσ υποδομζσ ευρφτερα.  
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Ρ.4.  ΡΟΓΑΜΜΑ ΕΝΕΓΟΡΟΙΘΣΘΣ 

Ειςαγωγή 

Στο πλαίςιο των διατάξεων του Ν. 2508/97, ςε ςυνδυαςμό με τισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ 

Μελετϊν Γ.Ρ.Σ. και Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Ρ. (Υ.Α. 9572/1845/2000/ Φ.Ε.Κ. 209/Δ/7-4-2000), ςτο παρόν 

κεφάλαιο Ρ.5 τθσ μελζτθσ του Β1 Σταδίου, του ΓΡΣ Διμου Κιςάμου (Δ.Ε. Κιςάμου και 

Μθκφμνθσ), περιζχονται οι προτάςεισ ςχετικά με τθν ίδρυςθ φορζα εφαρμογισ του ΓΡΣ, τισ 

τυχόν απαιτοφμενεσ ειδικότερεσ μελζτεσ, τα αναγκαία ζργα, παρεμβάςεισ, κακϊσ και τισ 

αναγκαίεσ κεςμικζσ ρυκμίςεισ. 

 

Επιπλζον γίνεται αναφορά ςτουσ εμπλεκόμενουσ φορείσ για τθν υλοποίθςθ των ζργων και 

των παρεμβάςεων. 
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Ρ.4.1 ΦΟΕΑΣ ΕΦΑΜΟΓΘΣ ΤΟΥ ΓΡΣ 

 

Σφμφωνα με το Ν. 2508 (ΦΕΚ 1244/13-06-97) και ειδικότερα το άρκρο 6, «Πργανα Εφαρμογισ 

των Γενικϊν Ρολεοδομικϊν Σχεδίων και των Σχεδίων Χωρικισ και Οικιςτικισ Οργάνωςθσ 

Ανοιχτισ Ρόλθσ» προβλζπεται: 

«Α) Με τθν επιφφλαξθ τθσ παρ. 2 του ωσ άνω άρκρου, ςε κάκε νομαρχιακι αυτοδιοίκθςθ 

μπορεί να ςυνιςτάται, με απόφαςθ του νομαρχιακοφ ςυμβουλίου που δθμοςιεφεται ςτθν 

Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ, νομικό πρόςωπο δθμοςίου δικαίου που ζχει ωσ ςκοπό τθν 

παρακολοφκθςθ τθσ εφαρμογισ των ΓΠ, των ΧΟΟΑΠ και των ΗΟΕ του νομοφ. Με τθν 

απόφαςθ αυτι ορίηεται θ ζδρα του νομικοφ προςϊπου και θ επωνυμία του, θ οποία περιζχει 

τον όρο «Οργανιςμόσ Εφαρμογισ Πολεοδομικοφ χεδιαςμοφ ……….» ακολουκοφμενο από το 

όνομα του νομοφ. 

Κατϋ εξαίρεςθ, επιτρζπεται θ ςφςταςθ και δεφτερου νομικοφ προςϊπου ςτθν ίδια νομαρχιακι 

αυτοδιοίκθςθ, αν αυτό κρικεί αναγκαίο από το νομαρχιακό ςυμβοφλιο για τθν εκπλιρωςθ του 

παραπάνω ςκοποφ. Θ ανάγκθ ςφςταςθσ δεφτερου νομικοφ προςϊπου κρίνεται με βάςθ 

κυρίωσ τον αρικμό ΓΠ και ΧΟΟΑΠ και τισ τυχόν υφιςτάμενεσ ειδικζσ ςυνκικεσ και ιδιαίτερεσ 

δυςχζρειεσ για τθν παρακολοφκθςθ τθσ εφαρμογισ τουσ.  

τθν περίπτωςθ αυτι με τθν απόφαςθ του νομαρχιακοφ ςυμβουλίου για τθ ςφςταςθ κάκε 

νομικοφ προςϊπου κακορίηονται και τα ΓΠ, ΧΟΟΑΠ και ΗΟΕ που ανικουν ςτθν αρμοδιότθτά 

του, ςτθ δε επωνυμία του αντί του ονόματοσ του νομοφ εμπεριζχεται ονομαςία 

προςδιοριςτικι τθσ γεωγραφικισ περιοχισ που εμπίπτει ςτθν αρμοδιότθτα του νομικοφ 

προςϊπου. Με απόφαςθ του ίδιου οργάνου μπορεί να μεταβάλλεται θ κατά το προθγοφμενο 

εδάφιο κατανομι τθσ αρμοδιότθτασ. 

Β) Σα νομικά πρόςωπα που ςυνιςτϊνται ςφμφωνα με τισ προθγοφμενεσ παραγράφουσ 

διοικοφνται από πενταμελι εκτελεςτικι επιτροπι, θ οποία ςυγκροτείται με απόφαςθ του 

οικείου νομαρχιακοφ ςυμβουλίου. Ωσ μζλθ τθσ εκτελεςτικισ επιτροπισ, τακτικά και 

αναπλθρωματικά, ορίηονται μζλθ του νομαρχιακοφ ςυμβουλίου, δθμοτικοί και κοινοτικοί 

ςφμβουλοι, υπάλλθλοι του Δθμοςίου, των οργανιςμϊν πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ 

τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ, των νομικϊν προςϊπων του δθμόςιου τομζα και των λοιπϊν 

δθμόςιων επιχειριςεων και ιδιϊτεσ με ειδικζσ γνϊςεισ και πείρα ςε κζματα ςυναφι προσ τισ 

αρμοδιότθτεσ του νομικοφ προςϊπου. 

ε κάκε περίπτωςθ, ςτθν εκτελεςτικι επιτροπι ορίηεται ωσ τακτικό μζλοσ ζνα τουλάχιςτον 

μζλοσ του νομαρχιακοφ ςυμβουλίου. ε κάκε επίςθσ περίπτωςθ, δφο τουλάχιςτον μζλθ τθσ 

εκτελεςτικισ επιτροπισ πρζπει να ζχουν ειδικζσ γνϊςεισ και πείρα ςε κζματα ςυναφι προσ 

τισ αρμοδιότθτεσ του νομικοφ προςϊπου. 
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Γ) Με τθν απόφαςθ ςυγκρότθςθσ τθσ εκτελεςτικισ επιτροπισ ορίηεται μεταξφ των μελϊν τθσ ο 

πρόεδροσ και ο αντιπρόεδροσ. Όταν ο πρόεδροσ ελλείπει, απουςιάηει ι κωλφεται, 

αναπλθρϊνεται από τον αντιπρόεδρο. Με τθν ίδια απόφαςθ ορίηονται και τρία 

αναπλθρωματικά μζλθ τθσ επιτροπισ τα οποία αναπλθρϊνουν, κατά τθ ςειρά οριςμοφ τουσ, 

τα τακτικά μζλθ όταν αυτά ελλείπουν, απουςιάηουν ι κωλφονται. Σα μζλθ τθσ εκτελεςτικισ 

επιτροπισ ορίηονται για τριετι κθτεία που μπορεί να ανανεϊνεται. Ανάκλθςθ μζλουσ κατά τθ 

διάρκεια τθσ κθτείασ του είναι δυνατι και γίνεται με απόφαςθ του οικείου νομαρχιακοφ 

ςυμβουλίου. Θ εκτελεςτικι επιτροπι μπορεί, ανάλογα με τα ςυηθτοφμενα κζματα, να καλεί 

ςτισ ςυνεδριάςεισ εκπροςϊπουσ υπουργείων και άλλων φορζων του δθμόςιου τομζα, κακϊσ 

και εκπροςϊπουσ των παραγωγικϊν τάξεων, των επιςτθμονικϊν και κοινωνικϊν φορζων. Οι 

εκπρόςωποι αυτοί παρίςτανται ςε όλθ τθ διάρκεια τθσ ςυνεδρίαςθσ με ςυμβουλευτικι ψιφο. 

Δ) Για τθν εκπλιρωςθ τθσ αποςτολισ του ο Οργανιςμόσ ΓΠ/ΧΟΟΑΠ καταρτίηει ετιςια και 

μεςοπρόκεςμα προγράμματα. Με τα προγράμματα αυτά κακορίηονται τα ζργα, οι εργαςίεσ 

και κάκε είδουσ ενζργειεσ που απαιτοφνται κατά περίπτωςθ για τθν εφαρμογι του ΓΠ, του 

ΧΟΟΑΠ και τθσ ΗΟΕ, κακϊσ και οι επιβαλλόμενεσ προτεραιότθτεσ κατά τθν εκτζλεςθ των 

προγραμμάτων αυτϊν. 

Ο Οργανιςμόσ ΓΠ/ΧΟΟΑΠ ειςθγείται τα προγράμματα αυτά ςτον οικείο Οργανιςμό Σοπικισ 

Αυτοδιοίκθςθσ και τα αποςτζλλει ςτισ ενδιαφερόμενεσ δθμόςιεσ ι ιδιωτικζσ επιχειριςεισ και 

παρακολουκεί τθν εφαρμογι τουσ, ςυντονίηει τισ ενζργειεσ των αρμόδιων υπθρεςιϊν για τθν 

εφαρμογι των προγραμμάτων αυτϊν και ςυνεργάηεται για το ςκοπό αυτόν με τον οικείο 

Οργανιςμό Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ, επιςθμαίνει  ενζργειεσ αντίκετεσ ι μθ εναρμονιηόμενεσ 

προσ τισ ρυκμίςεισ και κατευκφνςεισ ΓΠ, ΧΟΟΑΠ και ΗΟΕ. κακϊσ και κακυςτεριςεισ κατά 

τθν εκτζλεςθ των προγραμμάτων εφαρμογισ των ςχεδίων αυτϊν και απευκφνει  προσ τισ 

αρμόδιεσ υπθρεςίεσ και τουσ υπεφκυνουσ ιδιϊτεσ ςχετικζσ ςυςτάςεισ και ςυγκεκριμζνεσ 

προτάςεισ. Παρακολουκεί ειδικότερα τισ ενζργειεσ των οικείων πολεοδομικϊν υπθρεςιϊν 

κατά τθν άςκθςθ των αρμοδιοτιτων τουσ που ςχετίηονται με τθν εφαρμογι των ΓΠ, ΧΟΟΑΠ 

και των αντίςτοιχων Η.Ο.Ε. 

Ε) Ο Οργανιςμόσ ΓΠ/ΧΟΟΑΠ αςκεί, αντί των ςυμβουλίων περιοχισ, τισ κατά το άρκρο 48 

παρ. 4 του Ν. 2218/1994 αρμοδιότθτεσ των τελευταίων που αφοροφν τθν υλοποίθςθ του 

πολεοδομικοφ ςχεδιαςμοφ. 

Σ) Θ εκτελεςτικι επιτροπι του Οργανιςμοφ ΓΠ/ΧΟΟΑΠ ζχει τθν υποχρζωςθ να υποβάλλει 

το Φεβρουάριο κάκε ζτουσ ςτον Τπουργό Περιβάλλοντοσ, Χωροταξίασ και Δθμόςιων Ζργων, 

ςτο οικείο Δθμοτικό υμβοφλιο, ζκκεςθ, ςτθν οποία περιζχεται γενικι εκτίμθςθ τθσ πορείασ 

εφαρμογισ των ΓΠ, ΧΟΟΑΠ και Η.Ο.Ε. κατά το προθγοφμενο θμερολογιακό ζτοσ, 

αναφζρονται οι περιπτϊςεισ παραβίαςισ τουσ και κακυςτζρθςθσ τθσ εφαρμογισ τουσ και οι 
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ςχετικζσ ενζργειεσ του Οργανιςμοφ ΓΠ/ΧΟΟΑΠ και μζτρα για τθν αντιμετϊπιςθ των 

προβλθμάτων που διαπιςτϊκθκαν. Θ ζκκεςθ αυτι κοινοποιείται και ςτθν αντίςτοιχθ 

νομαρχιακι επιτροπι χωροταξίασ και περιβάλλοντοσ του Τπουργείου Γεωργίασ κακϊσ και ςτισ 

αρμόδιεσ περιφερειακζσ υπθρεςίεσ του Τπουργείου Πολιτιςμοφ και του Τπουργείου 

Ανάπτυξθσ (Σομζα Βιομθχανίασ).» 

 

Σφμφωνα με τθν παράγραφο 10 του άρκρου 6 του Ν. 2508/97 προβλζπεται :  

«Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταςθ των Τπουργϊν Εςωτερικϊν, Δθμόςιασ 

Διοίκθςθσ και Αποκζντρωςθσ, Περιβάλλοντοσ, Χωροταξίασ και Δθμόςιων Ζργων και 

Οικονομικϊν, κακορίηονται οι ειδικότερεσ αρμοδιότθτεσ του Οργανιςμοφ ΓΠ/ΧΟΟΑΠ και 

ρυκμίηονται τα κζματα που αφοροφν τον τρόπο άςκθςθσ των αρμοδιοτιτων του, τθν 

οργάνωςθ και λειτουργία του, το προςωπικό και τθν υπθρεςιακι κατάςταςι του, τθν 

οικονομικι διοίκθςθ και διαχείριςθ, τα ζργα, τισ μελζτεσ και τισ προμικειεσ, τισ κάκε είδουσ 

αποδοχζσ των οργάνων διοίκθςθσ και κάκε ηιτθμα ςχετικό με τθ διοίκθςθ του Οργανιςμοφ 

ΓΠ/ΧΟΟΑΠ. Με το διάταγμα αυτό επιτρζπεται να ορίηεται ότι οριςμζνα κζματα που 

αφοροφν τθν οργάνωςθ και τθ διάρκρωςθ των υπθρεςιϊν, τθν εςωτερικι λειτουργία του 

Οργανιςμοφ ΓΠ/ΧΟΟΑΠ, τισ κατθγορίεσ και κλάδουσ προςωπικοφ, τον αρικμό των 

οργανικϊν κζςεων, των απαιτοφμενων προςόντων, ρυκμίηονται με απόφαςθ του δθμοτικοφ 

ςυμβουλίου για τθ ςφςταςι του.» 

 

Ωσ προσ τουσ πόρουσ του Οργανιςμοφ ΓΡΣ/ΣΧΟΟΑΡ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3 του 

άρκρου 6 του Ν. 2508/97 προβλζπεται: 

«Α) Σακτικι ετιςια κρατικι επιχοριγθςθ που εγγράφεται ςτον προχπολογιςμό του 

Τπουργείου Περιβάλλοντοσ, Χωροταξίασ και Δθμοςίων Ζργων και αποδίδεται ςτον Οργανιςμό 

ΓΠ/ΧΟΟΑΠ με απόφαςθ του Τπουργοφ, όπωσ ειδικότερα ορίηεται ςε αυτι. 

Β) Ζκτακτθ ετιςια κρατικι επιχοριγθςθ από τον προχπολογιςμό δθμοςίων επενδφςεων που 

δεν μπορεί να είναι μικρότερθ από το 2% των πόρων που διακζτει ο προχπολογιςμόσ αυτόσ 

για ζργα ςτθν περιοχι του ρυκμιςτικοφ ςχεδίου.  

Γ) Ποςοςτό 10% ζωσ 20% από τα ζςοδα του  οικείου ΟΣΑ και που προζρχονται από το μζροσ 

του τζλουσ ακίνθτθσ περιουςίασ του άρκρου 24 του Ν.2130/1993 (ΦΕΚ 62Α). Για τον 

κακοριςμό του ωσ άνω ποςοςτοφ δεν λαμβάνονται υπόψθ ποςά που περιζρχονται ςτο Διμο 

από το αναδιανεμόμενο κατά τθν παρ. 19 του ίδιου άρκρου 24 ποςό του τζλουσ. Θ ζναρξθ, το 

φψοσ και ο τρόποσ τθσ απόδοςθσ του ποςοςτοφ αυτοφ και κάκε ςχετικι λεπτομζρεια 

ρυκμίηονται με απόφαςθ των Τπουργϊν Εςωτερικϊν, Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αποκζντρωςθσ 
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και Περιβάλλοντοσ, Χωροταξίασ και Δθμοςίων Ζργων, που εκδίδεται φςτερα από γνϊμθ του 

νομαρχιακοφ ςυμβουλίου και δθμοςιεφεται ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ. 

Δ) Πρόςτιμα και τζλθ που επιβάλλονται από τον Οργανιςμό ΓΠ/ΧΟΟΑΠ ςτουσ ρυπαίνοντεσ 

το περιβάλλον. 

(…)  

ΣΤ) Μζροσ από ειδικζσ φορολογίεσ για τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ και αντιρρυπαντικι 

πολιτικι, όπωσ το μζροσ αυτό κακορίηεται για κάκε Οργανιςμό, με προεδρικό διάταγμα που 

εκδίδεται με πρόταςθ των Τπουργϊν Εςωτερικϊν, Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αποκζντρωςθσ, 

Εκνικισ Οικονομίασ και Περιβάλλοντοσ, Χωροταξίασ και Δθμόςιων Ζργων. Με το ανωτζρω 

προεδρικό διάταγμα κακορίηονται οι φόροι ι τζλθ και το μζροσ τουσ που αποδίδεται ςτουσ 

Οργανιςμοφσ, ο χρόνοσ και τρόποσ τθσ απόδοςθσ και κάκε ςχετικι λεπτομζρεια. 

Η) Κάκε άλλο ζςοδο από οποιαδιποτε αιτία.» 
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Ρ.4.2 ΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΓΑ – ΜΕΛΕΤΕΣ – ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΡΑΕΜΒΑΣΕΙΣ 

 

Ρ.4.2.1 Απαιτοφμενα ζργα και παρεμβάςεισ 

 

Τα απαιτοφμενα ζργα, μελζτεσ και παρεμβάςεισ μποροφν να διακρικοφν ςε τζςςερισ (4) 

βαςικζσ ενότθτεσ: 

Α. Θ πρϊτθ ενότθτα αφορά ςτθν αναδιοργάνωςθ (χωρικι και λειτουργικι) των δφο (2) Δ.Ε. 

Ρεριλαμβάνει τα ζργα βαςικϊν τεχνικϊν υποδομϊν (οδοποιία, δίκτυα φδρευςθσ, 

αποχζτευςθ ακάκαρτων και όμβριων) ςτουσ οικιςτικοφσ υποδοχείσ, κακϊσ και ζργα 

μεταφορικισ υποδομισ που ολοκλθρϊνουν ι βελτιϊνουν το οδικό δίκτυο ςφνδεςθσ εκτόσ 

οικιςτικϊν περιοχϊν. Στθν ίδια ενότθτα εντάςςονται και ζργα δθμιουργίασ των νζων 

κοινωφελϊν και κοινόχρθςτων λειτουργιϊν. 

Β. Θ δεφτερθ ενότθτα περιλαμβάνει ζργα και παρεμβάςεισ που αφοροφν ςτθν βελτίωςθ και 

ενίςχυςθ τθσ εικόνασ του οικιςτικοφ περιβάλλοντοσ και ςτθν προςταςία του φυςικοφ 

περιβάλλοντοσ.  

Γ. Θ τρίτθ ενότθτα περιλαμβάνει δράςεισ που ςτοχεφουν ςτον αναπροςανατολιςμό τθσ 

τοπικισ οικονομίασ μζςα από τθν αξιοποίθςθ ευκαιριϊν που παρουςιάηει το εξωτερικό 

περιβάλλον (νζο ΕΣΡΑ (ΣΕΣ) 2014-2020, Επιχειρθςιακά Ρρογράμματα 2014-2020, Ειδικά 

Ρλαίςια για Ανανεϊςιμεσ Ρθγζσ Ενζργειασ (ΑΡΕ) και Τουριςμό). Στθν ενότθτα αυτι 

εντάςςονται και τα ζργα για τθ δθμιουργία ηωνϊν ανάπτυξθσ παραγωγικϊν δυνατοτιτων. 

Δ.  Θ τζταρτθ ενότθτα αφορά ςτο επικοινωνιακό ςκζλοσ του προγράμματοσ εφαρμογισ του 

ΓΡΣ εντόσ και εκτόσ τθσ Δθμοτικισ Ενότθτασ Κιςάμου ςε ςυνδυαςμό με δράςεισ 

ενθμζρωςθσ και κινθτοποίθςθσ τθσ τοπικισ κοινωνίασ, αλλά και ενίςχυςθσ των 

δεξιοτιτων του ανκρϊπινου δυναμικοφ. 

 

Αναλυτικά:  

 

Α. Χωρικι και λειτουργικι αναδιοργάνωςθ Δ.Ε. Κιςάμου και Μθκφμνθσ 

Α1. Οικιςτικοί Τποδοχείσ - Τποδομι πολεοδομικϊν λειτουργιϊν.. 

Ρεριλαμβάνει τισ Ρολεοδομικζσ Μελζτεσ, τθν ολοκλιρωςθ των βαςικϊν ζργων τεχνικισ 

υποδομισ, υποδομζσ αςφάλειασ – προςταςίασ και τθ δθμιουργία των υποδομϊν για τισ 

κοινωφελείσ και κοινόχρθςτεσ λειτουργίεσ. 
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Α2. Αναδιοργάνωςθ του δικτφου υποδομϊν. 

Αφορά ςτο οδικό δίκτυο, και ειδικότερα ςτθ ςυμπλιρωςθ – βελτίωςθ, αναβάκμιςθ του 

οδικοφ δικτφου με παρακάμψεισ οικιςμϊν, δθμιουργία κόμβων ι βελτίωςθ υφιςτάμενων ςε 

βαςικζσ διαςταυρϊςεισ, τοπικζσ βελτιϊςεισ του αςφαλτοτάπθτα, βελτίωςθ/ ςυμπλιρωςθ 

του αποχετευτικοφ και υδρευτικοφ δικτφου εντόσ των οικιςμϊν. 

 

Β. Βελτίωςθ & ενίςχυςθ τθσ εικόνασ του οικιςτικοφ περιβάλλοντοσ – Ρροςταςία 

περιβάλλοντοσ 

Β1. Μζτρα για τθν ανάπλαςθ του δομθμζνου περιβάλλοντοσ και του δθμόςιου χϊρου όπωσ: 

 Αναβάκμιςθ και ανάπλαςθ του παραδοςιακοφ κζντρου τθσ Κιςςάμου 

 Αξιοποίθςθ και ανάδειξθ του πολιτιςτικοφ αποκζματοσ μζςα από τθν ανάδειξθ 

 των "ανοιχτϊν" αρχαιολογικϊν χϊρων τθσ Κιςςάμου 

 Αναβάκμιςθ και ανάπλαςθ του παραδοςιακοφ κζντρου του Δραπανιά, τθσ όκκασ 

και τθσ Κεράσ 

 Αποκατάςταςθ και επζκταςθ των κοινόχρθςτων χϊρων  

 Αναβάκμιςθσ των προτεινόμενων για κιρυξθ ωσ παραδοςιακοί οικιςμϊν. 

 

Β2. Μζτρα για τθν προςταςία και αναβάκμιςθ του περιβάλλοντοσ.  

Τα ζργα αναβάκμιςθσ και προςταςίασ του περιβάλλοντοσ εντάςςονται ς’ αυτι τθν ενότθτα 

και περιλαμβάνουν μζτρα για τθν προςταςία του φυςικοφ περιβάλλοντοσ και τθσ αιςκθτικισ 

του περιβάλλοντοσ χϊρου κφρια μζςα ςτισ ΡΕΡ με μια ςειρά από μζτρα, όπωσ: 

 Οριοκζτθςθ και διευκζτθςθ υδατορεμάτων, ιδίωσ εντόσ οικιςμϊν. 

 Κακοριςμόσ οριογραμμϊν αιγιαλοφ και παραλίασ 

 Διαχείριςθ φυςικϊν πόρων και παραγωγικϊν δυνατοτιτων 

 Αποκατάςταςθ των ανενεργϊν ΧΑΔΑ 

 

Γ. Ενίςχυςθ και αναπροςανατολιςμόσ τθσ τοπικισ οικονομίασ  

Γ1. Πρωτογενισ τομζασ: 

Ρεδίο εφαρμογισ των δράςεων είναι όλθ θ Κίςαμοσ και θ Μικυμνα ςτο ςφνολο των 

περιοχϊν που βρίςκονται εντόσ των προτεινόμενων ΡΕΡΔ 1, 2α και 2β. Για τισ περιοχζσ αυτζσ 

κα πρζπει να ςχεδιαςτοφν:  

 Ραρεμβάςεισ ςε επίπεδο αγροτικισ εκμετάλλευςθσ που περιλαμβάνουν ολοκλθρωμζνα 

επενδυτικά ςχζδια ςτο επίπεδο τθσ αγροτικισ εκμετάλλευςθσ με δράςεισ που ςτοχεφουν, 

ςτθ μείωςθ του κόςτουσ παραγωγισ, τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ, τθ βελτίωςθ τθσ 

ποιότθτασ, τθ βελτίωςθ ι και τον αναπροςανατολιςμό τθσ παραγωγισ. 
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 Ραρεμβάςεισ ςε επίπεδο γεωργικοφ προϊόντοσ που περιλαμβάνουν ενιςχφςεισ για 

αναδιάρκρωςθ και επζκταςθ ειδϊν και ποικιλιϊν, πρότυπεσ μεκόδουσ οικολογικϊν και 

ειδικϊν αγροτικϊν προϊόντων, βιολογικζσ και οικολογικζσ καλλιζργειεσ.  

 Βελτίωςθ τθσ θλικιακισ ςφνκεςθσ που περιλαμβάνει κίνθτρα για προςζλκυςθ νζων 

αγροτϊν με ενιςχφςεισ για τθν εκμετάλλευςθ αλλά και τθν ανάπτυξθ ςυμπλθρωματικϊν 

δραςτθριοτιτων. 

 Βελτίωςθ και εκςυγχρονιςμόσ των υποδομϊν των κερμοκθπιακϊν καλλιεργειϊν με νζεσ 

τεχνολογίεσ. 

 

Γ2. Δευτερογενισ τομζασ: 

Ρεδίο εφαρμογισ των δράςεων είναι κατά κφριο λόγο οι περιοχζσ τθσ κεντρικισ και βόρειασ 

ενδοχϊρασ όπου ςιμερα εντοπίηεται και το μεγαλφτερο μζροσ των παραγωγικϊν 

δραςτθριοτιτων μεταποίθςθσ, βιοτεχνίασ χαμθλζσ όχλθςθσ κλπ αλλά κατά κφριο λόγο θ 

περιοχι τθσ προτεινόμενθσ προσ πολεοδόμθςθ ΗΑΡΔ Για τισ περιοχζσ αυτζσ κα πρζπει να 

ςχεδιαςτοφν: 

 Ραρεμβάςεισ εκςυγχρονιςμοφ υφιςτάμενων μονάδων μεταποίθςθσ – τυποποίθςθσ – 

ςυςκευαςίασ. 

 Ραρεμβάςεισ τυποποίθςθσ πιςτοποιθμζνων προϊόντων, ονομαςίασ προζλευςθσ 

 Ραρεμβάςεισ δικφωςθσ πρϊκθςθσ προϊόντων με εμπορικζσ επιχειριςεισ.  

 

Γ3. Σριτογενισ τομζασ.  

Ρεδίο εφαρμογισ είναι το παράκτιο μζτωπο των δφο Δ.Ε. τόςο προσ βορρά όςο και οι δυτικζσ 

ακτζσ. Οι προβλεπόμενεσ παρεμβάςεισ αφοροφν: 

 Στον εκςυγχρονιςμό υφιςτάμενων τουριςτικϊν μονάδων και ςτθ δθμιουργία νζων. Οι 

μονάδεσ κα πρζπει να είναι εναρμονιςμζνεσ ςτο χαρακτιρα τθσ περιοχισ, τόςο ωσ προσ 

το μζγεκοσ, όςο και ωσ προσ τα μορφολογικά χαρακτθριςτικά τουσ. 

 Στθν ανάπτυξθ κεματικϊν μορφϊν τουριςμοφ: δράςεισ και επιχειρθματικζσ 

δραςτθριότθτεσ που ςυνδζονται με τθν ανάδειξθ του περιπατθτικοφ/φυςιολατρικοφ 

τουριςμο ςε ςυςχζτιςθ και με τισ προτεινόμενεσ Διαδρομζσ Ρεριιγθςθσ και το μονοπάτι 

Ε4. 

 Στθν άμεςθ δρομολόγθςθ των διαδικαςιϊν για τθ δθμιουργία Κζντρου προβολισ, 

υποδοχισ, προςωρινισ παραμονισ, εξυπθρζτθςθσ επιςκεπτϊν ςτθ Χερςόνθςο 

Γραμβοφςασ. 
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Σθμειϊνεται ότι για τθ διαςφάλιςθ τθσ βιωςιμότθτασ των επιχειριςεων ςτον τομζα του 

τουριςμοφ - πολιτιςμοφ κα πρζπει να επιδιωχκοφν δράςεισ ςυντονιςμοφ ςτο επίπεδο τθσ 

Ρεριφζρειασ που κα αφοροφν ςε: 

 Σιμανςθ, προβολι, προγράμματα διαχείριςθσ επιςκεπτϊν και λειτουργία φορζα 

διαχείριςθσ για ενιαίο δίκτυο κεματικϊν μορφϊν τουριςμοφ. Στο πλαίςιο του δικτφου κα 

πρζπει να υπολογιςτοφν ϊρεσ υποδοχισ των οργανωμζνων επιςκζψεων, ςε όλουσ τουσ 

κόμβουσ του, ζτςι ϊςτε να υπάρχει μεγιςτοποίθςθ και χωρικι διάχυςθ των ωφελειϊν. 

 Οι οργανωμζνεσ διαδρομζσ επίςκεψθσ είναι απαραίτθτεσ για τθν ενιαία διαχείριςθ του 

δικτφου, τθν οργανωμζνθ ξενάγθςθ ςτουσ επιμζρουσ χϊρουσ, τθν οργάνωςθ των ωρϊν 

επίςκεψθσ, φφλαξθσ αλλά και τθν διαςφάλιςθ παροχισ εξυπθρετιςεων ςε διαφορετικζσ 

περιοχζσ. 

 Σφνδεςθ του τουριςμοφ με τουσ τομείσ παραγωγισ τοπικϊν προϊόντων και τθ ςφγχρονθ 

πολιτιςτικι παραγωγι.  

 

Δ. Επικοινωνία – Δθμοςιότθτα – Ενίςχυςθ ανκρϊπινου Δυναμικοφ 

Ππωσ επανειλθμμζνα τονίςτθκε, θ επίτευξθ των ρυκμϊν, αλλά και του επικυμθτοφ μοντζλου 

ανάπτυξθσ ςυναρτάται άμεςα με τθ ςωςτι οργάνωςθ από πλευράσ του ενιαίου πλζον Διμου 

Κιςάμου αλλά και με τθ μεγιςτοποίθςθ ςυνεργαςιϊν με άλλουσ φορείσ και κφρια τον ιδιωτικό 

τομζα, κακϊσ και με τθ διαςφάλιςθ τθσ κοινωνικισ ςυναίνεςθσ. Σ’ αυτι τθ κατεφκυνςθ κα 

πρζπει να ςχεδιαςτοφν δράςεισ που αφοροφν: 

 

Δ1. Σθ δθμοςιότθτα του προγράμματοσ εφαρμογισ του ΓΠ:  

Ρεριλαμβάνει δράςεισ όπωσ: ςυναντιςεισ, θμερίδεσ, χριςθ νζων τεχνολογιϊν (δικτυακόσ 

τόποσ και info kiosk) και κάκε άλλο μζςο δθμοςιοποίθςθσ. 

 

Δ2. Σο ςχεδιαςμό και υλοποίθςθ δράςεων ευαιςκθτοποίθςθσ:  

Ρεριλαμβάνει δράςεισ με τομείσ ζμφαςθσ τθν ενίςχυςθ τθσ εικόνασ των οικιςμϊν, το φυςικό 

και πολιτιςτικό περιβάλλον και τθν επιχειρθματικότθτα. Σθμαντικόσ χϊροσ δραςτθριοποίθςθσ 

είναι οι χϊροι εκπαίδευςθσ ςε όλεσ τισ βακμίδεσ (ειδικά ςχεδιαςμζνα μακιματα, 

διαγωνιςμοί, εκκζςεισ, εκελοντικζσ ομάδεσ). 

 

Δ3. χεδιαςμόσ ζντυπου ενθμερωτικοφ υλικοφ: 

Σε ςυνεργαςία και με τθ Ρεριφζρεια για τισ δυνατότθτεσ χρθματοδότθςθσ από το νζο 

Εταιρικό Σφμφωνο για το Ρλαίςιο Ανάπτυξθσ τθσ περιόδου 2014 – 2020 (Ν. 4314/2014) και 

άλλα Ρρογράμματα που υλοποιοφνται ςτθ περιοχι. 
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Δ4. Παρεμβάςεισ ςτο ανκρϊπινο δυναμικό. 

 Ειδικι εκπαίδευςθ των εργαηομζνων ςτον πρωτογενι τομζα με ςχεδιαςμό 

προγραμμάτων που βρίςκονται ςε ςυνάφεια και με τισ υπόλοιπεσ παρεμβάςεισ. 

 Συναντιςεισ με ενδιαφερόμενουσ επιχειρθματίεσ εντόσ και εκτόσ Διμου για ενθμζρωςθ 

και καταγραφι των προκζςεϊν τουσ ωσ προσ τισ ευκαιρίεσ που δθμιουργοφνται. 

Υλοποίθςθ προγραμμάτων κατάρτιςθσ για τουσ παρζχοντεσ υπθρεςίεσ ςτα τουριςτικά 

καταλφματα, εςτιατόρια αλλά και κατάρτιςθ ςε ειδικά επαγγζλματα όπωσ ξεναγοί, 

ςυνοδοί επιςκεπτϊν, παραςκευαςτζσ τοπικϊν φαγθτϊν κ.α.. 

 Σφνταξθ ολοκλθρωμζνου προγράμματοσ ενθμζρωςθσ – πλθροφόρθςθσ – 

ευαιςκθτοποίθςθσ του πλθκυςμοφ με ςυνεργαςία του Διμου, εκπροςϊπων των 

αγροτικϊν ςυνεταιριςμϊν και των τοπικϊν μζςων μαηικισ ενθμζρωςθσ. Ρεριλαμβάνει 

δράςεισ και προγράμματα που αφοροφν ςτθν ευαιςκθτοποίθςθ των κατοίκων ςτθν 

εξοικονόμθςθ νεροφ, ςτθν ανάδειξθ και αξιοποίθςθ περιβαλλοντικϊν πόρων, ςτθν 

προβολι αγροτουριςτικοφ προϊόντοσ, κλπ. 

 Σχεδιαςμόσ και υλοποίθςθ δράςεων που αποβλζπουν: ςτθν «εγκατάλειψθ» ςυμβατικϊν 

μορφϊν τουριςμοφ και ςτθν ενίςχυςθ νζων κεματικϊν μορφϊν τουριςμοφ ποιότθτασ και 

ςτθ ςυνεργαςία με αξιόλογουσ Tour Operators για ςυμμετοχι ςε ςχετικζσ εκκζςεισ και 

ενίςχυςθ των προτεινόμενων κεματικϊν μορφϊν τουριςμοφ 

 

Ρ.4.2.2 Απαιτοφμενεσ μελζτεσ για κεςμικζσ παρεμβάςεισ  

 

Για τθν υλοποίθςθ και ενεργοποίθςθ του ΓΡΣ κα απαιτθκοφν ςυμπλθρωματικζσ μελζτεσ ι και 

ειδικζσ κεςμικζσ παρεμβάςεισ για επιμζρουσ ηϊνεσ ι περιοχζσ. Ενδεικτικά αναφζρονται οι 

κάτωκι, ενϊ αναλυτικόσ κατάλογοσ υποκείμενων μελετϊν ακολουκεί ςτθ ςυνζχεια.  

 Μελζτθ ανακεϊρθςθσ και επζκταςθσ εγκεκριμζνου ςχεδίου Κιςςάμου 

 Μελζτθ πολεοδόμθςθσ οικιςμοφ προ του 1923 Αγ. Αντϊνιοσ, Τ.Κ. Καλλεργιανϊν 

 Μελζτθ πολεοδόμθςθσ Ρλατάνου, Τ.Κ. Ρλατάνου 

 Μελζτθ πολεοδόμθςθσ Νωπθγείων (Τ.Κ. Δραπανιά) εντόσ ορίου οικιςμοφ  

 Μελζτθ πολεοδόμθςθσ Καρφαλϊνα (Τ.Κ. Καλουδιανϊν) εντόσ ορίου οικιςμοφ  

 Μελζτθ πολεοδόμθςθσ νζου οικιςτικοφ υποδοχζα παράκτιου μετϊπου 

 Μθκφμνθσ 

 Μελζτθ πολεοδόμθςθσ ΗΑΡΔ περιοχισ πλθςίον Τραχιλου 

 Μελζτθ οριοκζτθςθσ ςυνοκιςμοφ προ του 1923 Ρλακοφρια 

 Μελζτθ ανάπλαςθσ παραδοςιακοφ/εμπορικοφ πυρινα Κιςςάμου 

 Μελζτθ ανάπλαςθσ παραδοςιακοφ πυρινα Δραπανιάσ (Τ.Κ. Δραπανιά)  
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 Μελζτθ ανάπλαςθσ παραδοςιακοφ πυρινα όκκασ (Τ.Κ. όκκασ)  

 Μελζτθ ανάπλαςθσ παραδοςιακοφ πυρινα Κεράσ (Τ.Κ. όκκασ)  

 Μελζτθ ανάπλαςθσ αξιόλογων πυρινων Λουςακιϊν (Τ.Κ. Λουςακιϊν) 

 Μελζτθ ανάπλαςθσ αξιόλογων πυρινων Ρολυρρινιασ (Τ.Κ. Ρολυρρινιασ) 

 Μελζτθ ανάπλαςθσ αξιόλογων πυρινων Καλυβιανισ (Τ.Κ. Γραμβοφςθσ) 

 Μελζτθ ανάπλαςθσ αξιόλογων πυρινων Καλάκενων (Τ.Κ. Καλάκενων) 

 Εκπόνθςθ Ειδικϊν Ρεριβαλλοντικϊν Μελετϊν ςε όλθ τθν ζκταςθ των ηωνϊν 

 NATURA 2000 

 Μελζτεσ για τθν ολοκλιρωςθ τθσ οριοκζτθςθσ τθσ αιγιαλίτιδασ ηϊνθσ με 

 προτεραιότθτα τα τμιματα του παράκτιου μετϊπου που αναπτφςςονται 

 τουριςτικά (πχ δυτικά τθσ Κιςςάμου) 

 Μελζτθ οριοκζτθςθσ – διευκζτθςθσ των ρεμάτων εντόσ των οικιςτικϊν 

 υποδοχζων. 

 Υδραυλικι μελζτθ ρζματοσ Ρλακουριανοφ 

 Μελζτθ Τουριςτικισ ανάπτυξθσ Κιςάμου-Μθκφμνθσ (κακοριςμόσ δικτφου 

 «Διαδρομϊν Ρεριιγθςθσ» με ςκοπό τθν ανάδειξθ ςτοιχείων του φυςικοφ και 

 πολιτιςτικοφ περιβάλλοντοσ τθσ περιοχισ, δικτφωςθ μνθμείων και πολιτιςτικϊν 

 πόρων κλπ) 

 

Σε κάκε περίπτωςθ για το ςφνολο των προτεινόμενων ζργων και υποκείμενων μελετϊν κα 

πρζπει να αξιολογθκεί και να πραγματοποιθκεί θ βζλτιςτθ αξιοποίθςθ των πόρων του νζου 

Εταιρικοφ Συμφϊνου για το Ρλαίςιο Ανάπτυξθσ τθσ περιόδου 2014 – 2020 (Ν. 4314/2014) για 

τθν ενίςχυςθ και αναδιάρκρωςθ τθσ τοπικισ οικονομίασ κφρια ςτουσ τομείσ τθσ γεωργίασ και 

του τουριςμοφ.  

Ακολουκεί ςυγκεντρωτικόσ πίνακασ προτεινόμενων μελετϊν και ζργων ςτον οποίο 

καταγράφονται ανά κεματικό άξονα οι επιμζρουσ προτεινόμενεσ μελζτεσ με το βακμό 

προτεραιότθτασ τουσ κακϊσ και τουσ εμπλεκόμενουσ φορείσ. Σε κάκε περίπτωςθ, 

επιςθμαίνεται ότι το πρόγραμμα υλοποίθςθσ που κα καταρτίςει ο Φορζασ Διαχείριςθσ/ 

Εφαρμογισ του ΓΡΣ, όταν και εφ’ όςον ςυςτακεί, κα πρζπει να εναρμονίηεται και να 

εντάςςεται ςτον γενικότερο προγραμματιςμό, ςτισ επιλογζσ, ςτα χρονοδιάγραμμα και ςτουσ 

διακζςιμουσ πόρουσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ χρονικισ περιόδου.  



ΓΕΝΙΚΟ ΡΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΘΜΟΥ ΚΙΣΑΜΟΥ (Δ.Ε. Κιςάμου, Δ.Ε. Μθκφμνθσ) 

224 
 

Ρίνακασ Ρ.4.2.2.-1: Ρρογραμματιςμόσ - Χρθματοδότθςθ Ραρεμβάςεων 
 Ζργα - Μελζτεσ - Ρρογράμματα Βακμόσ Ρροτεραιότθτασ Εμπλεκόμενοι Φορείσ 

 A. Χωρικι και λειτουργικι αναδιοργάνωςθ του Διμου 

 A1. Οικιςτικοί υποδοχείσ - Υποδομι πολεοδομικϊν λειτουργιϊν 

 Μελζτθ ανακεϊρθςθσ και επζκταςθσ εγκεκριμζνου ςχεδίου Κιςςάμου Α Διμοσ Κιςάμου  

 Μελζτθ Οριοκζτθςθσ οικιςμοφ προ 23 Ρλακοφρια Α Διμοσ Κιςάμου 

 Μελζτθ πολεοδόμθςθσ οικιςμοφ προ του 1923 Αγ. Αντϊνιοσ, Τ.Κ. Καλλεργιανϊν Α Διμοσ Κιςάμου 

 Μελζτθ πολεοδόμθςθσ Ρλατάνου, Τ.Κ. Ρλατάνου Α Διμοσ Κιςάμου 

 Μελζτθ πολεοδόμθςθσ ΗΑΡΔ περιοχισ πλθςίον Τραχιλου Α Διμοσ Κιςάμου 

 Μελζτθ πολεοδόμθςθσ Νωπθγείων (Τ.Κ. Δραπανιά) εντόσ ορίου οικιςμοφ Α Διμοσ Κιςάμου 

ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ 
ΔΙΚΤΥΟ 

Μελζτθ πολεοδόμθςθσ Καρφαλϊνα (Τ.Κ. Καλουδιανϊν) εντόσ ορίου οικιςμοφ  Α Διμοσ Κιςάμου 

 Μελζτθ πολεοδόμθςθσ νζου οικιςτικοφ υποδοχζα παράκτιου μετϊπου Μθκφμνθσ Α Διμοσ Κιςάμου 

ΑΣΤΙΚΕΣ  
ΥΡΟΔΟΜΕΣ 

Ενίςχυςθ τθσ φδρευςθσ των ελειμματικϊν περιοχϊν δυτικά (Ρλάτανοσ – Γραμβοφςα – 
Φαλάςςαρνα), με τθ διάνοιξθ νζων γεωτριςεων, ζπειτα από υδρογεωλογικι μελζτθ ‐ ζρευνα και 
ολοκλιρωςθ των απαιτοφμενων μελετϊν για ζνταξθ ςτο ΕΣΡΑ τθσ Λιμνοδεξαμενισ ςτθν περιοχι 

Λειβαδίων (Φαλάςςαρνα). 

Α 
Διμοσ Κιςάμου, Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ Κριτθσ, 

Ρεριφζρεια Κριτθσ 

Ολοκλιρωςθ των απαιτοφμενων μελετϊν για το διαχωριςμό των δικτφων φδρευςθσ από τα μικτά 
υδροαρδευτικά δίκτυα 

Α 
Διμοσ Κιςάμου, Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ Κριτθσ, 

Ρεριφζρεια Κριτθσ 

Επεκτάςεισ - βελτιϊςεισ δικτφου αποχζτευςθσ Α Διμοσ Κιςάμου 

 A2. Αναδιοργάνωςθ του βαςικϊν δικτφων υποδομισ ςε επίπεδο Δθμοτικισ Ενότθτασ 

ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 

Βελτίωςθ του οδικοφ άξονα Χερςονιςου Γραμβοφςασ Α Διμοσ Κιςάμου 

Βελτίωςθ/αναβάκμιςθ του οδικοφ άξονα με αφετιρια τον Αρχαιολογικό Χϊρο ςτα Φαλάςςαρνα 
και με κατεφκυνςθ τον Λιμενίςκο διαμζςου του οικιςμοφ Καβοφςι 

Α Διμοσ Κιςάμου 

Βελτίωςθ του οδικοφ άξονα που διζρχεται από τουσ οικιςμοφσ: Βουλγάρω - Μακρϊνασ - 
Χουδαλιανά - Αρμενοχϊρι - Τριαλϊνια 

Α Διμοσ Κιςάμου 

Βελτίωςθ του παράδρομου τθσ Ρ.Ε.Ο 90 μεταξφ των οικιςμϊν Καρφαλϊνα και Νωπθγείων Α Διμοσ Κιςάμου 

Βελτίωςθ του περιφερειακοφ άξονα Κιςςάμου Α Διμοσ Κιςάμου 

Ρεηοδρόμθςθ τμιματοσ του παραλιακοφ μετϊπου Μθκφμνθσ Α Διμοσ Κιςάμου 

Ζργα αναβάκμιςθσ/βελτίωςθσ ςτο λοιπό βαςικό και δευτερεφον οδικό δίκτυο Β Διμοσ Κιςάμου 

Ζργα αναβάκμιςθσ/βελτίωςθσ λοιπισ αγροτικισ οδοποιίασ Β Διμοσ Κιςάμου 

 B. Βελτίωςθ & ενίςχυςθ τθσ εικόνασ του οικιςτικοφ περιβάλλοντοσ – Ρροςταςία Ρεριβάλλοντοσ 

 B1. Ραρεμβάςεισ ανάπλαςθσ δομθμζνου περιβάλλοντοσ και δθμόςιου χϊρου. 

 Μελζτθ ανάπλαςθσ παραδοςιακοφ/εμπορικοφ πυρινα Κιςςάμου Α Διμοσ Κιςάμου, ΥΡΕΝ, Αρχαιολογικζσ Υπθρεςίεσ 

 Μελζτθ ανάπλαςθσ οικιςμοφ "Λουςακιζσ" Α Διμοσ Κιςάμου, ΥΡΕΝ, Αρχαιολογικζσ Υπθρεςίεσ 

 Μελζτθ ανάπλαςθσ οικιςμοφ "Καλυβιανι" Α Διμοσ Κιςάμου, ΥΡΕΝ, Αρχαιολογικζσ Υπθρεςίεσ 

 Μελζτθ ανάπλαςθσ οικιςμοφ "Καλάκενεσ" Α Διμοσ Κιςάμου, ΥΡΕΝ, Αρχαιολογικζσ Υπθρεςίεσ 

 Μελζτθ ανάπλαςθσ οικιςμοφ "Ρολλυρινια" Α Διμοσ Κιςάμου, ΥΡΕΝ, Αρχαιολογικζσ Υπθρεςίεσ 

ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ Μελζτθ ανάπλαςθσ παραδοςιακοφ πυρινα Δραπανιάσ (Τ.Κ. Δραπανιά)  Α Διμοσ Κιςάμου, ΥΡΕΝ, Αρχαιολογικζσ Υπθρεςίεσ 
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ΑΡΟΘΕΜΑ/ 
ΚΟΙΝΟΧΘΣΤΟΙ 

ΧΩΟΙ 

Μελζτθ ανάπλαςθσ παραδοςιακοφ πυρινα όκκασ (Τ.Κ. όκκασ)  Α Διμοσ Κιςάμου, ΥΡΕΝ, Αρχαιολογικζσ Υπθρεςίεσ 

Μελζτθ ανάπλαςθσ παραδοςιακοφ πυρινα Κεράσ (Τ.Κ. όκκασ)  Α Διμοσ Κιςάμου, ΥΡΕΝ, Αρχαιολογικζσ Υπθρεςίεσ 

Μελζτεσ Κιρυξεισ ωσ παραδοςιακϊν οικιςμϊν: Ραλαιοκάςτρου, Καλυβιανισ, Αηογυρά, Καβουςίου, 
Ριπεριανϊν, Λουςακιϊν, Ηαχαρανϊν. Φτερόλακκα, Γαλουβά, Ρολλυρινιασ, Γρθγοριανϊν, 

Καλακενϊν και Τςικαλαριάσ, Δραπανιάσ, Άνω Δραπανιάσ, όκκα, Κερά 
Α Διμοσ Κιςάμου, ΥΡΕΝ, Αρχαιολογικζσ Υπθρεςίεσ 

 B.2 Μζτρα για τθν προςταςία και τθν αναβάκμιςθ του πολιτιςτικοφ και φυςικοφ περιβάλλοντοσ 

ΕΜΑΤΑ 

Ζργα αντιπλθμμυρικισ προςταςίασ  Α 
Διμοσ Κιςάμου, Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ Κριτθσ,  

Ρεριφζρεια Κριτθσ 

Μελζτεσ Οριοκζτθςθσ και διευκζτθςθσ υδατορεμάτων και ιδίωσ εντόσ οικιςμϊν. Α 
Διμοσ Κιςάμου, Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ Κριτθσ,  

Ρεριφζρεια Κριτθσ 

ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ 
Εκπόνθςθ Ειδικισ Ρεριβαλλοντικισ Μελζτθσ (ΕΡΜ) διαχείριςθσ για τισ περιοχζσ του Δικτφου 

NATURA 2000. 
Α ΥΡΕΝ 

 Γ. Ενίςχυςθ και αναπροςανατολιςμόσ τθσ τοπικισ οικονομίασ 

 

Μελζτθ τουριςτικισ ταυτότθτασ ‐ Δράςεισ Τουριςτικισ Ρροβολισ Δθμοτικισ Ενότθτασ Κιςάμου 
με ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτον κακοριςμό δικτφου «Διαδρομϊν Ρεριιγθςθσ» με ςκοπό τθν 

ανάδειξθ ςτοιχείων του φυςικοφ και πολιτιςτικοφ περιβάλλοντοσ τθσ περιοχισ, τθ δικτφωςθ 
μνθμείων και πολιτιςτικϊν πόρων, τθν διερεφνθςθ χωροκζτθςθσ Κζντρου φιλοξενίασ, υποδοχισ και 

ενθμζρωςθσ για τθν Ρεριοχι τθσ Χερςονιςου Γρμαβοφςασ 

Α Διμοσ Κιςάμου, Ρεριφζρεια Κριτθσ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

Ολοκλθρωμζνα επενδυτικά ςχζδια ςτο επίπεδο τθσ αγροτικισ εκμετάλλευςθσ Β Διμοσ Κιςάμου, Ρεριφζρεια Κριτθσ 

Ολοκλθρωμζνα ςχζδια αναδιάρκρωςθσ και εκςυγχρονιςμοφ τθσ παραγωγισ, μεταποίθςθσ και 
εμπορίασ πιςτοποιθμζνων προϊόντων, ονομαςίασ προζλευςθσ 

Α Διμοσ Κιςάμου, Ρεριφζρεια Κριτθσ 

 Δ. Επικοινωνία – Δθμοςιότθτα – Ενίςχυςθ ανκρϊπινου Δυναμικοφ 

ΡΛΘΟΦΟΘΣΘ 

Σφνταξθ ολοκλθρωμζνου προγράμματοσ ενθμζρωςθσ – πλθροφόρθςθσ – ευαιςκθτοποίθςθσ του 
πλθκυςμοφ 

Α 
Διμοσ Κιςάμου, Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ Κριτθσ,  

Ρεριφζρεια Κριτθσ 

Υλοποίθςθ προγραμμάτων κατάρτιςθσ για τουσ παρζχοντεσ υπθρεςίεσ ςτον τομζα του τουριςμοφ Β 
Διμοσ Κιςάμου, Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ Κριτθσ,  

Ρεριφζρεια Κριτθσ 
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Ρ.4.3 ΕΜΡΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΕΙΣ – ΧΟΝΟΔΙΑΓΑΜΜΑ – ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

Υπεφκυνοσ για τθν εφαρμογι του προγράμματοσ ΓΡΣ είναι ο Διμοσ Κιςάμου με το Φορζα 

Εφαρμογισ ΓΡΣ. Οι εμπλεκόμενοι όμωσ φορείσ είναι πολυάρικμοι ςτα διαφορετικά επίπεδα 

εφαρμογισ του Ρρογράμματοσ: 

 Στο επίπεδο τθσ κεςμοκζτθςθσ τθσ μελζτθσ αλλά και των άλλων απαιτοφμενων 

μελετϊν, οι κατά νόμο γνωμοδοτοφντεσ φορείσ κακϊσ και οι φορείσ ζγκριςθσ. 

 Στο επίπεδο τθσ ζγκριςθσ επιμζρουσ μελετϊν τεχνικϊν ζργων, όλοι οι κατά νόμο 

προβλεπόμενοι φορείσ.  

 
 


