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ΔΗΑΓΧΓΖ  

ΑΝΑΘΔΖ ΜΔΛΔΣΖ  

Ζ κειέηε «Γεληθφ Πνιενδνκηθφ ρέδην (ΓΠ) Γήκνπ Αθξσηεξίνπ» (λπλ ΓΔ Αθξσηεξίνπ 

Γήκνπ Υαλίσλ) αλαηέζεθε απφ ην Γήκν Υαλίσλ1 ζηε ζχκπξαμε ησλ γξαθείσλ ησλ 

κειεηεηψλ: Κσζηή Γαζθαιάθε (Αξρηηέθηνλα / Πνιενδφκνπ - Υσξνηάθηε), Ησάλλαο 

Μειάθε (Αξρηηέθηνλα / Πνιενδφκνπ), ηέιηνπ Σζαθίξε (Αξρηηέθηνλα / Πνιενδφκνπ - 

Υσξνηάθηε), Νίθνπ ηάππα (Γεσιφγνπ) θαη Γηάλλε Αξλέιινπ (Γαζνιφγνπ / 

Πεξηβαιινληνιφγνπ) ζηηο 14.12.2011 κε ηελ ππνγξαθή ηνπ Ηδησηηθνχ πκθσλεηηθνχ 

(Αξ. Πξση.: 104275/14-12-2011 – ΑΓΑ: 45ΦΠΧΖ5 - ΗΞΖ) ζχκθσλα κε ηελ ππ'. αξ. 

854/2011 Απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ θαζψο θαη: 

 Σν Ν. 3316/2005 (ΦΔΚ 42/Α/22-02-2005) «Αλάζεζε θαη εθηέιεζε δεκνζίσλ 

ζπκβάζεσλ εθπφλεζεο κειεηψλ θαη παξνρήο ζπλαθψλ ππεξεζηψλ θαη άιιεο 

δηαηάμεηο», φπσο ηζρχεη ζήκεξα 

 Σν Ν. 3463/2006 θαη ην Ν. 3852/2010, φπσο ηζρχνπλ ζήκεξα 

 Σελ ππ‟ αξ.: 237/2009 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ 

Αθξσηεξίνπ, κε ηελ νπνία εγθξίζεθαλ ηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ 

γηα ηελ επηινγή Αλαδφρνπ γηα ηελ εθπφλεζε ηεο κειέηεο «Μειέηε Γεληθνχ 

Πνιενδνκηθνχ ρεδίνπ (ΓΠ) Γήκνπ Αθξσηεξίνπ Ννκνχ Υαλίσλ» 

 Σελ ππ‟ αξ.: 199/2009 απφθαζε ηεο Γεκαξρηαθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ 

Αθξσηεξίνπ, κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε πξνθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ 

επηινγή Αλαδφρνπ γηα ηελ εθπφλεζε ηεο κειέηεο «Μειέηε Γεληθνχ Πνιενδνκηθνχ 

ρεδίνπ (ΓΠ) Γήκνπ Αθξσηεξίνπ Ννκνχ Υαλίσλ» 

 Σελ ππ‟ αξ.: 437/2011 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ, 

κε ηελ νπνία αλαθεξχρζεθε πξνζσξηλφο κεηνδφηεο ηεο ελ ιφγσ κειέηεο ε 

ζχκπξαμε ησλ γξαθείσλ κειεηψλ: «α. Γαζθαιάθεο Κσλζηαληίλνο ηνπ Νηθνιάνπ, 

β. Σζαθίξεο ηπιηαλφο ηνπ Νηθνιάνπ, γ. Μειάθε Ησάλλα ηνπ Γεσξγίνπ, δ. 

ηάππαο Νηθφιανο ηνπ Κπξηάθνπ θαη ε. Αξλέιινο Ησάλλεο ηνπ σηεξίνπ», ε 

νπνία εγθξίζεθε κε ηελ ππ‟ αξ. πξση.: 885/09-11-2011 απφθαζε ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Κξήηεο 

 Σελ ππ‟ αξ.: 854/2011 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ, 

κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε αλάζεζε ηεο κειέηεο ζηε ζχκπξαμε ησλ αλσηέξσ 

                                                           
1
  Ο Γήκνο Αθξσηεξίνπ απφ 01.01.2011 ελζσκαηψζεθε ζην Γήκν Υαλίσλ, βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 
Πξνγξάκκαηνο "Καιιηθξάηεο". 
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γξαθείσλ κειεηψλ:, ε νπνία εγθξίζεθε κε ηελ ππ‟ αξ. πξση.: 1763/23-11-2011 

απφθαζε ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Κξήηεο 

 Σελ ππ‟ αξ.: 916/2011 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ 

κε ηελ νπνία έγηλε ε έγθξηζε ηεο δαπάλεο θαη ε ςήθηζε ηεο πίζησζεο πνζνχ € 

400.329,33 

 Σελ ππ‟ αξ.: 15/23-09-2011 πξάμε ηεο Τπεξεζίαο Δπηηξφπνπ ηνπ Διεγθηηθνχ 

πλεδξίνπ, κε ηελ νπνία ε παξνχζα ζχκβαζε εγθξίζεθε πξνο ππνγξαθή 

(πξνζπκβαηηθφο έιεγρνο). 

Με ηελ εθαξκνγή ηνπ Πξνγξάκκαηνο Καιιηθξάηεο (Ν. 3852/10, ΦΔΚ 87/Α/10) θαη ηελ 

έληαμε ηνπ Καπνδηζηξηαθνχ Γήκνπ Αθξσηεξίνπ ζηνλ Καιιηθξαηηθφ Γήκν Υαλίσλ, ε 

δηαδηθαζία αλάζεζεο ηεο κειέηεο «ΓΠ Γήκνπ Αθξσηεξίνπ» νινθιεξψζεθε ζχκθσλα 

κε ην άξζξν 30, παξ. 3α, ηνπ Ν 3889/10 (ΦΔΚ 182/Α/10) φπνπ νξίδεηαη φηη: 

«Δθθξεκείο θαηά ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηνπ λ. 3852/2010 (ΦΔΚ 87 Α΄) δηαδηθαζίεο 

αλάζεζεο θαη εθπφλεζεο κειεηψλ έγθξηζεο ή αλαζεψξεζεο Γεληθψλ Πνιενδνκηθψλ 

Σρεδίσλ (ΓΠΣ) ή Σρεδίσλ Φσξηθήο θαη Οηθηζηηθήο Αλάπηπμεο Αλνηθηήο Πφιεο (ΣΦΟΟΑΠ) 

επηηξέπεηαη λα ζπλερίδνληαη θαη λα εγθξίλνληαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 2508/1997 (ΦΔΚ 

124 Α΄) ζηα φξηα ησλ εδαθηθψλ πεξηθεξεηψλ ησλ δήκσλ γηα ηνπο νπνίνπο είραλ 

πξνθεξπρζεί νη ζρεηηθέο κειέηεο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε ζρεηηθή απφθαζε αλάζεζεο 

ηεο εθπφλεζεο ηνπο ζα εθδνζεί κέρξη 31.12.10» 

Ζ κειέηε εθπνλείηαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ησλ εγθεθξηκέλσλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ θαη 

κε ηηο εηδηθέο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο εθπφλεζεο κειεηψλ ΓΠ-.Υ.Ο.Ο.Α.Π., πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ ππ‟ αξηζκ.9572/1845/06.04.2000 (ΦΔΚ 209Γ΄) απφθαζε ηνπ 

Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ (ΤΠΔΥΧΓΔ). 

Σν Πξφγξακκα Πνηφηεηαο ηεο Μειέηεο εγθξίζεθε κε ην κε ΑΠ 20697/20-3-12 έγγξαθν 

ηεο ΓΣΤ Γήκνπ Υαλίσλ. Ζ αλαζεψξεζε ηνπ ΠΠΜ εγθξίζεθε κε ην Α.Π. 61927/17-10-16 

έγγξαθν ηεο ΓΣΤ Γήκνπ Υαλίσλ. 

Σν Υξνλνδηάγξακκα ηεο κειέηεο εγθξίζεθε κε ην κε ΑΠ 4389/20-1-12 έγγξαθν ηεο ΓΣΤ 

Γήκνπ Υαλίσλ.  Μεηά απφ εγθξίζεηο παξαηάζεσλ (πίλαθαο ΔΗ-1), εγθξίζεθε ην 

αλαζεσξεκέλν ρξνλνδηάγξακκα ηεο κειέηεο κε ην πξναλαθεξφκελν έγγξαθν ηεο ΓΣΤ 

Γήκνπ Υαλίσλ  κε ην νπνίν εγθξίζεθε ε αλαζεψξεζε ηνπ ΠΠΜ (Α.Π. 61927/17-10-16). 

Ο Γήκνο Υαλίσλ κε ηελ 397/31.5.16 απνθ. ηνπ Γ (ΑΓΑ: 66ΒΜΧΖ5-ΤΞΗ) απνθάζηζε 

ηελ ελνπνίεζε ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ησλ ηξηψλ κειεηψλ ΓΠ πνπ εθπνλνχληαη ζηα 

φξηα ηνπ (Καιιηθξαηηθνχ) Γήκνπ Υαλίσλ  [ΓΠ Νέαο Κπδσλίαο, ΓΠ Αθξσηεξίνπ θαη 

ΓΠ Υαλίσλ & ησλ Πεξηαζηηθψλ Γήκσλ Δι. Βεληδέινπ, Θεξίζνπ, νχδαο θαη Κεξακεηψλ] 
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θαη πνπ πεξηιακβάλνπλ ην ζχλνιν ηεο εδαθηθήο ηνπ έθηαζεο, θαηά ην Β1 ηάδην απηψλ. 

Απψηεξν ζηφρν απνηειεί ε εληαία ζεζκνζέηεζε ηνπ ΓΠ ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ.  

Με ηελ ππ‟ αξ. 24874/4-6-2015 Απφθαζε ηεο ΓΣΤ  Γήκνπ Υαλίσλ εγθξίζεθε ε 

αληηθαηάζηαζε Κνηλνχ Δθπξνζψπνπ θαη Αλαπιεξσηή ηεο χκπξαμεο ησλ αλαδφρσλ – 

κειεηεηψλ. Κνηλφο εθπξφζσπνο νξίζηεθε ε Ησάλλα Μειάθε θαη αλαπιεξσηήο ν Κ. 

Γαζθαιάθεο.  

Δπίζεο κε ην κε Α.Π. 17261/27-4-16 έγγξαθν ηεο ε Τπεξεζία απνδέρηεθε ηελ 

απνρψξεζε ηνπ Κ. Γαζθαιάθε ιφγσ ζπληαμηνδφηεζεο θαη ηελ ζπλέρηζε θαη 

νινθιήξσζε ηεο κειέηεο απφ ηα ππφινηπα κέιε ηεο αλαδφρνπ ζχκπξαμεο.  Χο 

αλαπιεξσηήο εθπξφζσπνο νξίζηεθε ν η. Σζαθίξεο. 

εκεηψλεηαη φηη ην φλνκα ηνπ Κ. Γαζθαιάθε εκθαλίδεηαη θαη ζην παξφλ δηνξζσκέλν / 

ζπκπιεξσκέλν ηεχρνο, θαζψο ζπκκεηείρε ζηε ζχληαμε ηνπ Β1 ηαδίνπ ηεο πξφηαζεο, 

πξηλ ηε ζπληαμηνδφηεζε ηνπ. 
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ΟΜΑΓΑ ΜΔΛΔΣΖ 

Αλάδνρνη 

Ησάλλα Μειάθε:    Αξρηηέθηνλαο / Πνιενδφκνο 

ηέιηνο Σζαθίξεο:   Αξρηηέθηνλαο / Πνιενδφκνο - Υσξνηάθηεο 

Κσζηήο Γαζθαιάθεο:   Αξρηηέθηνλαο / Πνιενδφκνο – Υσξνηάθηεο (*) 

Γηάλλεο Αξλέιινο:   Γαζνιφγνο / Πεξηβαιινληνιφγνο 

Νίθνο ηάππαο:   Γεσιφγνο / Μεραληθφο Πεξηβάιινληνο 

(*): Απνρψξεζε ιφγσ ζπληαμηνδφηεζεο  

Δηδηθνί Σπλεξγάηεο 

Παλαγηψηεο Ρσκαλφο:  Πνιηηηθφο Μεραληθφο / πγθνηλσληνιφγνο 

Σδνχιε Μσυζηάδε:   Πνιενδφκνο / Υσξνηάθηεο / GIS 

Αιεμάλδξα Μαπξνγφλαηνπ:  Πνιενδφκνο / Υσξνηάθηεο / Πεξηθεξεηνιφγνο 

 

πληνληζηάο / Δθπξόζσπνο:  Ησάλλα Μειάθε 

& Αληέθιεηνο    Ζξψσλ Πνιπηερλείνπ 3, 731 32 Υαληά 

Σει. 28210 42800, fax 28210 42378,  

e-mail: iomela@tee.gr  

 

 

Αλαπιεξσηάο:   ηπιηαλόο Σζαθέξεο  

πληνληζηάο / Δθπξόζσπνο Αγγέινπ Ππξξή 9, ΣΚ 11527 Αζήλα 

Σει. 210 7759531, fax 210 7710816,  

e-mail: sntsak@otenet.gr 
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ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΠΗΒΛΔΦΖ  

χκθσλα κε ηελ ππ‟ αξ.: 105896/20.12.2011 απφθαζε ηεο Γηεχζπλζεο Σερληθψλ 

Τπεξεζίσλ ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ, φπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο ππ‟ αξ.: 

66137/21.10.2015  θαη 79552/21.12.15 απνθάζεηο ηεο ίδηαο Γηεχζπλζεο, ε Δπηηξνπή 

Δπίβιεςεο ηεο κειέηεο ζπγθξνηείηαη απφ ηνπο: 

 πειησηαθΪξα ΑιεμΪλδξα: Σνπνγξάθνο Μεραληθφο Γ/λζεο Σ.Τ. Γήκνπ 

Υαλίσλ 

(επίβιεςε Υσξνηαμηθήο – Πνιενδνκηθήο Μειέηεο) 

 ΓαζθαιΪθε Μαξέα: Μεραληθφο Οξπθηψλ Πφξσλ Γ/λζεο Σ.Τ. Γήκνπ Υαλίσλ 

(επίβιεςε Γεσινγηθήο & Πεξηβαιινληηθήο Μειέηεο) 

πληνληζηήο ηεο Οκάδαο Δπίβιεςεο νξίζηεθε ε πειησηαθάξα Αιεμάλδξα, 

Σνπνγξάθνο Μεραληθφο Γ/λζεο Σ.Τ. Γήκνπ Υαλίσλ. 

Έξγν ηεο επίβιεςεο είλαη, ζχκθσλα κε ηελ ππ‟ αξ.: 105896/20.12.2011 ζρεηηθή 

απφθαζε ηεο ΓΣΤ Γήκνπ Υαλίσλ, ε παξαθνινχζεζε θαη ν έιεγρνο ηεο κειέηεο θαη 

εηδηθφηεξα ε παξαθνινχζεζε ηεο ζχκβαζεο, ε ρνξήγεζε νδεγηψλ γηα ηελ έληερλε θαη 

εκπξφζεζκε εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ θαη ε κέξηκλα γηα ηε ζπκκφξθσζε ηνπ 

αλαδφρνπ κε ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο, θαζψο θαη φ,ηη απαηηείηαη γηα ηελ πηζηή 

εθπιήξσζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο. 

 

ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ 

χκθσλα κε ηελ ππ' αξ. 40367/23.05.2012 απφθαζε ηνπ Γεκάξρνπ Υαλίσλ, φπσο απηή 

ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ 32/Γ/2016 απφθαζε ηνπ Γεκάξρνπ Υαλίσλ (αξ. πξση. 

30724/8.6.16, ΑΓΑ: Χ29ΖΧΖ5-Β89) ε Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο ηεο κειέηεο 

ζπγθξνηείηαη απφ ηνπο: 

 Πξόεδξνο 

ΜαξΪθεο ΗσΪλλεο, αξκφδηνο Αληηδήκαξρνο ΤΓΟΜ Γήκνπ Υαλίσλ – 

Δθπξφζσπνο Γήκνπ Υαλίσλ 

 Αλαπιεξσηήο 

 ΞαλζνπδΪθεο Γεώξγηνο, αξκφδηνο Αληηδήκαξρνο ΓΣΤ Γήκνπ Υαλίσλ 

 Μέιε 

 ΚνηιΪδε Κπξηαθά, Αξρηηέθηνλαο Μεραληθφο MSc, κε βαζκφ Γ΄ - Δθπξφζσπνο 

ηεο Γ/λζεο ΠΔΥΧ ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Κξήηεο 

 Αλαπιεξσηήο : ΓνπλαιΪθε ΜαλνπΫια, Αξρηηέθηνλαο Μεραληθφο κε βαζκφ Γ΄  
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 ΜπξνθαιΪθεο Κσλ/λνο, Πνιηηηθφο Μεραληθφο - Δθπξφζσπνο ΣΔΔ/Σκήκαηνο 

Γπη. Κξήηεο 

 Αλαπιεξσηήο: παξΪθεο Κσλ/λνο, Πνιηηηθφο Μεραληθφο  

Γξακκαηέαο ηεο Δπηηξνπήο νξίδεηαη ε ΦξαγθΪθε Δηξάλε, Αγξνλφκνο Σνπνγξάθνο 

Μεραληθφο ηεο Γ/λζεο Τπεξεζίαο Γφκεζεο ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ. 
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ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ & ΣΑΓΗΑ ΔΚΠΟΝΖΖ ΜΔΛΔΣΖ ΓΠ - ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ 

Μεηά ηελ έγθξηζε ηνπ «Υξνλνδηαγξάκκαηνο» εθπφλεζεο ηεο κειέηεο θαη ηνπ αληίζηνηρνπ 

«Πξνγξάκκαηνο Πνηφηεηαο» (ΠΠΜ), εθπνλείηαη ε κειέηε ηνπ «Γεληθνχ Πνιενδνκηθνχ 

ρεδίνπ» (ΓΠ) πνπ πεξηιακβάλεη ηελ «θπξίσο» κειέηε, Υσξνηαμηθή – Πνιενδνκηθή, 

ηελ Πεξηβαιινληηθή (ΜΠΔ) θαη ηε Γεσινγηθή (ΜΓΚ). 

Ζ ηειεπηαία παξαδίδεηαη «απηνηειψο» ελψ νη δπν πξψηεο παξαδίδνληαη καδί ζην Α΄ 

ηάδην (ηεο αλάιπζεο), ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο πξνδηαγξαθέο εθπφλεζήο ηνπο ψζηε 

λα ππάξρεη ε ζρεηηθή πιεξφηεηα ζηελ απνηχπσζε ηεο «ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο» γηα 

ηελ πεξηνρή κειέηεο. Γηα ηνλ ίδην ιφγν ζην ηεχρνο θεηκέλνπ ηνπ Α΄ ηαδίνπ 

ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη ηα ζπκπεξάζκαηα απφ ηελ εθπφλεζε ηνπ εγθεθξηκέλνπ Α΄ 

ηαδίνπ ηεο ζρεηηθήο Γεσινγηθήο Μειέηεο. Καηά ην Β1 ηάδην, φιεο νη κειέηεο 

παξαδίδνληαη απηνηειψο. 

Σν ΓΠ απνηειεί, ζχκθσλα κε ηελ ππ‟ αξηζκ. 9572/1845/06.04.2000 Απφθαζε 

Τπνπξγνχ ΠΔΥΧΓΔ, πνπ θαζνξίδεη ην αθξηβέο πεξηερφκελν ηεο ζρεηηθήο κειέηεο, ην 

«πιήξεο ρσξνηαμηθφ ζρέδην ηνπ Καπνδηζηξηαθνχ Γήκνπ». Ο ρσξνηαμηθφο ζρεδηαζκφο, 

γεληθά, απνβιέπεη ζηελ ππνβνήζεζε ηεο αλαπηπμηαθήο δηαδηθαζίαο ηεο πεξηνρήο ζηελ 

νπνία αλαθέξεηαη θαη παξάιιεια ζηελ εμαζθάιηζε ηεο δηαηήξεζήο ηεο ζε βάζνο 

ρξφλνπ πξνο φθεινο πξσηίζησο ηεο εθάζηνηε «ηνπηθήο θνηλσλίαο». Απηφ επηηπγράλεηαη: 

 Μέζσ ηεο «ηαθηνπνίεζεο ζην ρψξν» ησλ δηαθφξσλ ρξήζεσλ (θαηνηθίαο, 

ηνπξηζκνχ, γεσξγίαο, βηνκεραλίαο θ.ιπ.) θαηά ηξφπν ψζηε ε θάζε κία λα 

«θαηαιάβεη» ηελ πεξηνρή πνπ «είλαη θαηάιιειε» θαη πξνζθέξεηαη γηα ηελ 

αλάπηπμή ηεο. Δίλαη απηνλφεην φηη ζηελ πεξηνρή πνπ νξίδεηαη σο πξφζθνξε γηα 

ηελ αλάπηπμε κηαο ρξήζεο πεξηνξίδεηαη ε αλάπηπμε ησλ άιισλ θαη θπξίσο 

εθείλσλ πνπ ζα ηελ εκπφδηδαλ λα αλαπηπρζεί. 

 Μέζσ ηεο θαηάιιειεο "δηαζχλδεζεο" ησλ ρξήζεσλ απηψλ (θπθινθνξηαθά) θαη 

παξάιιεια ηεο θαηάιιειεο ρσξνζέηεζεο ησλ ινηπψλ έξγσλ ππνδνκήο (π.ρ. 

δηθηχνπ απνρέηεπζεο αθαζάξησλ) ψζηε ηειηθά νη πεξηνρέο ησλ ρξήζεσλ λα 

θαηαζηνχλ ιεηηνπξγηθέο. 

 Μέζσ ηεο «πξνζηαζίαο» ησλ θπζηθψλ πφξσλ ζηνπο νπνίνπο ζηεξίδεηαη ε 

ηνπηθή αλάπηπμε γηαηί είλαη απηνλφεην φηη απηή απνηειεί ηελ απαξαίηεηε 

πξνυπφζεζε γηα ηελ ζηαζεξνπνίεζε θαη δηαηήξεζε ηεο αλάπηπμεο ζην κέιινλ, 

πξνο φθεινο δειαδή θαη ησλ επφκελσλ γελεψλ. 

Χο εθ ηνύηνπ ν ρσξνηαμηθόο ζρεδηαζκόο εέλαη απαξαέηεηνο όρη κόλν γηα ηελ 

"εληαηηθνπνέεζε" αιιΪ θαη γηα ηελ «δηαηάξεζε» ηεο αλαπηπμηαθάο δηαδηθαζέαο ζε 

θΪζε πεξηνρά, αθνύ δηαζθαιέδεη ηελ «πνηνηηθά» δηΪζηαζά ηεο. 
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Με ην Ν.2508/97 ε πνιηηεία θαζφξηζε ηελ «ππνρξέσζε» θάζε ΟΣΑ λα ζπληάμεη ην 

ΓΠ/ΥΟΟΑΠ ηνπ ην νπνίν πξέπεη λα αθνινπζεί ην ιεηηνπξγηθφ πξφηππν ησλ Αλνηθηψλ 

Πφιεσλ, εμεηδηθεχνληαο ηνλ ήδε ζεζκνζεηεκέλν Υσξνηαμηθφ ρεδηαζκφ ηεο 

Πεξηθέξεηαο, πνπ απνηειεί ην γεληθφ θαηεπζπληήξην πιαίζην ζην ρψξν ησλ 

Καπνδηζηξηαθψλ Γήκσλ. Σν ζρέδην απηφ (ΠΠΥΑΑ Πεξηθέξεηαο Κξήηεο) έρεη 

ζεζκνζεηεζεί (ΦΔΚ 1486/Β΄/03) θαη ήδε αλαζεσξείηαη / επηθαηξνπνηείηαη. 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη: 

 Με ηνλ φξν «Αλνηθηή Πφιε» ελλνείηαη κηα νκάδα γεηηνληθψλ νηθηζκψλ πνπ ζπλ-

ιεηηνπξγνχλ έρνληαο σο «θέληξν» έλαλ απφ απηνχο. Πξνυπφζεζε γηα ηελ 

επηηπρία απηνχ ηνπ κνληέινπ απνηειεί ε ελίζρπζε φισλ ησλ θεληξηθνχ 

ραξαθηήξα νηθηζκψλ κε ζχγρξνλεο θνηλσληθέο θαη άιιεο ππνδνκέο θαζψο θαη ε 

κέγηζηε δηεπθφιπλζε ηεο επηθνηλσλίαο ησλ κε ηνπο νηθηζκνχο επηξξνήο ηνπο. 

πκπεξαζκαηηθά ην ζρέδην πνπ ελ ζπληνκία ιέγεηαη ΓΠ: 

 Καζνξέδεη ηηο πεξηνρΫο νη νπνέεο ζα πνιενδνκεζνύλ ηα επόκελα ρξόληα θαη 

ηηο γεληθΫο ξπζκέζεηο κΫζα ζε απηΫο (ρξάζεηο γεο, βαζηθΪ δέθηπα, θ.ιπ.). 

 Καζνξέδεη ΠνιενδνκηθΫο Δλόηεηεο (ΠΔ) θαη εθηηκΪ ηηο αλΪγθεο ηνπο ζε 

θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο θαη θνηλσθειεέο εμππεξεηάζεηο. 

 Καζνξέδεη ηηο πεξηνρΫο αλΪπιαζεο εληόο ησλ νηθηζκώλ. 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη ζηνπο νηθηζκνχο πνπ έρνπλ ήδε ζεζκνζεηεκέλν φξην δελ επηηξέπεηαη 

πιένλ ε δηεχξπλζή ηνπο κε λέα δηνηθεηηθή πξάμε. Δίλαη δπλαηή φκσο ε "επέθηαζή" ηνπο 

κε ηελ έγθξηζε πνιενδνκηθνχ ζρεδίνπ. Απηφ φκσο επηηξέπεηαη λα γίλεη εθφζνλ 

πξνβιέπεηαη απφ ην ΓΠ πνπ ζα εθπνλεζεί / ζεζκνζεηεζεί. Γηα λα επεθηαζεί, δει., έλαο 

νηθηζκφο πνπ έρεη φξηα πξέπεη λα εθπνλεζεί θαη λα εγθξηζεί ην ΓΠ ηνπ Καπνδηζηξηαθνχ 

Γήκνπ, λα πξνβιέπεηαη ζε απηφ ε ζπγθεθξηκέλε επέθηαζε θαη κεηά λα εθπνλεζεί θαη λα 

εγθξηζεί ν πνιενδνκηθφο ζρεδηαζκφο ηνπ νηθηζκνχ. Δπέθηαζε ρσξίο εγθεθξηκέλν "ζρέδην 

πφιεο" δελ λνείηαη πιένλ. 

Δπηζεκαίλεηαη, σζηφζν, φηη ε δπλαηφηεηα πνιενδφκεζεο εληφο νξίσλ νηθηζκψλ θαζψο 

θαη ε δπλαηφηεηα ηξνπνπνίεζεο πθηζηάκελσλ „ζρεδίσλ πφιεσλ  πθίζηαηαη αθφκα θαη αλ 

δελ έρεη εθπνλεζεί / ζεζκνζεηεζεί ΓΠ. ε πεξίπησζε, φκσο, εθπφλεζεο / 

ζεζκνζέηεζεο ΓΠ είλαη δπλαηφ λα πξνηαζνχλ / ζεζκνζεηεζνχλ εληφο πθηζηάκελσλ 

νξίσλ νηθηζκψλ θαη „ζρεδίσλ πφιεσλ‟ (λέεο) ρξήζεηο γεο, δηαθνξεηηθέο απφ ηηο 

ππάξρνπζεο, λα θαζνξηζηνχλ πεξηνρέο αλάπιαζεο, πεξηνρέο εθαξκνγήο πνιενδνκηθψλ 

κεραληζκψλ, θ.ιπ. ζην πιαίζην ηνπ ζηξαηεγηθνχ πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ ηνπ θάζε 

(πθηζηάκελνπ) νηθηζκνχ. 

 Καζνξέδεη ηηο επηηξεπόκελεο ρξάζεηο γεο εθηόο ησλ νηθηζκώλ, όπσο: 
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- ΠεξηνρΫο πνπ πξννξέδνληαη γηα ηελ εγθαηΪζηαζε παξαγσγηθώλ 

δξαζηεξηνηάησλ (όπσο βηνκεραλέα, ηνπξηζκόο, θ.ιπ.). 

- ΠεξηνρΫο Δηδηθάο Πξνζηαζέαο (ΠΔΠ) (όπσο ξεκαηηΫο, δΪζε, 

αξραηνινγηθνέ ρώξνη, θ.ιπ.). 

- ΠεξηνρΫο ζηηο νπνέεο απαηηεέηαη ν ‘Ϋιεγρνο θαη πεξηνξηζκόο ηεο 

δόκεζεο’ / ΠΔΠΓ (όπσο γύξσ από ηνπο νηθηζκνύο, θ.ιπ.) 

 ΠεξηιακβΪλεη ηα γεληθΪ δέθηπα ππνδνκώλ (νδηθό θ.ιπ.) 

 Γηαηππώλεη ην Πξόγξακκα Δλεξγνπνέεζεο ηνπ ΓΠ 

Δπηζεκαίλεηαη φηη θαιχπηνληαο νη ξπζκίζεηο ηνπ ΓΠ ην ζχλνιν ηεο εδαθηθήο έθηαζεο 

ηνπ Καπνδηζηξηαθνχ Γήκνπ, επηηπγράλεηαη ε ηαπηφρξνλε ξχζκηζε ηνπ ρψξνπ εληφο θαη 

εθηφο ησλ νξίσλ ησλ νηθηζκψλ, κε ηξφπν ψζηε ε ηθαλνπνίεζε αλαγθψλ έληαμεο 

πεξηνρψλ ζε ζρέδηα ή πξνο πνιενδφκεζε δψλεο λα «εμηζνξξνπείηαη» κε ηηο 

απαηηνχκελεο ξπζκίζεηο πξνζηαζίαο, θπξίσο ζηνλ εμσαζηηθφ ρψξν. Δπίζεο, νη κηθξνί 

νηθηζκνί ησλ νπνίσλ ε ξχζκηζε κέρξη ζήκεξα γηλφηαλ κεκνλσκέλα, ρσξίο λα είλαη 

απφξξνηα γεληθφηεξνπ ζρεδηαζκνχ, ηψξα εληάζζνληαη ζε επξχηεξα νηθηζηηθά ζχλνια, ηηο 

«αλνηθηέο πφιεηο» θαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν ε νηθηζηηθή ηνπο νξγάλσζε ελαξκνλίδεηαη κε 

ηνπο γεληθφηεξνπο ζηφρνπο ηνπ ρσξνηαμηθνχ θαη πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ πνπ δελ 

είλαη άιινη απφ ηηο «αξρέο ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο», δει. ελφο κνληέινπ πνπ 

εμαζθαιίδεη καθξνρξφληα, "ρσξίο ηέινο" αλάπηπμε. 

Σν ΓΠ εθπνλείηαη κε βάζε ηηο πξνβιέςεηο πιεζπζκηαθήο θαη νηθνλνκηθήο εμέιημεο ηεο 

πεξηνρήο θαη πεξηιακβάλεη ηνπο απαξαίηεηνπο ράξηεο, ζρέδηα, δηαγξάκκαηα θαη θείκελα 

ψζηε λα πεξηέρεη ζχλνιν κέηξσλ, ζηφρσλ, θαηεπζχλζεσλ θαη πξνγξακκάησλ ηφζν ζην 

ρψξν εθηφο ησλ νηθηζκψλ φζν θαη ζην εζσηεξηθφ ηνπο.  

πκπεξαζκαηηθΪ, ην ΓΠ απνηειεέ όρη κόλν «ην πιάξεο ρσξνηαμηθό ζρΫδην ηεο 

ρσξηθάο ελόηεηαο ηνπ Καπνδηζηξηαθνύ Γάκνπ», πνπ εμεηδηθεύεη ζηελ πεξηνρά ηνπ 

ηηο θαηεπζύλζεηο ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ ρεδηαζκνύ, αιιΪ θαη ην γεληθό - ζηξαηεγηθό 

πνιενδνκηθό ζρΫδην ηνπ θΪζε νηθηζκνύ μερσξηζηΪ. Απνηειεέ δει. ην «όξακα» γηα 

ην κεζνπξόζεζκν κΫιινλ ηνπ ρώξνπ ηεο κειΫηεο. 

Ζ „έλαξμε‟ ηεο δηαδηθαζίαο εθπφλεζεο ηνπ ΓΠ Γήκνπ Αθξσηεξίνπ έγηλε κε ηελ ππ‟ αξ.: 

1833/31-05-2008 (ΦΔΚ 691/Γ΄/27-06-2008) απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα 

Πεξηθέξεηαο Κξήηεο, φπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ αληίζηνηρε κε αξ. πξση: νηθ. 

8483/16-12-2008 απφθαζε.  

Ζ κειέηε εθπνλείηαη ζε δχν (2) ζηάδηα, Α θαη Β. Σν Β ζηάδην ππνδηαηξείηαη ζε δχν 

ππνζηάδηα Β1 θαη Β2. 
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Α΄ Σηάδην  

Σν πξψην ζηάδην πεξηιακβάλεη ηελ «αλάιπζε» ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο, ηε 

«δηάγλσζε ησλ πξνβιεκάησλ, ησλ πξννπηηθψλ θαη ησλ ηάζεσλ» θαη ηε «δηαηχπσζε ηεο 

θαηαξρήλ πξφηαζεο ή ησλ ελαιιαθηηθψλ πξνηάζεσλ» ξχζκηζεο ηεο πεξηνρήο κειέηεο.  

ε απηφ ην ζηάδην εθπνλείηαη παξάιιεια, φπσο πξναλαθέξζεθε, ε Γεσινγηθή Θεψξεζε 

ηεο πεξηνρήο κειέηεο, ππφ ηε κνξθή "Πξνθαηαξθηηθήο Μειέηεο Γεσινγηθήο 

Καηαιιειφηεηαο".  

Μέζσ ηεο Πξνθαηαξθηηθήο Μειέηεο Γεσινγηθήο Καηαιιειφηεηαο πξαγκαηνπνηείηαη ν 

θαηαξρήλ εληνπηζκφο ηκεκάησλ θαηάιιεισλ απφ γεσινγηθή άπνςε γηα νηθηζηηθή ή 

άιιεο κνξθήο δφκεζε, πνπ ζα εμαζθαιίδνπλ έλα πεξηβάιινλ αζθαιέο φζν αθνξά 

ζηνπο θπζηθνχο θηλδχλνπο θαη ζηνπο θηλδχλνπο απφ αλζξψπηλεο επεκβάζεηο θαη 

δξαζηεξηφηεηεο θαη παξάιιεια ζα δηαζθαιίδνπλ ηελ πξνζηαζία ησλ πεξηνρψλ 

αμηφινγνπ γεσπεξηβάιινληνο θαζψο θαη ησλ αμηνπνηήζηκσλ γεσινγηθψλ πφξσλ. 

Αληηθείκελν ηεο γεσινγηθήο κειέηεο είλαη επίζεο ε πεξηγξαθή ησλ απαξαίηεησλ κέηξσλ 

πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ ζηηο πεξηνρέο πνπ θξίλνληαη θαηάιιειεο γηα δφκεζε, αιιά ππφ 

πξνυπνζέζεηο, θαζψο θαη ε ππνβνιή πξνηάζεσλ γηα ην είδνο ησλ πεξαηηέξσ κειεηψλ 

πνπ ηπρφλ απαηηνχληαη γηα ηελ απνζαθήληζε ηεο γεσινγηθήο θαηαιιειφηεηαο 

νξηζκέλσλ πεξηνρψλ. Ζ κειέηε απηή ζπληάρζεθε κε βάζε ηηο εγθεθξηκέλεο 

πξνδηαγξαθέο γηα ηελ εθπφλεζε Μειεηψλ Γεσινγηθήο Καηαιιειφηεηαο (ΦΔΚ 190 / Β΄ / 

14-09-2007) θαη εγθξίζεθε απφ ηε Γ/λζε ΠΔΥΧ ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Κξήηεο 

(Α.Π.: νηθ 2142/16-06-2014). 

Μεηά ηελ ππνβνιή θαη παξαιαβή ηνπ Α΄ ηαδίνπ έγηλε ε δεκφζηα παξνπζίαζή ηνπ απφ 

ηνλ Αλάδνρν ζηα Υαληά (έδξα ηνπ Γήκνπ), πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ αίζνπζα 

εθδειψζεσλ ηνπ ΣΔΔ – Σκήκα Γπηηθήο Κξήηεο, κε κέξηκλα ηνπ Γήκνπ ζηηο 09-11-2012 

θαη ζηελ νπνία κεηείραλ εθπξφζσπνη ησλ ελδηαθεξφκελσλ Τπεξεζηψλ θαη ινηπψλ 

θνξέσλ. ηφρνο ηεο ήηαλ ε παξνπζίαζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο αλάιπζεο θαη ε δηαηχπσζε 

απφςεσλ ηδίσο ζε φ,ηη αθνξά ηελ πξνζέγγηζε θαη αμηνιφγεζε ηεο ππάξρνπζαο 

θαηάζηαζεο θαη ησλ πξννπηηθψλ ρσξηθήο αλάπηπμεο ηεο ΓΔ Αθξσηεξίνπ.  

Ζ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία ζπλεθηηκψληαο ηηο ζρεηηθέο γλσκνδνηήζεηο ησλ αξκφδησλ 

Τπεξεζηψλ έδσζε νδεγίεο θαηά ηελ θξίζε ηεο γηα ζπκπιήξσζε θαη επηθαηξνπνίεζε ησλ 

ζηνηρείσλ ηνπ Α΄ ζηαδίνπ, κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο απνγξαθήο ηνπ 2011. 

Αθνινχζεζε ε έγθξηζε ηνπ Α΄ ηαδίνπ (Α.Π.: 69153/05-09-2014) θαη ε εληνιή έλαξμεο 

ηνπ Β1 ηαδίνπ (Α.Π.: 47062/31-07-2015). 
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Β1 Υπνζηάδην 

Καηά ην δεχηεξν ζηάδην γίλεηαη «ιεπηνκεξήο επεμεξγαζία ηνπ ΓΠ» κε βάζε ηηο 

πξνηάζεηο ηνπ Α΄ ηαδίνπ θαη ηηο νδεγίεο - θαηεπζχλζεηο ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο.  

Παξάιιεια, εθπνλείηαη ε ηξαηεγηθή Μειέηε Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ (ΜΠΔ) θαη 

ε Μειέηε Γεσινγηθήο Καηαιιειφηεηαο (ΜΓΚ). 

Μεηά ηελ ππνβνιή θαη παξαιαβή ηνπ Β1 ππνζηαδίνπ ε κειέηε απνζηέιιεηαη απφ ην 

Γήκν ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο / θνξείο γηα ηελ ηήξεζε ησλ ζπκκεηνρηθψλ δηαδηθαζηψλ 

πνπ πξνβιέπεη ν λφκνο (αξζξ.4 §10 Ν.2508/97 θαη αξζξ.3 §2 Ν.1337/83). 

Ζ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία ζπλεθηηκψληαο ηηο γλσκνδνηήζεηο ησλ αξκφδησλ θνξέσλ / 

ππεξεζηψλ, ηα πνξίζκαηα ησλ κειεηψλ ΜΠΔ & ΜΓΚ θαζψο θαη ηε ζρεηηθή απφθαζε / 

γλσκνδφηεζε ηνπ Γ.. ηνπ Γήκνπ δίλεη θαηά ηελ θξίζε ηεο νδεγίεο - θαηεπζχλζεηο γηα ηηο 

αλαγθαίεο ηξνπνπνηήζεηο (Β2 ππνζηάδην ηεο κειέηεο). 

Β2 Υπνζηάδην 

Αθνξά ζηελ πξνζαξκνγή ηνπ ππνζηαδίνπ Β1 ζχκθσλα κε ηηο εληνιέο ηεο Γηεπζχλνπζαο 

Τπεξεζίαο ψζηε ε πξφηαζε ηεο κειέηεο λα πάξεη ηελ ηειηθή "κνξθή" ηεο.  

Μεηά ηελ ππνβνιή ηνπ Β2 ππνζηαδίνπ θαη ηνλ έιεγρν πινπνίεζεο ησλ ζρεηηθψλ εληνιψλ 

ε κειέηε απνζηέιιεηαη απφ ην Γήκν ζηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Κξήηεο γηα 

ζεζκνζέηεζε. χκθσλα κε ηνλ πξφζθαηα ςεθηζκέλν Ν. 4447/2016, ηα Σνπηθά Υσξηθά 

ρέδηα (πνπ αληηθαζηζηνχλ ηα ΓΠ / ΥΟΟΑΠ) εγθξίλνληαη κε Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα πνπ 

εθδίδεηαη κε πξφηαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τ.Π.ΔΝ., χζηεξα απφ εηζήγεζε ηεο αξκφδηαο 

Τπεξεζίαο ηνπ Τ.Π.Δ.Ν. θαη γλψκε ηνπ ΚΔΤΠΟΘΑ.   

εκεηψλεηαη φηη ε παξνχζα κειέηε αθνινπζεί ηελ πξφηεξε δηαδηθαζία ζεζκνζέηεζεο ηνπ 

Ν.2508/1997, δει. εγθξίλεηαη κε απφθαζε ηνπ Γ.Γ. ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο 

Κξήηεο  κεηά απφ γλψκε ηνπ ΤΠΟΘΑ Πεξηθέξεηαο Κξήηεο.. 

Σν Β1 Τπνζηάδην ηεο κειέηεο ππνβιήζεθε αξρηθά κε αξ. πξση. 67936/30-10-15. 

Καηφπηλ ησλ παξαηεξήζεσλ ηεο Τπεξεζίαο επί ησλ παξαδνηέσλ (αξ. πξση. 44917/10-

8-17) ππνβάιιεηαη ην παξφλ.  

Ζ δηάξζξσζε θαη ην πεξηερφκελν ηνπ θεηκέλνπ ελαξκνλίδνληαη κε ηηο πξνδηαγξαθέο 

ζχληαμεο κειεηψλ ΓΠ θαη πεξηιακβάλεη ηα εμήο θεθάιαηα: 

Σν ΚεθΪιαην Π1: «Γνκηθό ρΫδην Υσξηθάο ΟξγΪλσζεο», παξνπζηάδεη ζπλζεηηθά ην 

πξνηεηλφκελν πξφηππν νηθηζηηθήο αλάπηπμεο θαη ρσξηθήο νξγάλσζεο ηεο ΓΔ 

Αθξσηεξίνπ. Οη βαζηθέο αξρέο ζρεδηαζκνχ εθθξάδνπλ ηε ζχλζεζε ησλ ζηφρσλ ησλ 

ππεξθείκελσλ επηπέδσλ ζρεδηαζκνχ κε ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ Α΄ ηαδίνπ. Παξνπζηάδεη, 

επίζεο, ηα βαζηθά πξνγξακκαηηθά κεγέζε ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη πξνθχπηνπλ 

ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ αλαγθαηφηεηα ή κε επεθηάζεσλ. 
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Σν ΚεθΪιαην Π2: «ΟξγΪλσζε Υξάζεσλ Γεο θαη Πξνζηαζέα ΠεξηβΪιινληνο», 

παξνπζηάδεη ηηο πξνηεηλφκελεο ρσξηθέο ξπζκίζεηο γηα ην ζχλνιν ηεο έθηαζεο ηεο ΓΔ 

Αθξσηεξίνπ. Οη ξπζκίζεηο απηέο αλάγνληαη ζε ηέζζεξηο (4) βαζηθέο θαηεγνξίεο 

πεξηνρψλ: Πεξηνρέο Οηθηζηηθήο Αλάπηπμεο (ΠΟΑ) - πνπ πεξηιακβάλνπλ θαη ηηο Πεξηνρέο 

Παξαγσγηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ - Πεξηνρέο Δηδηθήο Πξνζηαζίαο (ΠΔΠ), Πεξηνρέο 

Διέγρνπ θαη Πεξηνξηζκνχ ηεο Γφκεζεο (ΠΔΠΓ) θαη Πεξηνρέο Ηδηαίηεξσλ Υξήζεσλ (ΠΗΥ).  

Σν ΚεθΪιαην Π3: «Γεληθά Πνιενδνκηθά ΟξγΪλσζε θαη Ρύζκηζε Οηθηζηηθώλ 

ΤπνδνρΫσλ», αθνξά ζηελ πεξηγξαθή ησλ πξνηεηλφκελσλ ξπζκηζηηθψλ παξεκβάζεσλ 

ζηνπο ήδε ζεζκνζεηεκέλνπο νηθηζηηθνχο ππνδνρείο, ζηηο λέεο πξνο πνιενδφκεζε 

νηθηζηηθέο πεξηνρέο θαζψο θαη ζηηο πεξηνρέο παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Δπίζεο, 

θαζνξίδνληαη νη αλάγθεο ζε γε γηα θνηλφρξεζηεο θαη θνηλσθειείο ιεηηνπξγίεο.  

Σέινο, ην ΚεθΪιαην Π4: «Πξόγξακκα Δλεξγνπνέεζεο ηνπ ΓΠ», αλαθέξεηαη 

εηδηθφηεξα ζηνλ Φνξέα Δθαξκνγήο, ζηηο απαηηνχκελεο ελέξγεηεο (ζεζκηθέο ξπζκίζεηο, 

κειέηεο, έξγα) θαη ζηνπο εκπιεθφκελνπο Φνξείο Τινπνίεζεο. 

Φξνληθφ πνξείαο κειέηεο ΓΠΣ Γήκνπ Αθξσηεξίνπ 

Σν ρξνληθφ ηεο πνξείαο ηεο κειέηεο ΓΠ Αθξσηεξίνπ απφ ηελ έγθξηζε ηεο αλάζεζεο ηεο 

κειέηεο έσο ζήκεξα θαηαγξάθεηαη ζηνλ πίλαθα ΔΗ.1. 

Πέλαθαο ΔΗ.1: Υξνληθό πνξεέαο κειΫηεο ΓΠ Γάκνπ Αθξσηεξένπ 

Α/Α Ζκεξνκελέα Αξηζκόο πξσηνθόιινπ / ΑΓΑ ΔλΫξγεηα 

1 14-11-11 
854/11 απνθ. Οηθνλνκ. Δπηηξνπήο 
Γήκνπ ΑΓΑ: 457ΒΧΖ5-ΗΔΓ 

Έγθξηζε αλάζεζεο κειέηεο 

2 22-11-11 
916/11 απνθ. Οηθνλνκ. Δπηηξνπήο 
Γήκνπ ΑΓΑ: 457ΚΧΖ5-ΝΞ8 

Έγθξηζε δαπάλεο & ςήθηζε 
πίζησζεο κειέηεο 

3 23-11-11 
1763/11 απνθ. Απνθελη. Γηνηθ. Κξήηεο 
ΑΓΑ: 457ΛΟΡ1Θ-3ΒΓ 

Έιεγρνο λνκηκφηεηαο ηεο 854/11 
απνθ. Οηθνλνκ. Δπηηξνπήο Γήκνπ 

4 14-12-11 ΑΠ 104275 Γάκνπ, ΑΓΑ: 45ΦΠΧΖ5-ΗΞΖ 
Τπνγξαθά ηδησηηθνύ 
ζπκθσλεηηθνύ 

5 20-12-11 ΑΠ 105896 Γήκνπ Οξηζκφο κειψλ Δπηηξ.  Δπίβιεςεο 

6 20-1-12 ΑΠ 4389 Γήκνπ 
Έγθξηζε ρξνλνδηαγξάκκαηνο  
& εληνιή έλαξμεο εξγαζηψλ 
Α΄ηαδίνπ 

7 21-3-12 ΑΠ 20697 Γήκνπ 
Έγθξηζε Πξνγξάκκαηνο Πνηφηεηαο 
κειέηεο 

8 23-5-12 ΑΠ 40367 Γήκνπ, ΑΓΑ: Β49ΕΧΖ5-ΦΛΟ 
πγθξφηεζε Δπηηξνπήο 
Παξαθνινχζεζεο κειέηεο 

9 30-5-12 
483/12 απνθ. Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ 
ΑΓΑ: Β4ΡΟΧΖ5-ΧΝ1 

Έγθξηζε παξάηαζεο πξνζεζκίαο 
παξάδνζεο ηνπ Α΄ ηαδίνπ (έσο 20-
7-12) ιφγσ θαζπζηέξεζεο ζηελ 
ρνξήγεζε ησλ ςεθηαθψλ ππνβάζξσλ 
ζηελ νκάδα κειέηεο 

10 6-7-12 ΑΠ 47800 Γήκνπ 
Έγθξηζε ηξνπνπνηεκέλνπ 
ρξνλνδηαγξάκκαηνο κειέηεο 

11 20-7-12 ΑΠ 63247 Γάκνπ Τπνβνιά Α΄ ηαδένπ ηεο κειΫηεο 
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Α/Α Ζκεξνκελέα Αξηζκόο πξσηνθόιινπ / ΑΓΑ ΔλΫξγεηα 

12 23-10-12 ΑΠ 88106 Γήκνπ  
Παξαηεξήζεηο επί ηνπ Α΄ ηαδίνπ ηεο 
Πξνθαηαξθηηθήο Μειέηεο Γεσινγηθήο 
Καηαιιειφηεηαο (ΠΜΓΚ) 

13 9-11-12 
ΑΠ 85972/15-10-12 Γάκνπ (απνζηνιά 
ηεο πξόζθιεζεο πξνο ηνπο θνξεέο) 

Παξνπζέαζε ηνπ Α΄ ηαδένπ ηεο 
κειΫηεο ζε θνξεέο - Τπεξεζέεο 

14 13-11-12 ΑΠ 93027 Γήκνπ 
Τπνβνιή δηνξζσκέλεο / 
ζπκπιεξσκέλεο ΠΜΓΚ 

15 15-1-13 ΑΠ 3569 Γήκνπ 
Παξαηεξήζεηο επί ηεο δηνξζσκέλεο / 
ζπκπιεξσκέλεο ΜΓΚ 

16 8-3-13 ΑΠ ΓΑΚ 353 (πξση. νκάδαο κειέηεο) 
Τπνβνιή ηειηθψο δηνξζσκέλεο / 
ζπκπιεξσκέλεο ΠΜΓΚ 

17 28-3-13 ΑΠ 24469 Γήκνπ 
Γηαβίβαζε ηεο ΠΜΓΚ απφ ηελ 
Τπεξεζία ζηελ Απνθ.. Γηνηθ. Κξήηεο 

18 7-10-13 ΑΠ 86131 Γήκνπ 
Παξαηεξήζεηο ζηα παξαδνηέα ηνπ Α΄ 
ηαδίνπ ηεο κειέηεο 

19 16-06-2014 
ΑΠ νηθ. 2142 Γ.Γ.Υ.Π.Π. Γ/λζε 
ΠΔ.ΥΧ.. Απνθεληξ. Γηνέθεζεο Κξάηεο 

Έγθξηζε ΠΜΓΚ 

20 18-08-2014 ΑΠ 64832 Γάκνπ 
Τπνβνιά ζπκπιεξσκΫλνπ / 
δηνξζσκΫλνπ θαη 
επηθαηξνπνηεκΫλνπ Α΄ ηαδένπ  

21 05-09-2014 ΑΠ 69153 Γάκνπ Έγθξηζε Α΄ ηαδένπ  

22 25-11-2014 
ΑΠ 86194/14-11-2014 (απνζηνιή 
πξφζθιεζεο) 

Δλεκεξσηηθή ζπλάληεζε – ζπδήηεζε 
κε ηε λέα Γεκνηηθή Αξρή φισλ ησλ 
κειεηεηψλ ΓΠ Γήκνπ Υαλίσλ 

23 31-07-2015 ΑΠ 47062 Γάκνπ 
Δληνιά Ϋλαξμεο ησλ εξγαζηώλ ηνπ 
Β1 ηαδένπ  

24 25-08-2015 ΑΠ 49542 Γήκνπ 
Έγθξηζε αλαζεσξεκέλνπ 
ρξνλνδηαγξάκκαηνο κειέηεο 

25 21-10-2015 ΑΠ 66137 Γήκνπ  
Αληηθαηάζηαζε κέινπο Δπηηξνπήο 
Δπίβιεςεο (θα Ατβαιηψηε απφ Δ. 
Κξαζζνπνχινπ) 

26 30-10-15 ΑΠ: 67936  ΓΣΤ Γάκνπ Υαλέσλ Αξρηθά ππνβνιά Β1 ηαδένπ  

27 21-12-15 ΑΠ 79552 Γήκνπ 

Αληηθαηάζηαζε κέινπο Δπηηξνπήο 
Δπίβιεςεο (θα Κξαζζνπνχινπ απφ 
Α. πειησηαθάξα – πνιενδνκηθή & 
ρσξνηαμηθή θαη απφ Μ. Γαζθαιάθε – 
πεξηβαιινληηθή κειέηε) 

28 27-4-16 ΑΠ: 17261 ΓΣΤ Γήκνπ Υαλίσλ 

Απνδνρή απφ ηελ Τπεξεζία ηεο 
απνρψξεζεο ηνπ Κ. Γαζθαιάθε 
ιφγσ ζπληαμηνδφηεζεο.  

Οξηζκφο η. Σζαθίξε σο αλαπιεξσηή 
εθπξνζψπνπ. 

29 31-5-16 Απνθ. Γεκνη. πκβνπιένπ 397/2016 
Δλνπνέεζε ηνπ θπζηθνύ 
αληηθεηκΫλνπ ησλ ηξηώλ κειεηώλ 
ΓΠ ηνπ Γάκνπ Υαλέσλ 

30 8-6-16 ΑΠ: 30724 απνθ.  Γεκάξρνπ Υαλίσλ 

Αληηθαηάζηαζε Πξνέδξνπ Δπηηξνπήο 
Παξαθνινχζεζεο Μειέηεο (λένο 
Πξφεδξνο θ. Μαξάθεο) & 
αλαπιεξσηή ηνπ 

31 13-6-16 Απνθ. Γεκνη. πκβνπιίνπ 440/2016 Έγθξηζε 3
εο

 παξάηαζεο ηεο κειέηεο 

32 17-8-16 Απνθ. Γεκνη. πκβνπιίνπ 632/2016 Σξνπνπνίεζε ηεο απνθ. 440/16 

33 17-10-16 ΑΠ: 61927 ΓΣΤ Γήκνπ Υαλίσλ 
Έγθξηζε αλαζεσξεκέλνπ 
ρξνλνδηαγξάκκαηνο & ΠΠΜ 

34 10-8-17 ΑΠ: 44917 ΓΣΤ Γάκνπ Υαλέσλ 
Παξαηεξάζεηο επέ ησλ 
παξαδνηΫσλ ηνπ Β1 ηαδένπ   
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Π.1 -  ΓΟΜΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΥΧΡΗΚΖ ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΖ ΓΔ 
ΑΚΡΧΣΖΡΗΟΤ 

(ΥΑΡΣΖ Π.1: ΓΟΜΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΥΧΡΗΚΖ ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΖ ΓΔ ΑΚΡΧΣΖΡΗΟΤ, ΚΛ. 1:25.000) 

Σν δνκηθφ ζρέδην ηεο ρσξηθήο νξγάλσζεο ηεο πεξηνρήο κειέηεο, πνπ απνηππψλεηαη 

ζρεκαηηθά ζην Υάξηε Π.1, πεξηγξάθεη ην ”πξφηππν αλάπηπμήο ηεο θαη νξγάλσζεο ηνπ 

νηθηζηηθνχ ηεο δηθηχνπ”. 

Π.1.1 - ΒΑΗΚΔ ΑΡΥΔ ΣΖ ΣΔΛΗΚΖ ΠΡΟΣΑΖ 

Ζ ηειηθή πξφηαζε ηεο κειέηεο δηαξζξψλεηαη ιακβάλνληαο ππφςε:  

1. Σν ηζρχνλ λνκνζεηηθφ πιαίζην, φπσο απηφ νξίδεηαη θπξίσο απφ ηνπο:  

-  Ν. 2508/1997 (ΦΔΚ 124/Α/1997)  – "Βηψζηκε Οηθηζηηθή Αλάπηπμε ησλ πφιεσλ 

θαη νηθηζκψλ"  

-  Ν. 4269/2014 (ΦΔΚ 142/Α/2014) – "Υσξνηαμηθή θαη Πνιενδνκηθή Μεηαξξχζκηζε 

– Βηψζηκε Αλάπηπμε", φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ηνλ Ν. 4447/2016 (ΦΔΚ 

241/Α/2016) «Υσξηθφο ρεδηαζκφο – Βηψζηκε Αλάπηπμε θαη άιιεο δηαηάμεηο»  

-  Ν. 4280/2014 (ΦΔΚ 159/Α/2014) – "Πεξηβαιινληηθή Αλαβάζκηζε θαη Ηδησηηθή 

Πνιενδφκεζε – Βηψζηκε Αλάπηπμε Οηθηζκψλ. Ρπζκίζεηο δαζηθήο λνκνζεζίαο θαη 

άιιεο δηαηάμεηο"  

-  Ν. 2742/1999 (ΦΔΚ 207/Α/1999) - «Υσξνηαμηθφο ρεδηαζκφο & Αεηθφξνο 

Αλάπηπμε» 

-  ηελ ππ‟ αξ. 9572/1845/2000  Απφθαζε Τπνπξγνχ ΠΔΥΧΓΔ (ΦΔΚ 209/Γ/2000) - 

«Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο κειεηψλ ΓΠ/ΥΟΟΑΠ & ακνηβέο εθπφλεζεο»  

-  ηελ ππ‟ αξ. 10788/2004 Απφθαζε Τπνπξγνχ ΠΔΥΧΓΔ (ΦΔΚ 285/Γ/2004) - 

«Έγθξηζε πνιενδνκηθψλ ζηαζεξνηχπσλ θαη αλψηαηα φξηα ππθλνηήησλ πνπ 

εθαξκφδνληαη θαηά ηελ εθπφλεζε ΓΠ/ΥΟΟΑΠ θαη ΠΜ». 

2. Σν πξνγξακκαηηθφ πιαίζην ηεο πεξηνρήο κειέηεο, φπσο απηφ πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ 

ππ‟ αξ. 25291/03 Απφθαζε Τπνπξγνχ ΠΔΥΧΓΔ - «Έγθξηζε Πεξηθεξεηαθνχ Πιαηζίνπ 

Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο ηεο  Πεξηθέξεηαο Κξήηεο» θαη ηελ 

ηξέρνπζα κειέηε «Αμηνιφγεζε, Αλαζεψξεζε θαη Δμεηδίθεπζε ηνπ ΠΠΥΑΑ  

Πεξηθέξεηαο Κξήηεο», ε νπνία έρεη νινθιεξσζεί θαη παξαιεθζεί απφ ην ΤΠΔΝ αιιά 

δελ έρεη αθφκα ζεζκνζεηεζεί. Δπίζεο ιακβάλεηαη ππφςε ε  75/2015 απφθαζε ηνπ 

Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ Πεξηθέξεηαο Κξήηεο ζρεηηθά κε ηελ έθθξαζε άπνςεο γηα 

ην Β1 ηάδην ηεο κειέηεο απηήο (ΑΓΑ: ΧΓ0Ο7ΛΚ-ΥΓΞ). 

3. Σηο αλαπηπμηαθέο θαη ινηπέο θαηεπζχλζεηο φπσο απηέο πξνζδηνξίδνληαη απφ ηα 

ζεζκνζεηεκέλα ππεξθείκελα επίπεδα ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ (Γεληθφ Πιαίζην 
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Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ & Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο, Δηδηθά Πιαίζηα Σνπξηζκνχ – 

Βηνκεραλίαο – ΑΠΔ, Τδαηνθαιιηεξγεηψλ, ΔΠΑ / ΠΔΠ Κξήηεο 2014-2020). 

εκεηψλεηαη φηη ην  Δηδηθφ Πιαίζην Σνπξηζκνχ, κεηά ηελ  519/2017 απφθαζε ηνπ Δ΄ 

Σκήκαηνο ηνπ ηΔ, είλαη ζε δηαδηθαζία επαλαζχληαμεο. 

4. Δπηπιένλ, ην ΓΠ ελαξκνλίδεηαη θαη κε ην ηξαηεγηθφ ρέδην ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ, πνπ 

εθθξάδεη ην "φξακα" ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο γηα ηελ ηξέρνπζα 5εηία θαη αλαιχεηαη ζην 

5εηέο Πξφγξακκα Γξάζεο ηνπ Γήκνπ (Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Γήκνπ Υαλίσλ 

2014-2019), Υαληά 2015 

5. Σα πξνγξακκαηηδφκελα ή εθηεινχκελα έξγα / δξαζηεξηφηεηεο, κε ζεκαληηθέο ρσξηθέο 

επηπηψζεηο ζηελ πεξηνρή κειέηεο. 

6. Σηο αλαπηπμηαθέο δπλαηφηεηεο ηεο πεξηνρήο, φπσο απηέο ζπλνςίδνληαη ζηνλ πίλαθα 

Α.5-1 (αλάιπζε S.W.O.T. Α΄ ζηαδίνπ κειέηεο). 

Όζνλ αθνξΪ ζηηο πξνβιΫςεηο ηεο ηειηθάο πξόηαζεο – κε δεδνκέλν φηη νη αξλεηηθέο 

επηπηψζεηο ηεο ηξέρνπζαο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηελ αλαπηπμηαθή πνξεία ηνπ ηφπνπ δελ 

αλακέλεηαη λα αξζνχλ ζην ρξνληθφ νξίδνληα ηεο παξνχζαο κειέηεο – θύξην δεηνύκελό 

ηνπο εέλαη ε αλΪδεημε ησλ βαζηθώλ ζπγθξηηηθώλ πιενλεθηεκΪησλ ηεο πεξηνράο, 

πξνθεηκΫλνπ ε πιάξεο αμηνπνέεζά ηνπο λα "πξνθαιΫζεη" ηελ αλΪπηπμε ηνπ ηόπνπ.  

Τπφ απηφ ην πξίζκα, ν πξνηεηλφκελνο ζρεδηαζκφο ζηνρεχεη θπξίσο:  

 ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε "πξνλνκηνχρσλ" πεξηνρψλ α΄ θαηνηθίαο 

 ηελ ελίζρπζε ηεο "θεληξηθφηεηαο" ηνπ νηθηζηηθνχ δηθηχνπ κέζσ ηεο πνιενδνκηθήο 

ελνπνίεζεο / πνηνηηθήο αλαβάζκηζεο θαη επέθηαζεο ηεο νηθηζηηθήο πεξηνρήο κε 

θέληξν ηα Κνπλνππηδηαλά 

 ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ ηνπξηζκνχ – παξαζεξηζκνχ καθξάο 

δηάξθεηαο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή Καιαζάο – Σεξζαλάο – ηαπξφο 

 ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηεο γεσξγίαο, ηδηαίηεξα ζηνλ ηνκέα ησλ θεπεπηηθψλ, ηεο 

κειηζζνθνκίαο θαη ηεο θηελνηξνθίαο 

 ηελ αλάπηπμε ΑΠΔ (θσηνβνιηατθά) ιφγσ ειηνθάλεηαο 

Γηα ηελ επίηεπμε ησλ παξαπάλσ ζηνρεχζεσλ απαηηείηαη θαηά πξνηεξαηφηεηα:  

- ε απνηειεζκαηηθή πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ θαη αλζξσπνγελνχο πεξηβάιινληνο θαη 

εηδηθφηεξα ηνπ ηνπίνπ θαη ησλ κνλαζηεξηψλ ηεο πεξηνρήο κειέηεο, κέζσ θαζνξηζκνχ 

πεξηνρψλ εηδηθήο πξνζηαζίαο, δεδνκέλνπ φηη ζπγθξνηνχλ ηε βάζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ 

θεθαιαίνπ / πφξσλ ηνπ ηφπνπ,  

- ε απνηξνπή ηνπ θαηλνκέλνπ ζχγθξνπζεο ησλ ρξήζεσλ γεο, κέζσ ηνπ ειέγρνπ ησλ 

ρξήζεσλ γεο (θαζνξηζκφο ησλ "θχξησλ" αλά πεξηνρή θαη απνθιεηζκφο ρξήζεσλ κε 

ζπκβαηψλ / αληαγσληζηηθψλ κε απηέο) θαη ηειηθά ν θαζνξηζκφο κεγάισλ πεξηνρψλ / 
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δσλψλ γηα ηελ απξφζθνπηε αλάπηπμε ησλ παξαγσγηθψλ ηνκέσλ 

(ηνπξηζκφο/παξαζεξηζκφο – γεσξγία – θηελνηξνθία – κεηαπνίεζε), 

- ν πεξηνξηζκφο ηεο δφκεζεο ζηνλ εμσ-αζηηθφ ρψξν θαη ε παξνρή θηλήηξσλ 

εγθαηάζηαζεο εληφο ησλ νηθηζηηθψλ πεξηνρψλ- νηθηζκνί ή/θαη ΠΔΡΠΟ-  (πνιενδφκεζε 

πεξηνρψλ -  ζηε ινγηθή ηνπ κνληέινπ ηεο "ζπκπαγνχο πφιεο" -, δηαηήξεζε ηνπ 

"ραξαθηήξα" ησλ νηθηζκψλ θαη αλαβάζκηζή ηνπο κέζσ αλαπιάζεσλ ησλ "ηζηνξηθψλ / 

παξαδνζηαθψλ" ηνπο ππξήλσλ, θ.ι.π.)  

- ε βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ κνληέινπ ηεο "αλνηρηήο πφιεο", πνπ ζπλζέηνπλ 

νη νηθηζκνί ηεο ΓΔ, κέζσ ηεο ελίζρπζεο ησλ νηθηζκψλ "θεληξηθνχ" ραξαθηήξα, 

- ε βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ, κε βάζε ηελ πξνηεηλφκελε 

νξγάλσζε ηνπ ρψξνπ ηεο ΓΔ. 

 

 

Π.1.1.1 -  ΒαζηθΫο Καηεπζύλζεηο Τπεξθεέκελσλ ΔπηπΫδσλ Υσξνηαμηθνύ 
ρεδηαζκνύ / πκβαηόηεηα κε ηα ΓΠ ησλ όκνξσλ Υσξηθώλ 
Δλνηάησλ/ Πξνγξακκαηηδόκελα ά εθηεινύκελα Ϋξγα-
δξαζηεξηόηεηεο κε αμηόινγεο ρσξηθΫο επηπηώζεηο ζηελ πεξηνρά 
κειΫηεο 

Σν Πξνγξακκαηηθφ Πιαίζην ηεο πεξηνρήο κειέηεο πεξηιακβάλεη, ζε γεληθέο γξακκέο, ηηο 

επξχηεξεο αλαπηπμηαθέο θαη ρσξνηαμηθέο θαηεπζχλζεηο ησλ ππεξθείκελσλ ηνπ ΓΠ 

επηπέδσλ ζρεδηαζκνχ – πξνγξακκαηηζκνχ, ηηο πξνβιέςεηο ησλ αληίζηνηρσλ ΓΠ ησλ 

φ,νξσλ ρσξηθψλ ελνηήησλ, ηα ζεκαληηθφηεξα πξνγξακκαηηδφκελα ή εθηεινχκελα έξγα - 

δξαζηεξηφηεηεο ζηε ρσξηθή ελφηεηα ηεο ΓΔ Αθξσηεξίνπ, θαζψο θαη ηελ 5εηε 

πξνγξακκαηηζκφ ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ (2014-2019).  

Σπκβαηόηεηα ηεο Πξόηαζεο ηνπ ΓΠΣ ηεο Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Αθξσηεξίνπ κε ηα 

Υπεξθείκελα Δπίπεδα Φσξνηαμηθνύ Σρεδηαζκνύ  

Σα ππεξθείκελα επίπεδα ηνπ ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ είλαη ηα εμήο: 

- ην ζεζκνζεηεκέλν Γεληθφ Πιαίζην Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ & Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο 

(Δζληθφ Υσξνηαμηθφ), θαη ηα Σνκεαθά, Δηδηθά Υσξνηαμηθά Πιαίζηα γηα ηνλ Σνπξηζκφ, 

γηα ηε Βηνκεραλία, γηα ηηο Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο (ΑΠΔ) θαη γηα ηηο 

Τδαηνθαιιηέξγεηεο. 

εκεηψλεηαη φηη ην  Δηδηθφ Πιαίζην Σνπξηζκνχ, κεηά ηελ  519/2017 απφθαζε ηνπ Δ΄ 

Σκήκαηνο ηνπ ηΔ,  είλαη ζε δηαδηθαζία επαλαζχληαμεο. Δπεηδή δελ έρνπλ 

δεκνζηνπνηεζεί αθφκα νη πξνβιέςεηο ηνπ, ζε φηη αθνξά ηελ πεξηνρή κειέηεο 

δηαηεξνχληαη, ζην παξφλ ηεχρνο, ηηο πξνβιέςεηο ηνπ θαηαξγεζέληνο.  

- ην ζεζκνζεηεκέλν Πεξηθεξεηαθφ Πιαίζην Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ 

Αλάπηπμεο (ΠΠΥΑΑ) Πεξηθέξεηαο Κξήηεο,  
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-  ην ΔΠΑ 2014-2020 θαη εηδηθφηεξα ην Πεξηθεξεηαθφ Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα (ΠΔΠ) 

Κξήηεο 2014-2020. 

Μεηά ηελ ζεζκνζέηεζε ηνπ εζληθνχ θαη εηδηθφηεξα ησλ ηνκεαθψλ πιαηζίσλ ρσξνηαμηθνχ 

ζρεδηαζκνχ ζε εζληθφ επίπεδν, ηα ΓΠ/ΥΟΟΑΠ θαινχληαη πιένλ λα εμεηδηθεχζνπλ ζηνλ 

ρψξν ηνπο επηπιένλ ηνπ ΠΠΥΑΑ ηεο Πεξηθέξεηαο θαη ηηο ξπζκίζεηο πνπ απνξξένπλ απφ 

ηα παξαπάλσ. 

Δπηζεκαίλεηαη, σζηφζν, φηη ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν αλαζεσξείηαη ην ΠΠΥΑΑ ηεο 

Πεξηθέξεηαο Κξήηεο,  ψζηε λα πξνζαξκνζζεί ζηα ζεκεξηλά δεδνκέλα, ελζσκαηψλνληαο 

ηηο ξπζκίζεηο ηνπ εζληθνχ πιαηζίνπ θαη ησλ ηνκεαθψλ πιαηζίσλ εζληθνχ επηπέδνπ. Χο εθ 

ηνχηνπ, νη πξνηάζεηο ηεο παξνχζαο κειέηεο έιαβαλ θπξίσο ππφςε ηηο πξνηάζεηο ηεο 

κειέηεο Αλαζεψξεζεο θαη Δμεηδίθεπζεο ηνπ ΠΠΥΑΑ ηεο Πεξηθέξεηαο Κξήηεο (Β1 ηάδην 

ηεο κειέηεο) θαζψο θαη ηηο γλσκνδνηήζεηο / παξαηεξήζεηο ησλ ηνπηθψλ θνξέσλ πνπ 

έρνπλ ήδε δηαηππσζεί ζην πιαίζην ηεο ζρεηηθήο δηαβνχιεπζεο θαη ηελ 75/2015 απφθαζε 

ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ Πεξηθέξεηαο Κξήηεο ζρεηηθά κε ηελ έθθξαζε άπνςεο γηα 

ην Β1 ηάδην ηεο κειέηεο απηήο (ΑΓΑ: ΧΓ0Ο7ΛΚ-ΥΓΞ).  

πγθεθξηκέλα ην Β1 ηάδην ηεο κειέηεο Αλαζεψξεζεο θαη Δμεηδίθεπζεο ηνπ ΠΠΥΑΑ ηεο 

Πεξηθέξεηαο Κξήηεο: 

 Καηαηάζζεη ηε ΓΔ ζηελ αλαπηπμηαθή ελφηεηα Υαλίσλ θαη εηδηθφηεξα ζηελ 

αλαπηπμηαθή ππν-ελφηεηα Υαλίσλ, 

 Υσξνζεηεί ζην ρψξν ηεο ΓΔ:  

 Δλεξγεηαθφ θφκβν θαη ελεξγεηαθφ δίθηπν δηεζλνχο, εζληθήο θαη 

πεξηθεξεηαθήο ζεκαζίαο, 

 Δπηρεηξεκαηηθφ Πάξθν ηχπνπ Α (πεξηνρή αλαδήηεζεο ππνδνρέσλ 

βηνκεραλίαο / βηνηερλίαο γηα πξνγξακκαηηζκέλεο κνλάδεο πςειήο 

φριεζεο) 

 Πεξηνρέο ΠΔΡΠΟ 

 Δπηζεκαίλεη ηελ χπαξμε ζεκαληηθψλ, κεκνλσκέλσλ ζηνηρείσλ θπζηθήο θαη 

πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο θαη ηνπίνπ θαζψο θαη ηνπφζεκν ηνπξηζηηθνχ – 

πνιηηηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο εζληθήο ζεκαζίαο, 

 Τπνδεηθλχεη πεξηνρή αλαδήηεζεο γεσξγηθήο γεο α' πξνηεξαηφηεηαο, 

 Υαξαθηεξίδεη ην αεξνδξφκην "Η. Γαζθαινγηάλλεο" σο "αεξνιίκελα δηεζλνχο 

ελδηαθέξνληνο" θαη ην ιηκάλη νχδαο σο "ιηκάλη δηεζλνχο ελδεηαθέξνληνο 

(επηβαηηθφ – εκπνξεπκαηηθφ – θξνπαδηέξαο)". 

Δπί ησλ πξνηάζεσλ απηψλ έρνπλ ήδε δηαηππσζεί αληηξξήζεηο ζην πιαίζην 

γλσκνδφηεζεο ησλ ζρεηηθψλ θνξέσλ. πγθεθξηκέλα: 
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Α - Ο Γήκνο Υαλίσλ, κεηαμχ άιισλ:  

 Γηαπηζηψλεη ηελ αλάγθε εθπφλεζεο θαηεπζπληήξηνπ ρσξνηαμηθνχ ζρεδίνπ ηνπ 

λένπ Καιιηθξαηηθνχ Γήκνπ.  

 Δπηζεκαίλεη ηελ αλάγθε θπθινθνξηαθήο απνζπκθφξεζεο ηεο πεξηνρήο 

Αθξσηεξίνπ ιφγσ ππεξζπγθέληξσζεο δξαζηεξηνηήησλ ππεξ-ηνπηθνχ 

ραξαθηήξα, ζε πεξηνρή κε έληνλε νηθηζηηθή αλάπηπμε. Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ 

ζέκαηνο πξνηείλεη: 

 Σελ έληαμε ζην δεπηεξεχνλ νδηθφ δίθηπν, ελδνπεξηθεξεηαθήο ζεκαζίαο ησλ 

νδηθψλ αμφλσλ:  

(α)  Κνπλνππηδηαλά – ηαπξφο 

(β)  Καιαζάο – Άγηνο Ολνχθξηνο – Κνπκπειήο θαη πξνέθηαζε έσο νδφ 

Αθξσηεξίνπ (παξάθακςε Κνπλνππηδηαλψλ) 

 Σε κε-πεξαηηέξσ θφξηηζε ηεο ΓΔ, κε ηε ρσξνζέηεζε λέσλ νρινπζψλ 

δξαζηεξηνηήησλ, εθθξάδνληαο ηελ αληίζεζή ηνπ ζηελ πξφηαζε δεκηνπξγίαο 

ελεξγεηαθνχ θφκβνπ ζηε ΓΔ 

 Πξνηείλεη επίζεο λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηηο δψλεο αλάπηπμεο δξαζηεξηνηήησλ νη 

πεξηνρέο ηεο ΓΔ: 

 Γπηηθή πεξηνρή Αθξσηεξίνπ (απφ Άγην Ολνχθξην έσο ηαπξφ): σο 

παξάθηηα δψλε ειέγρνπ νηθηζηηθήο / ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο θαη πνηνηηθήο / 

πεξηβαιινληηθήο αλαβάζκηζεο 

 Αλαηνιηθή πιεπξά Αθξσηεξίνπ (πεξηνρή παξαιίαο Μαξαζίνπ): σο 

παξάθηηα δψλε ήπηαο νηθηζηηθήο / ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο θαη πξνζηαζίαο / 

αλάδεημεο πνιηηηζηηθψλ θαη θπζηθψλ πφξσλ. 

Β - Σν ΣΔΔ-Σκ. Γ. Κξήηεο, κεηαμχ άιισλ:  

 Πξνηείλεη ηελ έληαμε ηεο παξαιηαθήο δψλεο Κνπλνππηδηαλά – ηαπξφο ζηελ 

θαηεγνξία Α2 – Αλαπηπζζφκελεο ηνπξηζηηθά πεξηνρέο 

Όια ηα παξαπάλσ ζέκαηα, θαζψο θαη ε 75/2015 απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ 

πκβνπιίνπ Πεξηθέξεηαο Κξήηεο, ειήθζεζαλ ππφςε θαηά ηε δηαηχπσζε ησλ πξνηάζεσλ 

ηεο παξνχζαο κειέηεο.  

Δηδηθφηεξα, νη πξνηάζεηο ηνπ Β1 ηαδίνπ ηεο κειέηεο Αλαζεψξεζεο θαη Δμεηδίθεπζεο ηνπ 

ΠΠΥΑΑ ηεο Πεξηθέξεηαο Κξήηεο απνηέιεζαλ ηε βάζε γηα ηελ:  

 Δθηίκεζε ηεο πιεζπζκηαθήο εμέιημεο ηεο ΓΔ ζην ρξνληθφ νξίδνληα 2031 

 Δθηίκεζε ηεο ζρέζεο ηεο ΓΔ κε ηνπο επξχηεξνπο άμνλεο θαη πφινπο αλάπηπμεο 

 Ηεξάξρεζε ησλ δηθηχσλ ππεξ-ηνπηθήο ζεκαζίαο (νδηθφ δίθηπν, ιηκάληα, αεξνδξφκηα)   
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 Οξγάλσζε ηνπ νηθηζηηθνχ δηθηχνπ ηεο ΓΔ, κε αλαθνξά ζην ξφιν ησλ νηθηζηηθψλ 

θέληξσλ εληφο θαη εθηφο νξίσλ ηεο (Υαληά, νχδα) 

Με ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαβνχιεπζεο επί ησλ πξνηάζεσλ ηεο κειέηεο Αλαζεψξεζεο θαη 

Δμεηδίθεπζεο ηνπ ΠΠΥΑΑ ηεο Πεξηθέξεηαο Κξήηεο, ζα αθνινπζήζεη η ε ζεζκνζέηεζή ηνπ.   

πλεπψο, ε νξηζηηθνπνίεζε ησλ πξνηάζεσλ ηεο παξνχζαο κειέηεο (Β2 / Σειηθφ ηάδην 

κειέηεο ΓΠ ΓΔ Αθξσηεξίνπ) ζα έρεη ην ρξνληθφ πεξηζψξην λα "πξνζαξκνζζεί" ζην 

ζεζκνζεηεκέλν, λέν/αλαζεσξεκέλν ΠΠΥΑΑ ηεο Πεξηθέξεηαο Κξήηεο.  

ηελ ελφηεηα Π.1.4 – Αλάδξαζε πξνο ηνλ Υσξνηαμηθφ / Αλαπηπμηαθφ ρεδηαζκφ 

αλαθέξνληαη ηα ζεκεία δηαθσλίαο ηεο παξνχζαο κειέηεο κε ηα ππεξθείκελα επίπεδα ηνπ 

ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ. 

Σπκβαηόηεηα ηεο Πξόηαζεο ηνπ ΓΠΣ ηεο Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Αθξσηεξίνπ κε ηα ΓΠΣ 

ησλ όκνξσλ ρσξηθώλ ελνηήησλ 

Ζ ΓΔ Αθξσηεξίνπ ζπλνξεχεη δπηηθά κε ηηο ΓΔ  Υαλίσλ θαη νχδαο. 

ηελ γεσγξαθηθή έθηαζε ηνπ Καιιηθξαηηθνχ Γήκνπ Υαλίσλ έρνπλ αλαηεζεί θαη 

εθπνλνχληαη εθ παξαιιήινπ ηξεηο κειέηεο ΓΠ: 

 Μειέηε ΓΠ Γήκνπ Αθξσηεξίνπ, ε παξνχζα 

 Αλαζεψξεζε θαη Δπέθηαζε ΓΠ Γήκνπ Υαλίσλ θαη ησλ πεξηαζηηθψλ Γήκσλ 

Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ, Θεξίζνπ θαη νχδαο. Ζ ζχκβαζε ηεο κειέηεο ζπκπιεξψζεθε 

κε ηελ αλάζεζε ηνπ ΓΠ  ηεο ΓΔ (πξψελ Γήκνπ) Κεξακεηψλ 

 Μειέηε ΓΠ Γήκνπ Νέαο Κπδσλίαο 

Οη Καπνδηζηξηαθνί Γήκνη νη νπνίνη αλαθέξνληαη σο αληηθείκελν ησλ ηξηψλ κειεηψλ ΓΠ 

απνηεινχλ ηηο νκψλπκεο ΓΔ ηνπ Καιιηθξαηηθνχ Γήκνπ Υαλίσλ. Οη ηξεηο κειέηεο 

αζξνηζηηθά θαιχπηνπλ ην ζχλνιν ηεο εδαθηθήο έθηαζεο ηνπ Καιιηθξαηηθνχ Γήκνπ. 

Σφζν θαηά ηελ εθπφλεζε ηνπ Β1 ηαδίνπ ησλ ηξηψλ κειεηψλ, φζν θαη θαηά ηελ 

νξηζηηθνπνίεζε ησλ πξνηάζεσλ (Β2 ηάδην), ζχκθσλα κε ηελ 397/31.5.16 απνθ. ηνπ Γ 

Γήκνπ Υαλίσλ (ΑΓΑ: 66ΒΜΧΖ5-ΤΞΗ) πνπ αθνξά ζηελ ελνπνίεζε ηνπ θπζηθνχ 

αληηθεηκέλνπ ησλ ηξηψλ κειεηψλ ΓΠ, θαηφπηλ ζπλεξγαζίαο ησλ κειεηεηηθψλ νκάδσλ θαη 

ηεο Δπηβιέπνπζαο Τπεξεζίαο: 

- Διέγρεηαη ε  γεσγξαθηθή ζπλέρεηα θαη ε ζπκβαηφηεηα ηνπ ραξαθηήξα θαη ησλ 

επηηξεπφκελσλ ρξήζεσλ ησλ ΠΔΠ θαη ΠΔΠΓ, ηδηαίηεξα εθαηέξσζελ ηνπ νξίνπ ησλ 

φκνξσλ ΓΔ. 

- πκθσλείηαη ε εληαία απεηθφληζε ησλ πξνο ζεζκνζέηεζε πξνηάζεσλ ζηνπο ράξηεο ησλ 

επηκέξνπο κειεηψλ ηνπ Καιιηθξαηηθνχ Γήκνπ, δεδνκέλνπ φηη ζα πξνσζεζεί ε εληαία 

ζεζκνζέηεζε ησλ. 
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 Πξνγξακκαηηδόκελα ή εθηεινύκελα έξγα / δξαζηεξηόηεηεο, κε αμηόινγεο ρσξηθέο 

επηπηώζεηο ζηελ πεξηνρή κειέηεο 

ηε ΓΔ Αθξσηεξίνπ βξίζθνληαη ππφ εθηέιεζε δχν ζεκαληηθά έξγα, ε πινπνίεζε / 

ιεηηνπξγία ησλ νπνίσλ ζα είρε ελδερνκέλσο αμηφινγεο ρσξηθέο επηπηψζεηο: 

(α)  ε κεγάιεο θιίκαθαο επέθηαζε / αλαβάζκηζε ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ 

αεξνδξνκίνπ «Ησάλλεο Γαζθαινγηάλλεο»  

(β)  ε επέθηαζε ηνπ ρψξνπ ηνπ ΥΤΣΤ (69 ζηξεκκ.)  

Πξνγξακκαηίδεηαη, επηπξφζζεηα, ε εθηέιεζε έξγσλ ηα νπνία φηαλ πινπνηεζνχλ ζα έρνπλ 

ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζηελ αλαπηπμηαθή πνξεία ηεο ΓΔ: 

 Ζ βειηίσζε ηεο ζχλδεζεο ΒΟΑΚ – αεξνδξνκίνπ. Καηά ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηεο 

ράξαμεο, πέξαλ ησλ γεσκεηξηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ νδηθνχ άμνλα, ηδηαίηεξεο 

ζεκαζίαο παξάκεηξνη είλαη ε ελδερφκελε παξάθακςε νηθηζκψλ θαη ε πξνζηαζία ηνπ 

ηνπίνπ. 

 Οδηθά έξγα φπσο: (α) ε βειηίσζε ηνπ νδηθνχ άμνλα απφ Καιαζά έσο ηαπξφ, (β) ε 

λέα ράξαμε απφ Κνπκπειή έσο παξαιία Καιαζά (κε παξάθακςε ησλ 

Κνπλνππηδηαλψλ) θαη (γ) ε ζχnδεζε ηνπ Κνπκπειή κε ηνλ δπηηθφ νξηαθφ δξφκν ηνπ 

Πνιπηερλείνπ Κξήηεο, κε ηα νπνία αλαβαζκίδεηαη νιφθιεξε ε δπηηθή πεξηνρή 

Αθξσηεξίνπ. 

 Οδηθά έξγα φπσο: ε κειέηε δξφκνπ πξνο Ακεξηθαληθή Βάζε θαη Κνπξξνππεηφ κε 

παξάθακςε ηνπ νηθηζκνχ Μνπδνπξάο, ηα νπνία ζα έρνπλ άκεζε επίπησζε ζηελ 

αλαβάζκηζε ηνπ νηθηζκνχ Μνπδνπξά.  

 Ζ θαηαζθεπή "Τπνζηαζκνχ (Τ/) θιεηζηνχ ηχπνπ". Ζ ΓΔΓΓΖΔ αλαδεηά θαηάιιειε 

νηθνπεδηθή έθηαζε ζηελ πεξηνρή Κνπκπειή – Βιεηέ – Αξψλη. Ζ ιεηηνπξγία ηνπ λένπ 

Τ/ ζα θαιχςεη ηελ απμεκέλε δήηεζε ζηε ΓΔ. 

 Ο εθζπγρξνληζκφο ηνπ δηθηχνπ χδξεπζεο θαη ε επέθηαζε ηνπ δηθηχνπ απνρέηεπζεο 

αθαζάξησλ, ηα νπνία ζα αλαβαζκίζνπλ ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ θαηνίθσλ 

 Ζ νξγαλσκέλε δφκεζε "Οηθηζκψλ ΠΔΡΠΟ" ζηελ πεξηνρή ηαπξνχ. Ζ ιεηηνπξγία ηνπο 

ζα ζπκβάιιεη ζηελ αλαβάζκηζε ηεο απζαίξεηα δνκεκέλεο / ππνβαζκηζκέλεο 

νηθηζηηθήο πεξηνρήο ηαπξνχ. 

 Ζ ιεηηνπξγία "Κέληξνπ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο" ζην Μνπδνπξά θαη 

"πειαηνινγηθνχ Μνπζείνπ" ζην Υνξδάθη. Ζ ιεηηνπξγία ησλ παξαπάλσ ζα εληζρχζεη 

ηελ επηζθεςηκφηεηα ησλ νηθηζκψλ απηψλ θαη ηελ "πνιπθεληξηθφηεηα" ηνπ νηθηζηηθνχ 

δηθηχνπ ηεο ΓΔ. 

ηνλ 5εηά πξνγξακκαηηζκό ηνπ Γάκνπ Υαλέσλ 2014-2019 (κε βάζε ην ζρεηηθφ 

Δπηρεηξεζηαθφ ηνπ Πξφγξακκα), πνπ εγθξίζεθε κε ηελ ππ' αξ.: 331/15-05-2015 απφθαζε 

ηνπ Γ ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ θαη πνπ ειέγρζεθε σο πξνο ηε λνκηκφηεηα απφ ηελ 
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Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Κξήηεο κε ηελ κε ΑΠ: 1022/12-06-2015 απφθαζε, κεηαμχ 

άιισλ, πεξηιακβάλνληαη θαη ηα εμήο: 

Γξάζεηο πνπ αθνξνχλ φιεο ηηο ΓΔ ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ 

 Γεκηνπξγία δηθηχνπ κφληκεο παξαθνινχζεζεο ζεηζκηθήο θίλεζεο Γήκνπ Υαλίσλ 

 Γεκηνπξγία βάζεο δεδνκέλσλ ρψξσλ θαηαθπγήο Γήκνπ Υαλίσλ 

 Δθπφλεζε νινθιεξσκέλεο κειέηεο ππνδνκψλ ζηνπο ρψξνπο θαηαθπγήο Γήκνπ 

Υαλίσλ 

 Δληαίνο ζρεδηαζκφο ησλ εηζφδσλ ηεο πφιεο  

 Μειέηεο πξνεηνηκαζίαο ζρεδίσλ δηαρείξηζεο πεξηνρψλ Natura 2000 θαη ζχζηαζεο 

θνξέα δηαρείξηζεο πεξηνρψλ Natura 2000 

 Μειέηε ζηξαηεγηθήο γηα ηελ αλάθακςε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο ζηα φξηα ηνπ Γήκνπ 

Υαλίσλ – Πξνζηαζία ρισξίδαο (θξηλάθη ηεο ζάιαζζαο) 

 Αμηνπνίεζε δεκνηηθψλ εθηάζεσλ γηα ηε δεκηνπξγία θηελνηξνθηθψλ πάξθσλ – 

πξφηππσλ επηζθέςηκσλ αγξνθηεκάησλ θαη ππνδνκψλ γηα ηε θηινμελία ηνπηθψλ 

αγνξψλ ζηνλ Γήκν Υαλίσλ 

 Μειέηε νινθιεξσκέλνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο αγξνηηθψλ ελνηήησλ Γήκνπ Υαλίσλ 

Γξάζεηο πνπ αθνξνχλ εηδηθφηεξα ηε ΓΔ Αθξσηεξίνπ 

 Πξνζηαζία θαη αλάδεημε Καηαθπγίνπ Άγξηαο Εσήο ΓΔ Αθξσηεξίνπ 

 Αλάδεημε ζπειαηνινγηθνχ δηθηχνπ ΓΔ Αθξσηεξίνπ 

 Αλέγεξζε 2νπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ (Κνπλνππηδηαλά) 

 Αλέγεξζε 2νπ Γπκλαζίνπ Αθξσηεξίνπ (Καζηαλά) 

 Λεηηνπξγία λένπ βξεθνλεπηαθνχ ζηαζκνχ Αθξσηεξίνπ, ζην Γεκαξρείν ηνπ η. Γήκνπ 

Αθξσηεξίνπ (Πηζάξη) 

 Αμηνπνίεζε πξψελ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ Αξσλίνπ 

 Αλαθαίληζε θηεξίνπ ΓΔΤΑΑ ζην Αξψλη 

 Δλεξγεηαθή αλαβάζκηζε ζρνιηθνχ ζπγθξνηήκαηνο ΔΠΑΛ 

 Απνρέηεπζε αθαζάξησλ πεξηνρήο Μαξαζίνπ 

ην ηξνπνπνηεκέλν / ζπκπιεξσκέλν Σερληθφ Πξφγξακκα Έξγσλ 2015 Γήκνπ Υαλίσλ, 

δελ πεξηιακβάλνληαη έξγα κε ζεκαληηθέο ρσξηθέο επηπηψζεηο ζηελ πεξηνρή ηεο ΓΔ.  
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Π.1.1.2 - ΑλΪιπζε S.W.O.T. ηεο ΓΔ Αθξσηεξένπ 

Ζ γεληθή αμηνιφγεζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο θαζψο θαη ησλ 

δπλαηνηήησλ θαη πξννπηηθψλ ηεο ΓΔ Αθξσηεξίνπ έγηλε ζην Α΄ ηάδην ηεο κειέηεο κε ηε 

κέζνδν ηεο Αλάιπζεο S.W.O.T. (απφ ηα αξρηθά ησλ ιέμεσλ Strengths, Weaknesses, 

Opportunities, Threats / Πιενλεθηήκαηα, Αδπλακίεο, Δπθαηξίεο, Κίλδπλνη-Απεηιέο.)  

Ζ θχξηα ρξεζηκφηεηα ηεο αλάιπζεο S.W.O.T. έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη ε δηαηχπσζε ηεο 

πξφηαζεο, θαη ησλ ξπζκίζεσλ πνπ απηή πεξηιακβάλεη, πξνθχπηεη νπζηαζηηθά σο 

απάληεζε ζηα παξαθάησ εξσηήκαηα: 

 Ση πξέπεη λα γίλεη / Πνηα κέηξα ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ψζηε ηα „πιενλεθηήκαηα‟ 

ηνπ ηφπνπ λα δεκηνπξγήζνπλ ηηο αληίζηνηρεο „επθαηξίεο‟; 

 Ση πξέπεη λα γίλεη / Πνηα κέηξα ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ψζηε λα απνηξαπνχλ νη 

„θίλδπλνη‟ πνπ απνξξένπλ απφ ηηο αληίζηνηρεο „αδπλακίεο‟;. 

Σα απνηειέζκαηα απηήο ηεο αλάιπζεο απνηππψλνληαη ζπλνπηηθά ζηνλ πίλαθα Α.5-1. 

Πέλαθαο Α.5-1: ΑλΪιπζε S.W.O.T. ηεο ΓΔ Αθξσηεξένπ / Α΄ ηαδένπ ΜειΫηεο 

ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ (STRENGTHS) ΑΓΤΝΑΜΗΔ (WEAKNESSES) 

 Μεγάιν ηκήκα ηεο έθηαζήο ηεο εληάζζεηαη ζηε δψλε άκεζεο 

επηξξνήο ηνπ βαζηθνχ άμνλα αλάπηπμεο ηεο Κξήηεο, πνπ νξίδνπλ 

ηα αζηηθά θέληξα ησλ βφξεησλ αθηψλ ηεο. 

 Μεγάιν ηκήκα ηεο έθηαζήο ηεο εληάζζεηαη ζηε δψλε άκεζεο 

επηξξνήο ηνπ Π.. Υαλίσλ πνπ απνηειεί ην ζεκαληηθφηεξν πφιν 

αλάπηπμεο ηεο δπηηθήο Κξήηεο. 

 Πεξηιακβάλεη δηεζλέο πνιηηηθφ θαη ζηξαηησηηθφ αεξνδξφκην 

θαζψο θαη άιιεο ζηξαηησηηθέο εγθαηαζηάζεηο / βάζεηο, ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθέο ζε εζληθφ θαη δηεζλέο επίπεδν (Αλαηνιηθή Μεζφγεηνο). 

 Γεηηληάδεη κε ην ιηκάλη ηεο νχδαο, ην ζεκαληηθφηεξν θπζηθφ 

ιηκάλη ηεο λνηίνπ Διιάδαο θαη απφ ηα ζεκαληηθφηεξα (ιφγσ 

ζέζεο θαη κεγέζνπο) ηεο αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ.  

 πλδέεηαη "άκεζα" κε ην Βφξεην Οδηθφ Άμνλα Κξήηεο (ΒΟΑΚ) θαη 

κέζσ απηνχ κε φια ηα αζηηθά θέληξα ηεο Πεξηθέξεηαο. 

 Γηαζέηεη πνιινχο νηθηζκνχο πνπ απέρνπλ max 20 ιεηπά απφ ην 

πνιενδνκηθφ θέληξν ηεο πφιεο ησλ Υαλίσλ (Εψλε Ζκεξήζησλ 

Μεηαθηλήζεσλ). Οη πεξηζζφηεξνη απφ απηνχο (Κνπλνππηδηαλά, 

Κνξαθηέο, Πηζάξη, Αξγνπιηδέο, Κακπάλη, Άγηνο Ολνχθξηνο, 

Καιαζάο, θ.α.) δηαζέηνπλ κεγάιν αξηζκφ ζχγρξνλσλ θαηνηθηψλ 

θαη ιεηηνπξγνχλ σο πξνλνκηνχρα πξνάζηηα ηεο πφιεο ησλ 

Υαλίσλ.  

 Γηαζέηεη νηθηζκνχο κε (ζρεηηθά) αμηφινγν πνιενδνκηθφ ηζηφ θαη 

αξρηηεθηνληθφ απφζεκα (ηέξλεο, Μνπδνπξάο θ.α.) 

 Γηαζέηεη ηνπο πεξηζζφηεξνπο νηθνδνκηθνχο ζπλεηαηξηζκνχο / 

ΠΔΡΠΟ κε ρξήζε α' ή β' θαηνηθίαο ηνπ Π Υαλίσλ.  

 Γηαζέηεη ηε κνλαδηθή δψλε παξαζεξηζκνχ / ηνπξηζκνχ / 

αλαςπρήο ηνπ αλαηνιηθνχ ηκήκαηνο ηνπ Π Υαλίσλ 

(βνξεηνδπηηθή παξάθηηα δψλε Καιαζάο – ηαπξφο). 

 Γηαζέηεη κεξηθέο απφ ηηο πην αμηφινγεο αθηέο θνιχκβεζεο ηνπ Π 

Υαλίσλ θαη κάιηζηα φιεο φζεο βξίζθνληαη αλαηνιηθά ηεο πφιεο 

(Καιαζάο, ηαπξφο, Μαξάζη). 

 Γηαζέηεη ηα πεξηζζφηεξα αμηφινγα Μνλαζηήξηα ηνπ Π Υαλίσλ 

(Αγίαο Σξηάδαο Σζαγθαξφισλ, Κπξίαο ησλ Αγγέισλ 

Γνπβεξλέηνπ, Αγίνπ Ησάλλνπ Δξεκίηνπ Γνπβεξλέηνπ, Σηκίνπ 

Πξνδξφκνπ ζηηο Κνξαθηέο, θ.α.) 

 εκαληηθφ ηκήκα ηεο έθηαζήο ηεο 

θαηαιακβάλνπλ (δηάζπαξηεο) ζηξαηησηηθέο 

εγθαηαζηάζεηο, νη νπνίεο επηβάιινπλ 

απαγνξεχζεηο ρξήζεσλ γεο θαη δεζκεχζεηο ζε 

ηκήκαηα ηεο πεξηβάιινπζαο πεξηνρήο. Ζ 

ιεηηνπξγία νξηζκέλσλ ζηξαηησηηθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ  έρεη επίζεο ζεκαληηθέο 

πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο (ηζρπξφ ζφξπβν, 

αθηηλνβνιία, θ.ιπ.). Σα παξαπάλσ ιεηηνπξγνχλ 

απαγνξεπηηθά / απνηξεπηηθά ζηε ρσξνζέηεζε 

αλαπηπμηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ. 

 Πεξηιακβάλεη ζηελ έθηαζή ηεο ή παξά ηα φξηά 

ηεο πνιιέο θαη δηάζπαξηεο ππεξ-ηνπηθήο 

ζεκαζίαο ιεηηνπξγίεο / εγθαηαζηάζεηο (κεγάια 

θέληξα ζπιινγήο θαη επεμεξγαζίαο 

απνξξηκκάησλ / απνβιήησλ, κεγάιεο ιαηνκηθέο 

εθηάζεηο, κεγάιεο απνζήθεο θαπζίκσλ  θ.ιπ.), 

πνπ ιεηηνπξγνχλ απνηξεπηηθά ζηε ρσξνζέηεζε 

(ζε γεηηλίαζε κε απηέο) αλαπηπμηαθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ ήπηνπ ραξαθηήξα. 

 Γηαπηζηψλεηαη ζε φ,ηη αθνξά ην νηθηζηηθφ δίθηπν 

αζαθήο "θεληξηθφηεηα". Δπίζεο, έιιεηςε 

πνιενδνκηθνχ ζρεδίνπ θαη επαξθψλ 

θνηλφρξεζησλ / ειεχζεξσλ ρψξσλ εληφο ησλ 

νηθηζκψλ, νη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο νπνίνπο 

αλαπηχζζνληαη νηθηζηηθά κε ηαρείο ξπζκνχο.  

 Παξαηεξείηαη εμάπισζε ησλ πεξηνρψλ θαηνηθίαο 

θαη ησλ εηδηθψλ ρξήζεσλ εηο βάξνο ηεο 

αξδεπφκελεο γεσξγηθήο γεο.  

 Παξαηεξείηαη ζπγθέληξσζε απζαίξεηεο δφκεζεο 

(β' θαηνηθίαο) ζε παξάθηηεο πεξηνρέο (ηαπξφο, 

Κάησ Μαξάζη, Σεξζαλάο), κε ρακειή πνηφηεηα 

νηθηζηηθνχ θαη πνιενδνκηθνχ πεξηβάιινληνο  θαη 

ζεκαληηθή ππνβάζκηζε ηεο αηζζεηηθήο αμίαο 

πεξηνρψλ ηδηαίηεξνπ θπζηθνχ θάιινπο θαη 

δηεζλψο επσλχκσλ (ηαπξφο). ηελ ίδηα πεξηνρή 

ε απζαίξεηε δφκεζε επί θαηαπαηεκέλεο 
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 Γηαζέηεη πεξηνρέο κε αδηαηάξαθην νηθνζχζηεκα, πνπ απνηειεί θαη 

θαηαθχγην άγξηαο δσήο (βφξεην - αλαηνιηθή, εκηνξεηλή, παξάθηηα 

δψλε). 

 Γηαζέηεη θαιφ θιίκα (μεξφ + ήπην), πεξηνρέο κε παλνξακηθή ζέα 

(θφιπνο νχδαο + Λεπθά Όξε) θαη θαιφ / κεζεκβξηλφ 

πξνζαλαηνιηζκφ (λφηηα παξάθηηα δψλε, ζην "θξχδη" ηνπ 

πςηπέδνπ). 

 Γηαζέηεη πεξηνρέο κε "ηδηαίηεξν" γαηναλάγιπθν, φπσο ην χςσκα 

"θιφθα" (κε κνλαδηθή "νξαηφηεηα" ζε κεγάιν ηκήκα ηεο 

βνξεηνδπηηθήο Κξήηεο), ηελ θνηιφηεηα ηνπ «Βφζσλα», κηθξνχο 

πγξφηνπνπο, ηνπία κε "ηαπηφηεηα" φπσο ην χςσκα "Βάξδηεο" 

(ηδηαίηεξα φπσο απηφ θαίλεηαη απφ ηνλ φξκν Σξαρήιη), ηηο 

παξαιίεο Καιαζά, Μαξάζη (ακκνπδηέο κε αληίζηνηρεο 

βξαρνλεζίδεο), ηνλ νξκίζθν "Σεξζαλά", ηελ παξαιηαθή δψλε 

"ηαπξνχ" (πνπ έγηλε δηεζλψο επψλπκε ιφγσ ηεο ηαηλίαο 

Ενξκπάο), πνιιά αμηφινγα ζπήιαηα αξραηνινγηθνχ θαη 

ζπειαηνινγηθνχ ελδηαθέξνληνο (Κνπκαξφζπειηνο, 

Αξθνπδηψηηζζαο, Λεξά θ.α.) 

 Γηαζέηεη ζεκαληηθήο έθηαζεο πεξηνρέο αξδεπφκελεο γεσξγηθήο 

γεο κε ζπιινγηθά δίθηπα.  

 Γηαζέηεη εθκεηαιιεχζηκν ππέδαθνο γηα εμφξπμε καξκάξνπ θαη 

αδξαλψλ πιηθψλ (αζβεζηφιηζνη, δνινκίηεο). 

 Γηαζέηεη ειηνθάλεηα. 

 Πεξηιακβάλεη ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ θηηξηαθψλ 

εγθαηάζηαζεσλ ηνπ Πνιπηερλείνπ Κξήηεο θαη ηεο έθηαζεο ηεο 

Πνιπηερλεηνχπνιεο, κεγάιν ηκήκα ηεο νπνίαο παξακέλεη 

αλαμηνπνίεην.  

 Πεξηιακβάλεη ζηελ έθηαζή ηεο πνιιέο θαη δηάζπαξηεο ππεξ-

ηνπηθήο ζεκαζίαο ιεηηνπξγίεο / εγθαηαζηάζεηο: πγείαο, άζιεζεο, 

ππνδνκψλ, θ.ιπ., αξθεηέο απφ ηηο νπνίεο θαιχπηνπλ αλάγθεο 

επξχηεξεο θαη απφ ην Π Υαλίσλ ("Οιχκπηνλ" Κέληξν 

Απνζεξαπείαο & Απνθαηάζηαζεο, ηδησηηθά εθπαηδεπηήξηα 

Θενδσξφπνπινπ, ζθνπεπηήξην, πνδειαηνδξφκην, θιεηζηφ 

αζιεηηθφ θέληξν, θιεηζηφ θνιπκβεηήξην, θ.α.).  

κνλαζηεξηαθήο έθηαζεο δεκηνπξγεί επηπξφζζεηα  

αδπλακία "λνκηκνπνίεζεο" θαη θαη' επέθηαζε 

πνηνηηθήο αλαβάζκηζεο / εμπγίαλζεο. 

 Παξαηεξείηαη ιεηηνπξγηθή αλεπάξθεηα 

(γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά – θπθινθνξηαθφο 

θφξηνο) ηνπ δξφκνπ πνπ ζπλδέεη ηελ πφιε ησλ 

Υαλίσλ κε ην Αθξσηήξη θαη ηνλ ΒΟΑΚ κε ην 

αεξνδξφκην. 

 Παξαηεξείηαη ζεκαληηθή αλάπηπμε παξφδηαο 

δφκεζεο θαηά κήθνο ηνπ θχξηνπ νδηθνχ δηθηχνπ, 

ηφζν ζε ηκήκαηα πνπ έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί ζηα 

φξηα ησλ νηθηζκψλ φζν θαη ζε ηκήκαηα εθηφο 

απηψλ, κε απνηέιεζκα ηελ πςειή 

επηθηλδπλφηεηα ησλ κεηαθηλήζεσλ πεδψλ θαη 

νρεκάησλ.  

 

 



ΜΔΛΔΣΖ ΓΠ ΓΖΜΟΤ ΑΚΡΧΣΖΡΗΟΤ 
(ΝΤΝ ΓΔ ΑΚΡΧΣΖΡΗΟΤ ΓΖΜΟΤ ΥΑΝΗΧΝ)                       Β1 ΣΑΓΗΟ 

 

 

ΤΜΠΡΑΞΖ ΜΔΛΔΣΖΣΧΝ:           
Η. ΜΔΛΑΚΖ – Σ. ΣΑΚΗΡΖ – Κ. ΓΑΚΑΛΑΚΖ– Ν. ΣΑΠΠΑ – Η. ΑΡΝΔΛΛΟ 

  - 27 - 

Πέλαθαο Α.5-1: ΑλΪιπζε S.W.O.T. ηεο ΓΔ Αθξσηεξένπ / Α΄ ηαδένπ ΜειΫηεο 

(ζπλέρεηα) 

ΔΤΚΑΗΡΗΔ (OPPORTUNITIES) ΚΗΝΓΤΝΟΗ (THREATS) 

Πνιιά απφ ηα παξαπάλσ πιενλεθηήκαηα δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα /  

επθαηξία γηα παξαγσγηθή αμηνπνίεζή ηνπο θαη ζπγθεθξηκέλα γηα:   

 Πεξαηηέξσ αλάπηπμε "πξνλνκηνχρσλ" πεξηνρψλ α' θαηνηθίαο 

(πξναζηηαθνχ ηχπνπ) ησλ θαηνίθσλ ηνπ Π Υαλίσλ κέζσ 

πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ.  

 Αλάδεημε ηνπ «παξαδνζηαθνχ ραξαθηήξα» νξηζκέλσλ νηθηζκψλ 

 Δλίζρπζε ηεο "θεληξηθφηεηαο" κέζσ ηεο πνιενδνκηθήο 

ελνπνίεζεο / πνηνηηθήο αλαβάζκηζεο ησλ νηθηζκψλ 

Κνπλνππηδηαλά – Πιαθνχξεο – Κνξαθηέο. 

 Πεξαηηέξσ αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ ηνπξηζκνχ – αλαςπρήο 

ζηελ επξχηεξε πεξηνρή Καιαζάο – Σεξζαλάο - ηαπξφο. 

 Αλαβάζκηζε πθηζηάκελσλ (ηαπξφο, Μαξάζη, θ.ιπ.) θαη 

δεκηνπξγία λέσλ πεξηνρψλ παξαζεξηζηηθήο θαηνηθίαο, πνπ ζα 

απεπζχλνληαη θπξίσο ζε θαηνίθνπο ηνπ Π θαη αιινδαπνχο. 

 Αλάπηπμε ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ (π.ρ. 

κνλαζηεξηαθφο, ζπειαηνινγηθφο) θαη δξαζηεξηνηήησλ ηνπ 

ειεχζεξνπ ρξφλνπ (πεδνπνξία, πνδήιαην, θ.α.), κε ηαπηφρξνλε 

πξνζηαζία ησλ ζρεηηθψλ πινπξνπαξαγσγηθψλ πφξσλ κέζσ ηεο  

ζέζπηζεο εληαίαο δηεπξπκέλεο δψλεο πξνζηαζίαο.  

 Αμηνπνίεζε (κε παξάιιειε πξνζηαζία) πεξηνρψλ κε ηδηαίηεξν 

γαηναλάγιπθν (π.ρ. επξχηεξε πεξηνρή "Βφζσλα", λνηίσλ αθηψλ) 

ζηνπο ηνκείο ηνπξηζκνχ – αλαςπρήο, α' θαη β' θαηνηθίαο. 

 Πεξαηηέξσ αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ έξεπλαο θαη ηερλνινγίαο 

ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ Πνιπηερλείνπ Κξήηεο. 

 Πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηεο γεσξγίαο (ηδηαίηεξα ζηνλ ηνκέα ησλ 

θεπεπηηθψλ) κε παξαγσγηθή αμηνπνίεζε θαη παξάιιειε 

πξνζηαζία δηαθεθξηκέλσλ ηκεκάησλ ηεο γεσξγηθήο γεο πνπ 

αξδεχεηαη κε ζπιινγηθά δίθηπα. 

 Πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηεο θηελνηξνθίαο κε απζηεξφ έιεγρν ηεο 

ρσξνζέηεζεο ησλ ζρεηηθψλ κνλάδσλ.  

 Αλάπηπμε θσηνβνιηατθψλ θαη ειηνζεξκηθψλ ζπζηεκάησλ γηα ηελ 

παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 

 Πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηεο κεηαπνίεζεο ρακειήο φριεζεο κε 

απζηεξφ έιεγρν ηεο ρσξνζέηεζεο ησλ ζρεηηθψλ κνλάδσλ. 

 Έιεγρνο ηεο δηάρπζεο ησλ "νρινπζψλ" δξαζηεξηνηήησλ.  

 Έιεγρνο / Πεξηνξηζκφο ή/θαη απαγφξεπζε ρσξνζέηεζεο λέσλ 

δξαζηεξηνηήησλ εηδηθνχ ραξαθηήξα θαη ππεξηνπηθήο ζεκαζίαο.  

 Πξνγξακκαηηζκφο / πξφβιεςε λέσλ νδηθψλ αμφλσλ / ηκεκάησλ 

παξάθακςεο ησλ νηθηζκψλ. 

Πνιιά απφ ηα παξαπάλσ κεηνλεθηήκαηα 

ιεηηνπξγνχλ "απνηξεπηηθά", φπσο:  

 Ζ ρσξηθή αλάπηπμε θαη νη απαγνξεχζεηο / 

πεξηνξηζκνί / πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο ησλ 

ζηξαηησηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ιεηηνπξγνχλ 

απαγνξεπηηθά έσο απνηξεπηηθά γηα ηε 

ρσξνζέηεζε νξηζκέλσλ αλαπηπμηαθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ, ζε εχινγε απφζηαζε απφ 

απηέο. 

Ή εγθπκνλνχλ θηλδχλνπο, φπσο:  

 Τπνβάζκηζε ηνπ ζχγρξνλνπ νηθηζηηθνχ 

απνζέκαηνο ησλ νηθηζκψλ ιφγσ ηεο πεξαηηέξσ 

δφκεζήο ηνπο ρσξίο πνιενδνκηθφ ζρεδηαζκφ. 

 πλέρηζε ηεο ππνβάζκηζεο ηεο δψλεο ηνπξηζκνχ 

/ παξαζεξηζκνχ Υσξαθάθηα – Σεξζαλάο – 

ηαπξφο, ιφγσ ηεο πεξαηηέξσ δφκεζήο ηεο 

απζαίξεηα θαη ρσξίο πνιενδνκηθφ ζρεδηαζκφ. 

 Τπνβάζκηζε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ηεο 

αξδεπφκελεο γεσξγηθήο γεο απφ ηελ 

ππεξβνιηθή επέθηαζε ηεο νηθηζηηθήο αλάπηπμεο, 

ησλ παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ή/θαη ησλ 

εηδηθψλ ρξήζεσλ. 

 Γεληθφηεξα, έληαζε ησλ αζπκβαηνηήησλ πνπ 

κπνξεί λα νδεγήζεη ζε αλάζρεζε ή/θαη αθχξσζε 

ησλ αλαπηπμηαθψλ δπλαηνηήησλ ηεο πεξηνρήο. 

 Δπηδείλσζε ηεο επηθηλδπλφηεηαο ησλ 

κεηαθηλήζεσλ πεδψλ θαη νρεκάησλ, εμαηηίαο ηεο 

παξφδηαο δφκεζεο, επί ηνπ θχξηνπ νδηθνχ 

δηθηχνπ θαη πεξαηηέξσ ππνβάζκηζε ηεο 

ιεηηνπξγηθφηεηάο ηνπ.  
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Π.1.2 - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΚΑ ΜΔΓΔΘΖ 

Βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηε δηαηχπσζε ηεο ηειηθήο πξφηαζεο ηνπ ΓΠ, δει. ηεο εμεχξεζεο ηνπ 

βέιηηζηνπ ηξφπνπ νξγάλσζεο ησλ ρξήζεσλ ζηνλ ρψξν ηεο ΓΔ, απνηειεί ε απνζαθήληζε ησλ 

πξνγξακκαηηθψλ κεγεζψλ ζε φ,ηη αθνξά: 

 ηελ εθηίκεζε ηνπ κειινληηθνχ πιεζπζκνχ ζην ρξνληθφ νξίδνληα ηεο κειέηεο 

(πξνγξακκαηηθφο πιεζπζκφο κειέηεο) 

 ηελ εθηίκεζε ηεο ρσξεηηθφηεηαο ησλ πθηζηάκελσλ νηθηζηηθψλ ππνδνρέσλ, ψζηε λα 

θαηαζηεί εθηθηή ε δηαπίζησζε ηεο επάξθεηαο ή αλεπάξθεηάο ηνπο γηα ηελ θάιπςε ησλ 

αλαγθψλ ζηέγαζεο ηνπ κειινληηθνχ / πξνγξακκαηηθνχ πιεζπζκνχ. 

Χο ρξνληθφο νξίδνληαο ηεο κειέηεο ΓΠ θαζνξίδεηαη ην 2031 (15εηία).  

Πξφθεηηαη γηα ηνλ έδην ρξνληθό νξέδνληα κε ην ππφ εθπφλεζε λέν / αλαζεσξεκέλν θαη 

εμεηδηθεπκέλν ΠΠΥΑΑ Πεξηθέξεηαο Κξήηεο, ηηο πξνβιέςεηο ηνπ νπνίνπ ην ΓΠ θαιείηαη λα 

εμεηδηθεχζεη ζην ρψξν ηεο ΓΔ Αθξσηεξίνπ.  

Σα πξνγξακκαηηθά κεγέζε ηεο κειέηεο ζπκπιεξψλνληαη απφ "παξαδνρέο" θαη "ζηαζεξφηππα", 

βάζεη ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο θαη ησλ πξνδηαγξαθψλ ζχληαμήο ηεο.  

Π.1.2.1 - Δθηέκεζε Μειινληηθνύ / Πξνγξακκαηηθνύ  Πιεζπζκνύ 

Ζ πιεζπζκηαθή εμέιημε ηεο πεξηνρήο κειέηεο, κε ρξνληθφ νξίδνληα ην 2031, ζπλίζηαηαη ζηελ 

πξφβιεςε / εθηίκεζε ηεο πνξείαο δπν  νκάδσλ πιεζπζκνχ: ηνπ κφληκνπ θαη ηνπ επνρηθνχ (ν 

νπνίνο εθθξάδεηαη ζε ηνπξηζηηθέο θιίλεο).  

ην Β1 ηάδην ηεο κειέηεο Αλαζεψξεζεο θαη Δπέθηαζεο ΓΠ Γήκνπ Υαλίσλ θαη ησλ 

πεξηαζηηθψλ Γήκσλ Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ, Θεξίζνπ, νχδαο θαη Κεξακεηψλ (Κεθ. Π.1.2), 

θαηφπηλ ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ κειεηεηψλ ησλ ηξηψλ επηκέξνπο ΓΠ ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ, 

γίλεηαη εθηίκεζε γηα ηελ εμέιημε ηφζν ηνπ κφληκνπ πιεζπζκνχ φζν θαη ηνπ επνρηθνχ γηα ηνλ 

ρξνληθφ νξίδνληα ηεο κειέηεο (2031), ζην ζχλνιν ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ θαη αλά Γεκνηηθή 

Δλφηεηα. 

Γηα ιφγνπο απνθπγήο επαλάιεςεο, ζηελ παξνχζα κειέηε αλαθέξνληαη κφλν ηα ζηνηρεία πνπ 

αθνξνχλ ζηε ΓΔ Αθξσηεξίνπ. 

Δθηίκεζε κόληκνπ πιεζπζκνύ 

Ζ πιεζπζκηαθή εμέιημε ηεο ΓΔ Αθξσηεξίνπ αλά νηθηζκφ αλαιχεηαη δηεμνδηθά ζην Α΄ ηάδην ηεο 

κειέηεο. Δηδηθφηεξα γηα ηελ πξφζθαηε πεξίνδν 2001-2011 δηαπηζηψλνληαη ηα εμήο: 

 Ζ πεξηνρή κειέηεο (ΓΔ Αθξσηεξίνπ) ζην ζχλνιφ ηεο, ηε 10εηία 2001-2011 παξνπζηάδεη 

ζεκαληηθή πιεζπζκηαθή αχμεζε θαηά 34,04%, φηαλ ηελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν ν 
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πιεζπζκφο ηεο πφιεο ησλ Υαλίσλ (Γ. Υαλίσλ / Καπνδηζηξηαθφο) κεηψλεηαη θαηά 3,45%. 

Θα πξέπεη, σζηφζν, λα επηζεκαλζεί φηη, ζπγθξηηηθά κε ηε 10εηία 1991-2001, ε πνξεία 

εμέιημεο ηνπ πιεζπζκνχ ηεο πεξηνρήο κειέηεο ηείλεη ειαθξψο κεηνχκελε.  

 Ζ εηθφλα ηεο πιεζπζκηαθήο εμέιημεο δηαθνξνπνηείηαη αηζζεηά φηαλ ε αλάιπζε γίλεηαη ζε 

επίπεδν Γεκνηηθήο / Σνπηθήο Κνηλφηεηαο ηεο ΓΔ. ε απηφ ην επίπεδν αλάιπζεο 

δηαπηζηψλεηαη φηη κεγάιε αχμεζε πιεζπζκνχ παξαηεξήζεθε θαηά ηελ ηειεπηαία 10εηία 

κφλν ζηηο ΓΚ Κνπλνππηδηαλψλ θαη Αξσλίνπ. πγθεθξηκέλα, ε ΓΚ Κνπλνππηδηαλψλ 

αχμεζε ηνλ πιεζπζκφ ηεο θαηά 70,02% κε Μ.Δ.Ρ.Μ. ζην 5,45 θαη ε ΓΚ Αξσλίνπ θαηά 

50,75% κε Μ.Δ.Ρ.Μ. ζην 4,19. Θα πξέπεη, σζηφζν, λα ζεκεησζεί φηη ζε ζρέζε κε ηελ 

πεξίνδν 1991-2001 ε πιεζπζκηαθή πνξεία / ηάζε ηεο ΓΚ Κνπλνππηδηαλψλ ηείλεη 

κεηνχκελε, ελψ ηεο ΓΚ Αξσλίνπ αλνδηθή.  

 Αληίζεηα, νη ΣΚ Μνπδνπξά, ηεξλψλ θαη Υνξδαθίνπ ηελ ηειεπηαία 10εηία εκθαλίδνπλ 

ζεκαληηθή κείσζε ηνπ πιεζπζκνχ ηνπο. Δηδηθφηεξα, ζηελ ΣΚ  Μνπδνπξά ε πιεζπζκηαθή 

κείσζε αλήιζε ζην -76,07% (Μ.Δ.Ρ.Μ.: -13,33), ζηελ ΣΚ ηεξλψλ ζην -21,42% 

(Μ.Δ.Ρ.Μ.: -2,38) θαη ζηελ ΣΚ Υνξδαθίνπ ζην -31,97% (Μ.Δ.Ρ.Μ.: -3,78). Ζ εμέιημε απηή 

ζηηο δπν πξψηεο ΣΚ ζρεηίδεηαη κε ην γεγνλφο φηη νη ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο απνηεινχλ 

πεξηνρέο θαηνηθίαο ηνπ επκεηάβιεηνπ πιεζπζκνχ ησλ ελφπισλ δπλάκεσλ. Αληίζεηα, 

ζηελ ΣΚ Υνξδαθίνπ ν κφληκνο πιεζπζκφο ηείλεη, ζηαζεξά κεηνχκελνο. 

 Όηαλ ε αλάιπζε ηεο πιεζπζκηαθήο εμέιημεο ηεο ΓΔ γίλεηαη ζε επίπεδν νηθηζκνχ, 

παξαηεξείηαη ηδηαίηεξα κεγάιε αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ ησλ ζρεηηθά λενζχζηαησλ 

νηθηζκψλ. Πξφθεηηαη γηα νηθηζηηθέο ζπγθεληξψζεηο απζαηξέησλ β' (θπξίσο) θαηνηθίαο, 

νηθνδνκηθνχο ζπλεηαηξηζκνχο α' (θπξίσο) θαηνηθίαο, θ.ιπ. εκαληηθή αχμεζε εκθαλίδνπλ 

επίζεο νη νηθηζκνί γχξσ απφ ηνλ "Βφζσλα" θαη ηελ πεξηνρή ηνπ αεξνδξνκίνπ θαη γεληθά 

νη πεξηζζφηεξνη νηθηζκνί ηεο ΓΔ. Μείσζε εκθαλίδνπλ, θπξίσο, νη νηθηζκνί εηδηθνχ 

ζθνπνχ, πνπ ζηεγάδνπλ ζηειέρε ησλ ελφπισλ δπλάκεσλ θαη απηνί πνπ βξίζθνληαη 

«πίζσ» απφ ην αεξνδξφκην.  

πκπεξαζκαηηθά, απφ ηα παξαπάλσ γίλεηαη άκεζα θαλεξή ε ζεκαληηθή αχμεζε ηνπ κφληκνπ 

πιεζπζκνχ θαη ηεο πιεζπζκηαθήο ππθλφηεηαο ηεο ΓΔ Αθξσηεξίνπ ζπλνιηθά, θαη ηδαίηεξα ησλ 

ΓΚ Κνπλνππηδηαλψλ θαη Αξσλίνπ, γεγνλφο πνπ πξνζδίδεη ζηελ πεξηνρή κειέηεο 

αδηακθηζβήηεηε αλαπηπμηαθή δπλακηθή.   

Ζ εθηίκεζε ηεο πιεζπζκηαθήο εμέιημεο ηεο ΓΔ Αθξσηεξίνπ κε ρξνληθφ νξίδνληα ην 2031 

βαζίδεηαη ζηελ αληίζηνηρε εθηίκεζε γηα ηελ ΠΔ Υαλίσλ θαη ηνλ Γήκν Υαλίσλ ηεο κειέηεο 

"Αλαζεψξεζε θαη Δμεηδίθεπζε ηνπ ΠΠΥΑΑ Κξήηεο / Β1 ηάδην"2, ζηελ νπνία αλαθέξνληαη 

ζπγθεθξηκέλα ηα εμήο: 

                                                           
2  

Έρεη παξαιεθζεί νξηζηηθά απφ ηε Γηεχζπλζε Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ ηνπ ΤΠΑΠΔΝ (λπλ ΤΠΔΝ).  
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 "Η Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Φαλίσλ γλψξηζε αχμεζε πιεζπζκνχ πνπ ήηαλ πνιχ θνληά 

ζην κέζν φξν ηεο Κξήηεο, ηφζν ζηε 10εηία 2001-2011 φζν θαη ζηε 10εηία 1991-2001. 

Απφ ηελ πξφβιεςε εμέιημεο ηεο απαζρφιεζεο πξνθχπηεη φηη ηελ πεξίνδν 2021-2031 

ζεσξείηαη θαη πηζαλφ θαη επηζπκεηφ λα ζπλερίζεη ε αχμεζε (ηνπ πιεζπζκνχ) θαη κάιηζηα 

λα είλαη ίζε κε ηε κέζε αχμεζε ηνπ ζπλφινπ ηεο Κξήηεο.  

 Ο πιεζπζκφο ηνπ Γήκνπ Φαλίσλ απμήζεθε κε ξπζκφ πνπ ήηαλ ζεκαληηθά πςειφηεξνο 

απφ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο, ηφζν θαηά ηε 10εηία 1991-2001 φζν θαη θαηά ηελ 

επφκελε 10εηία 2001-2011. Θεσξείηαη θαη επηζπκεηφ θαη πηζαλφ λα ζπλερίζεη λα έρεη 

ξπζκφ αχμεζεο πςειφηεξν ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο θαη θαηά ηελ πεξίνδν 2021-

2031". 

Όπσο αλαθέξεηαη ζηνλ πίλαθα Π.1.3 ηνπ Β1 ηαδίνπ ηεο κειέηεο Αλαζεψξεζεο θαη 

Δπέθηαζεο ΓΠ Γήκνπ Υαλίσλ θαη ησλ πεξηαζηηθψλ Γήκσλ Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ, Θεξίζνπ, 

νχδαο θαη Κεξακεηψλ, ν πξνγξακκαηηθόο / κόληκνο πιεζπζκόο ηεο ΓΔ Αθξσηεξένπ ην 

2031 εθηηκΪηαη ζε ~20.000 θαη.   

ηνλ πίλαθα Π.1-1 ζεκεηψλεηαη ε εθηίκεζε ηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο ηνπ κφληκνπ πιεζπζκνχ 

ηεο ΓΔ Αθξσηεξίνπ αλά ΓΚ / ΣΚ ζηνλ ρξνληθφ νξίδνληα ηεο κειέηεο (2031), κε βάζε ηελ 

πιεζπζκηαθή εμέιημε ηεο πξφζθαηεο πεξηφδνπ. Δηδηθφηεξα εθηηκάηαη φηη: 

- ε ζπκκεηνρή ηνπ κφληκνπ πιεζπζκνχ ηεο ΓΚ Κνπλνππηδηαλψλ ζην ζπλνιηθφ κφληκν 

πιεζπζκφ ηεο ΓΔ ζα απμάλεη (κε κεηνχκελν ζηαδηαθά ξπζκφ) θαη αληίζηνηρα ε ζπκκεηνρή 

φισλ ησλ άιισλ ΓΚ/ΣΚ ζα κεηψλεηαη  

- ε κείσζε ζηελ πεξίπησζε ηεο ΓΚ Αξσλίνπ ζα είλαη κηθξή, ηεο ΣΚ ηεξλψλ ζα είλαη 

ζεκαληηθή,  ελψ ησλ ΣΚ Μνπδνπξά θαη Υνξδαθίνπ ζα είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή θαη 

ζπλερήο. 

Ζ εθηίκεζε  απηή ζπλάδεη κε ηελ αληίζηνηρε ηνπ πίλαθα Π.1.4 ηεο κειέηεο Αλαζεψξεζεο θαη 

Δπέθηαζεο ΓΠ Γήκνπ Υαλίσλ θαη ησλ πεξηαζηηθψλ Γήκσλ Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ, Θεξίζνπ, 

νχδαο θαη Κεξακεηψλ (θαηαλνκή αλά ΓΚ/ΣΚ). 

Πέλαθαο Π.1-1: Δθηέκεζε ηεο ρσξηθάο θαηαλνκάο ηνπ κόληκνπ πιεζπζκνύ ηεο ΓΔ 

Αθξσηεξένπ αλΪ ΓΚ / ΣΚ ην 2031 

ΥΧΡΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 
ΜΟΝΗΜΟ ΠΛΖΘΤΜΟ 

2011 ΔΚΣΗΜΖΖ 2031 

ΓΚ ΚΟΤΝΟΤΠΗΓΗΑΝΧΝ 65,80% 8.620 71,25% ~14.250 

ΓΚ ΑΡΧΝΗΟΤ  22,92% 3.003 21,00% ~4.200 

ΣΚ ΣΔΡΝΧΝ 7,20% 943 5,25% ~1.050 

ΣΚ ΜΟΤΕΟΤΡΑ 2,05% 268 1,50% ~300 

ΣΚ ΥΟΡΓΑΚΗΟΤ 2,03% 266 1,00% ~200 

ΓΔ (ηΫσο Γάκνο) ΑΚΡΧΣΖΡΗΟΤ 100% 13.100 100% ~20.000 

Πεγή: ΔΛ.ΣΑΣ 2011, επεμεξγαζία νκάδαο κειέηεο. 
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Δθηίκεζε επνρηθνύ πιεζπζκνύ 

χκθσλα κε φζα ζρεηηθά έρνπλ αλαθεξζεί ζην Α΄ ηάδην ηεο κειέηεο, ηκήκα ηεο παξαιηαθήο 

δψλεο ηεο ΓΔ απνηεινχζε πάληνηε πεξηνρή παξαζεξηζκνχ ηνπ αζηηθνχ πιεζπζκνχ ηεο πφιεο 

ησλ Υαλίσλ, ιφγσ ηνπ φηη πεξηιακβάλεη κεξηθέο απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο πεξηαζηηθέο αθηέο 

θνιχκβεζεο (Καιαζάο, ηαπξφο, Μαξάζη). ηαδηαθά ε "παξαζεξηζηηθή θαηνηθία" απμάλεη, 

ηκήκα ηεο κεηαηξέπεηαη  ζε "κφληκε" θαη νξηζκέλνη  παξαιηαθνί / παξαζεξηζηηθνί νηθηζκνί 

γλσξίδνπλ ξαγδαία νηθηζηηθή αλάπηπμε (Καιαζάο, ηαπξφο). Ζ ηνπξηζηηθή δήηεζε, αξρηθά, 

θαιχπηεηαη θπξίσο κε ελνηθηαδφκελα δσκάηηα θαη ιίγα κηθξά παξαιηαθά μελνδνρεία  θαη, κε ηελ 

πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, κε ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα φισλ ησλ θαηεγνξηψλ, ζπλνιηθήο 

ρσξεηηθφηεηαο ~2.000 θιηλψλ (ην 2011), ε πιεηνλφηεηα ησλ νπνίσλ βξίζθεηαη ζηε ΓΚ 

Κνπλνππηδηαλψλ.  

Έρνληαο ππφςε ηα παξαπάλσ, θαζψο θαη ηα ινηπά ζηνηρεία ηνπ Α΄ ηαδίνπ ηεο κειέηεο 

(ζηνηρεία απφ ηελ επηηφπηα έξεπλα θαηαγξαθήο ησλ ρξήζεσλ γεο, ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ΔΛ. 

ΣΑΣ. φπσο ζρέζε εμνρηθψλ θαηνηθηψλ / θχξηεο θαηνηθνχκελεο θ.α.) , δηαηππψλνληαη νη εμήο 

"παξαδνρέο" ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη ε εθηίκεζε ηνπ πξνγξακκαηηθνχ / επνρηθνχ πιεζπζκνχ: 

 Πνζνζηφ ~80% ηνπ ζπλνιηθνχ δπλακηθνχ ησλ πάζεο θχζεσο ηνπξηζηηθψλ 

θαηαιπκάησλ βξίζθεηαη εληφο ησλ νηθηζηηθψλ πεξηνρψλ ηνπ ΓΠ 

 Αλαινγία εμνρηθψλ ή δεπηεξεπνπζψλ θαηνηθηψλ / θχξηεο θαηνηθνχκελεο ~30%. 

Αληηζηνηρεί ζηε ζρέζε κφληκνπ / παξαζεξηζηηθνχ πιεζπζκνχ 

 Πνζνζηφ ~55% ησλ εμνρηθψλ θαηνηθηψλ βξίζθνληαη εληφο ησλ νηθηζηηθψλ πεξηνρψλ ηνπ 

ΓΠ, δεδνκέλνπ φηη πνιιέο παξαιηαθέο νηθηζηηθέο ζπγθεληξψζεηο β΄ θαηνηθίαο δελ 

απνηεινχλ, νχηε πξνηείλεηαη λα απνηειέζνπλ νηθηζκνχο (Σεξζαλάο, Μαξάζη) 

πγθεθξηκέλα: 

- Δθηίκεζε δπλακηθφηεηαο  ηνπξηζηηθψλ  θαηαιπκάησλ παληφο ηχπνπ ζηε ΓΔ / 2031: 

~3.200 θιίλεο. Ζ παξαπάλσ εθηίκεζε ζπλάδεη κε ηελ αληίζηνηρε εθηίκεζε ηεο κειέηεο 

Αλαζεψξεζεο θαη Δπέθηαζεο ΓΠ Γήκνπ Υαλίσλ θαη ησλ πεξηαζηηθψλ Γήκσλ 

Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ, Θεξίζνπ, νχδαο θαη Κεξακεηψλ. 

- Δθηίκεζε δπλακηθφηεηαο  ηνπξηζηηθψλ  θαηαιπκάησλ παληφο ηχπνπ εληφο νηθηζηηθψλ 

πεξηνρψλ ΓΠ: 3.200 Υ 80% θιίλεο = ~ 2.550 θιίλεο 

- Δθηίκεζε πιεζπζκνχ β΄θαηνηθίαο ΓΔ / 2031: 19.550 × 30% = ~5.865 άηνκα 

- Δθηίκεζε πιεζπζκνχ β΄θαηνηθίαο εληφο νηθηζηηθψλ πεξηνρψλ ΓΠ: 5.865 × 55% = 

~3.300 άηνκα 
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πλεπψο, ν πξνγξακκαηηθόο / επνρηθόο πιεζπζκόο ηεο ΓΔ Αθξσηεξένπ ην 2031 

εθηηκΪηαη ζε: 

- 3.200 + 5.865 = ~ 9.050 Ϊηνκα / θιέλεο ζην ζύλνιν ηεο ΓΔ 

- 2.550 + 3.300 =  ~5.850 Ϊηνκα / θιέλεο εληόο νηθηζηηθώλ πεξηνρώλ ηνπ ΓΠ. 

 

Ο πξνγξακκαηηθφο / επνρηθφο πιεζπζκφο θαηαλέκεηαη ζηε ζπλέρεηα ζηνπο νηθηζκνχο ηνπ 

πίλαθα Π.1-2 κε βάζε ηε ζρέζε β΄/ α΄ θαηνηθίαο θαη ηε ρσξνθαηαλνκή ησλ ηνπξηζηηθψλ 

θαηαιπκάησλ παληφο ηχπνπ. 

πγθεθξηκέλα: 

 ηε ΓΚ Κνπλνππηδηαλψλ ε αλαινγία β΄/ α΄θαηνηθία αλέξρεηαη ζε 0,3 

 ηε ΓΚ Αξσλίνπ ε αλαινγία β΄/ α΄θαηνηθία αλέξρεηαη ζε 0,2 

 ηε ΣΚ ηεξλψλ ε αλαινγία β΄/ α΄θαηνηθία αλέξρεηαη ζε 0,6 

 ηε ΣΚ Μνπδνπξά ε αλαινγία β΄/ α΄θαηνηθία αλέξρεηαη ζε 0,6 

 ηε ΣΚ Υνξδαθίνπ ε αλαινγία β΄/ α΄θαηνηθία αλέξρεηαη ζε 0,3 

Δηδηθφηεξα ζηε ΓΚ Κνπλνππηδηαλψλ, ιφγσ ηεο ζπγθέληξσζεο μελνδνρεηαθψλ θιηλψλ ζηνπο 

νηθηζκνχο Καιαζάο – Υσξαθάθηα – ηαπξφο, ε αλαινγία β΄/ α΄ θαηνηθία πξνζαπμήζεθε ζε 0,6, 

κε παξάιιειε κείσζε ζε 0,2 ζηνπο νηθηζκνχο Κνπλνππηδηαλά – Πιαθνχξεο – Κνξαθηέο ηεο 

ίδηαο ΓΚ. 

εκεηψλεηαη φηη ν πιεζπζκφο ηεο ΓΔ πνπ δελ πεξηιακβάλεηαη ζηνπο νηθηζκνχο ηνπ πίλαθα 

Π.1-2, θαη αθνξά πιεζπζκνχο ησλ ελφπισλ δπλάκεσλ, κνλαζηήξηα θαη δηαθεθξηκέλεο εθηφο 

ζρεδίνπ ζπγθεληξψζεηο, αλέξρεηαη πεξίπνπ ζην 2,5% ηνπ ζπλνιηθνχ θαη αλά 10εηία εθηηκάηαη 

φηη παξακέλεη ζην ίδην πεξίπνπ πνζνζηφ, ειαθξά κεηνχκελνο (2,75%2,56%2,25%).  
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Πέλαθαο Π.1-2: Δθηέκεζε πξνγξακκαηηθνύ πιεζπζκνύ νηθηζκώλ (*) θαη πνιενδνκηθώλ ελνηάησλ ηεο ΓΔ Αθξσηεξένπ ην 2031 

ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΔ 

ΔΝΟΣΖΣΔ 

(ΓΚ/ΣΚ) 

ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΔ 

ΔΝΟΣΖΣΔ  

(ΠΔ) 

ΟΗΚΗΜΟΗ (*) 

ΜΟΝΗΜΟ 

ΠΛΖΘΤΜΟ 

2011 

(Ϊηνκα) 

ΔΚΣΗΜΖΖ 

ΜΟΝΗΜΟΤ 

ΠΛΖΘΤΜΟΤ 

2021 

(Ϊηνκα) 

ΔΚΣΗΜΖΖ 

ΜΟΝΗΜΟΤ 

ΠΛΖΘΤΜΟΤ 

2031 

(Ϊηνκα) 

ΑΝΑΛΟΓΗΑ 

ΚΔΝΧΝ β' 

ΚΑΣΟΗΚΗΑ ΠΡΟ 

ΚΤΡΗΔ 

ΚΑΣΟΗΚΟΤΜΔΝΔ 

ΔΚΣΗΜΖΖ 

ΔΠΟΥΗΚΟΤ 

ΠΛΖΘΤΜΟΤ 

2031 

(Ϊηνκα) 

ΔΚΣΗΜΖΖ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΚΟΤ 

ΠΛΖΘΤΜΟΤ 2031 

(Ϊηνκα) 

1 2 3 4 5=3×4 6=3+5 

Γεκνηηθή 

Κνηλφηεηα 

Κνπλνππηδηαλψλ  

ΠΔ.1 

Κνπλνππηδηαλά – 

Πιαθνχξεο – 

Κνξαθηέο 

5.850
*
 7.900 9.100 0,2 1.820 10.920 

ΠΔ.2 
ΟΓΤ Αγ. 

Ολνπθξίνπ 
500* 600 650 

0,3 
195 845 

ΠΔ.3 Κακπάλη 476 700 800 240 1.040 

ΠΔ.4 Καιαζάο Α,Β,Γ 634 1.000 1.200 0,6 720 1.920 

ΠΔ.5 
Υσξαθάθηα – 

ΟΑΤΚ 

650* 

50* 

1.000 

300 

1.200 

500 

0,6 

0,3 

720 

150 

1.920 

650 

ΠΔ.6 ηαπξφο  460 700 800 0,6 480 1.280 

Γεκνηηθή 

Κνηλφηεηα 

Αξσλίνπ 

ΠΔ.7 Πηζάξη 850* 1.100 1.200 

0,2 

240 1.440 

ΠΔ.8 Αξψλη 700* 900 1.000 200 1.200 

ΠΔ.9 Αξγνπιηδέο  200* 300 350 70 420 

ΠΔ.10 Καζηαλά 413 500 600 120 720 

ΠΔ.11 Παδηλφο 629 750 800 160 960 

Σνπηθή Κνηλφηεηα 

ηεξλψλ ΠΔ.12 ηέξλεο 833 850 900 0,6 540 1.440 

Σνπηθή Κνηλφηεηα 

Μνπδνπξά 

ΠΔ.13 Μνπδνπξάο 134 150 160 

0,6 

96 256 

ΠΔ.14 Καιφξνπκα 53 50 40 24 64 

ΠΔ.15 Γαιήλε (Βαξδηάθη) 48 60 60 36 96 

                                                           

(*): Δθηίκεζε θαηαλνκήο ζην πιαίζην ησλ Γηνηθεηηθψλ Δλνηήησλ (ΓΚ/ΣΚ). Έρνπλ αθαηξεζεί νη νηθηζκνί ησλ ελφπισλ δπλάκεσλ θαζψο θαη νη κε-πνιενδνκηθά 

πθηζηάκελνη πιελ ηνπ ηαπξνχ. 



ΜΔΛΔΣΖ ΓΠ ΓΖΜΟΤ ΑΚΡΧΣΖΡΗΟΤ 
(ΝΤΝ ΓΔ ΑΚΡΧΣΖΡΗΟΤ ΓΖΜΟΤ ΥΑΝΗΧΝ)                        Β1 ΣΑΓΗΟ 

 

 

 

ΤΜΠΡΑΞΖ ΜΔΛΔΣΖΣΧΝ:           
Η. ΜΔΛΑΚΖ – Σ. ΣΑΚΗΡΖ – Κ. ΓΑΚΑΛΑΚΖ– Ν. ΣΑΠΠΑ – Η. ΑΡΝΔΛΛΟ 

   - 34 - 

ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΔ 

ΔΝΟΣΖΣΔ 

(ΓΚ/ΣΚ) 

ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΔ 

ΔΝΟΣΖΣΔ  

(ΠΔ) 

ΟΗΚΗΜΟΗ (*) 

ΜΟΝΗΜΟ 

ΠΛΖΘΤΜΟ 

2011 

(Ϊηνκα) 

ΔΚΣΗΜΖΖ 

ΜΟΝΗΜΟΤ 

ΠΛΖΘΤΜΟΤ 

2021 

(Ϊηνκα) 

ΔΚΣΗΜΖΖ 

ΜΟΝΗΜΟΤ 

ΠΛΖΘΤΜΟΤ 

2031 

(Ϊηνκα) 

ΑΝΑΛΟΓΗΑ 

ΚΔΝΧΝ β' 

ΚΑΣΟΗΚΗΑ ΠΡΟ 

ΚΤΡΗΔ 

ΚΑΣΟΗΚΟΤΜΔΝΔ 

ΔΚΣΗΜΖΖ 

ΔΠΟΥΗΚΟΤ 

ΠΛΖΘΤΜΟΤ 

2031 

(Ϊηνκα) 

ΔΚΣΗΜΖΖ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΚΟΤ 

ΠΛΖΘΤΜΟΤ 2031 

(Ϊηνκα) 

1 2 3 4 5=3×4 6=3+5 

Σνπηθή Κνηλφηεηα 

Υνξδαθίνπ  
ΠΔ.16 

Υνξδάθη – 

Αθξφπνιηο / 

Ρηδφζθινθν 

260 240 190 0,3 57 247 

ΤΝΟΛΟ 
12.740 17.100 19.550 (**) - 5.868 25.418 

97,25% 97,44% 97,75%  

Πεγή: Οκάδα κειέηεο. 

 

(**):  Ο ζπλνιηθφο κφληκνο πιεζπζκφο ηεο ΓΔ / 2011 (13.100 θάηνηθνη) πξνθχπηεη πξνζζέηνληαο ηα πιεζπζκηαθά κεγέζε ησλ παξαθάησ «νηθηζκψλ» / ηνκέσλ 
απνγξαθήο ΔΛ.ΣΑΣ.: Αλεκφκπινη, Αεξνδξφκην, Μαξάζη, Κάησ Μαξάζη, Η.Μ. Σδαγθαξφισλ θαη Η.Μ. Γνπβεξλέηνπ. 

 Ζ εθηίκεζε ηνπ ζπλνιηθνχ κφληκνπ πιεζπζκνχ ηεο ΓΔ / 2031 πξνθχπηεη αληίζηνηρα θαη είλαη ΓΔ / 2031 = 19.944 δει. ~20.000 θάηνηθνη.  
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Π.1.2.2 - Πξνεθηέκεζε Υσξεηηθόηεηαο θαη πλνιηθνύ Ηζνδπγένπ / 2031 ησλ 

ΤθηζηΪκελσλ Οηθηζκώλ αλΪ Πνιενδνκηθά Δλόηεηα – ΓΚ/ΣΚ 

ηελ παξνχζα ελφηεηα επηρεηξείηαη  ε πξνεθηίκεζε ηεο επάξθεηαο ησλ εθηάζεσλ ησλ 

πθηζηάκελσλ  νηθηζκψλ3 ζε φηη αθνξά ζηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ζηέγαζεο ηνπ 

πξνγξακκαηηθνχ πιεζπζκνχ  ηεο ΓΔ Αθξσηεξίνπ ην έηνο – ζηφρν ηεο κειέηεο (2031) θαη 

ε αλάγθε ή κε επέθηαζεο ησλ. 

ηνλ πίλαθα Π.1-3 αλαθέξνληαη νη νηθηζκνί ηνπ πξνεγνχκελνπ πίλαθα Π.1-2 αλά 

πνιενδνκηθή ελφηεηα -  ΓΚ/ΣΚ, ν πξνγξακκαηηθφο κφληκνο θαη ζπλνιηθφο πιεζπζκφο ηνπο 

ην 2031, θαζψο θαη ε αληίζηνηρε πξνεθηίκεζε ηεο κέγηζηεο ρσξεηηθφηεηαο ηνπο (πίλαθαο 

Α.4-7 ηνπ Α΄ ηαδίνπ).  

Πξνθχπηεη έηζη γηα θάζε νηθηζκφ έλα ηζνδχγην, κε βάζε ην νπνίν εμάγνληαη ζπκπεξάζκαηα 

γηα ηελ αλάγθε επεθηάζεσλ.  

πγθεθξηκέλα, ην ηζνδχγην ζηνπο νηθηζκνχο Κνπλνππηδηαλά – Πιαθνχξεο – Κνξαθηέο, 

Πηζάξη, Κακπάλη θαη Υσξαθάθηα εκθαλίδεηαη αξλεηηθφ, γεγνλφο πνπ ζεκαηνδνηεί – θαη΄ 

αξράο – ηελ αλάγθε επέθηαζεο ησλ.  

„Όκσο, ν ηειηθφο πξνζδηνξηζκφο ησλ επεθηάζεσλ πνπ πξνηείλνληαη απφ ηελ κειέηε ΓΠ  

ιακβάλεη ππφςε ηνπ θαη άιινπο παξάγνληεο, εθηφο ηεο ρσξεηηθφηεηαο, θαη θπξίσο ηνλ 

"πξνγξακκαηηθφ ξφιν" ησλ νηθηζκψλ.  

 

 

                                                           
3
 Γελ πεξηιακβάλνληαη νη νθηζκνί ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ θαη νη κε πνιενδνκηθά πθηζηάκελνη, πιελ ηνπ 

ηαπξνχ. 
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Πέλαθαο Π.1-3: Πξν-Δθηέκεζε ρσξεηηθόηεηαο θαη ζπλνιηθνύ ηζνδπγένπ (2031) ησλ πθηζηΪκελσλ νηθηζκώλ ηεο ΓΔ Αθξσηεξένπ# 

ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΔ 

ΔΝΟΣΖΣΔ 

(ΓΚ/ΣΚ) 

ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΔ 

ΔΝΟΣΖΣΔ  

(ΠΔ) 

ΟΗΚΗΜΟΗ ΑΝΑ 

ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΔ 

ΔΝΟΣΖΣΔ 

(ΠΔ) 

ΔΚΣΗΜΖΖ 

ΜΟΝΗΜΟΤ 

ΠΛΖΘΤΜΟΤ 

2031 

(Ϊηνκα) 

ΔΚΣΗΜΖΖ 

ΥΧΡΖΣΗΚΟΣΖΣΑ 

ΜΟΝΗΜΟΤ 

ΠΛΖΘΤΜΟΤ 

εληόο νξέσλ 

νηθηζκώλ 

(Ϊηνκα) 

ΗΟΕΤΓΗΟ 

ΜΟΝΗΜΟΤ 

ΠΛΖΘΤΜΟΤ 

(Ϊηνκα) 

ΔΚΣΗΜΖΖ 

ΤΝΟΛΗΚΖ 

ΥΧΡΖΣΗΚΟΣΖΣΑ 

εληόο νξέσλ 

νηθηζκώλ 

(Ϊηνκα) 

ΔΚΣΗΜΖΖ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΚΟΤ 

ΠΛΖΘΤΜΟΤ 2031 

(Ϊηνκα) 

 

ΤΝΟΛΗΚΟ 

ΗΟΕΤΓΗΟ 

(Ϊηνκα) 

1 2 3=2-1 4 5 6=4-5 

Γεκνηηθή 

Κνηλφηεηα 

Κνπλνππηδηαλψλ  

ΠΔ.1 

Κνπλνππηδηαλά – 

Πιαθνχξεο – 

Κνξαθηέο 

9.100 4.632 -4.468 6.022 10.920 -4.898 

ΠΔ.2 
ΟΓΤ Αγ. 

Ολνπθξίηνπ 
650 1.339 689 1.339 845 494 

ΠΔ.3 Κακπάλη 800 499 -301 649 1.040 -391 

ΠΔ.4 Καιαζάο Α, Β, Γ 1.200 2.300 1.100 4.140 1.920 2.220 

ΠΔ.5 
Υσξαθάθηα – 

ΟΑΤΚ 

1.200 

500 

843 

1.246 

-357 

746 

1.347 

1.246 

1.920 

650 

-573 

596 

ΠΔ.6 ηαπξφο  800 - -800 - 1.280 -1.280 

Γεκνηηθή 

Κνηλφηεηα 

Αξσλίνπ 

ΠΔ.7 Πηζάξη 1.200 818 -382 982 1.440 -458 

ΠΔ.8 Αξψλη 1.000 1.653 653 1.984 1.200 784 

ΠΔ.9 Αξγνπιηδέο  350 346 -4 415 420 -5 

ΠΔ.10 Καζηαλά 600 904 304 1.085 720 365 

ΠΔ.11 Παδηλφο 800 850 50 1.020 960 60 

Σνπηθή Κνηλφηεηα 

ηεξλψλ 
ΠΔ.13 ηέξλεο 900 1.386 486 2.218 1.440 778 

Σνπηθή Κνηλφηεηα 

Μνπδνπξά 

ΠΔ.14 Μνπδνπξάο 160 588 428 941 256 685 

ΠΔ.15 Καιφξνπκα 40 200 160 320 64 256 

ΠΔ.16 Γαιήλε (Βαξδηάθη) 60 124 64 124 96 28 

                                                           
(
#
): 

 
 Βιέπε πίλαθα Α.4-7: Δθηίκεζε κέγηζηεο ρσξεηηθφηεηαο νηθηζκψλ – Α΄ ηάδην ηεο κειέηεο 
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ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΔ 

ΔΝΟΣΖΣΔ 

(ΓΚ/ΣΚ) 

ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΔ 

ΔΝΟΣΖΣΔ  

(ΠΔ) 

ΟΗΚΗΜΟΗ ΑΝΑ 

ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΔ 

ΔΝΟΣΖΣΔ 

(ΠΔ) 

ΔΚΣΗΜΖΖ 

ΜΟΝΗΜΟΤ 

ΠΛΖΘΤΜΟΤ 

2031 

(Ϊηνκα) 

ΔΚΣΗΜΖΖ 

ΥΧΡΖΣΗΚΟΣΖΣΑ 

ΜΟΝΗΜΟΤ 

ΠΛΖΘΤΜΟΤ 

εληόο νξέσλ 

νηθηζκώλ 

(Ϊηνκα) 

ΗΟΕΤΓΗΟ 

ΜΟΝΗΜΟΤ 

ΠΛΖΘΤΜΟΤ 

(Ϊηνκα) 

ΔΚΣΗΜΖΖ 

ΤΝΟΛΗΚΖ 

ΥΧΡΖΣΗΚΟΣΖΣΑ 

εληόο νξέσλ 

νηθηζκώλ 

(Ϊηνκα) 

ΔΚΣΗΜΖΖ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΚΟΤ 

ΠΛΖΘΤΜΟΤ 2031 

(Ϊηνκα) 

 

ΤΝΟΛΗΚΟ 

ΗΟΕΤΓΗΟ 

(Ϊηνκα) 

1 2 3=2-1 4 5 6=4-5 

Σνπηθή Κνηλφηεηα 

Υνξδαθίνπ  
ΠΔ.16 

Υνξδάθη – 

Αθξφπνιηο / 

Ρηδφζθινθν 

190 1.922 1.732 2.499 247 2.252 

ΤΝΟΛΟ 19.550 - - - 25.418 - 

Πεγή: Οκάδα κειέηεο 
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Π.1.3 - ΠΡΟΣΤΠΟ ΥΧΡΗΚΖ ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΖ ΓΔ ΑΚΡΧΣΖΡΗΟΤ  

ην Β1 ηάδην ηεο κειέηεο Αλαζεψξεζεο θαη Δπέθηαζεο ΓΠ Γήκνπ Υαλίσλ θαη ησλ 

πεξηαζηηθψλ Γήκσλ Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ, Θεξίζνπ, νχδαο θαη Κεξακεηψλ (Κεθ. Π.1.3), 

θαηφπηλ ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ κειεηεηψλ ησλ ηξηψλ επηκέξνπο ΓΠ ηνπ Γήκνπ 

Υαλίσλ, πεξηγξάθεηαη ην πξφηππν ρσξηθήο νξγάλσζεο ηνπ Καιιηθξαηηθνχ Γήκνπ Υαλίσλ. 

Γηα ιφγνπο απνθπγήο επαλάιεςεο, ζηελ παξνχζα κειέηε αλαθέξνληαη κφλν ηα ζηνηρεία 

πνπ αθνξνχλ ζηε ΓΔ Αθξσηεξίνπ. 

Π.1.3.1 -  ΒαζηθΫο ΑξρΫο θαη Γεληθά Πεξηγξαθά ηεο Πξνηεηλόκελεο 

ΟξγΪλσζεο ηνπ Υώξνπ 

α – Οηθηζηηθνέ Τπνδνρεέο 

Ζ ΓΔ Αθξσηεξίνπ απνξξνθά ζεκαληηθφ ηκήκα ηεο πιεζπζκηαθήο κεγέζπλζεο ηνπ Γήκνπ 

Υαλίσλ γηαηί δηαζέηεη πνιινχο νηθηζκνχο πνπ απέρνπλ max 20 ιεπηά απφ ην Πνιενδνκηθφ 

Κέληξν ηεο πφιεο (Εψλε Ζκεξήζησλ Μεηαθηλήζεσλ). Οη πεξηζζφηεξνη απφ απηνχο 

(Κνπλνππηδηαλά, Κνξαθηέο, Πηζάξη, Αξγνπιηδέο, Κακπάλη, Άγηνο Ολνχθξηνο (ΟΓΤ), 

Καιαζάο, θ.α.) δηαζέηνπλ κεγάιν αξηζκφ ζχγρξνλσλ θαηνηθηψλ θαη ιεηηνπξγνχλ σο 

πξνλνκηνχρα πξνάζηηα ηεο πφιεο ησλ Υαλίσλ.  

Καηά ζπλέπεηα, πξνσζείηαη ε πεξαηηέξσ αλάπηπμε "πξνλνκηνχρσλ" πεξηνρψλ α' 

θαηνηθίαο (πξναζηηαθνχ ηχπνπ), κε ζηφρν ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ4 ηεο επφκελεο 

15εηίαο, ζε πνιενδνκεκέλε γε ζχκθσλα κε: ηα πξνγξακκαηηθά κεγέζε, ηελ εθηίκεζε ηεο 

ρσξεηηθφηεηαο ησλ νηθηζηηθψλ ππνδνρέσλ, ηηο θαηεπζχλζεηο ηνπ ππεξθείκελνπ 

ζρεδηαζκνχ θαη εηδηθφηεξα ηελ αξρή ηεο "ζπλεθηηθήο πφιεο" θαη ηεο "βηψζηκεο 

αλάπηπμεο", ηηο αθαηαιιειφηεηεο νξηζκέλσλ πεξηνρψλ (πεξηνρέο πνπ ρξήδνπλ εηδηθήο 

πξνζηαζίαο, γεσινγηθά αθαηάιιειεο,ζηξαηησηηθέο εγθαηαζηάζεηο, θ.ιπ.) θαζψο θαη άιιεο 

ζεκαληηθέο δηαπηζηψζεηο πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ αλάιπζε ηνπ ρψξνπ, φπσο ε αλάγθε 

ελίζρπζεο ηεο "θεληξηθφηεηαο'" ηνπ νηθηζηηθνχ δηθηχνπ κέζσ ηεο πνιενδνκηθήο ελνπνίεζεο 

θαη νηθηζηηθήο κεγέζπλζεο ηεο νηθηζηηθήο πεξηνρήο Κνπλνππηδηαλά – Πιαθνχξεο – 

Κνξαθηέο θαζψο θαη ε "αμηνπνίεζε" πεξηνρψλ πνπ έρνπλ ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα, φπσο ε 

πεξηνρή γχξσ απφ ηνλ "Βφζσλα" θαη ε πεξηνρή λφηηα ηνπ νδηθνχ άμνλα πνπ νδεγεί ζηηο 

ηέξλεο (νηθηζκνί Πηζάξη – Αξψλη – ηέξλεο).  

πγθεθξηκέλα θαη ζε φ,ηη αθνξά ηηο νηθηζηηθέο πεξηνρέο πξνηείλεηαη: 

 Ζ ελίζρπζε πθηζηάκελσλ νηθηζηηθψλ ππνδνρέσλ κέζσ πνιενδφκεζεο θαη 

επέθηαζεο, θαηά πξνηεξαηφηεηα ησλ παξαθάησ νηθηζκψλ: 

- Κνπλνππηδηαλά – Πιαθνχξεο, Κνξαθηέο 

                                                           
4
 Όρη κφλν ησλ θαηνίθσλ ηεο ΓΔ αιιά επξχηεξα ηνπ Π Υαλίσλ 
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- Πηζάξη 

- Αξψλη, ηέξλεο, Κακπάλη, Υσξαθάθηα 

 Ζ εμπγίαλζε κέζσ πνιενδφκεζεο ηεο πθηζηάκελεο νηθηζηηθήο πεξηνρήο ηαπξφο θαη 

ηνπ νηθηζκνχ Γαιήλε (Βαξδηάθη) 

 Ο θαζνξηζκφο λέαο πεξηνρήο ΠΔΡΠΟ α΄ θαηνηθίαο  δπηηθά απφ ηνλ νηθηζκφ Καζηαλά 

θαη ε ηξνπνπνίεζε ηεο πθηζηάκελεο πεξηνρήο αλαδήηεζεο ΠΔΡΠΟ β΄θαηνηθίαο / 

ηνπξηζκνχ (πεξηνρή ηαπξφο – Σεξζαλάο). 

 

β – ΠεξηνρΫο Παξαγσγηθώλ Γξαζηεξηνηάησλ 

Βηνκεραλία – Βηνηερλία 

Πξνηείλεηαη ν θαζνξηζκφο πεξηνρήο / ππνδνρέα ρσξνζέηεζεο κνλάδσλ ηνπ 

δεπηεξνγελνχο ηνκέα Υακειήο θαη (νξηζκέλσλ) Μέζεο Όριεζεο, δπηηθά ηνπ αεξνδξνκίνπ. 

Δπίζεο, πξνηείλεηαη ν πεξηνξηζκφο ηεο πθηζηάκελεο δπλαηφηεηαο "δηάζπαξηεο" 

ρσξνζέηεζεο κεκνλσκέλσλ κνλάδσλ, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο εθηφο ζρεδίνπ δφκεζεο, ψζηε 

λα πξηκνδνηεζεί ε ζπγθέληξσζε απηψλ ησλ κνλάδσλ ζηνλ ζρεηηθφ ππνδνρέα, λα 

αλαβαζκηζηεί πεξηβαιινληηθά ε δψλε γχξσ απφ ηνπο νηθηζκνχο (ΠΔΠΓ - ΠΑ) θαη λα 

ιεηηνπξγήζνπλ απξφζθνπηα άιινη παξαγσγηθνί ηνκείο φπσο ν ηνπξηζκφο θαη ε γεσξγία.  

γ – ΠεξηνρΫο ΔιΫγρνπ θαη Πεξηνξηζκνύ ηεο Γόκεζεο (ΠΔΠΓ) 

ΠΔΠΓ Πεξηαζηηθνύ Φώξνπ (ΠΔΠΓ - ΠΑ) 

Πεξηιακβάλεη ηελ δψλε γχξσ απφ ηηο νηθηζηηθέο πεξηνρέο (νηθηζκνί, ΠΔΡΠΟ) θαη ηηο 

πεξηνρέο Σνπξηζκνχ / Παξαζεξηζκνχ (ΠΔΠΓ-Σ) θαη ιεηηνπξγεί σο "δψλε αλάζρεζεο" / 

"buffer zone" κεηαμχ ησλ Πεξηνρψλ Οηθηζηηθήο Αλάπηπμεο (ΠΟΑ) θαη ησλ Πεξηνρψλ 

Δηδηθήο Πξνζηαζίαο (ΠΔΠ). 

ηελ πεξηνρή απηή δελ επηηξέπεηαη ε ρσξνζέηεζε δξαζηεξηνηήησλ πνπ νρινχλ / 

ππνβαζκίδνπλ ηελ "θαηνίθεζε" (θηελνηξνθηθέο εγθαηαζηάζεηο, κνλάδεο κέζεο θαη πςειήο 

φριεζεο, εγθαηαζηάζεηο ΑΠΔ, θ.ιπ.). 

ΠΔΠΓ Τνπξηζκνύ / Παξαζεξηζκνύ / Αλαςπρήο (ΠΔΠΓ - Τ) 

ηε ΓΔ Αθξσηεξίνπ πεξηιακβάλεηαη ε κνλαδηθή δψλε αλαςπρήο – ηνπξηζκνχ / 

παξαζεξηζκνχ πνπ βξίζθεηαη ζηελ αλαηνιηθή πιεπξά ηεο πφιεο ησλ Υαλίσλ θαη 

εμππεξεηεί κεγάιν ηκήκα ηνπ πιεζπζκνχ ηεο. Πξφθεηηαη γηα ηε βνξεηνδπηηθή παξάθηηα 

δψλε Καιαζάο – ηαπξφο κε ηηο νκψλπκεο παξαιίεο θαη πιήζνο πξνο πνιενδφκεζε 

εθηάζεσλ ΠΔΡΠΟ β' θαηνηθίαο.  
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Καηά ζπλέπεηα, πξνσζείηαη ε πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ θαη εηδηθφηεξα ηνπ 

παξαζεξηζκνχ καθξάο δηάξθεηαο (ηνκέα ζηνλ νπνίν ε ΓΔ δηαηεξεί ηζρπξφ ζπγθξηηηθφ 

πιενλέθηεκα ιφγσ γεηηλίαζεο κε ην δηεζλέο αεξνδξφκην θαη ην αζηηθφ θέληξν) κέζσ: 

 Σνπ θαζνξηζκνχ Πεξηνρήο Πεξηνξηζκψλ ηεο Γφκεζεο (ΠΔΠΓ – Σ) Σνπξηζκνχ / 

Παξαζεξηζκνχ ζηελ παξάθηηα δψλε Καιαζάο – Σεξζαλάο – ηαπξφο 

 Σνπ επαλαθαζνξηζκνχ Πεξηνρήο Αλαδήηεζεο ΠΔΡΠΟ Σνπξηζκνχ β' θαηνηθίαο 

εθαηέξσζελ ηνπ ηαπξνχ 

 Σεο πνιενδφκεζεο ηεο νηθηζηηθήο πεξηνρήο ηαπξνχ κε ρξήζε ηνπξηζκνχ β' 

θαηνηθίαο 

 Σεο παξνρήο δπλαηφηεηαο ρσξνζέηεζεο ηνπξηζηηθψλ κνλάδσλ κηθξήο θιίκαθαο 

ζηελ πεξηβαιινληηθά αλαβαζκηζκέλε δψλε γχξσ απφ ηνπο νηθηζκνχο κε ζέα ηνλ 

θφιπν ηεο νχδαο θαη ηα Λεπθά Όξε (Εψλε Κνξαθηέο - ηέξλεο / ΠΔΠΓ - ΠΑ) 

 Σεο παξνρήο δπλαηφηεηαο ρσξνζέηεζεο εηδηθψλ κνξθψλ ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ, 

ζπλδεδεκέλσλ κε ηελ αγξνηηθή νηθνλνκία ζηηο αληίζηνηρνπ ραξαθηήξα πεξηνρέο 

(ΠΔΠΓ – Κ) θαη αλαβίσζεο ησλ "θαηαζθελψζεσλ" ζηελ Πεξβνιίηζα, ζην πιαίζην 

δξαζηεξηνηήησλ πεξηβαιινληηθνχ ραξαθηήξα. 

Σέινο, ζεκαληηθή ελίζρπζε ηνπ ηνκέα (ηνπξηζκνχ – παξαζεξηζκνχ) ζα πξνζθέξεη ε 

πξνζηαζία / αλάδεημε ησλ  ηνπξηζηηθψλ πφξσλ ηεο ΓΔ, κέζσ ηνπ θαζνξηζκνχ ηνπο σο 

Πεξηνρψλ Δηδηθήο Πξνζηαζίαο (Π.Δ.Π.).  

ΠΔΠΓ Γεσξγίαο (ΠΔΠΓ-Γ) 

Ζ ΓΔ Αθξσηεξίνπ δηαζέηεη ζεκαληηθήο έθηαζεο πεξηνρέο αξδεπφκελεο γεσξγηθήο γεο, κε 

ζπιινγηθά δίθηπα. 

Καηά ζπλέπεηα, πξνσζείηαη ε πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηεο γεσξγίαο (θαη εηδηθφηεξα ηνπ ηνκέα 

ησλ θεπεπηηθψλ, ζηνλ νπνίν ε πεξηνρή έρεη ζρεηηθή παξάδνζε) κέζσ ηνπ θαζνξηζκνχ 

Πεξηνρήο Πεξηνξηζκνχ ηεο Γφκεζεο (ΠΔΠΓ – Γ) ζηελ θεληξηθή (θαη φρη κφλν) πεξηνρή 

θαζψο θαη πεξηνρήο (ΠΔΠΓ – Κ) ζηελ νπνία πξνζηαηεχεηαη ε αλάπηπμή ηεο γεσξγίαο 

παξάιιεια κε ηελ θηελνηξνθία.  

ΠΔΠΓ Κηελνηξνθίαο (ΠΔΠΓ-Κ) 

Ζ ΓΔ Αθξσηεξίνπ δηαζέηεη ζεκαληηθήο έθηαζεο βνζθνηφπνπο θαη άιιεο πεξηνρέο ζηηο 

νπνίεο ε θηελνηξνθία είλαη αξθεηά αλαπηπγκέλε (θπξίσο κε ηε κνξθή ηεο εκη-νηθφζηηεο 

αηγν-πξνβαηνηξνθίαο).  

Καηά ζπλέπεηα, πξνσζείηαη ε πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηεο θηελνηξνθίαο κέζσ ηνπ 

θαζνξηζκνχ Πεξηνρήο Πεξηνξηζκνχ ηεο Γφκεζεο (ΠΔΠΓ – Κ) ζηε βφξεηα νξεηλή πεξηνρή 

θαη ζε άιιεο ζην δπηηθφ – λφηην/δπηηθφ ηκήκα ηεο. 
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δ – ΠεξηνρΫο Δηδηθάο Πξνζηαζίαο (ΠΔΠ) 

ηελ θαηεγνξία απηή εληάζζνληαη αμηφινγεο πεξηνρέο ηνπ θπζηθνχ (θπζηθά 

νηθνζπζηήκαηα – ηνπία) θαη αλζξσπνγελνχο πεξηβάιινληνο ηεο ΓΔ Αθξσηεξίνπ (ρψξνη 

πνιηηηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο).  

Οη πξνηεηλφκελεο ξπζκίζεηο απνζθνπνχλ ζηελ πξνζηαζία / αλάδεημε ησλ πεξηνρψλ 

απηψλ. Οη ζεκαληηθφηεξεο απφ απηέο αθνξνχλ ζηελ πξνζηαζία: 

 Σηεο Άγξηαο Εσήο  

 Σσλ πγξνηνπηθψλ πεξηνρψλ 

 Σσλ δαζηθψλ θαη αλαδαζσηέσλ εθηάζεσλ  

 Σσλ ζπειαίσλ πνπ αθζνλνχλ ζηελ πεξηνρή ηεο ΓΔ 

 Σσλ πεξηνρψλ αξραηνινγηθνχ ελδηαθέξνληνο – πνιηηηζηηθνχ απνζέκαηνο. 

Π.1.3.2 - Οηθηζηηθό Γέθηπν – Ρόινη θαη Ηεξαξράζεηο 

χκθσλα κε ην ηζρχνλ ζεζκνζεηεκέλν νηθηζηηθφ δίθηπν (ΠΠΥΑΑ Πεξηθέξεηαο Κξήηεο / 

2003), ν νηθηζκφο Πηζάξη, πνπ θαηαηάζζεηαη ζηα νηθηζηηθά θέληξα 4νπ+ (εληζρπκέλνπ) 

επηπέδνπ, απνηειεί ην νηθηζηηθφ θέληξν ηεο ΓΔ Αθξσηεξίνπ θαη είλαη εμαξηψκελν απφ ηα 

Υαληά, πνπ θαηαηάζζνληαη ζηα νηθηζηηθά θέληξα 2νπ+ (εληζρπκέλνπ) επηπέδνπ. 

Δμππεξεηήζεηο 1νπ επηπέδνπ παξέρνληαη ζην Ζξάθιεην, έδξα ηεο Πεξηθέξεηαο. 

Απφ ηνπο ππφινηπνπο νηθηζκνχο ηεο ΓΔ κφλν ηα Κνπλνππηδηαλά θαηαηάζζνληαη ζηα 

νηθηζηηθά θέληξα θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ θαηεγνξία 5νπ+ (εληζρπκέλνπ) επηπέδνπ. 

Ύζηεξα, φκσο, απφ ηε ζεζκνζέηεζε ηνπ Γεληθνχ Πιαηζίνπ Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη 

Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο (ΓΠΥΑΑ / 2008), ηα νηθηζηηθά θέληξα θαηαηάζζνληαη πιένλ ζε 7 

επίπεδα. Καηά ζπλέπεηα, ε ππφ εθπφλεζε κειέηε “Αλαζεψξεζε θαη Δμεηδίθεπζε ηνπ 

ΠΠΥΑΑ Κξήηεο” αλαζεσξψληαο ην ηζρχνλ ζεζκνζεηεκέλν νηθηζηηθφ δίθηπν πξνηείλεη (Β1 

ηάδην / νξηζηηθή παξαιαβή) ζηελ πεξηνρή κειέηεο ηελ αθφινπζε δνκή: 

 Οη νηθηζκνί Πηζάξη θαη Κνπλνππηδηαλά λα απνηειέζνπλ ην νηθηζηηθφ θέληξν ηεο ΓΔ 

Αθξσηεξίνπ. Οη νηθηζκνί απηνί θαηαηάζζνληαη ζηα νηθηζηηθά θέληξα 7νπ επηπέδνπ 

θαη είλαη εμαξηψκελα απφ ηα Υαληά, πνπ θαηαηάζζνληαη ζηα νηθηζηηθά θέληξα 2νπ 

επηπέδνπ. 

ε φ,ηη αθνξά ην κειινληηθφ ξφιν αμηφινγσλ νηθηζηηθψλ θέληξσλ ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο, 

ζην Β1 ηάδην ηεο κειέηεο “Αλαζεψξεζε θαη Δμεηδίθεπζε ηνπ ΠΠΥΑΑ Κξήηεο” 

αλαθέξνληαη ηα εμήο: 

«Φαληά: πξσηεύσλ εζληθόο πόινο επξσπατθήο, κεζνγεηαθήο θαη 

δηαπεξηθεξεηαθήο αθηηλνβνιίαο, κε άμνλα ηηο επηζηήκεο, ηηο εθαξκνγέο θαη 

ην πεξηβάιινλ. Γηαζέηεη ηηο Σρνιέο ηνπ Πνιπηερλείνπ Κξήηεο, κε ην ηδξπζέλ ζην 
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κεηαμχ δηάζηεκα Τκήκα Αξρηηεθηφλσλ, ην Μεζνγεηαθφ Αγξνλνκηθφ Ιλζηηηνχην 

(Μ.Α.Ι.Φ.) πνπ πξνηείλεηαη λα εκπινπηηζηεί κε ζπκπιεξσκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

γηα αλαβάζκηζε ηνπ έξγνπ ηνπ ζηνλ ηνκέα έξεπλαο θαη εθαξκνγήο αγξνηηθήο 

νηθνλνκίαο (ζχγρξνλνη ηξφπνη θαιιηεξγεηψλ), ην Ιλζηηηνχην Υπνηξνπηθψλ θαη 

Διηάο, ην ΚΔΓΔ, ην Κέληξν Αξρηηεθηνληθήο Μεζνγείνπ, ηελ Οξζφδνμε Αθαδεκία 

Κξήηεο θαη ην Ίδξπκα Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ, ηα νπνία απνηεινχλ ζεζκνχο ελ 

ιεηηνπξγία θαη πξνζαλαηνιίδνληαη κε αλαθνξά ηηο εθαξκνγέο, ηηο επηζηήκεο θαη 

ηελ πξνβνιή ησλ πεξηβαιινληηθψλ ηδηαηηεξνηήησλ ηνπ κεζνγεηαθνχ ρψξνπ.  

Δλδεηθηηθά, νη δξαζηεξηφηεηεο κε ηηο νπνίεο κπνξεί λα εκπινπηηζηεί ε πφιε είλαη: 

Μεζνγεηαθφ Κέληξν Γεκνζηνγξαθίαο, ηνπ νπνίνπ έρεη πξν πνιινχ αλαθνηλσζεί ε 

ίδξπζε, θαζψο θαη Σρνιή Καιψλ Τερλψλ, Τκήκα Μεραληθψλ Βηνταηξηθήο θαη 

Βηνηερλνινγίαο, Ιλζηηηνχην Γεσδπλακηθνχ θαη Αληηζεηζκηθνχ Σρεδηαζκνχ, ζην 

πιαίζην ηνπ Πνιπηερλείνπ Κξήηεο, ζπκπιεξσκέλα κε ηελ ίδξπζε Σπλεδξηαθνχ 

Κέληξνπ, ζχκθσλα κε ηνλ Ν.2160/1993, άξζξν 41. Δπηδηψθεηαη λα εληζρπζεί 

πεξαηηέξσ ε ιεηηνπξγία ηνπ Κέληξνπ Πηζηνπνίεζεο, ν ππξήλαο ηνπ νπνίνπ έρεη 

ήδε ζπγθξνηεζεί απφ ην ΜΑΙΦ, γηα εθαξκνζκέλα ζπζηήκαηα πεξηβαιινληηθήο 

δηαρείξηζεο θαη γηα νηθνινγηθά πξντφληα, νκνίσο ζηξακκέλν ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο 

ηνπ κεζνγεηαθνχ ρψξνπ. Δπίζεο, ιφγσ ηεο χπαξμεο ηνπ δηεζλνχο θφκβνπ 

νπηηθψλ ηλψλ, έρεη δπλαηφηεηα λα αλαδεηρζεί ζε Κέληξν Δκπνξηθψλ Σπλαιιαγψλ 

ζην πιαίζην ηεο πνιπθεληξηθήο, ηζφξξνπεο αλάπηπμεο. 

(νηθηζηηθφ θέληξν 2νπ επηπέδνπ) 

Σνύδα: πφινο αλάπηπμεο κε εηδηθφ εζληθφ θαη πεξηθεξεηαθφ ξφιν. Ληκάλη 

δηεζλνχο ελδηαθέξνληνο / επηβαηηθφ / εκπνξηθφ / θξνπαδηέξαο.  

(νηθηζηηθφ θέληξν 6νπ επηπέδνπ) 

Πηζάξη – Κνπλνππηδηαλά: πφινη, έδξεο ηέσο Καπνδηζηξηαθψλ Γήκσλ.  

(νηθηζηηθά θέληξα 7νπ επηπέδνπ) 

Αλαθέξεηαη, επίζεο, σο θαηεχζπλζε, ε επηινγή ηεο “πνιπθεληξηθήο” νξγάλσζεο ηνπ 

ρψξνπ.  

Δπίζεο, ζηελ ελφηεηα Α.3.3.5.1 (Οηθηζηηθφ δίθηπν / Υσξνθαηαλνκή θεληξηθψλ 

εμππεξεηήζεσλ) ηνπ Α΄ ηαδίνπ ηεο παξνχζαο κειέηεο, αλαθέξνληαη ζπκπεξαζκαηηθά ηα 

εμήο: 

Σν νηθηζηηθφ δίθηπν ηεο ΓΔ ιεηηνπξγεί σο “αλνηρηή πφιε”5 αξθεηά ηθαλνπνηεηηθά κε θέληξν 

ηελ ελνπνηεκέλε πιένλ νηθηζηηθή πεξηνρή Κνπλνππηδηαλά – Πιαθνχξεο – Κνξαθηέο θαη ηελ 

επξχηεξε πεξηνρή ηεο, πνπ ζπγθεληξψλεη πιήζνο εμππεξεηήζεσλ.  

                                                           
5 “

Αλνηρηή πφιε” νλνκάδεηαη κηα νηθηζηηθή ελφηεηα, πνπ πεξηιακβάλεη πνιινχο νηθηζκνχο, εθ ησλ νπνίσλ 
θάπνηνη (πνπ νλνκάδνληαη “νηθηζηηθά θέληξα”) παξέρνπλ ζηνπο ππφινηπνπο ηηο ιεηηνπξγίεο θαη 
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Οη νηθηζκνί Υσξαθάθηα, ηέξλεο θαη Αξψλη ιεηηνπξγνχλ σο ηνπηθήο ζεκαζίαο θέληξα 

θάιπςεο θαζεκεξηλψλ αλαγθψλ, εμππεξεηψληαο ηνπο θαηνίθνπο επξχηεξεο πεξηνρήο 

ή/θαη δηεξρφκελνπο ιφγσ ζέζεο θαη εγγχηεηαο κε πεξηνρέο ηνπξηζκνχ – αλαςπρήο – β‟ 

θαηνηθίαο, ζηξαηησηηθέο εγθαηαζηάζεηο, αεξνδξφκην, θ.ιπ. 

Δπηπιένλ, νη παξαιηαθνί “νηθηζκνί” (ρσξίο πνιενδνκηθή ππφζηαζε) ηαπξφο, Μαξάζη, 

Σεξζαλάο, θ.ιπ. ιεηηνπξγνχλ σο ππεξηνπηθά θέληξα αλαςπρήο φπσο επίζεο θαη νη 

νηθηζκνί ηεο ελδνρψξαο Καζηαλά, Κακπάλη, θ.ιπ., πνπ θηινμελνχλ ζηελ πεξηνρή ηνπο 

ππεξηνπηθνχ ραξαθηήξα αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο. Οη νηθηζκνί Παδηλφο, Κακπάλη, 

Καιαζάο, Άγηνο Ολνχθξηνο θαη Πηζάξη δηαζέηνπλ κνλάδεο εθπαίδεπζεο (λεπηαγσγείν ή/θαη 

δεκνηηθφ). Ο ηειεπηαίνο θηινμελεί θαη ην ηέσο Γεκαξρηαθφ Μέγαξν. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη νη θάηνηθνη ησλ νηθηζκψλ ηεο πεξηνρήο κειέηεο πέξα απφ ηε δπλαηφηεηα 

θάιπςεο ησλ θαζεκεξηλψλ ηνπο αλαγθψλ εληφο ηεο ΓΔ, έρνπλ θαη ην “πξνλφκην” ηεο 

εγγχηεηαο πνιιψλ κνλάδσλ – δξαζηεξηνηήησλ ππεξηνπηθνχ ραξαθηήξα πνπ έρνπλ 

ρσξνζεηεζεί δηάζπαξηα ζε θνκβηθά ζεκεία ηνπ νδηθνχ ζπζηήκαηνο θαη κάιηζηα ζηελ 

“θεληξηθή” πεξηνρή ηεο ΓΔ (θνπεπηήξην θαη Κιεηζηφ Γπκλαζηήξην ζην Κακπάλη, 

Πνδειαηνδξφκην ζηα Καζηαλά, θ.ιπ.). Οη κνλάδεο απηέο αλ θαη απεπζχλνληαη ζην ζχλνιν 

ησλ θαηνίθσλ ηνπ (Καιιηθξαηηθνχ) Γήκνπ, είλαη νη θάηνηθνη ηεο ΓΔ πνπ πξσηίζησο 

επσθεινχληαη απφ ηε ιεηηνπξγία ηνπο είηε σο απαζρνινχκελνη, είηε σο ρξήζηεο. Ζ 

δηαζπνξά απηψλ ησλ κνλάδσλ ζην ρψξν ηεο ΓΔ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ επρέξεηα 

κεηαθίλεζεο ησλ θαηνίθσλ ηεο (ιφγσ γεληθεπκέλεο ρξήζεο ησλ ηδησηηθψλ κέζσλ 

κεηαθνξάο) έρεη πξνζδψζεη ζηε ιεηηνπξγία ηνπ νηθηζηηθνχ ηεο δηθηχνπ ζηνηρεία 

“πνιπθεληξηθφηεηαο” / “ζπκπιεξσκαηηθφηεηαο” θαζψο θαη “ηαπηφηεηαο” νξηζκέλσλ 

νηθηζκψλ.  

Με βάζε ηα φζα πξναλαθέξζεθαλ θαη βάζεη ηεο αξρήο ηεο “πνιπθεληξηθήο δνκήο”, 

πξνηείλεηαη ην παξαθάησ κνληέιν νξγάλσζεο ηνπ νηθηζηηθνχ δηθηχνπ ηεο ΓΔ: 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                
εμππεξεηήζεηο πνπ έρεη κηα “πφιε” αληίζηνηρνπ πιεζπζκνχ κε απηή. Με βάζε απηφ ην κνληέιν νξγάλσζεο 
θαη ιεηηνπξγίαο νηθηζηηθνχ δηθηχνπ κηαο ρσξηθήο / νηθηζηηθήο ελφηεηαο, ν θεληξηθφο νηθηζηηθφο ππξήλαο ηεο 
έρεη ην ξφιν “θέληξνπ πφιεο” θαη νη ππφινηπνη νηθηζκνί ην ξφιν “γεηηνληψλ – πξναζηίσλ”. 

Σα “νηθηζηηθά θέληξα” ηαμηλνκνχληαη ζε θαηεγνξίεο ή επίπεδα κε βάζε ην εχξνο ηεο αθηηλνβνιίαο ηνπο, ην 
είδνο θαη ηνλ αξηζκφ ησλ ιεηηνπξγηψλ / εμππεξεηήζεσλ πνπ απηά έρνπλ θαη κπνξνχλ λα παξάζρνπλ ζηνπο 
άιινπο νηθηζκνχο. 

Ζ “αλνηρηή πφιε” έρεη “ππξήλα” νηθηζηηθφ θέληξν. 

Οη νηθηζκνί κηθξνχ ζρεηηθά κεγέζνπο πνπ εμππεξεηνχλ γεηηνληθνχο ηνπο νηθηζκνχο απνηεινχλ “ηνπηθά 
νηθηζηηθά θέληξα”.  
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Πέλαθαο Π.1-4: Πξνηεηλόκελε ΟξγΪλσζε ηνπ Οηθηζηηθνύ Γηθηύνπ ηεο ΓΔ 

Αθξσηεξένπ 

 Οηθηζηηθφ Κέληξν ΓΔ 

Κνπλνππηδηαλά – Πιαθνχξεο, 

Κνξαθηέο, Πηζάξη  

(νηθηζηηθή πεξηνρή θεληξηθνχ 
ραξαθηήξα πνπ ηείλεη λα 
ελνπνηεζεί) 

7νπ+ επηπέδνπ 
(εληζρπκέλνπ) 

 Οηθηζηηθά Κέληξα ηνπηθήο 
ζεκαζίαο 

Υσξαθάθηα 

 ηέξλεο 

Αξψλη 

 Οηθηζκνί  

 

Μνπδνπξάο 

 

Υνξδάθη 

Παδηλφο 

Καζηαλά 

Κακπάλη 

Καιφξξνπκα 

Αξγνπιηδέο 

Αθξφπνιηο (Ρηδφζθινθν) 

Καιαζάο Α', Β', Γ' 

ΟΓΤ Αγίνπ Ολνπθξίνπ 

Υσξαθάθηα ΟΑΤΚ 

Γαιήλε (Βαξδηάθη) 

 

 Οηθηζηηθά Κέληξα εθηφο ΓΔ: 
ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2νπ επηπέδνπ 

ΥΑΝΗΑ 2νπ & 6νπ επηπέδνπ 

Πεγή: Οκάδα κειέηεο 

 

Παξαηεξήζεηο 

 Οηθηζηηθέο ζπγθεληξψζεηο πνπ εκθαλίδνληαη ζε πξνγελέζηεξεο απνγξαθέο ΔΤΔ / 

ΔΛ.ΣΑΣ.: Σεξζαλάο, Μαξάζη, Κάησ Μαξάζη, Ενξλάδεο, Ληβάδη, θ.α., παξακέλνπλ 

εθηφο ζρεδίνπ πεξηνρέο, δελ ελεξγνπνηνχληαη πνιενδνκηθά θαη γηα απηφ ην ιφγν δελ 

παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαπάλσ πίλαθα. 

 ηνλ παξαπάλσ πίλαθα, δελ παξνπζηάδνληαη επίζεο ζπλ-νηθηζκνί ησλ Δλφπισλ 

Γπλάκεσλ. 
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Π.1.3.3 -  ρΫζεηο ηεο ΓΔ Αθξσηεξένπ κε ηνπο Δπξύηεξνπο Άμνλεο & Πόινπο 

ΑλΪπηπμεο 

χκθσλα κε ηνλ ππεξθείκελν ζρεδηαζκφ ε ΓΔ Αθξσηεξίνπ ζπλδέεηαη άκεζα: 

(α)  Με ηνλ θχξην / βφξεην άμνλα αλάπηπμεο ηεο Πεξηθέξεηαο, ηνλ Β.Ο.Α.Κ. 

(β)  Με ηνλ πξσηεχνληα εζληθφ πφιν δηα-πεξηθεξεηαθήο αθηηλνβνιίαο, ηα Υαληά, ζηελ 

αλαπηπμηαθή θαη δηνηθεηηθή ελφηεηα ηνπ νπνίνπ πεξηιακβάλεηαη (Γήκνο Υαλίσλ). 

(γ) Με ηε νχδα, πφιν αλάπηπμεο κε εηδηθφ εζληθφ ξφιν (ιηκάλη – ζηξαηησηηθέο 

εγθαηαζηάζεηο) 

Δηδηθφηεξε αλαθνξά ζηε ζέζε θαη ηνλ ξφιν ηεο ΓΔ ζην επξχηεξν ρσξνηαμηθφ ηεο πιαίζην 

γίλεηαη ζηελ ελφηεηα Α.1.2 ηνπ Α' ηαδίνπ ηεο κειέηεο (Υάξηεο Α.1-8). 
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Π.1.4 - ΑΝΑΓΡΑΖ ΠΡΟ ΣΟΝ  ΥΧΡΟΣΑΞΗΚΟ – ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ 

Σν ζρέδην νξγάλσζεο ηνπ ρψξνπ ηεο ΓΔ Αθξσηεξίνπ ζπκθσλεί θαη εμεηδηθεχεη ηηο 

θαηεπζχλζεηο θαη ξπζκίζεηο ηνπ ππεξθείκελνπ ζρεδηαζκνχ. Δμαίξεζε, σζηφζν, απνηεινχλ 

ηα παξαθάησ ζεκεία: 

 Γελ πηνζεηεί ηελ "βαζηθή θαηεχζπλζε" ρσξηθήο νξγάλσζεο ηνπ ηνπξηζκνχ ηνπ 

ΔΠΥΑΑ γηα ηνλ Σνπξηζκφ (ΦΔΚ 3155/Β'/2013)6, ζχκθσλα κε ηελ νπνία, ην ζχλνιν 

ηεο έθηαζεο ηεο ΓΔ, θαηαηάζζεηαη ζηελ θαηεγνξία Α1 – Αλαπηπγκέλεο Σνπξηζηηθά 

Πεξηνρέο, δεδνκέλνπ φηη απηφ νπδφισο αληαπνθξίλεηαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα.  

Αληίζεηα, πηνζεηεί ηελ άπνςε ηνπ ΣΔΔ – Σκήκα Γπηηθήο Κξήηεο πνπ πξνηείλεη, ζην 

πιαίζην δηαβνχιεπζεο ηεο Μειέηεο "Αλαζεψξεζε θαη Δμεηδίθεπζε ηνπ ΠΠΥΑΑ 

Κξήηεο", ηελ θαηάηαμε κεγάινπ ηκήκαηνο ηεο παξαιηαθήο ηνπ δψλεο (θαη εηδηθφηεξα 

ην ηκήκα Καιαζάο – ηαπξφο) ζηελ θαηεγνξία Α2- Αλαπηπζζφκελεο Σνπξηζηηθά 

Πεξηνρέο. 

 Γελ πηνζεηεί ηελ άπνςε ηεο Μειέηεο "Αλαζεψξεζε θαη Δμεηδίθεπζε ηνπ ΠΠΥΑΑ 

Κξήηεο" ζχκθσλα κε ηελ νπνία ην νηθηζηηθφ θέληξν ηεο ΓΔ είλαη νη νηθηζκνί 

Κνπλνππηδηαλά θαη Πηζάξη, πνπ ηνπο θαηαηάζζεη ζην 7ν επίπεδν. 

Οηθηζηηθφ θέληξν ηεο ΓΔ πξέπεη λα ζεσξείηαη πιένλ ε πνιενδνκηθά ελνπνηεκέλε 

νηθηζηηθή πεξηνρή πνπ ζπκπεξηιακβάλεη επηπιένλ ησλ πξναλαθεξφκελσλ νηθηζκψλ 

θαη ηνπο νηθηζκνχο Πιαθνχξεο – Κνξαθηέο. Ο κφληκνο πιεζπζκφο απηνχ ηνπ 

νηθηζηηθνχ θέληξνπ ην 2031 εθηηκάηαη φηη ζα ππεξβαίλεη ηνπο 10.000 θαηνίθνπο θαη ζα 

ιεηηνπξγεί σο βαζηθφ θέληξν παξνρήο εμππεξεηήζεσλ πιεζπζκνχ άλσ ησλ 20.000 

θαηνίθσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ παξαζεξηζηψλ. πλεπψο, πξνηείλεηαη ε 

θαηάηαμή ηνπ ζηελ θαηεγνξία 7νπ εληζρπκέλνπ επηπέδνπ.  

                                                           
6
 Σν ΔΠΥΑΑ γηα ηνλ Σνπξηζκφ, κεηά ηελ 519/2017 απφθαζε ηνπ Δ΄Σκήκαηνο ηνπ ηΔ έρεη αθπξσζεί θαη είλαη 

ζε δηαδηθαζία επαλαζχληαμεο.  Γελ έρνπλ δεκνζηνπνηεζεί αθφκα νη πξνβιέςεηο ηνπ, ζε φηη αθνξά ζηελ 
πεξηνρή κειέηεο. 
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Π.2 - ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΧΝ ΥΡΖΔΧΝ ΓΖ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ 
ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΖ ΓΔ ΑΚΡΧΣΖΡΗΟΤ 

(ΥΑΡΣΖ Π.2: ΟΡΓΑΝΧΖ ΥΡΖΔΧΝ ΓΖ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΖ ΓΔ ΑΚΡΧΣΖΡΗΟΤ,     
ΚΛ. 1:25.000) 

Π.2.1 - ΓΔΝΗΚΔ ΑΡΥΔ / ΒΑΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ  

ην θεθάιαην απηφ εμεηδηθεχνληαη νη πξνηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην Γνκηθφ ρέδην 

Υσξηθήο Οξγάλσζεο (Π1) θαη πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά νη πξνηεηλφκελεο ξπζκίζεηο πνπ 

αθνξνχλ ζην ζχλνιν ηεο έθηαζεο ηεο ΓΔ Αθξσηεξίνπ. Οη ξπζκίζεηο απηέο, ζχκθσλα κε 

ηηο εμνπζηνδνηήζεηο ηνπ Ν.2508/1997, πεξηιακβάλνπλ ηνλ θαζνξηζκφ ηεζζάξσλ (4) εηδψλ 

πεξηνρψλ: 

 ΠΔΡΗΟΥΔ ΟΗΚΗΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ (ΠΟΑ) 

- Α1. Οηθηζηηθέο πεξηνρέο  

- Α2. Πεξηνρέο Παξαγσγηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ / Βηνηερληθέο Πεξηνρέο 

[Δπηρεηξεκαηηθφ Πάξθν ηχπνπ Β ηνπ Ν. 3982/2011 (ΦΔΚ 143/Α/2011)] 

 ΠΔΡΗΟΥΔ ΔΗΓΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ (ΠΔΠ) 

- Β1. ΠΔΠ Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο (ΠΔΠ-ΦΠ), δηαθξηλφκελεο ζε: 

 (α) ΠΔΠ Σνπίνπ (ΠΔΠ-Σ) θαη 

 (β) ΠΔΠ Αλαδαζσηέσλ Πεξηνρψλ (ΠΔΠ-ΑΝ) 

- Β2. ΠΔΠ Αξραηνινγηθψλ Υψξσλ (ΠΔΠ-ΑΥ) 

 ΠΔΡΗΟΥΔ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΗ ΠΔΡΗΟΡΗΜΟΤ ΣΖ ΓΟΜΖΖ (ΠΔΠΓ) 

- Γ1. ΠΔΠΓ Πεξηαζηηθή (ΠΔΠΓ-ΠΑ) 

- Γ2. ΠΔΠΓ Σνπξηζκνχ – Αλαςπρήο – Β΄ θαηνηθίαο (ΠΔΠΓ-Σ) 

- Γ3. ΠΔΠΓ Γεσξγίαο (ΠΔΠΓ-Γ) 

- Γ4. ΠΔΠΓ Κηελνηξνθίαο (ΠΔΠΓ-Κ) 

 Γ. ΠΔΡΗΟΥΔ ΗΓΗΑΗΣΔΡΧΝ ΥΡΖΔΧΝ (ΠΗΥ) 

Οη πεξηνρέο ΠΔΠ θαη ΠΔΠΓ (θαη' εμνρήλ) ζπγθξνηνχλ ηνλ "εμσ-αζηηθφ" ρψξν ηεο ΓΔ, πνπ 

ζήκεξα δηέπεηαη απφ ηηο ξπζκίζεηο ηεο "εθηφο ζρεδίνπ" δφκεζεο.  

Οη πξνηεηλφκελεο ξπζκίζεηο ιακβάλνπλ ππφςε αθ' ελφο ηηο ήδε ζεζκνζεηεκέλεο ρξήζεηο 

(εγθεθξηκέλα ζρέδηα πφιεσλ, νξηνζεηήζεηο νηθηζκψλ, θεξπγκέλνη αξραηνινγηθνί ρψξνη, 

αλαδαζσηέεο εθηάζεηο, Καηαθχγηα Άγξηαο Εσήο, ζεζκνζεηεκέλνη πγξφηνπνη, θ.ιπ.) θαη ηηο 

πθηζηάκελεο -  πξνγξακκαηηζκέλεο βαζηθέο ππνδνκέο (θχξην νδηθφ δίθηπν, κεγάιεο 

αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο εθηφο ζρεδίνπ, αεξνιηκέλαο, εγθαηαζηάζεηο δηαρείξηζεο 
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απνξξηκκάησλ, θ.ιπ.) θαη αθ' εηέξνπ ηηο δπλαηφηεηεο πνπ παξέρεη ην ηζρχνλ ζεζκηθφ 

πιαίζην.  

Βαζηθνί ζηφρνη ησλ πξνηεηλφκελσλ ξπζκίζεσλ είλαη, ζχκθσλα κε ηνλ Ν.2508/1997: 

- Ζ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ε βηψζηκε ρξήζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ 

- Ζ ηζφξξνπε θαη αιιεινζηεξηδφκελε αλάπηπμε ηνπ αζηηθνχ / πεξηαζηηθνχ θαη ηνπ 

αγξνηηθνχ ρψξνπ 

- Ζ ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο ρσξηθήο ζπζρέηηζεο παξαγσγηθψλ δσλψλ θαη δσλψλ 

θαηνηθίαο, κε βάζε θαη ηηο αλάγθεο θαζεκεξηλήο κεηαθίλεζεο εξγαζίαο – θαηνηθίαο 

- Ζ δηαηήξεζε θαη αλάδεημε ηεο πνιηηηζηηθήο, αξρηηεθηνληθήο, ηζηνξηθήο θιεξνλνκηάο 

- Ζ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ζηνπο νηθηζκνχο θαη ζηελ χπαηζξν. 

ηφρν, επίζεο, απνηειεί ε "θαζνδήγεζε" δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ επελδχζεσλ ψζηε ε 

αλάπηπμε ηεο ΓΔ λα θαηαζηεί "αεηθφξνο". 

ηε ζπλέρεηα αλαιχνληαη δηεμνδηθά νη πξνηεηλφκελεο ξπζκίζεηο θαη θαζνξίδνληαη νη 

επηκέξνπο ρξήζεηο γεο θαζψο θαη νη φξνη θαη πεξηνξηζκνί δφκεζεο πνπ ζα ηζρχνπλ ζε 

απηέο. Οη ελ ιφγσ ξπζκίζεηο ζπκπιεξψλνληαη κε ηηο γεληθέο θαη κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο, πνπ 

αθνξνχλ ζην ζχλνιν ηνπ ρψξνπ ηεο ΓΔ (εμαηξνπκέλσλ πεξηνρψλ κε ίδην θαζεζηψο). 

 

Π.2.2 - ΠΔΡΗΟΥΔ ΟΗΚΗΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ (ΠΟΑ) 

Οη πξνηεηλφκελεο Πεξηνρέο Οηθηζηηθήο Αλάπηπμεο (ΠΟΑ) δηαθξίλνληαη θαη΄ αξρήλ ζε 

Οηθηζηηθέο Πεξηνρέο θαη ζε Πεξηνρέο Παξαγσγηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ / Βηνηερληθέο 

Πεξηνρέο [Δπηρεηξεκαηηθφ Πάξθν ηχπνπ Β ηνπ Ν. 3982/2011 (ΦΔΚ 143/Α/2011)]. 

Π.2.2.1 - ΟηθηζηηθΫο ΠεξηνρΫο 

Οη νηθηζηηθέο πεξηνρέο αθνξνχλ ζε: 

 Πεξηνρέο εληφο εγθεθξηκέλνπ ζρεδίνπ πφιεο:  

-  ΟΓΤ Αγένπ Ολνπθξένπ  (ηεγαζηηθφο Οξγαληζκφο Γεκνζίσλ Τπαιιήισλ 

Υαλίσλ), Γ.Κ. Κνπλνππηδηαλψλ 

-  ΚαιαζΪο Α΄ (Οηθνδνκηθφο πλεηαηξηζκφο ηεγαζηηθήο Απνθαηάζηαζεο Τπαιιήισλ 

Κξήηεο - ΟΑΤΚ), Γ.Κ. Κνπλνππηδηαλψλ 

-  ΚαιαζΪο Β΄  (ΟΑΤΚ), Γ.Κ. Κνπλνππηδηαλψλ 

-  ΚαιαζΪο Γ΄ (ΟΑΤΚ), Γ.Κ. Κνπλνππηδηαλψλ 

-  ΥσξαθΪθηα ΟΑΤΚ, Γ.Κ. Κνπλνππηδηαλψλ  

-  ΥσξαθΪθηα ΟΑΤΚ επΫθηαζε, Γ.Κ. Κνπλνππηδηαλψλ  
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-  Γαιάλε (ΒαξδηΪθη), έθηαζε παξαρσξεζείζα απφ ηελ Γ/λζε Δπνηθηζκνχ ηνπ Τπ. 

Γεσξγίαο, Σ.Κ. Μνπδνπξά 

 Οξηνζεηεκέλνπο νηθηζκνχο:  

-  ΠηζΪξη, Αξώλη, ΑξγνπιηδΫο, ΚαζηαλΪ θαη Παδηλόο ζηελ Γ.Κ. Αξσλίνπ 

-  ΚνπλνππηδηαλΪ – Πιαθνύξεο, ΚακπΪλη, ΚνξαθηΫο θαη ΥσξαθΪθηα ζηελ Γ.Κ. 

Κνπλνππηδηαλψλ 

-  Καιόξνπκα θαη ΜνπδνπξΪο ζηελ Σ.Κ. Μνπδνπξά 

-  ηΫξλεο ζηελ Σ.Κ. ηεξλψλ 

-  ΥνξδΪθη – Ρηδόζθινθν (Αθξόπνιηο), πνπ παξφηη ρσξηζηνί νηθηζκνί 

νξηνζεηήζεθαλ σο έλαο, ζηελ Γ.Κ. Υνξδαθίνπ 

 Οηθηζηηθή πεξηνρή παξαζεξηζηηθνχ ραξαθηήξα ηαπξόο ζηελ Γ.Κ. Κνπλνππηδηαλψλ 

(ρσξίο νξηνζέηεζε) 

 ΠεξηνρΫο επΫθηαζεο νξηζκέλσλ απφ ηνπο παξαπάλσ νξηνζεηεκέλνπο νηθηζκνχο  

 Πεξηνρά ΠΔΡΠΟ (Πεξηνρήο Δηδηθά Ρπζκηδφκελεο Πνιενδφκεζεο) α' θαηνηθέαο 

(Οηθνδνκηθφο  χιινγνο Τπαιιήισλ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Υαλίσλ) ζε επαθή κε ηνλ 

νηθηζκφ Καζηαλά 

 ΠεξηνρΫο αλαδάηεζεο ΠΔΡΠΟ γηα β' θαηνηθέα / ηνπξηζκό ζηελ επξχηεξε πεξηνρή 

Σεξζαλάο - ηαπξφο 

ε φηη αθνξά ηελ πνιενδφκεζε, φινη νη νξηνζεηεκέλνη νηθηζκνί ζεζκηθά αλακέλνπλ ηελ 

πνιενδφκεζε ησλ, αλεμάξηεηα ηεο ζεζκνζέηεζεο ηνπ παξφληνο ΓΠ. ηνλ πίλαθα Π.2-4 

αλαθέξεηαη ν πξνηεηλφκελνο βαζκφο πξνηεξαηφηεηαο πνιενδφκεζεο ησλ.  

Πξνηείλεηαη, ε πνιενδφκεζε ηεο ήδε ππθλνδνκεκέλεο πεξηνρήο ηνπ ηαπξνχ. 

Πξνηείλεηαη επίζεο ε επέθηαζε ησλ νηθηζκψλ: Κνπλνππηδηαλά – Πιαθνχξεο, Κνξαθηέο, 

Πηζάξη, Αξψλη, ηέξλεο, Κακπάλη, Υσξαθάθηα. Ζ πνιενδφκεζε ηεο επέθηαζεο ησλ 

νηθηζκψλ πξνυπνζέηεη ηε ζεζκνζέηεζε ηνπ ΓΠ.  

ε φηη αθνξά ηελ πνζνηηθά ηεθκεξέσζε ησλ πξνηεηλόκελσλ πεξηνρώλ επΫθηαζεο, 

ζπλνςίδνληαη ζηε ζπλέρεηα δηαπηζηψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ ζπγθξηηηθή αλάγλσζε 

ησλ πηλάθσλ  Α.2-4β ηνπ Α΄ηαδίνπ ηεο κειέηεο θαη Π.1-2, Π.2-3  ηνπ παξφληνο ηα εμήο:  

- Ζ ΓΔ Αθξσηεξίνπ: 

 Καηά ηελ 20εηία 1991-2011 είρε πιεζπζκηαθή αχμεζε 117% 

 Δθηηκάηαη φηη ηελ 20εηία 2011-2031 ζα έρεη πιεζπζκηαθή αχμεζε 53% 

 Γηα ηελ θάιπςε ησλ λέσλ αλαγθψλ πξνηείλνληαη επεθηάζεηο 24% 
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- Δηδηθφηεξα, ζε φηη αθνξά ηηο ΓΚ κε πιεζπζκηαθή δπλακηθή: 

Σν ΓΚ Κνπλνππηδηαλψλ: 

 Καηά ηελ 20εηία 1991-2011 είρε πιεζπζκηαθή αχμεζε 288% 

 Δθηηκάηαη φηη ηελ 20εηία 2011-2031 ζα έρεη πιεζπζκηαθή αχμεζε 65% 

 Γηα ηελ θάιπςε ησλ λέσλ αλαγθψλ πξνηείλνληαη επεθηάζεηο 33% 

Σν  ΓΚ Αξσλίνπ: 

 Καηά ηελ 20εηία 1991-2011 είρε πιεζπζκηαθή αχμεζε 89% 

 Δθηηκάηαη φηη ηελ 20εηία 2011-2031 ζα έρεη πιεζπζκηαθή αχμεζε 40% 

 Γηα ηελ θάιπςε ησλ λέσλ αλαγθψλ πξνηείλνληαη επεθηάζεηο 20% 

- Δηδηθφηεξα, ζε φηη αθνξά ηα νηθηζηηθά θέληξα: 

Σν νηθηζηηθφ θέληξν ηεο ΓΔ  Κνπλνππηδηαλά – Πιαθνχξεο – Κνξαθηέο:  

 Καηά ηελ 20εηία 1991-2011 είρε πιεζπζκηαθή αχμεζε ~225% 

 Δθηηκάηαη φηη ηελ 20εηία 2011-2031 ζα έρεη πιεζπζκηαθή αχμεζε ~55% 

 Γηα ηελ θάιπςε ησλ λέσλ αλαγθψλ πξνηείλνληαη επεθηάζεηο 48% 

Σν νηθηζηηθφ θέληξν ηνπηθήο ζεκαζίαο ηέξλεο:  

 Καηά ηελ 20εηία 1991-2011 είρε πιεζπζκηαθή αχμεζε 30% 

 Δθηηκάηαη φηη ηελ 20εηία 2011-2031 ζα έρεη πιεζπζκηαθή αχμεζε 8% 

 Γηα ηελ θάιπςε ησλ λέσλ αλαγθψλ πξνηείλνληαη επεθηάζεηο 27%.  

εκεηψλεηαη φηη νη ηέξλεο εμππεξεηνχλ ην παξαζεξηζηηθφ Μαξάζη,  ηελ πεξηνρή 

ηνπ Αεξνδξνκίνπ θαη ηνπο ζηξαηησηηθνχο νηθηζκνχο ηεο πεξηνρήο.  

Σν νηθηζηηθφ θέληξν ηνπηθήο ζεκαζίαο Υσξαθάθηα:  

 Καηά ηελ 20εηία 1991-2011 είρε πιεζπζκηαθή αχμεζε 117% 

 Δθηηκάηαη φηη ηελ 20εηία 2011-2031 ζα έρεη πιεζπζκηαθή αχμεζε 85 % 

 Γηα ηελ θάιπςε ησλ λέσλ αλαγθψλ πξνηείλνληαη επεθηάζεηο 37% 

Οη πξνηεηλφκελεο επεθηάζεηο, φπσο θαίλεηαη απφ ηελ παξαπάλσ αλάιπζε, αληηζηνηρνχλ 

ελ γέλεη ζε πεξίπνπ 50% ηεο εθηηκψκελεο πιεζπζκηαθήο αχμεζεο.  Απηφ δηφηη αλά νηθηζκφ 

ιακβάλεηαη ππφςε θαη ην πνζνζηφ δνκεκέλεο έθηαζεο εληφο ηεο νξηνζεηεκέλεο πεξηνρήο 

(πίλαθαο Π.2-3).  
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ηνλ πίλαθα Π.2-1 αλαθέξεηαη ε θαηαλνκή ησλ πθηζηάκελσλ θαη ζπλνιηθά πξνηεηλφκελσλ 

νηθηζηηθψλ πεξηνρψλ αλά ΓΚ/ΣΚ. 

Πέλαθαο Π.2-1: ΟηθηζηηθΫο πεξηνρΫο αλΪ ΓΚ/ΣΚ ηεο ΓΔ Αθξσηεξένπ 

ΥΧΡΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 
ΓΚ/ΣΚ 

ΤθηζηΪκελεο 

(ζηξκ)  

ΔπεθηΪζεηο 

(ζηξκ) 

πλνιηθΪ 
πξνηεηλόκελεο 

(ζηξκ) 

Αύμεζε 

Ϋθηαζεο         

(%) 

Αύμεζε 

πιεζπζκνύ  

΄91 - ΄11  

(κόληκνο / 

πξαγκαηηθόο) 

(%) 

ΓΚ 
ΚΟΤΝΟΤΠΗΓΗΑΝΧΝ 

3.047 
(1.001)* 

  1.726** 

(4.048)* 

  4.773** 

32,85%*  

56,65%** 

288 / 279 

ΓΚ ΑΡΧΝΗΟΤ 1.629 323 1.952 19,83% 89 / 115 

ΣΚ ΣΔΡΝΧΝ 533 144 677 27,02% -30 / -34 

ΣΚ ΜΟΤΕΟΤΡΑ 315 - 315 - -52 / -51 

ΣΚ ΥΟΡΓΑΚΗΟΤ 699 - 699 - -14 / -18 

ΓΔ (ηΫσο Γάκνο) 
ΑΚΡΧΣΖΡΗΟΤ 

6.223 
1.468* 

2.193** 

7.691* 

8.416** 

23,59%* 

35,24** 

117 / 122 

*    Υσξίο ηελ πθηζηάκελε νηθηζηηθή ηαπξφο 

**   πκπεξηιακβάλεηαη ε έθηαζε ηεο πθηζηάκελεο άηππεο νηθηζηηθήο πεξηνρήο ηαπξφο 

Πεγή: Δπεμεξγαζία νκάδαο κειέηεο. Έρεη γίλεη ζηξνγγπινπνίεζε ησλ εθηάζεσλ 

 

ηνλ πίλαθα Π.2-2 αλαθέξνληαη αλαιπηηθά νη νηθηζηηθέο πεξηνρέο ηεο ΓΔ Αθξσηεξίνπ. 
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Πέλαθαο Π.2-2: ΟηθηζηηθΫο ΠεξηνρΫο ηεο ΓΔ Αθξσηεξένπ (*) 

Καηεγνξέα 
Οηθηζηηθάο 
Πεξηνράο 

Ολνκαζέα Πεξηνράο 
Έθηαζε 

Πεξηνράο 
(ζηξεκκ.)–(*) 

ύλνιν Ϋθηαζεο 
αλΪ θαηεγνξέα 
(ζηξεκκ.)- (*) 

ΟξηνζεηεκΫλνη 
νηθηζκνέ 

Κνπλνππηδηαλά - Πιαθνχξεο ~1.110,00 

~5.530,00 

Αξγνπιηδέο ~110,00 

Αξψλη ~560,00 

Καζηαλά ~370,00 

Καιφξνπκα ~80,00 

Κακπάλη ~280,00 

Κνξαθηέο ~540,00 

Μνπδνπξάο ~230,00 

Παδηλφο ~300,00 

Πηζάξη ~290,00 

ηέξλεο ~530,00 

Υνξδάθη - Ρηδφζθινθν ~700,00 

Υσξαθάθηα ~430,00 

ΔπεθηΪζεηο 
νηθηζκώλ 

Κνπλνππηδηαλά – Πιαθνχξεο - 
Κνξαθηέο 

~790,00 

~1.470,00 

Αξψλη ~180,00 

Κακπάλη ~60,00 

Πηζάξη -140,00 

ηέξλεο ~140,00 

Υσξαθάθηα ~160,00 

ΠεξηνρΫο κε 
ζρΫδην πόιεο 

ΟΓΤ Αγίνπ Ολνπθξίνπ ~190,00 

~710,00 

Καιαζάο Α΄- Β΄- Γ΄ ~340,00 

Υσξαθάθηα ΟΑΤΚ ~110,00 

Υσξαθάθηα ΟΑΤΚ επέθη. ~60,00 

Γαιήλε (Βαξδηάθη) ~10,00 

Πεξηνρά εθηόο 
ζρεδένπ πξνο 
πνιενδόκεζε 

ηαπξφο ~725,00 ~725,00 

ΠΔΡΠΟ – ζε 
δηαδηθαζέα 

πνιενδόκεζεο 

Ο.. Τπαιιήισλ ΤΠΔΥΧΓΔ ~130,00 

~860,00 

Ο.. ΔΛ.Α. ~270,00 

Ο.. Μνλίκσλ Τπαιι.  ΓΔ ~160,00 

Ο.. Δθεκεξίσλ ~100,00 

STAVROS BEACH RESORT ~100,00 

πλεη. ΗΝΚΑ ~100,00 

ΠΔΡΠΟ – λΫνη 
ππνδνρεέο 

ΠΔΡΠΟ Α‟ θαηνηθίαο 165,00 
665,00 

ΠΔΡΠΟ Β΄ θαηνηθίαο/ηνπξηζκνχ 500,00 

ΤΝΟΛΟ   ~9.960,00 

(*)  Γελ πεξηιακβάλνληαη νη νηθηζκνί ησλ αμησκαηηθψλ ηεο Πνιεκηθήο Αεξνπνξίαο («Αλεκφκπινη» – 
«Δγθαηαζηάζεηο Αγίνπ Ολνπθξίνπ 115 ΠΜ») 

Πεγή: Δπεμεξγαζία νκάδαο κειέηεο. Έρεη γίλεη ζηξνγγπινπνίεζε ησλ εθηάζεσλ. 
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Ζ επηινγά ησλ ζΫζεσλ ησλ επεθηΪζεσλ Ϋγηλε κε ηα αθόινπζα θξηηάξηα: 

 Δπηιέρζεθαλ πεξηνρέο ζε ζπλέρεηα ηνπ πνιενδνκηθνχ ηζηνχ ησλ νξηνζεηεκέλσλ 

νηθηζκψλ πνπ έρνπλ αλνηθηφ νξίδνληα, ψζηε λα απνηειέζνπλ πξνλνκηνχρεο 

πεξηνρέο θαηνηθίαο (επέθηαζε αλαηνιηθά Κνπλνππηδηαλψλ θαη Κνξαθηψλ Α πξνο 

Βφζσλα, επέθηαζε ηεξλψλ πξνο λφην).  

 Δπηδηψρζεθε ε ελνπνίεζε ησλ νηθηζηηθψλ πεξηνρψλ κε ηελ έληαμε ζηνλ 

πνιενδνκηθφ ηζηφ πεξηνρψλ πνπ παξεκβάιινληαη κεηαμχ νξηνζεηεκέλσλ νηθηζκψλ 

/ ζρεδίσλ πφιεο (επέθηαζε κεηαμχ Κνπλνππηδηαλψλ θαη Κνξαθηψλ Β, κεηαμχ 

Υσξαθαθίσλ θαη επέθηαζεο ΟΑΤΚ Υσξαθαθίσλ)  

 Οη  νηθηζκνί Κνπλνππηδηαλά – Πιαθνχξεο, Κνξαθηέο, Πηζάξη, Αξψλη θαη ηέξλεο 

απνηεινχλ ηελ πξνλνκηνχρα πεξηνρή αλάπηπμεο α΄ θαηνηθίαο, θαη εθεί 

αλαδεηήζεθαλ θπξίσο νη πεξηνρέο θάιπςεο ηεο κειινληηθήο δήηεζεο. εκεηψλεηαη 

φηη ε κειινληηθή απηή δήηεζε θαιχπηεη θαη αλάγθεο εμσγελείο ηεο ΓΔ. 

 Οη πξνηεηλφκελεο πξνο επέθηαζε πεξηνρέο θαζψο θαη ε πξνο πνιενδφκεζε 

πεξηνρή ηαπξφο πξν-ειέρζεζαλ κε βάζε ηνλ εγθεθξηκέλν ράξηε ηεο θαη‟ αξρήλ 

γεσινγηθήο θαηαιιειφηεηαο ηνπ Α΄ ηαδίνπ ηεο κειέηεο (ΑΠ έγθξηζεο: 

νηθ.2142/16-06-2014) ψζηε λα εκπίπηνπλ ζηηο θαη‟ αξρήλ θαηάιιειεο πξνο 

δφκεζε πεξηνρέο. 

ηνλ πίλαθα Π.2-3 αλαθέξνληαη αλαιπηηθά νη πξνηεηλφκελεο επεθηάζεηο ησλ νηθηζκψλ ηεο 

ΓΔ Αθξσηεξίνπ.  
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Πέλαθαο Π.2-3: Πξνηεηλόκελεο επεθηΪζεηο νηθηζκώλ ηεο ΓΔ Αθξσηεξένπ 

ΟΗΚΗΜΟ 

ΔΚΣΑΖ 
ΟΡΗΟΘΔΣ. 
ΟΗΚΗΜΟΤ 

(κ
2
) 

ΠΟΟΣΟ 
ΓΟΜΖΜΔΝ  
ΔΚΣΑΖ 

ΔΝΣΟ 
ΟΗΚΗΜΟΤ 

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΠΔΚΣΑΖ 

ΔΠΗΦΑΝΔΗΑ 
ΔΠΔΚΣΑΖ (κ

2
) 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ - ΥΟΛΗΑ 
ΤΝΟΛΟ 

ΔΠΔΚΣΑΖ 
(κ

2
) 

ΠΟΟΣΟ 
ΔΠΔΚΣΑΖ 

ΔΠΗ ΣΖ 
ΤΝΟΛΗΚΖ 
ΔΚΣΑΖ 

ΚΟΤΝΟΤΠΗΓΗΑΝΑ 
– ΠΛΑΚΟΤΡΔ 
θαη ΚΟΡΑΚΗΔ 

Κνπλ.-
Πιαθ. 

1.107.010 

Κνξαθηέο 
536.950 

χλνιν 
1.643.960 

Κνπλ.-Πι. 
76,71% 

Κνξαθηέο 
70,87% 

(1) 217.530 

Δπέθηαζε λφηηα ηνπ επαξρηαθνχ πξνο 
Κνπλνππηδηαλά, κεηαμχ ΝΓ νξίνπ Κνπλνππηδηαλψλ, 
βφξεηνπ νξίνπ Κνξαθηψλ Β θαη ηδηνθηεζίαο 
Πνιπηερλείνπ Κξήηεο δπηηθά  

786.060 32,35% 

(2) 531.900 
Δπέθηαζε αλαηνιηθά Κνπλνππηδηαλψλ & Κνξαθηψλ Α 
έσο αγξνηηθφ δξφκν, θαη λφηηα κεηαμχ 
Κνπλνππηδηαλψλ & Κνξαθηψλ Α 

(3) 18.860 

Δπέθηαζε ΝΑ ησλ Κνξαθηψλ Α. Αθήλεη εθηφο ηελ 
πεξηνρή βιάζηεζεο έσο ηελ ζπκβνιή ηνπ άμνλα 
πξνο αεξνδξφκην κε ηνλ  δξφκν πξνο Κνξαθηέο - 
Κνπλνππηδηαλά 

(4) 17.770 
Δπέθηαζε ΝΓ ησλ Κνξαθηψλ Α, κεηαμχ ηνπ άμνλα 
πξνο αεξνδξφκην θαη ησλ εθπαηδεπηεξίσλ 
Θενδσξνπνχινπ. 

ΠΗΘΑΡΗ 286.930 46,88% 144.830 

Δπέθηαζε δπηηθά ηνπ νξηνζεηεκέλνπ νηθηζκνχ, απφ 
ηνλ νδηθφ άμνλα πξνο αεξνδξφκην  έσο ηελ 
Δπηηεξνχκελε Εψλε Ναπηηθνχ Ορπξνχ νχδαο (ΔΕ 
ΝΟ νχδαο). Δίλαη δψλε κέζνπ πιάηνπο 350κ. 

(
*

) 

Σεκείσζε 

144.830 

144.830 / 
(144.830 + 
286.930) = 

33,54% 

ΑΡΧΝΗ 562.260 60,38% 

107.720 

Δπέθηαζε δπηηθά ηνπ νξηνζεηεκέλνπ νηθηζκνχ, απφ 
ηνλ νδηθφ άμνλα πξνο αεξνδξφκην έσο ηελ ΔΕ ΝΟ 
νχδαο. Δίλαη δψλε κέζνπ πιάηνπο 190 κ., 
εθηεηλφκελε έσο αγξνηηθφ δξφκν (νδφο Σξνχινπ).  178.490 24,10% 

70.770 
Δπέθηαζε αλαηνιηθά ηνπ νξηνζεηεκέλνπ νηθηζκνχ, 
απφ ηνλ νδηθφ άμνλα πξνο αεξνδξφκην  έσο ηελ ΔΕ 
ΝΟ νχδαο. Δίλαη δψλε κέζνπ πιάηνπο 200 κ.  
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ΟΗΚΗΜΟ 

ΔΚΣΑΖ 
ΟΡΗΟΘΔΣ. 
ΟΗΚΗΜΟΤ 

(κ
2
) 

ΠΟΟΣΟ 
ΓΟΜΖΜΔΝ  
ΔΚΣΑΖ 

ΔΝΣΟ 
ΟΗΚΗΜΟΤ 

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΠΔΚΣΑΖ 

ΔΠΗΦΑΝΔΗΑ 
ΔΠΔΚΣΑΖ (κ

2
) 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ - ΥΟΛΗΑ 
ΤΝΟΛΟ 

ΔΠΔΚΣΑΖ 
(κ

2
) 

ΠΟΟΣΟ 
ΔΠΔΚΣΑΖ 

ΔΠΗ ΣΖ 
ΤΝΟΛΗΚΖ 
ΔΚΣΑΖ 

ΣΔΡΝΔ 532.740 60,68% 144.280 
Δπέθηαζε θαζ΄ φιν ην κήθνο ηνπ λνηίνπ νξίνπ έσο 
ηελ ΔΕ ΝΟ νχδαο. 144.280 21,31% 

ΚΑΜΠΑΝΗ 277.250 54,94% 57.780 

Δπέθηαζε ΒΑ, έσο αγξνηηθφ δξφκν πξνο βνξξά θαη 
κνλνπάηη αλαηνιηθά. Γελ πξνηείλεηαη επέθηαζε δπηηθά 
ηνπ νηθηζκνχ ιφγσ ηνπ θνηκεηεξίνπ, νχηε ΝΓ ιφγσ 
απφηνκσλ θιίζεσλ, νχηε ΝΑ γηαηί ε δψλε απηή δελ 
παξνπζηάδεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ. 

57.780 17,25% 

ΥΧΡΑΦΑΚΗΑ 426.030 63,01% 

(1)     7.010 Δπέθηαζε ΝΓ έσο αγξνηηθφ δξφκν  

156.600 26,88% 
(2) 149.590 

Δπέθηαζε ΒΑ κεηαμχ νηθηζκνχ, Υσξαθαθίσλ 
ΟΑΤΚ – επέθηαζεο ΟΑΤΚ & αξραηνι. δψλεο.  

Γελ πξνηείλεηαη επέθηαζε ΝΓ ηνπ νηθηζκνχ ιφγσ 
ρακεινχ πςνκέηξνπ & βιάζηεζεο. 

 

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΠΟΛΔΟΓΟΜΖΖ ΣΑΤΡΟΤ: Έθηαζε 725.150 κ2  

 

(*)  Σεκείσζε: Σν θνηκεηήξην είλαη εληφο νηθηζκνχ, ζε απφζηαζε πεξίπνπ 70 κ. απφ ην φξην ηνπ. Τπάξρεη ζεζκηθή ππνρξέσζε λα ηεξεζνχλ απνζηάζεηο 250 κ. 

κεηαμχ ηνπ θνηκεηεξίνπ θαη ηεο πξνο πνιενδφκεζε έθηαζεο. Ζ απφζηαζε κπνξεί λα κεησζεί έσο ηα 50 κ., κεηά ηελ εθπφλεζε & έγθξηζε εηδηθψλ γεσινγηθψλ 
κειεηψλ θαη κεηά απφ απφθαζε ησλ αξκνδίσλ ηνπηθψλ αξρψλ, εθφζνλ ζπληξέρνπλ νη θαηάιιειεο πξνυπνζέζεηο. ηελ πξνηεηλφκελε επέθηαζε, απφ ηηο 
γεσινγηθέο κειέηεο ηνπ Α΄ θαη Β1 ηαδίνπ ζεσξείηαη εμαηξεηηθά πηζαλφλ φηη νη πξνυπνζέζεηο κείσζεο ηεο απφζηαζεο κέρξη ηα 50 κ. απφ ην θνηκεηήξην 
πιεξνχληαη. 

 
Πεγή: Οκάδα κειέηεο 
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ε φιεο ηηο νηθηζηηθέο πεξηνρέο πξνηείλνληαη ρξήζεηο γεο, φπσο αλαιπηηθά αλαθέξνληαη 

ζην θεθάιαην Π.3.  

Γηεπθξηλίδεηαη φηη:  

- Οη πεξηνρέο επέθηαζεο, έσο φηνπ πνιενδνκεζνχλ ζα νηθνδνκνχληαη κε ηηο δηαηάμεηο 

ηεο εθηφο ζρεδίνπ δφκεζεο θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ πξνηείλνληαη αλά ρξήζε απφ 

ηελ κειέηε (θεθ. Π.3). Ο θαζνξηδφκελνο απφ ηελ κειέηε κέζνο .Γ. ηζρχεη σο κέγηζηνο 

κέρξη ηελ ζεζκνζέηεζε ηεο Πνιενδνκηθήο Μειέηεο. 

- Οη νηθηζκνί πνπ ζα πνιενδνκεζνχλ, έσο φηνπ ζεζκνζεηεζεί ε πνιενδνκηθή ηνπο 

κειέηε ζα νηθνδνκνχληαη επίζεο κε ηηο δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηνπο νηθηζκνχο 

θάησ ησλ 2.000 θαηνίθσλ ηνπ ΠΓ 24-4-85 (ΦΔΚ 181/Γ/3-5-85) θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο 

πνπ πξνηείλνληαη αλά ρξήζε απφ ηελ κειέηε (θεθ. Π.3). Ο θαζνξηδφκελνο απφ ηελ 

κειέηε κέζνο .Γ. πξνηείλεηαη λα ηζρχζεη κφλν κεηά ηελ ζεζκνζέηεζε ηεο 

Πνιενδνκηθήο Μειέηεο (βι. θαη ελφηεηα Π.2.6 – Γεληθέο θαη Μεηαβαηηθέο Γηαηάμεηο). 

- Οη νηθηζκνί πνπ δε ζα πνιενδνκεζνχλ (ζην ρξνληθφ νξίδνληα ηεο κειέηεο), ζα 

νηθνδνκνχληαη κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ πξνηείλνληαη αλά 

ρξήζε απφ ηελ κειέηε (θεθ. Π.3).  

Π.2.2.2 - ΠεξηνρΫο Αλαδάηεζεο ΠΔΡΠΟ 

Οη Πεξηνρέο Δηδηθά Ρπζκηδφκελεο Πνιενδνκηθήο Οξγάλσζεο (Π.Δ.Ρ.Π.Ο.) λνκνχ Υαλίσλ, 

θαζνξίζηεθαλ κε ηελ 32063/27-6-06 απνθ. Τθ. ΠΔ.ΥΧ.ΓΔ. (ΦΔΚ 42/ΑΑΠ/2006). 

Καζνξίζζεθαλ 10 θαη‟ αξράο θαηάιιειεο γηα αλαδήηεζε ΠΔΡΠΟ πεξηνρέο ζην λνκφ, 

θαηαλεκεκέλεο ζε πέληε Υσξηθέο Δλφηεηεο (Υ.Δ.). ηελ Υ.Δ. 1 (Υαλίσλ), πεξηιακβάλνληαη 

ηέζζεξεηο απφ ηηο πεξηνρέο.  

Οη δχν απφ ηηο πεξηνρέο αλαδήηεζεο ΠΔΡΠΟ εκπίπηνπλ ζηελ έθηαζε ηεο Γ. Δ. 

Αθξσηεξίνπ, ζπγθεθξηκέλα ε πεξηνρή 1 (ζηα ΒΓ ηεο Γ. Δ., έθηαζεο 5.754,17 ζηξεκκ.) θαη 

ε πεξηνρή 2 (ζηα λφηηα ηεο Γ. Δ., έθηαζεο 2.931,82 ζηξεκ.). ην ρξνληθφ δηάζηεκα 2001-

2011 πξνβιεπφηαλ γηα ηελ Πεξηνρή 1 ε πνιενδφκεζε 810 ζηξεκκ., γηα δε ηελ Πεξηνρή 2 ε 

πνιενδφκεζε 105 ζηξεκκ. γηα ηελ εμππεξέηεζε ρξήζεσλ α‟ θαη β‟ θαηνηθίαο/ηνπξηζκνχ. 

Ζ παξαπάλσ απφθαζε θαζνξηζκνχ πεξηνρψλ αλαδήηεζεο ΠΔΡΠΟ ηξνπνπνηήζεθε κε 

ηελ 17752/5-4-12 απνθ. αλαπι. Τπ. Π.Δ.Κ.Α. (ΦΔΚ 139/ΑΑΠ/2012). Οη ηξνπνπνηήζεηο 

πνπ αλαθέξνληαη ζηελ απφθαζε δελ δηαθνξνπνηνχλ ηηο πεξηνρέο αλαδήηεζεο νχηε  ην 

ζχλνιν ηεο πξνο πνιενδφκεζε έθηαζεο ζηε ΓΔ Αθξσηεξίνπ. 

ηελ πεξηνρή 1 ηεο Υ.Δ. 1 ηνπ ΠΔΡΠΟ Υαλίσλ, ππάξρνπλ νη εθηάζεηο ησλ αθφινπζσλ 

ΠΔΡΠΟ: 
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 Αζηηθόο Ο.. ΟΑΤΚ Β’, ζέζε «Υσξαθάθηα». Έθηαζε 70 ζηεκκ., α΄ θαηνηθία. 

Έρεη εγθξηζεί ε πνιενδνκηθή κειέηε (ΦΔΚ 182/ΑΑΠ/08) θαη νινθιεξψλνληαη ηα 

έξγα ππνδνκήο. 

 Αζηηθόο Ο.. Έλσζεο Αζηπλνκηθώλ ΔιιΪδνο (ΔΛ. Α.) Ν. Υαλέσλ, ζέζε 

«Βαξδηάθη».  Έθηαζε 274 ζηεκκ., α΄ θαηνηθία, 291 ζπλεη. κεξίδεο. Έρεη εγθξηζεί ε 

πνιενδνκηθή κειέηε ζην ΚΔ.Τ.ΠΟ.ΘΑ. Ο πξνηεηλφκελνο απφ ηελ κειέηε 

πιεζπζκφο είλαη 2.000 θάηνηθνη. 

 Παξαζεξηζηηθόο Ο.. πλδΫζκνπ Δθεκεξέσλ ΗεξΪο Μεηξνπόιεσο Κπδσλέαο 

& Απνθνξώλνπ «ν Άγηνο Γεώξγηνο», ζΫζε «ΒαξδηΪθη». Έθηαζε 102 ζηξεκκ., 

β΄ θαηνηθία, 94 ζπλεη. κεξίδεο. Έρεη ππνβιεζεί ε πνιενδνκηθή κειέηε ζηε Γ/λζε 

Πνιενδνκηθνχ ρεδηαζκνχ ηνπ ΤΠΔΝ. Ο πξνηεηλφκελνο απφ ηελ κειέηε 

πιεζπζκφο είλαη 600 θάηνηθνη. 

 Παξαζεξηζηηθόο νηθηζκόο ηεο «STAVROS BEACH RESORT S.A.», ζέζε 

«Βαξδηάθη». Έθηαζε 100 ζηεκκ., β΄ θαηνηθία/ηνπξηζκφο. Έρεη ππνβιεζεί ε 

πνιενδνκηθή κειέηε ζηε Γ/λζε Πνιενδνκηθνχ ρεδηαζκνχ ηνπ ΤΠΔΝ. Ο 

πξνηεηλφκελνο απφ ηελ κειέηε πιεζπζκφο είλαη 700 θάηνηθνη.  

 Αζηηθόο Ο.. ΤπΪιιεισλ Τ.ΠΔ.ΥΧ.ΓΔ. Ν. Υαλέσλ, ζέζε «Άγηνο Παχινο». 

Έθηαζε 132 ζηξεκκάησλ, α‟ θαηνηθία, 158 ζπλεηαηξηζηηθέο κεξίδεο. Έρεη ππνβιεζεί 

ζηε Γ/λζε Πνιενδνκηθνχ ρεδηαζκνχ ηνπ ΤΠΔΝ θάθεινο γηα ηελ δπλαηφηεηα 

ρνξήγεζεο βεβαίσζεο Οηθηζηηθήο Καηαιιειφηεηαο. ην ζηάδην απηφ δελ 

πξνηείλνληαη απφ ηε κειέηε πξνγξακκαηηθά κεγέζε πιεζπζκνχ. 

 Αζηηθόο Ο.. Μνλέκσλ Τπαιιάισλ Γ.Δ.. Κξάηεο, ζέζε «Άγηνο Παχινο». 

Έθηαζε 160 ζηεκκ., α΄ θαηνηθία, 165  ζπλεη. κεξίδεο. Έρεη ππνβιεζεί ζηε Γ/λζε 

Πνιενδνκηθνχ ρεδηαζκνχ ηνπ ΤΠΔΝ θάθεινο γηα ηελ δπλαηφηεηα ρνξήγεζεο 

βεβαίσζεο Οηθηζηηθήο Καηαιιειφηεηαο. ην ζηάδην απηφ δελ πξεηείλνληαη απφ ηε 

κειέηε πξνγξακκαηηθά κεγέζε πιεζπζκνχ. 

Σν ζχλνιν ησλ εθηάζεσλ ησλ παξαπάλσ ΠΔΡΠΟ, νη νπνίεο, φπσο αλαθέξεηαη,  

βξίζθνληαη ζε δηάθνξα ζηάδηα εγθξίζεσλ ηεο πνιενδφκεζήο ησλ, ππεξθαιχπηεη ηελ 

πξνβιεπφκελε πξνο πνιενδφκεζε έθηαζε ζηελ Πεξηνρή 1. 

ηελ Πεξηνρή 2 ηεο Υ.Δ. 1 ηνπ ΠΔΡΠΟ Υαλίσλ πεξηιακβάλεηαη έθηαζε 104 ζηξεκκ. ηνπ 

ηεγαζηηθνύ πλεηαηξηζκνύ Καηαλαισηώλ (Π.Δ.) (ΗΝΚΑ) Ν. Υαλέσλ, ζηε ζέζε 

«Ξαλζνπιηαλά» ηεξλψλ γηα α΄ θαηνηθία, 130 ζπλεηαηξηζηηθέο κεξίδεο. Έρεη εγθξηζεί ε 

πνιενδνκηθή κειέηε (ΦΔΚ 438/ΑΑΠ/13). Με ηελ πνιενδφκεζε ηεο έθηαζεο απηήο 

θαιχπηεηαη ε πξνβιεπφκελε πξνο πνιενδφκεζε έθηαζε ησλ 105 ζηξεκκ. ζηελ Πεξηνρή 2 

ηεο Υ.Δ. 1 ηνπ ΠΔΡΠΟ Υαλίσλ. 
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πλεπψο, κε ηηο ππφ εμέιημε θαη ήδε εγθεθξηκέλεο πνιενδνκήζεηο, έρεη εμαληιεζεί ε 

ζεζκνζεηεκέλε δπλακηθφηεηα ησλ πεξηνρψλ αλαδήηεζεο ΠΔΡΠΟ ηνπ ΦΔΚ 42/ΑΑΠ/06 

ζηελ έθηαζε ηεο ΓΔ Αθξσηεξίνπ. 

ρεηηθά κε λέεο πεξηνρέο ΠΔΡΠΟ πξνηείλνληαη ηα εμήο 

- Πεξηνρή ΠΔΡΠΟ Α΄ ΚΑΣΟΗΚΗΑ   

Αθνξά έθηαζε 163,21 ζηξεκκ. ηδηνθηεζίαο ηνπ Οηθνδνκηθνύ πιιόγνπ Τπαιιάισλ 

Γεληθνύ Ννζνθνκεένπ Υαλέσλ. Βξίζθεηαη ζε κηθξή απφζηαζε απφ ην ΝΓ φξην ηνπ 

νηθηζκνχ Καζηαλά θαη ζε επαθή κε ην γήπεδν ηνπ πνδειαηνδξνκίνπ. Σα κέιε ηνπ 

πιιφγνπ είλαη 164. Ο χιινγνο ππέβαιε ηελ κε αξ. πξση. 12843/2012 αίηεζε πξνο 

ηνλ Γήκν Υαλίσλ, ε νπνία θνηλνπνηήζεθε ζηνπο κειεηεηέο ηεο παξνχζαο κειέηεο, 

πξνθεηκέλνπ λα ιεθζεί ππφςε ζην ζρεδηαζκφ ηνπ ΓΠ. 

- Πεξηνρή αλαδήηεζεο ΠΔΡΠΟ Β΄ ΚΑΣΟΗΚΗΑ / ΣΟΤΡΗΜΟΤ, ζε έθηαζε 4.890 ζηξεκκ. 

Πξφθεηηαη γηα ηξνπνπνίεζε ηεο πεξηνρήο 1 ηεο Υ.Δ. 1 ηνπ ΠΔΡΠΟ Υαλίσλ ηνπ ΦΔΚ 

42/ΑΑΠ/06. Με ηελ ηξνπνπνίεζε απηή επεθηείλεηαη ε πεξηνρή αλαδήηεζεο ΠΔΡΠΟ β΄ 

θαηνηθίαο/ηνπξηζκνχ ζηελ ηνπξηζηηθή δψλε Σεξζαλά – ηαπξνχ (ΠΔΠΓ-Σ), 

απνδεζκεχνληαο ηαπηφρξνλα κεγάιν ηκήκα ηεο πεδηλήο γεσξγηθήο γεο.   

ηελ πξνηεηλφκελε ηξνπνπνηεκέλε πεξηνρή αλαδήηεζεο ΠΔΡΠΟ β΄ 

θαηνηθίαο/ηνπξηζκνχ πεξηιακβάλνληαη νη εθηάζεηο ησλ Αζηηθψλ Ο.. Τπάιιεισλ 

Τ.ΠΔ.ΥΧ.ΓΔ. Ν. Υαλίσλ, Έλσζεο Αζηπλνκηθψλ Διιάδνο (ΔΛ.Α.) Ν. Υαλίσλ θαη 

Μνλίκσλ Τπαιιήισλ Γ.Δ.. Κξήηεο, θαζψο θαη ηνπ Παξαζεξηζηηθνχ Ο.. πλδέζκνπ 

Δθεκεξίσλ Η. Μ. Κπδσλίαο & Απνθνξψλνπ θαη ηεο «STAVROS BEACH RESORT 

S.A.».  

Δπηπιένλ ησλ πξναλαθεξφκελσλ ππφ πνιενδφκεζε εθηάζεσλ, πξνηείλεηαη ε 

πνιενδφκεζε 500 ζηξεκκ. γηα β΄ θαηνηθία/ηνπξηζκφ ζην ρξνληθφ νξίδνληα ηεο κειέηεο 

ΓΠ (2031). Ζ πξφηαζε απηή ζηνρεχεη ζηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ 

ηνπξηζκνχ – παξαζεξηζκνχ καθξάο δηάξθεηαο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή Καιαζάο – 

Σεξζαλάο – ηαπξφο. Ηδηαίηεξα ζηνλ ηνκέα παξαζεξηζκνχ καθξάο δηάξθεηαο ε πεξηνρή 

δηαηεξεί ηζρπξά  ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα (εγγχηεηα δηεζλνχο αεξνδξνκίνπ θαη 

ιηκέλα, αζηηθνχ θέληξνπ θιπ.) φπσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζην Α΄ζηάδην ηεο κειέηεο 

θαη ζπλνςίδεηαη ζηελ αλάιπζε SWOT  θαη ζην θεθ. Π.1.1 (Βαζηθέο αξρέο ηεο ηειηθήο 

πξφηαζεο).  
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Π.2.2.3 - ΠεξηνρΫο Παξαγσγηθώλ Γξαζηεξηνηάησλ / ΒηνηερληθΫο ΠεξηνρΫο 

ηελ έθηαζε ηεο ΓΔ πξνηείλεηαη ε ρσξνζέηεζε κίαο πεξηνρήο παξαγσγηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ, ε νπνία αθνξά ζε  βηνηερληθή ρξήζε. Ζ πεξηνρή, έθηαζεο πεξίπνπ 580 

ζηξεκκ., ρσξνζεηείηαη κεηαμχ ηεο έθηαζεο ηνπ αεξνδξνκίνπ Η. Γαζθαινγηάλλεο θαη ηνπ 

νηθηζκνχ Καζηαλά.  

πγθεθξηκέλα νξηνζεηείηαη:  

 βφξεηα απφ ηηο επαξρηαθέο νδνχο Δ.Ο. 38 (Κνπλνππηδηαλά – δηαθιάδσζε 

αεξνδξνκίνπ – Μνλή Γνπβεξλέηνπ κέζσ Μνλήο Αγίαο Σξηάδαο) θαη Δ.Ο. 40 (Μνλή 

Αγίαο Σξηάδαο – Μνπδνπξάο – Πεξβνιίηζα απφ Δ.Ο. 38 έσο Δ.Ο. 39), 

 λφηηα απφ ηνλ εζληθφ δξφκν πξνο αεξνδξφκην,  

 αλαηνιηθά απφ παξαθιάδη ηνπ ξέκαηνο  Νεξφθακπνπ, θαη  

 δπηηθά απέρεη απφζηαζε 500 κ. απφ ην φξην ηνπ νηθηζκνχ Καζηαλά.  

Δίλαη πεξηνρή ζε πςφκεηξν θπκαηλφκελν απφ 110 – 140 κ. κε νκαιφ αλάγιπθν, ρσξίο 

ηνπξηζηηθφ ελδηαθέξνλ, κε νξαηή απφ ηελ ΠΔΠΓ-Σ (ηνπξηζκνχ – αλαςπρήο – β΄ θαηνηθίαο) 

θαη κε πνιχ θαιή πξφζβαζε απφ ην πθηζηάκελν νδηθφ δίθηπν. ηελ έθηαζε ηεο 

ιεηηνπξγνχλ ήδε δχν κνλάδεο κέζεο φριεζεο. 

Ζ πξνηεηλφκελε βηνηερληθή πεξηνρή νξίδεηαη σο  Δπηρεηξεκαηηθφ Πάξθν Σχπνπ Β΄ κε βάζε 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3982/11 (ΦΔΚ 143/Α/2011) «Απινπνίεζε ηεο αδεηνδφηεζεο ηερληθψλ, 

επαγγεικαηηθψλ θαη κεηαπνηεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη επηρεηξεκαηηθψλ πάξθσλ θαη 

άιιεο δηαηάμεηο». χκθσλα κε ην άξζξν 41 ηνπ Ν. 3982/11 ην Δπηρεηξεκαηηθφ Πάξθν 

Σχπνπ Β είλαη «ρψξνο πνπ θαζνξίδεηαη, νξηνζεηείηαη, πνιενδνκείηαη θαη νξγαλψλεηαη … 

γηα λα ιεηηνπξγήζεη σο ρψξνο ππνδνρήο δξαζηεξηνηήησλ κέζεο θαη ρακειήο φριεζεο.» 

Οη βηνηερληθέο θαη βηνκεραληθέο δξαζηεξηφηεηεο θαηαηάζζνληαη σο πξνο ηνλ βαζκφ 

φριεζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ζε ρακειήο, κέζεο θαη πςειήο φριεζεο (ΚΤΑ 

3137/191/Φ15/21-3-12, ΦΔΚ 1048/Β/12). 

Ζ πξνηεηλφκελε βηνηερληθή πεξηνρή είλαη κέζεο θαη ρακειήο φριεζεο. Γηα ηηο κνλάδεο 

ρακειήο φριεζεο δελ ηίζεληαη πεξηνξηζκνί ζηηο επηηξεπφκελεο δξαζηεξηφηεηεο. Γηα ηηο 

κνλάδεο κέζεο φριεζεο νη επηηξεπφκελεο δξαζηεξηφηεηεο  εμεηδηθεχνληαη ζην θεθ. Π.3. 

Ζ αλάπηπμε ηεο βηνηερληθήο πεξηνρήο ζα γίλεη κε ηε δηαδηθαζία ηεο πνιενδφκεζεο, 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3982/11.   

Μέρξη ηε ζεζκνζέηεζε ηεο πεξηνρήο νξγαλσκέλεο αλάπηπμεο βηνηερληθήο 

δξαζηεξηφηεηαο απφ ηνλ αξκφδην θνξέα, ε νηθνδφκεζε ηεο ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηεο εθηφο ζρεδίνπ δφκεζεο, ρσξίο παξεθθιίζεηο σο πξνο ηελ αξηηφηεηα 

(ειάρηζηε αξηηφηεηα 4 ζηξεκκ.), κε ηηο επηηξεπφκελεο απφ ηελ παξνχζα ρξήζεηο.  
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Δθηφο ηεο πξνηεηλφκελεο βηνηερληθήο πεξηνρήο, ζεκεηαθέο ρσξνζεηήζεηο βηνηερληθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ επηηξέπνληαη: 

(α)  ρακειήο θαη κέζεο φριεζεο ζηηο ΠΔΠΓ Κηελνηξνθίαο (ΠΔΠΓ-Κ) θαη ζηηο ΠΔΠΓ 

Γεσξγίαο (ΠΔΠΓ-Γ), κε ηελ πξνυπφζεζε ε δξαζηεξηφηεηα λα ζρεηίδεηαη κε ηελ 

παξαγσγή θαη επεμεξγαζία ηνπηθά παξαγνκέλσλ πξντφλησλ. 

(β)  ρακειήο φριεζεο ζηελ Πεξηαζηηθή ΠΔΠΓ (ΠΔΠΓ-ΠΑ), ρσξίο πεξηνξηζκφ σο πξνο 

ην αληηθείκελν ηεο δξαζηεξηφηεηαο.  

Οη πθηζηΪκελεο εγθαηαζηΪζεηο απνζάθεπζεο πγξώλ θαπζέκσλ, ζηελ εθηφο ζρεδίνπ 

πεξηνρή Αγίνπ Ολνπθξίνπ (κέζεο φριεζεο), δηαηεξνχληαη σο δξαζηεξηφηεηα, σο φηνπ 

ζεζκνζεηεζεί θαηάιιεινο ππνδνρέαο ζηνλ νπνίν ζα κεηεγθαηαζηαζνχλ. Οη πθηζηάκελεο 

εγθαηαζηάζεηο κπνξνχλ λα δηαηεξήζνπλ ή λα επεθηείλνπλ ηελ δπλακηθφηεηά ηνπο (εληφο 

ησλ νξίσλ πνπ θαζνξίδνληαη γηα ηε κέζε φριεζε) γηα ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ηνπ 

αληηθεηκέλνπ ηεο δξαζηεξηφηεηαο γηα ην νπνίν έρνπλ αδεηνδνηεζεί, φπσο θαη ησλ 

απαηηεηηθά απμαλφκελσλ αλαγθψλ ζε θαχζηκα ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο, θαη εηδηθφηεξα ηνπ 

αεξνδξνκίνπ Υαλίσλ. Ζ απμεκέλε θίλεζε ηνπ αεξνδξνκίνπ θαηαδεηθλχεηαη θαζνξηζηηθφο 

παξάγσλ  ζηελ ηνπξηζηηθή θαη νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο Π.Δ. Υαλίσλ.  

Οη ινηπΫο πθηζηΪκελεο εγθαηαζηΪζεηο, ζηελ εθηφο ζρεδίνπ πεξηνρή (κέζεο φριεζεο), 

δηαηεξνχληαη επίζεο σο δξαζηεξηφηεηα, σο φηνπ ζεζκνζεηεζεί θαηάιιεινο ππνδνρέαο 

ζηνλ νπνίν ζα κεηεγθαηαζηαζνχλ. Μπνξνχλ λα δηαηεξήζνπλ ή λα επεθηείλνπλ ηελ 

δπλακηθφηεηά ηνπο (εληφο ησλ νξίσλ πνπ θαζνξίδνληαη γηα ηε κέζε φριεζε) γηα ηελ 

θαιχηεξε εμππεξέηεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο δξαζηεξηφηεηαο γηα ην νπνίν έρνπλ 

αδεηνδνηεζεί. 

Πξνο ηνχην πξνηείλεηαη ε πεξαηηέξσ ππνζηήξημε, εθ κέξνπο ηεο πνιηηείαο θαη ησλ θνξέσλ 

εθκεηάιιεπζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ, αλαθνξηθά κε: 

 Σελ ηήξεζε φισλ ησλ θαηά λφκνλ απαηηνχκελσλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ θαη 

κέηξσλ αζθαιείαο πνπ ιακβάλνληαη απφ ηηο εγθαηαζηάζεηο ζηα πιαίζηα ησλ 

ππνρξεψζεσλ αλαλέσζεο ηεο αδεηνδφηεζεο ηνπο.  

 Σε δηαηήξεζε ησλ ειάρηζησλ απνζηάζεσλ ηεο γεπεδηθήο ηνπο έθηαζεο  απφ ηα 

φξηα ησλ πθηζηάκελσλ θαη ζεζκνζεηεκέλσλ γεηηνληθψλ ρξήζεσλ, ζχκθσλα κε ηηο 

εθάζηνηε λνκνζεηηθέο απαηηήζεηο. 
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Π.2.2.4 - ΠεξηνρΫο Οηθηζηηθάο ΑλΪπηπμεο πξνο Πνιενδόκεζε 

πλνςίδνληαο, νη πξνηεηλφκελεο πεξηνρέο πξνο πνιενδφκεζε (ζην ρξνληθφ νξίδνληα ηεο 

κειέηεο / 2031) δηαθξίλνληαη ζε: 

 εθηάζεηο νξηνζεηεκέλσλ νηθηζκψλ (νηθηζηηθέο πεξηνρέο) 

 επεθηάζεηο νηθηζκψλ (νηθηζηηθέο πεξηνρέο) 

 πνιενδφκεζε εθηφο ζρεδίνπ δνκεκέλεο πεξηνρήο ηαπξνχ (νηθηζηηθή πεξηνρή) 

 βηνηερληθή πεξηνρή κέζεο θαη ρακειήο φριεζεο (πεξηνρή παξαγσγηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ) 

 ελδερφκελνπο λένπο νηθηζηηθνχο ππνδνρείο / ΠΔΡΠΟ (νηθηζηηθέο πεξηνρέο) 

Πξνηείλνληαη ηέζζεξεηο βαζκνί πξνηεξαηφηεηαο πνιενδφκεζεο, Α΄, Β΄, Γ΄ θαη Γ΄, αλάινγα 

κε ηνλ ρξνληθφ νξίδνληα αλάζεζεο ησλ.  

1. Πεξηνρέο πξνηεξαηφηεηαο πνιενδφκεζεο Α΄: άκεζε αλάζεζε πνιενδφκεζεο, 

ακέζσο κεηά ηε ζεζκνζέηεζε ηεο κειέηεο ΓΠ 

2. Πεξηνρέο πξνηεξαηφηεηαο πνιενδφκεζεο Β΄: αλάζεζε πνιενδφκεζεο ζε δεχηεξε 

θάζε 

3. Πεξηνρέο πξνηεξαηφηεηαο πνιενδφκεζεο Γ΄: καθξνπξφζεζκε ρξνληθά πξφηαζε 

πνιενδφκεζεο 

4. Πεξηνρέο πξνηεξαηφηεηαο πνιενδφκεζεο Γ΄: ε πιένλ καθξνπξφζεζκε ρξνληθά 

πξφηαζε πνιενδφκεζεο, ζηελ νπνία εληάζζνληαη νη νξηνζεηεκέλνη νηθηζκνί νη 

νπνίνη δελ ππάγνληαη ζηηο πξνεγνχκελεο θαηεγνξίεο.  

ηηο πεξηνρέο πξνηεηλφκελεο πξνηεξαηφηεηαο πνιενδφκεζεο δελ πεξηιακβάλνληαη νη λένη 

νηθηζηηθνί ππνδνρείο ΠΔΡΠΟ, δηφηη αθνξνχλ ηδησηηθή πξσηνβνπιία. 

ηνλ πίλαθα Π.2-4 αλαθέξεηαη αλαιπηηθά ε επηθάλεηα ησλ πξνηεηλφκελσλ πξνο 

πνιενδφκεζε εθηάζεσλ θαη ν βαζκφο πξνηεξαηφηεηαο πνιενδφκεζεο. 
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Πέλαθαο Π.2-4: ΠεξηνρΫο νηθηζηηθάο αλΪπηπμεο πξνο Πνιενδόκεζε ηεο ΓΔ 

Αθξσηεξένπ / Βαζκόο πξνηεξαηόηεηαο πνιενδόκεζεο 

ΠεξηνρΫο Οηθηζηηθάο ΑλΪπηπμεο 
ΠεξηνρΫο πξνο 
Πνιενδόκεζε  

(ζηξεκκ.) 

Βαζκόο πξνηεξαηόηεηαο 
πνιενδόκεζεο 

 
 

ΟΗΚΗΜΟΗ (Ϋθηαζε εληόο νξέσλ) 
 

Κνπλνππηδηαλά – Πιαθνχξεο  ~1.110,00 

Α  Κνξαθηέο ~540,00 

Πηζάξη ~290,00 
 

Αξψλη ~560,00 

Β  ηέξλεο ~530,00 

Υσξαθάθηα ~430,00 
 

Αξγνπιηδέο ~110,00 

Γ  
Καζηαλά ~370,00 

Κακπάλη ~280,00 

Παδηλφο ~300,00 
 

Καιφξνπκα ~80,00 

Γ  Μνπδνπξάο ~230,00 

Υνξδάθη - Ρηδφζθινθν ~700,00 
   

ΔΠΔΚΣΑΔΗ 
   

Κνπλνππηδηαλά – Πιαθνχξεο - 
Κνξαθηέο ~790,00 Α  

Πηζάξη ~140,00 
   

Αξψλη ~180,00 

Β  ηέξλεο ~140,00 

Υσξαθάθηα ~160,00 
   

Κακπάλη ~60,00 Γ  
   

ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΑΤΡΟΤ ~725,00 Β  
   

ΜΔΡΗΚΟ ΤΝΟΛΟ, αλαιπφκελν ζε  ~7.725,00   

ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ Α ~2.870,00 

 
ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ Β ~2.725,00 

ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ Γ ~1.120,00 

ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ Γ ~1.010,00 

 

ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΟΥΖ  ~580,00 Β 

 

ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ  ~8.305,00  

Πεγή: Δπεμεξγαζία νκάδαο κειέηεο. Έρεη γίλεη ζηξνγγπινπνίεζε ησλ εθηάζεσλ. 
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Π.2.3 - ΠΔΡΗΟΥΔ ΔΗΓΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ (ΠΔΠ) 

ηελ έθηαζε ηεο ΓΔ Αθξσηεξίνπ θαζνξίδνληαη Πεξηνρέο Δηδηθήο Πξνζηαζίαο (ΠΔΠ), πνπ 

δηαθξίλνληαη ζηηο εμήο θαηεγνξίεο: 

1. ΠΔΠ ΦΤΗΚΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ (ΠΔΠ-ΦΠ), δηαθξηλφκελεο ζε  

 1α- ΠΔΠ ΣΟΠΗΟΤ (ΠΔΠ –Σ) 

 1β- ΠΔΠ ΑΝΑΓΑΧΣΔΧΝ ΔΚΣΑΔΧΝ (ΠΔΠ-ΑΝ) 

2. ΠΔΠ ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΚΧΝ ΥΧΡΧΝ (ΠΔΠ-ΑΥ)  

Π.2.3.1 - ΠεξηνρΫο Δηδηθάο Πξνζηαζέαο Φπζηθνύ ΠεξηβΪιινληνο (ΠΔΠ-ΦΠ) 

Π.2.3.1.1 - ΓεληθΪ 

Μέρξη πξφζθαηα, ε κνλαδηθή ζεζκνζεηεκέλε δψλε πξνζηαζίαο ηνπ θπζηθνχ 

πεξηβάιινληνο ζηελ πεξηνρή Αθξσηεξίνπ ήηαλ ην Καηαθχγην Άγξηαο Εσήο (ΚΑΕ) κε 

θσδηθφ Κ898 θαη νλνκαζία «ηαπξφο Υνξδαθίνπ Γήκνπ Αθξσηεξίνπ», έθηαζεο 13.250 

ζηξεκκ. ζηα ΒΑ ηεο ΓΔ(ΦΔΚ 813/Β/2001).  

Με ην ΠΓ 12-6-12 «‟Έγθξηζε θαηαιφγνπ κηθξψλ λεζησηηθψλ πγξνηφπσλ θαη θαζνξηζκφο 

φξσλ θαη πεξηνξηζκψλ γηα ηελ πξνζηαζία θαη αλάδεημε ησλ κηθξψλ παξάθηησλ 

πγξνηφπσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε απηφλ» (ΦΔΚ 229/ΑΑΠ/2012) ζεζκνζεηήζεθε ε 

πξνζηαζία ησλ κηθξψλ πγξνηφπσλ. Σξεηο απφ απηνχο εκπίπηνπλ ζηελ πεξηνρή κειέηεο: 

«ηαπξφο», «Λίκλε Σεξζαλά» θαη «Δθβνιή Καιαζνξέκαηνο». 

Δθηφο ησλ παξαπάλσ πεξηνρψλ ζεζκνζεηεκέλεο πξνζηαζίαο, ζηελ ΓΔ Αθξσηεξίνπ 

ζέζεηο ηδηαίηεξεο πεξηβαιινληηθήο αμίαο απνηεινχλ νη αθηέο θαη νη παξαιίεο, ηα 

πγξνηνπηθά ζπζηήκαηα, ηα ξέκαηα θαη νη γεσινγηθνί ζρεκαηηζκνί (ζπήιαηα – 

θαηαξξεχζεηο ζπειαηψζεσλ,  γθξεκλνί – νξζνπιαγηέο).  

ηφρνο ησλ ΠΔΠ- ΦΠ είλαη ε πξνζηαζία ησλ ζέζεσλ απηψλ. Οη ΠΔΠ-ΦΠ δηαθξίλνληαη ζε: 

- Πεξηνρέο Δηδηθήο Πξνζηαζίαο Σνπίνπ (ΠΔΠ-Σ), θαη  

- Πεξηνρέο Δηδηθήο Πξνζηαζίαο Αλαδαζσηέσλ Δθηάζεσλ (ΠΔΠ-ΑΝ). 

Οη κηθξνί λεζησηηθνί πγξφηνπνη πεξηιακβάλνληαη ζε ΠΔΠ-Σ. Σν ΚΑΕ εκπίπηεη ελ κέξεη ζε 

ΠΔΠ-Σ θαη θαηά ην ππφινηπν ζηελ ΠΔΠΓ Κηελνηξνθίαο (ΠΔΠΓ-Κ). 

Π.2.3.1.2 - ΠεξηνρΫο Δηδηθάο Πξνζηαζέαο Σνπένπ (ΠΔΠ-Σ) 

Καζνξίδνληαη 14 ΠΔΠ-Σ, σο εμήο: 

ΠΔΠ Σ-1: Φαξάγγη Πνιπηερλείνπ 

ΠΔΠ Σ-2: Άγηνο Ολνχθξηνο 
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ΠΔΠ Σ-3: Καιαζάο 

ΠΔΠ Σ-4: Λεηβάδηα θαη παξαιία Σεξζαλά 

ΠΔΠ Σ-5: Λίκλε Σεξζαλά 

ΠΔΠ Σ-6: ηαπξφο – Βάξδηεο 

ΠΔΠ Σ-7: Τςψκαηα βφξεηαο αθηνγξακκήο 

ΠΔΠ Σ-8: Τςψκαηα αθηνγξακκήο θαηάληε ζηξαηησηηθήο δψλεο 

ΠΔΠ Σ-9: Τςψκαηα αλαηνιηθήο αθηνγξακκήο, ετηάλ Ληκάληα θαη Κνπξνππεηφο 

ΠΔΠ Σ-10: Πεξβνιίηζα 

ΠΔΠ Σ-11: Μαξάζη 

ΠΔΠ Σ-12: Λνπηξάθη 

ΠΔΠ Σ-13: Βφζσλαο  

ΠΔΠ Σ-14: Ύςσκα θιφθαο 

Ζ πεξηγξαθή ησλ ΠΔΠ-Σ θαη ηα πξνηεηλφκελα κέηξα πξνζηαζίαο, κε κνξθή πεξηνξηζκψλ 

δφκεζεο, αλαγξάθνληαη ζηνλ πίλαθα Π.2-5. 
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Πέλαθαο Π.2-5: ΠΔΠ Σνπένπ (ΠΔΠ-Σ) ΓΔ Αθξσηεξένπ 

ΚΧΓΗΚΟ - 

ΟΝΟΜΑΗΑ 
ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΜΔΣΡΑ ΠΡΟΣΑΗΑ 

ΠΔΠ Σ-1: 
Φαξάγγη 
Πνιπηερλείνπ 

Φαξάγγη κέζα ζηελ έθηαζε ηνπ Πνιπηερλείνπ Κξήηεο. 
Απαγνξεχεηαη ε δφκεζε θαη ε νπνηαδήπνηε αιινίσζε ηνπ θπζηθνχ 
πεξηβάιινληνο. 

ΠΔΠ Σ-2: Άγηνο 
Ολνχθξηνο 

Πεξηιακβάλεη ηελ ρεξζφλεζν θαη ηελ παξαιία Αγίνπ Ολνπθξίνπ, 
θαζψο θαη ην θαξάγγη Κνπλνππηδηαλψλ – Αγίνπ Ολνπθξίνπ, ην νπνίν 
βξίζθεηαη κεηαμχ ηνπ ΟΓΤ Αγ. Ολνπθξίνπ θαη ηεο έθηαζεο ηνπ 
Πνιπηερλείνπ Κξήηεο δπηηθά θαη ησλ Κνπλνππηδηαλψλ αλαηνιηθά. 
ηελ ρεξζφλεζν ζηε ζέζε «Νεζί» βξίζθεηαη ν αξραηνινγηθφο ρψξνο 
Αγ. Ολνπθξίνπ (πξνζσξηλή νξηνζέηεζε ΦΔΚ 409/ΑΑΠ/2014). 

Απαγνξεχεηαη ε δφκεζε θαη ε νπνηαδήπνηε αιινίσζε ηνπ θπζηθνχ 
πεξηβάιινληνο. 

Δπηηξέπνληαη κε κφληκεο θαηαζθεπέο γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ 
ινπνκέλσλ. 

ΠΔΠ Σ-3: 
Καιαζάο 

Πεξηιακβάλεη ηελ παξαιία θαη ηελ βξαρψδε δψλε ζην ζχλνιν ηνπ 
φξκνπ Καιαζά, ηελ λεζίδα Καιαζά, ηνλ πξνζηαηεπφκελν πγξφηνπν 
«εθβνιή Καιαζνξέκαηνο» (Y434KRI187, ΦΔΚ 229/ΑΑΠ/.2012), ην 
Καιαζφξεκα θαη ην θαξάγγη λφηηα ησλ Υσξαθαθίσλ. 

Απαγνξεχεηαη ε δφκεζε θαη ε νπνηαδήπνηε αιινίσζε ηνπ θπζηθνχ 
πεξηβάιινληνο.  
Δπηηξέπεηαη ε ζπληήξεζε – βειηίσζε ησλ εληφο ηεο ΠΔΠ Σ-3 
ηκεκάησλ ησλ νδηθψλ αμφλσλ  Καιαζάο – Υσξαθάθηα θαη Καιαζάο 
– Κακπάλη.  
Δπηηξέπνληαη κε κφληκεο θαηαζθεπέο γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ 
ινπνκέλσλ. 

ΠΔΠ Σ-4: 
Λεηβάδηα  θαη 
παξαιία 
Σεξζαλά 

Βχζηζκα εδάθνπο ην νπνίν εκθαλίδεη θίλδπλν πιεκκπξηθψλ 
θαηλνκέλσλ θαη ιεηηνπξγεί  σο κεζνγεηαθφ επνρηαθφ ηέικα. Ζ ΠΔΠ Σ-
4 πεξηιακβάλεη ηελ παξαιία θαη ηελ βξαρψδε δψλε ηνπ φξκνπ 
Σεξζαλά. 

Απαγνξεχεηαη ε επίρσζε θαη γεληθφηεξα ε αιινίσζε ηνπ θπζηθνχ 
εδάθνπο θαη ηεο εηζξνήο ησλ πδάησλ.  
Απαγνξεχεηαη ε δφκεζε.  
Δπηηξέπεηαη ε ζπληήξεζε θαη επηζθεπή πθηζηάκελσλ θηηζκάησλ θαη 
ε επέθηαζε έσο 30% ηεο επηθάλεηαο ησλ γηα ιεηηνπξγηθνχο ιφγνπο. 
Δπηηξέπεηαη ε ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ηεο πξνβιήηαο θαη ηνπ 
θεξπγκέλνπ δηαηεξεηένπ Μηθξνχ Νεσξίνπ Σεξζαλά (ΦΔΚ 
361/Β/1993). 

Δπηηξέπνληαη κε κφληκεο θαηαζθεπέο γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ 
ινπνκέλσλ. 

ΠΔΠ Σ-5: Λίκλε 
Σεξζαλά 

Πεξηιακβάλεη ηνλ πξνζηαηεπφκελν πγξφηνπν «Λίκλε Σεξζαλά» 
(Y434KRI184, ΦΔΚ 229/ΑΑΠ/2012) θαη ηα πξαλή ηνπ βπζίζκαηνο 
πεξηκεηξηθά ηνπ πγξνηφπνπ. 

Απαγνξεχεηαη ε δφκεζε θαη ε νπνηαδήπνηε αιινίσζε ηνπ θπζηθνχ 
πεξηβάιινληνο. 
Δπηβάιιεηαη ε πξνζηαζία ηεο θπζηθήο βιάζηεζεο.  
Δπηηξέπεηαη ε ζπληήξεζε θαη επηζθεπή πθηζηάκελσλ θηηζκάησλ θαη 
ε επέθηαζε έσο 30% ηεο επηθάλεηαο ησλ γηα ιεηηνπξγηθνχο ιφγνπο. 
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ΚΧΓΗΚΟ - 

ΟΝΟΜΑΗΑ 
ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΜΔΣΡΑ ΠΡΟΣΑΗΑ 

ΠΔΠ Σ-6: 
ηαπξφο - 
Βάξδηεο 

Πεξηιακβάλεη ηελ παξαιία ηαπξνχ δπηηθά ηνπ αξραηνινγηθνχ ρψξνπ, 
ηνλ  αξραηνινγ. ρψξν (πξνζσξηλή νξηνζέηεζε ΦΔΚ 409/ΑΑΠ/2014), 
ηνλ πξνζηαηεπφκελν πγξφηνπν «ηαπξφο»  (Y434KRI182, ΦΔΚ 
229/ΑΑΠ/2012), ηελ αλαηνιηθή παξαιία, ηνλ φξκν Σξαρήιη θαη ηηο 
δπηηθέο θαη λφηηεο θιηηχεο ηνπ πςψκαηνο Βάξδηεο.  
Ζ εληφο ΠΔΠ Σ-6 πεξηνρή ηνπ πςψκαηνο Βάξδηεο πεξηιακβάλεη ην 
θεξπγκέλν ζπήιαην «Λεξά» (ΦΔΚ 175/Β/1966 & 166/Β/1967), ην 
νπνίν εκπίπηεη ζε δψλε πξνζσξηλήο νξηνζέηεζεο αξραηνινγηθνχ 
ρψξνπ (ΦΔΚ 103/ΑΑΠ/2017).   

Ζ ΠΔΠ Σ-6 νξηνζεηείηαη λφηηα - ΝΑ απφ ηελ ηζνυςή ησλ 100κ., ΝΑ ελ 
κέξεη απφ ην ξέκα Νεξφθακπνο, ΒΑ απφ θνξπθέο πςσκάησλ θαη απφ 
πδξνθξίηε ζηα ΒΑ ηνπ φξκνπ Σξαρήιη. 

Απαγνξεχεηαη ε δφκεζε θαη ε νπνηαδήπνηε αιινίσζε ηνπ θπζηθνχ 
πεξηβάιινληνο. 
ην χςσκα Βάξδηεο επηηξέπεηαη ε ζπληήξεζε ησλ κνλνπαηηψλ θαη ε 
δηακφξθσζε ζέζεσλ ζέαο θαη αλάπαπζεο, ζχκθσλα κε ηελ δαζηθή 
λνκνζεζία. 
ηελ παξαιηαθή δψλε απαγνξεχεηαη ε δηάλνημε δξφκσλ. 
Τθηζηάκελνη δξφκνη κεηαηξέπνληαη ζε πεδφδξνκνπο. 
Δπηηξέπεηαη ε ζπληήξεζε θαη επηζθεπή πθηζηάκελσλ θηηζκάησλ θαη 
ε επέθηαζε έσο 30% ηεο επηθάλεηαο ησλ γηα ιεηηνπξγηθνχο ιφγνπο. 
Δπηηξέπνληαη κε κφληκεο θαηαζθεπέο γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ 
ινπνκέλσλ. 

ΠΔΠ Σ-7: 
Τςψκαηα 
βφξεηαο 
αθηνγξακκήο 

Πεξηιακβάλεη ηα απφθξεκλα πςψκαηα ηεο βφξεηαο αθηνγξακκήο ηεο 
ρεξζνλήζνπ Αθξσηεξίνπ, απφ ηηο Βάξδηεο δπηηθά έσο ηελ έθηαζε ησλ 
ζηξαηησηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ αλαηνιηθά. Πξφθεηηαη γηα γξακκηθή 
δψλε, ε νπνία εθηείλεηαη απφ ηελ αθηνγξακκή έσο ηελ πςνκεηξηθή 
ησλ 220κ., πιάηνπο θπκαηλφκελνπ απφ 180 – 1.200κ. , κε ηνπηθή 
δηεχξπλζε γηα λα πεξηιάβεη ην κνλνπάηη απφ ην ζπήιαην 
Αξθνπδηψηηζζαο πξνο ηελ Η.Μ. Γνπβεξλέηνπ.  Βξίζθεηαη κέζα ζην 
ΚΑΕ.  

Πεξηιακβάλεη ηα θεξπγκέλα ζπήιαηα Νεξνζπειηά,  Αρπξφζπειηνο 
θαη   Αγ. Ησάλλε Δξεκίηε ζην Καζνιηθφ Γνπβεξλέηνπ (ΦΔΚ 
527/Β/1967) θαη  ην θεξπγκέλν ζπήιαην Αξθνπδηψηηζζαο (ΦΔΚ 
168/Β/1967), ηα νπνία εκπίπηνπλ ζε δψλε πξνζσξηλήο νξηνζέηεζεο 
αξραηνινγηθνχ ρψξνπ (ΦΔΚ 103/ΑΑΠ/2017).  

Πεξηιακβάλεη επίζεο ην ξέκα Καζνιηθνχ, ην θαξάγγη ηνπ Αγίνπ θαη 
ηελ Η. Μνλή Καζνιηθνχ. 

Απαγνξεχεηαη ε δφκεζε θαη ε νπνηαδήπνηε αιινίσζε ηνπ θπζηθνχ 
πεξηβάιινληνο. 
Δπηηξέπεηαη ε ζπληήξεζε ησλ κνλνπαηηψλ θαη ε δηακφξθσζε 
ζέζεσλ ζέαο θαη αλάπαπζεο, ζχκθσλα κε ηελ δαζηθή λνκνζεζία. 
Δπηηξέπεηαη ε ζπληήξεζε θαη επηζθεπή πθηζηάκελσλ θηηζκάησλ θαη 
ε επέθηαζε έσο 30% ηεο επηθάλεηαο ησλ γηα ιεηηνπξγηθνχο ιφγνπο. 

ΠΔΠ Σ-8: 
Τςψκαηα 
αθηνγξακκήο 
θαηάληε 
ζηξαηησηηθήο 
δψλεο 

Πεξηιακβάλεη ηα πςψκαηα ηεο αθηνγξακκήο θαηάληε ηεο  έθηαζεο 
ησλ ζηξαηησηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ. Πξφθεηηαη γηα γξακκηθή δψλε, ε 
νπνία εθηείλεηαη έσο ηελ πςνκεηξηθή ησλ 20κ., κέζνπ πιάηνπο 40κ. 

Απαγνξεχεηαη ε δφκεζε θαη ε νπνηαδήπνηε αιινίσζε ηνπ θπζηθνχ 
πεξηβάιινληνο. 
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ΟΝΟΜΑΗΑ 
ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΜΔΣΡΑ ΠΡΟΣΑΗΑ 

ΠΔΠ Σ-9: 
Τςψκαηα 
αλαηνιηθήο 
αθηνγξακκήο, 
ετηάλ Ληκάληα 
θαη 
Κνπξνππεηφο 

Πεξηιακβάλεη ηα απφθξεκλα πςψκαηα ηεο αλαηνιηθήο αθηνγξακκήο 
ηεο ρεξζνλήζνπ Αθξσηεξίνπ, απφ ηελ έθηαζε ησλ ζηξαηησηηθψλ 
εγθαηαζηάζεσλ βφξεηα έσο ηηο εγθαηαζηάζεηο δηαρείξηζεο 
απνξξηκκάησλ ζηελ Κνξαθηά λφηηα. Πξφθεηηαη γηα γξακκηθή δψλε, ε 
νπνία εθηείλεηαη απφ ηελ αθηνγξακκή έσο ηελ πςνκεηξηθή ησλ 120κ. 
ζην ηκήκα απφ ζηξαη. εγθαηαζηάζεηο έσο ετηάλ Ληκάληα θαη έσο ηελ 
πςνκεηξηθή ησλ 80 κ. απφ ετηάλ Ληκάληα έσο Κνπξνππεηφ. Σν 
πιάηνο ηεο δψλεο θπκαίλεηαη απφ 100 – 550κ. 

Πεξηιακβάλεη ηα ετηάλ Ληκάληα θαη  ηελ ραξάδξα Κνπξνππεηνχ.  

Απαγνξεχεηαη ε δφκεζε θαη ε νπνηαδήπνηε αιινίσζε ηνπ θπζηθνχ 
πεξηβάιινληνο. 
Δπηηξέπεηαη ε ζπληήξεζε ησλ κνλνπαηηψλ θαη ε δηακφξθσζε 
ζέζεσλ ζέαο θαη αλάπαπζεο, ζχκθσλα κε ηελ δαζηθή λνκνζεζία. 
Απαγνξεχεηαη ε δηάλνημε λέσλ νδηθψλ αμφλσλ. Δπηηξέπεηαη ε 
ζπληήξεζε ησλ πθηζηάκελσλ νδηθψλ αμφλσλ θαη νη εξγαζίεο 
δηακφξθσζεο ππαίζξηνπ ρψξνπ ζηάζκεπζεο ζηελ απφιεμε ηνπ 
δξφκνπ πξνο ετηάλ Ληκάληα, κεηά απφ έγθξηζε ησλ αξκνδίσλ 
Τπεξεζηψλ.  
Δπηηξέπνληα ηα έξγα απνθαηάζηαζεο ηεο ραξάδξαο Κνπξνππεηνχ, 
κεηά απφ έγθξηζε ησλ αξκνδίσλ Τπεξεζηψλ. 
Δπηηξέπεηαη ε ζπληήξεζε θαη επηζθεπή πθηζηάκελσλ θηηζκάησλ θαη 
ε επέθηαζε έσο 30% ηεο επηθάλεηαο ησλ γηα ιεηηνπξγηθνχο ιφγνπο. 

ΠΔΠ Σ-10: 
Πεξβνιίηζα 

Πεξηιακβάλεη ηελ πεξηνρή Πεξβνιίηζαο, ηνλ νκψλπκν φξκν θαη ηνλ 
φξκν Αγίνπ Νηθνιάνπ λφηηα.  

ην λφηην ηκήκα ηεο ΠΔΠ Σ-10 εκπίπηεη ηκήκα ηνπ αξραηνινγηθνχ ηνπ 
ξσκατθνχ πδξαγσγείνπ ζην Μαξάζη (πξνζσξηλή νξηνζέηεζε ΦΔΚ 
409/ΑΑΠ/2014).  

Δθηφο απφ ηηο απφθξεκλεο αθηέο, ε ΠΔΠ Σ-10 πεξηιακβάλεη ηελ 
έθηαζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ησλ παιαηψλ παηδηθψλ  θαηαζθελψζεσλ. 

ηηο απφθξεκλεο αθηέο θαηάληε ηεο ηζνυςνχο ησλ 120 κ. 
απαγνξεχεηαη ε δφκεζε θαη ε νπνηαδήπνηε αιινίσζε ηνπ θπζηθνχ 
πεξηβάιινληνο. Δπηηξέπεηαη ε ζπληήξεζε ησλ κνλνπαηηψλ θαη ε 
δηακφξθσζε ζέζεσλ ζέαο θαη αλάπαπζεο, ζχκθσλα κε ηελ δαζηθή 
λνκνζεζία.  Δπηηξέπεηαη ε ζπληήξεζε θαη επηζθεπή πθηζηάκελσλ 
θηηζκάησλ θαη ε επέθηαζε έσο 30% ηεο επηθάλεηαο ησλ γηα 
ιεηηνπξγηθνχο ιφγνπο. 

ην ππφινηπν ηεο έθηαζεο, ε νπνία ηαπηίδεηαη κε ηνλ ρψξν ησλ 
παιαηψλ θαηαζθελψζεσλ θαη ελδείθλπηαη ιφγσ ηνπ ηδηαίηεξνπ 
θπζηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ηεο ηζηνξηθήο κλήκεο, επηηξέπεηαη ε 
επηζθεπή θαη επέθηαζε ησλ πθηζηάκελσλ θηηξίσλ, θαζψο θαη ε 
αλέγεξζε λέσλ θηηξίσλ γηα δεκηνπξγία ρψξσλ πεξηβαιινληηθήο 
εθπαίδεπζεο θαη θαηαζθελψζεσλ.  

ην ηκήκα ηεο ΠΔΠ αξραηνινγηθνχ ρψξνπ πδξαγσγείνπ πνπ 
εκπίπηεη ζηελ ΠΔΠ Σ-10 ηζρχνπλ αζξνηζηηθά νη πεξηνξηζκνί. 
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ΠΔΠ Σ-11: 
Μαξάζη 

Πεξηιακβάλεη ηελ παξαιηαθή δψλε Μαξαζίνπ  θαη ηελ λήζν 
Παιαηνζνχδα.  

Απαγνξεχεηαη ε δφκεζε θαη ε νπνηαδήπνηε αιινίσζε ηνπ θπζηθνχ 
πεξηβάιινληνο. 
Δπηηξέπεηαη ε επηζθεπή θαη ζπληήξεζε ηνπ πθηζηάκελνπ νδηθνχ 
δηθηχνπ θαη ησλ ιηκεληθψλ έξγσλ.  
Δπηηξέπεηαη ε ζπληήξεζε θαη επηζθεπή πθηζηάκελσλ θηηζκάησλ θαη 
ε επέθηαζε έσο 30% ηεο επηθάλεηαο ησλ γηα ιεηηνπξγηθνχο ιφγνπο. 
Δπηηξέπνληαη κε κφληκεο θαηαζθεπέο γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ 
ινπνκέλσλ. 

ΠΔΠ Σ-12: 
Λνπηξάθη 

Πεξηιακβάλεη ηελ παξαιηαθή δψλε Λνπηξαθίνπ ζε βάζνο 100 κ. απφ 
ηελ αθηνγξακκή, κε ηνπηθή δηεχξπλζε λφηηα γηα λα πεξηιάβεη ηε δψλε 
βιάζηεζεο. 

Απαγνξεχεηαη ε δφκεζε θαη ε νπνηαδήπνηε αιινίσζε ηνπ θπζηθνχ 
πεξηβάιινληνο. 
Δπηηξέπεηαη ε ζπληήξεζε θαη επηζθεπή πθηζηάκελσλ θηηζκάησλ θαη 
ε επέθηαζε έσο 30% ηεο επηθάλεηαο ησλ γηα ιεηηνπξγηθνχο ιφγνπο. 
Δπηηξέπνληαη κε κφληκεο θαηαζθεπέο γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ 
ινπνκέλσλ. 

ΠΔΠ Σ-13: 
Βφζσλαο 

Σν βχζηζκα ηνπ Βφζσλα έσο ηελ πςνκεηξηθή ησλ 90κ. πεξηκεηξηθά. 

Απαγνξεχεηαη ε απφζεζε πιηθψλ, νη εθζθαθέο, ε δηάλνημε νδψλ θαη 
γεληθά ε αιινίσζε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. 
Δπηηξέπεηαη ε ζπληήξεζε θαη επηζθεπή πθηζηάκελσλ θηηζκάησλ θαη 
ε επέθηαζε έσο 30% ηεο επηθάλεηαο ησλ γηα ρξήζε γεσξγηθή – 
θηελνηξνθηθή. 
Δπηηξέπεηαη ε άζθεζε παξαδνζηαθήο γεσξγίαο – θηελνηξνθίαο. 

ΠΔΠ Σ-14: 
Ύςσκα θιφθαο 

Σν χςσκα ηεο θιφθαο απφ ηελ πςνκεηξηθή ησλ 300κ. θαη άλσ 
δπηηθά, λφηηα θαη αλαηνιηθά. Βφξεηα εθηείλεηαη έσο ηα πθηζηάκελα 
ιαηνκεία. 

Πεξηιακβάλεη ην ζπήιαην «Κνπκαξφζπειηνο  πιεζίνλ νηθηζκνχ 
Υνξδάθη», ην νπνίν έρεη δψλε πξνζσξηλήο νξηνζέηεζεο 
αξραηνινγηθνχ ρψξνπ (ΦΔΚ 103/ΑΑΠ/2017). 

Δπηηξέπεηαη ε επηζθεπή θαη ζπληήξεζε ηνπ πθηζηάκελνπ νδηθνχ 
δηθηχνπ θαη ηνπ πάξθνπ θεξαηψλ ζηελ θνξπθή ηνπ πςψκαηνο. 
Απαγνξεχνληαη νη ινηπέο αιινηψζεηο ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ.  

Ζ έθηαζε ηεο ιαηνκηθήο πεξηνρήο (ΦΔΚ 32/Β/1995 θαη 338/Β/1995),  
ε νπνία εκπίπηεη ζηελ ΠΔΠ Σ-14,  ππφθεηηαη ζηνπο πεξηνξηζκνχο 
ηεο ΠΔΠ Σ-14. 

Πεγή: Δπεμεξγαζία νκάδαο κειέηεο 

 



ΜΔΛΔΣΖ ΓΠ ΓΖΜΟΤ ΑΚΡΧΣΖΡΗΟΤ 
(ΝΤΝ ΓΔ ΑΚΡΧΣΖΡΗΟΤ ΓΖΜΟΤ ΥΑΝΗΧΝ)        
                    Β1 ΣΑΓΗΟ 

 

 

ΤΜΠΡΑΞΖ ΜΔΛΔΣΖΣΧΝ:           
Η. ΜΔΛΑΚΖ– Σ. ΣΑΚΗΡΖ – Κ. ΓΑΚΑΛΑΚΖ– Ν. ΣΑΠΠΑ – Η. ΑΡΝΔΛΛΟ 

     - 69 - 

Π.2.3.1.3 - ΠεξηνρΫο Δηδηθάο Πξνζηαζέαο ΑλαδαζσηΫσλ ΔθηΪζεσλ (ΠΔΠ-ΑΝ) 

Απφ ηελ Γ/λζε Γαζψλ Υαλίσλ έρνπλ εθδνζεί ζεηξά απνθάζεσλ πνπ αθνξνχλ ζε 

θεξχμεηο εθηάζεσλ σο αλαδαζσηέεο ζηελ πεξηνρή ηεο ΓΔ Αθξσηεξίνπ.  Οη πεξηζζφηεξεο 

θεξχμεηο αθνξνχλ ζε αλαδαζψζεηο εθηάζεσλ ησλ νπνίσλ ε βιάζηεζε θαηαζηξάθεθε γηα 

δηάθνξνπο ιφγνπο (ππξθαγηά, παξάλνκε εθρέξζσζε θ.ά).  

Οη αλαδαζσηέεο εθηάζεηο ραξαθηεξίδνληαη σο Πεξηνρή Δδηθήο Πξνζηαζίαο (ΠΔΠ-ΑΝ) θαη 

παξαηίζεληαη ζηνλ πίλαθα Π.2-6. 

Πέλαθαο Π.2-6: ΠΔΠ ΑλαδαζσηΫσλ εθηΪζεσλ (ΠΔΠ-ΑΝ) ΓΔ Αθξσηεξένπ  

Α/Α 
Αξ. Πξση. 

Απόθαζεο 
ΘΔΖ ΔΚΣΑΖ (κ

2
) ΦΔΚ 

1 6614/30-12-08 Καζηαλά 2.365 54/Γ/17-2-09 

2 5424/8-8-07 Λαγθαδάθη - Υσξαθάθηα 3.708 447/Γ/14-9-07 

3 8452/6-12-07 Αξγνπιηδέο 65.512 14/Γ/18-1-08 

4 5598/21-8-07 Καςαιάθηα-Υνξδάθη 86.787 420/Γ/5-9-07 

5 3251/22-5-07 Πιαηχ-Πηζάξη 3.034 266/Γ/19-6-07 

6 8452/6-12-07 Αξγνπιηδέο 65.512 14/Γ/18-1-08 

7 151/12-1-06 Καθά Ρπάθηα-Υσξαθάθηα 4.220 175/Γ/3-3-06 

8 6469/6-12-06 
Ξεξφθακπνο, λφηηα  

Καηαζθήλσζεο Σζηθηκπνχκ 

1.600 
2/Γ/15-1-07 

9 7030/6-12-06 Καθά Ρπάθηα - Υσξαθάθηα 4.140 2/Γ/15-1-07 

10 6466/1-11-06 Κακπάλη-Αθξσηεξίνπ 300  

11 5814/4-7-07 Αγξνπιηδνθέθαιν-Κνπλνππηδηαλά 13.743 386/Γ/24-8-07 

12 7229/28-11-06 Μνπδνπξά -Αθξσηεξίνπ 700  

13 3843/19-7-05 Κεξαηφιαθνο-Υσξαθάθηα 2.250 + 1.210 909/ Γ/1-9-05 

14 1616/13-7-05 Ρνπθνχλνο-Κνξαθηέο 607 892/Γ/26-8-05 

15 6295/6-10-03 Καιαζάο 1.276 1248/Γ/24-11-03 

16 449/13-2-98 Πεξβνιίηζα-Μνπδνπξάο 19.200 215/Γ/3-4-98 

17 1700/29-3-00 Κακίληα-Πηζάξη 7.680 304/Γ/30-5-00 

18 1772/23-5-94 Σεξζαλάο-Υσξαθάθηα 2.500 605/Γ/21-6-94 

19 1418/11-4-97 Αλεκφκπινη- Καζηαλά Αξσλίνπ 200.000 397/Γ/ 20-5-97 

20 4814/22-9-97 Δθηάζηνκν-Κνπλνππηδηαλά 1.500 1079/Γ/12-12-97 

21 2797/13-7-92 Λνπηξάθη-ηέξλεο 4.982 970/Γ/25-9-92 

22 3532/4-9-98 Υνξδάθη - Μνπδνπξάο 120.000 824/Γ/20-10-98 

23 

4098/30-8-90 & 

επαλαθήξ. 

3707/7-9-92  

Κνξαθηέο-Κνπλνππηδηαλψλ 37.900  

24 1263/29-3-89 Πχξγνο - Μαξάζη 150.880 247Γ/ /274-89 

25 2914/9-7-85 Ππξνιίθηα-Κνπλνππηδηαλά 1.837 515/Γ/24-9-85 

26 2918/9-7-85 Άγηνο Παχινο-Υσξαθάθηα 1.287 515/Γ/24-9-85 

27 2920/9-7-85 Αγία Σξηάδα-Μνπδνπξάο 1.430 515/Γ/24-9-85 
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Α/Α 
Αξ. Πξση. 

Απόθαζεο 
ΘΔΖ ΔΚΣΑΖ (κ

2
) ΦΔΚ 

28 2916/9-7-85 Παδηλφο  812 515/Γ/24-9-85 

29 2908/8-10-80 Γεμακελή – Μαξάζη ηεξλψλ 2.257.400 652/Γ/18 -11-80 

30 6178/20-9-02 

Γεμακελή – Μαξάζη ηεξλψλ  

(ΑΡΖ ΑΝΑΓΑΧΖ ζε ηκήκα 

ηεο απνθ. 2908/8-10-80) 

6.933+ +5.762 994/Γ/14-11-02 

31 5421/8-8-07 Κακέλν Αιψλη - Υνξδάθη 2.687 410/Γ/ 31-8-07 

32 5598/10-8-07 Καςαιάθηα - Υνξδάθη 86.787 420/Γ/5 -9- 07 

33 3449/06/10-8-07 Κέξακνο - Κακπάλη 3.163 419/Γ/5-9-07 

34 3426/ 19-7-05 Αζχξκαηνο-Μφληε Βάξδηα 1.271 909 /Γ/1-9-05 

35 299/25-1-84 ηαπξφο-Κνπλνππηδηαλά 600 252/Γ/2-4-84 

36 300/25-1-84 Γαξέινπ-Αξγνπιηδέο 8.600 255/Γ/3-4-84 

37 301/25-1-84 Κακπάλη 1.350 252/Γ/2-4-84 

38 302/25-1-84 Νεξφθακπνο-Υσξαθάθηα 3.425 252/Γ/2-4-84 

39 553/15-2-84 Μαραηξίδα Σεξζαλά-Υσξαθάθηα 4.050 255/Γ/3-4-84 

40 554/15-2-84 Μαραηξίδα Σεξζαλά-Υσξαθάθηα 1.050 175/Γ/6-3-84 

41 555/15-2-84 Υσξαθάθηα 1.125 175/Γ/6-3-84 

42 556/15-2-84 Μαραηξίδα Σεξζαλά-Υσξαθάθηα 4.300 175/Γ/6-3-84 

43 557/15-2-84 Σεξζαλάο-Υσξαθάθηα 8.970 175/Γ/6-3-84 

44 558/15-2-84 Σεξζαλάο-Υσξαθάθηα 2.325 175/Γ/6-3-84 

45 559/15-2-84 Καιαζάο-Κνπλνππηδηαλά 8.500 175/Γ/6-3-84 

46 560/15-2-84 Κνξαθηέο 1.200 175/Γ/6-3-84 

47 704/28-2-84 Αγία Σξηάδα - Κνπλνππηδηαλά 3.550 192/Γ/16-3-84 

48 706/28-2-84 Ξαλζνπιηαλά-ηέξλεο 4.670 192/Γ/16-3-84 

49 303/25-1-84 Νεξφθακπνο-Υσξαθάθηα 2.800 252/Γ/2-4-84 

50 773/29-2-88 Υνξδάθη 90  

51 2709/14-6-89 Άγηνο Μαηζαίνο 16.000 456/Γ/30-6-89 

52 1263/29-3-89 Πχξγνο –Μαξάζη ηεξλψλ 150.880 247/Γ/27-4-89 

53 3236/17-7-89 Αγηνο Μαηζαίνο 
20.000 δάζνο-

65.000 δαζηθή 
479/Γ/7-8-89 

54 549/15-2-95 Άγηνο Μαηζαίνο 1.333  

55 4099/6-10-89 Άγηνο Μαηζαίνο 1.212  

56 3702/18-6-02 Άγηνο Μαηζαίνο (Αζχξκαηνο) 11.000 724/Γ/26-8-02 

57 3736/6-7-10 Αζχξκαηνο-Αγ. Μαηζαίνο 
7.195 Αλάθιεζε 

ηεο 3702/18-6-02 
 

58 5570/14-9-05 Γθαιαγθάδν-Παδηλφο 110.500 1113/Γ/14-10-05 

Πεγή: Γ/λζε Γαζψλ Υαλίσλ. Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ & ζπκπιήξσζε ησλ ΦΔΚ απφ ηελ νκάδα κειέηεο. 

ηνλ ράξηε Π2, θιηκ. 1:25.000), ιφγσ ηεο θιίκαθάο ηνπ, ζεκεηψλνληαη κφλν νη 

αλαδαζσηέεο εθηάζεηο πνπ ππεξβαίλνπλ ηα 15 ζηξεκκ. 
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Οη αλαδαζσηέεο εθηάζεηο δηέπνληαη απφ ηνπο πεξηνξηζκνχο ηνπ Ν. 998/79 (ΦΔΚ 

289/Α/79) φπσο κεηαγελέζηεξα ηξνπνπνηήζεθε . 

Π.2.3.2 - ΠεξηνρΫο Δηδηθάο Πξνζηαζέαο  Αξραηνινγηθώλ Υώξσλ (ΠΔΠ-ΑΥ) 

Π.2.3.2.1 - ΓεληθΪ 

ηελ πεξηνρή κειέηεο ππάξρνπλ πνιιά ζξεζθεπηηθά ζπγθξνηήκαηα (κνλαζηήξηα – 

κεηφρηα), αξραηνινγηθνί ρψξνη (ρεξζαίνη θαη ελάιηνη), ζπήιαηα κε αξραηνινγηθφ 

ελδηαθέξνλ, θαζψο θαη θηίξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ηνπηθήο αξρηηεθηνληθήο.  

Ο θαζνξηζκφο Πεξηνρψλ Δηδηθήο Πξνζηαζίαο (ΠΔΠ-ΑΥ) ζηφρν έρεη ηελ πξνζηαζία ηεο 

πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ηεο πεξηνρήο κειέηεο. 

Οη ΠΔΠ-ΑΥ πεξηιακβάλνπλ: 

Α. Αξραηνινγηθνχο ρψξνπο (θεξπγκέλνπο θαη κε),  

Β. Βπδαληηλά θαη λεψηεξα κλεκεία (θεξπγκέλα θαη κε),  

Γ. πήιαηα. 

Π.2.3.2.2 - Αξραηνινγηθνέ ρώξνη 

Πξφθεηηαη γηα πξντζηνξηθά θαη θιαζζηθά κλεκεία, κε θνξέα πξνζηαζίαο ηελ (πξψελ) ΚΔ΄ 

ΔΚΠΑ. Γηαθξίλνληαη ζε: 

Α1.  Κεξπγκέλνπο αξραηνινγηθνχο ρψξνπο κε δψλεο πξνζηαζίαο 

Α2. Κεξπγκέλνπο αξραηνινγηθνχο ρψξνπο κε ΦΔΚ πξνζσξηλήο νξηνζέηεζεο 

Α3.  Με θεξπγκέλνπο αξραηνινγηθνχο ρψξνπο κε πξφηαζε πξνζσξηλήο νξηνζέηεζεο 

Α4.  Λνηπνχο αξραηνινγηθνχο ρψξνπο ρσξίο νξηνζέηεζε  

Α1.  ΚΖΡΤΓΜΔΝΟΗ ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΚΟΗ ΥΧΡΟΗ ΜΔ ΕΧΝΔ ΠΡΟΣΑΗΑ 

Δίλαη νη εμήο: 

Α1.1 - Αξραηνινγηθόο ρώξνο ζην ΜαξΪζη 

Παξαζαιάζζηα θηηξηαθή εγθαηάζηαζε ηεο ξσκαηνθξαηίαο (1νο – 2νο αη. κ. Υ.). 

Πξνζηαηεχνληαη ηα «εξείπηα ηεο κηλσηθήο πφιεο Μηλψα εηο ζέζηλ Λίκλε παξά ηνλ νηθηζκφ 

Μαξάζη» θαη νη ζέζεηο «Μαξαζφζπειηνο», «Λίκλε» θαη «Υσζηή Παλαγηά». Έρνπλ 

νξηνζεηεζεί Εψλεο Πξνζηαζίαο Α θαη Β θαη έρνπλ θαζνξηζηεί νη επηηξεπφκελεο ρξήζεηο γεο 

ζηε δψλε Α (ΤΑ ΤΠΠΟ/ΑΡΥ/Α1/Φ25/5545/261/1-2-96, ΦΔΚ 105/Β/1996).   

Η. Ζ Εώλε Α, απνιχηνπ πξνζηαζίαο, αδφκεηε, απνηειείηαη απφ ηα ηκήκαηα Α1 (ζέζε 

«Λίκλε»), Α2 (πεξηνρή «Μαξαζφζπειηνπ» θαη Α3 (πεξηνρή «Υσζηήο Παλαγηάο»).  
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ηελ δψλε Α θαζνξίδνληαη νη εμήο ρξήζεηο γεο: 

Απαγνξεχνληαη νπνηαδήπνηε ηερλεηή ή θπζηθή αιινίσζε ηνπ εδάθνπο, ε δφκεζε, θαζψο 

θαη νπνηαδήπνηε θαηαζθεπή (π.ρ. απνζήθεο, ζεξκνθήπηα θ.ι.π.) γηα ηελ νπνία απαηηείηαη 

ή δελ απαηηείηαη άδεηα ηεο αξκφδηαο πνιενδνκηθήο αξρήο. ηε Εψλε Α, ε νπνία ζα 

δηαηεξήζεη ηελ γεσξγνθηελνηξνθηθή ρξήζε, επηηξέπνληαη κφλνλ νη αλνηρηέο, κε αβαζή 

άξνζε θαιιηέξγεηεο θαη ηα απιά (κε δίθηπν) επηθαλεηαθά έξγα άξδεπζεο, κε ηνλ φξν φηη ζα 

εθηεινχληαη ζε κηθξφ βάζνο, θαζψο θαη ε βνζθή. Οη πξναλαθεξφκελεο δξαζηεξηφηεηεο 

επηηξέπνληαη κφλνλ εθφζνλ έρνπλ ηελ πξνεγνχκελε έγθξηζε θαη επίβιεςε ηεο ΚΔ' ΔΠΚΑ. 

ΗΗ. Ζ ΕΧΝΖ Β, δνκήζηκε ππφ φξνπο θαη πεξηνξηζκνχο, απνηειείηαη απφ ηα ηκήκαηα Β1 θαη 

Β2. Σν ηκήκα Β1 πεξηβάιιεη ηελ δψλε Α1, εθηεηλφκελν έσο ηελ δψλε Α2. Σν ηκήκα Β2 

πεξηβάιιεη ηελ δψλε Α3.  

ηε Εψλε Β εθθξεκεί ν θαζνξηζκφο ξπζκίζεσλ σο πξνο ηνπο φξνπο δφκεζεο θαη ηηο 

ρξήζεηο γεο. Θα δηαηππσζνχλ ζε ππφ έθδνζε Απφθαζή ηεο ΚΔ' ΔΠΚΑ θαη ζα 

ζεζκνζεηεζνχλ κε εηδηθφ ΠΓ πνπ ζα πξνσζεζεί απφ ηνπο δχν ζπλαξκφδηνπο Τπνπξγνχο 

Πνιηηηζκνχ θαη ΤΠΔΚΑ. 

Γηα ηελ δψλε Β ηεο ΠΔΠ (ΑΥ) Μαξαζίνπ, θαη κέρξη ηελ έθδνζε ηεο πξνβιεπφκελεο ΚΤΑ 

πξνηείλεηαη λα ηζρχζνπλ ηα αθφινπζα κέηξα πξνζηαζίαο:  

 Δπηηξέπεηαη ε γεσξγηθή ρξήζε (αλνηθηέο θαιιηέξγεηεο, αληιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο, 

δεμακελέο θαη βνζθή) θαζψο θαη ε αλέγεξζε θαηνηθηψλ, γεσξγηθψλ απνζεθψλ, 

παξαδνζηαθψλ θαθελείσλ θαη εζηηαηνξίσλ, ελνηθηαδνκέλσλ δσκαηίσλ θαη ε 

δεκηνπξγία ρψξσλ ζηάζκεπζεο.  

 Καηψηαην φξην θαηάηκεζεο νξίδνληαη ηα ηέζζεξα ζηξεκ. Μέγηζηε επηηξεπφκελε 

δφκεζε νξίδεηαη ζε 150 η.κ. Μέγηζην επηηξεπφκελν χςνο νξίδνληαη ηα 3,5 κ., κε 

πξνζκεηξνχκελνπ ηνπ χςνπο ηεο ζηέγεο (ην νπνίν δελ δχλαηαη λα ππεξβαίλεη ην 

1,50 κ.), κε δπλαηφηεηα θαηαζθεπήο ππνγείνπ.  

 Ζ κνξθή ησλ θηηξίσλ θαη ε νγθνπιαζηηθή ηνπο δηακφξθσζε ζα πξέπεη λα 

πξνζαξκφδνληαη ζηελ αληίιεςε θαη ηηο θαηεπζχλζεηο ηεο παξαδνζηαθήο θξεηηθήο 

αξρηηεθηνληθήο. 

Οη πξναλαθεξφκελεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηα έξγα ζηε δψλε Β ζα πξέπεη λα έρνπλ ηελ 

πξνεγνχκελε έγθξηζε θαη επίβιεςε ησλ αξκνδίσλ Τπεξεζηψλ ηνπ ΤΠΠΟ. πγθεθξηκέλα 

ν έιεγρνο ησλ εθζθαθψλ θαη ν κνξθνινγηθφο έιεγρνο ησλ λέσλ νηθνδνκψλ λα αζθείηαη 

απφ ηελ ΚΔ΄ ΔΚΠΑ.  
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Α1.2 -  Αξραηνινγηθόο ρώξνο ζην ιόθν ΑκπγδαινθεθΪιη, ΝΓ ηνπ νηθηζκνύ ηεξλώλ 

Λφθνο ΝΓ ηνπ νηθηζκνχ ηεξλψλ, ζηνλ νπνίν αλαζθάθεθε αγξνηθία ηεο Τζηεξνκηλσηθήο 

ΗΗΗ Β πεξηφδνπ (1300 – 1200 π. Υ.). ηα πξαλή ηνπ ιφθνπ απαληά δηάζπαξηε κηλσηθή 

θεξακηθή. 

Θεζκνζεηήζεθε αδφκεηε Εψλε Α, πξνζηαζίαο ηνπ αξραηνινγηθνχ ρψξνπ, ε πεξηνρή ηεο 

θνξπθήο ηνπ ιφθνπ (ΤΑ ΤΠΠΟ/ΑΡΥ/Α1/Φ25/47661/2489/22-10-91, ΦΔΚ 939/Β/1991). 

ηε Εψλε Α απαγνξεχνληαη νπνηαδήπνηε αιινίσζε ηνπ εδάθνπο, ε δφκεζε, θαζψο θαη 

νπνηαδήπνηε θαηαζθεπή (π.ρ. ζεξκνθήπηα, απνζήθεο θ.ιπ.), γηα ηελ νπνία απαηηείηαη ή 

δελ απαηηείηαη άδεηα αξκφδηαο πνιενδνκηθήο αξρήο. Δπηηξέπνληαη κφλν νη αλνηθηέο 

θαιιηέξγεηεο, κε αβαζή άξνζε, θαζψο θαη ηα απιά (κε δίθηπν) επηθαλεηαθά έξγα 

άξδεπζεο, εθφζνλ έρνπλ ηελ πξνεγνχκελε έγθξηζε θαη επίβιεςε ηεο ΚΔ' ΔΠΚΑ. 

Α2.  ΚΖΡΤΓΜΔΝΟΗ ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΚΟΗ ΥΧΡΟΗ ΜΔ ΦΔΚ ΠΡΟΧΡΗΝΖ ΟΡΗΟΘΔΣΖΖ 

ηα πιαίζηα ηνπ εθπνλνχκελνπ ΓΠ ηεο ΓΔ Αθξσηεξίνπ έγηλε πξνζσξηλή νξηνζέηεζε 

νξηζκέλσλ  αξραηνινγηθψλ ρψξσλ, κε ηηο:  

- ΤΑ ΤΠΠΟΑ/ΓΓΑΠΚ/ΓΗΠΚΑ/ ΣΠΑΥΜΑΔ/Φ52/ 295171/171268/18402/296/26-11-14, 

ΦΔΚ 409/ΑΑΠ/2014 θαη 

-  ΤΑ ΤΠΠΟΑ/ΓΓΑΠΚ/ΓΗΠΚΑ/ ΣΠΑΥΜΑΔ/Φ57/98982/60577/3084/1038/24-4-17, 

ΦΔΚ 103/ΑΑΠ/2017).  

Δθθξεκεί ε νξηζηηθή νξηνζέηεζε ησλ ρψξσλ θαη ζηε ζπλέρεηα ν θαζνξηζκφο ξπζκίζεσλ σο 

πξνο ηνπο φξνπο δφκεζεο θαη ηηο ρξήζεηο γεο ζηνπο ρψξνπο απηνχο. Μέρξη ηελ έθδνζε 

ηεο ΚΤΑ γηα ηνλ θαζνξηζκφ ξπζκίζεσλ σο πξνο ηνπο φξνπο δφκεζεο θαη ηηο ρξήζεηο γεο 

πξνηείλεηαη λα ηζρχζνπλ νη πεξηνξηζκνί ησλ ΠΔΠ-Σ (πίλαθαο Π.2-5), ΠΔΠΓ-ΑΝ (θεθ. 

Π.2.3.1.3)   θαη ΠΔΠΓ (θεθ. Π.2.4) ζηηο νπνίεο εκπίκπηνπλ νη αξραηνινγηθνί ρψξνη απφ ηηο 

ξπζκίζεηο ηνπ παξφληνο ΓΠ. ε πεξίπησζε δπλαηφηεηαο δφκεζεο, ν έιεγρνο ησλ 

εθζθαθψλ θαη ν κνξθνινγηθφο έιεγρνο ησλ λέσλ νηθνδνκψλ λα αζθείηαη απφ ηελ ΚΔ΄ 

ΔΚΠΑ.   

Πξφθεηηαη γηα ηνπο εμήο ρψξνπο: 

Α2.1 -  Αξραηνινγηθόο ρώξνο ζηε ζΫζε «Νεζέ», ζηνλ Άγην Ολνύθξην (ΦΔΚ 

409/ΑΑΠ/2014). Πεξηιακβάλεηαη κηλσηθή εγθαηάζηαζε ηεο Τζηεξνκηλσηθήο ΗΗΗ Β 

πεξηφδνπ θαη επηθαλεηαθά επξήκαηα. Δκπίπηεη εμ νινθιήξνπ ζηελ ΠΔΠ Σ-2 („Αγηνο 

Ολνχθξηνο). 

Α2.2 -  Αξραηνινγηθόο ρώξνο ηαπξνύ Αθξσηεξένπ (ΦΔΚ 409/ΑΑΠ/2014). 

Πεξηιακβάλεηαη εθηεηακέλν αξραίν ιαηνκείν αηνιηαλίηε. Δκπίπηεη εμ νινθιήξνπ 

ζηελ ΠΔΠ Σ-6 (ηαπξφο – Βάξδηεο). 
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Α2.3 -  Αξραηνινγηθόο ρώξνο ξσκατθνύ πδξαγσγεένπ ζην ΜαξΪζη (ΦΔΚ 

409/ΑΑΠ/2014). Πεξηιακβάλεηαη αξραίν πδξαγσγείν ηνπ 2νπ – 3νπ αη. Μ.Υ. 

Δκπίπηεη θαηά ην κείδνλ ηκήκα ζηελ ΠΔΠ-ΑΝ κε Α/Α 29 (Γεμακελή – Μαξάζη 

ηεξλψλ, ΦΔΚ 652/Γ/1980), ελ κέξεη ζηελ ΠΔΠ Σ-10 (Πεξβνιίηζα) θαη θαηά έλα 

κηθξφ ηκήκα ζηελ ΠΔΠΓ-Κ (Κηελνηξνθίαο). 

Α2.4 -  Αξραηνινγηθόο ρώξνο Ακπγδαινθεθαιένπ ηεξλώλ (ΦΔΚ 409/ΑΑΠ/2014) 

Πεξηιακβάλνληαη ηα αξρηηεθηνληθά θαηάινηπα εγθαηάζηαζεο ησλ κηλσηθψλ ρξφλσλ. 

Πεξηβάιιεη ηελ δψλε Α Ακπγδαινθεθαιίνπ. Δκπίπηεη ζηελ ΠΔΠΓ-ΠΑ (Πεξηαζηηθή). 

Α2.5 -  Αξραηνινγηθόο ρώξνο ζπειαέσλ Νεξόζπειηνπ, ΛεξΪο, ΥαπγηαξΫ, ΦνλΫ, 

Αγένπ Γεσξγένπ Απηδηώηε (ΦΔΚ 103/ΑΑΠ/2017) 

ηνλ αξραηνινγηθφ ρψξν πεξηιακβάλνληαη ηα θεξπγκέλα ζπήιαηα  Νεξφζπειηνο (ΦΔΚ 

527/Β/1967), Λεξά (ΦΔΚ 175/Β/1966 θαη ΦΔΚ 168/Β/1967), Αγίνπ Γεσξγίνπ Απηδηψηε 

(ΦΔΚ 527/Β/1967), ην ζπήιαην Υαπγηαξέο (κε θεξακηθή ησλ κηλσηθψλ θαη κεζαησληθψλ 

ρξφλσλ), ην ζπήιαην Φνλέο (κε θεξακηθή ησλ κηλσηθψλ, ειιεληζηηθψλ, ξσκατθψλ  θαη 

κεζαησληθψλ ρξφλσλ) θαζψο θαη ηα θαηάινηπα κεζαησληθνχ νηθηζκνχ.  

Δκπίπηεη θαηά ην κείδνλ ηκήκα ζηελ ΠΔΠ Σ-6 (ηαπξφο – Βάξδηεο), θαηά δε ην ππφινηπν 

ελ κέξεη ζηελ ΠΔΠ Σ-7 (πςψκαηα βφξεηαο αθηνγξακκήο) θαη ηκήκα ηνπ ζηελ ΠΔΠΓ-Κ 

(Κηελνηξνθίαο).  

Α2.6 -  Αξραηνινγηθόο ρώξνο Μνλώλ Κπξέαο ησλ ΑγγΫισλ θαη Καζνιηθνύ, Μεηνρένπ 

Αγένπ Αλησλένπ θαη ζπειαέσλ Αξθνπδόζπειηνπ, Αγένπ ΗσΪλλνπ Δξεκέηε, 

Αρπξόζπειηνπ (ΦΔΚ 103/ΑΑΠ/2017) 

ηνλ αξραηνινγηθφ ρψξν πεξηιακβάλνληαη ηα ζπήιαηα θεξπγκέλα Αγίνπ Ησάλλνπ Δξεκίηε 

(ΦΔΚ 527/Β/1967), Αρπξφζπειηνο (ΦΔΚ 527/Β/1967), Αξθνπδφζπειηνο ή Παλαγίαο 

Αξθνπδηψηηζζαο (ΦΔΚ 168/Β/1967)  θαη Σδνγάλε (ζην νπνίν έρεη εληνπηζηεί θεξακηθή ησλ 

ρξφλσλ ηεο Δλεηνθξαηίαο θαη ηεο Σνπξθνθξαηίαο).  

Δληφο  ησλ νξίσλ ηνπ αξραηνινγηθνχ ρψξνπ πεξηιακβάλνληαη θαη ηα αθφινπζα θεξπγκέλα 

κλεκεία (α) ε Μνλή Κπξίαο ησλ Αγγέισλ Γνπβεξλέηνπ (ΦΔΚ 29/Β/1948), (β) ε Μνλή 

Καζνιηθνχ ή Αγίνπ Ησάλλνπ ηνπ Δξεκίηε (ΦΔΚ 29/Β/1948), (γ) ην κεηφρη ηνπ Αγίνπ 

Αλησλίνπ (ΦΔΚ 180/Β/1982) θαζψο θαη (δ) λεψζνηθνο θαη ιαηνκείν ςακκίηε ησλ ελεηηθψλ 

ρξφλσλ.  

Δκπίπηεη ζηελ ΠΔΠ Σ-7 (πςψκαηα βφξεηαο αθηνγξακκήο) θαη ηκήκα ηνπ ζηελ ΠΔΠΓ-Κ 

(Κηελνηξνθίαο). 

Α2.7 -  Αξραηνινγηθόο ρώξνο ζπειαένπ Κνπκαξόζπειηνπ, πιεζίνλ Μνλήο Κπξίαο 

ησλ Αγγέισλ Γνπβεξλέηνπ (ΦΔΚ 103/ΑΑΠ/2017). ηνλ αξραηνινγηθφ ρψξν 

πεξηιακβάλεηαη ην θεξπγκέλν ζπήιαην Κνπκαξφζπειηνο (ΦΔΚ 175/Β/1966 θαη ΦΔΚ 

168/Β/1967). Δκπίπηεη ζηελ ΠΔΠΓ – Κ (Κηελνηξνθίαο). 
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Α2.8 -  Αξραηνινγηθόο ρώξνο ζπειαένπ Υξηζηνύ ην πιΪη πιεζίνλ νηθηζκνχ 

Καιφξνπκα (ΦΔΚ 103/ΑΑΠ/2017). ηνλ αξραηνινγηθφ ρψξν πεξηιακβάλεηαη ζπήιαην κε 

επξήκαηα απφ ηελ λενιηζηθή πεξίνδν έσο ηελ πεξίνδν ηεο Σνπξθνθξαηίαο. Δκπίπηεη ζηελ 

ΠΔΠΓ-Γ (Γεσξγίαο). 

Α2.9 -  Αξραηνινγηθόο ρώξνο ΝεξνζπειηΪο πιεζίνλ νηθηζκνχ Υνξδάθη (ΦΔΚ 

103/ΑΑΠ/2017). ηνλ αξραηνινγηθφ ρψξν πεξηιακβάλεηαη ζπήιαην κε επξήκαηα απφ ηνπο 

κηλσηθνχο έσο θαη ηνπο ελεηηθνχο ρξφλνπο. Δκπίπηεη ζηελ ΠΔΠΓ – Κ (Κηελνηξνθίαο).  

Α2.10 - Αξραηνινγηθόο ρώξνο Κνπκαξόζπειηνπ πιεζίνλ νηθηζκνχ Υνξδάθη. ηνλ 

αξραηνινγηθφ ρψξν πεξηιακβάλεηαη ζπήιαην κε επξήκαηα ηεο λενιηζηθήο, κηλσηθήο θαη 

βπδαληηθήο πεξηφδνπ. Δκπίπηεη ζηελ ΠΔΠ Σ-14 (Ύςσκα θιφθαο) 

Α2.11 - Αξραηνινγηθόο ρώξνο Καθόηξππαο θνληά ζην Μαξάζη. ηνλ αξραηνινγηθφ 

ρψξν πεξηιακβάλεηαη ζπήιαην κε επξήκαηα απφ ηνπο κηλσηθνχο θαη ηνπο βπδαληηλνχο  

ρξφλνπο.Δκπίπηεη ελ κέξεη ζηελ ΠΔΠ-ΑΝ κε Α/Α 29 (Γεμακελή – Μαξάζη ηεξλψλ, ΦΔΚ 

652/Γ/1980) θαη θαηά έλα ηκήκα ζηελ ΠΔΠΓ-Κ (Κηελνηξνθίαο). 

 

Α3.  ΜΖ ΚΖΡΤΓΜΔΝΟΗ ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΚΟΗ ΥΧΡΟΗ ΜΔ ΠΡΟΣΑΖ ΠΡΟΧΡΗΝΖ 

ΟΡΗΟΘΔΣΖΖ 

Δθηφο ησλ θεξπγκέλσλ αξραηνινγηθψλ ρψξσλ ησλ νπνίσλ ε πξνζσξηλή νξηνζέηεζε 

πεξηιακβάλεηαη ζηα ΦΔΚ 409/ΑΑΠ/2014 θαη 103/ΑΑΠ/2017, νη αξκφδηεο Δθνξείεο 

Αξραηνηήησλ, απέζηεηιαλ ζηελ νκάδα κειέηεο, ζηα πιαίζηα ζπιινγήο ζηνηρείσλ θαηά ην 

Α΄ ηάδην ηνπ ΓΠ, πξνηάζεηο πξνζσξηλήο νξηνζέηεζεο γηα ηνπο εμήο αξραηνινγηθνχο 

ρψξνπο: 

Α3.1 -  Αξραηνινγηθόο ρώξνο ζηε ζΫζε «θΪθα» ζην ΚακπΪλη.  

Πεξηιακβάλεηαη θηίξην ηεο ηεο Μεζνκηλσηθήο ΗΗΗ – Τζηεξνκηλσηθήο ΗΑ (1700 – 1500 π. Υ.) 

πεξηφδνπ. Ζ εγθαηάζηαζε πηζαλφλ απαξηηδφηαλ απφ δηάζπαξηα κεκνλσκέλα θηίζκαηα. 

Δληφο ηεο νξηνζεηεκέλεο πεξηνρήο ε ΚΔ΄ ΔΚΠΑ αζθεί έιεγρν ησλ εθζθαθηθψλ εξγαζηψλ 

(έγγξαθν ΚΔ΄ΔΚΠΑ, ΑΠ 513/19-4-12 θαη πξφηαζε νξηνζέηεζεο ζε ςεθηαθφ αξρείν). 

Μέρξη ην ΦΔΚ νξηνζέηεζεο ηνπ ρψξνπ θαη ηελ έθδνζε ηεο ΚΤΑ γηα ηνλ θαζνξηζκφ 

ξπζκίζεσλ σο πξνο ηνπο φξνπο δφκεζεο θαη ηηο ρξήζεηο γεο πξνηείλεηαη λα  ηζρχζνπλ  νη 

πξνηεηλφκελεο απφ ηελ παξνχζα κειέηε ξπζκίζεηο γηα ηελ ΠΔΠΓ-ΠΑ (Πεξηαζηηθή) ζηελ 

νπνία εκπίπηεη. ε πεξίπησζε δφκεζεο, ν έιεγρνο ησλ εθζθαθψλ θαη ν κνξθνινγηθφο 

έιεγρνο ησλ λέσλ νηθνδνκψλ λα αζθείηαη απφ ηελ ΚΔ΄ ΔΚΠΑ. 
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Α3.2 -  Αξραηνινγηθόο ρώξνο ζηε ζΫζε «Πέζσ ΑκπΫιηα» ά «Φξαρηό» εθηόο 

νηθηζκνύ Υσξαθαθέσλ  

Πεξηιακβάλεηαη θεξακηθή θαη νηθνδνκηθφ πιηθφ ηζηνξηθψλ ρξφλσλ, θαζψο θαη πηζαλέο 

ελδείμεηο αξραίνπ λεθξνηαθείνπ. Σν αθξηβέο είδνο ηεο εγθαηάζηαζεο δελ είλαη αθφκα 

γλσζηφ. Δληφο ηεο νξηνζεηεκέλεο πεξηνρήο ε ΚΔ΄ ΔΚΠΑ αζθεί έιεγρν ησλ εθζθαθηθψλ 

εξγαζηψλ (έγγξαθα ΚΔ΄ΔΚΠΑ, ΑΠ 513/19-4-12 θαη 3854/8-7-13 θαη πξφηαζε νξηνζέηεζεο 

ζε ςεθηαθφ αξρείν). 

Μέρξη ην ΦΔΚ νξηνζέηεζεο ηνπ ρψξνπ θαη ηελ έθδνζε ηεο ΚΤΑ γηα ηνλ θαζνξηζκφ 

ξπζκίζεσλ σο πξνο ηνπο φξνπο δφκεζεο θαη ηηο ρξήζεηο γεο πξνηείλεηαη λα  ηζρχζνπλ  νη 

πξνηεηλφκελεο απφ ηελ παξνχζα κειέηε ξπζκίζεηο γηα ηελ ΠΔΠΓ-ΠΑ (Πεξηαζηηθή) ζηελ 

νπνία εκπίπηεη. ε πεξίπησζε δφκεζεο, ν έιεγρνο ησλ εθζθαθψλ θαη ν κνξθνινγηθφο 

έιεγρνο ησλ λέσλ νηθνδνκψλ λα αζθείηαη απφ ηελ ΚΔ΄ ΔΚΠΑ. 

Α3.3 -  Πεξηνρά αξραηνινγηθνύ ρώξνπ ζπειαένπ Καζεδξηθνύ ζηελ πεξηνρά Αγένπ 

Ολνπθξένπ (ρεξζαέα – ζαιΪζζηα)  

Ζ Δθνξεία Παιαηναλζξσπνινγίαο θαη πειαηνινγίαο Νφηηαο Διιάδαο πξνσζεί ηελ 

θήξπμε αξραηνινγηθνχ ρψξνπ ν νπνίνο πεξηιακβάλεη ην ζπήιαην  Καζεδξηθφ θαη  δχν 

αθφκε αλψλπκα γεηηνληθά ζπήιαηα (έγγξαθν ΔΠ ΑΠ 3028/ /16-9-13  θαη πξφηαζε 

νξηνζέηεζεο ζε ςεθηαθφ αξρείν). Μέρξη ην ΦΔΚ  νξηνζέηεζεο ηνπ ρψξνπ θαη ηελ έθδνζε 

ηεο ΚΤΑ γηα ηνλ θαζνξηζκφ ξπζκίζεσλ σο πξνο ηνπο φξνπο δφκεζεο θαη ηηο ρξήζεηο γεο 

πξνηείλεηαη λα  ηζρχζνπλ  ηα κέηξα πξνζηαζίαο ηεο Εψλεο Α (απνιχηνπ πξνζηαζίαο) 

Μαξαζίνπ. 

Ζ Δθνξεία Δλαιίσλ Αξραηνηήησλ βξίζθεηαη ζε δηαδηθαζία θήξπμεο σο ελάιηνπ 

αξραηνινγηθνχ ρψξνπ ηεο πεξηνρήο ηνπ ππνβξπρίνπ πειαίνπ Καζεδξηθφ, πνπ 

παξνπζηάδεη ελδείμεηο θαηνίθεζεο ησλ λεναλαθηνξηθψλ ρξφλσλ (1700 – 1450 π. Υ.). Ζ 

ππφ θήξπμε απφ ηελ ΔΔΑ πεξηνρή απνηειεί πξνέθηαζε ηεο ρεξζαίαο πξνηεηλφκελεο 

θήξπμεο απφ ηελ ΔΠ (θαηά πξνζέγγηζε νξηνζέηεζε ηεο πεξηνρήο πξνζηαζίαο ηνπ 

ππνβξπρίνπ ζπειαίνπ ζην έγγξαθν ΔΔΑ Φ4/4/535/ 14-2-12 θαη έλδεημε επί ράξηε θιηκ. 

1:10.000, ρσξίο ςεθηαθφ αξρείν). Γηα νηαδήπνηε έξγα πξνβιέπνληαη ζηνλ αηγηαιφ ή ηελ 

παξαιία πξέπεη λα ππάξμεη πξνεγνπκέλσο αίηεκα πξνο ηελ ΔΔΑ ψζηε λα 

πξαγκαηνπνηεζεί ε άζθεζε ηνπ απαηηνχκελνπ ππνβξχρηνπ αξραηνινγηθνχ ειέγρνπ θαηά 

πεξίπησζε, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία (Ν. 3028/02, Ν. 2971/01). 
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Α4.  ΛΟΗΠΟΗ ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΚΟΗ ΥΧΡΟΗ ΥΧΡΗ ΟΡΗΟΘΔΣΖΖ 

ηελ έθηαζε ηεο ΓΔ εκπίπηνπλ επίζεο νη εμήο αξραηνινγηθνί ρψξνη ρσξίο νξηνζέηεζε: 

Α4.1 Οηθηζκόο ηεξλώλ: ηνλ νηθηζκφ ππάξρνπλ ππφγεηα ιαμεπηά ηαθηθά κλεκεία ηεο 

αξραηφηεηαο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ε γλσζηή απφ δεθαεηίεο «Καηαθφκβε». Πξφθεηηαη γηα 

πνιπζάιακν ηαθηθφ κλεκείν, πηζαλφλ παιαηνρξηζηηαληθψλ ρξφλσλ, πνπ βξίζθεηαη θάησ 

απφ ηνλ Η. Ν. Δπαγγειηζκνχ θαη είλαη πξνζβάζηκν. Σκήκα δεχηεξνπ ιαμεπηνχ ζηνλ βξάρν 

ηάθνπ, πηζαλφλ ζαιακσηνχ κε δξφκν, απνθαιχθζεθε θάησ απφ ηελ πιαηεία Αγ. 

Αλησλίνπ ην 1979 θαη θαηαρψζεθε χζηεξα απφ έγθξηζε ηεο ΚΔ΄ ΔΚΠΑ. Δίλαη πηζαλή ε 

χπαξμε θαη άιισλ ππφγεησλ ηαθηθψλ κλεκείσλ ζηε ζέζε ηνπ νηθηζκνχ. Δθηφο απφ ηα 

πνιπάξηζκα αιψληα ηεο πεξηνρήο ησλ ηεξλψλ, ππάξρνπλ θαηά ηφπνπο ελδείμεηο 

ιάμεπζεο θαη ηνπ επηθαλεηαθνχ βξάρνπ ζε δηάθνξεο επνρέο. Ζ ΚΔ΄ ΔΚΠΑ αζθεί έιεγρν 

εθζθαθήο ζεκειίσλ ζηελ πεξηνρή. 

Α4.2 «Λέδηα» («ΚνπκαξΫο»): Θέζε κε ακκψδε επίρσζε θη ειάρηζηα γλσζηά ζηνηρεία. 

Απφ απηήλ πξνέξρνληαη ηξεηο κεγάινη απνζεθεπηηθνχ πίζνη ηεο Μεζνκηλσηθήο ΗΗΗ 

πεξηφδνπ (1700 -1600 π.Υ.). Ζ ζέζε απηή δελ είλαη δπλαηφλ λα εμαθξηβσζεί ζήκεξα. 

Α4.3 «Ακκνύηζεο» ά «ΜεγηΫλν» ΜνπδνπξΪ: Δθηεηακέλε κηλσηθά εγθαηάζηαζε θαη 

λεθξνηαθείν. ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960 εληνπίζηεθαλ ηαθέο ζε πίζνπο κε 

αλάγιπθε δηαθφζκεζε ηεο λεναλαθηνξηθήο πεξηφδνπ (1700 – 1450 π. Υ.) ζακκέλνη ζε 

ακκψδε επίρσζε θνληά ζηελ θνίηε ρεηκάξξνπ. Ζ ζέζε ηεο εγθαηάζηαζεο δελ είλαη 

δπλαηφλ λα εμαθξηβσζεί ζήκεξα. 

ηνλ πίλαθα Π.2-7 παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά νη ΠΔΠ- ΑΥ – Πξντζηνξηθά θαη Κιαζζηθά 

Μλεκεία ηεο πεξηνρήο κειέηεο. 
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Πέλαθαο Π.2-7:  ΠΔΠ Αξραηνινγηθώλ Υώξσλ (ΠΔΠ-ΑΥ) ΓΔ Αθξσηεξένπ: 

ΠξντζηνξηθΪ θαη ΚιαζζηθΪ Μλεκεέα  

α/α ΟΝΟΜΑΗΑ - ΘΔΖ 
ΚΖΡΤΞΔΗ – ΚΑΘΔΣΧ θαη ΜΔΣΡΑ 

ΠΡΟΣΑΗΑ (*) 

Α1.1 

Μαξάζη 

 «Λίκλε», 
«Μαξαζφζπειηνο», 
«Υσζηή Παλαγηά» 

Καζνξηζκφο δσλψλ πξνζηαζίαο Α θαη Β θαη 
θαζνξηζκφο ρξήζεσλ γεο ζηε δψλε Α (ΦΔΚ 
105/Β/1996). 

Πξφηαζε κέηξσλ πξνζηαζίαο ζηε δψλε Β 
(νκάδα κειέηεο). 

Α.2.3 Ρσκατθφ πδξαγσγείν Πξνζσξηλή νξηνζέηεζε (ΦΔΚ 
409/ΑΑΠ/2014).  

Ηζρχνπλ θαηά ζέζε νη πεξηνξηζκνί ησλ ΠΔΠ 
Σ-10, ΠΔΠ-ΑΝ θαη ΠΔΠΓ-Κ.  

Α1.2 

Ακπγδαινθεθάιη 
Λφθνο ΝΓ ησλ 
ηεξλψλ 

Καζνξηζκφο δψλεο πξνζηαζίαο Α θαη 
θαζνξηζκφο ρξήζεσλ γεο ζε απηήλ (ΦΔΚ 
939/Β/1991). 

Α.2.4 Πξνζσξηλή νξηνζέηεζε πεξηκεηξηθά ηεο 
δψλεο Α (ΦΔΚ 409/ΑΑΠ/2014).  

Ηζρχνπλ νη πεξηνξηζκνί ηεο ΠΔΠΓ –ΠΑ. 

Α.2.1 Θέζε «Νεζί», Άγηνο Ολνχθξηνο Πξνζσξηλή νξηνζέηεζε (ΦΔΚ 
409/ΑΑΠ/2014).  

Ηζρχνπλ νη πεξηνξηζκνί ηεο ΠΔΠ Σ-2. 

Α.2.2 ηαπξφο  Πξνζσξηλή νξηνζέηεζε (ΦΔΚ 
409/ΑΑΠ/2014). 

Ηζρχνπλ νη πεξηνξηζκνί ηεο ΠΔΠ Σ-6.  

Α.2.5 πήιαηα Νεξφζπειηνο, Λεξά, 
Υαπγηαξέο, Φνλέο, Αγ. Γεσξγίνπ 
Απηδηψηε θαη πεξηβάιισλ ρψξνο 

Πξνζσξηλή νξηνζέηεζε (ΦΔΚ 
103/ΑΑΠ/2017).  

Ηζρχνπλ θαηά ζέζε νη πεξηνξηζκνί ησλ ΠΔΠ 
Σ-6, ΠΔΠ Σ-7 θαη ΠΔΠΓ-Κ. 

Α.2.6 Αξραηνινγηθφο ρψξνο Μνλψλ Κπξίαο 
ησλ Αγγέισλ θαη Καζνιηθνχ, Μεηνρίνπ 
Αγίνπ Αλησλίνπ θαη ζπειαίσλ 
Αξθνπδφζπειηνπ, Αγίνπ Ησάλλνπ 
Δξεκίηε, Αρπξφζπειηνπ 

Πξνζσξηλή νξηνζέηεζε (ΦΔΚ 
103/ΑΑΠ/2017). 

Ηζρχνπλ θαηά ζέζε νη πεξηνξηζκνί ησλ ΠΔΠ 
Σ-7 θαη ΠΔΠΓ-Κ. 

Α.2.7 πήιαην Κνπκαξφζπειηνο (πιεζίνλ 
Μνλήο Κπξίαο ησλ Αγγέισλ 
Γνπβεξλέηνπ) 

Πξνζσξηλή νξηνζέηεζε (ΦΔΚ 
103/ΑΑΠ/2017). 

Ηζρχνπλ νη πεξηνξηζκνί ηεο ΠΔΠΓ – Κ. 

Α.2.8 πήιαην Υξηζηνχ ην πιάη (πιεζίνλ 
νηθηζκνχ Καιφξνπκα) 

Πξνζσξηλή νξηνζέηεζε (ΦΔΚ 
103/ΑΑΠ/2017). 

Ηζρχνπλ νη πεξηνξηζκνί ηεο ΠΔΠΓ – Γ. 

Α.2.9 πήιαην Νεξνζπειηά (πιεζίνλ νηθηζκνχ 
Υνξδάθη) 

Πξνζσξηλή νξηνζέηεζε (ΦΔΚ 
103/ΑΑΠ/2017). 

Ηζρχνπλ νη πεξηνξηζκνί ηεο ΠΔΠΓ – Κ. 

Α.2.10 πήιαην Κνπκαξφζπειηνο (πιεζίνλ 
νηθηζκνχ Υνξδάθη) 

Πξνζσξηλή νξηνζέηεζε (ΦΔΚ 
103/ΑΑΠ/2017). 

Ηζρχνπλ νη πεξηνξηζκνί ηεο ΠΔΠ Σ-14. 

Α.2.11 πήιαην Καθφηξππα (πιεζίνλ νηθηζκνχ 
Μαξάζη) 

Πξνζσξηλή νξηνζέηεζε (ΦΔΚ 
103/ΑΑΠ/2017). 

Ηζρχνπλ θαηά ζέζε νη πεξηνξηζκνί ησλ ΠΔΠ-
ΑΝ θαη ΠΔΠΓ-Κ. 
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α/α ΟΝΟΜΑΗΑ - ΘΔΖ 
ΚΖΡΤΞΔΗ – ΚΑΘΔΣΧ θαη ΜΔΣΡΑ 

ΠΡΟΣΑΗΑ (*) 

Α.3.1 Θέζε «θάθα», Κακπάλη Πξφηαζε πξνζσξηλήο νξηνζέηεζεο 
(ΚΔ΄ΔΚΠΑ, ΑΠ 513/19-4-12).  

Ηζρχνπλ νη πεξηνξηζκνί ηεο ΠΔΠΓ – ΠΑ. 

Α.3.2 Θέζε «Πίζσ Ακπέιηα» ή «Φξαρηφ» 
εθηφο νηθηζκνχ Υσξαθαθίσλ 

Πξφηαζε πξνζσξηλήο νξηνζέηεζεο 
(ΚΔ΄ΔΚΠΑ, ΑΠ 513/19-4-12 & 3854/8-7-13).  

Ηζρχνπλ νη πεξηνξηζκνί ηεο ΠΔΠΓ – ΠΑ. 

Α.3.3 Πεξηνρή αξραηνινγηθνχ ρψξνπ ζπειαίνπ 
Καζεδξηθνχ ζηελ πεξηνρή Αγίνπ 
Ολνπθξίνπ (ρεξζαία – ζαιάζζηα) 

Πξφηαζε πξνζσξηλήο νξηνζέηεζεο (ΔΠ 
ΑΠ 3028/ /16-9-13 & ΔΔΑ Φ4/4/535/ 14-2-
12). 

Πξφηαζε κέηξσλ πξνζηαζίαο γηα ηελ 
ρεξζαία πεξηνρή (νκάδα κειέηεο). 

Τπνβξχρηνο αξραηνινγηθφο έιεγρνο θαηά 
πεξίπησζε (ΔΔΑ). 

Α4.1 Οηθηζκφο ηεξλψλ Υσξίο νξηνζέηεζε.  

Έιεγρνο ζεκειίσλ (ΚΔ΄ΔΚΠΑ). 

Πεγή: Δθνξείεο Αξραηνηήησλ. Δπεμεξγαζία νκάδαο κειέηεο. 

(*) ε πεξίπησζε δπλαηφηεηαο δφκεζεο, ν έιεγρνο ησλ εθζθαθψλ θαη ν κνξθνινγηθφο έιεγρνο ησλ λέσλ 

νηθνδνκψλ λα αζθείηαη απφ ηελ ΚΔ΄ ΔΚΠΑ. 

 

Π.2.3.2.3 - Μλεκεέα βπδαληηλΪ θαη λεώηεξα 

Δίλαη ζεκεηαθά κλεκεία, εληφο θαη εθηφο νηθηζκνχ, θεξπγκέλα θαη κε.  

Σα θεξπγκέλα βπδαληηλά θαη λεψηεξα κλεκεία ηεο πεξηνρήο κειέηεο, πνιιά απφ ηα νπνία 

είλαη κνλαζηήξηα, θαηαγξάθνληαη ζηνλ πίλαθα Π.2-8. Σα κλεκεία απηά πξνζηαηεχνληαη 

φπσο θαζνξίδεηαη απφ ηνλ ραξαθηεξηζκφ ηεο θήξπμεο ησλ.   

Υαξαθηεξίδνληαη σο ΠΔΠ-ΑΥ ην ζχλνιν ησλ θεξπγκέλσλ ή κε θεξπγκέλσλ βπδαληηλψλ – 

κεηαβπδαληηλψλ θαη λεψηεξσλ κλεκείσλ πνπ εληνπίδνληαη ζηνλ εθηφο ζρεδίνπ πφιεο θαη 

νηθηζκψλ ρψξν θαη θαζνξίδεηαη Πεξηνρή Δηδηθήο Πξνζηαζίαο ζε αθηίλα 100 κ. απφ ηελ 

εληνπηζκέλε ζέζε, εθηφο αλ έρεη ήδε θαζνξηζηεί ή ζα θαζνξηζηεί ζην κέιινλ επξχηεξε 

δψλε κε ηελ θήξπμε ηνπ θάζε ρψξνπ. ηελ αθηίλα ησλ 100 κ. απφ ηηο εληνπηζκέλεο ζέζεηο 

κλεκείσλ απαγνξεχεηαη νπνηαδήπνηε αιινίσζε ηνπ εδάθνπο, ε δφκεζε, θαζψο θαη 

νπνηαδήπνηε θαηαζθεπή (π.ρ. απνζήθεο, ζεξκνθήπηα θιπ.) γηα ηελ νπνία απαηηείηαη ή δελ 

απαηηείηαη άδεηα ηεο αξκφδηαο Τπεξεζίαο Γφκεζεο. Δπηηξέπνληαη κφλν, θαηφπηλ έγθξηζεο 

θαη επίβιεςεο ηεο  αξκφδηαο Δθνξείαο Αξραηνηήησλ, νη αλνηθηέο, κε αβαζή άξνζε 

θαιιηέξγεηεο θαη ηα απιά (κε δίθηπν) επηθαλεηαθά έξγα άξδεπζεο, θαζψο θαη ε βνζθή. 

Δηδηθά γηα ηελ  Η.Μ. Αγίαο Σξηάδαο Σδαγθαξφισλ ε αθηίλα ηεο ΠΔΠ πξνηείλεηαη λα 

εθηείλεηαη ζηα 200κ. απφ ηνλ πεξίβνιν ησλ κνλαζηεξηψλ. 

χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο 28εο  ΔΒΑ, ζηελ έθηαζε ηεο Γ. Δ. Αθξσηεξίνπ βξίζθνληαη ηα 

εμήο κε θεξπγκέλα κλεκεία αξκνδηφηεηαο ηεο: 
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1. Η. Ν. Αγίνπ Νηθνιάνπ, Κνξαθηέο 21. Η. Ν. Α. Νηθνιάνπ, ηέξλεο (Κακάξεο) 

2. Η. Ν. Αγίαο Σξηάδαο, Κνξαθηέο 22. Η. Ν. Μεηακφξθσζεο σηήξα, ηέξλεο 

3. Μεηφρη Αγ. Παχινπ, ηαπξφο 23. Η. Ν. Σηκίνπ ηαπξνχ, ηέξλεο 

4. Η. Ν. Πξνθήηε Ζιία, Υσξαθάθηα 24. Η. Ν. Αγίαο Σξηάδαο, ηέξλεο 

5. Η. Ν. Αγίνπ Γεσξγίνπ, Πηζάξη 25. Η. Ν. Αγίνπ Γεσξγίνπ, Μαξάζη 

6. Η. Ν. Θενηφθνο, Πηζάξη 26. Η. Ν. Αγίνπ Αλησλίνπ, Μαξάζη 

7. Η. Ν. Αγίνπ Γεσξγίνπ, Αξψλη 27. Παλαγία Υσζηή, Μαξάζη 

8. Η. Ν. Αγίνπ Νηθνιάνπ, Αξψλη 28. Η. Ν. Μεηακφξθσζεο σηήξα, Καζηαλά 

9. Η. Ν. Αγίνπ Ησάλλνπ Δξεκίηε, Αξψλη 29. Μεηφρη Αγίνπ Αλησλίνπ, Καζηαλά 

10. Η. Ν. Αγίνπ Κσλζηαληίλνπ, Αξψλη 30. Η. Ν. Αγίσλ Απνζηφισλ, Βφζσλαο 

11. Η. Ν. Αγίνπ Αλησλίνπ, ηέξλεο 31. Η. Ν. Αγίνπ Δπζηαζίνπ, Βφζσλαο 

12. Η. Ν. Δπαγγει. Θενηφθνπ, ηέξλεο 32. Η. Ν. Θενηφθνπ, Βφζσλαο 

13. Η. Ν. Αγίσλ Πάλησλ, ηέξλεο 33. Η. Ν. Μηραήι Αξραγγέινπ, Βφζσλαο 

14. Παξεθθιήζη Υξηζηνχ, ηέξλεο 34. Η. Ν. Αγίσλ Απνζηφισλ, Παδηλφο 

15. Η. Ν. Παληνθξάηνξα, ηέξλεο 35. Η. Ν. Αγίνπ Γεσξγίνπ, Παδηλφο 

16.  Η. Ν. Αγίνπ Γεσξγίνπ, ηέξλεο 36. Η. Ν. Θενηφθνπ, Λνπηξάθη 

17. Η. Ν. Αγίνπ Γεκεηξίνπ, ηέξλεο 37. Η. Ν. Αγίνπ Παληειεήκνλα, Αθξσηήξη 

18. Η. Ν. Αγίνπ Διεπζεξίνπ, ηέξλεο 38. Η. Ν. Αγίαο Παξαζθεπήο, Αθξσηήξη 

19. Η. Ν. Αγ. Ησάλλνπ Θενιφγνπ, ηέξλεο 39. Η. Μνλή Αγίνπ Ολνπθξίνπ, Αθξσηήξη 

20. Η. Ν. Αγ. Νηθνιάνπ, ηέξλεο (Γσξάθη)   
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Πέλαθαο Π.2-8: ΠΔΠ Αξραηνινγηθώλ Υώξσλ (ΠΔΠ-ΑΥ) ΓΔ Αθξσηεξένπ: ΚεξπγκΫλα ΒπδαληηλΪ θαη Νεώηεξα Μλεκεέα 

α/α ΟΝΟΜΑΗΑ ΘΔΖ ΚΖΡΤΞΔΗ - ΦΔΚ 
ΦΟΡΔΑ 

ΠΡΟΣΑΗΑ 
ΥΡΟΝΗΚΖ 

ΠΔΡΗΟΓΟ 
ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΜΟ 

1 
Η. Μνλή Αγίνπ Ησάλλνπ ηνπ 
Δξεκίηε (ή Η.Μ. 
Καζνιηθνχ)  

Σ.Κ. Υνξδαθίνπ, ζέζε 
«Καζνιηθφ» βφξεηα ηεο Η. 
Μ. Γνπβεξλέηνπ 

ΤΑ 9252/294/2-2-48, ΦΔΚ 29/Β/23-2-48 

ΤΑ ΤΠΠΔ/Β1/Φ38/10321/186/16-4-82,  
ΦΔΚ 180/Β/21-4-82. 

Πξνζσξηλή νξηνζέηεζε ΦΔΚ 103/ΑΑΠ/17. 

28ε ΔΒΑ 
Βπδαληηλή/ 

Μεηαβπδαλη. 

Ηζηνξηθφ δηαηεξεηέν κλεκείν. 

 

2 
Η. Μνλή Αγ. Σξηάδνο 
Σδαγθαξφισλ 

Σ.Κ. Μνπδνπξά 

ΤΑ 9252/294/2-2-48, ΦΔΚ 29/Β/23-2-48 

ΤΑ Α/Φ31/136852/2942/12-10-73, ΦΔΚ 
1242/Β/16-10-73 

28ε ΔΒΑ 
Βπδαληηλή/ 

Μεηαβπδαλη. 

Ηζηνξηθφ δηαηεξεηέν κλεκείν  
(ΦΔΚ 29/Β/48). Αξραηνινγ. 
ρψξνο & ηφπνο ηζηνξηθφο & 
ηδηαηηέξνπ θπζηθνχ θάιινπο 
(ΦΔΚ 1242/Β/73). 

3 
Η. Μνλή Κπξίαο ησλ 
Αγγέισλ Γνπβεξλέηνπ 

Σ.Κ. Υνξδαθίνπ 

ΤΑ 9252/294/2-2-48, ΦΔΚ 29/Β/23-2-48 

ΤΑ Α/Φ31/136852/2942/12-10-73, ΦΔΚ 
1242/Β/16-10-73. 

Πξνζσξηλή νξηνζέηεζε ΦΔΚ 103/ΑΑΠ/17. 

28ε ΔΒΑ 
Βπδαληηλή/ 

Μεηαβπδαλη. 

Ηζηνξηθφ δηαηεξεηέν κλεκείν  
(ΦΔΚ 29/Β/48). Αξραηνινγ. 
ρψξνο & ηφπνο ηζηνξηθφο & 
ηδηαηηέξνπ θπζηθνχ θάιινπο 
(ΦΔΚ 1242/Β/73). 

4 
Η. Μνλή Αγ. Ησάλλνπ 
Διεήκνλνο 

Γ.Κ. Αξσλίνπ, Παδηλφο 
ΤΑ ΤΠΠΔ/Β1/Φ38/15674/356/10-3-82 

ΦΔΚ 168/Β/14-4-82 
28ε ΔΒΑ 

Βπδαληηλή/ 

Μεηαβπδαλη. 

Ηζηνξηθφ δηαηεξεηέν κλεκείν. 

 

5 Η. Μνλή Σηκίνπ Πξνδξφκνπ 
Γ.Κ. Κνπλνππηδηαλψλ, 
Κνξαθηέο 

ΤΑ ΤΠΠΔ/Β1/Φ31/15665/350/10-3-82 

ΦΔΚ 180/Β/21-4-82 
28ε ΔΒΑ 

Βπδαληηλή/ 

Μεηαβπδαλη. 

Ηζηνξηθφ δηαηεξεηέν κλεκείν. 

 

6 
Η. Μνλή. Αγ. Ησάλλνπ 
Πξνδξφκνπ 

Σ.Κ. Υνξδαθίνπ, ζέζε 
«ακφιε» 

ΤΑ ΤΠΠΔ/Β1/Φ38/10690/251/7-3-85 

ΦΔΚ 174/Β/1-4-85 
28ε ΔΒΑ 

Βπδαληηλή/ 

Μεηαβπδαλη. 

Ηζηνξηθφ δηαηεξεηέν κλεκείν.  
Εψλε πξνζηαζίαο νξίδεηαη 
300κ. γχξσ απφ ηε Μνλή. 

7 
Μεηφρη Δηζνδίσλ 
Θενηφθνπ 

Σ.Κ. Μνπδνπξά, ζέζε 
«Κνπκαξέο» 

ΤΑ ΤΠΠΔ/Β1/Φ38/15666/351/10-3-82   
ΦΔΚ 180/Β/21-4-82 

28ε ΔΒΑ 
Βπδαληηλή/ 

Μεηαβπδαλη. 

Ηζηνξηθφ δηαηεξεηέν κλεκείν. 

 

8 Μεηφρη Αγ. Αλησλίνπ 
Γ.Κ. Κνπλνππηδηαλψλ,  ζέζε 
«Βφζσλαο» 

ΤΑ ΤΠΠΔ/Β1/Φ38/10322/185/10-3-82  
ΦΔΚ 120/Β/22-3-82 

ΤΑ ΤΠΠΔ/Β1/Φ38/15673/355/10-3-82 
ΦΔΚ 180/Β/21-4-82 

Πξνζσξηλή νξηνζέηεζε ΦΔΚ 103/ΑΑΠ/17. 

28ε ΔΒΑ 
Βπδαληηλή/ 

Μεηαβπδαλη. 

Ηζηνξηθφ δηαηεξεηέν κλεκείν. 

 

9 Μηθξφ Νεψξην 
ΓΚ Κνπλνππηδηαλψλ, 
Σεξζαλάο 

ΤΑ ΤΠΠΟ/ΑΡΥ/Β1/Φ38/21036/414/4-5-93,  
ΦΔΚ 361/Β/20-5-93 

28ε ΔΒΑ 
Βπδαληηλή/ 

Μεηαβπδαλη. 

Ηζηνξηθφ δηαηεξεηέν κλεκείν. 
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α/α ΟΝΟΜΑΗΑ ΘΔΖ ΚΖΡΤΞΔΗ - ΦΔΚ 
ΦΟΡΔΑ 

ΠΡΟΣΑΗΑ 
ΥΡΟΝΗΚΖ 

ΠΔΡΗΟΓΟ 
ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΜΟ 

10 
Φξνχξην ζηε ζέζε 
«Λνπηξάθη» 

Σ.Κ. ηεξλψλ, ΝΓ φξκνπ 
Λνπηξάθη, αθξση. 
Καιφγεξνο 

ΤΑ ΤΠΠΟ/ΑΡΥ/Β1/Φ38/53385/1078/14-1-
93,  ΦΔΚ 119/Β/5-3-93 

28ε ΔΒΑ 
Βπδαληηλή/ 

Μεηαβπδαλη. 

Ηζηνξηθφ δηαηεξεηέν κλεκείν. 

 

11 Διαηνηξηβείν «Μπεειίηηθν» 
ΓΚ Κνπλνππηδηαλψλ, 
Κνπλνππηδηαλά 

ΤΑ ΤΠΠΔ/Β1/Φ38/15761/313/10-3-1982,  
ΦΔΚ 131/Β/26-3-1982 

28ε ΔΒΑ 
Βπδαληηλή/ 

Μεηαβπδαλη. 

Ηζηνξηθφ δηαηεξεηέν κλεκείν. 

 

12 
Οηθία ηδηνθη.  Αιεμάλδξαο 
Μαιηλάθε 

ΓΚ Κνπλνππηδηαλψλ, 
Υσξαθάθηα 

ΤΑ ΤΠΠΟ/ΑΡΥ/Β1/Φ38/10290/187/7-8-95, 
ΦΔΚ 768/Β/6-9-95 

28ε ΔΒΑ 
Βπδαληηλή/ 

Μεηαβπδαλη. 

Ηζηνξηθφ δηαηεξεηέν κλεκείν. 

 

13 

Αγξνην-νηθηζηηθφ 
ζπγθξφηεκα ηδηνθη. Δ. 
Γξεγνξνπνχινπ,  Η. 
Παπαδάθε,  

Δ. ηξαηεγάθε,  

Μ. Σδηγθνπλάθε & Μ. 
ηξαηεγάθε 

ΓΚ Κνπλνππηδηαλψλ, 
Πιαθνχξεο 

ΤΑ ΤΠΠΟ/ΑΡΥ/Β1/Φ38/38806/931/20-12-
90,  ΦΔΚ 811/Β/28-12-90 

28ε ΔΒΑ 
Βπδαληηλή/ 

Μεηαβπδαλη. 

Ηζηνξηθφ δηαηεξεηέν κλεκείν. 

 

14 
Κηηξηαθφ ζπγθξφηεκα 
ηδηνθ. Κσλ/λνπ 
Πεξηζηεξάθε 

ΓΚ Κνπλνππηδηαλψλ, 
Κνξαθηέο 

ΤΑ ΤΠΠΟ/ΓΗΛΑΠ/Γ/2661/43422 π.ε./30-7-
86,  ΦΔΚ 732/Β/29-10-86 

ΤΝΜΣΔ 
Κξήηεο 

Νενειιεληθή 
Ηζηνξηθφ δηαηεξεηέν κλεκείν. 

 

15 
Οηθία ηδηνθη. Μεξφπεο 
Γεκνηάθε 

Γ.Κ. Κνπλνππηδηαλψλ, 
Κνξαθηέο 

Απ. Τπ. ΠΔΥΧΓΔ 58904/4104/ 29-8-89, 
ΦΔΚ 560/Γ/8-9-89 

ΤΠΔΥΧΓΔ 1850 
Γηαηεξεηέν. Καζνξηζκφο 
εηδηθψλ φξσλ & πεξηνξηζκψλ 
δφκεζεο απηνχ. 

16 Οηθία ηδηνθη. Μηρ. Πιαλάθε ΓΚ Αξσλίνπ, Παδηλφο 
ΤΑ ΤΠΠΟ/ΑΡΥ/Β1/Φ38/22922/532/9-8-89, 
ΦΔΚ 633/Β/29-8-89 

28ε ΔΒΑ 
Βπδαληηλή/ 

Μεηαβπδαλη. 

Ηζηνξηθφ δηαηεξεηέν κλεκείν. 

 

17 
Κηίξην ηδηνθη. Δξαζκίαο & 
Γεσξγ. Χξνινγά 

Γ.Κ. Αξσλίνπ, εληφο 
νηθηζκνχ Παδηλφο 

Απ. Τπ. ΠΔΥΧΓΔ 34830/1691/30-3-90, 
ΦΔΚ 221/Γ/10-4-90  

 

ΤΠΔΥΧΓΔ  
Γηαηεξεηέν. Καζνξηζκφο 
εηδηθψλ φξσλ & πεξηνξηζκψλ 
δφκεζεο απηνχ. 

18 
Κηίξην ηδηνθη.  Νηθ. 
Καιθάθε 

Γ.Κ. Αξσλίνπ, εληφο 
νηθηζκνχ Παδηλφο 

Απ. Τθ. ΠΔΥΧΓΔ 46662/782/18-2-02, 
ΦΔΚ 176/Γ/8-3-02 

ΤΠΔΥΧΓΔ  

Γηαηεξεηέν ην αξρηθφ θηίξην & ε  
απνζήθε. Καζνξηζκφο εηδηθψλ 
φξσλ & πεξηνξηζκψλ δφκεζεο 
απηψλ.  

19 
Οηθία ηδηνθη.   Αηθ. 
Βαγησλή 

ΣΚ Μνπδνπξά, 
Μνπδνπξάο 

ΤΑ ΤΠΠΟ/ΑΡΥ/Β1/Φ38/ΚΖΡ/42929/ 

1532/20-9-99, ΦΔΚ 1839/Β/5-10-99 
28ε ΔΒΑ 

Βπδαληηλή/ 

Μεηαβπδαλη. 

Ηζηνξηθφ δηαηεξεηέν κλεκείν. 

 

20 
Οηθία ηδηνθη. ηεξέσο 
Απνζη. Γηακαληνχδε 

Σ.Κ. ηεξλψλ, ζέζε 
«Κάησ Μπάληα» 

ΤΑ ΤΠΠΟ/ΑΡΥ/Β1/Φ38/36638/744/12-9-
91,  ΦΔΚ 933/Β/13-11-91 

28ε ΔΒΑ 
Βπδαληηλή/ 

Μεηαβπδαλη. 

Ηζηνξηθφ δηαηεξεηέν κλεκείν. 
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α/α ΟΝΟΜΑΗΑ ΘΔΖ ΚΖΡΤΞΔΗ - ΦΔΚ 
ΦΟΡΔΑ 

ΠΡΟΣΑΗΑ 
ΥΡΟΝΗΚΖ 

ΠΔΡΗΟΓΟ 
ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΜΟ 

21 
Κηίξην ηδηνθη. Σ.Κ. 
ηεξλψλ, πξψελ ηδηνθη. 
Καξηεξάθε - θνπιά 

Σ.Κ. ηεξλψλ, ηέξλεο 

ΤΑ ΤΠΠΟ/ΓΗΛΑΠ/Γ/238/13192/8-2-96, 
ΦΔΚ 208/Β/29-3-96 

Απ. Τπ. ΠΔΥΧΓΔ 45274/2393/13-08-86, 
ΦΔΚ 828/Γ/12-09-86 

ΤΝΜΣΔ 
Κξήηεο 

ΤΠΔΥΧΓΔ 

Νενειιεληθή 

     (1570) 

Ηζηνξηθφ δηαηεξεηέν κλεκείν 
(ΦΔΚ 208/Β/96).  

Γηαηεξεηέν.  Καζνξηζκφο 
εηδηθψλ φξσλ & πεξηνξηζκψλ 
δφκεζεο απηνχ (ΦΔΚ 
828/Γ/86) 

Πεγή: Δθνξείεο Αξραηνηήησλ, ΤΠΔΚΑ. Δπεμεξγαζία νκάδαο κειέηεο. 
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Απφ ηελ εξγαζία πεδίνπ ζηα πιαίζηα ηνπ Α΄ ηαδίνπ ηεο κειέηεο, εληνπίζηεθαλ ηα εμήο 

ηδησηηθά αμηφινγα κε θεξπγκέλα θηίξηα εληφο νηθηζκψλ, ηα νπνία είλαη ζε κέηξηα – θαθή 

θαηάζηαζε: 

 Κακπάλη: Σξεηο κηθξνί ππξήλεο κε παιαηά θηίξηα αξρηηεθηνληθνχ ελδηαθέξνληνο, ζε 

κέηξηα θαηάζηαζε, νη δχν ζηελ θεληξηθή πεξηνρή θαη ν ηξίηνο ζηα λφηηα ηνπ 

νηθηζκνχ 

 Κνξαθηέο: Πχξγνο ή Μεηφρη Ζζπράθε, αλαζηπισκέλν 

 Κνπλνππηδηαλά: Πχξγνο ηνπ Μαπξέ, θνληά ζην δξφκν πξνο Άγην Ολνχθξην, 

ηδηνθηεζίαο νηθνγ. Μαπξεδάθε, εξεηπσκέλν 

 Μνπδνπξάο: Πχξγνο – θαηνηθία ηνπ νηθηζηή άξρνληα Μνπδνπξά, ζεκεξηλήο 

ηδηνθηεζίαο νηθνγ. Γηαλλαθάθε, ζε κέηξηα θαηάζηαζε 

 Πηζάξη: Γχν κηθξνί ππξήλεο κε παιαηά θηίξηα αξρηηεθηνληθνχ ελδηαθέξνληνο, ζε 

κέηξηα θαηάζηαζε, ζηα ΒΓ θαη ζηα ΝΑ ηνπ νηθηζκνχ 

 Ρηδφζθινθν: Γχν ζπγθξνηήκαηα ζηελ νδφ θιφθαο, εξεηπσκέλα 

 ηέξλεο: πγθξφηεκα «Θφινη», επί ηνπ δξφκνπ πξνο Μαξάζη ζηε λφηηα πιεπξά 

ηνπ,  ηδηνθηεζίαο νηθνγ. Σζαγξάθε, εξεηπσκέλν 

 ηέξλεο: Μηθξφηεξν ζπγθξφηεκα απέλαληη απφ ηνπο «Θφινπο», ζηε βφξεηα πιεπξά 

ηνπ δξφκνπ πξνο Μαξάζη, εξεηπσκέλν 

 ηέξλεο: Μηθξφ ζπγθξφηεκα απέλαληη απφ ηε δηαηεξεηέα νηθία Γηακαληνχδε, 

εξεηπσκέλν 

 ηέξλεο: Αιψλη ζηελ είζνδν ηνπ νηθηζκνχ απφ Υαληά, επί ηνπ θεληξηθνχ δξφκνπ 

 Υνξδάθη: Αμηφινγα κεκνλσκέλα θηίζκαηα ζηελ νδφ Κνπθίζηξαο, ζε κέηξηα 

θαηάζηαζε. 

Πξνηείλεηαη ε απνθαηάζηαζε / αμηνπνίεζε ησλ θηηξίσλ απηψλ. 

Π.2.3.2.4 - πάιαηα 

ηελ ΓΔ Αθξσηεξίνπ ππάξρνπλ πνιιά ζπήιαηα, αξθεηά απφ ηα νπνία ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

απφ ηα αξραία ρξφληα σο ηφπνη ιαηξείαο. Μέρξη ζήκεξα έρνπλ θαηαγξαθεί 115 ζπήιαηα 

(Πιπκάθεο, πήιαηα ζηα Υαληά, Υαληά, 2002).  

Σα ζπήιαηα ηα νπνία έρνπλ θήξπμε σο αξραηνινγηθνί ρψξνη θαη ηζηνξηθά δηαηεξεηέα 

κλεκεία ή / θαη πξνζσξηλή νξηνζέηεζε κε ΦΔΚ  πξν-αλαθέξνληαη ζην θεθ. Π.2.3.2.2.  

Δθηφο ησλ θεξπγκέλσλ, ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ ηα αθφινπζα ζπήιαηα ηεο 

πεξηνρήο κειέηεο: 
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1. Σνπ Κνπηξνχιε ε Νεξατδνζπειηά, ζηελ πεξηνρή ακφιη Αθξσηεξίνπ, βφξεηα 

2. Αγίνπ ππξίδσλα ζην Ρηδνζθιψπν 

3. Νεξατδνζπειηά ζηνπ παζάξσ θαη πίζσ απφ ληακάξη Φηλνκπεηφλ ζην γθξεκφ 

4. Μαξαζφζπειηνο ζην Μαξάζη 

5. Καηεβαηή ζην Μαξάζη 

6. Πεξηζηεξέ ζην Μαξάζη 

7. ηνπ Πειεξγή ζην Μαξάζη 

8. Υσζηφ ή Θαθηφ ζπειηάξη 

9. ηνπ Κνληνχ ζην Μνπδνπξά 

10. ηνπ Πεξδηθάξε ζην Ρηδνζθιψπν 

11. Βάξαζξν Δθηάζηνκνο ζην Κακπάλη 

12. Άγηνο Αληψληνο ζηηο ηέξλεο (πήιαην) 

13. Άγηνο Αληψληνο ζην Βφζσλα 

14. Άγηνο Αληψληνο ζην Πηζάξη 

15. Αγίνπ ηαπξσκέλνπ ζηηο ηέξλεο (ζπήιαηα) 

16. Ζ Σξχπα ζην Μεζνθεθάιη (Πεξηνρή Υνξδάθη ΠΒΚ) 

Γηα ηα ζπήιαηα, κέρξη ηελ θήξπμε ηνπο θαη ηελ νξηνζέηεζε δψλεο πξνζηαζίαο, ηζρχεη 

αθηίλα πξνζηαζίαο 100 κ. 

Π.2.3.2.5 - Πεξηνρά αλΪδεημεο θπζηθνύ / ηζηνξηθνύ / πνιηηηζηηθνύ απνζΫκαηνο 

πεξηνράο βνξεένπ ηκάκαηνο Αθξσηεξένπ 

Ζ Δθνξεία Παιαηναλζξσπνινγίαο θαη πειαηνινγίαο Νφηηαο Διιάδαο ζεσξεί φηη ζα 

πξέπεη λα εμεηαζηεί ην ελδερφκελν εληαίαο πξνζσξηλήο νξηνζέηεζεο, ε νπνία ζα 

πεξηιακβάλεη ηα θεξπγκέλα ζπήιαηα ηεο πεξηνρήο κειέηεο (Λεξά, Κνπκαξφζπειηνο, 

Αξθνπδφζπειηνο, Νεξφζπειηνο, Αγ. Ησάλλνπ Δξεκίηνπ θαη Αρπξφζπειηνο), ηα νπνία είλαη 

ζπγθεληξσκέλα ζην βφξεην ινθψδεο ηκήκα ηνπ Αθξσηεξίνπ θαη ηα ηζηνξηθά δηαηεξεηέα 

κνλαζηήξηα (Η.Μ. Καζνιηθνχ, Η.Μ. Γνπβεξλέηνπ, Η.Μ. Αγ. Ησάλλε Πξνδξφκνπ) ηεο 

πεξηνρήο. Ζ ΔΠ Νφηηαο Διιάδαο, κεηά απφ ζπλελλφεζε κε ηηο ζπλαξκφδηεο Δθνξείεο 

Αξραηνηήησλ, ζα θαηαζέζεη ζην άκεζν κέιινλ  πξνηάζεηο κε ηα φξηα ησλ πξνηεηλφκελσλ 

νξηνζεηήζεσλ επί ράξηνπ (έγγξαθν ηεο κε ΑΠ 3731/14-12-12). 

ηελ παξνχζα κειέηε, ζηνλ ράξηε Π2 ζεκεηψλεηαη ελδεηθηηθά ε πξνηεηλφκελε απφ ηελ 

νκάδα κειέηεο πεξηνρή αλάδεημεο θπζηθνχ / ηζηνξηθνχ / πνιηηηζηηθνχ απνζέκαηνο 

πεξηνρήο βνξείνπ ηκήκαηνο Αθξσηεξίνπ. 
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Π.2.4 - ΠΔΡΗΟΥΔ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΗ ΠΔΡΗΟΡΗΜΟΤ ΓΟΜΖΖ (ΠΔΠΓ) 

Καζνξίδνληαη Πεξηνρψλ Διέγρνπ θαη Πεξηνξηζκνχ Γφκεζεο (ΠΔΠΓ) ζηελ ππφινηπε, εθηφο 

ησλ πεξηνρψλ νηθηζηηθήο αλάπηπμεο,  ησλ πεξηνρψλ Δηδηθήο Πξνζηαζίαο (ΠΔΠ) θαη ησλ 

Πεξηνρψλ Ηδηαίηεξσλ Υξήζεσλ (ΠΗΥ), έθηαζε ηεο ΓΔ Αθξσηεξίνπ.  

Οη πεξηνρέο ΠΔΠΓ δηαθξίλνληαη ζε: 

 ΠΔΠΓ Πεξηαζηηθή (ΠΔΠΓ-ΠΑ) 

 ΠΔΠΓ Σνπξηζκνχ – Αλαςπρήο – Β΄ θαηνηθίαο (ΠΔΠΓ-Σ) 

 ΠΔΠΓ Γεσξγίαο (ΠΔΠΓ-Γ) 

 ΠΔΠΓ Κηελνηξνθίαο (ΠΔΠΓ-Κ) 

Π.2.4.1 - ΠΔΠΓ Πεξηαζηηθά (ΠΔΠΓ-ΠΑ) 

Καιχπηεη ηελ δψλε πεξηκεηξηθά ησλ νηθηζκψλ ηνπ πεδηλνχ ηκήκαηνο ηεο ΓΔ θαη 

απνζθνπεί ζηε δεκηνπξγία κηαο "δψλεο αλάζρεζεο" / "buffer zone" γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 

πεξηνρψλ θαηνηθίαο, απφ ηηο πεξηνρέο φπνπ ρσξνζεηνχληαη δξαζηεξηφηεηεο ή/θαη 

εγθαηαζηάζεηο πνπ είλαη νρινχζεο γηα ηελ θαηνίθεζε.   

Γελ επηηξέπνληαη: 

- πγθξνηήκαηα ηνπξηζκνχ / παξαζεξηζκνχ κεγάιεο θιίκαθαο (.Σ.Κ., Ο.Τ.Σ.Γ., 

ΔΥΑΔ, ΔΥΑΓΑ, θ.ιπ.) 

- Βηνηερληθέο κνλάδεο κέζεο θαη πςειήο φριεζεο 

- Θεξκνθήπηα 

- Κηελνηξνθηθέο εγθαηαζηάζεηο 

- ΑΠΔ (πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θσηνβνιηατθψλ) 

Καζνξηζκόο όξσλ θαη πεξηνξηζκώλ δόκεζεο 

Ηζρχνπλ αλά ρξήζε νη δηαηάμεηο ηεο "εθηφο ζρεδίνπ" δφκεζεο. 

Π.2.4.2 - ΠΔΠΓ Σνπξηζκνύ – Αλαςπράο – Β΄ θαηνηθέαο (ΠΔΠΓ-Σ) 

Καιχπηεη ην δπηηθφ παξαιηαθφ κέησπν ηεο ΓΔ - απφ Άγην Ολνχθξην έσο ηαπξφ - θαη 

απνζθνπεί ζηελ πεξαηηέξσ ψζεζε ηεο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο θαη πνηνηηθήο αλαβάζκηζεο 

ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ηνπ ηνπξηζηηθνχ ηνκέα θαη ηεο παξαζεξηζηηθήο θαηνηθίαο, κε 

ηελ απαγφξεπζε ησλ ρξήζεσλ γεο πνπ είλαη αζχκβαηεο κε απηφλ ηνλ ζθνπφ. 

Γελ επηηξέπνληαη: 



ΜΔΛΔΣΖ ΓΠ ΓΖΜΟΤ ΑΚΡΧΣΖΡΗΟΤ 
(ΝΤΝ ΓΔ ΑΚΡΧΣΖΡΗΟΤ ΓΖΜΟΤ ΥΑΝΗΧΝ)                       Β1 ΣΑΓΗΟ 

 

 

ΤΜΠΡΑΞΖ ΜΔΛΔΣΖΣΧΝ:           
Η. ΜΔΛΑΚΖ – Σ. ΣΑΚΗΡΖ – Κ. ΓΑΚΑΛΑΚΖ– Ν. ΣΑΠΠΑ – Η. ΑΡΝΔΛΛΟ 

 - 87 - 

- Βηνηερληθέο κνλάδεο, αλεμαξηήησο  βαζκνχ φριεζεο 

- Θεξκνθήπηα 

- Κηελνηξνθηθέο εγθαηαζηάζεηο 

- ΑΠΔ (πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θσηνβνιηατθψλ)  

Δπηηξέπνληαη ζπγθξνηήκαηα ηνπξηζκνχ / παξαζεξηζκνχ κεγάιεο θιίκαθαο (.Σ.Κ., 

Ο.Τ.Σ.Γ., ΔΥΑΔ, ΔΥΑΓΑ, θ.ιπ.) 

Καζνξηζκόο όξσλ θαη πεξηνξηζκώλ δόκεζεο 

Ηζρχνπλ αλά ρξήζε νη δηαηάμεηο ηεο "εθηφο ζρεδίνπ" δφκεζεο. 

Π.2.4.3 - ΠΔΠΓ Γεσξγέαο (ΠΔΠΓ-Γ) 

Δθηείλεηαη ζην πεδηλφ αξδεπφκελν ηκήκα ηεο ΓΔ θαη απνζθνπεί ζηελ πξνζηαζία θαη 

πεξαηηέξσ αλαπηπμηαθή ψζεζε ηεο γεσξγηθήο δξαζηεξηφηεηαο. 

Γελ επηηξέπνληαη: 

- Ξελψλεο – μελνδνρεία θαη ινηπέο ηνπξηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο, εθηφο εγθαηαζηάζεσλ 

αγξνηνηνπξηζκνχ  

- Βηνηερληθέο εγθαηαζηάζεηο, εθηφο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ρακειήο θαη κέζεο φριεζεο 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ παξαγσγή θαη επεμεξγαζία ησλ ηνπηθά παξαγνκέλσλ, 

γεσξγηθψλ πξντφλησλ  

- Κηελνηξνθηθέο εγθαηαζηάζεηο 

- ΑΠΔ (εθηφο ησλ θσηνβνιηατθψλ) 

Καζνξηζκόο όξσλ θαη πεξηνξηζκώλ δόκεζεο 

Ηζρχνπλ αλά ρξήζε νη δηαηάμεηο ηεο "εθηφο ζρεδίνπ" δφκεζεο. 

Π.2.4.4 - ΠΔΠΓ Κηελνηξνθέαο (ΠΔΠΓ-Κ) 

Δθηείλεηαη ζην αλαηνιηθφ θαη ΝΑ ηκήκα ηεο ΓΔ θαη απνζθνπεί ζηελ πεξαηηέξσ 

αλαπηπμηαθή ψζεζε ηεο θηελνηξνθίαο, παξάιιεια κε ηελ άζθεζε ηεο γεσξγίαο.  

Γελ επηηξέπνληαη: 

- Ξελψλεο – μελνδνρεία θαη ινηπέο ηνπξηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο, εθηφο εγθαηαζηάζεσλ 

αγξνηνηνπξηζκνχ ηχπνπ θάξκαο 
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- Βηνηερληθέο εγθαηαζηάζεηο, εθηφο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ρακειήο θαη κέζεο φριεζεο 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ παξαγσγή θαη επεμεξγαζία ησλ ηνπηθά παξαγνκέλσλ 

πξντφλησλ ηνπ πξσηνγελή ηνκέα 

- ΑΠΔ (εθηφο ησλ θσηνβνιηατθψλ).  

Καζνξηζκόο όξσλ θαη πεξηνξηζκώλ δόκεζεο 

Ηζρχνπλ αλά ρξήζε νη δηαηάμεηο ηεο "εθηφο ζρεδίνπ" δφκεζεο 

Π.2.4.5 – ύλνςε ησλ πξνηεηλόκελσλ ξπζκέζεσλ ζηηο ΠΔΠΓ 

Οη πξνηεηλφκελεο ξπζκίζεηο ζηηο επηκέξνπο ΠΔΠΓ ζπλνςίδνληαη ζηνλ πίλαθα Π.2-9. 

Πέλαθαο Π.2-9: Πξνηεηλόκελεο ξπζκέζεηο ζηηο ΠΔΠΓ ηεο ΓΔ Αθξσηεξένπ 

ΥΡΖΖ ΓΖ ΠΔΠΓ-ΠΑ ΠΔΠΓ-Σ ΠΔΠΓ-Γ ΠΔΠΓ-Κ 

Καηνηθέα λαη λαη λαη λαη 

ΣνπξηζηηθΫο 

εγθαηαζηΪζεηο 

Δθηφο 

ζπγθξνηεκάησλ 

κεγάιεο 

θιίκαθαο 

λαη 
Μφλν 

αγξνηνηνπξηζκφο  

Μφλν 

αγξνηνηνπξηζκφο 

ηχπνπ θάξκαο 

ΒηνηερληθΫο κνλΪδεο Μφλν ρακειήο 

φριεζεο 

φρη 

Μφλν κέζεο & 

ρακειήο 

φριεζεο 

παξαγσγήο - 

επεμεξγαζίαο 

ηνπηθά 

παξαγνκέλσλ 

πξντφλησλ 

Μφλν κέζεο & 

ρακειήο 

φριεζεο 

παξαγσγήο -

επεμεξγαζίαο 

ηνπηθά 

παξαγνκέλσλ 

πξντφλησλ 

Θεξκνθάπηα φρη φρη λαη λαη 

Κηελνηξνθ. 

εγθαηαζηΪζεηο 
φρη φρη φρη λαη 

ΑΠΔ φρη φρη Μφλν 

θσηνβνιηατθά 

Μφλν 

θσηνβνιηατθά 

εκείσζε: ΠΔΠΓ-ΠΑ: ΠΔΠΓ Πεξηαζηηθή,   ΠΔΠΓ-Σ: ΠΔΠΓ Σνπξηζκνχ – Αλαςπρήο – Β΄ θαηνηθίαο,  

ΠΔΠΓ-Γ: ΠΔΠΓ Γεσξγίαο,  ΠΔΠΓ-Κ:  ΠΔΠΓ Κηελνηξνθίαο  

Πεγή: Δπεμεξγαζία νκάδαο κειέηεο 
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Π.2.5 - ΠΔΡΗΟΥΔ ΗΓΗΑΗΣΔΡΧΝ ΥΡΖΔΧΝ (ΠΗΥ) 

Π.2.5.1 - ΓεληθΪ 

Οη ηδηαίηεξεο ρξήζεηο ζηελ πεξηνρή κειέηεο θαηαιακβάλνπλ κεγάιεο εθηάζεηο ηεο ΓΔ 

Οξίδνληαη σο Πεξηνρέο ηδηαίηεξσλ ρξήζεσλ (ΠΗΥ) νη αθφινπζεο θαηεγνξίεο πεξηνρψλ: 

 ΠΗΥ-Η: Κνηκεηήξηα 

 ΠΗΥ-ΗΗ: ηξαηησηηθέο εγθαηαζηάζεηο 

 ΠΗΥ-ΗΗΗ: Δγθαηαζηάζεηο Γηαρείξηζεο Απνξξηκκάησλ 

 ΠΗΥ- ΗV: Λαηνκηθή πεξηνρή 

 ΠΗΥ-V: Υψξνη απφζεζεο αδξαλψλ 

 PIX- VΗ: Δγθαηαζηάζεηο απνζήθεπζεο πγξψλ θαπζίκσλ 

 ΠΗΥ- VΗΗ: Μεγάιεο αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο εθηφο ζρεδίνπ 

 ΠΗΥ- VΗΗΗ: Θεκαηηθά Πάξθα 

 ΠΗΥ- ΗΥ: Πνιπηερλείν Κξήηεο 

 ΠΗΥ- Υ: Δθπαίδεπζε 

ε πεξηνρή ηεο ΓΔ Αθξσηεξίνπ, ιφγσ ηεο χπαξμεο ησλ ζηξαηησηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ έρεη 

θαζνξηζηεί Δπηηεξνχκελε Εψλε Ναπηηθνχ Ορπξνχ νχδαο, ζηελ νπνία ηζρχνπλ 

πεξηνξηζκνί δφκεζεο. Οη πεξηνξηζκνί γξάθνληαη ζηελ ελφηεηα Π.2.5.3. 

Γεληθφηεξα νη πεξηνρέο ΠΗΥ έρνπλ ηδηαίηεξν  θαζεζηψο. 

Π.2.5.2 - Κνηκεηάξηα (ΠΗΥ-Η) 

ηε ΓΔ Αθξσηεξίνπ ππάξρνπλ 13 θνηκεηήξηα (έλα αλά νηθηζκφ), ζηηο αθφινπζεο πεξηνρέο: 

 Κακπάλη (εληφο νηθηζκνχ) 

 Κνξαθηέο (εληφο νηθηζκνχ) 

 Παδηλφο (εληφο νηθηζκνχ) 

 Πηζάξη (εληφο νηθηζκνχ) 

 Αξγνπιηδέο (εθηφο νηθηζκνχ) 

 Αξψλη (εθηφο νηθηζκνχ) 

 Καζηαλά (εθηφο νηθηζκνχ) 

 Καιφξνπκα (εθηφο νηθηζκνχ) 

 Κνπλνππηδηαλά – Πιαθνχξεο (εθηφο 

νηθηζκνχ) 

 Μνπδνπξάο (εθηφο νηθηζκνχ) 

 ηέξλεο (εθηφο νηθηζκνχ) 

 Ρηδφζθινθν - Υνξδάθη (εθηφο νηθηζκνχ) 

 Υσξαθάθηα (εθηφο νηθηζκνχ)
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Γηαπηζηψλεηαη γεληθά αλεπάξθεηα ηεο εδαθηθήο έθηαζεο ησλ θνηκεηεξίσλ, κε εμαίξεζε 

απηά πνπ εμππεξεηνχλ ηνπο απνκαθξπζκέλνπο νηθηζκνχο ηνπ αλαηνιηθνχ ηκήκαηνο ηεο 

ΓΔ (Καιφξνπκα, Μνπδνπξάο, Ρηδφζθινθν – Υνξδάθη). 

Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αλαγθψλ ηεο ΓΔ πξνηείλεηαη: 

- ηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ ΝΓ ηκήκαηνο ηεο ΓΔ (Κνπλνππηδηαλά – Πιαθνχξεο – 

Κνξαθηέο – Πηζάξη – Αξψλη – Καζηαλά - Αξγνπιηδέο -– Κακπάλη – Καιαζάο – Αγηνο 

Ολνχθξηνο) λα δηεξεπλεζεί ε δπλαηφηεηα επέθηαζεο πξσηίζησο ηνπ θνηκεηεξίνπ 

Κνπλνππηδηαλψλ θαη δεπηεξεπφλησο εθείλνπ ησλ Καζηαλψλ. 

- ηελ πεξηνρή Υσξαθαθίσλ – ηαπξνχ λα δηεξεπλεζεί ε δπλαηφηεηα επέθηαζεο ηνπ 

θνηκεηεξίνπ Υσξαθαθίσλ. 

- ηελ πεξηνρή λφηηα ηνπ αεξνδξνκίνπ (Παδηλφο – ηέξλεο) λα δηεξεπλεζεί ε 

δπλαηφηεηα επέθηαζεο ηνπ θνηκεηεξίνπ ηεξλψλ. 

εκεηψλεηαη φηη: 

 Σα θνηκεηήξηα ηα νπνία επξίζθνληαη εληφο νξηνζεηεκέλσλ νηθηζκψλ (Κακπάλη – 

Κνξαθηέο – Παδηλφο – Πηζάξη) πξνηείλεηαη λα παξακείλνπλ σο ρξήζε, ρσξίο 

δπλαηφηεηα επέθηαζεο. 

 Γηα ηα ππφινηπα εθηφο νηθηζκνχ θνηκεηήξηα ηεο ΓΔ (Αξγνπιηδέο – Αξψλη – 

Καιφξνπκα – Μνπδνπξάο - Ρηδφζθινθν / Υνξδάθη) δελ πξνηείλεηαη επέθηαζε, 

δεδνκέλνπ φηη θαιχπηνπλ ηηο ηνπηθέο αλάγθεο. 

 Οη πξνηεηλφκελεο επεθηάζεηο ησλ νηθηζκψλ απέρνπλ θαηά θαλφλα απφζηαζε 

κεγαιχηεξε ησλ 250 κ. απφ ηα φξηα ησλ πθηζηάκελσλ θνηκεηεξίσλ. ηελ 

πεξίπησζε πνιενδφκεζεο νξηνζεηεκέλσλ νηθηζκψλ ή επεθηάζεσλ ηνπο, θαηά ηελ 

νπνία ην θνηκεηήξην βξίζθεηαη εληφο νηθηζκνχ, πξηλ ηελ πνιενδφκεζε πξέπεη λα 

πξνεγείηαη εηδηθή γεσινγηθή κειέηε. Ζ κειέηε απηή εμεηάδεη ηελ δπλαηφηεηα 

κείσζεο ηεο απφζηαζεο ηεο πνιενδνκνχκελεο έθηαζεο απφ ην θνηκεηήξην απφ 

250κ. ζε 150κ. ή ζε 50κ.  

 Ζ πξνηεηλφκελε επέθηαζε ησλ θνηκεηεξίσλ Κνπλνππηδηαλψλ, Καζηαλψλ, 

Υσξαθαθίσλ θαη ηεξλψλ απνηειεί αληηθείκελν εηδηθήο κειέηεο. Ζ ρσξνζέηεζε 

θνηκεηεξίσλ επηηξέπεηαη ζε φιεο ηηο ΠΔΠΓ, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο ΠΔΠΓ-Σ. Ζ 

δπλαηφηεηα ρσξνζέηεζεο θνηκεηεξίνπ ζηελ ΠΔΠΓ-Σ, πξνθαλψο, παξακέλεη σο 

ηειεπηαία ελαιιαθηηθή ιχζε, εάλ δελ βξεζεί θαηάιιεινο ρψξνο ζηηο ππφινηπεο 

ΠΔΠΓ. 

Δπηζεκαίλεηαη, ηέινο,  φηη ε αλεπάξθεηα ησλ θνηκεηεξίσλ ραξαθηεξίδεη ην ζχλνιν ηνπ 

Γήκνπ Υαλίσλ. Πξνθχπηεη ζπλεπψο ε αλάγθε ζχληαμεο κειέηεο ρσξνζέηεζεο 
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θνηκεηεξίσλ ζην ζχλνιν ηεο έθηαζεο ηνπ Γήκνπ. εκεηψλεηαη φηη αληίζηνηρε κειέηε είρε 

αλαηεζεί ζην παξειζφλ, ε νπνία δελ ηειεζθφξεζε. 

Π.2.5.3 - ηξαηησηηθΫο εγθαηαζηΪζεηο (ΠΗΥ-ΗΗ) 

πλνπηηθά, νη εθηάζεηο πνπ θαηαιακβάλνπλ νη ζηξαηησηηθέο εγθαηαζηάζεηο θαηαγξάθνληαη 

ζηνλ πίλαθα Π.2-10.  

Πέλαθαο Π.2-10: ηξαηησηηθΫο εγθαηαζηΪζεηο ζηελ Ϋθηαζε ηεο ΓΔ Αθξσηεξένπ 

Α/Α ΥΡΖΖ 
ΔΚΣΑΖ 

(Ha) 
ΘΔΖ 

1 

ΝΑΤΣΑΘΜΟ ΚΡΖΣΖ 433,65  

ΒΟΡΔΗΟ ΣΜΖΜΑ ΟΡΜΟΤ 

ΟΤΓΑ  
374,52 

Γ.Κ. Κνπλνππηδηαλψλ, Γ.Κ. Αξσλίνπ,    

Σ.Κ. ηεξλψλ 

ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΚΑΤΗΜΧΝ 59,13 Σ.Κ. ηεξλψλ (Ν.Α. νηθηζκνχ ηεξλψλ) 

2 

ΠΔΓΗΟ ΒΟΛΖ ΚΡΖΣΖ 375,30  

ΥΧΡΟ ΔΚΣΟΞΔΤΖ Π.Β.Κ. 341,16 Σ.Κ. Υνξδαθίνπ 

ΡΑΝΣΑΡ 3,23 Σ.Κ. Υνξδαθίνπ 

ΡΑΝΣΑΡ 0,37 Γ.Κ. Κνπλνππηδηαλψλ 

ΛΔΥΖ ΑΞΗΧΜΑΣΗΚΧΝ 0,70 Γ.Κ. Κνπλνππηδηαλψλ 

ΣΡΑΣΧΝΗΜΟ 22,24 Γ.Κ. Αξσλίνπ 

ΥΧΡΟ ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ  6,93 Σ.Κ. Μνπδνπξά (Πεξβνιίηζα) 

Δ 0,12 Σ.Κ. Υνξδαθίνπ 

ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΑΝΑΦΤΥΖ 

(Μαξάζη) 
0,55 Σ.Κ. ηεξλψλ 

3 

ΠΟΛΔΜΗΚΖ ΑΔΡΟΠΟΡΗΑ 683,69  

ΑΔΡΟΓΡΟΜΗΟ 563 
Σ.Κ. Μνπδνπξά, Γ.Κ. Αξσλίνπ,              

Σ.Κ. ηεξλψλ 

ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ 

ΠΤΡΟΜΑΥΗΚΧΝ 
95,78 Σ.Κ. Μνπδνπξά, Σ.Κ. Υνξδαθίνπ 

ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΚΑΤΗΜΧΝ 5,29 Σ.Κ. ηεξλψλ 

ΡΑΝΣΑΡ (αλαηνιηθά νηθηζκνχ 

Αλεκφκπινη) 
0,13 Γ.Κ. Αξσλίνπ 

ΟΗΚΗΜΟ ΑΝΔΜΟΜΤΛΟΗ 9,24 Γ.Κ. Αξσλίνπ 

2 ΡΑΝΣΑΡ (αλαηνιηθά 

θνπεπηεξίνπ) 
1,69 Γ.Κ. Κνπλνππηδηαλψλ, Γ.Κ. Αξσλίνπ 
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Α/Α ΥΡΖΖ 
ΔΚΣΑΖ 

(Ha) 
ΘΔΖ 

ΘΔΡΔΣΡΟ ΑΝΑΦΤΥΖ                 

(Άγηνο Ολνχθξηνο) 
7,87 Γ.Κ. Κνπλνππηδηαλψλ 

ΔΝΟΗΚΗΑΕΟΜΔΝΟ ΥΧΡΟ 

(Κνξαθηέο) 
0,69 Γ.Κ. Κνπλνππηδηαλψλ 

4 ΝΑΣΟΨΚΔ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΔΗ 41,37*  

 

ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ 

ΔΛΛΗΜΔΝΗΜΟΤ ΠΛΟΗΧΝ 

ΣΟΝ ΟΡΜΟ ΣΖ ΟΤΓΑ 

41,37* Γ.Κ. Αξσλίνπ 

5 ΑΜΔΡΗΚΑΝΗΚΖ ΒΑΖ 52* Σ.Κ. Μνπδνπξά 

6 ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΑΔΡΟΠΟΡΗΑ 11,50 Γ.Κ. Αξσλίνπ, Σ.Κ. Μνπδνπξά 

7 ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΚΛΟΚΑ 0,6 Σ.Κ. Υνξδαθίνπ 

* εθηηκνχκελε έθηαζε απφ αεξνθσηνγξαθία Google Earth 

Πεγή:  Οινθιεξσκέλν Σνπηθφ Πξφγξακκα Βηψζηκεο Αλάπηπμεο ζην Γήκν Αθξσηεξίνπ ζε Δθαξκνγή ηνπ 

Habitat Agenda, 2009, επεμεξγαζία ηεο νκάδαο κειέηεο. 

Δπηηεξνύκελε Εώλε Ναπηηθνύ Ορπξνύ νύδαο 

χκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ ρνξήγεζε ζηελ νκάδα κειέηεο ν Ναχζηαζκνο Κξήηεο / 

Γηεχζπλζε Γηνίθεζεο / Σκ. Αζθάιεηαο (έγγξαθν κε ΑΠ Φ.114.2/2/12, .34 / 9-4-12), 

πεξηνρή αξκνδηφηεηαο ηνπ Πνιεκηθνχ Ναπηηθνχ γχξσ απφ ηνλ φξκν ηεο νχδαο απνηειεί 

ην Ναπηηθό Ορπξό νύδαο. Σν Ναπηηθφ Ορπξφ (Ν.Ο.) απνηειείηαη απφ: 

- ηελ εζσηεξηθή δψλε πνπ πεξηθιείεη ηα έξγα θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο άκπλαο, είλαη 

νξηνζεηεκέλε επί ηνπ εδάθνπο κε ζπξκαηνπεξίθξαμε θαη θαιείηαη Απαγνξεπκέλε 

Εψλε (Α.Ε.), θαη 

- ηελ εμσηεξηθή δψλε, ε νπνία απνηειεί ην φξην ηνπ Ν.Ο. θαη θαιείηαη Δπηηεξνχκελε 

Εψλε (Δ.Ε.). 

Σα φξηα ηνπ Ν.Ο. θαζνξίζηεθαλ κε ην ΠΓ 165/02, ΦΔΚ 150/Α/02.  

Απαγνξεπκέλε Εψλε ζηελ πεξηνρή ηεο ΓΔ Αθξσηεξίνπ απνηεινχλ ν Βφξεηνο Σνκέαο 

Ναπζηάζκνπ Κξήηεο (ΝΚ), ζπλνιηθήο έθηαζεο 433,65 Ha.  

Ζ Δπηηεξνχκελε Εψλε εθηείλεηαη θαηά κήθνο ηεο αθηνγξακκήο ηεο βφξεηαο πιεπξάο ηνπ 

φξκνπ νχδαο απφ ηα φξηα κε ηελ ΓΔνχδαο έσο ην Μαξάζη. Έρεη ζπλνιηθή έθηαζε 1.028 

Ha. Πεξηιακβάλεη ηκήκαηα ησλ Γ.Κ. Κνπλνππηδηαλψλ θαη Αξσλίνπ θαη ηεο Σ.Κ. ηεξλψλ. 

ε απηήλ εκπίπηεη ην ηκήκα (Β) ηνπ νξηνζεηεκέλνπ νηθηζκνχ Πηζάξη θαη κηθξή έθηαζε ζηε 

λφηηα πεξηνρή ηνπ νξηνζεηεκέλνπ νηθηζκνχ Αξσλίνπ. 
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ηελ πεξηνρή ηνπ Ναπηηθνχ Ορπξνχ έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ησλ Α.Ν. 376/36 ηεο 

14/18-12-36 (ΦΔΚ 546 /Α), Ν. 1892/90/31-7-90 (ΦΔΚ 101/Α) θαη Α.Ν. 1731/39 αξζξ. 46 

παξ. 4, θαζψο θαη ε ζρεηηθή κε ηελ αζθάιεηα νρπξψλ ζέζεσλ λνκνζεζία. 

Ζ απφθηεζε εκπξάγκαηνπ δηθαηψκαηνο ή δηθαηψκαηνο εθκεηάιιεπζεο ζηελ εληφο ηεο 

Δπηηεξνχκελεο Εψλεο πεξηνρή απαγνξεχεηαη απνιχησο ζε νπνηνλδήπνηε αιινδαπφ ή κε 

Έιιελα ηελ εζληθφηεηα (θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν). 

Ζ εθηέιεζε νπνηαζδήπνηε εξγαζίαο δφκεζεο ζηελ εληφο ηεο Δ.Ε. πεξηνρή 

πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ην Α.Ν. 1731/39, κεηά ηελ άδεηα ηνπ Γηνηθεηή ΝΚ, ν νπνίνο 

κπνξεί λα επηβάιιεη φξνπο ή πεξηνξηζκνχο κε ζθνπφ ηελ δηαζθάιηζε ησλ έξγσλ άκπλαο 

ή γεληθή ηελ εθπιήξσζε ηνπ πξννξηζκνχ ησλ έξγσλ απηψλ.   

ηα πιαίζηα ησλ φξσλ θαη πεξηνξηζκψλ πνπ εθαξκφδεη ν ΝΚ ζηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ 

δφκεζεο ζηελ πεξηνρή ηνπ Βφξεηνπ Σνκέα Ναπηηθνχ Ορπξνχ νχδαο, πνπ απνηειεί ηελ 

πεξηνρή ελδηαθέξνληνο ηνπ Πνιεκηθνχ Ναπηηθνχ ζηα φξηα ηεο ΓΔ Αθξσηεξίνπ, είλαη: 

(α)  Γελ εγθξίλεηαη ε αλέγεξζε θαηνηθηψλ ζε απφζηαζε κηθξφηεξε ησλ είθνζη (20) κ. απφ 

ην ζπξκαηφπιεγκα ηεο Α.Ε., πιελ ησλ πεξηνρψλ πνπ είλαη ήδε εληαγκέλεο ζε 

πνιενδνκηθά ζρέδηα. 

(β)  Γελ εγθξίλεηαη ε αλέγεξζε θαηνηθηψλ θαζψο θαη μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ εληφο ηεο 

Δ.Ε. ζηελ πεξηνρή λφηηα ησλ νηθηζκψλ Πηζάξη έσο Αξψλη, φπσο ε πεξηνρή 

νξηνζεηείηαη ζην πξναλαθεξφκελν έγγξαθν ηνπ ΝΚ πξνο ηελ νκάδα κειέηεο. 

(γ)  Γελ εγθξίλεηαη ε αλέγεξζε βηνκεραληθψλ – βηνηερληθψλ κνλάδσλ ζε απφζηαζε 

κηθξφηεξε ησλ ηξηαθνζίσλ (300) κ. απφ ηελ Α.Ε. 

Δπηπξφζζεηα, ζηελ εληφο ηεο Δ.Ε. πεξηνρήο, έρνπλ ζπζηαζεί δνπιείεο νη νπνίεο 

απαγνξεχνπλ ηε θχηεπζε δέληξσλ θαη αλέγεξζε θηηζκάησλ επ΄ απηψλ. πγθεθξηκέλα, έρεη 

θεξπρζεί ζχζηαζε δνπιείαο ζηελ πεξηνρή Μαξάζη επί ισξίδαο γεο 10 κ. θαη κήθνπο 

403,30 κ. (ΦΔΚ 122/Β/58) θαζψο επίζεο θαη επί ισξίδαο πιάηνπο 3 κ., ηκήκα ηεο νπνίαο 

αλήθεη ζηελ Δ.Ε. (ΦΔΚ 39/Γ/62). 

Π.2.5.4 - ΔγθαηαζηΪζεηο Γηαρεέξηζεο ΑπνξξηκκΪησλ (ΠΗΥ-ΗΗΗ) 

Σν Δ.Μ.Α.Κ. (Δξγνζηάζην Μεραληθήο Αλαθχθισζεο θαη Κνκπνζηνπνίεζεο) θαη ν Υ.Τ.Σ.Τ. 

(Υψξνο Τγεηνλνκηθήο Σαθήο Τπνιεηκκάησλ) Υαλίσλ έρνπλ ρσξνζεηεζεί ζηελ έθηαζε ηεο 

ΓΔ Αθξσηεξίνπ, πεξηνρή Κνξαθηά, λφηηα ηεο ραξάδξαο ηνπ Κνπξνππεηνχ.  

Ζ κνλάδα θαηαιακβάλεη ζπλνιηθή έθηαζε 235 ζηξεκκάησλ. Πξνγξακκαηίδεηαη επέθηαζε 

ζε φκνξε έθηαζε 69 ζηξεκκάησλ.  

Οη εγθαηαζηάζεηο ηεο Δ.Μ.Α.Κ. εμππεξεηνχλ νιφθιεξε ηελ 1ε Γηαρεηξηζηηθή Δλφηεηα ηεο 

Πεξηθέξεηαο Κξήηεο, ε νπνία απνηειείηαη απφ ηνπο (Καπνδηζηξηαθνχο) ΟΣΑ: Υαλίσλ, 



ΜΔΛΔΣΖ ΓΠ ΓΖΜΟΤ ΑΚΡΧΣΖΡΗΟΤ 
(ΝΤΝ ΓΔ ΑΚΡΧΣΖΡΗΟΤ ΓΖΜΟΤ ΥΑΝΗΧΝ)                       Β1 ΣΑΓΗΟ 

 

 

ΤΜΠΡΑΞΖ ΜΔΛΔΣΖΣΧΝ:           
Η. ΜΔΛΑΚΖ – Σ. ΣΑΚΗΡΖ – Κ. ΓΑΚΑΛΑΚΖ– Ν. ΣΑΠΠΑ – Η. ΑΡΝΔΛΛΟ 

 - 94 - 

Αθξσηεξίνπ, νχδαο, Δι. Βεληδέινπ, Βάκνπ, Κξπνλεξίδαο, Φξε, Γεσξγηνχπνιεο, 

Κεξακεηψλ, Θεξίζνπ, Ν. Κπδσλίαο, Πιαηαληά, Βνπθνιίσλ, Μπζχκλεο, Κηζζάκνπ, 

Κνιπκπαξίνπ, Μνπζνχξσλ, Ηλαρσξίνπ, Αξκέλσλ, Καλδάλνπ θαη ε Κνηλ. Αζή Γσληάο. Οη 

εγθαηαζηάζεηο εμππεξεηνχλ ζπλνιηθφ πιεζπζκφ 150.000 κνλίκσλ θαηνίθσλ, αιιά θαη ηηο 

70.000 θιίλεο πνπ δηαζέηεη ε ηνπξηζηηθή ππνδνκή ηνπ Ννκνχ (ζηνηρεία ΓΔΓΗΑ).  

Ζ ιεηηνπξγία ησλ Δ.Μ.Α.Κ. θαη Υ.Τ.Σ.Τ. Υαλίσλ πξνβιέπεηαη ηφζν απφ ηνλ «Πεξηθεξεηαθφ 

ρεδηαζκφ Γηαρείξηζεο ηεξεψλ Απνβιήησλ (ΠΔΓΑ) Πεξηθέξεηαο Κξήηεο» (φπσο απηφο 

επηθαηξνπνηήζεθε κε ηελ κε αξ. πξση. 677/21-2-2006 απφθαζε ηνπ Γ. Γ. Πεξηθέξεηαο 

Κξήηεο θαη παξαηάζεθε ε ηζρχο ηνπ κεηαβαηηθνχ ζηαδίνπ ηνπ κε ηελ κε αξ. πξση. 4223/1-

10-2010 απφθαζε ηνπ Γ. Γ. Πεξηθέξεηαο Κξήηεο) φζν θαη απφ ην Πεξηθεξεηαθφ Πιαίζην 

Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ & Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο ηεο Πεξηθέξεηαο Κξήηεο (ΤΑ 

25291/2003, παξ. Γ.3.6.3, ΦΔΚ 1486/Β/2003).  

Γηα ηελ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ηεο επέθηαζεο έρεη εθδνζεί ε ΤΑ 196546/1-3-12 θαζψο 

θαη νη πεξηβαιινληηθνί φξνη (ΑΔΠΟ ΑΠ ΔΤΠΔ  200848/23-7-12, ΑΓΑ: Β410-4ΝΦ). 

Σελ δηαρείξηζε ηεο κνλάδαο έρεη αλαιάβεη ε Γ.Δ.ΓΗ..Α (Γηαδεκνηηθή Δπηρείξεζε γηα ηελ 

Γηαρείξηζε ησλ ηεξεψλ Απνβιήησλ).  

Π.2.5.5 - Λαηνκηθά πεξηνρά (ΠΗΥ-IV) 

Λαηνκηθή πεξηνρή έρεη ζεζκνζεηεζεί ζηε ΒΑ εκηνξεηλή, παξαιηαθή δψλε ηνπ Αθξσηεξίνπ 

(ΦΔΚ 32/Β/1995 φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην ΦΔΚ 338/Β/1995). Βξίζθεηαη βφξεηα ηνπ 

πςψκαηνο θιφθα, ζηε ζέζε Καςαιάθηα Λνγγνχ, ΒΑ ηνπ Υνξδαθίνπ. Έρεη έθηαζε 

πεξίπνπ 395,3 ζηξέκκαηα. 

Π.2.5.6 - Υώξνη απόζεζεο αδξαλώλ (ΠΗΥ-V) 

Έρνπλ αδεηνδνηεζεί νη παξαθάησ ηξεηο (3) ρψξνη ππνδνρήο θαη απνζήθεπζεο αδξαλψλ 

πιηθψλ, πξντφλησλ εθζθαθψλ θαη θαηεδαθίζεσλ: 

Α. ηε ζέζε «Ρνχκα», ζην Υνξδάθη. Πξφθεηηαη γηα ηελ «πιαηεία» ζην παιηφ 

εγθαηαιειεηκκέλν ιαηνκείν Υνξδαθίνπ, ε θπξηφηεηα ηεο νπνίαο έρεη επέιζεη ζηνλ 

Γήκν. Ζ έθηαζε ηνπ ρψξνπ είλαη πεξίπνπ 78 ζηξεκ., απφ ηα νπνία ε επηθάλεηα 

απφζεζεο θαιχπηεη πεξίπνπ 44 ζηξεκκ. (ΑΔΠΟ Απνθ. Αληηπεξ. Υαλίσλ ΑΠ 20774/3-

2-11, ΑΓΑ ΒΟΕΦ7ΛΚ-Ζ4Λ). 

Β. ηε ζέζε «Βαγγειηαλά» ή «Κεξαηφιαθνο». Πξφθεηηαη γηα ηελ απνθαηάζηαζε παιαηνχ 

δαλεηνζαιάκνπ, ζε ηδηνθηεζία ηεο Ηεξάο Μνλήο Γνπβεξλέηνπ. Ζ έθηαζε ηνπ ρψξνπ 

είλαη πεξίπνπ 21 ζηξεκ., απφ ηα νπνία ε επηθάλεηα απφζεζεο θαιχπηεη 4,2 ζηξεκκ. 

(ΑΔΠΟ Απνθ. Αληηπεξ. Υαλίσλ ΑΠ 7227/18-7-11, ΑΓΑ 4Α17ΛΚ-Δ2Λ). 
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Γ. ηε ζέζε «Γαιαλή» βφξεηα ηνπ νηθηζκνχ Καιφξνπκα. Πξφθεηηαη γηα φξπγκα 

εγθαηαιειεηκκέλνπ ιαηνκείνπ ηεο εηαηξείαο ΦΗΝΟΜΠΔΣΟΝ ΑΔ, κέζα ζηνλ επξχηεξν 

ιαηνκηθφ ρψξν ηεο εηαηξείαο. Ζ έθηαζε ηνπ ρψξνπ είλαη πεξίπνπ 40 ζηξεκκ., απφ ηα 

νπνία ε επηθάλεηα απφζεζεο θαιχπηεη 17 ζηξεκκ. (ΑΔΠΟ Απνθ. Αληηπεξ. Υαλίσλ ΑΠ 

27874/17-9-13, ΑΓΑ ΒΗΦ47ΛΚ-47Π). 

ε δηαδηθαζία αδεηνδφηεζεο βξίζθεηαη ρψξνο ζηε ζέζε «Κνπκαξέο» εθηφο νηθηζκνχ 

Υσξαθαθίσλ. Πξφθεηηαη γηα αγξνηεκάρην έθηαζεο πεξίπνπ 22 ζηξεκ., ηδηνθηεζίαο ηεο 

Ηεξάο Μνλήο Αγίαο Σξηάδαο Σζαγθαξφισλ, ην νπνίν έρεη εθκηζζσζεί ζηελ εηαηξεία Mare 

Protect Crete Co. Μέζα ζηελ έθηαζε βξίζθνληαη δχν νξχγκαηα – ηάθξνη, δηαλνηγκέλα πξν 

30εηίαο γηα ιαηφκεπζε αδξαλψλ, ησλ νπνίσλ ε πιήξσζε πξνβιέπεηαη κε απφζεζε 

αδξαλψλ θαη κε επηθηλδχλσλ απνβιήησλ απφ εθζθαθέο θαη θαηεδαθίζεηο. 

Π.2.5.7 - ΔγθαηαζηΪζεηο απνζάθεπζεο πγξώλ θαπζέκσλ (ΠΗΥ-VΗ) 

Οη πθηζηάκελεο εγθαηαζηάζεηο απνζήθεπζεο πγξψλ θαπζίκσλ, ζηελ εθηφο ζρεδίνπ 

πεξηνρή Αγίνπ Ολνπθξίνπ (κέζεο φριεζεο), δηαηεξνχληαη σο δξαζηεξηφηεηα, σο φηνπ 

ζεζκνζεηεζεί θαηάιιεινο ππνδνρέαο ζηνλ νπνίν ζα κεηεγθαηαζηαζνχλ. 

Π.2.5.8 - ΜεγΪιεο αζιεηηθΫο εγθαηαζηΪζεηο εθηόο ζρεδένπ (ΠΗΥ-VΗΗ) 

Πξφθεηηαη γηα ζεκαληηθέο αζιεηηθέο ππνδνκέο, ρσξνζεηεκέλεο εθηφο ζρεδίνπ, νη νπνίεο 

θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο νιφθιεξεο ηεο Π.Δ. Υαλίσλ, πνπ είλαη νη εμήο: 

- Δζληθφ θνπεπηήξην Υαλίσλ, ζην Κακπάλη, ζε έθηαζε 165 ζηξεκκ.  

- Πνδειαηνδξφκην Αθξσηεξίνπ, ζηα Καζηαλά.  

- Κιεηζηφ Κνιπκβεηήξην Υαλίσλ, ζηα Κνπλνππηδηαλά, ζε έθηαζε 200 πεξίπνπ 

ζηξεκκ.  

- Κιεηζηφ Γπκλαζηήξην, ζην Κακπάλη, ρσξεηηθφηεηαο 500 ζεαηψλ. 

Π.2.5.9 - ΘεκαηηθΪ ΠΪξθα (ΠΗΥ-VΗΗΗ) 

Πξφθεηηαη γηα ηα εμήο δχν Θεκαηηθά Πάξθα: 

 ΠΪξθν ΓηΪζσζεο Υισξέδαο θαη Παλέδαο. Δθηείλεηαη ζε 270 ζηξέκκαηα κέζα ζηελ 

έθηαζε ηνπ Πνιπηερλείνπ Κξήηεο. Οη ζθνπνί ηνπ Πάξθνπ είλαη:  

α.  Γηαηήξεζε απηνθπψλ θπηψλ ηεο Κξήηεο 

β.  Πεξηβαιινληηθή έξεπλα θαη εθπαίδεπζε  

γ.  Δπαηζζεηνπνίεζε ηνπ θνηλνχ γηα ζέκαηα ζρεηηδφκελα κε ηελ  βηνπνηθηιφηεηα 

δ.  Αλαςπρή.  



ΜΔΛΔΣΖ ΓΠ ΓΖΜΟΤ ΑΚΡΧΣΖΡΗΟΤ 
(ΝΤΝ ΓΔ ΑΚΡΧΣΖΡΗΟΤ ΓΖΜΟΤ ΥΑΝΗΧΝ)                       Β1 ΣΑΓΗΟ 

 

 

ΤΜΠΡΑΞΖ ΜΔΛΔΣΖΣΧΝ:           
Η. ΜΔΛΑΚΖ – Σ. ΣΑΚΗΡΖ – Κ. ΓΑΚΑΛΑΚΖ– Ν. ΣΑΠΠΑ – Η. ΑΡΝΔΛΛΟ 

 - 96 - 

 ΠΪξθν Κπθινθνξηαθάο Αγσγάο. Λεηηνπξγεί ζην Κακπάλη, ζε έθηαζε έμε ζηξεκκ. 

πεξίπνπ. Απεπζχλεηαη ζε παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο θαη πξσηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο απφ φια ηα ζρνιεία ηεο Π.Δ. Υαλίσλ. ηνρεχεη ζηελ εθπαίδεπζή ηνπο 

ζε ζέκαηα θπθινθνξίαο, νδηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη νδηθήο αζθάιεηαο.  

Π.2.5.10  -  Πνιπηερλεέν Κξάηεο (ΠΗΥ-ΗΥ) 

Οη εγθαηαζηάζεηο πνπ Πνιπηερλείνπ Κξήηεο (ΠΚ) βξίζθνληαη ζην δπηηθφ άθξν ηεο ΓΔ, ζε 

έθηαζε πεξίπνπ 2.120 ζηξεκκ. (κε πεξηιακβαλνκέλεο ηεο έθηαζεο ηνπ πάξθνπ Γηάζσζεο 

Υισξίδαο θαη Παλίδαο θαη ηνπ ηκήκαηνο ηεο έθηαζεο ηνπ ΠΚ πνπ βξίζθεηαη εθηφο ησλ 

νξίσλ ηεο ΓΔ). 

Σν ΠΚ ηδξχζεθε κε ηνλ Ν. 545/77. Ζ ζέζε γηα ηελ αλέγεξζε ηνπ  εγθξίζεθε κε ην ΠΓ 26-7-

1979 (ΦΔΚ 488/Γ/1979). Οη φξνη δφκεζεο θαζνξίζηεθαλ κε ηελ κε ΑΠ 5847/9-8-1988 

απνθ. Ννκάξρε Υαλίσλ (ΦΔΚ 644/Γ/1988). Οξίδεηαη Γ 0,20, κέγηζην πνζνζηφ θάιπςεο 

10% θαη κέγηζην επηηξεπφκελν χςνο 15,00 κ. 

Σν ΠΚ  άξρηζε ηελ εθπαηδεπηηθή ηνπ ιεηηνπξγία θαηά ην αθαδεκατθφ έηνο 1984-85. ήκεξα 

ιεηηνπξγνχλ  ιεηηνπξγνχλ πέληε ηκήκαηα κεραληθψλ πεληαεηνχο θνίηεζεο.  

 Σκήκα Μεραληθψλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο  

 Σκήκα Μεραληθψλ Οξπθηψλ Πφξσλ  

 Σµήµα Ζιεθηξνληθψλ Μεραληθψλ θαη Μεραληθψλ Τπνινγηζηψλ  

 Σµήµα Μεραληθψλ Πεξηβάιινληνο  

 Σκήκα Αξρηηεθηφλσλ Μεραληθψλ  

Όια ηα ηκήκαηα έρνπλ νξγαλσκέλεο κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο.  

Οη εγθαηαζηάζεηο ηεο Πνιπηερλεηνχπνιεο Αθξσηεξίνπ δηαζέηνπλ ηηο θαηάιιειεο 

ππνδνκέο γηα ηε ιεηηνπξγία ελφο ζχγρξνλνπ Σερλνινγηθνχ Παλεπηζηεκίνπ, 

πεξηιακβαλνκέλεο Φνηηεηηθήο Δζηίαο. 

ηα ηκήκαηα ηνπ ΠΚ θνηηνχλ πεξίπνπ 3.000 πξνπηπρηαθνί θαη 700 κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο 

(ζηνηρεία 2011). 

Π.2.5.11  -  Δθπαέδεπζε (ΠΗΥ-Υ) 

Πξφθεηηαη γηα έθηαζε πεξίπνπ 49 ζηξεκκ., ζην δπηηθφ φξην ηεο ΓΔ, ζηε ζέζε Πξνθήηεο 

Ζιίαο. ηελ έθηαζε  ζπζηεγάδνληαη ην Γεληθφ Λχθεην Αθξσηεξίνπ, ην ΔΠΑΛ Αθξσηεξίνπ 

θαη ην ΔΔΔΚ Υαλίσλ (Δξγαζηήξην Δηδηθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο). 

Οη κνλάδεο απηέο εμππεξεηνχλ καζεηέο φρη κφλνλ απφ ηελ ΓΔ Αθξσηεξίνπ, αιιά θαη απφ 

ηελ φκνξε ΓΔ Υαλίσλ. 
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Π.2.6 - ΓΔΝΗΚΔ ΚΑΗ ΜΔΣΑΒΑΣΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ7  

Π.2.6.1 - ΓεληθΫο ΓηαηΪμεηο ζε όιε ηελ Έθηαζε ηεο ΓΔ Αθξσηεξένπ 

ην ζχλνιν ηεο έθηαζεο ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Αθξσηεξίνπ, γηα ιφγνπο πξνζηαζίαο ηνπ 

θπζηθνχ θαη δνκεκέλνπ πεξηβάιινληνο, αιιά θαη ησλ παξαδνζηαθψλ παξαγσγηθψλ 

ρξήζεσλ γεο ηζρχνπλ ηα παξαθάησ: 

1. Οη ρξήζεηο γεο θαη ν κέζνο .Γ. ζε πθηζηάκελνπο νηθηζηηθνχο ππνδνρείο θαη 

επεθηάζεηο ηνπο, φπσο νξίδνληαη ζην παξφλ, ηζρχνπλ ππνρξεσηηθά κε ηελ έλαξμε 

ηζρχνο ηεο παξνχζαο απφθαζεο. Αλ απφ ηνπο ηζρχνληεο φξνπο δφκεζεο εληφο 

νηθηζκψλ ν .Γ. θαη ε ζπλνιηθή δφκεζε είλαη κηθξφηεξε απφ ηνλ νξηδφκελν Μέζν 

πληειεζηή Γφκεζεο (Μ..Γ.) ηζρχνπλ ηα κηθξφηεξα φξηα. 

2. Οη πεξηνρέο εληφο νξίσλ νηθηζκψλ, έσο φηνπ ζεζκνζεηεζεί ε πνιενδνκηθή ηνπο 

κειέηε,   νηθνδνκνχληαη ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη ζχκθσλα κε ηνπο 

πεξηνξηζκνχο πνπ θαζνξίδνληαη αλά ρξήζε απφ ηελ παξνχζα. ηελ πεξίπησζε 

απηή ν θαζνξηδφκελνο Μέζνο πληειεζηήο Γφκεζεο (Μ..Γ.) ηζρχεη κφλν κεηά ηελ 

ζεζκνζέηεζε ηεο πνιενδνκηθήο ηνπο κειέηεο. 

3. Οη πεξηνρέο επέθηαζεο, έσο φηνπ πνιενδνκεζνχλ νηθνδνκνχληαη κε ηηο δηαηάμεηο ηεο 

εθηφο ζρεδίνπ δφκεζεο ηνπ ΠΓ 24.5.85 (ΦΔΚ 270 Γ) θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ 

θαζνξίδνληαη απφ ηελ παξνχζα. Ο θαζνξηδφκελνο Μέζνο πληειεζηήο Γφκεζεο 

(Μ..Γ.) ηζρχεη σο κέγηζηνο επηηξεπφκελνο κέρξη ηελ ζεζκνζέηεζε ηεο 

Πνιενδνκηθήο Μειέηεο γηα φζεο ρξήζεηο ηνλ ππεξβαίλνπλ κε βάζε ηηο ηζρχνπζεο 

δηαηάμεηο ηεο εθηφο ζρεδίνπ δφκεζεο. 

4. Οη θνηλφρξεζηνη θαη θνηλσθειείο ρψξνη ησλ πξνο πνιενδφκεζε πεξηνρψλ ζα 

νξηζζνχλ απφ ηελ Πνιενδνκηθή Μειέηε. Χο θαηεπζχλζεηο δίδνληαη: α) λα είλαη θαηά 

ην δπλαηφλ δηάζπαξηνη ζηνλ νηθηζηηθφ ηζηφ, β) ελδείθλπηαη λα ρσξνζεηνχληαη, εθφζνλ 

είλαη εθηθηφ, φκνξα κε πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο (αξραηνινγηθνί ρψξνη, ξέκαηα 

θιπ.), ψζηε λα επλνείηαη ε δεκηνπξγία δηθηχσλ πεδνδξφκσλ θαη ζπλερψλ ππαίζξησλ 

ρψξσλ αλαςπρήο. 

5. Καηά ηελ πνιενδφκεζε ησλ νηθηζκψλ είλαη δπλαηή ε ππέξβαζε ηνπ πνιπγψλνπ ηεο 

νξηνζεηεκέλεο έθηαζεο, γηα ιφγνπο εμνκάιπλζεο ησλ νξίσλ ηνπ νηθηζκνχ θαη ηελ 

πξνζαξκνγή ηνπ ζε ηπρφλ λέα δεδνκέλα, φζν θαη ζην αλάγιπθν ηεο πεξηνρήο. Ζ 

πξνζαξκνγή απηή δελ ζα κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 10% ηεο ηνπ νηθηζκνχ θαη δελ ζα 

κπνξεί λα εθαξκφδεηαη ζε δψλεο ΠΔΠ θαη ηζρχεη: α) πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη 

πξνζαξκνγή ηνπ πνιενδνκηθνχ ζρεδίνπ ζην θπζηθφ αλάγιπθν ηνπ εδάθνπο θαη β) 

                                                           
7
 Κξίζεθε ζθφπηκν ε δηαηχπσζε ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ λα βαζηζηεί ζε απηή πνπ έρεη πηνζεηήζεη ε 

αξκφδηα Τπεξεζία ηεο Πεξηθέξεηαο Κξήηεο, κε ηηο απαξαίηεηεο, θαηά ηελ θξίζε ησλ κειεηεηψλ, 
δηαθνξνπνηήζεηο. 
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πξνθεηκέλνπ λα εληαρζνχλ ζην ζρέδην πφιεο ηδηνθηεζίεο νη νπνίεο θαηαηέκλνληαη 

απφ ην νξηδφκελν ζηελ παξνχζα απφθαζε φξην θαη ην ηκήκα ηεο ηδηνθηεζίαο πνπ 

κέλεη εθηφο πνιενδνκνχκελεο έθηαζεο (δει. βξίζθεηαη «εθηφο ζρεδίνπ») είλαη 

κηθξφηεξν απφ 4 ζηξ. 

6. ε νιφθιεξε ηελ έθηαζε ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο δελ επηηξέπεηαη: 

 ε ακκνιεςία απφ παξαιίεο, πνηάκηα θαη ξέκαηα. 

 ε ξίςε κπαδψλ, ζθνππηδηψλ θ.ι.π. ζε ξέκαηα 

 ε επηθαλεηαθή εμφξπμε ρσξίο ηηο ζρεηηθέο εγθξίζεηο 

 ε κεηαηξνπή ησλ ξεκάησλ θαη κνλνπαηηψλ ζε νδνχο θπθινθνξίαο 

ηξνρνθφξσλ 

 ε αιιαγή ηνπ αλαγιχθνπ ηνπ εδάθνπο κε εθρεξζψζεηο, εθζθαθέο, δηαλνίμεηο 

δξφκσλ ρσξίο λφκηκε αδεηνδφηεζε. 

7. Υψξνη δηάζεζεο απνξξηκκάησλ (αζηηθψλ, αγξνηηθψλ, αδξαλψλ πιηθψλ, θιπ.) 

επηηξέπεηαη λα θαζνξίδνληαη, κε ηελ ηήξεζε ησλ λνκίκσλ δηαδηθαζηψλ ζηνλ 

εμσαζηηθφ ρψξν ηεο ΓΔ, κε εμαίξεζε φιεο ηηο ΠΔΠ . 

8. ε φιεο ηηο ρεξζαίεο πεξηνρέο ησλ ρσξνηαμηθψλ δσλψλ επηηξέπεηαη ε εθηέιεζε 

κεηαιιεπηηθψλ θαη ιαηνκηθψλ έξγσλ έξεπλαο θαη εθκεηάιιεπζεο εζληθήο ζεκαζίαο 

θαζψο θαη ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο γηα ηελ Διιεληθή Οηθνλνκία, κε ζθνπφ ηνλ εληνπηζκφ 

θαη αμηνπνίεζε θνηηαζκάησλ νξπθηψλ, κε πιήξε ηήξεζε φισλ ησλ δηαδηθαζηψλ 

πεξηβαιινληηθήο αδεηνδφηεζεο θαη ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. Δμαηξνχληαη 

φιεο νη νηθηζηηθέο πεξηνρέο, νη πεξηνρέο αλαδήηεζεο ΠΔΡΠΟ, Παξαγσγηθψλ 

Γξαζηεξηνηήησλ θαζψο θαη νη ΠΔΠ, ΠΔΠΓ – ΠΑ θαη ΠΔΠΓ – Σ. 

9. Δπηηξέπνληαη νη πδαηνδεμακελέο, νη αληιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη ηα θξέαηα ζε φιε 

ηελ έθηαζε ηεο ΓΔ, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Πεξηνρψλ Δηδηθήο Πξνζηαζίαο ΠΔΠ, 

θαηφπηλ ηεο έγθξηζεο ηνπ αξκφδηνπ θαηά πεξίπησζε θνξέα. 

10. Δπηηξέπνληαη νη εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο ιπκάησλ ησλ νηθηζκψλ θαη ηα ζπλαθή 

έξγα πνπ απαηηνχληαη (π.ρ. αληιηνζηάζηα) ζε φιε ηελ έθηαζε ηεο ΓΔ, θαηφπηλ ηεο 

έγθξηζεο ηνπ αξκφδηνπ θαηά πεξίπησζε θνξέα. Δμαηξνχληαη νη ΠΔΠ. 

11. Οη ηδηνθηεζίεο πνπ εκπίπηνπλ ζε πεξηζζφηεξεο ηεο κηαο πεξηνρέο δνκνχληαη 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο κηαο εθ ησλ πεξηνρψλ απηψλ θαη ην θηίζκα θαηαζθεπάδεηαη 

ζην ηκήκα ηνπ γεπέδνπ πνπ εκπίπηεη ζηελ πεξηνρή απηή, εθφζνλ ε ζπλνιηθή έθηαζε 

ηεο ηδηνθηεζίαο έρεη ηελ πξνβιεπφκελε γηα ηελ αηηνχκελε ρξήζε αξηηφηεηα. ηελ 

πεξίπησζε πνπ ην θηίζκα θαηαζθεπάδεηαη ζην ηκήκα ηνπ γεπέδνπ πνπ εκπίπηεη 

ζηελ πεξηνρή απηή θαη δελ ηθαλνπνηνχληαη νη πιάγηεο απνζηάζεηο πνπ ηζρχνπλ θαηά 

θαλφλα, είλαη δπλαηή ε νηθνδφκεζε θηίζκαηνο κέγηζηεο δηάζηαζεο 10 κέηξσλ 



ΜΔΛΔΣΖ ΓΠ ΓΖΜΟΤ ΑΚΡΧΣΖΡΗΟΤ 
(ΝΤΝ ΓΔ ΑΚΡΧΣΖΡΗΟΤ ΓΖΜΟΤ ΥΑΝΗΧΝ)                       Β1 ΣΑΓΗΟ 

 

 

ΤΜΠΡΑΞΖ ΜΔΛΔΣΖΣΧΝ:           
Η. ΜΔΛΑΚΖ – Σ. ΣΑΚΗΡΖ – Κ. ΓΑΚΑΛΑΚΖ– Ν. ΣΑΠΠΑ – Η. ΑΡΝΔΛΛΟ 

     - 99 - 

πιάηνπο, κε κείσζε ησλ πιάγησλ απνζηάζεσλ πνπ ηζρχνπλ θαηά θαλφλα. ε θακία 

πεξίπησζε φκσο νη πιάγηεο απνζηάζεηο δελ κπνξνχλ λα είλαη κηθξφηεξεο ησλ 5 

κέηξσλ. 

12. Δθηφο ησλ νηθηζκψλ θαη ησλ πξνβιεπφκελσλ (ζην παξφλ ΓΠ) επεθηάζεψλ ηνπο 

δελ επηηξέπεηαη ε δηάλνημε λέσλ νδψλ εμππεξέηεζεο ηξνρνθφξσλ παξάιιεισλ 

πξνο ηελ αθηή ζε απφζηαζε κηθξφηεξε ησλ 70 κέηξσλ απφ ηελ θαζνξηζκέλε 

γξακκή αηγηαινχ ή απηή πνπ ζα θαζνξηζηεί κε ηε λφκηκε δηαδηθαζία. Οη πθηζηάκελνη 

νδνί - κε εμαίξεζε φζνπο πεξηιακβάλνληαη ζηα δίθηπα: εζληθφ, επαξρηαθφ θαη θχξην 

δεκνηηθφ - πεδνδξνκνχληαη ή κεηαηξέπνληαη ζε ήπηαο θπθινθνξίαο. 

13. Οη παξεθθιίζεηο ηεο εθηφο ζρεδίνπ δφκεζεο γηα ηδηνθηεζίεο κε πξφζσπν ζε εζληθέο, 

επαξρηαθέο ή δεκνηηθέο νδνχο, ηζρχνπλ κφλν γηα νδνχο πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζζεί 

σο ηέηνηεο κέρξη ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο παξνχζαο. Γηα ηδηνθηεζίεο κε 

πξφζσπν ζε δξφκνπο πνπ ζα ραξαθηεξηζζνχλ σο εζληθνί, επαξρηαθνί, δεκνηηθνί 

κεηά ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο παξνχζαο δελ ηζρχνπλ νη παξεθθιίζεηο ηεο 

εθηφο ζρεδίνπ δφκεζεο. 

14. ηελ έθηαζε ηεο ΓΔ πνπ επηηξέπεηαη απφ ην ΓΠ ε εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία 

πξαηεξίσλ θαπζίκσλ, απηά ρσξνζεηνχληαη κφλν ζην εζληθφ δίθηπν θαη ζηνπο 

ραξαθηεξηζκέλνπο επαξρηαθνχο θαζψο θαη ζην θχξην δεκνηηθφ δίθηπν, ηεξνπκέλσλ 

πάληα ησλ φξσλ θπθινθνξηαθψλ ζπλδέζεσλ. Γελ επηηξέπεηαη ε δεκηνπξγία θαη 

ιεηηνπξγία λέσλ εγθαηαζηάζεσλ πξαηεξίσλ θαπζίκσλ επί ησλ ηκεκάησλ ησλ 

παξαπάλσ νδψλ πνπ δηαζρίδνπλ νηθηζηηθέο πεξηνρέο. 

15. Δγθαηαζηάζεηο θαη δίθηπα δηαλνκήο ελέξγεηαο, ηειεπηθνηλσληψλ, χδξεπζεο θαζψο 

θαη εγθαηαζηάζεηο θαη δίθηπα ζπιινγήο, κεηαθνξάο θαη επεμεξγαζίαο ζηεξεψλ θαη 

πγξψλ απνβιήησλ επηηξέπνληαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ απαγνξεχνληαη απφ 

άιιεο επηκέξνπο δηαηάμεηο θαη κφλνλ εθφζνλ ηεξεζνχλ νη απαηηνχκελεο δηαδηθαζίεο 

πεξηβαιινληηθήο αδεηνδφηεζεο.  

16. Ζ ρσξνζέηεζε λέσλ εμαηκηζνδεμακελψλ ησλ ειαηνπξγείσλ δελ επηηξέπεηαη ζε 

απφζηαζε κηθξφηεξε ησλ 50 κέηξσλ απφ ηε βαζεηά γξακκή ησλ ξεκάησλ, εθηφο εάλ 

απφ ηελ παξνχζα απφθαζε πξνβιέπνληαη κεγαιχηεξεο απνζηάζεηο, θαζψο  θαη ζε 

απφζηαζε κηθξφηεξε ησλ 300 κέηξσλ απφ ηα φξηα ησλ νηθηζκψλ. Δπηβάιιεηαη ε 

δεκηνπξγία πεξηκεηξηθήο δψλεο θχηεπζεο ειάρηζηνπ πιάηνπο 5 κέηξσλ, θαηάιιεισλ 

θπηεχζεσλ, γηα λα κελ είλαη νξαηέο απφ ην νδηθφ δίθηπν θαη ηνπο νηθηζκνχο.  

17. Υαξαθηεξηζκέλα παξαδνζηαθά θηίζκαηα ή θηίζκαηα πνπ ζα ραξαθηεξηζζνχλ 

κειινληηθά απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο, κπνξνχλ λα απνθαζίζηαληαη ζηελ αξρηθή 

κνξθή ηνπο αθφκα θαη θαηά παξέθθιηζε ησλ θείκελσλ δηαηάμεσλ θαη απηψλ πνπ 

θαζνξίδνληαη κε ηελ παξνχζα απφθαζε (π.ρ. αλεκφκπινη ζε θνξπθνγξακκέο) κεηά 

απφ ηεθκεξησκέλε κειέηε πνπ ζα εγθξίλεηαη απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο. ηα θηίξηα 
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απηά επηηξέπνληαη νη απνιχησο αλαγθαίεο πξνζζήθεο γηα ιεηηνπξγηθνχο ιφγνπο 

(π.ρ. WC) κεηά απφ έιεγρν απφ ην νηθείν πκβνχιην Αξρηηεθηνληθήο. 

18. Καηά ηελ θαηαζθεπή λέσλ μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ, ζε εθηφο ζρεδίνπ πεξηνρέο, ησλ 

νπνίσλ ηα γήπεδα εθηείλνληαη ζε απφζηαζε κηθξφηεξε ή ίζε ησλ 100 κ. απφ ηε 

γξακκή ηνπ αηγηαινχ, λα ηεζνχλ εηδηθέο πξνδηαγξαθέο ζηε ΜΠΔ γηα ηε κείσζε ησλ 

επηπηψζεσλ ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ απφ ηε δηακφξθσζε ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ 

ησλ κνλάδσλ απηψλ. πγθεθξηκέλα, νη ΜΠΔ ησλ κνλάδσλ απηψλ λα πεξηιακβάλνπλ 

ζηνηρεία γηα ηε θπζηθή βιάζηεζε θαη ηνπο κηθξννηθνηφπνπο ηνπ γεπέδνπ, πνπ 

εθάπηνληαη ή βξίζθνληαη πιεζίνλ ηεο γξακκήο αηγηαινχ (π.ρ. κηθξνιίκληα, ζέζεηο κε 

δελδξψδε ή ζακλψδε βιάζηεζε παξαιίαο, θ.ιπ.), θαζψο επίζεο λα πεξηέρνπλ 

πξνηάζεηο γηα ηε δηαηήξεζε ησλ (κηθξν)νηθνηφπσλ απηψλ ζην κέγηζην βαζκφ. Ζ 

ηνπνζέηεζε ηνπ θηλεηνχ εμνπιηζκνχ ηεο παξαιίαο λα απνηειεί αληηθείκελν ηεο ΜΠΔ 

θαη λα ζπκθσλεί κε ηπρφλ εγθεθξηκέλε, απφ ην Γήκν, ζρεηηθή κειέηε, πνπ ζα 

αλαθέξεηαη ζην ζχλνιν ηεο παξαιηαθήο δψλεο ηεο πεξηνρήο κειέηεο. 

19. Ζ εηζθνξά ζε γε ησλ μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ πξνο ηελ Σνπηθή  Απηνδηνίθεζε ηνπ 

απφ 20.11.1988 Π.Γ., άξζξν 1, παξ. 7, ζα πξέπεη ζε θάζε πεξίπησζε, παξαιηαθψλ 

ή κε κνλάδσλ, λα πξνβιέπεηαη ζηηο κειέηεο ηνπο ζε ζέζε ηέηνηα ψζηε ν ρψξνο λα 

είλαη εληαίνο θαη λα δεκηνπξγείηαη κέζσ ηεο παξαρψξεζεο δεκφζηνο ρψξνο  

πξνζβάζηκνο απφ ην νδηθφ δίθηπν, γηα λα εμαζθαιίδεηαη ε δπλαηφηεηα αμηνπνίεζήο 

ηνπ απφ ηελ Σνπηθή  Απηνδηνίθεζε. Δηδηθά ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ παξαιηαθψλ 

κνλάδσλ, ε ζέζε ηεο παξαρσξνχκελεο έθηαζεο λα πεξηιακβάλεη ηκήκα παξαιίαο 

κε δπλαηφηεηα άκεζεο πξφζβαζεο ηνπ θνηλνχ θαη φρη δηακέζνπ ησλ μελνδνρεηαθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ. 

20. Γηα ηελ έθδνζε νηθνδνκηθήο άδεηαο, νπνηαζδήπνηε ρξήζεο λέαο νηθνδνκήο, ζε 

πεξηνρή εθηφο ζρεδίνπ πφιεο, εθηφο ησλ νξηνζεηεκέλσλ νηθηζκψλ θαη ησλ 

πξνβιεπνκέλσλ απφ ην παξφλ ΓΠ επεθηάζεσλ απηψλ, είλαη ππνρξεσηηθή ε 

πξφβιεςε ππφγεηαο δεμακελήο νκβξίσλ, ρσξεηηθφηεηαο ηνπιάρηζηνλ ίζεο  κε 25% 

ηεο επηθάλεηαο ησλ δσκάησλ ηεο θαηαζθεπήο.  Χο δψκαηα λννχληαη φιεο νη 

ειεχζεξεο επηθάλεηεο ησλ θηηζκάησλ (δψκαηα, εμψζηεο, θεξακνζθεπέο) 

εμαηξνπκέλσλ ησλ ειεχζεξσλ επηθαλεηψλ ηεο ζηάζκεο ηνπ ηζνγείνπ. 

21. ηελ έθηαζε ηεο ΓΔ φπνπ επηηξέπνλαη απφ ηηο ξπζκίζεηο ηνπ ΓΠ λα αλαπηχζζνληαη 

νη ζεξκνθεπηαθέο θαιιηέξγεηεο, ηζρχνπλ γηα ηα ζεξκνθήπηα νη παξαθάησ ξπζκίζεηο: 

 Διάρηζηε απφζηαζε απφ επαξρηαθφ δίθηπν 50 κέηξα, ή ελαιιαθηηθά 10 κέηξα 

κε ππνρξεσηηθή δψλε θχηεπζεο ςεινχ πξαζίλνπ. 

 Διάρηζηε απφζηαζε απφ νπνηνδήπνηε άιιν δξφκν 10 κέηξα, ή ελαιιαθηηθά 5 

κέηξα κε ππνρξεσηηθή δψλε θχηεπζεο ςεινχ πξαζίλνπ. 
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 Μέγηζην πνζνζηφ θάιπςεο ζεξκνθεπίνπ 70%. 

 Τπνρξεσηηθή θαηαζθεπή δεμακελψλ νκβξίσλ πδάησλ, φγθνπ ίζνπ κε ην 5% 

ηεο θάιπςεο ηνπ ζεξκνθεπίνπ. 

22. Δγθαηαζηάζεηο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ΑΠΔ (θσηνβνιηατθά)  

επηηξέπνληαη κφλν ζηηο πεξηνρέο ΠΔΠΓ – Γ θαη ΠΔΠΓ – Κ. 

Π.2.6.2 - Μνξθνινγηθνέ όξνη θαη πεξηνξηζκνέ 

ην ζχλνιν ηεο έθηαζεο ηεο ΓΔ Αθξσηεξίνπ ηζρχνπλ νη παξαθάησ φξνη θαη πεξηνξηζκνί: 

1.  Να δηαζθαιίδεηαη ε έληαμε ηνπ θηηξίνπ ζην ηνπίν θαηά ηξφπν πνπ λα πξνζαξκφδεηαη 

κε ην αλάγιπθν ηνπ εδάθνπο, λα κελ παξακνξθψλεη ην αλάγιπθν θαη λα κελ 

ππεξβαίλεη ηηο θνξπθνγξακκέο. Σα θηίξηα ηνπνζεηνχληαη ρακειφηεξα, έηζη ψζηε λα 

κελ εκπίπηνπλ θαη εκπνδίδνπλ ηελ ζέαζε ησλ θνξπθνγξακκψλ, θαηά πξψην ιφγν 

απφ ηνπο βαζηθνχο δξφκνπο πξφζβαζεο ζηελ πεξηνρή. 

2.  Ζ ηνπνζέηεζε ηνπ θηηξίνπ φζν θαη ε δηακφξθσζε ηνπ πεξηβάιινληα ρψξνπ ηνπο ζα 

πξέπεη  λα ζηνρεχεη ζηελ αλάδεημε ησλ ηνπηθψλ θπζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ζηελ 

πξνζηαζία ηνπ ππάξρνληνο θπζηθνχ πεξηβάιινληνο ηφζν ηνπ ηδίνπ ηνπ νηθνπέδνπ 

φζν θαη ησλ νκφξσλ ηνπ, κε ρξήζε ησλ αλαγθαίσλ αλαιεκαηηθψλ ηνίρσλ θαη ησλ 

αλάινγσλ θπηεχζεσλ. 

3.  Να δηαηεξνχληαη, θαηά ην δπλαηφ, ηα ηπρφλ ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία ηνπ 

γεπέδνπ (δέλδξα, βξάρνη, μεξνιηζηέο θ.ιπ.) θαη λα εληάζζνληαη ζηελ θηηξηαθή 

ζχλζεζε. 

4. Οη αλακνλέο νπιηζκνχ λα εληάζζνληαη ζε δνκηθά ζηνηρεία ηνπ θηηξίνπ (ζε ζηεζαία ή 

πεζζνχο) θαη ζε θακηά πεξίπησζε λα κελ παξακέλνπλ εκθαλείο. 

5 Οη ειηαθνί ζεξκνζίθσλεο λα εληάζζνληαη ζηελ θιίζε ηεο ζηέγεο, ή λα θαιχπηνληαη 

απφ ην ζηεζαίν ηνπ δψκαηνο, θαηά ηξφπν ψζηε λα κελ είλαη νξαηνί απφ ηνπο 

θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ηνπ νηθηζκνχ. 

6. Απαγνξεχεηαη ε θαηαζθεπή θηηξίσλ ζε pilotis ζηνπο νηθηζκνχο θαη εθηφο ζρεδίνπ. 

Πεξηπηψζεηο φπνπ απαηηείηαη γηα ιεηηνπξγηθνχο ιφγνπο ε θαηαζθεπή ρψξσλ pilotis 

θξίλνληαη απφ ην νηθείν πκβνχιην Αξρηηεθηνληθνχ Διέγρνπ. 

7. Δηδηθέο θαηαζθεπέο (π.ρ. πέηξηλα γεθχξηα, αλεκφκπινη θ.ιπ.) θηίξηα ή ζχλνια θηηξίσλ 

πνπ απνηεινχλ αληηπξνζσπεπηηθά δείγκαηα ηεο ηνπηθήο αξρηηεθηνληθήο ζεσξνχληαη 

παξαδνζηαθά θαη αμηνινγνχληαη απφ ην νηθείν πκβνχιην Αξρηηεθηνληθνχ Διέγρνπ. 

Απαγνξεχεηαη ε θαηαζηξνθή ή αιινίσζή ηνπο θαη επηηξέπνληαη κφλν εξγαζίεο 

απνθαηάζηαζεο θαη εζσηεξηθέο δηαξξπζκίζεηο κεηά απφ έγθξηζε ηνπ νηθείνπ 

πκβνπιίνπ Αξρηηεθηνληθνχ Διέγρνπ. 
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8.  Απφ ηηο παξαπάλσ πξνβιέςεηο εμαηξνχληαη ηα θηίξηα πνπ ιφγσ εηδηθψλ ρξήζεσλ κε 

ηελ εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ δηαηάμεσλ θαηά ηελ θξίζε ηνπ νηθείνπ πκβνπιίνπ 

Αξρηηεθηνληθνχ Διέγρνπ θαη κεηά απφ ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δελ επηηπγράλεηαη ε 

πινπνίεζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ηνπο πξνγξάκκαηνο (π.ρ. βηνκεραληθέο – βηνηερληθέο 

εγθαηαζηάζεηο θ.ιπ.) 

Π.2.6.3 - ΜεηαβαηηθΫο ΓηαηΪμεηο 

Ηζρχνπλ φζα αλαθέξνληαη ζην άξζξν 16, παξάγξαθνο 2 ηνπ Ν.4164/2013 (ΦΔΚ 

156/Α/2013). 
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Π.2.7 - ΟΡΓΑΝΧΖ ΤΠΟΓΟΜΧΝ 

Π.2.7.1 - Οδηθό Γέθηπν  

Ζ Ηεξάξρεζε ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ είλαη: 

Πξσηεύνπζεο Αξηεξέεο: 

 Δζληθή νδφο 94 «Υαληά – Αεξνδξφκην». Σξηηεχνλ Δζληθφ Οδηθφ Γίθηπν (ΦΔΚ 

176/Γ/1988 θαη 735/Β/1995). 

Γεπηεξεύνπζεο Αξηεξέεο:  

Οη επαξρηαθέο νδνί: 

 Δπαξρηαθή Οδφο 38 «Πξνθήηεο Ζιίαο – Κνπλνππηδηαλά – Γηαθιάδσζε 

Αεξνδξνκίνπ». Πξσηεχνλ Δπαξρηαθφ Οδηθφ Γίθηπν (ΦΔΚ 293/Β/1995). Δμππεξεηεί 

εζσηεξηθέο κεηαθηλήζεηο ηεο ΓΔ 

 Δπαξρηαθή Οδφο 41 «Δζληθή Οδφο Υαλίσλ – Ρεζχκλνπ έσο Κνξαθηέο».  Πξσηεχνλ 

Δπαξρηαθφ Οδηθφ Γίθηπν ( ΦΔΚ 293/Β/1995). Δμππεξεηεί θπξίσο ηε ζχλδεζε ηεο 

ΓΔκε ηνλ ΒΟΑΚ. 

 Δπαξρηαθή Οδφο 38 «Γηαθιάδσζε Αεξνδξνκίνπ – Μνλή Γνπβεξλέηνπ κέζσ Μνλήο 

Αγίαο Σξηάδαο». Γεπηεξεχνλ Δπαξρηαθφ Οδηθφ Γίθηπν  (ΦΔΚ 47/Α/1956). Δμππεξεηεί 

θπξίσο ηελ πξφζβαζε ησλ επηζθεπηψλ ζηηο δχν κνλέο.  

 Δπαξρηαθή Οδφο 39 «ηέξλεο - Πεξβνιίηζα».  Γεπηεξεχνλ Δπαξρηαθφ Οδηθφ Γίθηπν 

(ΦΔΚ 47/Α/1956). Ζ κειέηε έρεη πινπνηεζεί κφλν ηκεκαηηθά,  σο ρσκαηφδξνκνο. 

 Δπαξρηαθή Οδφο 40 «Μνλή Αγίαο Σξηάδαο – Μνπδνπξάο – Πεξβνιίηζα απφ Δ.Ο. 38 

έσο Δ.Ο. 39». (Γεπηεξεχνλ Δπαξρηαθφ Οδηθφ Γίθηπν (ΦΔΚ 47/Α/1956).  Δμππεξεηεί 

εζσηεξηθέο κεηαθηλήζεηο ηεο ΓΔ 

πιιεθηάξηεο νδνέ:  

πιιεθηήξηεο είλαη νη θχξηεο δεκνηηθέο νδνί:  

1. Άγηνο Μαηζαίνο – Κνξαθηέο (απνθ. Ννκ. Υαλίσλ 4385/8-7-99, ΦΔΚ 602/Γ/1999) 

2. Αξγνπιηδέο – Πηζάξη (απνθ. Ννκ. Υαλίσλ 5976/5-12-89, ΦΔΚ 64/Γ/1990) 

3. Αξγνπιηδέο – Αξψλη (απνθ. Ννκ. Υαλίσλ 5976/5-12-89, ΦΔΚ 64/Γ/1990) 

4. Αξψλη – ηέξλεο (απνθ. Ννκ. Υαλίσλ 298/28-1-02, ΦΔΚ 131/Γ/2002) 

5. Καζηαλά – Αξψλη (απνθ. Ννκ. Υαλίσλ 5976/5-12-89, ΦΔΚ 64/Γ/1990) 

6. Καζηαλά – Παδηλφο (απνθ. Ννκ. Υαλίσλ 5976/5-12-89, ΦΔΚ 64/Γ/1990) 
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7. Καζηαλά – Δ.Ο. 38 (απνθ. Ννκ. Υαλίσλ 5976/5-12-89, ΦΔΚ 64/Γ/1990) 

8. Καζηαλά – Υσξαθάθηα (απνθ. Ννκ. Υαλίσλ 6339/26-11-92) 

9. Κνπλνππηδηαλά – ΟΓΤ Αγ. Ολνπθξίνπ (απνθ. Γ.Γ. Απ. Γηνηθ. Κξήηεο 4065/11, 

ΦΔΚ 324/ΑΑΠ/2011) 

10. Κνπλνππηδηαλά – Υσξαθάθηα (απνθ. Ννκ. Υαλίσλ 139/30-1-90, ΦΔΚ 64/Γ/1990) 

11. Παδηλφο – εζληθή νδφο πξνο 115 Π.Μ. (απνθ. Ννκ. Υαλίσλ 5976/5-12-89, ΦΔΚ 

64/Γ/1990) 

12. ηέξλεο - εζληθή νδφο πξνο 115 Π.Μ. (απνθ. Ννκ. Υαλίσλ 6379/23-3-98, ΦΔΚ 

235/Γ/1998) 

13. Υνξδάθη – επαξρηαθή νδφο 40 (απνθ. Ννκ. Υαλίσλ 524/8-2-07) 

14. Υσξαθάθηα – Βαξδηάθη (απνθ. Ννκ. Υαλίσλ 15602/17-12-07, ΦΔΚ 66/ΑΑΠ/2008) 

15. Υσξαθάθηα – ΟΓΤ Υσξαθαθίσλ (απνθ. Ννκ. Υαλίσλ 8613/23-3-05, ΦΔΚ 

427/Γ/2005) 

Λνηπό νδηθό Γέθηπν:  

Πεξηιακβάλεη ην ινηπφ δεκνηηθφ δίθηπν, ην αγξνδαζηθφ δίθηπν θαζψο θαη ηνπο ινηπνχο 

πθηζηάκελνπο δξφκνπο. 

Ηζόπεδνη θόκβνη: 

Σν ζχλνιν ησλ νδηθψλ θφκβσλ εληφο ηεο ΓΔ Αθξσηεξίνπ είλαη ηζφπεδνη θφκβνη. Οη πιένλ 

ζεκαληηθνί δηακνξθσκέλνη ηζφπεδνη θφκβνη είλαη νη εμήο: 

 Κπθιηθφο θφκβνο εζληθήο νδνχ 94 κε ηελ επαξρηαθή νδφ 41  

 Κπθιηθφο θφκβνο εζληθήο νδνχ 94 ζηελ δηαθιάδσζε πξνο αεξνδξφκην  

 Κφκβνο εζληθήο νδνχ 94 κε ηελ επαξρηαθή νδφ 38  

Πξνγξακκαηηδόκελνη ΝΫνη Οδηθνέ Άμνλεο 

Οη θάησζη κειέηεο εθπνλνχληαη θαη αθνξνχλ ηελ πεξηνρή κειέηεο: 

1. Βειηίσζε ζχλδεζεο ΒΟΑΚ – αεξνδξνκίνπ. Δίλαη ν νδηθφο άμνλαο πνπ απαηηεί ηηο 

πιένλ ζεκαληηθέο θαη άκεζα αλαγθαίεο επεκβάζεηο, ιφγσ ηνπ φηη είλαη ε θχξηα 

πξφζβαζε ζηελ Γ. αιιά θαη ε βαζηθή πξφζβαζε ζην αεξνδξφκην, ην νπνίν 

εμππεξεηεί ην ζχλνιν ηεο Γπηηθήο Κξήηεο κε πηήζεηο απφ ην εζσηεξηθφ θαη ην 

εμσηεξηθφ. Ζ κειέηε δελ έρεη νξηζηηθνπνηεζεί. ηε κειέηε αλαζεψξεζεο ηνπ  ΠΠΥΑΑ 

Πεξηθέξεηαο Κξήηεο, ε ζχλδεζε ηνπ αεξνιηκέλα Υαλίσλ κε ηνλ ΒΟΑΚ θαη ην ιηκάλη 

ηεο νχδαο πεξηιακβάλεηαη ζηηο πξνηάζεηο ηεο ιεηηνπξγηθήο θαηεγνξίαο 

«δηεπξσπατθφ θαη δηαπεξηθεξεηαθφ νδηθφ δίθηπν».  
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εκαληηθά ζέκαηα ηα νπνία πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε θαηά ηε κειέηε ηεο ράξαμεο, 

πέξαλ ησλ γεσκεηξηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο δηέιεπζεο, είλαη ε ελδερφκελε 

παξάθακςε νηθηζκψλ θαη ε πξνζηαζία ηνπ ηνπίνπ. 

2. Μειέηε ηνπ νδηθνχ άμνλα απφ Κνπλνππηδηαλά κέρξη ηαπξφ. Πξνβιέπεη ηελ βειηίσζε 

– αλαβάζκηζε ηεο πθηζηάκελεο νδνχ, θαζψο θαη ηε δεκηνπξγία λέαο ράξαμεο εληφο 

ηνπ νηθηζκνχ Κνπλνππηδηαλψλ, ζηελ πεξηνρή ηεο παξαιίαο Καιαζά θαη ζηελ πεξηνρή 

ηνπ νηθηζκνχ Υσξαθαθίσλ, Ζ κειέηε βξίζθεηαη ζε ηειηθφ ζηάδην πεξηβαιινληηθήο 

αδεηνδφηεζεο. 

3. Μειέηε ηνπ νδηθνχ άμνλα απφ Κνπκπειή έσο Παξαιία Καιαζά (ζχλδεζε κε ηνλ 

αλσηέξσ δξφκν). Νέα ράξαμε κε ηελ νπνία παξαθάκπηεηαη ν νηθηζκφο 

Κνπλνππηδηαλψλ. Δίλαη ππφ εθπφλεζε. 

4. Μειέηε δξφκνπ πξνο Ακεξηθαληθή βάζε θαη Κνπξνππεηφ κε παξάθακςε ηνπ νηθηζκνχ 

Μνπδνπξά.  

Αλαγθαέα λΫα νδηθΪ Ϋξγα 

Α. χλδεζε ηνπ νηθηζκνχ Κνπκπειή κε ηνλ δπηηθφ νξηαθφ δξφκν ηνπ Πνιπηερλείνπ 

Κξήηεο. Ο νδηθφο απηφο άμνλαο ζα εμππεξεηήζεη ηελ δεκηνπξγία θπθιηθήο δηαδξνκήο 

γηα ηα Μέζα Μαδηθήο Μεηαθνξάο. 

Β. Βειηίσζε ησλ επαξρηαθψλ νδψλ 38 «Πξνθήηεο Ζιίαο – Κνπλνππηδηαλά – 

Γηαθιάδσζε Αεξνδξνκίνπ» θαη 41 «Δζληθή Οδφο Υαλίσλ – Ρεζχκλνπ έσο Κνξαθηέο». 

Γεκηνπξγέα πνδειαηνδξόκσλ θαη πεδνδξνκέσλ 

Ζ δεκηνπξγία πεδνδξφκσλ θαη πνδειαηνδξφκσλ ζα επηθέξεη πεξαηηέξσ αλαβάζκηζε ησλ 

ζπλζεθψλ κεηαθίλεζεο εληφο ησλ νηθηζηηθψλ πεξηνρψλ θαη ηδηαίηεξα ζε απηή πνπ έρεη 

«θεληξηθφ» ραξαθηήξα (Κνπλνππηδηαλά – Πιαθνχξεο – Κνξαθηέο).  

Παξάιιεια, ε επέθηαζε ησλ πνδειαηνδξφκσλ θαη εθηφο ησλ νηθηζκψλ ζα ζπκβάιιεη ζηε 

δηαζχλδεζή ηνπο θαη ζηε δεκηνπξγία επξχηεξσλ δηαδξνκψλ αλαςπρήο. εκεηψλεηαη φηη ε 

κνξθνινγία ηνπ εδάθνπο ηεο ΓΔ επλνεί κηα ηέηνηα πξννπηηθή. 

Π.2.7.2 - ΘαιΪζζηεο ΜεηαθνξΫο  

Ζ ΓΔ Αθξσηεξίνπ δελ δηαζέηεη ζεκαληηθφ ιηκάλη ζηελ έθηαζε ηεο. Δμππεξεηείηαη απφ ηνλ 

ιηκέλα ηεο νχδαο θαη ην ιηκέλα ηεο Κηζζάκνπ γηα ηε ζαιάζζηα ζχλδεζή ηεο κε ηε 

πξσηεχνπζα θαη ηε Πεινπφλλεζν, κέζσ ησλ νπνίσλ έρεη πξνζπέιαζε ζηηο ρψξεο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηνλ ππφινηπν θφζκν. 

Οη ιηκεληθέο ππνδνκέο ζηελ έθηαζε ηεο ΓΔ Αθξσηεξίνπ, ηνπηθήο ζεκαζίαο, είλαη νη εμήο:  
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 Ληκελέζθνο Μαξαζένπ, ζην βφξεην άθξν ηεο εηζφδνπ ηνπ φξκνπ νχδαο. 

Δμππεξεηεί θπξίσο επαγγεικαηηθά αιηεπηηθά ζθάθε παξάθηηαο αιηείαο, κηθξά 

εξαζηηερληθά αιηεπηηθά ζθάθε θαη ζθάθε αλαςπρήο. ηνλ ιηκελίζθν ππάξρεη 

ξάκπα αλέιθπζεο - θαζέιθπζεο ζθαθψλ. 

 Ληκελέζθνο Αγένπ Ολνπθξένπ. Δμππεξεηεί εξαζηηέρλεο αιηείο θαη, ιφγσ ηεο 

θεθιηκέλεο ξάκπαο αλέιθπζεο ζθαθψλ, κηθξά θνπζθσηά θαη ζθάθε αλαςπρήο.  

 Ληκελέζθνο ηαπξνύ. Δμππεξεηεί εξαζηηέρλεο αιηείο.  

Π.2.7.3 - ΑεξνπνξηθΫο ΜεηαθνξΫο  

ηελ έθηαζε ηεο ΓΔ Αθξσηεξίνπ είλαη ρσξνζεηεκέλν ην Αεξνδξφκην Υαλίσλ/νχδαο 

«Ησάλλεο Γαζθαινγηάλλεο». Οη εγθαηαζηάζεηο ηνπ αεξνδξνκίνπ βξίζθνληαη ζηελ πεξηνρή 

ηεο Γ.Κ. Αξσλίνπ θαη ηεο Σ.Κ. Μνπδνπξά θαη θαηαιακβάλνπλ έθηαζε πεξίπνπ 11,50 Ha. 

Σν αεξνδξφκην “Η. Γαζθαινγηάλλεο” ζπλδέεη ηε Κξήηε κε ηελ επεηξσηηθή Διιάδα, πνιιά 

λεζηά θαη πιείζηα δηεζλή αεξνδξφκηα ηνπ εμσηεξηθνχ, ηφζν κε ηαθηηθά δξνκνιφγηα φζν θαη 

κε έθηαθηα (charters).  

ηελ παξνχζα θάζε νινθιεξψλεηαη ε επέθηαζε – αλαβάζκηζε ηνπ αεξνδξνκίνπ «Η. 

Γαζθαινγηάλλεο». Σν έξγν πεξηιακβάλεη: 

Η.  Δπέθηαζε ηνπ θηηξίνπ ηνπ αεξνζηαζκνχ (πνπ ζήκεξα έρεη επηθάλεηα 13.300 η.κ.), 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αλαδηαξξχζκηζεο θαη αλαβάζκηζεο ησλ πθηζηάκελσλ 

ρψξσλ, έηζη ψζηε ε ηειηθά ζπλνιηθή επηθάλεηα ηνπ θηηξίνπ λα είλαη 31.400 η.κ. ζε 4 

επίπεδα. Πεξηιακβάλεη λένπο ρψξνπο ζηάζκεπζεο γηα 56 ιεσθνξεία θαη 213 ΗΥ 

νρήκαηα. 

ΗΗ.  Καηαζθεπή λένπ θηηξίνπ Πχξγνπ Διέγρνπ, επηθάλεηαο 1.870 η.κ. 

ΗΗ.  Καηαζθεπή λένπ θηηξίνπ ακαμνζηαζίνπ, επηθάλεηαο 2.570 η.κ. 

ΗV. Καηαζθεπή λένπ θηηξίνπ ρψξνπ θχιαμεο απνξξηκκάησλ, επηθάλεηαο 480 η.κ. 

Δπηπξφζζεηα ζην έξγν πεξηιακβάλεηαη δηακφξθσζε λένπ πεξηβάιινληα ρψξνπ 

ζπλνιηθήο επηθάλεηαο 34.550 η.κ. θαη αλαδηακφξθσζε 21.600 η.κ. πθηζηάκελεο 

επηθάλεηαο. 

Π.2.7.4 - ΔλΫξγεηα 

ηελ πεξηνρή κειέηεο δελ ππάξρνπλ δίθηπα κεηαθνξάο πςειήο ηάζεο. Ζ ΓΔ Αθξσηεξίνπ 

ειεθηξνδνηείηαη απφ ηέζζεξεηο αλαρσξήζεηο ηνπ Τπνζηαζκνχ (Τ/) ππνβηβαζκνχ ηάζεο 

150 / 15 KV ΥΑΝΗΑ Η, πνπ βξίζθεηαη εγθαηεζηεκέλνο ζηελ Ξπινθακάξα.  

χκθσλα κε ηελ Γ/λζε Πεξηθέξεηαο Νήζσλ - Πεξηνρή Υαλίσλ ηεο ΓΔΓΓΖΔ, ην δίθηπν ηεο 

πεξηνρήο κειέηεο είλαη θνξεζκέλν θαη ζε πεξηφδνπο αηρκήο ιεηηνπξγεί νξηαθά.  



ΜΔΛΔΣΖ ΓΠ ΓΖΜΟΤ ΑΚΡΧΣΖΡΗΟΤ 
(ΝΤΝ ΓΔ ΑΚΡΧΣΖΡΗΟΤ ΓΖΜΟΤ ΥΑΝΗΧΝ)                       Β1 ΣΑΓΗΟ 

 

 

ΤΜΠΡΑΞΖ ΜΔΛΔΣΖΣΧΝ:           
Η. ΜΔΛΑΚΖ – Σ. ΣΑΚΗΡΖ – Κ. ΓΑΚΑΛΑΚΖ – Ν. ΣΑΠΠΑ – Η. ΑΡΝΔΛΛΟ 

   - 107 - 

Όζνλ αθνξά ζηηο πξνβιέςεηο γηα επέθηαζε ηνπ δηθηχνπ θαη ηηο κειινληηθέο εγθαηαζηάζεηο 

Τςειήο Σάζεο ζηελ πεξηνρή, ζχκθσλα κε ηελ Μειέηε Αλάπηπμεο πζηεκάησλ 

Μεηαθνξάο Νεζηψλ, πεξηφδνπ 2010-2014, πξνβιέπεηαη ε θαηαζθεπή λένπ Τ/ 

ππνβηβαζκνχ ηάζεο 150 / 20 KV ΥΑΝΗΑ ΗΗ, ν νπνίνο ζα θαιχςεη ηελ απμεκέλε δήηεζε 

ειεθηξηθψλ θνξηίσλ ζηελ πεξηνρή Αθξσηεξίνπ, απνθνξηίδνληαο παξάιιεια ηηο γξακκέο 

Μέζεο Σάζεο ηνπ πθηζηακέλνπ Τ/ Υαλίσλ, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζήκεξα γηα ηνλ ζθνπφ 

απηφ. 

χκθσλα κε ηελ ΓΓΝ / Τπεξεζίεο Κξήηεο – Ρφδνπ ηεο ΓΔΓΓΖΔ «Ο λένο Τ/ ΥΑΝΗΑ ΗΗ ζα 

είλαη θιεηζηνχ ηχπνπ, γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη φηη νη εγθαηαζηάζεηο ζα βξίζθνληαη εληφο 

θηηξίνπ κε κεδεληθή νπηηθή φριεζε πξνο ην πεξηβάιινλ, ελψ, φπσο είλαη γλσζηφ, φινη νη 

Τ/ Τςειήο Σάζεο πεξηιακβάλνπλ εγθαηαζηάζεηο πνπ δελ εθπέκπνπλ πγξά ή αέξηα 

απφβιεηα θαη παληνχ ζηνλ θφζκν ρσξνζεηνχληαη ζηα θέληξα βάξνπο ησλ θνξηίσλ γηα 

ιφγνπο αθελφο, κείσζεο ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ θαη κήθνπο ησλ γξακκψλ κέζεο ηάζεο 

θαη αθεηέξνπ, κείσζεο ησλ απσιεηψλ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, κε πξνθαλή νθέιε γηα ην 

πεξηβάιινλ».  

Καηάιιειε ζέζε γηα λα ρσξνζεηεζεί ν λένο Τ/ είλαη, ζχκθσλα κε ηελ Γ/λζε Πεξηθέξεηαο 

Νήζσλ - Πεξηνρή Υαλίσλ, νη πεξηνρέο απφ Κνπκπειή έσο Βιεηέ (ιαηκφο Αθξσηεξίνπ) θαη 

απφ Βιεηέ έσο Αξψλη. Ζ αθξηβήο ζέζε ηνπ δελ έρεη αθφκε θαηαζηεί εθηθηή, δεδνκέλνπ φηη 

φιεο νη πξνζπάζεηεο ηεο ΓΔΖ γηα εμεχξεζε νηθνπέδνπ δελ θαξπνθφξεζαλ κέρξη ζήκεξα. 

Παξφια απηά ε θαηαζθεπή ηνπ θξίλεηαη απφ ηελ ΓΔΓΓΖΔ σο επηηαθηηθή αλάγθε θαη 

αζθαιψο ζα πινπνηεζεί ηα επφκελα ρξφληα, επηιχνληαο ζεκαληηθά πξνβιήκαηα 

ειεθηξνδφηεζεο ηεο ΓΔΟ Τ/ ΥΑΝΗΑ ΗΗ ζα ζπλδεζεί κε ηα ππάξρνληα δίθηπα Τςειήο 

Σάζεο κε δηπιή θαισδηαθή γξακκή Τςειήο Σάζεο, ε νπνία ζα αθνινπζήζεη ππφγεηα 

φδεπζε θαηά κήθνο ηνπ πθηζηάκελνπ νδηθνχ δηθηχνπ ηεο πεξηνρήο. 

Π.2.7.5 - Σειεπηθνηλσλέεο  

Ζ ΓΔ Αθξσηεξίνπ θαιχπηεηαη ηφζν απφ ην δίθηπν ζηαζεξήο ηειεθσλίαο ηνπ ΟΣΔ, φζν θαη 

απφ ηα δίθηπα ηεο θηλεηήο ηειεθσλίαο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηε ρψξα. 

Σν δίθηπν ζηαζεξήο ηειεθσλίαο ηνπ ΟΣΔ θαιχπηεη κε πιεξφηεηα ηηο αλάγθεο ηεο 

πεξηνρήο.  

Ζ ΓΔ Αθξσηεξίνπ εμππεξεηείηαη απφ ηα Αζηηθά Κέληξα (Α/Κ) Κνπλνππηδηαλψλ, Παδηλνχ 

θαη Υσξαθαθίσλ. Σα Αζηηθά Κέληξα πνπ εμππεξεηνχλ ηελ ΓΔ είλαη δηαζπλδεκέλα κεηαμχ 

ηνπο κε θαιψδηα νπηηθψλ ηλψλ, πνπ παξέρνπλ πςειέο ηαρχηεηεο θαη πνηφηεηαο 

επηθνηλσλίαο.  

χκθσλα κε ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ ΟΣΔ, δελ εκθαλίδεηαη ζην άκεζν κέιινλ αλάγθε 

επέθηαζεο ηνπ δηθηχνπ ηνπ κε εθηέιεζε ζρεηηθψλ έξγσλ ζηελ πεξηνρή κειέηεο. 
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Π.2.7.6 - Ύδξεπζε 

Ζ ΓΔ Αθξσηεξίνπ πδξνδνηείηαη απφ ηελ θεληξηθή δεμακελή ηξνθνδφηεζεο ηνπ ΟΑΚ ζηα 

Μπισληαλά, κέζσ ηνπ αληιηνζηαζίνπ ηνπ ΟΑΚ θαη 10 πεξηθεξεηαθψλ δεμακελψλ πνπ 

βξίζθνληαη ζηελ έθηαζε ηεο. Ζ ζπλνιηθή ρσξεηηθφηεηα ησλ δεμακελψλ είλαη 4.400 κ3.  

Σα πξνβιήκαηα ηνπ πθηζηακέλνπ δηθηχνπ χδξεπζεο είλαη ηα εμήο: 

α -  Έιιεηςε δεμακελψλ ηθαλνχ απνζεθεπηηθνχ φγθνπ, ζε ζρέζε κε ηηο αλάγθεο ηνπ 

δηθηχνπ χδξεπζεο, κε απνηέιεζκα, ιφγσ ηνπ κηθξνχ φγθνπ ησλ δεμακελψλ, ηα 

απνζέκαηα λα εμαληινχληαη άκεζα. 

β -  Γελ ππάξρεη ειεθηξνπαξαγσγφ δεχγνο ζην αληιηνζηάζην ηνπ ΟΑΚ, κε απνηέιεζκα 

λα παξνπζηάδνληαη πξνβιήκαηα ζηελ πδξνδφηεζε θαηά ηηο δηαθνπέο ηεο 

ειεθηξνδφηεζεο. 

Ζ ΓΔΤΑΥ εθπνλεί κειέηε εθζπγρξνληζκνχ ηνπ ζπζηήκαηνο χδξεπζεο ηεο ΓΔ Αθξσηεξίνπ, 

ε νπνία πεξηιακβάλεη: 

 κία δεμακελή θνξηίνπ, ζπλνιηθήο ρσξεηηθφηεηαο άλσ ησλ 6.000 κ3, ζε πςφκεηξν 

πεξίπνπ +190κ., καδί κε αληιηνζηάζην ηξνθνδνζίαο απφ ην ζχζηεκα ησλ πεγψλ Αγηάο, 

πνπ ζα ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ θχξηα ηξνθνδνζία θαη ζπκπιεξσκαηηθά ζα κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηείηαη θαη ε ηξνθνδνζία ηνπ ΟΑΚ. 

 εθζπγρξνληζκφ θαη απηνκαηνπνίεζε ηνπ ειεθηξνκεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ 

αληιηνζηαζίσλ θαη δεμακελψλ, θαζψο θαη ηνπνζέηεζε ειεθηξνπαξαγσγψλ δεπγψλ ζηα 

αληιηνζηάζηα. 

Π.2.7.7 - ΑπνρΫηεπζε αθαζΪξησλ 

ηελ έθηαζε ηεο ΓΔ Αθξσηεξίνπ έρεη θαηαζθεπαζηεί δίθηπν αθαζάξησλ ζηηο πεξηνρέο 

Κνπλνππηδηαλψλ, Καιαζά, Πηζαξίνπ θαη Αξσλίνπ. Σν δίθηπν, πνπ εμππεξεηεί ην 

κεγαιχηεξν κέξνο ησλ νηθηζκψλ απηψλ, έρεη κήθνο πεξίπνπ 50 ρηι. θαη πέληε (5) 

αληιηνζηάζηα λέαο ηερλνινγίαο πνπ θαηαιήγνπλ ζηελ ΔΔΛ Υαλίσλ. 

Ζ απνρέηεπζε ησλ ππφινηπσλ νηθηζκψλ ηεο ελδνρψξαο θαη ησλ παξαιηαθψλ πεξηνρψλ 

γίλεηαη κε βφζξνπο. 

χκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηεο ΓΔΤΑΥ, γηα ηε ζχλδεζε ησλ 

ππνινίπσλ νηθηζκψλ κε ηελ ΔΔΛ Υαλίσλ απαηηείηαη ε πινπνίεζε πξνζζέηνπ δηθηχνπ 

αθαζάξησλ κήθνπο πεξίπνπ 90 ρικ. Ζ έληαμε θαη πινπνίεζε ησλ ππνιεηπνκέλσλ 

δηθηχσλ αθαζάξησλ απφ ζπγρξεκαηνδνηνχκελα πξνγξάκκαηα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

θξίλεηαη απαξαίηεηε. Ζ ΓΔΤΑΥ εηνηκάδεηαη λα μεθηλήζεη ηηο δηαδηθαζίεο ζχληαμεο ησλ 

αλαγθαίσλ κειεηψλ γηα ηα απαηηνχκελα λέα δίθηπα, θαζψο θαη ηε κειέηε εθζπγρξνληζκνχ 

ή αληηθαηάζηαζεο ησλ πθηζηακέλσλ αληιηνζηαζίσλ.  
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Έσο ηελ πινπνίεζε ηνπ ππνιεηπφκελνπ δηθηχνπ απνρέηεπζεο αθαζάξησλ ηεο ΓΔ:  

(α)  πξνηείλεηαη δεκηνπξγία ηνπηθήο κνλάδαο ΔΔΛ ζην Μαξάζη γηα ηελ εμππεξέηεζε 

θαηνίθσλ / επηζθεπηψλ – ηνπξηζηψλ πεξηνρήο Μαξαζίνπ – Λνπηξαθίνπ, θαη  

(β)  ζηηο πξνθαηαξθηηθέο κειέηεο έξγσλ ππνδνκήο ησλ ππφ πνιενδφκεζε εθηάζεσλ 

ΠΔΡΠΟ πξνβιέπεηαη ΔΔΛ.   

Π.2.7.8 - ΑπνρΫηεπζε νκβξέσλ 

ηε ΓΔ Αθξσηεξίνπ δελ πθίζηαληαη δίθηπα απνρέηεπζεο νκβξίσλ. Σα ζεκαληηθφηεξα 

πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ απνρέηεπζε ησλ νκβξίσλ είλαη: 

- ε κε νξηνζέηεζε ησλ πεξηζζφηεξσλ ξεκάησλ ηεο πεξηνρήο 

- ε θαηά ηφπνπο θαηαπάηεζε θαη ε επίρσζε ησλ ξεκάησλ  

- ε κε χπαξμε ζρεδίνπ πφιεσο ζηηο ππθλνδνκεκέλεο πεξηνρέο θαη ηδηαίηεξα ζηνλ 

νηθηζκφ Κνπλνππηδηαλά, ε νπνία ζηεξεί ηε δπλαηφηεηα κειέηεο δηθηχνπ φκβξησλ, 

δεδνκέλνπ φηη γηα ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ ησλ δηθηχσλ απαηηείηαη δηέιεπζε 

αγσγψλ κέζα απφ ηδηνθηεζίεο, 

- ε ελ κέξεη απνρέηεπζε ησλ νκβξίσλ απφ γεσινγηθνχο θψλνπο, νη νπνίνη φκσο 

εκπίπηνπλ ζε ηδησηηθέο ηδηνθηεζίεο, 

Σα πξνβιήκαηα πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ πνξεία ησλ νκβξίσλ αθνξνχλ θαηά θχξην ιφγν: 

(α) ζην ξέκα πνπ μεθηλά απφ ην ρψξν ηνπ αεξνιηκέλα θαη θαηαιήγεη ζην ηαπξφ, θαη (β) 

ζην ξέκα πνπ μεθηλά απφ ην ρψξν ηνπ Πνιπηερλείνπ θαη θαηαιήγεη ζην Αγ. Ολνχθξην. 

Σα πιεκκπξηθά θαηλφκελα πνπ παξνπζηάδνληαη είλαη ηνπηθά θαη κηθξήο θιίκαθαο. 

Δζηηάδνληαη ζηελ πεξηνρή Κνπλνππηδηαλψλ, ζηελ πεξηνρή ηνπ ηαπξνχ θαη ζην Μαξάζη. 

Απφ ηελ ΓΔΤΑΥ δελ έρεη εθπνλεζεί πξνκειέηε ησλ βαζηθψλ αμφλσλ ηνπ δηθηχνπ 

απνρέηεπζεο νκβξίσλ. 

Π.2.7.9 - Άξδεπζε 

ηε ΓΔ Αθξσηεξίνπ θνξέαο άξδεπζεο είλαη ν Οξγαληζκφο Αλάπηπμεο Κξήηεο (Ο.Α.Κ.). 

Έρεη εθηειέζεη αξδεπηηθά έξγα ζε κεγάιν κέξνο ηεο πεξηνρήο κειέηεο, ζπγθεθξηκέλα: 

 ζηε λφηηα δψλε Βιεηέο – Αξψλη – Παδηλφο – ηέξλεο – Μαξάζη 

 ζηελ πεξηνρή Κακπάλη – Πιαθνχξεο – Καζηαλά 

 ζηνλ άμνλα Καζηαλά – Υσξαθάθηα – ηαπξφο 

 ζηνλ άμνλα ηαπξφο – Αγία Σξηάδα – Καιφξνπκα – Μνπδνπξάο. 

Ζ πνζφηεηα λεξνχ είλαη επαξθήο θαη ε πνηφηεηα πνιχ θαιή.  
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Π.2.7.10 - ηεξεΪ απνξξέκκαηα 

Ζ δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ (ζηεξεά απφβιεηα) ηεο ΓΔ Αθξσηεξίνπ εληάζζεηαη ζηνλ 

«Πεξηθεξεηαθφ ρεδηαζκφ Γηαρείξηζεο ηεξεψλ Απνβιήησλ (ΠΔΓΑ) Πεξηθέξεηαο 

Κξήηεο, φπσο απηφο επηθαηξνπνηήζεθε κε ηελ κε αξ. πξση. 677/21-2-2006 απφθαζε ηνπ 

Γ. Γ. Πεξηθέξεηαο Κξήηεο θαη παξαηάζεθε ε ηζρχο ηνπ κεηαβαηηθνχ ζηαδίνπ ηνπ κε ηελ κε 

αξ. πξση. 4223/1-10-2010 απφθαζε ηνπ Γ. Γ. Πεξηθέξεηαο Κξήηεο. 

Ζ ΓΔ Αθξσηεξίνπ εληάζζεηαη ζηελ 1ε Γηαρεηξηζηηθή Δλφηεηα ηεο Πεξηθέξεηαο Κξήηεο. 

Δμππεξεηείηαη απφ ην ΔΜΑΚ (Δξγνζηάζην Μεραληθήο Αλαθχθισζεο θαη 

Κνκπνζηνπνίεζεο) θαη ην ΥΤΣ (Υψξνο Τγεηνλνκηθήο Σαθήο) πνπ βξίζθνληαη ζηελ 

πεξηνρή Κνξαθηά Μνπδνπξά. 

Σα νγθψδε απνξξίκκαηα (ειεθηξηθέο ζπζθεπέο – έπηπια, θ.ιπ.) ζπιιέγνληαη απφ ηε 

Γ/λζε Καζαξηφηεηαο Γήκνπ Υαλίσλ, θαηφπηλ εηδνπνίεζεο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ θαη 

νδεγνχληαη ζηνλ ΥΤΣΤ ζηε ζέζε Παλαγηά ΓΔ Κεξακεηψλ Γήκνπ Υαλίσλ. 

ηε δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ ηεο ΓΔ Αθξσηεξίνπ δελ εληνπίδνληαη πξνβιήκαηα. 
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Π.3 - ΓΔΝΗΚΖ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΖ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΡΤΘΜΗΖ ΣΧΝ 
ΟΗΚΗΣΗΚΧΝ ΤΠΟΓΟΥΔΧΝ ΣΖ ΓΔ ΑΚΡΧΣΖΡΗΟΤ 

(ΥΑΡΣΔ Π.3: ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΖ ΟΡΓΑΝΧΖ ΟΗΚΗΜΧΝ, ΚΛ. 1:5.000) 

Π.3.1 - ΓΔΝΗΚΔ ΥΡΖΔΗ ΓΖ (ΠΓ 23-2-1987) ΑΝΑ ΟΗΚΗΣΗΚΟ ΤΠΟΓΟΥΔΑ 

Καζνξίδνληαη ρξήζεηο γεο φπσο απηέο θαηεγνξηνπνηνχληαη ζην ΠΓ 23-2-1987 (ΦΔΚ 

166/Γ/1987) ζηελ έθηαζε ησλ νηθηζηηθψλ ππνδνρέσλ.  

Οη επηηξεπφκελεο ρξήζεηο αλά θαηεγνξία πεξηνρήο αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζην ππνθεθ. 

Π.3.1.2. Οη θαζνξηδφκελεο πεξηνρέο ρξήζεσλ γεο απεηθνλίδνληαη ζηνπο Υάξηεο Π-3, θιηκ. 

1:5.000. 

Π.3.1.1 - ΓεληθΫο ΑξρΫο Καζνξηζκνύ ρξάζεσλ Γεο 

-  Ζ ρξήζε «ακηγνύο θαηνηθέαο», φπσο απηή θαζνξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηνπ ΠΓ 23-2-

87, εμππεξεηεί πεξηνρέο θαηνηθίαο ζην επίπεδν ηεο γεηηνληάο ζε θαζεκεξηλέο 

αλάγθεο. Γελ πξνηείλεηαη σο απνθιεηζηηθή ρξήζε ζε θαλέλα νηθηζκφ, δηφηη δελ 

επηηξέπεη ηηο ρξήζεηο αλαςπθηεξίνπ (θαθελείνπ) – εζηηαηνξίνπ (ηαβέξλαο) – 

γξαθείνπ θ.ιπ., δει. εμππεξεηήζεσλ κηθξήο θιίκαθαο, πνπ εμαζθαιίδνπλ ηε ζρεηηθή 

απηάξθεηα ηνπ νηθηζκνχ.  

Ζ ρξήζε ακηγνχο θαηνηθίαο ρσξνζεηείηαη ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηνρέο επεθηάζεσλ, 

θαζψο  θαη ζε κηθξά ηκήκαηα νξηνζεηεκέλσλ νηθηζκψλ, ηα νπνία πξνβιέπνληαη 

πξνλνκηνχρεο πεξηνρέο θαηνηθίαο. Υσξνζεηείηαη επίζεο ζηηο νηθηζηηθέο πεξηνρέο κε 

εγθεθξηκέλν ζρέδην πφιεο. 

  πγθεθξηκέλα, ε ρξήζε ακηγνχο θαηνηθίαο  ρσξνζεηείηαη: 

(α)  ζε ηκήκαηα ηνπ νηθηζηηθνχ ζπλφινπ Κνπλνππηδηαλά – Πιαθνχξεο – Κνξαθηέο, 

εηδηθφηεξα: 

- ζηελ νξηνζεηεκέλε έθηαζε ηνπ νηθηζκνχ Κνξαθηέο Α 

- ζηελ νξηνζεηεκέλε έθηαζε ηνπ νηθηζκνχ Κνπλνππηδηαλά – Πιαθνχξεο, ζηελ 

πεξηνρή Πιαθνχξεο (αλαηνιηθά ηνπ δξφκνπ πξνο Καιαζά) 

- ζηελ πεξηνρή επέθηαζεο αλαηνιηθά ησλ Κνπλνππηδηαλψλ θαη ησλ Κνξαθηψλ 

Α 

- ζηηο δχν κηθξέο πεξηνρέο επεθηάζεσλ λφηηα ησλ Κνξαθηψλ Α 

(β)  ζηηο πεξηνρέο επεθηάζεσλ ησλ νξηνζεηεκέλσλ νηθηζκψλ Αξψλη, Κακπάλη, 

Πηζάξη, ηέξλεο θαη Υσξαθάθηα 

(γ)  ζηηο νηθηζηηθέο πεξηνρέο νη νπνίεο έρνπλ ζρέδην πφιεο, ζπγθεθξηκέλα ζην ΟΓΤ 

Αγίνπ Ολνπθξίνπ, ζηνλ Καιαζά Α΄ - Β΄ - Γ΄ (ΟΑΤΚ), ζηα Υσξαθάθηα 
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ΟΑΤΚ - επέθηαζε θαη ζηε Γαιήλε (Βαξδηάθη). Ο θαζνξηζκφο ησλ πεξηνρψλ 

απηψλ σο ακηγνχο θαηνηθίαο, ζπλάδεη κε ηηο επηηξεπφκελεο απφ ην εγθεθξηκέλν 

ησλ ζρέδην ρξήζεηο. 

 

- Ζ ρξήζε «γεληθάο θαηνηθέαο», φπσο απηή θαζνξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηνπ ΠΓ 23-2-87, 

πξνηείλεηαη θαηά θαλφλα ζηνπο νηθηζκνχο ηεο κειέηεο. Γηαθνξνπνηείηαη ζε γεληθή 

θαηνηθία (Α) ε νπνία δελ πεξηιακβάλεη ζρεηηθά «νρινχζεο» ρξήζεηο θαη ζε γεληθή 

θαηνηθία (Β) ε νπνία δελ ζέηεη πεξηνξηζκφ ζην είδνο ησλ εξγαζηεξίσλ θαη 

δξαζηεξηνηήησλ ρακειήο φριεζεο. 

Δηδηθφηεξα ζηηο πεξηνρέο γεληθήο θαηνηθίαο (Α)  δελ επηηξέπεηαη ε ρσξνζέηεζε 

επαγγεικαηηθψλ εξγαζηεξίσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ φπσο:  

 ζπλεξγεία απηνθηλήησλ θαη δηθχθισλ,   

 ζπλεξγεία γεσξγηθψλ κεραλεκάησλ θαη εμνπιηζκνχ,   

 εξγαζηήξηα θαηεξγαζίαο καξκάξνπ θαη πξντφλησλ ζηδήξνπ, αινπκηλίνπ, μχινπ 

θαη δέξκαηνο  

 κάληξεο νηθνδνκηθψλ πιηθψλ,  

 ειαηνπξγεία 

 απνζήθεο δηάζεζεο ιηπαζκάησλ θαη δσνηξνθψλ 

 ε ιεηηνπξγία ησλ νπνίσλ αληηζηξαηεχεηαη ηελ επηινγή ηεο κεηαηξνπήο ησλ 

νηθηζκψλ απφ αγξνηηθνχο ζε πξνλνκηνχρεο πεξηνρέο θαηνηθίαο. Οη παξαπάλσ 

ρξήζεηο, κε ηελ δπλακηθφηεηα πνπ θαηαηάζζνληαη ζηελ ρακειή φριεζε βάζεη ηεο 

θείκελεο λνκνζεζίαο, επηηξέπνληαη κφλν ζηα ηκήκαηα ησλ νηθηζκψλ φπνπ 

θαζνξίδεηαη Γεληθή Καηνηθία (Β).  Δμαίξεζε απνηεινχλ ηα εξγαζηήξηα 

παξαδνζηαθψλ ηερληθψλ απηνχ ηνπ είδνπο, ε παξνπζία ησλ νπνίσλ είλαη ηδηαίηεξα 

επηζπκεηή ζην θέληξν ησλ νηθηζκψλ. 

Ζ ρξήζε γεληθήο θαηνηθίαο (Α) ρσξνζεηείηαη ζην ζχλνιν ηεο έθηαζεο ηνπ 

νξηνζεηεκέλνπ (ΠΓ 24-4-85) νηθηζκνχ Αξγνπιηδέο, ν νπνίνο ιφγσ ηεο ζέζεο θαη ηεο 

θιίκαθαο ηνπ πξνβιέπεηαη πξνλνκηνχρα πεξηνρή θαηνηθίαο, δελ κπνξεί φκσο, σο 

απηφλνκνο νξηνζεηεκέλνο νηθηζκφο, λα ππφθεηηαη ζηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο ακηγνχο 

θαηνηθίαο. 

Ζ ρξήζε γεληθήο θαηνηθίαο (Β)  ρσξνζεηείηαη:  

(α)  ζε ηκήκαηα ηνπ νηθηζηηθνχ ζπλφινπ Κνπλνππηδηαλά – Πιαθνχξεο – Κνξαθηέο, 

εηδηθφηεξα: 
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- ζηελ νξηνζεηεκέλε έθηαζε ηνπ νηθηζκνχ Κνπλνππηδηαλά – Πιαθνχξεο, ζηελ 

πεξηνρή Κνπλνππηδηαλψλ (δπηηθά ηνπ δξφκνπ πξνο Καιαζά) 

- ζηελ νξηνζεηεκέλε έθηαζε ηνπ νηθηζκνχ Κνξαθηέο Β 

- ζηελ πεξηνρή επέθηαζεο λφηηα ησλ Κνπλνππηδηαλψλ, έσο ην φξην ησλ 

Κνξαθηψλ Α  

- ζηελ πεξηνρή επέθηαζεο κεηαμχ Κνπλνππηδηαλψλ, Κνξαθηψλ Β θαη 

Πνιπηερλείνπ Κξήηεο  

(β)  ζην ζχλνιν ηεο έθηαζεο ησλ νξηνζεηεκέλσλ νηθηζκψλ (κε ην ΠΓ 24-4-85) ζηνπο 

νπνίνπο δελ πξνηείλεηαη επέθηαζε (κε εμαίξεζε ηνλ Αξγνπιηδέ), δει. ζηνπο 

νηθηζκνχο Καζηαλά, Καιφξνπκα, Μνπδνπξάο, Παδηλφο θαη Ρηδφζθινθν – Υνξδάθη 

(γ)  ζε νηθηζκνχο ζηνπο νπνίνπο πξνηείλεηαη επέθηαζε, αιιά κφλν ζηελ έθηαζε ηνπ 

ήδε νξηνζεηεκέλνπ ηκήκαηνο ησλ (κε ην ΠΓ 24-4-85), ζπγθεθξηκέλα ζηελ 

νξηνζεηεκέλε έθηαζε ησλ νηθηζκψλ Αξψλη, Κακπάλη, Πηζάξη, ηέξλεο θαη 

Υσξαθάθηα. 

 

-  Ζ ρξήζε «πνιενδνκηθνύ θΫληξνπ», φπσο απηή θαζνξίδεηαη ζην άξζξν 4 ηνπ ΠΓ 

23-2-87  ρσξνζεηείηαη ζε θεληξηθή πεξηνρή ηνπ νηθηζηηθνχ ζπλφινπ Κνπλνππηδηαλά 

– Πιαθνχξεο – Κνξαθηέο, ζπγθεθξηκέλα θαηά κήθνο ηκεκάησλ ησλ θχξησλ νδηθψλ 

αμφλσλ. 

-  Ζ ρξήζε «Σνπξηζκόο – αλαςπρά», φπσο απηή θαζνξίδεηαη ζην άξζξν 8 ηνπ ΠΓ 

23-2-87, ρσξνζεηείηαη ζηελ πξνο πνιενδφκεζε πεξηνρή ηνπ ηαπξνχ, ε νπνία έρεη 

αθξηβψο απηφ ηνλ ραξαθηήξα. 

-  Ζ ρξήζε «Διεύζεξνη ρώξνη – αζηηθό πξΪζηλν», φπσο απηή θαζνξίδεηαη ζην 

άξζξν 9 ηνπ ΠΓ 23-2-87, δελ ρσξνζεηείηαη κε ην παξφλ ΓΠ ζηηο νηθηζηηθέο 

πεξηνρέο, γηα λα ππάξρεη επρέξεηα θαζνξηζκνχ ηεο θαηά ηελ ζχληαμε ησλ 

Πνιενδνκηθψλ Μειεηψλ.  

Δπηζεκαίλεηαη φκσο φηη θαηά ηελ ζχληαμε ησλ ΠΜ επηβάιιεηαη λα θαζνξίδνληαη 

δψλεο πξαζίλνπ θαηά κήθνο ησλ ξεκάησλ, ζε ζέζεηο πνπ λα εμππεξεηνχλ ην 

γεληθφηεξν ζρεδηαζκφ ηνπ ρψξνπ. Δπίζεο ζηνπο ρψξνπο ηεο θαηεγνξίαο απηήο λα 

πεξηιακβάλνληαη νη πθηζηάκελνη δεκφζηνη / δεκνηηθνί ρψξνη πξαζίλνπ.  

-  Ζ ρξήζε «κε νρινύζαο βηνκεραλέαο - βηνηερλέαο», φπσο απηή θαζνξίδεηαη ζην 

άξζξν 5 ηνπ ΠΓ 23-2-87 θαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία πεξί θαηάηαμεο βηνηερληθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ σο πξνο ηνλ βαζκφ φριεζεο, ρσξνζεηείηαη ζηελ πξνηεηλφκελε 

βηνηερληθή πεξηνρή κεηαμχ ηνπ αεξνδξνκίνπ θαη ηνπ νηθηζκνχ Καζηαλά. 

 



ΜΔΛΔΣΖ ΓΠ ΓΖΜΟΤ ΑΚΡΧΣΖΡΗΟΤ 
(ΝΤΝ ΓΔ ΑΚΡΧΣΖΡΗΟΤ ΓΖΜΟΤ ΥΑΝΗΧΝ)                       Β1 ΣΑΓΗΟ 

 

 

 

ΤΜΠΡΑΞΖ ΜΔΛΔΣΖΣΧΝ:           
Η. ΜΔΛΑΚΖ – Σ. ΣΑΚΗΡΖ – Κ. ΓΑΚΑΛΑΚΖ– Ν. ΣΑΠΠΑ – Η. ΑΡΝΔΛΛΟ 

      - 114 - 

Π.3.1.2 - Πεξηερόκελν θαηεγνξηώλ ρξάζεσλ γεο 

Με βάζε ηηο γεληθέο αξρέο θαζνξηζκνχ ρξήζεσλ γεο, φπσο απηέο αλαπηχρζεθαλ ζηελ 

ελφηεηα Π.3.1.1, ην πεξηερφκελν ησλ πξνηεηλφκελσλ θαηεγνξηψλ ρξήζεσλ γεο 

εμεηδηθεχεηαη φπσο αθνινπζεί. 

πλνπηηθή αλαθνξά ζηηο επηηξεπφκελεο ρξήζεηο αλά θαηεγνξία κέζα ζηηο νηθηζηηθέο 

πεξηνρέο, παξαηίζεηαη, γηα ιφγνπο επνπηείαο, ζηνλ πίλαθα Π.3-1. 

Π.3.1.2.1 - Δπηηξεπόκελεο ρξάζεηο ζηηο πεξηνρΫο «ακηγνύο θαηνηθέαο» 

ηηο πεξηνρέο «ακηγνχο θαηνηθίαο», επηηξέπνληαη φιεο νη ρξήζεηο ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ ΠΓ 23-

2-87, εθηφο ησλ ηδησηηθψλ θιηληθψλ. πγθεθξηκέλα επηηξέπνληαη: 

1. Καηνηθία 

2. Ξελψλεο κηθξνχ δπλακηθνχ (πεξί ηηο 20 θιίλεο) 

3. Δκπνξηθά θαηαζηήκαηα πνπ εμππεξεηνχλ ηηο θαζεκεξηλέο αλάγθεο ησλ θαηνίθσλ ηεο 

πεξηνρήο (παληνπσιεία, θαξκαθεία, ραξηνπσιεία θιπ.) 

4. Κηίξηα θνηλσληθήο πξφλνηαο 

5. Κηίξηα πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 

6. Αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο 

7. Θξεζθεπηηθνί ρψξνη  

8. Πνιηηηζηηθά θηίξηα θαη ελ γέλεη πνιηηηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο 

Π.3.1.2.2 - Δπηηξεπόκελεο ρξάζεηο ζηηο πεξηνρΫο «γεληθάο θαηνηθέαο (Α)» 

ηηο πεξηνρέο «γεληθήο θαηνηθίαο (Α)», επηηξέπνληαη φιεο νη ρξήζεηο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ ΠΓ 

23-2-87 (εθηφο ησλ πξαηεξίσλ βελδίλεο θαη ησλ ηδησηηθψλ θιηληθψλ), κε πεξηνξηζκνχο ζε 

νξηζκέλεο ρξήζεηο. πγθεθξηκέλα επηηξέπνληαη: 

1. Καηνηθία 

2. Ξελνδνρεία κέρξη 100 θιηλψλ θαη μελψλεο 

3. Δκπνξηθά θαηαζηήκαηα (κε εμαίξεζε ηηο ππεξαγνξέο θαη ηα πνιπθαηαζηήκαηα) 

4. Γξαθεία, ηξάπεδεο, αζθάιεηεο, θνηλσθειείο νξγαληζκνί 

5. Κηίξηα εθπαίδεπζεο 

6. Δζηηαηφξηα δπλακηθφηεηαο κέρξη 200 θαζηζκάησλ  

7. Αλαςπθηήξηα δπλακηθφηεηαο κέρξη 200 θαζηζκάησλ  

8. Θξεζθεπηηθνί ρψξνη 

9. Κηίξηα θνηλσληθήο πξφλνηαο 

10. Δπαγγεικαηηθά εξγαζηήξηα θαη δξαζηεξηφηεηεο ρακειήο φριεζεο εθηφο ζπλεξγείσλ 

απηνθηλήησλ θαη δηθχθισλ, ζπλεξγείσλ γεσξγηθψλ κεραλεκάησλ θαη εμνπιηζκνχ, 

εξγαζηεξίσλ θαηεξγαζίαο καξκάξνπ θαη πξντφλησλ ζηδήξνπ, αινπκηλίνπ, μχινπ θαη 
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δέξκαηνο, κάληξεο νηθνδνκηθψλ πιηθψλ, ειαηνπξγείσλ, απνζεθψλ δηάζεζεο 

ιηπαζκάησλ θαη δσνηξνθψλ. Ο πεξηνξηζκφο δελ ηζρχεη γηα ηα εξγαζηήξηα 

παξαδνζηαθψλ ηερληθψλ απηνχ ηνπ είδνπο. 

11. Αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο 

12. Κηίξηα, γήπεδα ζηάζκεπζεο 

13. Πνιηηηζηηθά θηίξηα θαη ελ γέλεη πνιηηηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο 

Π.3.1.2.3 - Δπηηξεπόκελεο ρξάζεηο ζηηο πεξηνρΫο «γεληθάο θαηνηθέαο (Β)» 

ηηο πεξηνρέο «γεληθήο θαηνηθίαο (Β)», επηηξέπνληαη φιεο νη ρξήζεηο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ ΠΓ 

23-2-87 (εθηφο ησλ πξαηεξίσλ βελδίλεο θαη ησλ ηδησηηθψλ θιηληθψλ), κε πεξηνξηζκνχο ζε 

νξηζκέλεο ρξήζεηο. πγθεθξηκέλα επηηξέπνληαη:  

1. Καηνηθία 

2. Ξελνδνρεία κέρξη 100 θιηλψλ θαη μελψλεο 

3. Δκπνξηθά θαηαζηήκαηα (κε εμαίξεζε ηηο ππεξαγνξέο θαη ηα πνιπθαηαζηήκαηα) 

4. Γξαθεία, ηξάπεδεο, αζθάιεηεο, θνηλσθειείο νξγαληζκνί 

5. Κηίξηα εθπαίδεπζεο 

6. Δζηηαηφξηα δπλακηθφηεηαο κέρξη 200 θαζηζκάησλ, κε εμαίξεζε ηα Κνπλνππηδηαλά φπνπ 

δελ ηίζεηαη πεξηνξηζκφο δπλακηθφηεηαο  

7. Αλαςπθηήξηα δπλακηθφηεηαο κέρξη 200 θαζηζκάησλ,  κε εμαίξεζε ηα Κνπλνππηδηαλά 

φπνπ δελ ηίζεηαη πεξηνξηζκφο δπλακηθφηεηαο 

8. Θξεζθεπηηθνί ρψξνη 

9. Κηίξηα θνηλσληθήο πξφλνηαο 

10. Δπαγγεικαηηθά εξγαζηήξηα ρακειήο φριεζεο  

11. Αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο 

12. Κηίξηα, γήπεδα ζηάζκεπζεο 

13. Πνιηηηζηηθά θηίξηα θαη ελ γέλεη πνιηηηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο 
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Π.3.1.2.4 - Δπηηξεπόκελεο ρξάζεηο ζηηο πεξηνρΫο «Πνιενδνκηθνύ ΚΫληξνπ» 

ηηο πεξηνρέο «Πνιενδνκηθνχ Κέληξνπ», επηηξέπνληαη φιεο νη ρξήζεηο ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ 

ΠΓ 23-2-87, κε πεξηνξηζκνχο σο πξνο ηα επαγγεικαηηθά εξγαζηήξηα. πγθεθξηκέλα 

επηηξέπνληαη: 

1. Καηνηθία 

2. Ξελψλεο, μελνδνρεία θαη ινηπέο ηνπξηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο 

3. Δκπνξηθά θαηαζηήκαηα 

4. Γξαθεία, ηξάπεδεο, αζθάιεηεο, θνηλσθειείο νξγαληζκνί 

5. Γηνίθεζε 

6. Δζηηαηφξηα 

7. Αλαςπθηήξηα 

8. Κέληξα δηαζθέδαζεο θαη αλαςπρήο 

9. Υψξνη ζπλάζξνηζεο θνηλνχ 

10. Πνιηηηζηηθά θηίξηα θαη ελ γέλεη πνιηηηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο 

11. Κηίξηα εθπαίδεπζεο 

12. Θξεζθεπηηθνί ρψξνη 

13. Κηίξηα θνηλσληθήο πξφλνηαο 

14. Δπαγγεικαηηθά εξγαζηήξηα θαη δξαζηεξηφηεηεο ρακειήο φριεζεο εθηφο ζπλεξγείσλ 

απηνθηλήησλ θαη δηθχθισλ, ζπλεξγείσλ γεσξγηθψλ κεραλεκάησλ θαη εμνπιηζκνχ, 

εξγαζηεξίσλ θαηεξγαζίαο καξκάξνπ θαη πξντφλησλ ζηδήξνπ, αινπκηλίνπ, μχινπ θαη 

δέξκαηνο, κάληξεο νηθνδνκηθψλ πιηθψλ, ειαηνπξγείσλ, απνζεθψλ δηάζεζεο 

ιηπαζκάησλ θαη δσνηξνθψλ. Ο πεξηνξηζκφο δελ ηζρχεη γηα ηα εξγαζηήξηα 

παξαδνζηαθψλ ηερληθψλ απηνχ ηνπ είδνπο. 

15. Κηίξηα, γήπεδα ζηάζκεπζεο 

16. Πξαηήξηα βελδίλεο 

17. Αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο 

18. Δγθαηαζηάζεηο εκπνξηθψλ εθζέζεσλ – εθζεζηαθά θέληξα 

19.  Δγθαηαζηάζεηο κέζσλ καδηθήο κεηαθνξάο                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Π.3.1.2.5 - Δπηηξεπόκελεο ρξάζεηο ζηηο πεξηνρΫο «Σνπξηζκνύ – Αλαςπράο»  

ηηο πεξηνρέο θαηεγνξίαο «Σνπξηζκνχ – αλαςπρήο», επηηξέπνληαη νη πεξηζζφηεξεο 

ρξήζεηο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ ΠΓ 23-2-87. πγθεθξηκέλα επηηξέπνληαη: 

1. Ξελψλεο – μελνδνρεία θαη ινηπέο ηνπξηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο 

2. Καηνηθία 

3. Δκπνξηθά θαηαζηήκαηα 
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4. Δζηηαηφξηα 

5. Αλαςπθηήξηα 

6. Κέληξα δηαζθέδαζεο θαη αλαςπρήο 

7. Υψξνη ζπλάζξνηζεο θνηλνχ 

8. Πνιηηηζηηθά θηίξηα θαη ελ γέλεη πνιηηηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο 

9. Κηίξηα θνηλσληθήο πξφλνηαο 

10. Θξεζθεπηηθνί ρψξνη 

11. Κηίξηα, γήπεδα ζηάζκεπζεο 

12. Πξαηήξηα βελδίλεο 

13. Αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο 

14. πλεδξηαθά θέληξα 

15. Σνπξηζηηθνί ιηκέλεο 

16. Καδίλα 

17. Δγθαηαζηάζεηο εκπνξηθψλ εθζέζεσλ, εθζεζηαθά θέληξα 

 

Π.3.1.2.6 - ύλνςε ησλ επηηξεπόκελσλ ρξάζεσλ αλΪ θαηεγνξέα ρξάζεο γεο ζηηο 

ΟηθηζηηθΫο ΠεξηνρΫο  

πλνπηηθή αλαθνξά ζηηο επηηξεπφκελεο ρξήζεηο αλά θαηεγνξία ρξήζεο γεο ηνπ ΠΓ 23-2-

87 κέζα ζηηο νηθηζηηθέο πεξηνρέο, παξαηίζεηαη, γηα ιφγνπο επνπηείαο, ζηνλ πίλαθα Π.3-1. 
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Πέλαθαο Π.3-1:  Δπηηξεπόκελεο ρξάζεηο αλΪ θαηεγνξέα ρξάζεο γεο (ΠΓ 23-2-87) ζηηο 

ΟηθηζηηθΫο ΠεξηνρΫο ηεο ΓΔ Αθξσηεξένπ 

Δπηηξεπόκελε ρξάζε 
ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΥΡΖΖ ΓΖ (ΠΓ 23-2-87) 

ΑΚ ΓΚΑ ΓΚΒ ΠΚ ΣΑ 

Καηνηθία Υ Υ Υ Υ Υ 

Ξελψλεο Υ (1) Υ (2) Υ (2) Υ Υ 

Ξελνδνρεία  Υ (2) Υ (2) Υ Υ 

Δκπνξηθά θαηαζηήκαηα (εθηφο 
ππεξαγνξψλ – πνιπθαηαζηεκάησλ) 

Υ Υ Υ Υ (5) Υ (5) 

Γξαθεία – ηξάπεδεο – αζθάιεηεο – 
θνηλσθειείο νξγαληζκνί 

 Υ Υ Υ  

Γηνίθεζε    Υ  

Κηίξηα εθπαίδεπζεο Υ Υ Υ Υ  

Δζηηαηφξηα  Υ (3) Υ (3) Υ Υ 

Αλαςπθηήξηα  Υ (3) Υ (3) Υ Υ 

Κέληξα δηαζθέδαζεο θαη αλαςπρήο    Υ Υ 

Υψξνη ζπλάζξνηζεο θνηλνχ     Υ Υ 

Θξεζθεπηηθνί ρψξνη Υ Υ Υ Υ Υ 

Κηίξηα θνηλσληθήο πξφλνηαο Υ Υ Υ Υ Υ 

Δπαγγεικαηηθά εξγαζηήξηα – 
δξαζηεξηφηεηεο ρακειήο φριεζεο 

 Υ (4) Υ Υ (4)  

Πξαηήξηα βελδίλεο    Υ Υ 

Αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο Υ Υ Υ Υ Υ 

Κηίξηα, γήπεδα ζηάζκεπζεο  Υ Υ Υ Υ 

Πνιηηηζηηθά θηίξηα θαη εγθαηαζηάζεηο Υ Υ Υ Υ Υ 

πλεδξηαθά θέληξα     Υ 

Δγθαηαζηάζεηο εκπνξηθψλ εθζέζεσλ – 
εθζεζηαθά θέληξα 

   Υ  

Δγθαηαζηάζεηο κέζσλ καδηθήο 
κεηαθνξάο 

   Υ  

Καδίλα     Υ 

Σνπξηζηηθνί ιηκέλεο     Υ 

 

Δπεμεγάζεηο πέλαθα 

ΑΚ : Ακηγήο θαηνηθία 
ΓΚΑ : Γεληθή θαηνηθία (Α) 
ΓΚΒ : Γεληθή θαηνηθία (Β) 
ΠΚ : Πνιενδνκηθφ θέληξν 
ΣΑ : Σνπξηζκφο – αλαςπρή 
 
(1) : κέγηζηεο δπλακηθφηεηαο 20 θιηλψλ 
(2) : κέγηζηεο δπλακηθφηεηαο 100 θιηλψλ  
(3) : κέγηζηεο δπλακηθφηεηαο 200 θαζηζκάησλ, εθηφο ησλ Κνπλνππηδηαλψλ φπνπ δελ ηίζεηαη 

πεξηνξηζκφο 
(4) : δελ επηηξέπνληαη «νρινχζεο» δξαζηεξηφηεηεο 
(5) : επηηξέπνληαη ππεξαγνξέο & πνιπθαηαζηήκαηα 

 

Πεγή: ΠΓ 23-2-1987 (ΦΔΚ 166/Γ/1987). Δπεμεξγαζία νκάδα κειέηεο. 
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Π.3.1.2.7 - Δπηηξεπόκελεο ρξάζεηο ζηελ πεξηνρά «κε νρινύζαο  βηνκεραλέαο – 

βηνηερλέαο»  

ηελ πξνηεηλφκελε βηνηερληθή πεξηνρή κέζεο θαη ρακειήο φριεζεο (Δπηρεηξεκαηηθφ 

Πάξθν Σχπνπ Β΄ ηνπ Ν. 3982/11) επηηξέπνληαη νη ρξήζεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ ΠΓ 23-2-87, 

κε πεξηνξηζκνχο σο πξνο ηηο επηηξεπφκελεο δξαζηεξηφηεηεο κέζεο φριεζεο. 

πγθεθξηκέλα επηηξέπνληαη: 

1. Βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο ρακειήο θαη κέζεο φριεζεο 

2. Βηνηερληθέο εγθαηαζηάζεηο ρακειήο θαη κέζεο φριεζεο 

3. Δπαγγεικαηηθά εξγαζηήξηα ρακειήο θαη κέζεο φριεζεο 

4. Κηίξηα, γήπεδα απνζήθεπζεο 

5. Κηίξηα, γήπεδα ζηάζκεπζεο 

6. Πξαηήξηα βελδίλεο, πγξαεξίνπ 

7. Καηνηθία γηα πξνζσπηθφ αζθαιείαο 

8. Γξαθεία 

9. Δζηηαηφξηα 

10. Αλαςπθηήξηα 

11. Υψξνη ζπλάζξνηζεο θνηλνχ 

12. Κηίξηα θνηλσληθήο πξφλνηαο 

13. Αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο 

14. Δγθαηαζηάζεηο εκπνξηθψλ εθζέζεσλ, εθζεζηαθά θέληξα 

15. Δγθαηαζηάζεηο κέζσλ καδηθήο κεηαθνξψλ 

Οη ρξήζεηο κε ζηνηρεία (9) έσο (15) επηηξέπνληαη κφλν κε ηελ πξνυπφζεζε φηη απνηεινχλ 

ηκήκα ησλ βηνκεραληθψλ ή βηνηερληθψλ εγθαηαζηάζεσλ ή εμππεξεηνχλ ηηο αλάγθεο ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζε απηέο. 

Γηα ηηο ρξήζεηο κε ζηνηρεία (1), (2), (3)  θαη (4) ν βαζκφο φριεζεο (ρακειή, κέζε, πςειή) 

θάζε δξαζηεξηφηεηαο θαζνξίδεηαη απφ ηελ ΚΤΑ 3137/191/Φ15/21-3-12 (ΦΔΚ 1048/Β/12).  

ηελ ρσξνζεηνχκελε ζην πιαίζην ηνπ παξφληνο ΓΠ βηνηερληθή πεξηνρή κέζεο θαη 

ρακειήο φριεζεο: 

- Γελ ππάξρεη πεξηνξηζκφο σο πξνο ην είδνο δξαζηεξηφηεηαο ζηηο ρξήζεηο ρακειήο 

φριεζεο κε ηα ζηνηρεία (1), (2), (3)  θαη (4).  

- Αλαθνξηθά κε ηηο ρξήζεηο κέζεο φριεζεο κε ηα ζηνηρεία (1), (2), (3) θαη (4), ε έγθξηζε 

ρσξνζέηεζεο ησλ επηηξεπφκελσλ δξαζηεξηνηήησλ ζα εμεηάδεηαη θαηά πεξίπησζε 

απφ ηελ νηθεία Γ/λζε Αλάπηπμεο, ιακβάλνληαο ππφςε ηε ζπζρέηηζε ηνπο κε ηηο 

πινπηνπαξαγσγηθέο πεγέο θαη ηνπο πξνο αλάπηπμε ηνκείο ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο.  
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Απφ ηελ κειέηε ΓΠ πξνηείλεηαη λα επηηξέπεηαη ε ρσξνζέηεζε κνλάδσλ κέζεο 

φριεζεο νη νπνίεο αθνξνχλ: 

(α)  ζηελ θαηεξγαζία θαη ηππνπνίεζε ηνπηθά παξαγφκελσλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ 

(β)  ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ παξαγσγή πξντφλησλ δηαζέζηκσλ 

ζηελ ηνπξηζηηθή αγνξά (νηθνηερλία) 

(γ)  ζηελ παξαγσγή πιηθψλ ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ ηνκέα 

(δ)  ζηελ επηζθεπή θαηαζθεπψλ θαη κεραλεκάησλ.  

Να απνθιείεηαη ε ρσξνζέηεζε κνλάδσλ πνπ πξνθαινχλ φριεζε (αέξηνπο ξχπνπο, 

πγξά απφβιεηα, νζκέο) ιφγσ ηεο ζρεηηθά κηθξήο απφζηαζεο ηεο βηνηερληθήο πεξηνρήο 

απφ ηηο νηθηζηηθέο πεξηνρέο. 

- Οη δξαζηεξηφηεηεο κέζεο φριεζεο πνπ πεξηιακβάλνπλ ηελ παξαγσγή, απνζήθεπζε, 

δηαθίλεζε θαη επεμεξγαζία πξντφλησλ κε επηθίλδπλεο νπζίεο αληηκεησπίδνληαη κε ηελ 

ελδερφκελε ζεζκνζέηεζε, κέζα απφ ηελ αλαζεψξεζε ηνπ ΠΠΥΑΑ Πεξηθέξεηαο 

Κξήηεο, ππνδνρέα γηα ηελ εγθαηάζηαζε επηθηλδχλσλ βηνκεραληψλ θαη νρινπζψλ 

δξαζηεξηνηήησλ (πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πγξψλ θαη αεξίσλ θαπζίκσλ). Οη 

εγθαηαζηάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο πξναλαθεξφκελεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο θαη 

φιεο νη εγθαηαζηάζεηο πνπ ππάγνληαη ζηελ ΚΤΑ 12044/613/2007 (ΦΔΚ 376/Β/2007)8 

θαη ηηο αλαζεσξήζεηο ηεο εμαηξνχληαη απφ ηνλ ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν ρσξνζεηείηαη ε 

βηνηερληθή πεξηνρή κέζεο θαη ρακειήο φριεζεο (Δπηρεηξεκαηηθφ Πάξθν Σχπνπ Β΄ ηνπ 

Ν. 3982/11). 

                                                           
8
 ΚΤΑ 12044/613/2007 (γλσζηή σο «SEVESO ΗΗ») θαη ε επηθείκελε αλαζεψξεζε ηεο ζχκθσλα κε 

ηελ Οδεγία 2012/18/EU «SEVESO III»: «Καζνξηζκφο κέηξσλ θαη φξσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε 
θηλδχλσλ απφ αηπρήκαηα κεγάιεο έθηαζεο ζε εγθαηαζηάζεηο ή κνλάδεο, ιφγσ ηεο χπαξμεο 
επηθηλδχλσλ νπζηψλ, ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2003/105/ΔΚ «γηα ηξνπνπνίεζε 
ηεο Οδεγίαο 96/82/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θηλδχλσλ κεγάισλ αηπρεκάησλ 
ζρεηηδφκελσλ κε επηθίλδπλεο νπζίεο» ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 16

εο
 

Γεθεκβξίνπ 2003. Αληηθαηάζηαζε ηεο ππ΄ αξηζκ. 5697/590/2000 θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο 
(Β΄405/29.3.2000). 
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Π.3.1.3 -  Πιαέζην Γόκεζεο θαη Υσξεηηθόηεηα αλΪ Οηθηζκό θαη ΠΔ / πλνιηθό 

Ηζνδύγην (2031) 

Πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζηεί / εθηηκεζεί ε ρσξεηηθφηεηα ησλ νηθηζκψλ ηνπ ΓΠ ηεο ΓΔ 

Αθξσηεξίνπ απαηηείηαη ν θαζνξηζκφο δηαθφξσλ παξακέηξσλ φπσο ν Μέζνο πληειεζηήο 

Γφκεζεο (ΜΓ) αλά νηθηζκφ, ε εθηίκεζε πνζνζηνχ θνξεζκνχ, ην επηιεγφκελν 

ζηαζεξφηππν δφκεζεο αλά άηνκν, ν θαζνξηζκφο πνζνζηνχ πνπ ζα θαηαιακβάλνπλ νη 

ΚΥ+ΚΦ ρψξνη κεηά ηελ πνιενδφκεζε θαη ηέινο ε εθηίκεζε ηνπ πνζνζηνχ δφκεζεο γηα 

"θαηνηθία" ζε ζρέζε κε άιιεο ρξήζεηο (π.ρ. εκπφξην, ηνπξηζκφο, θ.ιπ.) αιιά θαη ζε ζρέζε 

κε ηνλ ραξαθηήξα ηεο πεξηνρήο (αζηηθφο, αγξνηηθφο, θ.ιπ.). 

Γεληθφηεξα, ππάξρεη ζπζρέηηζε κεηαμχ πξνηεηλφκελεο ρξήζεο, ΜΓ θαη πνζνζηνχ 

ΚΥ+ΚΦ γηαηί απηνί νη ηξεηο παξάγνληεο ζπγθαζνξίδνπλ ηνλ πνιενδνκηθφ ραξαθηήξα ηεο 

θάζε γεηηνληάο / νηθηζκνχ.  

πγθεθξηκέλα, επηδηψθεηαη νη πεξηνρέο "επέθηαζεο" ησλ νηθηζκψλ, πνπ ζήκεξα είλαη ελ 

γέλεη αδφκεηεο, λα κεηαηξαπνχλ ζε "πξνλνκηνχρεο" νηθηζηηθέο πεξηνρέο "πξναζηηαθνχ" 

ραξαθηήξα. Χο εθ ηνχηνπ, θαζνξίδνληαη ηα εμήο: 

 Υξήζε: ακηγήο θαηνηθία 

 Μέζνο ΜΓ: 0,60  

 Πνζνζηφ ΚΥ+ΚΦ ρψξσλ: 40% (ήηνη: δξφκνη, πεδφδξνκνη, πιαηείεο, ρψξνη πξαζίλνπ 

/ ειεχζεξνη ρψξνη, εθπαίδεπζε, άζιεζε, πνιηηηζκφο, πξφλνηα, θ.ν.θ.) 

Μέζνο Σπληειεζηήο Γόκεζεο (ΜΣΓ) αλά νηθηζηηθό ππνδνρέα / νηθηζκό 

Ο ΜΓ θαζνξίδεηαη σο εμήο:  

 Οη νηθηζκνί κε ζρέδην πφιεο δηαηεξνχλ ην πθηζηάκελν θαζεζηψο, ζηελ έθηαζε πνπ 

απηφ θαιχπηεη. Γηα ηελ εθηίκεζε ηεο ρσξεηηθφηεηαο απηψλ ησλ ππνδνρέσλ έγηλε 

αθφινπζε ε παξαδνρή:  

- ΜΓ Γαιήλεο = 0,8 

- ΜΓ: Καιαζά: 0,75 θαη 

- ΜΓ ΟΓΤ Αγίνπ Ολνπθξίνπ & ΟΑΑΤΚ Υσξαθαθίσλ = 0,6.  

 ηνπο ππφινηπνπο νηθηζκνχο ζπλππάξρνπλ:  

(α)  πεξηνρή εληφο νξίσλ νηθηζκνχ ζρεηηθά δνκεκέλε, ζηελ νπνία ζχκθσλα κε ην 

ηζρχνλ θαζεζηψο δφκεζεο εθηηκάηαη ΜΓ = 0,8 θαη  

(β)  πεξηνρή επέθηαζεο, ελ γέλεη αδφκεηε, ζηελ νπνία θαζνξίδεηαη ΜΓ = 0,6.  
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 Καη' εμαίξεζε ζηελ ζρεηηθά δνκεκέλε νηθηζηηθή πεξηνρή ηαπξφο θαζνξίδεηαη 

ΜΓ = 0,6.  

 Δπίζεο, ζηνλ θεληξηθφ νηθηζκφ (Κνπλνππηδηαλά – Πιαθνχξεο – Κνξαθηέο) 

θαζνξίδεηαη αλά ρξήζε: 

- ΜΓ = 0,65 ζηε ρξήζε ακηγήο θαηνηθία 

- ΜΓ = 0,70 ζηε ρξήζε γεληθή θαηνηθία (Β) 

- ΜΓ = 0,80 ζηε ρξήζε Πνιενδνκηθφ Κέληξν 

 Ο θαζνξηζκφο απηψλ ησλ ζπληειεζηψλ έγηλε ζπλεθηηκψληαο ηα πνζνζηά 

αδφκεησλ εθηάζεσλ θαη εληφο νξίσλ νηθηζκνχ αλά ρξήζε. 

Πνζνζηό ΚΦ-ΚΦ  

Καζνξίδεηαη πνζνζηφ ΚΥ+ΚΦ = 30% ζε φινπο ηνπο νηθηζκνχο θαη κάιηζηα ζηελ έθηαζε 

εληφο νξίσλ (ρξήζε γεληθή θαηνηθία) θαη πνζνζηφ ΚΥ+ΚΦ = 40% ζηηο πεξηνρέο επέθηαζεο 

απηψλ (ρξήζε ακηγήο θαηνηθία).  

Καη' εμαίξεζε, ζηνλ θεληξηθφ νηθηζκφ (Κνπλνππηδηαλά – Πιαθνχξεο – Κνξαθηέο) 

θαζνξίδνληαη πνζνζηά ειαθξψο δηαθνξνπνηεκέλα αλά ρξήζε.  

πγθεθξηκέλα: 

 ΚΥ+ΚΦ = 35% (ρξήζε ακηγήο θαηνηθία) 

 ΚΥ+ΚΦ = 30% (ρξήζε γεληθή θαηνηθία (Β) 

 ΚΥ+ΚΦ = 20% (ρξήζε πνιενδνκηθφ θέληξν) 

Δπίζεο, ζηηο πεξηνρέο παξαζεξηζκνχ, ήδε ζεκαληηθά δνκεκέλεο, θαζνξίδνληαη ηα εμήο: 

 ηνλ ηαπξφ πνζνζηφ ΚΥ+ΚΦ = 40% 

 ηελ Γαιήλε (Βαξδηάθη) πνζνζηφ ΚΥ+ΚΦ = 20% 

Σπληειεζηήο Κνξεζκνύ (εθηηκώκελν πνζνζηό) 

Γηα ηελ εθηίκεζε ηεο ηειηθήο / πξαγκαηηθήο ρσξεηηθφηεηαο ησλ νηθηζηηθψλ ππνδνρεψλ 

ιακβάλεηαη ζπληειεζηήο θνξεζκνχ ησλ Ο.Σ. - δεδνκέλνπ φηη ε ζπλνιηθή (νηθνπεδηθή) 

επηθάλεηα ησλ νηθηζηηθψλ ππνδνρέσλ δελ πξφθεηηαη πνηέ λα δνκεζεί πιήξσο - σο εμήο:  

 0,5 γηα ηηο πεξηνρέο πνπ εθηηκάηαη φηη ζα δηαηεξήζνπλ ηνλ αγξνηηθφ ηνπο 

ραξαθηήξα.  

 0,7 γηα ηηο πεξηνρέο πνιενδνκηθνχ θέληξνπ θαη γεληθά ηηο πεξηνρέο πνπ 

πξνγξακκαηίδεηαη λα απνθηήζνπλ αζηηθφ ραξαθηήξα, φπσο ν θεληξηθφο νηθηζκφο 

(Κνπλνππηδηαλά – Πιαθνχξεο – Κνξαθηέο) θαη νη πεξηνρέο επέθηαζεο ησλ άιισλ 

νηθηζκψλ. 
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  Δηδηθέο πεξηπηψζεηο απνηεινχλ:  

 Ο νηθηζκφο Αξγνπιηδέο, πνπ ιφγσ ηεο γξακκηθήο νηθηζηηθήο ηνπ αλάπηπμεο, 

ιακβάλεηαη ζπληειεζηήο θνξεζκνχ ΟΣ = 0,60 

 Ο νηθηζκφο Γαιήλε (Βαξδηάθη), πνπ ιφγσ κηθξνχ κεγέζνπο θαη πθηζηάκελεο 

δφκεζεο, ιακβάλεηαη ζπληειεζηήο θνξεζκνχ ΟΣ = 0,80.  

Σηαζεξόηππν Γόκεζεο αλά Άηνκν 

Οξίδεηαη σο απνδεθηφ ζηαζεξφηππν δφκεζεο αλά άηνκν, φζνλ αθνξά ζηελ θαηνηθία, 45 

η.κ.  

Δθηηκώκελν πνζνζηό δόκεζεο γηα "θαηνηθία" ζε ζρέζε κε ηηο ινηπέο ρξήζεηο 

(ηνπξηζκόο, εκπόξην, θ.ιπ.) 

Σν πνζνζηφ απηφ νξίδεηαη αλά ρξήζε θαη νηθηζκφ σο εμήο: 

 ηηο πεξηνρέο αζηηθνχ ραξαθηήξα θαη ηδηαίηεξα ζηνπο νηθνδνκηθνχο ζπλεηαηξηζκνχο 

κε ζεζκνζεηεκέλν ζρέδην πφιεο θαη ρξήζε "θαηνηθία" (νηθηζκνί ΟΓΤ, Καιαζάο Α-

Β-Γ, ΟΑΤΚ) σο πνζνζηφ ιακβάλεηαη 0,90. 

 ηηο πεξηνρέο "επέθηαζεο" / αζηηθνχ ραξαθηήξα κε ρξήζε ακηγνχο θαηνηθίαο, σο 

πνζνζηφ ιακβάλεηαη 0,80. 

 ηηο πεξηνρέο "αγξνηηθνχ" ραξαθηήξα εληφο νξίσλ νηθηζκνχ, σο πνζνζηφ 

ιακβάλεηαη 0,50. 

 ηηο πεξηνρέο "ελδηάκεζνπ" ραξαθηήξα, εληφο νξίσλ νηθηζκψλ, πνπ φκσο δελ 

πξνβιέπεηαη επέθηαζε (νηθηζκνί Παδηλφο, Καζηαλά, Αξγνπιηδέο), σο πνζνζηφ 

ιακβάλεηαη 0,60. 

ηηο πεξηνρέο παξαζεξηζκνχ, πνπ είλαη ήδε ζεκαληηθά δνκεκέλεο, σο πνζνζηά 

ιακβάλνληαη ηα εμήο: 

 ηνλ ηαπξφ 0,60 

 ηελ Γαιήλε (Βαξδηάθη) 0,80. 

Σέινο, ζηνλ θεληξηθφ νηθηζκφ (Κνπλνππηδηαλά – Πιαθνχξεο – Κνξαθηέο), φπνπ κεγάιν 

πνζνζηφ ηνπ δνκεκέλνπ ρψξνπ ζηεγάδεη άιιεο ρξήζεηο (εκπφξην, ηνπξηζκφο, θ.ιπ.), σο 

πνζνζηφ ιακβάλεηαη αλά ρξήζε: 

 0,70 ζηε ρξήζε ακηγνχο θαηνηθίαο 

 0,60 ζηε ρξήζε γεληθήο θαηνηθίαο (Β) 

 0,20 ζηε ρξήζε πνιενδνκηθνχ θέληξνπ 
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Με βάζε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ παξαπάλσ παξακέηξσλ θαη ηηο πξναλαθεξφκελεο 

παξαδνρέο, ζηνλ πίλαθα Π.3-2 απνηππψλεηαη ε εθηηκψκελε ηειηθή / πξαγκαηηθή 

ρσξεηηθφηεηα θαη ε πξαγκαηηθή ππθλφηεηα φισλ ησλ νηθηζηηθψλ πεξηνρψλ ηεο ΠΔ θαζψο 

θαη ην ζπλνιηθφ ηζνδχγην 2031 ησλ νηθηζκψλ ηεο ΓΔ. 

Απφ ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα Π.3-2 πξνθχπηνπλ ηα εμήο: 

 Δθηηκάηαη φηη κεηά ηελ πνιενδφκεζε ησλ νηθηζκψλ, βάζεη ησλ παξαδνρψλ ηνπ 

πίλαθα, φινη νη νηθηζκνί ηεο ΓΔ Αθξσηεξίνπ ζα έρνπλ ζεηηθφ  ζπλνιηθφ ηζνδχγην - 

δει. ζα κπνξνχλ λα θαιχςνπλ κε επάξθεηα ηηο αλάγθεο ζηέγαζεο κφληκσλ 

θαηνίθσλ θαη παξαζεξηζηψλ ην 2031. 

 Δθηηκάηαη επίζεο φηη νη νηθηζκνί ηεο ΓΔ Αθξσηεξίνπ ζα κπνξνχλ λα θαιχςνπλ θαη 

ην ζρεηηθφ έιεηκκα πνπ εκθαλίδεηαη ζε νηθηζηηθέο πεξηνρέο γχξσ απφ ηελ πφιε ησλ 

Υαλίσλ, απνηξέπνληαο ηελ νηθηζηηθή ηεο εμάπισζε ζε πνιχηηκε γεσξγηθή γε.  

Ζ επίηεπμε απηνχ ηνπ ζηφρνπ θαηέζηε δπλαηή εμαηηίαο ζηνρεπκέλσλ επεθηάζεσλ 

ζε νηθηζηηθέο πεξηνρέο πξνγξακκαηηζκέλεο λα ιεηηνπξγήζνπλ σο «νηθηζηηθά 

θέληξα» (πίλαθαο Π.1-6). Δηδηθφηεξα ε θάιπςε ηνπ ζρεηηθνχ ειείκκαηνο γίλεηαη: 

  θπξίσο:  

- ζηνπο νηθηζκνχο ηνπ «νηθηζηηθνχ θέληξνπ» ηεο ΓΔ Κνπλνππηδηαλά – 

Πιαθνχξεο – Κνξαθηέο θαη Πηζάξη  

- ζηνπο νηθηζκνχο / «νηθηζηηθά θέληξα ηνπηθήο ζεκαζίαο» Αξψλη θαη  ηέξλεο 

 δεπηεξεπφλησο ζηνπο νηθηζκνχο πεξηθεξεηαθά ηνπ «νηθηζηηθνχ θέληξνπ» ηεο 

ΓΔ Κακπάλη, Αξγνπιηδέο, ΠΔΡΠΟ Α΄θαηνηθίαο / Καζηαλά,   ΟΓΤ Αγ. 

Ολνπθξίνπ θαη Καιαζάο. 
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Πέλαθαο Π.3-2: Σειηθά εθηέκεζε ρσξεηηθόηεηαο θαη ζπλνιηθνύ ηζνδπγένπ (2031) αλΪ νηθηζκό θαη ΠΔ ηεο ΓΔ Αθξσηεξένπ  

Πνιενδνκηθά Δλόηεηα 
/ Οηθηζκόο 

Υξάζε 

(ΠΓ 23-2-87) 

ΔπθΪλεηα 
(ζηξκ.)  

ΔπηθΪλεηα 
ΜΫζνο 

Γ 

Γόκεζε 
γηα 

θαηνηθέα 

Γόκεζε 
αλΪ Ϊηνκν 

(η.κ.) 

πληει. 
θνξεζκνύ  

ι 

Δθηέκεζε 
Σειηθάο / 

Πξαγκαηηθάο 
Υσξεηηθόηεηαο 

Δθηέκεζε 
Πξνγξ. 

Πιεζπζκνύ 
2031 

πλνιηθό 
Ηζνδύγην 

2031        
(αη.) 

Δθηέκεζε 
Πξαγκαηηθάο 
ππθλόηεηαο 

(αη/Ha) Ο.Σ. ΚΥ+ΚΦ 

ΠΔ.1 /  ΚνπλνππηδηαλΪ 
- Πιαθνύξεο - 
ΚνξαθηΫο 

ΑΚ 1.162 0,65 

0,70 

0,80 

0,35 

0,30 

0,20 

0,60 

0,80 

0,80 

0,70 

45 0,70 

4.935 

10.920 +274 (*)  ΓΚΒ 1.154 0,60 6.032 

ΠΚ 114 0,20 227 

ΤΝΟΛΟ 2.430  11.194  46 

ΠΔ.2 /  ΟΓΤ Αγ. 
Ολνπθξένπ 

ΑΚ 186 0,70 0,30 0,60 0,90 45 0,70 1.094 845 +249 (*)  

ΤΝΟΛΟ 186  1.094  59 

ΠΔ.3 / ΚακπΪλη 

ΓΚΒ 277 0,70 

0,60 

0,30 

0,40 

0,80 
0,60 

0,50 
45 

0,50 862 
1.040 +82 (*)  

ΑΚ 58 0,80 0,70 260 

ΤΝΟΛΟ 335  1.122  33 

ΠΔ.4 / ΚαιαζΪο 
ΑΚ 342 0,70 0,30 0,75 0,90 45 0,70 2.514 1.920 +584 (*)  

ΤΝΟΛΟ 342  2.514  74 

ΠΔ.5 / ΥσξαθΪθηα 

ΓΚΒ 426 0,70 

0,60 

0,30 

0,40 

0,80 0,50 
45 

0,50 1.325 
1.920 +108  

ΑΚ 157 0,60 0,80 0,70 703 

ΤΝΟΛΟ 583  2.028  35 

ΠΔ.5 / ΟΑΤΚ 
ΑΚ 172 0,70 0,30 0,60 0,90 45 0,70 1.011 650 +361  

ΤΝΟΛΟ 172  1.011  59 

ΠΔ.6 / ηαπξόο 
ΣΑ 725 0,60 0,40 0,60 0,60 45 0,50 1.740 1.280 +460  

ΤΝΟΛΟ 725  1.740  24 

ΠΔ.7 / ΠηζΪξη 

ΓΚΒ 287 0,70 

0,60 

0,30 

0,40 

0,80 0,50 
45 

0,50 893 
1.440 +103 (*)  

ΑΚ 145 0,60 0,80 0,70 650 

ΤΝΟΛΟ 432  1.543  36 

ΠΔ.8 / Αξώλη 

ΓΚΒ 562 0,70 

0,60 

0,30 

0,40 

0,80 0,50 
45 

0,50 1.748 
1.200 +1.345 (*)  

ΑΚ 178 0,60 0,80 0,70 797 

ΤΝΟΛΟ 740  2.545  34 
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Πνιενδνκηθά Δλόηεηα 
/ Οηθηζκόο 

Υξάζε 

(ΠΓ 23-2-87) 

ΔπθΪλεηα 
(ζηξκ.)  

ΔπηθΪλεηα 
ΜΫζνο 

Γ 

Γόκεζε 
γηα 

θαηνηθέα 

Γόκεζε 
αλΪ Ϊηνκν 

(η.κ.) 

πληει. 
θνξεζκνύ  

ι 

Δθηέκεζε 
Σειηθάο / 

Πξαγκαηηθάο 
Υσξεηηθόηεηαο 

Δθηέκεζε 
Πξνγξ. 

Πιεζπζκνύ 
2031 

πλνιηθό 
Ηζνδύγην 

2031        
(αη.) 

Δθηέκεζε 
Πξαγκαηηθάο 
ππθλόηεηαο 

(αη/Ha) Ο.Σ. ΚΥ+ΚΦ 

ΠΔ.9 / ΑξγνπιηδΫο 
ΓΚΑ 110 0,70 0,30 0,80 0,60 45 0,60 493 420 +73 (*)  

ΤΝΟΛΟ 110  493  45 

ΠΔ.10 / ΚαζηαλΪ 
ΓΚΒ 369 0,70 0,30 0,80 0,60 45 0,50 1.378 720 +658 (*)  

ΤΝΟΛΟ 369  1.378  37 

ΠΔ.11 / Παδηλόο 
ΓΚΒ 301 0,70 0,30 0,80 0,60 45 0,50 1.124 960 +164  

ΤΝΟΛΟ 301  1.124  37 

ΠΔ.12 / ηΫξλεο 

ΓΚΒ 533 0,70 

0,60 

0,30 

0,40 

0,80 0,50 
45 

0,50 1.658 
1.440 +863 (*)  

ΑΚ 144 0,60 0,80 0,70 645 

ΤΝΟΛΟ 677  2.303  34 

ΠΔ.13 / ΜνπδνπξΪο 
ΓΚΒ 226 0,70 0,30 0,80 0,50 45 0,50 703 256 +447  

ΤΝΟΛΟ 226  703  31 

ΠΔ.14 / Καιόξνπκα 
ΓΚΒ 77 0,70 0,30 0,80 0,50 45 0,50 240 64 +176  

ΤΝΟΛΟ 77  240  31 

ΠΔ.15 / Γαιάλε 
(ΒαξδηΪθη) 

ΑΚ 12 0,80 0,20 0,80 0,80 45 0,80 109 96 +13  

ΤΝΟΛΟ 12  109  131 

ΠΔ.16 / ΥνξδΪθη – 
Αθξόπνιηο / 
Ρηδόζθινθν 

ΓΚΒ 699 0,70 0,30 0,80 0,50 45 0,50 2.175 247 +1.928  

ΤΝΟΛΟ 699  2.175  31 

ΤΝΟΛΟ ΓΔ ΑΚΡΧΣΖΡΗΟΤ 8.413  33.316    

Πεγή: Δπεμεξγαζία νκάδαο κειέηεο. 

(ΑΚ): Ακηγήο θαηνηθία,  (ΓΚΑ): Γεληθή θαηνηθία (Α),  (ΓΚΒ): Γεληθή θαηνηθία (Β), (ΠΚ): Πνιενδνκηθφ θέληξν,  (ΣΑ): Σνπξηζκφο – αλαςπρή,   

(*) Καιχπηνπλ έιεηκκα ηεο ΓΔ Υαλίσλ 
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Π.3.1.4 - Εώλεο Κηλάηξσλ & Πνιενδνκηθώλ Μεραληζκώλ – Πξνηεηλόκελεο 

Ρπζκέζεηο  

 Εψλεο Δλεξγνχ Πνιενδνκίαο (ΕΔΠ), Εψλεο Αζηηθνχ Αλαδαζκνχ (ΕΑΑ) θαη Εψλεο 

Δηδηθψλ Κηλήηξσλ (ΕΔΚ) δελ πξνηείλνληαη ζηελ έθηαζε ηεο ΓΔ Αθξσηεξίνπ γηαηί δελ 

ζπληξέρνπλ ζρεηηθνί ιφγνη. 

 Εψλεο Τπνδνρήο πληειεζηή Γφκεζεο δελ πξνηείλνληαη γηαηί εθηηκάηαη φηη ζα 

ιεηηνπξγήζνπλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο ππνβάζκηζεο ηνπ δνκεκέλνπ 

πεξηβάιινληνο. 

Πξνηείλεηαη, σο θχξηα δξάζε αλαβάζκηζεο ηνπ πνιενδνκηθνχ ηζηνχ ησλ νηθηζκψλ ε 

αλάπιαζε – αλαβίσζε ηνπ ξφινπ ηνπ θεληξηθνχ δξφκνπ ηνπ θάζε νηθηζκνχ, κε κηα ζεηξά 

κέηξσλ φπσο: 

1. Μεηαηξνπή δξφκσλ ηνπ θεληξηθνχ απηνχ ηκήκαηνο ζε δξφκν ήπηαο θπθινθνξίαο 

(φπνπ απηφ είλαη εθηθηφ). 

2. Αλαβάζκηζε ηνπ θεληξηθνχ ηκήκαηνο ησλ νηθηζκψλ κε δηαπιαηχλζεηο 

πεδνδξνκίσλ, θχηεπζε δελδξνζηνηρηψλ, θ.ιπ. 

3. Απνζπκθφξεζε ηεο ζηάζκεπζεο θαηά κήθνο ηνπ θεληξηθνχ δξφκνπ, κε ηε 

δεκηνπξγία ππαίζξησλ ρψξσλ ζηάζκεπζεο παξά ηελ είζνδν ησλ νηθηζκψλ. 

4. εκαηνδφηεζε θαη θαιισπηζκφο ησλ εηζφδσλ ησλ νηθηζκψλ (π.ρ. κε 

δελδξνθπηεχζεηο 100κ. πξν θαη παξά ηελ είζνδν ηνπ νηθηζκνχ). 

Σα παξαπάλσ κέηξα, εθηφο ησλ άιισλ, ζπκβάιινπλ ζηελ αχμεζε ηεο αζθάιεηαο απφ 

δηεξρφκελν θπθινθνξηαθφ θφξην, αθφκα θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ είλαη δπλαηή ε 

δεκηνπξγία παξαθακπηεξίνπ δξφκνπ. 

Δηδηθφηεξα πξνηείλεηαη: 

 Ζ αλάπιαζε ηνπ πνιενδνκηθνχ θέληξνπ ηεο θεληξηθήο νηθηζηηθήο πεξηνρήο, ζηα 

Κνπλνππηδηαλά, κε ηε κειέηε θαη εθηέιεζε έξγσλ αλαβάζκηζεο ηνπ αζηηθνχ 

πεξηβάιινληνο φπσο:  

- Μεηαηξνπή ησλ θεληξηθψλ / εκπνξηθψλ δξφκσλ ζε δξφκνπο ήπηνπ ραξαθηήξα 

ψζηε λα ηνλσζεί ε εκπνξηθή θίλεζε θαη λα αλαβαζκηζηεί πνηνηηθά ην νηθηζηηθφ 

πεξηβάιινλ  

- Δθηξνπή ηεο δηεξρφκελεο θίλεζεο θαη δεκηνπξγία λέσλ "θεληξηθψλ ζεκείσλ" 

(πιαηείεο, πιαηψκαηα, θ.ιπ.). 

- ηαδηαθή πεδνδξφκεζε ηκεκάησλ θεληξηθψλ – εκπνξηθψλ δξφκσλ. 

- Οξγάλσζε δηθηχνπ ειεχζεξσλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ (αζηηθφ πξάζηλν, πιαηείεο 

– παηδηθέο ραξέο) εληφο ηεο πξνο πνιενδφκεζε πεξηνρήο ησλ νηθηζκψλ. 
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- Αλάδεημε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ "αζηηθνχ παξειζφληνο" ηνπ νηθηζκνχ Κνξαθηέο. 

- Αλάδεημε δηαδξνκψλ ζέαο πξνο ην "Βφζσλα" / νχδα / Λεπθά Όξε.  

 Ζ αλάπιαζε / αλάδεημε ησλ θεληξηθψλ πεξηνρψλ ησλ νηθηζκψλ θαη ηδηαίηεξα ησλ 

νηθηζκψλ ηέξλεο, Αξψλη, Υσξαθάθηα (ηνπηθά νηθηζηηθά θέληξα), Καζηαλά, Παδηλφο, 

θ.ιπ. 
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Π.3.2 - ΑΦΑΛΔΗΑ / ΠΡΟΣΑΗΑ ΟΗΚΗΜΧΝ – ΔΗΜΟΗ 

Με ζηφρν ηε ζσξάθηζε ησλ πξνο πνιενδφκεζε εθηάζεσλ απφ πιεκκχξεο, επηβάιιεηαη 

λα δηαηεξεζνχλ ηα πθηζηάκελα ξέκαηα (ηα νπνία πξέπεη εληφο ησλ νηθηζηηθψλ πεξηνρψλ 

λα ζπλδπάδνληαη κε δψλεο αζηηθνχ πξαζίλνπ), ψζηε θαη κεηά ηελ (πιήξε) δφκεζε ησλ 

νηθηζκψλ λα απνηεινχλ ηνπο ”θπζηθνχο” απνδέθηεο ησλ νκβξίσλ. Αληίζηνηρα, ζηηο εθηφο 

ησλ νηθηζκψλ πεξηνρέο, απαγνξεχεηαη ε δφκεζε πιεζίνλ ησλ αμηφινγσλ ξεκάησλ ζε 

απφζηαζε κεγαιχηεξε ηεο ηζρχνπζαο (πεξηνρέο ΠΔΠ).  

Με ζηφρν ηελ πξνζηαζία ηεο παξάθηηαο πεξηνρήο απφ ελδερφκελε εκθάληζε παιηξξντθνχ 

θχκαηνο (ηζνπλάκη) πξνηείλεηαη ε απαγφξεπζε ρσξνζέηεζεο λέσλ ζρνιηθψλ θηεξίσλ θαη 

γεληθφηεξα ρψξσλ ζπγθέληξσζεο ζε πςφκεηξν κηθξφηεξν ησλ 6κ. απφ ηελ επηθάλεηα ηεο 

ζάιαζζαο.  

Με ζηφρν ηε ζσξάθηζε ησλ νηθηζκψλ, ζε πεξηπηψζεηο ζεηζκψλ, ιακβάλνληαη ηα 

παξαθάησ κέηξα: 

 Οη πξνηεηλφκελεο πεξηνρέο επέθηαζεο έρνπλ πξν-ειεγρζεί γεσινγηθά κε βάζε ηνλ 

Υάξηε Γεσινγηθήο Καηαιιειφηεηαο ηνπ Α΄ ηαδίνπ ηεο κειέηεο θαη απηνςία ηνπ 

Γεσιφγνπ. Οη πθηζηάκελεο νηθηζηηθέο πεξηνρέο (νηθηζκνί + ζρέδην πφιεο) θαζψο θαη 

νη πξνηεηλφκελεο πεξηνρέο επέθηαζεο ειέγρνληαη κε βάζε ηελ (παξάιιεια 

εθπνλνχκελε) Μειέηε Γεσινγηθήο Καηαιιειφηεηαο ηνπ Β1 ηαδίνπ. Πεξηνρέο νη 

νπνίεο ζα θξηζνχλ γεσινγηθά αθαηάιιειεο, απφ ηελ πξναλαθεξζείζα κειέηε, 

πξνηείλεηαη θαηά ηελ πνιενδφκεζή ηνπο λα εληαρζνχλ ζε δψλεο αζηηθνχ πξάζηλνπ – 

ειεχζεξσλ ρψξσλ. Ζ δφκεζε γηα ηηο επηηξεπφκελεο ρξήζεηο ζηηο δψλεο απηέο 

πξέπεη λα γίλεηαη θαηφπηλ εηδηθήο γεσηερληθήο κειέηεο.   

 Θεζπίδεηαη κε ην παξφλ ΓΠ (ζρεηηθά) πςειφ πνζνζηφ ΚΥ+ΚΦ ρψξσλ (>30%) ψζηε 

κέζσ ηεο επηθείκελεο πνιενδφκεζεο ησλ νηθηζηηθψλ πεξηνρψλ λα επλνεζεί ε 

δεκηνπξγία ζεκαληηθήο έθηαζεο αλνηρηψλ ρψξσλ ζηάζκεπζεο θαη γεληθά ειεχζεξσλ 

ρψξσλ (πξαζίλνπ, θ.ιπ.) ζηνπο νηθηζκνχο, νη νπνίνη δχλαληαη ζε πεξίπησζε 

ζεηζκνχ (καδί κε ηηο πιαηείεο, ηνλ πξναχιην ρψξν ησλ ζρνιείσλ θαη άιινπο 

πθηζηάκελνπο ππαίζξηνπο ρψξνπο) λα απνηειέζνπλ ηφπνπο αζθαινχο 

ζπγθέληξσζεο ησλ θαηνίθσλ.  

Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηνλ 5εηή πξνγξακκαηηζκφ ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ 2014-2019 έρνπλ 

εληαρζεί ζρεηηθέο δξάζεηο, φπσο:  

- Γεκηνπξγία δηθηχνπ κφληκεο παξαθνινχζεζεο ζεηζκηθήο θίλεζεο Γήκνπ Υαλίσλ 

- Γεκηνπξγία βάζεο δεδνκέλσλ ρψξσλ θαηαθπγήο Γήκνπ Υαλίσλ 

- Δθπφλεζε νινθιεξσκέλεο κειέηεο ππνδνκψλ ζηνπο ρψξνπο θαηαθπγήο Γήκνπ 

Υαλίσλ 
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Σέινο, ζηελ αζθαιή δηέιεπζε ησλ νρεκάησλ (δηα κέζσ ησλ νηθηζκψλ) ζα ζπκβάιινπλ ηα 

κέηξα πνπ πξνηείλνληαη ζηελ ελφηεηα Π.3.1.4 (θεληξηθνί δξφκνη ήπηαο θπθινθνξίαο, 

δελδξνθπηεχζεηο πξν θαη παξά ηελ είζνδν ησλ νηθηζκψλ, θ.ιπ.). 
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Π.3.3 - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΚΑ ΜΔΓΔΘΖ / ΑΝΑΓΚΔ Δ ΓΖ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΧΝ 
ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΧΝ 

ην θεθάιαην απηφ  ππνινγίδνληαη νη αλάγθεο ζε γε γηα θνηλσληθφ εμνπιηζκφ ηεο ΓΔ 

Αθξσηεξίνπ, ζχκθσλα κε ηα πνιενδνκηθά ζηαζεξφηππα, πνπ έρνπλ εγθξηζεί κε ηελ 

10788/2004 Απφθαζε ηνπ Τπ. ΠΔΥΧΓΔ (ΦΔΚ 285/Γ//2004).  

Χο αξηζκφο εμππεξεηνχκελνπ πιεζπζκνχ ιακβάλεηαη ππφςε ν εθηηκψκελνο κφληκνο 

πιεζπζκφο ηεο ΓΔ ην 2031, δει. ~20.000 θαη., ν νπνίνο πξνζαπμάλεηαη θαηά 10% γηα 

ηνλ ππνινγηζκφ ησλ αλαγθψλ ζε γε γηα αζιεηηθνχο ρψξνπο ιφγσ ηνπ πεξηαζηηθνχ θαη  

παξαζεξηζηηθνχ ραξαθηήξα ηεο ΓΔ.   

ηνλ πίλαθα Π.3-3 ζπλνςίδνληαη νη αλάγθεο ζε γε γηα θνηλσληθφ εμνπιηζκφ ηεο ΓΔ 

Αθξσηεξίνπ γηα ην έηνο – ζηφρν 2031. ηε ζπλέρεηα νη αλάγθεο απηέο εμεηδηθεχνληαη 

ζηνπο ηνκείο εθπαίδεπζεο, πξφλνηαο, αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ρψξσλ πξαζίλνπ – 

αλαςπρήο.  

Πέλαθαο Π.3-3:  ΑλΪγθεο ζε γε γηα θνηλσληθό εμνπιηζκό (2031) ηεο ΓΔ Αθξσηεξένπ 

Υξάζε 

Πξνγξακκαηηθό 

ΜΫγεζνο     

(2031) 

ηαζεξόηππν 

Γεο 
ύλνιν Γεο 

Αξηζκόο 

ΜνλΪδσλ 

Δθπαίδεπζε 

Νεπηαγσγείν
9
 400 15-24 ηκ 6 – 9,5 ζηξεκ 13 

Γεκνηηθφ
10

 2.000 7-11 ηκ 14 - 22  ζηξεκ 9  

Γπκλάζην
11

 1.000 7-11 ηκ 7 - 11 ζηξεκ 2 

Λχθεην
12

 800 7-11 ηκ 5,5  - 9 ζηξεκ 2 

Βξεθνλεπηαθφο ηαζκφο
13

  400 22 ηκ  9  ζηξεκ 5 

Αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο 22.000 5,5 ηκ 121 ζηξεκ - 

Πνιηηηζηηθά 20.000 0,20 ηκ 4 ζηξεκ - 

Διεχζεξνη ρψξνη νηθηζκψλ
14

  22.000 2,5 ηκ 55 ζηξεκ - 

Πεγή: Οκάδα κειέηεο. 

 

                                                           
9
 Διάρηζηε βηψζηκε κνλάδα: 20-30 παηδηά, Υξήζηεο ην 2% ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ. Αλαγθαία επηθάλεηα 

αλά ρξήζηε: 15-24 ηκ. Μέγηζηε αθηίλα εμππεξέηεζεο 400κ.  
10

 Διαρηζηε βηψζηκε κνλάδα: 180 καζεηέο, Υξήζηεο ην 10% ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ. Αλαγθαία επηθάλεηα 
αλά ρξήζηε: 7-11ηκ. Μέγηζηε αθηίλα εμππεξέηεζεο 800κ. 

11
 Διάρηζηε βηψζηκε κνλάδα: 105 καζεηέο, Υξήζηεο ην 5% ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ. Αλαγθαία επηθάλεηα 
αλά ρξήζηε: 7-11 ηκ. Μέγηζηε αθηίλα εμππεξέηεζεο 1.500κ. 

12
 Διάρηζηε βηψζηκε κνλάδα: 105 καζεηέο, Υξήζηεο ην 4% ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ. Αλαγθαία επηθάλεηα 
αλά ρξήζηε: 7-11 ηκ. Μέγηζηε αθηίλα εμππεξέηεζεο 1.500κ. 

13
 Διάρηζηε βηψζηκε κνλάδα: 21 παηδηά, Υξήζηεο ην 2% ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ. Αλαγθαία επηθάλεηα αλά 
ρξήζηε: 22 ηκ. 

14
 Νεζίδεο πξάζηλνπ – πιαηείεο – παηδηθέο ραξέο – πάξθν.  

Δηδηθφηεξα: Πιαηείεο: Βηψζηκν κέγεζνο 1.000 – 5.000 ηκ. Αλαγθαία επηθάλεηα αλά ρξήζηε: 0,50 ηκ. 

 Παηδηθέο ραξέο: Βηψζηκν κέγεζνο 100 – 1.000 ηκ. Αλαγθαία επηθάλεηα αλά ρξήζηε: 0,25 ηκ. 
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Δπηζεκαίλεηαη φηη θαηά ηελ πνιενδφκεζε ησλ νηθηζκψλ ηεο πεξηνρήο κειέηεο ζα πξέπεη 

λα εμαζθαιηζηνχλ νη θνηλφρξεζηνη / θνηλσθειείο ρψξνη πνπ αληηζηνηρνχλ ζηελ έθηαζε 

ηνπ ζρεδίνπ ηνπο, αλεμάξηεηα ησλ πξνγξακκαηηθψλ δεδνκέλσλ ηνπ πιεζπζκνχ. 

Οη ζρεηηθέο απαηηήζεηο θαιχπηνληαη θαη' ειάρηζην εθφζνλ ην άζξνηζκα ησλ 

θνηλφρξεζησλ / θνηλσθειψλ ρψξσλ ππεξβαίλεη ην 30% ηεο ζπλνιηθήο πνιενδνκνχκελεο 

έθηαζεο (ΚΦ+ΚΥ  30%). 

Ζ ζπλζήθε απηή ππεξθαιχπηεηαη εθφζνλ νη νηθηζκνί πνιενδνκεζνχλ κε ηηο 

πξνβιεπφκελεο ζηνλ πίλαθα Π.3-2 παξαδνρέο.  

  

Π.3.3.1-  ΠξνγξακκαηηθΪ κεγΫζε θαη αλαγθαέα γε εθπαέδεπζεο 

Οη ππνδνκέο εθπαίδεπζεο ζηελ πεξηνρή κειέηεο, αλά Γεκνηηθή / Σνπηθή Κνηλφηεηα είλαη 

νη εμήο: 

Π.3.3.1.1 - Νεπηαγσγεέα 

ΓΚ Κνπλνππηδηαλψλ:  

ηελ ΓΚ Κνπλνππηδηαλψλ ιεηηνπξγνχλ ηα εμήο πέληε λεπηαγσγεία: 

- 1ν Κνπλνππηδηαλψλ, ζε ηδηφθηεην αθίλεην ζηα Κνπλνππηδηαλά 

- 2ν Κνπλνππηδηαλψλ, ζε ηδηφθηεην αθίλεην απφ Κνπλνππηδηαλά πξνο  Άγην Ολνχθξην 

- 3ν Κνπλνππηδηαλψλ, ζε ηδηφθηεην αθίλεην ζηνλ Καιαζά 

- 5ν Κνπλνππηδηαλψλ, ζε κηζζσκέλν αθίλεην ζηηο Πιαθνχξεο 

- Υσξαθαθίσλ, ζε ηδηφθηεην αθίλεην ζηα Υσξαθάθηα 

Οη ζρνιηθέο απηέο κνλάδεο είλαη αλεπαξθείο γηα ηνπο ρξήζηεο ηεο ΓΚ Κνπλνππηδηαλψλ, ε 

νπνία ζεκεηψλεηαη φηη έρεη ηδηαίηεξα λεαληθφ πιεζπζκφ θαη πνιιά παηδηά.  

 

Απφ ηα εγθεθξηκέλα ζρέδηα πφιεο ηεο ΓΚ: 

- ην ΟΓΤ Αγίνπ Ολνπθξίνπ (ΦΔΚ 108/Γ/1969 φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην ΦΔΚ 

359/Γ/1998) πξνβιέπεηαη ρψξνο ζρνιείνπ ζην ΟΣ 15, ν νπνίνο κπνξεί λα 

ζηεγάζεη Νεπηαγσγείν θαη Γεκνηηθφ ζρνιείν. Ο ρψξνο ζήκεξα είλαη αδφκεηνο. 

- ηα Υσξαθάθηα ΟΑΤΚ (ΦΔΚ 253/Γ/1992) θαη Υσξαθάθηα ΟΑΤΚ επέθηαζε 

(ΦΔΚ 182/ΑΑΠ/2008) δελ πξνβιέπεηαη ρψξνο ζρνιείνπ. 

- ηνλ Καιαζά Α΄(ΦΔΚ 170/Γ/1974) θαη ζηνλ Καιαζά Β΄(ΦΔΚ 170/Γ/1978) δελ 

πξνβιέπεηαη ρψξνο ζρνιείνπ. 

- ηνλ Καιαζά Γ΄(ΦΔΚ 344/Γ/1992) πξνβιέπεηαη ρψξνο Νεπηαγσγείνπ – Γεκνηηθνχ 

ρνιείνπ – Παηδηθνχ ζηαζκνχ, ζε νηθφπεδν επηθάλεηαο 2.640 ηκ. Έρεη δνκεζεί θαη 

ιεηηνπξγεί ην Νεπηαγσγείν (3ν Κνπλνππηδηαλψλ). 
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Με βάζε ηα πνιενδνκηθά ζηαζεξφηππα πνπ πξναλαθέξνληαη, νη ρξήζηεο γηα ην έηνο 

2031 εθηηκψληαη ζε 285 άηνκα, ζπλεπψο απαηηείηαη ε ιεηηνπξγία  ηνπιάρηζηνλ 8 

κνλάδσλ.  

Απαηηείηαη ε εμεχξεζε γεο γηα ηξεηο  κνλάδεο θαη ε πινπνίεζε ηνπ πξνβιεπφκελνπ 

Νεπηαγσγείνπ ζην ΟΓΤ Αγίνπ Ολνπθξίνπ. 

Πξνηείλεηαη νη ηξεηο λέεο κνλάδεο λα ρσξνζεηεζνχλ: 

(α) ζηηο Πιαθνχξεο, (β) ζηηο Κνξαθηέο ή ζην Κακπάλη  θαη () ζηελ επξχηεξε πεξηνρή 

ηαπξνχ. 

Απαηηείηαη επίζεο επέθηαζε ηνπ 2ν Νεπηαγσγείνπ Κνπλνππηδηαλψλ, ην νπνίν ζήκεξα 

εμππεξεηείηαη απφ αίζνπζεο ηνπ 2νπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ Κνπλνππηδηαλψλ. 

ΓΚ Αξσλίνπ:  

ηελ ΓΚ Αξσλίνπ ιεηηνπξγνχλ: 

-  δχν λεπηαγσγεία (1ν Αξσλίνπ θαη 2ν Αξσλίνπ) ζε ηδηφθηεηα αθίλεηα ζην Αξψλη 

-  Νεπηαγσγείν (4ν Κνπλνππηδηαλψλ), ζε κηζζσκέλν αθίλεην ζην Πηζάξη 

Με βάζε ηα πνιενδνκηθά ζηαζεξφηππα πνπ πξναλαθέξνληαη, νη ρξήζηεο γηα ην έηνο 

2031 εθηηκψληαη ζε 84 άηνκα. Οη κνλάδεο απηέο ζα εμππεξεηνχλ θαη ηνπο ρξήζηεο ησλ 

ΓΚ Μνπδνπξά θαη Υνξδαθίνπ (10 άηνκα ζπλνιηθά), δει. ζπλνιηθά 94 άηνκα. 

Απαηηείηαη ε ιεηηνπξγία  4 κνλάδσλ, κηθξήο δπλακηθφηεηαο.  

Δθηφο ησλ δχν πθηζηάκελσλ ζην Αξψλη ζε ηδηφθηεηα θηίξηα, πξνηείλεηαη ε εμεχξεζε γεο: 

(α) γηα κία κνλάδα κέζα ή θνληά ζηα Καζηαλά, ψζηε λα εμππεξεηνχληαη νη ρξήζηεο πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ηηο ΣΚ Μνπδνπξά θαη Υνξδαθίνπ θαη (β) γηα κία κνλάδα ζην Πηζάξη, 

δηφηη ην ζεκεξηλφ θηίξην είλαη κηζζσκέλν. 

ΣΚ ηεξλψλ:  

ηνλ νηθηζκφ ηέξλεο ιεηηνπξγεί έλα Νεπηαγσγείν (ηεξλψλ), ζε ηδηφθηεην  αθίλεην.    

Με βάζε ηα πνιενδνκηθά ζηαζεξφηππα, νη ρξήζηεο γηα ην έηνο 2031 εθηηκψληαη ζε 21 

άηνκα, ζπλεπψο επαξθεί ε πθηζηάκελε κνλάδα.  

ΣΚ Μνπδνπξά θαη ΣΚ Υνξδαθίνπ:  

ηηο ΣΚ Μνπδνπξά θαη Υνξδαθίνπ δελ ιεηηνπξγεί Νεπηαγσγείν. Οη καζεηέο 

εμππεξεηνχληαη απφ ηα Νεπηαγσγεία ηεο ΓΚ Αξσλίνπ. 

Με βάζε ηα πνιενδνκηθά ζηαζεξφηππα, νη ρξήζηεο γηα ην έηνο 2031 εθηηκψληαη ζε 6 

άηνκα γηα ηελ ΓΚ Μνπδνπξά θαη 4 άηνκα γηα ηελ ΓΚ Υνξδαθίνπ. Σν κέγεζνο απηφ δελ 

απνηειεί βηψζηκε κνλάδα, νπφηε, παξά ην φηη ε αθηίλα εμππεξέηεζεο είλαη θαηά πνιχ 

κεγαιχηεξε ηεο πξνβιεπφκελεο απφ ηα ζηαζεξφηππα, δελ πξνηείλεηαη ρσξνζέηεζε 

Νεπηαγσγείνπ ζηηο δχν απηέο ΣΚ, αιιά ε ζπλέρηζε ηεο εμππεξέηεζεο ηνπο απφ ηελ ΓΚ 

Αξσλίνπ. 

Γηα ηελ κείσζε ηεο δηαλπφκελεο απφζηαζεο, επηζπκεηή, φπσο πξναλαθέξεηαη, είλαη ε 

ρσξνζέηεζε  ηνπ πξνηεηλφκελνπ λένπ Νεπηαγσγείνπ ζηα Καζηαλά. 
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Π.3.3.1.2 – ΓεκνηηθΪ ρνιεέα 

ΓΚ Κνπλνππηδηαλψλ:  

ηελ ΓΚ Κνπλνππηδηαλψλ ιεηηνπξγνχλ ηα εμήο ηξία Γεκνηηθά ζρνιεία: 

- 1ν Κνπλνππηδηαλψλ, 17ζέζην, ζε ηδηφθηεην αθίλεην ζηα Κνπλνππηδηαλά 

- 2ν Κνπλνππηδηαλψλ, 12ζέζην, ζε ηδηφθηεην αθίλεην ζηα Κνπλνππηδηαλά 

- Υσξαθαθίσλ, 6ζέζην, ζε ηδηφθηεην αθίλεην ζηα Υσξαθάθηα 

Οη ζρνιηθέο απηέο κνλάδεο είλαη αλεπαξθέζηαηεο γηα ηνπο ρξήζηεο ηεο ΓΚ 

Κνπλνππηδηαλψλ, ε νπνία ζεκεηψλεηαη φηη έρεη ηδηαίηεξα λεαληθφ πιεζπζκφ θαη πνιιά 

παηδηά.  

 

Απφ ηα εγθεθξηκέλα ζρέδηα πφιεο ηεο ΓΚ: 

- ην ΟΓΤ Αγίνπ Ολνπθξίνπ (ΦΔΚ 108/Γ/1969 φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην ΦΔΚ 

359/Γ/1998) πξνβιέπεηαη ρψξνο ζρνιείνπ ζην ΟΣ 15, ν νπνίνο κπνξεί λα 

ζηεγάζεη Νεπηαγσγείν θαη Γεκνηηθφ ζρνιείν. Ο ρψξνο ζήκεξα είλαη αδφκεηνο. 

- ηα Υσξαθάθηα ΟΑΤΚ (ΦΔΚ 253/Γ/1992),  Υσξαθάθηα ΟΑΤΚ επέθηαζε 

(ΦΔΚ 182/ΑΑΠ/2008),  Καιαζά Α΄(ΦΔΚ 170/Γ/1974) θαη Καιαζά Β΄(ΦΔΚ 

170/Γ/1978) δελ πξνβιέπεηαη ρψξνο ζρνιείνπ. 

- ηνλ Καιαζά Γ΄(ΦΔΚ 344/Γ/1992) πξνβιέπεηαη ρψξνο Νεπηαγσγείνπ – Γεκνηηθνχ 

ρνιείνπ – Παηδηθνχ ζηαζκνχ, ζε νηθφπεδν επηθάλεηαο 2.640 ηκ. Έρεη δνκεζεί θαη 

ιεηηνπξγεί ην Νεπηαγσγείν (3ν Κνπλνππηδηαλψλ). 

 

Σν 3ν Γεκνηηθφ Κνπλνππηδηαλψλ, 12ζέζην,  έρεη ηδξπζεί αιιά είλαη ζε αλαζηνιή, ειιείςεη 

ρψξνπ. 

ην Γεκνηηθφ Υσξαθαθίσλ απαηηείηαη θηηξηαθή επέθηαζε. Με ηελ 879/7-11-16 απφθαζε 

ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Υαλίσλ (ΑΓΑ:70Β9ΧΖ5-42Υ) πξνηάζεθε λα πινπνηεζεί κέζσ 

ΓΗΣ ε αλέγεξζε λένπ θηηξίνπ ζε νηθφπεδν φκνξν ηνπ πθηζηάκελνπ  Γεκνηηθνχ ρνιείνπ  

Δ=2.098 ηκ., γηα ην νπνίν βξίζθεηαη ζε εμέιημε ε αγνξά ηνπ απφ ηνλ Γήκν Υαλίσλ. 

Πξφθεηηαη γηα 6ζέζην ρνιείν. Ζ θαηαζθεπή, ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζή ηνπ θηηξίνπ 

εγθξίζεθε απφ ηελ Γηππνπξγηθή Δπηηξνπή ΓΗΣ ηνλ επηέκβξην ηνπ 2017.  

 

Με βάζε ηα πνιενδνκηθά ζηαζεξφηππα πνπ πξναλαθέξνληαη, νη ρξήζηεο γηα ην έηνο 

2031 εθηηκψληαη ζε 1.425 άηνκα, ζπλεπψο απαηηείηαη ε ιεηηνπξγία  ηνπιάρηζηνλ 6 

κνλάδσλ.  

Απαηηείηαη ε εμεχξεζε γεο γηα κία  κνλάδα, ε ρσξνζέηεζε ηεο νπνίαο πξνηείλεηαη ζηελ 

επξχηεξε πεξηνρή Κνπλνππηδηαλψλ – Κνξαθηψλ, θαζψο θαη ε πινπνίεζε ηνπ 

πξνβιεπφκελσλ Γεκνηηθψλ ζην ΟΓΤ Αγίνπ Ολνπθξίνπ θαη ζηνλ Καιαζά Γ‟.  



ΜΔΛΔΣΖ ΓΠ ΓΖΜΟΤ ΑΚΡΧΣΖΡΗΟΤ 
(ΝΤΝ ΓΔ ΑΚΡΧΣΖΡΗΟΤ ΓΖΜΟΤ ΥΑΝΗΧΝ)                     Β1 ΣΑΓΗΟ 

 

 

ΤΜΠΡΑΞΖ ΜΔΛΔΣΖΣΧΝ:           
Η. ΜΔΛΑΚΖ – Σ. ΣΑΚΗΡΖ – Κ. ΓΑΚΑΛΑΚΖ– Ν. ΣΑΠΠΑ – Η. ΑΡΝΔΛΛΟ 

     - 135 - 

ΓΚ Αξσλίνπ:  

ηνλ νηθηζκφ Παδηλφο ιεηηνπξγεί 1 Γεκνηηθφ ζρνιείν, 12ζέζην (Παδηλνχ), ζε ηδηφθηεην  

αθίλεην, απαηηείηαη ε θηηξηαθή ηνπ επέθηαζε.    

Με βάζε ηα πνιενδνκηθά ζηαζεξφηππα, νη ρξήζηεο γηα ην έηνο 2031 εθηηκψληαη ζε 420 

άηνκα, ζπλεπψο απαηηείηαη ε ιεηηνπξγία  ησλ 2 κνλάδσλ. Πξνηείλεηαη ε ρσξνζέηεζε λέαο 

κνλάδαο ζην Πηζάξη ή ην Αξψλη. 

ΣΚ ηεξλψλ:  

ηνλ νηθηζκφ ηέξλεο ιεηηνπξγεί 1 Γεκνηηθφ ζρνιείν, 6ζέζην (ηεξλψλ), ζε ηδηφθηεην  

αθίλεην.    

Με βάζε ηα πνιενδνκηθά ζηαζεξφηππα, νη ρξήζηεο γηα ην έηνο 2031 εθηηκψληαη ζε 105 

άηνκα, ζπλεπψο επαξθεί ε πθηζηάκελε κνλάδα, απαηηείηαη φκσο ε θηηξηαθή ηεο επέθηαζε 

ΣΚ Μνπδνπξά θαη ΣΚ Υνξδαθίνπ:  

ηηο ΣΚ Μνπδνπξά θαη Υνξδαθίνπ δελ ιεηηνπξγεί Γεκνηηθφ ρνιείν. Οη καζεηέο 

εμππεξεηνχληαη απφ ηα ζρνιεία ηεο ΓΚ Αξσλίνπ. 

Με βάζε ηα πνιενδνκηθά ζηαζεξφηππα, νη ρξήζηεο γηα ην έηνο 2031 εθηηκψληαη ζε 30 

άηνκα γηα ηελ ΓΚ Μνπδνπξά θαη 20 άηνκα γηα ηελ ΓΚ Υνξδαθίνπ. Σν κέγεζνο απηφ δελ 

απνηειεί βηψζηκε κνλάδα, νπφηε, παξά ην φηη ε αθηίλα εμππεξέηεζεο είλαη θαηά  πνιχ 

κεγαιχηεξε ηεο πξνβιεπφκελεο απφ ηα ζηαζεξφηππα, δελ πξνηείλεηαη ρσξνζέηεζε 

Γεκνηηθνχ ρνιείνπ ζηηο δχν απηέο ΣΚ, αιιά ε ζπλέρηζε ηεο εμππεξέηεζεο ηνπο απφ ηελ 

ΓΚ Αξσλίνπ. 

Π.3.3.1.3 – ΓπκλΪζηα 

Ζ ΓΔ Αθξσηεξίνπ δηαζέηεη έλα κφλν Γπκλάζην, ην νπνίν βξίζθεηαη ζηα Κνπλνππηδηαλά 

(Γπκλάζην Κνπλνππηδηαλψλ) ζε ηδηφθηεην θηίξην. Ζ κνλάδα δελ επαξθεί γηα λα θαιχςεη ηηο 

αλάγθεο ηνπ ζπλφινπ ηεο ΓΔ.  

Με ηελ Απ. Ννκ. 7929/17-6-09 (ΦΔΚ 326/ΑΑΠ/9-7-09) θαζνξίζηεθε έθηαζε 5.540 κ2 

εληφο ηνπ νηθηζκνχ Καζηαλά, ακέζσο βφξεηα ηνπ γεπέδνπ, σο πξννξηδφκελε γηα ζρνιηθή 

ρξήζε, πξνθεηκέλνπ λα ρσξνζεηεζεί δεχηεξν Γπκλάζην. Με ηελ 879/7-11-16 απφθαζε 

ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Υαλίσλ (ΑΓΑ:70Β9ΧΖ5-42Υ) πξνηάζεθε λα πινπνηεζεί κέζσ 

ΓΗΣ ε αλέγεξζε ηνπ. Πξφθεηηαη γηα 12ζέζην ρνιείν. Ζ θαηαζθεπή, ιεηηνπξγία θαη 

ζπληήξεζή ηνπ θηηξίνπ εγθξίζεθε απφ ηελ Γηππνπξγηθή Δπηηξνπή ΓΗΣ ηνλ επηέκβξην 

ηνπ 2017.  

Με βάζε ηα πνιενδνκηθά ζηαζεξφηππα, νη ρξήζηεο γηα ην έηνο 2031 εθηηκψληαη ζε 1.000 

άηνκα, ζπλεπψο επαξθεί  ε ιεηηνπξγία  ησλ δχν κνλάδσλ. Γελ πξνηείλεηαη ρσξνζέηεζε 

λέαο. 
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Π.3.3.1.4 – Λύθεηα 

ηα φξηα ηεο πεξηνρήο κειέηεο κε ηελ ΓΔ Υαλίσλ, ζηε ζέζε Πξνθήηεο Ζιίαο 

ζπζηεγάδνληαη ην Γεληθφ Λχθεην Αθξσηεξίνπ, ην ΔΠΑΛ Αθξσηεξίνπ θαη ην ΔΔΔΚ Υαλίσλ 

(Δξγαζηήξην Δηδηθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο). ηηο κνλάδεο απηέο 

εμππεξεηνχληαη  καζεηέο φρη κφλνλ απφ ηελ ΓΔ Αθξσηεξίνπ, αιιά θαη απφ ηελ φκνξε ΓΔ 

Υαλίσλ. 

Με βάζε ηα πνιενδνκηθά ζηαζεξφηππα, νη ρξήζηεο γηα ην έηνο 2031 εθηηκψληαη ζε 800 

άηνκα. Γεδνκέλνπ φηη, φπσο πξναλαθέξεηαη, ην ΓΔΛ Αθξσηεξίνπ: 

- αθ΄ελφο σο ζέζε είλαη ζην φξην ηεο ΓΔ Αθξσηεξίνπ, 

- αθ΄εηέξνπ  εμππεξεηεί θαη ηελ ΓΔ Υαλίσλ,  

πξνηείλεηαη, γηα ηελ θάιπςε κειινληηθψλ αλαγθψλ, ε ρσξνζέηεζε 2νπ Λπθείνπ ζηελ ΓΔ 

Αθξσηεξίνπ ζε θεληξνβαξηθή ζέζε (πεξηνρή Καζηαλψλ). 

 

πκπεξαζκαηηθά, ζηε ΓΔ Αθξσηεξίνπ, απφ ηελ παξαπάλσ αλάιπζε θαη ηα 

ζπγθεληξσηηθά  ζηνηρεία ηνπ πίλαθα Π.3-4, πξνθχπηεη φηη  ε έιιεηςε ζρνιηθήο ζηέγεο 

είλαη ζεκαληηθή.  

Άκεζε πξνηεξαηφηεηα είλαη ε πινπνίεζε ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ 

ηα ζρέδηα πφιεο θαη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ΓΗΣ, ψζηε λα θαιπθζνχλ βξαρππξφζεζκα νη 

πθηζηάκελεο ειιείςεηο. 

ε φηη αθνξά ηελ ρσξηθή δηάζηαζε ηνπ ζέκαηνο,  επηζεκαίλεηαη ε έιιεηςε ζρνιηθψλ 

γεπέδσλ πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή Κνξαθηέο – Πηζάξη – 

Αξψλη, θαζψο θαη ε κειινληηθή αμηνπνίεζε ηεο θεληξνβαξηθήο ζέζεο ησλ Καζηαλψλ γηα 

ηελ ρσξνζέηεζε λέσλ κνλάδσλ (λεπηαγσγείν, Γπκλάζην, Λχθεην).  
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Πέλαθαο Π.3-4: ΠξνγξακκαηηθΪ κεγΫζε θαη αλαγθαέα γε εθπαέδεπζεο (2031) ζηε ΓΔ Αθξσηεξένπ 

ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΔ 
ΔΝΟΣΖΣΔ 

(ΓΚ/ΣΚ) 

ΠΟΛΔΟ-
ΓΟΜΗΚΔ 

ΔΝΟΣΖΣΔ 
(ΠΔ) 

ΟΗΚΗΜΟΗ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΚΟ 
ΜΔΓΔΘΟ 

ΠΛΖΘΤΜΟΤ        
 (έηνο-ζηφρνο 2031) 

ΜΟΝΑΓΔ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

Νεπηαγσγείν Γεκνηηθό Γπκλάζην Λύθεην 

Διάρηζηε βηψζηκε 
κνλάδα: 20-30 παηδηά, 

Φξήζηεο 2% ηνπ 
ζπλνιηθνχ 

πιεζπζκνχ, Αλαγθαία 
επηθάλεηα αλά ρξήζηε: 

15-24 η.κ. 

Διάρηζηε βηψζηκε 
κνλάδα: 180 καζεηέο, 

Φξήζηεο 10% ηνπ 
ζπλνιηθνχ 

πιεζπζκνχ, Αλαγθαία 
επηθάλεηα αλά ρξήζηε: 

7-11 η.κ. 

Διάρηζηε βηψζηκε 
κνλάδα: 105 καζεηέο, 

Φξήζηεο 5% ηνπ 
ζπλνιηθνχ 

πιεζπζκνχ, Αλαγθαία 
επηθάλεηα αλά ρξήζηε: 

7-11 η.κ. 

Διάρηζηε βηψζηκε 
κνλάδα: 105 καζεηέο, 

Φξήζηεο 4% ηνπ 
ζπλνιηθνχ 

πιεζπζκνχ, Αλαγθαία 
επηθάλεηα αλά ρξήζηε: 

7-11 η.κ. 

2017 2031 2017 2031 2017 2031 2017 2031 

ΓΚ ΚΟΤΝΟΤΠΗ-
ΓΗΑΝΧΝ 

Π.Δ.1 – Π.Δ.6 

Κνπλνππηδηαλά – 
Πιαθνχξεο - Κνξαθηέο 

~ 14.250 

2 + 1 (*) 4 2 3 1 1 1 1 

ΟΓΤ Αγ. Ολνπθξίνπ - 1(**) - 1(**) - - - - 

Κακπάλη - - - - - - - - 

Καιαζάο Α, Β, Γ 1 1 - 1(**) - - - - 

Υσξαθάθηα - ΟΑΤΚ 1  1 1 1 - - - - 

ηαπξφο - 1  - - - - - - 

ΣΥΝΟΛΟ ~ 14.250 4 + 1 (*) 8 3 6 1 1 1 1 

Απαηηνύκελε 'λέα' επηθάλεηα (η.κ.) 1.600 – 2.500 1.750 – 2.750 - - 

ΓΚ ΑΡΧΝΗΟΤ Π.Δ.7 – Π.Δ.11 

Πηζάξη 

~ 4.200 

1(*) 1 - 
1 

- - - - 

Αξψλη 2 2 - - - - - 

Αξγνπιηδέο - - - - - - - - 

Καζηαλά - 1 (***) - - - 1(**) - 1 

Παδηλφο - - 1 (***) 1 (***) - - - - 

ΣΥΝΟΛΟ ~ 4.200 2 + 1 (*) 4 1 2  - 1 - 1 

Απαηηνύκελε 'λέα' επηθάλεηα (η.κ.) 750 – 1.200 1.750 – 2.750 - 2.100 – 3.300 

ΣΚ ΣΔΡΝΧΝ Π.Δ.12 

ηέξλεο ~ 1.050 1  1 1 1 - - - - 

ΣΥΝΟΛΟ ~ 1.050 1 1 1 1 - - - - 

Απαηηνύκελε 'λέα' επηθάλεηα (η.κ.) - - - - 

ΣΚ ΜΟΤΕΟΤΡΑ 
Π.Δ.13 – 
Π.Δ.15 

Μνπδνπξάο 

~ 300 

- - - - - - - - 

Καιφξνπκα - - - -     

Γαιήλε (Βαξδηάθη) - - - - - - - - 

ΣΥΝΟΛΟ ~ 300 - - - - - - - - 

Απαηηνύκελε 'λέα' επηθάλεηα (η.κ.) - - - - 
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ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΔ 
ΔΝΟΣΖΣΔ 

(ΓΚ/ΣΚ) 

ΠΟΛΔΟ-
ΓΟΜΗΚΔ 

ΔΝΟΣΖΣΔ 
(ΠΔ) 

ΟΗΚΗΜΟΗ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΚΟ 
ΜΔΓΔΘΟ 

ΠΛΖΘΤΜΟΤ        
 (έηνο-ζηφρνο 2031) 

ΜΟΝΑΓΔ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

Νεπηαγσγείν Γεκνηηθό Γπκλάζην Λύθεην 

Διάρηζηε βηψζηκε 
κνλάδα: 20-30 παηδηά, 

Φξήζηεο 2% ηνπ 
ζπλνιηθνχ 

πιεζπζκνχ, Αλαγθαία 
επηθάλεηα αλά ρξήζηε: 

15-24 η.κ. 

Διάρηζηε βηψζηκε 
κνλάδα: 180 καζεηέο, 

Φξήζηεο 10% ηνπ 
ζπλνιηθνχ 

πιεζπζκνχ, Αλαγθαία 
επηθάλεηα αλά ρξήζηε: 

7-11 η.κ. 

Διάρηζηε βηψζηκε 
κνλάδα: 105 καζεηέο, 

Φξήζηεο 5% ηνπ 
ζπλνιηθνχ 

πιεζπζκνχ, Αλαγθαία 
επηθάλεηα αλά ρξήζηε: 

7-11 η.κ. 

Διάρηζηε βηψζηκε 
κνλάδα: 105 καζεηέο, 

Φξήζηεο 4% ηνπ 
ζπλνιηθνχ 

πιεζπζκνχ, Αλαγθαία 
επηθάλεηα αλά ρξήζηε: 

7-11 η.κ. 

2017 2031 2017 2031 2017 2031 2017 2031 

ΣΚ ΥΟΡΓΑΚΗΟΤ Π.Δ.16 

Υνξδάθη – Αθξφπνιηο / 
Ρηδφζθινθν ~ 200 - - - - - - - - 

ΣΥΝΟΛΟ ~ 200 - - - - - - - - 

Απαηηνύκελε 'λέα' επηθάλεηα - - -  - 

ΓΔ ΑΚΡΧΣΖΡΗΟΤ ~ 20.000 7 + 2 (*) 13 5 9 1 2 1 2 

ΤΝΟΛΗΚΑ ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΖ  'ΝΔΑ' ΔΠΗΦΑΝΔΗΑ ΜΟΝΑΓΧΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 2.350 – 3.700 3.500 – 5.500 -  2.100 – 3.300 

Πεγή: Οκάδα κειέηεο. 

() Λεηηνπξγνχλ ζε κηζζσκέλα θηίξηα. 

(**) Πξνβιέπεηαη απφ ην ρέδην Πφιεο – δελ έρεη πινπνηεζεί. Ζ επηθάλεηα απηή έρεη αθαηξεζεί απφ ηελ απαηηνχκελε «λέα» επηθάλεηα. 

(***) Δμππεξεηεί θαη ηνπο καζεηέο ησλ ΣΚ Μνπδνηπξά θαη Υνξδαθίνπ 
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Π.3.3.2-  ΠξνγξακκαηηθΪ κεγΫζε θαη αλαγθαέα γε πξόλνηαο 

ε φ,ηη αθνξά ζηνλ ηνκέα ηεο Πξφλνηαο, ζην ρψξν ηνπ πξψελ Γεκαξρείνπ Αθξσηεξίνπ 

ζην Πηζάξη (ηνπηθφ ξπκνηνκηθφ γηα θαζνξηζκφ ρψξνπ Γεκαξρείνπ, ΦΔΚ 757/Γ/2001), 

ζηεγάδεηαη ζήκεξα, θαηφπηλ κεηαζθεπήο ηνπ θηηξίνπ, ν Βξεθνλεπηαθφο ηαζκφο 

Αθξσηεξίνπ, δπλακηθφηεηαο 125 βξεθψλ θαη λεπίσλ. 

Υψξνο γηα Παηδηθφ – Βξεθνλεπηαθφ ζηαζκφ πξνβιέπεηαη επίζεο απφ ην  ζρέδην πφιεο 

Καιαζά Γ΄, ζην ηδην ΟΣ κε ην Νεπηαγσγείν θαη ην Γεκνηηθφ ρνιείν (Δ=2.640 ηκ).  Ο 

βξεθνλεπηαθφο απηφο ζηαζκφο εθηηκάηαη φηη ζα εμππεξεηεί κφλν ηηο ηνπηθέο αλάγθεο ηνπ 

Καιαζά (25 παηδηά), ιφγσ ηνπ κηθξνχ κεγέζνπο ηεο δηαζέζηκεο έθηαζεο. 

Οη εθηηκψκελνη ρξήζηεο ηεο ΓΔ είλαη  2% ηνπ πιεζπζκνχ , δει. 400 άηνκα γηα ην 2031.  

Πνιενδνκηθφ ζηαζεξφηππν: ιφγσ ηνπ φηη δελ θαζνξίδεηαη απφ ηα πνιενδνκηθά 

ζηαζεξφηππα ηεο απνθ. 10788/5-3-04, ιακβάλεηαη ε απνθ. Π1β/Γ.Π.νηθ.116847/26-11-02 

«Πξνυπνζέζεηο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο Βξεθνλεπηαθψλ ηαζκψλ Οινθιεξσκέλεο 

Φξνληίδαο απφ Γεκνηηθέο επηρεηξήζεηο ηνπ άξζξνπ 277 θαη επφκελα ηνπ Γεκνηηθνχ θαη 

Κνηλνηηθνχ Κψδηθα (Γ.Κ.Κ.), Γηαδεκνηηθέο Δπηρεηξήζεηο, Δλψζεηο Γεκνηηθψλ 

επηρεηξήζεσλ θαη θνξείο ηδησηηθνχ δηθαίνπ κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα» (ΦΔΚ 

1519/Β/02). Απφ ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο απφθαζεο απηήο πξνθχπηεη (αζξνίδνληαο ηηο 

επηκέξνπο θηηξηαθέο απαηηήζεηο) απαηηνχκελε σθέιηκε επηθάλεηα ηεο ηάμεο ησλ 18 

κ2/ρξήζηε, δει. απαηηνχκελε γεπεδηθή επηθάλεηα πεξίπνπ 22 κ2/ ρξήζηε. 

Γηα ηηο ππφινηπεο αλάγθεο ηηο ΓΔ (250 άηνκα) πξνηείλεηαη ε ρσξνζέηεζε ηξηψλ λέσλ 

κνλάδσλ: 

(α) ζηα Υσξαθάθηα, δπλακηθφηεηαο πεξίπνπ 50 αηφκσλ 

(β) ζην Αξψλη, δπλακηθφηεηαο πεξίπνπ 100 αηφκσλ θαη 

(γ) ζηα Κνπλνππηδηαλά – Πιαθνχξεο, δπλακηθφηεηαο πεξίπνπ 100 αηφκσλ. 

ζε ζέζεηο εχθνια πξνζβάζηκεο θπθινθνξηαθά.  

Οη ρξήζηεο ησλ ΣΚ ηεξλψλ, Μνπδνπξά θαη Υνξδαθίνπ ζα εμππεξεηνχληαη απφ ηνλ Β 

Αξσλίνπ. 

ηνλ πίλαθα Π.3-5 θαηαγξάθεηαη ε αλαγθαία γε ζε βξεθνλεπηαθνχο ζηαζκνχο. 



ΜΔΛΔΣΖ ΓΠ ΓΖΜΟΤ ΑΚΡΧΣΖΡΗΟΤ 
(ΝΤΝ ΓΔ ΑΚΡΧΣΖΡΗΟΤ ΓΖΜΟΤ ΥΑΝΗΧΝ)                     Β1 ΣΑΓΗΟ 

 

 

ΤΜΠΡΑΞΖ ΜΔΛΔΣΖΣΧΝ:           
Η. ΜΔΛΑΚΖ – Σ. ΣΑΚΗΡΖ – Κ. ΓΑΚΑΛΑΚΖ– Ν. ΣΑΠΠΑ – Η. ΑΡΝΔΛΛΟ 

     - 140 - 

Πέλαθαο Π.3-5: ΠξνγξακκαηηθΪ κεγΫζε θαη αλαγθαέα γε ζε Βξεθνλεπηαθνύο 

ηαζκνύο (2031) ζηε ΓΔ Αθξσηεξένπ 

ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΚΟ 
ΜΔΓΔΘΟ 

ΠΛΖΘΤΜΟΤ 
(έηνο-ζηφρνο 2031) 

ΠΡΟΝΟΗΑ 

Βξεθνλεπηαθόο Σηαζκόο 

Φξήζηεο 2% ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ,                                                      
Αλαγθαία επηθάλεηα αλά ρξήζηε: 22  η.κ. 

2017 2031 
Απαηηνύκελε «λΫα» 

επηθΪλεηα (η.Μ.) 

ΓΚ ΚΟΤΝΟΤΠΗΓΗΑΝΧΝ ~ 14.250 - 2 + 1 (*) 3.300 

ΓΚ ΑΡΧΝΗΟΤ 
~ 4.200 

 
1 2 2.200 

ΣΚ ΣΔΡΝΧΝ 
~ 1.050 

 
- - - 

ΣΚ ΜΟΤΕΟΤΡΑ ~ 300 - - - 

ΣΚ ΥΟΡΓΑΚΗ ~ 200 - - - 

ΓΔ ΝΔΑ ΚΤΓΧΝΗΑ ~ 20.000 1 5 5.500 

Πεγή: Οκάδα κειέηεο. 

() Πξνβιέπεηαη απφ ην ρέδην Πφιεο Καιαζά Γ΄ – δελ έρεη πινπνηεζεί. Ζ επηθάλεηα απηή έρεη αθαηξεζεί απφ ηελ 
απαηηνχκελε «λέα» επηθάλεηα  
 

ηνλ νηθηζκφ Κνπλνππηδηαλά ιεηηνπξγεί ην κνλαδηθφ ΚΑΠΖ ηεο ΓΔ. 

εκαληηθή ππνδνκή ηεο ΓΔ ζηνλ ηνκέα ηεο θνηλσληθήο πξφλνηαο είλαη ην Κέληξν 

ηήξημεο Αηφκσλ κε Αλαπεξίεο. Πξφθεηηαη γηα Κέληξν αλνηθηήο πεξίζαιςεο, ζθνπφο ηνπ 

νπνίνπ είλαη λα παξέρεη θπζηθή θαη ιεηηνπξγηθή απνθαηάζηαζε, ςπρνινγηθή θαη 

θνηλσληθή ππνζηήξημε θαη πξνεπαγγεικαηηθή θαηάξηηζε ζε άηνκα φισλ ησλ ειηθηψλ κε 

θηλεηηθά θαη λνεηηθά πξνβιήκαηα. Θα ζηεγαζηεί ζηηο ηέξλεο, ζε λέα νηθνδνκή, ε νπνία 

έρεη νινθιεξσζεί θηηξηαθά. Ο εμνπιηζκφο ηνπ Κέληξνπ έρεη εληαρζεί ζην ΔΠΑ. Σν 

Κέληξν δελ ιεηηνπξγεί αθφκε, ιφγσ ηνπ φηη δελ έρνπλ ξπζκηζηεί ηα ζέκαηα δηνηθεηηθήο 

δνκήο θαη ζηειέρσζεο ηνπ. εκεηψλεηαη φηη ζηελ Διιάδα πξνβιέπεηαη λα ιεηηνπξγήζνπλ 

ζπλνιηθά ηξία θέληξα απηνχ ηνπ είδνπο. 

Αμηφινγε επίζεο ππνδνκή ππεξηνπηθήο ζεκαζίαο ζηελ ΓΔ, πξνεξρφκελε φκσο απφ ηνλ 

ηδησηηθφ ηνκέα,  είλαη ην ΟΛΤΜΠΗΟΝ ΥΑΝΗΧΝ, Κέληξν Απνζεξαπείαο θαη 

Απνθαηάζηαζεο Κιεηζηήο θαη Αλνηρηήο Ννζειείαο. Λεηηνπξγεί ζε ηδηφθηεηε έθηαζε 10 

ζηξεκκ. αλάκεζα ζηηο Κνξαθηέο θαη ην Πηζάξη. Παξέρεη ππεξεζίεο απνζεξαπείαο θαη 

απνθαηάζηαζεο ζε άηνκα πνπ παξνπζηάδνπλ θηλεηηθέο αλαπεξίεο  θαη πεξηνξηζκφ ηεο 

ιεηηνπξγηθφηεηαο. Δίλαη ην κνλαδηθφ Κέληξν απηνχ ηνπ είδνπο ζηελ Κξήηε.  
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Π.3.3.3-  ΠξνγξακκαηηθΪ κεγΫζε θαη αλαγθαέα γε αζιεηηθώλ εγθαηαζηΪζεσλ 

ηελ ΓΔ Αθξσηεξίνπ έρνπλ ρσξνζεηεζεί ζεκαληηθέο αζιεηηθέο ππνδνκέο, νη νπνίεο 

απεπζχλνληαη ζηνλ πιεζπζκφ νιφθιεξεο ηεο Π.Δ. Υαλίσλ. Δίλαη νη εμήο: 

 Δζληθφ θνπεπηήξην Υαλίσλ, ζην Κακπάλη, ζε έθηαζε 165 ζηξεκκ. Λεηηνπξγεί απφ ην 

1987, κε θνξέα ηελ Γεληθή Γξακκαηεία Αζιεηηζκνχ. Έρεη άξηζηεο ππνδνκέο. Γηαζέηεη 

ηξία πεδία βνιήο (10 κ. – 25 κ. – 50 κ.), πιήξεο γπκλαζηήξην θαη ζάνπλα. Έρεη 

θηινμελήζεη βαιθαληθνχο αγψλεο θαη παγθφζκηα πξσηαζιήκαηα.  

 Πνδειαηνδξφκην Αθξσηεξίνπ, ζηα Καζηαλά, ζε έθηαζε 28 ζηξεκκ. Σν κνλαδηθφ 

πνδειαηνδξφκην ηεο ΠΔ Υαλίσλ. Γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ ππνιείπνληαη νη εξγαζίεο 

επίζηξσζεο ηεο πνδειαηηθήο πίζηαο θαη πεξίθξαμεο. 

 Κιεηζηφ Κνιπκβεηήξην Υαλίσλ, ζηα Κνπλνππηδηαλά. ηεγάδεηαη ζε έθηαζε 200 

πεξίπνπ ζηξεκκ.  ηδηνθηεζίαο ηνπ Πνιπηερλείνπ Κξήηεο. Σν έξγν νινθιεξψζεθε 

θαηά 98%, αιιά παξακέλεη θιεηζηφ, ιφγσ ηνπ φηη δελ έρνπλ επηιπζεί ηα πξνβιήκαηα 

ηνπ πςεινχ θφζηνπο ιεηηνπξγίαο ηνπ. ηελ παξνχζα θάζε έρεη ππνζηεί πιηθέο δεκηέο 

θαη έρεη θιαπεί ηκήκα ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ. Σν Πνιπηερλείν Κξήηεο εμεηάδεη ην 

ελδερφκελν λα αλαιάβεη ηελ νινθιήξσζε θαη ηελ δηαρείξηζή ηνπ. 

 

Δθηφο ησλ παξαπάλσ ππνδνκψλ, νη αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο νη νπνίεο εμππεξεηνχλ ηηο 

αλάγθεο ησλ θαηνίθσλ ηεο ΓΔ είλαη: 

 Κιεηζηφ Γπκλαζηήξην, ζην Κακπάλη, ρσξεηηθφηεηαο 500 ζεαηψλ, ζε γήπεδν έθηαζεο 

πεξίπνπ 10 ζηξεκκ. 

 Γήπεδν πνδνζθαίξνπ, ζηα Καζηαλά, ζε έθηαζε 13 ζηξεκκ., κε πιαζηηθφ 

ριννηάπεηα, ρσξεηηθφηεηαο 500 ζεαηψλ.  Απνηειεί ην πην ζχγρξνλν / εμνπιηζκέλν 

ηεο ΓΔ. 

 Γήπεδν πνδνζθαίξνπ, ζηηο ηέξλεο, ζε έθηαζε 11,5 ζηξεκκ., πνπ δελ δηαζέηεη 

ριννηάπεηα. Έρεη πεξηέιζεη ζην Γήκν θαη ππάξρεη πξφζεζε κεηαηξνπήο ηνπ ζε 

«ζηίβν».   

 Γήπεδν πνδνζθαίξνπ, αλάκεζα ζηνλ Καιαζά θαη ηηο Πιαθνχξεο, ζε έθηαζε 5 

ζηξεκκ., πνπ δελ δηαζέηεη ριννηάπεηα νχηε θεξθίδεο θαη είλαη εγθαηαιειεηκκέλν. 

 Γήπεδν πνδνζθαίξνπ, ζηνλ ηαπξφ, ζε έθηαζε 14 ζηξεκκ. . 

 Έμη γήπεδα κπάζθεη (Άγηνο Ολνχθξηνο, Κνπλνππηδηαλά, Υσξαθάθηα, Κνξαθηέο θαη 

δχν ζηηο ηέξλεο), ζπλνιηθήο έθηαζεο πεξίπνπ 8,5 ζηξεκκ. 

Σν ζχλνιν ησλ παξαπάλσ γεπεδηθψλ εθηάζεσλ αλέξρεηαη ζε πεξίπνπ 62 ζηξεκκ. 

Απφ ηα εγθεθξηκέλα ζρέδηα πφιεο ηεο ΓΔ πξνβιέπνληαη αλνηθηά γήπεδα αζινπαηδηψλ 

ζπλνιηθήο έθηαζεο 4 ζηξεκκ., ηα νπνία δελ έρνπλ πινπνηεζεί, ζπγθεθξηκέλα  
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- Καιαζάο: 1,5 ζηξεκκ. 

- Υσξαθάθηα ΟΑΤΚ: 1,5 ζηξεκκ. 

- Υσξαθάθηα ΟΑΤΚ – επέθηαζε: 1 ζηξεκκ. 

ε φ,ηη αθνξά ηνλ αζιεηηζκφ, νη θάηνηθνη ηεο ΓΔ, πέξα απφ ηηο πξναλαθεξζείζεο 

ππνδνκέο,  εμππεξεηνχληαη απφ ηηο εγθαηαζηάζεηο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ πφιε ησλ 

Υαλίσλ.  

χκθσλα κε ηα πνιενδνκηθά ζηαζεξφηππα «… ην πξφηππν γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ 

αζιεηηζκνχ είλαη 5,5 ηκ / θάηνηθν θαη αθνξά ζηελ επηζπκεηή θαηάζηαζε θαη φρη ζηα 

ειάρηζηα αλαγθαία θαη εθηθηά θαηά πεξίπησζε.» 

Με βάζε ην ζηαζεξφηππν  απηφ: 

- Γηα ηνλ ζεκεξηλφ πιεζπζκφ ηεο ΓΔ (13.100 θάηνηθνη) απαηηνχληαη 72 ζηξεκκ. δει. 

ππάξρεη κηθξφ έιιεηκα  αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ [72 – (62 + 4)=] 6 ζηξεκκ. 

- Γηα ηνλ εθηηκψκελν κφληκν πιεζπζκφ ηνπ 2031 (20.000 θάηνηθνη) απαηηνχληαη 110 

ζηξεκκ., άξα εκθαλίδεηαη έιιεηκα ηεο ηάμεο ησλ [110 – (62 + 4)=] 44 ζηξεκκ. 

- Λακβάλνληαο, φκσο,  πξνζαχμεζε ηνπ εμππεξεηνχκελνπ πιεζπζκνχ θαηά 10% 

ιφγσ ηνπ  πεξηαζηηθνχ - παξαζεξηζηηθνχ ραξαθηήξα ηεο ΓE, απαηηνχληαη γηα ηηο 

αλάγθεο ηνπ 2031 ζπλνιηθά (22.000 θαη. Υ 5,5 ηκ/θαη. =) 121 ζηξεκκ. αζιεηηθψλ 

εγθαηαζηάζσλ, δει. πξνθχπηεη έιιεηκα ηεο ηάμεο ησλ 55 ζηξεκκ. 

- εκεηψλεηαη φηη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ειιείκαηνο δελ έρνπλ πξνζκεηξεζεί νη 

κεγάιεο αζιεηηθέο ππνδνκέο ππεξηνπηθήο ζεκαζίαο (Δζληθφ θνπεπηήξην, 

Πνδπιαηνδξφκην, Κιεηζηφ Κνιπκβεηήξην), ζπλνιηθήο έθηαζεο 393 ζηξεκκ.  

Σν παξαπάλσ έιιεηκα ησλ 55 ζηξεκκ.  κπνξεί λα θαιπθζεί: 

(α)  κε ηελ ρσξνζέηεζε ελφο ππξήλα Α (25 ζηξεκκ.). Πξνηείλεηαη σο ζέζε ηνπ ππξήλα Α  

ε πεξηνρή αλάλεζα ζηνλ Καιαζά θαη ηηο Πιαθνχξεο, κε δηεξεχλεζε ηεο δπλαηφηεηαο 

έληαμεο ηνπ πθηζηάκελνπ (εγθαηαιειεηκκέλνπ ζήκεξα) γεπέδνπ  ζηελ έθηαζή ηνπ. 

(β)  κε ηελ επηπξφζζεηε ρσξνζέηεζε κηθξήο θιίκαθαο αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ 

(αλνηθηά γήπεδα) δηάζπαξησλ ζηηο νηθηζηηθέο πεξηνρέο, ζπλνιηθήο έθηαζεο 30 ζηξεκ. 

Οη ρψξνη απηνί ζα εμαζθαιηζηνχλ θαηά ηελ πνιενδφκεζε ησλ νηθηζηηθψλ πεξηνρψλ. 

Π.3.3.4-  ΠξνγξακκαηηθΪ κεγΫζε θαη αλαγθαέα γε πνιηηηζηηθώλ  

Οη θιεηζηνί ρψξνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηηο πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο ηεο ΓΔ είλαη: 

 Ζ Μνλή Αγίνπ Ησάλλε Διεήκνλα 

 Ο ρψξνο εθδειψζεσλ ηνπ Δζληθνχ θνπεπηεξίνπ ζην Κακπάλη 

 Σα Δλνξηαθά Κνπλνππηδηαλψλ θαη Κνξαθηψλ 

 Σν Πνιηηηζηηθφ Κέληξν «Μηλψα» ζην Μνπδνπξά 

 Οη αίζνπζεο ησλ Πνιηηηζηηθψλ πιιφγσλ Καζηαλψλ, Υνξδαθίνπ θαη Αξσλίνπ 
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ηνλ ηνκέα ηνπ πνιηηηζκνχ, πξνγξακκαηίδνληαη ζηελ ΓΔ Αθξσηεξίνπ ε ίδξπζε: 

- Κέληξνπ Πεξηβαιινληηθήο Δπνπηείαο, ην νπνίν ζα ζηεγαζηεί ζηελ νηθνπεδηθή έθηαζε 

ηνπ παιαηνχ Γεκνηηθνχ ζρνιείνπ Μνπδνπξά (πεξίπνπ 12 ζηξεκκ.). Ζ ρξεκαηνδφηεζε 

έρεη εμαζθαιηζηεί (ΑΣΑ – Δζληθνί Πφξνη /ΔΑΠ Κξήηεο) θαη ην έξγν πεξηιακβάλεηαη 

ζην Σερληθφ Πξφγξακκα Έξγσλ Γήκνπ Υαλίσλ έηνπο 2012. Οη φξνη ηεο δηαθήξπμεο 

είλαη ππφ έγθξηζε απφ ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή Γήκνπ Υαλίσλ, πξνθεηκέλνπ λα 

δεκνπξαηεζεί ην έξγν. 

- πειαηνινγηθνχ Μνπζείνπ, ην νπνίν ζα ζηεγαζηεί ζην παιαηφ δεκνηηθφ ζρνιείν 

Υνξδαθίνπ. Έρεη γίλεη πξνκειέηε απφ ηελ Σνπηθή Κνηλφηεηα θαη εθθξεκεί λα 

δηεξεπλεζεί ε δπλαηφηεηα έληαμεο ηνπ έξγνπ ζε πξφγξακκα ρξεκαηνδφηεζεο. 

Δπηζεκαίλεηαη ν ηδηαίηεξνο πινχηνο ηεο πεξηνρήο απηήο ζε ζπήιαηα ηζηνξηθνχ / 

αξραηνινγηθνχ ελδηαθέξνληνο. 

εκεηψλεηαη φηη ιφγσ ηεο κηθξήο ρξνλναπφζηαζεο απφ ηελ πφιε ησλ Υαλίσλ, νη θάηνηθνη 

αιιά θαη νη παξαζεξηζηέο εμππεξεηνχληαη απφ ηηο ππνδνκέο ηεο πφιεο.  

Παξά ηαχηα, γηα ηελ θάιπςε ησλ ηνπηθψλ αλαγθψλ πνιηηηζηηθήο δεκηνπξγίαο, πξνηείλεηαη 

ε ρσξνζέηεζε ρψξνπ πνιιαπιψλ ρξήζεσλ ζηελ πεξηνρή Κνπλνππηδηαλψλ - Κνξαθηψλ. 

χκθσλα κε ηα πνιενδνκηθά ζηαζεξφηππα (0,20 ηκ/θαη) θαη δεδνκέλσλ ησλ 

πθηζηάκελσλ ππνδνκψλ, ε απαηηνχκελε έθηαζε ηνπ  είλαη 1,5 - 2 ζηξεκ.  

Π.3.3.5-  ΠξνγξακκαηηθΪ κεγΫζε θαη αλαγθαέα γε ζε ειεύζεξνπο ρώξνπο 

νηθηζκώλ 

ηελ ΓΔ Αθξσηεξίνπ ππάξρεη σο πλεχκνλαο πξαζίλνπ ην Πάξθν Γηάζσζεο Υισξίδαο 

θαη Παλίδαο, ζε έθηαζε 300 ζηξεκκ., ηδηνθηεζίαο ηνπ Πνιπερλείνπ Κξήηεο. Παξφηη ην 

Πάξθν δελ είλαη θεληξνβαξηθά ζηε ΓΔ, αιιά ζην δπηηθφ ηεο άθξν, είλαη πνιχ θνληά ζην 

νηθηζηηθφ θέληξν ηεο ΓΔ Κνπλνππηδηαλά – Πιαθνχξεο - Κνξαθηέο, νπφηε δελ θξίλεηαη 

αλαγθαία ε ρσξνζέηεζε πάξθνπ πφιεο ζε απηφ. 

Με βάζε: 

-  ην πνιενδνκηθφ ζηαζεξφηππν ησλ 2,5 ηκ/ρξήζηε γηα ειεχζεξνπο  ρψξνπο (λεζίδεο 

πξάζηλνπ - πιαηείεο – παηδηθέο ραξέο – πάξθν) κέζα ζηηο νηθηζηηθέο πεξηνρέο, θαη 

-   εμππεξεηνχκελν πιεζπζκφ (2031) 22.000 ρξήζηεο (πξνζαχμεζε κφληκνπ 

πιεζπζκνχ θαηά 10% ιφγσ ηνπ  πεξηαζηηθνχ, παξαζεξηζηηθνχ, ηνπξηζηηθνχ 

ραξαθηήξα ηεο ΓE), 

πξνθχπηεη αλάγθε εμαζθάιηζεο 55 ζηξεκ. ειεχζεξσλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ ζηηο 

νηθηζηηθέο πεξηνρέο,  νη νπνίνη ζα εμαζθαιηζηνχλ θαηά ηελ πνιενδφκεζε ησλ. 
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Π.4 - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΝΔΡΓΟΠΟΗΖΖ ΣΟΤ ΓΠ15 ΣΖ ΓΔ 
ΑΚΡΧΣΖΡΗΟΤ 

Σν Πξφγξακκα Δλεξγνπνίεζεο ηνπ ΓΠ ΓΔ Αθξσηεξίνπ, πεξηιακβάλεη ηξία επίπεδα 

δξάζεσλ: ηηο κειΫηεο Πνιενδνκηθψλ ρεδίσλ Δθαξκνγήο  (θηεκαηνγξάθεζε / γεσινγηθή 

/ πεξηβαιινληηθή / πνιενδνκηθή / πξάμε εθαξκνγήο) πνπ πξέπεη λα εθπνλεζνχλ (θαηά 

ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο) γηα ηηο πξνο πνιενδφκεζε πεξηνρέο νηθηζηηθήο αλάπηπμεο [θεθ. 

Π.2, πίλαθαοΠ.2-3], ηηο κειέηεο Δηδηθψλ Πεξηνρψλ γηα Αλάδεημε / Αλάπιαζε, θ.ιπ. πνπ 

έρνπλ πξνηαζεί ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο κειέηεο, ηηο ζεζκνζεηάζεηο φπνπ 

απαηηνχληαη θαη ηελ πινπνέεζε ησλ πξνηεηλφκελσλ έξγσλ.   

Πξψηε πξνηεξαηφηεηα, σζηφζν, είλαη ε ζεζκνζέηεζε ηνπ παξφληνο ΓΠ.  

Π.4.1 - ΦΟΡΔΑ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΓΠ  

χκθσλα κε ην άξζξν 6 ηνπ Ν.2508/97 (ΦΔΚ 124/Α΄), γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο 

εθαξκνγήο ησλ ΓΠ/ΥΟΟΑΠ ζπζηήλεηαη ζρεηηθφο θνξέαο (λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ 

δηθαίνπ) αλά Ννκφ / Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα, πνπ ζθνπφ έρεη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο 

εθαξκνγήο ηνπ ζπλφινπ ησλ αληίζηνηρσλ κειεηψλ ηνπ Ννκνχ / ΠΔ.   

Δλαιιαθηηθά, παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ίδξπζεο / ζχζηαζεο 5κεινχο Δπηηξνπήο κε 

απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ ηεο ΠΔ.  

ηελ Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Υαλίσλ κέρξη ζήκεξα δελ έρνπλ ζπζηαζεί ηέηνηνη θνξείο. 

εκεηψλεηαη φηη έσο ζήκεξα ε ζχζηαζε ηέηνησλ θνξέσλ έρεη πξνρσξήζεη ζε ειάρηζηεο 

πεξηπηψζεηο.  

εκεηψλεηαη, επίζεο, φηη ζχκθσλα κε ηνλ Ν. 4447/2016 (ΦΔΚ 241/Α/2016), άξζξν 7, ε 

παξαθνινχζεζε ηεο εθαξκνγήο ησλ ΓΠ / ΥΟΟΑΠ εκπίπηεη ζηηο αξκνδηφηεηεο ηεο 

Πεξηθέξεηαο. 

 

                                                           
15

 Με ηνλ Ν.4269/2014 (ΦΔΚ 142/Α/2014) ην άξζξν 6 ηνπ Ν.2508/1997 θαηαξγήζεθε. Χζηφζν, ε εθπφλεζε 
ηεο παξνχζαο κειέηεο "ζπλερίζηεθε" κε βάζε ηνλ Ν.2508/1997, φπσο αλαθέξεηαη ζην άξζξν 13α ηνπ 
Ν.4269/2014. ηε ζπλέρεηα νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4269/14 θαηαξγήζεθαλ θαη αληηθαηαζηάζεθαλ απφ 
ηηο αληίζηνηρεο ηνπ Ν. 4447/2016 (ΦΔΚ 241/Α/2016). ην άξζξν 13 παξ. 1 ηνπ Ν. 4447/16 αλαθέξεηαη φηη 
«Δθθξεκείο δηαδηθαζίεο έγθξηζεο ή ηξνπνπνίεζεο Γεληθνχ Πνιενδνκηθνχ Σρεδίνπ, Σρεδίνπ Φσξηθήο θαη 
Οηθηζηηθήο Οξγάλσζεο Αλνηθηήο Πφιεο θαη Πνιενδνκηθψλ Μειεηψλ ζπλερίδνληαη κε βάζε ηηο δηαηάμεηο 
δπλάκεη ησλ νπνίσλ εθπνλνχληαη». πλεπψο ε εθπφλεζε ηεο παξνχζαο κειέηεο ζπλερίδεηαη κε βάζε ηνλ 
Ν.2508/1997. Δπηζεκαίλεηαη φκσο φηη, ιφγσ ηεο ηξέρνπζαο ξεπζηφηεηαο ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ, θξίλεηαη 
ζθφπηκν θαη αλαγθαίν   ην θεθάιαην Π.4 λα ππνβιεζεί ζε "νξηζηηθή κνξθή" ζην Β2  ππν-ηάδην ηεο κειέηεο, 
φηαλ νη πξνηάζεηο ηνπ ΓΠ ζα έρνπλ νξηζηηθνπνηεζεί, ιακβάλνληαο ππφςε ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο 
ζπκκεηνρηθήο δηαδηθαζίαο, ην αλαζεσξεκέλν πξφγξακκα Γήκνπ θαη θξαηηθψλ θνξέσλ αιιά (θπξίσο) ηελ 
ηφηε ηζρχνπζα λνκνζεζία.  πκπεξαζκαηηθά: ζην παξφλ Β1 ππν-ηάδην ν Φνξέαο Δθαξκνγήο ηνπ ΓΠ 
αλαθέξεηαη κε βάζε ηνλ Ν.2508/1997 θαη νη πξνβιέςεηο ζην Πξφγξακκα Δλεξγνπνίεζεο ηνπ ΓΠ 
πεξηνξίδνληαη απνθιεηζηηθά ζε δξάζεηο – έξγα πνιενδνκηθνχ ραξαθηήξα ηεο πξψηεο 5εηίαο απφ ηε 
ζεζκνζέηεζε ηνπ.  
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Π.4.2 - ΠΡΟΓΗΟΡΗΜΟ ΥΔΔΧΝ ΚΑΗ ΠΛΑΗΗΟ ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ ΜΔ 
ΑΛΛΟΤ ΦΟΡΔΗ            

Ζ πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ ελεξγνπνίεζεο ηνπ ΓΠ πξνυπνζέηεη ηελ εκπινθή θνξέσλ 

ηφζν ηνπ δεκφζηνπ φζν θαη ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα θαζψο θαη ηελ αλεχξεζε ηνκέσλ 

ζπλεξγαζίαο κεηαμχ απηψλ.  

ε φ,ηη αθνξά ην δεκφζην ηνκέα, ην θάζκα ησλ ζρεηηθψλ θνξέσλ θαιχπηεη φια ηα 

επίπεδα απφ ην ηνπηθφ έσο ην πεξηθεξεηαθφ θαη εζληθφ, αλάινγα ηεο ζεκαζίαο, ηνπ 

νηθνλνκηθνχ κεγέζνπο, ηεο γεσγξαθηθήο εκβέιεηαο θαη ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο θάζε δξάζεο.  

Αλαιπηηθφηεξα:  

Α.  Γηα ηε ζεζκνζέηεζε ηνπ ΓΠ ηεο ΓΔ Αθξσηεξίνπ αξκφδηα ππεξεζία (Ν.2508/1997) 

είλαη ε Γεληθή Γξακκαηεία ηεο Πεξηθέξεηαο Κξήηεο θαη ην ΓΠ εγθξίλεηαη κε 

απφθαζε ηνπ Γελ. Γξακκαηέα ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο, κεηά απφ γλψκε 

ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Υαλίσλ θαη ηνπ ΤΠΟΘΑ. 

 χκθσλα κε ηνλ Ν.4447/2016, ηα Σνπηθά Υσξηθά ρέδηα (πνπ αληηθαηέζηεζαλ ηα 

ΓΠ) ζεζκνζεηνχληαη κε Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα, πνπ εθδίδεηαη κε πξφηαζε ηνπ 

Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο, κεηά απφ γλψκε ηνπ Γεκνηηθνχ 

πκβνπιίνπ  Υαλίσλ θαη ηνπ ΚΔΤΠΟΘΑ. 

 εκεηψλεηαη φηη ε παξνχζα κειέηε εθπνλείηαη θαη ζεζκνζεηείηαη κε ηελ 

πξντζρχνπζα λνκνζεζία (Ν.2508/1997).  

Β. Γηα ηελ πξνψζεζε ησλ πνιενδνκηθψλ ξπζκίζεσλ ησλ ινηπψλ επηπέδσλ 

πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ, φπσο ηα Πνιενδνκηθά ρέδηα Δθαξκνγήο (ΠΔ) ηνπ 

Ν.4447/2016, αξκφδηνο πιένλ γηα ηελ έγθξηζή ηνπο είλαη ν Γ.Γ. ηεο Πεξηθέξεηαο 

Κξήηεο, κεηά απφ γλψκε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Υαλίσλ θαη ηνπ ΤΠΟΘΑ. 

Γ. Γηα ηηο αλαπιάζεηο ηνπηθήο ζεκαζίαο αξκφδηνο θνξέαο γηα ηελ πινπνίεζή ηνπο 

είλαη ν Γήκνο Υαλίσλ, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Φνξέα Παξαθνινχζεζεο θαη 

Δθαξκνγήο ηνπ ΓΠ.  

Γ. Γηα ηα έξγα ηερληθήο θαη θνηλσληθήο ππνδνκήο αξκφδηνη θνξείο είλαη, θαηά 

πεξίπησζε, ν Γήκνο Υαλίσλ, ε Πεξηθέξεηα Κξήηεο θαη νη Κεληξηθνί Φνξείο.  

Δ. Γηα ππεξηνπηθά έξγα ρξεηάδεηαη ν ζπληνληζκφο ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ κε ηνλ Φνξέα 

Παξαθνινχζεζεο θαη Δθαξκνγήο ηνπ ΓΠ θαζψο θαη κε ηνπο θαζ' χιελ αξκφδηνπο 

θνξείο.  

Σ.  ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο δξάζεσλ (π.ρ. επηρεηξεκαηηθά πάξθα) απαηηείηαη θαη ε 

ζπκκεηνρή ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα.  

Ε. ε θάζε πεξίπησζε γηα ηελ πξνψζεζε έξγσλ, πεξηθεξεηαθήο ή/θαη εζληθήο 

εκβέιεηαο, απαηηείηαη ε ζπλεξγαζία κε ηελ Πεξηθέξεηα Κξήηεο.  
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Π.4.3 - ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΔ ΜΔΛΔΣΔ   

Π.4.3.1 -  ΜειΫηεο πνιενδόκεζεο ησλ νηθηζηηθώλ ππνδνρΫσλ / πεξηνρώλ 

νηθηζηηθάο αλΪπηπμεο 

Απαηηείηαη ε αλάζεζε θαη εθπφλεζε κειεηψλ πνιενδφκεζεο θαζψο θαη πξάμεσλ 

εθαξκνγήο ζε πεξηνρέο εληφο ησλ πθηζηάκελσλ νξίσλ ησλ νηθηζκψλ αιιά θαη ησλ 

πξνηεηλφκελσλ επεθηάζεσλ. Πξφθεηηαη γηα Πνιενδνκηθά ρέδηα Δθαξκνγήο (ΠΔ) ηνπ 

Ν.4447/2016. Καηά πξνηεξαηφηεηα (πξψηε 5εηία εθαξκνγήο ηνπ ΓΠ) πξνηείλεηαη ε 

πνιενδφκεζε θαη επέθηαζε ησλ νηθηζκψλ: Κνπλνππηδηαλά – Πιαθνχξεο, Κνξαθηέο θαη 

Πηζάξη [πίλαθαο Π.2-3 θεθ. Π-2]. Πξφθεηηαη γηα νηθηζκνχο νξηνζεηεκέλνπο, κε αμηφινγε 

πιεζπζκηαθή αχμεζε θαη πξννπηηθέο πεξαηηέξσ αλάπηπμεο, πνπ επηπξφζζεηα δηαζέηνπλ 

(εληφο ησλ νξίσλ ηνπο) αδφκεηεο εθηάζεηο, πνπ πξέπεη λα "ζρεδηαζηνχλ" πξηλ δνκεζνχλ.  

ηνλ πίλαθα Π.4-1 απνηππψλνληαη ζπλνπηηθά αθελφο νη πξνηεηλφκελεο κειέηεο πνπ 

αθνξνχλ ζηελ πνιενδφκεζε ησλ παξαπάλσ νηθηζκψλ θαη αθεηέξνπ ην ζπλνιηθφ θφζηνο 

ηεο πνιενδφκεζεο αλά νηθηζκφ. ην θφζηνο απηφ, πνπ κε ηα ζεκεξηλά δεδνκέλα 

εθηηκάηαη ζε € 700 / ζηξέκκα, πεξηιακβάλεηαη ε εθπφλεζε ησλ κειεηψλ: 

θηεκαηνγξάθεζεο, πνιενδφκεζεο, πξάμεο εθαξκνγήο, γεσινγηθή, πεξηβαιινληηθή, 

νξηνζέηεζεο ξεκάησλ θαη ν αλαινγνχλ Φ.Π.Α., δεδνκέλνπ φηη ε ηζρχνπζα λνκνζεζία 

αλαζέζεσλ επηβάιιεη ηελ παξνρή ζρεηηθψλ εθπηψζεσλ.  

εκεηψλεηαη φηη γηα λα αλαηεζεί ε εθπφλεζε ησλ παξαπάλσ κειεηψλ αξθεί λα 

εμαζθαιηζηνχλ ηα αληίζηνηρα πνζά ζε πνζνζηφ 70%, εθφζνλ ζηε ζπλέρεηα νη 

παξαπάλσ κειέηεο (δχλαηαη λα) απηνρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηηο πξνθαηαβνιέο θαηά ηελ 

έθδνζε ησλ νηθνδνκηθψλ αδεηψλ ησλ αληίζηνηρσλ πεξηνρψλ. Δπηπιένλ, απφ ηηο εηζθνξέο 

ζε ρξήκα πνπ πξνβιέπνληαη ρξεκαηνδνηνχληαη ζηε ζπλέρεηα ηα απαηηνχκελα έξγα 

ππνδνκήο, πνπ εκπίπηνπλ ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ Γήκνπ. 

Πέλαθαο Π.4-1: Πξνηεηλόκελεο ΜειΫηεο Πνιενδνκηθώλ ρεδέσλ Δθαξκνγάο (ΠΔ)  

ΜειΫηε θηεκαηνγξΪθεζεο, 

πνιενδόκεζεο, πξΪμεο εθαξκνγάο, 

νξηνζΫηεζεο ξεκΪησλ, γεσινγηθάο 

ζεώξεζεο νηθηζηηθώλ πεξηνρώλ 

Έθηαζε  

(ζηξεκκ.) 

ΚΟΣΟ 

(ζε επξψ) 

ΠΔ1 / Κνπλνππηδηαλά - Πιαθνχξεο - Κνξαθηέο ~2.440 ~1.700.000,00 

ΠΔ7 / Πηζάξη ~430 ~300.000,00 

ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ  ~2.000.000,00 

Πεγή: Οκάδα κειέηεο 
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Π.4.3.2 – ΣνπηθΫο /  εκεηαθΫο ΠνιενδνκηθΫο ΠαξεκβΪζεηο 

Σνπηθέο /  ζεκεηαθέο πνιενδνκηθέο, παξεκβάζεηο εθηηκάηαη φηη ζα απαηηεζνχλ:  

(α) ζηνπο ππξήλεο ησλ νηθηζκψλ, γηα ηε δηαπιάηπλζε νδψλ, ηελ εμαζθάιηζε ειεχζεξσλ 

ρψξσλ (π.ρ. πιαηείεο, παηδηθέο ραξέο, θ.ν.θ.), αλεμάξηεηα απφ ην αλ νη νηθηζκνί απηνί 

ζα πνιενδνκεζνχλ (ζπλνιηθά) ή φρη,  

(β) ζηελ είζνδν/ πεξηθέξεηα θάζε νηθηζκνχ γηα ηελ εμαζθάιηζε ππαίζξησλ ρψξσλ 

ζηάζκεπζεο.  

Π.4.3.3 - ΜειΫηεο αλΪπιαζεο / αλΪδεημεο  

 Μειέηε Αλάπιαζεο / Αλάδεημεο πνιενδνκηθνχ θέληξνπ "θεληξηθνχ νηθηζκνχ" 

(Κνπλνππηδηαλά – Πιαθνχξεο – Κνξαθηέο). 

 Μειέηε Αλάπιαζεο / Αλάδεημεο νηθηζηηθνχ ππξήλα νηθηζκψλ: ηέξλεο, Αξψλη, 

Υσξαθάθηα (ηνπηθά νηθηζηηθά θέληξα), Παδηλφο, Καζηαλά. 

Π.4.3.4 - ΔηδηθΫο κειΫηεο αμηνπνέεζεο / αλΪδεημεο / ρσξνζΫηεζεο πεξηνρώλ  

 Δηδηθή κειέηε αλάδεημεο θπζηθνχ / ηζηνξηθνχ / πνιηηηζηηθνχ απνζέκαηνο πεξηνρήο 

βνξείνπ ηκήκαηνο Αθξσηεξίνπ. 

 Δηδηθή κειέηε αλαβίσζεο ησλ θαηαζθελψζεσλ ζην πιαίζην δξαζηεξηνηήησλ 

πεξηβαιινληηθνχ ραξαθηήξα ζηελ πεξηνρή Πεξβνιίηζα.  

 Μειέηε δηεξεχλεζεο ηεο δπλαηφηεηαο επέθηαζεο ησλ θνηκεηεξίσλ 

Κνπλνππηδηαλψλ, Καζηαλψλ , Υσξαθαθίσλ θαη ηεξλψλ. Πξνηεξαηφηεηα λα δνζεί 

ζηελ δηεξεχλεζε ηεο δπλαηφηεηαο επέθηαζεο ηνπ θνηκεηεξίνπ Κνπλνππηδηαλψλ. 
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Π.4.4 - ΔΜΠΛΔΚΟΜΔΝΟΗ ΦΟΡΔΗ - ΥΡΟΝΟΓΗΑΓΡΑΜΜΑΣΑ - 
ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟ 

χκθσλα κε ην άξζξν 6 ηνπ Ν.2508/1997 (πξν-ηζρχνπζεο δηαηάμεηο) φηαλ θαη εθφζνλ 

ζπζηαζεί ν θαηάιιεινο Φνξέαο Γηαρείξηζεο / Δθαξκνγήο ησλ ΓΠ/ ΥΟΟΑΠ ζηελ ΠΔ 

Υαλίσλ πξέπεη λα θαηαξηίδεη εηήζηα θαη κεζνπξφζεζκα πξνγξάκκαηα πινπνίεζήο ηνπο. 

Σα πξνγξάκκαηα απηά είλαη πξνθαλέο φηη ζα πξέπεη λα ελαξκνλίδνληαη θαη λα 

εληάζζνληαη ζην γεληθφηεξν πξνγξακκαηηζκφ, ζηηο επηινγέο, ζηα ρξνλνδηαγξάκκαηα θαη 

ζηνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ρξνληθήο πεξηφδνπ ησλ ζρεηηθψλ θνξέσλ 

πινπνίεζεο.  

ε απηφ ην πιαίζην, ε ζχληαμε αλαιπηηθνχ θαηαιφγνπ (κε ηηο πξνηεηλφκελεο παξεκβάζεηο, 

ηα ζρεηηθά ρξνλνδηαγξάκκαηα, ηνπο αληίζηνηρνπο πξνυπνινγηζκνχο θαη ηηο πηζαλέο 

πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο) θξίλεηαη ζθφπηκε κφλν γηα ηηο κειέηεο ηεο πξψηεο 5εηίαο, 

θνξέαο αλάζεζεο ησλ νπνίσλ ζα είλαη ν Γήκνο Υαλίσλ ή αληίζηνηρνο θνξέαο αλψηεξεο 

δηνηθεηηθήο βαζκίδαο.  

εκεηψλεηαη φηη, ζηνλ 5εηή Πξνγξακκαηηζκφ ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ 2014-2019 - πνπ 

εγθξίζεθε κε ηελ ππ' αξ.: 331/15-05-2015 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Υαλίσλ 

θαη ειέγρζεθε σο πξνο ηε λνκηκφηεηά ηεο απφ ηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Κξήηεο κε 

ηελ ππ' αξ.: 1022/12-06-2015 απφθαζε - δελ πεξηιακβάλνληαη νη πξναλαθεξφκελεο 

πνιενδνκήζεηο. πλεπψο, απαηηείηαη ε έληαμή ηνπο ζε ελδερφκελε αλαζεψξεζε ηνπ 

ζρεηηθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ.   

ηνλ πίλαθα Π.4-2 απνηππψλεηαη ζπλνπηηθά ην πξφγξακκα πινπνίεζεο ησλ 

πξναλαθεξφκελσλ πξνηάζεσλ πνιενδφκεζεο. 

 

Πέλαθαο Π.4-2: Πξόγξακκα Τινπνέεζεο ησλ ΠξνηΪζεσλ Πνιενδόκεζεο ηεο  

πξώηεο 5εηέαο εθαξκνγάο ηνπ ΓΠ ηεο ΓΔ Αθξσηεξένπ 

 ΣΟΜΔΑ  

ΥΡΖΜΑΣΟ-

ΓΟΣΖΖ  

1
εο

 5εηέαο 

 ΥΡΟΝΟΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 

ΜΔΣΡΑ/ ΈΡΓΑ  
ΚΟΣΟ  

(ζε επξψ) 
 2018 2019 2020 2021 2022 

 

I.  ΜΔΛΔΤΔΣ           

1  - ΠΔ ΠΔ1 / Κνπλνππηδηαλά – 

Πιαθνχξεο - Κνξαθηέο  

 
~1.700.000,00 

 
     

2  - ΠΔ ΠΔ7 / Πηζάξη  ~300.000,00       

ΤΝΟΛΟ  ~2.000.000,00       

Πεγή: Οκάδα κειέηεο 
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Π.4.5 - ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ 

Με βάζε ηελ ηξέρνπζα πξνγξακκαηηθή πεξίνδν, ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί 

αλαθέξνληαη (ελδεηθηηθά) πηζαλέο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ ζπλφινπ ησλ δξάζεσλ / 

έξγσλ πνπ ζα πξνηαζνχλ θαηά ην ηειηθφ ζηάδην ηεο παξνχζαο κειέηεο (Β2 ππν-ηάδην). 

Πέλαθαο Π.4-3: ΠηζαλΫο ΠεγΫο Υξεκαηνδόηεζεο ησλ κειεηώλ / Ϋξγσλ ηνπ ΓΠ 

Πξνγξάκκαηα κε 

Δπξσπατθή 

πγρξεκαηνδφηεζε 

ΔΠΑ 

2014-2020 

Δζληθά / Σνκεαθά 

Πξνγξάκκαηα 

ΔΠ: «Τπνδνκέο Μεηαθνξψλ, Πεξηβάιινλ & 

Αεηθφξνο Αλάπηπμε / Τ.ΜΔ.ΠΔΡ.Α.Α.» 

ΔΠ: «Αληαγσληζηηθφηεηα, 

Δπηρεηξεκαηηθφηεηα, Καηλνηνκία / ΔΠΑλΔΚ» 

ΔΠ: «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, 

Δθπαίδεπζε & Γηα Βίνπ Μάζεζε» 

ΔΠ: «Μεηαξξχζκηζε Γεκφζηνπ Σνκέα» 

ΔΠ: «Σερληθή Βνήζεηα» 

ΔΠ: «Αιηείαο θαη Θάιαζζαο» 

ΔΠ: «Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο» 

Πεξηθεξεηαθφ 

Πξφγξακκα 
ΠΔΠ Κξήηεο 2014-2020 

Σακείν πλνρήο 

Δπξσπατθφ Σακείν Βνήζεηαο πξνο ηνπο Απφξνπο (FEAD) 

Δπξσπατθφ Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο (AMIF) 

Πξνγξάκκαηα Δπξσπατθήο πλεξγαζίαο & Γηθηχσζεο:  

Horizon 2020, Urbact III, Life 2014-2020, Meditteranean, Balkan-Med, INTERREG-

EUROPE,  IPA CBC MED 

Δζληθνί πφξνη Δζληθνί πφξνη δεκφζησλ θνξέσλ (Γήκνο, Πεξηθέξεηα, Πξάζηλν Σακείν, θ.ιπ.) 

Ηδησηηθφο ηνκέαο 

 

 

 


