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Δπραξηζηίεο  

Ζ παξνχζα εξγαζία απνηειεί ην απνηέιεζκα ηεο πξνζπάζεηαο εθαξκνγήο φζσλ δηδάρζεθα  θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ  Γηαπαλεπηζηεκηαθνχ – Γηαηκεκαηηθνχ Μεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ κε 

ηίηιν: «ΣΟΠΗΚΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ».  

Δπραξηζηψ ζεξκά ηνλ θαζεγεηή κνπ, θν. Κφηην Άγγειν, γηα ηελ επθαηξία πνπ κνπ έδσζε λα 

κειεηήζσ εηο βάζνο έλα εμαηξεηηθά ελδηαθέξνλ αληηθείκελν, φπσο είλαη ε Αλάπηπμε κηαο 

Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο, ηφζν ζρεηηθφ κε ηελ εηδηθφηεηα κνπ αιιά θαη ηφζν δηαθνξεηηθφ απφ ηηο 

κέρξη ηψξα ζπνπδέο κνπ. 

Δπίζεο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ επηηξνπή επίβιεςεο θαη ππνζηήξημήο κνπ, ηνλ θαζεγεηή θν 

θιηα Παληειή,  ηνλ ιέθηνξα θν Γαιαλφ Γηψξγν θαη ηνλ ππ. Γηδάθηνξα θν Κνπηνπιάθε Μαλψιε 

γηα ηελ πνιχηηκε βνήζεηα , ζπλεξγαζία θαη ππνζηήξημή ηνπο, ζηελ πξνζπάζεηα κνπ απηή.  

Οθείισ επίζεο, πνιιέο επραξηζηίεο ζηνπο ζπκθνηηεηέο - θαη θίινπο - πνπ ζπλεξγάζηεθαλ έκκεζα 

γηα ηελ εθπφλεζε απηήο ηεο εξγαζίαο, κε ηελ δηαζεζηκφηεηα ηνπο θαη ηελ παξνρή πνιχηηκσλ 

πιεξνθνξηψλ. 

Σέινο, επραξηζηψ ηελ νηθνγέλεηα κνπ πνπ ζηεξίδεη θάζε κνπ πξνζπάζεηα. 

  



Δλαιιαθηηθά ζελάξηα αλάπηπμεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Υαλίσλ 

εκαληηθνί όξνη: [ελαιιαθηηθά ζελάξηα, Υαληά, αλάπηπμε, αλάιπζε, δπλαηφηεηεο] 

Πεξίιεςε 

 

Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία εθπνλήζεθε ζην πιαίζην ηνπ  Γηαπαλεπηζηεκηαθνχ – 

Γηαηκεκαηηθνχ Μεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ κε ηίηιν: «ΣΟΠΗΚΖ ΚΑΗ 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ» κε ζθνπφ λα ζπλεηζθέξεη ζηελ Αλάπηπμε 

ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Υαλίσλ. 

ηφρνο ηεο εξγαζίαο είλαη ε δηαηχπσζε ελαιιαθηηθψλ ζελαξίσλ Αλάπηπμεο γηα ηελ πεξηνρή 

Υαλίσλ, ηα νπνία εληνπίδνπλ ηηο δπλαηφηεηεο, ηα πξνβιήκαηα, ηνπο πεξηνξηζκνχο θαη ηηο πξννπηηθέο 

ηεο πθηζηάκελεο θπζηθήο θαη θνηλσληθννηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηνπ ηφπνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

αξρηθά γίλεηαη ε θαηαγξαθή θαη ε αλάιπζε φισλ ησλ ππαξρφλησλ παξακέηξσλ θαη ζηε ζπλέρεηα 

δηαηππψλνληαη κέηξα θαη δξάζεηο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ελαιιαθηηθψλ ζελαξίσλ. 

Αθνινπζεί ε δηαηχπσζε ηξηψλ ελαιιαθηηθψλ ζελαξίσλ, ηα νπνία επηδηψθνπλ ηελ Αλάπηπμε ηεο 

πεξηνρήο κειέηεο. Κάζε έλα απφ απηά αμηνινγείηαη βάζεη ηεο επηηεπμηκφηεηάο ηνπ, ηνπ ρξφλνπ 

εθαξκνγήο ηνπ, ηνπ θφζηνπο ή ησλ δπλαηνηήησλ ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ, ηεο θνηλσληθήο απνδνρήο 

ηνπ, ηεο ζπρλφηεηαο αλαηξνθνδφηεζεο θαη ηεο αξκνλίαο ηνπ κε ηελ πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα ηνπ 

ηφπνπ. ηε ζπλέρεηα, κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο ησλ ζεηηθψλ θαη αξλεηηθψλ πηπρψλ θάζε 

ελαιιαθηηθήο πξφηαζεο, επηιέγεηαη ε εθαξκνγή εθείλνπ πνπ εκθαλίδεη ηα πεξηζζφηεξα ζεηηθά 

ζηνηρεία. Ζ επαλεμέηαζε θαη νη ζπλερείο έιεγρνη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα θξίλεηαη απαξαίηεηε 

γηα ηελ αλαηξνθνδφηεζε θαη αλάδξαζε ηνπ επηιεγκέλνπ αλαπηπμηαθνχ ζελαξίνπ. 



Alternative development scenarios Regional Unity of Chania 
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Abstract 

 

This thesis was developed within the Inter-University - Postgraduate Studies Program entitled 

"LOCAL AND REGIONAL DEVELOPMENT AND GOVERNMENT" in order to contribute to 

the development of the Regional Unity of Chania. 

The aim of work objective is the formulation of alternative development scenarios for the Chania 

region, which identify potential,  problems, constraints and prospects of existing physical and socio-

economic situation of the country. More specifically, initially made the recording and analysis of all 

existing parameters and then set out measures and actions to achieve the alternative scenarios. 

Followed by the formulation of three alternative scenarios that seek the development of the study 

area. Each of these is assessed on the basis of the feasibility of the implementation time, cost or 

financing opportunities, social acceptance, the feedback frequency and harmony with the cultural 

identity of the place. Then, through the assessment of the positive and negative aspects of each 

alternative proposal, selected application that which shows most positive elements. The review and 

continuous checks at regular intervals is essential for feedback and feedback of the selected 

development scenario.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1  

Δηζαγσγή 

ηφρνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε Αλάπηπμε ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Υαλίσλ κέζσ 

ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ νη νπνίεο νξίδνπλ ηνπο πεξηνξηζκνχο, εληνπίδνπλ ηα πξνβιήκαηα, 

αλαδεηθλχνπλ ηηο δπλαηφηεηεο θαη εθηηκνχλ ηηο πξννπηηθέο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ηφπνπ κε βάζε ηε 

θπζηθή θαη θνηλσληθννηθνλνκηθή πξαγκαηηθφηεηαο ηεο πεξηνρήο. 

Ζ Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Υαλίσλ απνηειεί ηφπν κνλαδηθήο νκνξθηάο κε πινχζην θπζηθφ θαη 

πνιηηηζκηθφ απφζεκα, ε νηθνλνκία ηνπ νπνίνπ παξαδνζηαθά βαζηδφηαλ ζηε γεσξγία, ηελ 

θηελνηξνθία θαη ηε κεηαπνίεζε ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ. Παξάγνληαο εμαηξεηηθήο πνηφηεηαο 

πξντφληα ράξηο ζηελ εχθνξε γε ηνπο, ηα Υαληά, φπσο θαη ε Κξήηε γεληθφηεξα, ήθκαζαλ ήδε απφ ηα 

πξντζηνξηθά ρξφληα, απνηειψληαο έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα θέληξα ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ. 

Χζηφζν, ην «αλαπηπμηαθφ» κνληέιν πνπ εθαξκφδεηαη ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, έρεη νδεγήζεη ζε 

ζεκαληηθή αιινίσζε ηνπ ραξαθηήξα ηεο πεξηνρήο. Σν γξήγνξν θαη εχθνιν θέξδνο πνπ πξνζθέξεη ε 

ελαζρφιεζε κε ηνλ ηνπξηζκφ, ελ αληηζέζεη πξνο ηε ζθιεξή θχζε ηνπ αγξνηηθνχ επαγγέικαηνο, είρε 

σο απνηέιεζκα ηελ ζηξνθή ησλ θαηνίθσλ πξνο ηνλ ηξηηνγελή ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο θαη ηνλ 

ππνβηβαζκφ ησλ παξαδνζηαθψλ νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ.  

ηαδηαθά δηακνξθψζεθε έλα κνληέιν καδηθνχ ηνπξηζκνχ ζηελ πεξηνρή, θαη ηδηαίηεξα ζηηο βφξεηεο 

αθηέο ηεο, βαζηζκέλν ζην δίπνιν «ήιηνο – ζάιαζζα» θαη ζε κεγάιν βαζκφ εμαξηψκελν απφ ηνπο 

tour operators ηνπ εμσηεξηθνχ. Ζ ηνπξηζηηθή κνλνθαιιηέξγεηα επέθεξε ππνβάζκηζε ηνπ θπζηθνχ 

πεξηβάιινληνο, ελψ επζχλεηαη θαη γηα ηελ αιινίσζε ηεο πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο ηνπ ηφπνπ, φπσο 

απηή εξκελεχεηαη κέζα απφ ηηο αιιαγέο ζηνλ ηξφπν δσήο ησλ θαηνίθσλ.  

Ζ θαηάζηαζε επηδεηλψλεηαη ιφγσ ηεο απνπζίαο θηεκαηνινγίνπ, γεγνλφο πνπ νδεγεί ζε ζπγθξνχζεηο 

ρξήζεσλ γεο αλάκεζα ζηνλ ηνπξηζκφ θαη ηηο παξαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Σέινο, ε αλάπηπμε ηνπ 

πξσηνγελνχο θαη ηνπ δεπηεξνγελνχο ηνκέα πιήηηεηαη θαη απφ ηελ αλεπάξθεηα ησλ ππνδνκψλ, φπσο 

ην νδηθφ δίθηπν. 

 

 

 



θνπφο ηεο παξνχζαο κειέηεο είλαη ε αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ ηεο πεξηνρήο γηα ηε 

δηακφξθσζε ησλ πξνυπνζέζεσλ εθείλσλ πνπ ζα αλαζηξέςνπλ ηελ θαηάζηαζε, φπσο απηή 

πεξηγξάθεθε παξαπάλσ θαη ε νπνία ηείλεη λα ιάβεη κφληκν ραξαθηήξα. Με ηνλ ηξφπν απηφ, 

επηδηψθεηαη ε κεηάβαζε ζε κηα θαιχηεξε ηζνξξνπία, κε ζεβαζκφ θαη ζε αξκνλία κε ηε θχζε θαη κε 

ηελ ηαπηφρξνλε δηαηήξεζε ηνπ ραξαθηήξα ηνπ ηφπνπ θαη εη δπλαηφλ ηελ αλαζηξνθή ησλ φπνησλ 

αιινηψζεσλ έρνπλ επηθέξεη ζε απηφλ ηα αθνινπζνχκελα «αλαπηπμηαθά» πξφηππα. Σν κέζν γηα ηε 

κεηάβαζε απηή είλαη ε δηαηχπσζε ελαιιαθηηθψλ ζελαξίσλ, γηα λα πξνηείλνπλ ιχζεηο ζηα 

πξνβιήκαηα ηεο πεξηνρήο κέζα απφ ζπιινγηθέο ή αηνκηθέο δξάζεηο, θαη αζθαιψο ε εθαξκνγή ηνπ 

βέιηηζηνπ εμ απηψλ. 

  



ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 

Καηαγξαθή ηεο πθηζηάκελεο θπζηθήο θαη θνηλσληθννηθνλνκηθήο 

πξαγκαηηθόηεηαο 

2.1 Γεληθά ηνηρεία  

 

Ζ Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα (Π.Δ.) Υαλίσλ είλαη κηα πεξηνρή πνπ έρεη βαζεηά ηηο ξίδεο ηεο ζηελ 

ηζηνξία θαη έρεη παίμεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ αλάπηπμε νιφθιεξεο ηεο Διιάδαο. Βξίζθεηαη ζην 

δπηηθφ άθξν ηεο λήζνπ Κξήηεο, δηνηθεηηθά αλήθεη ζηελ Πεξηθέξεηα Κξήηεο θαη έρεη πξσηεχνπζα 

ηελ νκψλπκε πφιε ησλ Υαλίσλ. Ζ ζπλνιηθή έθηαζε ηεο είλαη 2.376 η.ρικ. θαη, ζχκθσλα κε ηελ 

απνγξαθή πιεζπζκνχ ηεο ΔΛ.ΣΑΣ. ηνπ 2011, δηαζέηεη 156.585 θαηνίθνπο. 

ήκεξα, ν λνκφο Υαλίσλ, κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ λφκνπ Καιιηθξάηε, πεξηιακβάλεη ηνπο εμήο επηά 

δήκνπο (Δηθόλα 2.1): Γήκνο Υαλίσλ κε έδξα ηελ νκψλπκε πφιε ησλ Υαλίσλ, Γήκνο Απνθνξψλνπ 

κε έδξα ηηο Βξχζεο, Γήκνο Γαχδνπ κε έδξα ηελ Γαχδν, Γήκνο Καληάλνπ – ειίλνπ κε έδξα ηελ 

Παιαηφρσξα, Γήκνο Κηζζάκνπ κε έδξα ηνλ Κίζζακν, Γήκνο Πιαηαληά κε έδξα ηνλ Πιαηαληά, θαη 

Γήκνο θαθίσλ κε έδξα ηελ Υψξα θαθίσλ (ΔΛ.ΣΑΣ, 2011). 

Δηθόλα 2.1 

 Γήκνη Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Υαλίσλ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Πεγή: http://www.haniorama.gr/chania/chania-info.html 
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2.2 Ιζηνξηθή Αλαδξνκή 

Σα πξψηα ίρλε αλζξψπηλεο παξνπζίαο ζηε πεξηνρή ησλ Υαλίσλ εληνπίδνληαη απφ ηελ πεξίνδν ηεο 

λενιηζηθήο επνρήο, (3ε - 2ε ρηιηεηία π.Υ.). θπξίσο ζε ζπήιαηα, αιιά θαη ζηελ πφιε ησλ Υαλίσλ θαη 

ηνπ Νεξνθνχξνπ (Γήκνο Υαλίσλ, 2016). 

Ζ πφιε ησλ Υαλίσλ είλαη ρηηζκέλε πάλσ ζηα εξείπηα ηεο Κπδσλίαο, κηαο αμηφινγεο αξραίαο πφιεο, 

ηελ νπνία νη αξραίνη ζπγγξαθείο ζεσξνχζαλ "κεηέξα ησλ άιισλ θξεηηθψλ πφιεσλ". Ζ Κπδσλία 

ρηίζηεθε θαηά ηνπο πξντζηνξηθνχο ρξφλνπο απφ ηνλ Κχδσλα, θαη αλαθέξεηαη απφ ηνλ κεξν σο κηα 

απφ ηηο ζπνπδαηφηεξεο πφιεηο ηεο Κξήηεο, ελψ νη Κχδσλεο ζεσξνχληαη σο πξνειιεληθφ θχιν. Ζ 

γεηηλίαζε κε ηε ζάιαζζα, αιιά θαη ν πινχζηνο ραληψηηθνο θάκπνο, έπαημαλ ζεκαληηθφ ξφιν γηα ηελ 

εγθαζίδξπζε ηνπ νηθηζκνχ, ν νπνίνο ζχληνκα εμειίρζεθε ζε κία ηζρπξή πνιηηηθά, ζηξαηησηηθά θαη 

νηθνλνκηθά πφιε. Σν ηνπσλχκην ηεο πφιεο Υαληά, πξνέξρεηαη πηζαλφλ απφ παξαθζνξά ηνπ 

νλφκαηνο Υζνλία, πνπ ήηαλ έλα απφ ηα αξραία νλφκαηα ηεο Κξήηεο ή απφ ην Αξαβηθφ Υάλη ή ηέινο 

απφ ηελ αιραλία θψκε, πξνάζηην ή ζπλνηθία ηεο Κπδσλίαο (Γήκνο Υαλίσλ, 2016). 

εκαληηθή επίδξαζε ζηελ νηθηζηηθή αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο έπαημε θαη ε κηλσηθή παξνπζία (2800 - 

1200 π.Υ.), ε νπνία βξίζθεηαη δηάρπηε ζε πνιιά νηθηζηηθά θαη ηαθηθά επξήκαηα, φπσο νη 

πζηεξνµηλσηθνί ηάθνη ζην Μάιεµε, ζηε Φπιαθή θαη ζην ηχιν (ChaniaCrete, 2016). Ζ αλάπηπμε 

ηεο πεξηνρήο δηαθφπεθε απφηνκα κε ηηο αξαβηθέο επηδξνκέο θαη ηηο αιιεπάιιειεο ζενκελίεο, νη 

νπνίεο απέβεζαλ θαηαζηξνθηθέο γηα ην λεζί, δηαηαξάζζνληαο ηελ θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή δσή 

ησλ θαηνίθσλ. Ηδηαίηεξν πιήγκα δέρηεθε κε ηελ θαηάιεςή ηεο απφ ηνπο αξαθελνχο ην 824 κ.Υ. 

(Γήκνο Υαλίσλ, 2016). 

Σν 961 κ.Υ. αξρίδεη κηα λέα πεξίνδνο αλάθακςεο γηα ηελ πεξηνρή ησλ Υαλίσλ κε δηάξθεηα 250 

εηψλ, φηαλ αλαθηάηαη απφ ην Νηθεθφξν Φσθά. Καηαβάιινληαη έληνλεο πξνζπάζεηεο λα κεησζνχλ νη 

ζπλέπεηεο ηεο Αξαβνθξαηίαο ζηνλ πνιηηηθφ, θνηλσληθφ θαη ζξεζθεπηηθφ ηνκέα (Γήκνο Υαλίσλ, 

2014). Με ηελ Γ΄ ηαπξνθνξία θαη ηελ πηψζε ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο ην 1204, ε Κξήηε πεξλά 

ζηα ρέξηα ησλ Δλεηψλ, νη νπνίνη εδξαίσζαλ ηελ εμνπζία ηνπο ζηε δπηηθή Κξήηε. Δπηζθεπάζηεθε ην 

ηείρνο ηνπ Καζηειίνπ θαη νξγαλψζεθε πνιενδνκηθά ε πφιε κε ελεηηθά πξφηππα αξρηηεθηνληθήο,  

(ExploreCrete, 2016). 

Σν 1669, ε Κξήηε θαηαιακβάλεηαη απφ ηνπο Σνχξθνπο νη νπνίνη ζηελ πξνζπάζεηα ηνπο λα 

πξνζεηαηξηζηνχλ ην ληφπην πιεζπζκφ, απνθαζηζηνχλ ηελ εθθιεζηαζηηθή ηάμε, κεηαηξέπνπλ ηηο 

θαζνιηθέο εθθιεζίεο ζε ηδακηά, θαηαζθεπάδνπλ δεκφζηεο θξήλεο θαη θηίξηα (ζηξαηψλεο, 

λνζνθνκεία θαη άιιεο ζηξαηησηηθέο εγθαηαζηάζεηο), ελψ ζπκπιεξψλεηαη θαη ε νρχξσζε ηνπ 

θξνπξίνπ. 



Σν 1770 έγηλε ε πξψηε απφπεηξα επαλάζηαζεο απφ ηνλ θαθηαλφ Γαζθαινγηάλλε – Βιάρν, ν 

νπνίνο φκσο βξήθε καξηπξηθφ ζάλαην απφ ηνπο Σνχξθνπο. Σν φλνκα ηνπ πήξε αξγφηεξα ν 

αεξνιηκέλαο Υαλίσλ (ChaniaCrete, 2016). Με ηελ ειιεληθή επαλάζηαζε ηνπ 1821 ππήξμε κεγάιε 

αλαηαξαρή θαη ζηα Υαληά, κε πνιπάξηζκεο ζθαγέο ηνπ ρξηζηηαληθνχ πιεζπζκνχ, (ExploreCrete, 

2014). Σν 1898 ηε δηνίθεζε ηεο λενζχζηαηεο Απηφλνκεο Κξεηηθήο Πνιηηείαο ηελ αλαιακβάλεη ν 

Πξίγθηπαο Γεψξγηνο ηεο Διιάδαο. Με ηελ ίδξπζε ηεο "Κξεηηθήο Πνιηηείαο", ηα Υαληά γλσξίδνπλ 

ηε κεγαιχηεξε αθκή ζηελ ηζηνξία ηνπο, σο πξσηεχνπζα ηεο Κξήηεο.  Σα Υαληά ζηηο αξρέο ηνπ 20νχ 

αηψλα, ζχκθσλα κε ηελ απνγξαθή ηνπ 1900, έρνπλ πεξίπνπ 21.000 θαηνίθνπο. Ζ πφιε έρεη ζηελνχο 

δξφκνπο, κηθξέο πιαηείεο θαη θηίξηα κε ζηνηρεία ελεηηθά, ηνπξθηθά θαη ειιεληθά – κηα πνιπεζληθή 

πφιε, κε γλήζην Κξεηηθφ ραξαθηήξα. ηγά-ζηγά αξρίδεη θαη ε αλάπηπμή ηεο έμσ απφ ηα ηείρε. Σν 

1913 νη Σνχξθνη εγθαηαιείπνπλ νξηζηηθά ην λεζί θαη ηελ 1
ε
 Γεθεκβξίνπ 1913 πξαγκαηνπνηείηαη ε 

Έλσζε κε ηελ Διιάδα. 

2.3 Φπζηθά Γηαζέζηκα 

2.3.1 Γεσκνξθνινγία 

Ζ Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Υαλίσλ αλαηνιηθά ζπλνξεχεη κε ην Ρέζπκλν, ελψ απφ ηηο ππφινηπεο ηξεηο 

πιεπξέο ηνπ βξέρεηαη απφ ζάιαζζα, δπηηθά απφ ηε Μεζφγεην, βφξεηα απφ ην Κξεηηθφ Πέιαγνο θαη 

λφηηα απφ ην Ληβπθφ. 

Δηθόλα 2.2 

Γεσκνξθνινγηθόο ράξηεο λνκνύ Υαλίσλ 
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Σν αλάγιπθν ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Υαλίσλ έρεη ηα γεληθά ραξαθηεξηζηηθά νιφθιεξεο ηεο 

Κξήηεο, ε νπνία δηαηξέρεηαη απφ ηα δπηηθά πξνο ηα αλαηνιηθά απφ ηελ νξνζεηξά ησλ Λεπθψλ 

Οξέσλ, ηνπ Οκαινχ (πςφκεηξν 1.080 κ.) θαη ηνπ Αζθχθνπ (πςφκεηξν 730 κ.), αλάκεζα ζηελ νπνία 

παξεκβάιινληαη θνηιάδεο θαη θαξάγγηα. Οη νξεηλνί φγθνη θαιχπηνπλ ζρεδφλ νιφθιεξν ην θεληξηθφ 

θαη λφηην ηκήκα ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο, ελψ ην πεδηλφ ηκήκα, ην νπνίν απνηειεί ην 18,3% 

ηεο ζπλνιηθήο επηθάλεηαο ηνπ, απιψλεηαη ζηελ βφξεηα παξάθηηα πεξηνρή (Δηθόλα 2.2). 

Υαξαθηεξηζηηθά ησλ Υαλίσλ είλαη ηα πνιπάξηζκα θαξάγγηα, ηα νπνία μεπεδνχλ ζε φιε ηελ έθηαζή 

ηνπ. Σν δηαζεκφηεξν εμ απηψλ, ην Φαξάγγη ηεο ακαξηάο, έρεη θεξπρζεί Δζληθφο Γξπκφο. Υσξίδεη 

ηνλ θεληξηθφ φγθν ησλ Λεπθψλ Οξέσλ απφ ηα Βνιαθηά (2.116κ.)(CretanBeaches, 2016). 

Έλα άιιν ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ηεο πεξηνρήο, ην νπνίν κέρξη ζηηγκήο δελ έρεη αμηνπνηεζεί, 

είλαη ηα πνιπάξηζκα ρεξζαία θαη ζαιάζζηα ζπήιαηα πνπ ζρεκαηίδνληαη ζηα ζπιάρλα ηνπ νξεηλνχ 

φγθνπ ησλ Λεπθψλ Οξέσλ, ηα νπνία μεπεξλνχλ ηα 1500. Μάιηζηα, ην βαζχηεξν ζπήιαην ζηελ 

Διιάδα θαη ην δεχηεξν ησλ Βαιθαλίσλ βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή Αηδίκεο θη έρεη πάξεη ην φλνκα 

Γνπξγνχζαβα. Σν ππνζαιάζζην ζπήιαην ησλ Διεθάλησλ αλήθεη ζηα πην ζεκαληηθά ζπήιαηα ηεο 

Διιάδαο, αθνχ θηινμελεί νζηά ειεθάλησλ θαη απνιηζψκαηα απφ πνιπάξηζκα ηζηνξηθά είδε δψσλ, 

(CretanBeaches, 2016). 

Σν πνιπζρηδέο αλάγιπθν ηεο βφξεηαο αθηήο απνηειείηαη απφ ηέζζεξηο κεγάιεο ρεξζνλήζνπο θαη ηα 

αθξσηήξηα ηεο Γξακβνχζαο, ηεο Δηξήλεο (πάζαο), ηνπ Αθξσηεξίνπ θαη ηνπ Γξεπάλνπ, αλάκεζα 

ζηα νπνία ζρεκαηίδνληαη θαη νη ηέζζεξηο κεγάινη θφιπνη ηεο Κηζζάκνπ, ησλ Υαλίσλ, ηεο νχδαο 

θαη ηεο Γεσξγηνχπνιεο. Δπίζεο, ε Γαχδνο βξίζθεηαη λνηηφηεξα απφ ηελ πεξηνρή ησλ θαθίσλ θαη 

απνηειεί ην λνηηφηεξν άθξν ηεο Δπξψπεο. 

2.3.2 Γεσινγηθά – Δδαθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά 

Ζ γεσινγηθή δνκή ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Υαλίσλ (Δηθόλα 2.3) ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ 

αληίζηνηρε δνκή νιφθιεξεο ηεο Κξήηεο, ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη απφ πνιππινθφηεηα. Σν γεγνλφο 

απηφ νθείιεηαη ζηελ γεσηεθηνληθή ζέζε πνπ θαηέρεη ζπγθξηηηθά κε ηηο δχν ζπγθιίλνπζεο 

ιηζνζθαηξηθέο πιάθεο, ηελ Αθξηθάληθε θαη ηελ Δπξαζηαηηθή. Απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ 

δεκηνπξγία αιιεπάιιεισλ ηεθηνληθψλ θαιπκκάησλ ησλ δσλψλ, ηα νπνία αλαπηχζζνληαη ζηελ 

ελφηεηα Σαιέα ξε (Ηλζηηηνχην Μεζνγεηαθψλ πνπδψλ, 2006). 

Ζ νξνζεηξά ησλ Λεπθψλ Οξέσλ δελ πήξε ηπραία ην φλνκα ηεο. Κχξην ραξαθηεξηζηηθφ ησλ νξεηλψλ 

ηεο φγθσλ είλαη ηα ιεπθά ηεο πεηξψκαηα, θαη ηδηαίηεξα ην κάξκαξν, ν αζβεζηφιηζνο θαη ν 

δνινκίηεο, πεηξψκαηα δειαδή πνπ έρνπλ ζαλ βάζε ηνπο ην αλζξαθηθφ αζβέζηην. 



Δηθόλα 2.3 

Η γεσινγηθή – ηεθηνληθή  δνκή ηεο πεξηνρήο ησλ Υαλίσλ κε ηα επάιιεια 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

      Πεγή: Ιλζηηηνύην Μεζνγεηαθώλ πνπδώλ, 2006 

 

2.3.3 Κιίκα 

Σν θιίκα ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Υαλίσλ ραξαθηεξίδεηαη σο εχθξαην κεζνγεηαθφ θαη 

ηδηαίηεξα μεξν – ζεξκφ, κε έληνλε ειηνθάλεηα, ε νπνία θαιχπηεη ην 70% ησλ εκεξψλ ηνπ έηνπο. 

εκαληηθφ ξφιν ζηελ δηακφξθσζε ηνπ θιίκαηνο ηεο πεξηνρήο παίδεη ην έληνλν ηεο αλάγιπθν θαη ε 

ζαιαζζηλή αχξα πνπ ηελ θαηαθιχδεη. Ο ρεηκψλαο ζεσξείηαη ζρεηηθά ήπηνο κε βξνρνπηψζεηο θαη, 

ζπαληφηεξα, ρηνλνπηψζεηο ζηα νξεηλά θπξίσο απφ ηνλ Ννέκβξην κέρξη ηνλ Μάξηην, ελψ ηα ρηφληα 

ζηα Λεπθά ξε ζπλήζσο δηαηεξνχληαη κέρξη θαη ηνλ Απξίιην. 

Ζ πεξίνδνο ηεο άλνημεο δηαξθεί κφιηο δχν κήλεο, ελψ απφ ηα κέζα Μαΐνπ μεθηλάεη ε πεξίνδνο ηνπ 

θαινθαηξηνχ, κε έληνλε ειηνθάλεηα θαη πςειέο ζεξκνθξαζίεο (33° C), ρσξίο βξνρνπηψζεηο. 

Τςειφηεξεο ζεξκνθξαζίεο παξαηεξνχληαη ζηα λφηηα παξάιηα, ελψ ζηα νξεηλά θαη εκηνξεηλά, 

ρακειφηεξεο. (Meterologia.gr, 2014 
.
Δζληθή Μεηεσξνινγηθή Τπεξεζία, 2016). πρλφ θαηλφκελν 

απνηειεί θαη ε ζθφλε απφ ηε αράξα, ε νπνία απνηειεί θαη αίηην γηα ηελ δεκηνπξγία ζεξκψλ 

επεηζνδίσλ ζηελ Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα (Wikipedia, 2016). 

 



2.3.4 Τδαηηθνί πόξνη 

Σα Υαληά αλήθνπλ ζην απηφλνκν πδαηηθφ δηακέξηζκα ηεο Κξήηεο, ζην νπνίν ζπγθαηαιέγνληαη θαη 

ηα κηθξφηεξα λεζηά ηεο πεξηνρήο (Γαχδνο, Γίαο, Κνπθνλήζη, θιπ.), φπσο έρεη θαζνξηζηεί απφ ην Ν. 

1739/87 πεξί δηαρείξηζεο πδαηηθψλ πφξσλ, κε ζπλνιηθή έθηαζε 8.335 η.ρικ., πνπ αληηζηνηρεί ζην 

6,3% ηεο ζπλνιηθήο επηθάλεηαο ηεο ρψξαο. Απνηέιεζκα απηνχ απνηειεί ε αλάπηπμε κηθξψλ 

πδξνινγηθψλ ιεθαλψλ, ε έθηαζε ησλ νπνίσλ δελ μεπεξλά ηα 600 η.ρικ (Δλαιιαθηηθφο Σνπξηζκφο 

ζηελ Γπηηθή Κξήηε, 2014). 

Ζ Π.Δ Υαλίσλ δηαζέηεη 2 ιίκλεο, ηελ ηερλεηή ιίκλε Αγηά θαη ηελ θπζηθή ιίκλε Κνπξλά, ε νπνία 

απνηειεί θαη ηελ κνλαδηθή ιίκλε ηνπ λεζηνχ. Ζ ιίκλε Κνπξλά απέρεη 43 ρικ. απφ ηελ πφιε ησλ 

Υαλίσλ θαη έρεη έθηαζε 579 ζηξ. κε βάζνο 22,5 κ. ηηο φρζεο ηεο ζρεκαηίδεηαη έληνλε βιάζηεζε 

θαη λφηηα ηεο ιίκλεο ε πεξηνρή είλαη πινχζηα ζε ειαηφδεληξα. 

2.3.5 Υισξίδα 

Ζ ρισξίδα ηεο Κξήηεο απνηειεί κία απφ ηηο πην ζεκαληηθέο ηνπ ειιεληθνχ ρψξνπ, θαζψο ελψ 

αληηπξνζσπεχεη ην 6% ηεο ζπλνιηθήο έθηαζεο ηεο Διιάδαο, θαηέρεη ην 28% πεξίπνπ ηνπ ζπλφινπ 

ησλ γλσζηψλ θπηψλ ηεο ειιεληθήο ρισξίδαο. Σν γεγνλφο απηφ νθείιεηαη θπξίσο ζην αλάγιπθν, ηε 

γεσγξαθηθή ζέζε, ηελ γεσινγία θαη ην θιίκα ηεο πεξηνρήο. Ηδίσο, ν λνκφο Υαλίσλ δηαζέηεη 

κνλαδηθά νηθνζπζηήκαηα θαη ηδηαίηεξε βηνπνηθηιφηεηα. Απφ ηα ζεκεξηλά 1706 θαηαγεγξακκέλα 

είδε ρισξίδαο ζηελ Κξήηε, ην 216 είλαη απνθιεηζηηθά ελδεκηθά ηεο Κξήηεο, ελψ ηα 180 εμ απηψλ 

απαληψληαη απνθιεηζηηθά ζην λνκφ Υαλίσλ (in.gr, 2016). 

2.3.6 Παλίδα 

Ζ παλίδα ηνπ λνκνχ Υαλίσλ δελ πεξηιακβάλεη κεγάια είδε ζειαζηηθψλ θαη άγξησλ ζαξθνβφξσλ 

δψσλ. Παξφια απηά δηαζέηεη πινχζηα νξληζνπαλίδα, ελψ ζηε γε ηνπ δνπλ πνιιά θαη ζπάληα είδε 

πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζηεί απφ ην Κφθθηλν Βηβιίν ησλ Απεηινχκελσλ Εψσλ ηεο Διιάδνο σο 

Κηλδπλεχνληα. Σν πην ζεκαληηθφ ζειαζηηθφ πνπ δεη ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ λνκνχ θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζηελ πεξηνρή ησλ Λεπθψλ Οξέσλ είλαη ν αίγαγξνο ηεο Κξήηεο (Capra aegagrus 

cretica). Οη αλζξσπνγελείο παξεκβάζεηο ζην πεξηβάιινλ, ε ιαζξνζεξία, ε αλνξγάλσηε νηθηζηηθή 

αλάπηπμε, έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ θαηάηκεζε θαη ηελ ππνβάζκηζε ησλ ελδηαηηεκάησλ ηνπ είδνπο. 

Σν άινγν ηεο Μεζζάξαο ή αιιηψο Γεσξγαιίδηθν, είλαη κηα απηφρζνλε ξάηζα αιφγνπ ηεο Κξήηεο. 

Σν είδνο απηφ δεη ζηελ Κξήηε απφ ηε αξραηφηεηα, ελψ δηαθέξεη απφ ην θνηλφ άινγν ηφζν σο πξνο 

ην αλάζηεκα, φζν θαη σο πξνο ηηο αληνρέο ηνπ. (Κφθθηλν Βηβιίν ησλ Απεηινχκελσλ Εψσλ ηεο 

Διιάδαο, 2009). 

  



2.3.7 Πεξηνρέο ηδηαίηεξνπ νηθνινγηθνύ ελδηαθέξνληνο 

 Natura 2000 

Ζ Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Υαλίσλ παξά ηε κηθξή ηνπ έθηαζε ζπγθεληξψλεη κεγάιν αξηζκφ 

πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ κνλαδηθήο νκνξθηάο θαη ζεκαζίαο. Γηα ηελ δηαηήξεζε ησλ θπζηθψλ 

νηθφηνπσλ θαη ηελ πξνζηαζία ηεο άγξηαο ρισξίδαο θαη παλίδαο, έρεη δεκηνπξγεζεί έλα Δπξσπατθφ 

Οηθνινγηθφ Γίθηπν Δηδηθψλ Εσλψλ Γηαηήξεζεο, ην ιεγφκελν δίθηπν NATURA 2000, ην νπνίν έρεη 

ζηφρν ηελ απνηξνπή απφ κία κε αλαζηξέςηκε απψιεηα ηεο βηνπνηθηιφηεηαο.  Ο πίλαθαο κε ην 

δίθηπν NATURA 2000 πνπ έρνπλ εληαρζεί νη παξαθάησ πεξηνρέο, βξίζθεηαη ζην Παξάξηεκα Η.

 Εκνικοί δρυμοί 

Οη Δζληθνί Γξπκνί απνηεινχλ εθηάζεηο, ζηηο πεξηζζφηεξεο απφ ηηο νπνίεο θπξηαξρεί ν δαζηθφο 

ραξαθηήξαο, θαη νη νπνίεο παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξν νηθνινγηθφ θαη επηζηεκνληθφ ελδηαθέξνλ. Μέρξη 

ζήκεξα έρνπλ θεξπρζεί 10 Δζληθνί Γξπκνί κε βάζε ην Ν. 996/1971, ν νπνίνο απνηειεί κέξνο ηνπ Ν. 

86/1969 «Πεξί Γαζηθνχ Κψδηθα». ηελ Π.Δ. Υαλίσλ έρνπκε ηνλ Δζληθφ Γξπκφ ηεο ακαξηάο 

(Δηθόλα 2.4) κε ζπλνιηθή έθηαζε 4.850 εθηάξηα, φπσο έρεη ζεζκνζεηεζεί απφ ηε ΒΓ 731/1962 

(ΦΔΚ 200/Α/1962) (Διιεληθφ Κέληξν Βηνηφπσλ-Τγξνηφπσλ, 2010) 

Δηθόλα 2.4 

Δζληθόο Γξπκόο ακαξηάο θαη δώλεο πξνζηαζίαο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

                 Πεγή: www.samaria.gr 

 

http://www.samaria.gr/


2.3.8. Ρύπαλζε 

Ζ ξχπαλζε απνηειεί έλα απφ ηα ζνβαξφηεξα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ε ρψξα, θαζψο δελ 

έρεη ελζσκαηψζεη ζσζηά ζην εζληθφ ζχζηεκα θαη εθαξκφζεη ηηο ζρεηηθέο επξσπατθέο νδεγίεο. Ζ 

Π.Δ Υαλίσλ είλαη κηα πεξηνρή πνπ αληηκεησπίδεη πξνβιήκαηα ξχπαλζεο κε θπξηφηεξν θαη πην 

ζεκαληηθφ απηφ ηεο ζαιάζζηαο ξχπαλζεο θαη ηνπ πδάηηλνπ δπλακηθνχ ηεο. 

Σα αζηηθά απφβιεηα ζε πεξηνρέο ηνπξηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο θαη βηνκεραληθήο δξαζηεξηφηεηαο, 

ηα απφβιεηα ησλ ειαηνπξγείσλ, ηα απφβιεηα ησλ θηελνηξνθηθψλ θαη γεσξγηθψλ κνλάδσλ, ε 

αλεμέιεγθηε ρξήζε θπηνθαξκάθσλ θαη ιηπαζκάησλ είλαη ηα θπξηφηεξα αίηηα γηα ηε ζαιάζζηα 

ξχπαλζε θαη ηε ξχπαλζε ηνπ ππφγεηνπ πδξνθφξνπ νξίδνληα. Σα ηειεπηαία ρξφληα ε ξχπαλζε 

ζηελ πεξηνρή ηνπ Ννκνχ έρεη κεησζεί αηζζεηά κε ηε νινθιήξσζε ηνπ κεγαιχηεξνπ κέξνπο – ζε 

πνζνζηφ ζρεδφλ 97% - ηνπ δηθηχνπ αθαζάξησλ (Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Γήκνπ Υαλίσλ 2007-

2010, 2008) θαη κε ηηο εγθαηαζηάζεηο βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ ζρεδφλ ζε φιεο ηηο κεγάιεο 

ηνπξηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο. 

2.3.9. Υξήζεηο γεο 

 

Οη ρξήζεηο γεο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Υαλίσλ (Γηάγξακκα 2.1) θαζνξίδνληαη απφ ηε 

ηνπνινγία ηνπ εδάθνπο, ην πδαηηθφ δπλακηθφ θαη ηελ ελ γέλεη αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο. Σν 65% ηεο 

πεξηνρή ηνπ Ννκνχ θαιχπηεηαη θπξίσο κε ππθλή, θπζηθή βιάζηεζε κεζνγεηαθνχ ηχπνπ θαη 

ειαηψλεο, αιιά έλα κεγάιν κέξνο ησλ νξεηλψλ πεξηνρψλ πςεινχ πςνκέηξνπ θαιχπηεηαη κε πνιχ 

αξαηή βιάζηεζε. Απφ ηηο ππφινηπεο εθηάζεηο ην 30% αληηζηνηρεί ζηηο θαιιηεξγνχκελεο εθηάζεηο 

ελψ ην 5% αληηζηνηρεί ζην ζχλνιν ηνπ αζηηθνχ ηζηνχ ηνπ Ννκνχ. 



                                                           Γηάγξακκα 2.1 

                          Υξήζεηο γεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Υαλίσλ 2000 

Πεγή: www.geodata.gov  

 

2.4. Γηνηθεηηθή δνκή 

2.4.1. Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία 

Ο κφληκνο πιεζπζκφο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Υαλίσλ ζχκθσλα κε ηελ απνγξαθή 2011, 

απφ ηα ζηνηρεία ηεο ΔΤΔ, αλέξρεηαη ζε 156.585 θαηνίθνπο έλαληη 148.450 θαηνίθσλ ην 2001 

(Πίλαθα 2.1), θαη απνηειεί ηε δεχηεξε κεγαιχηεξε πιεζπζκηαθά Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα ζηελ 

Κξήηε. Σν ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ ηεο Π.Δ. Υαλίσλ αληηζηνηρεί ζην κηζφ ηνπ πιεζπζκνχ ηεο Π.Δ. 

Ζξαθιείνπ, ελψ νπζηαζηηθά ηζνδπλακεί κε ην άζξνηζκα ηνπ πιεζπζκνχ πνπ ζπγθεληξψλνπλ νη 

Π.Δ. ηνπ Λαζηζίνπ ηνπ Ρεζχκλνπ. Μεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο Καιιηθξάηε, νη δήκνη 

αλέξρνληαη ζε 7, ελψ ν Ννκφο απνηειείηαη απφ 24 δεκνηηθέο ελφηεηεο, 162 ηνπηθέο θνηλφηεηεο θαη 

484 νηθηζκνχο. 

  

http://www.geodata.gov/


Πίλαθαο 2.1 

Μόληκνο πιεζπζκόο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Υαλίσλ 2011 

Πεγή: ΔΛ.ΣΑΣ 

 

Μόνιμο
σ 

Διμοι                   
Δθμοτικζσ            Ζκταςθ        

Πλθκυςμόσ            
Πυκνότθτα                  Μόνιμοσ 

Ενότθτεσ             (τ.χλμ.)              
2011             

(κάτοικοι/τ.χλμ.)     Πλθκυςμόσ 2001
 

 
 
 

ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΤ 

Αρμενών                     55,056              3.255                      59,121                          3.095 
Αςι Γωνίασ                18,500                527                        28,486                           529 

Βάμου                         65,894              3.388                      51,416                          2.697 

Γεωργιουπόλεωσ      53,441              2.749                      51,440                          2.414 

Κρυονζριδασ              67,121              1.993                      29,692                          2.328 

Φρε                              53,370                895                        16,770                          1.049 
ΓΑΤΔΟΤ  34,382                152                         4,421                             81 
ΚΑΝΣΑΝΟΤ - 
ΕΛΙΝΟΤ 

Ανατολικοφ 

ελίνου                      
136,309             1.021                       7,490                           1.205

 

Καντάνου          ι 

Κανδάλου                   
73,659              1.118                      15,178                          1.344

 
Πελεκάνου                168,714             3.292                      19,512                          3.753 

ΚΙΑΜΟΤ             Ιναχωρίου                 133,849               912                         6,814                           1.178 
 Κιςςάμου                  148,051             7.579                      51,192                          7.453 

Μυκιμνθσ                  54,884              2.299                      41,888                         2.839 

ΠΛΑΣΑΝΙΑ Βουκολίων                 75,451              3.116                      41,298                          3.215 
Κολυμβαρίου            149,55              4.457                      29,803                          4.932 
Μουςοφρων             190,347             4.026                      21,151                          4.599 
Πλατανιά                    74,337              5.275                      70,961                          5.118 

ΦΑΚΙΩΝ    469,637             1.889                       4,022                           2.419 

ΧΑΝΙΩΝ                  Ακρωτθρίου              112,914            13.100                    116,018                        9.773 

 Ελευκερίου             
18,777             13.145                    700,059                       10.636 

Βενιηζλου 

 Θερίςου 74,578              8.596                     115,262                        6.517 

 Κεραμίων 89,818                678                         7,549                           1.325 

 Νζασ 
Κυδωνίασ 

21,060             10.771                    511,443                        7.368 
 οφδασ 21,040              8.442                     401,236                        6.745 

 Χανίων 12,529             53.910                   4302,817                      55.838 

ΤΝΟΛΟ                                                    2373,268          156.585                 6705,039                     148.450 



Ζ πφιε ησλ Υαλίσλ παξνπζηάδεη κείσζε πιεζπζκνχ θαηά 3,5%. Ζ βνξεηνδπηηθή θαη λνηηνδπηηθή 

πιεπξά ηεο Π.Δ. Υαλίσλ, αλ θη έρεη ηεξάζηηα αλάπηπμε θαη κεγάιε ηνπξηζηηθή θίλεζε θαηά ηνπο 

ζεξηλνχο κήλεο, παξνπζηάδεη έληνλε πιεζπζκηαθή απνδπλάκσζε. Μεγάιε κείσζε ηα ηειεπηαία 

ρξφληα έρεη ππνζηεί θαη ν πιεζπζκφο ηνπ Γήκνπ θαθίσλ, φπσο επίζεο θαη ηα θεληξηθά ηκήκαηα 

ηεο Π.Δ., ελψ αμηνζεκείσην είλαη πσο ν δήκνο Γαχδνπ αλ θαη ε πην απνθνκκέλε πεξηνρή ηεο Π.Δ. 

παξνπζηάδεη αχμεζε πνπ αγγίδεη ην 90%. 

Πίλαθαο 2.2  

Πιεζπζκηαθή θαηαλνκή αλά θύιν 

ΓΗΜΟΣΙΚΔ  

ΔΝΟΣΗΣΔ 
 Άξξελεο  Θήιεηο  Ππθλόηεηα 
   (θάη./η.ρικ) 

      

ΥΑΝΗΧΝ  54100  54210  308,31 

ΑΠΟΚΟΡΧΝΟΤ  6460  6400  40,76 

ΓΑΤΓΟ  90  60  4,63 

ΚΑΝΣΑΝΟΤ - 

ΔΛΗΝΟΤ 
 2790  2630  14,41 

ΚΗΑΜΟΤ  5470  5330  31,67 

ΠΛΑΣΑΝΗΑ  8520  8240  34,08 

ΦΑΚΗΧΝ  1010  910  4,11 
       

    Πεγή: ΔΛ.ΣΑΣ 

Απφ ηνλ Πίλαθα 2.2 παξαηεξείηαη κεγάιε πιεζπζκηαθή ππθλφηεηα ζηνπο βφξεηνπο δήκνπο ηεο 

Π.Δ. θαη ηδίσο ζηηο δεκνηηθέο ελφηεηεο ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ, κε ηε κεγαιχηεξε λα παξνπζηάδεηαη 

ζηελ πφιε ησλ Υαλίσλ κε αληηζηνηρία 4302,817 θαηνίθνπο αλά η.ρικ. Μηθξφηεξε πιεζπζκηαθή 

ππθλφηεηα παξνπζηάδνπλ νη λφηηεο πεξηνρέο ηνπ Ννκνχ, θαη θπξίσο ν δήκνο θαθίσλ θαη ν δήκνο 

Γαχδνπ. Ζ αληηζηνηρία αλάκεζα ζην ζχλνιν ησλ αλδξψλ θαη ην ζχλνιν ησλ γπλαηθψλ αλά δήκν 

είλαη ζηαζεξή. 

  



Πίλαθαο 2.3 

Πιεζπζκηαθή κεηαβνιή αλά δήκν 

ΓΗΜΟΙ Μόληκνο 

Πιεζπζκόο 
 Μεηαβνιή Μόληκνπ Πιεζπζκνύ (%) 

       

1991 2001 
 

2011 1991-2001 
 

2001-2011 
   
        

ΥΑΝΗΧΝ 83.712 98.202  108.642 17,31%  10,63% 

ΑΠΟΚΟΡΧΝΟ

Τ 

11.203 12.112  12.807 8,11%  5,74% 

ΓΑΤΓΟ 77 81  152 14,01%  87,65% 

ΚΑΝΣΑΝΟΤ - 6.042 6.302  5.431 4,30%  -13,82% 

ΔΛΗΝΟΤ   

       

ΚΗΑΜΟΤ 11.218 11.470  10.790 2,25%  -5,93% 

ΠΛΑΣΑΝΗΑ 17.514 17.864  16874 2,00%  -5,54% 

ΦΑΚΗΧΝ 2.173 2.419  1889 11,32%  -21,91% 

ΝΟΜΟ 131.939 148.450  156.585 12,42%  14,25% 

ΥΑΝΗΧΝ   

       

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ 540.054 601.131  682.928 11,31%  13,61% 

ΚΡΗΣΗ 
  

       

Πεγή: ΔΛ.ΣΑΣ 

Σελ πξνεγνχκελε δεθαεηία 1991-2001 ππήξμε κηα κεγάιε αχμεζε πιεζπζκνχ ζε φιε ηελ έθηαζε 

ηεο Π.Δ. Υαλίσλ θαη ηδίσο γχξσ απφ ηελ νκψλπκε πφιε. ηελ επφκελε δεθαεηία 2001-2011 

παξαηεξείηαη πιεζπζκηαθή απνδπλάκσζε θπξίσο ζηα λφηηα. ινη νη δήκνη έρνπλ ππνζηεί κείσζε 

πιεζπζκνχ, εθηφο φκσο ηεο πεξηνρήο ηνπ δήκνπ Υαλίσλ θαη ηνπ δήκνπ Απνθνξψλνπ, φπνπ ν 

πιεζπζκφο απμήζεθε θαηά 10,63% θαη 5,74% αληίζηνηρα, φπσο θαίλεηαη αλαιπηηθά ζηνλ Πίλαθα 

2.3.  

ηελ πεξηνρή παξαηεξείηαη δηαρξνληθή κείσζε ηνπ πνζνζηνχ εγθαηάιεηςεο ηνπ λεαληθνχ 

πιεζπζκνχ θαη έληνλε ηάζε πιεζπζκηαθήο γήξαλζεο. Απφ ηα ζηνηρεία ηνπ Πίλαθα 2.4 πξνθχπηεη 

κηα κείσζε ηνπ πνζνζηνχ ησλ αηφκσλ ειηθίαο απφ 0 – 14, ηεο ηάμεο ηνπ 10-15%, ελψ αληίζεηα 

ππάξρεη αληίζηνηρε αχμεζε ηεο νκάδαο άλσ ησλ 65 εηψλ. Σν πνζνζηφ ησλ παξαγσγηθψλ ειηθηψλ 

(15-64 εηψλ) θπκαίλεηαη ζηα ίδηα πιαίζηα ζε φιε ηελ Π.Δ. Υαλίσλ. 

πσο πξνθχπηεη απφ ηνλ Πίλαθα 2.5, ηδηαίηεξα πςειφ δείθηε γήξαλζεο, δειαδή αλαινγίαο ηεο 

κεγαιχηεξεο ειηθηαθήο νκάδαο πξνο ηε λεφηεξε, εκθαλίδνπλ φινη νη δήκνη. Ζ κφλε δηαθνξά 

εληνπίδεηαη ζηνπο δήκνπο Υαλίσλ θαη θαθίσλ, αληηθαηνπηξίδνληαο ην γεληθφ πξφβιεκα 

ππνγελλεηηθφηεηαο θαη γήξαλζεο πνπ αληηκεησπίδνπλ πνιιέο πεξηνρέο ηεο ρψξαο. Οη δχν δείθηεο 

αληηθαηάζηαζεο θπκαίλνληαη ζε ζρεηηθά ηθαλνπνηεηηθά επίπεδα.  

 



Πίλαθαο 2.4  

          Πνζνζηηαία ειηθηαθή θαηαλνκή πιεζπζκνύ αλά δήκν 

Πεγή: ΔΛ.ΣΑΣ 

 

 

      Πίλαθαο 2.5  

           Γεκνγξαθηθνί δείθηεο αλά δήκν 

 

 

ΠΔΡΗΟΥΖ Γείθηεο Γείθηεο Γείθηεο Γείθηεο 

 γήξαλζεο εμάξηεζεο αληηθαηάζηαζεο Α αληηθαηάζηαζεο Β 
 

ΑΝΑΦΟΡΑ            

   1991  2001 1991 2001 1991 2001 1991  2001 

 ΥΑΝΗΧΝ 0,50  71,22 51,37 43,88 165,44 139,07 205,91  172,04 

 ΑΠΟΚΟΡΧΝ

ΟΤ 

139,69  152,08 75,98 68,01 84,19 92,66 88,02  73,80 

 ΓΑΤΓΟ 242,85  170 45,28 50 37,50 25 100  33,33 

 ΚΑΝΣΑΝΟΤ -  166,59  176,8

0 

66,35 63,94 57,14 71,75 81,24  73,39 
 ΔΛΗΝΟΤ    

            

 ΚΗΑΜΟΤ 123,55  142,95 70,56 65,30 90,62 88,47 106,55  85,38 

 ΠΛΑΣΑΝΗΑ 159,12  180,37 66,64 61,86 70,88 73,69 95,78  82,10 

 ΦΑΚΗΧΝ 89,25  96,92 65,88 52,33 153,28 91,97 162,50  140,87 
             

Πεγή: ΔΛ.ΣΑΣ 

   Οκάδεο ειηθηώλ    

ΠΔΡΙΟΥΗ 

ΑΝΑΦΟΡΑ 

       

0 – 14 15 - 64  65+ 

 1991 2001 1991 2001 1991  2001 

ΥΑΝΗΧΝ 22,51% 17,81% 66,06% 69,50% 11,43%  12,69% 

ΑΠΟΚΟΡΧΝΟΤ 18,01% 16,06% 56,82% 59,51% 25,16%  57,45% 

ΓΑΤΓΟ 9,10% 12,35% 68,83% 70,67% 1,31%  1,31% 

ΚΑΝΣΑΝΟΤ – 

ΔΛΗΝΟΤ 

14,96% 14,09% 60,11% 55,74% 24,93%  24,91% 

ΚΗΑΜΟΤ 18,50% 16,26% 58,63% 60,50% 22,87%  23,24% 

ΠΛΑΣΑΝΗΑ 15,43% 13,63% 60,01% 61,78% 24,56% 24,59% 

ΦΑΚΗΧΝ 20,98% 17,45% 60,29% 65,65% 18,73% 16,91% 

ΝΟΜΟ 

ΥΑΝΗΧΝ 

17,07% 15,37% 61,54% 53,30% 18,43% 23,01% 



2.4.2 Πνιενδνκηθόο θαη Υσξνηαμηθόο ρεδηαζκόο 

Με ηελ εθαξκνγή ηνπ Ν. 2742/1999 (ΦΔΚ Α’ 207/07.10.1999) γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ 

ρσξνηαμηθψλ ζρεδίσλ ζηελ Διιάδα, εθπνλήζεθε ην «Πεξηθεξεηαθφ Πιαίζην Υσξνηαμηθνχ 

ρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο Πεξηθέξεηαο Κξήηεο» (ΦΔΚ 1486 Β’/10.10.2003). Σν 

επηθείκελν ρσξνηαμηθφ ζρέδην νπζηαζηηθά πεξηγξάθεη θαη αμηνινγεί ηε ζέζε θαη ην ξφιν ηεο 

Πεξηθέξεηαο Κξήηεο ζε εζληθφ, επξσπατθφ, αιιά θαη δηεζλέο επίπεδν, ηνπο παξάγνληεο πνπ 

επηδξνχλ ζε απηή θαη επεξεάδνπλ είηε ζεηηθά είηε αξλεηηθά ηελ αλάπηπμή ηεο, ηηο πξννπηηθέο 

αλάπηπμεο ηεο θαη ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδεη, θαζψο θαη ηηο ρσξηθέο επηπηψζεηο ησλ 

πνιηηηθψλ θαη πξνγξακκάησλ ζην επίπεδν ηεο Πεξηθέξεηαο, θαη πξνζδηνξίδεη ζηξαηεγηθέο 

επηινγέο γηα ηελ    αλάπηπμε ηεο Κξήηεο, (Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Πεξηθέξεηαο Κξήηεο 2012-

2014). 

Δηθόλα 2.5  

Γηαγξακκαηηθή απεηθόληζε ηνπ άμνλα αλάπηπμεο ηεο Πεξηθέξεηαο Κξήηεο  

σο πξνο ηνλ Διιεληθό ρώξν 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Πεγή: ΦΔΚ 1486 Β’/10.10.2003 

ρεδφλ κηα δεθαεηία κεηά θαη ζχκθσλα κε ηελ Τ.Α. 51949/2010 (ΦΔΚ 1925/Β/13.12.2010) 

πξαγκαηνπνηήζεθε ε «Αμηνιφγεζε, αλαζεψξεζε θαη εμεηδίθεπζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Πιαηζίνπ 

Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο Πεξηθέξεηαο Κξήηεο». Οη πξννπηηθέο θαη νη 

ηάζεηο ηεο Π.Δ. Υαλίσλ έηζη φπσο πξνβιέπνληαη απφ ην ρσξνηαμηθφ παξνπζηάδνληαη ζηελ Δηθόλα 

2.6. 

 



ε φ,ηη αθνξά ηνλ πνιενδνκηθφ ζρεδηαζκφ, ζήκεξα έρεη εθπνλεζεί έλα Γεληθφ Πνιενδνκηθφ 

ρέδην ζην ΦΔΚ 558 Γ’/03.08.1988, ην νπνίν θαιχπηεη ηνλ αζηηθφ ηζηφ ηεο πφιεο ησλ Υαλίσλ 

θαη έλα ρψξν γχξν απφ ηελ επηθξάηεηά ηεο. Σν Γεληθφ Πνιενδνκηθφ ρέδην είλαη αξθεηφ παιαηφ, 

θαη νη ζεκεξηλέο εμειίμεηο θαη δξάζεηο ηηο πφιεηο δελ εκπεξηέρνληαη ζε απηφ. Σν Γεληθφ 

Πνιενδνκηθφ ρέδην ρξήδεη αλαζεψξεζεο θαη επέθηαζεο, θαη ε ρσξηθή ηνπ εκβέιεηα πξέπεη λα 

επεθηείλεηαη ζε φιν ην εχξνο ηνπ δήκνπ Υαλίσλ, (Πεξηθέξεηα Κξήηεο- Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα 

Υαλίσλ, 2014) 

Σα ππφ κειέηε πνιενδνκηθά παξνπζηάδνπλ κεγάιε θαζπζηέξεζε ηφζν ζηελ νινθιήξσζή ηνπο 

φζν θαη σο πξνο ηελ έγθξηζή ηνπο. Δίλαη επηηαθηηθή αλάγθε ε νινθιήξσζε Γεληθψλ 

Πνιενδνκηθψλ ρεδίσλ γηα φινπο ηνπο Καιιηθξαηηθνχο Γήκνπο ηνπ Ννκνχ, γηα λα 

πξνζδηνξηζηνχλ πιήξσο νη ρξήζεηο γεο θαη λα πξαγκαηνπνηνχληαη νη δξάζεηο θαη νη ππνδνκέο νη 

νπνίεο είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ πεξηνρή. 

  



 

Δηθόλα 2.6  

Γηαγξακκαηηθή απεηθόληζε ηνπ άμνλα αλάπηπμεο ηεο Πεξηθέξεηαο Κξήηεο σο πξνο ηνλ 

Διιεληθό ρώξν 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πεγή: Αμηνιόγεζε, αλαζεώξεζε θαη εμεηδίθεπζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ πιαηζίνπ 

Υσξνηαμηθνύ ρεδηαζκνύ θαη αεηθόξνπ αλάπηπμεο Πεξηθέξεηαο Κξήηεο, 2013 

 

  



2.4.3. Κηεκαηνιόγην - Απζαίξεηα 

 

Ζ νινθιήξσζε ηνπ Δζληθνχ Κηεκαηνινγίνπ απνηειεί έλα κείδνλ ζέκα ηφζν γηα ηελ 

Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Υαλίσλ, φζν θαη γηα νιφθιεξε ηε ρψξα, πξνθείκελνπ λα ιχζεη πνιιά 

δαηδαιψδε πξνβιήκαηα. Γχν επηπιένλ κέησπα κέλνπλ αλνηρηά ζήκεξα, ηεο νξηνζέηεζεο ηεο 

δψλεο ηνπ αηγηαινχ θαη ησλ απζαηξέησλ. Σν πθηζηάκελν ζεζκηθφ πιαίζην δελ είλαη ζε ζέζε λα 

εμηζνξξνπήζεη ηελ αλάγθε ησλ νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη ηεο πξνζηαζίαο ηνπ δεκφζηνπ θαη 

πεξηβαιινληηθνχ αγαζνχ.  

Δηθόλα 2.7 

 Υάξηεο απζαηξέησλ ζηελ Πεξηθέξεηα Κξήηεο 
 

 

 

 

 

 

 

 Πεγή: ΤΠΔΚΑ, 2014 

ην ράξηε γηα ηα απζαίξεηα, φπσο δίλεηαη απφ ην Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη 

Κιηκαηηθήο Αιιαγήο (Δηθόλα 2.7), παξαηεξείηαη ππθλνθαηνηθεκέλε απζαίξεηε δφκεζε ζηελ 

βφξεηα παξαιηαθή δψλε ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Υαλίσλ, θαη ηδίσο ζηνλ δήκν Υαλίσλ.  

2.5 Πνιηηηζκηθή Πξαγκαηηθόηεηα 

2.5.1 Μνπζεία 

Οιφθιεξε ε Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα, θαη ηδηαίηεξα ε πφιε ησλ Υαλίσλ, δηαζέηεη έλα εληππσζηαθφ 

πιέγκα κνπζείσλ. χγρξνλα ή πξνζθάησο αλαθαηληζκέλα ζηελ πιεηνςεθία ηνπο, ηα κνπζεία ηεο 

πεξηνρήο θαιχπηνπλ έλα επξχηαην θάζκα ζεκαηηθψλ θαηεγνξηψλ.  

Έηζη, εθηφο απφ ηα αξραηνινγηθά, ιανγξαθηθά θαη εθθιεζηαζηηθά κνπζεία πνπ ζπρλά ζπλαληά 

θαλείο ζηελ ειιεληθή πεξηθέξεηα, ηα Υαληά δηαζέηνπλ επηπιένλ έλαλ αμηφινγν αξηζκφ 

«ηδηαίηεξσλ» κνπζείσλ. Σα κνπζεία ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Υαλίσλ θαηαγξάθνληαη ζηνλ 

Παξάξηεκα Η. 

 



2.5.2 Αξραηνινγηθνί Υώξνη θαη Μλεκεία 

ηελ Κξήηε αλαπηχρζεθε έλαο απφ ηνπο ζπνπδαηφηεξνπο θαη πην πξνεγκέλνπο πξντζηνξηθνχο 

πνιηηηζκνχο ηνπ Διιαδηθνχ θαη ηνπ επξχηεξνπ κεζνγεηαθνχ ρψξνπ, ν Μηλσηθφο. ε φιε ηελ 

έθηαζε ηνπ λεζηνχ θαη ηδηαίηεξα ζηελ Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Υαλίσλ, ε νπνία δηαζέηεη πιήζνο 

αξραηνινγηθψλ ρψξσλ θαη κλεκείσλ, ηα νπνία ρξνλνινγνχληαη απφ ηνπο πξντζηνξηθνχο ρξφλνπο 

κέρξη θαη ηε βπδαληηλή πεξίνδν. Τπεχζπλε γηα ηηο αλαζθαθέο ζηελ πεξηνρή, θαζψο επίζεο γηα ηελ 

πξνζηαζία θαη ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ αξραηνινγηθψλ ρψξσλ θαη ησλ κλεκείσλ είλαη ε ΚΔ’ 

Δθνξεία Πξντζηνξηθψλ θαη Κιαζηθψλ Αξραηνηήησλ κε έδξα ηα Υαληά. ήκεξα είλαη επηζθέςηκνη 

πεξηζζφηεξνη απφ 25 αξραηνινγηθνχο ρψξνπο θαη κλεκεία, ελψ αμίδεη λα ζεκεησζεί αξθεηνί εμ 

απηψλ έρνπλ ειεχζεξε είζνδν γηα ην θνηλφ. Ζ ρξνλνιφγεζε, ε ηνπνζεζία θαη ε πεξηγξαθή ησλ 

ρψξσλ θαη ησλ κλεκείσλ απηψλ αλαιχνληαη ζηνλ Παξάξηεκα Η. 

2.5.3 Κάζηξα, Φξνύξηα, Πύξγνη, Κνπιέδεο θαη Βίιεο 

Σφζν ηα βπδαληηλά ρξφληα, φζν θαη νη πεξίνδνη ηεο ελεηνθξαηίαο θαη ηεο ηνπξθνθξαηίαο ππήξμαλ 

ρξφληα έληνλεο δξαζηεξηφηεηαο γηα ην λεζί, κεηαμχ άιισλ θαη αξρηηεθηνληθήο. Βπδαληηλά 

θξνχξηα, ελεηηθά θάζηξα θαη νζσκαληθνί θνπιέδεο ζπλαληά θαλείο ζηα ίδηα ηα Υαληά, αιιά θαη 

δηάζπαξηα ζε φιε ηελ Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Υαλίσλ.  

2.5.4 Μνλαζηήξηα θαη Νανί 

Ζ ζξεζθεία απνηειεί αλακθίβνια ζεκαληηθφ ζηνηρείν ηεο δσήο θαη ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ησλ 

θαηνίθσλ ηνπ λεζηνχ θαη ηνπ Κξεηηθνχ πνιηηηζκνχ γεληθφηεξα. Σν γεγνλφο απηφ 

αληηθαηνπηξίδεηαη ζηνπο δεθάδεο ρψξνπο ιαηξείαο, λανχο θαη κνλαζηήξηα, ηεο Π.Δ. Υαλίσλ. Απφ 

ηηο Παιαηνρξηζηηαληθέο εθθιεζίεο, ηηο ηνηρνγξαθεκέλεο απφ ζπνπδαίνπο αγηνγξάθνπο θαη ιατθνχο 

ηερλίηεο, κέρξη ηηο δπηηθφηξνπεο Μνλέο θαη ηα κεηφρηα ησλ Μνλψλ ηνπ Αγίνπ ξνπο θαη ηνπ ηλά, 

ηα ζξεζθεπηηθά κλεκεία ηεο πεξηνρήο απνηεινχλ έλαλ πξαγκαηηθφ πνιηηηζηηθφ ζεζαπξφ.  

2.5.5 Παξαδνζηαθνί νηθηζκνί 

Οη παξαδνζηαθνί νηθηζκνί ηεο Π.Δ. Υαλίσλ είλαη ζπλνιηθά νρηψ. πγθεληξψλνληαη θπξίσο ζηα 

λφηηα ηεο Π.Δ., ζην πιένλ δπζπξφζηην δήκν ησλ θαθίσλ, φπνπ εληνπίδνληαη πέληε εμ απηψλ. 

Λίγν βνξεηφηεξα, ζην νξνπέδην Οκαινχ ζπλαληάκε ηνλ Οκαιφ Μνπζνχξσλ θαη ηέινο, νη δχν 

ηειεπηαίνη βξίζθνληαη ζην βφξεην ηκήκα θαη ζπγθεθξηκέλα ζην δήκν Απνθνξψλνπ. 

  



2.5.6 Παξαδνζηαθή Αξρηηεθηνληθή 

Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη ηα ζεκαληηθφηεξα δείγκαηα ηεο παξαδνζηαθήο αξρηηεθηνληθήο πνπ 

εληνπίδνληαη ζηελ Π.Δ. ησλ Υαλίσλ. 

 Αξρηηεθηνληθή ζηελ πόιε ησλ Υαλίσλ 

 

Ζ πφιε ησλ Υαλίσλ ζεσξείηαη ήδε απφ ην 1964 ηζηνξηθφ δηαηεξεηέν κλεκείν φπνπ ζπλππάξρνπλ 

ε Βπδαληηλή, ε Δλεηηθή, ε Οζσκαληθή θαη ε παξαδνζηαθή αξρηηεθηνληθή, (NeoclassicalGreece, 

2013). ηε πεξηνρή ηεο Υαιεπάο έρεη ηδξπζεί θαη ην Κέληξν Μεζνγεηαθήο Αξρηηεθηνληθήο (ΚΑΜ) 

ζην Μεγάιν Αξζελάιη.  Σχπνη αξρηηεθηνληθήο ζπηηηψλ είλαη νη αθφινπζνη: 

 Σν θαθηαλφ ζπίηη 

 Σν Μπξνγηαιίηηθν ζπίηη 

 θαθηαλή Δθθιεζηαζηηθή Αξρηηεθηνληθή 

 Μεηάηα (ή Μηηάηα) (Wikipedia, 2016) 

 Γηαηεξεηέα θηίζκαηα Π.Δ Υαλίσλ 

Πεξίπνπ 150 απφ ηα 190 θεξπγκέλα δηαηεξεηέα θηίζκαηα θαη νηθηζηηθά ζχλνια εληνπίδνληαη ζην 

δήκν Υαλίσλ. Πξφθεηηαη θπξίσο γηα δείγκαηα ηνπ ιφγηνπ λενθιαζηθηζκνχ, ζηα νπνία πηνζεηείηαη 

ην ηππνπνηεκέλν πξφηππν ηνπ αζελατθνχ λενθιαζηθηζκνχ, (Παλεπηζηήκην Θξάθεο, 2016). ηηο 

άιιεο πεξηνρέο ηνπ Ννκνχ, ζπλαληάκε ιατθφηεξνπο ηχπνπο θαηαζθεπψλ. ηελ πεξηνρή ησλ 

θαθίσλ εληνπίδνληαη ηξία δηαηεξεηέα θηίξηα - ιατθέο θαηνηθίεο φπσο ην ζθαθηαλφ πιαηπκέησπν 

ζπίηη θαη ηα κνλφρσξα θακαξφζπηηα.  

Σειεπηαίν δηαηεξεηέν κλεκείν κε ΦΔΚ θήξπμεο B 257/2014 (Νέα Σειεφξαζε Κξήηεο, 2014) 

είλαη ην βηνκεραληθφ ζπγθξφηεκα ησλ Σακπαθαξηψλ, ζηελ πεξηνρή Υαιέπα Υαλίσλ, ην νπνίν 

απνηειείηαη απφ 26 θηίξηα. Υξεζηκνπνηείην σο βπξζνδεςείν, ελψ δηέζεηε θαη βνεζεηηθέο 

θαηαζθεπέο ζηελ παξαιία (Ναπηεκπνξηθή, 2005). 

 

  



2.5.7 Άπιε Πνιηηηζηηθή Κιεξνλνκηά: Κξεηηθή θαη Μεζνγεηαθή Γηαηξνθή 

Ζ θνπδίλα θάζε ηφπνπ απνηειεί αλακθίβνια έλα απφ ηα θπξηφηεξα πνιηηηζηηθά ραξαθηεξηζηηθά 

θαη ζεκειηψδεο ζηνηρείν ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ ιανχ πνπ ηνλ θαηνηθεί. Πνιιψ δε κάιινλ φηαλ δελ 

πξφθεηηαη απιά γηα κηα θνπδίλα, αιιά γηα έλαλ νιφθιεξν ηξφπν δσήο. 

Ζ αμία ηεο Μεζνγεηαθήο Γηαηξνθήο, σζηφζν, δελ αλαγλσξίδεηαη κφλν απφ ηελ επηζηεκνληθή 

θνηλφηεηα. Σν 2010, θαηφπηλ αηηήκαηνο ηεο Διιάδαο, ηεο Ηηαιίαο, ηεο Ηζπαλίαο θαη ηνπ Μαξφθνπ 

πξνο ηε Γηαθπβεξλεηηθή Δπηηξνπή Πξνζηαζίαο ηεο Άπιεο Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο ηεο 

UNESCO, ε Μεζνγεηαθή Γηαηξνθή εγγξάθεθε ζηνλ αληηπξνζσπεπηηθφ θαηάινγν ηεο Άπιεο 

Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο ηεο Αλζξσπφηεηαο. Ζ Δπηηξνπή αλαγλψξηζε φηη κεηαβηβαδφκελε απφ 

γεληά ζε γεληά, ηδηαίηεξα κέζσ ηεο νηθνγέλεηαο, ε Μεζνγεηαθή Γηαηξνθή απνηειεί ζεκειηψδεο 

ζηνηρείν ηαπηφηεηαο γηα ηνπο θαηνίθνπο ηεο ιεθάλεο ηεο Μεζνγείνπ. 

Ηδαίηεξε έκθαζε δφζεθε ζην ζηνηρείν ηεο απφ θνηλνχ θαηαλάισζεο ηνπ θαγεηνχ σο αθνξκήο γηα 

θνηλσληθή επαθή θαη επαλαβεβαίσζε ησλ νηθνγελεηαθψλ ή θνηλνηηθψλ δεζκψλ, πνπ απνηειεί 

ζεκέιην ηεο πνιηηηζηηθήο ηαπηφηεηαο ησλ θνηλσληψλ ηεο Μεζνγείνπ. πλεπψο, ν ραξαθηεξηζκφο 

«πνιχηηκν πνιηηηζηηθφ δηαζέζηκν» δελ απνηειεί ζε θακία πεξίπησζε ππεξβνιή γηα έλα ζηνηρείν 

φπσο ε Κξεηηθή θνπδίλα θαη δηαηξνθή. 

2.5.8 Ήζε θαη έζηκα 

 

 Έζηκα 

 Κξεηηθφο Γάκνο (chania-citizen-guide, 2016): 

 Ρηδίηηθα  

 Μαληηλάδεο  

 Καδαλέκαηα  

 Κνπξέο  

 



 Αξλεηηθέο πξαθηηθέο 

Ζ βεληέηα απνηειεί έλα ζέκα κείδνλνο ζεκαζίαο γηα ηελ πεξηνρή ησλ Υαλίσλ αιιά θαη 

νιφθιεξεο ηεο Κξήηεο, θαζψο ζην παξειζφλ νδήγεζε ζην μεθιήξηζκα πνιιψλ νηθνγελεηψλ θαη 

ηελ εξήκσζε νιφθιεξσλ νηθηζκψλ. Ζ βεληέηα είλαη έλαο θνηλσληθφο θψδηθαο ν νπνίνο ζηεξίδεηαη 

ζηελ έλλνηα ηεο ηηκήο θαη ηεο πξνζηαζίαο, θαη απνηειεί ζηνηρείν ηεο ηαπηφηεηαο θαη ηνπ 

θνηλσληθνχ ηεο θχξνπο (Διεπζεξνηππία, 2011). πλεζέζηεξν θίλεηξν ηεο είλαη εθδίθεζε γηα 

θάπνην θφλν ή αθφκα θαη ηελ πξνζβνιή ηεο ηηκήο, ελψ ην κίζνο ησλ νηθνγελεηψλ πεξλά απφ γεληά 

ζε γεληά, κε ηελ επηζπκία ηεο εθδίθεζεο λα εθθνιάπηεηαη γηα πνιιά ρξφληα (Υαληψηηθε Blog-ν-

θξαηία, 2014). 

2.5.9 Πνιηηηζηηθέο Οξγαλώζεηο 

ην Παξάξηεκα Η παξαηίζεληαη νη ζεκαληηθφηεξεο πνιηηηζηηθέο νξγαλψζεηο ηεο Πεξηθεξεηαθήο 

Δλφηεηαο Υαλίσλ, αξρίδνληαο απφ ηνπο πνιηηηζηηθνχο θνξείο ηνπ δήκνπ Υαλίσλ θαη ζπλερίδνληαο 

κε ηνπο πνιηηηζηηθνχο ζπιιφγνπο. Υαξαθηεξηζηηθφ ηνπ πνιηηηζηηθνχ πινχηνπ είλαη φηη 

ππνινγίδνληαη ζρεδφλ 160 παξαδνζηαθνί πνιηηηζηηθνί ζχιινγνη (Chania.gr, 2012). 

2.6 Κνηλσληθή Πξαγκαηηθόηεηα 

2.6.1 Αλεξγία 

Ζ θαιπάδνπζα αλεξγία απνηειεί αλακθίβνια έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα, αλ φρη ην κείδνλ 

πξφβιεκα, πνπ αληηκεησπίδεη ε ρψξα, ηδηαίηεξα ηελ ηειεπηαία πεληαεηία. χκθσλα κε ηα 

δηαζέζηκα απφ ηελ ΔΛ.ΣΑΣ. ζηνηρεία γηα ηελ Πεξηθέξεηα Κξήηεο,
1
 ε αλεξγία ζην λεζί 

αθνινπζεί ηελ έληνλα αλνδηθή ηάζε πνπ παξνπζηάδεηαη θαη ζε παλειιαδηθφ επίπεδν. Έηζη, ελψ 

απφ ην 2005 κέρξη θαη ην 2008 ην πνζνζηφ θπκαηλφηαλ ζηαζεξά κεηαμχ 5% θαη 10%, αγγίδνληαο 

ην ηξίην ηξίκελν ηνπ 2007 ην - ρακειφ ηεο δεθαεηίαο - 3%, απφ ην 2009 θη έπεηηα παξνπζηάδεη 

ξαγδαία αχμεζε, θηάλνληαο ην πξψην ηξίκελν ηνπ 2013 ην ηζηνξηθφ πςειφ 26,3% γηα λα θιείζεη 

ζην 25,2% θαηά ην ηειεπηαίν ηξίκελν ηνπ παξειζφληνο έηνπο (Γηάγξακκα 2.2). 

Γχν ζηνηρεία πξνθχπηνπλ απφ ηε κειέηε ηεο δηαθχκαλζεο ηεο αλεξγίαο ζε βάζνο δεθαεηίαο, ηα 

νπνία είλαη εκθαλή θαη ζην αληίζηνηρν γξάθεκα. Σν ζηνηρείν απηφ νθείιεηαη πξνθαλψο ζηηο 

απμνκεηψζεηο ηηο ηνπξηζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο, νη νπνίεο έρνπλ σο 

απνηέιεζκα ηελ εκθάληζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο επνρηθήο αλεξγίαο ζην λεζί. 

1
 Οη πεξηθέξεηεο είλαη νη κηθξφηεξεο γεσγξαθηθέο ελφηεηεο γηα ηηο νπνίεο δεκνζηεχεη απνηειέζκαηα ε 

Έξεπλα Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ. Λφγσ έιιεηςεο ζηνηρείσλ γηα ηελ Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Υαλίσλ, ινηπφλ, 
γίλεηαη ρξήζε ησλ ζηνηρείσλ γηα ηελ Πεξηθέξεηα Κξήηεο ζπλνιηθά, ηα νπνία θξίλνληαη σο ηθαλνπνηεηηθφο 
δείθηεο γηα ηελ ππφ εμέηαζε πεξηνρή, δεδνκέλνπ φηη πξφθεηηαη γηα κηα γεσγξαθηθή ελφηεηα ζαθψο 
δηαθξηηή απφ ηελ ππφινηπε ρψξα, ε νπνία ηαπηφρξνλα παξνπζηάδεη κεγάιν βαζκφ νκνηνγέλεηαο. 



Σν δεχηεξν ζηνηρείν πξνθχπηεη απφ ηε ζχγθξηζε ηνπ πνζνζηνχ ηεο αλεξγίαο ζηελ Κξήηε, απφ ηε 

κία κεξηά, θαη ζηε ρψξα ζπλνιηθά, απφ ηελ άιιε. Με ειάρηζηεο εμαηξέζεηο, νη νπνίεο φηαλ 

παξνπζηάδνληαη είλαη απνθιεηζηηθά θαηά ηνπο ρεηκεξηλνχο κήλεο, νπφηε θαη ε αλεξγία ζηελ 

Κξήηε αγγίδεη ην κέγηζην εηήζην πνζνζηφ. Σν γεγνλφο απηφ ππνδειψλεη κηα ειαθξψο κεγαιχηεξε 

δπλακηθή φζνλ αθνξά ηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ζην λεζί ζε ζρέζε κε ηελ ππφινηπε ρψξα, 

θαη ελδερνκέλσο θαιχηεξεο πξννπηηθέο αλάθακςεο. Σέινο, ζεκεηψλεηαη φηη έλαο ζηαζεξά 

κεγάινο αξηζκφο ησλ αλαδεηνχλησλ εξγαζία είλαη καθξνρξφληα άλεξγνη. Οη εγγεγξακκέλνη 

άλεξγνη γηα ην 2016 έσο ην κήλα Ηνχλην βάζεη ηνλ ΟΑΔΓ αλέξρνληαη γηα ηελ Π.Δ Υαλίσλ ζηνπο 

6.188. 

Γηάγξακκα 2.2 

Πνζνζηό αλεξγίαο αλά ηξίκελν γηα ηελ Πεξηθέξεηα Κξήηεο θαη  

ην ζύλνιν ηεο ρώξαο γηα ηε δεθαεηία 2004-2013 

Πεγή: ΔΛ.ΣΑΣ 

2.6.3 Δππαζείο πιεζπζκηαθέο νκάδεο 

 

 Υξήζηεο εμαξηεζηνγφλσλ νπζηψλ 

ηελ Π.Δ. Υαλίσλ ιεηηνπξγεί πκβνπιεπηηθφ Κέληξν ηνπ ΚΔΘΔΑ ΑΡΗΑΓΝΖ, ην νπνίν παξέρεη 

ππνζηήξημε ζε εμαξηεκέλνπο θαη ζηηο νηθνγέλεηέο ηνπο. Σαπηφρξνλα, ν ΟΚΑΝΑ δηαζέηεη ζηελ 

πφιε ησλ Υαλίσλ έλα Κέληξν Πξφιεςεο, κηα Θεξαπεπηηθή Μνλάδα Φαξκαθεπηηθήο 

Αληηκεηψπηζεο ηεο Δμάξηεζεο (ΘΜΦΑΔ) θαη έλα Γίθηπν Θεξαπεπηηθψλ Τπεξεζηψλ,  (ΚΔΘΔΑ, 

2016 θαη ΟΚΑΝΑ, 2016). 

  



 Βξέθε – Παηδηά 

Οη Γήκνη Υαλίσλ, Απνθνξψλνπ, Καληάλνπ-ειίλνπ, Πιαηαληά θαη Κηζζάκνπ δηαζέηνπλ θαη 

ιεηηνπξγνχλ θέληξα πξνζρνιηθήο αγσγήο θαη δεκνηηθνχο βξεθνλεπηαθνχο θαη παηδηθνχο 

ζηαζκνχο (Γ.Ο.ΚΟΗ.Π.Π., 2016· Γήκνο Καληάλνπ -ειίλνπ, 2014). Δπηπιένλ, ζηνλ Γήκν Υαλίσλ 

ιεηηνπξγεί ην «Κέληξν Απνθαηάζηαζεο Παηδηψλ θαη Νέσλ Κξήηεο», ην νπνίν δέρεηαη αγφξηα 

ειηθίαο 4-16 εηψλ κέρξη απηά λα νινθιεξψζνπλ ηελ εθπαίδεπζή ηνπο. Σν «Κέληξν» δηαζέηεη θαη 

ηκήκα γηα παηδηά κε εηδηθέο Αλάγθεο. 

 Ζιηθησκέλνη, έρνπλ ηελ αθφινπζε βνήζεηα: 

 Πξφγξακκα «Βνήζεηα ζην πίηη» 

 Κέληξα Αλνηθηήο Πξνζηαζίαο Ζιηθησκέλσλ (Κ.Α.Π.Ζ)  

 Κέληξα Ζκεξήζηαο Φξνληίδαο Ζιηθησκέλσλ (Κ.Ζ.Φ.Ζ) 

 Άηνκα κε εηδηθέο Αλάγθεο (Α.κ.ε.Α.) 

ηελ Π.Δ. Υαλίσλ ιεηηνπξγεί έλα αμηφινγν δίθηπν δνκψλ γηα Άηνκα κε εηδηθέο Αλάγθεο. Αθφκε, 

ε Διιεληθή Δηαηξία Πξνζηαζίαο θαη Απνθαηάζηαζεο Αλαπήξσλ Πξνζψπσλ (ΔΛΔΠΑΠ) 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ πεξηνρή, ιεηηνπξγνχλ θαη δνκέο ηνπηθνχ ραξαθηήξα, φπσο ην Κέληξν 

Απνθαηάζηαζεο Α.κ.ε.Α., ην Κέληξν Ζκεξήζηαο Φξνληίδαο Α.κ.ε.Α. θαη ν Αζιεηηθφο χλδεζκνο 

Α.κ.ε.Α. «ΑΔΣΟΗ». Απφ ην 2001 ηδξχζεθε θαη ιεηηνπξγεί ην σκαηείν Α.κ.ε.Α. Υαλίσλ, (Γήκνο 

Υαλίσλ, 2016· ΚΖΦΑΑΜΔΑ, 2016· σκαηείν Α.κ.Δ.Α. Ν. Υαλίσλ, 2016). 

 Άηνκα πνπ αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα ςπρηθήο πγείαο 

Γηα ηελ πεξίζαιςε αηφκσλ κε πξνβιήκαηα ςπρηθήο πγείαο ιεηηνπξγεί λνζνθνκείν εκέξαο θαη 

ςπρηαηξηθφ ηκήκα κε 20 θιίλεο θαη εμσηεξηθά ηαηξεία ζην Γεληθφ Ννζνθνκείν Υαλίσλ «Άγηνο 

Γεψξγηνο». Δπηπιένλ, ην Γ.Ν.Υ. δηαζέηεη Κηλεηή Μνλάδα Φπρηθήο Τγείαο γηα παηδηά, εθήβνπο θαη 

ελήιηθεο κε ςπρηθέο δηαηαξαρέο θαη ζνβαξά ςπρνθνηλσληθά πξνβιήκαηα, θαζψο θαη έλα 

νηθνηξνθείν γηα 15 αζζελείο πνπ αληηκεησπίδνπλ ςπρνγηαηξηθά πξνβιήκαηα. Σν Ηλζηηηνχην 

Έξεπλαο Αλνηψλ Alzheimer δηαζέηεη Κέληξν Ζκέξαο γηα ηελ ςπρνινγηθή ζηήξημε θαη 

ζεξαπεπηηθή θξνληίδα αηφκσλ πνπ πάζρνπλ απφ Alzheimer ή άιιεο κνξθέο άλνηαο. Σέινο, ην 

2005 ηδξχζεθε ν Κνηλσληθφο πλεηαηξηζκφο Υαλίσλ, (Φπραξγψο, 2014). 

 Άηνκα πνπ αληηκεησπίδνπλ νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο: 

 

 Κνηλσληθφ θξνληηζηήξην, (Γήκνο Υαλίσλ, 2016) 

 Κνηλσληθφ Παληνπσιείν Υαλίσλ, (Γήκνο Υαλίσλ, 2016) 

 Κνηλσληθφ Παληνπσιείν Πιαηαληά, (Γήκνο Πιαηαληά, 2016) 

 Κνηλσληθφ Ηαηξείν-Φαξκαθείν Αιιειεγγχεο Υαλίσλ. 



 Κνηλσληθή Κνπδίλα Υαλίσλ, (Κνηλσληθή Κνπδίλα Υαλίσλ, 2016) 

 Κνηλσληθφ ηέθη-ηέθη Μεηαλαζηψλ, (Κνηλσληθφ ηέθη – ηέθη Μεηαλαζηψλ Υαλίσλ, 

2016) 

2.6.4 Δζεινληηζκόο 

ηελ Π.Δ. Υαλίσλ δξαζηεξηνπνηνχληαη αξθεηέο εζεινληηθέο νξγαλψζεηο, κε θχξην αληηθείκελν 

ηελ πνιηηηθή πξνζηαζία θαη ηδηαίηεξα ηελ έξεπλα θαη ηε δηάζσζε. ην θαηάινγν ηνπ 

Παξαξηήκαηνο Η βξίζθνληαη νη εζεινληηθέο νξγαλψζεηο ησλ Υαλίσλ. 

2.6.5 πλεηαηξηζκνί 

Με ηνλ Ν.4015/2011 ηξνπνπνηήζεθε ην ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηνπο αγξνηηθνχο ζπλεηαηξηζκνχο. 

Μέρξη ηφηε νη Αγξνηηθέο πλεηαηξηζηηθέο Οξγαλψζεηο (ΑΟ) δηαθξίλνληαλ ζε πξσηνβάζκηεο 

(Αγξνηηθνί πλεηαηξηζκνί - Α) ή δεπηεξνβάζκηεο (Δλψζεηο Αγξνηηθψλ πλεηαηξηζκψλ - ΔΑ), 

αλάινγα κε ην αλ δηαρεηξίδνληαλ έλα ή πεξηζζφηεξα πξντφληα ζε ηνπηθφ επίπεδν ή ζε επίπεδν 

λνκνχ, ελψ ε Παλειιήληα πλνκνζπνλδία Δλψζεσλ Αγξνηηθψλ πλεηαηξηζκψλ (ΠΑΔΓΔ) 

απνηεινχζε ηε κνλαδηθή ηξηηνβάζκηα νξγάλσζε. Οη ζπλεηαηξηζκνί ηεο Π.Δ. Υαλίσλ ησλ νπνίσλ 

ε κειινληηθή ιεηηνπξγία θαίλεηαη λα εμαζθαιίδεηαη είλαη νη εμήο: 

 Α.. Υαλίσλ,(.Δ.ΓΖ.Κ., 2008) 

 Α.. Κνπληνύξαο, (Α.. Κνπληνχξαο, 2016) 

 Α.. ειίλνπ, (Α.. ειίλνπ, 2016) 

 Α.. Απνθνξώλνπ 

 ηαθηδηθή Έλσζε Υαλίσλ 

 ΒΙΟΥΤΜ, (ΒΗΟΥΤΜ, 2016) 

 

2.7 Οηθνλνκηθή Πξαγκαηηθόηεηα 

2.7.1 Πξσηνγελήο Σνκέαο Παξαγσγήο 

Ζ Π.Δ. Υαλίσλ επεξεαζκέλε απφ ην πξφηππν αλάπηπμεο πνπ πηνζεηήζεθε θαη αθνινπζήζεθε 

κεηαπνιεκηθά απφ πνιιέο νξεηλέο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ην γεγνλφο φηη 

δηαζέηεη πινχζηα θπζηθά αιιά θαη πνιηηηζηηθά απνζέκαηα, πξνζαλαηφιηζε ηελ παξαγσγηθή ηεο 

δηαδηθαζία θπξίσο ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα. Σα πξντφληα πνπ παξάγεη ηφζν ε Π.Δ. αιιά θαη 

νιφθιεξε ε Κξήηε, ραξαθηεξίδνπλ ηε δηαηξνθή πνπ είλαη παγθφζκηα γλσζηή σο κεζνγεηαθή 

δηαηξνθή. 

 



Ο πξσηνγελήο ηνκέαο παξαγσγήο απνηειεί ηε βάζε νηθνλνκίαο ηεο Π.Δ., κε ηε γεσξγία λα 

απνηειεί ην δπλακηθφηεξν θιάδν, γεγνλφο πνπ νθείιεηαη θπξίσο ζην επλντθφ θιίκα, ηνπο 

θπζηθνχο πφξνπο θαη ηελ πνηθηινκνξθία ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο πνπ δηαζέηεη, ζηνλ νπνίν 

απαζρνιείηαη ην 16% ηνπ νηθνλνκηθά ελεξγνχ πιεζπζκνχ ηεο πεξηνρήο (Κξεηηθφ ζχκθσλν 

πνηφηεηαο, 2016). Ζ δηάξζξσζε ησλ θαιιηεξγεηψλ δείρλεη φηη ππάξρεη εμεηδίθεπζε ζε 

παξαδνζηαθέο θαιιηέξγεηεο φπσο ε ειαηνθαιιηέξγεηα θαη ε ακπεινπξγία ελψ ην πιήζνο ησλ 

ζεξκνθεπίσλ ππάξρεη κεγάιε παξαγσγή λσπψλ ιαραληθψλ θαη αλζέσλ (Dioclescivil, 2016). 

Παξάιιεια λέα είδε, φπσο ηα αβνθάλην, άξρηζαλ λα θαιιηεξγνχληαη, ε θαιιηέξγεηα ησλ νπνίσλ 

απνδείρηεθε ηδηαίηεξα απνδνηηθή ζηηο ηνπηθέο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο. ζνλ αθνξά ζην θξαζί, 

ζρεδφλ θάζε θξεηηθφ ζπίηη έρεη ην δηθφ ηνπ θξαζί. Σα Υαληά δηαζέηνπλ εκθηαισκέλα κε 

Ολνκαζία Πξνέιεπζεο Αλσηέξαο Πνηφηεηαο (Ο.Π.Α.Π.) θαζψο θαη Σνπηθνχο Οίλνπο αιιά θαη 

ρχκα θξαζί πνπ πξνέξρεηαη απφ ηηο ίδηεο πνηθηιίεο. 

Δπηπιένλ, ζήκεξα ηα παξαδνζηαθά ηπξνθνκηθά πξντφληα κε ηελ ηερλνγλσζία ησλ ρηιηάδσλ εηψλ, 

ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο κνληέξλεο κεζφδνπο δηαζθαιίδνπλ ηελ πνηφηεηα. Φεκηζκέλα ηπξηά είλαη ε 

δηάζεκε θξεηηθή γξαβηέξα, ε κπδήζξα, θαη ην αλζφηπξν, ελψ θαηαπιεθηηθφ είλαη θαη ην πξφβεην 

γηανχξηη. (ChaniaCrete, 2016). Χζηφζν ηα ηειεπηαία ρξφληα παξαηεξείηαη ζεκαληηθή πηψζε 

παξαγσγήο ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ ζηελ Π.Δ. Υαλίσλ, εμαηηίαο εγθαηάιεηςεο ηνπ 

πξσηνγελνχο ηνκέα απφ ηνλ ελεξγφ πιεζπζκφ θπξίσο ιφγσ ηεο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο ζηηο 

παξαζαιάζζηεο θπξίσο πεξηνρέο (Υαληψηηθα λέα, 2013). Ζ ζπλερήο απηή ππνρψξεζε δεκηνπξγεί 

ζνβαξφ θίλδπλν γηα ηελ νηθνλνκία ηεο Π.Δ. αιιά θαη ηνπ λεζηνχ θαη θαζηζηά αλαγθαία ηελ 

αλαζπγθξφηεζε ζε ζχγρξνλεο βάζεηο ηνπ παξαδνζηαθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο θαη δηάζεζεο ησλ 

πξντφλησλ (Ηζηνιφγνο, 2006). 

Αλαιπηηθά, ηα θχξηα πξντφληα ηεο Π.Δ. απφ ηελ πξσηνγελή παξαγσγή είλαη ην ειαηφιαδν, ηα 

εζπεξηδνεηδή, ηα ζηαθηδάκπεια (ζνπιηαλίλα) θαη ηα νηλάκπεια (θξαζί, ξαθί), ιαραλνθεπεπηηθά,  

ζχθα, θάζηαλα, φζπξηα, θξνχηα λσπά θαη απνμεξακέλα, θπξίσο ζχθα θαη ζηαθίδεο, δεκεηξηαθά, 

παηάηεο, θηελνηξνθηθά θπηά, κέιη, γάια, ηπξνθνκηθά πξντφληα, ην θξέαο απφ ηα αηγνπξφβαηα, 

ιίγα βννεηδή, ςάξηα θαη ζαιηγθάξηα. Σα ηειεπηαία ρξφληα αλάπηπμε παξνπζηάδεη ε επηζηξνθή 

ζηηο ήπηεο κνξθέο θαιιηέξγεηαο ελψ απμάλεηαη ζπλερψο ε δήηεζε θαη ε παξαγσγή 

πηζηνπνηεκέλσλ βηνινγηθψλ πξντφλησλ(Δπηκειεηήξην Υαλίσλ, 2016). εκαληηθή είλαη ε έθζεζε 

ηνπ Αγξνηηθνχ Απγνχζηνπ κε θξεηηθά ηνπηθά πξντφληα.Κπξίαξρε δξαζηεξηφηεηα είλαη ε 

ειαηνθαιιηέξγεηα, ε νπνία είρε αλαπηπρζεί απφ ηελ αξραηφηεηα. Σν δε ειαηφιαδν ηνπ 

Κνιπκβαξίνπ είλαη ε παξαγσγή κε ηελ θαιχηεξε πνηφηεηα θαη έρεη ραξαθηεξηζηεί 

Πξνζηαηεπκέλεο Ολνκαζίαο Πξνέιεπζεο (Π.Ο.Π.). Πξφθεηηαη γηα έλα πξνλφκην ην νπνίν 

δηαζέηνπλ κφιηο ηέζζεξηο πεξηνρέο ζε φιε ηελ Κξήηε (oliveoil, 2016). 



2.7.2 Γεπηεξνγελήο Σνκέαο Παξαγσγήο 

Οη θπξηφηεξεο Βηνηερληθέο θαη Βηνκεραληθέο Μνλάδεο πνπ ζπλαληνχκε ζηελ Π.Δ. Υαλίσλ είλαη 

απηέο ηεο πθαληνπξγίαο, κεραλνπξγίαο, κεηαπνίεζεο-επεμεξγαζίαο αγξνηηθψλ πξντφλησλ θαη 

ρεκηθψλ. Δπίζεο ππάξρεη ην Δξγνζηάζην Μεραληθήο Αλαθχθισζεο θαη Κνκπνζηνπνίεζεο 

(ΔΜΑΚ) θαη ην ΥΤΣΤ ζηελ πεξηνρή ηνπ Αθξσηεξίνπ Υαλίσλ. εκαληηθφο θνξέαο ζηελ 

πξνψζεζε ηεο βηνηερλίαο ζηελ Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα είλαη ην Βηνηερληθφ Πάξθν ζηα 

Σζαθαιαξηά νχδαο (ΒΗΟ.ΠΑ., 2007). 

Γηάγξακκα 2.3 

 Γηάξζξσζε ησλ παξαγσγηθώλ ηνκέσλ αλά Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα Κξήηεο 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Πεγή: Μειηζζνπξγόο Ηιίαο, 2005 

ην Γηάγξακκα 2.3 παξνπζηάδεηαη ε δηάξζξσζε ησλ ηνκέσλ αλά Π.Δ. ηεο Πεξηθέξεηαο Κξήηεο 

γηα ην 2005. Βιέπνπκε φηη ζηνλ πξσηνγελή θαη δεπηεξνγελή ηνκέα ν Ννκφο Υαλίσλ ζηεξίδεη ην 

εηζφδεκά ιηγφηεξν απφ θάζε άιιν Ννκφ ηεο Κξήηεο, ελψ ζηνλ ηξηηνγελή ε Πεξηθεξεηαθή 

Δλφηεηα Υαλίσλ ζηεξίδεη ην εηζφδεκά ηεο θαηά 82,1% - ην πςειφηεξν ηεο Πεξηθέξεηαο. 

  



 ΒΗΟ.ΠΑ. νχδαο Υαλίσλ 

Σν βηνηερληθφ πάξθν Υαλίσλ θαηαιακβάλεη ζπλνιηθά 136 ζηξέκκαηα (εθ ησλ νπνίσλ ηα 23 είλαη 

ζηξέκκαηα πξαζίλνπ), θαη πεξηιακβάλεη: 

 87 βηνηερληθά θηίξηα γηα ηζάξηζκεο κε ξππνγφλνη Βηνηερληθέο Μνλάδεο, 

 37 κνλάδεο ρεηξνηερλψλ θαιιηηερλψλ (θαιιηηερληθφ ρσξηφ), 

 Θεξκνθνηηίδα Νέσλ Δπηρεηξήζεσλ.

ηα πξνζερή ζρέδηα ηνπ ΒΗΟ.ΠΑ. πξνβιέπνληαη αθφκα: 

 εξγαζηήξηα ζπληεξεηψλ,

 εθζεζηαθφο ρψξνο παξαγνκέλσλ πξντφλησλ

 γξαθείν κειεηψλ θαη ππνζηήξημεο ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ ΒΗΟ.ΠΑ.

Ζ θαηαζθεπή ηνπ Βηνηερληθνχ Πάξθνπ δεκηνπξγήζεθε κε ζηφρν ηελ θάιπςε ησλ απαηηήζεσλ ηεο 

βηνηερλίαο ηεο Π.Δ. Υαλίσλ, ελψ κε ηε ζπγθέληξσζε ζε έλα νξγαλσκέλν ρψξν, απνζπκθνξείηαη ν 

νηθηζηηθφο ηζηφο θαη βειηηψλνληαη νη ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ησλ βηνηερληθψλ επηρεηξήζεσλ. 

Δπηηπγράλνληαη νηθνλνκίεο θιίκαθαο απφ ηε δεκηνπξγία θνηλψλ εγθαηαζηάζεσλ (δίθηπα 

χδξεπζεο, βηνινγηθφο θαζαξηζκφο, ζπζηήκαηα αζθαιείαο ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ππξαζθάιεηαο, 

επηθνηλσληψλ θιπ). Δπίζεο ιεηηνπξγνχλ εθζεζηαθά θέληξα θαη θέληξα πξνβνιήο πξντφλησλ. 

 Βηνκεραλία ρπκψλ θαη εκθηάισζε λεξνχ 

εκαληηθή βηνκεραληθή δξαζηεξηφηεηα ηεο Π.Δ. Υαλίσλ εζληθήο εκβέιεηαο είλαη ε βηνκεραλία 

ρπκψλ θαη λεξνχ. Οη θπξηφηεξεο κνλάδεο αληίζηνηρα είλαη νη αθφινπζεο: 

 ΒΗΟΥΤΜ 

 ΓΔΡΑΝΗ 

 ΑΝΑΦΤΚΣΗΚΑ ΣΔΜΔΝΗΑ 

 Δπηηξαπέδην λεξφ ΑΜΑΡΗΑ 

 ΝΔΡΑ ΚΡΖΣΖ 

 

 ΠΟΠ θαη ΠΓΔ Ννκνχ Υαλίσλ 

 



Σν Δπξσπατθφ Γίθηπν AREPO (Association des Régions Européennes des Produits d'Origine), 

απνηειεί έλσζε ησλ επξσπατθψλ πεξηθεξεηψλ, κε θχξην αληηθείκελν ηελ πξνψζεζε θαη 

πξνζηαζία ησλ πξντφλησλ νλνκαζίαο πξνέιεπζεο ΠΟΠ (Πηζηνπνηεκέλε Ολνκαζία Πξνέιεπζεο), 

ΠΓΔ (Πξνζηαηεπφκελε Γεσγξαθηθή Έλδεημε) θαη ΔΠΗΠ (Δγγπεκέλα Παξαδνζηαθά Ηδηφηππα 

Πξντφληα). πγθεθξηκέλα γηα ην Ννκφ καο βξίζθνπκε ηα παξαθάησ ΠΟΠ θαη ΠΓΔ (Κξεηηθφ 

χκθσλν Πνηφηεηαο, 2016): 

 Διαηφιαδν 

 Σπξί 

 Φξνχηα-ιαραληθά 

 Αξηνπνηία: Κξεηηθφ Παμηκάδη ΠΓΔ 

 Οίλνη 

 

 ήκα Πνηφηεηαο γηα ηα θξεηηθά πξντφληα 

Ζ Πεξηθέξεηα Κξήηεο έρεη απνλείκεη ην ζήκα πνηφηεηαο (brand name) «Κξήηε» ζε 29 Κξεηηθέο 

επηρεηξήζεηο πνπ παξάγνπλ 161 θσδηθνχο παξαδνζηαθψλ πξντφλησλ, έξγν πνπ πινπνηείηαη κε ηελ 

ζπλεξγαζία ηεο «Αγξνδηαηξνθηθήο χκπξαμεο». Έρεη ππνγξάςεη ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ 

Πεξηθεξεηάξρε Κξήηεο ηαχξν Αξλανπηάθε θαη ηνλ Πξφεδξν ηνπ ΔΛΓΟ (Διιεληθφο Γεσξγηθφο 

Οξγαληζκφο) «ΓΖΜΖΣΡΑ» έξθν Υαξνπηνπληάλ ζχκβαζε γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ 

«Γεκηνπξγία Ακπειψλα Γηαηήξεζεο Πνηθηιηψλ Ακπέινπ» (Αγξφηππνο, 2014). 

ήκαηα Πνηφηεηαο πξντφλησλ απφ ηα Υαληά (Κξεηηθφ χκθσλν Πνηφηεηαο, 2016): 

 Νεξά ακαξηά

 Διαηφιαδν Ρεληέξεο ΒΗΟΥΤΜ 

 Κξεηηθφ Δξγαζηήξην Λακπάθε  

εκαίλνληα ξφιν ζηελ νηθνλνκία ηεο Κξήηεο δηαδξακαηίδεη θαη ε παξαγσγή αιθννινχρσλ πγξψλ 

θαη απνζηαγκάησλ. Ολνκαζηφ είλαη ην θξεηηθφ θξαζί (απφ ηνπηθέο θαη κε πνηθηιίεο) πνπ απνηειεί 

ζεκαληηθφ εμαγψγηκν πξντφλ. Αθνινχζσο παξαηίζεληαη ηα ζεκαληηθφηεξα νηλνπνηεία ηεο 

Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο (WinesofCrete, 2016): 

 



 Ακπειψλεο Καξαβηηάθε (Πνληηθηαλά, Κνιπκβάξη)

 Κηήκα Λνππάθε (Καξξέο Κηζζάκνπ)

 Οηλνπνηεία Μαλνπζάθε- NostosWines (ιφθνη λφηηα ηνπ Βαηνιάθθνπ, ζηελ Π.Δ. 

Υαλίσλ)

 Οηλνπνηείν Αλψζθειε (Αλψζθειε Κηζζάκνπ)

 Οηλνπνηείν Μαληξέ (Λεπθά φξε)

 Οηλνπνηείν Νηνπξάθε (Αιίθακπνο Υαλίσλ)

 Οηλνπνηείν Πλεπκαηηθάθε (Γξαπαληαλάο, Κίζζακνο)

 πλεηαηξηζκφο Μάδαο (Υαληά)

 Οηλoπνηείν Νηνπξνπληάθε (Νεξηαλά Κπδσλίαο)

Λεηηνπξγεί επίζεο ζηα Υαληά ν χιινγνο Παξαδνζηαθψλ Απνζηαγκαηνπνηψλ Ν. Υαλίσλ 

(παξαγσγή θαη πξνψζεζε ηζηθνπδηάο, ξαθήο θαη ξαθφκεινπ), ν νπνίνο κε ηε ζεηξά ηνπ πξνσζεί 

ηελ αλαγλψξηζε ηεο ηζηθνπδηάο σο Πηζηνπνηεκέλε Ολνκαζία Πξνέιεπζεο (ΠΟΠ) (Υαληψηηθα 

Νέα, 2013). Ζ θξεηηθή ηπξνθνκία θαηέρεη φπσο θαη ε νηληθή παξαγσγή εμέρνπζα ζέζε ζην 

δεπηεξνγελή ηνκέα παξαγσγήο γηα ην ζχλνιν ηεο Πεξηθέξεηαο. Αθνινχζσο παξαηίζεληαη ηα 

ζεκαληηθφηεξα θξεηηθά ηπξηά πνπ παξάγνληαη θαη ζηελ Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Υαλίσλ (Κξεηηθφ 

χκθσλν Πνηφηεηαο, 2016): 

 Αλζφηπξν 

 Γαινκπδήζξα 

 Γξαβηέξα Κξήηεο 

 Περηφγαιν Υαλίσλ 

 Κεθαινηχξη 

 Μαιάθα 

 Μπδήζξα 

 Ξηλνκπδήζξα 

 ηάθα:  

 Σπξνδνχιη 

 
 Αγγεηνπιαζηηθή 

ηελ Κξήηε ιεηηνπξγεί έλα δίθηπν παξαδνζηαθψλ θέληξσλ αγγεηνπιαζηηθήο, παλειιήληαο 

αλαγλσζηκφηεηαο. ηα Ννρία, βξίζθεηαη έλα απφ ηα παιαηφηεξα θέληξα αγγεηνπιαζηηθήο πνπ 

ρξνλνινγείηαη απφ ην ηέινο ηνπ κεζαίσλα (Ννρηά, 2011). Δθεί παξάγνληαη νη ιαήλεο (ζηάκλεο), νη 

νπνίεο ζεσξνχληαη κνλαδηθέο ιφγσ ηνπ ζηξνγγπινχ πάηνπ αιιά θαη ηνπ κεγάινπ κεγέζνπο ηνπο. 

 



 Γχςνο 

ην Ννκφ Υαλίσλ βξίζθνληαη ζεκαληηθά θνηηάζκαηα έλπδξνπ γχςνπ- αλπδξίηε. Ζ εμφξπμε 

πξαγκαηνπνηείηαη απφ έλα νξπρείν γχςνπ έθηαζεο 182 ζηξ. ζηε ζέζε «φξκνο ηνκίνπ» Βάζεο ηνπ 

Γήκνπ Ηλαρσξίνπ Ν.Υαλίσλ, κε θνξέα ιεηηνπξγίαο θαη εθκεηάιιεπζεο ηελ εηαηξεία 

«ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΦΑΚΗΑΝΑΚΖ Α.Δ.Β.Δ.» (Γηαχγεηα, 2010).  

 Βπξζνδεςία 

Ζ επεμεξγαζία δέξκαηνο απνηεινχζε πάληνηε ζεκαληηθή παξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα. Σα 

ραληψηηθα βπξζνδεςεία ήηαλ γλσζηά θαη σο Σακπαθαξηά (Xania.gr, 2012). ηα Υαληά ζήκεξα 

ζπλαληάκε επηά βπξζνδεςεία: Αιεπξάθεο, Βνπηεηάθεο, Βνπηεηάθε, Βξνληάθεο, Καιιηγηάλλεο, 

θαη Υξηζηνπιάθεο (έλα ζην ΒΗΟ.ΠΑ θαη έλα ζηελ Αγία Κπξηαθή Υαλίσλ). 

2.7.3 Σξηηνγελήο Σνκέαο Παξαγσγήο 
 

 Σνπξηζκόο 

Δμέρνπζα ζέζε ζηνλ ηξηηνγελή ηνκέα παξαγσγήο (πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ παξνρή ππεξεζηψλ) γηα 

ηελ Π.Δ. Υαλίσλ θαηαιακβάλεη ν ηνπξηζκφο. Απηφ έρεη απνθέξεη ηελ εγθαηάιεηςε ηεο ππαίζξνπ 

θαη ηε ζπγθέληξσζε ηνπ κεγαιχηεξνπ ηκήκαηνο ηνπ πιεζπζκνχ ζηα θέληξα ηνπξηζηηθήο 

αλάπηπμεο. 

 Ξελνδνρεηαθφ δπλακηθφ 

Παξαηεξνχκε φηη ζπγθξηηηθά κε άιιεο Π.Δ. ηεο Κξήηεο, ηα Υαληά δε δηαζέηνπλ κεγάιν αξηζκφ 

μελνδνρείσλ πςειήο θαηεγνξίαο, ελψ δηαζέηεη ηα κηζά ζρεδφλ θάκπηλγθ ηεο Πεξηθέξεηαο. 

 Δλαιιαθηηθέο κνξθέο ηνπξηζκνύ (Εσγξαθάθεο, 2012): 

Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη νη θπξηφηεξεο κνξθέο ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ πνπ ζπλαληνχκε ζηελ 

Π.Δ. Υαλίσλ. 

 Αλαξξηρεηηθφο ηνπξηζκφο (Γήκνο Υαλίσλ, 2013): 

Αλαπηχζζεηαη ζηα Λεπθά ξε φπνπ εληνπίδνληαη ηέζζεξα θαηαθχγηα (Καιιέξγεο, βνπξηρηή-

Υνπιηφπνπινο, Βφιηθαο θαη Σαχξε). Άιιεο πξνηεηλφκελεο δηαδξνκέο γηα αλαξξίρεζε είλαη ηνπ 

Καιαζά, ηνπ ηαπξνχ ζην Αθξσηήξη, ηνπ Γθίγθηινπ θαη ηνπ Θεξίζνπ. 

 



 Φαξάγγηα θαη πήιαηα (Cretan beaches, 2016) 

Έλα απφ ηα γλσζηφηεξα θαξάγγηα ηεο Δπξψπεο, ην θαξάγγη ηεο ακαξηάο, μεθηλά απφ ην 

νξνπέδην ηνπ Οκαινχ, έρεη 16 ρικ. κήθνο θαη 3 έσο 300 κ. πιάηνο. Σν πέξαζκα ηνπ θαξαγγηνχ, 

πνπ δηαξθεί πεξίπνπ 4-5 ψξεο, επηηξέπεηαη απφ Μάην κέρξη επηέκβξην. Άιια ζεκεία πνπ 

ελδείθλπληαη γηα γεσηνπξηζκφ, είλαη ην θαξάγγη ηεο Αγ. Δηξήλεο ζην έιηλν, ην θαξάγγη ηεο 

Ίκπξνπ ζηα θαθηά, ην θαξάγγη ηεο Αξάδαηλαο, ηνπ Θεξίζνπ.  

 Θαιάζζηα ζπνξ (Cretan beaches, 2016): 

ηελ Π.Δ. Υαλίσλ ιακβάλνπλ ρψξα θαηαδχζεηο θαη ππάξρνπλ δηαδξνκέο γηα ζαιάζζην θαγηάθ 

(Πεξηθέξεηα Κξήηεο, 2013). Αθφκε, ππάξρνπλ θαη δχν ηζηηνπιντθνί θνξείο: ν Ναπηηθφο κηινο 

Υαλίσλ (Ν.Ο.Υ. έηνο ίδξπζεο ην 1933) θαη ν Ηζηηνπιντθφο κηινο Υαλίσλ (Η.Ο.Υ.) 

Γηνξγαλψλνληαη ηζηηνπιντθνί αγψλεο αλνηρηήο ζαιάζζεο απφ ηνλ Ναπηηθφ κηιν Υαλίσλ, φπσο 

νη "Καιιηθξάηεηνη", νη νπνίνη εληάζζνληαη ζην θνηλφ εηήζην πξσηάζιεκα Ν.Ο.Υ. θαη Η.Ο.Υ. 

 Ηακαηηθφο ηνπξηζκφο (Cretan beaches, 2016) 

Δληνπίδεηαη απνθιεηζηηθά ζηελ παξαιία ηεο Ληζζνχ. Γλσζηή ζηελ αξραηφηεηα έσο θαη ηνλ 9ν 

αηψλα φπνπ θαη θαηαζηξάθεθε απφ ηνπο αξαθελνχο. Ήηαλ δηάζεκε γηα ην Αζθιεπηείν ηεο, φπνπ 

αζζελείο απφ φιε ηελ Κξήηε έξρνληαλ γηα λα ζεξαπεπηνχλ απφ ηα ηακαηηθά ινπηξά ηνπ. 

 Κάκπηλγθ 

Λεηηνπξγνχλ ζην Ννκφ έμη νξγαλσκέλα θαη ηξία ειεχζεξα. πγθεληξψλεη ηε κηζή πξνζθνξά ζε 

θάκπηλγθ ζε επίπεδν Πεξηθέξεηαο. 

 πλεδξηαθφο ηνπξηζκφο 

Τπάξρνπλ πνιιέο αίζνπζεο πλεδξίσλ πνπ ελδείθλπληαη γηα πλεδξηαθφ Σνπξηζκφ φπσο απηέο 

ζην Ίδξπκα Αγία νθία - Άγηνη Πάληεο, ζηελ Οξζφδνμε Αθαδεκία Κξήηεο ζην Κνιπκπάξη, ζην 

Μεζνγεηαθφ Αγξνλνκηθφ Ηλζηηηνχην Υαλίσλ, ζηελ Ηεξά Μεηξφπνιε Υαλίσλ, ζηελ Ηεξά 

Μεηξφπνιε Κπδσλίαο θαη Απνθνξψλνπ, ζην Υξπζφζηνκν θαη ζην Κέληξν Αξρηηεθηνληθήο 

Μεζνγείνπ (κεγάιν Αξζελάιη-ΚΑΜ). 

 

http://www.nax.gr/index.php/el/component/content/article/49-nature/gorges/414-1-
http://www.nax.gr/index.php/el/component/content/article/49-nature/gorges/416-3-
http://www.nax.gr/index.php/el/component/content/article/49-nature/gorges/416-3-
http://www.nax.gr/index.php/el/component/content/article/49-nature/gorges/415-2-
http://www.nax.gr/index.php/el/component/content/article/49-nature/gorges/415-2-
http://www.nax.gr/index.php/el/component/content/article/49-nature/gorges/423-10-


 Οηληθφο ηνπξηζκφο (wines of Crete, 2014) 

Ζ πξνψζεζε ηνπ Οηληθνχ Σνπξηζκνχ ζηελ Π.Δ. Υαλίσλ γίλεηαη ζε ζπλεξγαζία κε ην Γίθηπν 

Οηλνπνηψλ Κξήηεο, ην Γίθηπν Οηλνπαξαγσγψλ Υαλίσλ θαη Ρεζχκλνπ, ηελ Έλσζε 

Αγξνηνπξηζκνχ Κξήηεο θαη ην Παγθξήηην χλδεζκν Δλαιιαθηηθνχ Σνπξηζκνχ (Κξεηηθφ 

χκθσλν Πνηφηεηαο, 2016).  

 Αγξνηνπξηζκφο 

Σν Γίθηπν Αγξνηνπξηζκνχ Γπηηθήο Κξήηεο πνπ ηδξχζεθε ην επηέκβξην ηνπ 2001, απνξηίδεηαη 

απφ κέιε ηα νπνία είλαη ηδηνθηήηεο αηνκηθψλ ή ζπιινγηθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ Γπηηθή Κξήηε, (Γήκνο Υαλίσλ, 2013). Τπάξρνπλ 37 αγξνηνπξηζηηθά 

θαηαιχκαηα, απφ ηα νπνία ηα κηζά εληνπίδνληαη ζην δήκν Απνθνξψλνπ (Αγξνμελία, 2016). 

 Σξαπεδηθόο ηνκέαο 

 
 πλεηαηξηζηηθή Σξάπεδα Υαλίσλ (Σξάπεδα Υαλίσλ, 2016) 

Ζ Σξάπεδα δηαζέηεη ζήκεξα 26 ππεξεζηαθέο κνλάδεο. Ο κηινο Δηαηξεηψλ ηεο Σξάπεδαο 

πεξηιακβάλεη ηα «Κξεηηθά Αθίλεηα» (εηαηξεία γηα ηελ αλάπηπμε, αμηνπνίεζε θαη θαηαζθεπή 

αθηλήησλ) κε έξγα ην «Δκπνξηθφ Κέληξν Πιαηαληά» θαη ην «Δπηρεηξεκαηηθφ Πάξθν Υαλίσλ 

Α.Δ.» θαη ηελ «Κξεηηθή Δλεξγεηαθή» ε νπνία ηδξχζεθε ην 2009 θαη δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ 

ηνκέα ησλ θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ. 

 Δκπόξην 

Οη εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο γηα ηελ Π.Δ. Υαλίσλ, πεξηνξίδνληαη κεηαμχ ησλ ρσξψλ ηεο Δ.Δ. θπξίσο 

θαη πνιχ ιηγφηεξν κε ρψξεο φπσο νη Ζ.Π.Α., ν Καλαδάο θαη ε Απζηξαιία. Σν εκπφξην κε ρψξεο 

ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ θαη ηεο Μέζεο Αλαηνιήο, αλ θαη βξίζθνληαη ζηελ εγγχηεηά ηεο, είλαη 

κεδακηλφ, θαη πεξηνξίδεηαη ζε θξάηε φπσο ε Σνπξθία, ην Ηζξαήι, ηα Δλσκέλα Αξαβηθά Δκηξάηα 

θαη ε ανπδηθή Αξαβία. Υψξεο φπσο ην Οπδκπεθηζηάλ, ε Σαυιάλδε, ε Αξκελία θαη ε Νφηηνο 

Αθξηθή εκθαλίδνληαη ζηηο εμαγσγέο ησλ νξπθηψλ θαπζίκσλ, ιαδηψλ θαη θεξηψλ. Κχξηα 

εμαγψγηκα πξντφληα ηνπ πξσηνγελνχο ηνκέα είλαη ςάξηα, ιαραληθά, θαξπνί. Γηα ην δεπηεξνγελή 

ηνκέα, ηα ιίπε θαη ιάδηα θπηηθήο πξνέιεπζεο (ην ειαηφιαδν πξψην εμαγψγηκν πξντφλ), 

αιθννινχρα πνηά θαη πγξά, νξπθηά θαχζηκα θαη θεξηά, δηάθνξα πιαζηηθά θαη ρεκηθά πξντφληα. 

Αληίζεηα, θχξηα εηζαγφκελα πξντφληα είλαη ηα θξέαηα θαη ηα ςάξηα, ηα δεκεηξηαθά, πξντφληα 

αιεπξνπνηίαο, δηάθνξα ρεκηθά θαη πιαζηηθά πξντφληα, ραξηί, καιιί, ηα ελδχκαηα, κεραλέο, 

ζπζθεπέο θαη ειεθηξηθά είδε.  

 



2.7.4 Αθαζάξηζην Δγρώξην Πξντόλ 

Σν ζπλνιηθφ πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηεο Πεξηθέξεηαο Κξήηεο ζην εζληθφ Αθαζάξηζην Δγρψξην 

Πξντφλ (ΑΔΠ) γηα ην 2008 ήηαλ 5,4% θαη αλήιζε ζε 12.854 εθαη. επξψ (Πεξηθέξεηα Κξήηεο, 

2014). Ζ ζπκκεηνρή ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Υαλίσλ αληηπξνζψπεπε ην 23,07% θαη ήηαλ 

δεχηεξε κεηά απφ εθείλε ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Ζξαθιείνπ (52,06%). ην Γηάγξακκακα 

2.4 θαίλεηαη ε δηαθχκαλζε ηνπ ΑΔΠ ηεο Πεξηθέξεηαο απφ ην 2000-2008 θαη ε ζπκκεηνρή θάζε 

ΠΔ:  

Γηάγξακκα 2.4  

Γηαθύκαλζε Αθαζάξηζηνπ Δγρώξηνπ Πξντόληνο 2000-2008 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

         Πεγή: Πεξηθέξεηα Κξήηεο, 2014 

 

 

 



Γηα ην δηάζηεκα 2000-2008 είρε πνζνζηηαία αχμεζε 70,98% θαη γηα ηελ ΠΔ Υαλίσλ 

ζπγθεθξηκέλα 73,49% φπσο θαίλεηαη θαη ζην Γηάγξακκα 2.5. Σν θαηά θεθαιή ΑΔΠ ηεο ΠΔ 

Υαλίσλ γηα ηα έηε 2009, 2010 θαη 2011 ήηαλ 18.358 επξψ, 17.481 επξψ θαη 16.216 επξψ 

αληίζηνηρα (ΔΛ.ΣΑΣ, 2011). Ζ Αθαζάξηζηε Πξνζηηζέκελε Αμία ζηνλ θιάδν «Γεσξγία θαη 

Κηελνηξνθία» ην 2008 γηα ηελ ΠΔ Υαλίσλ αλήιζε ζε 145 εθ. επξψ (ηξίηε κεηά ην Ζξάθιεην θαη 

ην Λαζίζη) φπσο θαίλεηαη θαη ζην Γηάγξακκα 2.6. 

Γηάγξακκα 2.5 

  Γηαθύκαλζε ηνπ θαηά θεθαιήλ Αθαζάξηζηνπ Δγρώξηνπ Πξντόληνο 2000-2008 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

       Πεγή: Πεξηθέξεηα Κξήηεο, 2014 

 

  



Γηάγξακκα 2.6 

Αθαζάξηζηε Πξνζηηζέκελε Αμία 2008 γηα ηνλ θιάδν ηεο Γεσξγίαο, ηεο Κηελνηξνθίαο θαη 

ηεο Αιηείαο  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πεγή: Πεξηθέξεηα Κξήηεο, 2014 

Σν Γηάγξακκα 2.7 αθνξά ηνλ θιάδν ηεο Βηνκεραλίαο θαη Δλέξγεηαο, φπνπ ε Αθαζάξηζηε 

Πξνζηηζέκελε Αμία ηεο ΠΔ Υαλίσλ ήηαλ 176 εθαη. επξψ (δεχηεξε γηα ηελ Πεξηθέξεηα κεηά ην 

Ζξάθιεην) θαη ζηνλ θαηαζθεπαζηηθφ θιάδν ε ΠΔ Υαλίσλ είλαη δεχηεξε ζηελ Πεξηθέξεηα κε 

Αθαζάξηζηε Πξνζηηζέκελε Αμία 203 εθαη. επξψ φπσο θαίλεηαη ζην Γηάγξακκα 2.8. 

Γηάγξακκα 2.7  

Αθαζάξηζηε Πξνζηηζέκελε Αμία 2008 γηα ηνλ θιάδν ηεο Βηνκεραλίαο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο 

ηεο Δλέξγεηαο 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

   Πεγή: Πεξηθέξεηα Κξήηεο, 2014 



Γηάγξακκα 2.8  

Αθαζάξηζηε Πξνζηηζέκελε Αμία 2008 γηα ηνλ θιάδν ησλ Καηαζθεπώλ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πεγή: Πεξηθέξεηα Κξήηεο, 2014 

Αληίζηνηρα, γηα ηνπο θιάδνπο ηνπ εκπνξίνπ, ησλ μελνδνρείσλ, εζηηαηνξίσλ, κεηαθνξψλ θαη 

επηθνηλσληψλ πάιη ε ΠΔ Υαλίσλ θαηείρε ηε δεχηεξε ζέζε ζην ζχλνιν ηεο Πεξηθέξεηαο κε 952 

εθαη. επξψ Αθαζάξηζηεο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Γηάγξακκα 2.9). 

Γηάγξακκα 2.9 

 Αθαζάξηζηε Πξνζηηζέκελε Αμία 2008 γηα ηνπο θιάδνπο ηνπ εκπνξίνπ, ησλ μελνδνρείσλ, 

ησλ εζηηαηνξίσλ, ησλ κεηαθνξώλ θαη ησλ επηθνηλσληώλ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πεγή: Πεξηθέξεηα Κξήηεο, 2014 



Σέινο, ε Αθαζάξηζηε Πξνζηηζέκελε Αμία ζηηο Υξεκαηννηθνλνκηθέο Τπεξεζίεο γηα ην 2008 έθεξε 

ηελ ΠΔ Υαλίσλ πάιη ζηε δεχηεξε ζέζε κε 478 εθαη. Δπξψ (Γηάγξακκα 2.10). 

Γηάγξακκα 2.10 

Αθαζάξηζηε Πξνζηηζέκελε Αμία 2008 γηα ηνπο θιάδνπο ηεο Υξεκαηνπηζησηηθήο 

δηακεζνιάβεζεο, ηεο δηαρείξηζεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο, ηεο εθκίζζσζεο θαη ησλ 

επηρεηξεκαηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πεγή: Πεξηθέξεηα Κξήηεο, 2014 

Ζ Π.Δ. Υαλίσλ ζπκκεηέρεη ζρεδφλ θαηά έλα ηέηαξην ζηε ζπλνιηθή Αθαζάξηζηε Πξνζηηζέκελε 

Αμία ηεο Πεξηθέξεηαο Κξήηεο ζε φινπο ηνπο θιάδνπο ηεο παξαγσγήο. πγθεθξηκέλα, πξψηε 

βξίζθεηαη ε Π.Δ. Ζξαθιείνπ, ζηελ νπνία εδξάδνληαη θαη νη πεξηζζφηεξεο παξαγσγηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπ λεζηνχ, ελψ ε Π.Δ. Υαλίσλ έξρεηαη ζε δεχηεξε ζέζε. εκαληηθφ γηα ηελ 

δηάξζξσζε ηνπ ΑΔΠ ηνπ Ννκνχ, απνηειεί ε εμάξηεζε ηεο βηνκεραλίαο ηεο πεξηνρήο απφ ηελ 

γεσξγηθή παξαγσγή. Ζ ηειεπηαία είλαη ν βαζηθφο ηξνθνδφηεο ηεο βηνκεραληθήο παξαγσγήο ζε 

πξψηεο χιεο, θαζψο θαη ν βαζηθφο πειάηεο ζε κέζα παξαγσγήο (αγξνηηθά εξγαιεία θαη εθφδηα). 

Δάλ ζπξξηθλσζεί ε γεσξγηθή παξαγσγή ζα αθνινπζήζεη θαη ε βηνκεραληθή, γεγνλφο πνπ ζα 

επηηξέςεη ζηελ αλάδπζε ησλ ππεξεζηψλ, φρη σο ππνβνεζεηηθή ηεο γεληθήο αλάπηπμεο αιιά σο 

κνλαδηθήο ιχζεο θαηακεξηζκνχ ηεο εξγαζίαο. 

 



2.8. Τπνδνκέο 

2.8.1 Τπνδνκέο ζηελ εθπαίδεπζε 

ηελ Π.Δ. Υαλίσλ ε εζσηεξηθή κεηαθίλεζε ηνπ πιεζπζκνχ έρεη δεκηνπξγήζεη δηάθνξα 

πξνβιήκαηα ζηελ θαηαλνκή ησλ καζεηψλ θαη ζηελ επάξθεηα ησλ ζρνιηθψλ ππνδνκψλ. ηηο 

νξεηλέο πεξηνρέο ηα ζρνιεία θζίλνπλ, ελψ ζε νξηζκέλεο αζηηθέο παξνπζηάδεηαη ππεξζπγθέληξσζε 

κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγνχληαη πξνβιήκαηα ζηέγαζεο (Ηζηνιφγνο, 2006). 

Σα πεξηζζφηεξα ζρνιηθά ζπγθξνηήκαηα ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο εδξεχνπλ ζηνπο 

κεγαιχηεξνπο νηθηζκνχο, θαη θπξίσο γχξσ απφ ηελ πεξηνρή ησλ Υαλίσλ. ηελ πφιε ησλ Υαλίσλ 

ππάξρνπλ 4 ηδησηηθά ΣΔΔ θαη 3 δεκφζηα. ηα Υαληά εδξεχνπλ επίζεο ην Πνιπηερλείν Κξήηεο, ην 

νπνίν ζην ζχλνιφ ηνπ έρεη πεξηζζφηεξνπο απφ 500 θνηηεηέο, ελψ απαζρνιεί πεξίπνπ 82 

δηδάζθνληεο, ην ΣΔΗ Κξήηεο θαη ε Αθαδεκία Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ (Πινηάξρσλ-Μεραληθψλ) 

(www.ekp.gr, 2016). 

2.8.2 Μεηαθνξέο  

Οη ππνδνκέο κεηαθνξψλ ζηελ Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Υαλίσλ ππνζηεξίδνληαη απφ εζσηεξηθφ 

νδηθφ δίθηπν θαη εμππεξεηνχληαη απφ απηνθηλεηφδξνκνπο, ελψ ε ζχλδεζε κε ηελ ππφινηπε 

Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ γίλεηαη αθηνπιντθψο θαη αεξνπνξηθψο. 

 Οδηθό Γίθηπν 

Σα Υαληά δηαζέηνπλ θχξην θαη δεπηεξεχνλ νδηθφ δίθηπν, αζθαιηνζηξσκέλν θαη κε. Ο θχξηνο 

νδηθφο άμνλαο είλαη ν άμνλαο Καζηειίνπ-Υαλίσλ-Ρέζπκλνπ-Ζξαθιείνπ-Αγίνπ Νηθνιάνπ κε 

ρηιηνκεηξηθέο απνζηάζεηο: 

 Υαληά - Ζξάθιεην: 138 ρικ

 Υαληά - Ρέζπκλν: 60 ρικ

 Υαληά - Άγηνο Νηθφιανο: 204 ρικ 

Γηα ηε βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο ηνπ εζληθνχ δξφκνπ επηβάιινληαη παξεκβάζεηο, ηδηαίηεξα δε ζηα 

ηκήκαηα πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ ζην παξειζφλ θαη έρνπλ ρακειφηεξεο πξνδηαγξαθέο πνηφηεηαο. 

Πξνβιέπεηαη ε αληηθαηάζηαζε ηνπ νδνζηξψκαηνο κε λέν ηάπεηα, ε θαηαζθεπή πεδνδξνκίσλ 

αιιά θαη ε ππνγεηνπνίεζε θαισδίσλ ππεξεζηψλ θνηλήο σθέιεηαο. Αθφκα, πξνβιέπνληαη 

πδξαπιηθά έξγα θαζψο θαη ε θαηαζθεπή πεδνγέθπξαο ζην δεκνηηθφ δηακέξηζκα Πιαηαληά 

(Δμπξέο, 2008).  

http://www.ekp.gr/


Απνιχησο απαξαίηεηε θξίλεηαη ε ζπληήξεζε θαη βειηίσζε πθηζηάκελσλ ηερληθψλ έξγσλ ή ε 

θαηαζθεπή λέσλ, ε βειηίσζε ησλ γεσκεηξηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ε απνθαηάζηαζε ηεο 

νξαηφηεηαο ζε αξθεηά ζεκεία ηεο νδνχ. Δμίζνπ αλαγθαία είλαη θαη ε θαηαζθεπή ζσιελσηψλ 

νρεηψλ γηα ηελ απνρέηεπζε θαη απνζηξάγγηζε ηεο νδνχ, δεδνκέλνπ φηη ε ππεξβνιηθή πγξαζία ζην 

ζψκα ηνπ νδνζηξψκαηνο έρεη πξνθαιέζεη κεγάιεο θζνξέο.  

Ζ βειηίσζε ηεο νξηδφληηαο θαη θάζεηεο ζήκαλζεο κε αληηθαηάζηαζε παιαηψλ θαη θζαξκέλσλ 

πηλαθίδσλ, ε αλαβάζκηζε ηνπ εμνπιηζκνχ αζθαιείαο παξαπιεχξσο ηεο νδνχ, φπσο είλαη ηα 

ζπζηήκαηα ζπγθξάηεζεο ησλ νρεκάησλ θαη ε δηαγξάκκηζε ησλ αζθαιηηθψλ νδνζηξσκάησλ 

απνηεινχλ ηκήκαηα ηνπ κεγάινπ έξγνπ «Οδηθή Αζθάιεηα Κξήηεο», ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 

30 εθαη. επξψ, πνπ εθηειείηαη απφ ηελ Πεξηθέξεηα γηα ηελ βειηίσζε ηεο νδηθήο αζθάιεηαο ζην 

επαξρηαθφ δίθηπν (epolis.gr, 2013). 

Δηθόλα 2.8 

 Oδηθό δίθηπν Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Υαλίσλ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πεγή: www.mykosmos.gr, 2016 



πλδπαζκέλα έξγα δηαζχλδεζεο ηεο πφιεο ησλ Υαλίσλ είλαη: 

 Ζ νινθιήξσζε ηνπ νδηθνχ Κφκβνπ Κιαδηζνχ θαη ε ζχλδεζή ηνπ κε ηελ νδφ Γσγνλή θαη ε 

αλαθαίληζε, βειηίσζε θαη επέθηαζή ηεο πξνο αλαηνιάο κέρξη ηελ Υαιέπα θαη ηελ νδφ 

νχδαο-Αεξνδξφκην.

 Ζ αλαθαίληζε ηεο ζεζκνζεηεκέλεο απφ ην Γ.Π.. θαη ηηο ΜΠΔΑ λέαο νξηαθήο νδνχ 

(ηειεπηαία πξνο λφην νδφο παξάθακςεο ηεο πφιεσο).

 χλδεζε ηνπ Β.Ο.Α.Κ. κε ηνλ Ληκέλα νχδαο θαη ην Αεξνδξφκην Υαλίσλ.

 Δπίζεο επηβάιιεηαη ζπλέρηζε ηνπ Νφηηνπ Άμνλα θαη ηνπ Δπαξρηαθνχ Οδηθνχ Γηθηχνπ θαη 

ζχλδεζε κε ηνλ Β.Ο.Α.Κ. κέζσ ησλ θαζέησλ θαη ε έληαμε ησλ ηκεκάησλ ηνπ πνπ βξίζθνληαη 

ζην Ννκφ ζην Γηεπξσπατθφ Γίθηπν.

Αθφκα έρεη πξνηαζεί ε θαηαζθεπή ηνπ Νφηηνπ Οδηθνχ Άμνλα Κξήηεο, κε πξνηεηλφκελα ηκήκαηα: 

 Σκήκα Η: Πιάηαλνο – ηφκην

 Σκήκα ΗΗ: ηφκην - Κνπληνχξα – Παιαηφρσξα

 Σκήκα ΗΗΗ: Παιαηφρσξα – νχγηα

 Σκήκα V: Υψξα θαθίσλ - φξηα Ννκψλ Υαλίσλ - Ρεζχκλεο

 Κάζεηνη νδηθνί Άμνλεο - επαξρηαθφ δίθηπν

Γηα ηε δηάρπζε ησλ αλαπηπμηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζ' φιν ην λνκφ θαη ηελ άξζε θαηαζηάζεσλ 

απνθιεηζκνχ θαη απνκφλσζεο ησλ πεξηνρψλ ηεο ελδνρψξαο θαη ησλ νξεηλψλ πεξηνρψλ πξέπεη λα 

αληηκεησπηζηεί κε πξνηεξαηφηεηα ε νινθιήξσζε ηεο θαηαζθεπήο θαη ε βειηίσζε ράξαμεο θαη ησλ 

θάζεησλ νδηθψλ αμφλσλ. Πξνβιέπεηαη ε νινθιήξσζε ηεο βειηίσζεο ησλ παξαθάησ νδηθψλ αμφλσλ: 

 Καινπδηαλά - Σνπφιηα - Έινο - Υξπζνζθαιίηηζζα.

 Φνπξλέο - Λάθθνη – Οκαιφο

 Βξχζζεο - Υψξα θαθίσλ - (δηαζχλδεζε κε ην Βάκν).

 Σαπξσλίηεο - Κάλδαλνο - Παιαηφρσξα.

 Αιηθηαλφο - Πξαζζέο - νχγηα.

 

 



 Αζηηθέο ζπγθνηλσλίεο 

Ζ αζηηθή ζπγθνηλσλία ζπλδέεη ηηο πεξηνρέο ηεο πφιεο θαη ηα πεξίρσξα κεξηθψο θαη έρεη αθεηεξία 

Πιαηεία Αγνξάο. Αθφκα ε ππεξαζηηθή γηα πεξηνρέο θαη πφιεηο ηεο Κξήηεο πεξηιακβάλεη ζχλδεζε κε 

Ρέζπκλν, Ζξάθιεην, Βξχζεο, θαθηά, Καζηέιη, Διαθνλήζη, Παιαηφρσξα, νχγηα, Οκαιφ, ακαξηά 

θιπ. 

 Θαιάζζηεο ππνδνκέο 

Σν θπξηφηεξν ιηκάλη ησλ Υαλίσλ είλαη ην ιηκάλη ηεο νχδαο πνπ είλαη ηθαλφ γηα ηελ εμππεξέηεζε 

ησλ αλαγθψλ ηεο πφιεο θαη ηνπ λνκνχ. Σν ιηκάλη βξίζθεηαη ζηελ λφηηα πιεπξά ηνπ θφιπνπ ηεο 

νχδαο, αλαηνιηθά απφ ηα Υαληά. Σν ιηκάλη εμππεξεηεί εκπνξηθά πινία, θξνπαδηεξφπινηα θαη 

θέξηκπνη, ελψ ζηνλ θφιπν ηεο νχδαο βξίζθνληαη επίζεο ν Ναχζηαζκνο ηεο νχδαο θαη νη 

εγθαηαζηάζεηο ηνπ Ακεξηθαληθνχ Ναπηηθνχ (ChaniaAirportCarHire, 2016). ην ιηκάλη είλαη ζε 

εμέιημε ηα πξνβιεπφκελα έξγα απφ ην εγθεθξηκέλν πξνγξακκαηηθφ ζρέδην ηνπ ιηκέλα νχδαο θαη 

εηδηθφηεξα ηνπ εκπνξηθνχ ιηκέλα ηα νπνία είλαη ε δεκηνπξγία επηβαηηθνχ ζηαζκνχ θαη αιηεπηηθνχ 

θαηαθπγίνπ. Μηθξφηεξν είλαη ην ελεηηθφ ιηκάλη κέζα ζηα Υαληά, πνπ θηινμελεί κνλάρα ηζηηνπιντθά 

ζθάθε θαη ςαξφβαξθεο. Αθφκα ππάξρνπλ, ην ιηκάλη Κηζζάκνπ ην νπνίν απνηειεί ηε Γπηηθή Πχιε 

Δηζφδνπ ηεο Κξήηεο ζην νπνίν απαηηείηαη ε πιήξεο αλαβάζκηζή ψζηε εθηφο απφ ηε ζχλδεζή ηνπ κε 

ηα ιηκάληα ηεο Γπηηθήο Μεζνγείνπ θαη Αδξηαηηθήο λα απνηειέζεη ηε δηα ζαιάζζεο ζχλδεζε κέζσ ηεο 

Ηνλίαο Οδνχ κε ην δηεπξσπατθφ νδηθφ δίθηπν. 

ηα λφηηα ππάξρεη ην ιηκάλη θαθηψλ θαη ην ιηκάλη ηεο Γαχδνπ. Γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ λένπ ιηκέλα 

Γαχδνπ θαη ηε δηεμαγσγή έξγσλ ζην Ληκάλη θαθηψλ έρνπλ ήδε πξαγκαηνπνηεζεί ζρεηηθέο κειέηεο. 

Τπάξρεη αθφκα ην ιηκάλη ηεο Αγίαο Ρνπκέιεο φπνπ πξνσζνχληαη άκεζα δηαδηθαζίεο γηα ηελ 

θαηαζθεπή ιηκεληθψλ εγθαηαζηάζεσλ ζην δπηηθφ άθξν ηνπ φξκνπ, θαη ην ιηκάλη Κνιπκβαξίνπ, φπνπ 

ππάξρεη κειέηε έξγσλ γηα ηελ εζσηεξηθή ιηκελνιεθάλε φπσο θαη δηακφξθσζε ηεο ρεξζαίαο δψλεο. 

Ο λνκφο Υαλίσλ εμππεξεηείηαη απφ ηα δξνκνιφγηα πινίσλ ησλ λαπηηιηαθψλ εηαηξεηψλ: 

 Anek Lines, κε δξνκνιφγηα απφ θαη πξνο Πεηξαηά θαζεκεξηλά. 

 Hellenic Seaways, κε δξνκνιφγηα απφ θαη πξνο Πεηξαηά θαζεκεξηλά.

 Anen Lines, κε δξνκνιφγηα απφ Κίζζακν απφ θαη πξνο Κχζεξα θαη Πεινπφλλεζν. 

 Blue Star Ferries, κε δξνκνιφγηα απφ θαη πξνο Πεηξαηά θαζεκεξηλά. 

 ΑΝΔΝΓΤΚ, κε δξνκνιφγηα ζηηο λφηηεο πεξηνρέο ηνπ λνκνχ θαη ηε Γαχδν.

http://www.anek.gr/
http://www.anen.gr/
http://www.bluestarferries.gr/


 Δλαέξηεο ππνδνκέο 

Tν ηζηνξηθφ Αεξνδξφκην ηνπ Μάιεκε εμππεξεηνχζε πηήζεηο εζσηεξηθνχ κέρξη ην 1959, νπφηε γηα 

πξψηε θνξά κεηαθέξζεθαλ ζην ζηξαηησηηθφ αεξνδξφκην ηεο νχδαο. Απφ ην 1974, νπφηε ην 

Αεξνδξφκην άξρηζε λα εμππεξεηεί θαη δηεζλείο πηήζεηο, ε αλεπαξθήο ρσξεηηθφηεηά ηνπ, ιφγσ ηεο 

ζπλερψο απμαλφκελεο θίλεζεο, δεκηνχξγεζε ηελ αλάγθε θαηαζθεπήο λένπ θηηξίνπ. Σειηθά, ην 1996 

απνπεξαηψζεθε θαη ιεηηνχξγεζε ην λέν θηίξην ζπλνιηθήο επηθαλείαο 14.650 ηκ., κε 6 ζέζεηο 

ζηάζκεπζεο αεξνζθαθψλ θαη πξννπηηθή λα θαιχπηεη δηαθίλεζε 1.350.00 επηβαηψλ, εηεζίσο. Σν 

2000 έιαβε επίζεκα ηελ νλνκαζία Κξαηηθφο Αεξνιηκέλαο Υαλίσλ «Η.Γαζθαινγηάλλεο» (Οδεγφο 

Διιεληθψλ Αεξνιηκέλσλ, 2014). 

Ο Κξαηηθφο Αεξνιηκέλαο Υαλίσλ, εμππεξεηεί φιε ηε Γπηηθή Κξήηε θαη είλαη πξψηνο ζε ξπζκφ 

αλάπηπμεο, κε απνηέιεζκα ε πθηζηάκελε θαηάζηαζε ηδηαίηεξα ηνπο ζεξηλνχο κήλεο λα θαζηζηά 

δχζθνιε ηελ εμππεξέηεζε ησλ δηαθηλνχκελσλ επηβαηψλ, θαηάζηαζε ηελ νπνία νη ηνπξηζηηθνί 

θνξείο ραξαθηεξίδνπλ απαξάδεθηε. ήκεξα απαηηείηαη ε άκεζε πινπνίεζε ηνπ έξγνπ: «Δπέθηαζε 

θηηξίνπ αεξνζηαζκψλ, ινηπέο βνεζεηηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη δηακφξθσζε πεξηβάιινληα ρψξνπ», 

πνπ έρεη πξνγξακκαηίζεη ε Τπεξεζία Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο. Οη αεξνπνξηθέο εηαηξείεο OlympicAir 

θαη Aegean Airlines θπξίσο θαη πνιιέο άιιεο δηεζλείο θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο ηνπ λνκνχ (Ηζηνιφγνο, 

2006). 

2.8.3 Τπνδνκέο ζηελ πγεία 

Οη Τπεξεζίεο πγείαο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Υαλίσλ είλαη: 

 Δλα Γεληθφ Ννζνθνκείν ζηελ πφιε ησλ Υαλίσλ θαη ηξία Κέληξα Τγείαο ησλ Βάκνπ, 

Καλδάλνπ θαη Κηζζάκνπ. Σν Ναπηηθφ Ννζνθνκείν νχδαο πνπ πεξηζάιπεη κφλν 

ζηξαηησηηθνχο θαη κέιε νηθνγελείαο. 

 Μηθξφηεξα ηαηξεία είλαη ησλ Αξκέλσλ, ηνπ Αεξνιηκέλα, ηνπ Αξσλίνπ, ησλ Βνπθνιηψλ, ηνπ 

Γεξαλίνπ, ησλ Καιπβψλ, ηνπ Κνιπκβαξίνπ, ησλ Κνληφπνπισλ , ηνπ Μάιεκε, ησλ 

Μεζθιψλ, ηεο Ν. Κπδσλίαο, ηεο νχδαο, ηνπ Σαπξσλίηε θαη ηεο Υψξαο θαθίσλ ηα νπνία 

εμππεξεηνχλ ειαθξά πεξηζηαηηθά θαη εμσηεξηθά ηαηξεία . 

 



 Ζ πφιε ησλ Υαλίσλ έρεη γξαθεία ΗΚΑ θαη ΟΑΔΔ (ΣΔΒΔ) 

Γεληθά γίλεηαη πξνζπάζεηα βειηίσζεο ηεο Πξσηνβάζκηαο Πεξίζαιςεο, κε νξγαλσηηθή θαη 

ιεηηνπξγηθή αλαδηάξζξσζε ησλ δνκψλ θαη Τπεξεζηψλ Τγείαο ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα ζην Ν. Υαλίσλ 

κε πξνηάζεηο γηα ηε Λεηηνπξγία δχν αζηηθψλ Κέληξσλ Τγείαο ζηελ πφιε θαη ηελ επξχηεξε 

ηνπξηζηηθή πεξηνρή ησλ Υαλίσλ, ηε δεκηνπξγία δχν λέσλ Κέληξσλ Τγείαο ζηελ επαξρία, ζχζηαζε 

ζε θάζε Καπνδηζηξηαθφ Γήκν ηνπ Ννκνχ Ηαηξείνπ 24σξεο εηνηκφηεηαο. 

ην πιαίζην ηεο θνηλσληθήο πξφλνηαο, ππάξρνπλ πξνηάζεηο πνπ αθνξνχλ ηε βειηίσζε 

εγθαηαζηάζεσλ Ηδξπκάησλ θαη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζηα Άηνκα κε Αλαπεξία (ΑΜΔΑ) θαη 

ππνβάιινληαη απφ ηνπο αξκφδηνπο θνξείο: σκαηείν ΑΜΔΑ, Θεξαπεπηήξην Υξνληψλ Παζήζεσλ, 

Κέληξν Απνθαηάζηαζεο παηδηψλ θαη λέσλ Κξήηεο θαη ηε Γ/λζε Κνηλσληθήο Πξφλνηαο ηεο Ν.Α. 

Υαλίσλ (Ηζηνιφγνο, 2006). 

2.8.4 Τπνδνκέο ύδξεπζεο 

Ζ Γεκνηηθή Δπηρείξεζε Όδξεπζεο Απνρέηεπζεο Υαλίσλ (Γ.Δ.Τ.Α.Υ.) είλαη κηα απφ ηηο πξψηεο 

επηρεηξήζεηο, πνπ ζπζηήζεθαλ, θαη είλαη Ννκηθφ Πξφζσπν Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ, κε θνηλσθειή - κε 

θεξδνζθνπηθφ - ραξαθηήξα, πνπ ζθνπφ έρεη «ηε κειέηε, θαηαζθεπή, ζπληήξεζε, εθκεηάιιεπζε, 

δηνίθεζε θαη ιεηηνπξγία ησλ δηθηχσλ χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο, αθαζάξησλ θαη νκβξίσλ, θαζψο 

θαη κνλάδσλ επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ ηεο πεξηνρήο Υαλίσλ» (ΓΔΤΑΥ, 2016). Σν 2003 ε 

Διιάδα ελαξκνλίζηεθε κε ηηο βαζηθέο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2000/60/ΔΚ. γηα ηε δηαρείξηζε ησλ 

πδαηηθψλ πφξσλ (ΓΤΠ) ζην πιαίζην ηεο   δηαρείξηζεο ησλ πδάηηλσλ πφξσλ. 

ην λνκφ Υαλίσλ ηε δηαρείξηζε θαη ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ πδάηηλσλ πφξσλ, ηελ έρεη ν Οξγαληζκφο 

Αλάπηπμεο Γπηηθήο Κξήηεο (ΟΑΓΤΚ) ν νπνίνο ζπγρσλεχηεθε κε ηνλ Οξγαληζκφο Αλαπηχμεσο 

Αλαηνιηθήο Κξήηεο (ΟΑΝΑΚ) κε ηε ζχζηαζε λέαο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία “Οξγαληζκφο 

Αλάπηπμεο Κξήηεο ΑΔ” (ΟΑΚΑΔ), γηα ηελ αμηνπνίεζε ηνπ πδαηηθνχ δπλακηθνχ κε ηειηθφ ζηφρν 

ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ζε λεξφ (χδξεπζε-άξδεπζε) ηεο πεξηνρήο (Ηζηνιφγνο, 2006). 

2.8.5 Τπνδνκέο απνρέηεπζεο 

Τπάξρνπλ ππνδνκέο ζπιινγήο, κεηαθνξάο, επεμεξγαζίαο θαη δηάζεζεο ιπκάησλ θαη πγξψλ 

απνβιήησλ ζηηο παξάθηηεο πεξηνρέο, ζην πιαίζην ηνπ ρσξνηαμηθνχ θαη πεξηβαιινληηθνχ ζρεδηαζκνχ 

θαη δηαρείξηζεο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο πγείαο ησλ θαηνίθσλ θαη ησλ ηνπξηζηψλ, ηελ πξνζηαζία ηνπ 

ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο θαη ησλ πδαηηθψλ πφξσλ, αξκφδηα είλαη ε Γεκνηηθή Δπηρείξεζε 

Όδξεπζεο Απνρέηεπζεο Υαλίσλ (Γ.Δ.Τ.Α.Υ.).  

 



2.8.6 Γηαρείξηζε ζηεξεώλ απνβιήησλ 

ηε Π.Δ. Υαλίσλ βξίζθεηα ε ρσκαηεξή ηνπ Κνπξνππεηνχ απνηεινχζε γηα ρξφληα κία απφ ηηο 

ρεηξφηεξεο ρσκαηεξέο ζηελ Διιάδα κε ηεξάζηηα παξαγσγή ηνμηθψλ απνβιήησλ, ε νπνία έζεηε ζε 

θίλδπλν ηελ πνηφηεηα ηνπ πεξηβάιινληνο θαη απνηεινχζε άκεζν θίλδπλν γηα ηελ δεκφζηα πγεία ησλ 

αλζξψπσλ αιιά θαη ησλ δσληαλψλ νξγαληζκψλ.  

Απνηέιεζκα ηνπ θαηλνκέλνπ ήηαλ ε επηβνιή πξνζηίκνπ απφ ην Δπξσπατθφ πκβνχιην θαη ε έληνλε 

δηακαξηπξία ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο. Πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζεη λα «αλαπλεχζεη» μαλά ν Ννκφο, 

πξαγκαηνπνηήζεθε πιήξεο απνθαηάζηαζε ηεο πεξηνρήο, κε θχηεπζε ινπινπδηψλ θαη δέληξσλ θαη 

αμηνπνίεζε ηεο παξαιίαο ηεο πεξηνρήο πξνθεηκέλνπ λα απνηειέζεη ηφπν ηνπξηζηηθήο έιμεο 

(koolnews, 2013). 

Μεηά ην θιείζηκν ηεο ζπγθεθξηκέλεο ρσκαηεξήο θαη κε ηελ εθαξκνγή ηνπ Ν. 2853, ζηελ Π.Δ 

Υαλίσλ δεκηνπξγήζεθε κνλάδα δηαινγήο , θνκπνζηνπνίεζεο θαη κνλάδα ζπκπίεζεο, δεκαηνπνίεζεο 

θαη πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο απνξξηκκάησλ ζην Γήκν Αθξσηεξίνπ πνπ δεκνζηεχηεθε απφ ην ΦΔΚ 

152Α 730.6.2000. Γηα ηελ θάιπςε ησλ κειινληηθψλ αλαγθψλ έρεη ήδε εγθξηζεί ε δεκηνπξγία ελφο 

λένπ ρψξνπ πγεηνλνκηθήο ηαθήο απνξξηκκάησλ ζε έθηαζε 68.706,98ηκ, λφηηα ησλ πθηζηάκελσλ 

εγθαηαζηάζεσλ ΥΤΣΑ ψζηε λα κπνξέζεη λα δέρεηαη κεγαιχηεξν φγθν απνξξηκκάησλ 

(iNewsgr.com, 2010). 

2.8.7 Αζιεηηθέο ππνδνκέο 

 

Ζ Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Υαλίσλ πξνζθέξεηαη γηα ηελ αλάπηπμε νξεηλψλ θαη ζαιαζζίσλ 

αζιεκάησλ θαζψο ζπλδπάδεη ην νξεηλφ ηνπίν κε ηε ζάιαζζα. ηα Υαληά ππάξρεη θαιή αζιεηηθή 

ππνδνκή κε αξθεηά δεκνηηθά γήπεδα πνδνζθαίξνπ, αληηζθαίξηζεο θαη αζινπαηδηψλ, δεκνηηθά 

αζιεηηθά θέληξα, αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο “Beach Volley”, θιεηζηά γπκλαζηήξηα θαη 

θνιπκβεηήξηα, πνδειαηνδξφκην θαη ζρνιή θαηαδχζεσλ. Τπάξρεη, επίζεο, ην Δζληθφ ηάδην Υαλίσλ, 

ην Δζληθφ Ναπηαζιεηηθφ Κέληξν Υαλίσλ, ν Γεκνηηθφο Αζιεηηθφο Οξγαληζκφο Υαλίσλ (ΓΑΟΥ), ν 

Ναπηηθφο κηινο Υαλίσλ (λαπηαζιεηηθνί φκηινη κε δξαζηεξηφηεηεο ζηελ ηζηηνπινΐα θαη 

θσπειαζία) θαη ν Διιεληθφο Οξεηβαηηθφο χιινγνο Υαλίσλ (Νέα Σειεφξαζε Κξήηεο, 2014). Σν 

Δζληθφ Ναπηαζιεηηθφ Κέληξν Υαλίσλ κε ηξεηο πηζίλεο, θαιχπηεη ηηο αλάγθεο φινπ ηεο Π.Δ. Υαλίσλ. 

Σν 2004, ην Δ.Ν.Κ.Υ. είρε επηιεγεί γηα ηελ πξνεηνηκαζία νκάδσλ πνπ έιαβαλ κέξνο ζηνπο 

Οιπκπηαθνχο Αγψλεο (Γήκνο Υαλίσλ, 2014). 

 

http://fo-xania.edu.uoc.gr/city/athletics/natinal-naval-center.html
http://www.nox.gr/SocialWork/SpecialSport/index.html
http://www.eoshanion.gr/index.php?option=com_members&Itemid=38


2.8.8 Τπνδνκέο ζε δεκόζηεο ππεξεζίεο (ώκαηα Αζθαιείαο) 

ηελ Π.Δ. Υαλίσλ ππάξρνπλ νη παξαθάησ ππεξεζίεο κε ηηο αλάινγεο ππνδνκέο γηα εμππεξέηεζε 

ησλ αληίζηνηρσλ αλαγθψλ.  

 Ληκεληθφ ζψκα 

Αιιαγέο ζηε δνκή ηνπ Ληκεληθνχ ψκαηνο ζηελ Κξήηε επηθέξεη ν λένο ράξηεο ησλ θαηά ηφπνπο 

ιηκελαξρείσλ θαη ζηηο ηέζζεξηο Πεξηθεξεηαθέο Δλφηεηεο ηνπ λεζηνχ. ηελ Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα 

Υαλίσλ, ην Κεληξηθφ Ληκελαξρείν Υαλίσλ ζα κεηαθεξζεί ζηε νχδα απφ ην ελεηηθφ ιηκάλη Υαλίσλ 

πνπ είλαη έσο ζήκεξα, ζην νπνίν ππάγνληαη: ην Α' Ληκεληθφ Σκήκα Παιαηνχ Ληκέλα Υαλίσλ,ν 

Ληκεληθφο ηαζκφο Καζηειίνπ Κηζζάκνπ, Παιαηφρσξαο ειίλνπ, Υψξαο θαθίσλ θαη θαηαξγείηαη 

ν Ληκεληθφο ηαζκφο Γεσξγηνχπνιεο (FlashNews.gr, 2014) 

 Ππξνζβεζηηθφ ζψκα 

Ο Ππξνζβεζηηθφο ηαζκφο ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ βξίζθεηαη ζηε πεξηνρή ηνπ Άγηνπ Μαηζαίνπ ζε 

χςσκα πάλσ απφ ην δαζφο ηεο πεξηνρήο. Οη δεπηεξεχνληεο ζηαζκνί είλαη (Γήκνο Υαλίσλ, 2014):

 Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία (Γηνίθεζε Ππξνζβεζηηθψλ Τπεξεζηψλ Υαλίσλ

 1
νο

 Ππξνζβεζηηθφο ηαζκφο Υαλίσλ

 2
νο

 Ππξνζβεζηηθφο ηαζκφο Π/Α νχζαο

 Ππξνζβεζηηθφ Κιηκάθην Κακπάλνπ

 Ππξνζβεζηηθφ Κιηκάθην Βξπζζψλ

 Ππξνζβεζηηθφ Κιηκάθην Λάθθσλ

 Ππξνζβεζηηθφ Κιηκάθην Καλδάλνπ

 Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία Κηζζάκνπ 

 Αζηπλνκηθφ ζψκα 

Απφ αζηπλνκηθέο ππνδνκέο ζην λνκφ ππάξρεη ε Γεληθή Αζηπλνκηθή Γηεχζπλζε Πεξηθέξεηαο Κξήηεο 

ζηα νπνία ππάγνληαη ηα (vrisko.gr, 2016): Αζηπλνκηθφ Σκήκα Νέαο Κπδσλίαο, Αιηθηάλνπ,  

Κάληαλνπ,  νχδαο, Γαχδνπ,  Αεξνιηκέλα Υαλίσλ, ε Έλσζε Αζηπλνκηθψλ Διιεληθήο Αζηπλνκίαο 

Υαλίσλ θαη ε Λέζρε Αζηπλνκίαο Υαλίσλ 

 

http://www.vrisko.gr/details/2kdfb45_2accch121k2e5ic2b3040ea1?what=%CE%91%CF%83%CF%84%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1&where=%CE%A7%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%AC
http://www.vrisko.gr/details/2kdfb45_2accch121k2e5ic2b3040ea1?what=%CE%91%CF%83%CF%84%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1&where=%CE%A7%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%AC
http://www.vrisko.gr/details/0e5aajbh544e773icg0_bh4j2fd_aa5a?what=%CE%91%CF%83%CF%84%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1&where=%CE%A7%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%AC
http://www.vrisko.gr/details/5b3j71aj3037_bac27bhd_2d27ba5j57?what=%CE%91%CF%83%CF%84%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1&where=%CE%A7%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%AC
http://www.vrisko.gr/details/1b12ah7jb10d4dcj7jbf5_c444d026_k?what=%CE%91%CF%83%CF%84%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1&where=%CE%A7%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%AC
http://www.vrisko.gr/details/1b12ah7jb10d4dcj7jbf5_c444d026_k?what=%CE%91%CF%83%CF%84%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1&where=%CE%A7%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%AC


2.8.9 Αλαλεώζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο (Α.Π.Δ.) δεο kwh 

Σα Υαληά, φπσο θαη φιε ε Κξήηε, είλαη ειεθηξηθά θνξεζκέλα θαη ηα Θεξκηθά Δξγνζηάζηα 

Παξαγσγήο Δλέξγεηαο (πεηξειαίνπ) θαιχπηνπλ ηελ ελεξγεηαθή δήηεζε. Χζηφζν αλ θαη ην δπλακηθφ 

ζε αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο (ήιηνο, αέξαο, ζάιαζζα), είλαη πςειφ, ην πεδίν γηα ηηο ΑΠΔ κπνξεί 

λα αλνίμεη, κφλν εθφζνλ απμεζεί ε δήηεζε. Καη απηφ, ζηελ πεξίπησζε ηεο Κξήηεο, κπνξεί λα γίλεη 

κφλν εάλ ε ΓΔΖ ζπλδεζεί κε ην επεηξσηηθφ ηεο δίθηπν.  

Οη ΑΠΔ κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ ζπκπιεξσκαηηθά ζην ειεθηξηθφ ζχζηεκα θνξκνχ κε ηνπο 

ζεξκηθνχο ζηαζκνχο παξαγσγήο. Σν ελδηαθέξνλ αθνξά πξνο ην παξφλ ζρεδφλ απνθιεηζηηθά ηα 

αηνιηθά πάξθα, αιιά επεθηείλεηαη ζηαδηαθά θαη ζε άιιεο ηερλνινγίεο ειεθηξνπαξαγσγήο απφ ΑΠΔ 

(θσηνβνιηατθά, βηνκάδα, πβξηδηθά θ.ι.π).Ζ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ Αλαλεψζηκεο 

Πεγέο Δλέξγεηαο (ΑΠΔ), είλαη νηθνλνκηθά ζπκθέξνπζεο γη΄ απηνχο πνπ ζα ηηο αλαιάβνπλ, γηα ηε 

ΓΔΖ πνπ ζα δηαλέκεη ην παξαγφκελν ειεθηξηθφ ξεχκα αιιά θαη γηα ηνπο ΟΣΑ πνπ έρνπλ λα 

ιακβάλνπλ κέξνο απφ ηα έζνδα ησλ ζηαζκψλ. 

ην λνκφ Υαλίσλ έρνπλ εθδειψζεη ελδηαθέξνλ γηα θαηαζθεπή έξγσλ ειεθηξνπαξαγσγήο, πνπ έρνπλ 

ηε ζεηηθή γλψκε ηεο Ρπζκηζηηθήο Αξρήο Δλέξγεηαο (ΡΑΔ) θαη έρνπλ θηλήζεη ηηο δηαδηθαζίεο 

δαλεηνδφηεζεο ηνπο εηαηξείεο γηα θαηαζθεπή αηνιηθψλ πάξθσλ ζηηο πεξηνρέο: 

 ηνλ Πιάηαλν ηνπ Γήκνπ Κηζζάκνπ 

 ην Αθξσηήξην πάζα ηνπ Γήκνπ Κνιπκβαξίνπ 

 ηε ζέζε Βαηάιην Πξαζέ ηνπ Γήκνπ Μνπζνχξσλ 

 ηε ζέζε Λνπηξάθη ηνπ Γήκνπ Πιαηαληά 

Ζ Ρπζκηζηηθήο Αξρήο Δλέξγεηαο αλαθέξεη φηη γηα λα εθδνζεί άδεηα παξαγσγήο απαηηείηαη ε 

κεηαηξνπή ηεο θνηλνπξαμίαο ζε εηαηξηθφ ζρήκα ηνπ εκπνξηθνχ δηθαίνπ. Δίλαη ήδε εγθαηεζηεκέλα 

Φ/Β πάξθα ζηηο πεξηνρέο: 

 Κνληφπνπια Κεξακηψλ 

 Βάκνο 

 Μειηδφλη Μπινπνηάκνπ 

 Αθξσηήξη 

 Σνπφιηα Κηζζάκνπ 

 Λνπηξάθη Πιαηαληά 

 Υψξα θαθίσλ 

 Μαιάμα 



 Πνιεκάξρη Πιαηαληά 

 Γήκνο Υαλίσλ 

 Οηθηζκφο αζε Βαξππέηξνπ 

 Πχξγνο Κηζζάκνπ 

 Γήκνο Υαλίσλ 

 Κάησ Γεξάλη Πιαηαληά 

 Καζηέιη Κηζζάκνπ 

Με ην δίθηπν ηεο ΓΔΖ ζπλδέζεθαλ ηα θσηνβνιηατθά πάξθα ζηελ πεξηνρή Βάκνο, Πνιεκαξρη, 

Υσξαο θαθησλ, Σνπφιηα Κηζζάκνπ, Λνπηξάθη Πιαηαληά Ζ πιεηνςεθία ησλ έξγσλ έρεη 

ρξεκαηνδνηεζεί έσο θαη ζε πνζνζηφ 100% απφ ηε πλεηαηξηζηηθή Σξάπεδα Υαλίσλ. ην πιαίζην 

ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο Κξήηεο θαη Νήζσλ Αηγαίνπ ε Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε 

Υαλίσλ ζην πιαίζην πξνψζεζεο έξγσλ ππνδνκψλ θαη πεξηβάιινληνο Ν.Υαλίσλ (ΔΠΑ 2007-2013), 

έρεη πξνγξακκαηίζεη γηα πινπνίεζε ζεηξά ζρεηηθψλ έξγσλ γηα εθκεηάιιεπζε ησλ ΑΠΔ- 

εμνηθνλφκεζε θαη νξζνινγηθή ρξήζε ηεο ελέξγεηαο (issuu, 2014). 

 

  



ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 

Αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζπγθξνηνύλ ηε δπλακηθή ηεο θπζηθήο θαη 

θνηλσληθννηθνλνκηθήο πξαγκαηηθόηεηαο 
 

Έρνληαο νινθιεξψζεη ηε κειέηε ηεο θπζηθήο θαη θνηλσληθννηθνλνκηθήο πξαγκαηηθφηεηαο θαη 

πξνθεηκέλνπ λα δηαηππσζνχλ νη αλαπηπμηαθέο πξνηάζεηο, ζα γίλεη κηα αλάιπζε ησλ ζηνηρεία πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηηο απνδφζεηο. Με ηνλ ηξφπν απηφ ζα αλαδεηρζνχλ νη δπλάκεηο, ηα πξνβιήκαηα, νη 

πξννπηηθέο θαη νη πεξηνξηζκνί, πνπ ζηε ζπλέρεηα ζα αμηνπνηεζνχλ πξνθεηκέλνπ λα δηακνξθσζνχλ 

ηα ηξία ελαιιαθηηθά ζελάξηα   Αλάπηπμεο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Υαλίσλ. Ζ αλάιπζε ησλ 

αθνινχζσλ πηλάθσλ βξίζθεηαη ζην Παξάζηεκα ΗΗ. 

3.1 Αλάιπζε ηνηρείσλ Φπζηθήο Πξαγκαηηθόηεηαο 

Απφ ηε κειέηε ησλ απνδφζεσλ ηεο θπζηθήο πξαγκαηηθφηεηαο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Υαλίσλ 

πξνέθπςαλ ηα εμήο ζπκπεξάζκαηα: 

Πίλαθαο 3.1 

Πίλαθαο αλάιπζεο ηεο θπζηθήο πξαγκαηηθόηεηαο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Υαλίσλ 

 

 Πεγή: Ιδία επεμεξγαζία 



 

 

3.2 Αλάιπζε ηνηρείσλ Πνιηηηζκηθήο Πξαγκαηηθόηεηαο 

 

Πίλαθαο 3.2 

 Πίλαθαο αλάιπζεο ηεο πνιηηηζκηθήο πξαγκαηηθόηεηαο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Υαλίσλ 

 

          Πεγή: Ιδία επεμεξγαζία 

 



3.3 Αλάιπζε ηνηρείσλ Πξσηνγελή θαη Γεπηεξνγελή Σνκέα 
 

Πίλαθαο 3.3 

Πίλαθαο αλάιπζεο ηεο νηθνλνκηθήο πξαγκαηηθόηεηαο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Υαλίσλ 
(Πξσηνγελήο θαη Γεπηεξνγελήο Σνκέαο) 

 

 Πεγή: Ιδία επεμεξγαζία 

  



3.4 Αλάιπζε ηνηρείσλ Σξηηνγελνύο Σνκέα 

 

Πίλαθαο 3.4 

Πίλαθαο αλάιπζεο ηεο νηθνλνκηθήο πξαγκαηηθόηεηαο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Υαλίσλ 
(Σξηηνγελήο Σνκέαο) 

 

  Πεγή: Ιδία επεμεξγαζία 

  



3.5 Αλάιπζε ηνηρείσλ Κνηλσληθήο Πξαγκαηηθόηεηαο 
 

Πίλαθαο 3.5 

 Πίλαθαο αλάιπζεο ηεο θνηλσληθήο πξαγκαηηθόηεηαο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Υαλίσλ 

 

Πεγή: Ιδία επεμεξγαζία 



3.6 Αλάιπζε ηνηρείσλ Σερλνινγηθήο Πξαγκαηηθόηεηαο 
 

Πίλαθαο 3.6 

 Πίλαθαο αλάιπζεο ηεο ηερλνινγηθήο πξαγκαηηθόηεηαο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο 

Υαλίσλ 

Πεγή: Ιδία επεμεξγαζία 

 

 

  



ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4 

Γηαηύπσζε θαη ηεθκεξίσζε ελαιιαθηηθώλζελαξίσλ αλάπηπμεο ηεο 

Πεξηθεξεηαθήο ελόηεηαο Υαλίσλ 

Ζ θαηαγξαθή ηεο πθηζηάκελεο θπζηθήο θαη ηεο θνηλσληθννηθνλνκηθήο πξαγκαηηθφηεηαο 

ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Υαλίσλ απέδσζε ηα πξνβιήκαηα, ηνπο πεξηνξηζκνχο, θαζψο θαη 

ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηηο επθαηξίεο πνπ παξνπζηάδεη ε εμεηαδφκελε πεξηνρή.  

πινχζηα πνιηηηζκηθή θνπιηνχξα ηεο πεξηνρήο, ε ηνπνγξαθία, ε γεσγξαθηθή ηεο ζέζε, ε άγξηα 

θαη ηδηαίηεξε νκνξθηά ηεο, νη πινπηνπαξαγσγηθέο θπζηθέο πεγέο θαη ην θιίκα ηεο, ζπλέβαιαλ 

ζεκαληηθά ζηε δηακφξθσζε ηεο νηθνλνκηθήο ηεο ηαπηφηεηαο. Ζ αμηνπνίεζε ηεο πιεζψξαο ησλ 

πξψησλ πιψλ ηνπ ηφπνπ επέθεξε ζεκαληηθή αλάπηπμε ηνπ πξσηνγελνχο ηνκέα θαη ηεο 

κεηαπνίεζεο ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ. Ζ πεξηνρή ησλ Υαλίσλ είλαη γλσζηή γηα ην ειαηφιαδν, 

ηε γξαβηέξα, ηνλ νίλν θαη ηα απνζηάγκαηα (ξαθή, ηζηθνπδηά θηι.) πνπ παξάγεη, φπσο επίζεο θαη 

γηα κηα ζεηξά ηνπηθψλ πξντφλησλ ζηα νπνία βαζίδεηαη ε παξαδνζηαθή θξεηηθή δηαηξνθή. 

Μεγάιε νηθνλνκηθή αθκή επήιζε θαη κε ηελ εθηεηακέλε ηνπξηζηηθή θίλεζε θαηά ηνπο ζεξηλνχο 

κήλεο, ε νπνία έρεη επηδξάζεη ηφζν ζεηηθά φζν θαη αξλεηηθά ζηελ αλάπηπμε. Ζ εμέιημε ηεο 

πεξηβαιινληηθήο επηζηήκεο ζπλεηέιεζε ζην λα κειεηεζεί ν απαξάκηιινο θπζηθφο πινχηνο, λα 

εθηηκεζνχλ λέεο πεξηνρέο πξνζηαζίαο, λα αλαθαιπθζνχλ ηα ζπάληα είδε πηελψλ, ζειαζηηθψλ 

θαη θπηψλ θαη λα αλαγλσξηζηεί δηεζλψο ε πεξηνρή σο έλαο ηφπνο κνλαδηθήο νκνξθηάο θαη 

εμαηξεηηθνχ θπζηνιαηξηθνχ ελδηαθέξνληνο. Μεγάιν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη θαη ε πνιηηηζηηθή 

ηεο θιεξνλνκηά, πνπ αλ θη έρεη ππνζηεί έληνλεο πηέζεηο απφ ηηο ηζηνξηθέο εμειίμεηο έρεη κείλεη 

αλαιινίσηε ζην ρξφλν θαη αλαβηψλεη κέζα απφ ηα ήζε θαη έζηκα πνπ δηαηεξήζεθαλ επί αηψλεο. 

εκαληηθφ είλαη ην γεγνλφο φηη παξά ηηο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο, νη λένη ηνπ ηφπνπ επηζπκνχλ θαη 

επηδηψθνπλ ηε δηαηήξεζε ηνπ παξαδνζηαθνχ ζηνηρείνπ. 

Σα ελαιιαθηηθά ζελάξηα ηεο παξνχζαο κειέηεο επηδηψθνπλ ηελ   αλάπηπμε ηνπ ηφπνπ, κέζα απφ 

δηαθνξεηηθέο νπηηθέο, θαη ηξφπνπο πξνζέγγηζεο, εζηηάδνληαο ζηνπο άμνλεο ηεο αλάπηπμεο ηνπ 

πξσηνγελνχο θαη δεπηεξνγελνχο ηνκέα, ζηελ αλαζπγθξφηεζε ηνπ κνληέινπ ηνπξηζηηθήο 

αλάπηπμεο, ηελ ελίζρπζε ηεο απαζρφιεζεο, ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ θαηνίθσλ, ηελ 

αλάπηπμε θαη ρξήζε ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ελέξγεηαο θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. 

Σα ζελάξηα δνκήζεθαλ κε βάζε ηνπο παξαπάλσ άμνλεο, κε θαζνξηζηηθφ παξάγνληα 

δηαθνξνπνίεζεο ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ ηα ηξία ηδηαίηεξα 

ζηνηρεία θαη δπλαηφηεηεο ηνπ ηφπνπ φπσο ε θξεηηθή δηαηξνθή θαη ε ηερλνινγηθή εμέιημε θαη 

έξεπλα. 



Σν πξψην ζελάξην επηδηψθεη ηελ αλαγλψξηζε ησλ Υαλίσλ σο θέληξνπ κεζνγεηαθήο δηαηξνθήο 

θαη ηελ αλάδεημε ηεο παξαδνζηαθήο θξεηηθήο θνπιηνχξαο. Ζ θξεηηθή δηαηξνθή - σο 

πεκπηνπζία ηεο κεζνγεηαθήο - είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηνλ πνιηηηζκφ, ηα ήζε θαη ηα 

έζηκα ηεο πεξηνρήο θαζψο επίζεο θαη κε ηνπο θνηλσληθνχο ζεζκνχο φπσο ε νηθνγέλεηα, νη 

θηιηθνί δεζκνί, ε θηινμελία. Με απηφλ ηνλ ηξφπν επηδηψθεηαη ε πξνψζεζε ζεκαηηθψλ κνξθψλ 

ηνπξηζκνχ, θαηαξξίπηνληαο ην κέρξη ζήκεξα πηνζεηεκέλν κνληέιν καδηθνχ ηχπνπ, ε αλάδεημε 

ησλ ηνπηθψλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ ζε ηνπηθή, εζληθή θαη δηεζλή θιίκαθα, ε δεκηνπξγία λέσλ 

ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. 

Σν δεχηεξν ζελάξην ζέηεη σο ζηφρν ηελ επίιπζε ελφο εθ ησλ κεγαιπηέξσλ πξνβιεκάησλ πνπ 

αληηκεησπίδνπλ νη πεξηνρέο ηεο ελδνρψξαο θαη ηδίσο νη νξεηλέο θαη απνθνκκέλεο εμ απηψλ, 

δειαδή ηε κεηαλάζηεπζε ηνπ νηθνλνκηθά ελεξγνχ πιεζπζκνχ πξνο ηα κεγάια αζηηθά θέληξα 

ηεο ρψξαο πξνο αλαδήηεζε επαγγεικαηηθήο απνθαηάζηαζεο θαη θαιχηεξεο πνηφηεηαο δσήο. 

Απνζθνπεί, ινηπφλ, ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο δσήο ησλ θαηνίθσλ κέζα απφ ηελ 

πινπνίεζε βαζηθψλ ππνδνκψλ, ηελ αιιαγή ηνπ πθηζηάκελνπ κνληέινπ ηνπξηζκνχ, ηελ 

αλάδεημε ηνπ ηδηαίηεξνπ πεξηβαιινληηθνχ πινχηνπ θαη ηελ αλάπηπμε ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ 

ελέξγεηαο. 

ην ηξίην ζελάξην ηδηαίηεξνο ξφινο απνδίδεηαη ζηνπο εξεπλεηηθνχο θαη εθπαηδεπηηθνχο θνξείο 

ηεο Π.Δ., νη νπνίνη έρνπλ αλαπηχμεη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηελ έξεπλα θαη έρνπλ ζπλεηζθέξεη 

ζηελ πξνψζεζε ηεο ηερλνινγίαο ζηελ πεξηνρή. ην ζελάξην απηφ επηδηψθεηαη νπζηαζηηθά ε 

αλάδεημε ηεο ζχγρξνλεο ηερλνινγηθήο εμέιημεο, ε νπνία δηαθέξεη απφ ηηο ηερλνινγηθέο αζηνρίεο 

ππεξθαηαλαισηηθψλ ππεξβνιψλ ηνπ πεξαζκέλνπ 20νπ αηψλα, θαη ε αλίρλεπζε ησλ ηξφπσλ κε 

ηνπο νπνίνπο απηή κπνξεί λα ζπλδεζεί κε ηελ αλάπηπμε ησλ παξαγσγηθψλ ηνκέσλ, ηελ 

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ηε ρξήζε ήπησλ κνξθψλ ελέξγεηαο θαη ηε βειηίσζε ηεο 

πνηφηεηαο δσήο ησλ θαηνίθσλ. 

ην ζεκείν απηφ πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε θξίλεηαη πσο απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ 

επίηεπμε ηεο   αλάπηπμεο κέζσ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζελαξίσλ, απνηειεί ε βειηίσζε ηνπ νδηθνχ 

δηθηχνπ, ε βειηίσζε ησλ ππνδνκψλ χδξεπζεο θαη ε νινθιήξσζε ηνπ Δζληθνχ Κηεκαηνινγίνπ. 

Πξφθεηηαη γηα ηξία κέηξα πνπ πξέπεη λα εθαξκνζηνχλ αλεμαξηήησο ηνπ ζελαξίνπ πνπ ζα 

αμηνινγεζεί σο βέιηηζην. 

 



4.1 Πξώην Δλαιιαθηηθό ελάξην   Αλάπηπμεο: Αλάδεημε ηεο Κξεηηθήο Γηαηξνθήο θαη 

Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο, Δλίζρπζε ηνπ Πξσηνγελνύο Σνκέα 

Σν πξψην ελαιιαθηηθφ ζελάξην   Αλάπηπμεο εδξάδεηαη ζε έλα απφ ηα θαζνξηζηηθφηεξα γηα ηελ 

ηαπηφηεηα ηνπ ηφπνπ ζηνηρεία, ηελ θξεηηθή δηαηξνθή. Πξφθεηηαη γηα έλα πνιηηηζκηθφ 

ραξαθηεξηζηηθφ, ην νπνίν ζπλδέεηαη άκεζα θαη κε ηηο ππφινηπεο εθθάλζεηο ηνπ πνιηηηζκνχ, ηελ 

νηθνλνκία θαη ηελ παξαγσγή, ηε δξάζε ησλ ζπιινγηθνηήησλ ζηελ πεξηνρή θαη ηελ ήπηα 

αμηνπνίεζε ησλ θπζηθψλ δηαζεζίκσλ.  

Σν πξνηεηλφκελν ζελάξην ρσξίδεηαη ζε ηξεηο άμνλεο: ηελ ελίζρπζε ηνπ πξσηνγελνχο ηνκέα, ηελ 

αλάδεημε ηεο θξεηηθήο θηινμελίαο θαη ηελ αμηνπνίεζε ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο. Σα κέηξα 

πνπ πξνηείλνληαη εζηηάδνπλ ζε ρακεινχ – θαηά ην δπλαηφλ - θφζηνπο παξεκβάζεηο κε 

δπλαηφηεηεο άκεζεο εθαξκνγήο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, πιελ ησλ δχν κέηξσλ γεληθήο εθαξκνγήο 

(νδηθφ δίθηπν, δίθηπν χδξεπζεο), δελ πξνηείλνληαη ζεκαληηθέο παξεκβάζεηο φζνλ αθνξά ηηο 

ππνδνκέο. Έκθαζε δίδεηαη ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα, θαζψο απνηειεί ηε κνλαδηθή ζηέξεα 

νηθνλνκηθή βάζε γηα ηνλ ηφπν. Δθηφο απφ ηνλ πξσηνγελή ηνκέα, δηαηππψλνληαη πξνηάζεηο πνπ 

αθνξνχλ άκεζα ηελ αλακφξθσζε ηνπ ηνπξηζκνχ, ηελ θνηλσληθή αλάπηπμε θαη αζθαιψο ηελ 

αλάπηπμε θαη αλάδεημε ηνπ πνιηηηζκνχ. 

Σέινο, ζεκεηψλεηαη φηη ε εθαξκνγή ησλ πξνηεηλφκελσλ κέηξσλ γηα ηελ ήπηα αλάπηπμε ηνπ 

πξσηνγελνχο ηνκέα θαη ηνπ ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ 

θηεκαηνινγίνπ (κέηξν γεληθήο εθαξκνγήο), παξέρεη έλα πιήξεο πιαίζην αμηνπνίεζεο ηνπ 

πεξηβάιινληνο, ελψ ηαπηφρξνλα δηαζθαιίδεη θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ. Απηή επηηπγράλεηαη κέζα 

απφ ηελ αληηκεηψπηζε ηεο εγθαηάιεηςεο ηεο γεο, ηελ επηζηξνθή ζηελ παξαγσγηθή 

δξαζηεξηφηεηα κε νξζέο γεσξγηθέο πξαθηηθέο, ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ ζπγθξνχζεσλ ρξήζεσλ γεο 

θαη ηνλ ζπλνιηθφ επαλαθαζνξηζκφ ηεο ζρέζεο αλζξψπνπ θαη θχζεο. Αθνινπζνχλ ηα 

πξνηεηλφκελα κέηξα θη νη δξάζεηο πινπνίεζεο ηνπο. 

Άμνλαο 1
νο

: Δλίζρπζε ηνπ πξσηνγελνχο ηνκέα 

Μέηξν 1: Γηαθύιαμε θξεηηθώλ πνηθηιηώλ θπηώλ θαη γεγελώλ θπιώλ δώσλ 

 Γηεμαγσγή εθαξκνζκέλεο αγξνηηθήο έξεπλαο γηα ηε βειηίσζε ηεο απφδνζεο θαη ηεο 

ζπληήξεζεο ησλ ληφπησλ πνηθηιηψλ ζπφξσλ, ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο ζχγρξνλεο 

αλάγθεο ηεο αγνξάο. Αληίζηνηρα, βειηίσζε ησλ ληφπησλ θπιψλ δψσλ γηα πεξηνξηζκφ ηνπ 

κηθξνβηαθνχ θνξηίνπ ζην γάια θαη θαιχηεξε πνηφηεηα θξέαηνο. 



 πιινγηθή δξάζε φζσλ πξνρσξήζνπλ ζηελ θαιιηέξγεηα ληφπησλ πνηθηιηψλ θαη εθηξνθή 

ληφπησλ θπιψλ δψσλ γηα πεξηζζφηεξεο δπλαηφηεηεο ελεκέξσζεο ηνπ θνηλνχ, αιιά θαη 

θαιχηεξε πξφζβαζε ζηελ ηνπηθή θαη εγρψξηα αγνξά. 

Μέηξν 2: Έκθαζε ζηελ πνηνηηθή παξαγσγή θαη επσλπκνπνίεζε ησλ πξντόλησλ 

 ην βαζκφ πνπ εθαξκφδνληαη κέζνδνη ζπκβαηηθήο γεσξγίαο, ηήξεζε ηεο επξσπατθήο 

λνκνζεζίαο γηα ηελ θπηνπξνζηαζία. 

 Σήξεζε ησλ ζρεηηθψλ πξνδηαγξαθψλ   δηαρείξηζεο ψζηε λα κπνξνχλ ηα εμαγψγηκα 

πξντφληα λα πηζηνπνηεζνχλ ζχκθσλα κε ηα επξσπατθά πξφηππα πνηφηεηαο. 

 Παξαγσγή πξντφλησλ βηνινγηθήο θαιιηέξγεηαο ζην βαζκφ πνπ ζα δηαζθαιίδεηαη ε 

επάξθεηα ησλ ηξνθίκσλ θαη δελ ζα θαζίζηαηαη ην πξντφλ είδνο πνιπηειείαο. 

 Ηδηαίηεξε κέξηκλα γηα ηα πξντφληα εθείλα ηα νπνία παξάγνληαη ζε κηθξέο πνζφηεηεο θαη 

απεπζχλνληαη θαη’ εμνρήλ ζηελ ηνπηθή αγνξά.  

 Παξαγσγή πξντφλησλ νλνκαζίαο πξνέιεπζεο (ΠΟΠ) θαη γεσγξαθηθήο έλδεημεο. 

Μέηξν 3: Δλζάξξπλζε ηεο ρξήζεο παξαδνζηαθώλ κεζόδσλ κεηαπνίεζεο 

 Αμηνπνίεζε ησλ πθηζηάκελσλ ή δεκηνπξγία λέσλ ζπιινγηθνηήησλ παξαγσγψλ κε ζηφρν 

ηελ θαιχηεξε πξφζβαζε ζηελ ηνπηθή αγνξά. 

 Γεκηνπξγία δηθηχσλ εκπνξίαο ησλ παξαδνζηαθψλ ηνπηθψλ πξντφλησλ. 

 Δλεκέξσζε ησλ παξαγσγψλ απφ θνξείο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ζρεηηθά κε ηηο 

δπλαηφηεηεο θαη ηηο κεζφδνπο πξνψζεζεο ησλ πξντφλησλ ηνπο. 

 Αμηνπνίεζε ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ εξγαιείσλ πνπ παξέρεη ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα 

Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο. 

Μέηξν 4: πζθεπαζία αγξνηηθώλ πξντόλησλ 

Ζ ζπζθεπαζία θαη ε πηζηνπνίεζε ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ ελδείθλπηαη γηα ηε ζσζηή θαη 

απνηειεζκαηηθή πξνψζεζε ηνπο. Με ηνλ ηξφπν απηφ δηαζθαιίδεηαη ε πνηφηεηά ηνπο, ε εχθνιε 

κεηαθνξά θαη ε απνζήθεπζε, ελψ απνηξέπνληαη θαηλφκελα λνζείαο ή κεηαπνίεζή ηνπο απφ 

μέλεο εηηθέηεο (Ηηαιία θ.α.). Έηζη, ηα θξεηηθά πξντφληα ζα κπνξνχλ λα δηαηίζεληαη ζηηο εγρψξηεο 

θαη μέλεο αγνξέο θαη λα ζπκκεηέρνπλ ζε δηεζλείο εθζέζεηο. 



Μέηξν 5: Τηνζέηεζε ζήκαηνο πνηόηεηαο γηα ηα παξαγόκελα πξντόληα 

Με ηε ζπζηεκαηηθή ρξήζε ηνπ ζήκαηνο πνηφηεηαο, κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηνχληαη πξντφληα ηεο 

θξεηηθήο γεο, ζα δηαθπιάζζεηαη θαη ζα πξνάγεηαη ε νλνκαζία πξνέιεπζεο ηνπο ελψ ζα 

απνθηνχλ ην εηδηθφ ζήκα πνπ θπθινθνξεί ήδε απφ ηελ «Αγξνδηαηξνθηθή χκπξαμε ηεο 

Πεξηθέξεηαο ηεο Κξήηεο θαη θέξεη ην φλνκα «Κξήηε» (Κξεηηθφ χκθσλν Πνηφηεηαο, 2014): 

Μέηξν 6: Αμηνπνίεζε ησλ πινύζησλ πνηθηιηώλ βνηάλσλ θαη αξσκαηηθώλ θπηώλ 

 Θέζπηζε απζηεξφηεξνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ φζνλ αθνξά ηελ εθηξνθή δψσλ θνληά ζε 

πεξηνρέο θαιιηέξγεηαο βνηάλσλ, θαη απζηεξφηεξσλ φξσλ γηα ηελ εθκεηάιιεπζή ηνπο. 

 Δλίζρπζε ηνπ ξφινπ ηνπ Δξγαζηεξίνπ Τδξνπνλίαο- Αξσκαηηθψλ Φπηψλ ηνπ 

Ηλζηηηνχηνπ Τπνηξνπηθψλ θαη Διηάο Υαλίσλ πνπ μεθίλεζαλ πηινηηθά ηε βηνινγηθή 

θαιιηέξγεηα ησλ ελδεκηθψλ βνηάλσλ ζηνλ Οκαιφ Υαλίσλ. 

 Γεκηνπξγία εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ απφ ην Μνπζείν Κξεηηθψλ Βνηάλσλ ζην 

Κνιπκβάξη ψζηε λα αλαγλσξίδνληαη, λα πξνζηαηεχνληαη θαη λα κπνξνχλ λα 

θαιιηεξγεζνχλ απφ ηνλ ληφπην θαη κε πιεζπζκφ. 

 Αλαγλψξηζε ηεο ζεκαζίαο ηνπο ζηε ζεξαπεία, κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο εξεπλεηηθψλ 

πξνγξακκάησλ πνπ ζηφρν ζα έρνπλ ηε ρξήζε ηνπο γηα ηελ παξαζθεπή θαξκάθσλ. 

 Γεκηνπξγία πεξηεγεηηθνχ ηνπξηζκνχ κε αληηθείκελν ηα Κξεηηθά βφηαλα. 

Μέηξν 7: Δθπαίδεπζε αγξνηώλ γηα αξκνληθή έληαμε ηεο παξαγσγηθήο δξαζηεξηόηεηαο 

ζην θπζηθό πεξηβάιινλ 

Πξνηείλεηαη ε ίδξπζε Γεσξγηθήο ρνιήο ιπθεηαθνχ – κε κεηθηφ πξφγξακκα ζπνπδψλ - θαη 

κεηαιπθεηαθνχ επηπέδνπ. Αθφκα, πξνηείλεηαη ε δεκηνπξγία Δθπαηδεπηηθνχ Αγξνθηήκαηνο γηα 

ηελ εμνηθείσζε ησλ λέσλ θαη ηελ επηκφξθσζε ησλ παιαηψλ αγξνηψλ.  

Μέηξν 8: Δλίζρπζε γπλαηθείαο επηρεηξεκαηηθόηεηαο θαη δξάζεο ησλ ζπλεηαηξηζκώλ 

 Πξνηείλεηαη ε αμηνπνίεζε ησλ αληίζηνηρσλ πξνγξακκάησλ ρξεκαηνδφηεζεο ηεο 

γπλαηθείαο επηρεηξεκαηηθφηεηαο. 



 Πξνβιέπεηαη ε δεκηνπξγία πιαηθφξκαο ζχλδεζεο ησλ πλεηαηξηζκψλ απηψλ ζηα 

πιαίζηα ηνπ πλδέζκνπ Διιελίδσλ Γπλαηθψλ Δπηρεηξεκαηηψλ (.Δ.Γ.Δ.) κε 

ζπκβνπιεπηηθή δνκή θαη ε δεκηνπξγία ησλ ζπλζεθψλ ίζεο πξφζβαζεο ζε start-up 

επηρεηξήζεηο. 

 Δπέθηαζε ηνπ δηθηχνπ δεκνηηθψλ βξεθνλεπηαθψλ θαη παηδηθψλ ζηαζκψλ, ψζηε λα κελ 

πεξηνξίδνληαη ε δξαζηεξηφηεηεο ησλ λέσλ κεηέξσλ. 

Άμνλαο 2
νο

: Αλάδεημε ηεο θξεηηθήο θηινμελίαο 

Μέηξν 1: Δπέθηαζε ηνπ ηνπηθνύ ζπκθώλνπ πνηόηεηαο ζηηο ππεξεζίεο θηινμελίαο 

Ήδε ε Πεξηθέξεηα Κξήηεο έρεη ζπζηήζεη κηα αζηηθή κε θεξδνζθνπηθή εηαηξεία κε ηελ 

επσλπκία «Κξεηηθφ χκθσλν Πνηφηεηαο» γηα ηελ πηζηνπνίεζε ρψξσλ εζηίαζεο κε ζρεηηθά 

απζηεξέο πξνδηαγξαθέο (π.ρ. απνθιεηζηηθή ρξήζε θξεηηθνχ ειαηνιάδνπ, θεπεπηηθψλ, 

αηγνπξφβεηνπ θξέαηνο, γαιαθηνθνκηθψλ θηι.). Πξνηείλεηαη, ινηπφλ, ε επέθηαζή ηνπ θαη ζηηο 

ππεξεζίεο θηινμελίαο. θνπφο είλαη ε ελζάξξπλζε – πάληνηε κέζσ ηνπ ζεζκνχ ηεο 

πηζηνπνίεζεο - ηεο πξνζθνξάο θξεηηθνχ πξσηλνχ ή θαη άιισλ γεπκάησλ απφ ηα θαηαιχκαηα 

ηεο πεξηνρήο. Με ηνλ ηξφπν απηφ, νη επηζθέπηεο ζα γλσξίζνπλ ηελ θξεηηθή θηινμελία, αιιά θαη 

ηα ηνπηθά πξντφληα.  

Μέηξν 2: Πξνώζεζε ελαιιαθηηθώλ κνξθώλ ηνπξηζκνύ κε θέληξν ηνλ γαζηξνλνκηθό 

ηνπξηζκό 

Οκνίσο θαη ηα επηζθέςηκα νηλνπνηεία: 

 Πξνψζεζε δηνξγάλσζεο ζεκηλαξίσλ Κξεηηθήο Κνπδίλαο θαη εθδειψζεσλ γεπζηγλσζίαο 

θαη νηλνγλσζίαο. 

 Μαγεηξηθέο επηδείμεηο απφ ην ηνπηθφ αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη δηνξγάλσζε μελαγήζεσλ 

γηα ηε γλσξηκία κε ηα ηνπηθά πξντφληα θαη ηηο παξαδνζηαθέο κεζφδνπο παξαζθεπήο 

ηνπο. 

 Αμηνπνίεζε ηεο γεσγξαθηθήο ζέζεο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο ψζηε λα 

δηνξγαλψλνληαη εκεξίδεο κε ηε ζπκκεηνρή ρσξψλ ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ. 

 πζηεκαηηθή πξνζπάζεηα επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο θνξέσλ θαη επηρεηξεκαηηψλ ζηε 

ινγηθή ηεο ελεκέξσζεο, επαηζζεηνπνίεζεο, αληαιιαγήο ηερλνγλσζίαο πνπ ζα νδεγήζεη 

ζηε δεκηνπξγία γαζηξνλνκηθψλ παθέησλ θαη ππνδνκψλ γαζηξνλνκηθνχ ηνπξηζκνχ. 



Μέηξν 3: Αμηνπνίεζε, ζπληήξεζε, απνθαηάζηαζε, απνηύπσζε θηεξηαθνύ απνζέκαηνο 

 Γηα ηε ζπζηεκαηηθή απνηχπσζε ησλ θηεξίσλ, ελίζρπζε ηνπ ξφινπ ηνπ Κέληξνπ 

Μεζνγεηαθήο Αξρηηεθηνληθήο θαη ηεο Αξρηηεθηνληθήο ρνιήο ησλ Υαλίσλ.  

 ζα θηίξηα δελ πξννξίδνληαη γηα θνηλσληθή θαηνηθία, αγξνηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα θηι. 

ζα κπνξνχλ λα απνηεινχλ ηηο έδξεο ησλ Αγξνηνπξηζηηθψλ πλεηαηξηζκψλ γηα ηε 

δηαινγή/ επεμεξγαζία ησλ εθάζηνηε πξντφλησλ. 

Μέηξν 4: Καζνξηζκόο πξνδηαγξαθώλ αγξνηνπξηζηηθώλ θαηαιπκάησλ 

Γεκηνπξγία αξρείνπ κε ηα παξαδνζηαθά πξφηππα νηθνδφκεζεο θαη απζηεξφ λνκνζεηηθφ πιαίζην 

γηα ηελ έγθξηζε αδεηψλ. Καηά απηφλ ηνλ ηξφπν ζα πξνζηαηεπζεί ε ηνπηθή ηαπηφηεηα ησλ 

νηθηζκψλ ελψ ζα εληζρπζνχλ παξαδνζηαθά επαγγέικαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαζθεπή.  

Μέηξν 5: Αμηνπνίεζε δηαδηθηπαθώλ δπλαηνηήησλ 

Πνιιέο δηαδηθηπαθέο πιαηθφξκεο έρνπλ δεκηνπξγεζεί πνπ θέξλνπλ ζε επαθή ηδηνθηήηεο 

αγξνθηεκάησλ κε εζεινληέο πνπ επηζπκνχλ λα εξγαζηνχλ γηα νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ζε 

νξγαληθέο θάξκεο, λα γλσξίζνπλ ηελ αγξνηηθή δσή θαη λα εμνηθεησζνχλ κε ηηο αληίζηνηρεο 

κεζφδνπο παξαγσγήο. Χο αληάιιαγκα γηα ηελ εζεινληηθή εξγαζία, ηνπο παξέρεηαη θηινμελία 

θαη δηαηξνθή. 

Γξάζεηο 

 Δλεκέξσζε ησλ ηδηνθηεηψλ αγξνθηεκάησλ ζρεηηθά κε ηε δπλαηφηεηα πηνζέηεζεο ελφο 

αληίζηνηρνπ κνληέινπ ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο ηνπο θαη παξνρή ηερληθήο βνήζεηαο απφ 

ηνπο θνξείο ηεο Σ.Α. 

 Πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ηηο ππεξεζίεο απηέο ηνπ θνηλνχ, ηδηαίηεξα ηνπ ειιεληθνχ, ην 

νπνίν δελ είλαη εμνηθεησκέλν κε απηέο ηηο κνξθέο ηνπξηζκνχ. 

 Γηεξεχλεζε ηεο ζθνπηκφηεηαο δεκηνπξγίαο εμεηδηθεπκέλεο δηαδηθηπαθήο πιαηθφξκαο κε 

έκθαζε ζηελ Κξεηηθή δηαηξνθή θαη θηινμελία, ζηα πξφηππα ησλ ήδε πθηζηάκελσλ. 

 

  



Άμνλαο 3
νο

: Αμηνπνίεζε ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο 

Μέηξν 1: Αλάδεημε θξεηηθήο δηαηξνθήο 

Ζ αλάδεημε ηεο ζεκαζίαο ηεο Κξεηηθήο δηαηξνθήο είλαη αλαγθαία γηα πνιινχο ιφγνπο. Ο 

πξψηνο θαη θπξηφηεξνο είλαη ν έιεγρνο θαη εη δπλαηφλ ε αλαζηξνθή ηεο αιινίσζεο πνπ 

πθίζηαηαη ζηελ ίδηα ηελ Κξήηε. 

Ο δεχηεξνο ιφγνο είλαη ε εδξαίσζε ηεο εληφο θαη εθηφο ειιεληθψλ ζπλφξσλ σο ην βέιηηζην 

παξάδεηγκα Μεζνγεηαθήο δηαηξνθήο. Καζψο ε επηζηεκνληθή θνηλφηεηα έρεη πξνρσξήζεη κέζα 

απφ έξεπλεο ζηε δηαπίζησζε απηή, ρξεηάδεηαη λα γίλεη επξχηεξα γλσζηή θαη λα πεξάζεη ζηε 

ζπλείδεζε ηνπ θφζκνπ. Σέινο, ηφζν νη ίδηνη νη θάηνηθνη, φζν θαη νη επηζθέπηεο ησλ Υαλίσλ 

πξέπεη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηε ζεκαζία ηεο δηαηξνθήο σο ζηνηρείν πνιηηηζκνχ ηνπ ηφπνπ θαη 

ηηο δηαδξνκέο κέζσ ησλ νπνίσλ ζπλδέεηαη κε ηα ππφινηπα ζηνηρεία ηεο πεξηνρήο, φπσο ε 

νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα, ην πεξηβάιινλ θαη ε θνηλσλία. 

Γξάζεηο: 

 Γηνξγάλσζε θαη δηεμαγσγή ελεκεξσηηθψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ γηα λένπο 

θαη εθήβνπο. 

 Γεκηνπξγία πξνγξάκκαηνο Κξεηηθήο δηαηξνθήο ζηα ζρνιεία ηεο πεξηνρήο. 

 Γηεμαγσγή εξεπλψλ απφ ηα ΑΔΗ ηεο πεξηνρήο θαη ηεο Κξήηεο γεληθφηεξα ζρεηηθά κε ην 

ίδην ην δηαηξνθηθφ πξφηππν, αιιά θαη κε ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο δηαπιέθεηαη κε 

ηα ππφινηπα ζηνηρεία ηεο Κξεηηθήο ηαπηφηεηαο θαη παξάδνζεο. 

 Γηνξγάλσζε ελεκεξσηηθψλ εθζηξαηεηψλ ζρεηηθά κε ην κνληέιν θαη ηα νθέιε ηεο 

Κξεηηθήο δηαηξνθήο. Αλάδεημή ηεο ζεκαζίαο ηεο σο θεληξηθφ ζηνηρείν ηνπ Κξεηηθνχ 

πνιηηηζκνχ. 

Μέηξν 2: Πεξαηηέξσ αλάδεημε εζίκσλ θαη γηνξηώλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε γε θαη ηελ 

παξαγσγή (αγξνηηθά παλεγύξηα) 

 ην πιαίζην ησλ παλεγπξηψλ ζα πξνσζνχληαη ηα αγλά αγξνηηθά πξντφληα ηεο θξεηηθήο 

γεο ελψ ζα ζπλνδεχνληαη απφ ηνπο παξαδνζηαθνχο θξεηηθνχο ήρνπο θαη ηα θξεηηθά 

εδέζκαηα. 



 Αλάδεημε ιατθψλ ηειεηνπξγηψλ ζηνλ θχθιν ηνπ ρξφλνπ φπσο ηα έζηκα πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηε ζπγθνκηδή ηεο ειηάο, ηελ επινγία ησλ θπηψλ γηα ηνπο θαξπνχο ηνπο, γηνξηέο ησλ 

θξνχησλ, ηε γηνξηή ηνπ θαιηζνπληνχ θηι  

Μέηξν 3: Γεκηνπξγία δηθηύνπ κνπζείσλ θξεηηθήο δηαηξνθήο 

 Γηνξγάλσζε θαη δηεμαγσγή εκεξίδσλ, εθδειψζεσλ θαη ζπλεδξίσλ αθηεξσκέλσλ ζηελ 

Κξεηηθή δηαηξνθή. 

 Γεκηνπξγία εηδηθψλ πξνγξακκάησλ ελεκέξσζεο γηα παηδηά θαη εθήβνπο. 

 Γηακφξθσζε εληαίνπ εηζηηεξίνπ ή κε κεησκέλε ηηκή γηα ηα κνπζεία ηνπ δηθηχνπ. 

 Δλεκέξσζε ησλ επηζθεπηψλ ελφο κνπζείνπ ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ησλ ππνινίπσλ 

κέζα απφ ηε δηαλνκή πξνσζεηηθνχ πιηθνχ. 

Μέηξν 4: πλεξγαζία κε ηηο ππόινηπεο ρώξεο ηεο ιεθάλεο ηεο Μεζνγείνπ 

 Δξεπλεηηθή ζπλεξγαζία ησλ Δθπαηδεπηηθψλ Ηδξπκάησλ. 

 Γεκηνπξγία ζεζκψλ φπσο εκεξίδεο θαη ηαθηηθά ζπλέδξηα γηα ηε Μεζνγεηαθή δηαηξνθή 

κε ελαιιαζζφκελν ζε εηήζηα βάζε ηφπν δηεμαγσγήο. 

 Αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ απφ ηελ Σ.Α. ησλ Υαλίσλ γηα ηε δεκηνπξγία δηθηχνπ κεηαμχ 

ησλ πφιεσλ ηεο Μεζνγείνπ πνπ έρνπλ αληίζηνηρα κεγάιε ζεκαζία σο γαζηξνλνκηθέο 

πξσηεχνπζεο ζηηο ρψξεο ηνπο. 

 Γηνξγάλσζε πξνγξακκάησλ αληαιιαγήο καζεηψλ γηα ηελ εδξαίσζε ηνπ 

δηαπνιηηηζκηθνχ δηαιφγνπ. 

4.2 Γεύηεξν Δλαιιαθηηθό ελάξην   Αλάπηπμεο: Γηαηήξεζε θαη Αύμεζε ηνπ Μόληκνπ 

Πιεζπζκνύ 

Σν δεχηεξν ελαιιαθηηθφ ζελάξην   Αλάπηπμεο απνζθνπεί ζαθψο ζηε δηαηήξεζε ή θαη ηελ 

αχμεζε ηνπ κφληκνπ πιεζπζκνχ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Υαλίσλ, ηδηαίηεξα δε ζηελ 

ελδνρψξα θαη ην λφην απηήο. Σν ζελάξην επηδηψθεη ηε ζθαηξηθή αληηκεηψπηζε ηνπ δεηήκαηνο κε 

ηνπο ηξεηο άμνλεο λα απαληνχλ δηαδνρηθά ζηα εξσηήκαηα: 

 Πψο ζα ζπγθξαηήζνπκε ην αλζξψπηλν δπλακηθφ απφ ην λα κεηαθηλεζεί ζηα κεγάια 

αζηηθά θέληξα; 



 Πψο ζα εμαζθαιηζηεί έλα ηθαλνπνηεηηθφ βηνηηθφ επίπεδν γηα ηνλ πιεζπζκφ απηφλ; 

 Καη ηέινο, πψο ν πιεζπζκφο απηφο δε ζα επηβαξχλεη κε ηελ παξνπζία ηνπ ην θπζηθφ 

πεξηβάιινλ ηεο πεξηνρήο, αιιά, αληηζέησο, ζα εληαρζεί αξκνληθά ζε απηφ; 

Έηζη, ζηνλ πξψην άμνλα πξνηείλνληαη ιχζεηο γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο απαζρφιεζεο ηνπ 

πιεζπζκνχ, φπσο ε ελίζρπζε ηνπ πξσηνγελνχο ηνκέα θαη ε ζηήξημε ηεο αληίζηνηρεο αγνξάο 

αγξνηηθψλ πξντφλησλ, ε αλαζπγθξφηεζε ηεο ηνπξηζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ε θάιπςε ησλ 

θελψλ ζέζεσλ ζε ππεξεζίεο πγείαο θαη εθπαίδεπζεο, κέηξν πνπ επηδηψθεη ηελ αχμεζε ηεο 

απαζρφιεζεο κε ηαπηφρξνλε βειηίσζε ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ. ηελ ηειεπηαία απηή παξάκεηξν 

επηθεληξψλεη ν δεχηεξνο άμνλαο, βάζεη ηνπ νπνίνπ πξνηείλνληαη ζπγθεθξηκέλα κέηξα θαη 

δξάζεηο, φπσο ε ζηειέρσζε ησλ πεξηθεξεηαθψλ ηαηξείσλ, ε αληηκεηψπηζε ησλ αξλεηηθψλ 

πξαθηηθψλ θαη ε θαηαζθεπή νξηζκέλσλ απνιχησο αλαγθαίσλ έξγσλ ππνδνκήο. Σέινο, ν ηξίηνο 

άμνλαο πξνηείλεη δξάζεηο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο, ψζηε ε 

δξαζηεξηφηεηεο απηέο ηνπ πιεζπζκνχ λα εληάζζνληαη αξκνληθά ζηε θπζηθή πξαγκαηηθφηεηα. 

Άμνλαο 1
νο

: Δλίζρπζε ησλ παξαγσγηθψλ ηνκέσλ ηεο νηθνλνκίαο, αλάπηπμε ησλ παξαγσγηθψλ 

δηαζεζίκσλ ηεο πεξηνρήο, ελδπλάκσζε ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο θαη ελίζρπζε ηεο απαζρφιεζεο 

Μέηξν 1: Έκθαζε ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα 

 Γηνξγάλσζε ελεκεξσηηθψλ πξνγξακκάησλ γηα παηδηά θαη εθήβνπο κε ηελ επζχλε ηεο 

ΣΑ. 

 Δπαηζζεηνπνίεζε ησλ παηδηψλ θαη γλσξηκία κε ηε θχζε κέζσ δξάζεσλ, φπσο ε 

δεκηνπξγία ιαραλφθεπσλ ζηα ζρνιεία. 

 Γεκηνπξγία επαγγεικαηηθνχ ιπθείνπ (ΔΠΑΛ), ην νπνίν λα εμεηδηθεχεηαη ζε έλαλ απφ 

ηνπο παξαγσγηθνχο θιάδνπο ηεο πεξηνρήο, φπσο ε ειαηνθνκία. 

 Γεκηνπξγία εθπαηδεπηηθψλ αγξνθηεκάησλ γηα ηελ πξαθηηθή άζθεζε. 

 Αμηνπνίεζε ηεο αλελεξγήο ή κεξηθψο αλεθκεηάιιεπηεο γεο. 

Μέηξν 2: Βειηίσζε ηεο δηείζδπζεο ησλ παξαγόκελσλ πξντόλησλ ζηελ αγνξά 

 Γηαθίλεζε ησλ πξντφλησλ ζε ηνπηθφ επίπεδν κέζσ κηθξψλ εκπνξηθψλ δηθηχσλ, ηνπηθψλ 

αιπζίδσλ ζνχπεξ κάξθεη θαη ρψξσλ εζηίαζεο.  



 χζηαζε ηνπηθνχ ζπκθψλνπ πνηφηεηαο γηα απνξξφθεζε κεγάινπ κέξνπο ηεο παξαγσγήο 

απφ επηρεηξεκαηίεο ηεο πεξηνρήο. 

 Δθαξκνγή ησλ θαλφλσλ γηα ηε δηαρείξηζε ησλ πξντφλησλ θαη ηελ αζθάιεηα ησλ 

ηξνθίκσλ γηα ηα πξντφληα πνπ απεπζχλνληαη ζηελ εγρψξηα αγνξά. 

 ηα εμαγψγηκα πξντφληα, φπνπ νη πεξηνξηζκνί είλαη απζηεξφηεξνη, απφιπηνο ζεβαζκφο 

ησλ πηζηνπνηεκέλσλ πξνηχπσλ πνπ εθαξκφδνληαη ζηελ θάζε αγνξά (π.ρ. Δπξσπατθή 

Έλσζε, Ρσζία).  

 Δλζάξξπλζε ηεο παξαγσγήο πξντφλησλ νλνκαζίαο πξνέιεπζεο (ΠΟΠ) θαη πξντφλησλ 

γεσγξαθηθήο έλδεημεο. 

Μέηξν 3: Δπηκήθπλζε ηεο ηνπξηζηηθήο πεξηόδνπ 

 πληήξεζε θαη αλάδεημε ησλ κνλνπαηηψλ, ηδηαίηεξα ηνπ επξσπατθνχ κνλνπαηηνχ Δ4, γηα 

ηελ πξνζέιθπζε πεξηεγεηψλ. 

 Αμηνπνίεζε ησλ κεγάισλ νξεηλψλ φγθσλ ζηα λνηηναλαηνιηθά ηεο πεξηνρήο, γηα ηε 

δεκηνπξγία νξεηβαηηθψλ δηαδξνκψλ. 

 Γεκηνπξγία θαηαθπγίσλ θαη ζηαζκψλ αλεθνδηαζκνχ γηα ηνπο πεξηεγεηέο. 

 Γηεξεχλεζε δπλαηνηήησλ γηα δηεμαγσγή ρεηκεξηλψλ ζπνξ. 

Μέηξν 4: Πξνώζεζε ελαιιαθηηθώλ κνξθώλ ηνπξηζκνύ 

 Γηαζχλδεζε ηνπξηζκνχ θαη παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ κέζσ πξνγξακκάησλ 

αγξνηνπξηζκνχ θαη νηλνηνπξηζκνχ. 

 Αμηνπνίεζε δηαδηθηπαθψλ πιαηθνξκψλ εζεινληηζκνχ. 

 Δλίζρπζε ηεο δξάζεο ησλ γπλαηθείσλ ζπιινγηθνηήησλ θαη έληαμή ηνπο ζε δίθηπα 

γαζηξνλνκηθνχ ηνπξηζκνχ, ψζηε λα πεξηνξηζηεί ε αλεξγία ησλ γπλαηθψλ. 

 Πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο κε ηελ επζχλε ηεο Σ.Α. 

Μέηξν 5: Καιύηεξε ζηειέρσζε δεκνζίσλ ππεξεζηώλ 

 Δληνπηζκφο θαη θάιπςε αλαγθψλ ζε δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ ζηελ πξσηνβάζκηα θαη ηε 

δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. 



 ηειέρσζε ηνπιάρηζηνλ ησλ πεξηθεξεηαθψλ ηαηξείσλ γηα πξφζβαζε φισλ ησλ πνιηηψλ 

ζε ππεξεζίεο πξσηνβάζκηαο πγείαο. 

 Δλίζρπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ δεκνηηθψλ βξεθνλεπηαθψλ θαη παηδηθψλ ζηαζκψλ. 

Άμνλαο 2
νο

: Δμαζθάιηζε πνηφηεηαο δσήο κε ηελ εγθαηάζηαζε θαη αλαζπγθξφηεζε βαζηθψλ 

ππνδνκψλ γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ θαζεκεξηλψλ αλαγθψλ ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο 

Μέηξν 1: Βειηίσζε ησλ ππεξεζηώλ πγείαο 

 ηειέρσζε φισλ ησλ πθηζηάκελσλ πεξηθεξεηαθψλ ηαηξείσλ κε θαηάιιειν ηαηξηθφ 

πξνζσπηθφ.  

 Γεκηνπξγία λέσλ θνηλνηηθψλ πεξηθεξεηαθψλ ηαηξείσλ ζηα πξφηππα ηεο Αλάβξαο, εηδηθά 

ζηα θαθηά, ηα νπνία είλαη γεσγξαθηθά απνκνλσκέλα. 

Μέηξν 2: Δπέθηαζε ησλ ππνδνκώλ θνηλσληθήο αιιειεγγύεο 

 Γεκηνπξγία θνηλσληθνχ παληνπσιείνπ ζην Γήκν Καληάλνπ γηα ηελ εμππεξέηεζε 

νηθνλνκηθά πιεηηφκελσλ νηθνγελεηψλ ζηα λφηηα ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Υαλίσλ. 

 Γεκηνπξγία θνηλσληθνχ θξνληηζηεξίνπ ζην Γήκν Κηζζάκνπ. 

 Δπέθηαζε θαη ρξεκαηνδνηηθή ελίζρπζε ηνπ πξνγξάκκαηνο «βνήζεηα ζην ζπίηη» γηα 

Α.κ.Δ.Α. θαη ειηθησκέλνπο. 

 Δπέθηαζε ηνπ ζεζκνχ ησλ ΚΑΠΖ θαη ησλ ΚΖΦΖ ζηνπο Γήκνπο πνπ πξνο ην παξφλ δελ 

πξνζθέξνπλ απηέο ηηο ππεξεζίεο. 

Μέηξν 3: Βειηίσζε ησλ ππεξεζηώλ εθπαίδεπζεο 

 ηειέρσζε ησλ ζρνιείσλ κε ην απαξαίηεην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ γηα ηελ εχξπζκε 

ιεηηνπξγία ηνπο. 

 Δπαλεμέηαζε θαη θαηάξγεζε φζσλ ζπγρσλεχζεσλ ζπλεπάγνληαη θαζεκεξηλέο 

κεηαθηλήζεηο καζεηψλ ζε κεγάιεο απνζηάζεηο. 

 Δθζπγρξνληζκφο ησλ ζρνιηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, φπνπ απηφ θξίλεηαη απαξαίηεην. 

 Αμηνπνίεζε  πξνγξακκάησλ  e-learning. 

Μέηξν 4: Αληηκεηώπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο βεληέηαο θαη ηεο νπινθαηνρήο 



 Απζηεξνπνίεζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ νπινθαηνρή θαη ησλ πνηληθψλ 

θπξψζεσλ γηα ηπρφλ παξαβάζεηο. 

 Δπαηζζεηνπνίεζε θαη ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ, ηδηαίηεξα ηεο λεφηεξεο γεληάο, 

πξνθεηκέλνπ λα αλαηξαπεί ην αξλεηηθφ απηφ πνιηηηζκηθφ ραξαθηεξηζηηθφ. 

Μέηξν 5: Αληηπιεκκπξηθά έξγα 

 Δλεκέξσζε ησλ πνιηηψλ γηα ηξφπνπο πξνζηαζίαο απφ ηηο πιεκκχξεο. 

 Απζηεξφηεξεο δηαηάμεηο γηα ην κπάδσκα ησλ ξεκάησλ. 

 Απαγφξεπζε δξαζηεξηνηήησλ πιεζίνλ ρεηκάξξσλ θαη πνηακψλ ηηο πεξηφδνπο κε έληνλεο 

βξνρνπηψζεηο. 

 πρλνί έιεγρνη γηα ηελ πξφιεςε θαηνιηζζήζεσλ. 

Άμνλαο 3
νο

: Πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο (δηαηήξεζε θαη εμπγίαλζε) 

Μέηξν 1: Πξνζηαζία ηεο άγξηαο παλίδαο θαη ρισξίδαο 

 Γηαρεηξηζηηθέο κειέηεο ζε πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο Natura 2000, ηνπία ηδηαίηεξνπ 

θπζηθνχ θάιινπο, κλεκεία ηεο θχζεο, θαη πξνζηαηεπφκελα δάζε. 

 Πην ελεξγεηηθφο ξφινο ησλ θνξέσλ δηαρείξηζεο γηα ηελ πξνζηαζία απηψλ ησλ πεξηνρψλ. 

 Δπαηζζεηνπνίεζε ησλ θαηνίθσλ γηα ηελ αλάγθε πξνζηαζίαο ηνπ ηφπνπ ηνπο, θαη 

ελεκέξσζή ηνπο γηα ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ζε απηφ. 

 Έιεγρνο ηεο βφζθεζεο. 

 Γεκηνπξγία κηαο ηξάπεδαο ζπφξσλ. 

 Δζεινληηζκφο γηα δελδξνθχηεπζε ζε αλαδαζσηέεο πεξηνρέο. 

 Μείσζε ηεο ρξήζεο θπηνθαξκάθσλ θαη ιηπαζκάησλ. 

Μέηξν 2: ηήξημε ηνπ νηθνηνπξηζκνύ 

 Οη επηζθέπηεο ζα κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζε εζεινληηθέο εξγαζίεο θξνληίδαο άγξηαο 

δψσλ θαη ζα καζαίλνπλ ηξφπνπο πξνζηαζίαο ηεο άγξηαο ρισξίδαο. 



 Θα πξαγκαηνπνηνχλ καδηθέο δηαδξνκέο ζηα πνιπάξηζκα θαξάγγηα ηεο πεξηνρήο κε 

κεγαιχηεξε έκθαζε ζηελ νδνηπνξηθή δηαδξνκή πνπ πξνζθέξεη ην Δ4. 

 Παξνρή δπλαηνηήησλ εμεξεχλεζεο ησλ απφθξεκλσλ πεξηνρψλ. 

Μέηξν 3: Αμηνπνίεζε ησλ ζηεξεώλ απνβιήησλ  

 Σνπνζέηεζε ρσξηζηψλ θάδσλ ζε φιν ην Ννκφ γηα επθνιφηεξε ζπιινγή ησλ πιηθψλ 

αλαθχθισζεο θαη ηνπ νξγαληθνχ θιάζκαηνο ζηελ πεγή. 

 Πψιεζε ηνπ παξαγφκελνπ εδαθνβειηησηηθνχ κε επλντθφηεξνπο νηθνλνκηθά φξνπο απφ 

ηα ιηπάζκαηα ηεο αγνξάο. 

 Σνπνζέηεζε θάδσλ θνκπνζηνπνίεζεο ζε αγξνηηθέο θπξίσο κνλάδεο θαη ελεκέξσζε ησλ 

αγξνηψλ γηα ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα παξάγνπλ νη ίδηνη ιίπαζκα απφ 

ηα δηθά ηνπο ππνιείκκαηα ηξνθψλ θαη βηνδηαζπψκελσλ πιηθψλ. 

 Υξήζε βηνκάδαο γηα ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο. 

Μέηξν 4: Υξήζε ήπησλ κνξθώλ ελέξγεηαο 

 Δλεκέξσζε ησλ πνιηηψλ γηα ηξφπνπο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο. 

 Δγθαηάζηαζε αηνιηθψλ πάξθσλ, φρη κε άλαξρε ρσξνζέηεζε αιιά ζηε βάζε ελφο 

πξνζεθηηθνχ ζρεδηαζκνχ γηα ηελ δηαηήξεζε ηεο άγξηαο θαη παξζέλαο νκνξθηάο ηνπ 

ηφπνπ.  

 



4.3 Σξίην Δλαιιαθηηθό ελάξην   Αλάπηπμεο: Υξήζε ηεο ηερλνινγηθήο εμέιημεο θαη ηεο 

έξεπλαο γηα ηελ   αλάπηπμε ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Υαλίσλ 

 

Σν ζπγθεθξηκέλν ζελάξην εδξάδεηαη ζηελ αμηνπνίεζε ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο έξεπλαο κε ζηφρν 

ηελ αλάπηπμε θαη ελίζρπζε ησλ παξαγσγηθψλ ηνκέσλ, ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηε 

ρξήζε αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο. Ζ εθηεηακέλε εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ηα 

ηερλνινγηθά επηηεχγκαηα πνπ έρνπλ λα επηδείμνπλ ηα Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα θαη νη θνξείο ηεο 

Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Υαλίσλ θξίλνληαη ηθαλά λα ζηεξίμνπλ ηελ εθαξκνγή ησλ δξάζεσλ 

πνπ πξνηείλνληαη ζε απηφ ην πιαίζην. Ζ ελζσκάησζε ηερλνινγηθψλ πξαθηηθψλ (φπσο ε 

ςεθηαθή ζχγθιηζε) πνπ ζα δηαπλένπλ θαη ηνπο ηξεηο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο, ζα θαηαζηήζνπλ 

ηελ Π.Δ. πξφηππν θαηλνηνκίαο εζληθήο θαη δηεζλνχο εκβέιεηαο. Μέζσ ηεο δηνξγάλσζεο 

πλεδξίσλ Σερλνινγίαο Αηρκήο ζα απνηειέζεη ζεκείν αλαθνξάο ελφο εθηεηακέλνπ δηθηχνπ 

εξεπλεηηθψλ θέληξσλ γηα ηε δηάρπζε ηεο γλψζεο θαη ησλ θαιψλ πξαθηηθψλ. 

πγθεθξηκέλα, πξνηείλεηαη ε αλάδεημή ηεο ζε θφκβν ηαηξηθνχ ηνπξηζκνχ κέζσ ηεο πξνψζεζεο 

ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ζεξαπείαο πνπ ζα βαζίδνληαη ζηελ αμηνπνίεζε ησλ θξεηηθψλ βνηάλσλ 

θαη ηεο θξεηηθήο δηαηξνθήο. Καηά απηφλ ηνλ ηξφπν ζα απνηειέζεη πφιν έιμεο αηφκσλ πνπ 

επηζπκνχλ λα βηψζνπλ ηελ θξεηηθή θηινμελία ζε θάζε πηπρή ηεο θαζεκεξηλφηεηάο ηνπο. Σα 

θαηάιιεια ηερλνινγηθά εξγαιεία ζα απνηεινχλ ερέγγπν γηα ηε ζσζηή δηαρείξηζε θαη 

επεμεξγαζία ησλ ρεξζαίσλ θαη ζαιάζζησλ ξχπσλ απφ ηε κεηαπνηεηηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηηο δπλαηφηεηεο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο ελαιιαθηηθέο πεγέο ελέξγεηαο ζα 

ζπληεινχλ ζηε δηαηήξεζε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. Σέινο, ε έξεπλα γηα ηνλ εληνπηζκφ θαη 

ηελ αμηνπνίεζε θνηηαζκάησλ πδξνγνλαλζξάθσλ ζηα φξηα ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο κε 

παξάιιειε θαηάξηηζε ηνπ ληφπηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζα εληζρχζεη ηελ ελεξγεηαθή ηεο 

απηάξθεηα. 

Άμνλαο 1
νο

: Αλάπηπμε ηνπ πξσηνγελνχο, δεπηεξνγελνχο θαη ηξηηνγελνχο ηνκέα 

Μέηξν 1: Αλάπηπμε ηνπ πξσηνγελνύο ηνκέα κέζσ ηερλνινγίαο θαη έξεπλαο 

 Σε δεκηνπξγία πξνηχπνπ αλάπηπμεο εμσηηθψλ εηδψλ ζην Ννκφ ζε ζπλεξγαζία κε ην 

ΜΑΗΥ 

 Αλάπηπμε θαξκαθεπηηθήο έξεπλαο κε βάζε ηα θξεηηθά βφηαλα. 

 Γεκηνπξγία εξεπλεηηθψλ θέληξσλ ζηελ ελδνρψξα.  

 Πξφηππα θέληξα εθπαίδεπζεο κε βάζε ηα ηνπηθά θξηηήξηα αλάπηπμεο.  



Μέηξν 2: Αλάπηπμε ηνπ δεπηεξνγελνύο ηνκέα κέζσ ηερλνινγίαο θαη έξεπλαο 

 Πξνψζεζε επαλαρξεζηκνπνηνχκελσλ-αλαθπθιψζηκσλ ζπζθεπαζηψλ. 

 Δλαιιαθηηθή δηαρείξηζε κέζσ ηεο απνδνηηθφηεξεο ρξήζεο ησλ κεραλεκάησλ, ηεο 

κείσζεο ηεο ρξήζεο ηεο ελέξγεηαο, ηνπ λεξνχ, ησλ πξψησλ πιψλ, κε εμάιεηςε ησλ 

επηθίλδπλσλ εθπνκπψλ θαη αμηνπνίεζεο ησλ παξαπξντφλησλ. 

 Αλάπηπμε ζσζηφηεξσλ πξαθηηθψλ ζηηο δηαδηθαζίεο εθνδηαζκνχ.  

 Πξνψζεζε ζχλδεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ κε εξεπλεηηθά Ηλζηηηνχηα, ππεξεζίεο ηνπ 

δεκνζίνπ ηνκέα θαη θνηλσθειψλ νξγαληζκψλ. 

Μέηξν 3: Αλάπηπμε ηνπ ηξηηνγελνύο ηνκέα κέζσ ηερλνινγίαο θαη έξεπλαο 

 Σέιεζε ζπλεδξίσλ δηεζλνχο εκβέιεηαο ζε ζπλεξγαζία θαη κε ηνπο άιινπο Ννκνχο ηεο 

Πεξηθέξεηαο Κξήηεο. πκκεηνρή ζε δηαθξαηηθά εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα. 

 πκκεηνρή ζε πξνγξάκκαηα αληαιιαγψλ Παλεπηζηεκηαθνχ πξνζσπηθνχ κε έκθαζε ζηηο 

ρψξεο ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ. 

 ην πιαίζην γελεηηθήο θαη βηνινγηθήο έξεπλαο αλαδεηθλχεηαη ν Ννκφο σο θφκβνο 

ηαηξηθνχ ηνπξηζκνχ θαη ηνπξηζκνχ πγείαο , κε ηε δηνξγάλσζε ηαηξηθψλ ζπλεδξίσλ θαη 

ηε δεκηνπξγία πξφηππσλ δηαηξνθηθψλ θιηληθψλ κε έκθαζε ζηα νθέιε ηεο Κξεηηθήο 

θνπδίλαο.   

 Πξνψζεζε ηεο επξπδσληθφηεηαο θαη ηεο ςεθηαθήο ζχγθιηζεο ζε φινπο ηνπο 

παξαγσγηθνχο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο. 

 Δλίζρπζε ηνπ ξφινπ ηεο Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο ζηνλ Σνπξηζκφ. Ζ πξψηε ζα παξέρεη 

εξγαιεία ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο θνξείο γηα ηε βειηίσζε ηνπ πξνζθεξφκελνπ 

ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο, ελψ ε δεχηεξε ζα ην δηαθνξνπνηεί ζεκαηηθά. 

 Αλάπηπμε θαηάιιεινπ ινγηζκηθνχ γηα ηε βέιηηζηε παξνρή ππεξεζηψλ ζε ζπλεξγαζία κε 

ην ηκήκα Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ ηνπ Πνιπηερλείνπ Κξήηεο φπσο ε δεκηνπξγία 

εθαξκνγψλ γηα ηα θηλεηά ηειέθσλα. 

 Δλίζρπζε δξάζεσλ γηα ηε δεκηνπξγία πνιπρψξσλ ςεθηαθήο αλαπαξάζηαζεο ηζηνξηθψλ, 

κπζνινγηθψλ θαη άιισλ πνιηηηζηηθψλ ζελαξίσλ (ζχλδεζε θαηλνηνκίαο − πνιηηηζκνχ). 



 Οδηθή ζήκαλζε: ε πιεξνθφξεζε ζα πξέπεη λα γίλεηαη µε ηε ρξήζε πςειήο ηερλνινγίαο 

πνπ ζα ζηεξίδεηαη ζηελ ηδέα ηνπ «έμππλνπ» δξφµνπ. 

 Σέινο, ε ηνπνζέηεζε infodesk ζε επηιεγµέλα θνµβηθά ζεµεία αλαµέλεηαη λα ζπµβάιιεη 

ζεµαληηθά ζηελ παξνρή πεξηζζφηεξν εμεηδηθεπµέλσλ πιεξνθνξηψλ ζηνπο επηζθέπηεο. 

Άμνλαο 2
νο

: Δλίζρπζε ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο 

Μέηξν 1: Υξήζε ηερλνινγίαο θαη έξεπλαο γηα ηε δηαηήξεζε ηεο ρισξίδαο θαη ηεο παλίδαο 

 Σνπνζέηεζε εηδηθψλ κηθξνηζίπ ζηα απεηινχκελα δψα, γηα ηε κειέηε ηνπ ηξφπνπ δσήο 

ηνπο θαη γηα ηνλ άκεζν εληνπηζκφ ηνπο νπνηαδήπνηε ρξνληθή ζηηγκή.  

 Σνπνζέηεζε εηδηθψλ θνιάξσλ κε δέθηεο GPS θαη ζηα νηθφζηηα δψα- θπξίσο ζηα 

αηγνπξφβαηα θαη ηηο αγειάδεο, γηα ηελ θαιχηεξε αληηκεηψπηζε ηεο ππεξβφζθεζεο θαη 

ηνπ θαηλφκελνπ ηεο δσνθινπήο. 

 Αλάπηπμε εηδηθψλ θέληξσλ ζην Ννκφ γηα ηε κειέηε ηνπ γελεηηθνχ πιηθνχ ηφζν ηεο 

άγξηαο παλίδαο φζν ηεο ηδηαίηεξεο ρισξίδαο ηνπ Ννκνχ, πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί 

ελδερφκελνο θίλδπλνο εμάιεηςήο ηνπο. 

 Γεκηνπξγία Δηδηθήο Σξάπεδαο ζπφξσλ γηα ηε δηαθχιαμε ησλ εηδψλ ηεο ρισξίδαο. 

 Δθαξκνγή ζχγρξνλσλ κεζφδσλ ππξνπξνζηαζίαο, κε εηδηθνχο αηζζεηήξεο ζηηο δαζηθέο 

εθηάζεηο θαη ηδίσο ζηηο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο γηα ηελ αλίρλεπζε απφηνκεο αιιαγήο 

ηεο ζεξκνθξαζίαο, γηα ηελ απνθπγή ππξθαγηψλ. 

 Έληαμε ηνπ ζπλφινπ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο ζην Δζληθφ Κηεκαηνιφγην θαη 

θαζνξηζκφο ρξήζεσλ γεο κε γξήγνξε θαη δσξεάλ αλάθηεζε δεδνκέλσλ απφ θάζε 

ελδηαθεξφκελν.  

 Αλάιεςε δξάζεσλ αλαβάζκηζεο ηνπ δνκεκέλνπ ρψξνπ, κε πνιενδνκηθέο παξεκβάζεηο, 

ζε ζπλδπαζκφ κε ηε βειηίσζε ησλ θνηλσληθψλ, νηθνλνκηθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ 

παξακέηξσλ. 

Μέηξν 2: ύγρξνλνη ηξόπνη αληηκεηώπηζεο ηεο ρεξζαίαο θαη ζαιάζζηαο ξύπαλζεο 

 Δπαηζζεηνπνίεζε ησλ πνιηηψλ, θαη ηδίσο ησλ αγξνηψλ γηα ηελ αιφγηζηε ρξήζε ησλ 

θπηνθαξκάθσλ θαη ιηπαζκάησλ. 



 Αλίρλεπζε ηεο αθξηβνχο ξππαληηθήο νπζίαο πνπ απνξξέεη ζηε ζάιαζζα κέζσ εηδηθψλ 

κεηξεηψλ γηα δηάθνξα βάζε θαη ζε κηθξέο ή κεγάιεο απνζηάζεηο απφ ηελ αθηνγξακκή. 

 Καηάξηηζε ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ιπκάησλ ησλ θξνπαδηεξνπινίσλ 

κε έκθαζε ζηνλ θαζνξηζκφ ζπγθεθξηκέλσλ πξνδηαγξαθψλ επεμεξγαζίαο ιπκάησλ 

πξνθεηκέλνπ λα επηηξέπεηαη ν ειιηκεληζκφο ηνπο. 

Μέηξν 3:   δηαρείξηζε ζηεξεώλ απνβιήησλ 

Ζ ζπλνιηθή νξζή δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ ηεο Π.Δ. απνηειεί πεδίν μερσξηζηήο κειέηεο. 

Άμνλαο 3
νο

: Αμηνπνίεζε ηεο έξεπλαο θαη ηεο ηερλνινγίαο γηα ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο απφ 

αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο (ΑΠΔ) θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ θνηηαζκάησλ πδξνγνλαλζξάθσλ 

Μέηξν 1: Γξάζεηο έξεπλαο θαη ηερλνινγίαο γηα ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο από βηνκάδα 

 Δθηίκεζε δπλακηθνχ βηνκάδαο γηα παξαγσγή βηνελέξγεηαο 

 Δθηίκεζε δπλακηθνχ νξγαληθψλ απνβιήησλ γηα παξαγσγή βηνελέξγεηαο 

 Σερλννηθνλνκηθή κειέηε αλάπηπμεο κνλάδσλ παξαγσγήο βηναεξίνπ απφ βηνκάδα. 

 Σερλννηθνλνκηθή κειέηε αλάπηπμεο κνλάδσλ παξαγσγήο απεπζείαο ελέξγεηαο απφ 

θαχζε βηνκάδαο. 

 Δλεξγεηαθέο θαιιηέξγεηεο 

 Αλάιπζε ζηεξεψλ θαπζίκσλ βηνκάδαο 

 Γίθηπα δηαρείξηζεο βηνκάδαο (βέιηηζηνο ηξφπνο κεηαθνξάο θαη ρξήζεο νδηθνχ δηθηχνπ) 

 Αλάιπζε θαπζαεξίσλ απφ βην-θαχζηκα (ΚΑΠΔ, 2006). 

 

Μέηξν 2: Γξάζεηο έξεπλαο θαη ηερλνινγίαο γηα ηελ παξαγσγή αηνιηθήο ελέξγεηαο 

 Καηάιιειεο κεηξήζεηο ηνπ αηνιηθνχ δπλακηθνχ απφ ην ΚΑΠΔ γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηνλ 

θαιφ πξνγξακκαηηζκφ ιεηηνπξγίαο ελφο αηνιηθνχ ζηαζκνχ.  

 Δθαξκνγή κειεηψλ ζθνπηκφηεηαο γηα ηελ εγθαηάζηαζε αηνιηθψλ πάξθσλ.  



 Απζηεξή νξηνζέηεζε ηνπ αξηζκνχ εγθαηάζηαζεο αηνιηθψλ ζην Ννκφ, πξνθεηκέλνπ λα 

απνθεπρζεί ε δεκηνπξγία κηαο άλαξρεο εηθφλαο αηνιηθψλ. 

Μέηξν 3: Γξάζεηο έξεπλαο θαη ηερλνινγίαο γηα ηελ αμηνπνίεζε πδξνγνλαλζξάθσλ 

 Δπέλδπζε ζε ηερλνινγίεο έξεπλαο, εμφξπμεο, κεηαθνξάο θαη αμηνπνίεζεο νξπθηψλ 

πδξνγνλαλζξάθσλ απφ ην Πνιπηερλείν Κξήηεο κε ηαπηφρξνλε εθπαίδεπζε αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ. 

  



ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5 

Αμηνιόγεζε ελαιιαθηηθώλ ζελαξίσλ αλάπηπμεο ηεο Π.Δ. Υαλίσλ 

5.1 Αμηνιόγεζε Πξώηνπ Δλαιιαθηηθνύ ελαξίνπ Αλάπηπμεο ηεο Πεξηθεξεηαθήο 

Δλόηεηαο Υαλίσλ 

Σν ζπγθεθξηκέλν ζελάξην αλαπηχζζεηαη γχξσ απφ ηε Μεζνγεηαθή Γηαηξνθή θαη ηελ 

Πνιηηηζηηθή Κιεξνλνκηά κέζσ ηεο ελίζρπζεο ηνπ Πξσηνγελνχο Σνκέα. Ζ θνπδίλα ηεο Κξήηεο 

απνηειεί πεκπηνπζία ηεο Μεζνγεηαθήο θαη κπνξεί λα απνηειέζεη εθαιηήξην γηα ηελ αλάδεημή 

ηεο ζε θνξπθαίν γαζηξνλνκηθφ πξννξηζκφ. Πξφθεηηαη γηα ζελάξην κεγάιεο επηηεπμηκφηεηαο 

αθνχ ππνζηεξίδεηαη ήδε απφ εξεπλεηηθά θέληξα φπσο ην ΜΑΗΥ θαη ην Δ.Θ.Η.Α.Γ.Δ. ελψ 

παξαηεξείηαη ζηξνθή πξνο ηηο παξαδνζηαθέο κεζφδνπο παξαγσγήο. Σν θφζηνο πινπνίεζεο δελ 

είλαη πςειφ αθνχ κπνξεί λα αμηνπνηεζνχλ νη πθηζηάκελνη θπζηθνί θαη αλζξσπνγελείο πφξνη θαη 

κε ηηο ππάξρνπζεο ππνδνκέο δελ απαηηείηαη κεγάινο ρξφλνο εθαξκνγήο. Δληζρχεη ηελ 

απνξξφθεζε ηνπ νηθνλνκηθά ελεξγνχ πιεζπζκνχ θαη πξνσζεί ηε γπλαηθεία Δπηρεηξεκαηηθφηεηα 

θαη ηηο δηάθνξεο πιινγηθφηεηεο. Δπίζεο είλαη δπλαηή ε εμεχξεζε ρξεκαηνδφηεζεο απφ 

επξσπατθά πξνγξάκκαηα ελίζρπζεο ηνπ αγξνηνπξηζκνχ. Υαίξεη κεγάιεο θνηλσληθήο απνδνρήο 

αθνχ απνηειεί πξαθηηθή βαζηά ξηδσκέλε ζηελ πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα ηνπ ληφπηνπ πιεζπζκνχ 

θαη επηηξέπεη ηε ζπρλή αλαηξνθνδφηεζε αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. 

Σν ηζνδχγην ησλ ζεηηθψλ θαη αξλεηηθψλ ησλ κέηξσλ πνπ πξνβιέπεη ην ππφ αμηνιφγεζε ζελάξην 

εληνπίδνληαη ζηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: 

 Μνινλφηη ν ζπληνληζκφο γηα ηε δηάζσζε ησλ θξεηηθψλ πνηθηιηψλ θπηψλ θαη θπιψλ 

δψσλ είλαη δχζθνινο θαη ην θφζηνο ζρεηηθά πςειφ, θαζψο πξνυπνζέηεη πφξνπο γηα 

έξεπλα, ε ρξήζε ληφπησλ ζπφξσλ αλακέλεηαη λα έρεη κεγάιν αληαπνδνηηθφ φθεινο, 

θαζψο αληαπνθξίλνληαη θαιχηεξα ζην κηθξνθιίκα ηεο πεξηνρήο κε ζπλέπεηα ηε κείσζε 

πηζαλφηεηαο απψιεηαο κέξνπο ηεο παξαγσγήο θαη ηελ αχμεζε ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο 

πνπ απνδίδεη ε αγνξά ζηα πξντφληα κε πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά. 

 Ζ αμηνπνίεζε θαη ε αλάδεημε ησλ παξαδνζηαθψλ κεζφδσλ κεηαπνίεζεο είλαη έλα κέηξν 

ην νπνίν κπνξεί εχθνια λα ρξεκαηνδνηεζεί απφ ηα ζρεηηθά πξνγξάκκαηα ηνπ 

Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ. Δπηπιένλ, ε ηνπηθή απηνδηνίθεζε, θαη 

ηδηαίηεξα ε Πεξηθέξεηα Κξήηεο, έρεη επηδείμεη κέρξη ηψξα αμηφινγν δήιν ζε αληίζηνηρεο 

δξάζεηο. Ζ δεκηνπξγία λέσλ ζπιινγηθνηήησλ γηα ηελ εκπνξεία ησλ πξντφλησλ απηψλ, 

σζηφζν, ζα αληηκεησπίζεη δπζθνιίεο δεδνκέλνπ ηνπ αζαθνχο ζεζκηθνχ πιαηζίνπ γηα 

ηνπο ζπλεηαηξηζκνχο. 



 Ζ ηππνπνίεζε θαη ε ζπζθεπαζία ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ απμάλεη ην θφζηνο 

παξαγσγήο ηνπο, θαζψο ρξεηάδεηαη επηπιένλ θεθάιαην γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί. Χζηφζν 

ζα εληζρχζεη ηνλ ηνκέα ηεο κεηαπνίεζεο θαη ηελ απαζρφιεζε ζε ηνπηθφ επίπεδν (π.ρ. 

Πιαζηηθά Κξήηεο). 

 Ζ πηνζέηεζε ηνπ ζήκαηνο πνηφηεηαο απαηηεί πλεχκα ζπλεξγαζίαο αλάκεζα ζηνπο 

εκπιεθφκελνπο θνξείο, θαιφ ζπληνληζκφ θαη ηαθηηθνχο ειέγρνπο πξνθεηκέλνπ λα 

δηαζθαιίδεηαη ε ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ, γεγνλφο πνπ θαζηζηά ηελ εθαξκνγή ηνπ κηα 

απαηηεηηθή δηαδηθαζία. 

 ζνλ αθνξά ηελ αμηνπνίεζε ησλ βνηάλσλ θαη ησλ αξσκαηηθψλ θπηψλ, κέηξα φπσο 

εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα θαη ε ζχζηαζε πξνγξακκάησλ πεξηεγεηηθνχ ηνπξηζκνχ είλαη 

εθηθηά θαη έρνπλ θνληηλφ ρξνληθφ νξίδνληα πινπνίεζεο. Ζ αλαγλψξηζε θαη ε 

αμηνπνίεζή ηνπο απφ ηε θαξκαθεπηηθή βηνκεραλία, σζηφζν, απαηηεί πεξηζζφηεξν ρξφλν 

θαη πφξνπο γηα έξεπλα. 

 Ζ ίδξπζε λέσλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ απνηειεί ζεκειηψδεο κέηξν γηα ηνλ 

αλαπηπμηαθφ ζρεδηαζκφ. Έρεη ζρεηηθά πςειφ θφζηνο, αιιά πνιιαπιά νθέιε γηα ηελ 

ηνπηθή θνηλσλία. Σαπηφρξνλα, ε χπαξμε ηνπ ΜΑΗΥ ζηελ πεξηνρή θαη επηηπρεκέλσλ 

παξαδεηγκάησλ απφ ηελ ππφινηπε Διιάδα δηεπθνιχλνπλ αξθεηά ηηο ζρεηηθέο δηαδηθαζίεο 

θαη ηελ θνηλσληθή απνδνρή. 

 Ζ ελίζρπζε ηεο γπλαηθείαο επηρεηξεκαηηθφηεηαο είλαη εθηθηή θαη ζα βνεζήζεη ζηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο αλεξγίαο, εθφζνλ αμηνπνηεζνχλ νη δπλαηφηεηεο πνπ παξέρνληαη απφ 

ηα Δπξσπατθά πξνγξάκκαηα ρξεκαηνδφηεζεο. 

 Τινπνηήζηκν κέηξν ζεσξείηαη ην ηνπηθφ ζχκθσλν πνηφηεηαο, θαζψο εμαζθαιίδεηαη ε 

δηαθήκηζε θαη ε δηάζεζε ησλ ηνπηθψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, ελψ απηφ πνπ 

ρξεηάδεηαη γηα λα πινπνηεζεί είλαη ε δεκηνπξγία ελφο θνξέα πνπ ζα αλαιάβεη λα θέξεη 

ζε επηθνηλσλία θαη δηαβνχιεπζε φινπο ηνπο εκπιεθνκέλνπο. Οη απζηεξέο 

πξνδηαγξαθέο, σζηφζν, νη νπνίεο είλαη απαξαίηεηεο γηα λα έρεη πξαγκαηηθφ αληίθξηζκα 

ην κέηξν, κπνξεί λα δεκηνπξγήζνπλ πξνζθφκκαηα ζηε ζπκκεηνρή επηρεηξήζεσλ. 



 Έλα κέηξν πνπ μερσξίδεη γηα ηα πιενλεθηήκαηά ηνπ είλαη ε πξνψζεζε ησλ 

ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ. Οη εθδειψζεηο θαη ηα ζεκηλάξηα πνπ πξνηείλνληαη 

δελ έρνπλ κεγάιν νηθνλνκηθφ πξνυπνινγηζκφ, πξνσζνχλ ηα θξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη 

είλαη πιήξσο πινπνηήζηκα. Ζ κεηάβαζε ζηελ πξάμε, σζηφζν, βαζίδεηαη ζηελ ηδησηηθή 

πξσηνβνπιία, επνκέλσο ε εθαξκνγή δηαθεχγεη ηνπ ειέγρνπ ησλ θνξέσλ ηεο 

αλαπηπμηαθήο πξσηνβνπιίαο. 

 Δθηφο απφ έλα κηθξφ κέξνο ηνπ θηεξηαθνχ απνζέκαηνο, πνπ κπνξεί λα ζπληεξεζεί θαη 

λα αμηνπνηεζεί, ην κεγαιχηεξν κέξνο γηα λα επαλαρξεζηκνπνηεζεί ρξεηάδεηαη κεγάιε 

απνξξφθεζε θεθαιαίσλ, ε εμεχξεζε ησλ νπνίσλ είλαη δχζθνιε ζηε δεδνκέλε 

νηθνλνκηθή ζπγθπξία. 

 Ζ αμηνπνίεζε ηνπ δηαδηθηχνπ απνηειεί αλακθίβνια έλαλ πνιχ νηθνλνκηθφ, δηαδεδνκέλν, 

αιιά θαη εμίζνπ απνηειεζκαηηθφ ηξφπν γηα ηελ δηαθήκηζε θαη πιεξνθφξεζε ηνπ θνηλνχ 

ζρεηηθά κε ηηο παξνρέο ζηελ πεξηνρή ησλ Υαλίσλ. Ζ ελεκέξσζε ησλ ηδηνθηεηψλ 

αγξνθηεκάησλ απαηηεί νξγάλσζε θαη ζπληνληζκφ απφ πιεπξάο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, 

αιιά θάηη ηέηνην θξίλεηαη σο απνιχησο εθηθηφ. Σν κέηξν ζηνρεχεη θπξίσο ζηνπο λένπο 

ηδηνθηήηεο, θαζψο ε ζπκκεηνρή κεγαιχηεξσλ ζε ειηθία αγξνηψλ θξίλεηαη δπζθνιφηεξε. 

 Ζ αλάδεημε ηεο θξεηηθήο δηαηξνθήο ρξεηάδεηαη ρξφλν γηα λα επηηεπρζεί, θαζψο πξέπεη λα 

ζπκβάιινπλ ζε απηφ ην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ θαη ε δεκφζηα παηδεία. Απφ ηελ άιιε 

πιεπξά, ε δηνξγάλσζε ελεκεξσηηθψλ ζεκηλαξίσλ θαη πξνγξακκάησλ γηα παηδηά θαη 

εθήβνπο έρεη κηθξφηεξν ρξνληθφ νξίδνληα πινπνίεζεο θαη ζρεηηθά ρακειφ θφζηνο. 

 Δχθνια πινπνηήζηκν κέηξν είλαη ε αλάδεημε εζίκσλ θαη γηνξηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

γε θαη ηελ παξαγσγή, αθνχ θαζηζηά πην εχθνιε ηε δηάζεζε ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ, 

ηελ πξνψζεζε ηεο θξεηηθήο θηινμελίαο θαη ηε δηάδνζε ησλ ηνπηθψλ εζψλ θαη εζίκσλ. 

 Ζ δεκηνπξγία δηθηχνπ κνπζείσλ απαηηεί ζπληνληζκφ ησλ αξκνδίσλ θνξέσλ, γεγνλφο πνπ 

ζην παξειζφλ έρεη απνδεηρζεί κηα δχζθνιε δηαδηθαζία ζηε ρψξα καο. 

 Ζ ζπλεξγαζία κε ηηο ππφινηπεο ρψξεο ηεο Μεζνγείνπ είλαη κάιινλ δχζθνιε δεδνκέλσλ 

ησλ πνιηηηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ ζηηο ρψξεο ηεο Νφηηαο θαη Αλαηνιηθήο 

Μεζνγείνπ, νη νπνίεο ηε δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή είλαη ηνπιάρηζηνλ απνζαξξπληηθέο. 

 



5.2 Αμηνιόγεζε Γεύηεξνπ Δλαιιαθηηθνύ ελαξίνπ Αλάπηπμεο ηεο Πεξηθεξεηαθήο 

Δλόηεηαο Υαλίσλ 

Σν βαζηθφ πιενλέθηεκα ηνπ επηθείκελνπ ζελαξίνπ είλαη ε ιήςε κέηξσλ ηα νπνία εζηηάδνπλ 

ζηελ επίιπζε ελφο εθ ησλ βαζηθψλ πξνβιεκάησλ ησλ νξεηλψλ θαη απνκαθξπζκέλσλ πεξηνρψλ, 

απηφ ηεο κεηαλάζηεπζεο ησλ λέσλ παξαγσγηθψλ πιεζπζκηαθψλ νκάδσλ πξνο ηα κεγαιχηεξα 

αζηηθά θέληξα. Γίλεη ιχζεηο γηα ηε δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ηελ ελίζρπζε ηνπ 

ηνπηθνχ εηζνδήκαηνο, κέζσ ηεο αλάπηπμεο ησλ παξαγσγηθψλ ηνκέσλ ηεο νηθνλνκίαο, 

εμαζθαιίδεη θαιχηεξε πνηφηεηα δσήο κέζα απφ ηελ πινπνίεζε θαη αλαζπγθξφηεζε βαζηθψλ 

ππνδνκψλ, ελψ παξάιιεια επηδηψθεη ηελ πξνζηαζία θαη εμπγίαλζε ηνπ πεξηβάιινληνο, 

αληηκεησπίδνληαο ηα πθηζηάκελα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα θαη κεξηκλψληαο γηα ηελ 

πξνζηαζία ηνπ ζηα πξνζερή ρξφληα. 

Σα κέηξα πινπνίεζεο είηε απαηηνχλ κεγάια επελδπηηθά θνλδχιηα, είηε πξνζεγγίδνπλ ζπιινγηθέο 

θαη αηνκηθέο δξάζεηο, ελψ κπνξνχλ λα γίλνπλ απνδεθηά απφ ην θνηλσληθφ ζχλνιν. Δίλαη 

ελαξκνληζκέλα κε ηηο ηξέρνπζεο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο , αιιά παξάιιεια εζηηάδνπλ θαη ζε 

πεξηζζφηεξν νηθνινγηθέο ελέξγεηεο. Σν ζπγθεθξηκέλν ζελάξην είλαη επηηεχμηκν, αιιά φρη 

βξαρππξφζεζκα ή κεζνπξφζεζκα. 

Σν ηζνδχγην ησλ ζεηηθψλ θαη αξλεηηθψλ ησλ κέηξσλ πνπ πξνβιέπεη ην ππφ αμηνιφγεζε ζελάξην 

εληνπίδνληαη ζηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: 

 Ζ έκθαζε ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα, ζα δψζεη ηελ δπλαηφηεηα εμεηδίθεπζεο κε ηνπο 

παξαγσγηθνχο θιάδνπο ηεο πεξηνρήο, γηα ηελ θαιχηεξε αμηνπνίεζε ηεο γεο θαη ησλ 

αγξνηηθψλ πξντφλησλ. 

 Ζ δηαζχλδεζε ηεο ηνπηθή αγξνηηθήο αγνξάο κε ηελ εγρψξηα, αλακέλεηαη λα επηθέξεη 

ελίζρπζε ηνπ ηνπηθνχ εηζνδήκαηνο κε κεδακηλφ θφζηνο, κε θίλδπλν φκσο 

καδηθνπνίεζεο ηεο παξαγσγήο. 

 Ζ επηκήθπλζε ηεο ηνπξηζηηθήο πεξηφδνπ, ζα δεκηνπξγήζεη λέεο κφληκεο ζέζεηο εξγαζίαο, 

ελψ ηαπηφρξνλα πεξηιακβάλεη δξάζεηο πνπ ζέβνληαη ην πεξηβάιινλ θαη επηδηψθνπλ λα 

κεηαβάιινπλ ην πθηζηάκελν κνληέιν ηνπ καδηθνχ ηνπξηζκνχ. Σαπηφρξνλα πξνβιέπεη 

ζπληήξεζε θαη επαλαρξεζηκνπνίεζε ηνπ θηεξηαθνχ απνζέκαηνο, κέηξν ην νπνίν 

θξίλεηαη αξθεηά δαπαλεξφ. 



 Ζ πξνψζεζε ηνπ αγξνηνπξηζκνχ, ηνπ νηθνηνπξηζκνχ θαη ηνπ γαζηξνλνκηθνχ ηνπξηζκνχ, 

απνηειεί έλα νηθνλνκηθφ κέηξν πνπ κπνξεί λα ηχρεη άκεζεο απνδνρήο απφ ηελ θνηλσλία, 

θαζψο δίλεηαη ε επθαηξία αλάδεημεο ηνπ πνιηηηζκηθνχ ραξαθηήξα ηνπ ηφπνπ θαη ηεο 

θξεηηθήο παξαδνζηαθήο θνπδίλαο. 

 Ζ θαιχηεξε ζηειέρσζε ησλ ππεξεζηψλ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο, θαζψο πξφθεηηαη 

γηα δξάζε πνπ εμαξηάηαη απφ ηελ θεληξηθή δηνίθεζε, είλαη κάιινλ αλέθηθηε δεδνκέλεο 

ηεο δπζκελνχο νηθνλνκηθήο ζπγθπξίαο. 

 Ζ αλάγθε βειηίσζεο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο, είλαη θνηλσληθά απνδεθηή, θαζψο νη 

απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο δελ έρνπλ εχθνιε πξφζβαζε ζηηο βαζηθέο ππεξεζίεο πγείαο. 

Ζ ζηειέρσζε ησλ πεξηθεξεηαθψλ ηαηξείσλ κε ην θαηάιιειν πξνζσπηθφ αιιά θαη 

ππνδνκέο, είλαη κελ δαπαλεξή αιιά θξίλεηαη παξαπάλσ απφ απαξαίηεηε. 

 Ζ επέθηαζε ησλ ππνδνκψλ θνηλσληθφο αιιειεγγχεο, πξνάγεη ηελ ζπιινγηθφηεηα ησλ 

θαηνίθσλ ηνπ Ννκνχ θαη ηνλ εζεινληηζκφ. Μέζσ ηνλ δηθηχσλ απηψλ δηαζθαιίδεηαη ε 

παξνρή βνήζεηαο πξνο ηηο αδχλακεο νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά νκάδεο. 

 Ζ βειηίσζε ησλ ππεξεζηψλ εθπαίδεπζεο, ζα αλαθνπθίζεη ηνπο καζεηέο, νη νπνίνη 

θαζεκεξηλά ππνρξενχληαη λα δηαλχζνπλ ηεξάζηηεο απνζηάζεηο πξνθεηκέλνπ λα ιάβνπλ 

ηε ζηνηρεηψδε κφξθσζε. Ζ αμηνπνίεζε ησλ ζχγρξνλσλ ηερλνινγηψλ θαη ε δεκηνπξγία 

δηθηχνπ ηειε-εθπαίδεπζεο, είλαη κηα άξξεθηε πνξεία πξνο ην αχξην, ε νπνία σζηφζν 

πξνυπνζέηεη ηελ εμεχξεζε ησλ ζρεηηθψλ θνλδπιίσλ. 

 Σν θαηλφκελν ηεο βεληέηαο θαη ηεο νπινθαηνρήο, απνηεινχλ έλα κείδνλ θνηλσληθφ 

πξφβιεκα. Δίλαη έλα βαζεηά ξηδσκέλν πνιηηηζκηθφ ραξαθηεξηζηηθφ, θαη γηα ην ιφγν απηφ 

ν ρξφλνο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ κέηξνπ δελ κπνξεί αλ εθηηκεζεί κε 

αθξίβεηα θαζψο εμαξηάηαη ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ απφ ηελ θνηλσληθή απνδνρή. 

 Ζ βειηίσζε ησλ ππνδνκψλ χδξεπζεο θαη ηεο δεκηνπξγίαο εγθαηαζηάζεσλ αθαιάησζεο 

είλαη έλα απαξαίηεην αιιά αξθεηφ δαπαλεξφ κέηξν, θαζψο απαηηνχληαη κεγάια 

θνλδχιηα γηα ηελ πινπνίεζή ηνπ ζε φιε ηελ επηθξάηεηα ηνπ Ννκνχ. Σν κέηξν απηφ 

φκσο, πέξαλ ηηο αλάγθεο ησλ θαηνίθσλ γηα θαζαξφ θαη επαξθέο πφζηκν λεξφ, 

δηαζθαιίδεη θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ πδαηηθνχ δπλακηθνχ ηεο πεξηνρήο θαη ηνπ ππφγεηνπ 

πδξνθφξνπ νξίδνληα. 



 Με ηελ θαηαζθεπή αληηπιεκκπξηθψλ έξγσλ επηδηψθεηαη ε αζθάιεηα ησλ θαηνίθσλ ηεο 

πεξηνρήο. Ζ πινπνίεζε ηνπ επηθείκελνπ κέηξνπ απαηηεί ηεξάζηηα ρξεκαηηθά πνζά, 

θαζψο ε πεξηνρή γηα ηε νπνία πξνβιέπεηαη ε θαηαζθεπή απηή είλαη αξθεηά εθηεηακέλε. 

 Σα κέηξα πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηελ πξνζηαζία ηεο ρισξίδαο θαη ηεο παλίδαο, εζηηάδνπλ 

θπξίσο ζηηο δξάζεηο ησλ θνξέσλ αιιά θαη ηεο θνηλσλίαο. Δίλαη έλα θνηλσληθά απνδεθηφ 

δήηεκα, εθφζνλ ζπλδέεηαη άξξεθηα κε ηελ πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα ηνπ ηφπνπ. Βέβαηα ε 

αιιαγή ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ θαη ε εθπφλεζε δηαρεηξηζηηθψλ κειεηψλ γηα ηηο πεξηνρέο 

ηδηαίηεξνπ νηθνινγηθνχ ελδηαθέξνληνο, απαηηνχλ κεγάιν ρξνλνδηάγξακκα εθαξκνγήο. 

 Ο νηθνηνπξηζκφο είλαη έλα κνληέιν ήπηαο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο, ρσξίο ηελ απαίηεζε 

κεγάισλ ρξεκαηηθψλ πνζψλ. 

 Ζ επέθηαζε ηεο πθηζηάκελεο κνλάδαο ΥΤΣΑ θαη ε δεκηνπξγία λέαο γηα ηελ 

εμππεξέηεζε ησλ λφηησλ Γήκσλ, είλαη αξθεηά δαπαλεξή, αιιά δηαβιέπεη έλα 

νηθνινγηθφ ηξφπν δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ ηνπ Ννκνχ. Ζ κειέηε θαη ε εγθαηάζηαζε 

απαηηνχλ κεγάιν ρξνληθφ νξίδνληα πινπνίεζεο. Ζ ρξήζε ηνπ παξαγφκελνπ νξγαληθνχ 

ιηπάζκαηνο σο εδαθνβειηησηηθφ ζηελ γεσξγηθή θαιιηέξγεηα, έρεη ζαλ απνηέιεζκα 

αμηνπνίεζε ηνπ νξγαληθνχ θιάζκαηνο, ελψ ηαπηφρξνλα πξνυπνζέηεη κηθξφ θφζηνο. 

 Ζ ρξήζε ήπησλ κνξθψλ ελέξγεηαο εζηηάδεη θπξίσο ζηελ αμηνπνίεζε ηνπ αηνιηθνχ 

δπλακηθνχ ηνπ ηφπνπ. Ζ εγθαηάζηαζε αηνιηθψλ κνλάδσλ ζηελ πεξηνρή απαηηεί κεγάια 

ρξεκαηηθά πνζά, ελψ παξάιιεια επηθπιάζζεη ηνλ θίλδπλν ηεο άλαξρεο ρσξνζέηεζεο 

ηνπο ζην ρψξν θαη ηεο απεηιήο ηεο νξληζνπαλίδαο. Σν κέηξν βέβαηα εζηηάδεη θαη ζε πην 

νηθνινγηθνχο ηξφπνπο δηαρείξηζεο κε θχξην ζηφρν ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ηφζν κε 

αηνκηθέο φζν θαη κε ζπιινγηθέο δξάζεηο. 

5.3 Αμηνιόγεζε Σξίηνπ Δλαιιαθηηθνύ ελαξίνπ Αλάπηπμεο ηεο Πεξηθεξεηαθήο 

Δλόηεηαο Υαλίσλ 

Σν ζπγθεθξηκέλν ελαιιαθηηθφ αλαπηπμηαθφ ζελάξην έγθεηηαη ζηελ εηζαγσγή ηεο ηερλνινγίαο 

θαη ηεο έξεπλαο ζηνπο παξαγσγηθνχο ηνκείο, ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ζηελ 

παξαγσγή ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο (ΑΠΔ). Ζ χπαξμε πνιιψλ εξεπλεηηθψλ Ηδξπκάησλ 

κε αλαγλσξηζκέλν έξγν ζηελ Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα ησλ Υαλίσλ, φπσο ην Πνιπηερλείν Κξήηεο 

θαη ην ΜΑΗΥ, απνηεινχλ ηα ερέγγπα πινπνίεζεο ησλ επηκέξνπο πξνηεηλφκελσλ δξάζεσλ. 



Άξα απηφ πξνζζέηεη ζηελ επηηεπμηκφηεηα ηνπ ελαιιαθηηθνχ ζελαξίνπ αλ θαη δελ είλαη εχθνιν 

λα ππνινγηζηεί ν ρξφλνο εθαξκνγήο ηνπ, επεηδή αθξηβψο είλαη άκεζα εμαξηψκελν απφ ηηο 

ηερλνινγηθέο εμειίμεηο θάζε θνξά. Δπίζεο πξφζθνκκα ζηνλ θαζνξηζκφ ρξνληθνχ νξίδνληα 

πινπνίεζεο απνηειεί ε πξνκειέηε θαη δηαζθάιηζε ππνδνκψλ πνπ ζα ππνζηεξίδνπλ ηελ ελ ιφγσ 

έξεπλα. Πξφθεηηαη γηα ην πιένλ επέιηθην ζελάξην απφ ηα ηξία, αθνχ είλαη αλνηρηφ ζηηο ζπλερψο 

κεηαβαιιφκελεο εξεπλεηηθέο δηαδηθαζίεο αλ θαη ην θφζηνο κάιινλ ζεσξείηαη πςειφ αλ 

ζπλππνινγίζεη θαλείο ηα έμνδα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ππνζηήξημε ηερλνινγηθήο έξεπλαο. Μηα 

ζεηηθή πξννπηηθή βέβαηα είλαη ε δπλαηφηεηα ρξεκαηνδφηεζεο κέζσ επηδνηήζεσλ, αθνχ σο 

γλσζηφλ επελδχνληαη κεγάια ρξεκαηηθά πνζά θαη απφ ηδησηηθέο πξσηνβνπιίεο γηα ηελ έξεπλα 

ηερλνινγηψλ αηρκήο.  

Ζ εμσζηξέθεηα πνπ ραξαθηεξίδεη ηνλ εληφπην πιεζπζκφ θαη ε ελεξγή ζπκκεηνρή ηνπ ζε 

θαηλνηφκα πξνγξάκκαηα, κπνξεί λα εμαζθαιίζεη ζε γεληθέο γξακκέο ηελ θνηλσληθή απνδνρή, 

ζην βαζκφ πνπ δελ απεηιείηαη ε πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα ηνπ ηφπνπ. Πξφβιεκα σζηφζν απνηειεί 

ε αδπλακία ζπρλήο αλαηξνθνδφηεζεο, αθνχ ε εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ απφ ηέηνηνπ κεγέζνπο 

εξεπλψλ είλαη ρξνλνβφξα. 

Σν ηζνδχγην ησλ ζεηηθψλ θαη αξλεηηθψλ ησλ κέηξσλ πνπ πξνβιέπεη ην ππφ αμηνιφγεζε ζελάξην 

εληνπίδνληαη ζηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: 

 Ζ έξεπλα αλάπηπμεο ελαιιαθηηθψλ θαιιηεξγεηψλ εμσηηθψλ εηδψλ ζην Ννκφ, ηνλ 

θαζηζηά κνλαδηθφ ζηε ρψξα θαη απμάλεη ηελ εμαγσγηθή ηνπ δχλακε άξα θαη ηα έζνδά 

ηνπ. Γελ απαηηεί πςειφ θφζηνο εθαξκνγήο αιιά ππάξρεη θίλδπλνο παξαγθψληζεο θαη 

αιινίσζεο ησλ εληφπησλ πνηθηιηψλ θεπεπηηθψλ. Ζ θαξκαθεπηηθή έξεπλα πνπ ζα 

ζηεξίδεηαη ζηελ αμηνπνίεζε ησλ βνηάλσλ ζα απνξξνθήζεη αλζξψπηλν δπλακηθφ απφ 

ηελ ελδνρψξα αιιά ειινρεχεη ν θίλδπλνο ππεξεθκεηάιιεπζεο ηεο θξεηηθήο γεο θαη 

εμαθάληζεο ησλ εχζξαπζησλ απηψλ εηδψλ. 

 Ζ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ηεο παξαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο γηα ηε κείσζε ηεο ρξήζεο 

ελέξγεηαο απαηηεί επαηζζεηνπνίεζε ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ άξα απαηηεί κεγάιν 

ρξνλνδηάγξακκα εθαξκνγήο. Ζ θαηάξηηζε ζρεδίνπ απαηηεί πςειφ θφζηνο αιιά ππάξρεη 

ε πηζαλφηεηα εχξεζεο ρξεκαηνδφηεζεο απφ Κνηλνηηθά θνλδχιηα. 



 Ζ αλάδεημε ηνπ Ννκνχ ζε πξφηππν θέληξν Δθπαηδεπηηθνχ ηνπξηζκνχ είλαη επηηεχμηκε 

ιφγσ ηεο αμηνπνίεζεο ηνπ εθηεηακέλνπ δηθηχνπ Αθαδεκατθψλ Ηδξπκάησλ ζην Ννκφ 

θάηη πνπ κεηψλεη θαη ην ρξφλν εθαξκνγήο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ κέηξνπ. Ζ ζχλδεζε ηεο 

θαηλνηνκίαο κε ηνλ πνιηηηζκφ θαη ηνλ ηνπξηζκφ είλαη εθηθηή αθνχ κπνξεί λα επηηεπρζεί 

ζε ζπλεξγαζία κε ην ήδε εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ θαη ζα ζπλεηζθέξεη έηζη ζηελ 

απνξξφθεζή ηνπ. Χζηφζν έρεη πςειφ θφζηνο πινπνίεζεο. Ζ αμηνπνίεζε ησλ 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ γηα ηελ θαιχηεξε ζήκαλζε θαη πιεξνθφξεζε ησλ νδεγψλ 

είλαη έλα κέηξν πνπ εθαξκφδεηαη εθηεηακέλα, αιιά απαηηεί θνλδχιηα. 

 Ζ πξνζηαζία απφ ιαζξνζεξία θαη απφ θίλδπλν ππξθαγηάο ησλ ληφπησλ θπιψλ δψσλ θαη 

ησλ πεξηνρψλ Natura αληίζηνηρα κέζσ ηεο ρξήζεο θαηάιιεισλ ηερλνινγηθψλ 

εξγαιείσλ έρεη εθαξκνζηεί θαηά θφξνλ ζε αληίζηνηρα παξαδείγκαηα ηνπ εμσηεξηθνχ. 

Απαηηεί εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ, ζπλερείο κειέηεο θαη δελ εμάγεηαη αζθαιέο 

ζπκπέξαζκα γηα ηελ εθηθηφηεηά ηνπ ζηε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή. Σν θφζηνο 

εμνπιηζκνχ ππνινγίδεηαη πςειφ. Ζ εμάιεηςε ηνπ αζαθνχο ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο 

θαη ν απζηεξφο θαζνξηζκφο ησλ ρξήζεσλ γεο κέζσ ηεο έληαμεο ηνπ Ννκνχ ζην Δζληθφ 

Κηεκαηνιφγην ζα ζπκβάιεη ζηελ αλαβάζκηζε ηνπ δνκεκέλνπ ρψξνπ θαη ηελ εμάιεηςε 

ζπγθξνχζεσλ ζπκθεξφλησλ. Δίλαη κέηξν εθηθηφ θαη ρακεινχ θφζηνπο. 

 Ζ αμηνπνίεζε ηεο βηνκάδαο γηα παξαγσγή βηνελέξγεηαο θξίλεηαη κέηξν εθηθηφ αλ 

αλαινγηζηνχκε ηε κεγάιε πνζφηεηα νξγαληθψλ απνβιήησλ ιφγσ κεγάιεο πξσηνγελνχο 

παξαγσγήο ηνπ Ννκνχ. Παξαγσγή ελέξγεηαο θηιηθήο πξνο ην πεξηβάιινλ αλ θαη ηα 

εξγνζηάζηα ζπρλά δελ ραίξνπλ θνηλσληθήο απνδνρήο. 

 Ζ κειέηε εγθαηάζηαζεο αηνιηθψλ πάξθσλ ζα κείσλε ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο απφ 

ζπκβαηηθέο πεγέο αιιά ε κε απζηεξή νξηνζέηεζή ηνπο ζα επέθεξε αιινίσζε ηνπ 

ηνπίνπ θαη ζα απνηεινχζε θίλδπλν γηα ηε ρισξίδα θαη ηελ παλίδα. Δπίζεο 

απξνζδηφξηζηνο ρξφλνο εθαξκνγήο ηνπ κέηξνπ απφ ηελ θαζπζηέξεζε αδεηνδνηήζεσλ αλ 

θαη πηζαλή ε εμεχξεζε ρξεκαηνδφηεζεο. 

 Ζ εμφξπμε πδξνγνλαλζξάθσλ ζηα λφηηα ηνπ Ννκνχ ζα επέθεξε αχμεζε εζφδσλ θαη 

ηζρπξνπνίεζεο ηεο ζέζεο ηεο Πεξηθέξεηαο ζηνλ Γεσπνιηηηθφ ράξηε αιιά απαηηεί 

κεγάια ρξεκαηηθά πνζά πινπνίεζεο γηα ππνδνκέο θαη θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν 

πξνζσπηθφ ελψ δελ γλσξίδνπκε αλ είλαη εθηθηή ζηε δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή.  

 

  



ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6 

Δπηινγή βέιηηζηνπ αλαπηπμηαθνύ ζελαξίνπ 

Σα ηξία ελαιιαθηηθά ζελάξηα γηα ηελ αλάπηπμε ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Υαλίσλ 

πξνέθπςαλ κέζα απφ ηε κειέηε θαη ηελ αλάιπζε ησλ απνδφζεσλ ηεο θπζηθήο θαη 

θνηλσληθννηθνλνκηθήο πξαγκαηηθφηεηαο ηεο πεξηνρήο. Οη ηειεπηαίεο αλέδεημαλ ηα πξνβιήκαηα, 

ηηο δπλαηφηεηεο, ηηο πξννπηηθέο θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο, βάζεη ησλ νπνίσλ δηαηππψζεθαλ ηα 

επηκέξνπο κέηξα θαη δξάζεηο. Σειηθφο ζηφρνο ήηαλ ε δηακφξθσζε, θαηά ην δπλαηφλ, 

νινθιεξσκέλσλ πξνηάζεσλ αλάπηπμεο ηεο πεξηνρήο.  

Έπεηηα, ινηπφλ, απφ εκπεξηζηαησκέλε αλάιπζε ησλ αδπλακηψλ θαη δπλαηνηήησλ θάζε 

ελαιιαθηηθνχ ζελαξίνπ, επηιέρηεθε σο βέιηηζην ην πξψην ζελάξην πνπ επηθεληξψλεηαη ζηελ 

Κξεηηθή δηαηξνθή, θαζψο ην ζπγθεθξηκέλν ζελάξην ππεξείρε ζην ρξφλν εθαξκνγήο θαη ζηελ 

επηηεπμηκφηεηά ηνπ. Ζ χπαξμε ππνδνκψλ πνπ κπνξνχλ λα ππνζηεξίμνπλ ήδε ηελ εθαξκνγή ησλ 

κέηξσλ πνπ πξνηείλνληαη, κεηψλεη αηζζεηά ην ρξφλν πινπνίεζεο θαη ην αλαδεηθλχνπλ ζην πιένλ 

εθηθηφ ζηε δεδνκέλε ρξνληθή θαη νηθνλνκηθή ζπγθπξία. Απνηειεί επηπιένλ ην πεξηζζφηεξν 

θνηλσληθά απνδεθηφ ζελάξην αθνχ αλαθέξεηαη ζε κηα πνιηηηζκηθή πξαθηηθή έληνλα 

ζπλπθαζκέλε κε ηελ θξεηηθή δσή θαη θαζεκεξηλφηεηα. Σν δεχηεξν ζελάξην πνπ εδξάδεηαη ζηε 

δηαηήξεζε θαη αχμεζε ηνπ ληφπηνπ πιεζπζκνχ, θαη είλαη εμίζνπ θνηλσληθά απνδεθηφ, απαηηεί 

κεγαιχηεξν ρξνλνδηάγξακκα εθαξκνγήο ελψ ην ηξίην ζελάξην, εθηφο ηνπ φηη θάπνηεο απφ ηηο 

δξάζεηο πνπ πξνηείλεη αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα ζπκβαηφηεηαο κε ηελ πνιηηηζκηθή 

ηαπηφηεηα ηνπ ηφπνπ, έρεη ρξνληθφ νξίδνληα εθαξκνγήο ηνπιάρηζηνλ 15 εηψλ. 

ζνλ αθνξά ζηηο δπλαηφηεηεο ρξεκαηνδφηεζεο, πάιη ην πξψην ζελάξην ππεξέρεη ησλ 

ππνινίπσλ, αθνχ ηξέρνπλ ήδε επξσπατθά πξνγξάκκαηα επηδνηήζεσλ αγξνηνπξηζηηθψλ 

επηρεηξήζεσλ θαη ζπλεηαηξηζκψλ. Δπηπξνζζέησο, εζηηάδεη πεξηζζφηεξν ζε αηνκηθέο θαη 

ζπιινγηθέο δξάζεηο φηαλ ηα ππφινηπα απαηηνχλ έξγα κεγαιχηεξεο θιίκαθαο, θάηη πνπ εθηνμεχεη 

ην θφζηνο. Σέινο, νη θνξείο ηεο αλαπηπμηαθήο πξσηνβνπιίαο ζπκθσλνχλ φηη ε ζχλδεζε ηεο 

πξσηνγελνχο θαη ηεο δεπηεξνγελνχο παξαγσγήο κε ηελ θξεηηθή θηινμελία απνηειεί ηνλ 

αθξνγσληαίν ιίζν γηα έλαλ νινθιεξσκέλν αλαπηπμηαθφ ζρεδηαζκφ. 



πκπιεξσκαηηθά κέηξα απφ ηα ππφινηπα ελαιιαθηηθά ζελάξηα πνπ ζα εληζρχζνπλ ηελ πξφηαζε 

ζεσξνχληαη ε βειηίσζε ησλ ππεξεζηψλ πγείαο, ε βειηίσζε ησλ ππνδνκψλ χδξεπζεο, ε ρξήζε 

ήπησλ κνξθψλ ελέξγεηαο θαη ε αμηνπνίεζε ηεο ηερλνινγηθήο έξεπλαο ζηνπο παξαγσγηθνχο 

ηνκείο θαη ηελ πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία. Ζ ζηειέρσζε ησλ πεξηθεξεηαθψλ ηαηξείσλ ζεσξείηαη 

απαξαίηεηε γηα ηε ηελ πξφζβαζε ησλ θαηνίθσλ ζε ππεξεζίεο πξσηνβάζκηαο πγείαο, ψζηε λα 

εληζρπζεί ε απνθέληξσζε. Αληίζηνηρα ζεκαληηθή είλαη θαη ε απνθαηάζηαζε ησλ ζσιελψζεσλ 

ηνπ δηθηχνπ χδξεπζεο, θαζψο αθνξά άκεζα ηελ πγεία ησλ θαηνίθσλ. Ζ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο 

δσήο επηηπγράλεηαη απνηειεζκαηηθά κε ηελ θαηάιιειε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο σο εξγαιείνπ 

αμηνπνίεζεο ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ελέξγεηαο θαη δξάζεσλ εμνηθνλφκεζήο ηεο, πνπ κε ηε ζεηξά 

ηεο ζα ζπκβάιεη ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηελ αλαβάζκηζε ηεο παξαγσγήο. 

ε θάζε πεξίπησζε, ε ζπληήξεζε θαη αλαβάζκηζε ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ηεο πεξηνρήο, ε βειηίσζε 

ηνπ νδνθσηηζκνχ θαη ε ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ ζε ζρέζε κε ηελ νδήγεζε ππφ ηελ επήξεηα ηνπ 

αιθνφι θξίλεηαη απνιχησο απαξαίηεηε, θαζψο δηαθπβεχνληαη αλζξψπηλεο δσέο. Δμίζνπ 

ζεκαληηθή θξίλεηαη θαη ε νινθιήξσζε ηνπ θηεκαηνινγίνπ, γηα λα πεξηνξηζηνχλ νη ζπγθξνχζεηο 

ρξήζεσλ γεο θαη λα δηαζθαιίδεηαη ε πξφζβαζε ζε ζσζηέο θαη επηθαηξνπνηεκέλεο πιεξνθνξίεο 

γηα ηε θπζηθή θαη θνηλσληθννηθνλνκηθή πξαγκαηηθφηεηα θαηά ηελ αλάδξαζε θαη ηνλ 

επαλαθαζνξηζκφ ηνπ αλαπηπμηαθνχ ζρεδηαζκνχ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, ηα δχν αληίζηνηρα κέηξα 

πξνηάζεθαλ σο γεληθήο εθαξκνγήο θαη, σο εθ ηνχηνπ, ελεκεξψλνπλ ην βέιηηζην ζελάξην. 

Γηα ηε ζσζηή εθαξκνγή ηνπ επηιεγκέλνπ ζελαξίνπ θξίλεηαη απαξαίηεηε ε ζπζηεκαηηθή 

παξαθνινχζεζε θαη νη ζπλερείο έιεγρνη ηεο πινπνίεζήο ηνπ. θνπφο ησλ ζπλερψλ ειέγρσλ 

είλαη ε έγθαηξε αλίρλεπζε θαη αμηνιφγεζε ησλ ηπρφλ πξνβιεκάησλ πνπ ζα πξνθχςνπλ θαηά 

ηελ εθαξκνγή ηνπ ελαιιαθηηθνχ ζελαξίνπ θαη ε απαηηνχκελε αλαηξνθνδφηεζε κέζσ 

δηαδηθαζηψλ δηαβνχιεπζεο.Ζ ζπρλφηεηα ησλ ειέγρσλ θαζνξίδεηαη θαη δηαζθαιίδεηαη απφ ηελ 

ελεξγή ζπκκεηνρή φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θαηνίθσλ θαη 

ησλ ζπιινγηθνηήησλ ηνπο. 

Βαζηθή πξνυπφζεζε είλαη ε χπαξμε ελφο θνηλνχ θψδηθα επηθνηλσλίαο θαη κέζσ ηεο 

νξζνινγηθήο θαη πνιηηηζκέλεο δηαβνχιεπζεο, λα ζπλδπαζηνχλ ηα φλεηξα θαη νη πξνζδνθίεο ησλ 

πνιηηψλ ζε έλα θνηλφ φξακα γηα ηελ Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα, ζην δξφκν πξνο ηελ αλάπηπμε ηεο 

πεξηνρήο. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι 

 

           Natura 2000 

GR4340001  SCI  Ήμερθ και Άγρια Γραμβοφςα- Σθγάνι και 

    Φαλάςαρνα- Ποντικονιςι 

GR4340002  SCI  Νιςοσ Ελαφόνθςοσ και παράκτια 

    παρακαλάςςια ηώνθ 

GR4340003  SCI  Χερςόνθςοσ Ροδωποφ-Παραλία Μάλεμε 

GR4340004  SCI  Ζλοσ - Σοπόλια - άςαλοσ - Άγιοσ Δικαίοσ 

GR4340005  SCI  οφγια - Βάρδια, Φαράγγι Λιςςοφ μζχρι 

    Ανφδρουσ 

GR4340006  SCI  Λίμνθ Αγιάσ – Πλατανιάσ – Ρζμα και Εκβολι 

    Κερίτθ – Κοιλάδα Φάςασ 

GR4340007  SCI  Φαράγγι Θζριςου 

GR4340008  SCI  Λευκά Όρθ 

GR43400010  SCI  Δράπανο (Βορειανατολικζσ Ακτζσ)- Παραλία 

    Γεωργιοφπολθσ – Λίμνθ Κουρνά 

GR43400011  SCI  Φρε – Σηιτηιφζσ – Νίπποσ 

GR43400012  SCI  Αςφζνδου – Καλλικράτθσ 

GR43400013  SCI  Νιςοι Γαφδοσ και Γαυδοποφλα 

GR43400014  SCI  Εκνικόσ Δρυμόσ αμαριάσ 

GR43400015  SPA  Απζναντι παραλία από Νιςοσ Ελαφόνθςοσ 

    (από Χρυςοςκαλίτιςςα μζχρι Ακρωτιριο 

    Κριόσ) 

GR43400016  SCI  Μετερίηια – Άγιοσ Δικαίοσ – Σςουνάρα – 

    Βιτςίλια Λευκών Ορζων 

     

GR43400017  SPA  Χερςόνθςοσ Γραμβοφςασ και νθςίδεσ Ήμερθ 

    και Άγρια Γραμβοφςα, Ποντικονιςι 

GR43400018  SPA  Νθςίδα Άγιοι Θεόδωροι 

GR43400019  SPA  Φαράγγι Καλλικράτθσ- Αργουλιανό Φαράγγι – 

    Οροπζδιο Μανίκα 

GR43400020  SPA  Λίμνθ Αγιάσ 

GR43400021  SPA  Χερςόνθςοσ Ροδωποφ 

GR43400022  SPA  Λίμνθ Κουρνά και εκβολι Αλμυροφ 

GR43400023  SPA  Νοτιοδυτικι Γαφδοσ και Γαυδοποφλα 

Πεγή: ΤΠΔΚΑ, 2016



 Μνπζεία Πεξηθεξεηαθήο ελόηεηαο Υαλίσλ 

 

 

 













 

Πεγε: Γήκσλ Υαλίσλ (2014),  Καληάλνπ-ειίλνπ (2014), θαζώο επίζεο θαη από ηνπο 

ηζηνηόπνπο GoPlatanias (2014) θαη CretaInfo (2014) 

  



Αξραηνινγηθνί Υώξνη θαη Μλεκεία ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Υαλίσλ 

  

  



 

 

  



 

  



 

  



 

 Πεγή: ΚΔ’ Δθνξείαο Πξντζηνξηθώλ θαη Κιαζηθώλ Αξραηνηήησλ,2014  



Δζεινληηθέο νξγαλώζεηο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Υαλίσλ 

Δζεινληηθή Οξγάλσζε  Αληηθείκελν  Ιζηόηνπνο 

Αεξνιέζρε νχδαο  Έξεπλα & Γηάζσζε   

     

Αεξνιέζρε Υαλίσλ  Έξεπλα & Γηάζσζε   

     

Δζεινληέο Γηαζψζηεο Δθηάθησλ Αλαγθψλ  Έξεπλα & Γηάζσζε  www.edeak.gr 

Κξήηεο (Έδξα ζηε εηεία     

     

Δζεινληηθή Ναπαγνζσζηηθή Μνλάδα Υαλίσλ  Έξεπλα & Γηάζσζε  www.nox.gr 

Ν.Ο.Υ.     

     

Δζεινληηθή Οκάδα Έξεπλαο Γηάζσζεο Λέζρεο  Έξεπλα & Γηάζσζε  www.4x4hanion.gr 

4ρ4 Υαλίσλ     

     

Δζεινληηθή  Οκάδα  Έξεπλαο  θαη  Γηάζσζεο   Έξεπλα & Γηάζσζε   clubs.pathfinder.gr/d iasemed/34 

«Γίαο»          6944 

       

Δζεινληηθφ Ππξνζβεζηηθφ Κιηκάθην  Πνιηηηθή Πξνζηαζία  www.vfu.gr 

Αλαηνιηθνχ ειίλνπ (Γ. Αλαηνιηθνχ ειίλνπ –     

ππάγεηαη ζηελ ΠΤ 

Υαλίσλ)        

      

Δζεινληηθφ Ππξνζβεζηηθφ Κιηκάθην . . Έινο  Πνιηηηθή Πξνζηαζία  www.vfu.gr 

– Ηλλαρσξίνπ (ππάγεηαη ζην ΠΤ Κηζζάκνπ)     

       

Δζεινληηθφ Ππξνζβεζηηθφ Κιηκάθην  Πνιηηηθή Πξνζηαζία  www.vfu.gr 

Διεπζεξίνπ  Βεληδέινπ  (ππάγεηαη  ζηε  ΠΤ     

Υαλίσλ)           

     

Δζεινληηθφ Ππξνζβεζηηθφ Κιηκάθην Θεξίζνπ  Πνιηηηθή Πξνζηαζία  www.vfu.gr 

(ππάγεηαη ζηε ΠΤ Υαλίσλ)        

       

Δζεινληηθφ Ππξνζβεζηηθφ Κιηκάθην Λάθθσλ  Πνιηηηθή Πξνζηαζία  www.vfu.gr 

(ππάγεηαη ζηε ΠΤ Υαλίσλ)        

     

Δζεινληηθφ Ππξνζβεζηηθφ Κιηκάθην Παιαηψλ  Πνιηηηθή Πξνζηαζία  www.vfu.gr 

http://www.nox.gr/
http://www.4x4hanion.gr/
http://clubs.pathfinder.gr/diasemed/346944
http://clubs.pathfinder.gr/diasemed/346944


Ρνπκάησλ  -  Κηζζάκνπ  (ππάγεηαη  ζηε  ΠΤ     

Κηζζάκνπ)          

       

Δζεινληηθφ Ππξνζβεζηηθφ Κιηκάθην  Πνιηηηθή Πξνζηαζία  www.vfu.gr 

Πειεθάλνπ (νηθηζκφο Βνπηάο ππάγεηαη ζηε     

ΠΤ Κηζζάκνπ)         

         

Διιεληθφο Οξεηβαηηθφο χιινγνο  (Δ.Ο..)  Έξεπλα & Γηάζσζε  www.eoshanion.gr 

Υαλίσλ           

       

       

Έλσζε Ραδηνεξαζηηερλψλ Κξήηεο    Έξεπλα & Γηάζσζε  www.rasc.gr 

     

Λέζρε Μνηνζηθιεηηζηψλ Πεξηήγεζεο Υαλίσλ  Έξεπλα & Γηάζσζε   

        

Οκάδα Δζεινληψλ Δθηάθησλ Αλαγθψλ  Πνιηηηθή Πξνζηαζία   

Απνθνξψλνπ         

      

Οκάδα Δζεινληψλ  Πνιηηηθήο  Πξνζηαζίαο  Πνιηηηθή Πξνζηαζία   

Υαλίσλ           

      

Οκάδα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ειίλνπ   Πνιηηηθή Πξνζηαζία  cpvthania.blogspot.gr 

         

Παγθξήηηνο κηινο  Γηάζρηζεο θαη  Έξεπλα & Γηάζσζε  www.canyon.gr 

Δμεξεχλεζεο Φαξαγγηψλ        

         

χιινγνο Δζεινληψλ Αηκνδνηψλ  Υαλίσλ  Δζεινληηθή Αηκνδνζία  agios-ioannis.blogspot.gr 

«Άγηνο Ησάλλεο»         

       

χιινγνο Δζεινληψλ Ππξνζβεζηψλ  Πνιηηηθή Πξνζηαζία  www.ethelontespelekanou.gr 

Πειεθάλνπ          

         

ψκα ακαξεηηψλ,  Γηαζσζηψλ θαη  Έξεπλα & Γηάζσζε  www.samarites.gr 

Ναπαγνζσζηψλ Υαλίσλ (Διιεληθφο Δξπζξφο     

ηαπξφο)           

Πεγή: Γεληθήο Γξακκαηείαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ,2008 θαη ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο 

Υαλίσλ ,2014 

http://www.rasc.gr/
http://www.samarites.gr/


Παξάξηεκα ΙΙ 

ΑΝΑΛΤΗ ΣΩΝ ΣΟΙΥΔΙΩΝ ΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΟΤΝ ΣΗ ΓΤΝΑΜΙΚΗ ΣΗ ΦΤΙΚΗ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 

Αλάιπζε ηνηρείσλ Φπζηθήο πξαγκαηηθόηεηαο 

 Ζ   πεξηνρή   ησλ   Υαλίσλ   δηαζέηεη   κηα   ηδηαίηεξε   θπζηθή   ηαπηφηεηα,   κε   

πινχζηα βηνπνηθηιφηεηα θαη θπζηνγξαθηθά, βηνινγηθά θαη πνιηηηζηηθά ραξαθηεξηζηηθά. 

Πεξηιακβάλεη αμηφινγα βνπλά, ηνπία, νξνπέδηα θαη θαξάγγηα, αιιά θαη κεγάιε πνηθηιία 

ελδεκηθψλ θπηψλ θαη δψσλ, γεγνλφο πνπ θαζηζηά ηελ πεξηνρή έλαλ άθξσο ελδηαθέξνληα 

πξννξηζκφ παξαηήξεζεο θαη επαθήο κε ηε θχζε. ε φιε ηελ επηθξάηεηα ηεο 

Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Υαλίσλ ππάξρνπλ κνλαδηθά ελδεκηθά είδε θπηψλ θαη 

δψσλ, ησλ νπνίσλ ε πξνζηαζία απφ ην εζληθφ θαη επξσπατθφ πιαίζην είλαη απαξαίηεηε. 

Γπζηπρψο φκσο δελ δηαζθαιίδεηαη πιήξσο, θαζψο ην ζπγθεθξηκέλν ζεζκηθφ πιαίζην 

είλαη αζαθέο θαη έιιεηπεο, ελψ πθίζηαηαη ζπλερείο κεηαβνιέο. Απνηέιεζκα απηνχ είλαη 

νη πεξηνρέο πξνζηαζίαο λα κε δηαζέηνπλ έλα ζρέδην νξζνινγηθήο δηαρείξηζεο, θαη 

πεξηζζφηεξν λα απεηινχληαη παξά λα πξνζηαηεχνληαη. Μεγαιχηεξεο επηπηψζεηο δέρεηαη 

ην είδνο ηνπ αίγαγξνπ Κξη-Κξη, ην νπνίν ηείλεη λα αιινηψλεηαη γηαηί δηαζηαπξψλεηαη κε 

ηελ ήκεξε θαηζίθα ε νπνία θαηαπαηά ηελ πεξηνρή ησλ ελδηαηηεκάησλ ηνπ. Έληνλεο 

πηέζεηο δέρνληαη νη πεξηνρέο πξνζηαζίαο θαη απφ ηελ ηνπξηζηηθή θίλεζε. Ηδηαίηεξν 

πξφβιεκα αληηκεησπίδεη ε παξαζαιάζζηα πεξηνρή ηνπ Διαθνλεζίνπ, θαζψο ε βιάζηεζε 

ηεο πεξηνρήο θαηαπαηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηνλ κεγάιν φγθν απηνθηλήησλ ησλ 

ηνπξηζηψλ πνπ θαηαθζάλνπλ ζηελ πεξηνρή ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο. 

 Σν πνιπζρηδέο αλάγιπθν ηνπ λνκνχ θαη ηα πνιπάξηζκα θαξάγγηα ηνπ δεκηνπξγνχλ έλα 

παλέκνξθν θαη παξζέλν ηνπίν, ηδηαίηεξα ζην λφηην κέξνο ηνπ λεζηνχ. Βέβαηα ε χπαξμε 

ησλ ηφζσλ θαξαγγηψλ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ θαηάηκεζε θαη δηρνηφκεζε ηεο γεο, ε 

νπνία ρξήδεη αλαθαηαλνκήο γηα ηελ νξζνινγηθφηεξε δηαρείξηζε. Σφζν απηφ, φζν θαη ε 

θαηαπάηεζε ησλ δεκφζησλ εθηάζεσλ, θπξίσο ζηελ βφξεηα αθηνγξακκή, θαη ε 

αλεμέιεγθηε ππεξβφζθεζε, δεκηνπξγνχλ έλα θαηλφκελν ζπλερψλ ζπγθξνχζεσλ γεο. 

 ηελ πεξηνρή, αλ θαη  φρη πνιχ ζπρλά, παξαηεξείηαη έληνλε ζεηζκηθφηεηα ζε 

κεγάια θπξίσο βάζε. Βέβαηα ηα ξήγκαηα ηεο πεξηνρήο έρνπλ απνδψζεη θαηά 

δηαζηήκαηα ζε αξθεηά   κεγάιν   βαζκφ   θαηαζηξνθηθνχο   ζεηζκνχο,   νπφηε   είλαη   

απαξαίηεην   νη αλζξψπηλεο θαηαζθεπέο λα ππάγνληαη ζε απζηεξέο αληηζεηζκηθέο 

πξνδηαγξαθέο. 



 Καηά θαηξνχο παξαηεξνχληαη κεησκέλεο βξνρνπηψζεηο, θπξίσο ζηνπο βφξεηνπο δήκνπο 

ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο, κε απνηέιεζκα ε πεξηνρή λα αληηκεησπίδεη πξφβιεκα 

μεξαζίαο θαηά ηνπο ζεξηλνχο κήλεο. Σν έληνλν ηνπνγξαθηθφ αλάγιπθν ηεο πεξηνρήο, 

σζηφζν, κε ηηο πνιιέο πδξνινγηθέο ιεθάλεο απνξξνήο επλννχλ ζηελ θαηαζθεπή κηθξψλ 

πδξνειεθηξηθψλ ηακηεπηήξσλ έηζη ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ηφζν ε παξνρή λεξνχ, φζν 

θαη ε παξαγσγή ήπησλ κνξθψλ ελέξγεηαο. 

Αλάιπζε ηνηρείσλ πνιηηηζκηθήο πξαγκαηηθόηεηαο 

Ζ αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο απνδφζεηο ηεο πνιηηηζκηθήο 

πξαγκαηηθφηεηαο ζηελ Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Υαλίσλ έρεη σο εμήο: 

 Έλα  απφ  ηα  ζεκαληηθφηεξα  πξνβιήκαηα  ηνπ  ηφπνπ  είλαη  ηα  αξλεηηθά  έζηκα,  

θαη ηδηαίηεξα απηφ ηεο βεληέηαο θαη ηεο νπινθαηνρήο. Πξφθεηηαη αλακθίβνια γηα 

ζηνηρεία πνπ ζπλζέηνπλ ηελ πνιηηηζηηθή ηαπηφηεηα ηεο πεξηνρήο, ηα νπνία σζηφζν 

ζηνηρίδνπλ αλζξψπηλεο δσέο. Χο εθ ηνχηνπ, πξέπεη λα αληηκεησπηζηνχλ ψζηε λα 

πεξηνξηζηνχλ ή θαη λα εμαιεηθζνχλ εληειψο. 

 Ζ  Κξεηηθή  δηαηξνθή  απνηειεί  έλα  απφ  ηα  βαζηθφηεξα  ζηνηρεία  ηεο  

πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο ηνπ λεζηνχ. Πξφθεηηαη γηα ηελ θαιχηεξε εθδνρή ηεο 

Μεζνγεηαθήο δηαηξνθήο θαη ίζσο ην  πιένλ  πγηεηλφ δηαηξνθηθφ πξφηππν ζε 

παγθφζκην επίπεδν. Σαπηφρξνλα, δηαπιέθεηαη κε φιεο ηηο ππφινηπεο εθθάλζεηο ηεο 

δσήο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ ζην λεζί, απφ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίνλ παξάγνληαη ηα 

πξντφληα, κέρξη ηηο ηνπηθέο γηνξηέο θαη ηα έζηκα. Παξέρεη ινηπφλ κηα απφ ηηο 

κεγαιχηεξεο δπλαηφηεηεο   αλάπηπμεο ηεο πεξηνρήο. Πξέπεη λα ζεκεησζεί, σζηφζν, φηη 

εδψ θαη αξθεηέο δεθαεηίεο πθίζηαηαη αιινηψζεηο ιφγσ ηεο αχμεζεο ηεο θαηαλάισζεο 

γαιαθηνθνκηθψλ θαη θξέαηνο, ηα νπνία παξαδνζηαθά απνηεινχζαλ κφιηο κηθξφ κέξνο 

ηεο. Πξφθεηηαη γηα ζεκαληηθφ πξφβιεκα, πνπ ππνβαζκίδεη ηελ πγεία ησλ θαηνίθσλ θαη 

αιινηψλεη ηνλ ραξαθηήξα ηεο πεξηνρήο, θαη σο εθ ηνχηνπ πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί, 

ηδηαίηεξα κέζα απφ ηελ ελεκέξσζε θαη ηελ επαηζζεηνπνίεζε ηνπ θνηλνχ γηα ην δήηεκα. 



 Ζ πεξηνρή δηαζέηεη έλα εληππσζηαθφ θαη εθηεηακέλν δίθηπν λέσλ κνπζείσλ, αιιά 

θαη παιαηφηεξσλ, ηα πεξηζζφηεξα εθ ησλ νπνίσλ είηε έρνπλ αλαθαηληζζεί πξφζθαηα, είηε 

βξίζθνληαη ζε δηαδηθαζία αλαθαίληζεο ηε ζηηγκή πνπ ζπληάζζεηαη ε παξνχζα κειέηε 

(π.ρ. Οηθία Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ). Γελ είλαη φκσο κφλν ην πιήζνο ησλ κνπζείσλ πνπ 

εληππσζηάδεη, αιιά θαη ε πνηθηινκνξθία ηνπο, ε νπνία είλαη ελδεηθηηθή ελφο ηφπνπ κε 

πινχζηα πνιηηηζηηθή παξάδνζε. Σν γεγνλφο απηφ απφ κφλν ηνπ αξθεί γηα λα εληάμεη ηελ 

Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Υαλίσλ ζηνλ πνιηηηζηηθφ ράξηε ηεο ρψξαο σο κηα πεξηνρή κε 

νπζηαζηηθή   ζπλεηζθνξά   ζηελ   πνιηηηζηηθή   δσή.   Σαπηφρξνλα,   κε   ηελ   

θαηάιιειε αμηνπνίεζε κπνξεί λα απνηειέζεη επηπιένλ θίλεηξν ηφζν γηα Έιιελεο, φζν 

θαη γηα μέλνπο επηζθέπηεο πνπ ελδηαθέξνληαη λα γλσξίζνπλ ηνλ ραληψηηθν θαη ηνλ 

θξεηηθφ πνιηηηζκφ, ζπκβάιινληαο έηζη ζην εηζφδεκα ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο. 

 Αληίζηνηρα κεγάινο είλαη θαη ν αξηζκφο ησλ αξραηνινγηθψλ ρψξσλ πνπ είλαη 

δηάζπαξηνη ζε φια ηα Υαληά. Αλ θαη δελ δηαζέηνπλ ηελ αίγιε ησλ κεγάισλ αλαθηνξηθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ ηεο θεληξηθήο θαη αλαηνιηθήο Κξήηεο, εληνχηνηο πξφθεηηαη γηα ρψξνπο 

κεγάιεο ηζηνξηθήο θαη αξραηνινγηθήο ζεκαζίαο, φπσο ε Κπδσλία,  ε Κίζζακνο, ε 

αξραία Απηέξα θαη ηα Φαιάζαξλα. Οη αξραηνινγηθνί ρψξνη ζπκβάιινπλ ζηε 

δηακφξθσζε κηαο ηζρπξήο πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο, ε νπνία ράλεηαη ζηα βάζε ησλ 

αηψλσλ. πσο θαη ηα κνπζεία, απνηεινχλ πφιν έιμεο γηα Έιιελεο θαη μέλνπο 

επηζθέπηεο αιιά θαη εξεπλεηέο. 

 Μηα αθφκα δπλαηφηεηα εληνπίδεηαη ζην γεγνλφο φηη ζρεδφλ ηα κηζά δηαηεξεηέα 

θηίζκαηα ηνπ Ννκνχ Υαλίσλ βξίζθνληαη ζε πιήξε εγθαηάιεηςε θαη εξήκσζε. ε απηφ 

ζπκβάιινπλ δηάθνξνη ιφγνη, φπσο δεηήκαηα ηδηάδνπζαο θιεξνλνκηθήο δηαδνρήο, 

κεγάιν θφζηνο ζπληήξεζεο θαη απνθαηάζηαζεο δηαηεξεηέσλ θηεξίσλ, δεηήκαηα 

πξφζβαζεο ζε απηά θηι. Απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα λα ζπγθεληξψλεη ν Ννκφο κεγάιν 

αλεθκεηάιιεπην θηεξηαθφ απφζεκα ην νπνίν ζα κπνξνχζε λα δεκεπζεί κε ζπγθεθξηκέλα 

λνκνζεηήκαηα απφ ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε θαη λα αμηνπνηεζεί θαηάιιεια, 

παξέρνληαο ηε δπλαηφηεηα ζηέγαζεο δεκφζησλ ππεξεζηψλ, αγξνηνπξηζηηθψλ 

θαηαιπκάησλ, ζπλεδξηαθψλ θέληξσλ θηι. 

 Ζ ζπζηεκαηηθή απνηχπσζε, απνθαηάζηαζε θαη ζπληήξεζή ησλ δηαηεξεηέσλ 

θηεξίσλ πξνζζέηεη  ζηνλ  πνιηηηζηηθφ  πινχην  θαη  ηαπηφηεηα  ηνπ  Ννκνχ.  ε  απηφ,  

θχξην  ξφιν κπνξεί λα παίμεη ην Κέληξν Αξρηηεθηνληθήο Μεζνγείνπ (ΚΑΜ) πνπ 

ζηεγάδεηαη απφ ην 1997  ζην  Μεγάιν  Δλεηηθφ  Αξζελάιη    θαη  ε  ρνιή  

Αξρηηεθηνληθήο  ηνπ  Πνιπηερλείνπ Κξήηεο ζηα Υαληά, κέζα απφ εξεπλεηηθέο νκάδεο 

πνπ ζα αλαδεηθλχνπλ ηελ πινχζηα αξρηηεθηνληθή θιεξνλνκηά ηνπ Ννκνχ. 



 Οη νρηψ παξαδνζηαθνί νηθηζκνί ηνπ Ννκνχ, πνπ φπσο είδακε ζπγθεληξψλνληαη 

θπξίσο ζηα λφηηα, θαηάθεξαλ ράξε ζηε γεσγξαθηθή ηνπο απνκφλσζή λα δηαηεξήζνπλ 

ηελ πνιηηηζηηθή ηνπο θπζηνγλσκία θαη λα κελ αιινησζνχλ φπσο νη νηθηζκνί ηνπ βνξείνπ 

ηκήκαηνο. Φέξνπλ έηζη ηηο αμίεο ησλ παξαδνζηαθψλ θξεηηθψλ νηθηζηηθψλ ζπλφισλ πνπ 

ζέβνληαη  ηελ  αλζξψπηλε  θιίκαθα  θαη  εληάζζνληαη  αξκνληθά  ζην  θπζηθφ  ηνπίν,  

ζηα νπνία γελλήζεθε ην θξεηηθφ ιατθφ ζπίηη. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, απνηεινχλ κηα απφ ηηο 

δπλαηφηεηεο ηνπ ηφπνπ πνπ κπνξνχλ λα ελζσκαησζνχλ ζηνλ αλαπηπμηαθφ ζρεδηαζκφ. 

 Οη απνκνλσκέλεο λφηηεο θνηλσλίεο είλαη νη κφλεο πεξηνρέο-ζχιαθεο  πνπ θαηέρνπλ 

ηελ παξαδνζηαθή  ηερλνγλσζία  θαη  πνιηηηζκηθέο  πξαθηηθέο  γηα  φιεο  ηηο  εθθάλζεηο  

ηεο θξεηηθήο  δσήο.  Γηα  ην  ιφγν  απηφ  παξνπζηάδνπλ  ηε  δπλαηφηεηα  λα  

απνηειέζνπλ ζηαζκνχο ήπηαο κνξθήο ελαιιαθηηθνχ ζεκαηηθνχ ηνπξηζκνχ γηα ην ζχλνιν 

ηεο Πεξηθέξεηαο. 

 Ζ Κξήηε γεσπνιηηηθά αλήθεη ζηε ιεθάλε ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Μεζνγείνπ. Δπίζεο 

κέρξη ην 2006 ζπλδεφηαλ αθηνπιντθά κέζσ Ζξαθιείνπ κε ηελ Αιεμάλδξεηα θαη ηε 

Υάηθα ελψ ππήξραλ ζρέδηα ζχλδεζεο θαη ηεο Νφηηαο Κξήηεο κε ηα ιηκάληα απηά ιφγσ 

εγγχηεηαο (Παηξίο, 2006).
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Μηα ζεηηθή πξννπηηθή ζχζθηγμεο ησλ θνηλψλ πνιηηηζκηθψλ 

δεζκψλ (αλήθνπλ άιισζηε φινη ζηνπο «ιανχο ηεο ζάιαζζαο») είλαη ε επαλαζχλδεζε 

απηψλ ησλ ιαψλ. Ζ αλάδεημε ηεο Κξήηεο σο πξφηππνπ Κέληξνπ Μεζνγεηαθήο Κνπδίλαο 

θαη ε δηνξγάλσζε κεζνγεηαθψλ θεζηηβάι ζα ππνζηήξηδε κηα ηέηνηα θίλεζε. 

 Μηα ζεκαληηθή πξννπηηθή ζα ήηαλ ε εληαία δηαρείξηζε ησλ πνιηηηζκηθψλ 

δηαζεζίκσλ, ψζηε απηή λα γίλεηαη κε ζπλεθηηθφ ηξφπν. Ζ δεκηνπξγία ελφο εληαίνπ θνξέα 

δηαρείξηζεο γηα ηα κνπζεία, γηα παξάδεηγκα, ζα κπνξνχζε λα βειηηψζεη ηε ζέζε ηνπο 

ζηελ πνιηηηζηηθή δσή ηνπ λεζηνχ θαη ηεο ρψξαο γεληθφηεξα, λα βνεζήζεη ζηελ 

ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ ζρεηηθά κε ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπο θαη λα βειηηψζεη ηελ 

θαηαλνκή ησλ πφξσλ αλάκεζά ηνπο. Αληίζηνηρα, ε δεκηνπξγία κηαο θάξηαο κνπζείσλ 

γηα πνιιαπιέο εηζφδνπο ζα κπνξνχζε λα βνεζήζεη ζηελ πξνψζεζε ιηγφηεξν γλσζηψλ, 

αιιά εμαηξεηηθνχ ελδηαθέξνληνο εγρεηξεκάησλ, φπσο ην Μνπζείν Καηνρήο, ην νπνίν 

δεκηνπξγήζεθε κε ηηο πξνζπάζεηεο θαη ηελ πξνζσπηθή εξγαζία ησλ ίδησλ ησλ θαηνίθσλ. 



 Αλ θαη ην έξγν ηεο ΚΔ’ Δθνξείαο Πξντζηνξηθψλ θαη Κιαζηθψλ Αξραηνηήησλ ζηα 

Υαληά είλαη ηδηαίηεξα αμηφινγν, νη δαπάλεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ζπληήξεζε θαη ηελ 

απνθαηάζηαζε ησλ αξραηνινγηθψλ ρψξσλ, ψζηε λα αλαδεηρζνχλ θαη λα θαηαζηνχλ 

επηζθέςηκνη ζην ζχλνιφ ηνπο, είλαη κεγάιεο. Ζ νηθνλνκηθή ελίζρπζε ηνπ Σακείνπ 

Αξραηνινγηθψλ Πφξσλ ζα απνηεινχζε κηα πξννπηηθή γηα ηελ νπζηαζηηθή ζηήξημε ηεο 

πξνζπάζεηαο απηήο. 

Αλάιπζε Πξσηνγελή θαη Γεπηεξνγελή ηνκέα παξαγσγήο 

Απφ ηηο απνδφζεηο ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο φζνλ αθνξά ηνλ πξσηνγελή θαη 

δεπηεξνγελή ηνκέα παξαγσγήο ζηελ   Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Υαλίσλ, πξνέθπςαλ ηα εμήο 

ζπκπεξάζκαηα: 

Πξσηνγελήο Σνκέαο: 

 Ο πξσηνγελήο ηνκέαο παξαγσγήο είλαη έλαο απφ ηνπο θχξηνπο ππιψλεο ηεο νηθνλνκίαο 

ηνπ λνκνχ Υαλίσλ (θπξίσο γεσξγία θαη δεπηεξεπφλησο θηελνηξνθία), ζηνλ νπνίν 

απαζρνιείηαη κεγάιν πνζνζηφ ηνπ νηθνλνκηθά ελεξγνχ πιεζπζκνχ ηνπ λνκνχ. Ο 

πξσηνγελήο ηνκέαο ραξαθηεξίδεηαη απφ καθξνρξφληα δνκηθά πξνβιήκαηα ιφγσ ηνπ 

κηθξνχ θαη πνιπηεκαρηζκέλνπ γεσξγηθνχ θιήξνπ (ιφγσ αλάγιπθνπ θαη δηαίξεζεο 

θιεξνλνκίαο) θαη ηνπ γεγνλφηνο φηη ππνιείπεηαη ζε πνζφηεηα αξδεπφκελνπ λεξνχ. Έηζη 

ε πνζφηεηα γεσξγηθψλ πξντφλησλ πνπ παξάγεηαη απφ γεσξγηθά ηεκάρηα δηάζπαξηα ζε 

κεγάιεο απνζηάζεηο είλαη πεξηνξηζκέλε  αλά  ηδηψηε  παξαγσγφ.  Αθφκε,  ε  γεσξγηθή  

παξαγσγή  ραξαθηεξίδεηαη  απφ νιηθή έιιεηςε νξηζκέλσλ πξντφλησλ καδηθήο 

θαηαλάισζεο, φπσο είλαη ηα ζηηεξά. Απηφ νθείιεηαη ζην   γεγνλφο φηη ε καδηθή 

θαηαλάισζε   αιεπξηνχ δελ ππήξρε ζηελ θξεηηθή δηαηξνθή αιιά είλαη απνηέιεζκα ηεο 

αιινίσζεο ηεο. 

 Ζ  πεξηνξηζκέλε πνζφηεηα πεδηλήο γεο δεκηνπξγεί ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο 

ζπγθξνχζεηο ρξήζεσλ  αλάκεζα ζε γεσξγνχο θαη θηελνηξφθνπο. Απφ ηε κηα κεξηά νη 

γεσξγνί απμάλνπλ απζαίξεηα   ηα φξηα ησλ θηεκάησλ ηνπο, θαη απφ ηελ άιιε νη 

θηελνηξφθνη εηζβάινπλ αλεμέιεγθηα    κε  ηα  θνπάδηα  ηνπο  γηα  βφζθεζε  ηνπο  ζε  

ηδησηηθά  θηήκαηα,  αιιά  θαη  ζε δαζηθέο   εθηάζεηο.   Αθφκε   ζχλεζεο   θαηλφκελν   

είλαη   ε   επαλαιακβαλφκελε   δσνθινπή αλάκεζα ζε αληαγσληζηέο θηελνηξφθνπο. 

Απηφο ν αληαγσληζκφο ρξήζεσλ δεκηνπξγεί θνηλσληθά πξνβιήκαηα θαη αληηπαξαζέζεηο 

θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ αςχ ραξαθηήξα ησλ θξεηηθψλ νδεγεί ζε ρξφληεο αληηπαιφηεηεο 

θαη επηζεηηθέο ζπκπεξηθνξέο. 



 Έλαο άιινο ηνκέαο πξσηνγελνχο παξαγσγήο ηνπ Ννκνχ είλαη ε αιηεία ε νπνία 

παξνπζηάδεη παξεκθεξή πξνβιήκαηα κε ηελ ππφινηπε Διιάδα. Οξηζκέλα απφ απηά 

είλαη: 

 Ζ ζεκαληηθή κείσζε ηνπ αιηεχκαηνο 

 Ζ παιαηφηαηα ηνπ ζηφινπ 

 Σν κέγεζνο ησλ αιηεπηηθψλ ζθαθψλ 

Γηα λα γίλεη απνδνηηθφηεξε ζα πξέπεη λα γίλεη εθζπγρξνληζκφο ηνπ αιηεπηηθνχ ζηφινπ κε 

κεγαιχηεξα ζθάθε,  ηα νπνία ζα κπνξνχλ λα θάλνπλ κεγαιχηεξα ηαμίδηα θαη λα θαιχπηνπλ φιν 

ην κέγεζνο ηεο ειιεληθήο ΑΟΕ λνηίσο ηεο Κξήηεο. Αθφκα   ζα πξέπεη λα ηεζνχλ πεξηνξηζκνί 

ζηελ πεξίνδν (απαγφξεπζε ζηελ αιηεία ηνπ γφλνπ) αιιά θαη ηξφπν αιίεπζεο (ηξάηεο πνπ 

ζαξψλνπλ φια ηα κεγέζε ςαξηψλ) ψζηε λα επαλέιζεη ζε πνζφηεηα ην αιίεπκα. 

Γεπηεξνγελήο Σνκέαο: 

 πσο δηαθαίλεηαη θαη απφ ηελ θαηαγξαθή, κηα θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηνπ 

δεπηεξνγελνχο ηνκέα ζην Ννκφ Υαλίσλ είλαη ε κεηαπνίεζε ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ. 

Ζ ηππνπνίεζή θαη ζπζθεπαζία ηνπο πξέπεη λα εληζρπζεί ψζηε λα απνθεπρζνχλ ηπρφλ 

πξνβιήκαηα λνζείαο. Με  ηελ  ήδε  ππάξρνπζα  ηππνπνίεζε  εληζρχεηαη  ε  εκπνξηθή  

ηνπο  αμία  θαη  απνθηνχλ νλνκαζία πξνέιεπζεο θαζηζηψληαο ηα αληαγσληζηηθά ζηηο 

εγρψξηεο θαη δηεζλείο αγνξέο. 

 ην Ννκφ Υαλίσλ ζπλαληνχκε ηέζζεξα ειαηφιαδα πηζηνπνηεκέλεο νλνκαζίαο 

πξνέιεπζεο, ηξία πηζηνπνηεκέλα ηπξηά, έλα πηζηνπνηεκέλν θξνχην (πνξηνθάιη Μάιεκε), 

ην θξεηηθφ παμηκάδη θαη ηξία θξαζηά ληφπησλ θξεηηθψλ πνηθηιηψλ. Δπίζεο πξνσζείηαη ην 

θάζηαλν Υαλίσλ.  Σα  πξντφληα  απηά  δίλνπλ  πξνζηηζέκελε  αμία  ζηελ  αλαγλψξηζε  

ηεο  θξεηηθήο θνπδίλαο σο πεκπηνπζίαο ηεο Μεζνγεηαθήο Γηαηξνθήο θαη ζπλεηζθέξνπλ 

ζεκαληηθά ζην εκπφξην. 

 Ζ θξεηηθή ηπξνθνκία είλαη παγθνζκίνπ θήκεο. πλαληνχκε ηνπιάρηζηνλ 10 

δηαθνξεηηθά είδε ηπξηψλ ζην Ννκφ, κε ζεκαληηθφηεξν απ΄ φια ην περηφγαιν Υαλίσλ κε 

ην νπνίν γίλεηαη θαη ε θξεηηθή κπνπγάηζα. Μεγάιν πνζνζηφ ηεο ηπξνθνκίαο ζπλερίδεη 

λα ιακβάλεη ρψξα ζε παξαδνζηαθά κεηάηα. 



 Μηα  άιιε  αμηνζεκείσηε  δπλαηφηεηα  γηα  ην  δεπηεξνγελή  ηνκέα  ζην  Ννκφ,  

είλαη  ε βηνκεραλία λεξνχ θαη ρπκψλ. Δηαηξείεο φπσο ε ΒΗΟΥΤΜ, ην Γεξάλη, ηα 

Σεκέληα, αιιά θαη ε ακαξηά αληίζηνηρα ή ηα Νεξά Κξήηεο απνηεινχλ ζεκαληηθνχο 

εμαγσγηθνχο πφξνπο θαη εληζρχνπλ ηελ εηθφλα ησλ Υαλίσλ σο γαζηξνλνκηθνχ 

πξννξηζκνχ. Ζ επηηπρία ηνπο βαζίδεηαη ζηελ θαιή πξψηε χιε (θξνχηα) θαη ηελ θαιή 

πνηφηεηα ηνπ λεξνχ. 

 Άιινο ηνκέαο πνπ ζπλεηζθέξεη ζην δεπηεξνγελή ηνκέα, είλαη νη βηνηερλίεο ξνπρηζκνχ 

θαη επεμεξγαζίαο δέξκαηνο (ππνδεκαηνπνηία- βπξζνδεςία). Ηζηνξηθά ε πφιε ησλ 

Υαλίσλ (Σακπαθαξηά) ήηαλ μαθνπζηφ θέληξν βπξζνδεςίαο θάηη πνπ ζπλερίδεη κέρξη 

ηηο κέξεο καο, ζε αξθεηά κηθξφηεξν βαζκφ (φπσο θαη ε βηνηερλία ξνπρηζκνχ). Σν δέξκα 

πάλησο εμαθνινπζεί λα απνηειεί θαη ζηηο κέξεο καο νλνκαζηφ ειιεληθφ εμαγψγηκν 

πξντφλ. 

 Οη θαηάιιειεο θιηκαηνινγηθέο θαη εδαθνινγηθέο ζπλζήθεο ηνπ Ννκνχ καο, ζε 

ζπλεξγαζία κε ηδξχκαηα φπσο ην ΜΑΗΥ θαη ην Ηλζηηηνχην Τπνηξνπηθψλ Φπηψλ θαη 

Διηάο, έρνπλ θαηαζηήζεη δπλαηή ηελ θαιιηέξγεηα ελαιιαθηηθψλ θαη εμσηηθψλ εηδψλ 

φπσο ην αβνθάλην. ήκεξα ην 85% ηεο ειιεληθήο παξαγσγήο πξνέξρεηαη απφ ηα Υαληά. 

ηελ Διιάδα θαηαλαιψλνληαη πεξίπνπ 7.000 ηφλνη εηεζίσο ελψ ζηελ Δ.Δ. πάλσ απφ 

300.000. Δπίζεο γίλνληαη πξνζπάζεηεο πηζηνπνίεζεο θαη βηνινγηθήο θαιιηέξγεηάο ηνπο 

θαη αλαγλψξηζεο ηνπ ραληψηηθνπ αβνθάλην σο ΠΟΠ. 

 ηελ Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Υαλίσλ ιεηηνπξγνχλ ήδε δέθα πηζηνπνηεκέλνη ακπειψλεο, 

ελψ, φπσο ήδε αλαθέξζεθε, έρνπλ θεξπρζεί ηξία θξαζηά σο ΠΟΠ. ηελ Κξήηε 

γεληθφηεξα ζπλαληάκε δέθα ληφπηεο πνηθηιίεο, πέληε γαιιηθέο θαη κία ηηαιηθή πνπ έρεη 

πξνζαξκνζηεί πεξίθεκα. ε απηφ, πξέπεη λα ζπλππνινγηζηεί θαη ν χιινγνο 

Παξαδνζηαθψλ Απνζηαγκαηνπνηψλ Υαλίσλ πνπ πξνσζεί παξαδνζηαθά απνζηάγκαηα 

φπσο ε ξαθή, ε ηζηθνπδηά θ.α. θαη ε χπαξμε δηθηχνπ επηζθέςηκσλ νηλνπνηείσλ. 

Αλάιπζε ηνηρείσλ Σξηηνγελνύο Σνκέα 

Οη   παξαηεξήζεηο   θαη   ηα   ζπκπεξάζκαηα   πνπ   πξνθχπηνπλ   κέζα   απφ   ηε   κειέηε   

ησλ απνδφζεσλ ηεο νηθνλνκηθήο πξαγκαηηθφηεηαο ζηελ πεξηνρή έρνπλ σο εμήο: 

 Γηφγθσζε ηνπ ηξηηνγελνχο ηνκέα παξαγσγήο ζηελ Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηά ησλ 

Υαλίσλ. 



πγθεθξηκέλα ε ηνπξηζηηθή δξαζηεξηφηεηα έρεη παξαγθσλίζεη ηηο ππφινηπεο, ψζηε λα κηιάκε 

γηα ηνπξηζηηθή κνλνθαιιηέξγεηα θπξίσο ιφγσ ηνπ εχθνινπ θέξδνπο πνπ απνθέξεη. Απηφ έρεη   

ζαλ απνηέιεζκα λα αιινηψλνληαη ηα θπζηθά δηαζέζηκα ηεο εθάζηνηε  πεξηνρήο  φπνπ  

παξαηεξείηαη  ην  θαηλφκελν,  φπσο  ζην  βφξεην  ζαιάζζην κέησπν ηνπ  Ννκνχ καο. Οη 

πεξηνρέο απηέο έρνπλ ππεξβεί πξν πνιινχ ηε θέξνπζα ηθαλφηεηά ηνπο θαη ζηελ νπζία 

παξέρνπλ πιένλ έλα ππνβαζκηζκέλν ηνπξηζηηθφ πξντφλ. πσο θαίλεηαη θαη ζηνλ αληίζηνηρν 

ράξηε, ην ζχλνιν ησλ θιηλψλ γηα ην Ννκφ καο ζπγθεληξψλεηαη εθεί. 

 ια ηα πξνεγνχκελα επηηείλνπλ ηελ θαθή πνηφηεηα παξνρήο ππεξεζηψλ. ηνπο 

ζχιαθεο καδηθνχ ηνπξηζκνχ, αιινηψλεηαη φπσο είδακε ε ηνπηθή ηαπηφηεηα θαη ε 

αίζζεζε θηινμελίαο απφ ηνλ ληφπην πιεζπζκφ, κε απνηέιεζκα λα ππνβαζκίδεηαη ην 

ηνπξηζηηθφ πξντφλ θαη λα ράλεη ηελ εκπνξεπκαηηθή ηνπ αμία. Απηφ κε ηε ζεηξά ηνπ 

επηθέξεη κείσζε ηεο δήηεζεο θαη ζην πιαίζην ηνπ ζθιεξνχ αληαγσληζκνχ θηλεί ην 

ελδηαθέξνλ ησλ ηνπξηζηψλ γηα άιια πξντφληα. 

 Σν αθήγεκα πάλσ ζην νπνίν βαζίδεηαη ν ηνπξηζκφο ζηελ πεξηνρή θαη γεληθφηεξα 

ζηε ρψξα  καο,  είλαη  ην  δίπνιν  «ήιηνο-ζάιαζζα».  Δθεί  ζηεξίδεηαη  ε  

αμηνπνίεζε  ηνπ «ζπγθξηηηθνχ πιενλεθηήκαηφο» καο θαη νδεγεί ζηελ έληνλε 

επνρηθφηεηα ηεο ηνπξηζηηθήο πξνζθνξάο. 

Σν ζχλνιν ηεο ηνπξηζηηθήο ππνδνκήο ζηα Υαληά είλαη πξνζαλαηνιηζκέλν ζηνπο έμη 

κήλεο πνπ κεζνιαβνχλ απφ ην Μάην κέρξη ηνλ Οθηψβξην. Απηφ κεηαθξάδεηαη ζε 

επνρηθή αλεξγία θαη έιιεηςε νηθνλνκηθψλ πφξσλ γηα ηνπο ρεηκεξηλνχο κήλεο, ελψ ν 

Ννκφο δηαζέηεη φια ηα ερέγγπα εθείλα πνπ ζα ηνλ θαηέηαζζαλ ζε ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ 

θαζ΄φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο. 

 Ζ  χπαξμε  ζεκαληηθήο  θαη  αλαγλσξηζκέλεο  πξσηνγελνχο  παξαγσγήο,  ε  

πιεζψξα δηαηεξεηέσλ θηηζκάησλ, ηα κνλαδηθά ήζε θαη έζηκα ησλ θαηνίθσλ θαη ε 

δηαηήξεζε ησλ παξαδνζηαθψλ κεζφδσλ παξαγσγήο κπνξνχλ λα ζπληειέζνπλ ζηελ 

ελίζρπζε ηνπ ζεκαηηθνχ ηνπξηζκνχ, φπσο ν αγξνηνπξηζκφο. Ήδε ππάξρνπλ 

αγξνηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα (θπξίσο ζηελ πεξηνρή ηνπ Βάκνπ Απνθφξσλνο) πνπ 

έρνπλ δεκηνπξγήζεη έλα ζεκαληηθφ δίθηπν δξαζηεξηνηήησλ ζχλδεζεο ηνπ ηνπξηζκνχ κε 

ηε γε. 



 Οη  πεξηζζφηεξεο  πεξηνρέο  Natura  γηα  ηελ  Πεξηθέξεηα  ηεο  Κξήηεο  ζπλαληψληαη  

ζηελ Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Υαλίσλ, θαη απηφ απνηειεί εθαιηήξην γηα ηελ αμηνπνίεζή 

θαη αλάδεημε ηνπο ζε θνξπθαίνπο νηθνηνπξηζηηθνχο πφινπο έιμεο, φπσο ζηελ   

πεξίπησζε ηνπ Φαξαγγηνχ ηεο ακαξηάο. Ζ χπαξμε πιήζνπο θαξαγγηψλ θαη ζπειαίσλ, 

θαζηζηά ην Ννκφ ζεκείν αλαθνξάο γηα ηνλ γεσηνπξηζκφ. ε απηφ βνεζά άιισζηε θαη ην 

έληνλν αλάγιπθν θαη ε εθηεηακέλε αθηνγξακκή. 

 Σν πινχζην πνιηηηζκηθφ απφζεκα εμάιινπ ησλ Υαλίσλ θαη ηεο Κξήηεο γεληθφηεξα, απφ 

ηα κλεκεία αξρηηεθηνληθήο θιεξνλνκηάο, ηνπο παξαδνζηαθνχο νηθηζκνχο, ηα παλεγχξηα, 

ηηο ηζηνξηθέο Μνλέο κέρξη ηηο πνιηηηζκηθέο πξαθηηθέο θάζε Κξεηηθνχ θηι. κπνξνχλ λα 

ζπκβάιινπλ ζηελ πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα ελφο εμειηγκέλνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο  ζηα 

πιαίζηα ηνπ πνιηηηζηηθνχ ηνπξηζκνχ. 

 Ζ αμία ηεο Κξεηηθήο θνπδίλαο, ηφζν γεπζηηθή φζν θαη ζεξαπεπηηθή, θαη ε αλάδεημή ηεο 

ζε πξφηππν ηεο Μεζνγεηαθήο, έρεη αλαιπζεί εθηελψο. Ζ πινχζηα παξαγσγή θεπεπηηθψλ, 

ε πιεζψξα Αγξνηνπξηζηηθψλ πλεηαηξηζκψλ θαη πιινγηθνηήησλ, ην ήκα Πνηφηεηαο 

θηι. ζπγθιίλνπλ   ζηε   δπλαηφηεηα   αλάδεημεο   ησλ   Υαλίσλ   ζε   θνξπθαίν   

Γαζηξνλνκηθφ Σνπξηζκφ. Οη δέθα επίζεο πηζηνπνηεκέλνη ακπειψλεο θαη ε εθηεηακέλε 

παξαγσγή ηνπηθήο ξαθήο, ηζηθνπδηάο θηι. ζπκβάιινπλ ζηε δεκηνπξγία δηθηχνπ 

επηζθέςηκσλ νηλνπνηείσλ ζην πιαίζην ηνπ νηλνηνπξηζκνχ. 

 Ζ χπαξμε επίζεο αθαδεκατθψλ Ηδξπκάησλ φπσο ην Πνιπηερλείν Κξήηεο, ην ΜΑΗΥ 

θ.α. θαη ην αλαγλσξηζκέλν εξεπλεηηθφ ηνπο έξγν, απνηεινχλ εξγαιεία ππνζηήξημεο 

Δθπαηδεπηηθνχ θαη πλεδξηαθνχ Σνπξηζκνχ. 

 Σν επξσπατθφ κνλνπάηη Δ4, ην νπνίν μεθηλά απφ ηα Ππξελαία κέρξη ηελ Κχπξν, 

δηαζρίδεη θαη ηελ Κξήηε. ην Ννκφ καο μεθηλά απφ ηελ Κίζζακν θαη ζπλερίδεη 

παξαιηαθά κέρξη λα ζπλαληήζεη  ην  νξνπέδην  ηνπ  Οκαινχ  θαη  λα  δηαθιαδσζεί  πξνο  

ηελ  Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Ρεζχκλεο. Ζ χπαξμε ελδηαθεξφλησλ ηνπίσλ κε ηε ζέα πνπ 

πξνζθέξνπλ, νη νηθηζκνί πνπ αλαπηχζζνληαη εθαηέξσζελ ηνπ κνλνπαηηνχ θαη ηα 

ελδεκηθά βφηαλα πνπ θχνληαη ζηα νξεηλά, ζπληεινχλ ζηε δεκηνπξγία πεξηεγεηηθνχ 

ηνπξηζκνχ. 



 Ζ ζεκαζία ηνπ ηνπξηζκνχ γηα ηελ ηνπηθή νηθνλνκία, θαη νη πξνθιήζεηο πνπ 

ζπλερψο αλαθχπηνπλ ζην αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ, επηηάζζνπλ ηε δεκηνπξγία 

παξαξηήκαηνο ΣΔΗ Σνπξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ θαη ζηα Υαληά (πξνο ην παξφλ ην 

ζπλαληνχκε κφλν ζην Ζξάθιεην). Έηζη ζα ππάξμεη ζπλερήο θαηάξηηζε θαη αλάδξαζε 

ησλ ελδηαθεξνκέλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ παξνρή ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ. 

 πσο   θαίλεηαη   θαη   απφ   ηνλ   πίλαθα   εμαγσγψλ-   εηζαγσγψλ,   ηα   Υαληά   

εμάγνπλ ηθαλνπνηεηηθά,  θπξίσο  πξντφληα ηνπ πξσηνγελνχο παξαγσγηθνχ  ηνκέα.  

Τπάξρνπλ  νη ππνδνκέο  γηα  δπλακηθφ  εκπφξην,  θπξίσο  κε  ηελ  ππφινηπε  ρψξα  θαη  

ηηο βνξεηνεπξσπατθέο ελψ δηαθαίλεηαη ε γεσπνιηηηθή δπλαηφηεηα ελίζρπζεο ηνπ 

εκπνξίνπ θαη κε ηνλ αξαβηθφ θφζκν. 

 Ζ χπαξμε ζπλεηαηξηζηηθήο Σξάπεδαο ζην Ννκφ Υαλίσλ, ε νπνία κπνξεί λα 

ρξεκαηνδνηεί πξσηνβνπιίεο επελδχζεσλ πξνο ηδηψηεο θαη πιινγηθφηεηεο, απνηειεί 

άιιε κηα ζεκαληηθή δπλαηφηεηα πνπ κπνξεί λα ελζσκαησζεί ζηνλ αλαπηπμηαθφ 

ζρεδηαζκφ. 

 Πξννπηηθέο πνπ δηαθαίλνληαη ζηνλ ηξηηνγελή ηνκέα παξαγσγήο, είλαη ε αλάδεημή ηνπ ζε 

πξννξηζκφ ζπληαμηνχρσλ ιφγσ ηνπ ήπηνπ θιίκαηνο θαη ηεο πξνζθνξάο γαζηξνλνκηθψλ 

πξντφλησλ πνπ ζπλεηζθέξνπλ ζηελ επεμία. Δπίζεο ηα θξεηηθά βφηαλα, κε ηηο 

ζεξαπεπηηθέο ηνπο ηδηφηεηεο, κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ κνριφ αλάπηπμεο ζεξαπεπηηθψλ 

ηδξπκάησλ θαη θιηληθψλ απνθαηάζηαζεο. 

 Σν  Πνιπηερλείν  Κξήηεο  ζηα  Υαληά,  κπνξεί  λα  εληζρχζεη  ηελ  αληαγσληζηηθφηεηα  

ηνπ ηνπξηζηηθνχ παθέηνπ κε ηελ ηερλνινγηθή αλαβάζκηζή ηνπ. Ζ ςεθηαθή ζχγθιηζε 

ζηελ ηνπξηζηηθή πξνζθνξά φπσο ε δεκηνπξγία πιαηθφξκαο δηαδξαζηηθψλ εθαξκνγψλ 

ζηνπο αξραηνινγηθνχο ρψξνπο κέζσ θηλεηψλ ηειεθψλσλ, ή ε πιεξνθφξεζε κέζσ 

web gis είλαη κηα ζεηηθή πξννπηηθή. 

 Μηα   άιιε   πξννπηηθή   πνπ   ζα   εμαζθάιηδε   άκεζε   ρξεκαηνδφηεζε   γηα   

ηδησηηθέο πξσηνβνπιίεο ή επελδχζεηο πιινγηθνηήησλ ζηνλ ηνπξηζηηθφ ηνκέα, είλαη 

εθείλε κέζσ ηεο απηνρξεκαηνδφηεζεο, δειαδή εμνηθνλφκεζε πφξσλ πνπ κπνξνχλ λα 

θαηεπζπλζνχλ ζηελ θάιπςε ζπγθεθξηκέλσλ θνηλσληθψλ αλαγθψλ. 



 Έλαο ζεκαληηθφο πεξηνξηζκφο ζηε κέρξη ηψξα εμέιημε ηεο ηνπξηζηηθήο πξνζθνξάο 

θαη δήηεζεο  ζην  Ννκφ  Υαλίσλ  είλαη  ε εμάξηεζή  ηνπ απφ    κεγάινπο  tour  

operators ηνπ εμσηεξηθνχ, φπσο ε Tui, ThomasCook θ.α. νη νπνίεο κπνξνχλ λα 

δηακνξθψζνπλ ηελ ηνπξηζηηθή  αγνξά  θαηά  ην  δνθνχλ.  Οπνηεζδήπνηε  πξνβιέςεηο  

ινηπφλ  ζε  απηφλ  ηνλ ηνκέα είλαη επίθνβεο, αθνχ ηνπιάρηζηνλ έλαο ζηνπο ηξεηο 

επηζθέπηεο θαηαθεχγεη ζε απηνχο γηα ηελ νξγάλσζε ηνπ ηαμηδηνχ ηνπο (Ναπηεκπνξηθή, 

2005). 

Αλάιπζε ηνηρείσλ Κνηλσληθήο Πξαγκαηηθόηεηαο 

Απφ ηηο απνδφζεηο ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο φζνλ αθνξά ηα θνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά 

ζηελ Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Υαλίσλ, πξνέθπςαλ ηα εμήο ζπκπεξάζκαηα: 

 Ζ αλεξγία παξνπζηάδεη ξαγδαία αχμεζε απφ ην 2008 θη έπεηηα, έρνληαο εθηηλαρζεί απφ 

7,9% ην πξψην ηξίκελν ηνπ 2008, ζην 26,3% ην αληίζηνηρν ηξίκελν ηνπ 2013. Οη ξπζκνί 

αχμεζεο απηνί είλαη αληίζηνηρνη κε ηνπο ξπζκνχο αχμεζεο ζηελ ππφινηπε ρψξα, θαη 

επνκέλσο ζε κεγάιν βαζκφ κπνξνχλ λα απνδνζνχλ ζηε γεληθφηεξε νηθνλνκηθή 

ζπγθπξία. Απηφ πνπ θαηαγξάθεηαη σο ηδηαηηεξφηεηα ηεο πεξηνρήο, σζηφζν, είλαη ε 

έληνλε απμνκείσζε ηεο αλεξγίαο εληφο ηνπ έηνπο. Σν γεγνλφο απηφ απνδίδεηαη ζηελ 

επνρηθφηεηα ηνπ ηνπξηζκνχ, πνπ απνηειεί κηα απφ ηηο θχξηεο νηθνλνκηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ζην λεζί θαη απνξξνθά ζεκαληηθφ κέξνο ηνπ νηθνλνκηθά ελεξγνχ 

πιεζπζκνχ. πσο θαη ζε πνιιά άιια ηνπξηζηηθά κέξε, ε επνρηθή αλεξγία ελδέρεηαη λα 

είλαη πιαζκαηηθή ζαλ κέγεζνο, δεδνκέλνπ φηη έλα κέξνο ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ θιάδνπ 

ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ αλαδεηά εξγαζία θαηά ηνπο ρεηκεξηλνχο κήλεο. 

 ε θάζε πεξίπησζε, σζηφζν, απηφ δελ ηζρχεη γηα ην ζχλνιν φζσλ εγγξάθνληαη σο 

αλαδεηνχληεο εξγαζία. πλεπψο, κε ηνλ αξηζκφ ησλ αλέξγσλ λα αγγίδεη ηζηνξηθά 

πςειά επίπεδα, ε ιήςε  κέηξσλ  γηα  ηελ  θαηαπνιέκεζε  ηφζν  ηεο  επνρηθήο,  φζν  

θαη  ηεο  αλεξγίαο γεληθφηεξα, πξέπεη λα απνηειεί πξνηεξαηφηεηα θάζε πξφηαζεο 

αλάπηπμεο ηνπ ηφπνπ. 



 Έλα δεχηεξν πξφβιεκα, ην νπνίν αθνξά ηε δξάζε ησλ ζπιινγηθνηήησλ ζηελ 

πεξηνρή, αιιά θαη παλειιαδηθά, είλαη ην αζαθέο ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηνπο αγξνηηθνχο 

ζπλεηαηξηζκνχο. Ο ράξηεο ησλ αληίζηνηρσλ νξγαλψζεσλ αλακέλεηαη λα αιιάμεη 

δξαζηηθά, θαζψο ν Νφκνο 4015/2011 επηβάιιεη ηελ θαηάξγεζε ησλ δεπηεξνβάζκησλ 

ζπλεηαηξηζκψλ θαη ηε κεηαηξνπή ηνπο ζε πξσηνβάζκηνπο ή αλψλπκεο εηαηξείεο. 

Γεδνκέλνπ, σζηφζν, φηη πξφθεηηαη γηα κηα δηαδηθαζία, ε νπνία βξίζθεηαη ζε εμέιημε, 

είλαη πνιχ δχζθνιν λα εθηηκεζεί πνηνη νξγαληζκνί ζα ζπλερίζνπλ λα ιεηηνπξγνχλ θαη 

πψο ζα θαιπθζεί ην θελφ πνπ ζα δεκηνπξγήζνπλ απηνί πνπ ζα ζηακαηήζνπλ ηε δξάζε 

ηνπο. πλεπψο, είλαη απαξαίηεηε ε βειηίσζε ηνπ λένπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ θαη ε 

επηηάρπλζε ησλ δηαδηθαζηψλ κεηάβαζεο ζε απηφ γηα ηελ θαιχηεξε νξγάλσζε ηεο 

παξαγσγήο. 

 Μηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο δπλαηφηεηεο πνπ παξνπζηάδεη ε πεξηνρή, είλαη ε ηάζε 

βειηίσζεο ηνπ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ, ε νπνία αλαδεηθλχεη ηελ Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα 

Υαλίσλ  σο  κηα  απφ  ηηο  πιένλ  κνξθσκέλεο  ηεο  Διιάδαο.  Ζ  ηάζε  απηή  πξνθχπηεη 

ηδηαίηεξα έληνλα απφ ηε ζχγθξηζε ησλ απνγξαθηθψλ δεδνκέλσλ γηα ην 1991 θαη ην 2001 

θαη δελ αλακέλεηαη λα αλαηξαπεί απφ ηα δεδνκέλα ηνπ 2011, φηαλ απηά θαηαζηνχλ 

δηαζέζηκα. Σν πςειφ κνξθσηηθφ επίπεδν απνηειεί δπλαηφηεηα ζε φια ηα επίπεδα ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο, θαζψο ζρεηίδεηαη θαη κε ηελ απαζρφιεζε, αιιά θαη κε άιιεο 

παξακέηξνπο, φπσο ε θνηλσληθή αιιειεγγχε θαη ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη 

ησλ θπζηθψλ δηαζεζίκσλ. 

 Άιιε κηα δπλαηφηεηα, φζνλ αθνξά ηα θνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο, είλαη 

ην ζρεηηθά αλεπηπγκέλν δίθηπν ππνδνκψλ θνηλσληθήο αιιειεγγχεο πνπ δηαζέηεη. Σφζν 

ηα πξνγξάκκαηα θνηλσληθνχ ραξαθηήξα πνπ ιεηηνπξγνχλ κε επζχλε ηεο ηνπηθήο 

απηνδηνίθεζεο («βνήζεηα ζην ζπίηη», ΚΑΠΖ, ΚΖΦΖ, βξεθνλεπηαθνί ζηαζκνί, 

θνηλσληθά παληνπσιεία θηι.),   φζν θαη νη πξσηνβνπιίεο επαηζζεηνπνηεκέλσλ πνιηηψλ 

γηα ηελ παξνρή ζηήξημεο ζε θνηλσληθέο νκάδεο πνπ ην έρνπλ αλάγθε (π.ρ. ζηέθη 

κεηαλαζηψλ, θνηλσληθφ ηαηξείν θηι.), δεκηνπξγνχλ έλα αμηφινγν πιέγκα ππεξεζηψλ, νη 

νπνίεο ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ππνθαζηζηνχλ ηελ απνπζία ή ηελ νιηγσξία ηνπ θξαηηθνχ 

κεραληζκνχ. 

 Οη ζχιινγνη θαη νη εζεινληηθέο νξγαλψζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ Πεξηθεξεηαθή 

Δλφηεηα Υαλίσλ, πξνζθέξνπλ πνιχηηκν έξγν, ηδηαίηεξα θαηά ηνπο ζεξηλνχο κήλεο, θαη 

αλακθίβνια ζπγθαηαιέγνληαη αλάκεζα ζηηο δπλαηφηεηεο ηεο πεξηνρήο. 



 Ζ νξγάλσζε θαη ν θαιχηεξνο ζπληνληζκφο ηεο δξάζεο ησλ εζεινληηθψλ 

νξγαλψζεσλ απνηειεί   πξννπηηθή   πνπ   πξέπεη   λα   ελζσκαησζεί   ζηνλ   

αλαπηπμηαθφ   ζρεδηαζκφ. 

Ηδηαίηeξα  ρξήζηκε  κπνξεί  λα  απνδεηρζεί  ε  ζπλεηζθνξά  ησλ  εζεινληηθψλ  νκάδσλ 

έξεπλαο θαη δηάζσζεο ζηελ αλάπηπμε θπζηνιαηξηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ. 

 Αληίζηνηρα,  πξννπηηθή  απνηειεί  θαη  ε  ελίζρπζε  ηεο  πξναλαθεξζείζαο  

θνηλσληθήο αιιειεγγχεο, ψζηε θαη λα επεθηαζεί γεσγξαθηθά θαη ζηηο ππφινηπεο 

πεξηνρέο ηεο Πεξηθεξεηαθήο  Δλφηεηαο Υαλίσλ  –  θαζψο απηή ηε ζηηγκή είλαη  

ρσξηθά εληνπηζκέλε θπξίσο ζηελ πφιε ησλ Υαλίσλ – αιιά θαη λα θαιχςεη κε 

απνηειεζκαηηθφηεξν ηξφπν ηηο αλάγθεο πνπ δελ είλαη ζε ζέζε λα αληηκεησπίζεη ην 

θξάηνο. 

 Ζ επνρηθή απμνκείσζε ηνπ πιεζπζκνχ ζηελ πεξηνρή, φπσο θαη ζε φιν ην ππφινηπν 

λεζί, ε νπνία ζρεηίδεηαη κε ηνλ ηνπξηζηηθφ ραξαθηήξα ησλ ππφ κειέηε πεξηνρψλ, 

απνηειεί αλακθίβνια έλαλ πεξηνξηζκφ, ν νπνίνο πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε ζηνλ φπνην 

αλαπηπμηαθφ ζρεδηαζκφ. 

Αλάιπζε ηνηρείσλ Σερλνινγηθήο Πξαγκαηηθόηεηαο 

Απφ ηηο απνδφζεηο ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο φζνλ αθνξά ηηο Τπνδνκέο ζηελ 

Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Υαλίσλ, πξνέθπςαλ ηα εμήο ζπκπεξάζκαηα: 

 ην λνκφ Υαλίσλ ε εζσηεξηθή κεηαθίλεζε ηνπ πιεζπζκνχ πξνο ηελ πφιε ησλ 

Υαλίσλ έρεη δεκηνπξγήζεη δηάθνξα πξνβιήκαηα ζηελ θαηαλνκή ηνπ πιεζπζκνχ   θαη 

ζηελ επάξθεηα ησλ αζηηθψλ ππνδνκψλ. Αθφκε, ε δεκνγξαθηθή γήξαλζε ηνπ πιεζπζκνχ 

απαηηεί έλα πςειφηεξν επίπεδν πγεηνλνκηθήο θαη πξνλνηαθήο θξνληίδαο, ηδηαίηεξα ζηηο 

νξεηλέο θαη απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο. ηηο νξεηλέο πεξηνρέο ηα ζρνιεία θαη ηα ηαηξεία 

θζίλνπλ ιφγσ ηεο κείσζεο ηνπ πιεζπζκνχ θαη ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο θιείλνπλ θαη 

ζπγρσλεχνληαη ζην κεγαιχηεξν ρσξηφ ηεο πεξηνρήο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά ζε νξηζκέλεο 

αζηηθέο πεξηνρέο παξνπζηάδεηαη ππεξζπγθέληξσζε πιεζπζκνχ κε απνηέιεζκα 

δεκηνπξγία   πξνβιεκάησλ   ζρνιηθήο   ζηέγεο   θαη   ηαηξηθψλ   θιηλψλ.   Δπηπιένλ,   

ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο ε έληνλε κεγέζπλζε ηνπ πιεζπζκνχ ιφγν ηνπξηζκνχ απμάλεη 

ηηο απαηηήζεηο ζε ηαηξηθή πεξίζαιςε. 



 

 Σν ππάξρνλ νδηθφ δίθηπν ηνπ Ννκνχ παξνπζηάδεη   αξθεηά πξνβιήκαηα ηφζν ιφγν 

ηεο παιαηφηεηαο ηνπ (ρακειφηεξεο πξνδηαγξαθέο) αιιά θαη ησλ θζνξψλ, φπσο 

δηάβξσζε ησλ ρσκάηηλσλ δξφκσλ απφ βξνρέο, θζαξκέλεο πηλαθίδεο, θαθή πνηφηεηα 

θαη ξήγκαηα ζηελ άζθαιην. Έηζη παξνπζηάδνληαη πξνβιήκαηα ζηελ νδηθή αζθάιεηα, 

ζηελ νδηθή κεηαθνξά ησλ νξεηλψλ θπξίσο πεξηνρψλ   θαηά ηνπο ρεηκεξηλνχο κήλεο, 

φπνπ είλαη ζπρλφηεξεο νη βξνρνπηψζεηο (ζπαληφηεξα ρηνλνπηψζεηο), αιιά θαη ηεο 

κεηαθνξάο ηεο παξαγσγήο  ηνπ  πξσηνγελνχο  ηνκέα  πνπ  είλαη  ε  ξαρνθνθαιηά  ηεο  

νηθνλνκίαο  ηνπο Ννκνχ. 

 Ζ νχδα είλαη ην επηβαηηθφ θαη εκπνξηθφ ιηκάλη ησλ Υαλίσλ, αιιά θαη ζηξαηησηηθή 

βάζε. 

Αλ θαη απνθέξεη πνιιαπιά νηθνλνκηθά νθέιε, δεκηνπξγνχληαη πεξηνξηζκνί ζηηο δπλαηφηεηεο 

αλάπηπμεο ηεο πεξηνρήο, θαζψο απαγνξεχεηαη ε πξνζέγγηζε ηνπ βνξείνπ ηκήκαηνο ηνπ 

φξκνπ  ιφγσ ησλ λαπηηθψλ θαη ζηξαηησηηθψλ βάζεσλ. Έηζη δελ κπνξνχλ λα αλαπηπρζνχλ 

ηνπξηζηηθέο ππνδνκέο αιιά   θαη λα γίλεη   επέθηαζε ηνπ εκπνξηθνχ ιηκαληνχ ψζηε λα 

δέρεηαη πεξηζζφηεξα θαη κεγαιχηεξα πινία. 

 Μηα  πξννπηηθή  γηα  ην  ιηκάλη  ηεο    νχδαο  είλαη  αθηνπιντθή  ζχλδεζε  κε  λεζηά  

ηνπ Αηγαίνπ γηα απεπζείαο κεηαθνξά ηνπξηζηψλ αιιά θαη αγξνηηθψλ πξντφλησλ 

θπξίσο θαηά ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο θαη φρη δηα κέζνπ Πεηξαηά φπσο ζπκβαίλεη 

ζήκεξα. 

 Ο  Κξαηηθφο  Αεξνιηκέλαο  Υαλίσλ,  εμππεξεηεί  φιε  ηε  Γπηηθή  Κξήηε  θαη  είλαη  

ηθαλφο πιήξσο γηα ηελ κεηαθνξά επηβαηψλ θαηά ηνπο ρεηκεξηλνχο κήλεο. Καηά ηε 

θαινθαηξηλή ηνπξηζηηθή πεξίνδν ε έληνλε αχμεζε ηεο θίλεζεο θαζηζηά δχζθνιε ηελ 

εμππεξέηεζε ησλ δηαθηλνχκελσλ επηβαηψλ κε αεξνπιάλα. Ζ θαηάζηαζε ηνπ 

αεξνδξνκίνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πεξηνξηζκέλε αθηνπιντθή ζχλδεζε θαη ην θαθφ 

νδηθφ δίθηπν δεκηνπξγνχλ δπζθνιίεο ζηελ κεηαθνξά θαη δηαζπνξά ησλ επηζθεπηψλ 

ηνπ Ννκνχ. 

 Μία πξννπηηθή γηα δηεπθφιπλζε ηεο αεξνπνξηθήο κεηαθνξάο  ζα κπνξνχζε λα είλαη 

ε εγθαηάζηαζε βάζεο πδξνπιάλσλ ζε δηάθνξεο παξάθηηεο πεξηνρέο ηνπ Ννκνχ. Έηζη 

ε κεηαθνξά κε κηθξά πδξνπιάλα κπνξεί λα κεηψζεη ηηο νδηθέο απνζηάζεηο απφ ην 

αεξνδξφκην ζηηο ηνπξηζηηθέο πεξηνρέο. 



 

 Σν δίθηπν χδξεπζεο δελ παξνπζηάδεη νκνηνκνξθία ζε φιν ην Ννκφ. Ζ πφιε ησλ 

Υαλίσλ έρεη θαιχηεξεο πνηφηεηαο  λεξφ ζε ζρέζε κε ηηο νξεηλέο θαη  απνκαθξπζκέλεο 

παξάθηηεο πεξηνρέο, φπνπ παξνπζηάδνληαη  πξνβιήκαηα ζηελ πνηφηεηα θαη 

παξερφκελε πνζφηεηα λεξνχ ιφγσ παιαηφηεηαο ηνπ δηθηχνπ. Αθφκε νη απαηηήζεηο  

ζηελ πνζφηεηα ηνπ  λεξνχ πνπ παξέρεηαη θπξίσο ζηηο ηνπξηζηηθέο πεξηνρέο ηνπ 

Ννκνχ απμάλεηαη  ην θαινθαίξη 

 Σέινο, κηα απφ ηηο πην ζεκαληηθέο ππνδνκέο είλαη ην Πνιπηερλείν Κξήηεο ζηελ 

Πφιε ησλ Υαλίσλ φπνπ ζπλεηζθέξεη εθπαηδεπηηθά, νηθνλνκηθά θαη   παξέρνληαο 

ηερλνγλσζία ζε δηάθνξα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ην λνκφ. 

Ζ ηνπηθή θαη πεξηθεξηθή απηνδηνίθεζε αμηνπνηψληαο ηελ ηερλνγλσζία θαη ην αλζξψπηλν 

δπλακηθφ  ησλ  δηάθνξσλ  ζρνιψλ     κεραληθψλ  κπνξεί  λα  πξνβεί     ζε  κειέηε     θαη 

θαηαζθεπή έξγσλ γηα ην λνκφ φπσο : 

 Αμηνπνίεζε ηεο επεμεξγαζκέλεο βηνκάδαο ε νπνία ζάβεηαη ζε ΥΤΣΤ, γηα 

παξαγσγή ελέξγεηαο αιιά θαη εδαθν-βειηησηηθψλ ιηπαζκάησλ (ρνιή Μεραληθψλ 

Πεξηβάιινληνο). 

 Μειέηε θαηαζθεπήο Αηνιηθψλ θαη Φσηνβνιηατθψλ  πάξθσλ θαη νηθνλνκηθήο  

ηνπο απφζβεζεο  ζε  βάζνο    ρξφλνπ  (ρνιή  Ζιεθηξνληθψλ  Μεραληθψλ  θαη  

Μεραληθψλ Τπνινγηζηψλ). 

 Μειέηε  βειηίσζεο δηθηχνπ απνρέηεπζεο θαη χδξεπζεο(  ρνιή  Αξρηηεθηφλσλ 

Μεραληθψλ). 

 πκκέηνρε ζηηο κειέηεο αλεχξεζεο θαη αμηνπνίεζεο πηζαλψλ θνηηαζκάησλ 

πδξνγνλαλζξάθσλ λνηίσο ηεο Κξήηεο (ρνιή Μεραληθψλ Οξπθηψλ Πφξσλ). 

 πκκεηνρή  ζην  κεγαιφπλνν  έξγν  δηαζχλδεζεο  Ηζξαήι  –  Κχπξνπ  –  Κξήηεο  

–Πεινπνλλήζνπ-Ηηαιίαο κε αγσγφ αεξίνπ θαη ειεθηξηθνχ θαισδίνπ. 
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