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κεφ. 1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΦΟΡΕΑ

Η Ανώνυμη Εταιρεία υπό την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «O.A.K. A.E.» συστάθηκε δυνάμει της υπ’ αριθ. Δ
16γ/364/15/256/Γ/18−6−2013
κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του Αναπληρωτή
Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Πράξη
Συγχώνευσης του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ» και του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ» με σύσταση νέας εταιρείας – Σύσταση ανώνυμης εταιρείας
υπό την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία
δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 1473/18−6−2013, Β΄) και
καταχωρήθηκε στις 19−6−2013 στο οικείο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) εκάστου
συγχωνευθέντος Οργανισμού όπως και της νέας Εταιρείας εις εκτέλεση της παρ. 8 του
άρθρου 3 του ν. 4138/2013 (ΦΕΚ Α΄ 72) και των άρθρων 4 και 7 της ως άνω κοινής
υπουργικής απόφασης.
Η εταιρεία λειτουργεί χάριν του δημόσιου συμφέροντος, ανήκει στους Φορείς Γενικής
Κυβέρνησης, είναι επιχείρηση κοινής ωφέλειας και διέπεται από τους κανόνες της ιδιωτικής
οικονομίας στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 3 του ν. 4138/2013 «Επείγουσες
ρυθμίσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 72), της υπ’ αριθ. Δ 16γ/364/15/256/Γ/18−6−2013 κοινής υπουργικής
απόφασης (ΦΕΚ 1473/18−6−2013, Β΄), του καταστατικού της και συμπληρωματικά των
διατάξεων του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, ως ισχύει τροποποιημένος, και του ν.
3429/2005, όπως ισχύει, και εποπτεύεται από το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων.
Η περιοχή αρμοδιότητας της εταιρείας είναι ολόκληρη η Περιφέρεια Κρήτης, ενώ η
καταστατική της έδρα είναι στο Νομό Χανίων.
1.1 Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΧΕΣΗ
1.1.1 Γενικά Στοιχεία
Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Ανώνυμος Εταιρία
Ο.Α.Κ. Α.Ε.
Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.)
Έτος Ίδρυσης (Συγχώνευσης): 2013
Περιφέρεια Κρήτης, Περιφερειακή Ενότητα Χανίων,
Γολγοθά 2, Όαση Βαρυπέτρου (Έδρα), 73100, Χανιά.
Τηλέφωνο: 28210-29300
Fax: 28210-29250
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ΑΦΜ: 997321341
ΔΟΥ: Χανίων
e-mail: oakae@oakae.gr
Υποκαταστήματα: Η εταιρεία διατηρεί ένα υποκατάστημα σε κάθε νομό (Ρέθυμνο,
Ηράκλειο, Άγιο Νικόλαο).
Οργανόγραμμα φορέα
Διοικητικό Συμβούλιο
Γραφείο ΔΣ,
Προϊσταμένης Αρχής
– Σύμβουλοι

Τεχνικό Συμβούλιο

Γραφείο Τύπου &
Δημοσίων Σχέσεων

Συμβούλιο
Διευθυντών

Γραφείο Ποιότητας &
Αποδοτικότητας

Υπηρεσία
Εσωτερικού Ελέγχου

Υπηρεσία Υγιεινής &
Ασφάλειας Εργασίας

Νομική Υπηρεσία

Διευθύνων Σύμβουλος

Διεύθυνση
Συγκοινωνιακών
Έργων

Διεύθυνση
Υδραυλικών Έργων

Τμήμα Συμβάσεων,
Προγραμματισμού
&
Απαλλοτριώσεων

Τμήμα Συμβάσεων,
Προγραμματισμού
&
Απαλλοτριώσεων

Τμήμα Κατασκευής
Έργων
Ανατολικής Κρήτης

Τμήμα Κατασκευής
Υδραυλικών
Έργων Ανατολικής
Κρήτης

Τμήμα Κατασκευής
Έργων
Δυτικής Κρήτης

Τμήμα Κατασκευής
Υδραυλικών
Έργων Δυτικής
Κρήτης

Τμήμα
Συγκοινωνιακών
Μελετών

Τμήμα Υδραυλικών
Μελετών

Διεύθυνση λοιπών
Αναπτυξιακών
Έργων

Διεύθυνση
Διαχείρισης
Συγκοινωνιακών &
Υδραυλικών Έργων

Τμήμα Συμβάσεων,
Προγραμματισμού
&
Απαλλοτριώσεων

Τμήμα Κατασκευής
λοιπών
Αναπτυξιακών
Έργων

Τμήμα
Αναπτυξιακών
Μελετών

Διεύθυνση
Στρατηγικού
Σχεδιασμού &
Ανάπτυξης

Διεύθυνση
Διοικητικών
Υπηρεσιών

Τμήμα
Εκμετάλλευσης,
Λειτουργίας &
Συντήρησης ΒΟΑΚ

Τμήμα
Προγραμματισμού
& Ανάπτυξης

Τμήμα Διοίκησης
Ανθρωπίνου
Δυναμικού

Τμήμα
Λογιστηρίου

Τμήμα
Εκμετάλλευσης,
Λειτουργίας &
Συντήρησης ΝΟΑΚ

Τμήμα Κοινοτικών
Προγραμμάτων

Τμήμα Διοικητικής
Οργάνωσης &
Γραμματείας

Τμήμα
Οικονομικής
Διαχείρισης

Τμήμα Διαχείρισης
Υδραυλικών
Έργων

Τμήμα Σύμπραξης
Δημοσίου &
Ιδιωτικού Τομέα

Τμήμα Προμηθειών

Τμήμα
Προϋπολογισμού

Τμήμα
Περιβάλλοντος &
Χωροταξίας

Τμήμα
Μηχανοργάνωσης

Διεύθυνση
Οικονομικών
Υπηρεσιών

Τμήμα
Χρηματοδοτήσεων
Έργων

Βάση της διοικητικής διάρθρωσης του οργανισμού όπως παρουσιάζεται παραπάνω η
υποβολή της πρότασης και η διαχείριση της υλοποίησης πραγματοποιείται από τη
Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό
Συμβούλιο και ανώτατο όργανο είναι η Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Διοικητικό Συμβούλιο
Στις 19 Απριλίου 2016 και δυνάμει της υπ’ αριθμ. ΔΝΣα/οικ.28173/Φ.50ε (ΦΕΚ
213/2016) Κοινής Υπουργικής Απόφασης των υπουργών Οικονομικών και Μεταφορών
και Δικτύων, διορίστηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο χωρίς ωστόσο τροποποίηση της
θητείας αυτού η οποία βάσει καταστατικού έχει προσδιοριστεί σε τρία (3) έτη. Η νέα
σύνθεση του Δ.Σ. του Οργανισμού έχει ως εξής:
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Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου
Α/Α

Μέλη

Περιγραφή

Ιδιότητα

Αναπληρωματικό μέλος

Περιγραφή

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Δημήτριος Κουνενάκης
Φώτιος Καζάσης
Βασίλειος Λιβάνιος
Αριστόδημος Χατζηδάκης
Φανή Κουτσουμπού
Ιωάννης Φορτσάκης
Απόστολος Βουλγαράκης
Γεώργιος Αλεξάκης
Αντώνιος Ζερβός
Θεόδωρος Νίνος

Οικονομολόγος
Μηχανικός Η/Υ & Πληροφορικής
Πολιτικός Μηχανικός
Πολιτικός Μηχανικός
Αρχιτέκτων Μηχανικός
Αρχιτέκτων Μηχανικός
Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χανίων
Πολιτικός Μηχανικός
Δήμαρχος Αγίου Νικολάου
Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Ρεθύμνης

Πρόεδρος Δ.Σ.
Δ/νων Σύμβουλος
Τακτικό μέλος
Τακτικό μέλος
Τακτικό μέλος
Τακτικό μέλος
Τακτικό μέλος
Τακτικό μέλος
Τακτικό μέλος
Τακτικό μέλος

Δημήτριος Ψαρουδάκης
Παύλος-Παναγιώτης Σεϊμένης
Ιωάννης Σταθάκης
Εμμανουήλ Βαρδουλάκης
Ελένη Ιακωβίδου
Μαρία Λιονή
Ιωάννης Γουλιδάκης
Γεώργιος Αρμουτάκης
Ιωάννης Μαλανδράκης

Γεωπόνος
Γεωπόνος
Οικονομολόγος
Καθηγητής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Αρχιτέκτων Μηχανικός
Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου
Οικονομολόγος-Σύμβουλος Επιχειρήσεων
Δήμαρχος Φαιστού
Δήμαρχος Πλατανιά

1.1.2 Εταιρικό Σχήμα

Με βάση τον Ιδρυτικό ν.4183/2013 οι φορείς που μετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο
και τα ποσοστά συμμετοχής τους σε αυτό παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:

Α/Α

Φορέας

Αριθμός
μετοχών

Ποσοστό
συμμετοχής

Κατηγορία βάσει των
συμφερόντων που
αντιπροσωπεύουν
(Δημόσιος/Ιδιωτικός)

1

Ελληνικό Δημόσιο

91.800

51,00%

Δημόσιος

2

Περιφέρεια Κρήτης

39.600

22,00%

Δημόσιος

3

Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κρήτης

39.600

22,00%

Δημόσιος

4

Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου

240

0,13%

Ιδιωτικός

5

Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Πεζών

0,13%

Ιδιωτικός

6

Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Μονοφατσίου
(Α.Σ. Κόφινα)

240

0,13%

Ιδιωτικός

7

Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Μεσσαράς (Α.Σ.
Μεσσαράς)

240

0,13%

Ιδιωτικός

8

Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ιεραπετρας

240

0,13%

Ιδιωτικός

9

Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Μεραμβέλου

240

0,13%

Ιδιωτικός

10

Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Λασιθίου (Α.Σ.
Οροπεδίου Λασιθίου)

240

0,13%

Ιδιωτικός

11

Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Σητείας

240

0,13%

Ιδιωτικός

12

Κεντρική Ένωση Γεωργικών Συνεταιρισμών
Χανίων

3.647

2,03%

Ιδιωτικός

13

Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ρεθύμνης

3.433

1,91%

Ιδιωτικός

180.000

100,00%

Σύνολο

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ
Σελίδα 9 από 138

1.1.3 Τεκμηρίωση της αντιπροσωπευτικότητας των φορέων που συμμετέχουν στο
εταιρικό σχήμα
Όπως φαίνεται από τον ανωτέρω πίνακα στο Δ.Σ. του Ο.Α.Κ. Α.Ε. συμμετέχει κατά 51% το
Δημόσιο και κατά 44% ΟΤΑ Α΄ και Β΄ Βαθμού και 5% κοινωνικοί φορείς της Περιφέρειας
Κρήτης, καθ’ ότι περιοχή αρμοδιότητας της εταιρείας είναι ολόκληρη η Περιφέρεια Κρήτης.

1.1.4 Χρηματοοικονομική επάρκεια του φορέα
Σύμφωνα με τον ισολογισμό και την έκθεση του ορκωτού ελεγκτή η καθαρή θέση της
εταιρίας βάση του ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2016 ανέρχεται σε € 5.754.207.
Οι αριθμοδείκτες ρευστότητας παρουσιάζονται συνοπτικά παρακάτω και υπολογίζονται ως
εξής:
𝛲𝜀𝜐𝜎𝜏ό𝜏𝜂𝜏𝛼 =

𝛴ύ𝜈𝜊𝜆𝜊 𝛫𝜐𝜅𝜆𝜊𝜑𝜊𝜌𝜄𝛼𝜅ά 𝛱𝜀𝜌𝜄𝜊𝜐𝜎𝜄𝛼𝜅ά 𝛴𝜏𝜊𝜄𝜒𝜀ί𝛼
=
𝛴ύ𝜈𝜊𝜆𝜊 𝛣𝜌𝛼𝜒𝜐𝜋𝜌ό𝜃𝜀𝜎𝜇𝜔𝜈 𝛶𝜋𝜊𝜒𝜌𝜀ώ𝜎𝜀𝜔𝜈

𝛱𝜀𝜆ά𝜏𝜀𝜍 𝜅𝛼𝜄 𝜆𝜊𝜄𝜋έ𝜍 𝜀𝜇𝜋𝜊𝜌𝜄𝜅έ𝜍 𝛼𝜋𝛼𝜄𝜏ή𝜎𝜀𝜄𝜍 + 𝛬𝜊𝜄𝜋ά 𝜅𝜐𝜅𝜊𝜆𝜊𝜑𝜊𝜌𝜊ύ𝜈𝜏𝛼 𝜋𝜀𝜌𝜄𝜊𝜐𝜎𝜄𝛼𝜅ά 𝜎𝜏𝜊𝜄𝜒𝜀ί𝛼 +
+ 𝛥𝜄𝛼𝜃έ𝜎𝜄𝜇𝛼 𝜅𝛼𝜄 𝜏𝛼𝜇𝜀𝜄𝛼𝜅ά 𝜄𝜎𝜊𝛿ύ𝜈𝛼𝜇𝛼 + 𝛢𝜋𝜊𝜃έ𝜇𝛼𝜏𝛼
=
𝛱𝜌𝜊𝜇𝜂𝜃𝜀𝜐𝜏έ𝜍 𝜅𝛼𝜄 𝜆𝜊𝜄𝜋έ𝜍 𝜐𝜋𝜊𝜒𝜌𝜀ώ𝜎𝜀𝜄𝜍 + 𝛣𝜌𝛼𝜒𝜐𝜋𝜌ό𝜃𝜀𝜎𝜇𝜀𝜍 𝛿𝛼𝜈𝜀𝜄𝛼𝜅έ𝜍 𝜐𝜋𝜊𝜒𝜌𝜀ώ𝜎𝜀𝜄𝜍 +
+𝜏𝜌έ𝜒𝜊𝜐𝜎𝜀𝜍 𝜑𝜊𝜌𝜊𝜆𝜊𝛾𝜄𝜅έ𝜍 𝜐𝜋𝜊𝜒𝜌𝜀ώ𝜎𝜀𝜄𝜍

Αριθμοδείκτες Ρευστότητας
Γενική Ρευστότητα (κεφαλαίουκίνησης)

1/1 - 31/12/2015
0,98
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1.2 ΕΠΙΠΕΔΟ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
1.2.1 Παρουσίαση της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ)
Η ΕΔΠ συγκροτείται ως εξής:
Κατηγορία Φορέα
βάση συμφερόντων
που αντιπροσωπεύουν
(Δημόσιος/Ιδιωτικός)

Ποσοστό
συμμετοχής

Α/Α

Όνομα

Φορέας που
εκπροσωπείται

1

Βάμβουκας Αναστάσιος

ΠΕΔ

Δημόσιο

0,0909%

2

Δήμος Ρεθύμνου

ΟΤΑ Α΄

Δημόσιο

0,0909%

3.

Δήμος Σελίνου

ΟΤΑ Α΄

Δημόσιο

0,0909%

4.

Διεύθυνση Αγροτικής
Οικονομίας & Κτηνιατρικής
ΠΕ Χανίων – Τμήμα Αλιείας

ΑΛΙΕΙΕΣ

Δημόσιο

0,0909%

5.

Φορέας Διαχείρισης Εθνικού
Δρυμού Σαμαριάς

Φορέας Διαχείρισης
Εθνικού Δρυμού
Σαμαριάς

Δημόσιο

0,0909%

6.

Οικονομικό Επιμελητήριο
της Ελλάδας Τμήμα Δυτικής
Κρήτης

Οικονομικό
Επιμελητήριο της
Ελλάδας Τμήμα
Δυτικής Κρήτης

Ιδιωτικό

0,0909%

7.

Τεχνικό Επιμελητήριο της
Ελλάδας, Τμήμα Δυτικής
Κρήτης

Τεχνικό Επιμελητήριο
της Ελλάδας, Τμήμα
Δυτικής Κρήτης

Ιδιωτικό

0,0909%

8.

Εμποροβιομηχανικό
Επιμελητήριο Χανίων

Εμποροβιομηχανικό
Επιμελητήριο Χανίων

Ιδιωτικό

0,0909%

9.

Ένωση Αγροτικών
Συνεταιρισμών Ν. Ρεθύμνου

Ένωση Αγροτικών
Συνεταιρισμών Ν.
Ρεθύμνου

Ιδιωτικό

0,0909%

10.

Σωματείο ιδιοκτητών και
εργαζομένων αλιέων μέσης
και παράκτιας αλιείας Δ.
Χανίων

Σωματείο ιδιοκτητών
και εργαζομένων
αλιέων μέσης και
παράκτιας αλιείας Δ.
Χανίων

Ιδιωτικό

0,0909%

Κτηνοτρόφοι

Ιδιωτικό

0,0909%

11.

Αγροτικός Κτηνοτροφικός
Συνεταιρισμός Νομού
Χανίων
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1.2.2

Τεκμηρίωση της επιλογής των φορέων που συμμετέχουν στο επίπεδο λήψης
αποφάσεων
Οι φορείς που συμμετέχουν στο επίπεδο λήψης των αποφάσεων, θεωρούμε ότι διαθέτουν
μεγάλη αντιπροσωπευτικότητα τόσο όσον αφορά όλα τα επίπεδα δημόσιας διοίκησης
(ΠΕΔ, ΟΤΑ Α΄ΒΑΘΜΟΥ, Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ Χανίων –
Τμήμα Αλιείας, ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΣΑΜΑΡΙΑΣ), ποσοστό συμμετοχής
στην Ε.Δ.Π. 45,45%.
Ο ιδιωτικός τομέας με ποσοστό συμμετοχής 54,55% περιλαμβάνει όλα τα επιμελητήρια που
εκπροσωπούν πολλούς κλάδους (μηχανικούς, οικονομολόγους, έμπορους και βιοτέχνες)
αλλά και εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών όπως είναι η Ένωση Αγροτικών
Συνεταιρισμών Ρεθύμνου, η Ένωση επαγγελματιών Κτηνοτρόφων Νομού Χανίων, και
Σωματείο ιδιοκτητών και εργαζομένων αλιέων μέσης και παράκτιας αλιείας Δ. Χανίων.
Όσον αφορά το ΕΤΘΑ η εκπροσώπηση των αλιευτικών φορέων ανέρχεται στο 18,19% με τη
Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ Χανίων – Τμήμα Αλιείας και το
Σωματείο ιδιοκτητών και εργαζομένων αλιέων μέσης και παράκτιας αλιείας Δ. Χανίων.
Επομένως οι φορείς που συγκροτούν το Επίπεδο λήψης των Αποφάσεων μπορούν να
αποτελέσουν σταθερή δομή αναπτυξιακού σχεδιασμού και λήψης αποφάσεων σε
μακροχρόνια βάση, ώστε να εμπλακεί περισσότερο ενεργά ο τοπικός πληθυσμός στη
σταθεροποίηση της τοπικής οικονομίας και της κοινωνικής ισορροπίας.

1.3 ΣΤΕΛΕΧΙΑΚΗ ΔΟΜΗ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
1.3.1

Στελεχιακό Δυναμικό

Στέλεχος

Ειδικότητα

Υπηρεσιακή Μονάδα / Τμήμα

Σχέση
εργασίας

Ρόλος / Αρμοδιότητα

1

Ελευθέριος Κοπάσης

ΠΕ Μηχανικοί

Δ/νση Στρατηγικού Σχεδιασμού και
Ανάπτυξης,

Αορίστου
Χρόνου

Υπεύθυνος έργου –
Γενικό Συντονισμό –
Διοίκηση – Επιμέλεια Διαχείριση

2

Σοφία Μιχάκη

ΠΕ Οικονομικού

Δ/νση Στρατηγικού Σχεδιασμού και
Ανάπτυξης, Τμήμα Ευρωπαϊκών
Προγραμμάτων

Αορίστου
Χρόνου

Αναπληρώτρια Υπεύθυνη
Έργου

3

Νικόλαος Κεφαλάκης

ΠΕ Περιβάλλοντος

Δ/νση Στρατηγικού Σχεδιασμού και
Ανάπτυξης, Τμήμα Περιβάλλοντος &
Χωροταξίας

Αορίστου
Χρόνου

Μέλος της Ομάδας έργου

4

Ερασμία Σπανουδάκη

ΠΕ Διοικητικού

Δ/νση Στρατηγικού Σχεδιασμού και
Ανάπτυξης, Τμήμα Ευρωπαϊκών
Προγραμμάτων

Αορίστου
Χρόνου

Προβολή – Δημοσιότητα

5

Όλγα Χαιρέτη

ΤΕ Μηχανικών

Δ/νση Στρατηγικού Σχεδιασμού και
Ανάπτυξης, Τμήμα Περιβάλλοντος &
Χωροταξίας

Αορίστου
Χρόνου

Μέλος της Ομάδας έργου

Α/Α
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Α/Α

Στέλεχος

Ειδικότητα

Υπηρεσιακή Μονάδα / Τμήμα

Σχέση
εργασίας

Ρόλος / Αρμοδιότητα

6

Παναγιώτης
Νικολιδάκης

ΠΕ Μηχανικών

Δ/νση Συγκοινωνιακών έργων

Αορίστου
Χρόνου

Έλεγχος - Πιστοποιήσεις

7

Στέλεχος

ΠΕ Μηχανικών

Δ/νση Στρατηγικού Σχεδιασμού και
Ανάπτυξης,

Σύμβαση
Μίσθωσης
έργου

Έλεγχος - Πιστοποιήσεις

8

Στέλεχος

ΠΕ Μηχανικών

Δ/νση Στρατηγικού Σχεδιασμού και
Ανάπτυξης,

Σύμβαση
Μίσθωσης
έργου

Έλεγχος - Πιστοποιήσεις

9

Στέλεχος

ΠΕ
Διοικητικών

Δ/νση Στρατηγικού Σχεδιασμού και
Ανάπτυξης,

Σύμβαση
Μίσθωσης
έργου

Διοικητική υποστήριξη

10

Στέλεχος

ΠΕ
Διοικητικών

Δ/νση Στρατηγικού Σχεδιασμού και
Ανάπτυξης,

Σύμβαση
Μίσθωσης
έργου

Διοικητική υποστήριξη

11

Στέλεχος

ΠΕ Οικονομικύ

Δ/νση Στρατηγικού Σχεδιασμού και
Ανάπτυξης,

Σύμβαση
Μίσθωσης
έργου

Οικονομική
παρακολούθηση έργων

12

Στέλεχος

ΠΕ Οικονομικύ

Δ/νση Στρατηγικού Σχεδιασμού και
Ανάπτυξης,

Σύμβαση
Μίσθωσης
έργου

Οικονομική
παρακολούθηση έργου

13

Στέλεχος

Νομικός
Σύμβουλος

Δ/νση Στρατηγικού Σχεδιασμού και
Ανάπτυξης,

Σύμβαση
Μίσθωσης
έργου

Νομική υποστήριξη

1.3.2 Επαρκεια της στελεχιακης δομης
Το προσωπικό της διεύθυνσης στρατηγικού σχεδιασμού και ανάπτυξης θα αποτελέσουν τον
κύριο κορμό υποστήριξης του προγράμματος συνεπικουρούμενοι και από τις υπόλοιπες
σχετικές διευθύνσεις όπως για παράδειγμα τη διεύθυνση οικονομικών υπηρεσιών καθώς
και επιστημονικό προσωπικό από όποιες διευθύνσεις κριθεί αναγκαίο για την υποστήριξη ή
γνωμοδότηση επί ειδικών θεμάτων κάποιων επενδύσεων (πχ προστασία περιβάλλοντος,
επάρκεια μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, νομικό τμήμα κτλ.). Το προσωπικό της
διεύθυνσης έχει υλοποιήσει και τα προηγούμενα κοινοτικά πλαίσια στήριξης και τα
αντίστοιχα προγράμματα του άξονα 3 και 4 και συσσωρεύει πολλά χρόνια εμπειρίας στην
υλοποίηση αντίστοιχων δράσεων.
Επιπλέον το νέο προσωπικό που προτίθεται να απασχολήσει ο οργανισμός αποκλειστικά
για τις ανάγκες υλοποίησης του προγράμματος θα είναι επιστημονικά καταρτισμένο και
έμπειρο σε διαχείριση ευρωπαϊκών προγραμμάτων.
Συνολικά το επιστημονικό προσωπικό του οργανισμού που υποστηρίζει όλες τις
διευθύνσεις ανά ειδικότητα έχει ως εξής:
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Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού

3

ΤΕ Μηχανικών

7
Σύνολο

10

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης
ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

1

ΠΕ Γεωτεχνικών - Γεωγράφων

1

ΠΕ Γεωτεχνικών - Γεωλόγων

4

ΠΕ Γεωτεχνικών - Γεωπόνων

1

ΠΕ Γεωτεχνικών - Δασολόγων

1

ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού

7

ΠΕ Μηχανικών – Αγρ. Τοπογράφων Μηχανικών

4

ΠΕ Μηχανικών - Αεροναυπηγών Μηχανικών

1

ΠΕ Μηχανικών - Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

2

ΠΕ Μηχανικών - Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

4

ΠΕ Μηχανικών - Μηχ.Γεωλ. Γεωτεχνικής Μηχανικών

1

ΠΕ Μηχανικών – Μηχανολόγων Μηχανικών

1

ΠΕ Μηχανικών - Πολιτικών Μηχανικών

8

ΠΕ Περιβάλλοντος

4

ΠΕ Δικηγόρων

1
Σύνολο

39

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ
Σελίδα 14 από 138

Το λοιπό προσωπικό ανά ειδικότητα έχει ως εξής:
Υ.Ε Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης
ΥΕ Ανειδίκευτοι Εργάτες

2

ΥΕ Γενικών Καθηκόντων

2

ΥΕ Καθαριστριών

1

ΥΕ Κλητήρων

1

ΥΕ Τεχνιτών

5

ΥΕ Χειριστών Μηχανημάτων

1

Σύνολο

12

Δ.Ε Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού

2

ΔΕ Διοικητικού Γραμματέων

8

ΔΕ Διοικητικού -ΗΥ

1

ΔΕ Εμπειροτεχνών Εργοδηγών

2

ΔΕ Εργοδηγών

1

ΔΕ Τεχνικό Προσωπικό Μέσων Τεχνικών Σχολών

10

ΔΕ Τεχνικών

1

ΔΕ Τεχνιτών

3

ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων

1

Σύνολο

28
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1.3.3

Κτηριακές υποδομές και εξοπλισμός

Ο οργανισμός λόγω και της φύσης του διαθέτει εγκαταστάσεις σε όλες τη Κρήτη έχοντας
έτσι παρουσία σε όλη τη περιοχή παρέμβασης αλλά και σε περιοχές που ανήκουν σε άλλες
τοπικές ομάδες, γεγονός που διευκολύνει πιθανές συνέργειες μεταξύ των ομάδων και των
περιοχών. Συνοπτικά παρακάτω παρουσιάζονται οι διευθύνσεις των εγκαταστάσεων.
Α/Α
Κτηρίου

Διεύθυνση

Όροφος
1ος

1

Γολγοθά 2 ,Όαση
Βαρύπετρου Χανιά

2

Βρύσες Αποκορώνου,
Χανίων

3

Μ. Πορτάλιου 5-7 &
Ούλοφ Πάλμε Ρέθυμνο

4

5

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 58,
71306 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Μάχης Κρήτης 3,
Ηράκλειο

6

Χορτατσών & Κυρίλου
Λουκάρεως Άγιος
Νικόλαος

7

Καλύβες

Υπηρεσίες που στεγάζονται ανά όροφο
Κεντρικό Κτίριο ΟΑΚ Α.Ε. (Διοίκηση , οικονομικό, Δ.
Υδραυλικών, Διαχείριση)

Ισόγειο 1

Δ. Στρατηγικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης

ισόγειο 2

Δ. Διαχείρισης, Συνεργεία

ισόγειο 3

Διάφοροί χώροι (ΚΕΝΟΊ), αποθήκες, μηχανοστάσια,
πίνακες, φύλαξη, κοινοχρ. χώροι κ.λ.π

Ισόγειο

Γραφειο & Αποθήκη συνεργείων

2ος

Γραφεία Διεύθυνσης Διαχείρισης

3ος

Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Έργων

2ος

Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Έργων

1ος

Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Έργων

ΗΜΙΟΡ

Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Έργων

ΥΠΟΓ.

Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Έργων

1ος

Γραφεία

2ος

Γραφεία

Ισόγειο

Γραφεία

Ισόγειο

Γραφεία

1ος

Γραφεία

Όλα τα κτήρια του οργανισμού διαθέτουν σύνδεση υψηλής ταχύτητας στο Internet ενώ
υλοποιούν και εσωτερική δικτύωση (intranet) μεταξύ των 80 συνολικά μονάδων, κάθε
σταθμού εργασίας ενώ υπάρχει επίσης και υποδομή διακομιστή. Σε επίπεδο υλικοτεχνικής
υποδομής υπάρχουν πολλαπλοί τοπικοί εκτυπωτές καθώς και ένας σταθμός εργασίας
επαγγελματικών προδιαγραφών (τόσο για εκτύπωση όσο και για σάρωση εγγράφων).
Επιπλέον υπάρχει εξωτερική φορητή μονάδα αποθήκευσης 3ΤΒ καθώς και εργαλεία
παραγωγής και βιβλιοδεσίας εντύπων.
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Ειδικότερα η διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης που είναι υπεύθυνη για
την υλοποίηση του προγράμματος διαθέτει διακριτές εγκαταστάσεις σε ξεχωριστό κτήριο
στα γραφεία της έδρας του οργανισμού (227τ.μ.) με 9 σταθμούς εργασίας με σύγχρονους
Η/Υ (Windows 10), ενώ στο χώρο της βρίσκεται και ο επαγγελματικών προδιαγραφών
εκτυπωτής/σαρωτής μαζί με την εξωτερική φορητή μονάδα αποθήκευσης 3ΤΒ και τον
εξοπλισμό παραγωγής και βιβλιοδεσίας εντύπων που έχει ήδη αναφερθεί.
Σε ότι αφορά την πληροφοριακή υποδομή χρησιμοποιείται η σουίτα εφαρμογών του Office
στους σταθμούς εργασίας, ενώ χρησιμοποιούνται και εξειδικευμένα λογισμικά ανάλογα με
τη κάθε διεύθυνση (πχ λογιστήριο, υδραυλικά έργα κτλ.)

1.4 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ 4 ΤΟΥ ΠΑΑ 2007 –
2013 ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΠΑΛ 2007-2013
Στοιχεία υλοποίησης τοπικών προγραμμάτων του Άξονα 4 του ΠΑΑ
(τα ποσά αφορούν σε Δημόσια Δαπάνη)

Συνολικό ποσό Δημόσιας Δαπάνης νομικών δεσμεύσεων, εκτός των
λειτουργικών δαπανών, του Τ.Π. μέχρι και στις 31/12/2015.

4.777.856,36

Ποσό Δημόσιας Δαπάνης πληρωμών, εκτός των λειτουργικών δαπανών,
του Τ.Π. στις 31/12/2015.

2.239.324,50

Ποσό Δημόσιας Δαπάνης Τ.Π., εκτός των λειτουργικών δαπανών, στις
31/12/2015.

4.777.856,36

Αριθμός σχεδίων Μέτρου 421, στα οποία ήταν συντονιστής / εθνικός
συντονιστής η ΟΤΔ 2007-2013

0

Αριθμός σχεδίων Μέτρου 421, στα οποία ήταν εταίρος (εκτός
συντονιστή) η ΟΤΔ 2007-2013

3

Στους παραπάνω πίνακες δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ.
Στον υπολογισμό ΔΔ νομικών δεσμεύσεων του Τ.Π. δεν συμπεριλαμβάνονται πράξεις οι οποίες κατά τις
31/12/2015 είχαν απενταχθεί.

Κατά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο, δεν είχε υλοποιηθεί πρόγραμμα του
Άξονα 4 του ΕΠΑΛ.
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1.5 ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΦΟΡΕΑ
Η Ο.Τ.Δ. δεν έχει πιστοποιηθεί με κάποιο Διεθνές πρότυπο. Ωστόσο, σε ότι αφορά τη
διαχείριση πόρων από το ΕΤΘΑ ο φορέας διαθέτει επικαιροποιημένο, με βάση τις αλλαγές
της νομοθεσίας, Εγχειρίδιο Διαδικασιών1 για τη νέα Προγραμματική Περίοδο 2014-2020, το
οποίο εγκρίθηκε με απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα που επισυνάπτεται στο Παράρτημα.
Επίσης, ο φορέας πληροί τις απαιτήσεις της Διαχειριστικής Ικανότητας, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 123 (παρ. 7) και 125 (παρ. 3δ) του Κανονισμού ΕΕ 1303/13, όπως
τεκμηριώνεται από τους σχετικούς πίνακες (Υποδείγματα 1, 2, 4, 5 του Παραρτήματος VI
της Πρόσκλησης) που περιλαμβάνονται στο αντίστοιχο παράρτημα.

1

Έκδοση 3.0/26.11.2015 (βλ. ηλεκτρονικό αντίγραφο).
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κεφ. 2

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΠΟΥ
ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

2.1 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
Η Περιοχή Παρέμβασης (ΠΠ) καλύπτει το 31,7% της έκτασης της Περιφέρειας Κρήτης, ενώ ο
πληθυσμός της που ανέρχεται σε 117.068 κατοίκους αντιστοιχεί στο 18,7% της
Περιφέρειας. Στον Πίνακα 1 που ακολουθεί παρουσιάζεται η περιοχή με την έκταση, τον
πληθυσμό και την ορεινότητα2, για κάθε Δημοτική Ενότητα, Δημοτική/Τοπική Κοινότητα και
τον αντίστοιχο Δήμο.
Στην ΠΠ περιλαμβάνεται το σύνολο των Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων (7
Δήμοι), με εικοσιτέσσερις (24) Δημοτικές Ενότητες, πλην της Δημοτικής
Ενότητας/Κοινότητας Χανίων, καθώς και τρεις (3) Δημοτικές Ενότητες από τη Περιφερειακή
Ενότητα Ρεθύμνου, που υπάγονται σε δύο Δήμους της συγκεκριμένης Π.Ε (βλ.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πίνακας 5. Απασχολούμενοι και άνεργοι στην Περιοχή Παρέμβασης).
2.2

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Διοικητική δομή
Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της Π.Ε Χανίων (όπως και των υπολοίπων Π.Ε του
νησιού με εξαίρεση την Π.Ε Λασιθίου) είναι παρουσία ενός αστικού κέντρου, με μεγάλη
σχετικά πληθυσμιακή διαφορά από τα υπόλοιπα οικιστικά κέντρα και οικισμούς της Π.Ε.
Στην Π.Ε Χανίων λοιπόν, είναι έκδηλη η απουσία μεγάλων οικιστικών κέντρων, εκτός Δήμου
Χανίων και πιο συγκεκριμένα η απουσία αστικών κέντρων (βαθμό αστικότητας 5 έως 13) σε
μεγάλη απόσταση από τον αστικό ιστό της πόλης των Χανίων (πέραν της Κισσάμου).
Ημιαστικοί οικισμοί δηλαδή, που θα μπορούσαν να θεωρηθούν κέντρα της ΠΠ
(Κουνουπιδιανά, Μουρνιές, Νεροκούρος, Βαμβακόπουλο, Περιβόλια, Δαράτσος),
συνορεύουν με την πόλη των Χανίων με αποτέλεσμα να μην παίζουν τον ρόλο του
‘’κέντρου’’ για την γύρω περιοχή εντός της Π.Ε.
Πέρα από την πόλη των Χανίων, που δεν περιλαμβάνεται στην Π.Ε., οικιστικά κέντρα θα
μπορούσαν να χαρακτηριστούν η Σούδα (βαθμός αστικότητας 4) και η Κίσσαμος (βαθμός
αστικότητας 5), ενώ άλλοι σημαντικοί οικισμοί με απόσταση πάνω από 15 χλμ. από την
2

Βάσει της οδηγίας ΕΟΚ 75/268.
Οι μονάδες 5 έως 1, χαρακτηρίζουν τους οικισμούς που φιλοξενούν από 2 έως παραπάνω από 50 χιλιάδες
κατοίκους ή τις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες των οποίων ο πολυπληθέστερος οικισμός αγγίζει τον
παραπάνω αριθμό κατοίκων. Ι. Νικολαίδης (ΕΛΣΤΑΤ), Σχέδιο δειγματοληψίας κύριας έρευνας, PIAAC GREECE
[http://www.piaac.gr/UserFiles/pdfs/deigmatolipsia.pdf].
3
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πόλη των Χανίων, είναι το Κολυμβάρι, η Παλαιόχωρα και οι Καλύβες. Σ’ ότι αφορά τις Δ.Ε
της Π.Ε Ρεθύμνου που περιλαμβάνονται στην περιοχή παρέμβασης, ως πληθυσμιακά
κέντρα μπορούν να θεωρηθούν οι οικισμοί Ατσιπόπουλο (βαθ. αστ. 6 - αγροτικός) και Βιολί
Χαράκι (βαθ. αστ. 5 - ημιαστικός), τα οποία βρίσκονται στα όρια του αστικού ιστού της
πόλης του Ρεθύμνου.
Η διοικητική λοιπόν δομή της Π.Ε Χανίων είναι συγκεντρωτική τόσο σε επίπεδο πληθυσμού
όσο και σε επίπεδο χωρικής κατανομής των διοικητικών και λοιπών υπηρεσιών (υπάρχει
δηλαδή χωρική συσσώρευση των υπηρεσιών στην πόλη των Χανίων)˙ το ίδιο θα λέγαμε ότι
συμβαίνει και στην Π.Ε Ρεθύμνου, που ωστόσο δεν καταλαμβάνει μεγάλο κομμάτι της
περιοχής παρέμβασης.
Συνολικά, η περιοχή παρέμβασης δεν περιλαμβάνει καμία αστική Κοινότητα (σύμφωνα με
τον βαθμό αστικότητας). Αντιθέτως, αποτελείται κατά κύριο λόγο από αγροτικές Κοινότητες
(βαθμός αστικότητας 7-8) και έντεκα (11) ημιαστικές (βαθμός αστικότητας 4-5) που
ανήκουν στους Δήμους Χανίων, Κισσάμου και Ρεθύμνου, εκ των οποίων μόνο η ΔΚ
Κισσάμου βρίσκεται σε απόσταση άνω των 30 χλμ. από την πόλη των Χανίων και του
Ρεθύμνου.
Κοινωνικοοικονομική εξέλιξη της περιοχής
Οι πληθυσμιακές τάσεις στην ΠΠ δεν είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικές. Έτσι, ενώ το σύνολο
της ΠΠ παρουσίασε θετική πληθυσμιακή μεταβολή (11,3%) τη δεκαετία 2001-2011, η
αύξηση του πληθυσμού παρατηρείται σε συγκεμένες περιοχές που παρουσιάζουν ευνοϊκά
χαρακτηριστικά. Οι περιοχές αυτές βρίσκονται στο βόρειο τμήμα της ΠΠ και παρουσιάζουν
υψηλές τιμές και εν γένει θετικά αποτελέσματα σε όλα τα πεδία και ιδιαίτερα στο
δημογραφικό (πυκνότητα, μεταβολή, ομάδες ηλικιών, δημογραφικοί δείκτες). Στο
δημογραφικό πεδίο λοιπόν, υπάρχει μια καταφανής ανισότητα ανάμεσα στο βόρειο τμήμα
της ΠΠ από τη μια (Δήμος Χανίων, Αποκορώνου, Δ.Ε Νικηφόρου Φωκά) και την ενδοχώρα
και το νότιο τμήμα της ΠΠ από την άλλη (Δήμος Καντάνου-Σελίνου, Σφακίων), με εξαίρεση
τον Δήμο Γαύδου που παρουσιάζει αξιοσημείωτη πληθυσμιακή αύξηση.
Πιο συγκεκριμένα, τα δυσμενέστερα ποσοστά σε επίπεδο πληθυσμιακής πυκνότητας,
πληθυσμιακής μεταβολής, ηλικιακής κατανομής και δημογραφικών δεικτών καταγράφονται
στους Δήμους και τις Δ.Ε της ενδοχώρας και του νότου της ΠΠ, ενώ τα καλύτερα στις
περιοχές του βόρειου τμήματος της ΠΠ και ιδιαίτερα σε όσες περιβάλλουν τις πόλεις των
Χανίων και του Ρεθύμνου. Τα παραπάνω, επιβεβαιώνουν το φαινόμενο της ‘’αγροτικής
εξόδου’’ προς τα δύο αστικά κέντρα της ευρύτερης περιοχής (Χανιά, Ρέθυμνο), αλλά και την
πληθυσμιακή συσσώρευση σε Κοινότητες πέριξ του αστικού τους ιστού. Υπάρχει έτσι
σημαντική συρρίκνωση του πληθυσμού στις δυσπρόσιτες περιοχές της ΠΠ, ενώ
πληθυσμιακή αύξηση σημειώνουν μόνο τρεις (3) από τους επτά (7) Δήμους της Π.Ε Χανίων
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(Δήμοι Γαύδου, Χανίων και Αποκόρωνα) και κάποιες από τις Δ.Ε και τις Κοινότητες στο
βόρειο τμήμα της ΠΠ. Γίνεται λοιπόν, αντιληπτό ότι η περιοχή ακολουθεί την τάση του
ελληνικού πληθυσμού να συγκεντρώνεται στα αστικά κέντρα και τις τουριστικές ζώνες
εγκαταλείποντας τις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές (αγροτική έξοδος).
Ο κοινωνικός αυτός μετασχηματισμός συνδέεται άμεσα με τον οικονομικό ο οποίος
χαρακτηρίζεται από την τριτογενοποίηση της τοπικής οικονομίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι
η ΠΠ παρουσιάζει σημαντική μείωση της απασχόλησης στον πρωτογενή τομέα και
σημαντική αύξηση στον τριτογενή. Οι τάσεις αυτές υποδηλώνουν την εγκατάλειψη των
αγροτικών δραστηριοτήτων και την αντίστοιχη αύξηση του τομέα των υπηρεσιών και των
τουριστικών επαγγγελμάτων. Ο τριτογενής τομέας εξάλλου, κατέχει σημαντική θέση με τη
μεγαλύτερη συμμετοχή στην ΑΠΑ της Π.Ε Χανίων και Ρεθύμνου και κατ’ επέκταση στη ΠΠ
συνολικά. Και εδώ είναι εμφανής η διάκριση μεταξύ βορρά και νότου/ενδοχώρας, καθώς η
ακμάζουσα δημογραφικά, βόρεια ακτογραμμή της ΠΠ (Δ.Ε Κισσάμου, Πλατανιά, Νέας
Κυδωνίας, Ελευθερίου Βενιζέλου, Ακρωτηρίου, Σούδας, Αρμένων, Βάμου, Γεωργιούπολης),
καταγράφει τη μεγαλύτερη αύξηση της απασχόλησης στον τριτογενή και τη μεγαλύτερη
μείωση στον πρωτογενή. Το γεγονός αυτό δείχνει ότι, η αύξηση του αριθμού των
απασχούμενων στον τομέα των υπηρεσιών, συνδέεται άμεσα με την αύξηση του
πληθυσμού μιας περιοχής. Αντίθετα, η ενδοχώρα και το νότιο τμήμα της ΠΠ, που
παρουσιάζει τη δυσμενέστερη δημογραφική εικόνα, καταγράφει τα χαμηλότερα ποσοστά
τριτογενοποίησης της οικονομίας 4 και τα υψηλότερα ποσοστά απασχόλησης στον
πρωτογενή.

2.2.1 Φυσικό Περιβάλλον
Γεωγραφική θέση, Γεωμορφολογία, Ανάγλυφο
Η Κρήτη και ειδικότερα η ορεινή Δυτική Κρήτη χαρακτηρίζεται από υψηλή ετερογένεια
τοπίων, δηλαδή από μεγάλη ποικιλότητα σε φυσιογραφικά βιολογικά και πολιτιστικά
χαρακτηριστικά. Περιλαμβάνει μοναδικά και σπάνια μεσογειακά τοπία, τα βουνά, τα
φαράγγια και τα οροπέδια, ο μεγάλος αριθμός ειδών χλωρίδας και πανίδας, με σημαντικό
ποσοστό ενδημισμού και μοναδικά πολιτιστικά στοιχεία, χαρακτηριστικά τόσο της θέσης
της Νήσου όσο και της ιστορικής εξέλιξης. Την μορφολογία της περιοχής καθορίζουν τα δύο
μεγάλα ορεινά συγκροτήματα (Λευκά Όρη και Ψηλορείτης που πλησιάζουν τα 2.500μ.
ύψος). Στη Δυτική Κρήτη δεσπόζει ο ορεινός όγκος των Λευκών Ορέων ο οποίος αγγίζει
μέχρι τα δυτικά όρια την Π.Ε. Ρεθύμνης. Ο ορεινός όγκος έχει 110 κορυφές από τις οποίες
οι 55 έχουν υψόμετρο πάνω από 2.000μ. σε ορίζονται απόσταση λιγότερη από 50 km,

4

Με εξαίρεση τον/την Δήμο/ΔΕ Γαύδου που παρουσιάζει υψηλές τιμές στον τριτογενή τομέα.
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φυσικό χαρακτηριστικό που καταδεικνύει την έντονη γεωμορφολογία του χώρου αλλά και
την ποικιλομορφία των τοπίων (πολυάριθμα φαράγγια, ορεινά λιβάδια, μεσογειακά
εποχιακά λιμνία, δάση κωνοφόρων μοναδικά σε ποιότητα σε ευρωπαϊκό επίπεδο,
απόκρημνες πλαγιές στα όρια της ακτογραμμής
κ.λπ.) με υψηλότερη κορυφή τις Πάχνες (υψ.
2.454μ.). Σε συνέχεια στο νοτιοδυτικό τμήμα της Π.Ε.
Ρεθύμνου αναπτύσσεται ο Κρυονερίτης (υψ.
1.312μ.), η ανατολικότερη κορυφή των Λευκών
Ορέων. Τα όρη και οι οροσειρές συνεχίζονται και
καθορίζουν και την μορφολογία του Ν. Ρεθύμνου
ενώ στα νοτιοδυτικά του Ψηλορείτη αναπτύσσεται η
οροσειρά του Κέδρους (υψ. 1.777μ.) που οριοθετεί
μαζί μ’ αυτόν την εύφορη κοιλάδα του Αμαρίου. Το
ανάγλυφο της περιοχής παρέμβασης παρουσιάζει
Πηγή: Φωτογραφικό Οδοιπορικό «ΟΡΕΑ
επίσης μεγάλη ποικιλομορφία. Στις περιοχές που
ΚΡΗΤΗ», Αναπτυξιακή Ηρακλείου Α.Α.Ε.
Ο.Τ.Α.
κυριαρχούν τα ανθρακικά πετρώματα, επικρατεί
τραχύ, βραχώδες και απόκρημνο ανάγλυφο, σε
περιοχές με φυλλιτικά πετρώματα έχουμε πλούσιο υδρογραφικό δίκτυο, ενώ σε περιοχές
που κυριαρχούν οι χαλαροί τεταρτογενείς σχηματισμοί, το ανάγλυφο παρουσιάζεται
ομαλότερο και ηπιότερο.
Κλίμα
Η περιοχή παρέμβασης έχει μια μεγάλη ποικιλία τύπων, μορφών και παραλλαγών του
μεσογειακού τύπου κλίματος που οφείλεται στο μεγάλο υψομετρικό εύρος, στην ποικιλία
των εκθέσεων και στο έντονο γεωμορφολογικό ανάγλυφο της περιοχής. Ο τύπος κλίματος
της Κρήτης γενικά, είναι ένας μεταβατικός ενδιάμεσος τύπος μεταξύ του χερσαίου
Μεσογειακού και του ερημοειδούς Μεσογειακού, στο οποίο υπάγεται κυρίως η
νοτιοανατολική Κρήτη. Σύμφωνα με τα συνοπτικά για τον Ελληνικό χώρο κλιματολογικά
χαρακτηριστικά η περιοχή καλύπτει ένα ευρύ φάσμα βιοκλιματικών ορόφων με σημαντικές
διακυμάνσεις από τα ανατολικά προς τα δυτικά και από τα πεδινά προς τα ορεινά5.
Ειδικότερα, η περιοχή της Π.Ε. Χανίων ανήκει στις πεδινές και ημιορεινές περιοχές της στον
ύφυγρο βιοκλιματικό όροφο με χειμώνα θερμό ήπιο ή ψυχρό. Οι ορεινές περιοχές της
ανήκουν στον υγρό βιοκλιματικό όροφο με χειμώνα ήπιο ή ψυχρό. Ένα πολύ μικρό μέρος
των πολύ ορεινών περιοχών της Π.Ε. ανήκει στον υγρό βιοκλιματικό όροφο με χειμώνα
δριμύ. Η περιοχή βρίσκεται υπό την επίδραση του Κρητικού Πελάγους απ’ όπου πνέουν
βόρειοι άνεμοι, ισχυροί κατά το χειμώνα και ασθενείς κατά το καλοκαίρι και φθινόπωρο.
Επίσης βρίσκεται υπό την επίδραση του Ιονίου Πελάγους, κυρίως ως προς την βροχερότητα,
δεδομένου ότι από εκεί καταφθάνουν τα βροχοφόρα νέφη.

5
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Η μέση μηνιαία βροχόπτωση είναι μέγιστη τον Δεκέμβριο ή τον Ιανουάριο και ελάχιστη τον
Ιούλιο και τον Αύγουστο οι οποίοι είναι σχεδόν άνομβροι σε ολόκληρη την πεδινή Κρήτη.6
Σε υψόμετρα άνω των 700 μέτρων η μέση ετήσια θερμοκρασία πλησιάζει στους 14.5°C ενώ
σε περιοχές άνω των 1200 μέτρων, η μέση ετήσια θερμοκρασία μειώνεται στους 11°C με τις
χαμηλότερες να παρατηρούνται τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο (0.8°C και 0.4 °C,
αντίστοιχα) και την υψηλότερη τον μήνα Ιούλιο (16.4 °C) (περιοχή Σφακίων). Η μέση
θερμοκρασία του Ιανουαρίου κυμαίνεται από 12°C στις παραθαλάσσιες περιοχές, σε 6°C σε
υψόμετρο 750μ. (το όριο της καλλιέργειας της ελιάς) και σε 4°C σε υψόμετρο 1.100μ.
(οροπέδιο Ομαλού). Η μέση θερμοκρασία του Ιουλίου κυμαίνεται από 27°C στις
παραθαλάσσιες περιοχές και στους l0°C στο οροπέδιο του Ομαλού. Γενικά παρατηρείται
μείωση της θερμοκρασίας με το υψόμετρο, που φθάνει τους 0,6°C για κάθε 100 μέτρα
αύξηση του υψομέτρου (κατακόρυφη θερμοβαθμίδα).
Οι ισχυροί άνεμοι είναι κοινό φαινόμενο σε ολόκληρη την Κρήτη. Συχνότεροι είναι οι
βόρειοι και συγκεκριμένα οι ΒΑ και ΒΔ κατά την θερινή κυρίως περίοδο. Την ψυχρή
περίοδο επικρατούν νότιοι άνεμοι θερμοί-υγροί και γεμάτοι σκόνη. Η μέση μηνιαία ένταση
των ανέμων σε υψόμετρα άνω των 1200 μέτρων είναι 6.4 km/hr ενώ έχουν παρατηρηθεί
και τιμές που αγγίζουν τα 103 km/hr. Αντίστοιχα σε περιοχές με μέσο υψόμετρο τα 700
μέτρα, οι άνεμοι έχουν μέση ετήσια ένταση περίπου 6.3 km/hr ενώ έχουν καταγραφεί και
τιμές τις τάξεως των 133.6 km/hr κατά τους χειμερινούς μήνες (Ιανουάριο) και με ΒΒΑ
προσανατολισμό (περιοχή Σφακίων).
Η ηλιοφάνεια είναι από τις μεγαλύτερες στην Ευρώπη και ιδιαίτερα σε περιοχές στα νότια
παράλια πλησιάζει τις 320 ημέρες το χρόνο. Για την περιοχή παρέμβασης υπάρχουν
στοιχεία του σταθμού της Καντάνου από το 1973 ως και το 1983 μετρημένες σε αριθμό
ωρών ηλιοφάνειας Το ίδιο ισχύει για τα έτη 1978-1990 για τους σταθμούς της
Παλαιόχωρας. Στον σταθμό της Καντάνου δεδομένα ηλιοφάνειας μεγαλύτερης ακρίβειας
έχουν συγκεντρωθεί για τα έτη 1999-2004 και 2007 μετρημένα ως έντασης ηλιακής
ακτινοβολίας (W/m2). Η μέση ετήσια ημερήσια διάρκεια της ηλιοφάνειας είναι 8 περίπου
ώρες, ενώ από τον Απρίλιο μέχρι και τον Οκτώβρη η μέση ημερήσια διάρκεια είναι
περισσότερη των 9,5 ωρών7.
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Πίνακας 1. Μέση ημερήσια ένταση ηλιοφάνειας ανα μήνα στην περιοχή
α) σε ώρες (1973-1983) και β) σε W/m2 (1999-2004 & 2007)
ΙΑΝ

ΦΕΒ

ΜΑΡΤ

ΑΠΡ

ΜΑΙ

ΙΟΥΝ

ΙΟΥΛ

ΑΥΓ

ΣΕΠΤ

ΟΚΤ

ΝΟΕ

ΔΕΚ

Μέση
τιμή (hr)

5,0

5,7

6,5

7,6

9,2

10,7

10,8

10,9

9,6

7,8

5,6

5,0

Μέση
τιμή
(W/τ.μ)

70

111

118

185

222

264

250

229

186

135

86

58

Γεωλογική δομή
Η πολυπλοκότητα της γεωλογικής δομής καθορίστηκε από τεκτονικά γεγονότα που
επέδρασαν κατά την διάρκεια των γεωλογικών χρόνων. Έτσι η Κρήτη αποτελεί μία
γεωτεκτονική μετάβαση από τις Ελληνίδες στις Ταυρίδες οροσειρές και χαρακτηρίζεται από
την συσσώρευση μιας σειράς τεκτονικών καλυμμάτων κατά την διάρκεια της Αλπικής
Ορογένεσης που προέρχονται τόσο από τις εξωτερικές όσο και από τις εσωτερικές
Ελληνίδες ζώνες (Bonneau, 1984). Το σύνολο αυτό των καλυμμάτων είναι τοποθετημένα το
ένα πάνω στο άλλο και μπορεί να διακριθεί σε δύο ομάδες (τα κατώτερα και τα ανώτερα
καλύμματα) και τα νεογενή-τεταρτογενή ιζήματα.
Ο επιβλητικός ορεινός όγκος των Λευκών Ορέων, που καλύπτει το 40% της Π.Ε. Χανίων
αναπτύσσεται 8 ως ένα τεράστιο ορεινό συγκρότημα με διεύθυνση ανάπτυξης Α-Δ,
εκτεινόμενο σε μήκος της τάξης των 50 χλμ και πλάτος 25 χλμ. Το βόρειο τμήμα με τις
αλλεπάλληλες κορυφές του απλώνεται μέχρι την περιοχή Πρασσέ – Χωστή – Λάκκοι –
Μεσκλά – Ζούρβα – Θέρισο – Κάμποι – Μελιδόνι – Βαφέ, ενώ το νότιο κυριολεκτικά
βυθίζεται μέσα από εξαιρετικά απότομα ρηξιγενή πρανή στη θάλασσα του Λιβυκού
πελάγους, κατά μήκος μιας μεγάλης ριξηγενούς ζώνης (Παυλάκη, 1998).
Το ορεινό συγκρότημα των Λευκών Ορέων παρουσιάζει τη σπάνια ιδιαιτερότητα να
δομείται σχεδόν στο σύνολο του από ανθρακικά πετρώματα, τα οποία περιλαμβάνουν
μάρμαρα και ασβεστολιθικούς, δολομιτικούς και κροκαλο – λατυποπαγείς σχηματισμούς
που δημιουργήθηκαν σε διάφορες φάσεις και στάδια και οι οποίοι αναπτύσσονται σε
τεράστια πάχη και με μια θεαματική ποικιλία δομών. Σε μεγάλο αριθμό περιοχών
συνυπάρχουν τα ολόλευκα μάρμαρα με τους μαύρους διάτρητους δολομίτες, στους
οποίους και αναπτύσσονται μεγάλος αριθμός δολινών.
Τα φαράγγια αποτελούν από τις πλέον ενυπωσιακές δομές που διασχίζουν τα Λευκά Όρη
με επικρατεστερες διευθύνσεις Β-Ν. Η δημιουργία των φαραγγίων, όχι μόνο στα Λευκά Όρη
8
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αλλά και στις λοιπές θέσεις της περιοχής παρέμβασης, συνδέεται με την έντονη κατά βάθος
διάβρωση, η οποία λόγω της τεκτονικής ανύψωσης, αναπτύσσεται κάθετα σε ζώνες
ρηγμάτων (Φασουλάς 2001, Fasoulas et al 2004), ενώ επίσης αναδείχθηκε και ο σημαντικός
ρόλος του εφελκυστικού πεδίου τάσεων με διεύθυνση Α-Δ, το οποίο καθοδηγεί τις
διευθύνσεις των κύριων εφελκυστικών διαρρήξεων επί των οποίων εξελίσσεται επιλεκτικά
η έντονη κατά βάθος διάβρωση (Παυλάκη 2006, Pavlaki et al 2013).
Ορυκτός πλούτος
Οι ορυκτές πρώτες ύλες της περιοχής είναι:
Ασβεστόλιθοι που παράγονται αδρανή υλικά (σκύρα, ψηφίδα, άμμος, μαρμαρόσκονη, 3Α),
μάρμαρα.
Μάργες: Όπου συναντώνται μάργες σε στρώματα ικανού πάχους και συνεκτικότητας ώστε
να είναι κατάλληλες για κοπή πλακών επενδύσεων.
Μάρμαρα: Παράγονται από τις καθολικές ή επαφικές μεταμορφώσεις του ασβεστόλιθου
και δολομιτικών πετρωμάτων. Αυτά μπορεί να είναι λεπτό έως χονδροκοκκώδη, μερικά
μπορεί να είναι σχιστοποιημένα. Τα μάρμαρα για να είναι κατάλληλα για αξιοποίηση
πρέπει να υπόκεινται σε ορισμένες προδιαγραφές, με βάση κυρίως τα φυσικομηχανικά και
τεχνικά χαρακτηριστικά τους.
Σεισμικότητα
Στις τεκτονικές κινήσεις η Κρήτη συμπεριφέρεται σαν σύστημα τεκτονικών τεμαχών, που
χωρίζονται από μεγάλα ρήγματα. Η θέση της Κρήτης ως προς τις συγκλίνουσες
λιθοσφαιρικές πλάκες, και η βύθιση της Αφρικανικής πλάκας κάτω από την Ευρασιατική
στο χώρο της Δυτικής Κρήτης αποτελούν την βασική αιτία των τεκτονικών φαινομένων και
της μεγάλης σεισμικότητας που την χαρακτηρίζει. Στην ευρύτερη περιοχή παρατηρούνται
δύο κατηγορίες σεισμών.
Οι σεισμοί ενδιάμεσου βάθους (βάθος εστίας μεγαλύτερο των 60χλμ. και μικρότερο των
180χλμ. που είναι και οι πιο σημαντικοί) και τοποθετούνται στο θαλάσσιο χώρο βόρεια του
νησιού και οι επιφανειακοί σεισμοί (βάθος εστίας μικρότερο των 60χλμ.) που τα επίκεντρά
τους τοποθετούνται πάνω στο νησί ή στο νότιο γειτονικό θαλάσσιο χώρο.
Υδατικό δυναμικό
Το 45-50% της περιοχής παρέμβασης δομείται από ανθρακικά πετρώματα τα οποία
εντοπίζονται κυρίως στους ορεινούς όγκους και παρουσιάζουν τον υψηλότερο συντελεστή
κατείσδυσης. Έτσι το 30% των ατμοσφαιρικών κατακρημνισμάτων κατεισδύει στο
υπέδαφος εμπλουτίζοντας τους υπόγειους υδροφόρους ορίζοντες επιμερίζονται δε από
πλευράς υπόγειων υδροφορέων, σε επιμέρους σύνθετα καρστικά υδροφόρα συστήματα
που χωρίζονται σε δύο ομάδες. Η πρώτη περιλαμβάνει αυτά που τα υπόγεια νερά τους
κινούνται προς τις βόρειες ακτές και εμφανίζονται σε μεγάλες πηγές γλυκού νερού και
μικρότερες υποθαλάσσιες, ενώ η δεύτερη τα υπόλοιπα, που εκφορτίζονται μέσω
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υποθαλάσσιων ή παραθαλάσσιων πηγών γλυκού νερού στα νότια. Στην Π.Ε. Χανίων
υπάρχει βέβαια πλήθος μικρών ποταμών. Οι ποταμοί αυτοί τροφοδοτούνται ως επί το
πλείστον από το ορεινό συγκρότημα των Λευκών Ορέων (Κοιλιάρης, Κερίτης), και η παροχή
τους παρουσιάζει τάση ισοκατανομής στο χρόνο με εξαίρεση την περίοδο των αρχικών
βροχοπτώσεων όπου και παρατηρείται μια αξιοσημείωτη αύξηση της παροχής.
Στα νότια της περιοχής παρέμβασης συναντώνται ως επί το πλείστον χειμαρικές απορροές.
Οι απορροές αυτές δεν χαρακτηρίζονται ως αξιόλογες όμως τόσο η ένταση τους όσο και η
διαδικασία απόθεσης φερτών υλών, σε συνέργεια με τις τεκτονικές εξάρσεις, έχουν
οδηγήσει στη διαμόρφωση των κοιλάδων του Κερίτη, του Ταυρωνίτη, της Γεωργιούπολης –
Κουρνά, του Στύλου – Αρμένων – Καλυβών.
Στον ορεινό χώρο δεν υπάρχουν μόνιμοι υδάτινοι όγκοι διότι οι υδροπερατοί ασβεστόλιθοι
που κυριαρχούν δεν επιτρέπουν τη δημιουργία υδάτινων σωμάτων, υπό μορφή λιμνών και
ποταμών. Εντούτοις λόγω και των υδάτινων κατακρημνισμάτων η περιοχή παρέμβασης
χαρακτηρίζεται από ένα εξαιρετικά πλούσιο υδάτινο δυναμικό και από την ύπαρξη
σημαντικών υδρογεωλογικών λεκανών που οφείλεται στην γεωτεκτονική δομή του. Ο
υδροπερατός καρστικός όγκος των ασβεστολιθικών βουνών και οι σχετικά αδιαπέρατοι
σχηματισμοί των φυλλιτών-χαλαζιτών στο κεντρικό και δυτικό τμήμα της Π.Ε. Χανίων και
στο Κεντρικό Ρέθυμνο (Περιοχή Παντάνασσας) καθορίζουν την δίαιτα των υδρογεωλογικών
αυτών λεκανών. Οι παροδικές συγκεντρώσεις υδάτων σε δολίνες και οροπέδια, η
χειμμαρική δράση των ορεινών ρεμάτων αν και αποτελούν εφήμερα φαινόμενα, εντούτοις
προσθέτουν αισθητική αξία και ποικιλότητα στο ορεινό τοπίο.
Παράλληλα, αξιοσημείωτη από πλευράς υδατικού δυναμικού είναι η λίμνη του Κουρνά, η
νοτιότερη λίμνη της Ευρώπης και ένας από
Πηγή: www.tripadvisor.com.gr
τους σημαντικότερους υδροβιότοπους. Το νερό
της λίμνης τροφοδοτείται από τα Λευκά Όρη
που συγκρατώνται εξαιτίας των αδιαπέρατων
πετρωμάτων και της κατάκλισης του φυσικού
κοιλώματος.
Η
περιοχή
της
λίμνης
χαρακτηρίζεται ως τεκτονικό ρήγμα που
κατακλύζεται με νερό από την πηγή Αμάτι, με
εξασφάλιση της στεγανότητας της λόγω των
νεογενών αποθέσεων.
Προστατευόμενες περιοχές
Για να γίνει αντιληπτός ο πλούτο της κρητικής χλωρίδας και πανίδας αρκεί να αναλογιστεί
κανείς ότι η Κρήτη έχει σχεδόν τόσα είδη και υποείδη φυτών, περίπου 1.800, όσα σχεδόν
και ολόκληρη η Αγγλία, αν και η Κρήτη είναι 35 φορές μικρότερη. Ο πλούτος όμως αυτός
δεν αντικατοπτρίζεται μόνο στο συνολικό αριθμό αλλά και στο ποσοστό του ενδημισμού,
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στον αριθμό δηλαδή των ειδών που ευδοκιμούν μόνο στην Κρήτη και πουθενά αλλού στον
κόσμο. Στην Κρήτη, ο αριθμός αυτός είναι περίπου 190 είδη και υποείδη, δηλαδή το 10%
των ειδών χλωρίδας δεν συναντώνται πουθενά αλλού στον κόσμο. Η περιοχή παρέμβασης
επίσης αποτελεί μια ζωντανή κοιτίδα τοπίων, οικοτόπων και ειδών πανίδας και χλωρίδας,
με μεγάλο ποσοστό ενδημισμού. Τα ιδιαίτερα φυσικά χαρακτηριστικά της περιοχής
οδήγησαν στην ένταξη πληθώρας τόπων υπό την ομπρέλα προστασίας τόσο εθνικών ευρωπαϊκών όσο και διεθνών μέτρων εις τρόπον ώστε αυτή ο ενεργός θύλακας
βιοποικιλότητας να συνεχίσει να επιτελεί τις ζωτικές λειτουργίες του εις το διηνεκές.
Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο Natura 2000
Ένας από τους πλέον σημαντικούς πυλώνες προστασίας αποτελεί η ένταξη 53 τόπων της
περιοχής παρέμβασης στο Δίκτυο Natura 2000. Το Δίκτυο αποτελεί ένα Ευρωπαϊκό
Οικολογικό σύνολο περιοχών, οι οποίες φιλοξενούν φυσικούς τύπους οικοτόπων και
οικοτόπους ειδών που είναι σημαντικοί σε ευρωπαϊκό επίπεδο καθώς και είδη χλωρίδας
και πανίδας που επιβάλλεται οι πληθυσμοί τους να διατηρηθούν σε ικανοποιητική
κατάσταση διατήρησης. Αποτελείται από δύο κατηγορίες περιοχών:
 τις «Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ)» (Special Protection Areas - SPA) για την
Ορνιθοπανίδα, όπως ορίζονται στην Οδηγία 79/409/EK «για τη διατήρηση των άγριων
πτηνών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την Οδηγία 2009/147/ΕΚ και αφορά τη
διατήρηση όλων των ειδών πτηνών που ζουν εκ φύσεως σε άγρια κατάσταση στο
ευρωπαϊκό έδαφος των κρατών μελών στο οποίο εφαρμόζεται η συνθήκη. Έχει
αντικείμενο την προστασία, τη διαχείριση και τη ρύθμιση των ειδών αυτών και κανονίζει
την εκμετάλλευσή τους.
 τους «Τόπους Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ)» (Sites of Community Importance – SCI) όπως
ορίζονται στην Οδηγία 92/43/ΕΟΚ «για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και
της άγριας πανίδας και χλωρίδας» των οποίων η θεσμική κατοχύρωση σε εθνικό
επίπεδο οδηγεί στη θεσμοθέτηση των «Ειδικών Ζωνών Διατήρησης (ΕΖΔ)» (Special Areas
of Conservation – SAC) που αποτελούν ουσιαστικά το επιστέγασμα του Δικτύου.
Στην Ελλάδα η εναρμόνιση της Οδηγίας για τα Πουλιά έγινε με την Κοινή Υπουργική
Απόφαση (ΚΥΑ) 414985/29-11-85, ενώ η εναρμόνιση της Οδηγίας των Οικοτόπων έγινε με
την ΚΥΑ 33318/3028/1998, η οποία και συνδέει τη θεσμοθέτηση των περιοχών του
οικολογικού δικτύου NATURA 2000 με το σύστημα και τις διαδικασίες του Νόμου
1650/1986 "περί προστασίας του περιβάλλοντος". Mε τον Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ60/Α/31-32011) θεσμοθετήθηκαν 419 περιοχές (ΕΖΔ και ΖΕΠ), από τις οποίες 239 έχουν χαρακτηριστεί
ως ΕΖΔ, 202 έχουν χαρακτηριστεί ως ΖΕΠ, ενώ παραμένουν δύο (2) περιοχές ως τόποι
κοινοτικής σημασίας, οι οποίοι θα πρέπει και αυτοί να χαρακτηριστούν ως ΕΖΔ, ενώ Φορείς
Διαχείρισης έχουν δημιουργηθεί για είκοσι οκτώ (28) προστατευόμενες περιοχές (άρθρο 9
§ 6 Ν. 3937/2011).
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Το Δίκτυο NATURA 2000 στην Κρήτη καλύπτει περίπου το 30% της έκτασης του νησιού και
περιλαμβάνει 53 περιοχές (25 περιοχές χαρακτηρισμένες ως ΖΕΠ, 27 ως ΤΚΣ – ΕΖΔ και 1
κοινή περιοχή, χαρακτηρισμένη ταυτόχρονα ως ΖΕΠ και ως ΤΚΣ – ΕΖΔ). Παρά τη μεγάλη
έκταση του Δικτύου NATURA 2000 στην Κρήτη, υπάρχει μόνο ένας ΦΔΠΠ, ο Φορέας
Διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς (Εθνικό Πάρκο Δρυμός Σαμαριάς και Λευκών.
Ορέων).
Στους χάρτες που ακολουθούν, παρουσιάζονται συνοπτικά οι τόποι που ανήκουν χωρικά
στην Π.Ε. Χανίων και Π.Ε. Ρεθύμνου. Όπως είναι εμφανές, οι Ειδικές Ζώνες Διατήρησης
(Ε.Ζ.Δ.) και οι Ζώνες Ειδικής Προστασίας (Ζ.Ε.Π.) δεν αποτελούν πάντα διακριτές χωρικές
ενότητες αλλά σε κάποιο βαθμό μπορεί να υφίστανται χωρικές αλληλεπικαλύψεις (βλ.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Χάρτης 1. Ειδικές Ζώνες Διατήρησης και Ζώνες Ειδικής Προστασίας στα όρια
της Π.Ε. Ρεθύμνου & Πίνακας 2. ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ NATURA 2000 ΣΤΙΣ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ –
ΡΕΘΥΜΝΟΥ).
Τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους
Το Τοπίο Ιδιαιτέρου Φυσικού Κάλλους (ΤΙΦΚ) είναι ένας τόπος που διακρίνεται για την
αισθητική του αξία και παραμένει σε αξιόλογο βαθμό φυσικός, αν και συχνά είναι
δομημένος. Το μέγεθός του έχει οριστεί με ανθρώπινα μέτρα και δεν υπερβαίνει τη
δυνατότητα πεζοπορίας μιας μέρας, εκτός ειδικών εξαιρέσεων. Συχνά τα ΤΙΦΚ
περιλαμβάνουν παραδοσιακούς οικισμούς, αρχαιολογικούς ή ιστορικούς χώρους.
Τα κριτήρια επιλογής και αξιολόγησης των ΤΙΦΚ συνδέονται με φυσικά και οικολογικά
χαρακτηριστικά, όπως το ανάγλυφο, η βλάστηση και η χλωρίδα, η παρουσία πανίδας, τα
νερά, οι μετεωρολογικές συνθήκες, η
πανοραμική θέα και με ανθρωπογενή
χαρακτηριστικά, όπως η ύπαρξη μνημείων, η
ιστορική
αναφορά,
ο
παραδοσιακός
χαρακτήρας, οι χρήσεις γης. Οι δυνατότητες Πηγή: www.incrediblecrete.gr
χρήσης του ΤΙΦΚ για αναψυχή και
εκπαίδευση, η ύπαρξη μονοπατιών κλπ. επηρεάζουν θετικά την επιλογή.
Κριτήρια μπορούν επίσης ν' αποτελέσουν στοιχεία όπως η διαχρονικότητα, η αίσθηση
φυγής ή απομόνωσης, η δημιουργία συναισθημάτων, η επαφή με την φύση, η δυνατότητα
κατανόησης φυσικών διεργασιών κλπ.
Μεγάλο μέρος των ΤΙΦΚ απειλούνται με υποβάθμιση, εξ αιτίας έντονων ανθρωπογενών
πιέσεων, όπως η αυθαίρετη ή ακαλαίσθητη δόμηση, η διάνοιξη δρόμων, ο ανεξέλεγκτος
τουρισμός και πολλές άλλες καταστροφικές δραστηριότητες που υποβαθμίζουν τη φύση.
Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της Κρήτης, η οποία διαθέτει μεγάλο αριθμό ΤΙΦΚ, αλλά
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πάνω από τα μισά έχουν ανεπανόρθωτα υποβαθμιστεί τα τελευταία χρόνια, κυρίως λόγω
αλόγιστης δόμησης.
Στην περιοχή παρέμβασης εντοπίζονται 40 περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί ως Τ.ΦΙ.Κ.
όπως φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί:
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Πίνακας 2. Τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους στην περιοχή παρέμβασης
Κωδικός
περιοχής

Κατηγορία

1

AT6020001

2
3

Α/Α

Ονομασία

Έκταση

ΤΙΦΚ

Μονή Πρέβελης και Κουρταλιώτικο φαράγγι

1.112,47

AT6010054

ΤΙΦΚ

Φαράγγι Κοτσυφού

908,07

AT6011006

ΤΙΦΚ

Φαράγγι Πετρέ

134,10

Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Αριθμ. Περιοχών: 3

ΣΥΝΟΛΟ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ

2.154,64

Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ
1

AT6020014

ΤΙΦΚ

Άγιος Παύλος

2

AT6010036

ΤΙΦΚ

Άπτερα

273,20
287

3

AT6011061

ΤΙΦΚ

Άσπρο

199,23

4

AT6011060

ΤΙΦΚ

Γαβαλοχώρι

93,07

5

AT6010024

ΤΙΦΚ

Γλυκά Νερά (Χώρα Σφακίων)

129,56

6

AT6011069

ΤΙΦΚ

Δίκτυννα

135,48

7

AT6011063

ΤΙΦΚ

Δουλιανά (Νταϊλιανά)

337,83

8

AT6020019

ΤΙΦΚ

Έλυρος

800,44

9

AT6010096

ΤΙΦΚ

Θέρισο

679,62

10

AT6010025

ΤΙΦΚ

Ιμπριώτικο Φαράγγι

523,01

11

AT6011007

ΤΙΦΚ

Λευκά Όρη (Ζώνη 2000 μ.)

12

AT6020003

ΤΙΦΚ

Λίμνη Κουρνά

193,74

13

AT6011065

ΤΙΦΚ

Λισσός

85,93

14

AT6010023

ΤΙΦΚ

Λουτρό

601,69

15

AT6010045

ΤΙΦΚ

Μεσκλά

448,01

16

AT6010041

ΤΙΦΚ

Μονή Γκουβερνέτου ή Καθολικό

3.235,88

17

AT6020012

ΤΙΦΚ

Μπάλος (Γραμβούσα)

2.898,84

18

AT6020011

ΤΙΦΚ

Νήσοι Άγρια και Ήμερη Γραμβούσα

151,31

19

AT6020009

ΤΙΦΚ

Νήσος Γαυδοπούλα

176,94

20

AT6011003

ΤΙΦΚ

Νήσος Γαύδος (Βόρεια ακτή)

582,67

21

AT6011004

ΤΙΦΚ

Νήσος Γαύδος (Τρυπητή)

252,55

22

AT6011066

ΤΙΦΚ

Νήσος Ελαφόνησος (Λαφονήσι) Κρήτης

75,23

23

AT6010033

ΤΙΦΚ

Πολυρρήνια

449,97

24

AT6011009

ΤΙΦΚ

Ρόκκα Χανίων

385,24

25

AT6011064

ΤΙΦΚ

Σούγια

102,31

26

AT6020018

ΤΙΦΚ

Υρτάκινα

157,17

27

AT6010022

ΤΙΦΚ

Φαράγγι Σαμαριάς και Τάρρα

28

AT6020017

ΤΙΦΚ

Φρέ

3.083,40

1.210,45
993,47

Αριθμός Περιοχών: 28

ΣΥΝΟΛΟ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ

18.543,24

Συνολικός Αριθμός
Περιοχών: 31

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ

20.697,88
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Καταφύγια Άγριας Ζωής (ΚΑΖ)
Σύμφωνα με τον Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ Α΄60) «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες
διατάξεις», ως περιοχές προστασίας οικοτόπων και ειδών (Habitat / species management
areas) χαρακτηρίζονται εκτάσεις χερσαίες, υγροτοπικές ή θαλάσσιες που υπόκεινται σε
διαχείριση για τη διασφάλιση ικανοποιητικής κατάστασης διατήρησης των προστατευτέων
οικοτόπων και ειδών. Διακρίνονται σε:
 Ειδικές Ζώνες Διατήρησης (Special Areas of Conservation),
 Ζώνες Ειδικής Προστασίας (Special Protection Areas) και
 Καταφύγια Άγριας Ζωής (Wildlife refuges).
Ως καταφύγια άγριας ζωής (Κ.Α.Ζ.) χαρακτηρίζονται φυσικές περιοχές (χερσαίες,
υγροτοπικές ή θαλάσσιες), που έχουν ιδιαίτερη σημασία ως σημαντικοί τόποι ανάπτυξης
της άγριας χλωρίδας ή ως βιότοποι αναπαραγωγής, διατροφής, διαχείμασης ειδών της
άγριας πανίδας, ή ως περιοχές αναπαραγωγής ψαριών και συγκέντρωσης γόνου, ή, τέλος,
ως σημαντικοί θαλάσσιοι οικότοποι. Ως καταφύγια άγριας ζωής μπορούν να
χαρακτηρίζονται και οι οικολογικοί διάδρομοι μεταξύ άλλων κατηγοριών προστατευόμενων
περιοχών (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Χάρτης 2. Θέσεις και Όρια Καταφυγίων Άγριας Ζωής στα όρια
των Π.Ε. Χανίων και Ρεθύμνου & Χάρτης 3. Ειδικές Ζώνες Διατήρησης και Ζώνες Ειδικής
Προστασίας στα όρια της Π.Ε. Χανίων).
Στην περιοχή παρέμβασης εντοπίζονται τα κάτωθι Καταφύγια Άγριας Ζωής:
Πίνακας 3. Καταφύγια Άγριας Ζωής στις Π.Ε. Χανίων – Ρεθύμνου
Α/Α

Κωδικός
περιοχής

Κατηγορία

Ονομασία

Έκταση (ha)

Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ
1

Κ900

ΚΑΖ

Αγίου Δικαίου - Βιτσινιάς και Ελαφονήσου

2

Κ734

ΚΑΖ

Λευκά Όρη Ανατολικού Σελίνου και Σφακίων

7.585,24

3

Κ891

ΚΑΖ

Στύλου - Κατωχωρίου

918,872

4

Κ899

ΚΑΖ

Βόρειο Τμήμα Χερσονήσου Ροδοπού

2.333,64

ΚΑΖ

Σταυρός - Χορδάκι

1.282,34
1.325,47

5

Κ898

6

Κ896

ΚΑΖ

Λίμνη Κουρνά

7

K897

KAZ

Περισυνάκη - Αγριοκεφάλα - Μανίκα

Αριθμ. Περιοχών: 7

ΣΥΝΟΛΟ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ

1.977

2.798,67
18.221 ha

Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ
1

Κ763

ΚΑΖ

Κουρούπα

1.636,48

2

Κ761

ΚΑΖ

Πρέβελη

369,048

Αριθμός Περιοχών: 2

ΣΥΝΟΛΟ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ

2.005,53 ha

Συνολικός Αριθμός
Περιοχών: 9

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ

20.226,53 ha
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Μικροί Νησιωτικοί Υγρότοποι
Σύμφωνα με το Π.Δ. «Έγκριση καταλόγου μικρών νησιωτικών υγροτόπων και καθορισμός
όρων και περιορισμών για την προστασία και ανάδειξη των μικρών παράκτιων υγροτόπων
που περιλαμβάνονται σε αυτόν» (ΦΕΚ ΑΑΠ 29/19.06.2012), εγκρίθηκε ο Κατάλογος Μικρών
Νησιωτικών Υγροτόπων που θεωρήθηκε µε την 160856/1511/14.6.2011 απόφαση του
Γενικού Διευθυντή Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
κλιματικής Αλλαγής. Εντός των ορίων των µικρών νησιωτικών υγροτόπων, επιτρέπονται
δραστηριότητες που στοχεύουν:
(α) Στη διατήρηση και ανάδειξη των υγροτοπικών εκτάσεων και των λειτουργιών τους και
στην αειφορική διαχείριση των φυσικών πόρων τους.
(β) Στη δηµιουργία ελαφρών υποδοµών για την προστασία και τη διατήρηση των
υγροτόπων, καθώς και την πρόσβαση σε αυτούς, όπου απαιτείται
(γ) Στην επιστηµονική έρευνα στους αντίστοιχους τοµείς.
(δ) Στην ενηµέρωση των επισκεπτών.
(βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Χάρτης 4. Μικροί Νησιωτικοί Υγρότοποι Π.Ε. Χανίων & Χάρτης 5. Μικροί
Νησιωτικοί Υγρότοποι Π.Ε. Ρεθύμνου).

ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ
Στην περιοχή παρέμβασης και σύμφωνα με τα στοιχεία που προκύπτουν από το
πανευρωπαϊκό πρόγραμμα Corine Land Cover για το έτος 2012, το μεγαλύτερο ποσοστό
χρήσης γης στην περιοχή παρέμβασης καλύπτεται από σκληρόφυλλη βλάστηση, ενώ
ακολουθούν τα φυσικά λιβάδια, οι ελαιώνες, η αγροτικές γαίες και εν συνεχεία τα δάση
κωνοφόρων (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Διάγραμμα 1. Κατηγοριοποίηση Χρήσεων Γης στην Π.Ε.
Χανίων Corine Land Cover έτος 2012).

ΥΠΑΡΚΤΕΣ ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΠΙΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Οι κύριες περιβαλλοντικές πιέσεις που εντοπίζονται στην περιοχή παρέμβασης οφείλονται
κύρια σε ανθρωπογενείς δραστηριότητες και περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:
Στερεά Απόβλητα: Η διαχείριση των απορριμμάτων στην περιοχή παρέμβασης ακολουθεί
συγκεκριμένο σχεδιασμό και διαχείριση. Σε ορισμένες περιοχές, για παράδειγμα υπάρχουν
πράσινοι κάδοι για την αποκομιδή των σύμμεικτων ΑΣΑ (Αστικών Στερεών Αποβλήτων),
μπλε για τα ανακυκλώσιμα απόβλητα και ξεχωριστή κάδοι για τη συλλογή γυαλιού. Μετά
την αποκομιδή των πράσινων κάδων, τα σύμμεικτα ΑΣΑ οδηγούνται στο ΕΜΑΚ. Μερικές
ποσότητες πηγαίνουν στη μονάδα επεξεργασίας, και κάποιες απευθείας στο ΧΥΤΥ. Τα
ανακυκλώσιμα υλικά συλλέγονται ξεχωριστά και οδηγούνται στη μονάδα διαλογής στο
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ΕΜΑΚ. Επίσης ξεχωριστά συλλέγονται τα κλαδέματα (πράσινα απόβλητα) και τα ογκώδη.
Ένα από τα πλέον σημαντικά έργα στην Ελλάδα, και το μοναδικό έργο ολοκληρωμένης
διαχείρισης απορριμμάτων στην Κρήτη αποτελούν το Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης
και Κομποστοποίησης (Ε.Μ.Α.Κ.) και ο Χώρος Υγειονομικής Ταφής (Χ.Υ.Τ.), την διαχείριση
του οποίου έχει αναλάβει η Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Ο Χώρος Υγειονομικής Ταφής βρίσκεται, με την
συνολική εγκατάσταση του ΕΜΑΚ στην περιοχή Κορακιά στο Ακρωτήρι Χανίων και
εξυπηρετεί συνολικό πληθυσμό 138.280 κατοίκων. Εντούτοις εξακολουθούν να υφίστανται
χώροι ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων, με μεγάλα φορτία κατά την θερινή και
τουριστική περίοδο, οι οποίοι προκαλούν σημαντικές επιπτώσεις στην περιοχή
παρέμβασης.
Υγρά Απόβλητα: Η πλειοψηφία των Δήμων της περιοχής παρέμβασης καλύπτεται από
αποχετευτικό δίκτυο και η διαχείριση των αστικών λυμάτων βρίσκεται σε ικανοποιητικά
επίπεδα σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 5673/400/1997 (Φ.Ε.Κ. 192Β/14-3-1997) με
τίτλο ''Μέτρα και Όροι για την επεξεργασία των Αστικών Λυμάτων''. Εξαίρεση αποτελεί η
λειτουργία των ελαιουργείων καθώς δεν εφαρμόζεται σωστά η διαχείριση των αποβλήτων
τους προκαλώντας επιβάρυνση στο έδαφος και στους υδάτινους αποδέκτες (άστοχη
χωροθέτηση, σχεδιασμός, κατασκευή και συντήρηση εξατμισοδεξαμενών κατσίγαρου
ελαιοτριβείων).
Ερημοποίηση9: Πρόκειται για υποβάθμιση της γης, στις ξηρές, ημι-ξηρες και ύφυγρές
περιοχές, ως αποτέλεσμα διάφορων παραγόντων, συμπεριλαμβανομένων της κλιματικής
αλλαγής και των ανθρώπινων δραστηριοτήτων. Το σύνολο της περιοχής παρέμβασης
εμπίπτει στις περιοχές μέτριου και υψηλού κινδύνου ερημοποίησης. Οι κύριες
ανθρωπογενείς αιτίες είναι η υπερβόσκηση, η εκχέρσωση ή η εντατική καλλιέργεια
επικλινών εδαφών, η έντονη τουριστική αξιοποίηση που επιβαρύνει το φυσικό
περιβάλλον, οι πυρκαγιές που προκαλούνται συχνά από αμέλεια, η κλιματική αλλαγή εν
γένει, οι αλλαγές στις παραδοσιακές χρήσεις γης κ.λπ.
Γεωργικές εκμεταλλεύσεις: Οι επιπτώσεις στο περιβάλλον από την άσκηση της γεωργικής
δραστηριότητας προέρχονται κυρίως από τα φαινόμενα της υπερβολικής χρήσης
φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων, αλλά και από την θερμοκηπιακή (εντατική) καλλιέργεια
που επιβαρύνουν τα υδατικά και εδαφικά συστήματα της περιοχής.
Κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις: Οι κτηνοτροφικές μονάδες της περιοχής παρέμβασης είναι
κατά κανόνα χαμηλής έντασης κεφαλαίου και περιορισμένης αποδοτικότητας, που

9

Η ερημοποίηση είναι η διαδικασία σύμφωνα με την οποία η παραγωγική γη υποβαθμίζεται και σταδιακά
μετατρέπεται σε αφιλόξενη για την αναπτυσσόμενη βλάστηση, δημιουργώντας έτσι κηλίδες απογυμνωμένων
περιοχών με την εμφάνιση του μητρικού πετρώματος στην επιφάνεια.
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επιπλέον δεν πληρούν τις απαραίτητες προδιαγραφές έτσι ώστε να προλαμβάνουν τη
ρύπανση.
Μεταποιητικές δραστηριότητες: Ο τομέας της μεταποίησης χαρακτηρίζεται από το μικρό
μέγεθος των μονάδων, που κατά συνέπεια δεν προκαλούν σημαντικές περιβαλλοντικές
επιπτώσεις. Εξαίρεση αποτελεί η λειτουργία των ελαιουργείων καθώς δεν εφαρμόζεται
σωστά η διαχείριση των αποβλήτων τους προκαλώντας επιβάρυνση στο έδαφος και στους
υδάτινους αποδέκτες (άστοχη χωροθέτηση, σχεδιασμός, κατασκευή και συντήρηση
εξατμισοδεξαμενών κατσίγαρου ελαιοτριβείων) (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Χάρτης 6. Εθνική
Κατάταξη Περιοχών σύμφωνα με την επικινδυνότητα ερημοποίησης).
Τουριστικές δραστηριότητες: Στα κύρια τουριστικά θέρετρα (Περιοχή βόρειου Άξονα Π.Ε.
Χανίων και Ρεθύμνου) ασκούνται σημαντικές περιβαλλοντικές πιέσεις. Στις λοιπές περιοχές,
όπου ασκείται ήπια τουριστική δραστηριότητα δεν εντοπίζονται σημαντικές επιπτώσεις στο
περιβάλλον με εξαίρεση αστοχίες πολεοδομικής και αρχιτεκτονικής φύσης καθώς και
επιπτώσεις που προκαλούνται στο περιβάλλον λόγω έλλειψης απαραίτητων υποδομών στις
ευρύτερες περιοχές όπου εντοπίζονται οι τουριστικές δραστηριότητες (π.χ. βιολογικοί
καθαρισμοί στην νότια ζώνη)
Συνοψίζοντας, το φυσικό περιβάλλον αποτελεί αδιαμφισβήτητα το βασικό συγκριτικό
πλεονέκτημα της περιοχής παρέμβασης. Ολόκληρη η περιοχή χαρακτηρίζεται από πλήθος
τόπων που φέρουν μοναδικούς φυσικούς πόρους, με μεγάλο βαθμό ενδημισμού,
μοναδικότητα και σπανιότητα καθώς και περιοχών υψηλή οικολογική και αισθητική αξία.
Η υφιστάμενη κατάσταση του περιβάλλοντος θεωρείται ότι βρίσκεται σε γενικές γραμμές
σε καλή κατάσταση. Πιέσεις εντοπίζονται στη διεύρυνση της διαχείρισης των στερεών
αποβλήτων, λυμάτων, υδάτινων πόρων, βιομηχανικών εκπομπών και δομημένου
περιβάλλοντος.
Για τη διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών έχει συσταθεί ένας Φορέας Διαχείρισης
(ν. 3044/2002), ο Φορέας Διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς (Λευκών Ορέων) που
έχει αναλάβει τη διαχείριση της περιοχής Natura 2000 με κωδικό GR4340008 «Λευκά όρη
και Παράκτια Ζώνη».
2.2.2 Πολιτιστικό Περιβάλλον
Η περιοχή παρέμβασης όπως και ολόκληρη η Κρήτη, έχει διατρέξει όλες τις διαφορετικές
ιστορικές και πολιτισμικές περιόδους, από τη προϊστορία μέχρι την τουρκοκρατία και φέρει
μέχρι και σήμερα το αποτύπωμα των ιστορικών γεγονότων και των διαφορετικών
πολιτισμών, που προίκισαν ολόκληρη την Κρήτη με ένα μοναδικό πολιτισμικό κεφάλαιο.
Ενετικά κάστρα, μινωικές πόλεις, βυζαντινοί ναοί, θολωτοί τάφοι, μοναστήρια, δεκάδες
ιστορικά μνημεία και αρχαιολογικοί χώροι και μια τεράστια ζωντανή παράδοση και
δημιουργία που συνδυάζει τις τέχνες, τον χορό, τη μουσική, τη διατροφή και τη φύση,
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αναδεικνύουν τον τεράστιο πολιτιστικό και ιστορικό πλούτο της περιοχής (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Πίνακας 1. Μνημεία στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων).
Ιστορικοί – πολιτιστικοί πόροι
Αρχαιολογικοί χώροι – Ιστορικά μνημεία10:
Στο βορειοδυτικό τμήμα της ΠΠ (Δήμος Κισσάμου), βρίσκεται το Κάστρο της Γραμβούσας –
σημαντικό οχυρό τις περιόδους της ενετοκρατίας και της τουρκοκρατίας, η αρχαία πόλη
Φαλάσαρνα -ένα από τα σημαντικότερα λιμάνια της μινωικής Κρήτης και η αρχαία πόλη
Πολυρρηνία που χρονολογείται από την
Πηγή: www.incrediblecrete.gr
προϊστορική περίοδο. Στο κέντρο της ΠΠ
(Δήμοι Πλατανιά, Χανίων, Αποκόρωνα),
συναντάμε τον Θολωτό τάφο του Μάλεμε
στο ύψωμα Καυκάλα, τη Μινωική Έπαυλη
στο χωριό Νεροκούρος, τη σπουδαία μινωική
πόλη Απτέρα και το ενετικό της Φρούριό,
λίγο έξω από τη Σούδα, τον Θολωτό τάφο δίπλα στον μινωικό οικισμό Αζοϊρές, στο χωριό
Στύλος Αποκορώνου, τον πρωτομινωικό τάφο στην κοιλάδα των Νέων Ρουμάτων και το
Φρούριο Ιτζεδίν, τουρκικό φρούριο στο ύψωμα Καλάμι.
Νότια, δίπλα στα Τεμένια Σελίνου, βρίσκεται η αρχαία πόλη της Υρτακίνας που μαζί με την
Έλυρο, τη Λισό, την Ποικιλασσό και τη Τάρρα (Δήμοι Καντάνου-Σελίνου και Σφακίων),
συγκροτούσαν κατά την αρχαϊκή περίοδο την Ομοσπονδία των Ορείων, ενώ λίγο πιο πέρα,
στο νότιο τμήματα του Δήμου Σφακίων, δεσπόζει δίπλα στον ομώνυμο οικισμό το φρούριο
του Φραγκοκάστελλου, σημαντικού οχυρωματικού έργου της εποχής του. Τέλος, στο
βορειοανατολικό τμήμα της ΠΠ (ΔΕ Νικηφόρου Φωκά, Λαππαίων), συναντάμε δύο
σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους της μινωικής και της ρωμαϊκής περιόδου: ο πρώτος,
είναι ένας σημαντικός θολωτός τάφος της υστερομινωικής περιόδου, που βρίσκεται λίγο
έξω από το χωριό Φυλακή, ενώ πιο νότια δίπλα από τη σημερινή Αργυρούπολη, βρισκόταν
μια από τις σημαντικότερες αρχαίες πόλεις της δυτικής Κρήτης, η αρχαία Λάππα, η οποία
περιλαμβάνει ένα ρωμαϊκό νεκροταφείο στη θέση ‘’Πέντε παρθένες’’.
Άλλα ιστορικά μνημεία της ΠΠ, είναι το εξατάξιο παλαιό Δημοτικό Σχολείο Γαβαλοχωρίου
(ΔΕ Βάμου) που κτίστηκε το 1910 από τα χέρια των ίδιων των κατοίκων του χωριού, η
ελληνική Καμάρα στις Βρύσες Αποκορώνου (ΔΕ Κρυονερίδας) και το βυζαντινό φρούριο
στον λόφο Καστέλι Βαρυπέτρου.

10
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Μουσεία11:
Στην ΠΠ, βρίσκονται μια σειρά από μουσεία (αρχαιολογικά, πολιτιστικά κ.α.) που δεν
περιορίζονται στην πόλη των Χανίων αλλά εκτείνονται σε άλλα τμήματα των ΠΕ Χανίων και
Ρεθύμνου.
Στα δυτικά της ΠΕ Χανίων λοιπόν, θα βρούμε τέσσερα μουσεία με ιδιαίτερο ενδιαφέρον: το
Αρχαιολογικό μουσείο Κισσάμου (ΔΕ Κισσάμου) που ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2006,
στεγάζεται στο ενετοτουρκικό μνημείο γνωστό ως ‘’Διοικητήριο’’ και φιλοξενεί εκθέματα
της προϊστορικής εποχής και των παλαιοχριστιανικών χρόνων. Το Βυζαντινό και
Λαογραφικό Μουσείο Σπηλιάς που περιλαμβάνει μεγάλη συλλογή εικόνων βυζαντινής
κρητικής τέχνης και λαϊκών εικόνων. Το Μουσείο Αναγνώστη Σκαλίδη στα Περβόλια
Κισάμου, αφιερωμένο στον οπλαρχηγό Σκαλίδη και στεγασμένο στο αρχηγείο του. Το
Μουσείο Θαλάσσιου Πλούτου και Αλιευτικής Παράδοσης (ΔΕ Κολυμβαρίου), το οποίο
άνοιξε τις πόρτες του το 2005 με τη στήριξη
του επιχειρησιακού προγράμματος Pesca και
στεγάζεται σε σύγχρονο κτίριο στο
παραθαλάσσιο χωριό Κολυμβάρι. Η συλλογή
του περιλαμβάνει, αλιευτικά σκάφη, αρχαίες
άγκυρες, καμάκια, πυροφάνια και άλλα
εργαλεία των ψαράδων καθώς και μια
Πηγή: www.incrediblecrete.gr
πλούσια συλλογή από ψάρια, κογχύλια,
κοράλλια, σφουγγάρια, εχινόδερμα και άλλους θαλάσσιους οργανισμούς. Ακόμα, στην
περιοχή του Αποκόρωνα, θα βρούμε το Ιστορικό Λαογραφικό Μουσείο Γαβαλοχωρίου (ΔΕ
Βάμου) που εγκαινιάστηκε το 1993 και στεγάζεται σε κτίσμα που αποτελεί χαρακτηριστικό
δείγμα τοπικής παραδοσιακής αρχιτεκτονικής. Το μουσείο περιλαμβάνει 7 διαφορετικές
θεματικές αίθουσες και φιλοξενεί συλλογή όπλων από τους αγώνες των Κρητικών ενάντια
στον κατακτητή, ζωγραφικούς πίνακες, ιστορικές λιθογραφίες και νομίσματα από
διαφορετικές ιστορικές περιόδους. Άλλο ένα σημαντικό πολιτιστικό σημείο είναι το
Μουσείο Εθνικής Αντίστασης στη Θέρισο (ΔΕ Θερίσου), που εγκαινιάστηκε το 2003 και
κειμήλια αγωνιστών της εθνικής αντίστασης, πολεμικά αντικείμενα, χάρτες μαχών και
πλούσιο αντιστασιακό υλικό.
Άλλα μουσεία που θα βρούμε στον παρόν τμήμα της ΠΠ, είναι το Μουσείο Τυπογραφίας
Χανιώτικων Νέων στο Βιοτεχνικό Πάρκο Σούδας (ΔΕ Χανίων), το Μουσείο Σχολικής Ζωής
που στεγάζεται στο Παλαιό Δημοτικό Σχολείο Νεροκούρου (ΔΕ Ελευθερίου Βενιζέλου) και
το Μουσείο ‘’Ακρίτες της Ευρώπης’’ στη Παλαιοχώρα (ΔΕ Πελεκάνου). Τέλος, μικρά
εκκλησιαστικά μουσεία λειτουργούν στη Μονή Αγίας Τριάδας Τζαγκαρόλων (ΔΕ
11
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Ακρωτηρίου), στην Ιερά Μονή Χρυσοπηγής ( και στις ενορίες Ευαγγελισμού της Θεοτόκου
Καστελλίου, Αγίου Σπυρίδωνος Καστελλίου Κισάμου, Καλυβιανής Κισάμου, Ιεράς Μονής
Χρυσοσκαλιτίσσης, Ιεράς Μονής Γωνιάς Κολυμβαρίου, Ιεράς Μονής Παρθενώνος
Καστελλίου Κισάμου στην επικράτεια του Δήμου Κισσάμου12.
Στο ανατολικό κομμάτι της ΠΠ, θα συναντάμε εξίσου ενδιαφέροντα μουσεία και συλλογές,
όπως τα δύο μουσεία του χωριού Ρούστικα (ΔΕ Νικηφόρου Φωκά), το ΠνευματικόΠολιτιστικό Κέντρο Ανέστης και Μανώλης Αναγνωστάκης αφιερωμένο στον γνωστό ποιητή
και το Μουσείο Ελληνικών και Παραδοσιακών Ενδυμασιών, το Μουσείο της Μονής
Πρέβελης και το Παπαγεωργουλάκειο Λαογραφικό Μουσείο στο χωριό Ασώματος (ΔΕ
Φοίνικας).
Εκκλησίες και Μονές13:
Στην ΠΠ συναντάμε πλήθος θρησκευτικών μνημείων της βυζαντινής περιόδου και της
ενετοκρατίας, ναούς και μονές, κάποιες από τις οποίες κατοικούνται σήμερα από μοναχούς
και είναι επισκέψιμες. Ενδεικτικά, στο βόρειο τμήμα της ΠΕ Ρεθύμνου (Ιερά Μητρόπολη
Ρεθύμνης και Μυλοποτάμου), βρίσκουμε τους ναούς του Αγίου Νικολάου και της Αγίας
Κυριακής στην Αργυρούπολη (ΔΕ Λαππαίων), την Ιερά Μονή του Προφήτη Ηλία στα
Ρούστικα (ΔΕ Νικηφόρου Φωκά). Στο νότιο κομμάτι (Ιερά Μητρόπολη Λάμπης, Συβρίτου και
Σφακίων) συναντάμε την Ιερά Μονή Πρέβελη ή Μονή του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου (ΔΕ
Φοίνικα) και τον Άγιο Γεώργιο στους Κομητάδες (ΤΚ Χώρας Σφακίων).
Στο δυτικό και βόρειο τμήμα της ΠΕ Χανίων, συναντάμε μεταξύ άλλων, την Ιερά Μονή
Αγίου Ιωάννη του Ελεήμονα στον Παζινό, την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδας και Τσαγκαρόλων
στη θέση Τζομπόμυλος, την Ιερά Μονή Γουβερνέτου στο οροπέδιο της οροσειράς του
Σταυρού (ΔΕ Ακρωτηρίου), την Ιερά Μονή Ζωοδόχου Πηγής (Χρυσοπηγή) λίγο έξω από τα
Χανιά (ΔΕ Ελευθερίου Βενιζέλου), τον ναό του Αγίου Νέστορα στο Κατωχώρι (ΔΕ
Κεραμείων) και τον Βυζαντινό Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Αγιά (ΔΕ Θερίσου).
Τέλος, στο ανατολικό κομμάτι της ΠΠ, θα βρούμε την Ιερά Μονή Γωνιάς, τον
παλαιοχριστιανικό ναό του Μιχαήλ-Αρχαγγέλου στη Κάτω Επισκοπή (ΔΕ Κισσάμου), τον ναό
του Σωτήρα Χριστού στα Λαζοπουλιανά Τεμενίων, τη παλαιοχριστιανική Βασιλική στον ναό
του Αγίου Παντελεήμονα στη Σούγια, η Ιερά Μονή Χρυσοσκαλίτισσας (ΔΕ ΚαντάνουΣελίνου) και τα ερείπια του δίκλιτου ναού αφιερωμένου στον Άγιο Ιωάννη τον Ξένο και τον
Ευστάθιο στον Πλάτανο της ΔΕ Κισσάμου.

12
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Αγροτικά Μνημεία14
Όπως μαθαίνουμε, οι κάτοικοι της Δυτικής Κρήτης, προκειμένου να εκμεταλλευτούν τις
συχνές βροχοπτώσεις στο δυτικό τμήμα του νησιού, έχτιζαν νερόμυλους, στους οποίους
άλεθαν τα σιτηρά. Για τον λόγο αυτό, η ΠΠ διαθέτει πλήθος τέτοιων νερόμυλων, σε
αντίθεση με την Ανατολική Κρήτη, όπου λόγω λειψυδρίας, οι άνθρωποι στράφηκαν προς
τον αέρα και κατά συνέπεια στους ανεμόμυλους. Στις μαδάρες των Λευκών Όρεων,
συναντάμε επίσης πλήθος πέτρινων κτισμάτων (μητάτων) όπου λειτουργούσαν τόσο ως
παραγωγικές μονάδες (μαντριά, τυροκομεία) όσο και ως χώροι προσωρινής διαμονής για
τους κτηνοτρόφους.
Παραδοσιακοί Οικισμοί και Διατηρητέα Κτίσματα
Η ΠΠ, διαθέτει συνολικά 22 παραδοσιακούς οικισμούς (8 στην ΠΕ Χανίων και 14 στην ΠΕ
Ρεθύμνου), που εκτείνονται σε 6 ΔΕ (Μουσούρων, Γεωργιούπολης, Σφακίων, Λαππαίων,
Νικηφόρου Φωκά, Φοίνικα). Πέραν των παραδοσιακών οικισμών στην περιοχή υπάρχουν
και ιστορικοί οικισμοί όπως είναι οι Μουρνιές, ο Νεροκούρος (ΔΕ Ελευθερίου Βενιζέλου), η
Κάντανος (ΔΕ Καντάνου), ο Βαφές (ΔΕ Κρυονερίδας), το Μάλεμε (ΔΕ Πλατανιά), ο Βάμος (ΔΕ
Βάμου), η Χώρα Σφακίων, ο Ασκύφου (ΨευδοΔΕ Σφακίων) και η Άπτερα (ΔΕ Σούδας).
Παραδοσιακά Επαγγέλματα
Πολλές από τις χειρωνακτικές τέχνες που έχουν εγκαταλειφθεί στην υπόλοιπη Ελλάδα, στην
Κρήτη παραμένουν ζωντανές παρά τον σαφή περιορισμό τους. Η πλειοψηφία των
παραδοσιακών επαγγελμάτων στη Δυτική Κρήτη συνδέεται άμεσα, όπως και σε όλο το νησί,
με τον γεωργικό τομέα. Παρόλα αυτά, στο πρόσφατο παρελθόν άνθησαν αρκετές τέχνες και
επαγγέλματα όπως αγγειοπλάστες, ξυλουργοί, οργανοποιοί, τσαγκάρηδες, ξυλογλύπτες,
μαρμαροτεχνίτες, μαχαιροποιοί, η τέχνη της καλαθοπλεκτικής, της κανιστροπλεκτικής και η
υφαντική. Ιδιαίτερα η τελευταία γνώρισε μεγάλη άνθηση σε όλη την Κρήτη, με τα Σφακιά
να αποτελούν σημαντικό κέντρο. Σήμερα, στις ορεινές περιοχές της ΠΕ Ρεθύμνου, η
παραδοσιακή υφαντική, η κεντητική και η πλεκτική συνεχίζουν να αποτελούν βασική
μορφή ενασχόλησης των γυναικών στον ελεύθερο χρόνο τους.
Πολιτιστικές Εκδηλώσεις - Δρώμενα15
Η ΠΠ χαρακτηρίζεται από έντονη και πολύμορφη πολιτιστική δραστηριότητα, που διατρέχει
πεδία όπως η μουσική, η διατροφή, τα γράμματα κα., ενώ δεσπόζουσα θέση όπως σε
ολόκληρη την Κρήτη, έχουν τα τοπικά πανηγύρια που ξεκινούν από την άνοιξη. Κάποια
γνωστά ανοιξιάτικα πανηγύρια είναι το πανηγύρι του Αγίου Γεωργίου στον Πλακιά
(Απρίλιος), ο ευαγγελισμός της Θεοτόκου στη Παλαιόχωρα (25 Μαρτίου), η γιορτή του
Αγίου Γεωργίου στην Ασή Γωνιά (23 Απριλίου), το πανηγύρι του Αγίου Δικαίου στο Έλος (6
Μαίου), η γιορτή του Αγίου Ιωάννη στα Σφακιά (8 Μαίου) και της Θυμιανής Παναγιάς στα
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Σφακιά (τελευταία Κυριακή του Μαίου). Το καλοκαίρι, οι τοπικοί εορτασμοί
πολλαπλασιάζονται φτάνοντας αριθμητικά περίπου, όσα και τα χωριά του νησιού. Κάποια
γνωστά πανηγύρια στην ΠΠ είναι η γιορτή του Αγίου Ιωάννη στον Σέμπρωνα (24 Ιουνίου),
του Αγίου Αντωνίου στη Σούγια (1-2 Ιουλίου), το πανηγύρι του Αγίου Κηρύκου στη Λισσό
(15 Ιουλίου), το πανηγύρι της Παναγίας στο Κοξαρέ, Σελιά (Αύγουστος), η κοίμηση της
Θεοτόκου στον Θέρισσο (15 Αυγούστου), η κοίμηση της Θεοτόκου στη Χρισοσκαλίτισσα (15
Αυγούστου), η γιορτή του Αγίου Νικήτα στο Φραγκοκάστελλο (15 Σεπτέμβρη), ο εορτασμός
της Παναγίας στα Μυριοκέφαλα και τα Λευκόγεια (Σεπτέμβρης), η γιορτή του Αγίου Πατέρα
στο Αζωγυρέ (7 Οκτώβρη), η ημέρα του Μιχαήλ Αρχαγγέλου στο (άδειο) χωριό της
Αράδαινας (8 Νοέμβρη), της Αγίας Αικατερίνης στο Κουστογέρακο (15 Νοεμβρίου), το
πανηγύρι του Μιχαήλ Αρχαγγέλου στα Φλώρια (8 Νοεμβρίου).
Άλλες γνωστές εκδηλώσεις της ΠΠ, είναι τα ‘’Κορήσια’’, αθλητικοί αγώνες canoe kayak στη
λίμνη Κουρνά (Μάιος), η Γιορτή σαρδέλας στη Σούδα και τη Νέα Χώρα Χανίων
(Σεπτέμβρης), η Γιορτή Καστάνου στον Πρασέ Κυδωνίας και στο Έλος Κισσάμου (τέλη
Οκτώβρη-αρχές Νοέμβρη), Γιορτή τσικουδιάς στο Λουτράκι Κυδωνίας, στη Κάντανο και
στον Πλατανιά (Νοέμβριος), Γιορτή μελιού στην Αφράτα Κολυμβαρίου (Αύγουστος), γιορτή
ντομάτας στη Κουντούρα, Γιορτή Κερασιού στο Καράνου, Γιορτή κρασιού στις Βούβες,
Γιορτή καλιτσουνιού στην Κάντανο, Γιορτή ανθόνερου στο Φορυνέ.
Τέλος, την άνοιξη και το φθινόπωρο λαμβάνου χώρα δύο από τα
σημαντικότερα παραγωγικά-πολιτιστικά έθιμα της Κρήτης, οι Κουρές
και τα Καζανέματα αντίστοιχα. Οι Κουρές λαμβάνου χώρα τους
τελευταίους μήνες της άνοιξης σε όλες τις ορεινές περιοχές του
νησιού, στα πλαίσια των οποίων κάθε κτηνοτρόφος καλεί φίλους και
συγγενείς να τον βοηθήσουν στην κουρά των προβάτων και μετά
ακολουθεί μουσική και φαγοπότι. Στην ίδια κατεύθυνση, τα
Καζανέματα είναι ο εορτασμός της παραγωγής της ρακής, στα
πλαίσια του οποίου η απόσταξη συνδυάζεται με μουσική, χορό και
κρητικούς μεζέδες.

Πηγή: ΟΤΔ

2.2.3 Δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού
2.2.3.1. Συνολικός πληθυσμός περιοχής
Η Περιοχή Παρέμβασης (ΠΠ) αποτελείται από επτά (7) Δήμους16 (ΠΕ Χανίων) και τρεις (3)
Δημοτικές Ενότητες 17 (ΠΕ Ρεθύμνου) με συνολικό πληθυσμό 117.068 κατοίκων, που
αντιστοιχεί στο 18,7% του πληθυσμού της Περιφέρειας Κρήτης.

16
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Η κατανομή του πληθυσμού στην ΠΠ σε επίπεδο Δήμων, εμφανίζει κάποιες σημαντικές
αποκλίσεις, που αποτυπώνονται χωρικά μεταξύ βορρά από τη μια και ενδοχώρας και νότου
από την άλλη. Συγκεκριμένα, παρατηρούμε μεγάλη πληθυσμιακή συσσώρευση στο βόρειο
κομμάτι της ΠΕ Χανίων (Δήμοι Χανίων, Αποκόρωνα, Κισσάμου και Πλατανιά) που
συγκεντρώνει το 95,2% του πληθυσμού της ΠΕ (και το 81,3% του πληθυσμού της ΠΠ), σε
αντίθεση με τις χαμηλές τιμές των Δήμων της ενδοχώρας και του νοτίου κομματιού της ΠΕ
Χανίων (Δήμοι Καντάνου, Σφακίων και Γαύδου).
Σε επίπεδο ΔΕ, η κατανομή του πληθυσμού στη ΠΠ, εμφανίζει μια πιο ισορροπημένη
εικόνα, με τις μεγαλύτερες αποκλίσεις να παρατηρούνται μεταξύ των ΔΕ του Δήμου Χανίων
και των υπόλοιπων ΔΕ της ΠΠ. Σ΄ ότι αφορά, τις ΔΕ του Δήμου Χανίων, οι τιμές του
πληθυσμού τους κυμαίνονται μεταξύ 8 και 13 χιλιάδων κατοίκων (με εξαίρεση τη ΔΕ
Κεραμίων), ενώ οι υπόλοιπες ΔΕ (συμπεριλαμβανομένων των τριών ΔΕ της ΠΕ Ρεθύμνου)
παρουσιάζουν τιμές μεταξύ χιλίων και 7 χιλιάδων κατοίκων, με εξαίρεση τις ΔΕ Ασή Γωνιάς,
Φρε (Δήμος Αποκόρωνα) και Ιναχωρίου (Δήμος Κισσάμου), που φιλοξενούν λιγότερους από
χίλιους κατοίκους.
Σε επίπεδο Δημοτικών-Τοπικών Κοινοτήτων, οι σημαντικότερες πληθυσμιακά Κοινότητες
για την ΠΠ, είναι εκείνες των Κουνουπιδιανών, Μουρνιών, Νεροκούρου, Βαμβακοπούλου,
Περιβολίων Κυδωνίας, Δαράτσου, Γαλατά, Σούδας (στον Δήμο Χανίων), Καλυβών, Κουρνά
(στον Δήμο Αποκορώνου), Παλαιοχώρας (στον Δήμο Καντάνου-Σελίνου), Κισσάμου (στον
Δήμο Κισσάμου) και Γερανίου, Βουκολιών, Κολυμβαρίου (στον Δήμο Πλατανιά), στην ΠΕ
Χανίων. Σ’ ότι αφορά τώρα τις ΔΕ της ΠΕ Ρεθύμνου που περιλαμβάνονται στην ΠΠ,
σημαντικότερη πληθυσμιακά είναι η Κοινότητα Ατσιποπούλου στη ΔΕ Νικηφόρου Φωκά.
Η πληθυσμιακή πυκνότητα της ΠΠ είναι 44 κάτοικοι ανά τ.χλμ., μέγεθος πολύ χαμηλότερο
από το αντίστοιχο της Περιφέρειας Κρήτης (74,7 κατ/τ.χλμ).
Σε επίπεδο Δήμων, τη μεγαλύτερη πληθυσμιακή πυκνότητα στην ΠΠ συναντάμε στον Δήμο
Χανίων18 με 162 κατ/τ.χλμ. και τη χαμηλότερη στους Δήμους Σφακίων και Γαύδου με 4
κατ/τ.χλμ. Από τις ΔΕ της ΠΠ, πολύ υψηλές τιμές καταγράφουν οι ΔΕ Ελευθερίου Βενιζέλου
(730 κατ/τ.χλμ), Νέας Κυδωνίας (512 κατ/τ.χλμ), Σούδας (383 κατ/τ.χλμ) στον Δήμο Χανίων,
ενώ πολύ πιο κάτω κυμαίνονται οι υπόλοιπες ΔΕ, με τις χαμηλότερες τιμές (λιγότερους από
10 κατ/τ.χλμ) να εμφανίζονται στις ΔΕ Ιναχωρίου στον Δήμο Κισσάμου, Ανατολικού Σελίνου
στον Δήμο Καντάνου-Σελίνου και Κεραμίων στον Δήμο Χανίων.
2.2.3.2. Μεταβολή του πληθυσμού
Σύμφωνα με τα προσωρινά αποτελέσματα της απογραφής του 2011, η Κρήτη παρουσίασε
πληθυσμιακή αύξηση σε ποσοστό 5% (μόνιμος πληθυσμός) σε σχέση με την απογραφή του
18
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200119. Μεταξύ 2001 και 2011 δηλαδή, ο πληθυσμός του νησιού αυξήθηκε κατά 28.697,
φτάνοντας τους 623.065 κατοίκους (μόνιμος πληθυσμός)20, ενώ σε επίπεδο πραγματικού
(de facto) πληθυσμού, σημειώθηκε αύξηση περίπου 14% (81.797 κάτοικοι). Αξιοσημείωτο
δε είναι ότι σε σχέση με την Ελλάδα η Περιφέρεια Κρήτης σημειώνει συνεχή ανοδική
πορεία από το 1981, με ποσοστιαίες μεταβολές υψηλότερες από εκείνες της χώρας (7,55%
και 11,31% για την Κρήτη, 5,33% και 6,86% για το σύνολο της Χώρας)21.
Θετική εικόνα ως προς τη πληθυσμιακή της μεταβολή παρουσιάζει η ΠΠ (11,3%), με
πληθυσμιακή αύξηση τόσο της ΠΕ Χανίων (10,8%)22, όσο και της ΔΕ Νικηφόρου Φωκά
(37,7%) από την ΠΕ Ρεθύμνου23. Σε επίπεδο Δήμων, την υψηλότερη τιμή μεταξύ των Δήμων
που αύξησαν τον πληθυσμό τους το διάστημα 2001-2011 καταγράφει ο Δήμος Γαύδου
(87,6%), που σχεδόν διπλασίασε τον πληθυσμό του (από 81 σε 152 κατοίκους), ενώ
πληθυσμιακή αύξηση παρουσιάζουν και οι Δήμοι Χανίων (29%)24 και Αποκόρωνα (5,7%)˙
όλοι οι υπόλοιποι Δήμοι της ΠΠ, παρουσιάζουν πληθυσμιακή μείωση με τη μεγαλύτερη να
καταγράφεται στους Δήμους Σφακίων (22%) και Καντάνου-Σελίνου (13,8%).
Σε επίπεδο ΔΕ, τις μεγαλύτερες πληθυσμιακές αυξήσεις παρουσιάζουν όλες οι ΔΕ του
Δήμου Χανίων με ποσοστά μεταξύ 23-46%, οι ΔΕ Βάμου (25,6%) και Γεωργιουπόλεως
(13,8%) του Δήμου Αποκορώνου, καθώς και η ΔΕ Νικηφόρου Φωκά (37,7%) από την ΠΕ
Ρεθύμνου. Από την άλλη, οι περισσότερες ΔΕ της ΠΠ παρουσιάζουν μείωση του πληθυσμού
τους, με τα χειρότερα δεδομένα να εντοπίζονται στη ΔΕ Κεραμίων που έχασε σχεδόν τον
μισό πληθυσμό της και στις ΔΕ Ιναχωρίου (22,5%) και Μυθήμνης (19%) του Δήμου
Κισσάμου.
Αξιοσημείωτη είναι η ανισότητα που παρουσιάζεται στο πεδίο του πληθυσμού, μεταξύ
βορείου και νοτίου τμήματος της ΠΠ. Στην πλειοψηφία τους, οι μεγαλύτερες πληθυσμιακές
Κοινότητες του βόρειου κομματιού της ΠΠ (βόρειο τμήμα ΠΕ Χανίων και ΠΕ Ρεθύμνου),
κατάφεραν να αυξήσουν τον πληθυσμό τους. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν οι
Κοινότητες Ατσιποπούλου (ΔΕ Νικηφόρου Φωκά) στη ΠΕ Ρεθύμνου, Αρωνίου,
Κουνουπιδιανών, Μουρνιών, Βαμβακοπούλου, Περιβολίων Κυδωνίας, Δαράτσου, Γαλατά,
Αγ. Μαρίνας, Σούδας, Τσικαλαριών, Καλυβών, Βάμου, Κουρνά, Κισσάμου, Ταυρωνίτου,
Πλατανιά, Κολυμβαρίου και Γεωργιουπόλεως στη ΠΕ Χανίων. Αντίθετα, μείωση
κατέγραψαν οι μεγαλύτερες Κοινότητες του νοτίου κομματιού της ΠΠ, όπως οι Κοινότητες
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αντίστοιχα).
24
Χωρίς τη ΔΚ Χανίων.
20

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ
Σελίδα 41 από 138

Σελλίων και Μύρθιου (ΔΕ Φοίνικα) στην ΠΕ Ρεθύμνου, Παλαιόχωρας, Κανδάνου, Ασκύφου
και Ανωπόλεως στη ΠΕ Χανίων.
Παρατηρούμε λοιπόν μία, συγκέντρωση του πληθυσμού της ΠΠ στα οικιστικά κέντρα του
βορείου κομματιού των ΠΕ Χανίων και Ρεθύμνου. Σε αυτά περιλαμβάνονται (πέρα από τις
πόλεις των Χανίων και του Ρεθύμνου που βρίσκονται εκτός ΠΠ), μεγαλύτερα και μικρότερα
οικιστικά κέντρα (ημιαστικά κατά κύριο λόγο25) που είτε εφάπτονται στα όρια των πόλεων
των Χανίων και του Ρεθύμνου (Σούδα, Κουνουπιδιανά, Μουρνιές, Βαμβακόπουλο,
Περιβόλια, Δαράτσος, Βιολί Χαράκι), είτε βρίσκονται σε πολύ μικρή απόσταση από αυτές
(Κολυμβάρι, Καλύβες, Πλατανιάς, Πιθάρι, Γεράνι, Πρινές) με εξαίρεση τη Κίσσαμο (που
αποτελεί το πιο απομακρυσμένο από την πόλη των Χανίων, πληθυσμιακό κέντρο του
βορείου κομματιού της ΠΠ)˙ η Κίσσαμος δηλαδή αυξάνει τον πληθυσμό της, παρότι έχει
απόσταση άνω των 40 χλμ. από την πόλη των Χανίων.
Η πληθυσμιακή ανισότητα μεταξύ βορρά και νότου, επιβεβαιώνεται και από το γεγονός ότι
όλοι οι παραπάνω οικισμοί, παρουσίασαν κατά τη τελευταία δεκαετία πληθυσμιακή
αύξηση από 5% έως 346%. Πιο συγκεκριμένα από τους παραπάνω οικισμούς, τη
μεγαλύτερη πληθυσμιακή αύξηση (346%) σημειώνει ο οικισμός Βιολί Χαράκι στη ΔΕ
Ατσιπόπουλου, όπου καταφέρνει μέσα σε μία δεκαετία να αυξήσει τους κατοίκους τους
από 624 σε 2.785. Χαμηλότερα ποσοστά αλλά εξίσου σημαντικές πληθυσμιακές αυξήσεις,
παρατηρούμε στους οικισμούς Γαλατάς (48,5%), Πρινές (59,6%), Πιθάρι (61,5%) και
Κουνουπιδιανά (72, 7%).
2.2.3.3. Κατανομή πληθυσμού κατά ομάδες ηλικιών
Στην ΠΕ Χανίων η δημογραφική εικόνα δεν είναι τόσο ικανοποιητική καθώς, με βάση τα
στοιχεία των απογραφών του 2001 και 2011, χαρακτηρίζεται αφενός από μείωση των
ποσοστών του νεανικού πληθυσμού και αφετέρου από αύξηση των ποσοστών των
πληθυσμών μέσης και τρίτης ηλικίας (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πίνακας 4. Ηλικιακή διάρθρωση
στην Περιοχή Παρέμβασης). Αναλυτικότερα, ακολουθώντας την προηγούμενη δεκαετία
(1991 -2001) το ποσοστό των ατόμων ηλικίας κάτω των 14 ετών (παιδική ηλικία και αρχική
εφηβεία) μειώνεται από 16,86% το 2001 σε 16,30% το 2011, αποτελώντας το δεύτερο
χαμηλότερο ποσοστό, σε σύγκριση με τις υπόλοιπες Περιφερειακές Ενότητες στην Κρήτη,
ενώ παράλληλα αυξάνεται το ποσοστό των ατόμων ηλικίας άνω των 65 ετών από 16,43% σε
17,54% το 2011 αποτελώντας το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό σε επίπεδο Κρήτης.
Αντίστοιχα το ποσοστό των ατόμων 15-34 ετών (ύστερη εφηβεία και νέοι ενήλικες) από
30,52% το 2001 μειώνεται σε 25,73% το 2011, ενώ το ποσοστό των ατόμων 35-64 ετών
(μέση ηλικία) από 36,19% το 2001 ανέρχεται σε 40,43% το 2011. Με βάση τα στοιχεία αυτά
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η Περιφερειακή Ενότητα Χανίων παρουσιάζει το δεύτερο χαμηλότερο ποσοστό ατόμων 1534 ετών, ενώ στην περίπτωση των ατόμων μέσης ηλικίας το υψηλότερο σε επίπεδο Κρήτης.
Παράλληλα, στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου, τα ποσοστά των ατόμων ηλικίας κάτω
των 14 ετών και των ατόμων 15-34 ετών μειώνονται από 17,58% και 33,93% το 2001 σε
17,46% και 29,33% το 2011 αντίστοιχα. Ωστόσο και στις δυο περιπτώσεις σε σύγκριση με τις
υπόλοιπες Περιφερειακές Ενότητες στην Κρήτη τα ποσοστά αυτά είναι τα μεγαλύτερα για
το 2011. Ταυτόχρονα, τα ποσοστά των ηλικιακών ομάδων 35-64 ετών και 65 ετών και άνω
από 32,48% και 16,54% αντίστοιχα το 2001 ανέρχονται σε 36,63% και 16,59% το 2011,
παραμένοντας ωστόσο τα χαμηλότερα σε επίπεδο Περιφερειακών Ενοτήτων Κρήτης για το
201126.
Πιο συγκεκριμένα, στην περιοχή παρέμβασης για το 2011, το ποσοστό των ατόμων κάτω
των 17 ετών (παιδική ηλικία και εφηβεία) ανέρχεται στο 20,68% και αυτό των ατόμων 18-34
ετών στο 22,07%27. Παράλληλα, οι ηλικιακές ομάδες των 35-64 ετών και άνω των 65 ετών
αντιστοιχούν στο 39,79% και 17,45% του πληθυσμού της περιοχής παρέμβασης.
Ειδικότερα, αναφορικά με τα ποσοστά των ατόμων έως 35 ετών και των ατόμων άνω των
55 ετών, αυτά αντιστοιχούν στο 42,76% και 28,30% του πληθυσμού αντίστοιχα στην
περιοχή παρέμβασης το 2011. Τα στοιχεία αυτά υποδηλώνουν μια σχετικά ικανοποιητική
εικόνα αναφορικά με την ηλικιακή διάρθρωση του πληθυσμού στην περιοχή παρέμβασης
με την αναλογία: Μόνιμος πληθυσμός < 35 / Μόνιμος πληθυσμός >55 ετών να ανέρχεται
στο 151%.
Ωστόσο, η ανάλυση των στοιχείων αυτών σε επίπεδο ΔΕ και Κοινοτήτων, εμφανίζει τις
ιδιαιτερότητες και διαφορές που παρουσιάζουν τα ποσοστά αυτά σε τοπικό επίπεδο.
Αναλυτικότερα, σε 11 από τις 27 Δημοτικές Ενότητες το ποσοστό των ατόμων άνω των 55
ετών υπερέχει αυτού των ατόμων κάτω των 35 ετών με ακραίο παράδειγμα τις Δημοτικές
Ενότητες Ιναχωρίου (59,27% και 24,35% αντίστοιχα) και Ανατολικού Σελίνου (53,15% και
24,92% αντίστοιχα). Παράλληλα, αναφορικά με τις υπόλοιπες 16 ΔΕ, σε 6 από αυτές το
ποσοστό των ατόμων κάτω των 35 ετών είναι πάνω από το διπλάσιο αυτού των ατόμων
άνω των 55 ετών, με ακραίες τις περιπτώσεις των ΔΕ Νικηφόρου Φωκά (51,40% και 19,55
αντίστοιχα) και Σούδας (53,41% και 17,96% αντίστοιχα), στις οποίες η αναλογία των
ομάδων αυτών ανέρχεται στο 263% και 297% αντίστοιχα. Ωστόσο, ενδεικτικό των
ιδιαιτεροτήτων και των χαρακτηριστικών των ορεινών περιοχών και της υπαίθρου
γενικότερα, είναι το γεγονός ότι στις Κοινότητες Ατσιπόπουλου και Ζουριδίου, της ΔΕ
Νικηφόρου Φωκά, η εν λόγω αναλογία ανέρχεται σε 444% και 39% αντίστοιχα.

26

Στοιχεία από: http://panoramaps.statistics.gr/panorama/
Τα δεδομένα προκύπτουν από την επεξεργασία των στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ από την απογραφή του 2011 και
αναφέρονται στο σύνολο του αριθμού που καταγράφεται ανά ηλικιακή ομάδα σύμφωνα με την αρχή του
στατιστικού απορρήτου (δηλαδή στην κατανομή που εμφανίζεται για 116.822 άτομα έναντι του συνόλου των
ατόμων στην ΠΠ ήτοι 117.068). Παράλληλα επιλέχθηκαν /διαμορφώθηκαν οι παρακάτω ηλικιακές ομάδες
προκειμένου να προσιδιάζουν και να μπορούν να συγκριθούν με τις προαναφερθείσες ομάδες.
27
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Πίνακας 4. Ηλικιακή διάρθρωση ανά Δήμο και Δημοτική Ενότητα

Δημοτική Ενότητα

Σύνολο
Πληθυσμού
(κατ/νων
ηλικιών)*

Μόνιμος
Πληθυσμός
<35 %

Μόνιμος
Πληθυσμός
>55%

Ηλικιακή
Διάρθρωση

Μέση Ηλικία
σε έτη ανά
Δήμο

ΦΟΙΝΙΚΑ

3266

38,89

34,14

114%

46

471740202

ΑΡΜΕΝΩΝ

3229

35,92

36,95

97%

471740203

ΑΣΗ ΓΩΝΙΑΣ

527

43,64

29,22

149%

ΒΑΜΟΥ

3388

27,15

47,14

58%

471740205

ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΕΩΣ

2749

42,74

30,30

141%

471740201

ΚΡΥΟΝΕΡΙΔΑΣ

1993

40,04

35,47

113%

471740206

ΦΡΕ

895

31,17

43,46

72%

ΓΑΥΔΟΥ (ΨΕΥΔΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝ.)

152

39,47

28,29

140%

ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΣΕΛΙΝΟΥ

999

24,92

53,15

47%

ΚΑΝΤΑΝΟΥ (ΚΑΝΔΑΝΟΥ)

1118

29,16

47,85

61%

471740401

ΠΕΛΕΚΑΝΟΥ

3265

41,32

29,22

141%

471740502

ΙΝΑΧΩΡΙΟΥ

879

24,35

59,27

41%

ΚΙΣΣΑΜΟΥ

7560

41,01

30,98

132%

ΜΥΘΗΜΝΗΣ

2256

29,96

46,81

64%

ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ

3098

36,28

38,15

95%

ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ

4457

33,45

40,83

82%

Γεωγραφικός
κωδικός

Δήμος

471730202

ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

471740204
ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ

471740300

ΓΑΥΔΟΥ

471740402
471740403

471740501

ΚΑΝΤΑΝΟΥ - ΣΕΛΙΝΟΥ

ΚΙΣΣΑΜΟΥ

471740503
471740602
471740603

ΠΛΑΤΑΝΙΑ

44,5
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42,3

45

43,9

45,2

Δημοτική Ενότητα

Σύνολο
Πληθυσμού
(κατ/νων
ηλικιών)*

Μόνιμος
Πληθυσμός
<35 %

Μόνιμος
Πληθυσμός
>55%

Ηλικιακή
Διάρθρωση

471740604

ΜΟΥΣΟΥΡΩΝ

4026

32,91

40,98

80%

471740601

ΠΛΑΤΑΝΙΑ

5275

38,27

33,35

115%

ΛΑΠΠΑΙΩΝ

2216

38,58

33,75

114%

ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΦΩΚΑ

8911

51,40

19,55

263%

ΣΦΑΚΙΩΝ (ΨΕΥΔΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝ.)

1859

44,70

28,62

156%

471740102

ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ

13100

48,63

20,45

238%

471740103

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

13145

45,72

22,72

201%

ΘΕΡΙΣΟΥ

8596

45,58

22,45

203%

471740105

ΚΕΡΑΜΙΩΝ

650

33,08

42,15

78%

471740106

ΝΕΑΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ

10771

45,44

21,13

215%

471740107

ΣΟΥΔΑΣ

8442

53,41

17,96

297%

116822

42,76

28,30

151%

Γεωγραφικός
κωδικός

Δήμος

471730103
ΡΕΘΥΜΝΗΣ
471730104
471740700

ΣΦΑΚΙΩΝ

Μέση Ηλικία
σε έτη ανά
Δήμο

36,2

471740104
ΧΑΝΙΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

39,6

38,7

42,3

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ - Απογραφή 2011
* το σύνολο αφορά στην κατανομή ηλικιών που εμφανίζεται για 116.822 άτομα έναντι του συνόλου των ατόμων στην περιοχή παρέμβασης ήτοι 117.068, λόγω στατιστικού απορρήτου (δηλαδή στο
99,79% του συνολικού πληθυσμού σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ).
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Τέλος, αναφορικά με την κατανομή του πληθυσμού κατά φύλο στην περιοχή παρέμβασης,
το ποσοστό των ανδρών ανέρχεται στο 50,98% και των γυναικών στο 49,02%. Ως εκ τούτου
παρατηρείται διατήρηση της υπεροχής του ανδρικού φύλου έναντι του γυναικείου στην
περιοχή παρέμβασης καθώς σύμφωνα με την απογραφή του 2001 τα αντίστοιχα ποσοστά
ήταν 52,07% και 47,93%. Η κατανομή αυτή παρατηρείται και σε επίπεδο Δημοτικών
Ενοτήτων το 2011, με εξαίρεση τις Δημοτικές Ενότητες Ελευθερίου Βενιζέλου, Θερίσου,
Αρμένων, Ανατολικού Σελίνου και Μουσούρων όπου τα ποσοστά του γυναικείου
πληθυσμού είναι μεγαλύτερα από του αντρικού και ανέρχονται στο 50,03%, 50,33%,
50,29%, 50,34% και 50,30% αντίστοιχα.
2.2.3.4. Δημογραφικοί δείκτες
Με στόχο την καλύτερη αποτύπωση της δημογραφικής φυσιογνωμίας της περιοχής
παρέμβασης, υπολογίζονται τρεις βασικοί δημογραφικοί δείκτες και συγκεκριμένα ο
Δείκτης Γήρανσης, ο Δείκτης Νεανικότητας και ο Δείκτης Εξάρτησης.
Α. Ο Δείκτης Γήρανσης28 εκφράζει κατά πόσο το βάρος του πληθυσμού μετατοπίζεται από
τη βάση της πληθυσμιακής πυραμίδας προς την κορυφή, πόσο δηλαδή γηρασμένος είναι ο
πληθυσμός και κατά πόσο μια περιοχή αντιμετωπίζει πρόβλημα ανανέωσης του
πληθυσμού της. Πιο συγκεκριμένα ο δείκτης γήρανσης είναι ο λόγος των ατόμων 65+ ετών,
προς τον πληθυσμό των παιδιών ηλικίας 0-17 ετών, αποτελεί δηλαδή τον αριθμό των
ατόμων ηλικίας 65+ ετών που αναλογεί σε 100 παιδιά.
Στην περιοχή παρέμβασης η τιμή του εν λόγω δείκτη είναι 90,4%, κινείται δηλαδή στο ίδιο
επίπεδο με τον αντίστοιχο σε επίπεδο Περιφέρειας Κρήτης (89,7%) και 50 σχεδόν μονάδες
χαμηλότερα από το σύνολο της χώρας (135,8%)29. Βλέπουμε λοιπόν ότι στο πεδίο της
γήρανσης του πληθυσμού η ΠΠ, όπως και η Κρήτη στο σύνολό της παρουσιάζει πολύ
καλύτερη εικόνα από το σύνολο της χώρας.
Συγκεκριμένα σε επίπεδο Δημοτικών Ενοτήτων σε 11 από τις 27 Δ.Ε. ο δείκτης αυτός
κυμαίνεται κάτω από το 100% με τις περιπτώσεις των Δ.Ε. Σούδας και
Ασή Γωνιάς να βρίσκονται στα άκρα (41,69% και 98,18% αντίστοιχα). Σε 10 από τις 27 Δ.Ε. η
τιμή του δείκτη βρίσκεται ανάμεσα στο 107,59% (Δ.Ε. Λαππαίων) και το 184,82% (Δ.Ε.
Μουσούρων). Τέλος σε 6 από τις 27 Δ.Ε. της περιοχής παρέμβασης ο δείκτης είναι
μεγαλύτερος του 200% με τις Δ.Ε. Ανατολικού Σελίνου και Ιναχωρίου να παρουσιάζουν το
εντονότερο δημογραφικό πρόβλημα καθώς ο δείκτης ανέρχεται στο 370,75% και 442,53%
αντίστοιχα.

28

Δ. Γήρανσης : (πληθυσμός 65+ / πληθυσμό 0-14 ετών) Χ 100. Βλ: Β. Κοτζαμάνης, ‘’Λεξικό δημογραφικών
όρων’’, http://www.demography-lab.prd.uth.gr/DDAoG/edu/Lexiko/LEXIKO_GR.pdf. Εν προκειμένω, ο δείκτης υπολογίστηκε με
την ηλικιακή ομάδα 0-17 και όχι 0-14, λόγω νέας κατηγοριοποίησης της ΕΛΣΤΑΤ για το 2011.
29
Δείκτης γήρανσης σε επίπεδο χώρα το 2012 (ΕΛΣΤΑΤ).
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Σε επίπεδο Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων ο αντίστοιχος δείκτης κυμαίνεται από
23,85% (Δημοτική Κοινότητα Ατσιπόπουλου της Δ.Ε. Νικηφόρου Φωκά) έως 1433,33% στην
περίπτωση της Τοπικής Κοινότητας Κακοπτέρου (Δ.Ε. Βουκολιών). Συγκεκριμένα, στο
28,87% του συνόλου των Τοπικών Κοινοτήτων ο εν λόγω δείκτης είναι κάτω από 100%, στο
29,9% των ΤΚ ο δείκτης κυμαίνεται από 101% έως 200% και στο 25,26% των ΤΚ βρίσκεται
ανάμεσα στο 201% με 400%. Δυσχερέστερη δημογραφική εικόνα με δείκτη γήρανσης άνω
του 401% παρουσιάζει το 10,31% του συνόλου των ΤΚ της περιοχής παρέμβασης, με τις
Τοπικές Κοινότητες Ροδοβανίου (Δ.Ε. Ανατολικού Σελίνου), Σαρακήνας (Δ.Ε. Πελεκάνου) και
Κακοπτέρου (Δ.Ε. Βουκολιών) να παρουσιάζουν τις μεγαλύτερες τιμές και συγκεκριμένα
900%, 1066,67% και 1433,33 αντίστοιχα. Τέλος, από τις υπόλοιπες 11 Τοπικές Κοινότητες
(5,67% του συνόλου) σε 3 από αυτές σύμφωνα με τα στοιχεία της απογραφής του 2011 δεν
υπήρχαν άτομα της ηλικιακής ομάδας 0-17 ετών και συγκεκριμένα στην Τ.Κ. Σκάφης (Δ.Ε.
Ανατολικού Σελίνου), Πλατυβόλας (Δ.Ε. Κεραμιών) και Βοθιανών (Δ.Ε. Πελεκάνου), ωστόσο
το έντονο πρόβλημα γήρανσης επιβεβαιώνεται και από το μέσο όρο ηλικίας στις κοινότητες
αυτές (70 έτη, 70,5 έτη και 58,1 αντίστοιχα). Στις υπόλοιπες 8 Τοπικές Κοινότητες όπου ο
δείκτης γήρανσης δεν είναι εφικτό να υπολογιστεί (λόγω στατιστικού απορρήτου) σε 2 από
αυτές ο μέσος όρος ηλικίας ανέρχεται στα 67,4 έτη (Τ.Κ. Στροβλών της Δ.Ε. Ιναχωρίου και
Σασάλου της Δ.Ε. Μυθύμνης), ενώ στις υπόλοιπες Τ.Κ. ο μέσος όρος ηλικίας κυμαίνεται από
48, 4 έως 58,5 έτη.
Β. Ο Δείκτης Νεανικότητας30, δηλαδή το ποσοστό των νέων ατόμων ηλικίας 0-17 ετών στο
συνολικό πληθυσμό, ανέρχεται σε 16,3%, δύο μονάδες δηλαδή χαμηλότερος του δείκτη σε
επίπεδο Περιφέρειας (18,7%), γεγονός αρνητικό για την δημογραφική εικόνα της ΠΠ.
Αναλυτικότερα, σε 14 από τις 27 Δ.Ε. της περιοχής παρέμβασης ο δείκτης νεανικότητας
είναι μεγαλύτερος του 20% με τη Δ.Ε. Νικηφόρου Φωκά να παρουσιάζει την υψηλότερη
τιμή (24,76% ) και τη Δ.Ε. Λαππαίων τη χαμηλότερη (20,22%). Από την άλλη, σε 11 Δ.Ε. ο εν
λόγω δείκτης κυμαίνεται από 16,82% στην περίπτωση της Δ.Ε. Πλατανιά, έως 14,49% στην
περίπτωση της Δ.Ε. Καντάνου, ενώ οι Δ.Ε. Ανατολικού Σελίνου και Ιναχωρίου εμφανίζουν τις
χαμηλότερες τιμές του δείκτη και συγκεκριμένα 10,61% και 9,90% αντίστοιχα.
Σε επίπεδο Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, στην πλειοψηφία τους (51,03%) η τιμή του
εν λόγω δείκτη βρίσκεται ανάμεσα στο 10% με 20%, ενώ στο 31,96% του συνόλου των Τ. Κ.
η τιμή του δείκτη είναι μεγαλύτερη του 20% με υψηλότερη αυτή στην Τ.Κ. Καλονύκτου
(36,94%) της Δ.Ε. Νικηφόρου Φωκά. Αντίθετα στο 12,89% των Τ.Κ. ο δείκτης νεανικότητας
είναι μικρότερος του 10% με χαμηλότερες τιμές αυτές των Τ.Κ. Ροδοβανίου της Δ.Ε.
Ανατολικού Σελίνου (4.88%), Κόκκινου Χωριού της Δ.Ε. Βάμου (4,78%) και Κακοπτέρου της

30

Δ. Νεανικότητας: (πληθυσμός 0-14 ετών / σύνολο πληθυσμού) Χ 100. Βλ: Β. Κοτζαμάνης, ‘’Λεξικό
δημογραφικών όρων’’, http://www.demography-lab.prd.uth.gr/DDAoG/edu/Lexiko/LEXIKO_GR.pdf. Εν προκειμένω, ο δείκτης
υπολογίστηκε με την ηλικιακή ομάδα 0-17 και όχι 0-14, λόγω νέας κατηγοριοποίησης της ΕΛΣΤΑΤ για το 2011.

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ
Σελίδα 47 από 138

Δ.Ε. Βουκολιών (3.37%), ενώ σε 3 Τ.Κ. όπως έχει ήδη αναφερθεί ο δείκτης νεανικότητας
είναι μηδενικός (Τ.Κ. Σκάφης, Πλατυβόλας και Βοθιανών).
Γ. Ο Δείκτης Εξάρτησης31 δηλώνει την επιβάρυνση που δέχεται ο ενεργός πληθυσμός (18-64
ετών) από το γεροντικό και το νεανικό πληθυσμό (65+ και 0-17 ετών αντίστοιχα). Ο
αναλογών δηλαδή αριθμός των εξαρτημένων μελών (παιδιών και ηλικιωμένων) επί 100
ατόμων παραγωγικής ηλικίας.
Ο εν λόγω δείκτης στην ΠΠ καταγράφει ποσοστό 70,4%, είναι δηλαδή αρκετά υψηλότερος
από τον αντίστοιχο σε επίπεδο Περιφέρειας Κρήτης (59,7%), καθώς και του συνόλου της
χώρας (53,7%) 32 . Σε επίπεδο Δημοτικών Ενοτήτων οι τιμές του δείκτη παραμένουν
υψηλότερες του εθνικού και κυμαίνονται από 48,86% (Δ.Ε. Ακρωτηρίου) έως 115,97% στην
Δ.Ε. Ιναχωρίου, η οποία είναι και η μοναδική περίπτωση που η τιμή του δείκτη ξεπερνάει το
100%. Μαζί με τον δείκτη νεανικότητας λοιπόν, ο εν λόγω δείκτης επιβεβαιώνει την
αρνητική δημογραφική εικόνα της ΠΠ, με χαμηλά ποσοστά νεανικού πληθυσμού και έντονη
εξάρτηση του ΟΕΠ (18-64) από τον οικονομικά μη ενεργό (0-17 και 65+).
Σε επίπεδο Τοπικών Κοινοτήτων η Τ.Κ Μάλεμε της Δ.Ε. Πλατανιά και η Δ.Κ. Κουνουπιδιανών
(Δ.Ε. Ακρωτηρίου) παρουσιάζουν τους χαμηλότερους δείκτες εξάρτησης (42,86% και
45,22% αντίστοιχα). Στο σύνολο των Τ.Κ. στο 19,59% ο εν λόγω δείκτης είναι μεγαλύτερος
του 100% με τις Τ.Κ Σκάφης (Δ.Ε. Ανατολικού Σελίνου), Δρακόνας (Δ.Ε. Κεραμιών) και
Σαρακήνας (Δ.Ε. Πελεκάνου) να εμφανίζουν τους υψηλότερους δείκτες και συγκεκριμένα
247,62%, 270% και 318,18% αντίστοιχα, αποτελώντας ωστόσο τις μοναδικές περιπτώσεις33
στην περιοχή παρέμβασης όπου ο δείκτης ξεπερνάει το 200%.

2.2.3.5. Μορφωτικό επίπεδο
Η εικόνα της ΠΠ αναφορικά με το μορφωτικό επίπεδο των κατοίκων, εμφανίζει τα ίδια
χαρακτηριστικά με την αντίστοιχη σε επίπεδο Περιφέρειας.
Το ποσοστό των ατόμων της ΠΠ που δεν γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση (1,5%) είναι λίγο
χαμηλότερο από το αντίστοιχο στο σύνολο της Κρήτης (1,83%). Η συντριπτική πλειοψηφία
31

Δείτης Εξάρτησης (πληθυσμός 0-14 ετών) + (πληθυσμός 65+) / (πληθυσμό 15-64 ετών) Χ 100): α) των ατόμων
ηλικίας 0- 14 ετών και 65+ ετών προς τον πληθυσμό ατόμων εργάσιμης ηλικίας 15-64 ετών ή ακόμη β) των
ατόμων ηλικίας 0-19 ετών και 65 ετών και άνω προς τον πληθυσμό ατόμων ηλικίας 20-64 ετών (δυνητικά
ενεργών ατόμων). Βλ.: Β. Κοτζαμάνης, ‘’Λεξικό δημογραφικών όρων’’, http://www.demographylab.prd.uth.gr/DDAoG/edu/Lexiko/LEXIKO_GR.pdf. Εν προκειμένω, ο δείκτης υπολογίστηκε με την ηλικιακή
ομάδα 0-17 και όχι 0-14, λόγω νέας κατηγοριοποίησης της ΕΛΣΤΑΤ για το 2011.
32
Δείκτης εξάρτησης σε επίπεδο χώρας το 2013, βλ. ΕΛΛΑΣ με αριθμούς, Ιούλιος Σεπτέμβριος 2015, ΕΛΣΤΑΤ.
33
Υπενθυμίζεται ότι τα ποσοστά έχουν υπολογιστεί με βάση το σύνολο των καταγεγραμμένων ατόμων ανά
ηλικιακή ομάδα λόγω στατιστικού απορρήτου (δηλαδή στην κατανομή που εμφανίζεται για 116.822 άτομα
έναντι του συνόλου των ατόμων στην περιοχή παρέμβασης ήτοι 117.068). Ειδικότερα στην συγκεκριμένη
περίπτωση σε 9 Τοπικές Κοινότητες (ήτοι στο 4,64% του συνόλου των Τ.Κ.) δεν είναι δυνατός ο υπολογισμός του
δείκτη λόγω στατιστικού απορρήτου.
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των κατοίκων της εξεταζόμενης περιοχής είναι απόφοιτοι στοιχειώδους και μέσης
εκπαίδευσης (όπως και σε επίπεδο Περιφέρειας), ενώ οι κάτοχοι μεταπτυχιακού ή
διδακτορικού τίτλου, εντοπίζονται σε πέραν από την Δήμο Χανίων, στις ΔΕ Νικηφόρου
Φωκά, Βάμου, Φρε, Πελεκάνου, Καντάνου, Πλατανιά, Κολυμβαρίου και ανέρχονται
συνολικά σε 220 άτομα (0,18% του πληθυσμού της ΠΠ).
Σ’ ότι αφορά τους πτυχιούχους ανωτάτων σχολών, ο Δήμος Χανίων καταγράφει το
μεγαλύτερο ποσοστό34, ενώ ο το χαμηλότερο ποσοστό καταγράφει ο Δήμος Σφακίων
(3,8%). Αντίστοιχη είναι η εικόνα και σε σχέση με τους αποφοίτους λυκείου, αλλά και σ’ ότι
αφορά τους κατόχους μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου. Τέλος, τα μεγαλύτερα
ποσοστά αναλφαβητισμού, εντοπίζονται στις ΔΕ Κεραμίων (6,7%) και Ασή Γωνιάς (7,7%),
ενώ η ΔΕ (και Δήμος) με το υψηλότερο ποσοστό αναλφάβητων εμφανίζεται η ΔΕ Γαύδου
(3,2%) με μικρή όμως διαφορά από τις υπόλοιπες περιοχές της ΠΠ. Παρά ταύτα, η ΔΕ
Γαύδου, καταγράφει παράλληλα από τα υψηλότερα ποσοστά πτυχιούχων ανωτάτων
σχολών (8,5%), λίγο πιο κάτω από τις ΔΕ Βάμου (8,9%), Νέας Κυδωνίας (9,7%) και
Ακρωτηρίου (12,3%).

2.2.4 Οικονομικά Στοιχεία
2.2.4.1 Ενδεικτικά στοιχεία ΑΕΠ (σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας), 2001-2011:
συνολικό ΑΕΠ, ΑΕΠ κατά κεφαλή, ΑΕΠ κατά κλάδο.
Από το 2001 έως το 2008 στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων το συνολικό ΑΕΠ αυξάνεται
σταδιακά φτάνοντας στα 3.005 εκατ. ευρώ το 2008, όπου συνεχίζοντας να συμβαδίζει με
την εξέλιξη του ΑΕΠ τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο Περιφέρειας Κρήτης
αρχίζει σταδιακά να μειώνεται φτάνοντας στα 2.254 εκατ. ευρώ το 2013 (σε τρέχουσες
τιμές). Μάλιστα μεταξύ του 2012 και 2013 σημειώνει τη μεγαλύτερη μείωση σε επίπεδο
Περιφερειακών Ενοτήτων στην Κρήτη (4,41%) ξεπερνώντας κατά πολύ τη μεταβολή του ΑΕΠ
σε επίπεδο Κρήτης (-0,16%) όχι όμως και σε εθνικό επίπεδο (-5,66%). Ωστόσο, σε όλη τη
χρονική περίοδο 2001-2013 το ΑΕΠ στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων παραμένει το
δεύτερο υψηλότερο στην Κρήτη, συμμετέχοντας το 2013 κατά 25,53% στο συνολικό ΑΕΠ σε
επίπεδο Κρήτης και κατά 1,25% στο εθνικό ΑΕΠ.
Παράλληλα, στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου από 1.078 εκατ. ευρώ (σε τρέχουσες
τιμές) το 2001 ανέρχεται σε 1.471 εκατ. ευρώ το 2008, με διάφορες αυξομειώσεις κατά τη
δεδομένη χρονική περίοδο, ακολουθώντας έπειτα μια σταδιακά καθοδική πορεία
φτάνοντας στα 1.171 εκατ. ευρώ το 2013. Ωστόσο, μεταξύ 2012 και 2013 σημείωσε μια
μικρή μείωση της τάξεως του 0,02% συμμετέχοντας το 2013 κατά 13,26% και 0,65% στο
συνολικό ΑΕΠ σε επίπεδο Κρήτης και χώρας αντίστοιχα (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Διάγραμμα 2.
34

Στον υπολογισμό έχουμε αφαιρέσει τη ΔΕ Χανίων.
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ΑΕΠ 2001-2011 ανά Περιφερειακή Ενότητα και στην Περιφέρεια Κρήτης & Διάγραμμα 3.
Συμμετοχή στο ΑΕΠ ανά Περιφερειακή Ενότητα το 2013).
Αναφορικά με το κατά κεφαλή ΑΕΠ (τρέχουσες τιμές) στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων,
κατά το διάστημα 2001- 2008 αυξάνεται από 12.880 εκατ. ευρώ το 2001 σε 19.509 εκατ.
ευρώ το 2008 (με μια μείωση από 16.745 εκατ. ευρώ το 2004 σε 16.672 εκατ. ευρώ το
2005) ενώ από το 2009 αρχίζει να μειώνεται σταδιακά φτάνοντας στα 14.248 εκατ. ευρώ το
2013. Ειδικότερα το διάστημα 2012 – 2013 σημείωσε τη μεγαλύτερη μεταβολή σε επίπεδο
Περιφερειακών Ενοτήτων στην Κρήτη (-4,54%), ξεπερνώντας την αντίστοιχη μείωση σε
επίπεδο Κρήτης (0,28%) αλλά όχι και αυτή σε εθνικό επίπεδο (4,97%). Ωστόσο, σε όλη τη
διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου (2001 – 2013) το κατά κεφαλή ΑΕΠ στην Περιφερειακή
Ενότητα Χανίων είναι κατά κύριο λόγο το υψηλότερο σε επίπεδο Περιφερειακών Ενοτήτων
στην Κρήτη με εξαίρεση τα έτη 2001, 2002, 2005, 2008 και 2013 που αποτελούσε το
δεύτερο υψηλότερο.
Αντίθετα το κατά κεφαλή ΑΕΠ στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου, ενώ από το 2001 έως
το 2005 ήταν είτε το υψηλότερο (έτη 2201, 2002 και 2005) είτε το δεύτερο υψηλότερο (τα
έτη 2003 και 2004), από το 2006 και μετά κατέχει σταθερά την χαμηλότερη θέση σε
επίπεδο Περιφερειακών Ενοτήτων στην Κρήτη. Αναλυτικότερα, από 13.890 εκατ. ευρώ το
2001 ανέρχεται σε 17.511 εκατ. ευρώ το 2008 (με μια μείωση από 17.101 εκατ. ευρώ το
2005 σε 16.604 εκατ. ευρώ το 2006) όπου αρχίζει να σημειώνει καθοδική πορεία φτάνοντας
στα 13.475 εκατ. ευρώ το 2013, σημειώνοντας μια μείωση της τάξεως του 0,19% μεταξύ
των ετών 2012 – 2013, μικρότερη δηλαδή από αυτήν σε επίπεδο Κρήτης και χώρας (βλ.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Διάγραμμα 4. Κατά κεφαλήν ΑΕΠ 2001-2011 ανά Περιφερειακή Ενότητα,
Περιφέρεια Κρήτης και Ελλάδα).
Όσον αφορά στην Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία (σε τρέχουσες τιμές) στην Περιφερειακή
Ενότητα Χανίων, από το 2001 μέχρι το 2008 ακολουθεί ανοδική πορεία φτάνοντας από
1.659 (2001) εκατ. ευρώ σε 2.655 εκατ. ευρώ (2008) ενώ στη συνέχεια παρουσιάζει μια
σταδιακή μείωση φτάνοντας στα 1.999 εκατ. ευρώ το 2013. Αντίστοιχα στην ΠΕ Ρεθύμνου
το σημείο καμπής της ΑΠΑ έπειτα από την ανοδική πορεία που παρουσίασε από το 2001
(με μια μικρή μείωση μεταξύ των ετών (2005 – 2006) ήταν το 2009 όπου από 960 εκατ.
ευρώ το 2001 έφτασε στα 1.303 εκατ. ευρώ το 2009 και στη συνέχεια μειώθηκε σταδιακά
φτάνοντας στα 1.035 εκατ. ευρώ το 2012 για να σημειώσει μια μικρή άνοδο το 2013
αγγίζοντας τα 1.039 εκατ. ευρώ.
Αναφορικά με την ΑΠΑ ανά κλάδο τόσο στην ΠΕ Χανίων όσο και στην ΠΕ Ρεθύμνου όλοι οι
κλάδοι κατά τη διάρκεια 2001 – 2013 σημείωσαν αυξομειώσεις με εντονότερες αυτές του
κλάδου των κατασκευών (ΣΤ) στην περίπτωση της ΠΕ Χανίων και στην περίπτωση της ΠΕ
Ρεθύμνου των κλάδων: ΣΤ) κατασκευές, Ζ,Η,Θ) Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή
μηχανοκίνητων οχημάτων, μεταφορές και αποθήκευση, υπηρεσίες καταλύματος &
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εστίασης και Α) Γεωργία, δασοκομία και αλιεία. Επιπλέον, στην ΠΕ Χανίων 4 κλάδοι
σημείωσαν μείωση το 2013 σε σχέση με το 2012 και συγκεκριμένα οι κλάδοι: Α) Γεωργία,
δασοκομία και αλιεία, ΣΤ) Κατασκευές, Ι) Ενημέρωση και επικοινωνία και Ξ,Ο,Π) Δημόσια
διοίκηση και άμυνα, υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση, εκπαίδευση, ανθρώπινη υγεία &
κοινωνική μέριμνα, ωστόσο μόνο στην περίπτωση των 2 πρώτων η μείωση αυτή έχει
οδηγήσει σε ποσά μικρότερα του 2001. Τέλος στην ΠΕ Ρεθύμνου το 2013 σε σύγκριση με το
2012 με εξαίρεση τους κλάδους: Ζ,Η,Θ) Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή
μηχανοκίνητων οχημάτων, μεταφορές και αποθήκευση, υπηρεσίες καταλύματος &
εστίασης, Μ,Ν) Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες, διοικητικές και
υποστηρικτικές δραστηριότητες και Ρ,Σ,Τ,Υ) Τέχνες, διασκέδαση, ψυχαγωγία κτλ,
δραστηριότητες νοικοκυριών ως εργοδοτών κτλ, δραστηριότητες ετερόδικων οργανισμών,
που σημείωσαν αύξηση οι υπόλοιποι κλάδοι παρουσίασαν μείωση ωστόσο μόνο οι κλάδοι:
Α) Γεωργία, δασοκομία και αλιεία και ΣΤ) κατασκευές σημείωσαν ποσά μικρότερα των
αντίστοιχων του 2001.
Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζεται ενδεικτικά η ΑΠΑ (σε εκατομμύρια ευρώ –
τρέχουσες τιμές) για τα έτη 2001, 2012 και 2013 ανά κλάδο καθώς και το ποσοστό
συμμετοχής των τελευταίων το 2013 στην συνολική ΑΠΑ της εκάστοτε Περιφερειακής
Ενότητας καθώς και σε επίπεδο Κρήτης.
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Πίνακας 5. ΑΠΑ ανά κλάδο σε Περιφερειακή Ενότητα Χανίων και Περιφέρεια Κρήτης
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΗΝ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
(2013)

2001

2012*

2013*

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΗΝ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑ ΠΕ
ΧΑΝΙΩΝ (2013)

Γεωργία, δασοκομία και αλιεία

155,22

102,61

101,75

5,09%

1,30%

Ορυχεία, λατομεία, βιομηχανία, ρεύμα/φ. αέριο/νερό κτλ επεξεργασία
λυμάτων/διαχείριση αποβλήτων & εξυγίανση

122,10

206,64

212,15

10,61%

2,71%

Κατασκευές

165,15

99,26

50,32

2,52%

0,64%

Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων κτλ, μεταφορές &
αποθήκευση, δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης

578,94

661,05

666,60

33,34%

8,51%

Ενημέρωση και επικοινωνία

22,46

31,33

28,26

1,41%

0,36%

Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες

35,13

52,94

56,07

2,80%

0,72%

Διαχείριση ακίνητης περιουσίας

127,92

309,93

285,34

14,27%

3,64%

Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες, διοικητικές /υποστηρικτικές
δραστηριότητες

65,31

60,96

66,74

3,34%

0,85%

Δημόσια διοίκηση,άμυνα,κοινωνική ασφάλιση, εκπαίδευση, ανθρώπινη υγεία &
κοινωνική μέριμνα

333,32

468,64

434,51

21,73%

5,55%

Τέχνες, διασκέδαση, ψυχαγωγία κτλ, δραστηριότητες νοικοκυριών ως εργοδοτών κτλ,
δραστηριότητες ετερόδικων οργανισμών

53,48

90,66

97,52

4,88%

1,25%

Συνολική ΑΠΑ ΠΕ Χανίων

1.659,04

2.084,02

1.999,25

100%

25,53%

Συνολική ΑΠΑ Κρήτη

6.720,96

7.817,19

7.831,93

ΚΛΑΔΟΙ / ΕΤΗ

Πηγή: επεξεργασία στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ
* προσωρινά στοιχεία
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΗΝ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
(2013)

ΚΛΑΔΟΙ / ΕΤΗ

2001

2012*

2013*

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΗΝ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑ ΠΕ
ΡΕΘΥΜΝΟΥ (2013)

Γεωργία, δασοκομία και αλιεία

130

63,73

61,03

5,88%

0,78%

Ορυχεία, λατομεία, βιομηχανία, ρεύμα/φ. αέριο/νερό κτλ επεξεργασία
λυμάτων/διαχείριση αποβλήτων & εξυγίανση

61

68,63

67,39

6,49%

0,86%

Κατασκευές

85

60,71

60,26

5,80%

0,77%

Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων κτλ,
μεταφορές & αποθήκευση, δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος
και υπηρεσιών εστίασης

389

359,37

391,75

37,72%

5,00%

Ενημέρωση και επικοινωνία

11

15,50

13,84

1,33%

0,18%

Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες

18

31,08

27,17

2,62%

0,35%

Διαχείριση ακίνητης περιουσίας

83

193,08

177,98

17,14%

2,27%

Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες, διοικητικές
/υποστηρικτικές δραστηριότητες

26

29,34

35,64

3,43%

0,46%

Δημόσια διοίκηση,άμυνα,κοινωνική ασφάλιση, εκπαίδευση, ανθρώπινη υγεία &
κοινωνική μέριμνα

119

171,98

161,35

15,54%

2,06%

Τέχνες, διασκέδαση, ψυχαγωγία κτλ, δραστηριότητες νοικοκυριών ως
εργοδοτών κτλ, δραστηριότητες ετερόδικων οργανισμών

37

41,73

42,16

4,06%

0,54%

Συνολική ΑΠΑ ΠΕ Ρεθύμνου

960

1.035

1.039

100%

13,26%

6.721

7.817

7.832

Συνολική ΑΠΑ Κρήτη

Πηγή: επεξεργασία στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ
* προσωρινά στοιχεία
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2.2.4.2 Απασχόληση (συνολική, κατά κλάδο, κατά τομέα) 2001-2011
Συνολική
Τα ποσοστά απασχόλησης στη περιοχή παρέμβασης, παρουσιάζουν παρόμοια εικόνα με
την Περιφέρεια Κρήτης (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πίνακας 5. Απασχολούμενοι και άνεργοι στην
Περιοχή Παρέμβασης). Συγκεκριμένα το ποσοστό των απασχολούμενων στην ΠΠ35 (85%),
είναι το ίδιο με την ΠΕ Χανίων (85%) και λίγες μονάδες υψηλότερο από την Περιφέρεια
(83,6%). Το ίδιο συμβαίνει και με το ποσοστό ανεργίας της ΠΠ (14,69%), που ταυτίζεται με
αντίστοιχες τιμές της ΠΕ (14,75%%) και κινείται λίγες μονάδες χαμηλότερα από το
αντίστοιχο σε επίπεδο Περιφέρειας (16,3%). Συνολικά λοιπόν, η ΠΠ παρουσιάζει λίγο
ευμενέστερη εικόνα από την Περιφέρεια Κρήτης, στο πεδίο της απασχόλησης και της
ανεργίας.
Σε επίπεδο Δήμων τη μεγαλύτερη τιμή σε ποσοστό απασχολούμενων καταγράφουν οι
Δήμοι Σφακίων (89%) και Καντάνου-Σελίνου (87,5%) στα νότια της ΠΕ Χανίων, Δήμοι οι
οποίοι παρουσιάζουν τη δυσμενέστερη εικόνα στον δημογραφικό τομέα (βλ. παραπάνω),
ενώ στον τομέα της απασχόλησης και της ανεργίας παρουσιάζουν καλύτερη εικόνα από τις
την ΠΕ Χανίων και την ΠΠ συνολικά. Οι υπόλοιποι Δήμοι ακολουθούν κι αυτοί με μικρή
διαφορά (Δήμος Χανίων 84,7%, Δήμος Αποκορώνου 85,3%, Δήμος Γαύδου 85%, Δήμος
Κισσάμου 86,5%, Δήμος Πλατανιά 85%). Ίδια είναι και η πυραμίδα της ανεργίας στους επτά
Δήμους της ΠΠ, με τους Δήμος Σφακίων (11%) και Καντάνου-Σελίνου (12,4%) να
σημειώνουν τις χαμηλότερες τιμές ανεργίας και τους υπόλοιπους να καταγράφουν λίγο
μεγαλύτερα ποσοστά (13-15%).
Σε επίπεδο ΔΕ, η εικόνα της απασχόλησης είναι παρόμοια σε όλη τη ΠΠ, με τη διαφορά του
πρώτου και του τελευταίου να ανέρχεται σε 9 ποσοστιαίες μονάδες. Τις υψηλότερες τιμές
στους απασχολούμενους καταγράφουν οι ΔΕ Φοίνικα (90,5%) της ΠΕ Ρεθύμνου, Πελεκάνου
(89,3%), Μουσούρων (89,2%), Σφακίων (88,9%) και Γεωργιούπολεως (88,4%) της ΠΕ
Χανίων, αλλά και εδώ οι υπόλοιπες ΔΕ ακολουθούν με μικρή διαφορά πάνω από το όριο
του 80% (80-87%). Αντιστοίχως στο πεδίο της ανεργίας, τον μεγαλύτερο αριθμό ανέργων
συγκεντρώνουν οι ΔΕ Ασή Γωνιάς (19%), Ελευθερίου Βενιζέλου (18,3%), Αρμένων (17,4%),
Κολυμβαρίου (17,3%), με τις υπόλοιπες να κυμαίνονται μεταξύ 9-16%. Οι λιγότεροι άνεργοι
λοιπόν, εμφανίζονται στις ΔΕ που παρουσιάζουν τα μεγαλύτερα ποσοστά απασχόλησης (ΔΕ
Φοίνικα, Πελεκάνου, Μουσούρων, Σφακίων και Γεωργιουπόλεως). Από τις παραπάνω ΔΕ,
μόνο μία (ΔΕ Γεωργιουπόλεως) ανήκει στο βόρειο τμήμα της ΠΠ.

35

Απασχολούμενοι διά του συνόλου του οικονομικώς ενεργού πληθυσμού.

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ
Σελίδα 54 από 138

Βλέπουμε ότι σε επίπεδο ΔΕ, οι ανισότητες που παρατηρούνται μεταξύ βορρά και νότουενδοχώρας της ΠΠ, δεν αποτυπώνονται κατ’ ευθεία αναλογία στο πεδίο της απασχόλησης˙
πέρα από τις μικρές ποσοστιαίες διαφορές στον αριθμό απασχολουμένων και ανέργων
μεταξύ των ΔΕ και των Δήμων της ΠΠ, παρατηρούμε ότι οι πιο ευνοικές τιμές
καταγράφονται στην ενδοχώρα και στον νότο (Δήμοι Σφακίων και Καντάνου-Σελίνου, ΔΕ
Φοίνικα, Πελεκάνου, Μουσούρων, Σφακίων).
Σε επίπεδο ΔΚ/ΤΚ, τα υψηλότερα ποσοστά απασχόλησης κοντά στο 95% συγκεντρώνουν οι
Κοινότητες Σούγιας (96,3%), Βουτά (93,6%) του Δήμου Καντάνου-Σελίνου, Πλατάνου (93%),
Τοπολίων (93,7%) του Δήμου Κισσάμου, στη ΠΕ Χανίων και Μαριού (93,7%), Μύρθιου
(95,2%) στη ΔΕ Φοίνικα, Αγίου Κωνσταντίνου (93,8%) στη ΔΕ Νικηφόρου Φωκά και
Μυριοκεφάλων (94,3%) στη ΔΕ Λαππαίων, της ΠΕ Ρεθύμνου. Πάνω από το όριο του 90%
κινούνται επίσης οι Κοινότητες Κάμπων (του Δήμου Χανίων), Εμπροσνέρου,
Γεωργιουπόλεως (του Δήμου Αποκορώνου), Καλουδιανών, Περιβολακίων Φαλενιανών (του
Δήμου Κισσάμου), Ξαμουδοχωρίου, Βουβών, Επισκοπής, Λάκκων, Φουρνέ, Ψαθογιάννου
(του Δήμου Πλατανιά), Ανωπόλεως (του Δήμου Σφακίων) στη ΠΕ Χανίων και Αγίου
Βασιλείου, Σαιτουριών από την ΠΕ Ρεθύμνου. Οι παραπάνω Κοινότητες παρουσιάζουν και
τα χαμηλότερα ποσοστά ανεργίας. Στις υπόλοιπες Κοινότητες της ΠΠ, το ποσοστό
απασχόλησης κυμαίνεται μεταξύ 80-90%.
Οι χαμηλότερες τιμές απασχόλησης κάτω από το όριο του 80%, αλλά και τα μεγαλύτερα
ποσοστά ανεργίας (άνω του 20%), εντοπίζονται στις Κοινότητες Μουζουρά, Κοντοπούλων,
Μαλάξας (του Δήμου Χανίων), Νέου Χωριού Αποκορρώνου, Ξηροστερνίου, Πεμονίων (του
Δήμου Αποκορώνου), Πλεμενιανών (του Δήμου Καντάνου-Σελίνου), Βλάτους, Βουλγάρω
(του Δήμου Κισσάμου), Βρυσών Κυδωνίας, Μοδίου, Χρυσαυγής, Νοχιών, Σπηλιάς (του
Δήμου Πλατανιά) στη ΠΕ Χανίων και Ρουστίκων, Φρατζεσκιανών Μετοχίων, Αρχοντικής,
Καρωτής, Κάτω Πόρου στη ΠΕ Ρεθύμνου. Τέλος, τη δυσμενέστερη εικόνα σε επίπεδο
απασχόλησης και ανεργίας (28,5% και 71,4% αντίστοιχα), έχει η Κοινότητα Βασιλοπούλου
της ΔΕ Κολυμβαρίου (Δήμος Πλατανιά), η οποία αποτελεί και την μόνη Κοινότητα της ΠΠ,
με περισσότερους ανέργους απ’ ότι απασχολούμενους.
Απασχόληση κατά κλάδο
Ο κλάδος με τον μεγαλύτερο αριθμό απασχολούμενων στην ΠΠ, είναι ο κλάδος υπηρεσιών
παροχής καταλύματος και εστίασης (14,9%), δεύτερος ο κλάδος του εμπορίου (14,9%) και
τρίτος, ο κλάδος της γεωργίας, δασοκομίας, αλιείας (14,8%). Τέλος, με χαμηλά ποσοστά
καταγράφονται οι κλάδοι της μεταποίησης (5,2%) και των κατασκευών (6,8%).
Σε επίπεδο Δήμων, πρώτοι στον κλάδο υπηρεσιών παροχής καταλύματος και εστίασης,
αναδεικνύονται οι Δήμοι Αποκορώνου (20,7%) και Γαύδου (19,1%), ακολουθούν οι
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υπόλοιποι Δήμοι με ποσοστά μεταξύ 9,5% και 16%, ενώ πολύ χαμηλό ποσοστό
απασχολούμενων στον ίδιο κλάδο εμφανίζει ο Δήμος Κισσάμου (4%). Στον κλάδο της
γεωργίας, δασοκομίας, αλιείας, ο Δήμος με τον μεγαλύτερο αριθμό απασχολούμενων είναι
με διαφορά ο Δήμος Σφακίων με πάνω από τους μισούς απασχολούμενους (56%) να
εργάζονται
στον
εν
λόγω
κλάδο.
Υψηλά
ποσοστά
απασχόλησης
(20-38%) στον κλάδο, εμφανίζουν όλοι οι υπόλοιποι Δήμοι της ΠΠ, με εξαίρεση τον Δήμο
Χανίων, στον οποίον μόνο το 4% των απασχολούμενων, ασχολείται με τη γεωργία,
δασοκομία, αλιεία. Στον κλάδο του εμπορίου, υψηλό ποσοστό απασχόλησης (18,7%)
εμφανίζει ο Δήμος Χανίων, στον οποίον ο συγκεκριμένος κλάδος είναι και ο κυρίαρχος σε
αριθμό απασχολούμενων. Υψηλά ποσοστά καταγράφονται επίσης στους Δήμους Γαύδου,
Καντάνου-Σελίνου, Κισσάμου, Πλατανιά (9-12%), ενώ σχετικά χαμηλά ποσοστά
παρατηρούμε στον Δήμους Αποκορώνου και Σφακίων (6-7%).
Τέλος, σε χαμηλά επίπεδα κινούνται οι κλάδοι μεταποίησης και κατασκευών, με
αξιοσημείωτη περίπτωση τον Δήμο Γαύδου που απασχολεί 11,7% των εργαζομένων του
στον κλάδο των κατασκευών, ποσοστό σχεδόν διπλάσιο από το αντίστοιχο ποσοστό σε
επίπεδο ΠΠ (6,8%).
Σε επίπεδο ΔΕ, ο κλάδος υπηρεσιών παροχής καταλύματος και εστίασης κυμαίνεται
χονδρικά μεταξύ 9-20%, με εξαίρεση τις ΔΕ Γεωργιουπόλεως (44,4%) και Νέας Κυδωνίας
(25,7%) και Φοίνικα (29,7%) που εμφανίζουν υψηλότερα ποσοστά, καθώς και τις ΔΕ
Κεραμίων, Αρμένων, Καντάνου, Κισσάμου, Μυθήμνης και Μουσούρων, που καταγράφουν
χαμηλά ποσοστά στον κλάδο (1-7%). Στον κλάδο της γεωργίας, δασοκομίας, αλιείας,
υψηλά ποσοστά (30-60%) καταγράφονται στις ΔΕ Ασή Γωνιάς, Φρε, Πελεκάνου, Ανατολικού
Σελίνου, Καντάνου, Κισσάμου, Ιναχωρίου, Μυθήμνης, Μουσούρων, Σφακίων, που
αποτελούν ως επί το πλείστον ορεινές περιοχές. Από την άλλη, χαμηλά ποσοστά στον
κλάδο (1-7%), εντοπίζονται μόνο στις ΔΕ του Δήμου Χανίων.
Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθούν τρεις κατηγορίες ΔΕ που αφορούν τη σχέση μεταξύ
του κλάδου γεωργίας, δασοκομίας, αλιείας και υπηρεσιών παροχής καταλύματος και
εστίασης: στην πρώτη κατηγορία, ανήκει ένας αριθμός ΔΕ που καταγράφουν ικανοποιητικά
ποσοστά και στους δύο κλάδους36 παρουσιάζοντας μια σχετική ισορροπία στη κατανομή
των απασχολούμενων, ενώ στην δεύτερη κατηγορία, ανήκουν ΔΕ που εμφανίζουν μεγάλες
αποκλίσεις μεταξύ των δύο κλάδων με μεγάλο αριθμό απασχολούμενων στη γεωργία και
μικρό στις υπηρεσίες παροχής καταλυμάτων και εστίασης37.
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Λαππαίων, Νικηφόρου Φωκά, Φοίνικα, Ασή Γωνιά, Βάμου, Πελεκάνου, Ανατολικού Σελίνου, Πλατανιά,
Βουκολιών και Κολυμβαρίου.
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Φρε, Κεραμίων, Καντάνου, Κισσάμου, Ιναχωρίου, Μυθήμνης και Μουσούρων.
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Σ’ ότι αφορά το εμπόριο, οι τιμές κυμαίνονται για τις περισσότερες ΔΕ μεταξύ 6-14%, με
εξαίρεση τις ΔΕ του Δήμου Χανίων και τη ΔΕ Νικηφόρου Φωκά που καταγράφουν υψηλά
ποσοστά απασχόλησης στον κλάδο (17-22%). Στους κλάδους της μεταποίησης και των
κατασκευών, τα ποσοστά απασχόλησης είναι αρκετά χαμηλά (κάτω από 7%), με μοναδικές
περιπτώσεις που ξεχωρίζουν, τη ΔΕ Ασή Γωνιάς που σημειώνει ποσοστό 10,7% στη
μεταποίηση και οι ΔΕ Ελευθερίου Βενιζέλου και Γαύδου με ποσοστό περίπου 11%.

Απασχόληση κατά τομέα
Στο διάστημα 2001-2011, στην ΠΠ, το ποσοστό απασχόλησης στον πρωτογενή τομέα
μειώθηκε σχεδόν στο μισό (-45,5%), μικρότερη μείωση καταγράφηκε στον δευτερογενή (10%), ενώ αντίθετα η απασχόληση στο τριτογενή τομέα, σημείωσε εντυπωσιακή αύξηση
κατά 60%. Σήμερα, οι απασχολούμενοι στον τριτογενή τομέα σε επίπεδο ΠΠ, ανέρχονται σε
ποσοστό 69,3%, έναντι 16,2% στον πρωτογενή και 14,4% στον δευτερογενή.
Πρώτος σε ποσοστό εργαζομένων στον τριτογενή τομέα στην ΠΠ, έρχεται ο Δήμος Χανίων38
(79,7%), ενώ τα χαμηλότερα ποσοστά απασχολούμενων στον τομέα καταγράφονται στους
Δήμους Σφακίων (36,9%) και Καντάνου-Σελίνου (44,2%), οι οποίοι αποτελούν τους μόνους
Δήμους της ΠΠ, όπου το ποσοστό απασχόλησης στον πρωτογενή τομέα, είναι μεγαλύτερο
από το αντίστοιχο στον τριτογενή. Στο πρωτογενή τομέα λοιπόν, η εικόνα αντιστρέφεται: οι
Δήμοι Σφακίων και Καντάνου-Σελίνου εμφανίζουν τα υψηλότερα ποσοστά απασχόλησης
(56,9% και 47% αντίστοιχα), ενώ ο Δήμος Χανίων εμφανίζει τους λιγότερους
απασχολούμενους σε όλη τη ΠΠ (4,4%). Στο σημείο αυτό, αξίζει να επισημάνουμε ότι όπως
δείξαμε παραπάνω, οι Δήμοι Σφακίων και Καντάνου-Σελίνου, παρά τις χαμηλές του
επιδόσεις στον τριτογενή τομέα, παρουσιάζουν τα χαμηλότερα ποσοστά ανεργίας και
αντίστοιχα τον μεγαλύτερο αριθμό απασχολούμενων σε όλη την ΠΠ.
Σε επίπεδο ΔΕ, αξιοσημείωτες είναι οι μεταβολές στον τομέα απασχόλησης, που έλαβαν
χώρα στις ΔΕ του Δήμου Χανίων (Ακρωτηρίου, Ελευθερίου Βενιζέλου, Θερίσου, Νέας
Κυδωνίας, Σούδας, με εξαίρεση τη ΔΕ Κεραμίων) και στις ΔΕ Γεωργιουπόλεως, Βάμου και
Νικηφόρου Φωκά, το διάστημα 2001-2011. Οι εν λόγω ΔΕ λοιπόν, πέραν του ότι
συγκεντρώνουν τις υψηλότερες τιμές απασχόλησης στον τριτογενή τομέα (68-84%),
γνώρισαν μέσα σε μία δεκαετία τη μεγαλύτερη μείωση του ποσοστού απασχόλησης στον
πρωτογενή (39-58% μείωση) εντός της ΠΠ. Εξίσου αξιοσημείωτη, είναι και η περίπτωση της
ΔΕ Γαύδου, η οποία παρουσιάζει και αυτή πολύ μεγάλη μείωση της απασχόλησης στον
πρωτογενή (54,4%), ταυτόχρονα με μία εντυπωσιακή αύξηση της τιμής της απασχόλησης
στον τριτογενή κατά 123,6%.
38

Χωρίς τη ΔΚ Χανίων.
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Οι ΔΕ που φαίνεται να διατηρούν σχετικά, τους απασχολούμενους του πρωτογενή παρά τη
μείωση, είναι οι ΔΕ Κισσάμου, Ιναχωρίου, Σφακίων, Ασή Γωνιάς και Φοίνικα, που
παρουσιάζουν τα χαμηλότερα ποσοστά μείωσης της απασχόλησης στον πρωτογενή (916%). Να επισημάνουμε ακόμα, ότι δεν υπάρχει καμία ΔΕ της ΠΠ, που να επιτυγχάνει
αύξηση της απασχόλησης στο πρωτογενή τομέα και αντίστοιχα καμία, που να σημειώνει
μείωση των τιμών στον τριτογενή, τη δεκαετία 2001-2011.
Σχετικά με τον δευτερογενή τομέα, στην ΠΠ εντοπίζονται αρκετές ΔΕ, οι οποίες σημειώνουν
αύξηση της απασχόλησης, με υψηλότερους δείκτες μεταβολής στις ΔΕ Ανατολικού Σελίνου
(163,5%), Καντάνου (61,3%) και Βουκολιών (44,2%). Εν γένει, οι ΔΕ με τα υψηλότερα
ποσοστά απασχόλησης στον δευτερογενή τομέα (15-20%), είναι οι ΔΕ Λαππαίων, Αρμένων,
Βάμου, Ελευθερίου Βενιζέλου, Θερίσου, Κισσάμου, Κρυονερίδας, Μυθήμνης, Σούδας και
Γαύδου. Σε επίπεδο Δήμων τώρα, οι τιμές κινούνται σε πιο στενά όρια (9-15%), με εξαίρεση
τον Δήμο Σφακίων που καταγράφει το χαμηλότερο ποσοστό απασχόλησης στον τομέα(6%).
Τα στοιχεία της απασχόλησης στις δύο Π.Ε. (συνολικά, κατά κλάδο, κατά τομέα) και η
παράλληλη εξέταση των πληθυσμιακών μεταβολών της ΠΠ, μας δείχνει ότι η εικόνα της ΠΠ
στους προαναφερθέντες τομείς προσιδιάζει σε αυτή της Περιφέρειας Κρήτης και σε
περιπτώσεις φαίνεται καλύτερη. Τα δεδομένα, μας επιτρέπουν να συμπεράνουμε ότι η
μείωση της απασχόλησης στον πρωτογενή, οφείλεται τόσο στο φαινόμενο της
τριτογενοποίησης της τοπικής οικονομίας όσο και την συγκέντρωση του πληθυσμού της ΠΠ
στα οικιστικά κέντρα του βορείου κομματιού των ΠΕ Χανίων και Ρεθύμνου. Σε αυτά
περιλαμβάνονται (πέρα από τις πόλεις των Χανίων και του Ρεθύμνου που βρίσκονται εκτός
ΠΠ), μεγαλύτερα και μικρότερα οικιστικά κέντρα (ημιαστικά κατά κύριο λόγο39) που είτε
εφάπτονται στα όρια των πόλεων των Χανίων και του Ρεθύμνου (Σούδα, Κουνουπιδιανά,
Μουρνιές, Βαμβακόπουλο, Περιβόλια, Δαράτσος, Βιολί Χαράκι), είτε βρίσκονται σε πολύ
μικρή απόσταση από αυτές (Κολυμβάρι, Καλύβες, Πλατανιάς, Πιθάρι, Γεράνι, Πρινές) με
εξαίρεση τη Κίσσαμο (που αποτελεί το πιο απομακρυσμένο από την πόλη των Χανίων,
πληθυσμιακό κέντρο του βορείου κομματιού της ΠΠ). Η Κίσσαμος δηλαδή αυξάνει τον
πληθυσμό της, παρότι έχει απόσταση άνω των 40 χλμ. από την πόλη των Χανίων.
Είναι εμφανές, ότι στο πεδίο μεταβολής του πρωτογενούς και τριτογενούς τομέα, το βόρειο
τμήμα της ΠΠ σημειώσει τη μεγαλύτερη αύξηση της απασχόλησης στον τριτογενή και την
μεγαλύτερη μείωση της απασχόλησης στον πρωτογενή. Συνδυάζοντάς το παραπάνω με τη
πληθυσμιακή αύξηση του εν λόγω κομματιού, συμπαιρένουμε ότι αύξηση του αριθμού των
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Κοινότητες πληθυσμό από 2.000 έως 9.999 κατοίκους, Ι. Νικολαίδης (ΕΛΣΤΑΤ), Σχέδιο δειγματοληψίας κύριας
έρευνας, PIAAC GREECE (MS).
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απασχούμενων στον τομέα των υπηρεσιών, συνδέεται άμεσα με την αύξηση του
πληθυσμού του βόρειου κομματιού της ΠΠ.
2.2.4.3 Εξέλιξη Οικονομικά Ενεργού Πληθυσμού (2001-2011)
Ο Οικονομικά Ενεργός Πληθυσμός στην ΠΠ, ανέρχεται συνολικά σε ποσοστό 42% (49.202
άτομα). Απ’ αυτούς, το 83,5% είναι απασχολούμενοι και το 14,7% άνεργοι. Το διάστημα
2001-2011, ο ΟΕΠ σημείωσε αύξηση κατά 12%, νούμερο αρκετά υψηλότερο από το
αντίστοιχο σε επίπεδο Περιφέρειας (4%), ενώ φαίνεται να παρουσιάζει μια πολύ καλύτερη
εικόνα σε σύγκριση με το σύνολο της χώρας, όπου ο ΟΕΠ σημειώνει μικρή μείωση (1%).
Σε επίπεδο Δήμων40, ο Δήμος Γαύδου εμφανίζει μία πάρα πολύ θετική εικόνα αυξάνοντας
τον ΟΕΠ πάνω από 100%, ενώ αντιθέτως, άσχημα δείχνουν τα πράγματα για τον Δήμο
Σφακίων που σημειώνει μείωση του ΟΕΠ του κατά 34%. Σε επίπεδο ΔΕ, οι μεγαλύτερες
τιμές εντοπίζονται στο βόρειο τμήμα της ΠΕ Χανίων, ήτοι στις ΔΕ Νέας Κυδωνίας (52%),
Νικηφόρου Φωκά (46%), Πλατανιά (40%) και Σούδας (39%), ενώ υψηλή μείωση του ΟΕΠ
τους (25% και πάνω) καταγράφουν οι ΔΕ Μουσούρων (25%), Ιναχωρίου (33%), Μυθήμνης
(34%), Σφακίων (34%), Καντάνου (39%) και Κεραμίων (45%), η οποία χάνει σχεδόν τον μισό
ΟΕΠ της. Παρά το γεγονός ότι τόσο η ΠΠ όσο και η ΠΕ Χανίων καταγράφουν συνολικά
αύξηση του ΟΕΠ τους (12% και 7% αντίστοιχα), ένα μεγάλο κομμάτι των ΔΕ της ΠΠ, μειώνει
τον ΟΕΠ του. Και εδώ, είναι εμφανής η ψαλίδα μεταξύ βορείου και νοτίου τμήματος της
ΠΠ, με τα ποσοστά να φαίνονται ευοίωνα για τον βορρά και δυσοίωνα για τον νότο (με
εξαίρεση τον Δήμο Γαύδου).
2.2.4.4 Εξέλιξη ανεργίας41– Προσέγγιση υποαπασχοληση (2001-2011)42
Στο σύνολο της περιοχής παρέμβασης σύμφωνα με τα στοιχεία της τελευταίας απογραφής
το ποσοστό της ανεργίας το 2011 ανέρχεται στο 14,69% το οποίο είναι μικρότερο από το
αντίστοιχο ποσοστό στο σύνολο της Περιφέρειας Κρήτης (16,36%) και της Περιφερειακής
Ενότητας Χανίων (15,63%) αλλά μεγαλύτερο από το ποσοστό ανεργίας στην Περιφερειακή
Ενότητα Ρεθύμνου (14,43%). Σε σύγκριση με τα στοιχεία της απογραφής του 2001 το
ποσοστό ανεργίας στην περιοχή παρέμβασης φαίνεται να έχει αυξηθεί καθώς το 2001
ανερχόταν στο 10,70%.
Σε επίπεδο Δημοτικών Ενοτήτων, στην συντριπτική τους πλειοψηφία το ποσοστό της
ανεργίας το 2011 είναι μεγαλύτερο από αυτό του 2001 με αξιοσημείωτες περιπτώσεις τις
ΔΕ Κεραμιών και Ανατολικού Σελίνου όπου το ποσοστό ανεργίας το 2011 ανέρχεται σε
40

Η σύγκριση γίνεται μόνο με τους Δήμους που κράτησαν την ίδια διοικητική σύνθεση μεταξύ 2001-2011.
Τα δεδομένα προκύπτουν από την επεξεργασία των στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ από τις απογραφές του 2001 και
2011. Ειδικότερα, όσον αφορά στα στοιχεία του 2011έχει πραγματοποιηθεί επεξεργασία στο βαθμό που
επιτρέπει η αρχή του στατιστικού απορρήτου.
42
Τα δεδομένα προκύπτουν από την επεξεργασία των στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ από τις απογραφές του 2001 και
2011, στο βαθμό που επιτρέπει η αρχή του στατιστικού απορρήτου ειδικά για τα στοιχεία του 2011.
41
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15,56% και 16,09% αντίστοιχα ενώ το 2001 τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν 1,29% και 3,40%.
Εξαίρεση αποτελούν τέσσερις ΔΕ της περιοχής παρέμβασης όπου το ποσοστό ανεργίας το
2011 είναι μικρότερο από το αντίστοιχο του 2001 και συγκεκριμένα στις ΔΕ Νέας Κυδωνίας
(14,73% το 2011 και 15,49% το 2001), Γεωργιουπόλεως (11,54% και 13,77% αντίστοιχα),
Πλατανιά (15,72% το 2011 και 19,28% το 2001) και Φοίνικα (9,47% και 11,90% αντίστοιχα).
Στο πλαίσιο αυτό το ποσοστό ανεργίας το 2011 σε επίπεδο ΔΕ κυμαίνεται από 9,47% (ΔΕ
Φοίνικα) έως από 19,01% (ΔΕ Ασή Γωνιάς).
Σε επίπεδο Τοπικών Κοινοτήτων επτά ΤΚ παρουσιάζουν μηδενικό ποσοστό ανεργίας (ΤΚ
Σκάφης της ΔΕ Ανατολικού Σελίνου, Κάμπου και Στροβλών της ΔΕ Ιναχωρίου, Σασάλου, και
Χαιρεθιανών της ΔΕ Μυθήμνης, Καράνου στη ΔΕ Μουσόυρων και Αγίου Ιωάννου στην
Ψευδοδημοτική Ενότητα Σφακίων). Αντίθετα οι ΤΚ Βασιλοπούλου (ΔΕ Κολυμβαρίου) και
Πεμονίων (ΔΕ Φρε) παρουσιάζουν τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας στην περιοχή
παρέμβασης και συγκεκριμένα 71,43% και 34,09% αντίστοιχα αποτελώντας και τις
μοναδικές περιπτώσεις με ποσοστό άνω του 30% στην περιοχή παρέμβασης. Γενικότερα
στην πλειοψηφία των ΤΚ της περιοχής παρέμβασης (53,09%) το ποσοστό ανεργίας
κυμαίνεται από 10% (συγκεκριμένα 10,12% στην περίπτωση της ΤΚ Γραμβούσης) έως και
20% (ΤΚ Καρών Αποκορρώνου της ΔΕ Αρμένων, Ροδοβανίου της ΔΕ Ανατολικού Σελίνου,
Βάθης της ΔΕ Ιναχωρίου και Δρακόνας της ΔΕ Κολυμβαρίου). Το 15,98% του συνόλου των
ΤΚ της περιοχής παρέμβασης παρουσιάζει ποσοστά ανεργίας μικρότερα του 10%
(συμπεριλαμβανομένων και των μηδενικών περιπτώσεων που προαναφέρθηκαν). Τέλος
στο 9,79% των ΤΚ το ποσοστό ανεργίας είναι μεγαλύτερο του 20% αλλά δεν ξεπερνά το 30%
και συγκεκριμένα κυμαίνεται από 20,63% στην ΤΚ Πλεμενιανών (ΔΕ Καντάνου) έως 26,15%
στην ΤΚ Καρωτής (ΔΕ Λαππαίων)43.

2.2.4.5 Οικονομικές δραστηριότητες
2.2.4.5.1 Πρωτογενής τομέας
Κύρια Χαρακτηριστικά
Η περιοχή παρέμβασης αποτελείται από ποικιλία περιοχών σε ό,τι αφορά την ενασχόληση
με τον πρωτογενή τομέα. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ε.Σ.Υ.Ε. (Απογραφή
2011) στις περιοχές των Δημοτικών Ενοτήτων Λαππαίων και Φοίνικα ο πρωτογενής τομέας
αντιστοιχεί σε 27,32% και 34,61%, ενώ στην Δημοτική Ενότητα Νικηφόρου Φωκά, η οποία
αποτελεί περιμετρική περιοχή του αστικού συγκροτήματος της πόλης του Ρεθύμνου
απασχολείται το 9,07%. Σε ό,τι αφορά το τμήμα της περιοχής παρέμβασης που βρίσκεται
στην Π.Ε. Χανίων το 16,14% δραστηριοποιείται στον πρωτογενή τομέα, ενώ συνολικά στην

43

Στην ανάλυση δεν αναφέρονται οι Τοπικές Κοινότητες των οποίων τα ποσοστά ανεργίας δεν ήταν εφικτό να
προσδιοριστούν λόγω στατιστικού απορρήτου (20,10% του συνόλου των ΤΚ της περιοχής παρέμβασης).
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«περιοχή LEADER» η απασχόληση στον πρωτογενή τομέα ανέρχεται στο 16,28%, και
ακολουθεί ο δευτερογενής με ποσοστό 14,41% και ο τριτογενής με 69,31%.
Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι η μείωση της απασχόλησης στον πρωτογενή τομέα σε
σχέση με την απογραφή του 2001 στην «περιοχή LEADER», φτάνει σχεδόν τις 13
ποσοστιαίες μονάδες, αφού το αντίστοιχο ποσοστό ήταν της τάξης του 30% περίπου. Η
απασχόληση στον τριτογενή τομέα ανέρχονταν στο 49% (ο δευτερογενής παρέμεινε σχεδόν
αμετάβλητος).
Η παραπάνω μείωση στα ποσοστά απασχόλησης του πρωτογενή τομέα δείχνει αφενός την
τάση εγκατάλειψης ολοένα και περισσότερο της υπαίθρου, αφετέρου την ανάγκη για
άμεση εύρεση κινήτρων για παραμονή και επιστροφή του οικονομικά ενεργού πληθυσμού
στην ενασχόλησή του με την παραγωγική διαδικασία.
Μία από τις κυρίες δραστηριότητας της «περιοχής LEADER» είναι η εκτατική κτηνοτροφία
ιδιαίτερα στις Δημοτικές Ενότητες Λαππαίων, Φοίνικα και Νικ. Φωκά, οι οποίες
ακολουθούν την παραγωγική κατεύθυνση της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου, ενώ το
τμήμα της περιοχής παρέμβασης της Π.Ε. Χανίων προσανατολίζεται παραγωγικά στην
ελαιοκομία, στα προϊόντα του αμπελιού, τα πρώιμα οπωροκηπευτικά, τα εσπεριδοειδή και
κατά τόπους στην τυροκομία44.
Αναλυτικότερα τα διαρθρωτικά στοιχεία των γεωργικών εκμεταλλεύσεων παρουσιάζονται
παρακάτω:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ
(ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ)
Πίνακες 6-7-8. Διαρθρωτικά Στοιχεία Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων
Περιφερειακή
Ενότητα

Αριθμός Εκμεταλλεύσεων

Χρησιμοποιούμενη
Γεωργική Έκταση

Από την οποία,
άγονοι
Βοσκότοποι

Μέση
Έκταση
Γεωργικής
Εκμετάλλευσης
(στρ)

Σύνολο

Με χρησιμοποιούμενη
γεωργική έκταση

Ρεθύμνου

13.463

13.351

1.009.000

534.000

35,28 στρ

Χανιά

20.636

20.636

972.000

605.000

17,7 στρ

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. «Έρευνα Διάρθρωσης Γεωργικών και Κτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων, έτους 2013»
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Επιχειρησιακό Σχέδιο Δήμου Χανίων 2014 – 2019, Ενότητα 1 – Στρατηγικός Σχεδιασμός
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Η κατανομή της συνολικής χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης των εκμεταλλεύσεων για
τις Περιφερειακές Ενότητες Χανίων και Ρέθυμνου αποτυπώνεται στα στοιχεία του
παρακάτω πίνακα.

Περιφερειακή Ενότητα
Χανιά
Ποσοστά (%) επί
συνολικής
χρησιμοποιούμενης
Γεωργικής Γης

Αμπέλια &
Σταφιδάμπελα

Ελιές

Λοιπές
Δενδρώδεις
Καλλιέργειες

Μόνιμα Λιβάδια
και Βοσκότοποι

16.000

10.000

302.000

32.000

605.000

1,65%

1,03%

31,07%

3,29%

62,24%

80.000

12.000

241.000

12.000

650.000

7,94%

1,19%

23,91%

1,19%

64,48%

της

Ρέθυμνο
Ποσοστά (%) επί
συνολικής
χρησιμοποιούμενης
Γεωργικής Γης

Ετήσιες
Καλλιέργειες

της

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. «Έρευνα Διάρθρωσης Γεωργικών και Κτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων, έτους 2013» (εκτάσεις σε στρέμματα)

Για τις Δημοτικές Ενότητες Λαππαίων, Φοίνικα και Νικηφόρου Φωκά, σύμφωνα με τα
στοιχεία της Ε.Σ.Υ.Ε. (Απογραφή 2011) από τα διαρθρωτικά χαρακτηριστικά των
εκμεταλλεύσεων και κατόπιν επεξεργασίας, προκύπτουν τα εξής:
Είδη Καλλιεργειών

45

Φυτά μεγάλης
καλλιέργειας και
λοιπές καλλιέργειες

Κηπευτική γη,
θερμοκήπια,
εμπορικοί
ανθόκηποι,
σπορεία

Δενδρώδεις
καλλιέργειες

Άμπελοι
Σταφιδάμπελοι

Γενικό
Σύνολο

Δ.Ε. Νικηφόρου Φωκά

8.468

800

15.903

1.881

23.046

Δ.Ε. Φοίνικα

8.841

895

20.040

743

39.690

Δ.Ε. Λαππαίων

3.824

495

12.115

773

21.353

Γενικό Σύνολο Εκτάσεων

20.680

2.410

44.041

3.318

81.888

Ποσοστά επί του Συνόλου

25,13%

2,60%

57,15%

4.04%

-

Περιοχή

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. Στοιχεία Διάρθρωσης Καλλιεργειών, Π.Ε. Ρεθύμνου 2011 – 2012 (εκτάσεις σε στρέμματα)

45

Στο γενικό σύνολο των καλλιεργειών περιλαμβάνονται όλες οι εκτάσεις φυτών μεγάλης καλλιέργειας,
κηπευτική γη, θερμοκήπια, δενδρώδεις εκτάσεις και οι αμπελώνες.
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Παραγωγή Αγροτικών Προϊόντων
Η παραγωγική κατεύθυνση της περιοχής παρέμβασης παρουσιάζει δυναμικότητα
παραγωγής τόσο σε φυτικής όσο και σε ζωικής προέλευσης προϊόντα, ειδικότερα στα
τμήματα που βρίσκονται στην Π.Ε. Ρέθυμνου, όπου καταγράφεται παραδοσιακά
μεγαλύτερη κτηνοτροφική παραγωγή.
Γενικότερα, η περιοχή παρέμβασης στο σύνολό της δεν μπορεί να σκιαγραφηθεί
μονομερώς παραγωγικά, με δεδομένο ότι οι παράγοντες που επηρεάζουν την παραγωγική
κατεύθυνση διαφοροποιούνται ανά περιοχή ακόμα και σε περιπτώσεις όπου η χιλιομετρική
απόσταση είναι πολύ μικρή.
Συνολικά και σε γενικότερο επίπεδο η περιοχή παρέμβασης προσανατολίζεται παραγωγικά
σε ελαιοκομία, κηπευτικά (υπό κάλυψη και υπαίθρια), αιγο -προβατοτροφία και
τυροκομία.
Αναλυτικότερα στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται το σύνολο τις παραγωγής στα
βασικά είδη παραγωγής για τις Π.Ε. Χανίων και Ρεθύμνου:
Πίνακας 9α. Παραγωγή φυτικών Προϊόντων Π.Ε. Χανίων - Ρεθύμνου
Περιφερειακή Ενότητα

Χανιά

Ρέθυμνο
Συνολική Παραγωγή (σε τόνους)

Πρωτογενή Προϊόντα
Τομάτες θερμοκηπίου

26.578

967

Τομάτες Υπαίθρου

4.615

2.960

647

436

Κολοκύθια

1.262

490

Κρεμμύδια

1.198

370

518

344

3.113

490

Μελιτζάνες Υπαίθρου

338

170

Μελιτζάνες Θερμοκηπίου

540

56

Αγκινάρες

1.066

809

Καρπούζια

7.076

3.127

Πεπόνια

2.131

777

Πατάτες

7.331

3.517

332

495

Φασόλια

Αγγούρια Υπαίθρου
Αγγούρια θερμοκηπίου

Ελιές Βρώσιμες
Δευτερογενή Προϊόντα
Ελαιόλαδο

Συνολική Παραγωγή (σε τόνους)
16.558

3.582
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Γλάυκος (Μούστος)

6.160

2.966

561

47

13.177

5.029

Λοιπά Φυτικά Προϊόντα
Σταφίδα
Αμπέλια που γλαυκωποιήθηκαν

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. (Απογραφή 2011) Παραγωγή σε τόνους

Ενώ ειδικότερα, για τα τμήματα της περιοχής παρέμβασης που βρίσκονται στην Π.Ε.
Ρεθύμνου διαμορφώνονται ως εξής:
Πίνακας 9β: Παραγωγή Φυτικών Προϊόντων Δημοτικών Ενοτήτων Π.Ε. Ρεθύμνου
Περιοχή

Δ.Ε. Νικ. Φωκά

Πρωτογενή Προϊόντα

Δ.Ε. Φοίνικα

Δ.Ε. Λαππαίων

Συνολική Παραγωγή (σε τόνους)

46

Κτηνοτροφικά φυτά

1.699,5

1.634,07

1.130,2

Πατάτες

386,3

287,91

86,9

Τομάτα Υπαίθρια

238,5

481,3

45,5

7

37,6

73

265,4

826,7

222,7

Τομάτα Θερμοκηπίου
Λοιπά Κηπευτικά
Δευτερογενή Προϊόντα
Ελαιόλαδο (βιολογικό
συμβατικό)
Γλαύκος (Μούστος)

και

388.1

142,8

490,7

527

174,38

396

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. (Απογραφή 2011-2012), στοιχεία διάρθρωσης εκμεταλλεύσεων, επεξεργασμένα στοιχεία

Ζωική Παραγωγή:
Σε επίπεδο ζωικής παραγωγής οι Δημοτικές Ενότητες Νικηφόρου Φωκά, Φοίνικα και
Λαππαίων παρουσιάζουν έντονη δραστηριότητα κυρίως στην εκτατική αιγοπροβατοτροφία.
Αναλόγως, κινείται κτηνοτροφικά κι ένα σημαντικό μέρος της Π.Ε. Χανίων, και ειδικότερα
στην παραγωγή διαφόρων ειδών τυριού.
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Πίνακας 10: Ζωική Παραγωγή Π.Ε. Χανίων, Ρεθύμνου – Δημοτικές Ενότητες Π.Ε. Ρεθύμνου
Συνολικός Αριθμός
Ζώων (Αιγο –
Προβάτων)

Κτηνοτροφικά
Προϊόντα

Συνολική
ποσότητα
Γάλακτος

Γάλα
(Προβάτων,
Αιγών)

Περιοχή

Αυγά (χιλιάδες
τεμάχια)

Μέλι

Τυρί (μαλακό,
σκληρό, μυζήθρα)

Συνολική Παραγωγή (σε τόνους)

Π.Ε. Χανίων

466.049

26.878

26.279

15.288

467

2.240

Π.Ε. Ρεθύμνου

647.351

39.926

39.879

31.320

199

4.276

Δ.Ε.
Νικηφόρου
Φωκά

67.081

10.897,80

-

1.417

7,9

262,5

Δ.Ε. Φοίνικα

32.721

4.312,34

-

746,1

7,9

399,74

Δ.Ε. Λαππαίων

32.731

3.568,96

-

1.149

2,2

166,2

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. 2012

Προϊόντα ΠΟΠ – ΠΓΕ
Τα περισσότερα ελληνικά προϊόντα που έχουν αναγνωριστεί ως Π.Ο.Π. (Προϊόν Ονομασίας
Προέλευσης) ή Π.Γ.Ε. (Προϊόν Γεωγραφικής Ένδειξης) παράγονται σε ορεινές ή μειονεκτικές
περιοχές. Στην Ελλάδα έχουν καταχωρηθεί 103 ελληνικά προϊόντα Π.Ο.Π και Π.Γ.Ε,
καταλαμβάνοντας την 5η θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Στα πλαίσια του Καν.(ΕΟΚ) αριθ. 510/06 του Συμβουλίου αναγνώρισης προϊόντων Π.Ο.Π.
και Π.Γ.Ε. στην περιοχή παρέμβασης παράγονται τα παρακάτω προϊόντα:
Ελαιόλαδο:
 Χανίων Κρήτης Π.Γ.Ε
 Κολυμβάρι Χανίων Κρήτης Π.Ο.Π.
 Ελαιόλαδο Αποκόρωνας Χανίων Κρήτης, Π.Ο.Π.
 Εξαιρετικό Παρθένο Σελίνου Κρήτης, Χανιά Π.Ο.Π.
Τυριά Π.Ο.Π.:
 Γραβιέρα Κρήτης
 Ξινομυζήθρα Κρήτης
 Πηχτόγαλο Χανίων
Φρούτα Π.Ο.Π.:
 Πορτοκάλια Μάλεμε Χανίων (Π.Ο.Π.)
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Αρτοσκευάσματα:
 Κρητικό Παξιμάδι (Π.Γ.Ε.)
Αποστάγματα:
 Τσικουδιά Κρήτης (Π.Γ.Ε)
 Οίνος Π.Γ.Ε. Κίσσαμος Χανιά (Τοπικός Οίνος Κίσσαμου)
 Οίνοι Π.Γ.Ε. Χανίων
Η αναγνώριση προϊόντων ως ΠΟΠ/ΠΓΕ δύναται να προσφέρει πολλαπλά οφέλη τόσο για
τους καταναλωτές, αφού είναι σε θέση να γνωρίζουν την σαφή προέλευση του προϊόντος
από το στάδιο της παραγωγής, της επεξεργασίας έως την τυποποίηση όσο και για τους
παραγωγούς όπου η προώθηση των προϊόντων θεωρείται ευκολότερη αφού τα προς
πώληση προϊόντα κατέχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και σαφή τοπική ταυτότητα.
Με άξονα τα παραπάνω η ενίσχυση της παραγωγής αναγνωρισμένων ΠΟΠ/ΠΓΕ προϊόντων
μπορεί να αποτελέσει την αφετηρία ανάδειξης των περιοχών προέλευσης, προσέλκυσης
επισκεπτών, οικονομικής ανάπτυξης και εν γένει δημιουργίας θέσεων εργασίας, διατήρηση
πληθυσμού στην ύπαιθρο και αύξηση του τοπικού εισοδήματος.
Πέραν του καθεαυτού προϊόντος που λαμβάνει την αναγνώριση πλήθος επιχειρήσεων
τυποποίησης συνδέεται μαζί του προκειμένου το προϊόν να φτάσει στον τελικό
καταναλωτή. Σύμφωνα με στοιχεία του ΕΛ.ΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ που παρουσίασε η Γενική Δ/νση
Ποιότητας Αγροτικών Προϊόντων, την περίοδο 2010-2013 υπήρξε μία σταθερή αύξηση του
αριθμού των επιχειρήσεων τυποποίησης ΠΟΠ/ΠΓΕ προϊόντων, ιδιαίτερα στον ελαιοκομικό
κλάδο. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι την περίοδο 2007-2010 οι επιχειρήσεις τυποποίησης και
εμπορίας ελαιόλαδου ΠΟΠ/ΠΓΕ αυξήθηκαν από 284 σε 472, ενώ έως το 2015 συνέχισαν την
σταθερά ανοδική τους πορεία, παρά την δυσμενή οικονομική συγκύρια. Η Π.Ε. Χανίων είναι
από τις δυναμικότερες περιοχές στην διακίνηση ελαιολάδου ΠΟΠ/ΠΓΕ κατέχοντας την
πρώτη θέση μεταξύ των υπόλοιπων ελαιοπαραγωγικών περιοχών το 2011.
Σημαντική θέση καταλαμβάνει ακόμα το τυρί Π.Ο.Π.
«Γραβιέρα ΚΡΗΤΗΣ» μεταξύ των διακινούμενων
τυριών προς το εξωτερικό αλλά και την εσωτερική
αγορά. Ενώ εξίσου σημαντική παρουσία κατέχει και
το παξιμάδι (προϊόν ΠΓΕ).
Πηγή: Φωτογραφικό Οδοιπορικό «ΟΡΕΑ ΚΡΗΤΗ»,
Αναπτυξιακή Ηρακλείου Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α.

Ανακεφαλαιώνοντας καθίσταται σαφές ότι τα
αναγνωρισμένα προϊόντα ΠΟΠ/ΠΓΕ αποτελούν σημαντικό εργαλείο ανάπτυξης των
περιοχών προέλευσης ενισχύοντας την τοπική κοινωνία, συμβάλλοντας στην διατήρηση της
παράδοσης και ανορθώνοντας την οικονομία. Όμως, είναι ακόμα σαφέστερο ότι η
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διεύρυνση των σημείων πώλησης εντός και εκτός συνόρων απαιτεί οργανωμένες ενέργειες
διάθεσης, συνέργιες με κοινό όραμα και σαφή στρατηγικό σχεδιασμό.
Βαθμός Μεταποίησης Αγροτικών Προϊόντων
Στην περιοχή παρέμβασης δραστηριοποιείται ένας μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων που
συνδέονται με την πρώτη και δεύτερη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων όπως
ελαιοτριβεία, τυποποιητήρια ελαιοκομικού τομέα, οινοποιεία, επιχειρήσεις στον τομέα των
εσπεριδοειδών, μεταποιητικές μονάδες αλιευμάτων, επιχειρήσεις στον τομέα μελιού,
μονάδες επεξεργασίας γάλακτος και παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων και μονάδες
επεξεργασίας και παραγωγής με βάση το κρέας.
Ελαιοτριβεία – Τυποποιητήρια Ελαιολάδου
Σύμφωνα με στοιχεία της Π.Ε. Χανίων, σε ολόκληρη την ενότητα δραστηριοποιούνται 22
εγκεκριμένες επιχειρήσεις 47 στον τομέα των ελαιοκομικών προϊόντων και 3 Αγροτικοί
Συνεταιρισμοί (Καντάνου, Χανίων, Ένωση Κυδωνία – Κισσάμου). Ενώ στο τμήμα της Π.Ε.
Ρέθυμνου που ανήκει στην περιοχή παρέμαβσης δραστηριοποιούνται 4 ελαιοτριβεία
(Ατσιπόπουλου, Καρωτή, Ασωμάτων και Σελλιά) και 2 εγκεκριμένες μονάδες τυποποίησης
ελαιολάδου (Επισκοπή και Ασωμάτων).
Οινοποιεία
Στην Π.Ε. Χανιών δραστηριοποιούνται 10 εγκεκριμένα οινοποιεία αφού το μεγαλύτερο
μέρος της καλλιεργούμενης έκτασης αμπελιού είναι Π.Γ.Ε., αποτελώντας σημαντικό
παράγοντα παραγωγής ποιοτικού κρασιού. Ακόμα, στην περιοχή Καλή Συκέα στην Δ.Ε.
Φοίνικα υπάρχει οινοποιείο ενισχύοντας δυναμικά την ευκαιρία για οινοτουρισμό στην
περιοχή.
Επιχειρήσεις στον Τομέα Εσπεριδοειδών, Ακρόδρυων και Υποτροπικών Φυτών
Η Π.Ε. Χανίων κατέχει παράδοση στην παραγωγή εσπεριδοειδών. Χαρακτηριστική είναι η
Π.Ο.Π. ποικιλία «Πορτοκάλια Μάλεμε
Χανίων», ενώ πολύ δυναμική αύξηση
παρουσιάζεται
στην
καλλιέργεια
υποτροπικών φυτών, με κυρίαρχη θέση να
καταλαμβάνει το αβοκάντο, του οποίου η
μέση ετήσια παραγωγή σύμφωνα με
στοιχεία της Π.Ε. Χανίων την περίοδο 2011Πηγή: ΟΤΔ
2013 κυμάνθηκε στους 1.700 τόνους. Ακόμα,
στις ορεινές περιοχές των επαρχιών του Κίσσαμου, Σελίνου (Περιοχή Κουντούρας) και
Κυδωνίας αναπτύσσεται το ορεινό κάστανο Χανίων, προϊόν που ευνοείται από το
μικροκλίμα της περιοχής, την περίοδο 2011-2013 η μέση ετήσια παραγωγή κυμάνθηκε
Πηγή: ΟΤΔ
47

Σύμφωνα με στοιχεία του ΥΠΑΑΤ για εγκεκριμένες μονάδες τυποποίησης λαδιού.
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στους 800 τόνους. Στην Π.Ε. Χανιών δραστηριοποιούνται 13 επιχειρήσεις στην τυποποίηση
των παραπάνω καλλιεργειών.
Τυποποίηση Κηπευτικών
Το μεγαλύτερο μέρος κηπευτικών στην Π.Ε. Χανιών παράγεται από θερμοκηπιακές μονάδες
(πρώιμα κηπευτικά), ενώ την τυποποίηση τους αναλαμβάνουν κυρίως οι Οργανώσεις
Παραγωγών (σύμφωνα με την Π.Ε. Χανίων καταγράφονται 10 κύριες Οργανώσεις),
ιδιαίτερα στην Δημοτική Ενότητα Σελίνου,
περιοχή Κουντούρας, στις Τοπικές Κοινότητες
Πλατάνου
και
Γραμβούσας
όπου
συγκεντρώνονται
οι
περισσότερες
θερμοκηπιακές μονάδες. Στις Δημοτικές
Ενότητες Νικ. Φωκά, Φοίνικα και Λαππαίων
την
τυποποίηση
των
κηπευτικών
αναλαμβάνουν ως επί τω πλείστο οι Αγροτικοί
Πηγή: ΟΤΔ
Συνεταιρισμοί Μύρθιου, Ροδάκινου, Σελλιών.
Τυποποίηση Μελιού
Η εδαφική μορφολογία των Π.Ε. Χανίων και Ρεθύμνου (πετρώδες έδαφος) ευνοεί ιδιαίτερα
την παραγωγή «θυμαρίσιου μελιού» αφού επιτρέπει την ανάπτυξη διάφορων ειδών
βοτάνων όπως θυμάρι, ρίγανη, φασκόμηλο και άλλα. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΥΠΑΑΤ
δραστηριοποιούνται στην Π.Ε. Χανίων 9 μονάδες τυποποίησης και συσκευασίας μελιού,
στην Π.Ε. Ρεθύμνου είναι υπό διαδικασία καταχώρησης 5 μονάδες τυποποίησης, ενώ από
το 1980 λειτουργεί και ο Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός Ρεθύμνου.
Μονάδες Επεξεργασίας Κρέατος
Σε όλη την περιοχή παρέμβασης η παραγωγή κτηνοτροφικών προϊόντων παρουσιάζει
ιδιαίτερη δυναμική με κατεύθυνση κυρίως στην αιγο – προβατοτροφία. Και στις δυο
περιφερειακές ενότητες (Ρεθύμνου και Χανίων) υπάρχει παράδοση στην κτηνοτροφία γι’
αυτό και παρατηρείται έντονη επιχειρηματική δραστηριότητα στον κλάδο της επεξεργασίας
κρέατος σε αυτές τις περιοχές. Συγκεκριμένα στην Π.Ε Χανίων δραστηριοποιούντα 8
επιχειρήσεις επεξεργασίας και παραγωγής με βάση το κρέας, ενώ στο τμήμα της Π.Ε.
Ρεθύμνου που ανήκει στην περιοχή δραστηριοποιούνται 5 στην περιοχή του Ατσιπόπουλου
και στις Δ.Ε. Νικηφόρου Φωκά και Φοίνικα48.
Μονάδες Επεξεργασίας γάλακτος, κρέατος και παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων
Σύμφωνα με τον κατάλογο εγκεκριμένων μονάδων τυποποίησης και παραγωγής προϊόντων
ΠΟΠ/ΠΓΕ του ΕΛ.ΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ στις Δ.Ε. Νικ. Φωκά, Λαππαίων και Φοίνικα
δραστηριοποιούνται 5 μονάδες παραγωγής «Γραβιέρας Κρήτης ΠΟΠ» ενώ στην Π.Ε. Χανίων
48

Στοιχεία ΥΠΑΑΤ, τελευταία ενημέρωση 21/05/2012
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υπάρχουν 6 μονάδες παραγωγής ΠΟΠ τυριών «Γραβιέρα Κρήτης» και «Πηχτόγαλο Χανιών».
Συνολικά, οι μονάδες εξεργασίας γάλακτος, κρέατος και παραγωγής γαλακτοκομικών
προϊόντων ανέρχονται στις 25.
Τυποποίηση Αυγών
Τέλος, σύμφωνα με το ΥΠΑΑΤ στις Π.Ε. Χανίων και Ρεθύμνου δραστηριοποιούνται 4
μονάδες συσκευασίας και τυποποίησης αυγών εκ των οποίων οι 2 εδρεύουν στην περιοχή
παρέμβασης (Τοπική Κοινότητα Μύρθιου και Δ.Ε. Ακρωτηρίου).
Εμπορία Αγροτικών Προϊόντων
Ο πρωτογενής τομέας στην Ελλάδα ήταν και παραμένει ένας σημαντικός τομέας
οικονομικής δραστηριότητας. Ακόμα και σε μία τόσο δυσμενή οικονομική συγκυρία είναι ο
κλάδος που κατέγραψε τις μικρότερες απώλειες και σε πολλές περιοχές σημείωσε αύξηση
της απασχόλησης στον κλάδο.
Η παραγωγική διαδικασία και η διάθεση των προϊόντων εμφανίζουν μεγάλα περιθώρια
ανάπτυξης τόσο σε επίπεδο παραγωγής όσο και σε επίπεδο οικονομικών μεγεθών (αύξηση
εισοδήματος, μείωση κόστους παραγωγής κλπ). Το βασικότερο πρόβλημα που
απασχολούσε και συνεχίζει να απασχολεί τον παραγωγικό κλάδο είναι η διάθεση των
προϊόντων εντός και εκτός συνόρων. Η έλλειψη προσανατολισμού σε στοχευόμενες αγορές
και οι μεμονωμένες ενέργειες εμπορίας αγροτικών προϊόντων δεν μπόρεσαν να αποφέρουν
τα προσδοκώμενα αποτελέσματα δεδομένου του έντονου ανταγωνισμού. Τα διαθρωτικά
προβλήματα που αντιμετωπίζει η ελληνική γεωργία (πολυτεμαχισμός εκμεταλλεύσεων,
υψηλό παραγωγικό κόστος, έλλειψη τεχνογνωσίας) δημιουργούν όλο και περισσότερο την
ανάγκη δημιουργίας κοινοπραξιών και συνεργιών μεταξύ επιχειρήσεων, συνεταιρισμών και
παραγωγών οι οποίοι θα διαθέτουν κοινό όραμα και στόχους.
Η κρητική γη παράγει ένα μεγάλο αριθμό προϊόντων, εξαιρετικής ποιότητας και με
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, συνεχίζει όμως να παραμένει άλυτο το θέμα της διάθεσης, το
οποίο σαν βασική συνιστώσα έχει την τυποποίηση των προϊόντων. Το φαινόμενο αυτό
συναντάται και σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια, σύμφωνα με στοιχεία του ΕΛ.ΓΟ
ΔΗΜΗΤΡΑ, ενδεικτικά για το ελαιόλαδο μόνο το 20% της ελληνικής παραγωγής
τυποποιείται με το υπόλοιπο να πωλείται χύδην χάνοντας υπεραξία έως και 1ευρώ/κιλό, το
αντίστοιχο ποσοστό τυποποίησης των βασικών ανταγωνιστριών χωρών (Ισπανία και Ιταλία)
κυμαίνεται στο 50 – 70%.
Τέλος, καθίσταται ευνόητο ότι προκειμένου να αυξηθεί η εμπορία αγροτικών προϊόντων
εντός και εκτός συνόρων προϋποθέτει καλή γνώση των αγορών – στόχων, χρήση των
τεχνολογικών εργαλείων, πρόσληψη ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και γνώση στον
τομέα της προώθησης και των εξαγωγών, συνείδηση των εμπλεκομένων για κοινό στόχο,
προσανατολισμό και όραμα.
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Δασοπονία
Ο κλάδος της δασοπονίας δεν παρουσιάζει ιδιαίτερη δραστηριότητα τόσο συνολικά στην
περιφέρεια Κρήτης όσο και στην περιοχή παρέμβασης, αφού περιοχές με δασικούς πόρους
για υλοτόμηση δεν απαντώνται γενικά. Στην Π.Ε. Χανίων δασικές εκτάσεις βρίσκονται στον
Εθνικό Δρυμό των Λευκών Ορέων (Σαμαριάς), στα δυτικά της Περιφερειακής Ενότητας και
στις πεδινές περιοχές του Αποκόρωνα, καθώς και στην ορεινή επαρχία Κυδωνίας.
Εκτεταμένα πευκοδάση σχηματίζονται στα Σφακιά και στα νοτιοδυτικά της Περιφερειακή
Ενότητας. Οι οικονομικές δραστηριότητας που σχετίζονται με την δασοπονία είναι η
υλοτόμηση για καυσόξυλα και κάρβουνα , ενδεικτικά η παραγωγή καυσόξυλων το 2012 στις
Π.Ε Χανίων και Ρεθύμνου ανήλθε σε 46.475 τόνους49.
Αλιεία και Υδατοκαλλιέργεια
Στην περιοχή παρέμβασης εντοπίζονται περιοχές αλιείας τόσο στο τμήμα της Π.Ε. Ρεθύμνου
όσο και στην Π.Ε. Χανίων. Συγκεκριμένα στην Π.Ε. Ρεθύμνου εντοπίζεται αλιευτική
δραστηριότητα στις Τοπικές Κοινότητες Γερανίου και Σελλιών ενώ στην Π.Ε. Χανιών
εντοπίζονται σε όλη την ακτογραμμή της περιφερειακής ενότητας.
Η αλιεία στην περιοχή παρέμβασης εμφανίζει έντονη δραστηριότητα τόσο στην παραγωγή
αλιευμάτων όσο και στην μεταποίηση όπου καταγράφονται 5 μονάδες (στοιχεία Π.Ε.
Χανιών 2011-2013). Παράλληλα, στο Λιμάνι της Σούδας λειτουργεί η μοναδική Ιχθυόσκαλα
σε όλη την Περιφέρεια Κρήτης, εξυπηρετώντας αλιείς από τις Π.Ε. Χανίων και Ρεθύμνου,
και διακινώντας μεγάλες ποσότητες αλιευμάτων κυρίως προς την εσωτερική αγορά.
Απασχόληση
Σε ό,τι αφορά την απασχόληση και σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ. στις περιοχές ‘αλιείς
και υδατοκαλλιέργειας’ ο βαθμός εξάρτησης από τον κλάδο διαμορφώνεται στο 0,99% (βλ.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πίνακας 25. ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΑΛΙΕΙΑ ΚΑΙ
ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ), ποσοστό που προκύπτει από το σύνολο των απασχολούμενων στον
κλάδο ‘αλιεία και υδατοκαλλιέργεια’, το οποίο ανέρχεται στους 106 εργαζόμενους, προς το
σύνολο των απασχολούμενων των περιοχών ‘αλιείας και υδατοκαλλιέργειας’ 10.671
(ΕΛ.ΣΤΑΤ. Απογραφή 2011).
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Μέγεθος και Πλήθος Σκαφών
Στις περιοχές αλιείας δραστηριοποιούνταν 110 επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη το 2009 50.
Ενώ σύμφωνα με στοιχεία που χορήγησε η
Δ.Α.Ο.Κ. Π.Ε. Χανίων, μόνο στην Π.Ε. Χανίων
για το δεύτερο εξάμηνο του 2015,
καταγράφονται
στο
σύνολο
της
περιφερειακής ενότητας 316 επαγγελματικά
αλιευτικά σκάφη, εκ των οποίων τα 20 έχουν
μήκους άνω των 20m. (οπότε διαθέτουν
πλήρωμα), τα 14 εξ αυτών είναι μεταξύ 10 –
Πηγή: http://chania-reporter.blogspot.gr
12m. και τα υπόλοιπα 282 έχουν μήκος
μικρότερο των 10m. Στο τμήμα της περιοχής παρεμβάσεως που ανήκει στην Π.Ε. Χανιών
δραστηριοποιούνται 178 επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη. Τα στοιχεία αυτά αποδεικνύουν
ότι η (επαγγελματική) αλιευτική δραστηριότητα έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια γεγονός
που πιστοποιεί την διαχρονική εξάρτηση της περιοχής παρέμβασης από την αλιεία και το
ρόλο που διαδραματίζει τόσο στην απασχόληση, όσο και στην τοπική οικονομία.

Μέγεθος Παραγωγής
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Οργανισμού Κεντρικών Αγορών και Αλιείας Α.Ε. (Ο.Κ.Α.Α.)51
μέσω της Ιχθυόσκαλας Χανίων (λιμάνι Σούδας) για την περίοδο 2012-2016 διακινήθηκαν οι
παρακάτω ποσότητες αλιευμάτων (σε κιλά):
Πίνακας 11. Στοιχεία Ποσοτήτων Αλιευμάτων 2013-2016
Έτος
2013
2014
2015
2016 (έως Απρίλιο)

Ποσότητα Αλιευμάτων
(σε κιλά)
1.553.339,1
1.590.469,7
1.502.381
389.328,2

Πηγή: Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε. –Στατιστικά Στοιχεία

Οι ποσότητες αυτές περιλαμβάνουν όλα τα είδη αλιευμάτων από όλες τις περιοχές της Π.Ε.
Χανίων που διακινούνται μέσω στης Ιχθυόσκαλας Χανίων (Λιμάνι Σούδας). Κύρια
αλιεύματα είναι οι κουτσομούρες, σαγροί, αθερίνα, μοακαλιάροι, καλαμάρια, σουπιές,
μπαλάδες, σκάροι, τονάκια, γόπες, αυρίδια, χταπόδια κ.α. Στις περιπτώσεις ερασιτεχνικής

50
51

Ετήσια Γεωργική Έρευνα Έτος 2009
http://www.okaa.gr/
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αλιείας παράγονται μικρές ποσότητες αλιευμάτων για αυτοκατανάλωση και οι ποσότητες
αυτές προφανώς δεν περνούν από την Ιχθυόσκαλα.
Σε ό,τι αφορά την παραγωγή αλιευμάτων του τμήματος της περιοχής παρέμβασης που
βρίσκεται στην Π.Ε. Ρεθύμνου, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ. για το 2011 η
συνολική ποσότητα αλιευμάτων ανήλθε στα 13.000 κιλά.
Μεταποιητικές Μονάδες Αλιευμάτων
Σε ολόκληρη την Π.Ε. Χανίων δραστηριοποιούνται πέντε μονάδες μεταποίησης αλιευμάτων.
Τρεις εξ αυτών εδρεύουν στην περιοχή παρέμβασης και συγκεκριμένα στην Δημοτική
Ενότητα Θερίσου, στο Καστέλι Κισσάμου και στην Σούδα52. Η μεταποίηση αλιευμάτων
αφορά κατά κύριο λόγο την αλιευτική παραγωγή της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων.
Εξαγωγές Ψάρια - Θαλασσινά
Τα προϊόντα αλιείας που παράγονται στην Π.Ε. Χανίων πωλούνται και εκτός ελληνικής
αγοράς. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Συνδέσμου Εξαγωγέων Κρήτης, για το έτος 2015, από
την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων εξήχθησαν 674.887 κιλά ψάρια και θαλασσινά
συνολικής αξίας 3.731.144 ευρώ. Κύριες χώρες εξαγωγής, αποτέλεσαν οι Ιταλία, Γαλλία
Ισπανία, Γερμανία, Κύπρος, Ολλανδία, Εσθονία, Σουηδία, Σλοβακία, Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ
την πρώτη εξαγωγική χώρα ήταν η Ιταλία με ποσότητα 346.299 κιλά και δεύτερη η Γαλλία
με 142.812 κιλά.

Άλλες δραστηριότητες του Πρωτογενούς Τομέα
Κτηνοτροφικά Φυτά
Στις Δημοτικές Ενότητες Νικ. Φωκά, Λαππαίων και Φοίνικα ένεκα την κτηνοτροφικής
παραγωγής πολύ παραγωγοί επιλέγουν να ασχοληθούν με την παραγωγή κτηνοτροφικών
φυτών παράλληλα με την κτηνοτροφική δραστηριότητα προκειμένου να εξασφαλίσουν
ζωοτροφές μειώνοντας σημαντικά το παραγωγικό κόστος, αφού καλλιέργειες όπως μηδική,
κριθάρι, βίκος, τριφύλλι και λαθούρι έχουν μικρές καλλιεργητικές απαιτήσεις και
αποτελούν πλούσια τροφή για τα ζώα. Στην περιοχή παρέμβασης καλλιεργούνται περίπου
4.400 τόνοι κτηνοτροφικών φυτών53 ενώ στην Π.Ε. Χανίων περί τους 3.500 τόνους, μάλιστα
αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι σύμφωνα με την νέα Κ.Α.Π. τα κτηνοτροφικά φυτά
πρόκειται να ενισχύονται αφού πέραν των οφελών που προσφέρουν παραγωγικά
αποτελούν και καλλιέργειες βελτίωσης της γονιμότητας του εδάφους και της συγκράτησης
των απορροών νερού.
Εναλλακτικές Καλλιέργειες

52
53

Στοιχεία Περιφερειακής Ενότητας Χανίων
Στοιχεία ΕΛ.ΣΤΑΤ. 2012
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Οι εναλλακτικές καλλιέργειες αφορούν κυρίως βότανα, φαρμακευτικά φυτά και τα superfoods (υπερ-τροφές) φυτά όπως τα κοτζι-μπέρι, τα μπλού-μπερι κ.α. Στην περιοχή LEADER η
εμφάνιση των βοτάνων είναι πολύ συνηθισμένη λόγω του πετρώδους εδάφους που ευνοεί
την ανάπτυξη τους αλλά η συστηματική καλλιέργειά τους δεν είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη
στην περιοχή. Οι εναλλακτικές καλλιέργειες παρουσιάζουν ανοδική τάση κυρίως λόγω της
φαρμακευτικής τους χρήσης αλλά και των μικρών καλλιεργητικών απαιτήσεων. Δεν είναι
ακόμα ιδιαίτερα διαδεδομένες όποτε η διάθεση τους είναι ευκολότερη και η τιμή
παραγωγού ανά κιλό παραμένει ελκυστική.
Υποτροπικά Φυτά
Η περιοχή των Χανίων κατακτά τα τελευταία χρόνια όλο και
περισσότερο έδαφός στην αγορά των υποτροπικών φυτών με
δεσπόζουσα καλλιέργεια το αβοκάντο του οποίου η παραγωγή
παρουσιάζει συνεχώς αυξητικές τάσεις, ακολουθουμένη από το
μάνγκο και την παπάγια. Προς αυτή την κατεύθυνση ευνοεί και η
παρουσία τόσο του Μεσογειακού Αγρονομικού Ινστιτούτου
Χανιών, όσο και του Ινστιτούτου Υποτροπικών Φυτών και Ελιάς η
συμβολή των οποίων σε επίπεδο έρευνας και εκπαίδευσης για
την βελτίωση καλλιεργητικών τεχνικών θεωρείται ιδιαίτερα
σημαντική για την ανάπτυξη των εν λόγω καλλιεργειών στην
περιοχή παρέμβασης.

Πηγή: ΟΤΔ

Αγροτουρισμός
Ο αγροτουρισμός αποτελεί μια ιδιαίτερα δημοφιλή οικονομική δραστηριότητα τόσο στην
Περιφέρεια Κρήτης όσο και στην περιοχή LEADER αφού αποτελεί περιοχή με ιδιαίτερα
ανεπτυγμένο τουρισμό, ειδικά η Π.Ε. Χανίων και η Δ.Ε. Φοίνικα (Πλακιάς). Πολλά
καταλύματα τις περιοχής έχουν χρηματοδοτηθεί από προγράμματα ανάπτυξης του
αγροτουρισμού και αποτελούν είναι σημαντικό επιπλέον εισόδημα για τους παραγωγούς,
ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες. Υπάρχουν όμως καταλύματα αγροτουρισμού που
λειτουργούν και κατά τους χειμερινούς μήνες με εσωτερικό κυρίως τουρισμό
προσφέροντας παραδοσιακή κουζίνα ή φυσιολατρικές δραστηριότητες (ορειβασία,
πεζοπορία, ποδηλατικές διαδρομές κ.α.).

2.2.4.5.2 Δευτερογενής Τομέας
Α. Κύρια χαρακτηριστικά
Ο δευτερογενής τομέας συγκεντρώνει το 7 % της οικονομικής δραστηριότητας της Κρήτης
(με βάση την Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία), και απασχολεί το 12% του οικονομικά
ενεργού πληθυσμού της Περιφέρειας (βιομηχανία - βιοτεχνία). Η οικονομική
δραστηριότητα επικεντρώνεται κατά κύριο λόγο στην βιομηχανία τροφίμων και ποτών και
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στις κατασκευαστικές επιχειρήσεις. Η Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία του ανέρχεται στα
1.049 εκατ. ευρώ για το έτος 2013, εκ των οποίων, το μεγαλύτερο μερίδιο (734 εκατ. ευρώ)
αποτελεί συνεισφορά των κλάδων: μεταποίηση, παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού
αερίου, και παροχή νερού, ενώ το μικρότερο μερίδιο αφορά στις κατασκευές (315 εκατ.
ευρώ)54. Μέχρι το 2008, χρονιά που ξεκίνησε η διεθνής χρηματοπιστωτική κρίση, ο κλάδος
«Βιομηχανία και Ενέργεια» είχε ανοδική πορεία με ποσοστό συνεισφοράς από 4,96% το
2000 σε 7,48% το 2008, ενώ παρουσίαζε την υψηλότερη αύξηση στους επιμέρους
παραγωγικούς κλάδους με ποσοστό 165% αλλά με σχετικά χαμηλή συνολική προστιθέμενη
αξία (851 εκατ. ευρώ).
Όσο αναφορά στην περιοχή παρέμβασης, ο δευτερογενής τομέας, και πιο συγκεκριμένα η
μεταποίηση και οι κατασκευές συγκεντρώνουν το 8,1% της οικονομικής δραστηριότητας της
ΠΕ Χανίων και το 10,6% της ΠΕ Ρεθύμνου (με βάση την Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία). Το
μερίδιο του τομέα στην συνολική οικονομική δραστηριότητα παρουσιάζει μείωση, από το
2008 για την ΠΕ Χανίων και το 2009 για την ΠΕ Ρεθύμνου, με εξαίρεση το 2012, γεγονός
που δείχνει ότι ο δευτερογενής τομέας επηρεάστηκε σημαντικά από την οικονομική κρίση
και τις συνέπειες αυτής (Πίνακας 1). Πολύ μεγάλη συρρίκνωση έχει υποστεί ο κλάδος των
κατασκευών, που κυριαρχούσε την προηγούμενη δεκαετία, τη θέση του οποίου έχει
σήμερα η μεταποίηση (Πίνακας 2), η οποία συνδέεται κυρίως με την επεξεργασία των
προϊόντων του πρωτογενή τομέα (τρόφιμα και ποτά). Επίσης, τα τελευταία χρόνια
αναπτύσσεται μεγάλο ενδιαφέρον στον τομέα της οργανικής - βιολογικής καλλιέργειας και
στην τυποποίηση των προϊόντων αυτής.
Γενικότερα, στο Δευτερογενή Τομέα παρατηρούνται διαρθρωτικά προβλήματα που
αφορούν στο μικρό κατά κανόνα μέγεθος και την οικογενειακή μορφή των επιχειρήσεων55.
Αυτά τα χαρακτηριστικά των περισσότερων επιχειρήσεων του τομέα (με εξαίρεση τις
συνεταιριστικές επιχειρήσεις) λειτουργούν σε αρκετές περιπτώσεις ανασταλτικά στην εν
γένει πρόοδο τους, και ερμηνεύουν σε μεγάλο βαθμό τις οργανωτικές και οικονομικές
αδυναμίες τους και την χαμηλή ένταση καινοτομίας. Όσον αφορά στη μεταποίηση των
προϊόντων του πρωτογενή τομέα, κι εκεί παρουσιάζονται προβλήματα οργάνωσης,
ποιότητας, σχεδιασμού και τυποποίησης, καθώς και πρόβλημα εκσυγχρονισμού της
παραγωγικής διαδικασίας.
Δυσκολίες υπάρχουν, επίσης, στην οργάνωση εμπορικών δικτύων για την προώθηση των
τοπικών προϊόντων. Οι σχέσεις μεταξύ μεταποίησης και υπηρεσιών, δικτύωσης και
διασύνδεσης με τα πανεπιστημιακά ιδρύματα και τα ερευνητικά κέντρα βρίσκονται σε
χαμηλό επίπεδο. Ο βαθμός αλλά και ο ρυθμός εγκατάστασης της μεταποίησης σε

54

ΕΛΣΤΑΣΤ (2016). Δελτίο Τύπου: Περιφερειακοί Λογαριασμοί: Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία για το έτος 2013
και αναθεωρημένα στοιχεία για τα έτη 2000-2012. Πειραιάς.
55
Περιφέρεια Κρήτης (2012). Οικονομικά δεδομένα 2012: http://www.crete.gov.gr
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οργανωμένους χώρους δεν είναι ικανοποιητικός, γεγονός που δημιουργεί επιπρόσθετα
οικιστικά και περιβαλλοντικά προβλήματα και πιέσεις από την επέκταση της δόμησης και
την ανάπτυξη άλλων τομέων στην τοπική οικονομία. Ευοίωνες, όμως, είναι οι τάσεις στον
τομέα των εξαγωγών. Ο τομέας της Ενέργειας και ειδικότερα οι Ανανεώσιμες Πηγές
Ενέργειας (ΑΠΕ) μπορούν να αποτελέσουν σημαντική πηγή μεγέθυνσης της οικονομικής
δραστηριότητας και λιγότερο της απασχόλησης στην ΠΕ Κρήτης, αλλά και άμβλυνσης της
εξάρτησης από ορυκτά καύσιμα. Η δυναμική του τομέα παραμένει ισχυρή και υπάρχουν
μεγάλες δυνατότητες στο πεδίο των υβριδικών συστημάτων. Η ευρύτερη δυνατή χρήση
τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, συμβάλλει στην ασφάλεια του ενεργειακού
εφοδιασμού, αλλά και στην ανάπτυξη νέων οικονομικών τομέων.
Ο τομέας της Πράσινης ενέργειας, μπορεί επίσης να αποτελέσει πυλώνα Ανάπτυξης,
προωθώντας την οικονομική μεγέθυνση με μεγάλες «καθαρές» επενδύσεις, την κοινωνική
συνοχή με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και συμπληρωματικών εισοδημάτων, και
την προστασία του περιβάλλοντος. Ο δε κατασκευαστικός κλάδος, ο οποίος όπως
προαναφέρθηκε διανύει περίοδο μεγάλης συρρίκνωσης, ευνοείται από την ανάπτυξη του
τουριστικού κλάδου.
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Πίνακας 12. Μερίδιο δευτερογενή τομέα* στην συνολική οικονομική δραστηριότητα της ΠΕ Χανίων και ΠΕ Ρεθύμνου
(ακαθάριστη προστιθέμενη αξία σε εκατ. ευρώ)
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011**

2012**

2013**

ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ
Συνολική οικονομική
δραστηριότητα

1.547

1.659

1.813

1.998

2.242

2.243

2.428

2.532

2.655

2.641

2.446

2.216

2.084

1.999

Δευτερογενής τομέας

186

227

246

308

360

244

383

369

311

294

282

180

211

162

Μερίδιο δευτερογενή
τομέα (%)

12,0

13,7

13,6

15,4

16,0

10,9

15,8

14,6

11,7

11,1

11,5

8,1

10,1

8,1

ΠΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
Συνολική οικονομική
δραστηριότητα

925

960

1.001

1.082

1.216

1.249

1.210

1.240

1.299

1.303

1.224

1.125

1.035

1.039

Δευτερογενής τομέας

115

122

118

135

157

133

205

145

146

169

129

114

110

110

Μερίδιο δευτερογενή
τομέα (%)

12,4

12,7

11,7

12,5

12,9

10,6

16,9

11,7

11,2

13,0

10,5

10,1

10,6

10,6

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ (2013). *Υπολογίζεται μόνο η μεταποίηση, **Προσωρινά στοιχεία
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Πίνακας 13. Ακαθάριστη προστιθέμενη αξία δευτερογενή τομέα ΠΕ Χανίων και ΠΕ Ρεθύμνου κατά κλάδο (σε εκατ. ευρώ)
ΚΛΑΔΟΙ

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011*

2012*

2013*

ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ
'Ορυχεία, λατομεία, βιομηχανία,
παροχή ηλεκτρικού ρεύματος,
φυσικού αερίου, νερού, κλπ.
(Σύνολο)

133

151

182

187

176

191

208

224

210

199

207

212

133

151

'Ορυχεία, λατομεία, βιομηχανία,
παροχή ηλεκτρικού ρεύματος,
φυσικού αερίου, νερού, κλπ.
(Μεταποίηση)

62

62

63

66

97

95

91

109

132

121

119

115

112

112

Κατασκευές

124

165

183

242

263

149

292

260

179

173

163

65

99

50

ΠΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
'Ορυχεία, λατομεία, βιομηχανία,
παροχή ηλεκτρικού ρεύματος,
φυσικού αερίου, νερού, κλπ.
(Σύνολο)

58

61

67

64

76

80

83

80

78

82

76

73

69

67

'Ορυχεία, λατομεία, βιομηχανία,
παροχή ηλεκτρικού ρεύματος,
φυσικού αερίου, νερού, κλπ.
(Μεταποίηση)

36

37

41

37

40

45

48

45

44

48

50

51

49

50

Κατασκευές

79

85

77

98

117

88

157

100

102

121

79

63

61

60

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ (2013). *Προσωρινά στοιχεία
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Β. Αριθμός, μέγεθος και διάρθρωση επιχειρήσεων ανά κλάδο
Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ (2010)56, μερικοί από τους
πιο σημαντικούς κλάδους του δευτερογενή τομέα στην ΠΕ Χανίων είναι: οι «Κατασκευές
κτιρίων/εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες» (1.915
εγγραφές), η
«Βιομηχανία τροφίμων και ποτών» (342 εγγραφές), η «Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων»
(183 εγγραφές), και η «Βιομηχανία ξύλου» (77 εγγραφές). Όσο αφορά στην ΠΕ Ρεθύμνου,
τα αντίστοιχα στοιχεία έχουν ως εξής: «Κατασκευές κτιρίων/εξειδικευμένες
κατασκευαστικές δραστηριότητες» (1.166 εγγραφές), «Βιομηχανία τροφίμων και ποτών»
(241 εγγραφές), «Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων» (102 εγγραφές), και «Βιομηχανία
ξύλου» (42 εγγραφές). Μάλιστα το μεγαλύτερο μέρος του δευτερογενή τομέα και στις δύο
ΠΕ αποτελείται από μικρές-μεσαίες επιχειρήσεις, και ταυτόχρονα, χαμηλή είναι η
συγκέντρωση μεγάλων επιχειρήσεων με τη μορφή βιομηχανίας. Πρέπει να σημειωθεί ότι τα
παραπάνω διαθέσιμα στοιχεία αφορούν στο 2010, και επομένως δεν αποτυπώνουν τις
μεγάλες αλλαγές που επέφερε η κρίση στην ελληνική οικονομία γενικά και στο
δευτερογενή τομέα ειδικότερα.
Γ. Κλάδοι σε κρίση – αναδυόμενοι κλάδοι
Αν κι η αγροτική παραγωγή της περιοχής παρέμβασης θα δικαιολογούσε έναν πιο
ανεπτυγμένο δευτερογενή τομέα, μέσω της μεταποιητικής δραστηριότητας, η
πραγματικότητα δεν το επιβεβαιώνει με το ακαθάριστο προϊόν από τη μεταποιητική
δραστηριότητα να βρίσκεται σε πολύ χαμηλά επίπεδα57. Οι κατά βάση μικρές βιοτεχνικές,
οικογενειακού χαρακτήρα και τοπικής εμβέλειας επιχειρήσεις του δευτερογενή τομέα,
επικεντρώνονται σε παραδοσιακούς κλάδους με περιορισμένη χρήση σύγχρονης
τεχνολογίας. Το ποσοστό απασχόλησης κυμαίνεται, γενικά, σε πολύ χαμηλά επίπεδα, ενώ η
έλλειψη υποστηρικτικών υποδομών εγκατάστασης και λειτουργίας όπως, ΒΙΠΕ και ΒΙΟΠΑ
λειτουργεί ως τροχοπέδη και επηρεάζει σημαντικά τη δυναμική του συγκεκριμένου τομέα.
Εντούτοις, σημαντικά είναι τα περιθώρια αξιοποίησης της αγροτικής παραγωγής μέσα από
τη μεταποίηση και τυποποίηση των τοπικών αγροτικών προϊόντων και τη διασύνδεση του
δευτερογενή με τους άλλους δύο παραγωγικούς τομείς.
Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το Ελληνικό Κέντρο Επενδύσεων ο κλάδος που παρουσιάζει
αναπτυξιακές δυνατότητες και στις τέσσερις Π.Ε. της Περιφέρειας Κρήτης είναι αυτός της
μεταποίησης των προϊόντων του πρωτογενή τομέα (π.χ. τυροκομικά προϊόντα). Επίσης, το
ελαιόλαδο και τα άλλα τοπικά αγροτικά προϊόντα μετά από τυποποίηση και συσκευασία,
σε συνδυασμό με την αυξανόμενη τάση για ανάπτυξη της βιολογικής καλλιέργειας και την
προώθηση-καθιέρωση της Κρητικής διατροφής αποτελούν τη βάση για την ανάπτυξη του
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ΕΛΣΤΑΤ (2010). Μητρώο Επιχειρήσεων 2010. Αριθμός επιχειρήσεων και κύκλος εργασιών (τζίρος) αυτών (σε
ευρώ) κατά Νομό και κλάδο οικονομικής δραστηριότητας (ΣΤΑΚΟΔ08).
57
Περιφέρειας Κρήτης (2012) Έρευνα και μελέτη για την αναθεώρηση του περιφερειακού σχεδιασμού
διαχείρισης στερεών αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Περιφέρειας Κρήτης.
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δευτερογενή τομέα στην περιοχή παρέμβασης. Ταυτόχρονα, αξιόλογη δυναμική
παρουσιάζει και ο κλάδος των κατασκευών που συνδέεται με τον τουρισμό.

2.2.4.5.3 Τριτογενής Τομέας
Α. Κύρια χαρακτηριστικά
Ο τριτογενής τομέας καταλαμβάνει κεντροβαρική θέση στην οικονομία της Περιφέρειας
Κρήτης, με τον τουρισμό και το εμπόριο να συγκεντρώνουν το 35% της συνολικής
οικονομικής δραστηριότητας (με βάση την Ακαθάριστη Αξία Παραγωγής), και να
συνεισφέρουν 35,4% στην απασχόληση 58 . Ιδιαίτερα σημαντικό για την οικονομική
ανάπτυξη της περιοχής είναι το γεγονός ότι ο τουρισμός απευθύνεται στις διεθνείς αγορές,
ενώ παράλληλα παρουσιάζει υψηλή εξειδίκευση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πιο συγκεκριμένα,
5 από τους 20 κλάδους στους οποίους η Περιφέρεια Κρήτης παρουσιάζει υψηλή
εξειδίκευση, κατατάσσονται στον τουρισμό (ενοικίαση αυτοκινήτων, ξενοδοχεία,
ταξιδιωτικά γραφεία, αναψυκτήρια, και λιανικό εμπόριο)59.
Όσον αφορά στην περιοχή παρέμβασης ειδικότερα, ο τριτογενής τομέας παίζει επίσης
βασικό ρόλο στην τοπική οικονομία. Η ΠΕ Χανίων, η οποία αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο
μέρος της περιοχής παρέμβασης, συμβάλει στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (Α.Ε.Π.) της
χώρας σε ποσοστό 1,3%, εκ του οποίου το 84% προέρχεται από τις υπηρεσίες με πιο
σημαντική, τη συμβολή του τουρισμού. Με βάση την Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία
(Α.Π.Α.), ο τριτογενής τομέας συγκεντρώνει το 81,8% της οικονομικής δραστηριότητας της
ΠΕ, ενώ παράλληλα παρουσιάζει αυξητικές τάσεις από το 2007 και μετά, γεγονός που
δείχνει ότι δεν επηρεάστηκε από την οικονομική κρίση και της συνέπειες αυτής όσο άλλοι
παραγωγικοί κλάδοι, οι οποίοι υπέστησαν πολύ μεγάλη συρρίκνωση (Πίνακας 1). Ο
τουρισμός και το εμπόριο, ειδικότερα, αποτελούν τους πιο ισχυρούς παραγωγικούς
κλάδους του τριτογενή τομέα με υψηλή συνεισφορά στη συνολική Α.Π.Α. του τομέα
(μερίδιο περίπου 41% για το 2013). Μάλιστα, παρά το γεγονός ότι το μερίδιο του κλάδου
υπέστη σημαντική μείωση από το 2008 και έπειτα, τα τελευταία δύο χρόνια παρουσιάζει
μια σχετική σταθερότητα (Πίνακας 2). Ο τριτογενής τομέας απασχολεί το 73, 5 % του
οικονομικά ενεργού πληθυσμού της ΠΕ, ο οποίος κατά κύριο λόγο ασχολείται με την
παροχή ξενοδοχειακών και τουριστικών υπηρεσιών και το εμπόριο (42%)60.
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Περιφέρεια Κρήτης (2014). Επιχειρησιακό πρόγραμμα βάσει του στόχου «επενδύσεις για την ανάπτυξη και
την απασχόληση».
59
Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Κρήτης (2014). Στρατηγική έξυπνης Εξειδίκευσης Περιφέρειας
Κρήτης. Αστική Διαχείριση Α.Ε.
60
ΕΛΣΤΑΣΤ (2013). Απασχόληση κατά γεωγραφική ζώνη, περιφέρεια και κλάδο (Προσωρινά Στοιχεία) (2000 –
2013). Πειραιάς.
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Στην ΠΕ Ρεθύμνου, ο τριτογενής τομέας συγκεντρώνει το 88,5% της οικονομικής
δραστηριότητας (με βάση την Α.Π.Α.), ενώ παρουσιάζει συνεχή αυξητική τάση από το 2000
και μετά, με εξαίρεση το 2012, πράγμα που επιβεβαιώνει την ανθεκτικότητα του τομέα
στην οικονομική κρίση (Πίνακας 1). Όπως στην ΠΕ Χανίων, έτσι και στην ΠΕ Ρεθύμνου ο
τουρισμός και το εμπόριο παραμένουν οι πιο δυναμικοί παραγωγικοί κλάδοι του τριτογενή
τομέα με υψηλή συνεισφορά στη συνολική Α.Π.Α. του τομέα (μερίδιο περίπου 46% για το
2013) παρά το σημαντικό χτύπημα που υπέστησαν από την διεθνή οικονομική κρίση
(Πίνακας 2). Ο τριτογενής τομέας απασχολεί το 68,7 % του οικονομικά ενεργού πληθυσμού
της ΠΕ, ο οποίος κατά κύριο λόγο ασχολείται με την παροχή ξενοδοχειακών και τουριστικών
υπηρεσιών και το εμπόριο (34,5%)61.
Η τουριστική ανάπτυξη των ΠΕ Χανίων και Ρεθύμνου, ακολουθεί τις γενικότερες τάσεις του
τουρισμού στην Κρήτη, βασίζεται δηλαδή στο μαζικό τουρισμό, είναι έντονα εποχική και
εμφανίζει υστέρηση ως προς την αξιοποίηση των ιδιαίτερων πλεονεκτημάτων και
παραγωγικών δυνατοτήτων της περιοχής. Πιο συγκεκριμένα, παρατηρείται περιορισμένη
διάχυση της τουριστικής κίνησης προς τους οικισμούς της ενδοχώρας δεδομένου ότι οι
τουριστικές υποδομές συγκεντρώνονται κυρίως στα βόρεια παράλια (π.χ. Αγία Μαρίνα,
Πλατανιάς, Γεράνι, Καβρός) και σε μικρές εστίες στο νότο (π.χ. Παλαιόχωρα, Πλακιάς,
Σφακιά-Σούγια-Φραγκοκάστελο), ενώ η πορεία του σε μεγάλο βαθμό επηρεάζεται από
εξωγενείς, μη ελεγχόμενες συνθήκες, που συντελούν σε διακυμάνσεις των επιδόσεων του.
Πάντως, τα τελευταία χρόνια οι πολιτικές αναταραχές σε γειτονικές χώρες, παραδοσιακά
ανταγωνιστικές απέναντι στο ελληνικό τουριστικό προϊόν, όπως η Αίγυπτος και η Τουρκία,
για παράδειγμα, εννοούν σημαντικά αυτές τις επιδόσεις62 ενισχύοντας ταυτόχρονα τον
αριθμό αφίξεων τόσο σε εθνικό, όσο και σε τοπικό επίπεδο (ΠΕ)63.
Παράλληλα όμως με την ένταση που εμφανίζει ο κλάδος στον μαζικό τουρισμό, η οποία
αποτελεί γενικό χαρακτηριστικό του προσφερόμενου ελληνικού τουριστικού προϊόντος, η
περιοχή που αφορά στην ΠΕ Χανίων παρουσιάζει δύο σημαντικές ιδιαιτερότητες. Πρώτον, η
περιοχή παρέμβασης έχει, έστω και περιορισμένη, τουριστική ζήτηση πέραν της
καλοκαιρινής περιόδου, όπως παρουσιάζεται και πιο αναλυτικά στη συνέχεια. Δεύτερον,
πίσω από την ανάπτυξη του μαζικού τουρισμού και του τουρισμού πολυτελείας, βρίσκονται
ένα εξαίρετο φυσικό περιβάλλον, μοναδικά ορεινά χωριά, μονοπάτια, ερημικές παραλίες,
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ΕΛΣΤΑΣΤ (2013). Απασχόληση κατά γεωγραφική ζώνη, περιφέρεια και κλάδο (Προσωρινά Στοιχεία) (2000 –
2013). Πειραιάς.
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The New York Times (2013). Tourists wary of turmoil in the Middle East are a boom to southern Europe.
[Online] Διαθέσιμο από: http://www.nytimes.com/2013/09/02/business/global/tourists-wary-of-mideast-areboon-to-southern-europe.html?_r=0
Καθημερινή (2016). Η απειλή της τρομοκρατίας σε Αίγυπτο, Τουρκία ευνοεί τον ελληνικό τουρισμό. [Online]
Διαθέσιμο από: http://www.kathimerini.gr/860651/article/epikairothta/kosmos/h-apeilh-ths-tromokratias-seaigypto-toyrkia-eynoei-ton-ellhniko-toyrismo
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Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) (2016). Διεθνείς αεροπορικές αφίξεις: Απολογισμός
2015 & Προγραμματισμός 2016. Ινστιτούτο ΣΕΤΕ, Αθήνα.
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Πίνακας 14. Μερίδιο τριτογενή τομέα στην συνολική οικονομική δραστηριότητα της ΠΕ Χανίων και ΠΕ Ρεθύμνου
(ακαθάριστη προστιθέμενη αξία σε εκατομμύρια ευρώ)
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011*

2012*

2013*

ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ
Συνολική οικονομική
δραστηριότητα

1.547

1.659

1.813

1.998

2.242

2.243

2.428

2.532

2.655

2.641

2.446

2.216

2.084

1.999

Τριτογενής τομέας

1.146

1.215

1.306

1.427

1.607

1.737

1.785

1.921

2.116

2.112

1.961

1.838

1.676

1.636

Μερίδιο τριτογενή τομέα (%)

74,0

73,2

72,0

71,4

71,7

77,4

79,5

75,8

79,7

80,0

80,2

82,3

80,4

81,8

ΠΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
Συνολική οικονομική
δραστηριότητα

960

1.001

1.082

1.216

1.249

1.210

1.240

1.299

1.303

1.224

1.125

1.035

1.039

960

Τριτογενής τομέας

655

683

686

753

816

868

872

971

1039

1018

998

922

841

850

Μερίδιο τριτογενή τομέα (%)

68,2

68,2

63,4

70,0

65,3

71,7

70,3

74,7

79,7

83,2

88,7

89,0

81,0

88,5

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ (2013). *Προσωρινά στοιχεία
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Πίνακας 15. Ακαθάριστη προστιθέμενη αξία τριτογενή τομέα της ΠΕ Χανίων και ΠΕ Ρεθύμνου κατά κλάδο (σε εκατομμύρια ευρώ)
ΚΛΑΔΟΙ

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011*

2012*

2013*

ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ
Χονδρικό/λιανικό εμπόριο,
μεταφορές /αποθήκευση,
υπηρεσίες παροχής καταλύματος/
εστίασης

545

579

601

672

740

807

820

879

975

912

846

734

661

667

Ενημέρωση και επικοινωνία

19

22

29

28

30

32

36

45

45

48

44

36

31

28

Χρηματοπιστωτικές /ασφαλιστικές
δραστηριότητες

43

35

39

43

62

65

68

63

58

69

73

62

53

56

Διαχείριση ακίνητης περιουσίας

119

128

144

146

154

178

175

217

256

269

306

287

310

285

Επαγγελματικές, επιστημονικές και
τεχνικές δραστηριότητες,
διοικητικές /υποστηρικτικές
δραστηριότητες

66

65

69

88

73

88

107

118

121

118

84

75

61

67

Δημόσια διοίκηση /άμυνα,
κοινωνική ασφάλιση, εκπαίδευση,
υγεία και κοινωνική μέριμνα

300

333

372

400

477

483

500

521

579

584

515

536

469

435

Τέχνες, διασκέδαση, ψυχαγωγία,
άλλες δραστηριότητες παροχής
υπηρεσιών, δραστηριότητες
νοικοκυριών

54

53

52

50

71

84

79

78

82

112

93

108

91

98

1146

1215

1306

1427

1607

1737

1785

1921

2116

2112

1961

1838

1676

1636

Σύνολο
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ΚΛΑΔΟΙ

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011*

2012*

2013*

ΠΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
Χονδρικό/λιανικό εμπόριο,
μεταφορές /αποθήκευση,
υπηρεσίες παροχής καταλύματος/
εστίασης

375

389

358

404

410

421

417

458

490

437

409

394

359

392

Ενημέρωση και επικοινωνία

10

11

15

16

16

15

18

23

24

25

22

18

15

14

Χρηματοπιστωτικές /ασφαλιστικές
δραστηριότητες

20

18

20

22

28

30

33

30

28

33

37

35

31

27

Διαχείριση ακίνητης περιουσίας

77

83

93

94

100

115

112

137

159

167

190

179

193

178

Επαγγελματικές, επιστημονικές και
τεχνικές δραστηριότητες,
διοικητικές /υποστηρικτικές
δραστηριότητες

21

26

27

36

41

40

48

54

54

43

42

27

29

36

Δημόσια διοίκηση /άμυνα,
κοινωνική ασφάλιση, εκπαίδευση,
υγεία και κοινωνική μέριμνα

106

119

136

142

183

199

203

217

238

251

238

218

172

161

Τέχνες, διασκέδαση, ψυχαγωγία,
άλλες δραστηριότητες παροχής
υπηρεσιών, δραστηριότητες
νοικοκυριών

46

37

37

39

38

48

41

52

46

62

60

51

42

42

Σύνολο

655

683

686

753

816

868

872

971

1039

1018

998

922

841

850

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ (2013). *Προσωρινά στοιχεία
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σπουδαίοι αρχαιολογικοί χώροι και βυζαντινά μνημεία, που δημιουργούν τις προϋποθέσεις
για την ύπαρξη και άλλων εναλλακτικών μορφών τουρισμού (π.χ. οικοτουρισμός,
θρησκευτικός, θαλάσσιος τουρισμός, τουρισμός περιπέτειας, κ.ά.) (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ:
Χάρτης 7. Χωρική οργάνωση τουριστικής δραστηριότητας).
Β. Αριθμός, μέγεθος και διάρθρωση επιχειρήσεων ανά κλάδο
Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ64, μερικοί από τους πιο
σημαντικούς κλάδους του τριτογενή τομέα στην ΠΕ Χανίων είναι: οι «Δραστηριότητες
υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης» (2.835 εγγραφές), το «Λιανικό
εμπόριο» (2.561 εγγραφές), οι «Μεταφορές» (624 εγγραφές), και οι «Τέχνες, πολιτιστικές
και αθλητικές δραστηριότητες» (206 εγγραφές). Όσο αφορά στην ΠΕ Ρεθύμνου, τα
αντίστοιχα στοιχεία έχουν ως εξής: «Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και
υπηρεσιών εστίασης» (1.571 εγγραφές), «Λιανικό εμπόριο» (1.345 εγγραφές),
«Μεταφορές» (250 εγγραφές), και «Τέχνες, πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες»
(100 εγγραφές).
Παρά το γεγονός ότι τα παραπάνω διαθέσιμα στοιχεία αφορούν στο 2010, και επομένως
δεν αποτυπώνουν τις μεγάλες αλλαγές που επέφερε η κρίση στην ελληνική οικονομία, οι
σχετιζόμενες με τον τουρισμό δραστηριότητες παραμένουν σχετικά αμετάβλητες,
δεδομένης της ανθεκτικότητας που επέδειξε ο κλάδος από το ξεκίνημα της κρίσης μέχρι
σήμερα. Το μεγαλύτερο μέρος του τριτογενή τομέα και στις δύο ΠΕ αποτελείται από μικρές
οικογενειακές επιχειρήσεις, ενώ χαμηλή είναι η συγκέντρωση μεσαίων και μεγάλων
επιχειρήσεων με τη μορφή ανώνυμων εταιρειών (Α.Ε.)65. Όσον αφορά στις επιχειρήσεις που
σχετίζονται άμεσα με τον τουρισμό, όπως γίνεται σαφές από τα παραπάνω στοιχεία, και τη
συρρίκνωση που η οικονομική κρίση επέφερε στο Εμπόριο, καταλαμβάνουν ένα πολύ
σημαντικό κομμάτι του τριτογενή τομέα τόσο στην ΠΕ Χανίων όσο και στην ΠΕ Ρεθύμνου.
Γ. Κλάδοι σε κρίση – αναδυόμενοι κλάδοι
Η κρίση επηρέασε δυσανάλογα ορισμένους τομείς δραστηριότητας (π.χ. κατασκευές,
πρωτογενή τομέα), ενώ αντίθετα, οι υπόλοιποι κλάδοι και ειδικά ο τουρισμός επέδειξαν
μεγάλη ανθεκτικότητα και ενίσχυσαν το μερίδιο τους στην περιφερειακή οικονομία66.
Μάλιστα, το εμπόριο και ο τουρισμός αποτελούν τον βασικό κορμό της τοπικής οικονομίας
και έχουν αναπτύξει ισχυρές διασυνδέσεις μεταξύ τους. Ο τουρισμός ειδικότερα
παρουσιάζεται ως ο δυναμικότερος κλάδος της οικονομίας, με αυξήσεις στις αφίξεις και τις
διανυκτερεύσεις, σχετικά υψηλή μέση δαπάνη του επισκέπτη (παρά τη φθίνουσα πορεία
από το 2008), και σημαντικές δυνατότητες περαιτέρω εξέλιξης. Ενδεικτικό είναι ότι ο
64

ΕΛΣΤΑΤ (2010). Μητρώο Επιχειρήσεων 2010. Αριθμός επιχειρήσεων και κύκλος εργασιών (τζίρος) αυτών (σε
ευρώ) κατά Νομό και κλάδο οικονομικής δραστηριότητας (ΣΤΑΚΟΔ08).
65
Επιμελητήριο Ρεθύμνου (2016). Στατιστικά Μητρώου Επιχειρήσεων.
66
Περιφέρεια Κρήτης (2014). Στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης Περιφέρειας Κρήτης. Ενδιάμεση Διαχειριστική
Αρχή Περιφέρεια Κρήτης, Αστική Διαχειριστική Α.Ε.
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κλάδος με τη μεγαλύτερη συμβολή στο Ακαθάριστο Περιφερειακό Προϊόν, μέσα στην
περίοδο της κρίσης (2010-2014), είναι οι «Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής
καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης», φαινόμενο που δεν αφορά μόνο την περιοχή
παρέμβασης, αλλά την Περιφέρεια Κρήτης γενικότερα. Όσον αφορά στους αναδυόμενους
κλάδους του τριτογενή τομέα, αυτοί φαίνονται να σχετίζονται κυρίως με τον ιατρικό
τουρισμό, καθώς και τη φροντίδα των ηλικιωμένων και των χρόνια ασθενών.
Δ. Τουριστικός Τομέας
Η περιοχή παρέμβασης περιλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος της ΠΕ Χανίων (πλην της
Δημοτικής Κοινότητας Χανίων) και ένα μικρότερο μέρος της ΠΕ Ρεθύμνου (τις Δημοτικές
ενότητες Λαππαίων, Νικηφόρου Φωκά και Φοίνικα). Το ξενοδοχειακό δυναμικό της ΠΕ
Χανίων ανέρχεται σε 544 μονάδες, με συνολικό αριθμό δωματίων 23.715, και συνολικό
αριθμό κλινών 43.689. Η περιοχή έχει τη μεγαλύτερη ξενοδοχειακή δυναμικότητα σε σχέση
με τις υπόλοιπες ΠΕ της Κρήτης (καλύπτει περίπου το 35% του ξενοδοχειακού δυναμικού
του νησιού), ενώ παράλληλα συγκεντρώνει πάνω από το 24% των μονάδων πολυτελείας. Η
ΠΕ Ρεθύμνου διαθέτει 320 μονάδες, που αντιστοιχούν σε 16.530 δωμάτια και 31.509
κλίνες. Η περιοχή καλύπτει το 20,5% του ξενοδοχειακού δυναμικού της Κρήτης, και
συγκεντρώνει περίπου το 16% των μονάδων πολυτελείας του νησιού. Αναλυτικά, τα
καταλύματα των ΠΕ Χανίων και Ρεθύμνου και το δυναμικό τους, καθώς και τα αντίστοιχα
των υπολοίπων ΠΕ της Κρήτης που μας δίνουν τη δυνατότητα συγκρίσεων, παρουσιάζονται
στον παρακάτω πίνακα67. Όσον αφορά στη χωρική συγκέντρωση των καταλυμάτων, αυτή
παρατηρείται κυρίως στα βόρεια παράλια, δυτικά του αστικού συγκροτήματος Χανίων, και
στα όρια της ΠΕ Χανίων και Ρεθύμνου, όπου συγκεντρώνεται και το μεγαλύτερο μέρος του
πληθυσμού της περιοχής παρέμβασης. Επίσης, σημειακές συγκεντρώσεις τουρισμού
καταγράφονται στα νότια παράλια σε συνύπαρξη με τον πρωτογενή τομέα.
Πίνακας 16. Ξενοδοχειακό δυναμικό Περιφέρειας Κρήτης 2015
Περιφερειακή Ενότητα

Λασιθίου

Ηρακλείου

Χανίων

4*

3*

2*

Γενικό
Άθροισμα

1*

Μονάδες

25

36

36

77

31

205

Δωμάτια

4.676

3.328

1.758

2.415

470

12.647

Κλίνες

9.646

6.383

3.377

4.356

884

24.646

Μονάδες

31

99

99

163

97

489

Δωμάτια

8.458

12.967

5.136

5.889

3.272

35.722

17.011

25.085

9.744

10.971

6.027

68.838

Κλίνες

Ρεθύμνου

5*

Μονάδες

15

47

98

137

23

320

Δωμάτια

2.550

4.320

4.336

4.840

484

16.530

Κλίνες

5.101

8.395

8.240

8.879

894

31.509

22

55

119

294

54

544

Μονάδες

67

Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας (2016). Ξενοδοχειακό Δυναμικό Ελλάδας 2015 – Ανά Περιφέρεια – Νομό
– Νησί. Διαθέσιμο διαδικτυακά από http://www.grhotels.gr/GR/BussinessInfo/library/DocLib/CapacityDetail_2015.pdf
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Περιφερειακή Ενότητα

Σύνολο

5*

4*

3*

2*

Γενικό
Άθροισμα

1*

Δωμάτια

2.667

3.999

5.022

10.719

1.308

23.715

Κλίνες

5.380

7.851

9.276

18.786

2.396

43.689

Μονάδες

93

237

352

671

205

1.558

Δωμάτια

18.351

24.614

16.252

23.863

5.534

88.614

Κλίνες

37.138

47.714

30.637

42.992

10.201

168.682

Πηγή: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας (2016).

Σχετικά με τη διαφοροποίηση των καταλυμάτων, πρέπει να σημειωθεί πως η περιοχή
παρέμβασης διαθέτει όλες τις κατηγορίες ξενοδοχειακών καταλυμάτων, ενός έως πέντε
αστέρων, ενώ παρουσιάζει μία έντονη ανισοκατανομή στο συνολικό αριθμό καταλυμάτων
ανά κατηγορία. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι στην ΠΕ Χανίων, για παράδειγμα,
λειτουργούν 294 καταλύματα δύο αστέρων (2*) και μόλις 22 πέντε αστέρων (5*). Στην
περιοχή παρέμβασης λειτουργούν, επίσης, και 9 μονάδες κάμπινγκ (6 στην ΠΕ Χανίων και 3
στην ΠΕ Ρεθύμνου). Η πλειοψηφία των μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, βρίσκεται στο
βόρειο παραλιακό τμήμα, και πιο συγκεκριμένα στα δυτικά του Δήμου Χανίων (Πλατανιάς,
Αγία-Μαρίνα, Κολυμπάρι) και στην περιοχή του Καβρού κοντά στη Γεωργιούπολη.
Αντίθετα, οι περισσότερες μικρές μονάδες και κυρίως τα ενοικιαζόμενα δωμάτια
συγκεντρώνονται στο νότιο τμήμα της περιοχής παρέμβασης(π.χ. Παλαιόχωρα, Σφακιά,
Σούγια, Πλακιάς)68. Η χωρική συγκέντρωση των καταλυμάτων παρουσιάζεται αναλυτικά
στον παρακάτω πίνακα.
Πίνακας 17. Χωρική συγκέντρωση καταλυμάτων ανά Δήμο, στην περιοχή παρέμβασης *
ΧΑΝΙΩΝ

ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ

ΓΑΥΔΟΥ

ΚΑΝΤΑΝΟΥΣΕΛΙΝΟΥ

ΚΙΣΣΑΜΟΥ

ΠΛΑΤΑΝΙΑ

ΣΦΑΚΙΩΝ

ΑΓΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

281

72

0

19

25

142

7

52

Πηγή: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας (2016).
*Σημείωση: Τα στοιχεία είναι ενδεικτικά δεδομένου ότι η περιοχή παρέμβασης περιλαμβάνει μόνο
ένα μέρος των Δήμων: Χανίων και Αγίου Βασιλείου.

Ανάλογη χωρική συγκέντρωση με τα καταλύματα, παρουσιάζουν και οι επιχειρήσεις
εστίασης και αναψυχής (εστιατόρια, καφετέριες, μπαρ, κλπ.), η πλειοψηφία των οποίων
συγκεντρώνεται στις περιοχές που παρουσιάζουν ανεπτυγμένη τουριστική δραστηριότητα
και επισκεψιμότητα, όπως είναι το βόρειο παραλιακό τμήμα της περιοχής παρέμβασης. Σε
68

Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων (Μ.Α.Ι.Χ.) (2013). Ο τουρισμός στη Δυτική Κρήτη.
Αποτελέσματα/Αποτίμηση/Σχολιασμός έρευνας τουριστικού προφίλ αλλοδαπού επισκέπτη, Τουριστική
περίοδος 2013, Χανιά.
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αυτές τις ζώνες εντοπίζεται πληθώρα εστιατορίων, κέντρων διασκέδασης και μπαρ, ενώ
αντίθετα στις περιοχές της ενδοχώρας λειτουργούν μικρά παραδοσιακά καφενεία και
ταβέρνες τα οποία απευθύνονται κυρίως στους ντόπιους.
Ειδικές τουριστικές υποδομές
Η υπό περιοχή παρέμβασης χαρακτηρίζεται από τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, όπως
βουνά, φαράγγια, υδροβιότοπους, παραλίες και νησιά, οι οποίες ενδείκνυνται για
θεματικές διαδρομές. Ενδεικτική είναι η πληθώρα μοναδικών παραλιών, προστατευόμενων
περιοχών Natura 69, και μονοπατιών Ε4 70 . Από αυτές ξεχωρίζουν τα «Λευκά Όρη», ο
διάσημος εθνικός δρυμός και το ομώνυμο φαράγγι της Σαμαριάς, και το Ελαφονήσι. Τα
«Λευκά Όρη» είναι ένα ιδανικό μέρος για ορειβασία και αναρρίχηση. Το φαράγγι της
Σαμαριάς είναι το μεγαλύτερο και επιβλητικότερο φαράγγι της Ελλάδας με εντυπωσιακή
εναλλαγή τοπίου και σπάνια χλωρίδα και πανίδα. Περιλαμβάνει και άλλα μικρότερα
φαράγγια και πανέμορφα μονοπάτια (π.χ. Χρυσοσκαλίτισσα-Ελαφονήσι, ΠαλαιοχώραΣούγια, Αγία Ρουμέλη-Χώρα Σφακίων) που αποτελούν σημαντικό πόλο έλξης για την
περιοχή και την καθιστούν ιδιαίτερα δημοφιλή προορισμό για τους οικοτουρίστες από όλο
τον κόσμο. Το Ελαφονήσι είναι μια περιοχή υψηλής περιβαλλοντικής αξίας (π.χ. δάσος
κέδρων) και συμπεριλαμβάνεται στο δίκτυο Natura. Είναι επίσης γνωστό για την παραλία
του με τα κρυστάλλινα νερά και τους αμμόλοφους από άσπρη άμμο.
Εξίσου πλούσια είναι και η πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής που δίνει στον επισκέπτη
τη δυνατότητα να περιηγηθεί σε αρχαιολογικούς και ιστορικούς χώρους, μουσεία, και
μοναστήρια, και να παρακολουθήσει πλήθος πολιτιστικών εκδηλώσεων με διάφορες
θεματικές. Πρέπει να σημειωθεί ότι τα τοπικά παραδοσιακά προϊόντα έχουν κεντρική θέση
στα πολιτιστικά δρώμενα της περιοχής (π.χ. γιορτές κρασιού). Το κρασί ειδικότερα, παίζει
σημαντικό ρόλο στην τοπική οικονομία και στην περιοχή λειτουργούν αρκετά οινοποιεία,
τα περισσότερα από τα οποία είναι επισκέψιμα. Επιπλέον, στην περιοχή παρέμβασης
διοργανώνονται κάθε χρόνο φεστιβάλ, συνέδρια και αθλητικές εκδηλώσεις.
Λοιπές υπηρεσίες και δραστηριότητες του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που σχετίζονται
άμεσα με τον τουρισμό
Στην περιοχή παρέμβασης λειτουργεί και ένας σημαντικός αριθμός επιχειρήσεων και
λοιπών υπηρεσιών, που σχετίζονται άμεσα με τον τουρισμό, όπως καταστήματα λιανικού
εμπορίου, επιχειρήσεις ενοικιάσεως αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών, τουριστικά γραφεία,
γραφεία πληροφοριών, κλπ.

69
70

LIFE Natura 2000 Value Crete: http://www.ecovalue-crete.eu/el/natura-sites
Destination Crete: http://www.destinationcrete.gr
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Τουριστική ζήτηση (διανυκτερεύσεις, εποχικότητα, πληρότητα καταλυμάτων)
Η Κρήτη είναι ένας επώνυμος τουριστικός προορισμός με μακρά παράδοση και εδραιωμένη
θέση στην παγκόσμια αγορά και περίπου 3,5 εκατομμύρια αεροπορικές αφίξεις για το
2015. Από αυτές, περίπου το 27% (939.792) είναι στο αεροδρόμιο Χανίων, το οποίο
μάλιστα μεταξύ 2014-2015, σημείωσε 2% αύξηση στις αφίξεις71. Όσο αναφορά στις αφίξεις
επιβατών κρουαζιέρας αυτές έφτασαν τις 355.000 για την ΠΕ Κρήτης το 2015, από τις
οποίες περίπου το 27,5% ήταν στις ΠΕ Χανίων και Ρεθύμνου72.
Από την άλλη πλευρά όμως, η περιοχή παρέμβασης φέρει ένα από τα πιο εμφανή
χαρακτηριστικά του ελληνικού τουρισμού, αυτό της εποχικότητας, με τον κύριο όγκο της
τουριστικής κίνησης να περιορίζεται στο διάστημα Ιουνίου-Σεπτεμβρίου73. Αυτό όμως που
πρέπει να τονισθεί σε σχέση με την περιοχή παρέμβασης και πιο συγκεκριμένα με το
κομμάτι αυτής που βρίσκεται στην ΠΕ Χανίων, είναι η σχετική κινητικότητα που
καταγράφεται στις διεθνείς αφίξεις του αεροδρομίου Χανίων κατά τους χειμερινούς μήνες
Δεκέμβριο-Φεβρουάριο, περίοδο κατά την οποία οι διεθνείς αφίξεις σε μερικούς από τους
κύριους τουριστικούς προορισμούς της χώρας βρίσκονται σε σχεδόν μηδενικά επίπεδα.
Αυτά τα στοιχεία οφείλονται εν μέρει σε αλλοδαπούς που ζουν στα Χανιά, από την άλλη
όμως, δείχνουν πως η περιοχή παρέμβασης παρουσιάζει, έστω και περιορισμένη,
τουριστική ζήτηση πέραν της καλοκαιρινής περιόδου, πράγμα που θα μπορούσε να
βοηθήσει στην επιμήκυνση της τουριστικής σαιζόν.
Πίνακας 18. Αφίξεις στα κυριότερα περιφερειακά αεροδρόμια κατά τους χειμερινούς
μήνες (Νοέμβριος-Φεβρουάριος) 2015-2016
Μήνας
(2015-2016)

Χανιά

Ηράκλειο

Ρόδος

Κως

Κέρκυρα

Ζάκυνθος

Κεφαλονιά

Μύκονος

Νοέμβριος

2.987

2.907

1.236

54

891

53

50

0

Δεκέμβριος

2.091

0

339

0

161

0

0

0

Ιανουάριος

2.258

0

99

0

0

0

0

0

Φεβρουάριος

2.213

185

277

0

0

0

0

0

Πηγή: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) και Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών (ΔΑΑ) - Επεξεργασία: SETE
Intelligence (2016).
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Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) (2016). Διεθνείς αεροπορικές αφίξεις: Απολογισμός
2015 & Προγραμματισμός 2016. Ινστιτούτο ΣΕΤΕ, Αθήνα.
72
Ένωσης Λιμένων Ελλάδος (2016): http://www.elime.gr/index.php/krouaziera
73
Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων (ΙΤΕΠ) (2016). Εξελίξεις στον τουρισμό και στην ελληνική
ξενοδοχία 2015. Αθήνα.
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Ένα ιδιαίτερο στοιχείο που αφορά στην περιοχή παρέμβασης είναι το μεγάλο τουριστικό
ενδιαφέρον, και ζήτηση αντίστοιχα, από τις αγορές της Σκανδιναβίας. Ενδεικτικό είναι ότι
περίπου το 50% των διεθνών αφίξεων στο αεροδρόμιο των Χανίων προέρχεται από αυτές
τις χώρες. Τα τελευταία 7 χρόνια, παρατηρείται, ότι οι αφίξεις των Σκανδιναβών
κυμαίνονται περίπου στα ίδια επίπεδα, μεταξύ 420 και 460 χιλιάδων, με μικρές
αυξομειώσεις κατά την περίοδο αυτή. Αντίθετα, όσον αφορά στις αφίξεις μη Σκανδιναβών
στο αεροδρόμιο Χανίων, σημειώνεται μια σημαντική μείωση κατά 48% την περίοδο 20072010, ενώ, αντίθετα, την περίοδο 2010-2013 οι αφίξεις υπερδιπλασιάστηκαν κατά 130%.
Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι ενώ οι αφίξεις των μη Σκανδιναβών το 2010
αποτελούσαν μόλις το 28% επί των συνολικών αφίξεων, το 2013 το ποσοστό εκτινάχθηκε
στο 47%. Με άλλα λόγια, πλέον οι μισοί περίπου επισκέπτες που καταφτάνουν στο
αεροδρόμιο Χανίων είναι μη Σκανδιναβοί (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Διάγραμμα 5. Αφίξεις
αλλοδαπών ανά εθνικότητα στο αεροδρόμιο Χανίων).
Όσο αφορά στα επίπεδα και τη μορφή ανάπτυξης, στις ΠΕ Χανίων και ΠΕ Ρεθύμνου, αλλά
και στις συγκεκριμένες περιοχές που ανήκουν σε αυτές, παρατηρείται, καταρχήν χωρικά, το
πρόβλημα της μεγάλης συγκέντρωσης της τουριστικής προσφοράς σε συγκεκριμένα σημεία
και χρονικά, η ανισοκατανομή της τουριστικής ζήτησης (εποχικότητα). Η υφιστάμενη
κατάσταση της περιοχής αντανακλά τη γενικότερη εικόνα της ελληνικής τουριστικής
προσφοράς, η οποία αντιμετωπίζει ήδη σημαντικές προκλήσεις, τόσο λόγω των
διαρθρωτικών χαρακτηριστικών της και ορισμένων εγγενών αδυναμιών της, όσο και
εξαιτίας του ισχυρού διεθνούς ανταγωνισμού. Γενικά, η λεγόμενη “mainstream” προσφορά
είναι πολύ ανεπτυγμένη (π.χ. μαζικός), ενώ η εναλλακτική προσφορά παρουσιάζεται
λιγότερο ανεπτυγμένη (π.χ. τουρισμός της υπαίθρου). Όσον αφορά στις διανυκτερεύσεις
και την πληρότητα των καταλυμάτων, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία,
αυτές έχουν ως εξής74:
Πίνακας 19. Διανυκτερεύσεις σε καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου
(ΠΕ Χανίων και ΠΕ Ρεθύμνου)
2013

2014

Διανυκτερεύσεις
Ημεδαποί

Σύνολο

Πληρότητα
%

Διανυκτερεύσεις

Αλλοδαποί

Ημεδαποί

Αλλοδαποί

Σύνολο

Πληρότητα
%

4.402.387

4.700.658

59,00%

293.514

4.559.878

4.853.392

56,80%

3.253.456

3.451.632

60,20%

173.865

3.431.974

3.605.839

64.10%

ΠΕ Χανίων
298.271
ΠΕ Ρεθύμνου
198.176

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ (2014).
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ΕΛΣΤΑΣΤ (2014). Διανυκτερεύσεις πελατών στα καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου και κάμπινγκ κατά
Περιφέρεια και Νομό (Συγκεντρωτικό 2014), Πειραιάς.
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Στην ΠΕ Χανίων και σε σχέση με τα αντίστοιχα στοιχεία των προηγούμενων ετών (μέση
πληρότητα περίπου 56% για την τριετία 2010-2012) που αφορούν στα πρώτα χρόνια της
οικονομικής κρίσης, παρατηρείται μια σχετική σταθερότητα75, που εν πολλοίς οφείλεται
στις γενικότερες αυξητικές τάσεις στις διεθνείς αφίξεις που παρουσιάζει ο ελληνικός
τουρισμός 76 , λόγω κυρίως των πολιτικών αναταραχών στις γειτονικές ανταγωνίστριες
χώρες, και η οποία δεν είναι αρκετή για να επαναφέρει τις πληρότητες των ξενοδοχειακών
καταλυμάτων στα επίπεδα του 2008 (66,4%), χρονιά που ξεκίνησε η διεθνής
χρηματοπιστωτική κρίση. Αναφορικά με τα κάμπινγκ, καταγράφεται μια μικρή μείωση στις
διανυκτερεύσεις, από 11.164 το 2013 σε 10.221 το 2014. Αντίθετα σημαντική αύξηση
παρουσιάζουν οι πληρότητες στην ΠΕ Ρεθύμνου, φτάνοντας το 64,1% για το 2014. Αυτές
όμως, αφορούν κυρίως στο Δήμο Ρεθύμνου, που όμως δεν ανήκει στην περιοχή
παρέμβασης, ενώ παράλληλα απέχουν σημαντικά από τα αντίστοιχα ποσοστά πριν την
κρίση (72,6% για το 2008).
Η χωρική συγκέντρωση των καταλυμάτων σε συγκεκριμένες περιοχές του βόρειου
παραλιακού τμήματος της περιοχής παρέμβασης, έχει άμεσο αντίκτυπο και στη χωρική
διάχυση των διανυκτερεύσεων, οι οποίες συγκεντρώνονται κυρίως στου Δήμους Χανίων
(1.978.640), Πλατανιά (1.764.448), και Αποκορώνου (1.001.012). Αντίθετα, πιο
απομακρυσμένες γεωγραφικά περιοχές από το βόρειο άξονα, όπως οι Δήμοι Αγίου
Βασιλείου και Αμαρίου, και οι Δήμοι Καντάνου-Σελίνου και Σφακίων, περιορίζονται σε πολύ
μικρότερο μερίδιο (298.996 και 47.940, αντίστοιχα)77.
Πόλοι προσέλκυσης επισκεπτών
Η περιοχή παρέμβασης διαθέτει πολύ σημαντικούς φυσικούς πόρους, και πλούσια
πολιτιστικά στοιχεία, τα οποία έχουν τις βάσεις τους στην ιστορία της περιοχής
παρέμβασης και της Κρήτης γενικότερα. Ανάμεσα στους κύριους πόλους προσέλκυσης
επισκεπτών είναι το Ελαφονήσι, ο Μπάλος, τα Φαλάσαιρνα, το φαράγγι της Σαμαριάς, το
φαράγγι της Αράδαινας, η Πρέβελη και το Κουρταλιώτικο φαράγγι, η Σούγια, και η Άπτερα.
Χώροι πολιτιστικής κληρονομιάς, όπως τα μουσεία, αποτελούν επίσης βασικό πόλο
προσέλκυσης των επισκεπτών στην υπό μελέτη περιοχή (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Διάγραμμα 6.
Κορυφαίοι προορισμοί της ΠΕ Κρήτης με βάση την επισκεψιμότητα).
Τα ιδιαίτερα φυσικά και πολιτιστικά χαρακτηριστικά της περιοχής παρέμβασης
δημιουργούν ισχυρές βάσεις για την ανάπτυξη του εναλλακτικού τουρισμού. Σύμφωνα με

75

ΕΛΣΤΑΣΤ (2012). Διανυκτερεύσεις πελατών στα καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου και κάμπινγκ κατά
Περιφέρεια και Νομό (Συγκεντρωτικό 2012), Πειραιάς.
76
ΕΛΣΤΑΣΤ (2015). Δελτίο Τύπου: Αφίξεις και διανυκτερεύσεις στα καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου και
κάμπινγκ: Ιανουάριος - Σεπτέμβριος 2015 (προσωρινά στοιχεία), Πειραιάς.
77
ΕΛΣΤΑΣΤ (2014). Διανυκτερεύσεις στα καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου (πλην κάμπινγκ), κατά Περιφερειακή
Ενότητα και Δήμο. Πειραιάς.
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πρόσφατη έρευνα του Μ.Α.Ι.Χ.78, υψηλή προτίμηση παρατηρείται για τον γαστρονομικό
τουρισμό και τον αγροτουρισμό με τους μισούς αλλοδαπούς επισκέπτες να εκφράζουν το
ενδιαφέρον τους για φυσιολατρικό, αρχαιολογικό/μοναστηριακό, και θαλάσσιο τουρισμό,
και έναν στους τρεις για ορειβατικό τουρισμό. Οι μη Σκανδιναβοί τουρίστες ενδιαφέρονται
περισσότερο για όλες τις παραπάνω μορφές εναλλακτικού τουρισμού, πλην του θαλάσσιου
τουρισμού, ενώ αντίθετα οι Σκανδιναβοί δείχνουν ιδιαίτερη προτίμηση για το θαλάσσιο
τουρισμό. Όσον αφορά στα τοπικά προϊόντα που προτιμούν να αγοράζουν οι επισκέπτες,
αυτά είναι το κρασί, τοπικά τυριά, μέλι, τσικουδιά, λαχανικά, σαπούνι, ελαιόλαδο,
παξιμάδια και αρωματικά φυτά (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Διάγραμμα 7. Ποσοστό αλλοδαπών που
θα τους ενδιέφεραν οι εναλλακτικές μορφές τουρισμού & Διάγραμμα 8. Ποσοστό
αλλοδαπών επισκεπτών που αγόρασαν τοπικά προϊόντα).
Η σωστή αξιοποίηση της πληθώρας των φυσικών και πολιτιστικών πόρων
(συμπεριλαμβανομένης της τοπικής γαστρονομίας) που διαθέτει η περιοχή παρέμβασης,
δύναται να ενισχύσει σημαντικά τη διαφοροποίηση της τουριστικής προσφοράς και την
ανταγωνιστικότητά της ως κορυφαίου τουριστικού προορισμού. Οι σύγχρονες τάσεις που
επικρατούν στο διεθνές τουριστικό περιβάλλον και οι έντονες ανταγωνιστικές συνθήκες
επιτάσσουν, αφενός, ανανέωση και διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος και,
αφετέρου, αναπροσανατολισμό προς τμηματοποιημένες αγορές (αναζήτηση νέων
τμημάτων αγοράς), επανατοποθέτηση του προορισμού στη διεθνή αγορά, αξιοποίηση
ευκαιριών και εξειδικευμένη στόχευση των δράσεων προώθησης79.
Αξιοποίηση ευκαιριών που προσφέρονται από τη θάλασσα
Ο θαλάσσιος τουρισμός στην περιοχή αφορά κυρίως στις επισκέψεις κρουαζιερόπλοιων, το
yachting και τις ημερήσιες εκδρομές με καράβια, και σκάφη αναψυχής. Οι επισκέψεις
κρουαζιερόπλοιων γίνονται στο λιμάνι της Σούδας και αποτελούν σημαντική πηγή εσόδων
για τα εμπορικά καταστήματα, τα εστιατόρια, τις καφετέριες και τις λοιπές επιχειρήσεις
που προσφέρουν τουριστικές υπηρεσίες στην ευρύτερη περιοχή. Όμως παρά τη σημασία
του θαλάσσιου τουρισμού, οι ευκαιρίες που προσφέρει έχουν αξιοποιηθεί σε πολύ μικρό
βαθμό. Δεδομένου ότι η κρουαζιέρα αποτελεί έναν από τους πιο γρήγορα αναπτυσσόμενος
κλάδους στην Ευρώπη, καθώς και τη θέση της Ελλάδας ως τον τρίτο πιο δημοφιλή
προορισμό για το τουρισμό κρουαζιέρας80, η περιοχή παρέμβασης βρίσκεται αρκετά πίσω
σε σχέση με άλλες περιοχές της χώρας όπου ο θαλάσσιος τουρισμός κατέχει κεντρική θέση
(π.χ. Κατάκολο, Κέρκυρα, κ.ά.).
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Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων (Μ.Α.Ι.Χ.) (2014). Θετικά αποτελέσματα και φέτος από τον
τουρισμό στη Δυτική Κρήτη. Συνεργασία τουρισμού με πρωτογενή τομέα μια άμεσα εφαρμόσιμη λύση για
έξοδο από την κρίση. Χανιά.
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Χατζηδάκης, Α. (2015). Τάσεις της τουριστικής κίνησης 2008-2015. Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού, Εθνικό
Τυπογραφείο, Αθήνα.
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Greek Travel Pages (2016). Greece 3rd Favorite Europe Cruise Destination. [Online] Διαθέσιμο από:
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Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Ένωσης Λιμένων Ελλάδας (2016), τα προηγούμενα
χρόνια έχει παρατηρηθεί σημαντική μείωση των κρουαζιερόπλοιων στην ΠΕ Χανίων
(Πίνακας 7). Αυτό οφείλεται σε παράγοντες όπως η απόσυρση μεγάλων κρουαζιερόπλοιων
από του ομίλους κολοσσούς του κλάδου, από τη Δυτική Μεσόγειο προς λιμάνια της
Βόρειας Ευρώπης, Δυτικής Μεσογείου αλλά και της Άπω Ανατολής, λόγω του πολεμικού
κλίματος που επικρατεί στη Μέση Ανατολή, αλλά και της οικονομικής κρίσης που μαστίζει
ακόμα πολλές χώρες της Νότιας κυρίως Ευρώπης81. Από την άλλη, παρά τη μείωση στις
αφίξεις, τα κρουαζιερόπλοια που κατέφτασαν στη Σούδα την ίδια χρονική περίοδο, ήταν
κρουαζιερόπλοια πολυτελείας, που έφεραν τουρίστες υψηλού εισοδηματικού προφίλ,
αποφέροντας έτσι περισσότερα έσοδα στην τοπική κοινωνία. Όσον αφορά στον τρέχον
έτος, τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ανάκαμψη και αύξηση των αφίξεων στο λιμάνι της
Σούδας για το 2016, οι οποίες να φτάσουν τις 6882. Όσο αφορά στην ΠΕ Ρεθύμνου
παρατηρείται μεγάλη αύξηση της κρουαζιέρας το 2014, και μετέπειτα σημαντική μείωση
για το 2015.
Πίνακας 20. Αφίξεις επιβατών και κρουαζιερόπλοιων στα κύρια λιμάνια των ΠΕ Χανίων
και ΠΕ Ρεθύμνου (2013-2015)
2015

2014

2013

Προορισμοί

Αριθμός
αφίξεων κ/ζ

Αριθμός
αφίξεων
επιβατών
κρουαζιέρας
(χωρίς
αναχωρήσεις)

Αριθμός
αφίξεων κ/ζ

Αριθμός
αφίξεων
επιβατών
κρουαζιέρας
(χωρίς
αναχωρήσεις)

Αριθμός
αφίξεων κ/ζ

Αριθμός
αφίξεων
επιβατών
κρουαζιέρας
(χωρίς
αναχωρήσεις)

Χανιά (Σούδα)

59

96.612

38

33.304

47

124.205

Ρέθυμνο

11

1.076

18

4.220

5

1.336

Σύνολο

70

97.688

56

37.524

52

125.541

Πηγή: Ένωση Λιμένων Ελλάδας (2016).

Λόγω της γεωγραφικής της θέσης, του ευνοϊκού της κλίματος, και της πλούσιας
πολιτιστικής της παράδοσης, η περιοχή παρέμβασης διαθέτει εκείνες τις βασικές
προϋποθέσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού. Είναι επομένως
απαραίτητο να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση σε αυτή τη μορφή εναλλακτικού τουρισμού, η
οποία μόνο θετικά αποτελέσματα μπορεί να αποφέρει στην τοπική οικονομία. Μάλιστα,
εκτός της κρουαζιέρας, άλλες δραστηριότητες του θαλάσσιου τουρισμού (π.χ. καταδύσεις)
81

Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων (Μ.Α.Ι.Χ.) (2014). Θετικά αποτελέσματα και φέτος από τον
τουρισμό στη Δυτική Κρήτη. Συνεργασία τουρισμού με πρωτογενή τομέα μια άμεσα εφαρμόσιμη λύση για
έξοδο από την κρίση. Χανιά.
82
Λιμενικό Ταμείο Νομού Χανίων: http://www.ltnx.gr
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παρουσιάζουν αξιόλογες αναπτυξιακές προοπτικές. Στην περιοχή παρέμβασης υπάρχουν
αρκετά σημεία που είναι ιδανικά για καταδύσεις (π.χ. Κόλπος Μεγάλου Σφακού, Παραλία
Κουταλά, Πλακιάς, κ.ά.), καθώς στις περιοχές αυτές δραστηριοποιούνται πολλοί
καταδυτικοί όμιλοι, και ιδιώτες.

2.2.4.5.4 Εξαγωγές83
Τα εξαγώγιμα προϊόντα των ΠΕ Χανίων και Ρεθύμνου84, είναι κατά κύριο λόγο γεωργικά και
αλιευτικά προϊόντα, όπως ελαιόλαδο, κηπευτικά, ψάρια-θαλασσινά, φρούτα, σιτηρά, μέλι,
παρασκευάσματα όπως αρτοποιήματα και γλυκά, σκευάσματα όπως προϊόντα
περιποίησης, κρέας και προϊόντα λαϊκής τέχνης – κλωστοϋφαντουργίας. Επιπλέον, ένα
σημαντικό κομμάτι των εξαγωγών αφορά προϊόντα δευτερογενούς τομέα όπως μηχανές –
συσκευές και μέρη αυτών, χημικά-πλαστικά, δομικά υλικά και μέταλλα. Η αξία των
εξαγωγών για το 2015, έφτασε τα 485.455.777 ευρώ, ενώ συνολικά οι εξαγωγές των δύο
ΠΕ, αποτελούν το 18,5% των εξαγωγών της Περιφέρειας Κρήτης.
Κύριο εξαγώγιμο προϊόν τόσο της ΠΕ Χανίων όσο και της ΠΕ Ρεθύμνου είναι το ελαιόλαδο
(72% των εξαγωγών των δύο ΠΕ). Για το 2015, εξήχθησαν 19.421.139 κιλά, με συνολική αξία
εξαγωγών 64.975.287 ευρώ και κύριες χώρες προορισμού την Ιταλία, τη Γερμανία, την
Ισπανία, τις ΗΠΑ, τη Γαλλία, το Βέλγιο και το Ηνωμένο Βασίλειο. Δεδομένου ότι πολύ μικρό
ποσοστό (5%-10%) του Κρητικού ελαιολάδου εξάγεται τυποποιημένο, συμπεραίνεται ότι το
πρότυπο αυτό συναντάται και στις ΠΕ Χανίων και Ρεθύμνου.
Ακολουθούν κηπευτικά (7.878.252 ευρώ και 8,7%), ψάρια-θαλασσινά (3.731.144 ευρώ και
4,1%), μηχανές-συσκευές και μέρη αυτών (3.407.850 ευρώ και 3,7%), φρούτα (2.633.566
ευρώ και 2,9%), γλυκά-ζαχαρώδη (1.528.416 ευρώ και 1,7%), προϊόντα περιποίησης
(588.896 ευρώ και 0,6%), αρτοποιήματα (332.072 ευρώ και 0,3%), σιτηρά (194.196 ευρώ
και 0,2%), χημικά-πλαστικά (167.962 ευρώ), νερό-αναψυκτικά-χυμοί (69.579 ευρώ και
0,07%), μέταλλα (67.149 ευρώ και 0,07%), κλωστουφαντουργία (6.736 ευρώ και 0,007%),
μέλι (5.082 ευρώ και 0,005%), λαϊκή τέχνη (5.042 ευρώ και 0,005%), κρέαςπαρασκευάσματα (2.468 ευρώ και 0,002%) και κρασί (1.995 ευρώ και 0,002%).
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Πηγή στοιχείων: Σύνδεσμος Εξαγωγέων Κρήτης.
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία προκειμένου να αποτυπώσουμε με ακρίβεια την εξαγωγική δραστηριότητα
της ΠΠ.
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2.2.5 Χωροταξικη – Πολεοδομική Οργάνωση
Αξιολόγηση της θέσης της περιοχής
Η περιοχή παρέμβασης ως προς τη θέση της στον ευρύτερο ευρωπαϊκό χώρο λόγω του ότι
ανήκει στην Κρήτη, ανήκει στο τόξο της Κεντρικής Μεσογείου και θεωρείται ότι κατέχει πιο
περιφερειακή θέση σε σχέση με αυτήν του Λατινικού Τόξου, που περιλαμβάνει τις
υπόλοιπες μεσογειακές περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατέχει προνομιακή
γεωπολιτική θέση στη νοτιοανατολική Μεσόγειο όπου αποτελεί ουσιαστικά γέφυρα προς
τις χώρες της Μέσης Ανατολής και της Βορείου Αφρικής δημιουργώντας ευοίωνες
προοπτικές ως προς την ανάπτυξη διακρατικών συνεργασιών.
Στον Χάρτη 8. (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Χάρτης 8. Θαλάσσιες μεταφορές) απεικονίζονται οι
πανευρωπαϊκοί διάδρομοι θαλάσσιων μεταφορών που στην περίπτωση της Κρήτης και
συνεπώς της περιοχής έχουν αναφορά στη Μεσογειακή Πύλη του Σουέζ ή τα λιμάνια της
Ανατολικής Μεσογείου αφενός και αφετέρου, στο διαμήκη Μεσογειακό άξονα, στη Μαύρη
Θάλασσα με τον άξονα του Εύξεινου Πόντου (διαμέσου Βοσπόρου) και στην Αδριατική με
τον αντίστοιχο διαμήκη άξονα.
Ως προς τους πανευρωπαϊκούς διάδρομους χερσαίων μεταφορών στην περίπτωση της
Κρήτης και της περιοχής παρέμβασης υπό τις κατάλληλες προϋποθέσεις δημιουργούνται
προοπτικές για οικονομική και πολιτιστική συνεργασία αξιοποιώντας τη διεύρυνση της ΕΕ
στις Βαλκανικές χώρες και επωφελούμενη από τη διευκόλυνση της χερσαίας
προσβασιμότητας προς τις χώρες της Βαλκανικής χερσονήσου και της Ανατολικής Ευρώπης
διαμέσου των διευρωπαϊκών και πανευρωπαϊκών αξόνων χερσαίων μεταφορών.
Στο σημείο αυτό χρήζει αναφοράς η ιδιαίτερη γεωστρατηγική και πολιτική σημασία της
περιοχής δεδομένου ότι στον κόλπο της Σούδας, αλλά και στο Ακρωτήρι φιλοξενούνται
σημαντικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις τόσο εθνικού χαρακτήρα όπως ο Ναύσταθμός
Κρήτης και η Ελληνική Ναυτική Βάση της Σούδας, όσο και διεθνούς χαρακτήρα με την
ύπαρξη της Αμερικανικής Ναυτικής Βάσης και της Ναυτικής Βάσης του ΝΑΤΟ.
Η θέση της περιοχής παρέμβασης και ολόκληρης της Περιφέρειας Κρήτης στον Ελληνικό
χώρο απεικονίζεται στο Χάρτη 9 (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Χάρτης 9. Διαγραμματική απεικόνιση
της θέσης της Περιφέρειας Κρήτης στον ελληνικό χώρο).
Η ύπαρξη λιμανιών στην περιοχή προσδίδει τη δυνατότητα θαλάσσιας σύνδεσης,
τουριστικής ή εμπορικής, με άλλα λιμάνια και περιοχές της ελληνικής επικράτειας, αλλά και
ευρύτερα.
Το λιμάνι της Σούδας, ένα από τα μεγαλύτερα φυσικά λιμάνια της Μεσογείου, ιεραρχείται
σύμφωνα με το εν ισχύ ΠΠΧΣΑΑ ως διεθνούς ενδιαφέροντος και εθνικής σημασίας, ενώ
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προτείνεται η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς του στην περιοχή της Ν.Α. Μεσογείου.
Μέσω της Σούδας συνδέεται δια της θαλάσσης η δυτική Κρήτη με το λιμάνι του Πειραιά.
Επιπλέον, το λιμάνι της Σούδας αποτελεί βασικό σταθμό σε ταξίδια κρουαζιέρας που
περιλαμβάνουν σημαντικούς προορισμούς της Τουρκίας, της Ιταλίας, του Ισραήλ κλπ. Η
περιοχή παρέμβασης συνδέεται μέσω του λιμένα Καστελίου Κισσάμου (διαπεριφερειακής
εμβέλειας) με το Γύθειο, τη Νεάπολη, την Καλαμάτα, τα Κύθηρα και τα Αντικύθηρα
συμβάλλοντας στην τοπική ανάπτυξη, καθώς πέραν της επιβατικής κίνησης καταγράφεται
και εμπορική κίνηση. Το λιμάνι της Κισσάμου κατέχει έναν διακριτό ρόλο στην Περιφέρεια
Κρήτης που αναμένεται να ενισχυθεί μελλοντικά καθώς εξυπηρετεί την πορθμειακή
σύνδεση με την Πελοπόννησο και κατ’ επέκταση με τη Δυτική Ελλάδα, διαμέσου του
διευρωπαϊκού οδικού δικτύου της Πελοποννήσου.
Τα επιβατικά λιμάνια Αγίας Ρουμέλης, Λουτρού, Σούγιας, Παλαιόχωρας και Χώρας
Σφακίων συγκροτούν ένα θαλάσσιο μεταφορικό άξονα διατοπικών μετακινήσεων κατά
μήκος της νότιας ακτογραμμής της ΠΕ Χανίων, όπου παράλληλα με αυτόν δεν υφίσταται
αντίστοιχος οδικός άξονας. Τα λιμάνια της Παλαιόχωρας και της Χώρας Σφακίων σε
συνδυασμό με το λιμάνι της Γαύδου, δημιουργούν ένα μεταφορικό τρίγωνο και μαζί με το
λιμάνι του Πλακιά συνδέουν το νησί της Γαύδου με την περιοχή παρέμβασης και την Κρήτη
γενικότερα.
Στο πλαίσιο της άρσης της απομόνωσης δυσπρόσιτων περιοχών προτείνεται βάσει του υπό
αναθεώρηση ΠΠΧΣΑΑ Κρήτης η δημιουργία ελικοδρομίων κατά προτεραιότητα στις
περιοχές Γαύδου, Ινναχώρι Έλους, Αγιάς Ρουμέλης και Ομαλού.
Κύρια εναέρια πύλη εισόδου για
την περιοχή παρέμβασης, αλλά
και της Κρήτης από τα δυτικά
αποτελεί
το
αεροδρόμιο
«Ιωάννης
Δασκαλογιάννης»
μέσω του οποίου διασυνδέεται
με τις μεγάλες ελληνικές πόλεις
Αθήνα και Θεσσαλονίκη, καθώς
και με απευθείας πτήσεις με
πολλές πόλεις του εξωτερικού
Πηγή: www.chania-airport.com
όπως Κοπεγχάγη, Μόναχο,
Όσλο, Στοκχόλμη, Νέα Υόρκη, Λονδίνο, Μάντσεστερ, Μπόρνμουθ, κ.α.
Από πλευράς οδικής διασύνδεσης, η περιοχή παρέμβασης βρίσκεται κατά τη μεγαλύτερή
της έκταση εκατέρωθεν του πρωτεύοντος (διευρωπαϊκού, διαπεριφερειακού) οδικού άξονα
της Κρήτης (Β.Ο.Α.Κ.), ο οποίος αποτελεί την κεντρική αρτηρία που συνδέει την ενδοχώρα
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με τα δύο μεγαλύτερα αστικά κέντρα (Χανιά και Ρέθυμνο) και άρα με τα λιμάνια και το
αεροδρόμιο της περιοχής. Εξαίρεση αποτελούν η Νήσος Γαύδος που συνδέεται και μέσω
του δευτερεύοντος επαρχιακού δικτύου Βρύσες-Χώρα Σφακίων και η ΔΕ Φοίνικα που
συνδέεται με την πόλη του Ρεθύμνου μέσω του δευτερεύοντος επαρχιακού δικτύου
Ρέθυμνο - Σπήλι.
Ειδικότερα, το πρωτεύον δίκτυο ενδοπεριφερειακής σημασίας συγκροτούν οι συνδέσεις :
 Ταυρωνίτης – Βουκολιές – Κάντανος –Παλαιόχωρα
 Χανιά – Πιθάρι (προς Α/Δ Χανίων)
 Βρύσες – Χώρα Σφακίων
Το δευτερεύον δίκτυο ενδιπεριφερειακής σημασίας περιλαμβάνει τις οδικές συνδέσεις:
 Κίσσαμος – Αμυγδαλοκεφάλι – Έλος – Βλάτος – Κίσσαμος
 Βλάτος – Στροβλές – Κάντανος
 Κάντανος – Τεμένια-Ροδοβάνι –Καμπανός/Σούγια
 Χανιά – Αλικιανός –Ομαλός- είσοδος φαράγγι Σαμαριάς
 Βρύσες – Βάμος – Καλύβες
 Ρέθυμνο- Ατσιπόπουλο- Επισκοπή –Γεωργιούπολη
 Επισκοπή – Καρωτή – Άγιος Κωνσταντίνος-Μούντρος –Άγιος Ιωάννης - Άγιος Βασίλειος /
Μύρθος –Μαριού –Ασώματος
Για το τμήμα που βρίσκεται στην ΠΕ Ρεθύμνης αναφέρονται τα εξής :
 Μέσω του δυτικού τμήματος της παλαιάς εθνικής οδού εξυπηρετείται η μετακίνηση
μεταξύ δυτικού Ρεθύμνου και περιαστικών οικισμών Βιολί Χαράκι, Ατσιπόπουλο και
Πρινές.
 Μέσω της επαρχιακής οδού Ρεθύμνου – Αγίας Γαλήνης εξυπηρετούνται οι οικισμοί της
περιοχής των Αρμένων και διασυνδέονται ο Βόρειος με το Νότιο Οδικό Άξονα
(τουριστικές ζώνες Πλακιά – Αγ. Γαλήνης)
 Αποστάσεις της περιοχής από σημαντικά οικιστικά κέντρα και αγορές
Η περιοχή παρέμβασης όπως προαναφέρθηκε αναπτύσσεται παράλληλα του παλαιού και
νέου Εθνικού Δικτύου (Β.Ο.Α.Κ.) και με τους κάθετους δρόμους προς αυτό, συνδέονται οι
οικισμοί ή ομάδες οικισμών με τα αστικά (Πόλεις Χανίων και Ρεθύμνης) ή ημιαστικά
κέντρα-από το οποία εξαρτώνται - όπου βρίσκονται οι αγορές και οι κινήσεις
εμπορευμάτων.
Στην περιοχή του Δήμου Χανίων ως σημαντικότερα οικιστικά κέντρα θεωρούνται το αστικό
συγκρότημα των Χανίων το οποίο εξαιρείται της περιοχής παρέμβασης ωστόσο την
επηρεάζει σημαντικά λόγω των λειτουργιών και δραστηριοτήτων που συγκεντρώνει, το
Πιθάρι, η Σούδα, τα Κουνουπιδιανά, οι Μουρνιές, ο Νεροκούρος, το Βαμβακόπουλο, τα
Περιβόλια, ο Δαράτσος, ο Γαλατάς και τα Τσικαλαριά.
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Στο Δήμο Πλατανιά υπάρχουν αρκετοί δυναμικοί οικισμοί: Γεράνι, Μάλεμε, Πλατανιάς,
Βουκολιές, Κολυμπάρι, Αλικιανός.
Στην περιοχή Αποκορώνου σημαντικό οικιστικό κέντρο είναι ο Βάμος, όπου βρίσκονται όλες
οι υπηρεσίες από τις οποίες μπορούν να εξυπηρετηθούν οι κάτοικοι ήτοι: Κέντρο Υγείας,
Γυμνάσιο, Λύκειο, Τράπεζες, κ.α..
Ο οικισμός Βρύσες, που εξυπηρετεί κυρίως τους κατοίκους του ανατολικού Αποκόρωνα,
απέχει από τα Χανιά 33 χλμ. Σημαντικοί επίσης οικισμοί είναι οι Καλύβες, στην είσοδο του
κόλπου της Σούδας, η Γεωργιούπολη και η περιοχή του Κουρνά που αποτελούν κυρίως
παραθεριστικά θέρετρα.
Στην περιοχή Καντάνου - Σελίνου οικιστικά κέντρα αποτελούν η Παλαιόχωρα και ο
Κάνδανος, ενώ στην περιοχή της Κισσάμου ξεχωρίζει ο ομώνυμος οικισμός (Κίσσαμος) που
συγκεντρώνει αρκετές υπηρεσίες όπως και ο Πλάτανος. Στην περιοχή δε των Σφακίων,
σημαντικό οικιστικό κέντρο είναι η Χώρα Σφακίων.
Σο τμήμα της περιοχής παρέμβασης που αναπτύσσεται στα διοικητικά όρια της ΠΕ
Ρεθύμνου πέραν του Ρεθύμνου που δεν συμπεριλαμβάνεται στην περιοχή, αλλά επηρεάζει
όλους τους οικισμούς, ως δυναμικά οικιστικά κέντρα θεωρούνται το Ατσιπόπουλο και το
Βιολί Χαράκι που ουσιαστικά αποτελούν προάστια της πόλης του Ρεθύμνου, ο Αθάνατος (ή
Αγ. Ανδρέας), η Επισκοπή και η Κοξαρέ. Σημαντικό τουριστικό θέρετρο είναι ο Πλακιάς
Μύρθιου που απέχει 33 χιλιόμετρα από το Ρέθυμνο.
Η εικόνα αναφορικά με τις αποστάσεις της περιοχής από σημαντικά οικιστικά κέντρα και
αγορές (κατά προσέγγιση) διαμορφώνεται ως εξής:
Επισκοπή – Ρέθυμνο 23 χλμ

Φρες – Βρύσες 7 χλμ

Πλακιάς Μύρθιου – Ρέθυμνο 33 χλμ

Βρύσες – Χανιά 33 χλμ

Κοξαρέ – Ρέθυμνο 23 χλμ

Μάλεμε – Χανιά 18 χλμ

Γεωργιούπολη – Ρέθυμνο 25 χλμ

Καλύβες – Χανιά 20 χλμ

Ασή Γωνιά – Επισκοπή 11 χλμ.

Γεωργιούπολη – Χανιά 39 χλμ

Ασή Γωνιά – Ρέθυμνο 35 χλμ.

Βάμος – Χανιά 25 χλμ

Αθάνατος – Ρέθυμνο 12 χλμ.

Βάμος – Καλύβες 8 χλμ.

Βρύσες – Ρέθυμνο 30 χλμ.

Βάμος – Σούδα 20 χλμ.

Κουρνάς - Γεωργιούπολη 8 χλμ.

Βάμος – Βρύσες 5 χλμ.

Ρέθυμνο – Χανιά 61 χλμ.

Βουκολιές – Γεράνι 13 χλμ.

Πιθάρι – Χανιά 16 χλμ.

Αλικιανός – Γεράνι 11 χλμ.

Κουνουπιδιανά – Χανιά 8 χλμ.

Κολυμπάρι – Γεράνι 10 χλμ.

Σούδα – Χανιά 6,5 χλμ.

Γεράνι –Χανιά 16 χλμ

Γαλατάς – Χανιά 6 χλμ.

Γεράνι – Σούδα 21 χλμ.
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Γαλατάς – Σούδα 13 χλμ

Γεράνι – Κίσσαμος 27 χλμ.

Βαμβακόπουλο – Χανιά 7 χλμ.

Γεράνι –Πλατανιάς 3 χλμ.

Πλατανιάς – Χανιά 11 χλμ.

Κίσσαμος – Χανιά 38 χλμ.

Πλατανιάς- Κίσσαμος 27 χλμ.

Κίσσαμος – Σούδα 43 χλμ.

Πλατανιάς – Σούδα 18 χλμ.

Κίσσαμος – Κάνδανος 31 χλμ.

Βάμος -Χώρα Σφακίων 43 χλμ.

Κίσσαμος – Κολυμβάρι 15 χλμ.

Βρύσες- Χώρα Σφακίων 37 χλμ.

Πλατανιάς – Χανιά 11 χλμ.
Κάνδανος – Παλαιόχωρα 16 χλμ

Σημείωση: οι χρονοαποστάσεις αφορούν μετακινήσεις με Ι.Χ.



Συνδέσεις και αλληλεξαρτήσεις της περιοχής (ροές εμπορευματικές, μετακινήσεις για
εργασία κ.λπ.)
Στην περιοχή παρέμβασης καταγράφονται αφενός λειτουργικές εξαρτήσεις από τις έδρες
(Χανιά, Ρέθυμνο 85 ) των δύο Περιφερειακών Ενοτήτων Χανίων και Ρεθύμνου όπου
συγκεντρώνονται διοικητικές και δημόσιες υπηρεσίες, υποδομές πολιτισμού, αθλητισμού,
εμπορικές και τουριστικές δραστηριότητες, καθώς και υποδομές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
και συγκοινωνιακές υποδομές (λιμάνια, αεροδρόμιο, ΚΤΕΛ) και αφετέρου, καταγράφονται
λειτουργικές εξαρτήσεις μεταξύ των οικισμών.
Σημαντική εισροή πληθυσμού δέχεται η περιοχή παρέμβασης τόσο από την υπόλοιπη
Κρήτη, όσο και από τον λοιπό ελλαδικό χώρο, αλλά και το εξωτερικό για την κάλυψη
εκπαιδευτικών αναγκών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και έρευνας (Πολυτεχνείο Κρήτης,
Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων, Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού, Ορθόδοξη
Ακαδημία Κρήτης).
Όσον αφορά στις μετακινήσεις για λόγους απασχόλησης, οι περιαστικές κοινότητες
χαρακτηρίζονται από υψηλή εξάρτηση από τα αστικά κέντρα των Χανίων και του Ρεθύμνου
όπου συγκεντρώνονται οι δημόσιες και διοικητικές υπηρεσίες, τουριστικές και εμπορικές
δραστηριότητες, δραστηριότητες αναψυχής κλπ.
Προς τους παραθαλάσσιους οικισμούς της περιοχής παρέμβασης υπάρχει κατά τους
θερινούς μήνες μετακίνηση εργαζομένων κυρίως από την ενδοχώρα για απασχόληση σε
καταλύματα, κέντρα εστίασης και άλλες συναφείς επιχειρήσεις. Προς τις ίδιες περιοχές για
λόγους παραθερισμού καταγράφονται εισροές επισκεπτών όχι μόνο από τους οικισμούς
της ενδοχώρας, αλλά και από όλη την Κρήτη.
Κύριες πύλες εισόδου του τουριστικού ρεύματος αποτελούν για μεν την ΠΕ Χανίων το
λιμάνι της Σούδας και το αεροδρόμιο «Ιωάννης Δασκαλογιάννης» και δευτερευόντως, το
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λιμάνι Κισσάμου (σύνδεση με Πελοπόννησο), καθώς και το λιμάνι Ρεθύμνου για το τμήμα
της περιοχής που βρίσκεται στην ΠΕ Ρεθύμνου. Επίσης τα προαναφερόμενα λιμάνια
ικανοποιούν τις μεταφορές εμπορευμάτων δια μέσου της θαλάσσης. Διεθνείς
εμπορευματικές μεταφορές πραγματοποιούνται από το λιμάνι των Χανίων και σε μικρό
βαθμό από τα λιμάνια Κισσάμου και Σούδας, ενώ εγχώριες εμπορευματικές μεταφορές
εκτελούνται από τα λιμάνια Χώρας Σφακίων, Αγίας Ρουμέλης, Γαύδου, Λουτρού,
Παλαιόχωρας και Σούγιας.
Εμπορευματικές ροές πραγματοποιούνται κυρίως μέσω του Βόρειου οδικού άξονα που
συνδέει τα Χανιά με Ηράκλειο - Σητεία.
Γενικότερα, οι αλληλεξαρτήσεις μεταξύ των οικισμών και των κέντρων αναπτυξιακών
ενοτήτων περιγράφονται και αποτυπώνονται παρακάτω:
Κίσσαμος – Χανιά
Έλος –Παλαιόχωρα
Χανιά – Βρύσες
Παλαιόχωρα – Γαύδος
Γαλατάς – Χανιά
Φρες – Βρύσες
Βαμβακόπουλο – Χανιά
Βάμος – Καλύβες
Γερολάκκος –Μουρνιές
Βάμος –Βρύσες
Κουνουπιδιανά – Χανιά
Χώρα Σφακίων-Βάμος
Γεράνι –Πλατανιάς
Παραλία Κουρνά – Βρύσες
Κολυμβάρι – Γεράνι
Ασή Γωνιά – Επισκοπή Ρεθύμνου
Αλικιανός – Γεράνι
Επισκοπή – Ρέθυμνο
Κίσσαμος – Κάντανος
Αγ. Ανδρέας (Αθάνατος) –Ρέθυμνο
Καμπανός – Κάντανος
Κοξαρέ –Σπήλι (εκτός περιοχής)
Παλαιόχωρα –Κάντανος
Πλακιάς – Σπήλι (εκτός περιοχής)
(βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Χάρτης 10. Οικιστικό δίκτυο).
 Οικιστικό δίκτυο
Το οικιστικό δίκτυο της περιοχής παρέμβασης είναι ιδιαίτερα εκτεταμένο αριθμώντας 554
οικισμούς οι οποίοι στη συντριπτική τους πλειοψηφία αποτελούν μικρούς οικιστικούς
θύλακες, με τα τυπικά χαρακτηριστικά των οικισμών της ενδοχώρας, των οποίων ο ιστός
δεν έχει τη λειτουργική οργάνωση και τον κοινωνικό εξοπλισμό οικιστικών κέντρων.
Πρόκειται για οικισμούς με πολύ χαμηλή πληθυσμιακή συγκέντρωση που εξαρτώνται από
πλευράς υποδομών και εξυπηρετήσεων από τα δύο μεγάλα αστικά κέντρα Χανίων και
Ρεθύμνου που δε συμπεριλαμβάνονται στην περιοχή παρέμβασης και από τα λίγα οικιστικά
– αγροτικά κέντρα που βρίσκονται στο βόρειο τμήμα της περιοχής. Ειδικότερα υπάρχουν : i)
τέσσερις (4) οικισμοί με πληθυσμό άνω των 5.000 κατοίκων με ιδιαίτερη δυναμική και
ανάπτυξη ήτοι Σούδα, Κουνουπιδιανά, Μουρνιές και Νεροκούρος οι οποίοι βρίσκονται στο
Δήμο Χανίων και ii) επτά (7) οικισμοί με κρίσιμη πληθυσμιακή μάζα 2.000 – 5.000 κατοίκων
εκ των οποίων οι πέντε (5) ανήκουν διοικητικά στο Δήμο Χανίων και οφείλουν την

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ
Σελίδα 99 από 138

ανάπτυξή τους στη γειτνίαση με το πολεοδομικό συγκρότημα Χανίων. Πρόκειται για τους
οικισμούς Βαμβακόπουλο, Περιβόλια, Δαράτσο, Αγία Μαρίνα Κυδωνίας, Γαλατάς, Κίσσαμος
και στην ΠΕ Ρεθύμνου το Βιολί Χαράκι (προάστιο του πολεοδομικού συγκροτήματος
Ρεθύμνου).
Η περιοχή παρέμβασης διαμορφώνεται από το σύνολο των Δήμων της Περιφερειακής
Ενότητας Χανίων (Δήμοι Χανίων, Αποκορώνου, Γαύδου, Καντάνου Σελίνου, Κισσάμου,
Πλατανιά και Σφακίων) με εξαίρεση τη Δημοτική Ενότητα Χανίων και από τρείς Δημοτικές
Ενότητες από την Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου ήτοι, ΔΕ Λαππαίων, ΔΕ Ν. Φωκά (Δήμος
Ρεθύμνου) και ΔΕ Φοίνικα (Δήμος Αγίου Βασιλείου).
Πιο συγκεκριμένα, αποτελείται από είκοσι επτά (27) Δημοτικές Ενότητες και 194 Τοπικές /
Δημοτικές Κοινότητες, καθώς και 554 οικισμούς εκ των οποίων ένας (Κίσσαμος) είναι τρίτου
επιπέδου ενισχυμένος.
Η περιοχή παρέμβασης επίσης επηρεάζεται άμεσα από:
 τα αστικά κέντρα Χανίων και Ρεθύμνου που όμως δεν ανήκουν στην περιοχή
παρέμβασης
 5 οικισμούς 3ου επιπέδου, τη Σούδα, το Βάμο, τις Βρύσες, την Παλαιόχωρα και την
Κάντανο
 18 οικισμούς 4ου επιπέδου ενισχυμένους : Πλακιάς, Επισκοπή, Γεράνι, Αλικιανός, Νέα
Κυδωνία, Βαμβακόπουλο, Γερολάκκος, Πιθάρι, Μουρνιές, Καβρός, Φρες, Καλύβες,
Χώρα Σφακίων, Κολυμπάρι, Βουκολιές, Έλος, Δραπανιάς και Καμπανός
 10 οικισμούς 5ου επιπέδου ενισχυμένους : Αργυρούπολη, Ατσιπόπουλο, Γεράνι, Σελλιά,
Κοξαρέ, Κουνουπιδιανά, Γεωργιούπολη, Κουρνάς, Ασή Γωνιά και Καστρί.
Βάσει του υπό αναθεώρηση ΠΠΧΣΑΑ Κρήτης (Νοέμβριος 2014) τροποποιείται η διάρθρωση
και η ιεράρχηση του οικιστικού δικτύου με στόχο τη συγκρότηση ενός νέου σύνθετου
σχήματος συνεργαζόμενων πλεγμάτων - δικτύων. Για την περιοχή παρέμβασης ισχύουν τα
εξής:
 Το Καστέλι Κισσάμου και η Σούδα αποτελούν πόλους ανάπτυξης με ειδικό εθνικό και
περιφερειακό ρόλο και κέντρα ενδοπεριφερειακών αναπτυξιακών ενοτήτων.
 Οι οικισμοί Βάμμος/ Βρύσες, Κάντανος/Παλαιόχωρα συνιστούν δευτερεύοντες πόλους
περιφερειακής εμβέλειας.
 Η Χώρα Σφακίων και το Καστρί Γαύδου ως τέως έδρες Καποδιστριακών Δήμων, αλλά
και το Γεράνι αποτελούν οικιστικά κέντρα 7ου επιπέδου ενισχυμένου.
 Οι οικισμοί Πλακιάς, Αθάνατος (Άγιος Ανδρέας) Επισκοπή, Καβρός, Καλύβες, Φρες,
Πιθάρι, Κουνουπιδιανά, Γερολάκκος, Μουρνιές, Βαμβακόπουλο, Νέα Κυδωνία,
Αλικιανός, Βουκολιές, Πλατανιάς, Κολυμπάρι, Δραπανιάς, Έλος και Καμπανός ως τέως
έδρες Καποδιστριακών Δήμων χαρακτηρίζονται οικιστικά κέντρα 7ου επιπέδου.
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 Οι οικισμοί Αργυρούπολη, Ατσιπόλουλο, Γεράνι, Γεωργιούπολη, Κουρνάς, και Ασή
Γωνιά που υπήρξαν έδρες τέως ΟΤΑ 1991 και διαθέτουν εύρωστη πληθυσμιακή εικόνα
(έως την απογραφή του 2011) και κοινωνικές υποδομές αποτελούν ειδικά
συνεργαζόμενους οικισμούς με εκείνους του 6ου ή 7ου επιπέδου.
Επίσης στην προσπάθεια μετριασμού των φαινομένων αποψίλωσης οικισμών θα
συμβάλλει η συλλειτουργία και η συνεργασία των οικιστικών κέντρων ως δίκτυα
οικισμών/πολύπολα με κοινές συμπληρωματικές κοινωνικές εξυπηρετήσεις και αντίστοιχα
προσανατολισμένα προς την εξυπηρέτησή τους οδικά δίκτυα. Στην περιοχή παρέμβασης
προτείνονται τα ακόλουθα δίκτυα οικισμών από τα οποία θα εξυπηρετούνται οι μικρότεροι
οικισμοί:

Ρέθυμνο/ Ατσιπόπουλο- Γεράνι, Επισκοπή/ Αργυρούπολη- Ασή Γωνιά Χανίων

Σπήλι/ Κοξαρέ – Μέλαμπες- Αγία Γαλήνη86, Πλακιάς/ Σέλλια

Βρύσες/Βάμμος - Κουρνάς - Γεωργιούπολη, Χώρα Σφακίων, Καβρός, Καλύβες, Φρες

Χανιά (εξαιρείται από την περιοχή παρέμβασης),Πιθάρι/Κουνουπιδιανά, Γερολάκκος,
Μουρνιές, Βαμβακόπουλο, Νέα Κυδωνία

Γεράνι/Πλατανιάς, Αλικιανός, Βουκολιές, Κολυμπάρι

Παλαιόχωρα/Κάντανος- Καμπανός, Καστρί Γαύδου,Έλος,Καστέλι/Δραπανιάς
Σημειώνεται ότι οι οικισμοί που βρίσκονται βόρεια του ΒΟΑΚ αλλά και αυτοί που
βρίσκονται νότια από αυτόν, αλλά έχουν εύκολη πρόσβαση στις πόλεις των Χανίων και του
Ρεθύμνου (σε κόμβους, σε βασικές αρτηρίες σύνδεσης, κλπ.) εμφανίζουν τάσεις
αστικοποίησης.
Πολεοδομικός Σχεδιασμός
Σύμφωνα με το Νόμο 2508/1997 προβλέπονται δύο επίπεδα για την οικιστική οργάνωση
και τον πολεοδομικό σχεδιασμό. Στο πρώτο επίπεδο περιλαμβάνονται, τα Ρυθμιστικά
Σχέδια (Ρ.Σ.) για τα αστικά συγκροτήματα της χώρας με μητροπολιτικό χαρακτήρα, τα
Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια (Γ.Π.Σ.) για τον αστικό και περιαστικό χώρο και τα Σχέδια
Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) για τον μη αστικό χώρο.
Στο δεύτερο επίπεδο περιλαμβάνονται οι Πολεοδομικές Μελέτες και οι Πράξεις
Εφαρμογής, που μαζί με τις πολεοδομικές μελέτες αναπλάσεων, παραγωγικών πάρκων ή
άλλες ειδικές μελέτες αποτελούν την εξειδίκευση και εφαρμογή του πρώτου επιπέδου
πολεοδομικού σχεδιασμού.
Αναφορικά με τον πολεοδομικό σχεδιασμό στην περιοχή παρέμβασης σημειώνεται ότι ένα
σημαντικό μέρος της βρίσκεται σε Δήμους στους οποίους έχουν εκπονηθεί ή εκπονούνται
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Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια ή Σχέδια Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης
(ΣΧΟΟΑΠ) για τη βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη.
Ειδικότερα:
 Σε ολόκληρο το Δήμο Χανίων εκπονούνται μελέτες ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ
 Υπάρχει Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δήμου Χανίων και της Κοινότητας Σούδας και
τμημάτων των Δήμων Μουρνιών, Νέας Κυδωνίας και των Κοινοτήτων Νεροκούρου,
Περιβολίων, Βαμβακόπουλου (ΦΕΚ 558/Δ/88 – αναδημοσίευση ΦΕΚ 620/Δ/1992)
 Εκπονείται η αναθεώρηση και επέκταση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου
Χανίων και των περιαστικών (πρώην) Δήμων Ελ. Βενιζέλου, Θερίσου και Σούδας87
 Εκπονείται το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο ΔΕ Νέας Κυδωνίας
 Εκπονείται το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Ακρωτηρίου
 Από το Δήμο Αποκωρόνου μόνο οι ΔΕ Αρμένων και Γεωργιούπολης διαθέτουν
θεσμοθετημένο ΣΧΟΟΑΠ88. Ωστόσο μεγάλες περιοχές του Δήμου όπως ο Βάμος, ο
Φρες και η Κρυονερίδα δε διαθέτουν ΣΧΟΟΑΠ.
89
 Από το Δήμο Πλατανιά εγκεκριμένο ΣΧΟΟΑΠ υπάρχει μόνο για τη ΔΕ Πλατανιά .
 Στο Δήμο Κισσάμου είναι σε εξέλιξη η υλοποίηση του ΓΠΣ Κισσάμου. Υπάρχουν σε
στάδιο υλοποίησης ΣΧΟΟΑΠ σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες και μόνο στη ΔΕ
Ινναχωρίου έχει ολοκληρωθεί ο εν λόγω σχεδιασμός.
 Στο Δήμου Καντάνου Σελίνου υπάρχει εγκεκριμένο ΓΠΣ για την Κοινότητα
Παλαιόχωρας90. Για τη ΔΕ Ανατολικού Σελίνου είχε ξεκινήσει η υλοποίηση ΣΧΟΟΑΠ που
όμως δεν έχει ολοκληρωθεί λόγω έλλειψης χρηματοδότησης. ΣΧΟΟΑΠ επίσης
υλοποιείται για τη ΔΕ Πελεκάνου.
 Στην Κοινότητα Γαύδου εκπονείται Ειδική Χωροταξική Μελέτη.
Αναφορικά με την περιοχή παρέμβασης που ανήκει στην ΠΕ Ρεθύμνης σημειώνεται ότι
υπάρχει εγκεκριμένο ΣΧΟΟΑΠ για τη ΔΕ Λαππαίων91, ενώ τα ΣΧΟΟΑΠ για τις ΔΕ Ν. Φωκά
και Φοίνικα είναι σε εξέλιξη.
Χωροταξικές ρυθμίσεις που έχουν γίνει (με προηγούμενο νομοθετικό πλαίσιο) είναι η ΖΟΕ
Κουρνά - Γεωργιούπολης92, ενώ έχουν συνταχθεί η ΖΟΕ Δυτικών Ακτών Νομού Χανίων που
περιλαμβάνει την παράκτια ζώνη από Κριό ως Σφηνάρι και η Ειδική Χωροταξική Μελέτη
Κουντούρας - Παλαιόχωρας η οποία περιλαμβάνει την παράκτια ζώνη.
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Εντάχθηκε και η ΔΕ Κεραμείων με συμπληρωματική σύμβαση (25/11/2015)
ΦΕΚ 39/3-2-2009 και ΦΕΚ 19/22-1-2009
89
ΦΕΚ 472/ΑΑΠ/2007
90
ΦΕΚ 575/Δ/92
91
ΦΕΚ 69 ΑΑΠ/23.2.09
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Π.Δ. 22-3-1990-ΦΕΚ 211Δ/1990
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Ακόμη τόσο για την ΠΕ Χανίων, όσο και για την ΠΕ Ρεθύμνης υπάρχουν εγκεκριμένες
γενικές κατευθύνσεις ειδικά ρυθμιζόμενης πολεοδομικής δραστηριότητας (Π.Ε.Ρ.Π.Ο)93.
Οι εγκεκριμένες περιοχές ΠΕΡΠΟ στην περιοχή παρέμβασης αποτυπώνονται στο Χάρτη 11
(βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Χάρτης 11. Περιοχές ΠΕΡΠΟ).
 Παραδοσιακοί Οικισμοί
Στην περιοχή παρέμβασης υπάρχουν αρκετοί κηρυγμένοι παραδοσιακοί οικισμοί όπως
αποτυπώνονται παρακάτω:
Πίνακας 21. Παραδοσιακοί οικισμοί
Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Οικισμός

Δημοτική Ενότητα
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ
Ομαλός
Μουσούρων
Πάτημα
Γεωργιούπολης
Φυλακή
Γεωργιούπολης
Σκαλωτή
Σφακίων
Κομιτάδες
Σφακίων
Χώρα Σφακίων
Σφακίων
Λουτρό
Σφακίων
Αγ. Ρουμέλη
Σφακίων
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Επισκοπή
Λαππαίων
Αρχοντική
Λαππαίων
Αργυρούπολη
Λαππαίων
Κάτω Πόρος
Λαππαίων
Ζουρίδιο
Ν. Φωκά
Αγ. Κωνσταντίνος
Ν. Φωκά
Ρούστικα
Ν. Φωκά
Μούντρος
Ν. Φωκά
Σαϊτούρες
Ν. Φωκά
Ατσιπόπουλο
Ν. Φωκά
Βεδέροι
Ν. Φωκά
Αγ. Γεώργιος
Ν. Φωκά
Πρινές
Ν. Φωκά
Μύρθιος
Φοίνικα

ΦΕΚ
ΦΕΚ594Δ/78
ΦΕΚ594Δ/78
ΦΕΚ594Δ/78
ΦΕΚ594Δ/78
ΦΕΚ594Δ/78
ΦΕΚ594Δ/78
ΦΕΚ594Δ/78
ΦΕΚ594Δ/78
ΦΕΚ594Δ/78
ΦΕΚ728Δ/95
ΦΕΚ728Δ/95
ΦΕΚ728Δ/95
ΦΕΚ728Δ/95
ΦΕΚ728Δ/95
ΦΕΚ728Δ/95
ΦΕΚ728Δ/95
ΦΕΚ728Δ/95
ΦΕΚ728Δ/95
ΦΕΚ728Δ/95
ΦΕΚ728Δ/95
ΦΕΚ594Δ/78
ΦΕΚ728Δ/95

Πηγή: ΥΠΕΚΑ, Διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού, Αρχείο παραδοσιακών οικισμών και διατηρητέων
μνημείων http://estia.minenv.gr
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ΠΕΡΠΟ Νομού Χανίων ΦΕΚ42/6-10-2006
ΠΕΡΠΟ Νομού Ρεθύμνου ΦΕΚ 1003Δ/15-11-2002
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Πέραν των παραδοσιακών οικισμών στην περιοχή υπάρχουν και ιστορικοί οικισμοί όπως
είναι οι Μουρνιές, γενέτειρα του Ελευθέριου Βενιζέλου, το Θέρισο που είναι συνδεδεμένο
με τη νεότερη ιστορία της Κρήτης όπου λειτουργεί ιστορικό και λαογραφικό μουσείο όπου
στεγάζεται το Στρατηγείο του Ελ. Βενιζέλου κατά την επανάσταση του Θερίσου και το
Μουσείο Εθνικής Αντίστασης 1941-1945. Επίσης ο οικισμός Νεροκούρου έχει
χαρακτηρισθεί προστατευόμενος λόγω του αρχαιολογικού και ιστορικού ενδιαφέροντος
που παρουσιάζει. Ιστορικό χωριό θεωρείται και η Κάντανος γνωστή για το ολοκαύτωμα που
υπέστη κατά το Β’ παγκόσμιο πόλεμο και στην οποία υπάρχουν τρεις επιγραφές των ναζί,
μοναδικά ιστορικά μνημεία σε όλη την Ευρώπη.
Ο Βαφές Αποκορώνου είναι το μοναδικό χωριό της ΠΕ Χανίων που έχει ανακηρυχθεί από το
1997 εξ ολοκλήρου ιστορικό διατηρητέο μνημείο, λόγω της σημαντικής, θαυμάσιας
αρχιτεκτονικής και της ιστορίας του.
Ένα ακόμη ιστορικό χωριό είναι το Μάλεμε, γνωστό για τις μεγάλες μάχες που έλαβαν
χώρα το 1941 με το ομώνυμο αεροδρόμιο όπου βρίσκεται και ο παλαιότερος πύργος
ελέγχου στην Ελλάδα.
Αντίστοιχα, ο Βάμος αποτελεί ιστορικό μέρος, γνωστός από τις πολύ συχνές επαναστάσεις
κατά των Τούρκων κατακτητών. Η Χώρα Σφακίων αποτέλεσε μια από τις πιο ανυπότακτες
περιοχές της Ελλάδας και με δείγματα παραδοσιακής αρχιτεκτονικής θωρείται ιστορικός
οικισμός και ένα από τα πιο παραδοσιακά χωριά της Κρήτης. Στα «μαρτυρικά χωριά»
συγκαταλέγεται και ο οικισμός Ασκύφου που διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο σε όλες τις
φάσεις των κρητικών επαναστάσεων, όπως επίσης και η Απτέρα έπαιξε καθοριστικό ρόλο
στα ιστορικά δρώμενα της Κρήτης, στην εσωτερική και εξωτερική πολιτική.
Γνωστό για τη συμμετοχή του στον εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα είναι και το χωριό Κοξαρέ
Ρεθύμνου.

2.2.6 Τεχνική Υποδομή – Κοινωνική Υποδομή – Αναπτυξιακές Παρεμβάσεις
2.2.6.1 Τεχνική υποδομή της περιοχής
ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
Το οδικό δίκτυο της περιοχής παρέμβασης χαρακτηρίζεται από περιορισμούς και ατέλειες
που οφείλονται σε σημαντικό βαθμό στον ιδιαίτερα ορεινό χαρακτήρα και τις απότομες
κλίσεις του εδάφους. Από την περιοχή διέρχονται δρόμοι που ανήκουν σε όλες τις
κατηγορίες οδικού δικτύου, ήτοι εθνικό, επαρχιακό και δημοτικό (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Χάρτης
12. Το βασικό οδικό δίκτυο της περιοχής εφαρμογής).
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Το εθνικό δίκτυο στο βασικό τμήμα του περιλαμβάνει δύο τμήματα του Βόρειου Οδικού
Άξονα Κρήτης που ανήκουν και στα διευρωπαϊκά οδικά δίκτυα, το τμήμα Ε65 ΚίσσαμοςΧανιά μήκους 41 χλμ και το τμήμα Ε75 Χανιά – Ρέθυμνο μήκους 58 χλμ, τα οποία και
συνδέουν την περιοχή παρέμβασης με την υπόλοιπη Κρήτη μέσω Ρεθύμνου και Ηρακλείου.
Το δευτερεύον τμήμα του εθνικό δικτύου (Παλαιά Εθνική Οδός-Π.Ε.Ο 90) περιλαμβάνει το
τμήμα
«Καστέλι
Κισσάμου-Κολυμπάρι-Χανιά-Σούδα-Καλύβες-Βρύσες-ΓεωργιούποληΕπισκοπή προς Ρέθυμνο» που παρέχει πρόσβαση στα κύρια και δευτερεύοντα αστικά
κέντρα, στις πύλες εισόδου εξόδου (λιμάνια & αεροδρόμιο) και στις τουριστικά
ανεπτυγμένες περιοχές και στο μεγαλύτερο μέρος του έχει παράλληλη χάραξη με το βασικό
εθνικό δίκτυο.
Στο μεγαλύτερο μέρος του το κυρίως εθνικό δίκτυο του ΒΟΑΚ που διέρχεται από την
περιοχή παρέμβασης περιλαμβάνει οδό ταχείας κυκλοφορίας 2ιχνη πλάτους 12μ. χωρίς
προστατευτικό διάζωμα καθώς και ένα μικρό τμήμα 9,5 χλμ περίπου που αφορά στον
περιφερειακό της πόλης των Χανίων που έχει αναβαθμιστεί σε αυτοκινητόδρομο Α90,
δηλαδή 4ιχνη οδός πλάτους 22μ. (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Χάρτης 13. Κατάσταση ΒΟΑΚ που
διέρχεται από την περιοχή παρέμβασης (2015)).
Το επαρχιακό δίκτυο περιλαμβάνει κατά κύριο λόγο 2ιχνες οδούς που συνδέουν τις έδρες
των δήμων με τις έδρες των νομών, με το εθνικό οδικό δίκτυο (ΒΟΑΚ) καθώς και με
περιοχές αρχαιολογικού, τουριστικού, ιστορικού, αναπτυξιακού και παραγωγικού
ενδιαφέροντος. Πρόκειται κυρίως για τέσσερις (4) κάθετους οδικούς άξονες που συνδέουν
τα βόρεια με τα νότια παράλια του Ν. Χανίων και συγκεκριμένα οι επαρχιακοί δρόμοι
«Καλουδιανά-Τοπόλια-Έλος-Ελαφονήσι», «Ταυρωνίτης-Βουκολιές-Κάνδανος-Παλαιόχωρα»,
«Χανιά-Αλικιανός-Ν. Ρούματα-Αγία Ειρήνη-Ροδοβάνι-Σούγια» και «Βρύσες-Ασκύφου-Χώρα
Σφακίων», καθώς και ο κάθετος οδικός άξονας «Χανιά-Ομαλός». Επίσης, καταγράφεται και
η οριζόντια επαρχιακή οδός «Αγ. Βασίλειος-Ροδάκινο-Φραγκοκάστελο-προς Χώρα
Σφακίων», η οποία εξυπηρετεί την κίνηση στις νότιες περιοχές τουριστικού ενδιαφέροντος.
Κατά την προγραμματική περίοδο 2007-2013 υπήρξε αναβάθμιση σε διάφορα τμήματα του
επαρχιακού οδικού δικτύου της περιοχής εφαρμογής, στο πλαίσιο του Ε.Π. Κρήτης και
Νήσων Αιγαίου, όπως στο τμήμα «Καλουδιανά-Κεφάλι-Χρυσοσκαλίτισσα». Αντικείμενο του
έργου ήταν η λήψη των κατάλληλων μέτρων προστασίας, ώστε να βελτιωθούν οι συνθήκες
οδικής ασφάλειας στο τμήμα πριν και μετά τη σήραγγα των Τοπολίων, σε συνολικό μήκος
ενός περίπου χιλιομέτρου, π/υ 3 εκατ. περίπου. Μια μεγαλύτερη παρέμβαση αφορά στην
αναβάθμιση του Οδικού Άξονα Καλουδιανά - Τοπόλια - Μύλοι - Έλος - Βάθη –
Χρυσοσκαλίτισσα και συγκεκριμένα στην παράκαμψη του οικισμού, της σήραγγας και του
φαραγγιού των Τοπολίων, καθώς και στην παράκαμψη του οικισμού του Έλους στον οδικό
άξονα προς Χρυσοσκαλίτισσα, π/υ 14 εκατ. περίπου. Επίσης, εργασίες βελτίωσης
πραγματοποιήθηκαν στον Οδικό Άξονα «Φουρνές-Λάκκοι-Ομαλός» σε μήκος 17 χλμ.
περίπου, με περιορισμένες επεμβάσεις και χωρίς σημαντικές αποκλίσεις από την
υπάρχουσα χάραξη, με κύριο γνώμονα την προστασία του τοπίου, π/υ 9 εκατ. περίπου.
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Στην περιοχή παρέμβασης εντός των ορίων του Ν. Ρεθύμνου εργασίες αναβάθμισης
πραγματοποιήθηκαν στα τμήματα «Παλέ-Αγκουσελιανά-Κάνεβος (Ε.Ο.4) π/υ 7 εκατ. ευρώ
περίπου και «Κάτω Ροδάκινο - Άνω Ροδάκινο (Γέφυρα Ροδάκινου)», π/υ 2 εκατ. ευρώ
περίπου.94
Το δημοτικό-κοινοτικό οδικό δίκτυο της περιοχής συνδέει τους οικισμούς με τις έδρες των
δήμων και με άλλες περιοχές ενδιαφέροντος που δεν εξυπηρετούνται από το επαρχιακό
οδικό δίκτυο καθώς και με τις νότιες και δυτικές παράκτιες περιοχές. Το αγροτικό οδικό
δίκτυο (χωματόδρομοι ή τσιμεντοστρωμένοι δρόμοι) εξυπηρετεί την πρόσβαση ως επί το
πλείστον σε γεωργοκτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις. Τα οδικά αυτά δίκτυα συντηρούνται
διαρκώς από τους δήμους της περιοχής κυρίως με ίδια μέσα και πόρους.

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Οι οδικές μεταφορές στην περιοχή παρέμβασης πραγματοποιούνται με Ι.Χ. οχήματα και τα
150 περίπου υπεραστικά λεωφορεία του στόλου του ΚΤΕΛ Χανίων-Ρεθύμνου Α.Ε. που
συνδέουν σε καθημερινή βάση τους οικισμούς της περιοχής, στην ενδοχώρα και στα
παράλια, μεταξύ τους αλλά και με τα αστικά κέντρα των Χανίων και του Ρεθύμνου και τις
πύλες εισόδου-εξόδου (λιμάνι και αεροδρόμιο). Επίσης, υπάρχουν τακτικά δρομολόγια
εντός της Γαύδου, προς το Ηράκλειο αλλά και προς την ηπειρωτική Ελλάδα (Θεσσαλονίκη,
Πάτρα, Ιωάννινα). Αστική συγκοινωνία λειτουργεί στο Δήμο Χανίων (Αστικό ΚΤΕΛ Χανίων
Α.Ε.), τα δρομολόγια της οποίας συνδέουν την πόλη με τα σημαντικότερα περιαστικά
κέντρα του δήμου (Σούδα, Γαλατάς, Κουνουπιδιανά, Αγιά, Τσικαλαρία κ.α.). Αστική
συγκοινωνία λειτουργεί και στην πόλη του Ρεθύμνου, η οποία εξυπηρετεί οικισμούς της
Δ.Ε. Νικηφόρου Φωκά που είναι πλησίον της πόλης.
Η περιοχή διαθέτει ένα εκτεταμένο λιμενικό δίκτυο με κύριους πόλους τα λιμάνια της
Σούδας και του Καστελίου Κισσάμου. Το λιμάνι της Σούδας έχει χαρακτηριστεί από το
Χωροταξικό Πλαίσιο της Περιφέρειας Κρήτης (υπό αναθεώρηση) ως λιμάνι διεθνούς
εμβέλειας, μικτής χρήσης (εμπορικής και επιβατικής)95. Συνδέει το νησί με τον Πειραιά,
μέσω καθημερινών δρομολογίων ενώ δέχεται και κρουαζιερόπλοια. Λόγω της φυσικής του
θέσης θεωρείται από τα ασφαλέστερα λιμάνια της Μεσογείου, με ιδιαίτερη συμβολή στην
εμπορική, τουριστική και οικονομική ανάπτυξη της περιοχής παρέμβασης. Επίσης, η
γεωστρατηγική θέση της Σούδας συνέβαλε στην ανάπτυξη, τις τελευταίες δεκαετίες,
στρατιωτικών ναυτικών εγκαταστάσεων διεθνούς σημασίας. Το προηγούμενο διάστημα στο
λιμάνι της Σούδας πραγματοποιήθηκαν σημαντικά έργα αναβάθμισης των συστημάτων
ασφαλείας (ISPS) καθώς και η ανακατασκευή του επιβατικό προβλήτα Αδρία, με
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συγχρηματοδότηση από το ΠΕΠ Κρήτης 2007-2013 συνολικού π/υ 6,2 εκατ. ευρώ. Το λιμάνι
στο Καστέλι Κισσάμου (Καβονήσι) έχει χαρακτηριστεί ως λιμάνι διαπεριφερειακής
εμβέλειας, επίσης μικτής χρήσης, που συνδέει την Κρήτη με τα Κύθηρα, Αντικύθηρα και την
Πελοπόννησο. Το λιμάνι του Κισσάμου διαθέτει ένα διακριτό ρόλο στην Περιφέρεια, ο
οποίος αναμένεται να ενισχυθεί μελλοντικά, καθώς εξυπηρετεί την πορθμειακή σύνδεση με
την Πελοπόννησο (λιμάνια Καλαμάτας, Γυθείου, Νεαπόλεως και Μονεμβασιάς) και κατ’
επέκταση τη Δυτική Ελλάδα, διαμέσου του διευρωπαϊκού οδικού δικτύου της
Πελοποννήσου. Ο υφιστάμενος αριθμός εξυπηρετούμενων δρομολογίων δεν είναι
σημαντικός, αλλά η συντελούμενη αναβάθμιση του διευρωπαϊκού οδικού δικτύου της
Πελοποννήσου και της Δυτικής Ελλάδας είναι βέβαιο ότι θα ασκήσει πιέσεις για ενίσχυση
της σύνδεσης αυτής.96
Το δίκτυο θαλάσσιων μεταφορών συμπληρώνεται με τις λιμενικές εγκαταστάσεις στα νότια
παράλια της περιοχής παρέμβασης και ειδικότερα στην Παλαιόχωρα, στη Χώρα Σφακίων,
στο Λουτρό, στην Αγία Ρούμελη και στη Γαύδο, οι οποίες εξυπηρετούν τη μεταξύ τους
επιβατική κίνηση αλλά και την αλιευτική δραστηριότητα. Τα λιμάνια αυτά ουσιαστικά
συγκροτούν έναν θαλάσσιο μεταφορικό άξονα ενδονομαρχιακών μετακινήσεων κατά μήκος
της νότιας ακτογραμμής του Νομού Χανίων, που υποκαθιστά την έλλειψη αντίστοιχου
οδικό άξονα λόγω της ιδιαίτερης μορφολογίας της ακτογραμμής. Το λιμάνι της
Παλαιόχωρας έχει χαρακτηριστεί ως «διαπεριφερειακής εμβέλειας» και εξυπηρετεί την
τουριστική κίνηση της ευρύτερης περιοχής, καθώς συνδέεται ακτοπλοϊκά με τα Σφακιά, τη
Σούγια, το Ελαφονήσι και το νησί της Γαύδου. Το λιμάνι της Χώρας Σφακίων συνδέεται με
το Λουτρό, την Αγ. Ρουμέλη και το νησί της Γαύδου. Ουσιαστικά, τα λιμάνια της
Παλαιοχώρας και της Χώρας Σφακίων σε συνδυασμό με το λιμάνι της Γαύδου δημιουργούν
ένα μεταφορικό τρίγωνο που συνδέει το νησί της Γαύδου με την Π.Ε. Χανίων και την Κρήτη
γενικότερα97. Μικρότερες αλιευτικές εγκαταστάσεις υπάρχουν επίσης στο Αμυγδαλοκεφάλι
Ιναχωρίου, στη Γεωργιούπολη, στις Καλύβες, στη Λίμνη Κισσάμου, στο Μαράθι
Ακρωτηρίου, στον Πλατανιά, στο Κολυμβάρι, στην Πλάκα Αλμυρίδας και στη Σούγια.98
Τέλος, στη Δ.Ε. Φοίνικα λειτουργούν ο επιβατικός λιμένας Πλακιά με δυνατότητα
φιλοξενίας 10 σκαφών και σύνδεση με τη Χώρα Σφακίων και την Αγία Γαλήνη και το
αλιευτικό καταφύγιο που βρίσκεται στα δυτικά του τουριστικού οικισμού και μπορεί να
φιλοξενήσει έως 78 σκάφη, αλιευτικά και τουριστικά.
Με βάση στοιχεία της Περιφέρειας Κρήτης (ΔΑΟΚ, Π.Ε. Χανίων), στην Π.Ε. Χανίων
καταγράφονται 316 ενεργά επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη, η πλειοψηφία των οποίων
έχουν μήκος μικρότερο των 10 μ. Τα περισσότερα σκάφη καταγράφονται στα γεωγραφικά
όρια των Δήμων Χανίων (Σούδα) και Κισσάμου, ακολουθούν οι Δήμοι Αποκορώνου,
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Καντάνου Σελίνου και Πλατανιά ενώ στους Δήμους Σφακίων και Γαύδου καταγράφεται ένας
μικρός αριθμός ενεργών σκαφών.
Πίνακας 22. Ενεργά επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη στην Π.Ε. Χανίων (β' εξάμηνο 2015)

Δήμοι

Ενεργά
Σκάφη

Χανίων

138

Σφακίων

13

Αποκορώνου

26

Γαύδου

4

Καντάνου Σελίνου

32

Κισσάμου

78

Πλατανιά

25

Σύνολο

316

ΕΙΔΗ ΣΚΑΦΩΝ*
10-12 μ.

>12 μ.

<10μ.

14

20

282

*τα σκάφη με μήκος λιγότερο των 10m έχουν 1-2 εργαζόμενους ενώ αυτά με μήκος μεγαλύτερο των 12 μ. έχουν
πλήρωμα, Πηγή: Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Χανίων

Επίσης, σε ότι αφορά τα μηχανοκίνητα επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη παράκτιας
θαλάσσιας αλιείας με μηχανή κινήσεως μέχρι 19HP στην Π.Ε. Χανίων ανέρχονται, (ΕΛΣΤΑΤ,
2012) σε 123 και για τη Δ.Ε. Φοίνικα (Τ.Κ. Σελλίων, Μύρθιου και Ροδάκινου) 13 σκάφη.
Επίσης στην Π.Ε. Χανίων καταγράφονται 288 κωπήλατες λέμβοι εκ των οποίων οι 211
ερασιτεχνικές και 77 επαγγελματικές.
Οι αλιευτικές υποδομές της περιοχής παρέμβασης συμπληρώνονται με την Ιχθυόσκαλα
Χανίων που έχει τις εγκαταστάσεις της στη Σούδα. Αποτελεί μια από τις 11 ιχθυόσκαλες της
χώρας, και τη μοναδική στην Κρήτη, που από το 2011 είναι υποκαταστήματα του
Οργανισμού Κεντρικών Αγορών και Αλιείας ΑΕ (ΟΚΑA ΑΕ). Ο ΟΚΑA σήμερα αποτελεί
ανώνυμη εταιρία κοινής ωφέλειας με μόνο μέτοχο το Ελληνικό Δημόσιο (Υπ. Οικονομικών)
και εποπτεύεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης &
Τροφίμων.99 Η Ιχθυόσκαλα Χανίων βρίσκεται εντός του λιμένος της Σούδας. Ιδρύθηκε το
1994 και ξεκίνησε τη λειτουργία της το 1998. Καταλαμβάνει έκταση 2.319,13 τ.μ. και
διαθέτει ένα συγκρότημα δύο κτηρίων συνολικής κάλυψης 1.097,37 τ.μ. που περιλαμβάνει:
αίθουσα δημοπρασίας αλιευμάτων, 2 ψυκτικούς θαλάμους συντήρησης νωπών
αλιευμάτων, παγοποιητικό συγκρότημα, αποθήκη ιχθυοκιβωτίων, αποθηκευτικοί χώροι,
γραφεία διοίκησης και δημοσίων υπηρεσιών και κυλικείο. Οι δραστηριότητες της
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Ιχθυόσκαλας περιλαμβάνουν την παροχή υπηρεσιών, μέσων και εγκαταστάσεων για την
προσκόμιση, δημοπράτηση και περαιτέρω διακίνηση των αλιευμάτων, την αποθήκευση
αλιευμάτων σε ψυκτικούς θαλάμους, την παραγωγή πάγου για τη συντήρηση των
αλιευμάτων και την αποθήκευση αλιευτικών εφοδίων και ιχθυοκιβωτίων.
Η περιοχή παρέμβασης συνδέεται αεροπορικά με την υπόλοιπη Ελλάδα και το εξωτερικό,
όλο το χρόνο σε καθημερινή βάση με τακτικές πτήσεις και πτήσεις charter, μέσω του
Διεθνούς Αερολιμένα Χανίων «Ιωάννης ∆ασκαλογιάννης» που βρίσκεται στο Ακρωτήρι
Χανίων (εντός περιοχής παρέμβασης). Σε εξέλιξη βρίσκονται από το 2013 εργασίες
επέκτασης και αναβάθμισης που αναμένεται να ολοκληρωθούν μέσα στο 2016, ενώ το
αεροδρόμιο είναι ένα από τα περιφερειακά αεροδρόμια της χώρας που έχουν ενταχθεί από
το ΤΑΙΠΕΔ προς αξιοποίηση. Στην ίδια περιοχή βρίσκεται και το στρατιωτικό αεροδρόμιο
της 115 Πτέρυγας Μάχης. Επίσης, η περιοχή παρέμβασης διαθέτει ένα μικρό δίκτυο
ελικοδρομίων για την εξυπηρέτηση έκτακτων αναγκών σε απομακρυσμένες περιοχές, στο
Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «Αγ. Γεώργιος», στο Ναυτικό Νοσοκομείο Σούδας, στον Ομαλό,
στην Αγ. Ρουμέλη, στο Ινναχώρι Έλους και στη Γαύδο. Με εξαίρεση το ελικοδρόμιο στο
Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, τα τρία τελευταία βρίσκονται ακόμα σε φάση αδειοδότησης
από την ΥΠΑ.
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΔΙΚΤΥΑ
Εντός των ορίων του ∆ήµου Χανίων και συγκεκριμένα στη Δ.Ε. Θερίσου στη θέση
«Ξυλοκαμάρα» λειτουργεί Ατμοηλεκτρικός Σταθμός (ΑΗΣ), με συνολική θερμοηλεκτρική
ισχύ 348 MW, ο οποίος μαζί με τους ΑΗΣ στα Λινοπεράματα (Ν. Ηρακλείου) και στον
Αθερινόλακο (Ν. Λασιθίου) αποτελούν το πυρήνα του ενεργειακού συστήματος της Κρήτης.
Η διανομή ηλεκτρικής ενέργειας στους τελικούς καταναλωτές της περιοχής παρέμβασης
γίνεται από το δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ100, το οποίο εκτείνεται οριζόντια σε όλη την περιοχή
παρέμβασης και αποτελείται από δίκτυα υψηλής, μέσης και χαμηλής τάσης και
υποσταθμούς μεταφοράς και διανομής.
Με βάση το μακροπρόθεσμο ενεργειακό σχεδιασμό που προωθείται σε κεντρικό επίπεδο
προγραμματίζεται το κλείσιμο του σταθμού της Ξυλοκαμάρας και η δημιουργία νέου
ενεργειακού κόμβου, σε θέση που θα αναζητηθεί στην ευρύτερη περιοχή βόρεια από το
‘Μαράθι Ακρωτηρίου’ προς την ανατολική απόληξη του αεροδιαδρόμου, σε χρονική
περίοδο όπου εκτιμάται ότι θα έχει διασυνδεθεί η Κρήτη με την ηπειρωτική χώρα. Στο
πλαίσιο μάλιστα του σχεδιασμού της ΔΕΗ για τη διασύνδεση της Κρήτης με το ηπειρωτικό
σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας έχουν διαμορφωθεί σενάρια που εντάσσουν και την περιοχή
παρέμβασης ως αφετηρία των υπο σχεδίαση δικτύων διασύνδεσης της Κρήτης με την
Αττική και την Πελοπόννησο (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Χάρτης 14. Σενάρια διασύνδεσης Κρήτης με
το Ηπειρωτικό Σύστημα (2011)).
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Επίσης, καταγράφονται υποδομές στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και
συγκεκριμένα ο υδροηλεκτρικός σταθμός (ΜΥΗΣ) πηγών ποταμού Αλμυρού της ΔΕΗ
Ανανεώσιμες στη Δ.Ε. Γεωργιούπολης, ο οποίος αξιοποιεί μέρος από τις απορροές των
Λευκών Ορέων που συγκεντρώνονται στη λίμνη του Αλμυρού. Ο Σταθμός έχει ισχύ 0,3 MW
και μέση ετήσια παραγωγή ενέργειας 1,25 GWh. 101
Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία (Μάρτιος 2016) του Μητρώου Πληροφοριών
Λειτουργούντων Σταθμών ΑΠΕ102 στην περιοχή παρέμβασης λειτουργούν 6 αιολικά πάρκα
συνολικής ισχύος 29 MW, στους Δήμους Καντάνου-Σελίνου (Επανωχώρι, Κάντανος,
Καμπανός), Πλατανιά (Σέμπρωνα. Πρασέ, Παλαιά Ρούματα) και Κισσάμου (Έλος, Κάμπος,
Σηρικάρι, Πλάτανος, Λουσακιές). Επίσης, στην περιοχή λειτουργούν περίπου 100
φωτοβολταϊκοί σταθμοί (πλην του προγράμματος στεγών) συνολικής ισχύος 8 MW
περίπου.
Τα ενεργειακά ζητήματα και ειδικά αυτά που σχετίζονται με την ενεργειακή απόδοση και
την εξοικονόμηση ενέργειας αποτελούν σημαντικό μέρος του τοπικού αναπτυξιακού
σχεδιασμού για τους δήμους της περιοχής παρέμβασης που βρίσκονται στα βόρεια
παράλια της Κρήτης, δηλαδή εκεί όπου παρατηρείται η μεγαλύτερη πληθυσμιακή
συγκέντρωση καθώς και η συγκέντρωση των πλουτοπαραγωγικών πόρων (κυρίως
τουριστικών) που συνιστούν τη βάση της τοπικής οικονομίας. Στο πλαίσιο αυτό οι Δήμοι
Πλατανιά, Αποκορώνου, Χανίων και Ρεθύμνου (περιλαμβάνει τις Δ.Ε. Νικηφόρου Φωκά και
Λαππαίων) συμμετέχουν ενεργά τα τελευταία χρόνια στις Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες
“Covenant of Mayors” και “Mayors Adapt” για την εκπόνηση ενεργειακών σχεδίων που
προωθούν την αειφόρο ενέργεια και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή σε τοπικό
επίπεδο.
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ-ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ
Η περιοχή παρέμβασης διαθέτει εκτεταμένο, ψηφιακό τηλεφωνικό δίκτυο σταθερής και
κινητής τηλεφωνίας που καλύπτει όλους τους οικισμούς. Τα βασικά κέντρα του ΟΤΕ
βρίσκονται στα αστικά κέντρα των δήμων ενώ τοπικά τηλεφωνικά κέντρα λειτουργούν και
στις έδρες των δημοτικών ενοτήτων. Παράλληλα με τον ΟΤΕ, στην περιοχή
δραστηριοποιούνται και άλλα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας.
Στον τομέα της ευρυζωνικότητας καταγράφονται κυρίως τα μητροπολιτικά δίκτυα οπτικών
ινών (MAN) που έχουν αναπτυχθεί στις μεγάλες πόλεις της Κρήτης. Σε ότι αφορά στην
περιοχή παρέμβασης στο Δήμο Χανίων έχει κατασκευαστεί σε 2 φάσεις δίκτυο οπτικών
ινών μήκους 70 χλμ., το οποίο διασύνδεει 150 φορείς ∆ηµόσιου ενδιαφέροντος (Σχολεία,
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∆ηµόσιες Υπηρεσίες, ∆ηµαρχεία, Υπηρεσίες Υγείας και Πρόνοιας) εντός της πόλης των
Χανίων καθώς και όλων των όµορων (πρώην) ∆ήµων και πλέον Δημοτικών Ενοτήτων Δήμου
Χανίων.
Εντός του τοπικού δικτύου η ταχύτητα επικοινωνίας είναι τουλάχιστον 100 Μbps και
υπάρχει πρόσβαση στο διαδίκτυο σε όλες τις περιφερειακές υπηρεσίες του ∆ήµου µέσα
από την κεντρική γραµµή SYZEFXIS του ∆ήµου Χανίων. Μέσω του μητροπολιτικού δικτύου ο
Δήμος Χανίων έχει αναπτύξει ενιαίο τοπικό δίκτυο (INTRANET) με ταχύτητα επικοινωνίας
τουλάχιστον 100 Μbps και τουλάχιστον 150 IP τηλεφωνικές γραμμές, οι οποίες έχουν
προσφέρει ενιαία αριθµοδότηση φιλική προς το δηµότη, εύκολη διαχείριση τηλεφωνίας,
φορητότητα αριθµών και υπηρεσιών. Επιπλέον, από το 2013 έχει ενεργοποιηθεί
ευρυζωνική πρόσβαση 1 Gbps στο δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι, το οποίο συνδέθηκε στο ΜΑΝ Χανίων,
με αποτέλεσμα 26 κτίρια–∆ηµόσιες Υπηρεσίες που είχαν πρόσβαση στο δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ
µέσω χάλκινων κυκλωµάτων ΟΤΕ χαµηλής ταχύτητας, να αποκτήσουν πλέον πρόσβαση 100
Mbps στο Εθνικό ∆ίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ, δηλαδή 50 φορές μεγαλύτερη από τις προηγούμενες
προσβάσεις. Επίσης, από το 2011 ο Δήμος Χανίων αναπτύσσει δίκτυο ασύρματης
πρόσβασης (WI-FI) το οποίο διαθέτει σήμερα 61 σημεία πρόσβασης (hot spots) στις Δ.Ε.
του Δήμου Χανίων (πλην της πόλης των Χανίων).103
Εκτός από το Δήμο Χανίων και οι υπόλοιποι δήμοι της περιοχής
παρέμβασης(συμπεριλαμβανομένων των ΚΕΠ) καλύπτονται από το δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ, το
Εθνικό Δίκτυο Τηλεπικοινωνιών για φορείς του Δημοσίου που παρέχει προηγμένες
τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες δεδομένων, φωνής και εικόνας. Ειδικότερα, μέσω του
ΣΥΖΕΥΞΙΣ προσφέρονται:
1. Ασφαλείς και Ευρυζωνικές υπηρεσίες δεδομένων (πρόσβαση στο intranet - Internet,
πρόσβαση σε εφαρμογές της Δημόσιας Διοίκησης, υπηρεσία ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου κ.α.).
2. Προνομιακές υπηρεσίες Τηλεφωνίας (απουσία παγίων για τους συμμετέχοντες Φορείς,
δωρεάν κλήσεις εντός δικτύου, χαμηλότερες χρεώσεις εκτός δικτύου).
3. Υπηρεσίες Μετάδοσης Εικόνας (τηλεδιάσκεψη μεταξύ δημοσίων υπηρεσιών).

Ουσιαστικά, το δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ εξασφάλισε για πρώτη φορά για τους φορείς που
συμμετείχαν σε αυτό σύγχρονες τηλεπικοινωνιακές υποδομές, ευρυζωνική πρόσβαση πολύ
υψηλών συμμετρικών ταχυτήτων (από 2 έως 34 Mbps) καθώς και μια σειρά κεντρικών
υποδομών ώστε να υλοποιηθούν οι αντίστοιχες υπηρεσίες. Αυτή την περίοδο υλοποιείται
το έργο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ», το οποίο αποτελεί την εξέλιξη/επέκταση του υφιστάμενου δικτύου
«ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι» και – σύμφωνα με το Ν. 3979/2011 - θα υποστηρίξει τις τηλεπικοινωνιακές
ανάγκες όλων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης. Μέσα από το δίκτυο αυτό θα
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εξυπηρετηθούν 34.000 περίπου σημεία / κτήρια του Δημόσιου Τομέα (από 4.500 περίπου
σημεία που καλύπτονται σήμερα από το ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι) καθώς και θα παρασχεθούν 55.000
συνδέσεις κινητής τηλεφωνίας για μια περίοδο τριών ετών.104
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ
Η διαχείριση των αστικών στερεών απορριμμάτων (ΑΣΑ) στην Κρήτη διέπεται από τον
Περιφερειακό Σχεδιασμό (ΠΕΣΔΑΚ), ο οποίος σε ότι αφορά την περιοχή παρέμβασης
βασίζεται σήμερα στη λειτουργία των εξής εγκαταστάσεων:
 το Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης (ΕΜΑΚ) Χανίων,
 το Χώρο Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) Ακρωτηρίου, εντός του ίδιου
γηπέδου με το ΕΜΑΚ Χανίων στη θέση Κορακιά στη Δ.Ε. Ακρωτηρίου,
 το Χώρο Υγειονομικής Ταφής Αποβλήτων (ΧΥΤΑ) στη θέση Άσπρος Πόρος, Τ.Κ.
Σκλαβοπούλας στη Δ.Ε. Πελεκάνου,
 το Χώρο Υγειονομικής Ταφής Αποβλήτων (ΧΥΤΑ) Αμαρίου, στη θέση «Κουλέ
Μασχαλιά», Τ.Κ. Καλογέρου, Δ.Ε. Σιβρίτου και
 το Σταθμού Μεταφόρτωσης Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΣΜΑΥ) Ρεθύμνου, στη θέση «Τρία
Μοναστήρια» στο Δήμο Ρεθύμνου.
(βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Χάρτης 15. Υφιστάμενα έργα διαχείρισης)
Στο τμήμα της περιοχής παρέμβασης που ανήκει στην Π.Ε. Χανίων η συλλογή και
αποκομιδή των ΑΣΑ γίνεται είτε από τους ίδιους τους δήμους είτε σε συνεργασία με τη
Διαδημοτική Επιχείρηση Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων ΔΕΔΙΣΑ ΑΕ ΟΤΑ (ΦοΣΔΑ). Το
σύνολο των οικιακών απορριμμάτων που συλλέγονται από τους δημοτικούς κάδους
οδηγείται στο αδειοδοτημένο και θεσμοθετημένο εργοστάσιο μηχανικής ανακύκλωσης και
κομποστοποίησης (ΕΜΑΚ) και στο ΧΥΤΥ, τα οποία διαχειρίζεται η ΔΕΔΙΣΑ και αποτελούν
τους επίσημους χώρους διαχείρισης και διάθεσης των οικιακών απορριμμάτων στη
διαχειριστική ενότητα του ΠΕΣΔΑΚ που περιλαμβάνει όλες σχεδόν τις Δ.Ε. της Π.Ε. Χανίων,
συμπεριλαμβανομένης και της Γαύδου. Εκτός από τη συλλογή και μεταφορά ΑΣΑ η ΔΕΔΙΣΑ
έχει αναλάβει τα τελευταία χρόνια τη διαχείριση των ογκωδών απορριμμάτων,
προγράμματα διαλογής στην πηγή για γυάλινες και χάρτινες συσκευασίες, πρόγραμμα
διαλογής στην πηγή οργανικών υπολειμμάτων από μεγάλους παραγωγούς, την
ανακύκλωση αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και την ενημέρωσηευαισθητοποίηση δημοτών και επιχειρήσεων. Οι Δ.Ε. Ανατολικού Σελίνου και Πελεκάνου
εξυπηρετούνται από το ΧΥΤΑ Πελεκάνου, η διαχείριση του οποίου ανήκει στην
αρμοδιότητα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης, Αποχέτευσης, Καθαριότητας (ΔΕΥΑΚΑ)
Καντάνου-Σελίνου. Εκτός από τη διαχείριση των ΑΣΑ η ΔΕΥΑΚΑ έχει αναλάβει και τη
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συλλογή και μεταφορά των ΑΣΑ στο ΧΥΤΑ105. Με βάση τον αναθεωρημένο ΠΕΣΔΑΚ όλοι οι
δήμοι της ΠΕ Χανίων θα ενωθούν σε μια διαχειριστική ενότητα με σημείο αναφοράς την
ΕΜΑΚ/ΧΥΤΥ Χανίων.
Στο τμήμα της περιοχής παρέμβασης που ανήκει στην Π.Ε. Ρεθύμνου η διαχείριση των ΑΣΑ
(συλλογή και αποκομιδή) γίνεται από τους οικείους δήμους (Ρεθύμνου και Αγίου
Βασιλείου) και από την ΑΜΑΡΙ Α.Ε. που έχει την ευθύνη λειτουργίας του ΧΥΤΑ Αμαρίου, ο
οποίος είναι ο επίσημος χώρος διαχείρισης και διάθεσης των οικιακών απορριμμάτων όλης
της Π.Ε. Ρεθύμνου. Τα ανακυκλώσιμα υλικά της περιοχής συλλέγονται από τους δήμους και
μεταφέρονται: (α) απευθείας στο ΕΜΑΚ Χανίων με απορριμματοφόρα οχήματα που τους
έχει διαθέσει αποκλειστικά για το σκοπό αυτό η Ελληνική Εταιρεία Ανακύκλωσης &
Αξιοποίησης (ΕΕΑΑ) είτε (β) αρχικά στο ΣΜΑΥ Ρεθύμνου, που λειτουργεί με ευθύνη του
Δήμου Ρεθύμνου και στη συνέχεια στο ΕΜΑΚ Χανίων με οχήμα (ελκυστήρα ρυμουλκό του
επικαθήμενου) που έχει διαθέσει στο Δήμο Ρεθύμνου προς χρήση αποκλειστικά για το
σκοπό αυτό η ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε.106
Με στόχο την προσαρμογή στην ευρωπαϊκή νομοθεσία περί διαχείρισης απορριμμάτων
κατά την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013 χρηματοδοτήθηκαν μέσω του ΕΣΠΑ εργασίες
αποκατάστασης των ΧΑΔΑ Γαύδου, Αρμένων και Ασή Γωνίας συνολικού π/υ 1,1 εκατ. ευρώ.
Επίσης, υλοποιήθηκε το έργο «Εκσυγχρονισμός και επέκταση Συστήματος Διαχείρισης
Αστικών Στερεών Αποβλήτων Περιφερειακής Ενότητας Χανίων» π/υ 7,8 εκατ. ευρώ. Το
έργο, που υλοποιήθηκε από τη ΔΕΔΙΣΑ ΑΕ ΟΤΑ, περιελάμβανε:
 την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τον εκσυγχρονισμό της Μηχανικής
Διαλογής του Εργοστασίου Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης
(Ε.Μ.Α.Κ.) Χανίων (Προμήθεια και εγκατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού για την
διαλογή και ανάκτηση των απορριμμάτων - Προμήθεια ενός (1) περονοφόρου
ανυψωτικού οχήματος για την μεταφορά των ανακυκλώσιμων υλικών)
 Τις απαιτούμενες Η/Μ Εγκαταστάσεις για την εγκατάσταση του νέου εξοπλισμού
της Μηχανικής Διαλογής
 Την προμήθεια και εγκατάσταση Μονάδας αφυδάτωσης ιλύος με φυγοκεντρικό
διαχωριστήρα.
 Την προμήθεια εξοπλισμού για τη Διαλογή στην Πηγή οργανικών Αστικών Στερεών
Αποβλήτων (προμήθεια 2 απορριμματοφόρων οχημάτων - Προμήθεια 2.150
πλαστικών κάδων απορριμμάτων διαφόρων χωρητικοτήτων)
 Την προμήθεια τεμαχιστή ογκωδών απορριμμάτων και μηχανήματος τροφοδοσίας
του.

105

Έρευνα και μελέτη για την αναθεώρηση του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων
(ΠΕΣΔΑ) Περιφέρειας Κρήτης (2010)
106
Ο.π.
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Με βάση τα έργα που έχουν ολοκληρωθεί τα τελευταία χρόνια ένα σημαντικό μέρος της
περιοχής παρέμβασης εξυπηρετείται από δίκτυα αποχέτευσης και μονάδες επεξεργασίας
αποβλήτων. Οι μικρότεροι και πιο απομακρυσμένοι οικισμοί που δεν εξυπηρετούνται από
κάποια μονάδα επεξεργασίας λυμάτων δεν διαθέτουν και τα ανάλογα δίκτυα αποχέτευσης
των λυμάτων τους, με αποτέλεσμα η διάθεσή τους να γίνεται κυρίως σε απορροφητικούς
βόθρους και σε πολύ μικρό ποσοστό σε σηπτικούς, με τα γνωστά επιβαρυντικά για το
περιβάλλον επακόλουθα. Ειδικά στην περίπτωση αυτή απαιτούνται μικρότερα έργα τα
οποία αφορούν αφενός την κατασκευή των δικτύων συλλογής μέσα σε δυσπρόσιτους και
απομακρυσμένους οικισμούς, αφετέρου την κατασκευή μεμονωμένων τοπικών
συστημάτων επεξεργασίας.
Ειδικότερα, ο Βόρειος Άξονας από Κολυμβάρι έως Χανιά που θεωρείται το πιο ανεπτυγμένο
τουριστικά και οικιστικά τμήμα της περιοχής εφαρμογής, στα όρια των Δήμων Πλατανιά και
Χανίων (Δ.Ε. Νέας Κυδωνίας), καλύπτεται από εκτεταμένο δίκτυο αποχέτευσης και την
Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Βορείου Άξονα, που βρίσκεται στο Γεράνι του
Δήμου Πλατανιά και η οποία εξυπηρετεί τις ανάγκες 60.000 ισοδύναμων κατοίκων. Ο
τελικός αποδέκτης της εκροής είναι η θαλάσσια περιοχή του Γερανίου, μέσω
υποθαλάσσιου αγωγού μήκους 1.120 m. Το τελευταίο διάστημα ολοκληρώθηκαν με τη
συγχρηματοδότηση του ΕΣΠΑ 2007-2013 έργα δικτύων αποχέτευσης σε οικισμούς του
Δήμου Πλατανία για την καλύτερη διασύνδεση τους με τον κύριο αγωγό της ΔΕΥΑΒΑ
Κολυμβάρι Γεράνι και εργασίες αναβάθμισης των εγκαταστάσεων της ΕΕΛ.
Ο υπόλοιπος Δήμος Χανίων εξυπηρετείται από την ΕΕΛ στον Κουµπελή του ∆ήµου Χανίων,
η οποία επεκτάθηκε και εκσυγχρονίστηκε με τη συγχρηματοδότηση του ΕΣΠΑ 2007-2013
για να καλυφθούν οι ανάγκες των περιοχών όλων των δημοτικών ενοτήτων που
προβλέπεται να εξυπηρετούνται από την ΕΕΛ. Επίσης, συγχρηματοδοτήθηκαν δίκτυα
ακαθάρτων στις Δ.Ε. Θερίσου και Ν. Κυδωνίας συνολικού π/υ 7,5 εκατ. ευρώ περίπου.
Στο Δήμο Αποκορώνου έχουν κατασκευαστεί δίκτυα συλλογής και μεταφοράς και ΕΕΛ που
λειτουργεί και εξυπηρετεί το πολεοδομικό σχέδιο Καλυβών, ενώ υπό κατασκευή βρίσκονται
δίκτυα συλλογής και μια ακόμα ΕΕΛ που, όταν ολοκληρωθεί περί το 2018, θα εξυπηρετεί
τους οικισμούς και τις επιχειρήσεις της παραλιακής τουριστικής ζώνης του κόλπου
Γεωργιούπολης μέχρι και τον οικισμό Βρυσών.107
Στο υπόλοιπο τμήμα της περιοχής παρέμβασης που ανήκει στην Π.Ε. Χανίων δίκτυα και
εγκαταστάσεις ΕΕΛ λειτουργούν μονάχα στην Κίσσαμο, ενώ από το υπό αναθεώρηση
Χωροταξικό της Περιφέρειας Κρήτης διαπιστώνεται η ανάγκη για ολοκλήρωση των
αναγκαίων υποδομών στη Χώρα Σφακίων, στην Κάντανο, στην Παλαιόχωρα, στο Λουτρό και
107

Δήμος Αποκορώνου, Στρατηγικός Σχεδιασμός 2014-2019.
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στη Σούγια που συνιστούν οικιστικά κέντρα αναπτυξιακών ενοτήτων και υποενοτήτων και
αναπτυσσόμενες οικιστικά παραλιακές περιοχές.
Σε ότι αφορά στο Νομό Ρεθύμνου και ειδικά στη Δ.Ε Λαππαίων μονάχα η Αργυρούπολη
εξυπηρετείται από ΕΕΛ και δίκτυο συλλογής και μεταφοράς λυμάτων. Η κάλυψη της
υπόλοιπης παραλιακής ζώνης (Επισκοπή, Καρωτή, Αρχοντική) θα γίνει μέσα από την υπο
κατασκευή ΕΕΛ της Γεωργιούπολης. Επίσης, η Δ.Ε. Νικηφόρου Φωκά πρόκειται να
εξυπηρετείται, εν μέρει, από την ΕΕΛ Ρεθύμνου, όταν ολοκληρωθούν οι εργασίες
αναβάθμισης και επέκτασης, ενώ για τους οικισμούς της ενδοχώρας έχει εκπονηθεί κατά το
παρελθόν μελέτη για τη συλλογή και διάθεση των λυμάτων που προβλέπει την κατασκευή
μονάδας ΕΒΚΛ στη θέση «Καμπανός» του Δήμου 2500 ισοδ. κατ. και δίκτυα συλλογής και
μεταφοράς, π/υ 2.500.000 €. Τέλος, σε ότι αφορά τη Δ.Ε. Φοίνικα σε εξέλιξη βρίσκεται η
κατασκευή ΕΕΛ, εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης και δικτύων μεταφοράς των λυμάτων
στην εγκατάσταση που θα εξυπηρετήσουν την ευρύτερη περιοχή του Πλακιά, συνολικού
π/υ 10,5 εκατ. ευρώ.
ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΡΔΕΥΣΗΣ
Φορέας διαχείρισης και αξιοποίησης των υδάτινων πόρων στην περιοχή παρέμβασης και
γενικότερα στη Δυτική Κρήτη είναι ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε., ο οποίος σε
συνεργασία με τις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης και τους Τοπικούς
Οργανισμούς Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) της περιοχής (όπου υπάρχουν) εξασφαλίζουν τις
αναγκαίες ποσότητες υδάτων και πραγματοποιούν έργα συντήρησης και επέκτασης
δικτύων ύδρευσης και άρδευσης.
Η ύδρευση στην περιοχή παρέμβασης γίνεται με τα εσωτερικά δίκτυα των οικισμών που
τροφοδοτούνται από δεξαμενές, στις οποίες καταλήγει το νερό μέσω αντλιοστασίων από
γεωτρήσεις, πηγάδια, υδρομαστεύσεις και πηγές που βρίσκονται διάσπαρτες σε όλη την
περιοχή. Τα αστικά κέντρα και οι οικισμοί των Δημοτικών Ενοτήτων που ανήκουν
γεωγραφικά στο βόρειο παραλιακό μέτωπο της περιοχής παρέμβασης εξυπηρετούνται από
τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Βόρειου Άξονα, τη Δημοτική Επιχείρηση
Ύδρευσης Αποχέτευσης Χανίων και τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης
Ρεθύμνου. Στους οικισμούς της ενδοχώρας και των νοτίων παραλίων η συντήρηση και
επέκταση των δικτύων ύδρευσης ανήκει στην αρμοδιότητα των ίδιων των δήμων με
εξαίρεση τη ΔΕΥΑΚΑ Καντάνου-Σελίνου. Τα κυριότερα προβλήματα των υφιστάμενων
δικτύων σχετίζονται με τη συντήρηση και τον εμπλουτισμό τους, καθώς και την
αντικατάσταση των παλαιών δικτύων. Οι μεγαλύτερες ανάγκες ύδρευσης εντοπίζονται στο
βόρειο παραλιακό μέτωπο, το οποίο παρουσιάζει τη μεγαλύτερη συγκέντρωση πληθυσμού
και παραγωγικών δραστηριοτήτων με έμφαση στον τουρισμό.
Οι αρδευόμενες εκτάσεις στην περιοχή παρέμβασης εξυπηρετούνται από δίκτυα που
τροφοδοτούνται από πηγές, χείμαρρους, γεωτρήσεις, λιμνοδεξαμενές και φράγματα. Τα
υφιστάμενα αρδευτικά έργα ανήκουν σε τρεις κατηγορίες: α) τα έργα που λειτουργεί ο
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ΟΑΚ, β) τα έργα που λειτουργεί ο ΟΑΚ σε συνεργασία με τους ΤΟΕΒ και τους Δήμους και γ)
τα έργα που έχουν παραδοθεί προς χρήση στους ΤΟΕΒ. Οι ΤΟΕΒ που λειτουργούν στην
περιοχή είναι οι εξής: Αγιάς Κολυμβαρίου, Αγίας Μαρίνας, Αλικιανού, Κουφού,
Βατολάκκου, Φουρνέ και Μεσκλών στο Δήμο Πλατανιά, Κουρνά – Γεωργιούπολης,
Καστέλλου, Δυτικού Αποκόρωνα στο Δήμο Αποκορώνου, Κουντούρας και Παλαιοχώρας στο
Δήμο Καντάνου-Σελίνου, Βαρύπετρου στο Δήμο Χανίων, Φραγκοκάστελου στο Δήμο
Σφακίων, Χρυσοσκαλίτισσας και Κόλπου Κισσάμου στο Δήμο Κισσάμου και Κουρταλιώτη
στο Δήμο Αγίου Βασιλείου.
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Πίνακας 23. Υφιστάμενα συλλογικά αρδευτικά έργα στην περιοχή παρέμβασης
ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ

ΕΚΤΑΣΗ (στρ.)

Νομός Χανίων
ΟΑΔΥΚ Κισσάμου

Γεωτρήσεις

8.500

Χανιά - Κολυμπάρι

Πηγές Αγιάς-Μεσκλών, γεωτρήσεις

9.300

Βαρύπετρος

Πηγές Αγιάς, λίμνη

12.400

ΟΑΔΥΚ Ακρωτηρίου

Πηγές Ζούρμπου, γεωτρήσεις

8.000

Δυτικός Αποκόρωνας

Πηγές Στύλου, Αρμένων

16.000

Κεντρικός Αποκόρωνας

Πηγές Ζούρμου, Αρμένων

8.000

Ανατολικός Αποκόρωνας

Πηγές Γεωργιούπολης, Λίμνη Κουρνά

14.000

Χαιρεθαινά

Γεωτρήσεις

1.400

Εννιά Χωριά

Γεωτρήσεις

800

Λουκάκια

Γεωτρήσεις

300

Κυπάρισσος

Γεωτρήσεις

600

Ζουνάκι

Γεωτρήσεις

700

Κάνδανος

Γεωτρήσεις

1.000

Λίμνη

Γεωτρήσεις

1.800

Κουντούρα

Χείμαρρος

2.700

Παλαιόχωρα

Χείμαρρος

1.600

Χρυσοσκαλίτισσα

Λιμνοδεξαμενή

1.500

Άγιοι Θεόδωροι

Λιμνοδεξαμενή

1.500

Φραγκοκάστελο

Γεωτρήσεις

4.000
94.100

Υποσύνολο

76.200 στη ζώνη του ΟΑΚ
Νομός Ρεθύμνου

Κουρταλιώτης

Πηγές Κουρταλιώτη

16.500

Αγκουσελιανά

Γεωτρήσεις

1.000

Υποσύνολο

17.500

ΣΥΝΟΛΟ

111.600

Πηγή: Προσχέδιο Διαχείρισης Λεκάνων Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης (2014)
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Πίνακας 24. Λειτουργούντες ΤΟΕΒ στην περιοχή παρέμβασης

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ

ΝΟΜΟΣ

ΑΡΔΕΥΣΙΜΗ ΕΚΤ.
(στρ.)

ΒΑΘΜΟΣ
ΑΞ/ΣΗΣ *

ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ
(ενδεικτική εκταση 3
10 στρ.)

ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚ.

Τ.Ο.Ε.Β.
Κουρταλιώτη

Αρδ. Κουρταλιώτη

ΡΕΘΥΜΝΗΣ

18.634

100,00

Ανοικτό δίκτυο
επενδεδυμένο-2
Αντλιοστάσια-Κλειστό υπο
πίεση

Τ.Ο.Ε.Β. Αγιάς
Κολυμβαρίου

Αρδ. Αγιάς
Κολυμβαρίου

ΧΑΝΙΩΝ

16.000

101,00

Κλειστό Δύκτιο Υπό Πίεση

35ετίας

Τ.Ο.Ε.Β. Αγίας
Μαρίνας-Πλατανιά

Αρδ. Αγίας ΜαρίναςΠλατανιά

ΧΑΝΙΩΝ

6.480

106,00

Κλειστό Δύκτιο Υπό Πίεση

35ετίας

Τ.Ο.Ε.Β. Αλικιανού

Αρδ. Αλικιανού

ΧΑΝΙΩΝ

2.350

122,00

Κλειστό Δύκτιο Υπό Πίεση

35ετίας

Τ.Ο.Ε.Β. ΚουρνάΓεωργιούπολης

Αρδ. ΚουρνάΓεωργιούπολης

ΧΑΝΙΩΝ

6.450

48,00

Κλειστό Δύκτιο Υπό Πίεση

35ετίας

Τ.Ο.Ε.Β. Κουφού

Αρδ. Κουφού

ΧΑΝΙΩΝ

1.950

83,00

Κλειστό Δύκτιο Υπό Πίεση

35ετίας

Τ.Ο.Ε.Β. Κουντούρας

Αρδ. Κουντούρας

ΧΑΝΙΩΝ

2.700

55,00

Κλειστό Δύκτιο Υπό Πίεση

ΙΙΙ ΚΠΣ

Τ.Ο.Ε.Β. Βαρυπέτρου

Αρδ. Βαρυπέτρου

ΧΑΝΙΩΝ

11.700

117,00

Κλειστό Δύκτιο Υπό Πίεση

35ετίας

Τ.Ο.Ε.Β. Βατολάκκου

Αρδ. Βατολάκκου

ΧΑΝΙΩΝ

3.500

107,00

Κλειστό Δύκτιο Υπό Πίεση

35ετίας

Τ.Ο.Ε.Β. Καστέλλου

Αρδ. Καστέλλου

ΧΑΝΙΩΝ

3.200

78,00

Κλειστό Δύκτιο Υπό Πίεση

35ετίας

Τ.Ο.Ε.Β. Φουρνέ

Αρδ. Φουρνέ

ΧΑΝΙΩΝ

5.000

125,00

Κλειστό Δύκτιο Υπό Πίεση

35ετίας

Τ.Ο.Ε.Β.
Χρυσοσκαλίτισσας

Αρδ.
Χρυσοσκαλίτισσας

ΧΑΝΙΩΝ

3.950

51,00

Κλειστό Δύκτιο Υπό Πίεση

ΙΙΙ ΚΠΣ +
Δύκτια

Τ.Ο.Ε.Β.
Παλαιοχώρας

Αρδ. Παλαιοχώρας

ΧΑΝΙΩΝ

500

125,00

Κλειστό Δύκτιο Υπό Πίεση

35ετίας

Τ.Ο.Ε.Β. Μεσκλών

Αρδ. Μεσκλών

ΧΑΝΙΩΝ

900

125,00

Κλειστό Δύκτιο Υπό Πίεση

35ετίας

Τ.Ο.Ε.Β.
Φραγκοκαστέλλου

Αρδ.
Φραγκοκαστέλλου

ΧΑΝΙΩΝ

4.500

97,00

Κλειστό Δύκτιο Υπό Πίεση

1976

Τ.Ο.Ε.Β. Δυτικού
Αποκόρωνα

Αρδ. Δυτικού
Αποκόρωνα

ΧΑΝΙΩΝ

16.000

96,00

Κλειστό Δύκτιο Υπό Πίεση

35ετίας

Τ.Ο.Ε.Β. Κόλπου
Κισάμου

Αρδ. Κόλπου
Κισάμου

ΧΑΝΙΩΝ

8.700

115,00

Κλειστό Δύκτιο Υπό Πίεση

35ετίας

Πηγή: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Ενιαίο Μητρώο Εγγειοβελτιωτικών Έργων 2016

Στο πλαίσιο της ορθολογικής διαχείρισης των υδάτινων πόρων ο ΟΑΚ χρησιμοποιεί
«Σύστημα Εποπτείας Ελέγχου και Συλλογής Πληροφοριών» (Supervisory Supervisory Control
Control and Data Acquisition) με στόχο τη μείωση του κόστους εκμετάλλευσης του
υφιστάμενου δικτύου. Το σύστημα εποπτεύει, ελέγχει και συλλέγει πληροφορίες,
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προσφέρει δυνατότητες τηλεχειρισμού και συνολικής εποπτείας στα κεντρικά αντλιοστάσια
και στις στάθμες των δεξαμενών διανομής.
Η κατάσταση της τεχνικής υποδομής της περιοχής παρέμβασης κρίνεται αρκετά
ικανοποιητική. Σε ότι αφορά το οδικό δίκτυο παρά τον ορεινό χαρακτήρα της περιοχής, το
σύνολο των οικισμών είναι προσβάσιμοι, ενώ η απόσταση από και προς τις πύλες εισόδουεξόδου και τα άλλα αστικά κέντρα της Κρήτης γίνονται μέσω του εθνικού και επαρχιακού
οδικού δικτύου που παρά τις όποιες αδυναμίες θεωρείται ότι καλύπτει τις υφιστάμενες
ανάγκες. Ειδικά για το ΒΟΑΚ που κατά μήκος του χωροθετείται η βασική αναπτυξιακή και
οικιστική ζώνη της περιοχής, απαιτείται η αναβάθμιση του σε κλειστό αυτοκινητόδρομο σε
όλο του το μήκος, πέρα δηλαδή από τις παρακάμψεις Χανίων και Ρεθύμνου που έχουν ήδη
αναβαθμιστεί. Επίσης, η περιοχή διαθέτει ιδιαίτερα ικανοποιητική θαλάσσια και
αεροπορική σύνδεση με την υπόλοιπη χώρα και το εξωτερικό. Ειδικά στα νότια παράλια της
περιοχής, η όποια φυσική απομόνωση διαπιστώνεται λόγω της ανεπάρκειας του οδικού
δικτύου, έχει αντιμετωπιστεί αρκετά ικανοποιητικά από ένα ευρύ δίκτυο λιμένων. Επίσης, η
ενεργειακή κάλυψη της περιοχής είναι πάντοτε συνάρτηση της ζήτησης που σημειώνεται, η
οποία στην προκειμένη περίπτωση σχετίζεται άμεσα με την τουριστική ζήτηση ειδικά κατά
τους καλοκαιρινούς μήνες. Ωστόσο, πρόκειται για ζήτημα υπερτοπικού χαρακτήρα που
αναμένεται να λυθεί για την Κρήτη συνολικότερα. Οι μεγαλύτερες ανάγκες διαπιστώνονται
στον τομέα του περιβάλλοντος και αφορούν στην άμεση ολοκλήρωση των υποδομών
υγρών αποβλήτων στο βόρειο παραλιακό μέτωπο της περιοχής και στην κάλυψη και των
πιο απομακρυσμένων οικισμών με συστήματα compact και τέλος στην ορθολογικότερη
διαχείριση των υδάτινων πόρων, οι οποίοι αποτελούν προϋπόθεση για την ανάπτυξη των
κλάδων αιχμής της περιοχής.

2.2.6.2 Κοινωνική υποδομή
ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Με βάση το Εθνικό Σύστημα Υγείας οι μονάδες υγείας περιλαμβάνουν τα Κέντρα Υγείας και
τα Περιφερειακά Ιατρεία που συνιστούν μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας με
σκοπό την πρόληψη, θεραπεία και αποκατάσταση και τα Νοσοκομεία που παρέχουν
υπηρεσίες δευτεροβάθμιας/τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας, με σκοπό την
ενδονοσοκομειακή περίθαλψη. Οι υποδομές υγείας που καταγράφονται στην περιοχή
παρέμβασης περιλαμβάνουν το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «Ο Άγιος Γεώργιος», στις
Μουρνιές, ενώ οι δημοτικές ενότητες στα όρια της Π.Ε. Ρεθύμνου εξυπηρετούνται από το
Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου (εκτός περιοχής εφαρμογής). Στη Σούδα εδρεύει το Ναυτικό
Νοσοκομείο Κρήτης. Επίσης, λειτουργούν 3 Κέντρα Υγείας, στο Βάμο, στην Κίσσαμο και
στην Κάνδανο και 44 Περιφερειακά Ιατρεία σε όλο το εύρος της περιοχής για την
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών. Επίσης, στις πόλεις των Χανίων και του Ρεθύμνου
εδρεύουν Μονάδες Υγείας-ΠΕΔΥ που προσφέρουν υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας
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υγείας στον τοπικό πληθυσμό108. Τέλος, για την άμεση φροντίδα και την έγκαιρη διακομιδή
ασθενών από τη Γαύδο και τους οικισμούς του Δήμου Σφακίων Λουτρό και Αγιά Ρουμέλη
που δεν συνδέονται με οδικό δίκτυο προς το λιμάνι της Χώρας Σφακίων και από εκεί στο
Νοσοκομείο Χανίων, έχει εξασφαλιστεί από το Δήμο Σφακίων μέσω χορηγιών σύγχρονο
πλωτό νοσοκομειακό σκάφος.
Ο τομέας της Ψυχικής Υγείας καλύπτεται από τον Ψυχιατρικό Τομέα (τέως ΘΨΠΧ) του
Γενικού Νοσοκομείου Χανίων, το Νοσοκομείο Ημέρας Χανίων και τη Μονάδα οξέων Γενικού
Νοσοκομείου Ρεθύμνου. Επίσης, σε Χανιά και Ρέθυμνο λειτουργούν Κέντρα Ψυχικής
Υγείας. Επίσης, στην ευρύτερη περιοχή των Χανίων λειτουργούν 3 ξενώνες
αποασυλοποίησης και 4 οικοτροφία, το Οικοτροφείο Α' Ψυχογηριατρικό "Απανεμιά", το
Οικοτροφείο "Ξένιος Ζευς", το Οικοτροφείο Β' ατόμων με βαριά νοητική υστέρηση
"Επάνοδος" και το Οικοτροφείο Γ' με Ψυχογηριατρικούς Ασθενείς "Μύθος". Εντός της
πόλης των Χανίων, με υπερτοπική όμως κάλυψη, λειτουργούν 4 δομές προστατευόμενων
διαμερισμάτων, το Ιατρείο Παιδιών και Εφήβων του Κέντρου Ψυχικής Υγείας Χανίων, το
Κέντρο Ημέρας Ψυχολογικής Υποστήριξης ασθενών με Ογκολογικά Νοσήματα, το Κέντρο
Ημέρας Νόσου Αλτσχάιμερ, ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης-ΚΟΙΣΠΕ,
ΤΟΨΥ Χανίων και το Ιατρείο παιδιών και εφήβων. Τέλος, στην πόλη του Ρεθύμνου
λειτουργεί ο Σύλλογος Οικογενειών και Φίλων Ψυχικής Υγείας Ρεθύμνου.109
Υπηρεσίες πρόνοιας και κοινωνικής φροντίδας με αποδέκτες τα νήπια, τα βρέφη και τις
οικογένειες τους παρέχονται από του δήμους της περιοχής με την υποστήριξη του
Προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής (Ελληνική Εταιρεία
Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Ανάπτυξης – ΕΕΤΑΑ Α.Ε.) και τη συγχρηματοδότηση του ΕΣΠΑ.
Στο Δήμο Κισσάμου λειτουργούν 3 δημοτικοί παιδικοί σταθμοί σε Κίσσαμο, Πλάτανο και
Γραμβούσα, στο Δήμο Πλατανιά λειτουργούν 3 παιδικοί σταθμοί στις Βουκολιές, στο
Κολυμβάρι και στο Γεράνι αντίστοιχα, στο Δήμο Αποκορώνου 3 δημοτικοί παιδικοί σταθμοί,
στους Αρμένους, στη Γεωργιούπολη και στις Βρύσες, και στο Δήμο Καντάνου-Σελίνου ένας
Νηπιακός Σταθμός στην Κουντούρα. Στο Δήμο Χανίων παιδικοί σταθμοί εντός της περιοχής
παρέμβασης λειτουργούν στα Περιβόλια, στην Τ.Κ. Ελ. Βενιζέλου, στη Σούδα, στα
Κουνουπιδιανά, στο Γαλατά, στο Βαμβακόπουλο κ.α. Στη Δ.Ε. Φοίνικα λειτουργούν
δημοτικοί παιδικοί σταθμοί στα Λευκόγεια και στα Σελλιά, στη Δ.Ε. Ν. Φωκά στο
Ατσιπόπουλο και στη Δ.Ε. Λαππαίων στην Επισκοπή. 110 Εκτός, από τους δημοτικούς
λειτουργούν και αρκετοί ιδιωτικοί παιδικοί σταθμοί, κυρίως στα Χανιά και στο Ρέθυμνο που
εξυπηρετούν και τις κοντινές περιοχές που ανήκουν στην περιοχή παρέμβασης. Επίσης, στο
Καµπάνι Ακρωτηρίου, σε ένα χώρο 4 στρεμμάτων, λειτουργεί το Πάρκο Κυκλοφοριακής
Αγωγής του ∆ήµου Χανίων, το οποίο απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής και σχολικής
108

7η Υγειονομική Περιφέρεια (ΔΥΠΕ Κρήτης)
Ο.π.
110
ΕΕΤΑΑ, Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής", ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015-2016 (Πρόσκληση
2100/16.7.2015)
109

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ
Σελίδα 120 από 138

ηλικίας με σκοπό την εκπαίδευση τους µέσα από την ψυχαγωγία, σε θέµατα
κυκλοφοριακής αγωγής και οδικής ασφάλειας µε στόχο την ευαισθητοποίηση στην ορθή
απόκτηση οδικής συµπεριφοράς, και γενικά µε την προώθηση και καλλιέργεια θετικών
προτύπων κυκλοφοριακής κουλτούρας111.
Υπηρεσίες φροντίδας για τους ηλικιωμένους παρέχονται από τα Κέντρα Ανοικτής
Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) που λειτουργούν στην ευρύτερη περιοχή των Χανίων
(Κουνουπιδιανά, Σούδα, Βαμβακόπουλο, Δαράτσο, Κεραμιά) και από το Πρόγραμμα
«Βοήθεια στο Σπίτι» που λειτουργεί στο Δήμο Πλατανιά από τη Δημοτική Κοινωφελή
Επιχείρηση (2 προγράμματα για τις 4 Δ.Ε.), στο Δήμο Χανίων από το Κοινωφελές Ίδρυμα
Αγία Σοφία, στους Αρμένους (με 80 ωφελούμενους κατά μ.ο.) και στους Άγιους Πάντες (με
80 ωφελούμενους κατά μ.ο.) του Δήμου Αποκορώνου, στο Δήμο Κισσάμου (Δ.Ε.
Ιναχωρίου), στο Δήμο Καντάνου – Σελίνου και στους Κομιτάδες του Δήμου Σφακίων, Το
Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» υλοποιείται τα τελευταία χρόνια με εθνικούς πόρους και
απευθύνεται σε άτομα της τρίτης ηλικίας που δεν αυτοεξυπηρετούνται πλήρως και σε
άτομα με κινητικές δυσλειτουργίες και ειδικά προβλήματα παρέχοντας νοσηλευτική
φροντίδα (λήψη φαρμάκων, πίεσης, σακχάρου, κλπ), ψυχολογική και κοινωνική
υποστήριξη, ατομική υγιεινή, ιατρική παρακολούθηση, συνταγογράφηση φαρμάκων κ.α.
Επίσης, από την ΕΕΤΑΑ ΑΕ έχουν χρηματοδοτηθεί Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας
Ηλικιωμένων στο Δήμο Καντάνου Σελίνου και στο Δήμο Χανίων (2 δομές). Επίσης,
λειτουργεί το ∆ηµοτικό Γηροκοµείο Χανίων (ΝΠ∆∆), σκοπός του οποίου είναι η στέγαση,
φροντίδα και ιατροφαρµακευτική περίθαλψη ηλικιωµένων ατόµων, όχι µόνο από το ∆ήµο
Χανίων αλλά από το σύνολο του Νοµού και το οποίο φιλοξενεί σήµερα περί τους 120
ηλικιωµένους.
Σημαντικό κοινωνικό έργο όχι μόνο για τους ηλικιωμένους αλλά και για όλες τις ευπαθείς
ομάδες που αντιμετωπίζουν προβλήματα διαβίωσης επιτελεί το Αννουσάκειο
Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων της Ιεράς Μητρόπολης Κισσάμου & Σελίνου το οποίο
διαθέτει Κέντρο Αποθεραπείας-Αποκατάστασης, Δομές «Βοήθεια στο Σπίτι», μονάδες
φυσιοθεραπείας και Κινητή Ιατρική Μονάδα. Επίσης, το Αννουσάκειο Θεραπευτήριο
λειτουργεί Κοινωνικό Οδοντιατρείο-Κοινωνικό Φαρμακείο, Κοινωνική Κουζίνα-Συσσίτιο και
Κοινωνικό Παντοπωλείο, μέσω του οποίου διανέμονται κάθε μήνα δωρεάν σε
περισσότερες από 250 οικογένειες τυποποιημένα τρόφιμα και βασικά αγαθά. Δομές για την
αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού λειτουργούν τα τελευταία
χρόνια στους περισσότερους δήμους της περιοχής παρέμβασης με έμφαση σε δομές
Κοινωνικού Παντοπωλείου και Συσσιτίου με την υποστήριξη ΜΚΟ, της εκκλησίας και άλλων
φορέων.
Τέλος, στο Δήμο Χανίων λειτουργεί Ξενώνας Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας, ο οποίος
111

Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας Δήμου Χανίων, http://www.dokoipp.gr/
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χρηματοδοτήθηκε από το έργο «Ανάπτυξη Δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας» στο
πλαίσιο του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013, που υλοποιεί η Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΑΕ. Ο
Ξενώνας λειτουργεί καθημερινά όλο το εικοσιτετράωρο με στόχο την παροχή ασφαλούς
διαμονής (στέγης και διατροφής) στις γυναίκες θύματα και τα παιδιά τους που έχουν
υποστεί οποιαδήποτε μορφή βίας.
ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Στην περιοχή παρέμβασης λειτουργούν εκπαιδευτικές μονάδες όλων των βαθμίδων,
προσχολικής, πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ειδικότερα,
νηπιαγωγεία, δημοτικά και γυμνάσια-λύκεια λειτουργούν κυρίως στις έδρες των δήμων και
των δημοτικών ενοτήτων και σε τοπικές κοινότητες της ενδοχώρας, ενώ οι υπόλοιποι
οικισμοί εξυπηρετούνται μέσω μεταφοράς των μαθητών. Με βάση στοιχεία της
Περιφέρειας Κρήτης112 στο Δήμο Αποκόρωνα λειτουργούν 26 σχολικές μονάδες (22 στην α’
βάθμια και 4 στη β’ βάθμια), στο Δήμο Γαύδου 2 σχολικές μονάδες (στην α’ βάθμια), στο
Δήμο Καντάνου Σελίνου 13 σχολικές μονάδες (9 στην α’ βάθμια και 4 στη β’ βάθμια), στο
Δήμο Κισσάμου 23 σχολικές μονάδες (18 στην α’ βάθμια και 5 στη β’ βάθμια), στο Δήμο
Πλατανιά 27 σχολικές μονάδες (19 στην α’ βάθμια και 8 στη β’ βάθμια), στο Δήμο Σφακίων
11 σχολικές μονάδες (9 στην α’ βάθμια και 2 στη β’ βάθμια), στο Δήμο Χανίων 160 σχολικές
μονάδες (126 στην α’ βάθμια και 34 στη β’ βάθμια)113, στο Δήμο Ρεθύμνου 82 σχολικές
μονάδες (63 στην α’ βάθμια και 19 στη β’ βάθμια) και στο Δήμο Αγίου Βασιλείου 15
σχολικές μονάδες (12 στην α’ βάθμια και 3 στη β’ βάθμια). Η κατάσταση στο μεγαλύτερο
ποσοστό των κτιριακών μονάδων συνολικά έχει αξιολογηθεί κυρίως ως μέτρια και
δευτερευόντως ως καλή.
Σε επίπεδο μεταδευτεροβάθμιας κατάρτισης, στην περιοχή παρέμβασης λειτουργούν σχολή
ΟΑΕΔ στον Ταυρωνίτη, Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (στην Κίσσαμο και στις Βουκολιές),
Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (Γεράνι Δήμου Πλατανιά, Βρύσες Αποκόρωνα, Παλαιόχωρα,
Χώρα Σφακίων και Κίσσαμος και Σπήλι Δήμου Αγίου Βασιλείου 114 ), Σχολές Γονέων
(Πλατανιά, Καντάνου Σελίνου), ΙΕΚ (Δ.Ε. Ακρωτηρίου), Κέντρα Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης (Βάμου). Πρόσφατα ο Δήμος Αγίου Βασιλείου κατέθεσε στην Περιφερειακή
Διεύθυνση Π&Δ Εκπαίδευσης Κρήτης την πρόταση-μελέτη για την ίδρυση και λειτουργία
του «Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Νοτίου Κρήτης», ενώ ο Δήμος Αποκορώνου
έχει καταθέσει αίτηση για ίδρυση Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας στις Βρύσες.
Δομές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης συνιστούν το Πολυτεχνείο Κρήτης, το ΤΕΙ και το τμήμα
του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου στον Πλατανιά. Το Πολυτεχνείο Κρήτης βρίσκεται
112

ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης, Χαρτογράφηση των Υποδομών Εκπαίδευσης στην Περιφέρεια Κρήτης,
Φεβρουάριος 2015
113
Η πόλη των Χανίων δεν περιλαμβάνεται στην περιοχή παρέμβασης.
114
Εκτός περιοχής παρέμβασης αλλά καλύπτει και τη Δ.Ε. Φοίνικα.
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στα Κουνουπιδιανά Ακρωτηρίου και είναι το δεύτερο μεγαλύτερο τεχνολογικό ίδρυμα της
χώρας. Ιδρύθηκε το 1977 και άρχισε να λειτουργεί το 1984. Σκοπός του είναι η ανάπτυξη
σύγχρονων ειδικοτήτων που δεν υπάρχουν σε άλλα ιδρύματα, η ανάπτυξη της έρευνας σε
προηγμένες τεχνολογίες, καθώς και η στενή συνεργασία με τις βιομηχανικές και τις
υπόλοιπες παραγωγικές μονάδες της χώρας. Οι σχολές που περιλαμβάνει είναι: των
Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, των Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, των Ηλεκτρονικών
Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, των Μηχανικών Περιβάλλοντος και των
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών. Επίσης, στη Χαλέπα Χανίων εδρεύει η Σχολή Εφαρμοσμένων
Επιστημών του ΤΕΙ Κρήτης, η οποία αποτελείται από τα τμήματα Ηλεκτρονικών Μηχανικών
και Μηχανικών Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος. Ένα ακόμα Τμήμα, αυτό των Μηχανικών
Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής έχει έδρα το Ρέθυμνο. Τέλος, στην περιοχή
παρέμβασης και συγκεκριμένα στο Γυμνάσιο Πλατανιά λειτουργεί τα τελευταία χρόνια
παράρτημα του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου με τα Τμήματα Ελληνικού Πολιτισμού
και Πληροφορικής.
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
Στην περιοχή παρέμβασης οι διαθέσιμες αθλητικές υποδομές περιλαμβάνουν κυρίως
γήπεδα ποδοσφαίρου, μπάσκετ και στίβου. Στο Δήμο Πλατανιά οι αθλητικές υποδομές
συγκεντρώνονται κυρίως στον Ταυρωνίτη και στο Κολυμπάρι, ενώ γήπεδα ποδοσφαίρου
υπάρχουν και σε άλλους οικισμούς π.χ. Μάλεμε, Ροδωπού, Βουκολιές (5Χ5), Πλατανιάς
κλπ.115 Ο ∆ήµος Χανίων διαθέτει ένα δίκτυο σύγχρονων και οργανωµένων αθλητικών
εγκαταστάσεων, το οποίο είναι σε θέση να καλύψει τις ανάγκες σωµατικής άσκησης και
ψυχαγωγίας των κατοίκων κάθε ηλικίας. Το δίκτυο αυτό, περιλαµβάνει γήπεδα
ποδοσφαίρου (Αγ. Αποστόλων, Βαρυπέτρου, Περιβολίων, Νεροκούρου, Σούδας, Μοναχής
Ελιάς, Καθιανών, Στερνών, Μουρνιών, Γαλατά) και κλειστά στάδια και γυµναστήρια
(Κλαδισού, Ναυταθλητικό Κέντρο Σούδας, Κλειστό Σούδας, Καµπάνι, Αµπεριάς, Παλιάς
Ηλεκτρικής, Χρυσοπηγής, κ.α.). 116 Επίσης, προγραμματίζεται η υλοποίηση του έργου
«Τοποθέτηση συνθετικού Χλοοτάπητα στο Γήπεδο Ποδοσφαίρου Βαρυπέτρου και
κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στον Αγ. Ιωάννη Λενταριανών Δήμου Χανίων» π/υ 210.000,00
ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, μέσω προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια
Κρήτης. Στο Δήμο Αποκορώνου καταγράφονται γήπεδα 5Χ5 (Καλύβες, Αρμένοι, Κουρνά),
γήπεδα ποδοσφαίρου (Ασή Γωνιά, Νέο Χωριό), γήπεδο μπάσκετ (Φρε, Αρμένους, Καλύβες
κ.α.), δημοτικό στάδιο στο Βάμο και δημοτικά γυμναστήρια στο Βάμο και στο Καλαμίτσι
Αμυγδάλου. Στο Δήμο Κισσάμου γήπεδα υπάρχουν στην Τ.Κ. Αμυγδαλοκεφαλιού (γήπεδα
μπάσκετ και βόλεϊ), στην Κίσσαμο (δημοτικό στάδιο, τένις, μπάσκετ) και στον Πλάτανο
(γήπεδο ποδοσφαίρου). Γήπεδα ποδοσφαίρου υπάρχουν επίσης στην Παλαιόχωρα, στο
Φραγκοκάστελλο, στην Επισκοπή Ρεθύμνου και στα Σελλιά Δήμου Αγίου Βασιλείου. Στις
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αθλητικές εγκαταστάσεις της περιοχής προπονούνται αθλητικοί σύλλογοι, ακαδημίες
ποδοσφαίρου και σωματεία, ενώ φιλοξενούνται και πλήθος αθλητικών εκδηλώσεων και
προγραμμάτων Μαζικού Αθλητισμού και Εργασιακού Αθλητισµού, σε συνεργασία με τη
Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
Συμπερασματικά, το επίπεδο των κοινωνικών υποδομών και προγραμμάτων που
λειτουργούν στην περιοχή παρέμβασης θεωρείται ότι καλύπτει σε ικανοποιητικό βαθμό τις
ανάγκες της τοπικής κοινωνίας, όπως αυτές διαμορφώνονται σε συνθήκες παρατεταμένης
οικονομικής ύφεσης. Ωστόσο, καθώς το φάσμα των ανθρώπων σε συνθήκες φτωχοποίησης
διαρκώς διευρύνεται απαιτείται περαιτέρω στήριξη τόσο σε υποδομές υγείας και σε
προγράμματα φροντίδας- πρόνοιας, όσο και καλύτερη δικτύωση των φορέων που
προσφέρουν σχετικές υπηρεσίες.
2.2.6.3 Διαρθρωτικές παρεμβάσεις έως σήμερα
Οι διαρθρωτικές παρεμβάσεις αφορούν μεγάλα έργα τόσο σε προϋπολογισμό όσο και σε
προστιθέμενη αξία, τα οποία υλοποιήθηκαν ή σχεδιάζονται στην περιοχή παρέμβασης,
επηρεάζουν και καθορίζουν άμεσα το αναπτυξιακό προφίλ της περιοχής, ενισχύουν την
ανταγωνιστικότητα της τοπικής οικονομίας και εξασφαλίζουν την οικονομική, εδαφική και
κοινωνική συνοχή του τόπου.
Από αυτή την άποψη το σημαντικότερο ίσως έργο διαθρωτικού χαρακτήρα, τόσο από
περιβαλλοντικής όσο και από οικονομικής άποψης, που υλοποιείται στην περιοχή της
δυτικής Κρήτης είναι η «Διαχείριση και Αξιοποίηση Υδατικού Δυναμικού Δ. Κρήτης»,
Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα καινοτόμο σχέδιο που ξεκίνησε να εφαρμόζει το 1979 ο
Ο.Α.ΔΥ.Κ. και συνεχίζει ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε., το οποίο προβλέπει την
ορθολογιστική αξιοποίηση των διαθέσιμων υδατικών πόρων της περιοχής, σε όλες τις
μορφές που διατίθενται από τη φύση (υπόγειοι υδροφορείς, ποτάμια, λίμνες). Το σχέδιο
έχει ως βάση ένα ενιαίο σύστημα κλειστών αγωγών, αντλιοστασίων, δεξαμενών και
δικτύων διανομής που εκτείνονται σχεδόν σε ολόκληρο το Βόρειο Άξονα της Δυτικής
Κρήτης, συλλέγουν το διαθέσιμο νερό των πηγών και των υπόγειων υδροφορέων και των
ταμιευτήρων και διανέμουν το νερό με τελικό στόχο την ισόρροπη και διαρκή κάλυψη των
τοπικών υδρευτικών και αρδευτικών αναγκών. Με το συγκεκριμένο έργο το βόρειο
παραλιακό μέτωπο της Δυτικής Κρήτης έχει αποκτήσει τα τελευταία χρόνια σύγχρονη
υποδομή υδατικών πόρων, η γεωργία έχει μετατραπεί από ξηρική σε αρδευόμενη και
παράλληλα έχει ευνοηθεί σημαντικά η τουριστική και οικιστική ανάπτυξη ολόκληρης της
περιοχής (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Χάρτης 16. Το δίκτυο Διαχείρισης και Αξιοποίησης Υδατικού
Δυναμικού Δυτικής Κρήτης).
Μέχρι σήμερα ο Ο.Α.K. A.E. έχει καλύψει περισσότερα από 207.000 στρέμματα άρδευσης
και στο στάδιο της μελέτης βρίσκονται ακόμα 63.000 στρέμματα. Ο κύριος κεντρικός
κλειστός αγωγός μήκους 103 χλμ. ξεκινά από το δυτικό άκρο της Κρήτης και τερματίζεται

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ
Σελίδα 124 από 138

ανατολικά της πόλης του Ρεθύμνου. Ο αγωγός αυτός τροφοδοτείται με νερό από πηγές
(Μεσκλά, Αγιά, Αποκόρωνα κ.α.), από υπόγειους υδροφορείς και ταμιευτήρες. Ακολούθως,
ο αγωγός τροφοδοτεί με νερό δεξαμενές και αυτές τα δίκτυα διανομής νερού. Συνολικά, ο
ΟΑΚ έχει κατασκευάσει 430 km κύριων και δευτερευόντων αγωγών, ενώ διακινεί ετησίως
περισσότερα από 120 εκ. m3 νερού προς τους μεγάλους δήμους του βόρειου άξονα της
Δυτικής Κρήτης και τους ΤΟΕΒ της περιοχής. Προβλέπεται ότι με την ολοκλήρωση των
έργων θα εξασφαλίζεται η δυνατότητα άρδευσης περισσότερων από 260.000 στρεμμάτων
και η ύδρευση για 200.000 άτομα στο βόρειο άξονα της Δυτικής Κρήτης.
Στο πλαίσιο της γ’ φάσης του έργου που προβλέπει την κατασκευή φραγμάτων και δικτύων
διανομής, ολοκληρώθηκε πρόσφατα από τον ΟΑΚ η κατασκευή του Φράγματος
Βαλσαμιώτη, π/υ 28,5 εκατ. ευρώ, το οποίο τροφοδοτείται από τις πηγές Μεσκλών, με όγκο
νερού ταμιευτήρα στα 6 εκατ. m3 και εκμεταλλεύσιμο όγκο νερού 5.9 εκατ. m3. Το φράγμα
βρίσκεται στην καρδιά του κάμπου των Χανίων, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου
Πλατανιά, στο χωριό Βατόλλακος. Επίσης, στο σχεδιασμό του ΟΑΚ εντάσσεται η κατασκευή
του συστήματος Φραγμάτων ποταμού Ταυρωνίτη και συνοδών έργων τους, μέσω του
οποίου θα υδρεύονται και αρδεύονται οι Δήμου Κισσάμου και Πλατανιά. Το σύστημα
συνολικής χωρητικότητας 25.000.000 m3 και π/υ 60 εκατ. ευρώ περίπου θα αποτελείται
από το φράγμα του Σεμπρενιώτη 7.000.000m3 (Δ.Ε. Βουκολιών, θέση Λαχιανά) και το
φράγμα Ντεριανού-Παπαδιανών χωρητικότητας ταμιευτήρα 18.000.000m3 (Δ.Ε. Πλατανιά,
Τ.Κ. Ντερέ, θέση Παπαδιανά ). Σε αυτή τη χρονική φάση επικαιροποιούνται οι απαραίτητες
μελέτες (π/υ 330.000 ευρώ) για να καταστεί το έργο ώριμο προς δημοπράτηση.117 Στο Δήμο
Πλατανιά σχεδιάζονται, επίσης, η κατασκευή της λιμνοδεξαμενής Μοθιανών, στην
υδρολογική λεκάνη του χειμάρρου Σπηλιανού με χωρητικότητας 394.000 m3, εκτιμώμενου
π/υ 5 εκατ. ευρώ και της λιμνοδεξαμενής Παλαιών Ρουμάτων π/υ 1,6 εκατ. ευρώ. Ωστόσο,
και για τα δυο έργα απαιτείται η ωρίμανση των απαιτούμενων μελετών και η εξασφάλιση
χρηματοδότησης. Επίσης, σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται τα έργα της κατασκευής της
λιμνοδεξαμενής Ομαλού και δικτύου άρδευσης και της λιμνοδεξαμενής Έλους στο Δήμο
Πλατανιά, ενώ σχεδιάζεται μια ακόμα μεγάλη λιμνοδεξαμενή, στον Πλάτανο Κισσάμου,
προκειμένου να εξασφαλιστεί η άρδευση των θερμοκηπιακών καλλιεργειών στα
Φαλάσαρνα. Επίσης, έχουν κατασκευαστεί τα προηγούμενα χρόνια οι λιμνοδεξαμενές
Αγίων Θεοδώρων, Χρυσοσκαλίτισσας και Κουντούρας, εκ των οποίων όμως σήμερα μονάχα
η τελευταία λειτουργεί.
Σε ότι αφορά τα έργα που προγραμματίζονται στους υπόλοιπους τομείς, και τα οποία έχουν
ενταχθεί στο ΕΣΠΑ 2014-2020, ξεχωρίζουν τα έργα: «Σύνδεση κόμβου Μουρνιών του
Β.Ο.Α.Κ. με την πόλη των Χανίων» (δρόμος Μουρνιές-Γογονή) π/υ 8 εκατ. ευρώ,
«Λειτουργία ξενώνα φιλοξενίας Δήμου Χανίων» π/υ 530.000,00, «Ανέγερση 2ου Δημοτικού
Σχολείου Ατσιποπούλου» π/υ 3 εκατ. ευρώ, «Αναβάθμιση Υποδομών Σχολικής Μονάδας
117
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Γυμνασίου – Λυκείου Κολυμβαρίου Δήμου Πλατανιά» π/υ 1,9 εκατ. ευρώ, «Προμήθεια και
εγκατάσταση φυγόκεντρου διαχωριστή αφυδάτωσης ιλύος της ΕΕΛ της ΔΕΥΑΒΑ» π/υ
319.800 ευρώ, «Αποχέτευση Γεωργιούπολης και ευρύτερης περιοχής» π/υ 13 εκατ. ευρώ
και το έργο «Συλλογή, μεταφορά και επεξεργασία λυμάτων ευρύτερης περιοχής Πλακιά»
π/υ 8,2 εκατ. ευρώ (έργο γέφυρα από το ΕΣΠΑ 2007-2013).
Επίσης, στο πλαίσιο υλοποίησης της Περιφερειακής Στρατηγικής Καταπολέμησης της
Φτώχειας και Κοινωνικής Ένταξης προγραμματίζεται η χρηματοδότηση Κέντρων Κοινότητας
στους Δήμους Αποκορώνου, Χανίων, Κισσάμου, Πλατανιά και Ρεθύμνου, δομών ΚΗΦΗ
στους Δήμους Χανίων, Ρεθύμνου και Καντάνου Σελίνου, δομών ημερήσιας φροντίδας ΑΜΕΑ
και δομών Σίτισης και Βασικών Αγαθών και Κοινωνικών Φαρμακείων στους Δήμους Χανίων
και Ρεθύμνου.
Τέλος, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 οι πιο σημαντικές από άποψη προϋπολογισμού
διαρθρωτικές παρεμβάσεις που χρηματοδοτήθηκαν στην περιοχή παρέμβασης
περιλαμβάνουν τα εξής: «Οδικός άξονας Καλουδιανά - Τοπόλια - Μύλοι - Έλος - Βάθη –
Χρυσοσκαλίτισσα» π/υ 14,5 εκατ. ευρώ, «Έργα συλλογής και μεταφοράς λυμάτων Πόλης
Κισσαμου του Δήμου Κισσάμου» π/υ 10.5 εκατ ευρώ, «Βελτίωση Οδικού Άξονα ΦουρνέςΛάκκοι-Ομαλός» π/υ 9 εκατ. ευρώ, «Επέκταση Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων
Χανίων» π/υ 8,6 εκατ. ευρώ, «Εκσυγχρονισμός και επέκταση Συστήματος Διαχείρισης
Αστικών Στερεών Αποβλήτων» π/υ 8 εκατ. ευρω, «Ολοκλήρωση των Κτιριακών
Εγκαταστάσεων του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης» π/υ
7 εκατ. ευρώ, «Ανακατασκευή Κρηπιδότοιχων Επιβατικού Προβλήτα Αδρία, στον Λιμένα
Σούδας» π/υ 5,2 εκατ. ευρώ, «Ολοκλήρωση δικτύων ακαθάρτων Δημοτικής Ενότητας Νέας
Κυδωνίας Δήμου Χανίων» π/υ 4,3 εκατ. ευρώ και «Προστασία και Διατήρηση της
Βιοπικοιλότητας του Εθνικού Δρυμού Δρυμού Σαμαριάς (Λευκών Ορέων) π/υ 4,2 εκατ.
ευρώ. Στην περιοχή παρέμβασης που οριοθετείται εντός της Π.Ε. Ρεθύμνου μεγάλα έργα
που κατασκευάστηκαν με συγχρηματοδότηση του ΕΣΠΑ 2007-2013 είναι η «Βελτίωση
δρόμου Παλέ - Αγκουσελιανά - Κάνεβος (Επαρχιακή Οδός 4)» π/υ 6,9 εκατ. ευρώ και η
«Ανέγερση Γυμνασίου - Λυκείου Ατσιπόπουλου» π/υ 4,8 εκατ. ευρώ.118

2.3 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Από τη διαδικασία της διαβούλευσης και την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης που
προηγήθηκε, προτείνεται μια περιοχή παρέμβασης που πληροί στον μέγιστο βαθμό τα
χαρακτηριστικά περιοχών CLLD/LEADER, όπως αυτά προδιαγράφονται στην υπ. αριθμ.
1435/14.06.2016 Πρόσκληση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την
Υποβολή Προτάσεων για την επιλογή Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία των
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Τοπικών Κοινοτήτων στο πλαίσιο του Μέτρου 19 του ΠΑΑ και της Προτεραιότητας 4 του
ΕΠΑλΘ.
Ειδικότερα, προτείνεται μια γεωγραφική περιοχή που καλύπτει σχεδόν το σύνολο της Π.Ε.
Χανίων (εξαιρουμένου του πολεοδομικού συγκροτήματος Χανίων) και τις Δημοτικές
Ενότητες της Π.Ε. Ρεθύμνου που συνορεύουν με την Π.Ε. Χανίων. Η έκταση της καλύπτει το
31,7% της έκτασης της Περιφέρειας Κρήτης, ενώ ο πληθυσμός της ανέρχεται στο 18,7% του
πληθυσμού της Περιφέρειας Κρήτης. Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί ότι το 74% της περιοχής
χαρακτηρίζεται ως ορεινό και σε αυτό κατοικεί μόλις το 26,6% του συνολικού πληθυσμού
της περιοχής παρέμβασης. Πρόκειται για περιοχή με έντονα αγροτικά χαρακτηριστικά που
τεκμηριώνονται από την ιδιαίτερα χαμηλή πληθυσμιακή πυκνότητα (μόλις 44 κάτοικοι ανά
τ.χλμ.) και το μικρό πληθυσμιακό μέγεθος (κάτω των 2.000 κατ.) της πλειοψηφίας των
οικισμών. Επίσης, στην ενδοχώρα και στο νότιο τμήμα της περιοχής καταγράφεται ένα
χαλαρό οικιστικό δίκτυο, λόγω του έντονου ανάγλυφου, στο οποίο κυριαρχούν
παραδοσιακά οι αγροτικές δραστηριότητες. Αντίθετα, στο βόρειο τμήμα που οι
γεωμορφολογικές συνθήκες θεωρούνται ηπιότερες το οικιστικό δίκτυο γίνεται ιδιαίτερα
πυκνό και κυριαρχούν δραστηριότητες κυρίως του τριτογενή τομέα με έμφαση στο (μαζικό)
τουρισμό, γεγονός που αποτυπώνεται και στα αντίστοιχα στοιχεία απασχόλησης. Εκτός από
το οικονομικό, έντονα χωρικά χαρακτηριστικά παρουσιάζει και το δημογραφικό προφίλ της
προτεινόμενη περιοχής με τις περιοχές του βορρά και ειδικά εκείνες στην περιαστική ζώνη
των Χανίων και του Ρεθύμνου να παρουσιάζουν διαχρονικά θετικές δημογραφικές τάσεις
σε αντίθεση με την ενδοχώρα και τη νότια παράκτια ζώνη που χαρακτηρίζεται από
αρνητικούς δημογραφικούς δείκτες, αποτέλεσμα της εγκατάλειψης και της πληθυσμιακής
συγκέντρωσης σε περιοχές του βόρειου παραλιακού άξονα με ευνοϊκότερες προϋπόθεσης
διαβίωσης και απασχόλησης.
Η οροσειρά των Λευκών Ορέων, η οποία περικλείεται από την περιοχή παρέμβασης,
ορεινή, θαλάσσια, αγροτική και αστική, η οποία ενέχει κοινά περιβαλλοντικά πολιτιστικά
και αναπτυξιακά χαρακτηριστικά και μέσω της μείωσης των περιβαλλοντικών πιέσεων, την
ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής και την επιτάχυνσης της επιχειρηματικής
κινητικότητας δημιουργεί μοναδικές συνθήκες ανάπτυξης και ευημερίας με κυρίαρχο
ζητούμενο την βιώσιμη ανάπτυξη, την στήριξη της επιχειρηματικότητας και την ανάδειξη
της τοπικής ταυτότητας.
Οι κύριες εξαρτήσεις της περιοχής παρέμβασης προέρχονται κυρίως από τα μεγάλα αστικά
κέντρα των Χανίων και του Ρεθύμνου (εκτός προτεινόμενης περιοχής) που συγκεντρώνουν
τις κύριες διοικητικές, οικονομικές και παραγωγικές λειτουργίες και δευτερευόντως από
ημιαστικά (π.χ. Ατσιπόπουλο, Κίσσαμος, Γαλατάς, Μουρνιές, Κουνουπιδιανά, Σούδα,
Γαλατάς, Δαράτσο), αγροτικά (π.χ. Βουκολιές, Βάμος, Ασή Γωνιά, Βρύσες, Επισκοπή,
Κάνδανος, Αρμένοι) και τουριστικά κέντρα-πυρήνες (π.χ. Παλαιόχωρα, Κολυμπάρι,
Γεωργιούπολη, Πλακιάς, Σφακιά). Ταυτόχρονα όμως διαπιστώνεται εξάρτηση του βόρειου,
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τουριστικού άξονα της περιοχής από την ενδοχώρα και τα νότια και δυτικά παράλια με την
έννοια ότι τα τελευταία αποτελούν τροφοδότες αγροτοδιατροφικών προϊόντων αλλά και
πολιτιστικούς και φυσιολατρικούς πόλους (Γαύδος, Σαμαριά και λοιπές περιοχές NATURA,
δίκτυο μονοπατιών Ε4 κλπ) που προσελκύουν τουρισμό ειδικών ενδιαφερόντων αλλά και
άλλους επισκέπτες που επιζητούν διαφοροποιημένες τουριστικές εμπειρίες.
Συνεπώς, προκύπτει διαχρονικά ένα πολυκεντρικό και πολυεπίπεδο μοντέλο ανάπτυξης με
όλες τις κλασικές αδυναμίες των αγροτικών περιοχών (αρνητικές δημογραφικές τάσεις,
ατελές παραγωγικό μοντέλο, διαρθρωτικά προβλήματα κλπ.) που βρίσκεται σε άμεση
συνάρτηση με τα γεωγραφικά και φυσικά χαρακτηριστικά της περιοχής και το οποίο
βασίζεται στην έντονη αλληλεξάρτηση αγροτικού και αστικού χώρου. Αυτή η
αλληλεξάρτηση από τη μια αποτελεί βασικό συστατικό στοιχείο του χωρικού σχεδιασμού
με όρους βιώσιμης ανάπτυξης και από την άλλη τεκμηριώνει την οικονομική και κοινωνική
συνοχή της περιοχής παρέμβασης. Οι όποιες δημογραφικές και οικονομικές ανισότητες
καταγράφονται ανάμεσα στις επιμέρους χωρικές ενότητες (βορράς, ενδοχώρα και νότος)
δεν συνιστούν υστέρηση, αλλά αντίθετα ισχυροποιούν την περιοχή παρέμβασης, καθώς
τεκμηριώνουν την ανάγκη για μια χωρική στρατηγική στη βάση μιας πολυτομεακής και
πολυταμειακής προσέγγισης που απαντά σε διαφορετικές προκλήσεις αξιοποιώντας τα
κατάλληλα επενδυτικά μέσα και εργαλεία στη βάση της λογικής της Ολοκληρωμένης
Χωρικής Ανάπτυξης.
Η αναγκαιότητα για μια πολυταμειακή προσέγγιση τεκμηριώνεται όχι μόνο στη βάση των
χωρικών ανισοτήτων εντός της προτεινόμενης περιοχής παρέμβασης αλλά και της
ανάδειξης επιμέρους χωρικών ζωνών όπου στοιχειοθετείται αλιευτική δραστηριότητα.
Πρόκειται για παράκτιες περιοχές των Δήμων Χανίων, Αποκορώνου, Καντάνου-Σελίνου,
Κισσάμου, Πλατανιά, Σφακίων, Ρεθύμνης, Αγίου Βασιλείου και η νήσος Γαύδος, οι οποίες
βρέχονται από το Κρητικό και Λιβυκό Πέλαγος. Η συνολική έκταση της προτεινόμενης
περιοχής «αλιείας και υδατοκαλλιέργειας» ανέρχεται στα 691 τ.χλμ, ο μόνιμος πληθυσμός
της στους 30.126 κατοίκους, ενώ η πληθυσμιακή πυκνότητα υπολογίζεται μόλις σε 43,6
κατοίκους ανά τ.χλμ. (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πίνακας 1Β. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2014-2020 & Χάρτης ii. Όρια Προτεινόμενης Περιοχής
Παρέμβασης CLLD/LEADER του ΕΠΑλθ). Γενικά, για το Νομό Χανίων η αλιεία θεωρείται
παραδοσιακός οικονομικός κλάδος, ενώ ο αλιευτικός του στόλος είναι ο μεγαλύτερος της
Κρήτης. 119 Ειδικά στις συγκεκριμένες περιοχές καταγράφονται πλήθος αλιευτικών
καταφυγίων και αλιευτικών σκαφών όλων των κατηγοριών, μεταποιητικές μονάδες καθώς
και ιδιαίτερα σημαντική παραγωγή αλιευμάτων που διακινείται μέσω της Ιχθυόσκαλας
Χανίων στη Σούδα, τη μοναδική επίσημη ιχθυόσκαλα της Κρήτης. Στον κόλπο της Σούδας,
επιπλέον, έχει εγκατασταθεί από το ΕΛΚΕΘΕ πιλοτική μονάδα υδατοκαλλιέργειας για

119

Περιφέρειας Κρήτης, Π.Ε. Χανίων, Έκδοση με τίτλο «Επιχειρηματικότητα στον πρωτογενή τομέα και
επιχειρήσεις».
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ερευνητικούς σκοπούς. Ιδιαίτερα ισχυρή είναι και η εξαγωγική δραστηριότητα που
καταγράφεται προς τις χώρες της Ε.Ε. (674.887 κιλά ψάρια και θαλασσινά για το 2015), με
προεξέχουσες την Ιταλία και τη Γαλλία. Τέλος, η εξάρτηση των συγκεκριμένων περιοχών
από την αλιεία στοιχειοθετείται και από το γεγονός ότι η απασχόληση στον κλάδο ‘αλιείας
και υδατοκαλλιέργειας’ ανέρχεται τουλάχιστον στο 0,99% της συνολικής απασχόλησης στις
εν λόγω περιοχές.
Συμπερασματικά, προτείνεται από την Ο.Τ.Δ. μια χωρικά προσδιορισμένη περιοχή σε υποπεριφερειακή κλίμακα που συγκεντρώνει όλες εκείνες τις προϋποθέσεις για να
χαρακτηριστεί «αγροτική περιοχή» και «περιοχή αλιείας και υδατοκαλλιέργειας», με
έμφαση στην κρίσιμη πληθυσμιακή μάζα και στη συνεκτικότητα από γεωγραφική,
οικονομική και κοινωνική άποψη. Επίσης, η προηγούμενη εμπειρία των φορέων της
περιοχής από τοπικά αναπτυξιακά προγράμματα LEADER και ΟΠΑΑΧ, αλλά και τα
αποτελέσματα της ευρείας διαβούλευσης που διεξήγαγε η Ο.Τ.Δ. με την τοπική κοινωνία,
τους παραγωγικούς, κοινωνικούς, συλλογικούς και επιστημονικούς φορείς, όλα μαζί
συνηγορούν στην καταλληλότητα της προτεινόμενης περιοχής για την εφαρμογή μιας
χωρικής στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ, η οποία θα πρέπει να υλοποιηθεί με την κινητοποίηση του
τοπικού δυναμικού και κυρίως με συνέργειες, δικτυώσεις και αλληλεπιδράσεις μεταξύ
τοπικών φορέων και έργων από διαφορετικούς τομείς και κλάδους της τοπικής οικονομίας,
με απώτερο στόχο τη βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη στην προτεινόμενη
περιοχή (Στρατηγική "Ευρώπη 2020"). Βασικός γνώμονας αυτής της προσπάθειας θα πρέπει
να είναι η ανάδειξη όλων εκείνων των ενδογενών χαρακτηριστικών και των εσωτερικών
αντιθέσεων της περιοχής παρέμβασης και η μετατροπή τους από μειονεκτήματα σε
πλεονεκτήματα με όρους καινοτομίας (όχι απαραίτητα τεχνολογικής) και ποιότητας, μέσα
από μια νέα αναπτυξιακή λογική που θα μπορούσε κανείς να αποκαλέσει «εντο-ποιότητα»,
απόλυτα προσαρμοσμένη στις ανάγκες και δυνατότητες τόσο των παράκτιων περιοχών όσο
και της ενδοχώρας.
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κεφ. 3

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
Στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την υποβολή της πρότασης που αφορά στο μέτρο 19 του
ΠΑΑ 2014-2020 και στην προτεραιότητα 4 του ΕΠΑλθ 2014-2020, έγιναν πριν, αλλά και μετά
από την προκήρυξη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων συναντήσεις –
διαβουλεύσεις, τόσο στην έδρα της ΟΤΔ όσο και στις έδρες των Δήμων της περιοχής
παρέμβασης με την συμμετοχή, αιρετών, εκπροσώπων, συλλογικών και κοινωνικών
φορέων, επαγγελματικών οργανώσεων και συλλόγων, καθώς και μεμονωμένων
παραγωγών, κτηνοτρόφων, αλιειών, επαγγελματιών και επιχειρηματιών που
δραστηριοποιούνται στην περιοχή παρέμβασης.
Στις συναντήσεις αυτές τα στελέχη της ΟΤΔ παρουσίασαν με συνοπτικό και ταυτόχρονα
κατανοητό και άκρως επεξηγηματικό τρόπο το πνεύμα και την φιλοσοφία της
ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης, την αναπτυξιακή στρατηγική που διέπει το εταιρικό
σύμφωνο, καθώς και τους στρατηγικούς στόχους που εστιάζουν στην επίτευξη της
απασχόλησης, της κοινωνικής συνοχής και της διατήρησης των πόρων, στο πλαίσιο της
προγραμματικής περιόδου 2014-2020.
Παράλληλα, έγινε λεπτομερής αναφορά στην προσέγγιση Leader και ειδικότερα στο
εργαλείο ΤΑΠΤΟΚ, καθώς και στο αναπτυξιακό όραμα για τον αγροτικό χώρο και την αλιεία
στην παρούσα προγραμματική περίοδο, καθώς και στις περιοχές εφαρμογής Τοπικών
Προγραμμάτων CLLD / Leader του ΠΑΑ όσο και του ΕΠΑλθ.
Από τα στελέχη της ΟΤΔ δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στον πολυτομεακό και πολυταμειακό
χαρακτήρα του σχεδιασμού και στην αλληλεπίδραση που πρέπει να υπάρξει μεταξύ
φορέων και έργων, όλων των τομέων της τοπικής οικονομίας της περιοχής παρέμβασης,
εστιάζοντας στα κύρια χαρακτηριστικά της κάθε περιοχής - μικροζώνης παραθέτοντας
μάλιστα συγκεκριμένα παραδείγματα, εμπειρίες αλλά και καλές πρακτικές, τόσο από την
εφαρμογή του Leader κατά τις προηγούμενες προγραμματικές περιόδους όσο και από τον
τρόπο σχεδιασμού και υλοποίησης άλλων ΟΤΔ της υπόλοιπης χώρας και του εξωτερικού.
Στις συναντήσεις αυτές τονίστηκε επίσης ότι, ένας από τους βασικούς στόχους των
διαδικασιών διαβούλευσης είναι και ο καθορισμός του εταιρικού σχήματος, καθώς και και
η επιλογή της κατάλληλης περιοχής εφαρμογής έτσι ώστε το πρόγραμμα που θα προκύψει
να είναι ρεαλιστικό, αποτελεσματικό και εφικτό στην υλοποίηση του με πολλαπλασιαστικό
χαρακτήρα και όφελος για τους δικαιούχους τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημόσιου
τομέα, αλλά και της τοπικής κοινωνίας και οικονομίας.
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Ειδικότερα, πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω συναντήσεις:
Ημερομηνία
διεξαγωγής

Τόπος διεξαγωγής

Είδος Φορέων που
συμετείχαν

Αριθμός
συμμετεχόντων

Αντικείμενο διαβούλευσης

3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
2016

Γραφεία Ο.Α.Κ.
Α.Ε.

Παγκρήτια Ένωση
Πολιτιστικών
Συλλόγων

5

Συνεργασία με ΠΕΠΣΥ

2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

Γραφεία Ο.Α.Κ.
Α.Ε.

4 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ
ΚΡΗΤΗΣ

11

Περιοχή Παρέμβασης,
εταιρικό σχήμα Συντονισμός
αναπτυξιακών για την
υποβολή σχεδίων CLLD

19

Περιοχή Παρέμβασης,
εταιρικό σχήμα Ε.Δ.Π.
Δράσεις και στρατηγικές
παρεμβάσεις για τα
CLLD/LEADER

28

Περιοχή Παρέμβασης,
εταιρικό σχήμα Δράσεις και
στρατηγικές παρεμβάσεις
για τα CLLD/LEADER

13

Περιοχή Παρέμβασης,
εταιρικό σχήμα Δράσεις και
στρατηγικές παρεμβάσεις
για τα CLLD/LEADER

30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

4 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

Γραφεία Ο.Α.Κ.
Α.Ε.

Δ.Σ. Ο.Α.Κ. Α.Ε.

Γραφεία Ο.Α.Κ. Α.Ε

ΟΤΑ

7 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

Γραφεία Ο.Α.Κ. Α.Ε

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ,
ΔΙΚΤΥΑ
ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

8 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

ΒΡΥΣΕΣ
ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ

ΟΤΑ, ΦΟΡΕΙΣ
ΙΔΙΩΤΕΣ

ΧΩΡΑ ΣΦΑΚΙΩΝ

ΟΤΑ, ΦΟΡΕΙΣ
ΙΔΙΩΤΕΣ

ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ

ΟΤΑ, ΦΟΡΕΙΣ
ΙΔΙΩΤΕΣ

ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ

ΟΤΑ, ΦΟΡΕΙΣ
ΙΔΙΩΤΕΣ

ΚΙΣΣΑΜΟΣ

ΟΤΑ, ΦΟΡΕΙΣ
ΙΔΙΩΤΕΣ

8 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

10

Περιοχή Παρέμβασης,
εταιρικό σχήμα Δράσεις και
στρατηγικές παρεμβάσεις
για τα CLLD/LEADER

12

Περιοχή Παρέμβασης,
εταιρικό σχήμα Δράσεις και
στρατηγικές παρεμβάσεις
για τα CLLD/LEADER

18

Περιοχή Παρέμβασης,
εταιρικό σχήμα Δράσεις και
στρατηγικές παρεμβάσεις
για τα CLLD/LEADER

24

Περιοχή Παρέμβασης,
εταιρικό σχήμα Δράσεις και
στρατηγικές παρεμβάσεις
για τα CLLD/LEADER

15

Περιοχή Παρέμβασης,
εταιρικό σχήμα Δράσεις και
στρατηγικές παρεμβάσεις
για τα CLLD/LEADER
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Ημερομηνία
διεξαγωγής

12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

13 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

Τόπος διεξαγωγής

Είδος Φορέων που
συμετείχαν

Αριθμός
συμμετεχόντων

ΡΕΘΥΜΝΟ

ΟΤΑ, ΦΟΡΕΙΣ
ΙΔΙΩΤΕΣ

Περιοχή Παρέμβασης,
εταιρικό σχήμα Δράσεις και
στρατηγικές παρεμβάσεις
για τα CLLD/LEADER

ΧΑΝΙΑ

ΟΤΑ, ΦΟΡΕΙΣ
ΙΔΙΩΤΕΣ

Περιοχή Παρέμβασης,
εταιρικό σχήμα Δράσεις και
στρατηγικές παρεμβάσεις
για τα CLLD/LEADER

Αντικείμενο διαβούλευσης
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Αναλυτικός πίνακας ανά ενέργεια Διαβούλευσης

Είδος Ενέργειας

Σύσκεψη

Ημερομηνία Διεξαγωγής

8/2/2016

Ομάδα/ες στόχος

Πολιτιστικοί φορείς

Αριθμός Συμμετεχόντων

5

Φορείς που συμμετείχαν

Είδος Φορέων

ΠΕΠΣΥ

Πολιτιστικοί

Συμμετέχοντες

Συμπεράσματα / αποτελέσματα

Πως με συνεργασία και κοινές προσπάθειες θα
αναδειχθεί ο πολιτιστικός πλούτος της περιοχής
παρέμβασης

Είδος Ενέργειας

Σύσκεψη

Ημερομηνία Διεξαγωγής

2-6-2016

Ομάδα/ες στόχος

Αναπτυξιακές εταιρείες

Αριθμός Συμμετεχόντων

11

Φορείς που συμμετείχαν

Είδος Φορέων

Συμμετέχοντες

Αναπτυξιακές εταιρείες Κρήτης

Αναπτυξιακές εταιρείες

4

Συμπεράσματα / αποτελέσματα

Περιοχή Παρέμβασης, εταιρικό σχήμα
Συντονισμός αναπτυξιακών για την υποβολή
σχεδίων CLLD

Είδος Ενέργειας

Σύσκεψη

Ημερομηνία Διεξαγωγής

30-6-2016

Ομάδα/ες στόχος

Δ.Σ. Ο.Α.Κ. Α.Ε.

Αριθμός Συμμετεχόντων

19

Φορείς που συμμετείχαν

Είδος Φορέων

Δημόσιο, ΟΤΑ, Αγροτικοί
Συνεταιρισμοί

Δημόσιο, ΟΤΑ, Αγροτικοί
Συνεταιρισμοί

Συμπεράσματα / αποτελέσματα

Συμμετέχοντες

Περιοχή Παρέμβασης, εταιρικό σχήμα Ε.Δ.Π.
Δράσεις και στρατηγικές παρεμβάσεις για τα
CLLD/LEADER
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Είδος Ενέργειας

Σύσκεψη

Ημερομηνία Διεξαγωγής

4-7-2016

Ομάδα/ες στόχος

ΟΤΑ

Αριθμός Συμμετεχόντων

28

Φορείς που συμμετείχαν

Είδος Φορέων

Συμμετέχοντες

9

ΟΤΑ

28

Συμπεράσματα / αποτελέσματα

Περιοχή Παρέμβασης, εταιρικό σχήμα Δράσεις
και στρατηγικές παρεμβάσεις για τα
CLLD/LEADER

Είδος Ενέργειας

Σύσκεψη

Ημερομηνία Διεξαγωγής

7-7-2016

Ομάδα/ες στόχος

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ , ΔΙΚΤΥΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

Αριθμός Συμμετεχόντων

13

Φορείς που συμμετείχαν

Είδος Φορέων

Συμμετέχοντες

5

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ , ΔΙΚΤΥΑ
ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

13

Συμπεράσματα / αποτελέσματα

Περιοχή Παρέμβασης, εταιρικό σχήμα Δράσεις
και στρατηγικές παρεμβάσεις για τα
CLLD/LEADER

Είδος Ενέργειας

Ημερίδα

Ημερομηνία Διεξαγωγής

8-7-2016 , 10:00 π.μ.

Ομάδα/ες στόχος

ΟΤΑ, ΦΟΡΕΙΣ ΙΔΙΩΤΕΣ

Αριθμός Συμμετεχόντων

10

Φορείς που συμμετείχαν

Είδος Φορέων

Συμμετέχοντες

2

ΟΤΑ, ΦΟΡΕΙΣ ΙΔΙΩΤΕΣ

8

Συμπεράσματα / αποτελέσματα

Περιοχή Παρέμβασης, εταιρικό σχήμα Δράσεις
και στρατηγικές παρεμβάσεις για τα
CLLD/LEADER
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Είδος Ενέργειας

Ημερίδα

Ημερομηνία Διεξαγωγής

8-7-2016 01:00μ.μ.

Ομάδα/ες στόχος

ΟΤΑ, ΦΟΡΕΙΣ ΙΔΙΩΤΕΣ

Αριθμός Συμμετεχόντων

12

Φορείς που συμμετείχαν

Είδος Φορέων

Συμμετέχοντες

4

ΟΤΑ, ΦΟΡΕΙΣ ΙΔΙΩΤΕΣ

8

Συμπεράσματα / αποτελέσματα

Περιοχή Παρέμβασης, εταιρικό σχήμα Δράσεις
και στρατηγικές παρεμβάσεις για τα
CLLD/LEADER

Είδος Ενέργειας

Ημερίδα

Ημερομηνία Διεξαγωγής

11-7-2016 10:00π.μ.

Ομάδα/ες στόχος

ΟΤΑ, ΦΟΡΕΙΣ ΙΔΙΩΤΕΣ

Αριθμός Συμμετεχόντων

18

Φορείς που συμμετείχαν

Είδος Φορέων

Συμμετέχοντες

7

ΟΤΑ, ΦΟΡΕΙΣ ΙΔΙΩΤΕΣ

9

Συμπεράσματα / αποτελέσματα

Περιοχή Παρέμβασης, εταιρικό σχήμα Δράσεις
και στρατηγικές παρεμβάσεις για τα
CLLD/LEADER

Είδος Ενέργειας

Ημερίδα

Ημερομηνία Διεξαγωγής

11-7-2016 6:30 μ.μ.

Ομάδα/ες στόχος

ΟΤΑ, ΦΟΡΕΙΣ ΙΔΙΩΤΕΣ

Αριθμός Συμμετεχόντων

24

Φορείς που συμμετείχαν

Είδος Φορέων

Συμμετέχοντες

3

ΟΤΑ, ΦΟΡΕΙΣ ΙΔΙΩΤΕΣ

21

Συμπεράσματα / αποτελέσματα

Περιοχή Παρέμβασης, εταιρικό σχήμα Δράσεις
και στρατηγικές παρεμβάσεις για τα
CLLD/LEADER
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Είδος Ενέργειας

Ημερίδα

Ημερομηνία Διεξαγωγής

11-7-2016 7:30 μ.μ.

Ομάδα/ες στόχος

ΟΤΑ, ΦΟΡΕΙΣ ΙΔΙΩΤΕΣ

Αριθμός Συμμετεχόντων

15

Φορείς που συμμετείχαν

Είδος Φορέων

Συμμετέχοντες

1

ΟΤΑ, ΦΟΡΕΙΣ ΙΔΙΩΤΕΣ

14

Συμπεράσματα / αποτελέσματα

Περιοχή Παρέμβασης, εταιρικό σχήμα Δράσεις
και στρατηγικές παρεμβάσεις για τα
CLLD/LEADER

Είδος Ενέργειας

Ημερίδα

Ημερομηνία Διεξαγωγής

12-7-2016.

Ομάδα/ες στόχος

ΟΤΑ, ΦΟΡΕΙΣ ΙΔΙΩΤΕΣ

Αριθμός Συμμετεχόντων

17

Φορείς που συμμετείχαν

Είδος Φορέων

Συμμετέχοντες

3

ΟΤΑ, ΦΟΡΕΙΣ ΙΔΙΩΤΕΣ

14

Συμπεράσματα / αποτελέσματα

Περιοχή Παρέμβασης, εταιρικό σχήμα Δράσεις
και στρατηγικές παρεμβάσεις για τα
CLLD/LEADER

Είδος Ενέργειας

Ημερίδα

Ημερομηνία Διεξαγωγής

13-7-2016

Ομάδα/ες στόχος

ΟΤΑ, ΦΟΡΕΙΣ ΙΔΙΩΤΕΣ

Αριθμός Συμμετεχόντων

24

Φορείς που συμμετείχαν

Είδος Φορέων

Συμμετέχοντες

8

ΟΤΑ, ΦΟΡΕΙΣ ΙΔΙΩΤΕΣ

14

Συμπεράσματα / αποτελέσματα

Περιοχή Παρέμβασης, εταιρικό σχήμα Δράσεις
και στρατηγικές παρεμβάσεις για τα
CLLD/LEADER

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ
Σελίδα 136 από 138

3.2 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
Ημερομηνία
διεξαγωγής

Τόπος διεξαγωγής

Είδος Φορέων που
συμετείχαν

Αριθμός
συμμετεχόντων

Αντικείμενο διαβούλευσης

Μεγάλο Αρσενάλι

Παγκρήτια Ένωση
Πολιτιστικών
Συλλόγων

Γενική
Συνέλευση
ΠΕΠΣΥ

Ενημέρωση πολιτιστικών
Συλλόγων Κρήτης για το
CLLD/LEADER

4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

Γραφεία Ο.Α.Κ.
Α.Ε.

Εκπρόσωπος
VAMOS
TRADITIONAL
VILLAGE &
HASOMERI

1

Ενημέρωση για τις ανάγκες
δράσεων των επιχειρήσεων

5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

Γραφεία Ο.Α.Κ.
Α.Ε.

Εκπρόσωπος
Ιδρύματος
Κρητικών Σπουδών

1

Ενημέρωση για τον
προγραμματισμό του
ιδρύματος

19

Περιοχή Παρέμβασης,
εταιρικό σχήμα Ε.Δ.Π.
Δράσεις και στρατηγικές
παρεμβάσεις για τα
CLLD/LEADER

28

Περιοχή Παρέμβασης,
εταιρικό σχήμα Δράσεις και
στρατηγικές παρεμβάσεις
για τα CLLD/LEADER

13

Περιοχή Παρέμβασης,
εταιρικό σχήμα Δράσεις και
στρατηγικές παρεμβάσεις
για τα CLLD/LEADER

27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

4 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

Γραφεία Ο.Α.Κ.
Α.Ε.

Δ.Σ. Ο.Α.Κ. Α.Ε.

Γραφεία Ο.Α.Κ. Α.Ε

ΟΤΑ

7 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

Γραφεία Ο.Α.Κ. Α.Ε

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ,
ΔΙΚΤΥΑ
ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

8 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

ΒΡΥΣΕΣ
ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ

ΟΤΑ, ΦΟΡΕΙΣ
ΙΔΙΩΤΕΣ

ΧΩΡΑ ΣΦΑΚΙΩΝ

ΟΤΑ, ΦΟΡΕΙΣ
ΙΔΙΩΤΕΣ

ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ

ΟΤΑ, ΦΟΡΕΙΣ
ΙΔΙΩΤΕΣ

ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ

ΟΤΑ, ΦΟΡΕΙΣ
ΙΔΙΩΤΕΣ

8 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

10

Περιοχή Παρέμβασης,
εταιρικό σχήμα Δράσεις και
στρατηγικές παρεμβάσεις
για τα CLLD/LEADER

12

Περιοχή Παρέμβασης,
εταιρικό σχήμα Δράσεις και
στρατηγικές παρεμβάσεις
για τα CLLD/LEADER

18

Περιοχή Παρέμβασης,
εταιρικό σχήμα Δράσεις και
στρατηγικές παρεμβάσεις
για τα CLLD/LEADER

24

Περιοχή Παρέμβασης,
εταιρικό σχήμα Δράσεις και
στρατηγικές παρεμβάσεις
για τα CLLD/LEADER
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Ημερομηνία
διεξαγωγής

Τόπος διεξαγωγής

Είδος Φορέων που
συμετείχαν

ΚΙΣΣΑΜΟΣ

ΟΤΑ, ΦΟΡΕΙΣ
ΙΔΙΩΤΕΣ

ΡΕΘΥΜΝΟ

ΟΤΑ, ΦΟΡΕΙΣ
ΙΔΙΩΤΕΣ

ΧΑΝΙΑ

ΟΤΑ, ΦΟΡΕΙΣ
ΙΔΙΩΤΕΣ

11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

13 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

Αριθμός
συμμετεχόντων

Αντικείμενο διαβούλευσης

15

Περιοχή Παρέμβασης,
εταιρικό σχήμα Δράσεις και
στρατηγικές παρεμβάσεις
για τα CLLD/LEADER

17

Περιοχή Παρέμβασης,
εταιρικό σχήμα Δράσεις και
στρατηγικές παρεμβάσεις
για τα CLLD/LEADER

30

Περιοχή Παρέμβασης,
εταιρικό σχήμα Δράσεις και
στρατηγικές παρεμβάσεις
για τα CLLD/LEADER

3.3 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ
Ημερομηνία
διεξαγωγής

Τόπος
διεξαγωγής

Είδος Φορέων που
συμμετείχαν

Αντικείμενο Επιμόρφωσης

4/3/2016

ΑΘΗΝΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

CLLD/LEADER

1/4/2016

ΑΡΧΑΝΕΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΕΠ 2014-2020

16/5/2016 -17/5/2016

ΑΘΗΝΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

CLLD/LEADER

3.4 ΛΟΙΠΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΜΜΕ
ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ

:

3

ΚΑΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΑ ΜΜΕ

:

8

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΝΤΥΠΑ ΜΜΕ

:

7
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