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ΠΡΟΛΟΓΟΣ ‐ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 

 

 

 

 

 

Το  παρόν  Σχέδιο  Διαχείρισης  εκπονήθηκε  στα  πλαίσια  της  υλοποίησης  του  διακρατικού  έργου 

Ελλάδα‐Κύπρος  2007‐2013  με  τίτλο  «ΓΕΩΤΟΠΙΑ»  και  ειδικότερα  αφορά  στη  Δράση  5.1.1  που 

ανέλαβε το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης. Ο βασικός στόχος του Σχεδίου ήταν η ανάλυση της 

δυναμικής,  των  υποδομών  και  των  δυνατοτήτων  του  Φυσικού  Πάρκου  Σητείας  και  η  σύνταξη 

προτάσεων για τη λειτουργία του ως Ευρωπαϊκό και Παγκόσμιο Γεωπάρκο της UNESCO. 

Για  την  εκπόνησή  του  εργάστηκε  ένας  αριθμός  έμπειρων  στο  αντικείμενο  επιστημόνων  και 

στελεχών  του  Μουσείου  Φυσικής  Ιστορίας  Κρήτης,  καθώς  και  επιλεγμένων  εξωτερικών 

συνεργατών.  Υπεύθυνος  εκπόνησης  του  Σχεδίου  ήταν  ο  Δρ  Χαράλαμπος  Φασουλάς,  Υπεύθ.  τμ. 

Γεωποικιλότητας του ΜΦΙΚ, Επιστημονικός υπεύθυνος Γεωπάρκου Ψηλορείτη και Συντονιστής του 

Ελληνικού Φόρουμ Γεωπάρκων. Σε επιμέρους τμήματα του σχεδίου συνεργάστηκαν οι επιστήμονες 

του ΜΦΙΚ Δρ Απόστολος Τριχάς ‐ αρθροποδολόγος, Μιχάλης Δρετάκης – Ορνιθολόγος, Δρ Πέτρος 

Λυμπεράκης –  Ερπετολόγος,  και Δρ Παναγιώτης Γεωργιακάκης – Βιοσπηλαιολόγος. Ως εξωτερικοί 

συνεργάτες  ή  σύμβουλοι  συμμετείχαν  στην  εκπόνηση  του  σχεδίου  οι  Σπύρος  Σταρίδας  –  Msc 

γεωλόγος/χαρτογράφος,  Νίκος  Περάκης  –  περιβαλλοντολόγος,  Γιάννης  Χαρκούτσης  –  γραφίστας, 

Γιώργης Πετράκης – αρχιτέκτονας/χωροτάκτης, Νεκταρία Μαυρουδή – Αρχαιολόγος και Χρυσούλα 

Μαυρόκωστα – οικονομολόγος/σπηλαιολόγος. 

Οι  βασικοί  στόχοι,  οι  άξονες  δράσεις  και  τα  πεδία  παρέμβασης  του  προτεινόμενου  σχεδίου 

παρουσιάστηκαν και εκτέθηκαν λεπτομερώς στους τοπικούς φορείς, στους εμπλεκόμενους και  το 

Δήμο  Σητείας  κατά  τη  διάρκεια  των  ποικίλων  συναντήσεων  διαβούλευσης  της  Δράσης  5.1.1.  Το 

Σχέδιο  παρουσιάστηκε  τέλος  σε  ανοικτή  εκδήλωση‐συζήτηση  που  πραγματοποιήθηκε  στην  πόλη 

της  Σητείας  πριν  την ολοκλήρωση  του  έργου  ΓΕΩΤΟΠΙΑ,  οπότε  και  οριστικοποιήθηκε στην  τελική 

του μορφή που παρουσιάζεται με το παρόν. 

Θα  θέλαμε  να  ευχαριστήσουμε  όλους  όσους  βοήθησαν  στην  εκπόνηση  του  Σχεδίου  αυτού  και 

ιδιαίτερα  το  Δήμο  Σητείας  και  το  ΔΟΚΑΣ,  τον  υπεύθυνο  από  τη  μεριά  του  Δήμου  κ.  Βαγγέλη 

Περάκη, τον ΟΑΣ, τους τουριστικούς συλλόγους και επιχειρηματίες και τους κατοίκους της περιοχής 

με τους οποίους ήρθαμε σε επαφή καθ’ όλη τη διάρκεια εκπόνησης του Σχεδίου. Τέλος, θα θέλαμε 

να ευχαριστήσουμε την Ελληνική Σπηλαιολογική Εταιρία/Παράρτημα Κρήτης και το Σπηλαιολογικό 

Όμιλο Κρήτης για την προσφορά σπηλαιολογικών δεδομένων, όπως και το Παράρτημα Κρήτης του 

WWF Ελλάδας για τη διάθεση δεδομένων σχετικά με τους υγροτόπους της περιοχής. 
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1. Εισαγωγή 

 

Το  Φυσικό  Πάρκο  Σητείας  βρίσκεται  στο  ανατολικότατο  άκρο  της  Κρήτης  στο  Δήμο  Σητείας. 

Καταλαμβάνει όλη την έκταση του πρώην Καποδιστριακού Δήμου Ιτάνου, καθώς και τμήματα των 

παλαιότερων  επίσης  Δήμων  Λεύκης  και  Σητείας.  Γεωγραφικά  εκτίνεται  από  το  βορειότερο 

ακρωτήριο Κάβο Σίδερο μέχρι τα νότια παράλια του Δήμου, τις παρυφές της πόλης της Σητείας στα 

δυτικά και τα παράλια της Ζάκρου στα ανατολικά. Είναι κατά βάση ορεινή περιοχή με τα όρη της 

Ζάκρου να δεσπόζουν στο ανάγλυφο και τις δαντελωτές ακτογραμμές να χαρακτηρίζουν το σύνολο 

της παράκτιας ζώνης. Η συνολική επιφάνεια του Πάρκου είναι 345 km2. 

Η πρόσβαση στην περιοχή δεν είναι σχετικά εύκολη γεγονός που έχει συμβάλει στην περιορισμένη 

τουριστική της ανάπτυξη. Βασική πύλη εισόδου είναι η πόλη της Σητείας με το λιμάνι και το μικρό 

αεροδρόμιο  που  διαθέτει  και  που  επιτρέπουν  τη  σύνδεση  με  την  Αθήνα,  το  Ηράκλειο  και  άλλα 

γειτονικά νησιά. Οδικώς η πρόσβαση είναι εφικτή μέσα από την επαρχιακή οδό Αγίου Νικολάου – 

Σητείας – Παλαικάστρου ή από την επαρχιακή οδό Αγίου Νικολάου – Ιεράπετρας – Σητείας. Και οι 

δύο διαδρομές αν και πανέμορφες περιβαλλοντικά και αισθητικά είναι αρκετά μεγάλες και λόγω 

των κακών γεωμετρικών χαρακτηριστικών τους απαιτούν αρκετό χρόνο οδήγησης για τις σημερινές 

εποχές. 

Παρόλα τα ελλείμματα στην ανάπτυξη και στις βασικές υποδομές η περιοχή εδώ και πολλά χρόνια 

έχει αναπτύξει υποδομές και δράσεις ήπιου και εναλλακτικού τουρισμού, στο βαθμό που να μπορεί 

να χαρακτηριστεί ως σημείο αναφοράς για ορισμένες από αυτές. Η δυναμική της περιοχής και τα 

ποικίλα χαρακτηριστικά του φυσικού και πολιτισμικού της περιβάλλοντος δημιούργησε την ανάγκη 

για  περαιτέρω  ενίσχυση  του  εναλλακτικού  τουρισμού  και  της  βιώσιμης  ανάπτυξης  μέσα  από  τη 

δημιουργία του Φυσικού Πάρκου της Σητείας. 

Σχήμα 1. Τα όρια του Φυσικού Πάρκου Σητείας  
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2. Φυσικό Περιβάλλον 

2.1 Κλίμα 
 

Είναι  γνωστό  πως  το  κλίμα  της  Κρήτης  είναι  ένα  τυπικό  μεσογειακό  κλίμα,  με  συγκέντρωση  των 

κατακρημνισμάτων στους χειμερινούς μήνες και σχετική ξηρασία κατά τους θερινούς.  Όπως όμως 

σε κάθε περιοχή με έντονο ανάγλυφο, έτσι και στην Κρήτη αναπτύσσονται κατά τόπους ιδιαίτερα 

μικρο‐κλιματικά  χαρακτηριστικά  με  αποτέλεσμα  την  εμφάνιση  σημαντικών  θερμοκρασιακών  και 

βροχομετρικών διαφοροποιήσεων σε πολύ γειτονικές περιοχές.  

Γενικά,  το  μικροκλίμα  του  νησιού  επηρεάζεται  από  την  εμφάνιση  και  τα  γεωμετρικά 

χαρακτηριστικά  των  μεγάλων  ορεινών  όγκων.  Αυτό  έχει  ως  αποτέλεσμα  τα  περισσότερα 

κατακρημνίσματα να κατανέμονται στα μεγάλα υψόμετρα, στα δυτικά και τα βόρεια του νησιού με 

αποτέλεσμα οι νότιες και ανατολικές περιοχές να δέχονται ελάχιστες βροχοπτώσεις (λιγότερο από 

400 mm  ανά  έτος).  Το  γεγονός  αυτό  σε  συνδυασμό  με  την  εμφάνιση  των  υψηλότερων    μέσων 

μηνιαίων  θερμοκρασιών  στα  νότια  και  ανατολικά  τμήματα  του  νησιού,  δημιουργεί  τις  έντονες 

ξηροθερμικές  συνθήκες  που  οδηγούν  σταδιακά  σε  έντονα  φαινόμενα  ερημοποίησης  πολλές 

περιοχές του νησιού. 

Η  περιοχή  του  Φυσικού  Πάρκου  βρίσκεται  λοιπόν  στο  ανατολικό  και  νότιο  άκρο  της  Κρήτης  με 

αποτέλεσμα μεγάλο τμήμα της να βρίσκεται μέσα στην κρίσιμη αυτή ξηροθερμική ζώνη του νησιού. 

Η  ύπαρξη  βέβαια  των  βουνών  της  Ζάκρου  δημιουργεί  τις  προϋποθέσεις  για  τη  συγκέντρωση 

αρκετών  κατακρημνισμάτων,  κυρίως  βροχής,  αφού  το  χιόνι  δεν  είναι  και  τόσο  συχνό  στο 

μεγαλύτερο μέρος της περιοχής.   Η κατανομή των βροχοπτώσεων που υπάρχουν από το 1931 για 

το σταθμό της Σητείας δείχνουν ότι αυτές κυμαίνονται ανάμεσα στα 400 και 600 mm ετησίως, με 

αρκετές ακραίες διακυμάνσεις που έφτασαν μέχρι και τα 200mm κάποιες χρονιές, και τα 800 mm 

κάποιες άλλες.  

Οι θερμοκρασίες στο βόρειο και  κεντρικό  τμήμα  του Πάρκου δεν εμφανίζονται  ιδιαίτερα υψηλές 

κυρίως  λόγω  των  έντονων  βόρειων  ανέμων  που  συχνά  επικρατούν.  Η  μέση  μηνιαία  προσεγγίζει 

τους 30  οC  τους θερινούς μήνες και μπορεί  να φτάσει και  τους 10  οC  κατά  τους θερινούς, με  την 

ορεινή ζώνη να εμφανίζει σαφώς χαμηλότερες. Στα νότια και ανατολικά τμήματα οι θερμοκρασίες 

μπορεί να είναι μέχρι και 5 οC υψηλότερες . 

Από τα σημαντικά χαρακτηριστικά του κλίματος της περιοχής είναι οι άνεμοι, οι οποίοι κατά εποχές 

είναι πολύ ισχυροί. Οι άνεμοι που επικρατούν όλη σχεδόν την περίοδο του έτους είναι οι βόρειοι. 

Το  καλοκαίρι  τα  χαρακτηριστικά  μελτέμια  του  Αιγαίου  κάνουν  αισθητή  την  παρουσία  τους  με 

βορειοδυτικούς,  αρκετά  ισχυρούς ανέμους,  ιδανικούς  για  ποικίλα  θαλάσσια  σπορ  στις  παραλίες. 

Προσφέρουν παράλληλα και αρκετή δροσιά μεταφέροντας τη θαλασσινή αύρα. Κατά τη διάρκεια 

του χειμώνα οι νότιοι άνεμοι κάνουν συχνά την εμφάνισή τους προσφέροντας διαλείμματα  ήπιων 

θερμοκρασιών ανάμεσα στα κρύα ξεροβόρια.   
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Πίνακας 2.1.1 
Γενικά κλιματολογικά στοιχεία Μετεωρολογικού Σταθμού Σητείας (1960-2000) 

 

ΜΗΝΑΣ 
ΠΙΕΣΗ 

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΣΧΕΤΙΚΗ

ΥΓΡΑΣΙΑ 

ΜΕΣΗ 

ΝΕΦΩΣΗ 

ΥΕΤΟΣ (mm) 

(M.S.L) ΜΕΣΗ ΜΕΣΗ 
ΜΕΓΙΣΤΗ

ΜΕΣΗ 
ΕΛΑΧΙΣΤΗ

ΑΠΟΛΥΤΗ 
ΜΕΓΙΣΤΗ 

ΑΠΟΛΥΤΗ 
ΕΛΑΧΙΣΤΗ 

ΜΕΣΟ 
ΥΨΟΣ 

ΜΕΓΙΣΤΗ 
24ώρου 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1016,5 12,2 15,3 9,4 23,8 1,0 71,5 4,6 90,5 66,4  

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1015,3 12,3 15,5 9,3 26,6 0,5 70,2 4,5 69,6 71,7 

ΜΑΡΤΙΟΣ 1014,3 13,6 16,9 10,2 27,6 1,2 68,9 4,0 54,6 60,6 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1012,6 16,6 20,1 12,4 36,0 4,7 63,8 3,3 25,1 60,8 

ΜΑΙΟΣ 1012,8 20,3 23,7 15,5 35,8 7,2 62,5 2,4 12,6 40,0 

ΙΟΥΝΙΟΣ 1011,6 24,3 27,4 19,5 39,2 11,4 59,2 1,1 2,7 20,9 

ΙΟΥΛΙΟΣ 1009,7 25,9 28,6 22,3 40,6 13,8 60,7 0,6 0,3 7,5 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1010,2 25,7 28,5 22,3 39,6 15,2 62,8 0,7 1,0 10,6 

ΣΕΠΤΕΒΡΙΟΣ 1013,5 23,5 26,6 20,0 36,4 11,3 65,6 1,5 17,9 124,8 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1015,8 20,2 23,6 16,8 36,0 7,4 69,2 3,0 53,9 69,8 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1016,9 16,7 20,2 13,7 32,2 3,4 71,1 3,7 61,9 81,5 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1016,2 13,8 17,0 11,1 27,1 2,5 71,6 4,4 88,8 188,3 
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Πίνακας 2.1.1 (συνέχεια) 
Γενικά κλιματολογικά στοιχεία Μετεωρολογικού Σταθμού Σητείας (1960-2000) 

 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ ΜΕ: 

 ΝΕΦΩΣΗ (0-8) 
ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ ΒΡΟΧΗ ΧΙΟΝΙ ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ ΧΑΛΑΖΙ ΧΙΟΝΟΣΚΕΠΕΣ 

ΕΔΑΦΟΣ 

ΟΜΙΧΛΗ ΔΡΟΣΟΣ ΠΑΓΕΤΟΣ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΕΜΟΙ 

0.0-
1.5 

1.6-
6.4 

6.5-
8.0 

MIN 
<0 

MAX 

<0 
>6B >8B 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ  3 21.3 6.7 13.3 13.2 0.4 2.7 0.5 0 0 3.7 0.1 0 0 2.7 0.1 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ  3 19.2 6.1 11.5 11.4 0.3 2.6 0.6 0 0 2.9 0 0 0 2.7 0.2 

ΜΑΡΤΙΟΣ 5.5 20.3 5.2 9.5 9.5 0.1 2.1 0.1 0 0.2 3.5 0 0 0 2.5 0.2 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 8.6 18.1 3.3 5.1 5.1 0 1.1 0.1 0 0.1 2.2 0 0 0 1.6 0.1 

ΜΑΙΟΣ 14.7 14.6 1.7 3.1 3.1 0 0.8 0.1 0 0.1 1 0 0 0 0.8 0.1 

ΙΟΥΝΙΟΣ 23 6.8 0.2 0.8 0.8 0 0.7 0 0 0 0.2 0 0 0 1.1 0 

ΙΟΥΛΙΟΣ 28.4 2.6 0 0.1 0.1 0 0.1 0 0 0 0.1 0 0 0 2.1 0.1 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 27.6 3.4 0 0.3 0.3 0 0.1 0 0 0 0.2 0 0 0 1.7 0 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 20.5 9.4 0.2 1.6 1.6 0 0.5 0 0 0 0.6 0 0 0 1.1 0 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 9.8 19.8 1.5 6.1 6.1 0 3.1 0.1 0 0 1.8 0 0 0 1.1 0 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 5.4 21.2 3.4 8.4 8.4 0 2.7 0.1 0 0 4.9 0 0 0 1.7 0.1 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 3.6 21.9 5.5 12.7 12.7 0.1 3.3 0.3 0 0 3.4 0 0 0 2.4 0.2 
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Σχήμα 2.1.1 
Μηνιαίες διακυμάνσεις θερμοκρασίας για την περιοχή της Σητείας 

 

 

Σχήμα 2.1.2 
Ετήσια διακύμανση κατακρημνισμάτων για την περιοχή της Σητείας 
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Σχήμα 2.1.3 

Μηνιαίες τιμές ύψους βροχής για την περιοχή της Σητείας 

 

 
Σχήμα 2.1.4 

Ομβροθερμικό διάγραμμα της περιοχής μελέτης (Μ. Σ. Σητείας, 1960-2000) 
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Πίνακας 2.1.2 Συχνότητα εμφάνισης  κατά διεύθυνση και κατά μήνα των ανέμων (%) 

(Μ.Σ. Σητείας, 1960-2000) 

 

ΜΗΝΑΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β ΒΑ Α ΝΑ Ν ΝΔ Δ ΒΔ ΝΗΝΕΜΙΑ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 10.748 1.646 2.098 1.431 11.598 13.116 8.155 27.315 23.893 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 11.684 2.053 1.356 1.899 12.487 13.997 9.052 26.66 20.812 

ΜΑΡΤΙΟΣ 9.995 2.134 2.179 1.822 11.71 10.373 8.863 29.285 23.639 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 7.789 2.7 1.822 1.422 11.612 9.612 8.691 30.735 25.617 

ΜΑΪΟΣ  7.515 3.257 1.721 0.796 6.31 5.127 10.804 36.799 27.671 

ΙΟΥΝΙΟΣ  6.95 2.391 1.034 0.645 3.036 2.212 14.444 47.464 21.824 

ΙΟΥΛΙΟΣ 3.656 0.506 0.215 0.108 0.387 0.258 19.328 64.057 11.485 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 3.356 0.818 0.172 0.032 0.42 0.569 18.672 63.96 12.001 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 6.206 1.224 0.367 0.389 2.136 2.068 14.257 54.013 19.34 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 8.5 2.047 0.905 0.463 7.023 6.948 8.048 39.814 26.252 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 9.655 1.467 1.089 1.489 11.444 12.578 6.579 27.447 28.252 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 9.836 1.744 0.807 1.409 13.506 16.164 8.803 25.549 22.182 

ΜΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΤΙΜΗ 7.991 1.832 2.118 0.992 7.640 7.752 11.308 39.425 21.914 
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2.2 Ανάγλυφο ‐ Γεωμορφολογία 

2.2.1. Γενική γεωμορφολογία του πάρκου / Γεωμορφολογικές ενότητες 

Η  περιοχή  του  πάρκου  έχει  ένα  ποικίλο  ανάγλυφο  με  έντονες  και  απότομες  μεταβολές  μέσα  σε 

μικρή  απόσταση,  των  οποίων  τα  κυρίαρχα  χαρακτηριστικά  μπορούν  να  χρησιμοποιηθούν  για  να 

διαχωρίσουμε  το  ανάγλυφο  σε  τέσσερις  επιμέρους  μορφολογικές  ενότητες  μεγάλης  κλίμακας. 

Ειδικότερα διακρίνονται οι εξής ενότητες: 

•  Γεωμορφολογική ενότητα 1 (ΓΜΕ‐1): Τα Όρη Ζάκρου: Είναι μια μεγάλης έκτασης ημιορεινή 

περιοχή  που  χαρακτηρίζεται  από  την  εμφάνιση  ασβεστολιθικών  κυρίως  πετρωμάτων  και 

καταλαμβάνει  το  κεντρικό,  δυτικό  και  νοτιοδυτικό  τμήμα  του  πάρκου.  Αναπτύσσεται  από  την 

κορυφή Μόδι  στο  βορρά  και  καταλήγει  στην  παραλία  της  Αγίας  Ειρήνης  στο  νότο.  Στα  όρια  της 

περιλαμβάνει  τους  οικισμούς,  Ξηρολίμνη,  Κρυονέρι,  Μητάτο,  Μαγκασά,  Χώνο,  Καρύδι,  Σίτανο, 

Κατελίωνα,  Ζάκανθο,  Χανδρά,  Ζήρο,  Λαμνώνι,  Χαμαίτουλο  και  Καλό  Χωριό.  Η  ενότητα  αυτή 

φιλοξενεί  τις υψηλότερες κορυφές του πάρκου,  την Πλαγιά  (817m),  την Παπούρα  (807m)  και  τον 

Μπρινιά (803m), ενώ περιέχει επίσης  και πάνω από δέκα κορυφές με υψόμετρο άνω των 700m. Το 

χαρακτηριστικό  της  ενότητας αυτής  είναι  η  σχετικά  επίπεδη  (στη μεγακλίμακα)  επιφάνειά  της,  η 

οποία διακόπτεται απότομα από πολύ μεγάλης κλίσης περιμετρικές πλαγιές. Η πιο χαρακτηριστική 

πλαγιά  είναι  το  ανατολικό  όριό  της  που  αποτελεί  στην  ουσία  έναν  γκρεμνό  που  καταλήγει  στις 

περιοχές  Ξηρόκαμπου  και  Ζάκρου.    Τα  γκρεμνά  αυτά  τέμνουν  αναρίθμητα  μικρά  και  μεγάλα 

φαράγγια  που  αποτελούσαν  από  παλιά  τις  μοναδικές  εισόδους  στην  ημι‐ορεινή  ζώνη.  Τα  πιο 

εντυπωσιακά  είναι  τα  φαράγγια  της  Επάνω  Ζάκρου,  του Μαζά,  του  Φλέγα,  το  Κατσουνάκι,  του 

Ξερόκαμπου  και  της  Αγίας  Ειρήνης.    καθώς  και  πλήθος  άλλων  μικρότερου  μήκους.  Στην  περιοχή 

αυτή  φιλοξενείται  ένας  μεγάλος  αριθμός  μικρότερων  μορφολογικών  στοιχείων  όπως  σπήλαια, 

καταβόθρες, μικρά και μεγάλα οροπέδια που δημιουργούνται από τη διάβρωση στα ασβεστολιθικά 

πετρώματα της περιοχής. 

•  Γεωμορφολογική  ενότητα  2  (ΓΜΕ‐2):  Η  λεκάνη  της  Ζάκρου.  Αυτή  περιλαμβάνει  ένα 

επίμηκες βύθισμα, στη διεύθυνση βορρά –  νότου, που είναι το αποτέλεσμα της δράσης μεγάλων 

ρηγμάτων  που  δημιουργούν  στα  δυτικά  τα  γκρεμνά  στις  πλαγιές  των  βουνών  και  ανατολικά  τα 

μικρά υψώματα του Τραόσταλου και το Σιμόδι. Στην ενότητα αυτή βρίσκονται οι οικισμοί Σπηλιάρα, 

Άγιος Νικόλαος, Λαγκάδα, Χοχλακιές, Κελλάρια, Αδραβάστοι, Αζοκέραμος, Κλησίδι, Επάνω Ζάκρος 

και  Αγριλιά.  Τα  πετρώματα  που  εμφανίζονται  στην  περιοχή  αποτελούν  το  σύνολο  σχεδόν  των 

πετρωμάτων του πάρκου και αποτελούνται από σχιστόλιθους, ασβεστόλιθους και νεότερα ιζήματα. 

•  Γεωμορφολογική  ενότητα  3  (ΓΜΕ‐3):  Η  Παράκτια  λοφοσειρά.    Η  περιοχή  αυτή 

περιλαμβάνει  τη  λοφώδη  σειρά  των  υψωμάτων  Σιμόδι  και  Τραόσταλου  με  υψόμετρα  422m  και 

515m αντίστοιχα, καθώς και μικρότερες κορυφές όπως ο Πετσοφάς προς Βορρά και ο Πυρόβολος 

προς  Νότο.  Δύο  είναι  τα  ιδιαίτερα  και  πολύ  εντυπωσιακά  χαρακτηριστικά  αυτής  της  ενότητας: 

πρώτον τα βαθιά και στενά φαράγγια που τέμνουν τη λοφοσειρά και καταλήγουν στις ανατολικές 

ακτές,  όπως  το φαράγγι  των  Χοχλακιών,  της  Κάτω  Ζάκρου  (φαράγγι Νεκρών),  του  Σκινιά  και  του 

Κατσουνάκι,  και  δεύτερο,  οι  θαλάσσιες  αναβαθμίδες  που αναπτύσσονται  σε  όλες  τις  ανατολικές 

πλαγίες,  οι  οποίες  με  τη  μορφή  σκαλοπατιών  ταπεινώνουν  το  ανάγλυφο  μέχρι  τη  θάλασσα.  Οι 

πλέον  εντυπωσιακές  αναβαθμίδες  εμφανίζονται  στον  Τραόσταλου  και  στην  Κάτω  Ζάκρο.  Οι 

γεωμορφές  αυτές  αναπτύσσονται  στα  ασβεστολιθικά  πετρώματα  των    λόφων  και  στα  κατώτερά 

τους τμήματα φιλοξενούν ένα μεγάλο αριθμό απολιθωμάτων. 
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Χάρτης 2.2.1 Γεωμορφολογικές ενότητες Φυσικού Πάρκου Σητείας 

•  Γεωμορφολογική  ενότητα  4  (ΓΜΕ‐4):  Η  περιοχή  Παλαίκαστρου:  Αυτή  η  ενότητα 

περιλαμβάνει το βόρειο τμήμα του πάρκου, με το χαμηλό, λοφώδες έως πεδινό ανάγλυφο και με 



 
15 

τις μικρές εξάρσεις τοπικού χαρακτήρα. Στην ενότητα αυτή εντάσσονται οι οικισμοί Παλαίκαστρο, 

Αγκαθιάς,  Αγία  Φωτιά,  Πετράς,  Βάι,  Μερύδια  καθώς  και  η  Μονή  Τοπλού.  Στην  ενότητα  αυτή 

εμφανίζονται  τα  κατώτερα  πετρώματα,  καθώς  και  τα  νεότερα  ιζηματογενή  πετρώματα  της 

περιοχής.  Το  βασικό  γεωμορφολογικό  χαρακτηριστικό  της  ενότητας  είναι  οι  μικρής  κλίμακας 

διαβρωσιγενείς κοιλότητες  που σχηματίζονται στα νεογενή πετρώματα, όπως εντός του φαραγγιού 

της Μονής Τοπλού και ονομάζονται «ταφόνι». 

Οι  διάφορες  γεωμορφές παρουσιάζονται  και αξιολογούνται στη συνέχεια  (Κεφάλαιο 2.7)  μαζί με 

τους υπόλοιπους γεώτοπους που αναγνωρίστηκαν στην περιοχή του Φυσικού Πάρκου. Παρακάτω 

αναφέρονται οι σημαντικότερες κατηγορίες γεωμορφολογικών σχηματισμών που αναγνωρίστηκαν. 
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2.2.2. Γεωμορφολογικές δομές μικρής/μέσης κλίμακας 
   

Η γενική γεωμορφολογία της περιοχής, σε συνδυασμό με τις επιμέρους λιθολογικές ενότητες που 

επικρατούν  σε  κάθε  τμήμα  της  και  με  τις  εξωγενείς  (αποσάθρωση  και  διάβρωση)  και  ενδογενείς 

(τεκτονική  ανύψωση)  διεργασίες,  περιλαμβάνει  και  εντυπωσιακές  γεωμορφές  μικρής/μέσης 

κλίμακας,  όπως  τα  σπήλαια,  τα  φαράγγια,  τα  καρστικά  έγκοιλα,  οι  διαβρωσιγενείς  μορφές  κλπ. 

Παρακάτω διαχωρίζονται και περιγράφονται οι επιμέρους κατηγορίες των γεωμορφών αυτών.  

2.2.2.1. Τεκτονικές – διαβρωσιγενείς γεωμορφές 

Η  κατηγορία  των  τεκτονικών  –  διαβρωσιγενών  γεωμορφών  περιλαμβάνει  γεωμορφές  που 

δημιουργήθηκαν  κατά  τη  συνδυαστική  δράση  τεκτονικών  ανυψωτικών  κινήσεων  και  διεργασιών 

διάβρωσης  από  τη  δράση  του  νερού,  είτε  με  τη  μορφή  θαλάσσιων  κυμάτων  (θαλάσσιες 

αναβαθμίδες) είτε με τη μορφή επιφανειακής απορροής (φαράγγια). 

2.2.2.1.1.  Θαλάσσιες αναβαθμίδες 

Μία  από  τις  πιο  εντυπωσιακές  και  σημαντικές  γεωμορφές  της  περιοχής  είναι  οι  θαλάσσιες 

αναβαθμίδες  που  παρατηρούνται  σε  όλες  τις  κλιτείς  των  ανατολικών  και  νοτιοανατολικών 

παράκτιων τμημάτων του πάρκου και ειδικότερα στα ανατολικά τμήματα της ενότητας ΓΜΕ‐3 και 

στο νοτιότατο τμήμα της ΓΜΕ‐1. 

Οι  θαλάσσιες  αναβαθμίδες  αποτελούν  παλαιούς  παράκτιους  πάγκους  που  σήμερα  βρίσκονται 

πάνω από τη στάθμη της θάλασσας, δηλαδή έχουν μετατοπιστεί σε σχέση με αυτήν. Η μετατόπιση 

των  παράκτιων  αυτών  πάγκων  προκαλείται  από  τη  συνδυασμένη  δράση  τοπικών  τεκτονικών 

ανυψώσεων,  που  είναι  γνωστές  για  την  περιοχή  του  πάρκου,  και  ευστατικών  αιτίων  δηλαδή 

αυξομείωση  της  παγκόσμιας  στάθμης  της  θάλασσας  μεταξύ  παγετωδών  και  μεσοπαγετωδών 

περιόδων. Ειδικότερα δημιουργούνται με την εξής διαδικασία: 

1. κατά  μήκος  των  ακτών  υφίστανται  τεκτονική  ανύψωση  με  έναν  σταθερό  ρυθμό  στη 

διάρκεια του γεωλογικού χρόνου, 

2. κατά τη διάρκεια μιας περιόδου υψηλής στάθμης θάλασσας (μεσοπαγετώδης περίοδος) η 

διαβρωτική  δράση  του  κυματισμού,  που  προσπίπτει  στις  κρημνώδεις  ακτές,  σχηματίζει 

έναν παράκτιο κρημνό και έναν παράκτιο πάγκο, 

3. έπειτα με την έναρξη της παγετώδους περιόδου η στάθμη της θάλασσας χαμηλώνει και ο 

παράκτιος  πάγκος  αποκαλύπτεται  στην  επιφάνεια,  ενώ  ταυτόχρονα  συνεχίζει  να 

ανυψώνεται καθόσον εμπίπτει στις ευρύτερες ανυψωτικές διεργασίες της περιοχής, 

4. την  επόμενη  μεσοπαγετώδη  περίοδο  η  θαλάσσια  στάθμη  επιστρέφει  στα  προηγούμενα 

επίπεδά της, δε συναντάει την προηγούμενη ακτογραμμή, καθόσον έχει ανυψωθεί, αλλά 

συναντάει έναν νέο παράκτιο κρημνό κοκ. 
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Χάρτης2.2.2. Οι σημαντικότερες γεωμορφές του Φυσικού Πάρκου 
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Στην περιοχή του πάρκου οι αναβαθμίδες συναντώνται βορείως του κόλπου Καρούμες, εκτείνονται 

σε όλο  το ανατολικό και  νοτιοανατολικό μέτωπο και φτάνουν μέχρι  και δυτικά  της παραλίας  της 

Αγίας Ειρήνης με περισσότερο ανεπτυγμένες και εντυπωσιακές εκείνες του Τραόσταλου, της Κάτω 

Ζάκρου  και  του  Ξερόκαμπου.  Παρατηρούνται  σε  διάφορα  ύψη  ξεκινώντας  από  περίπου  8m  και 

φθάνοντας μέχρι και το ύψος των 450m στην Άμπελο και στον Τραόσταλο. Ο μεγάλος αριθμός των 

υψομέτρων, που παρατηρούνται, δημιουργεί μία χαρακτηριστική κλιμακωτή διάταξη η οποία είναι 

εμφανής από οποιαδήποτε οπτική γωνία. 

Όλες  οι  θαλάσσιες  αναβαθμίδες  αναπτύσσονται  σε  ασβεστόλιθους  της  Τρίπολης  και  είναι  πολύ 

καλά διατηρημένες, διατηρώντας τα χαρακτηριστικά τους που είναι: 

•  Μία  σχετικά  επίπεδη  ασβεστολιθική  επιφάνεια  που  κλίνει  ελαφρά  προς  τη  θάλασσα  και 

αποτελεί έναν παλαιό παράκτιο πάγκο που κάποτε βρισκόταν μόλις κάτω από την τότε στάθμη της 

θάλασσας, 

•  Ένα μέτωπο αισθητά μεγαλύτερης κλίσης έως και σχεδόν κάθετο, στα ανάντη της επίπεδης 

επιφάνειας, που αποτελεί έναν παλαιό παράκτιο κρημνό στον οποίον κάποτε προσέπιπτε το κύμα 

της τότε θαλάσσιας στάθμης δημιουργώντας γεωμορφές κυματικής διάβρωσης όπως σπηλαιώσεις 

αλλά και βιογενείς διαβρώσεις όπως οπές από λιθοφάγα, 

•  Το σημείο συνάντησης (τομή) του παλαιού παράκτιου πάγκου και του παλαιού παράκτιου 

κρημνού, το οποίο αποτελεί τη θέση της παλαιάς ακτογραμμής. 

Στις  περισσότερες  αναβαθμίδες  μεταλπικά  ιζήματα  του  πλειόκαινου  (μάργες)  και  του 

πλειστοκαίνου  (κροκαλοπαγή  και  βιοκλαστικά)  έχουν  αποτεθεί  ασύμφωνα  πάνω  στον  αλπικό 

ασβεστόλιθο, καθορίζοντας έτσι τις ηλικίες σχηματισμού τους. 

2.2.2.1.2.  Φαράγγια 

Μία επίσης εντυπωσιακή γεωμορφή που δημιουργείται από τη συνδυαστική δράση της τεκτονικής 

ανύψωσης και της διάβρωσης είναι τα φαράγγια. 

Τα  φαράγγια  είναι  ποτάμιες  κοιλάδες  με  υπεραναπτυγμένη  τη  διάσταση  του  βάθους  και 

υποαναπτυγμένη  τη  διάσταση  του  πλάτους.  Δημιουργούνται  στα  ασβεστολιθικά  πετρώματα από 

την  καρστική  διάβρωση  (διάλυση  του  ανθρακικού ασβεστίου)  που  υφίστανται  λόγω  κύλισης  του 

επιφανειακού  νερού,  η  οποία  συνήθως  ακολουθεί  παλαιότερες  τεκτονικές  ασυνέχειες  (πχ.  ένα 

ρήγμα).  Η  κίνηση  του  νερού διαβρώνει  τον πυθμένα  του ποταμού,  εντός  του οποίου  κυλάει,  και 

λόγω βαρύτητας  έχει  την  τάση  να διαβρώνει  προς  τα  κάτω έως ότου συναντήσει  το  επίπεδο  της 

θάλασσας.  Ωστόσο,  απαραίτητη  προϋπόθεση  για  το  σχηματισμό  ενός  φαραγγιού  είναι  η 

ταυτόχρονη  τεκτονική  ανύψωση  της  περιοχής,  ώστε  η  κατά  βάθος  διάβρωση,  που  προκαλείται 

λόγω ανύψωσης, να είναι κατά πολύ μεγαλύτερη από την κατά πλάτος διάβρωση. 

Στην  περιοχή  του  γεωπάρκου,  τα  περισσότερα φαράγγια παρατηρούνται  στα  τμήματα με  έντονη 

τεκτονική ανύψωση όπως οι ανατολικές και νότιες παρυφές της ενότητας ΓΜΕ‐01 και οι λοφοσειρές 

της ενότητας ΓΜΕ‐03. Τα πιο γνωστά και εντυπωσιακά είναι τα φαράγγια: 

 Φλέγα 

 Μαζά 

 Επάνω Ζάκρου 1 

 Επάνω Ζάκρου 2 

 Σκινιά 
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 Χοχλακιών 

 Κάτω Ζάκρου 

 Κατσουνάκι 

 Ξερόκαμπου 

 Αγίας Ειρήνης 

 Λιγότερο εντυπωσιακά φαράγγια, από την άποψη των γεωμετρικών διαστάσεων, αναπτύσσονται 

και στα ασβεστιτικά μεταλπικά πετρώματα κυρίως του μειόκαινου που περιλαμβάνουν ασβεστιτικά 

κροκαλοπαγή  και  ψαμμίτες.  Χαρακτηριστικό  παράδειγμα  φαραγγιού  σε  μειοκαινικά  πετρώματα 

αποτελεί το φαράγγι βορειοδυτικώς της Μονής Τοπλού. 

2.2.2.2. Επιφανειακές καρστικές γεωμορφές 

Στις καρστικές γεωμορφές εντάσσονται εκείνες που αναπτύσσονται στα ασβεστολιθικά πετρώματα 

λόγω  της  διάλυσης  που  υφίστανται  από  τη  διαβρωτική  επίδραση  του  νερού  που  κυλάει  επί  και 

εντός αυτών. Πρόκειται για γεωμορφές που κατά κύριο λόγο δημιουργήθηκαν σχεδόν αποκλειστικά 

από  τις  καρστικές  διαβρωσιγενείς  διεργασίες  με  ελάχιστη  έως  καθόλου  την  επίδραση  των 

τεκτονικών δυνάμεων. 

Οι  γεωμορφές αυτές περιλαμβάνουν καρστικά  έγκοιλα όλων  των διαστάσεων  (οροπέδια,  πόλγες, 

δολίνες, οπές) και τις επιφανειακές γλυφές. 

2.2.2.2.1.  Οροπέδια 

Τα οροπέδια είναι καρστικά έγκοιλα πολύ μεγάλων διαστάσεων (πόλγες) που δημιουργήθηκαν από 

την  καρστική  διάλυση  ασβεστολιθικών  πετρωμάτων  και  την  σταδιακή  διεύρυνση  κυρίως  κατά 

πλάτος.  Η  κατά  βάθος  διάβρωση  των  οροπεδίων  συνήθως  σταματάει  όταν  συναντήσει  ένα 

αδιαπέρατο υπόβαθρο το οποίο αποτελεί τοπικό επίπεδο βάσης. Εντός ενός οροπεδίου μπορεί να 

αναπτύσσονται  δευτερεύουσες  καρστικές  οπές,  οι  λεγόμενες  καταβόθρες,  οι  οποίες  οδηγούν  τα 

νερά που δέχεται το οροπέδιο σε μεγάλα βάθη εντός της Γης.   

Στην  περιοχή  του  πάρκου  εντοπίζεται  ένας  σημαντικός  αριθμός  οροπεδίων  τα  οποία 

αναπτύσσονται σε ασβεστολιθικά πετρώματα,  των αλπικών ενοτήτων Τρίπολης και Μαγκασά, και 

των  οποίων  το  δάπεδο  αποτελείται  από  τα  τεκτονικώς  υποκείμενα  αδιαπέρατα  πετρώματα  των 

Φυλλιτών – Χαλαζιτών και του Φλύσχη της Τρίπολης αντίστοιχα. 

Τα  πιο  χαρακτηριστικά  και  εντυπωσιακά  οροπέδια  του  πάρκου  επικεντρώνονται  στη 

γεωμορφολογική ενότητα ΓΜΕ‐1 και είναι τα: 

 Ζάκανθος 

 Ζήρος 

 Χανδράς 

 Μαυρός Κάμπος 

 Σίτανος 

 Λαμνώνι 

 2.2.2.2.2.  Δολίνες 

Καρστικά έγκοιλα μεγάλων διαστάσεων είναι και οι δολίνες οι οποίες είναι μικρότερου μεγέθους σε 

σχέση  με  τα  οροπέδια  (πόλγες),  αλλά  η  δημιουργία  τους  γίνεται  με  τον  ίδιο  τρόπο  που 

σχηματίζονται και τα οροπέδια. 
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Στην περιοχή του πάρκου εντοπίζεται ένας πολύ μεγάλος αριθμός δολίνων που επικεντρώνεται στη 

γεωμορφολογική ενότητα ΓΜΕ‐1. Μεταξύ των πιο μεγάλων και εντυπωσιακών είναι οι δολίνες: 

 Καλός Λάκκος 

 Απίδια 

 Σίτανος 

 Λαμνόνι 

 Αχλαδιάς 

 Πλατύβολο 

2.2.2.2.3.  Καρστικές οπές 

Οι  καρστικές  οπές  είναι  έγκοιλα  μικρών  διαστάσεων  που  παρατηρούνται  στις  εκτεθειμένες 

επιφάνειες των ασβεστολιθικών πετρωμάτων και που δημιουργούνται από τη διαβρωσιγενή δράση 

των  σταγόνων  του  νερού  της  βροχής  που  προσπίπτει  κάθετα  ή  σχεδόν  κάθετα  επάνω  τους. 

Χαρακτηριστικές  καρστικές  οπές  υπάρχουν  σε  όλα  τα  ασβεστολιθικά  πετρώματα  των  αλπικών 

ενοτήτων, αλλά παρατηρούνται και σε μειοκαινικά πετρώματα ασβεστιτικής σύστασης, όπως πχ οι 

ασβεστιτικοί ψαμμίτες εντός του φαραγγιού της Μονής Τοπλού. 

2.2.2.2.4.  Καρστικές γλυφές 

Οι  καρστικές  γλυφές  είναι  φυσικές  επιμήκεις  αυλακώσεις  που  σχηματίζονται  στις  εκτεθειμένες 

επιφάνειες  των  ασβεστολιθικών  πετρωμάτων  από  τη  διαβρωσιγενή  δράση  των  σταγόνων  του 

νερού  της  βροχής  που  κυλάει  επάνω  τους.  Οι  επιφάνειες  των  ασβεστόλιθων  στις  οποίες 

αναπτύσσονται οι καρστικές γλυφές έχουν μεγάλη κλίση ώστε να επιτρέπουν στο νερό να κυλάει 

πάνω τους λόγω βαρύτητας.  

Οι γεωμορφές αυτές είναι πολύ εντυπωσιακές, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις που είναι πυκνές. Εντός 

του  πάρκου  εντοπίζονται  σε  πάρα  πολλά  σημεία,  καθόσον  πρωταγωνιστικό  ρόλο  παίζουν 

ασβεστολιθικά  πετρώματα,  με  περισσότερο  εντυπωσιακές  εμφανίσεις  εντός  των  φαραγγιών 

Χοχλακιών και Κατσουνάκι, καθώς και στα εκτεθειμένα πρανή της παραλίας Κατσουνάκι. 

2.2.2.3. Υπόγειες καρστικές γεωμορφές 

Οι υπόγειες καρστικές γεωμορφές περιλαμβάνουν τα σπήλαια και τα καρστικά φρέατα, καθώς και 

τις καταβόθρες. 

2.2.2.3.1.  Σπήλαια και καρστικά φρέατα 

Στην περιοχή του πάρκου και  ιδιαίτερα στην γεωμορφολογική ενότητα ΓΜΕ‐1, ένας αξιοσημείωτα 

μεγάλος  αριθμός  σπηλαίων  παρατηρείται  σε  ολόκληρη  την  έκταση  των  ασβεστολιθικών 

πετρωμάτων. Τα σπήλαια της περιοχής έχουν το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό ότι παρουσιάζουν μικρό 

επιφανειακό άνοιγμα και έχουν πολύ μεγάλες κλίσεις και σε πολλές περιπτώσεις και πολύ μεγάλο 

μήκος  προχωρώντας  πολύ  βαθιά  στα  έγκατα  της  Γης.  Εξαιτίας  των  διαστάσεων  αυτών,  μόνο 

εξειδικευμένοι και  έμπειροι σπηλαιολόγοι μπορούν να μπουν και να εξερευνήσουν  το εσωτερικό 

τους, στα περισσότερα από αυτά. Σε μερικά από τα σπήλαια, κυρίως σε αυτά που αναπτύσσονται 

στις παρυφές δολίνων, είναι ορατά μερικά μόνο μέτρα από την είσοδό τους, όπως το σπήλαιο Όξω 

Λατσίδι, ο Χώνος και ο Άνω Περιστεράς, ενώ όλο το υπόλοιπο μήκος τους παραμένει μυστικό των 

σπηλαιολόγων.  Βεβαίως  λόγω  έντονης  καρστικοποίησης  των  ασβεστόλιθων  της  περιοχής 
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αναπτύσσονται και μικρότερου μήκους σπήλαια αλλά με εξίσου μεγάλες κλίσεις που ονομάζονται 

καρστικά φρέατα. 

Στην  περιοχή  του  Kαρυδίου  ένας  αξιοσημείωτα  μεγάλος  αριθμός  σπηλαίων  παρατηρείται  σε 

ολόκληρη  την  έκταση  των  ασβεστολιθικών  πετρωμάτων.  Τα  σπήλαια  της  περιοχής  έχουν  το 

ιδιαίτερο χαρακτηριστικό ότι παρουσιάζουν μικρό επιφανειακό άνοιγμα και έχουν μεγάλες κλίσεις 

και σε πολλές περιπτώσεις και πολύ μεγάλο μήκος προχωρώντας πολύ βαθιά στα έγκατα της Γης. 

Εξαιτίας  των  διαστάσεων  αυτών,  μόνο  εξειδικευμένοι  και  έμπειροι  σπηλαιολόγοι  μπορούν  να 

μπουν  και  να  εξερευνήσουν  το  εσωτερικό  τους,  στα  περισσότερα  από  αυτά.  Σε  μερικά  από  τα 

σπήλαια, κυρίως σε αυτά που αναπτύσσονται στις παρυφές οροπεδίων, η είσοδός τους είναι στην 

ουσία μια καταβόθρα ή ένα βάραθρο (κατακόρυφα σπήλαια) που χρειάζεται αναρρίχηση ή χρήση 

ειδικού εξοπλισμού για την πρόσβαση και έτσι είναι ορατά μερικά μόνο μέτρα από την είσοδό τους, 

όπως το σπήλαιο Όξω Λατσίδι, ο Χώνος και ο Άνω Περιστεράς,  ενώ όλο το υπόλοιπο μήκος τους 

παραμένει ακόμα ένα κρυμμένο μυστικό. 

 

Η οριζόντια ανάπτυξη των σπηλαίων του Καρυδίου (από ΣΠΟΚ) 

Στην  ευρύτερη  περιοχή  έχουν  καταγραφεί  μέχρι  σήμερα  πάνω  από  170  σπήλαια  που  αθροίζουν 

περισσότερα  από  10  χιλιόμετρα  χαρτογραφημένων  υπόγειων  αγωγών.  Το  ξεχωριστό  αυτό 

σπηλαιολογικό πάρκο συνιστά έναν πραγματικό παράδεισο για σπηλαιολόγους, βιοσπηλαιολόγους 

και άλλους μελετητές του υπόγειου κόσμου. Σπηλαιολογικές ομάδες από την Ελλάδα, τη Γαλλία και 

άλλες χώρες δραστηριοποιούνται εδώ από το 1997 και έχουν καταστήσει το Καρύδι κέντρο έρευνας 

και μελέτης σπηλαίων και άλλων καρστικών γεωμορφών.  

Η  σπηλαιολογική  εξερεύνηση  και  καταγραφή  στην  περιοχή  ξεκίνησε  το  1997  από  το  γάλλο 

σπηλαιολόγο Jean Luc Carron, της Γαλλικής σπηλαιολογικής ομάδας L.U.C. (Lille Universitaire Club). 

Μαζί  του  συμπράττουν  στις  ετήσιες  αποστολές  και  μέλη  του  Σπηλαιολογικού  Ομίλου  Κρήτης. 

Εξερευνητική  και  καταγραφική  δράση  στην  περιοχή  έχουν  και  άλλοι  σύλλογοι  όπως  το  Τμήμα 

Κρήτης  της  Ελληνικής  Σπηλαιολογικής  Εταιρίας,  κ.ά.  Πληροφορίες  όπως  και  υποδομές  για  τη 

σπηλαιολογική έρευνα της περιοχής βρίσκονται στο Κέντρο Ενημέρωσης στο Καρύδι. 
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Τα σπήλαια  και  τα  καρστικά φρέατα αυτά λειτουργούν σαν φυσικοί αγωγοί  του  νερού,  το οποίο 

οδηγείται σε μεγάλα βάθη εντός των ασβεστολιθικών πετρωμάτων και εκφορτίζεται στις πηγές που 

εμφανίζονται σε όλο το μήκος της επιμήκους κλιτύος πάνω από τη Ζάκρο (μεταξύ ΓΜΕ‐1 και ΓΜΕ‐2). 

Εκτός από τα προαναφερθέντα, στην περιοχή αναπτύσσονται και μικρότερου μήκους σπήλαια με 

αισθητά  μικρότερες  κλίσεις  σε  ασβεστολιθικές  κλιτείς  και  πρανή,  καθώς  και  στα  εσωτερικά 

τοιχώματα των φαραγγιών στις ενότητες ΓΜΕ‐1 και ΓΜΕ‐3. 

Μερικά από τα πιο γνωστά σπήλαια της περιοχής είναι: 

 Χώνος 

 Χώνος Σιτάνου 

 Άνω Περιστεράς 

 Κάτω Περιστεράς 

 Πλατύβολο 

 Κάτω Ζάκρου 

 Όξω Λατσίδι 

 Πελεκητά 

Πελεκητά 

Πήρε  το  όνομά  του  από  την  ευρύτερη  περιοχή  όπου  υπάρχει  αρχαίο  λατομείο.  Με  μήκος  310 

περίπου  μέτρα  βρίσκεται  ΒΑ  του  οικισμού  της  Κάτω  Ζάκρου  σε  υψόμετρο  100  μ.  Εκτός  από  τη 

μεγάλη  αισθητική  του  αξία,  χάρη  στον    πλουσιότατο  διάκοσμο  που  καλύπτει  σχεδόν  όλες  τις 

αίθουσες,  είναι  από  τα  σπουδαιότερα  αρχαιολογικά  σπήλαια  της  περιοχής,  καθώς  σ'  αυτό 

βρέθηκαν  ίχνη  κατοίκησης  από  τη  νεολιθική  εποχή.  Η  πρόσβαση  γίνεται  ακολουθώντας  το 

Ευρωπαϊκό ορειβατικό μονοπάτι  Ε4  που  ξεκινάει από  την Κάτω Ζάκρο  και ακολουθεί σχεδόν  την 

ακτογραμμή.  

Κάτω Περιστεράς  

Είναι ένα από τα πιο σημαντικά σπήλαια της πρώην Επαρχίας Σητείας. Βρίσκεται δυόμισι περίπου 

χιλιόμετρα  ανατολικά  από  τον  οικισμό  Καρύδι,  στη  θέση  Πλατύβολα  και  σε  υψόμετρο  540μ. 

Διαθέτει  πλούσιο  λιθοματικό  διάκοσμο  και  έχει  συνολικό  εξερευνημένο  μήκος  διαδρομών 170μ. 

Στον  Κάτω  Περιστερά  βρέθηκαν  ίχνη  νεολιθικής  κατοίκησης,  καθώς  και  ανθρώπινα  οστά 

σταλαγμιτοποιημένα στο κατώτερο σημείο του σπηλαίου.  

Πετσοφάς 

Σε  υψόμετρο  80μ.,  500  περίπου  μ.  ΝΔ  της  ιερής  θέσης  Ρουσόλακκος,  ανοίγεται  το  ευδιάκριτο 

στόμιο του σπηλαίου του Πετσοφά, που πήρε το όνομα του από τον ομώνυμο λόφο.  Πρόκειται για 

ένα  πολύ  μικρό  σπήλαιο  (περίπου  5Χ3μ.)  με  μεγάλη  αρχαιολογική  αξία,  καθώς  εδώ  βρέθηκαν 

σπασμένοι  αμφορείς  αλλά  και  μια  «τράπεζα  σπονδών»  με  επιγραφές  που  παραπέμπουν  στην 

υπόθεση που έγινε και στα σπήλαια Ανεμόσπηλια και Χωστό Νερό στο Γιούχτα, ότι οι τελετές που 

γίνονταν εδώ περιελάμβαναν και ανθρωποθυσίες (Paul Faure, 2004: 159). 

Γαλλικό Κεφάλι 

Ένα  από  τα  ομορφότερα  σπήλαια  της  περιοχής  της  Σιτάνου.  Το  προσεγγίζει  κανείς  μετά  από 

περπάτημα  μισής  περίπου  ώρας  μέσα  από  ένα  έντονο  καρστικό  τοπίο.  Το  σπήλαιο  έχει  μικρό 

άνοιγμα στο έδαφος και το ανάπτυγμά του δεν ξεπερνά τα 100μ. Είναι όμως έντονα κατηφορικό και 

απαιτεί ήπια αναρρίχηση και καταρρίχηση προκειμένου να περάσει  κάποιος από τη μία αίθουσα 
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στην άλλη. Ο επισκέπτης θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός για να αποφύγει οποιαδήποτε 

αλλοίωση του σπάνιου σπηλαιοδιάκοσμου που καλύπτει τα τοιχώματα απ’ άκρη σ’ άκρη. 

Όξω Λατσίδι 

Οριζόντιο σπήλαιο με καταβάσεις μεγάλων κλίσεων, αναβάσεις και αντιστηρίξεις που το καθιστούν 

ιδιαίτερα  ενδιαφέρον  για  τους  σπηλαιολόγους.  Πρόκειται  για  παλαιό  αγωγό  νερού  συνολικού 

μήκους  διαδρομών  1003μ.  και  συνολικού  βάθους  ‐200μ.  Διαθέτει    πλούσια  σπηλαιοθεματική 

ποικιλία. 

Άνω Περιστεράς 

Το  μεγαλύτερο  σε  μήκος  σπήλαιο  της  περιοχής.  Πρόκειται  για  υπόγειο  ποτάμι  στην  περιοχή  του 

Καρυδίου  συνολικού  μήκους  διαδρομών  πάνω  από  6,5  χλμ.  Το    σπήλαιο  διαθέτει  αλλεπάλληλα 

σιφόνια και αποτελεί ουσιαστικά το υπόγειο σύστημα αγωγών νερού που τροφοδοτεί τις πηγές της 

βόρειο‐ανατολικής πλευράς της Σητείας. Η εξερεύνησή του είναι σε εξέλιξη, έχει φτάσει μέχρι και 

σε βάθος ‐260μ. και προϋποθέτει σπηλαιοκατάδυση. 

Νταντουλάς 

Σπηλαιοβάραθρο  –  καταβόθρα  βάθους  260μ.  στην  περιοχή  του  Μαγκασά,  με  συνολικό  μήκος 

διαδρομών: 768μ. 

Ένα  από  τα  πιο  ωραία  σπήλαια  του  σπηλαιοπάρκου.  Διαθέτει  αίθουσες  στολισμένες  από 

εντυπωσιακό  σπηλαιοδιάκοσμο  (κουρτίνες,  κολώνες,  σταλακτίτες,  σταλαγμίτες  κ.λπ.),  επιβλητικά 

φαράγγια  και  σμιλεμένα  από  το  νερό  πετρώματα  με  ποικίλους  χρωματισμούς  λόγω  της 

στρωματογραφίας.  Αποτελεί  ίσως  το  πιο  χαρακτηριστικό  δείγμα  της  γεωλογικής  ιστορίας  της 

περιοχής. 

Χώνος στο Χώνο 

Καταβόθρα του οροπεδίου δίπλα στο χωριό Χώνος. Τη χοάνη δηλαδή από όπου παροχετεύονται τα 

νερά  των  βροχών  που συγκεντρώνονται  στο  οροπέδιο.  Είναι  ένα μακρύ  και  πανέμορφο σπήλαιο 

699μ. σε μήκος (συνολικού μήκους διαδρομών) και 115μ. σε βάθος. Πρόκειται για ένα από τα πιο 

ωραία σπήλαια – καταβόθρες του σπηλαιοπάρκου. 

Χώνος Σιτάνου 

Πρόκειται  για  την καταβόθρα  του οροπεδίου δίπλα στο  χωριό  Σίτανος.  Έχει συνολικό ανάπτυγμα 

(συνολικό  μήκος  διαδρομών)  399.  και  βάθος  94μ.  Είναι  εξαιρετικής  ομορφιάς  και 

σπηλαιοθεματικής ποικιλίας, ένα ζωντανό μνημείο γεωλογικής κληρονομιάς. Το πιο χαρακτηριστικό 

σπηλαιόθεμα  του  Χώνου  Σιτάνου  είναι  οι  εντυπωσιακές  σε  ομορφιά  και  μέγεθος  λιθοματικές 

λεκάνες που βρίσκονται στο βάθος του σπηλαίου. 

Πλατύβολο 

Είναι ένα από τα σπουδαιότερα και ομορφότερα σπήλαια του σπηλαιολογικού πάρκου Σητείας, με 

ιδιαίτερα  ενδιαφέρουσα  μορφολογία,  καθώς  διαθέτει  πλήθος  αιθουσών  και  πηγαδιών  που 

φιλοξενούν διάκοσμο μοναδικό στο είδος  του. Η μέχρι σήμερα εξερεύνησή  του έχει δείξει ότι  το 

συνολικό βάθος του ξεπερνά τα 100 μέτρα, και το συνολικό μήκος τους τα 500μ. Το πιο σημαντικό 

σπηλαιόθεμα  στο  Πλατύβολο  είναι  η  αίθουσα  με  τις  απολιθωμένες  ρίζες.  Πρόκειται  για  ριζικά 

συστήματα  μήκους  έως  και 2μ.  που  έχουν  καλυφθεί  πλήρως  από ασβεστιτικό  υλικό.  Το  γεγονός 
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αυτό  μας  επιτρέπει  να  υποθέτουμε  βάσιμα  ότι  πρόκειται  για  υπολείμματα  αρχαίων  φυτών  που 

πιθανότατα εξαφανίστηκαν πριν  εκατοντάδες χρόνια. 

2.2.2.3.2.  Καταβόθρες 

Μία  ιδιαίτερη μορφή καρστικού φρέατος  είναι οι  καταβόθρες που συναντώνται  στο δάπεδο  των 

οροπεδίων και των δολίνων σαν φυσικά βυθίσματα μικρής διαμέτρου, μεγάλου μήκους και σχεδόν 

κατακόρυφης κλίσης. Οι καταβόθρες αποτελούν φυσικούς αγωγούς του νερού και εκφορτίζουν τα 

οροπέδια και τις δολίνες οδηγώντας τα νερά στο εσωτερικό των ασβεστολιθικών μαζών. 

Χαρακτηριστικές είναι οι καταβόθρες στο οροπέδιο Μαύρος Κάμπος, αλλά και σε διάφορες άλλες 

θέσεις εντός του πάρκου. 

2.2.2.4. Στρωματογραφικές γεωμορφές 

2.2.2.4.1.  Παράκτιες αιολικές αποθέσεις (θίνες) 

Αξιοσημείωτες  γεωμορφές  που  παρατηρούνται  εντός  του  πάρκου  είναι  οι  παράκτιες  αιολικές 

αποθέσεις  που  είναι  γνωστές  και ως  θίνες. Με  τον  όρο αυτόν περιγράφονται  λοφώδεις  χαλαρές 

αποθέσεις  παράκτιας  άμμου  (αμμόλοφοι),  η  οποία  συσσωρεύεται  με  τη  δράση  του  ανέμου  στο 

χερσαίο τμήμα της παράκτιας ζώνης πάνω από τη στάθμη της πλημμυρίδας. 

Οι  αμμόλοφοι  αυτοί  ποικίλουν  σε  διαστάσεις  ανάλογα  με  την  ηλικία  σχηματισμού  τους  και  τον 

ρυθμό απόθεσης της άμμου, χαρακτηρίζονται δε από μία προσήνεμη πλευρά μικρής κλίσης, κατά 

την οποία «κυλάει η άμμος με τη βοήθεια του ανέμου» και μία υπήνεμη πλευρά μεγάλης κλίσης 

στην οποία συγκεντρώνεται η μεταφερόμενη άμμος με τη βοήθεια της βαρύτητας. Όσο πιο παλιά 

είναι η θίνα ή όσο πιο έντονη είναι η απόθεση της άμμου, τόσο μεγαλύτερο το ύψος της και τόσο 

πιο  ξεκάθαρες  οι  δύο  πλευρές  της.  Στην  περίπτωση  νεοσχηματιζόμενων  θινών  και/ή  ασθενών 

συνθηκών απόθεσης, οι θίνες είναι αισθητά χαμηλές και ονομάζονται εμβρυακές. 

Οι  θίνες  σχηματίζονται  σε  παράκτια  περιβάλλοντα  πλούσια  σε  αμμώδες  ίζημα  που  συνήθως 

εντοπίζονται σε εκβολές ποταμών καθώς και σε παραλίες όπου αποτίθεται άμμος από τα θαλάσσια 

ρεύματα και τα κύματα. Η βασικότερη παράμετρος για τη μεταφορά της άμμου και τη συγκέντρωσή 

της στο χερσαίο τμήμα της παράκτιας ζώνης είναι η παρουσία ισχυρών ανέμων με διεύθυνση από 

τη θάλασσα προς την ακτή. Η δράση των ισχυρών ανέμων ενισχύεται σε παραλίες μικρής κλίσης με 

μεγάλο  εύρος  παλίρροιας,  όπου  η  έκθεση  μεγάλων  ποσοτήτων  άμμου  κατά  τη  διάρκεια  της 

άμπωτης επιτρέπει τη μεταφορά της προς τη χέρσο. Τούτο ενισχύεται και από το ξηρό κλίμα, που 

επικρατεί στην Ελλάδα, το οποίο βοηθά στο «στέγνωμα» της προσωρινά εκτεθειμένης άμμου κατά 

τη διάρκεια της άμπωτης.  

Στην  περιοχή  του  πάρκου  παρατηρούνται  χαρακτηριστικές  εμβρυακές  θίνες,  στην  παραλία 

Κατσουνάκι  και  σε  μία  μεγάλη  ζώνη  πίσω  από  αυτήν,  καθώς  και  στην  παραλία  Ψιλή  Άμμος 

νοτιοανατολικά του Βάι. Χαρακτηριστική σε αυτές της θίνες είναι και η βλάστηση με το γνωστό και 

εντυπωσιακό «Κρινάκι της Άμμου». 

2.2.2.4.2.  Συνιζηματογενείς πτυχές 

Οι  συνιζηματογενείς  πτυχές  είναι  ατεκτονικές  δομές,  δηλαδή  δεν  έχουν  δημιουργηθεί 

δευτερογενώς λόγω παραμόρφωσης ενός πετρώματος από την άσκηση συμπιεστικών τάσεων, αλλά 

έχουν σχηματιστεί πρωτογενώς κατά την απόθεση των ιζημάτων. Συνήθως δημιουργούνται όταν η 

απόθεση  γίνεται  επί  ενός  κεκλιμένου  επιπέδου  οπότε  οι  πρώτοι  ιζηματογενείς  ορίζοντες 
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ολισθαίνουν επί αυτού με την επίδραση της βαρύτητας. Ένα άλλος τρόπος δημιουργίας τους είναι η 

ρευματογενής αναμόχλευση των  ιζημάτων από την κίνηση του νερού στον πυθμένα μίας λεκάνης 

απόθεσης. 

Εντός του πάρκου χαρακτηριστικές συνιζηματογενείς πτυχές παρατηρούνται εντός του φαραγγιού 

της  Κάτω  Ζάκρου  στα  κατώτατα  στρώματα  μειοκαινικού  βιοκλαστικού  ασβεστόλιθου,  που  έχει 

αποτεθεί ασύμφωνα πάνω σε ασβεστόλιθους της Τρίπολης. 

2.2.2.4.3.  Επιφάνειες στρωματογραφικής ασυμφωνίας 

Οι  επιφάνειες στρωματογραφικής ασυμφωνίας  είναι μία άλλη  εντυπωσιακή  γεωμορφή όπου μία 

ακολουθία  ιζηματογενών  σχηματισμών  έχει  αποτεθεί  ασύμφωνα  πάνω  σε  μία  παλαιότερη 

ακολουθία.  Η  επιφάνεια  επαφής  των  δύο ακολουθιών  ονομάζεται  επιφάνεια  στρωματογραφικής 

ασυμφωνίας  και  σηματοδοτεί  τη  διακοπή  της  ιζηματογένεσης  σε  κάποια  παλαιότερη  γεωλογική 

περίοδο. 

Στην περιοχή του πάρκου επιφάνειες ασυμφωνίας είναι χαρακτηριστικές μεταξύ: 

 μεταλπικών  πετρωμάτων  του  μειόκαινου,  πλειόκαινου  και  πλειστόκαινου  πάνω  στα 

πετρώματα των αλπικών ενοτήτων, 

 μεταλπικών  πετρωμάτων  του  μειόκαινου,  πλειόκαινου  και  πλειστόκαινου  πάνω  σε 

προηγούμενα μεταλπικά, 

 εσωτερικές  ασυμφωνίες  μεταξύ  πετρωμάτων  της  ίδιας  περιόδου  όπως  πχ  μειοκαινικά 

ιζήματα ασύμφωνα  πάνω σε  προηγούμενα  μειοκαινικά,  όπως  παρατηρούνται  στα  πρανή 

του δρόμου ανατολικά της Αγίας Φωτιάς. 

2.2.2.4.4.  Παλαιές ποτάμιες αποθέσεις 

Σε διάφορα σημεία εντός του πάρκου παρατηρούνται παλαιές κοίτες ποταμών οι οποίες κόβονται 

εγκάρσια από μεταγενέστερα πρανή και είναι πληρωμένες με υλικό παλαιάς ποτάμιας απόθεσης 

συνήθως αδρόκοκκα ερυθρά κροκαλοπαγή. 

Μία  χαρακτηριστική  θέση  παλαιο‐κοίτης,  όπως  ονομάζονται,  εμφανίζεται  Βόρεια  της  παραλίας 

Καρούμες  στα  πρανή  ενός    παράκτιου  κρημνού  που  δημιουργήθηκε  από  τη  διάβρωση  των 

κυμάτων. 

2.2.2.4.5.  Beach berms  

Με  τον  όρο  beach  berms  περιγράφονται  οι  ζωνώσεις  των  ιζημάτων  της  παράκτιας  ζώνης,  όπου 

παρατηρούνται  ζώνες  λεπτού  ιζήματος  (άμμου)  να  εναλλάσσονται  με  χονδρότερο  ίζημα  (πχ 

κροκάλες). Οι ζωνώσεις αυτές δημιουργούνται κατά τη διάρκεια του έτους όπου η υψηλότερη (πιο 

κοντά  στη  χέρσο)  δηλώνει  το  μέγιστο  κύμα  που  φτάνει  στην  ακτή,  κυρίως  τον  χειμώνα,  ενώ  η 

χαμηλότερη το ελάχιστο, κυρίως το καλοκαίρι. 

Πολύ χαρακτηριστικά και εμφανή beach berms παρατηρούνται στην παράκτια ζώνη της παραλίας 

Καρούμες. 

2.2.2.4.6.  Αλυκές 

Στις  παράκτιες  ζώνες  του  Ξερόκαμπου  και  της  Χιώνας  η  υπερπροσφορά  αμμώδους  ιζήματος 

δημιουργεί παράκτια φράγματα τα οποία λειτουργούν ως φυσικό εμπόδιο διαφυγής (επιστροφής) 
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του νερού των κυμάτων και της πλημμυρίδας που κατακλύζουν την ακτή σε μεγάλο μήκος προς τη 

χέρσο.  Με  τον  τόπο  αυτό  δημιουργούνται  κλειστές  και  ρηχές  συγκεντρώσεις  του  νερού  (μικρές 

λιμνοθάλασσες)  στο  χερσαίο  τμήμα  της παράκτιας  ζώνης.  Το καλοκαίρι,  όπου  το κύμα εξασθενεί 

και δεν τροφοδοτεί με νερό, οι συγκεντρώσεις αυτές εξατμίζονται δημιουργώντας φυσικές αλυκές. 

2.2.2.5. Διαβρωσιγενείς γεωμορφές 

Οι  διαβρωσιγενείς  περιλαμβάνουν  γεωμορφές  που  αναπτύσσονται  στα  πετρώματα  με  τη  δράση 

των παραγόντων της μηχανικής και χημικής διάβρωσης, όπως ο άνεμος και το νερό. 

2.2.2.5.1.  Αιολικές διαβρωσιγενείς γεωμορφές 

Από  τις  πιο  εντυπωσιακές  διαβρωσιγενείς  γεωμορφές  είναι  οι  αιολικές  που  αναπτύσσονται  στα 

μειοκαινικά πετρώματα λόγω μηχανικής διάβρωσής τους από τη δράση του ανέμου. Η διάβρωση 

της επιφάνειάς τους από την πρόσπτωση κόκκων άμμου και άλλων αιωρούμενων σωματιδίων από 

τον άνεμο, οι συνθήκες και οι διευθύνσεις των ρευμάτων του ανέμου και η ευκολοδιάβρωτη φύση 

των  μειοκαινικών  πετρωμάτων  (κροκαλοπαγή  και  ψαμμίτες)  δημιουργούν  σπηλαιώσεις, 

χαραδρώσεις και διαφορικές διαβρώσεις που είναι εξαιρετικά εντυπωσιακές. 

Στις περιπτώσεις των κροκαλοπαγών που υφίστανται διαφορική διάβρωση μεταξύ των αδρομερών 

(κροκάλες)  και  λεπτομερών  (συνδετική  ύλη)  μερών  τους,  σχηματίζονται  χαρακτηριστικές  μορφές 

αιολικής διάβρωσης που ονομάζονται «ταφόνι». 

Εντός  του  πάρκου  παρατηρούνται  ξεχωριστές  γεωμορφές  αιολικής  διάβρωσης  στα  μειοκαινικά 

πετρώματα εντός του φαραγγιού της Μονής Τοπλού, καθώς και ανατολικά αυτού στις πλαγιές του 

λόφου Μαύρο Μουρί. 

2.2.2.5.2.  Παράκτιες διαβρωσιγενείς γεωμορφές 

Σπηλαιώσεις παράκτιων κρημνών 

Σε πολλά σημεία της παράκτιας ζώνης του πάρκου και ειδικότερα στις περιοχές όπου επικρατούν οι 

παράκτιοι  κρημνοί,  όπως  πχ  στο  Αδιάβατο,  δημιουργούνται  σπηλαιώσεις  στα  ασβεστολιθικά 

πετρώματα οι οποίες δημιουργούνται από τη διαβρωσιγενή δράση των κυμάτων της θάλασσας. 

Οι σπηλαιώσεις των παράκτιων κρημνών παρατηρούνται τόσο στο σημερινό επίπεδο της θάλασσας 

και είναι ενεργές, δηλαδή ακόμη υφίστανται τη δράση των κυμάτων, όσο και σε μεγαλύτερα ύψη 

και κυρίως στους απολιθωμένους παράκτιους κρημνούς των θαλάσσιων αναβαθμίδων. 

Παράκτιοι πάγκοι 

Οι  παράκτιοι  πάγκοι  είναι  μία  άλλη  εντυπωσιακή  γεωμορφή  που  εμφανίζεται  στα  βραχώδη 

παράκτια  τμήματα  της περιοχής όπου λόγω χαμηλών κλίσεων η διαβρωτική δράση  των κυμάτων 

διαβρώνει  τα  ασβεστολιθικά  πετρώματα  και  δημιουργεί  μεγάλες  απογυμνωμένες  επιφάνειες.  Το 

βάθος των παράκτιων πάγκων δηλώνει το μέγιστο ύψος την πλημμυρίδας, τόσο σε ημερήσια όσο 

και σε ετήσια βάση.  

Οι  παράκτιοι  πάγκοι  που  βρίσκονται  στο  σημερινό  επίπεδο  της  θάλασσας,  όπως  χαρακτηριστικά 

φαίνονται στην παράκτια ζώνη μεταξύ παραλίας Κατσουνάκι και Παραλίας Καρούμες, είναι ενεργοί 

δηλαδή ακόμη υφίστανται  τη διαβρωτική δράση των κυμάτων. Οι ανυψωμένοι παράκτιοι πάγκοι 

λειτούργησαν κατά το παρελθόν και αποτελούν μία άλλη εντυπωσιακή γεωμορφή της περιοχής τις 

θαλάσσιες αναβαθμίδες. 
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Διαφορική διάβρωση παράκτιων κρημνών 

Η διαβρωτική δράση  των κυμάτων επηρεάζει όλες ανεξαιρέτως  τις παράκτιες  ζώνες  τείνοντας να 

αλλοιώσει τα πετρώματα που υπάρχουν εκεί. Ωστόσο, κάθε πέτρωμα ανάλογα με τη φύση του έχει 

διαφορετική αντίσταση στη διαβρωτική ικανότητα του κύματος. Μία εντυπωσιακή γεωμορφή που 

παρατηρείται  στην  παραλία  Κατσουνάκι  και  που  οφείλεται  στη  διαφορετική  αντίσταση  στη 

διάβρωση  είναι  η  αποκάλυψη  των  ασβεστόλιθων  της  Τρίπολης  πίσω  από  διαβρωμένους 

παράκτιους  κρημνούς  μειοκαινικών  και/ή  πλειστοκαινικών  πετρωμάτων,  τα  οποία  είναι 

περισσότερο ευκολοδιάβρωτα. 

2.2.2.5.3.  Άλλες διαβρωσιγενείς γεωμορφές 

Υπολειμματικές βραχώδεις μορφές (Boulders) 

Στις  κατώτερες  θαλάσσιες  αναβαθμίδες,  οι  οποίες  είναι  και  οι  νεώτερες,  παρατηρούνται 

υπολειμματικές βραχώδεις μορφές (Boulders) οι οποίες είναι διάσπαρτες σε όλη την επιφάνεια της 

αναβαθμίδας  και  αποτελούν  προϊόντα  αποκόλλησης  των  ανάντη  απολιθωμένων  παράκτιων 

κρημνών.  Οι  μορφές  αυτές  είναι  μεγάλοι  ογκόλιθοι,  αποτελούνται  από  αλπικό  ασβεστόλιθο 

(Τρίπολης)  και  δημιουργήθηκαν  από  τις  διαβρωτικές  διαδικασίες  του  κύματος  την  εποχή  που  η 

σημερινή  αναβαθμίδα  βρισκόταν  στο  επίπεδο  της  θάλασσας.  Η  απόσπαση  των  ογκόλιθων 

βοηθήθηκε και από άλλους παράγοντες όπως η τεκτονική καταπόνηση του αρχικού ασβεστόλιθου 

με  διαχωρισμό  της  βραχομάζας  του  λόγω  τεκτονικών  ασυνεχειών  και  οι  λοιποί  παράγοντες 

μηχανικής και χημικής αποσάθρωσης που αποδυναμώνουν το αρχικό πέτρωμα. 

Εντός του πάρκου οι πιο χαρακτηριστικές εμφανίσεις των μορφών αυτών εντοπίζονται βόρεια του 

κόλπου της Κάτω Ζάκρου, στο μονοπάτι που οδηγεί στην παραλία Καρούμες. 

Φυσικά γλυπτά 

Εντός  της  γεωμορφολογικής  ενότητας  ΓΜΕ‐1  παρατηρούνται  περίεργες  γεωμορφές  στα 

ασβεστολιθικά πετρώματα οι οποίες μοιάζουν με γλυπτά  (αγάλματα). Αυτές οι  γεωμορφές έχουν 

δημιουργηθεί  από  τη  φύση  και  από  τους  παράγοντες  μηχανικής  και  χημικής  αποσάθρωσης  και 

διάβρωσης σε συνδυασμό με την τεκτονική αποδυνάμωση των πετρωμάτων. 

Οι  πιο  εντυπωσιακές  γεωμορφές  φυσικών  γλυπτών  εμφανίζονται  στο  μονοπάτι  Επάνω  Ζάκρος  – 

Σκαλιά και πριν το οροπέδιο Μαύρος Κάμπος. 
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2.3 Γεωλογία – Πετρώματα 
 

Το  Φυσικό  Πάρκο  Σητείας  χαρακτηρίζεται  από  πλούσια  γεωποικιλότητα,  η  οποία  περιλαμβάνει 
εντυπωσιακά  πετρώματα,  ιδιαίτερους  σχηματισμούς  του  αναγλύφου  και  γεωμορφές, 
χαρακτηριστικές  τεκτονικές  και  μικροτεκτονικές  δομές,  σπήλαια  και  άλλες  καρστικές  μορφές, 
καθώς και πλούτο απολιθωμάτων. 

Η γεωλογία της περιοχής της Σητείας μπορεί να μην είναι τόσο πολύπλοκη όσο άλλες περιοχές της 
Κρήτης, έχει όμως ιδιαιτερότητες που την καθιστούν μοναδική.  

Όπως  και  το  υπόλοιπο  νησί,  έτσι  και  η  περιοχή  αυτή  δημιουργήθηκε  ως  ξηρά  πριν  από  23 
εκατομμύρια χρόνια και από τότε μέχρι τη σημερινή της μορφή πέρασε διάφορα στάδια εξέλιξης 
και αλλαγών. Η αιτία είναι η σύγκρουση των μεγάλων λιθοσφαιρικών πλακών της Αφρικής και της 
Ευρώπης και της βύθισης της πρώτης κάτω από τη δεύτερη. Εδώ και δεκάδες εκατομμύρια χρόνια η 
Αφρική πλησιάζει και συγκρούεται με τα περιθώρια της Ευρώπης και αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη 
δημιουργία  όλων  των  μεγάλων  οροσειρών  από  τα  Πυρηναία  έως  και  τα  όρη  του  Ζάκρου  στην 
Ανατολία. Η διαδικασία που δημιούργησε όλα αυτά τα βουνά μέχρι τα Ιμαλάια ονομάζεται αλπική 
ορογένεση και τα πετρώματα που σχηματίστηκαν την περίοδο αυτή, αλπικά. Ένα τμήμα αυτών των 
οροσειρών είναι και η Βαλκανική χερσόνησος, και η Κρήτη μαζί με όλο το νότιο Αιγαίο η πιο νέα της 
ξηρά. 

Στα  αρχικά  στάδια  της  δημιουργίας  της,  τη  γεωλογική  περίοδο  του Μέσω Μειοκαίνου  και  μέχρι 
περίπου πριν από 5 εκατομμύρια χρόνια, η Κρήτη ήταν είτε τμήμα μιας μεγάλης ξηράς που κάλυπτε 
το σημερινό Αιγαίο,  της Αιγηίδας, είτε ήταν ενωμένη με τη Μικρά Ασία και την Πελοπόννησο. Τα 
τελευταία  12  εκατομμύρια  χρόνια  η  περιοχή  τεμαχίζεται  από  ρήγματα,  πολλά  από  τα  οποία 
δημιούργησαν  κατά  καιρούς  βυθίσματα  στα  οποία  εισχώρησε  η  θάλασσα  και  απέθεσε  νέα 
πετρώματα, μετα‐αλπικά όπως χαρακτηρίζονται, με αργίλους, μάργες, άμμους και λευκοκίτρινους 
ασβεστόλιθους.  Σε  άλλες  περιπτώσεις  η  ξηρά ανυψώθηκε  σημαντικά αφήνοντας  εμφανή  τα  ίχνη 
των παλιών ακτογραμμών όπως στην ευρύτερη περιοχή της κάτω Ζάκρου. 

Τα  πετρώματα που  δεσπόζουν  στην  περιοχή  του Φυσικού Πάρκου  είναι  κυρίως αλπικής  ηλικίας, 
ασβεστόλιθοι, μάρμαρα και σχιστόλιθοι. Ομαδοποιούνται σε τρείς βασικές ενότητες: την κατώτερη 
που  ονομάζονται  «Πλακώδεις  Ασβεστόλιθοι»  και  εμφανίζονται  στο  Κάβο  Σίδερο  με  τη  μορφή 
πλακωδών  μαρμάρων,  την  ενδιάμεση  που  αποτελείται  από  τους  βυσσινί  φυλλίτες  και  τους 
σχιστόλιθους  και  ονομάζονται  «Φυλλίτες  –  χαλαζίτες»  και  την  ανώτερη  που  αποτελείται  από 
ασβεστόλιθους, δολομίτες και πετρώματα του φλύσχη (ψαμμίτες, αργίλους και κροκαλοπαγή) που 
ονομάζεται  ενότητα  της  «Τρίπολης».  Στην  ορεινή  ζώνη  και  πάνω  από  άλλα  πετρώματα 
εμφανίζονται  ως  υπολείμματα  της  διάβρωσης  τα  πετρώματα  της  ομάδας  «Μαγκασά»  που  είναι 
λευκόχρωμοι  κυρίως ασβεστόλιθοι.  Σε μικρότερη  έκταση  κυρίως στο  βόρειο  τμήμα  εμφανίζονται 
νεότερα, μεταλπικά, πετρώματα. 
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2.3.1. Τεκτονικές Ενότητες / Αλπικά καλύμματα 

2.3.1.1. Πλακώδεις Ασβεστόλιθοι (J?‐Εκ) 

Η ενότητα των «Πλακωδών Ασβεστόλιθων», γνωστή και ως «Plattenkalk» ή ως «Μάνης – Κρήτης» 
είναι  η  σχετικά  αυτόχθονη  της  Κρήτης  με  την  έννοια  ότι  βρίσκεται  τοποθετημένη  στη  βάση  του 
οικοδομήματος  των  αλλεπάλληλων  τεκτονικών  καλυμμάτων  που  δομούν  τη  μεγαλόνησο.  Μία 
ποικιλία  διαφορετικών  γεωλογικών  σχηματισμών  εντάσσονται  σε  αυτήν  την  ενότητα, 
συμπεριλαμβανομένων  μεταδολομιτών,  μαρμάρων,  μετακλαστιτών,  στρωματολιθικού  δολομίτη, 
πλακωδών μαρμάρων και μεταφλύσχη, όμως στην περιοχή της Σητείας αντιπροσωπεύεται από τους 
καθαυτούς πλακώδεις ασβεστόλιθους. Ειδικότερα, πρόκειται για πελαγικούς, λεπτοστρωματώδεις 
μεταμορφωμένους  ασβεστόλιθους  (μάρμαρα)  με  πυκνά  και  εντόνως  αισθητά  τα  επίπεδα 
στρώσεως.  Διαμέσου  των  επιπέδων  στρώσεως  συνήθως  παρεμβάλλονται  κερατόλιθοι,  όπως  πχ 
στον Ψηλορείτη,. Η περίοδος σχηματισμού των πετρωμάτων αυτών έχει υπολογιστεί από το μέσο 
Ιουρασικό (Δογγέριο: περίπου 175 εκατομμύρια χρόνια πριν από σήμερα) έως το ανώτερο Ηώκαινο 
(Πριαμπόνιο: περίπου 37 εκατομμύρια χρόνια πριν από σήμερα). 

Εντός του Φυσικού Πάρκου, οι πλακώδεις ασβεστόλιθοι εμφανίζονται στο βορειοδυτικό άκρο του 
και ειδικότερα στον δρόμο προς το Κάβο Σίδερο.   

2.3.1.2. Φυλλίτες – Χαλαζίτες (Phq) 

Η  ενότητα  των  Φυλλιτών  ‐  Χαλαζιτών  περιλαμβάνει  μεταμορφωμένα  πετρώματα 
κυανοσχιστολιθικού  τύπου  και  βρίσκεται  τεκτονικώς  επωθημένη  πάνω  στην  προηγούμενη.  Εκτός 
από  μεταμορφωμένα,  τα  πετρώματα  της  ενότητας  αυτής  είναι  και  εντόνως  τεκτονισμένα.  Τα 
πετρώματα έχουν ηλικία σχηματισμού από το ανώτερο πέρμιο έως το κάρνιο και έχει διαπιστωθεί 
ηλικία  μεταμόρφωσης  κυανοσχιστολιθικού  τύπου  με  γλαυκοφανή,  καρφόλιθο  και  χλωριτοειδή 
ηλικίας Ανω Ολιγοκαίνου/Κάτω Μειοκαίνου (~20 εκατ. χρόνια). 

Στην  περιοχή  του  γεωπάρκου  τα  πιο  χαρακτηριστικά  πετρώματα  είναι  φυλλίτες,  σχιστόλιθοι,  και 
χαλαζίτες   με εντυπωσιακές εμφανίσεις πάνω από το χωριό Καρύδι και στις παραλίες νοτίως του 
Βάι,  καθώς  και  στην  παραλία  Μαριδάτη.  Επίσης,  περιλαμβάνουν  μετακροκαλοπαγή  με  σαφή 
προσανατολισμό  των  κροκάλων  και  άλλα  μεταμορφωμένα  κλαστικά  ιζηματογενή  πετρώματα  με 
εντυπωσιακότερες τις εμφανίσεις στο ρέμα νοτίως του Βάι, καθώς και τα χαρακτηριστικά κόκκινα 
μάρμαρα στην περιοχή του Βάι και της Μονής Τοπλού. 

Από  τα πιο  χαρακτηριστικά  και  εντυπωσιακά πετρώματα  της  ενότητας  είναι  και  οι  ερυθροϊώδεις 
έως  βυσσινόχροι  (μωβ)  αργιλικοί  σχιστόλιθοι  και  φυλλίτες  με  ελάχιστη  έως  καθόλου 
μεταμόρφωση, αλλά με έντονη σχιστοποίηση (πυκνά επίπεδα σχιστότητας). Οι πιο χαρακτηριστικές 
εμφανίσεις  βρίσκονται  πάνω  και  γύρω  από  την  Επάνω  Ζάκρο,  εντός  του  φαραγγιού  της  Κάτω 
Ζάκρου και πέριξ του Καρυδίου με πολύ εντυπωσιακά και ασυνήθιστα μωβ πετρώματα. Μέσα σε 
ορισμένα φυλλιτικά πετρώματα έχουν βρεθεί απολιθώματα φτέρης ηλικίας Λιθανθρακοφόρου. 

Αν και  εκτός  των ορίων  του γεωπάρκου, αξίζει  να σημειωθεί ότι  εντός  της  ενότητας αυτής έχουν 
παρατηρηθεί  εξωτικά  τεμάχη  ισχυρώς  μεταμορφωμένων  πετρωμάτων  με  ηλικία  μεταμόρφωσης 
Ερκύνια.   

2.3.1.3. Τρίπολη (Ts?‐E, f) 

Τον πρώτο ρόλο στην περιοχή έχουν τα πετρώματα της ενότητας Τρίπολης, τα οποία διακρίνονται 
σε τρείς κύριες κατηγορίες: 

 την αργιλοσχιστολιθική σειρά 
•  τα ασβεστολιθικά πετρώματα και 
•  τον φλύσχη. 



 
30 

 

Χάρτης 2.3.1 Απλοποιημένος Γεωλογικός Χάρτης Φυσικού Πάρκου Σητείας 

Η αργιλοσχιστολιθκή σειρά (στρώματα Ραβδούχα) έχουν ηλικία Άνω Τριαδικό και αποτελείται από 
αργιλικούς  σχιστόλιθους  και  ιζήματα μαζί  με μαύρους δολομίτες,  η  οποία  όμως δεν  εμφανίζεται 
στην περιοχή της Σητείας. Οι ασβεστόλιθοι έχουν ηλικία σχηματισμού από το μέσο Τριαδικό έως το 
ανώτερο  Ηώκαινο,  έχουν  σχηματιστεί  σε  περιβάλλον  ρηχής  θάλασσας  (νηρητικοί)  και  περιέχουν 
πλήθος  χαρακτηριστικών  απολιθωμάτων.  Παρουσιάζουν  δε  πολύ  έντονα  φαινόμενα  καρστικής 
διάβρωσης φιλοξενώντας σχεδόν  το σύνολο  των καρστικών γεωμορφών όπως  τα σπήλαια και  τα 
φαράγγια,  ενώ  δημιουργούν  τους  υδροφόρους  ορίζοντες  της  περιοχής.  Η  επαφή  τους  με  την 
αργιλοσχιστολιθική σειρά  είναι στα περισσότερα σημεία  τεκτονική  (ρήγμα αποκόλλησης)  παρόλο 
που  εντάσσονται  στην  ίδια  ενότητα.  Στη  μετάβαση  από  την  κλαστική  στην  ανθρακική  σειρά 
παρατηρούνται  λεπτά  στρώματα  δολομιτών  που  παρεμβάλλονται  μεταξύ  σχιστολίθων  και 
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δημιουργούνται πτυχές με χαρακτηριστική την εμφάνιση στα πρανή του δρόμου από το Βάι προς τη 
Μονή Τοπλού. 

Χαρακτηριστικά  είναι  επίσης  τα  πετρώματα  του  φλύσχη  που  αποτελούνται  από  ψαμμίτες, 
κροκαλλοπαγή,  αργίλους  και  άμμους,  που  δημιουργήθηκε  στο  ανώτερο  Ηώκαινο  με 
χαρακτηριστικές εμφανίσεις στις περιοχές Κάτω Ζάκρος, Καρούμες, Μαυρός Κάμπος, Σκαλιά, Αγία 
Ειρήνη, Δρόμος Ξερόκαμπος – Κάτω Ζάκρος.   

2.3.1.4. Μαγκασά (J‐E) 

Η  ενότητα  της  Μαγκασά  αντιστοιχεί  στην  ενότητα  Πίνδου  της  υπόλοιπης  Κρήτης.  Περιλαμβάνει 
πελαγικούς ανοιχτόχρωμους ασβεστόλιθους  (μικρολατυποπαγείς και ωολιθικούς) οι οποίοι έχουν 
ηλικία σχηματισμού από το μέσο Ιουρασικό έως το ανώτερο Ηώκαινο. 

Στην  περιοχή  του  γεωπάρκου  εμφανίζονται  πέριξ  του  χωριού  Μαγκασά  (Βρυσίδι)  εξ  ου  και  το 
όνομά τους, ενώ έχουν έντονες εμφανίσεις στην παραλία της Αγίας Ειρήνης, στην περιοχή μεταξύ 
Ζήρου και Σϊτανου, καθώς και στο οροπέδιο Πλατύβολο όπου και το σπήλαιο Άνω Περιστεράς. Οι 
ασβεστόλιθοι  της  ενότητας  Μαγκασά  είναι  τεκτονικώς  επωθημένοι  πάνω  στην  ενότητα  της 
Τρίπολης,  στις  περισσότερες  θέσεις  επί  του  φλύσχη  της,  αλλά  και  απευθείας  πάνω  στους 
ασβεστόλιθούς της. 
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2.3.2  Μεταλπικά πετρώματα  

 
Τα  νεότερα  πετρώματα  της  περιοχής,  τα  μεταλπικά,  δημιουργήθηκαν  ενώ  ήδη  υπήρχε  ξηρά  στο 
χώρο της Κρήτης, είτε στις περιοχές αυτές που καλύφθηκαν προσωρινά από τη θάλασσα, είτε πάνω 
στην  ξηρά.  Στην  περιοχή  της  Σητείας  τα  πετρώματα  αυτά  είναι Μειοκαινικής,  Πλειοκαινικής  και 
Πλειστοκαινικής ηλικίας. 

2.3.2.1. Πετρώματα Μειόκαινου (Mm‐Ms) 

Σειρά Μ2 γνωστή και ως σχηματισμός Σκοπή/ ηλικία: κάτω – μέσο Τορτόνιο (περίπου 11,6 
– 10 εκ. χρόνια πριν από σήμερα). 

Περιλαμβάνει  καλά  στρωμένα  κλαστικά  ιζηματογενή  πετρώματα  ρηχής  θάλασσας  κυρίως 
απολιθωματοφόρους  ψαμμίτες  διασταυρούμενης  στρώσης,  λεπτομερή  κροκαλοπαγή  και  μερικά 
στρώματα λεπτόκοκκου υλικού. Οι διακριτοί κλάστες (κόκκοι) αποτελούνται ως επί το πλείστον από 
κροκάλες των ασβεστόλιθων της Τρίπολης. 

Στην  περιοχή  του  Φυσικού  Πάρκου,  οι  περισσότερο  χαρακτηριστικές  εμφανίσεις  βρίσκονται  στο 
βόρειο  τμήμα και  κυρίως  εντός  του φαράγγιου  της Μονής  Τοπλού και στην περιοχή περιμετρικά 
του λόφου Μαύρο Μουρί. 

  Σειρά Μ3 γνωστή και ως σχηματισμός Καστρί / ηλικία: μέσο – άνω Τορτόνιο (περίπου 10 – 
8,7 εκ. χρόνια πριν από σήμερα). 

Περιλαμβάνει  χερσογενή  καλά  στρωμένα  κοκκινωπά  χονδρομερή  κροκαλοπαγή  με  αμμώδη 
συνδετική  μάζα,  ψαμμίτες  και  παρεμβολές  από  λεπτομερέστερα  (ιλυώδη  ή  αργιλώδη)  κλαστικά 
ιζηματογενή  πετρώματα.  Η  ακολουθία  είναι  ετερογενής  και  οι  εναλλαγές  είναι  ακανόνιστες  με 
μεταβαλλόμενο  πάχος  από  θέση  σε  θέση.  Ειδικότερα,  σε  ό,τι  αφορά  στα  κροκαλοπαγή,  αυτά 
χαρακτηρίζονται από κόκκινο χρώμα και περιέχουν πολύχρωμες κροκάλες από τα πετρώματα της 
ενότητας  Φυλλιτών  –  Χαλαζιτών,  καθώς  επίσης  και  κροκάλες  από  τους  ασβεστόλιθους  και  τον 
φλύσχη της ενότητας Τρίπολης. 

Χαρακτηριστικές εμφανίσεις της σειράς αυτής παρατηρούνται στον λόφο Καστρί στην παραλία της 
Χιώνα, καθώς και στην παραλία Μπονταλάκι. 

  Σειρά Μ5  γνωστή  και  ως  σχηματισμός  Παλαιόκαστρο  /  ηλικία:  κάτω  –  μέσο  Μεσσήνιο 
(περίπου 7,246 – 6,608 εκ χρόνια πριν από σήμερα). 

Περιλαμβάνει  ανοιχτόχρωμους  λευκοκίτρινους  παχυστρωματώδεις  έως  άστρωτους 
απολιθωματοφόρους  υφαλώδεις  ασβεστόλιθους  με  μερικές  ενδιαστρώσεις  κλαστικών  και 
μαργαϊκών  στρωμάτων  κατά  μήκος  της  βάσης.  Κυριαρχούν  τα  κοράλλια  και  τα  εχινόδερμα 
clypeaster.  Τυπική  εμφάνιση  των  ασβεστόλιθων  αυτών  παρατηρείται  βορείως  της  παραλίας 
Καρούμες,  εντός  του  φαραγγιού  της  Κάτω  Ζάκρου  και  βορειοδυτικά  του  φαραγγιού  της  Μονής 
Τοπλού. 

       

  Σειρά  Μ6  /  ηλικία:  μέσο  –  άνω  Μεσσήνιο  (περίπου  6,608  –  5,97  εκ  χρόνια  πριν  από 
σήμερα). 

Περιλαμβάνει  χερσογενή  κροκαλοπαγή,  κροκαλοπαγείς  ψαμμίτες  και  αργιλικούς  ψαμμίτες,  με 
κλάστες που ποικίλουν από προνεογενή έως και προηγούμενα νεογενή πετρώματα.     

2.3.2.2. Πετρώματα Πλειόκαινου (Pl)     

  Ηλικία: κάτω – άνω Πλειόκαινο (περίπου 5,3 – 1,8 εκ. χρόνια πριν από σήμερα).  

Περιλαμβάνει καλά στρωμένες ομοιογενείς ανοιχτές λευκές έως πρασινωπές μάργες που περιέχουν 
θραύσματα από κελύφη απολιθωμένων οργανισμών. 
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Εντός  του  πάρκου  η  πιο  χαρακτηριστική  εμφάνιση  βρίσκεται  στην  παραλία  Άργιλος  στον 
Ξερόκαμπο, ενώ μικρότερες εμφανίσεις παρατηρούνται κατά μήκος του μονοπατιού Κατσουνάκι – 
Κάτω Ζάκρος. 

Αξίζει  να  σημειωθεί  ότι  η  μάργες  της  παραλίας  Άργιλος  παρουσιάζουν  κάποια  ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά που είναι η μεγάλη περιεκτικότητά τους σε αργιλικούς κόκκους και τα πολύ πυκνά 
συστήματα  διακλάσεων  που  διατέμνουν  τη  μάζα  τους  και  δημιουργούν  μικρά  τεμάχη  που 
αποσπώνται με το χέρι χωρίς μηχανικά μέσα. Οι ιδιότητες αυτές έχουν κάνει ξακουστή την παραλία 
καθόσον  οι  επισκέπτες  της  αποσπούν  τα  μαργαϊκά  τεμάχη  πλούσια  σε  άργιλο,  με  τα  οποία 
αλείφουν το σώμα τους. 

2.3.2.3. Πετρώματα Πλειστόκαινου (Pt)     

  Ηλικία: κάτω – άνω Πλειστόκαινο (περίπου 1,8 – 0,126 εκ. χρόνια πριν από σήμερα). 

Τα  πετρώματα  του  πλειστόκαινου  είναι  τα  πιο  πρόσφατα  και  περιλαμβάνουν  κατά  κύριο  λόγο 
ψαμμίτες  και  κροκαλοπαγή με ασβεστιτική  συνδετική  ύλη.  Πρόκειται  για  θαλάσσια  κλαστικά  και 
βιοκλαστικά  ιζηματογενή πετρώματα που περιέχουν κλάστες όλων των μεγεθών  (από άμμο μέχρι 
κροκάλες) καθώς και άφθονα τεμάχη απολιθωμένων οργανισμών, όπως εχινόδερμα, γαστερόποδα 
και δίθυρα. 

Συναντώνται  περισσότερο  στις  παραθαλάσσιες  περιοχές  του  πάρκου  και  ειδικότερα  στον 
Ξερόκαμπο,  στην  Άμπελο,  στην  Κάτω  Ζάκρο,  στις  παράκτιες  περιοχές  του  Τραόσταλου  και  στον 
κόλπο  Καρούμες.  Εκτός  από  τα  θαλάσσια  πλειστοκαινικά  ιζηματογενή  πετρώματα,  στην  περιοχή 
του  πάρκου  και  ειδικότερα  στην  παραλία  Κατσουνάκι,  στην  παραλία  της  Αγίας Φωτιάς  και  στον 
κόλπο  Τέντα,  παρατηρείται  μία  ιδιαίτερη  κατηγορία  αιολικών  πλειστοκαινικών  πετρωμάτων,  ο 
γνωστός  αιολικός  ψαμμίτης  ή  αιολιανίτης.  Πρόκειται  για  συνεκτικοποιημένη  (συγκολλημένη) 
αιολική άμμο παράκτιων θινών τεταρτογενούς ηλικίας με συγκολλητικό υλικό ανθρακικό ασβέστιο. 
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Χάρτης 2.3.2 Θέσεις απολιθωματοφόρων εμφανίσεων Φυσικού πάρκου 
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2.3.3. Απολιθώματα 

 
Τα  παλιότερα  απολιθώματα  της  περιοχής  έχουν  βρεθεί  μέσα  σε  φυλλίτες  στην  περιοχή  του 
Παλαικάστρου και αποτελούνται από φυτικά υπολείμματα της Λιθανθρακοφόρου περιόδου (~300 
εκατ. χρόνων).  

2.3.3.1. Απολιθώματα Κρητιδικού 

Από  τα  πιο  χαρακτηριστικά  απολιθώματα  της  εποχής  του  κρητιδικού  είναι  οι  ρουδιστές.  Στην 
περιοχή  του  πάρκου  εντοπίζονται  σε  αρκετές  θέσεις  εντός  των  κρητιδικών  ασβεστόλιθων  της 
ενότητας Τρίπολης, με χαρακτηριστικότερη εμφάνιση εντός του φαραγγιού πάνω από την πηγή της 
Επάνω Ζάκρου. 

2.3.3.2. Απολιθώματα Μειόκαινου 

Η  εποχή  του  Μειόκαινου  στην  περιοχή  του  πάρκου  εκπροσωπείται  από  ένα  από  τα  πιο 
εντυπωσιακά  και  σημαντικά  απολιθώματα,  το  δεινοθήριο  (Deinotherium  Giganteum),  ένα  είδος 
πρωτόγονου ελέφαντα. Σκελετικά τεμάχη του δεινοθήριου έχουν βρεθεί σε δύο τοποθεσίες εντός 
των  ορίων  του πάρκου,  που  βρίσκονται  κοντά  στους  οικισμούς Αγίας Φωτιάς  Σητείας  και  Επάνω 
Ζάκρος. Όπως και σε μια περιοχή κοντά στο Πάρκο στο χωρίο Μαρωνιά. Σήμερα, τα ευρήματα του 
δεινοθήριου  από  την  ανασκαφή  της  Κάτω  Ζάκρου  εκτίθενται  στο  Μουσείο  Φυσικής  Ιστορίας 
Κρήτης στο Ηράκλειο. 

Εκτός από  το  δεινοθήριο,  την  ίδια  περίοδο  του Μειοκαίνου  έζησαν  στην  περιοχή  ένας  πρόγονός 

των χοίρων και ένα μαστόδοντο, σύμφωνα με δυο ευρήματα απολιθωμένων δοντιών που βρέθηκαν 

το ένα κοντά την Αγία Φωτιά και στο φαράγγι της Κάτω Ζάκρου αντίστοιχα. 

Όσον αφορά στα θαλάσσια απολιθώματα της περιόδου, έχουν εντοπιστεί απολιθωμένα κελύφη και 
θραύσματα θαλάσσιων οργανισμών σε πάρα πολλές θέσεις εντός μειοκαινικών πετρωμάτων, όπως: 

•  Κοράλλια  με  χαρακτηριστικές  εμφανίσεις  εντός  υφαλογενών  ασβεστόλιθων  βορείως  της 
παραλίας Καρούμες, εντός του φαραγγιού της Κάτω Ζάκρου και βορειοδυτικά του φαραγγιού της 
Μονής Τοπλού, 

•  Αχινοί  (Clypeaster)  και  δίθυρα  (Chlamys)  εντός  μαργών  και  μαργαϊκών  ασβεστόλιθων  με 
χαρακτηριστικές εμφανίσεις βορείως της παραλίας Καρούμες, 

•  Διάφορα τρηματοφόρα. 

2.3.3.3. Απολιθώματα Πλειστόκαινου 

Η  εποχή  του  πλειστόκαινου  αντιπροσωπεύεται  στην  περιοχή  του  πάρκου  από  απολιθωμένα 
σκελετικά τεμάχη θηλαστικών που κάποτε έζησαν εκεί. Τα θηλαστικά αυτά περιλαμβάνουν κυρίως: 

•  Ελάφια (όπως Candiacervus cretensis), 
•  Ιπποπόταμους (Hippopotamus creutzburgi), 
•  Ελέφαντες (Elephas antiquus), 
•  Ποντίκια (Kritimys catreus, Kritimys, Clemmys) 

Τα τεμάχη οστών αυτών των ζώων κατά κύριο λόγο έχουν βρεθεί σε σπήλαια και καρστικές οπές, 
που  δημιουργήθηκαν  στους  ασβεστολιθικούς  όγκους  της  περιοχής,  και  ειδικότερα  στα  λεπτά 
ερυθρά  αργιλικά  ιζήματα  που  σκεπάζουν  τον  πυθμένα  τους.  Τέτοιες  θέσεις  έχουν  εντοπιστεί 
περιμετρικά  του  όρους  Τραόσταλος,  περιμετρικά  του  κόλπου  Καρούμπες,  στον  λόφο 
Φανγκρόμουρο και στον Ξερόκαμπο. 

Σε  κάποιες  περιοχές  κατ’  εξαίρεση  έχουν  εντοπιστεί  και  ανάλογα  απολιθώματα  σε  επιφανειακές 
εμφανίσεις  (πάγκους)  αυτών  των  ερυθρών  αργιλικών  ιζημάτων,  όπως  στην  Κάτω  Ζάκρο  και  στο 
Φανγκρόμουρο. 
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Εκτός  από  θηλαστικά,  το  πλειστόκαινο  στην  περιοχή  περιλαμβάνει  και  απολιθώματα  θαλάσσιων 
οργανισμών όπως πχ δίθυρα (Glycimeris) στην περιοχή του κόλπου Άμπελος στον Ξερόκαμπο, στην 
παραλία  Κατσουνάκι,  και  σε  όλο  το  παραλιακό  μέτωπο  από  τον  Ξερόκαμπο  έως  και  τον  κόλπο 
Καρούμες  εντός  των  πλειστοκαινικών  ιζημάτων  που  έχουν  αποτεθεί  επί  των  θαλάσσιων 
αναβαθμίδων. 
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2.4 Χλωρίδα – Πανίδα ‐Οικοσυστήματα 

Η  ανατολική  Κρήτη  και  ιδιαίτερα  η  περιοχή  της  Σητείας  είναι  μια  από  τις  πιο  σημαντικές  και 

μοναδικές περιβαλλοντικά περιοχές  της Κρήτης, Η γεωγραφική  της θέση στο ανατολικό άκρο του 

νησιού  που  επέτρεψε  την  ανταλλαγή  ειδών  από  τη  Μικρά  Ασία,  σε  συνδυασμό  με  το  έντονα 

ξηροθερμικό  κλίμα  που  επικρατεί  στην  περιοχή,  δημιούργησε  ένα  μωσαϊκό  οικοτύπων  και 

οικοσυστημάτων,  μερικά  από  τα  οποία  όπως  το  φοινικόδασος  του  Βάι,  είναι  μοναδικά  για  την 

ανατολική Μεσόγειο. 

Τα  βασικά  στοιχεία  του  βιοτικού  περιβάλλοντος  της  περιοχής  του  Φυσικού  Πάρκου  Σητείας 

παρουσιάζονται    στη  συνέχεια.  Τα  στοιχεία  αυτά  προέρχονται  από  διάφορες  πηγές,  όπως  οι 

περιγραφές των δύο περιοχών NATURA 2000 που περιλαμβάνονται στα όρια της περιοχής,  το έργο 

Life – Φύση: Μέτρα Διατήρησης για το Φοινικόδασος του Βάι (Β4‐3200/98/443), η ΜΠΕ του έργου 

«Κάβο  Σίδερο»  που  εκπονήθηκε  το  2005,  οι  Βάσεις  Δεδομένων  του  ΜΦΙΚ  καθώς  και  άλλες 

βιβλιογραφικές  πηγές  (Το  Κόκκινο  Βιβλίο  των  Σπονδυλόζωων  της  Ελλάδας  [2009],  Turland  κα. 

[1993], Flora of Cretan area) και επικαιροποιήθηκαν από τους επιστήμονες του ΜΦΙΚ.  

2.4.1 Οικοσυστήματα ‐ οικότοποι 
 

Τα  οικοσυστήματα  που  επικρατούν  στην  περιοχή  είναι  κυρίως  οι  θαμνότοποι,  η  χαμηλή  δηλαδή 

βλάστηση που αποτελείται κυρίως από φρύγανα, αρωματικά φυτά και τα αντίστοιχα ασπόνδυλα, 

ερπετά και θηλαστικά που ζουν σε αυτές τις περιοχές. Μεγάλα δασικά οικοσυστήματα ή συστάδες 

δένδρων  δεν  εμφανίζονται  στην  περιοχή,  εκτός  από  το Φοινικόδασος  του  Βάι  όπου  κυριαρχεί  ο 

φοίνικας  του  Θεόφραστου  (Phoenix  theophrasti),  και  τις  μικρές  συγκεντρώσεις  πρίνων  (Quercus 

coccifera),  πλατάνων  (Platanus  orientalis)  και  χαρουπιών  (Ceratonia  siliqua),  συνήθως  μέσα  σε 

φαράγγια και ρεματιές. 

Οι  σημαντικότεροι  λοιπόν  οικότοποι  που  παρατηρούνται  στην  περιοχή  και  αναφέρονται  στις 

περιοχές  του  δικτύου NATURA 2000  είναι  οι  συγκεντρώσεις  αρκεύθων  (Juniperus prhoenicea) σε 

παραθαλάσσιες  αμμοθίνες,  όπως  στην  περιοχή  Χρυσή  Άμμος  στο  Βάι  και  στην  παραλία 

Κατσουνάκι στον Ξερόκαμπο, η θαμνώδης βλάστηση και τα φρύγανα που κυριαρχούν σε όλη την 

περιοχή  του πάρκου,  τα  μεσογειακά  οικοσυστήματα στεππικής φυσιογνωμίας  με αγροστώδη  της 

ορεινής  ζώνης,  οι  βραχώδεις  οικότοποι  στις  απότομες  πλαγιές  και  τα  φαράγγια,  οι  ποταμοί  της 

Μεσογείου με περιοδική ροή, οι συστάδες φοίνικα του Θεόφραστου, τα υγροτοπικά συστήματα και 

οι Μεσογειακές μικρές λίμνες που περιοδικά κατακλύζονται με νερά και τέλος η Γεωργική γη και οι 

καλλιέργειες, κυρίως με αμπελώνες και ελαιώνες. 

Οι πιο σημαντικοί οικότοποι της περιοχής, κυρίως λόγω του ξηροθερμικού χαρακτήρα του κλίματος, 

είναι  οι  μικροί  σε  έκταση  υγρότοποι  και  τα  εποχικά  τέλματα  τα  οποία  συναντούνται  σε  πολλές 

περιοχές.  Οι  υγρότοποι  αυτοί  αποτελούν  συνήθως  δέλτα  και  όχθες  ποταμών,  μικρές  λίμνες, 

εφήμερα  αλίπεδα  και  αλμυρές  λίμνες,  χείμαρροι,  τέλματα  και  λιμνοθάλασσες.  Από  τους  πιο 

σημαντικούς  υγροτόπους  της  περιοχής  είναι  τα  εποχικά  αλμυρά  τέλματα  της  Χιόνας  στο 

Παλαίκαστρο  και  η  Αλατσολίμνη  στον  Ξηρόκαμπο,  τα  υφάλμυρα  συστήματα  υγροτόπων  στον 

Κουρεμένο και στην παραλία Καρούμες,  το σύστημα υγροτόπων στο Βάι,    η  εκβολή  του ρέματος 

στην  Κάτω  Ζάκρο,  οι  μόνιμες  μικρές  λίμνες  (τέλματα)  της Μαριδάτης  με  υφάλμυρο  νερό  και  της 

Ζήρου  με  γλυκό  νερό,  καθώς  και  οι  μικρές,  τεχνητές  υδατοσυλλογές  στην  ορεινή  ζώνη.  Οι 

περισσότεροι  από  αυτούς  τους  υγρότοπους  είναι  σημαντικές  νησίδες  βιοποικιλότητας  και  πολύ 
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κρίσιμες για τα μεταναστευτικά είδη και για αυτό προστατεύονται από διεθνείς συμβάσεις και την 

εθνική νομοθεσία.  

Δυο  σημαντικά  ρέματα  εντοπίζονται  στην  περιοχή  με  υψηλές  παροχές  νερού  στη  μεγαλύτερη 

διάρκεια  του  έτους.  Είναι  αυτά  των  Χοκλακιών  και  της  Ζάκρου  που  πηγάζουν  από  τις  πηγές  του 

Φλέγα  και  της  Ζάκρου  αντίστοιχα  και  σχηματίζουν  ρυάκια  τα  οποία  καταλήγουν  στις  παραλίες 

Καρούμες  και  Κάτω  Ζάκρου,  τροφοδοτώντας  τους  αντίστοιχους  υγρότοπους.  Μικρότερες  πηγές 

υπάρχουν και σε άλλες περιοχές όπως στα Σκαλιά που δημιουργούν ένα μικρό εποχικό τέλμα, στη 

Βόιλα του Χανδρά και αλλού. 

Εξίσου  σημαντικοί  όμως  οικότοποι  είναι  οι  παράκτιες  περιοχές  και  τα  βραχονήσια  τα  οποία 

φιλοξενούν πλήθος θαλάσσιων πτηνών, μεταναστευτικών και παράκτιων ειδών. Για τα περισσότερα 

μεταναστευτικά πουλιά που  ξεχειμωνιάζουν στην  τροπική Αφρική και  τη Μαδαγασκάρη, η Κρήτη 

είναι  ένα  πέρασμα.  Στο  πέταγμά  τους  προς  και  από  την  Αφρική,  τα  πουλιά  διασχίζουν  δύο 

αφιλόξενες  ζώνες,  το  Λιβυκό  πέλαγος  και  την  έρημο  της  Σαχάρας,  διανύοντας  μέσα  σε  50  ώρες 

1.800‐2.500 χιλιόμετρα. Συνολικά 136 είδη είναι τυπικά διαβατικά για το νησί. Ορισμένα έρχονται 

την άνοιξη, καθώς επιστρέφουν από την τροπική Αφρική, στις χώρες του Βορρά, όπου φωλιάζουν 

και αναπαράγονται. Τα σμήνη αυτά, που διασχίζουν τη Μεσόγειο στο ταξίδι τους από και προς την 

Αφρική, σταματούν λοιπόν στην Κρήτη για να ξεκουραστούν. Από τα πιο σημαντικά μεταναστευτικά 

πτηνά της περιοχής είναι ο Μαυροπετρίτης (Falco eleonorae), αφού σχεδόν το 85% του παγκόσμιου 

πληθυσμού του αναπαράγεται στο Αιγαίο και την Κρήτη. 
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2.4.2 Χλωρίδα 

Το σύνολο της προτεινόμενης περιοχής ανήκει στην Μεσογειακή Ζώνη Βλάστησης με κυρίαρχες την 

φρυγανική και την μακία βλάστηση. Πιο συγκεκριμένα  η περιοχή κατατάσσεται στην Ευμεσογειακή 

Ζώνη  –  Quercetalia  ilicis  (παραλιακή,  λοφώδης  και  υποορεινή  περιοχή),  στην  υποζώνη    Οleo  ‐ 

Ceratonion  της  Ανατολικής  Μεσογείου  και  ειδικότερα  στον  αυξητικό  χώρο  του  Oleo  ‐  

Ceratonietum, ο οποίος εκτείνεται στη χαμηλότερη υψομετρικά περιοχή της Κρήτης και των νησιών 

του νότιου Αιγαίου. 

Οι  εναλλαγές  στην  βλάστηση  είναι  μικρές  με  κάποιες    λίγες  εξαιρέσεις  σε  περιοχές  όπως  στο 

Φοινικόδασος  του  Βάι  και  γύρω  από  αυτό  και  σε  κάποια  φαράγγια  με  έντονη  παρουσία  νερού, 

τουλάχιστον  κατά  τους  χειμερινούς  μήνες  (φαράγγι  Ζάκρου,  Ξηρόκαμπου,  Φλέγας).  Σημαντική, 

όσον αφορά την διαμόρφωση του ανάγλυφου της χλωρίδας, είναι και η ύπαρξη μεγάλων εκτάσεων 

καλλιεργούμενων ελαιόδεντρων. 

Στην  προτεινόμενη  περιοχή,  όπου  κυρίαρχα  είδη  είναι  τα  Genista  acanthoclada,  Cistus  creticus, 

Erica manipuliflora, Pistachia  lentiscus, κ.ά, μπορεί κανείς να συναντήσει χαρακτηριστικά φυτά της 

Μεσογειακής  Ζώνης  Βλάστησης. Ταυτόχρονα  θα  έχει  την  δυνατότητα  να  έρθει  σε  επαφή με  ένα 

μεγάλο  αριθμό  ενδημικών  και  στενοενδημικών  ειδών  (Cyclamen  creticum,  Carlina  diae,  Ebenus 

cretica,  κ.ά.).  Ορισμένα  από  τα  προαναφερόμενα  είδη  των  φυτών  είναι  εξαιρετικά  σπάνια  και 

προστατεύονται  από  την  ελληνική  νομοθεσία  και  από  διεθνείς  συμβάσεις.  Συγκεκριμένα  στην 

προτεινόμενη  περιοχή  μπορεί  κανείς  να  συναντήσει  πάνω  από 60  ενδημικά  είδη,  πολλά  από  τα 

οποία  τελούν  υπό  καθεστώς  προστασίας,  ενώ  πέντε  εξ  αυτών  περιλαμβάνονται  στο  «Βιβλίο 

Ερυθρών  Δεδομένων  των  Σπάνιων  και  Απειλουμένων Φυτών  της  Ελλάδας»  (Phoenix  theophrasti, 

Bellevalia sitiaca, Silene holzmanii, κ.ά.). 

Όσον αφορά στο Φοίνικα  του Θεόφραστου  (Phoenix  Τheophrasti,) η παρουσία  του  στην περιοχή 

είναι  αξιοσημείωτη,  αφού  το  φοινικόδασος  της  περιοχής  είναι  το  μοναδικό  σε  ολόκληρη  την 

Ευρώπη. Παθήσεις των φυτών αλλά και η πίεση που δέχεται από ανθρωπογενείς δραστηριότητες 

καθιστούν το είδος «εύτρωτο» και κάνουν την ανάγκη διαχείρισης και προστασίας επιβεβλημένη. 
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2.4.3 Πανίδα 

Ο  βαθμός  απομόνωσης,  η  γεωλογική  ιστορία,  το  ορεινό  ανάγλυφο  και  το  μέγεθος  του  νησιού, 

έχουν συμβάλλει στη διαμόρφωση μιας ιδιαίτερης πανίδας στην Κρήτη. Το νησί φιλοξενεί αρκετές 

χιλιάδες  είδη  ζώων,  με  πολύ  ψηλά  ποσοστά  ενδημισμού  στις  διάφορες  ζωικές  ομάδες.  Τα 

περισσότερα απ' αυτά είναι ασπόνδυλα  (έντομα, αράχνες, ισόποδα, μυριάποδα, σαλιγκάρια, κλπ.). 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα τα 130 διαφορετικά είδη χερσαίων σαλιγκαριών, τα μισά από τα οποία 

ζουν μόνο στην Κρήτη, ενώ αντίστοιχα ψηλούς ενδημισμούς παρουσιάζουν και πολλές οικογένειες 

σκαθαριών, αραχνών, κλπ. 

Η περιοχή  της Σητείας λόγω της  ιδιαίτερης γεωγραφικής  της θέσης φιλοξενεί  ένα μεγάλο αριθμό 

από τα χαρακτηριστικά ζώα του νησιού και ιδιαίτερα τα μεταναστευτικά πουλιά. Είκοσι από τα είδη 

των  πτηνών  που  έχουν  παρατηρηθεί  στην  περιοχή  (αποδημητικά,  επιδημητικά)  βρίσκονται  στο 

Κόκκινο Βιβλίο των απειλούμενων Σπονδυλόζωων της Ελλάδας.  

Πτηνά  τα  οποία  μπορεί  να  παρατηρήσει  ο  επισκέπτης  στις  παράκτιες  περιοχές  είναι  ο 

λευκοτσικνιάς  (Egretta  garzetta),  ο  αρτέμης  (Colonectris  diomedea),  ο    θαλασσοκόρακας 

(Phalacrocorax  aristotelis),  ο  υδροβάτης  (Hydrobates  pelaficus),  ο  καλαμόκιρκος  (Circus 

aeruginosus),     ο     αιγαιόγλαρος  (Larus audiouinii) και ο κοκκινοκέφαλος  (Lanius sanator sanator). 

Από  τα αρπακτικά  και πτωματοφάγα πτηνά,  τα πιο  χαρακτηριστικά  είναι ο μαυροπετρίτης  (Falco 

eleonorae), ο  χρυσαετός  ή βιτσίλα  (Aquila  chrysaetos),  ο  πετρίτης    (Falco peregrinus),  η  γερακίνα 

(Buteo  buteo),  το  κιρκινέζι  (Falco  naumanni),  το  όρνιο  (Gyps  fulvus)  και  ο  γυπαετός  (Gypaetus 

barbatus).  Ο    γυπαετός  περιστασιακά  εμφανίζεται  στην  περιοχή  και  είναι  από  τα  σημαντικότερα 

είδη  του  νησιού  αφού  ο  κρητικός  πληθυσμός  είναι  ο  μοναδικός  αναπαραγόμενος  σε  όλα  τα 

Βαλκάνια.  

Όσον αφορά στα θηλαστικά έχουν καταγραφεί 14 είδη στην περιοχή του Πάρκου, τα τέσσερα από 

οποία  είναι  κητώδη,  όπως  τα  αυστηρά  προστατευόμενα  ρινοδέλφινο  (Tursiops  truncatus)  και 

μεσογειακή    φώκια  (Monachus monachus),  το  Ζωνοδέλφινο    (Stenella  coruleoalba)  και  το  κοινό 

δελφίνι  (Delphinus delphis). Από τα χερσαία θηλαστικά τα πιο χαρακτηριστικά είναι ο λαγός (Lepus 

europaeus), η νυφίτσα (Mustela nivalis), το κουνάβι (Martes foina bumites), ο ασβός (Meles meles), 

και  ο  ακανθοποντικός  (Acomys  minous),  ενώ  μέσα  στα  σπήλαια  συναντούνται  οι  νυκτερίδες 

Pipistrellus savii που είναι αυστηρά προστατευόμενο είδος.  

Πολλά  από  τα  οκτώ  είδη  ερπετών  και  δύο  από  τα  τρία  είδη  αμφίβιων  της  περιοχής 

περιλαμβάνονται  στην  οδηγία  92/43  ΕΟΚ  και  στην    Διεθνή  Σύμβαση  της  Βέρνης.  Στην  περιοχή 

συναντούνται  και  τα  τρία  είδη  αμφιβίων  της  Κρήτης,  ο  πράσινος  φρύνος  (Bufo  viridis),  ο 

δεντροβάτραχος  (Hyla  arborea  cretensis),  ενδημικό  είδος  στη  Κρήτη  και  το  μοναδικό  είδος 

δεντροβάτραχου στην Ευρώπη και ο κοινός λιμνοβάτραχος  (Rama ridibunda). 

Από τα πιο σημαντικά ερπετά της περιοχής είναι η ποταμοχελώνα (Mauremis caspica), το μοναδικό 

είδος νεροχελώνας στη Κρήτη που παρατηρείται  σε ρυάκια στο φοινικόδασος του Βάι, στο φαράγγι 

στη  μονή  Τοπλού  και  κυρίως  στην  Κάτω  Ζάκρο.  Επίσης,  η  θαλάσσια  χελώνα  Caretta  caretta 

αναπαράγεται  στις  αμμώδεις  παραλίες  στου  φοινικόδασους  του  Βάι,  στον  Κουρεμένο  και  στον 

Ξερόκαμπο. Πολύ σημαντικά είδη για την περιοχή είναι οι σαύρες Podarcis cretensis που είναι το 

μοναδικό  ενδημικό  είδος  σαύρας  του  νησιού  και  το  λιακόνι    (Chalcides  ocellatus),  το  οποίο 

κατανέμεται στην Ιταλία, την Ελλάδα και τη Βόρεια Αφρική και λανθασμένα στην Κρήτη  θεωρείται 

δηλητηριώδες.  
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Από τα φίδια της περιοχής κανένα δεν είναι επικίνδυνο για τον άνθρωπο. Η δενδρογαλιά (Coluber 

gemonensis)  και  το  σπιτόφιδο  (Elaphe  situla),  το  ομορφότερο  φίδι  της  Ελλάδας,  είναι  εντελώς 

ακίνδυνα για τον άνθρωπο, ενώ το αγιόφιδο (Telescopus fallax) είναι το μοναδικό φίδι του νησιού 

με  δηλητήριο  που  όμως  είναι  πολύ  ασθενές  και  εκκρίνεται  από  τα  πίσω  δόντια  του  στόματος, 

γεγονός που το καθιστά ουσιαστικά ακίνδυνο. 
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2.4.4 Ενδημισμός 

Μεγάλος είναι ο αριθμός των ενδημικών ειδών της χλωρίδας και της πανίδας που συναντάμε στην 

περιοχή. Όπως έχουμε ήδη αναφέρει, δεκάδες ενδημικά είδη της Ελλάδας και της Κρήτης βρίσκουν 

καταφύγιο  στην  περιοχή.  Η  σχετικά  μικρή  ανθρωπογενής  πίεση,  η  γεωγραφική  θέση,    η 

ιδιαιτερότητα και η μορφολογία του εδάφους και οι σπάνιες συνθήκες υγρασίας και θερμοκρασίας 

έχουν  δώσει  την  δυνατότητα  στην  προτεινόμενη  περιοχή  να  φιλοξενεί  μεγάλο  αριθμό  σπάνιων 

ειδών τόσο σε εθνικό, όσο και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.  

Ενδημικά είδη χλωρίδας που μπορεί κανείς να συναντήσει στην περιοχή: Campanula creutzburgii, 

Carlina  sitiensis, Cirsium  creticum  , Crepis  cretica, Cyclamen  creticum, Galium graecum,  Limonium 

sitiacum, Nepeta melissifolia, Petromarula pinnata, Symphytum  creticum, Tulipa cretica  και πολλά 

άλλα. 

Ενδημικά  είδη  πανίδας:  Cyrtodactylus  kotschyi  adelphiensis,  Crocidura  zimmermanni,  Erinaceus 

concolor  nesiotes,  Lepus  europaeus,  Apodemus  sylvaticus, Meles meles  arcalus,  Lacerta  trilineata 

κ.ά.. 
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2.4.5 Προστατευόμενες περιοχές 

 

Το φυσικό περιβάλλον του Φυσικού Πάρκου παρουσιάζει λοιπόν ιδιαίτερο οικολογικό  ενδιαφέρον 

και αξία, με τα όρη Ζάκρου και την περιοχή Κάβο Σίδερο να είναι ενταγμένα το δίκτυο Natura 2000.  

Η  περιοχή  Όρη  Ζάκρου,  με  κωδικό  GR4320016,  αποτελεί  Ζώνη  Ειδικής  Προστασίας  για  την 

ορνιθοπανίδα  και  επίσης  είναι  χαρακτηρισμένη  ως  Τοπίο  Ιδιαίτερου  Φυσικού  κάλους.    Επίσης 

περιλαμβάνεται  στο    Κατάλογο  των  Σημαντικών  Περιοχών  για  τα  Πουλιά  της  Ελλάδας,  που  έχει 

συντάξει  η  Ελληνική  Ορθολογική  Εταιρεία  με  κωδικό  GR  195.  Η  παραπάνω  περιοχή  κρίνεται 

σημαντική ιδιαίτερα για τον Γυπαετό (Gypaetus barbatus), το Όρνιο (Gyps fulvus) και τον Χρυσαετό 

(Aquila chrysaetos).  Η πηγή της Ζάκρου, το Φαράγγι των νεκρών, το σπήλαιο των Πελεκητών και η 

σπάνια χλωρίδα και πανίδα της περιοχής και τα πολλά μονοπάτια, αποτελούν πόλο έλξης πολλών 

φυσιολατρών και περιπατητών. Η περιοχή Natura 2000 αναπτύσσεται  νότια του χωριού Ζάκρος και 

εκτίνεται  μέχρι  την  περιοχή  του  Ξερόκαμπου,  συμπεριλαμβάνοντας  όλο  τον  ορεινό  όγκο  της 

περιοχής.  Η  βλάστηση  αποτελείται  κυρίως  από  φρύγανα  (με  κυρίαρχη  την  αστοιβίδα, 

Sarcopoterium  spinosum),  ενώ  η  μακκία  βλάστηση  είναι  πολύ  σπάνια,  κυρίως  σε  κοιλάδες  και 

ρεματιές. Παρόλο που η περιοχή γενικά δέχεται λίγες βροχοπτώσεις υπάρχουν αξιόλογες πηγές και 

ρυάκια  που  με  την  σειρά  τους  δημιουργούν  ιδιαίτερα  οικοσυστήματα  που  είναι  λιγοστά  στην 

ανατολική Κρήτη.   Ρεματιές με πλατάνια (Platanus orientalis), πικροδάφνες (Nerium oleander), και 

λυγαριές (Vitex agnuscastus), συνθέτουν τους οικότοπους αυτούς.  

Το βορειοανατολικό άκρο του Φυσικού Πάρκου,  το ακρωτήριο Κάβο Σίδερο,  είναι ενταγμένο στο 

δίκτυο NATURA 2000   με την ονομασία «Βορειοανατολικό άκρο Κρήτης:   Διονησάδες, Ελάσα και 

χερσόνησος Σίδερο» , με την κωδική ονομασία  GR 4320006. Η περιοχή χαρακτηρίζεται  λοιπόν ως 

«Τόπος Κοινοτικής Σημασίας»  και «Ζώνη Ειδικής Προστασίας»  για την ορνιθοπανίδα.     Η περιοχή 

παρουσιάζει  πολλούς  φυσικούς  και  ημι‐φυσικούς  τύπους  οικοτόπων  στους  οποίους 

περιλαμβάνεται ο μεγαλύτερος αριθμός χερσαίων της χαμηλότερης υψομετρικής ζώνης της Κρήτης, 

καθώς  και  σημαντικός αριθμός παραθαλάσσιων υγροτόπων.    Έχει  μια    πολύ    πλούσια    χλωρίδα, 

στην οποία περιλαμβάνονται περίπου 550 φυτά, από τα οποία τα 16 είναι ενδημικά της Κρήτης, τα 

14 είναι της Κρήτης και του νησιωτικού συγκροτήματος Κάσου‐Καρπάθου, τα 21 ενδημικά Κρήτης 

και  Αιγαίου,  2  στενοενδημικά,  2  σχεδόν  στενο‐ενδημικά  και  2  είδη  συμπεριλαμβάνονται  στην 

οδηγία  92/43  ΕΟΚ.  Η  ορνιθοπανίδα  περιλαμβάνει  περίπου  170  είδη  εκ  των  οποίων  4  είναι 

χαρακτηρισμένα ως παγκοσμίως απειλούμενα και 60 είδη με Δυσμενές  Καθεστώς Διατήρησης στην 

Ευρώπη. Στα νησιά  Διονησάδες και στις απόκρημνες ακτές του ακρωτηρίου και του νησιού Ελάσα 

φιλοξενείται  μια  από  της  μεγαλύτερες  αποικίες  του  Μαυροπετρίτη  (Falco  eleonoraea).  Έχουν 

καταγραφεί  επίσης 14  είδη θηλαστικών,  τα  τρία από αυτά  είναι  κητώδη,  οκτώ  είδη  ερπετών  και 

δύο  είδη αμφίβιων.  Πολλά από αυτά  περιλαμβάνονται  στην  οδηγία 92/43  ΕΟΚ  και  στην    Διεθνή 

Σύμβαση  της  Βέρνης.  Το  τοπίο  παρά  τις  πιέσεις  που  δέχεται  κυρίως  από  την  γεωργία  και  την 

κτηνοτροφία και τελευταία από τον τουρισμό, έχει διατηρήσει  σε αξιόλογο βαθμό την φυσικότητα 

του. 

Εκτός  όμως  από  τις  περιοχές  NATURA  2000  αρκετές  ακόμα  περιοχές  του  Πάρκου  έχουν 

αναγνωριστεί σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο για την αξία του φυσικού τους περιβάλλοντος. Ως Τοπία 

Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους έχουν χαρακτηριστεί το φοινικόδασος του Βάι, η Ζάκρος ως ιδιαίτερο 

φυσικό και ιστορικό τοπίο,  ο οικισμός  Βόϊλα ως παραδοσιακός οικισμός, αρχαιολογικός χώρος και 



 
44 

καταφύγιο άγριας ζωής, και ο Πετσοφάς ως αρχαιολογικός χώρος, ενταγμένος  στο δίκτυο NATURA 

2000.    

 

Χάρτης 2.4.1. Προστατευόμενες φυσικές περιοχές Φυσικού πάρκου Σητείας 
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2.5 Ανθρωπογενές περιβάλλον 

2.5.1 Δημογραφικά στοιχεία 

Όπως  αναφέρθηκε  η  περιοχή  του  Φυσικού  Πάρκου  καλύπτει  τον  πρώην  Καποδιστριακό  Δήμο 

Ιτάνου και τμήματα των Δήμων Σητείας και Λεύκης, που σήμερα αποτελούν τμήματα του ενιαίου 

Δήμου Σητείας. Στα γεωγραφικά όρια της περιοχής βρίσκονται 44 οικισμοί με βάση την απογραφή 

του 2001, αρκετοί από τους οποίους κατοικούνται περιστασιακά ή μόνο κατά τους θερινούς μήνες.  

Συνολικά  ο  πληθυσμός  της  προτεινόμενης  περιοχής  βάση  της  απογραφής  του  2001  είναι  4413 

κάτοικοι.  Με  βάση  την  έκταση  της  περιοχής  (345  Km2)  η  πληθυσμιακή  πυκνότητα  είναι  12,8 

κάτοικοι/Km2  Στον  παρακάτω  πίνακα  βλέπουμε  αναλυτικά  τον  πληθυσμό  κάθε  δ.δ.  και  την 

μεταβολή τους από το 1981. 

  

Έτος Απογραφής   Μεταβολές  (%) 

1981  1991  2001  1991‐2001 

1981‐

2001 

Δημοτική Ενότητα Σητείας     

Δ.Δ. Κατσιδωνίου  217  172  169  ‐1,7% 

‐

22,1% 

Δ.Δ. Πραισού  153  107  85  ‐20,6% 

‐

44,4% 

Δ.Δ. Ρούσσας Εκκλησίας  183 175 188 7,4%  2,7% 

Δ.Δ. Σταυρωμένου  307  300  216  ‐28,0% 

‐

29,6% 

Δημοτική Ενότητα Ιτανου     

Δ.Δ. Παλαικάστρου 1.105 1.347 1.414 5,0%  28,0% 

Δ.Δ. Ζάκρου  966 914 955 4,5%  ‐1,1% 

Δ.Δ. Καρυδίου (Σητείας)  194  187  122  ‐34,8% 

‐

37,1% 

Δ.Δ. Μητάτου  63  55  23  ‐58,2% 

‐

63,5% 

Δημοτική Ενότητα Λεύκης     

Δ.Δ. Ζίρου  824  779  660  ‐15,3% 

‐

19,9% 

Δ.Δ. Χανδρά  455  397  311  ‐21,7% 

‐

31,6% 

     

Σύνολο  4467 4433 4143 ‐6,8%  ‐7,3% 

Παρατηρούμε ότι ο πληθυσμός στο σύνολο του βαίνει μειούμενος τα τελευταία 20 χρόνια  (1981‐

2001),  εάν  εξαιρέσουμε  το  δημοτικό  διαμέρισμα  του Παλαικάστρου  και  της  Ρούσσας  Εκκλησιάς, 

που  είναι  τα  μοναδικά  δ.δ.  με  αυξητικές  τάσεις.  Ο  μεγαλύτερος  οικισμός  της  περιοχής  είναι  το 

Παλαίκαστρο  που  λόγω  της  τουριστικής  ανάπτυξης  συγκέντρωνε  1084  μόνιμους  κατοίκους, 

ακολουθεί η Επάνω  Ζάκρος  με 769 και η Ζήρος με 567. Πολλοί ορεινοί οικισμοί όπως το Μητάτο, 

το Καρύδι και ο Μαγκασάς (Βρυσίδι) εμφάνισαν μια αξιοσημείωτη μείωση πληθυσμού από το 1981 

μέχρι σήμερα με αποτέλεσμα, στις επόμενες απογραφές να εμφανίζονται με ελάχιστους ή καθόλου 

κατοίκους. Οι οικισμοί αυτοί τα τελευταία χρόνια εμφανίζουν μια επανάκαμψη που αφορά κυρίως 
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σε  θερινές  ή  άλλες  περιστασιακές  κατοικίες.  Υπάρχουν  βέβαια  και  οικισμοί  που  εδώ  και  πολλά 

χρόνια έχουν εγκαταλειφτεί όπως η Ξηρολίμνη και τα Σκαλιά. 

Παρακάτω βλέπουμε τον πίνακα ηλικιακής διάρθρωσης του πληθυσμού: 

  Σύνολο  0‐14  %  15‐44  %  45‐64  % 

65 & άνω 

% 

Δημοτική Ενότητα Ιτάνου 

(προτεινόμενη περιοχή)  2514  346  13,76%  948  37,7%  618  24,6%  602  23,9% 

Δ.Δ. Παλαικάστρου  1.414  231  16,34%  568  40,17%  336  23,76%  279  19,73% 

Δ.Δ. Ζάκρου  955  107  11,20%  352  36,86%  244  25,55%  252  26,39% 

Δ.Δ. Καρυδίου (Σητείας)  122  7  5,74%  24  19,67%  35  28,69%  56  45,90% 

Δ.Δ. Μητάτου  23  1  4,35%  4  17,39%  3  13,04%  15  65,22% 

Δημοτική Ενότητα Λεύκης  

(προτεινόμενη περιοχή)  971  105  10,8%  322  33,1%  230  23,7%  314  32,3% 

Δ.Δ. Ζίρου  660  66  10,00%  237  35,91%  151  22,88%  206  31,21% 

Δ.Δ. Χανδρά  311  39  12,54%  85  27,33%  79  25,40%  108  34,73% 

Δημοτική Ενότητα Σητείας 

(προτεινόμενη περιοχή)  658  61  9,3%  172  26,1%  167  25,3%  258  39,2% 

Δ.Δ. Κατσιδωνίου  169  15  8,88%  45  26,63%  36  21,30%  73  43,20% 

Δ.Δ. Πραισού  85  4  4,71%  17  20,00%  32  37,65%  32  37,65% 

Δ.Δ. Ρούσσας Εκκλησίας  188  24  12,77%  56  29,79%  46  24,47%  62  32,98% 

Δ.Δ. Σταυρωμένου  216  18  8,33%  54  25,00%  53  24,54%  91  42,13% 

Σύνολο Προτεινόμενης Περιοχής  4143  512  12,35%  1442  34,8%  1015  24,49%  1174  28,33% 

Συνολικά στις  ηλικίες από 0  έως 14  το ποσοστό  του πληθυσμού  είναι 12,35%,  στις  ηλικίες 15‐44 

είναι  34,8%,  στις  ηλικίες  45‐64  το  ποσοστό  είναι  24,49%  και  από  65  και  άνω  το  ποσοστό  είναι 

28,33%.  

Με  βάση  τα  γενικά  πληθυσμιακά  στοιχεία  της  απογραφής  του  2011  για  την  περιοχή,  αφού  τα 

αναλυτικά δεν έχουν ακόμα δημοσιοποιηθεί, συνολικά, ο σημερινός Δήμος Σητείας εμφανίζει μια 

πληθυσμιακή  μείωση  περίπου  1100  κατοίκων  σε  σχέση  με  την  απογραφή  του  2001,  με  19051 

κατοίκους σήμερα έναντι 20151 το 2001. 

Στο  σύνολό  τους  οι  οικισμοί  του  Φυσικού  Πάρκου  είναι  πανέμορφοι.  Χαρακτηρίζονται  από  την 

άφθονη  χρήση  της πέτρας με  την  τοπική αρχιτεκτονική  να δεσπόζει στους οικισμούς  της ορεινής 

ζώνης,  άλλα  και  σε  πολλούς  ακόμα  χαμηλότερου  υψομέτρου.  Ιδιαίτερα  εντυπωσιακοί  από 

αρχιτεκτονικής  άποψης    είναι  ο  Χώνος,  οι  Αδραβάστοι,  το  Βρυσίδι,  ο Μαγκασάς,  τα  Κελάρια,  η 

Επάνω  Ζάκρος  και  πολλοί  άλλοι.  Ως  ιδιαίτερα  παραδοσιακοί  οικισμοί  μπορούν  να 

χαρακτηριστικούν οι Αδραβάστοι, οι Χοχλακιές, τα Σκαλιά, ο Μαγκασάς, και το Μητάτο. 
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2.5.2 Οικιστικό και χωροταξικό περιβάλλον 

 
Στα  όρια  του  Φυσικού  Πάρκου  βρίσκονται  όπως  αναφέρθηκε  44  οικισμοί  οι  οποίοι  παλιότερα 
κατανέμονταν σε  τρείς  Καποδιστριακούς Δήμους,  αυτούς  της  Ιτάνου που  είχε  και  τη μεγαλύτερη 
έκταση, της Σητείας και της Λεύκης. Με βάση την Καποδιστριακή διοικητική υποδιαίρεση ξεκίνησαν 
προσπάθειες για το χωροταξικό  σχεδιασμό της περιοχής οι οποίες για μεν το πρώην Δήμο Ιτάνου 
έφτασαν στην πλήρη έγκριση του ΣΧΟΟΑΠ και στην έκδοση του σχετικού Π.Δ. με την υπογραφή του 
Γεν.  Γραμματέα  της  Περιφέρειας  Κρήτης  (ΦΕΚ  498/2‐10‐2009),  ενώ  για  τους  άλλους  δεν 
ολοκληρώθηκαν  και  σήμερα  γίνονται  προσπάθειες  να  ενταχθούν  στα  σχέδια  του  Καλλικρατικού 
δήμου Σητείας. 

 

Όσον  αφορά  στον  πρώην  Δήμο  Ιτάνου  και  σύμφωνα  με  τη  μελέτη  «Περιφερειακό  Πλαίσιο 

Χωροταξικού  Σχεδιασμού  και  Αειφόρου  Ανάπτυξης»  Περιφέρειας  Κρήτης  η  περιοχή  έχει  ως 

οικιστικό κέντρο το Παλαίκαστρο. Τα οικιστικά κέντρα της περιοχής κατατάσσονται σε επίπεδα (από 

1 έως 5) ως εξής: 

 4ου επιπέδου ενισχυμένου: Ζήρος, Παλαίκαστρο, Κουτσουράς 

 5ου επιπέδου ενισχυμένου: Τουρλωτή, Χανδράς 

 Τα οικιστικά κέντρα 5ου επιπέδου είναι οι λοιπές έδρες Ο.Τ.Α. το 1991. 

Το  κεντρικό  τμήμα  του  Δήμου  (Δ.Δ.  Παλαικάστρου)  περιλαμβάνει  το  Παλαίκαστρο  και  τους 

οικισμούς που το περιβάλλουν (Αγκαθιάς Κουρεμένος, Βίγλα και Χιόνα). Το Παλαίκαστρο αποτελεί 

το  διοικητικό,  εμπορικό  και  τουριστικό  κέντρο  του  Δήμου  Ιτάνου  και  παρουσιάζει  αύξηση 

πληθυσμού.  Στην  παραλία  του  βρίσκονται  σημαντικοί  αρχαιολογικοί  χώροι  (Ρουσόλακκος, 

Κουρεμένος).  Ο  οικισμός  του  Παλαίκαστρου  προβλέπεται  να  αναπτυχθεί  σημαντικά.  Εκπονείται 

πολεοδομική μελέτη στην εντός των εγκεκριμένων ορίων περιοχή. Επίσης εκπονείται πολεοδομική 

μελέτη  εντός  των  ορίων  του  οικισμού  Αγκαθιά,  με  μικρή  επέκταση  των  ορίων  του.  Στη  Βίγλα 

προτείνεται να γίνει μελέτη πολεοδόμησης, σε περιοχή εκτός των αρχαιολογικών ζωνών. 

Στο  νότιο  τμήμα  του  Δήμου  (Δ.Δ.  Ζάκρου)  ο  σημαντικότερος  οικισμός  είναι  η  Ζάκρος.  Οι  λοιποί 

οικισμοί,  έχουν  έντονο  και  αξιόλογο  παραδοσιακό  χαρακτήρα.  Στην  Κάτω  Ζάκρο  βρίσκεται 

σημαντικό μινωικό ανάκτορο, που αποτελεί τον κύριο πόλο έλξης του τουρισμού, το φαράγγι των 

νεκρών (με αρχαιολογικό –γεωλογικό ενδιαφέρον) και η απόληξη του Ευρωπαϊκού μονοπατιού Ε4. 

Το δυτικό τμήμα του Δήμου  (Δ.Δ. Καρυδίου και Μητάτου)  ερημώνεται με γρήγορους ρυθμούς. Ο 

μεγαλύτερος  οικισμός  της  περιοχής,  που  είναι  και  το  κέντρο  της,  είναι  το  Καρύδι.  Η  κύρια  

δραστηριότητα σήμερα είναι η κτηνοτροφία. 

Με  βάση  το  παραπάνω  σχέδιο  οι  βασικές  αρχές  οργάνωσης  χρήσεων  Γης  και  προστασίας 

περιβάλλοντος είναι οι ακόλουθες: 

 η προστασία του περιβάλλοντος και η βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων. 

 η  ισόρροπη,  ολοκληρωμένη  και  αλληλοστηριζόμενη  ανάπτυξη  αστικού,  περιαστικού 

και αγροτικού χώρου. 

 η  λειτουργικότητα  της  χωρικής συσχέτισης παραγωγικών  ζωνών  και  ζωνών  κατοικίας 

με βάση και τις ανάγκες καθημερινής μετακίνησης εργασίας – κατοικίας. 

 η διατήρηση και ανάδειξη της πολιτιστικής, αρχιτεκτονικής και ιστορικής κληρονομιάς 

 η βελτίωση της ποιότητας ζωής στις πόλεις και στην ύπαιθρο. 
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Ειδικότερα οι προβλεπόμενες χωροταξικές διατάξεις για τον πρώην δήμο Ιτάνου που αναφέρονται 

στο σχετικό ΣΧΟΟΑΠ παρουσιάζονται στο Παράρτημα 1. 
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2.5.3 Ιστορικά – πολιτισμικά στοιχεία 

2.5.3.1 Προϊστορία‐ Αρχαία ιστορία 

Η  επαρχία  Σητείας  βρίθει  αρχαιολογικών  θέσεων,  τόπων  μνήμης  και  ιστορίας.  Το  παρελθόν  της 

Ανατολικής Κρήτης μελετάται  εντατικά ήδη από  τα  τέλη  του 19ου και  τις αρχές  του 20ου αιώνα, 

όταν  περιηγητές  και  μελετητές  κατέφθαναν  για  να  καταγράψουν  την  ιστορία  της,  ενώ  τότε 

ξεκίνησαν και οι πρώτες ανασκαφές.  

Η  Νεολιθική  παρουσία  στο  ανατολικό  άκρο  της  Κρήτης  επιβεβαιώνεται  από  ποικίλα  ευρήματα, 

σκεύη και εργαλεία, όπως αυτά της σημαντικής νεολιθικής οικίας στο Μαγκασά και σπηλαίων όπως 

το Μικρό Κατωφύγι και τα Πελεκητά.  

Κατά  την  Εποχή  του  Χαλκού  το  ανατολικό  άκρο  του  νησιού,  λόγω  της  γεωγραφικής  του  θέσης, 

αποτέλεσε  την  πύλη  της  Κρήτης  προς  τα  λιμάνια  της  ανατολικής  Μεσογείου.  Η  οργάνωση  του 

εμπορίου, οι συναλλαγές και η συγκέντρωση αγαθών οδήγησαν στη δημιουργία μεγάλων αστικών 

κέντρων, όπως το Παλαίκαστρο. Ακόμα ο Πετράς και η Ζάκρος υπήρξαν πόλεις‐λιμάνια με κεντρικά 

κτήρια  δημόσιου  χαρακτήρα  και  δραστηριότητες  τόσο  διοικητικές,  όσο  και  θρησκευτικές,  στο 

πρότυπο των υπόλοιπων μινωικών «ανακτόρων».  

Η  κατοίκηση  στην  ενδοχώρα  των  αστικών  και  «ανακτορικών»  κέντρων  κατά  την  2η  χιλιετία  π.Χ. 

ήταν διάσπαρτη και είχε τη μορφή μικροσυνοικισμών ή μεμονωμένων οικήσεων, που φανερώνουν 

πολλά  για  την  αγροτική  οικονομία  και  την  κοινωνική  οργάνωση.  Συναντάμε  έτσι  αγρεπαύλεις 

(Επάνω  Ζάκρος),  αγροικίες  (Καρούμες,  Ζου),  φυλάκια  (Χοιρόμανδρες),  αλλά  και  υπαίθρια  ιερά 

(Πισκοκέφαλο), μινωικά ιερά κορυφής  (Πετσοφάς, Τραόσταλος, Μόδι), λατομεία  (Πελεκητά, Κάβο 

Σίδερο) και τμήματα   μινωικών μονοπατιών. Κάποιες από τις κομβικές αυτές θέσεις συνέχισαν να 

χρησιμοποιούνται και μεταγενέστερα, αξιοποιώντας τα οφέλη των φυσικών πόρων  (πηγές νερού, 

καλλιεργήσιμες  εκτάσεις)  αλλά  και  της  καλής  ορατότητας,  προσβασιμότητας  και  δυνατότητας 

ελέγχου.  

Πάνω  από  τα  ερείπια  του  Παλαικάστρου  συναντάμε  από  τη  Γεωμετρική  περίοδο  και  έπειτα  τον 

περίφημο ναό του Δικταίου Διός, για τον έλεγχο και τα πλούσια εισοδήματα του οποίου βρίσκονταν 

σε  συνεχή  διαμάχη  οι  τρεις  ισχυρότερες  πόλεις  της  Ανατολικής  Κρήτης  των  ιστορικών  χρόνων:  η 

Πραισός, η Ίτανος και η Ιεράπυτνα. Από αυτές η Πραισός θεωρήθηκε κέντρο των Ετεοκρητών, των 

παλαιών  δηλαδή  κατοίκων  του  νησιού  που  αποσύρθηκαν  εδώ  μετά  την  εισβολή  των  Δωριέων 

περισώζοντας το «μινωικό» χαρακτήρα της γλώσσας, της θρησκείας και της λατρείας τους. Η Ίτανος, 

υπήρξε  σπουδαίο  λιμάνι  και  σταθμός  διαμετακομιστικού  εμπορίου μεταξύ Ανατολής  και  Κρήτης, 

που πλούτισε από το εμπόριο πρώτων υλών με τους Φοίνικες και διατήρησε την αίγλη της μέχρι 

την εγκατάσταση των Ρωμαίων στο νησί. Οι πόλεις αυτές κατά την Κλασική περίοδο έχουν το δικό 

τους  πολίτευμα  (βασιλεία,  δημοκρατία)  και  λειτουργούν  στο  πρότυπο  των  πόλεων‐κρατών  του 

ηπειρωτικού  χώρου.  Συχνά  μαρτυρούνται  αντιπαλότητες  και  πόλεμοι  μεταξύ  τους  μέχρι  την 

Ελληνιστική Περίοδο. 

Για  τη  Σητεία  και  την  ιστορία  των πόλεών  της μαθαίνουμε από διάφορους αρχαίους συγγραφείς 

όπως ο Ηρόδοτος, ο Στέφανος Βυζάντιος και ο Στράβωνας,  ενώ αξίζει  να αναφερθεί ότι από εδώ 

καταγόταν ο Μύσων, ένας από τους 7 σοφούς της αρχαιότητας. 
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 2.5.3.2 Βυζαντινά χρόνια‐ Βενετική κυριαρχία 

Κατά  τους Βυζαντινούς  χρόνους η οικονομία  του νησιού είναι  κυρίως αγροτική και ποιμενική.  Το 

πλήθος  όμως  των  παλαιοχριστιανικών  ναών,  όπως  εκείνων  της  Ιτάνου,  αποτελεί  ταυτόχρονα 

μαρτυρία  σχετικού  πλούτου  και  σταθερότητας.  Από  τα  μέσα  του  7ου  μ.  Χ.  αιώνα  αρχίζει  να 

διαφαίνεται  η αραβική απειλή  και  τα  κρητικά παράλια συχνά υποφέρουν από  τις  επιδρομές  του 

αραβικού  στόλου  (π.χ.  καταστροφή  Ιτάνου).  Κατά  την  εγκατάσταση  των  Αράβων  στην  Κρήτη 

ιδρύεται  ένα  ιδιότυπο  αραβικό  εμιράτο  που  στηρίζει  την  επιβίωσή  του  στην  πειρατεία  και  στην 

οικονομική  καταπίεση  του  ντόπιου  πληθυσμού.  Με  την  ανάκτηση  της  Κρήτης  από  το  Νικηφόρο 

Φωκά  (961 μ.Χ.) και την επανασύνδεσή της με τον κορμό της βυζαντινής αυτοκρατορίας,  ξεκινάει 

μια νέα περίοδος στην ιστορία της. 

Ήδη από τις αρχές του 12ου αιώνα η Κρήτη έλκει το ενδιαφέρον των Βενετών εμπόρων. Η ευκαιρία 

όμως  για  την  απόκτηση  του  νησιού  στο  νευραλγικό  σταυροδρόμι  της  Μεσογείου,  που  θα 

εξασφάλιζε  στη  Βενετία  την  κυριαρχία  των  θαλασσών,  δόθηκε  μετά  την  άλωση  της 

Κωνσταντινούπολης  το  1204.  Την  επιβολή  της  Ενετικής  κυριαρχίας  ακολούθησαν  δύο  αιώνες 

αντίστασης και επαναστάσεων των Κρητικών μέχρι την οριστική επικράτηση της Βενετίας. Η Σητεία 

αποτέλεσε  ένα  από  τα  τέσσερα  διαμερίσματα  στα  οποία  διαιρέθηκε  διοικητικά  το  νησί  και 

προικίστηκε με το φρούριο Καζάρμα. Κατά τη διάρκεια της Βενετοκρατίας οι πόλεις και  τα χωριά 

της  ανατολικής  Κρήτης  υπέφεραν  από  σεισμούς,  αλλά  και  την  πειρατεία.  Περιβόητος  για  τις 

καταστροφές  του ήταν ο Χαϊρεντίν Μπαρμπαρόσα,  που  το 1538  ισοπέδωσε ολοσχερώς  την πόλη 

της  Σητείας.  Ωστόσο,  η  Σητεία  όχι  μόνο  κατάφερε  να  ορθοποδήσει,  αλλά  συμμετείχε  και  στην 

αξιοθαύμαστη  πνευματική  και  καλλιτεχνική  άνθιση  της  Κρήτης  κατά  τον  τελευταίο  αιώνα  της 

Ενετικής  κυριαρχίας.  Στις  αρχές  του  17ου  αιώνα  δημιουργήθηκε  το  κορυφαίο  έργο  της  κρητικής 

λογοτεχνίας,  ο  «Ερωτόκριτος»,  έμμετρο  ερωτικό  ποίημα  του  Σητειακού  Βιτσέντζου  Κορνάρου. 

Σήμερα επίσης συναντάμε λαμπρά δείγματα της εποχής εκείνης, όπως την ιστορική σταυροπηγιακή 

Μονή Παναγίας Ακρωτηριανής ή Τοπλού, έργο του 15ου αιώνα, αλλά και τα χωριά Ετιά και Βόιλα, 

όπου σώζονται σημαντικά βενετσιάνικα κτίσματα (πύργοι, ναοί, οικίες). 

2.5.3.3 Νεώτερη ιστορία‐Τουρκοκρατία 

Γύρω στο 1648 η Σητεία πολιορκείται από τους Τούρκους, ενώ λίγα χρόνια αργότερα η φρουρά της 

πόλης αποχωρεί καταστρέφοντας η ίδια τα σημαντικότερα κτίσματα για να μην πέσουν στα χέρια 

των Τούρκων. Με την άλωση του Χάνδακα το 1669, μετά από 21 χρόνια πολιορκίας, ολοκληρώνεται 

η  Τουρκική  κατοχή  στην  Κρήτη.  Ο  πληθυσμός  ελαττώνεται  σημαντικά  με  τις  δοκιμασίες  του 

μακροχρόνιου Κρητικού Πολέμου, τον ομαδικό εκπατρισμό από τα αστικά κέντρα και τους συνεχείς 

εξισλαμισμούς. Η αγριότητα των γενίτσαρων σε ορισμένες χρονικές περιόδους ήταν παροιμιώδης 

και οι σουλτανικές διαταγές δεν αρκούσαν για την περιστολή τους. Ορισμένοι μάλιστα γενίτσαροι 

στα  τέλη  του  18ου  και  τις  αρχές  του  19ου  αιώνα,  όπως  ο  Μεμέτ  Αγάς  στη  Σητεία,  υπήρξαν 

διαβόητοι για τα κακουργήματά τους και έμειναν στη μνήμη και τα τραγούδια του λαού. 

Από τους πρώτους κιόλας χρόνους της τουρκικής εισβολής πολλοί Κρητικοί κατέφευγαν στα βουνά, 

από  όπου  οργάνωναν  επιδρομές  ενάντια  στους  Τούρκους.  Οι  τουρκικές  αρχές  προσπάθησαν  με 

πολλούς  τρόπους  να  περιστείλουν  τη  δράση  των  «Χαΐνηδων»  και  το  1689  εξανάγκασαν  τους 

κατοίκους των ανατολικών επαρχιών (Πεδιάδας, Λασιθίου, Μεραμπέλλου, Ιεράπετρας και Σητείας) 

να υπογράψουν δηλώσεις με τις οποίες αναλάμβαναν κάθε ευθύνη για τη δράση ή την απόκρυψή 

τους.  
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Η  Σητεία  δεν  συμμετείχε  στην  επανάσταση  του 1821,  καθώς  οι  περισσότεροι  κάτοικοί  της  είχαν 

εξισλαμιστεί κατά τα πρώτα χρόνια της Τουρκοκρατίας. Το 1828 όμως οι επαναστάτες οργάνωσαν 

μια επιχείρηση εκκαθάρισής της, με την οποία οι Τούρκοι εκδιώχθηκαν αρχικά προς τις Λιθίνες, την 

Εθιά  και  τη  Μονή  Τοπλού,  ενώ  όσοι  γλίτωσαν  κατέφυγαν  στο  Χάνδακα  και  τα  μικρασιατικά 

παράλια.  

Ωστόσο,  σε  αρκετές  περιοχές  της  επαρχίας  οι  Χριστιανοί  αντιστάθηκαν  σθεναρά,  με 

χαρακτηριστικότερο το παράδειγμα του χωριού Σκαλιά στα ΒΑ της Ζήρου, το «άπαρτο κάστρο της 

Ανατολικής Κρήτης». Οι κάτοικοί του δεν υπέκυψαν στους εκβιασμούς των Τούρκων κατά τα πρώτα 

χρόνια της Τουρκοκρατίας, με αποτέλεσμα να οργανωθεί μεγάλη εκστρατεία εναντίον τους. Εντέλει 

οι Σκαλιώτες νικήθηκαν με προδοσία από τον ιερέα του χωριού. Με δόλο εξολοθρεύτηκαν επίσης 

στις  Χοχλακιές  οι  κάτοικοι  των  χωριών  Ζάκρου,  Κλησιδίου,  Αδραβάστων,  Κελλαριών  και 

Αζοκεράμου, όταν ο Ιμπραήμ Αφεντάκης, αφού εξαπέλυσε τις σφαγές των Τουρτούλων, της Ζήρου 

και των Αχλαδιών, διέταξε τον γενίτσαρο Χουσείν Λαγουδόγλου να τιμωρήσει τους Χριστιανούς της 

περιφέρειας Ζάκρου. 

Αν  και  η  λαμπρή  παράδοση  της  Κρητικής  Σχολής  ζωγραφικής  έπαψε  να  υπάρχει  κατά  την 

Τουρκοκρατία,  παρόλα  αυτά  συναντάμε  αξιόλογους  καλλιτέχνες,  όπως  τον  Ιωάννη  Κορνάρο,  η 

εικόνα  του  οποίου  με  τίτλο  «Μέγας  ει,  Κύριε»  (1770)  βρίσκεται  σήμερα  στη  Μονή  Τοπλού.  Τα 

σχολεία  κατά  τα  πρώτα  χρόνια  τη  Ελληνικής  Επανάστασης  έκλεισαν,  αφού  θεωρήθηκαν  κέντρα 

αποστασίας  και  οι  δάσκαλοι  εκδιώχθηκαν.  Τις  τελευταίες  δεκαετίες  όμως  του  17ου  αιώνα 

ιδρύονται πολλά σχολεία με προσφορές ιδιωτών, ενώ τα μοναστήρια γίνονται κέντρα παιδείας και 

τέχνης.  

2.5.3.4 20ος Αιώνας 

Με  την  έλευση  του  πρίγκιπα  Γεωργίου ως  ύπατου  αρμοστή  της  Ελλάδος  το 1898  στην  Κρήτη  οι 

τέσσερις Μεγάλες Δυνάμεις έθεσαν το νησί υπό της προστασία τους, έτσι συναντάμε το Λασίθι να 

εποπτεύεται από τους Γάλλους. Το 1913, μετά από πολύχρονους αγώνες, η Κρήτη ενώνεται με την 

Ελλάδα και πλέον η τύχη της δεν διαφοροποιείται από την υπόλοιπη ελληνική ιστορία.  

Το 1941  η  Σητεία  καταλαμβάνεται  από  τους  Ιταλούς,  οι  οποίοι  παρέμειναν  στην  πόλη  μέχρι  την 

άφιξη των Γερμανών, ενώ κατά τη διάρκεια της κατοχής οι Σητειακοί οργανώνουν αντίσταση κατά 

των Γερμανών. Στην αντίσταση πήραν μέρος και οι μοναχοί της Μονής Τοπλού, η οποία κινδύνευσε 

να καταστραφεί ολοκληρωτικά από τους Ναζί. 
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2.5.4 Λαογραφία 

 

Οι κάτοικοι της Σητείας είναι από τους πιο φιλήσυχους Κρητικούς. Διακρίνονται για την αγάπη τους 

στη μουσική, το γλέντι και την ποίηση της μαντιν(ι)άδας. Σητειακός ήταν ο λογοτέχνης και ποιητής 

Κωστής Φραγκούλης  με  καταγωγή από  τη  Λάστρο,  ο  ξακουστός  μαντινιαδολόγος  Χασαπλαδάκης 

Γιάννης ή Καβρός από τον Σταυρωμένο καθώς και ο περίφημος βιολάτορας Στρατής Καλογερίδης. Η 

Σητεία  και  ειδικότερα η  περιοχή  του  οροπεδίου  της  Ζήρου θα μπορούσε  να  χαρακτηρισθεί ως  η 

μήτρα  της  παραδοσιακής  μουσικής  της  Ανατολικής  Κρήτης,  με  πρωτομάστορα  τον  Ζηριώτη, 

Χατζαντωνάκη  Κωσταντίνο  ή  Φοραδάρη.  Σπουδαίοι  μουσικοί  που  ακολούθησαν  είναι  ο 

Χαρκιολάκης Γεώργιος ή Καλοχωριανός, ο Σολιδάκης Γιάννης ή Κιρλίμπας, ο Μαθιός Γαρυφαλάκης, 

ο  Δερμιτζάκης  Γιάννης  κ.α..  Αξίζει  να  αναφέρουμε  ότι  στη  στειακή  παράδοση  η  λύρα  που 

συνοδεύονταν από νταούλι, συνυπήρχε με το βιολί που κυριάρχησε από τα μέσα του 20ού αιώνα 

και συνοδεύονταν κυρίως από κιθάρα.  

Σήμερα, ιδιαίτερα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, διοργανώνονται στα χωριά πολυάριθμα γλέντια, 

τα  οποία  συνδέονται  με  θρησκευτικές  εορτές.  Εκεί  εκτός  από  τις  γεύσεις  της  στειακής  κουζίνας, 

μπορεί  κανείς  να  απολαύσει  τους  αξιόλογους  νεότερους  καλλιτέχνες  της  στειακής  μουσικής 

παράδοσης, αλλά και τους ντόπιους χορευτές.  

Ο  αντιπροσωπευτικότερος  χορός  της  ανατολικής  Κρήτης,  στον  οποίο  χαρακτηρίζονται  μα  και 

εκτιμώνται  τόσο  οι  επιδέξιοι  χορευτές  όσο  και  οι  καλοί  οργανοπαίχτες,  είναι  ο  λασιθιώτικος 

πηδηχτός.  Πρόκειται  για  έναν  από  τους  σημαντικότερους  τοπικούς  χορούς  που  σώζονται  μέχρι 

σήμερα,  αποτελεί παραλλαγή  του Μαλεβιζιώτη  και στη  Σητεία  χορεύεται ως στειακός πηδηχτός. 

Έχει ερωτικό χαρακτήρα και είναι επηρεασμένος από τη γενικότερη πολιτισμική ιδιαιτερότητα της 

Ανατολικής Κρήτης, στην οποία επικρατεί ο λυρισμός και ο ρομαντισμός. Το ύφος του χορού είναι 

ξεχωριστό γιατί αφενός είναι από τους λίγους στον οποίον εκτελούνται ζευγαρωτές φιγούρες στην 

αρχή  του  κύκλου  και  αφετέρου  γιατί  παρατηρείται  εναλλαγή  των  χορευτικών  μοτίβων  κατά  τη 

διάρκειά  του.  Ο  στειακός  πηδηχτός  εξακολουθεί  να  χορεύεται  στις  χορευτικές  εκδηλώσεις  της 

περιοχής, αλλά όλο και σπανιότερα. 

Σήμερα,  τα  λαογραφικά  μουσεία  του  νομού  περισώζουν  τα  υπολείμματα  των  καθημερινών 

εκφράσεων  των  κατοίκων  του  νησιού  από  το  πρόσφατο  παρελθόν.  Σε  αυτά  εκτίθενται  ποικίλα 

χειροτεχνήματα,  υφαντά,  έπιπλα,  ενδυμασίες,  είδη  κουζίνας,  εργαλεία,  κεραμικά.  Το  Μουσείο 

Νερού  της  Επάνω  Ζάκρου  φιλοξενείται  σε  έναν  από  τους  πολλούς  νερόμυλους  του  χωριού  και 

σκοπό έχει να αναδείξει δραστηριότητες που σχετίζονταν με το νερό.  
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2.6 Οικονομία – Παραγωγικοί τομείς 

2.6.1 Παραγωγικοί τομείς και δραστηριότητες 

Η παραγωγική δομή του συνόλου του Δήμου Σητείας στηρίζεται κατά βάση στον τριτογενή τομέα, 

στον  οποίο  απορροφάται  το  μεγαλύτερο  μέρος  του  απασχολούμενου  πληθυσμού.  Ο  εν  λόγω 

τομέας  διαχρονικά  εμφανίζει  αυξητική  τάση,  φθάνοντας  το  54,5%  το  2001,  περιορίζοντας  την 

σχετική απασχόληση στους δύο άλλους παραγωγικούς τομείς και κυρίως στον πρωτογενή τομέα.  

Βέβαια,  όπως  παρατηρούμε  στον  παρακάτω  πίνακα,  στα  χωρικά  πλαίσια  της  προτεινόμενης 

περιοχής  τα  δεδομένα  μας  είναι  διαφορετικά.  Φαίνεται  ότι  μεγαλύτερο  μέρος  του  πληθυσμού 

ασχολείται με τον πρωτογενή τομέα, έναντι των δύο άλλων, με κάποιες εξαιρέσεις στις τουριστικές 

περιοχές (Παλαίκαστρο). 

Κοινότητα  Σύνολο 
1γενής 
τομέας 

% 
2γενής 
τομέας 

% 
3γενής 
τομέας 

% 
Δε 

δήλωσαν 
% 

Δημοτική Ενότητα Ιτάνου 

(στο σύνολο της)  1.021  512  50,1%  32  3,1%  426  41,7%  51  5,0% 

Δ.Δ. Παλαικάστρου  590  236  40,0%  25  4,2%  291  49,3%  38  6,4% 

Δ.Δ. Ζάκρου  399  263  65,9%  7  1,8%  120  30,1%  9  2,3% 

Δ.Δ. Καρυδίου (Σητείας)  21  6  28,6%  0  0,0%  11  52,4%  4  19,0% 

Δ.Δ. Μητάτου  11  7  63,6%  0  0,0%  4  36,4%  0  0,0% 

Δημοτική Ενότητα Λεύκης  

(στο σύνολο της)  918  626  68,2%  29  3,2%  237  25,8%  26  2,8% 

Δ.Δ. Ζίρου  266  140  52,6%  18  6,8%  97  36,5%  11  4,1% 

Δ.Δ. Χανδρά  127  85  66,9%  2  1,6%  39  30,7%  1  0,8% 

Δημοτική Ενότητα Σητείας 

(στο σύνολο της)  5.942  1.740  29,3%  291  4,9%  3.631  61,1%  280  4,7% 

Δ.Δ. Κατσιδωνίου  73  42  57,5%  1  1,4%  27  37,0%  3  4,1% 

Δ.Δ. Πραισού  34  28  82,4%  0  0,0%  5  14,7%  1  2,9% 

Δ.Δ. Ρούσσας Εκκλησίας  64  15  23,4%  6  9,4%  40  62,5%  3  4,7% 

Δ.Δ. Σταυρωμένου  77  52  67,5%  1  1,3%  22  28,6%  2  2,6% 

Σύνολο Δ. Σητείας  7.881  2.878  36,5%  352  4,5%  4.294  54,5%  357  4,5% 

Σύνολο Νομού Λασιθίου  33.983  10.363  30%  1.262  4%  20.402  60%  1.956  6% 

Πηγή: ΕΣΥΕ 2001 

Όσον  αφορά  στον  πρωτογενή  τομέα,  το  ότι  πρωτοστατεί  στα  όρια  της  προτεινόμενης  περιοχής, 

οφείλεται  στην  μεγάλη  παραγωγή  ελαιολάδου,  το  οποίο  είναι  εξαιρετικής  ποιότητας  και  είναι 

διεθνώς αναγνωρισμένο. Επίσης οφείλεται στην σχετικά μεγάλη παραγωγή σταφυλιού και κρασιού, 

στην κτηνοτροφία και λιγότερο στην αλιεία. 

Στον δευτερογενή τομέα τα ποσοστά είναι πολύ μικρά, κάτι το οποίο είναι χαρακτηριστικό τόσο της 

περιοχής  της  Σητείας,  αλλά  και  ολόκληρης  της  Κρήτης.  Το  ίδιο,  άλλωστε,  ισχύει  και  σε  επίπεδο 

χώρας. 

Ο  τριτογενής  τομέας  είναι  ο  δεύτερος  σε  δυναμικότητα  στα  όρια  της  περιοχής.  Τόσο  το 

Παλαίκαστρο, όσο ο Ξηρόκαμπος και η Ρούσσα Εκκλησιά παίζουν καθοριστικό ρόλο,  εξαιτίας  της 

έντονης τουριστικής ανάπτυξης που παρατηρείται στις περιοχές τα τελευταία χρόνια. 
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2.6.2 Τοπικά προϊόντα 

 
Η περιοχή της Σητείας δεν προσφερόταν ποτέ για μαζική παραγωγή προϊόντων όπως συμβαίνει με 
άλλες  περιοχές  του  νησιού,  παρήγαγε  όμως  πάντα  προϊόντα  υψηλής  ποιότητας  και  διατροφικής 
αξίας.  Οι  ιδανικές  κλιματολογικές  συνθήκες  που  επικρατούν  στην  περιοχή  συντελούν  στην 
παραγωγή  εξαιρετικού  ελαιόλαδου  που  επανειλημμένα  έχει  αποσπάσει  το  πρώτο  βραβείο  σε 
διεθνείς διαγωνισμούς. Η ελιά εξάλλου είναι μάλλον και το μακροβιότερο καλλιεργούμενο δέντρο 
στην  Κρήτη.  Το  ίδιο  το  λάδι  χρησιμοποιήθηκε  παλαιότερα  όχι  μονάχα  στη  μαγειρική  και  τη 
συντήρηση τροφών, αλλά και σε ποικίλες άλλες δράσεις της καθημερινότητας (φωτισμός, λίπανση 
κτλ.).  Από  το  χαμηλότερης  ποιότητας  λάδι  παρασκευαζόταν  το σαπούνι,  δραστηριότητα  που,  σε 
μειωμένη κλίμακα, συνεχίζεται μέχρι σήμερα. 

Σε όλη την επαρχία Σητείας συναντά κανείς μικρές νησίδες καλλιεργήσιμης γης με μεγάλη ποικιλία 
χλωρίδας  αντί  για  τη …μονοκαλλιέργεια  της  ελιάς,  που  απηχούν  μια  άλλοτε  διαφορετική  εικόνα 
από  τη  σημερινή,  με  αχλαδιές,  αμυγδαλιές,  κυδωνιές,  συκιές  και  χαρουπιές,  εκτός  από  τα 
ελαιόδεντρα.  Οι  πεζούλες  (αναβαθμίδες)  στις  πλαγιές,  σε  συνδυασμό  με  τα  πέτρινα  αλώνια, 
αποτελούν μαρτυρία  της άλλοτε εντατικής καλλιέργειας σιταριού  και κριθαριού,  η οποία άνθισε 
ιδιαίτερα  κατά  το 18ο  αιώνα.  Οι  πιο  καλοχτισμένες πεζούλες ωστόσο,  χρησιμοποιήθηκαν  για  την 
αμπελοκαλλιέργεια.  

Τα  αμπέλια  καλλιεργήθηκαν  εντατικά  τόσο  για  την  παραγωγή  επιτραπέζιου  σταφυλιού  και 
σταφίδας,  όσο,  κυρίως,  και  για  την  παραγωγή  κρασιού  και  ρακής.  Την  πανάρχαια  παρουσία 
σταφυλιού  στην  Κρήτη  μαρτυρούν  κουκούτσια,  αλλά  και  πατητήρια  σταφυλιού  σε  ανασκαφές 
οικιακών συνόλων από την Εποχή του Χαλκού μέχρι τα Βενετσιάνικα και Οθωμανικά χρόνια. 

Παρά το ότι τα αμπέλια προτιμούν τα εδάφη που κατακρατούν την υγρασία, οι ιδιαίτερες κρητικές 
ποικιλίες  σταφυλιού,  όπως  το  λιάτικο,  ευδοκιμούν  ακόμα  και  στο  ξηρό  ανατολικό  τμήμα  του 
νησιού. Οι μεγαλύτερες αμπελουργικές περιοχές σήμερα εντοπίζονται στα οροπέδια της Ζήρου και 
του  Χανδρά  Σητείας,  ενώ  το  σητειακό  κρασί  κυκλοφορεί  δυναμικά  στις  διεθνείς  αγορές 
αποσπώντας  συνεχώς  διακρίσεις.  Το  πιο  ξεχωριστό  κρασί  όμως  είναι  εκείνο  που  οι  Σητειακοί 
φτιάχνουν για τον εαυτό τους, έτσι, τυχερός θα είναι εκείνος που θα βρεθεί προσκεκλημένος στο 
σπίτι κάποιου για να το δοκιμάσει! Η απόσταξη ρακής επίσης αποτελεί μια εορταστική διαδικασία, 
που ξεκινάει το Σεπτέμβριο και κορυφώνεται στη διάρκεια του πανηγυριού του Αγίου Γεωργίου του 
Μεθυστή στις 3 Νοεμβρίου. 

Τα  δυνατά  αιθέρια  έλαια  βοτάνων  όπως  το  θυμάρι,  η  θύμβρα  (θρούμπι),  η  ρίγανη  και  η 
φασκομηλιά  δεν  περνούν  απαρατήρητα  από  κανέναν  περιπατητή  της  σητειακής  φύσης  και 
αρωματίζουν τα βήματά του και τις γεύσεις του. Η άφθονη παρουσία βοτάνων στο ανατολικό άκρο 
του νησιού ανταμείβεται ασφαλώς και με άφθονη παρουσία μελισσών, από τις οποίες προέρχεται 
το βραβευμένο σητειακό μέλι. 

Από  αιγοπρόβατα  ελευθέρας  βοσκής  παράγονται  θαυμάσια  γαλακτοκομικά  προϊόντα  όπως  η 
μυζήθρα, ο ανθότυρος, το κεφαλοτύρι, το γιαούρτι και η ξινομυζήθρα, με πιο γνωστό ίσως για την 
σητειακή του προέλευση το ξύγαλο. 

Τα  παραπάνω  προϊόντα  αξιοποιούν  σήμερα  παραδοσιακές  ταβέρνες  και  καφενεία  σε  όλες  τις 
πόλεις  και  τα  χωριά  του  νομού,  καθώς  επίσης  και  πιστοποιημένα  εργαστήρια  και  συνεταιρισμοί 
παραγωγής παραδοσιακών γλυκών και εδεσμάτων. 

Τη συλλογή, την τυποποίηση και την προώθηση των προϊόντων έχει αναλάβει η Ένωση Αγροτικών 
Συνεταιρισμών  Σητείας,  η  οποία  με  την  συστηματική  της  προσπάθεια  έχει  καταφέρει  να  δώσει 
σημαντική ώθηση στα τοπικά προϊόντα. 

Τα  τελευταία  χρόνια  γίνεται  προσπάθεια  βιολογικής  παραγωγής  κρασιού  και  ελαιολάδου. 

Παράλληλα, υπάρχει μικρή αλλά ποιοτική παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων.   
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2.6.3 Τουριστικές υποδομές 

 

Στην  πόλη  της  Σητείας  υπάρχει  αεροδρόμιο  και  λιμάνι  με  τακτική  σύνδεση  της  πόλης  με  την 

υπόλοιπη Ελλάδα,  την Αθήνα και στα  νησιά  του Ανατολικού Αιγαίου.  Επίσης,  στην πόλη υπάρχει 

μαρίνα  ελλιμενισμού  μικρών  σκαφών  καθώς  και  «αγκυροβόλια»  στον  Ανάλουκα  και  στον 

Κουρεμένο.  

Η  περιοχή  συνδέεται  με  επαρχιακό  οδικό  δίκτυο  που  βρίσκεται  σε  καλή  κατάσταση.  Ωστόσο, 

υπάρχουν και μέρη που προσεγγίζονται μέσω χωματόδρομων. Η σύνδεση με την Σητεία γίνεται και 

με δρομολόγια του ΚΤΕΛ, τα οποία είναι συχνά τουλάχιστον κατά τους καλοκαιρινούς μήνες ειδικά 

προς τους τουριστικούς προορισμούς. 

Τα μέρη που κυρίως διαθέτουν καταλύματα που μπορούν να φιλοξενήσουν τους επισκέπτες είναι η 

πόλη της Σητείας (αν και εκτός της προτεινόμενης περιοχής) και οι γύρω περιοχές, το Παλαίκαστρο 

στο δ.δ. Ιτάνου και ο Ξηρόκαμπος στο δ.δ. Ζήρου. Η τουριστική ανάπτυξη στις παραπάνω περιοχές 

τα  τελευταία  χρόνια  είναι  ραγδαία  και  το  ενδιαφέρον  για  νέες  τουριστικές  επενδύσεις  ιδιαίτερα 

έντονο. 

Στον παρακάτω πίνακα βλέπουμε τον αριθμό των κλινών ανά περιοχή και ανά κατηγορία με βάση 

τα στοιχεία του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου για το 2005.  

Χωροταξική Κατανομή Ξενοδοχειακού Δυναμικού το 2005 (Στοιχεία του Ξεν. Επιμελητηρίου) 

  Κατηγορία 

  5*****  4****  3***  2**  1*  Σύνολα 

  Δωμάτια Κλίνες  Δωμάτια Κλίνες  Δωμάτια Κλίνες  Δωμάτια Κλίνες  Δωμάτια Κλίνες  Δωμάτια Κλίνες 

Σητεία      175  331 70 133 492 926 47  87  784 1.477

Παλαίκαστρο             98 177 26  42  124 219

Ζάκρος              24 42     24 42

Η σημερινή  κατανομή  κλινών  και  αντίστοιχων  επιχειρήσεων  για  τη  σεζόν 2013  στην  περιοχή  του 

Φυσικού Πάρκου, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του Συλλόγου Ξενοδόχων της περιοχής είναι τα 

ακόλουθα: 

Περιοχή  Αριθμός 
επιχειρήσεων 

Κλίνες 

Παλαίκαστρο  55  863 

Ζάκρος  19  183 

Ξερόκαμπος  5  51 

Αγία Φωτιά  5  60 

ΣΥΝΟΛΟ  79  1097 

Εκτιμάται  όμως ότι  η  δυναμικότητα συμπληρώνεται από άλλες 200  τουλάχιστον  κλίνες  οι  οποίες 

δεν ενεργοποιήθηκαν ενδεχομένως τη φετινή χρονιά λόγω των οικονομικών προβλημάτων και της 

σημαντικής φορολογικής  επιβάρυνσης.  Η  κίνηση  των  επισκεπτών  είναι  κυρίως  τους μήνες  Ιούλιο 

και Αύγουστο όπου φέτος παρουσιάστηκε αύξηση περίπου 30%, ενώ την υπόλοιπη περίοδο είναι 

σημαντικά  πολύ  χαμηλότερη  σε  σημείο  που  να  μην  καλύπτει  το  κόστος  λειτουργίας  των 

επιχειρήσεων.   
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2.6.4 Εκπαιδευτικές – Πολιτισμικές υποδομές 
 

Στην πόλη της Σητείας υπάρχουν σχολεία όλων των βαθμίδων, ΙΕΚ, καθώς και το Τμήμα Διατροφής 

και Διαιτολογίας του ΤΕΙ Κρήτης. Στο Παλαίκαστρο υπάρχει Νηπιαγωγείο, Δημοτικό και Γυμνάσιο, 

στη Ζάκρο λειτουργεί Νηπιαγωγείο και Δημοτικό όπως επίσης και στη Ζήρο. 

Επίσης,  στην  πόλη  της  Σητείας  υπάρχει  Αρχαιολογικό  και  Λαογραφικό  Μουσείο,  μάλιστα  το 

Αρχαιολογικό  Μουσείο  της  Σητείας  είναι  ένα  από  τα  σημαντικότερα  της  Κρήτης  με  πλήθος 

εκθεμάτων από όλες τις γύρω περιοχές για ένα βάθος χρόνου 4000 ετών. 

Στο Παλαίκαστρο υπάρχει Λαογραφικό Μουσείο, ενώ το έτερο αρχαιολογικό μουσείο της περιοχής 

βρίσκεται  στην  Κάτω  Ζάκρο,  όπου  λειτουργεί  και  αντίστοιχο  Μουσείο  Νερού.  Μικρότερη 

λαογραφική  συλλογή  υπάρχει  στον  Χαντρά.  Επίσης  μέσα  στο  μοναστήρι  της  Παναγίας 

Ακρωτηριανής (Μονή Τοπλού) λειτουργεί μουσείο με κρητικές θρησκευτικές εικόνες, θρησκευτικά 

κειμήλια και είδη καθώς και ένα δεύτερο μουσείο χαρακτικής. 

Στα  πλαίσια  της  υλοποίησης  του  έργου  ΓΕΩΤΟΠΙΑ  δημιουργήθηκε  στην  Επάνω  Ζάκρο  το  Τοπικό 

Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, ενώ στο Καρύδι υλοποιήθηκε η κατασκευή του Κέντρου Φιλοξενίας και 

Σπηλαιολογικής  Έρευνας.  Παράλληλα,  σχεδιάστηκαν  και  αναδείχθηκαν 14  διαδρομές  περιήγησης 

και  εξερεύνησης  του  φυσικού  περιβάλλοντος  του  Φυσικού  Πάρκου  Σητείας  που  αφορούν  σε 

οδικές,  ποδηλατικές,  περιηγητικές  και  ορειβατικές  διαδρομές  και  παρουσιάζονται  μέσα  από 

φυλλάδια, χάρτες και τη διαδικτυακή σελίδα του Φυσικού Πάρκου. 

Στα  δυο  κέντρα  της  Επάνω  Ζάκρου  και  του  Καρυδίου  φιλοξενούνται  δύο  εκπαιδευτικά 

προγράμματα που απευθύνονται σε μαθητές σχολείων και γενικά τους επισκέπτες της περιοχής. 
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2.7 Αξιολόγηση και αναγνώριση περιοχών ιδιαίτερης γεωλογικής 

αξίας 
 

2.7.1 Εισαγωγή 

Η  προοπτική  της  ανάπτυξης  του  Φυσικού  Πάρκου  Σητείας  με  τη  μορφή  ενός  ευρωπαϊκού 
Γεωπάρκου  επέβαλε  την  αναγνώριση,  χαρτογράφηση,  αποτύπωση  και  αξιολόγηση  όλων  των 
σημαντικών θέσεων με ιδιαίτερη γεωλογική αξία οι οποίες θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για 
δράσεις  εκπαίδευσης  και  προσέλκυσης  τουρισμού,  όπως  και  τον  εμπλουτισμό  της  φυσικής  και 
γεωλογικής κληρονομιάς της περιοχής. Επιπλέον, η διαδικασία αυτή μπορεί να υποδείξει θέσεις με 
σημαντική τρωτότητα ή κινδύνους και να βοηθήσει στην προστασία και διατήρησή τους. 

Οι  γεώτοποι  μιας  περιοχής  είναι  θέσεις  ιδιαίτερου  γεωλογικού  και  γεωμορφολογικού 

ενδιαφέροντος που μπορεί να περιλαμβάνουν μοναδικά ή σπάνια χαρακτηριστικά του αναγλύφου, 

αισθητικά  τοπία,  σημαντικές  για  την  επιστημονική  κοινότητα  ή  την  εκπαιδευτική  διαδικασία 

εμφανίσεις  πετρωμάτων,  θέσεις  με  χαρακτηριστικά  απολιθώματα,  ίχνη  ενεργών  ή  παλαιών 

γεωλογικών διεργασιών,  εμφανίσεις νερού, ακόμα και μνημεία της ανθρώπινης άυλης και υλικής 

πολιτιστικής κληρονομιάς που σχετίζεται με τη Γη.  

Ένα σύνολο 89 γεωτόπων έχουν καταγραφεί μέσα στα όρια του Πάρκου, οι περισσότεροι από τους 
οποίους αξιολογήθηκαν όσον αφορά στη σημασία τους για την εκπαίδευση, τον τουρισμό και την 
αναγκαιότητα προστασία  τους. Οι  γεώτοποι  του Φυσικού πάρκου  έχουν  ταξινομηθεί  με βάση  τα 
φυσικά και επιστημονικά τους χαρακτηριστικά σε διάφορες κατηγορίες όπως: 

 Γεωμορφολογικούς,  με  επιμέρους  ταξινόμηση σε  χερσαίους,  παράκτιους,  και  καρστικούς 
γεώτοπους,  όπως και σε φαράγγια.  Σε αυτούς ανήκουν και  τα σπήλαια για  τα οποία έχει 
γίνει ήδη αναλυτική περιγραφή στο σχετικό κεφάλαιο αυτού του οδηγού. 

 Γεωλογικούς, που διακρίνονται επιπλέον σε πετρολογικούς ή στρωματογραφικούς, 

 Τεκτονικούς, που περιλαμβάνουν τα τεκτονικά καλύμματα και επαφές, τα ρήγματα και τις 
πτυχές, 

 Υδρογεωλογικούς, που αφορούν στις πηγές,  

 Απολιθωματοφόρους, που περιλαμβάνουν τις θέσεις με απολιθώματα, και τέλος σε 

 Γεωπολιτιστικούς,  που  αφορούν  σε  θέσεις  γεω‐αρχαιολογικού  και  λαογραφικού 
ενδιαφέροντος. 

Οι  γεώτοποι  του  Πάρκου  χαρακτηρίζονται  από  ένα  συγκεκριμένο  κωδικό  αναφοράς  και  οι 
περισσότεροι από αυτούς παρουσιάζονται μέσα από την ιστοσελίδα του πάρκου και μέσα από τα 
φυλλάδια των γεωδιαδρομών. 

Οι γεώτοποι αυτοί, αναγνωρίστηκαν με επιτόπια εξερεύνηση και χαρτογράφηση. Για τη μελέτη και 
την αξιολόγηση τους χρησιμοποιήθηκαν μεθοδολογίες που έχουν αναπτυχθεί μέσα από το Δίκτυο 
των Ευρωπαϊκών Γεωπάρκων και οι οποίες έχουν δημοσιευθεί σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά. 
Ιδιαίτερα χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος που προτάθηκε από τους Fassoulas et al. (2012).  

Για  την  καταγραφή  και  την  αξιολόγηση  των  γεωτόπων  της  περιοχής  του  Φυσικού  Πάρκου 
χρησιμοποιήθηκαν  ειδικά  δελτία  καταγραφής  στα  οποία αποτυπώθηκαν  τα  ιδιαίτερα  γεωλογικά, 
περιβαλλοντικά  και  πολιτισμικά  χαρακτηριστικά  κάθε  γεώτοπου,  έγινε  τοπογραφική  και 
φωτογραφική αποτύπωση και στη συνέχεια έγινε η επεξεργασία των στοιχείων.  

 Από αυτούς τους γεώτοπους που καταγράφηκαν αξιολογήθηκαν με την παραπάνω μεθοδολογία οι 
71 γεώτοποι, αφού δεν ήταν δυνατό να εφαρμοστεί για τα σπήλαια της περιοχής. Η μεθοδολογία 
που  ακολουθήθηκε  ανέδειξε  την  επιμέρους  βαθμολόγηση  του  κάθε  γεώτοπου  που  αφορά  στην 
τουριστική, εκπαιδευτική αξία και στην περιβαλλοντική του τρωτότητα και ανάγκη προστασίας. 
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Τα  αναλυτικά  στοιχεία,  τα  κριτήρια  που  ακολουθήθηκαν  και  η  αξιολόγηση  για  κάθε  γεώτοπο 
παρουσιάζονται στο Παράρτημα 2. 

Πίνακας 2.7.1: Παρουσίαση Γεωτόπων Φυσικού Πάρκου Σητείας 

Code  Όνομα 

1.  ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΟΙ ΓΕΩΤΟΠΟΙ 

1.1.  ΒΡΑΧΟΜΟΡΦΕΣ 

1.1.1.  Μαύρο Μουρί 

1.1.2.  Διαβρωσιγενείς γεωμορφές τύπου «ταφόνι» σε κροκαλοπαγή και ψαμμίτες 

1.1.3.  Ασβεστολιθικά γλυπτά 

1.1.4.  Χαλαζίτες στο Καρύδι 

1.1.5.  Μετεωράκια 

1.1.6.  Λόφος Καστρί 

1.2.  ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ ΓΕΩΜΟΡΦΕΣ 

1.2.1.  Αμμοθίνες στην παραλία Κατσουνάκι 

1.2.2.  Αμμοθίνες στην παραλία Ψιλή Άμμος 

1.2.3.  Αλική Ξερόκαμπου 

1.2.4.  Αλική Χιώνας 

1.2.5.  Παραλία Αγίας Ειρήνης 

1.3.  ΚΑΡΣΤΙΚΕΣ ΓΕΩΜΟΡΦΕΣ 

1.3.1.  Οροπέδιο Μαύρος Κάμπος 

1.3.2.  Οροπέδιο Ζάκαθος 

1.3.3.  Οροπέδιο Χανδρά 

1.3.4.  Οροπέδιο Ζήρου 

1.3.5.  Καρστικές γλυφές 

1.3.6.  Δολίνη Σίτανου 

1.3.7.  Δολίνη Λαμνώνι 

1.4.  ΦΑΡΑΓΓΙΑ 

1.4.1  Φαράγγι Κατσουνάκι 

1.4.2.  Φαράγγι Κάτω Ζάκρου 

1.4.3.  Φαράγγι Επάνω Ζάκρου 1 

1.4.4.  Φαράγγι Επάνω Ζάκρου 2 

1.4.5.  Φαράγγι Χοχλακιών 

1.4.6.  Φαράγγι Χερόκαμπου 

1.4.7.  Φαράγγι Μαζά 

1.4.8.  Φαράγγι Μονής Τοπλού 

1.5.  ΣΠΗΛΑΙΑ 

1.5.1.  Πελεκητά 

1.5.2.  Σπήλαια Φαραγγιού Κάτω Ζάκρου 

1.5.3.  Κάτω Περιστεράς 

1.5.4.  Άνω Περιστεράς 
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1.5.5.  Του Χαραλάμπη η Λατσίδα 

1.5.6.  Πλατύβολο 

1.5.7.  Χώνος Χώνου 

1.5.8.  Όξω Λατσίδι 

1.5.9.  Χώνος Σιτάνου 

1.5.10.  Γαλλικό Κεφάλι 

1.5.11.  Λατσίδα Νταντουλά 

2.  ΓΕΩΛΟΓΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ 

2.1.  ΠΕΤΡΟΛΟΓΙΚΟΙ 

2.1.1.  Κάβο Σίδερο: πλακώδεις ασβεστόλιθοι 

2.1.2.  Μεγάλη Κεφάλα: Σχιστόλιθοι από την ενότητα Φυλλίτες – Χαλαζίτες 

2.1.3.  Ερμούπολη: Κόκκινα μάρμαρα από την ενότητα Φυλλίτες – Χαλαζίτες 

2.1.4.  Αδραβάστοι: Ερυθροί μεταπηλίτες από την ενότητα Φυλλίτες – Χαλαζίτες 

2.1.5.  Μεταμορφωμένα Μαριδάτης 

2.1.6.  Φλύσχης της Τρίπολης 

2.1.7.  Μάργες στην παραλία «Άργιλος» 

2.2.  ΣΤΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΙ 

2.2.1.  Καρούμες: γωνιώδης ασυμφωνία 

2.2.2.  Ρούσσο Σπάσμα 

2.2.3.  Αγία Φωτιά: γωνιώδης ασυμφωνία 

3.  ΤΕΚΤΟΝΙΚΟΙ ΓΕΩΤΟΠΟΙ 

3.1.  ΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ / ΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΕΠΑΦΕΣ 

3.1.1.  Επώθηση Ερμούπολης 

3.1.2.  Επώθηση Κατσιδώνι 

3.1.3.  Επώθηση Κάτω Ζάκρου 

3.1.4.  Επώθηση Ξηρολίμνης 

3.1.5.  Επώθηση Αδραβάστων 

3.1.6.  Επώθηση Σκαλιά 

3.1.7.  Επώθηση Κατσουνάκι 

3.2.  ΡΗΓΜΑΤΑ 

3.2.1.  Κατοπτρική επιφάνεια ρήγματος (προς Ξερόκαμπο) 

3.2.2.  Κατοπτρική επιφάνεια ρήγματος (Χαμαίτουλο) 

3.3.  ΠΤΥΧΕΣ 

3.3.1.  Πτυχές στην ενότητα Φυλλίτες – Χαλαζίτες 

3.3.2.  Πτυχές στην ενότητα της Μαγκασά 

3.4.  ΜΙΚΡΟΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ 

3.4.1.  Μικροτεκτονικές μορφές στους ασβεστόλιθους της Μαγκασά 

3.4.2.  Τεκτονικό λατυποπαγές στους ασβεστόλιθους της Μαγκασά 

4.  ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΟΙ ΓΕΩΤΟΠΟΙ 
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4.1.  ΠΗΓΕΣ 

4.1.1.  Πηγή Καρυδίου 

4.1.2.  Πηγή Επάνω Ζάκρου 

4.1.3.  Πηγή Φλέγα 

4.1.4.  Πηγή στα Σκαλιά 

4.1.5.  Πηγές και λιμνούλες στο φαράγγι Μονής Τοπλού 

5.  ΑΠΟΛΙΘΩΜΑΤΟΦΟΡΟΙ ΓΕΩΤΟΠΟΙ 

5.1.  ΑΠΟΛΙΘΩΜΑΤΑ ΚΡΗΤΙΔΙΚΟΥ 

5.1.1.  Ρουδιστές 

5.2.  ΑΠΟΛΙΘΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΚΑΙΝΟΥ 

5.2.1.  Δεινοθήριο Ζάκρου 

5.2.2.  Δεινοθήριο Γέλα 

5.2.3.  Κοράλλια Κάτω Ζάκρου 

5.2.4.  Κοράλλια Καρούμες 

5.2.5.  Κοράλλια Μονής Τοπλού 

5.2.6.  Εχινοειδή και δίθυρα Τέντας 

5.2.7.  Εχινοειδή και δίθυρα Τράπεζας 

5.2.8.  Εχινοειδή και δίθυρα Αγία Φωτιάς 

5.3.  ΑΠΟΛΙΘΩΜΑΤΑ ΠΛΕΙΣΤΟΚΑΙΝΟΥ 

5.3.1.  Σπήλαιο Φαγκρόμουρο 

5.3.2.  Σπήλαιο Βορινό 

6.  ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΓΕΩΤΟΠΟΙ 

6.1.  ΓΕΩΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΓΕΩΤΟΠΟΙ 

6.1.1.  Αρχαίο λατομείο: Πετροκοπιό 

6.1.2.  Αρχαίο λατομείο: Κατσουνάκι 

6.1.3.  Αρχαίο λατομείο: Μολυβοκάμινο 

6.1.4.  Αρχαίο λατομείο: Πελεκητά 

6.1.5.  Ιερό κορυφής Πετσοφάς 

6.1.6.  Ενετικό καστέλι Βόιλα 

6.1.7.  Κρήνη Βόιλα 

6.2.  ΓΕΩΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΙ ΓΕΩΤΟΠΟΙ 

6.2.1.  Πετρόκτιστα εγκαταλελειμμένα σπίτια: Χώνος 

6.2.2.  Πετρόκτιστα εγκαταλελειμμένα σπίτια: Λύδια 

6.2.3.  Πετρόκτιστα εγκαταλελειμμένα σπίτια: Καμάρες 

6.2.4.  Πετρόκτιστα εγκαταλελειμμένα σπίτια: Σκαλιά 

6.2.5.  Καλντερίμι από Μαγκασά προς Μητάτο 

6.2.6.  Καλντερίμι Λαμνώνι 

6.2.7.  Καλντερίμι Καρύδι – Άγιος Ιωάννης 
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2.7.2 Αξιολόγηση Γεωτόπων 
 
Η  διαδικασία  αξιολόγησης  στηρίχθηκε  στην  συλλογή  διαφόρων  δεδομένων  με  βάση  τα  κριτήρια 
αξιολόγησης  που  χρησιμοποιήθηκαν  και  τα  οποία  αφορούν  σε  Επιστημονικά,  Οικολογικά, 
Πολιτισμικά,  Αισθητικά,  Οικονομικά,  Δυναμικά  χαρακτηριστικά  του  κάθε  γεώτοπου.  Τα  κριτήρια 
όπως και η σχετική βαθμολόγηση τους αυτά αναλύονται στον Πίνακα 2.7.2. 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.7.2 Επιμέρους κριτήρια αξιολόγησης και βαθμολόγησης γεωτόπων 
           

Criteria/Score  1  2,5  5  7,5  10 

1. Scientific           

1.a  Geologic 
history 

single  type 
history 

combination 
of  at  least  2 
type 

combination 
of most types 

local story  tells  the 
whole  local 
story 

1.b 
Representativene
ss 

no  low  moderate  high  very high 

1.c Geodiversity  <5%  25%  50%  75%  >75% 

1.d Rariry  >7  5<  <7  3<  <4  1<  <2  unique 

1.e Intergrity  almost 
destroyed 

strongly 
deteriorated 

moderately 
deteriorated 

weakly 
deteriorated 

intact 

           

2. Ecological           

2.1  Ecological 
Impact 

no  low  moderate  high  very high 

2.2  Protection 
status 

no  local  regional  State  International 

           

3. Cultural           

3.1 Ethics  no  low  moderate  high  very high 

3.2 History  no  low  moderate  high  very high 

3.3 Religius  no  low  moderate  high  very high 

3.4  Art  and 
culture 

no  low  moderate  high  very high 

           

4. Aesthetic           

4.1 Viewpoints  no  1  2  3  >4 

4.2  Landscape 
difference 

no  low  moderate  high  very high 

           

5. Economic           

5.1 Visitors  <5000  >5000  >20000  >50000  >75000 

5.2 Attraction  no  local  regional  national  international 

5.3  Official 
protection 

complete  in large parts  in spots  limited  no protection 
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6.  Potential  for 
Use 

         

6.1  Intensity  of 
use 

very intense  intense  moderate  weak  no use 

6.2 Impacts  very high  high  moderate  low  no 

6.3 Fragility  no  low  moderate  high  very high 

6.4 Accessibility  Close  to 
hiking trail 

Close  to 
cobble  or 
forest road 

Close  to  local 
paved road 

Close  to 
regional road 

Close  to 
highway  or 
town 

6.5  Acceptable 
changes 

no  low  moderate  high  very high 

 
Με  βάση  τα  κριτήρια  και  την  αντίστοιχη  βαθμολόγησή  τους  προέκυψαν  στη  συνέχεια  για  κάθε 

γεώτοπο η αξία για εκπαίδευση  (Vedu),  τουριστική αξιοποίηση  (Vtour), καθώς και τρωτότητα  (Vprot), 

σύμφωνα με τους παρακάτω  τύπους: 

Vedu = 0,4 Scientific + 0,2 Cultural + 0,2 Aesthetic + 0,2 Ecological  

Vtour = 0,4 Aesthetic + 0,2 Cultural + 0,2 Potential of Use + 0,2 Economic  

Vprot = {Scientific + Fecol + (11‐Integrity)}/3, όπου Fecol = Ecological impact 

score/Protection status score.  

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης φαίνονται στον παρακάτω Πίνακα 2.7.3 

  



 
63 

Πίνακας 2.7.3: Αποτελέσματα αξιολόγησης Γεωτόπων Φυσικού Πάρκου Σητείας 

Code Vedu Vtour Vprot  Code Vedu Vtour Vprot 

1.1.1 2,88 2,44 2,44  3.1.5 4,25 5,20 3,67 

1.1.2 5,23 5,61 3,38  3.1.6 2,68 3,22 2,33 

1.1.3 4,15 4,31 3,17  3.1.7 3,85 4,17 2,71 

1.1.4 4,26 5,64 2,63  3.2.1 4,85 4,00 4,38 

1.1.5 3,68 4,37 2,90  3.2.2 3,80 4,07 3,73 

1.1.6 5,05 6,63 2,88  3.3.1 4,80 3,47 2,88 

1.2.1 4,89 3,02 3,41  3.3.2 4,20 3,87 3,21 

1.2.2 4,41 2,68 3,24  3.4.1 4,80 4,94 3,67 

1.2.3 5,63 3,78 4,42  3.4.2 3,50 3,50 3,67 

1.2.4 4,05 3,93 3,56  4.1.1 4,58 5,52 4,67 

1.2.5 3,70 3,20 4,83  4.1.2 6,43 5,49 5,00 

1.3.1 2,73 3,38 4,17  4.1.3 5,43 3,14 3,67 

1.3.2 3,53 3,48 4,00  4.1.4 3,95 3,08 4,00 

1.3.3 2,90 4,62 4,50  4.1.5 5,95 3,11 3,61 

1.3.4 2,90 4,62 4,50  5.1.1 3,11 2,33 3,27 

1.3.5 3,31 2,94 1,91  5.2.1 1,91 1,96 4,63 

1.4.1 6,00 4,80 3,83  5.2.2 3,23 2,22 5,73 

1.4.2 7,58 6,48 4,17  5.2.3 2,83 2,81 3,03 

1.4.3 3,38 3,11 4,33  5.2.4 3,95 3,01 4,17 

1.4.4 4,80 5,17 3,00  5.2.5 3,25 2,34 2,04 

1.4.5 3,88 3,77 3,83  5.2.6 2,88 2,12 3,40 

1.4.6 4,25 4,14 2,06  5.2.7 3,08 2,32 2,73 

1.4.7 3,73 3,55 2,83  5.2.8 2,55 2,90 3,00 

1.4.8 6,95 5,68 4,33  6.1.1 3,83 3,94 3,57 

2.1.1 4,60 3,64 2,71  6.1.2 3,73 3,27 2,04 

2.1.2 4,60 2,94 2,78  6.1.3 3,73 3,27 2,04 

2.1.3 4,16 3,70 2,34  6.1.4 4,33 3,87 2,28 

2.1.4 3,41 5,17 3,80  6.1.5 3,83 3,94 3,57 

2.1.5 5,78 6,28 4,00  6.1.6 6,11 5,81 3,32 

2.1.6 4,45 5,30 3,83  6.1.7 2,58 3,18 4,17 

2.1.7 4,95 3,83 3,44  6.2.1 3,51 4,10 3,97 

2.2.1 3,43 4,12 2,50  6.2.2 3,31 4,10 3,80 

2.2.2 5,45 3,94 3,28  6.2.3 3,31 4,10 3,80 

2.2.3 3,80 4,77 3,50  6.2.4 2,55 2,90 3,67 

3.1.1 4,00 3,40 3,04  6.2.5 4,34 5,23 5,13 

3.1.2 2,90 3,40 3,17  6.2.6 3,44 5,08 3,97 

3.1.3 4,10 4,17 3,04  6.2.7 3,51 4,30 3,80 

3.1.4 6,10 5,83 3,83      
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Χάρτης 2.7.1. Αξιολόγηση γεωτόπων Φυσικού Πάρκου Σητείας   
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2.7.3 Αναγνώριση Περιοχών ιδιαίτερης γεωλογικής αξίας 
 

Με βάση την διαδικασία αυτή αναδείχθηκαν οι πιο σημαντικοί ανά κατηγορία γεώτοποι οι οποίοι 

παρουσιάζονται περιληπτικά στη συνέχεια.  

Από τη διαδικασία αυτή αλλά και από την υπαίθρια αναγνώριση που προηγήθηκε διαπιστώθηκε η 

τρωτότητα  και  η  αναγκαιότητα  λήψης  μέτρων  προστασίας  για  συγκεκριμένες  περιοχές.  Από  τις 

παράκτιες γεωμορφές οι πιο τρωτές είναι η Αλυκή στον Ξερόκαμπο (1.2.3) και η παραλία της Αγίας 

Ειρήνης  (1.2.5)στον  Ξερόκαμπο,  λόγω  των  έντονων  ανθρωπογενών  δραστηριοτήτων  και  των 

τουριστικών  πιέσεων  που  ασκούνται  στις  περιοχές  αυτές.  Από  τα  οροπέδια,  ιδιαίτερη  προσοχή 

απαιτείται στον Χανδρά (1.3.3) και στη Ζήρο (1.3.4) όπου υπάρχει έντονη ανθρώπινη παρουσία και 

δραστηριότητες. Όσον αφορά στις πηγές ιδιαίτερη προσοχή χρειάζονται οι πηγές στο Καρύδι (4.1.1) 

λόγω  των  ιδιαίτερων  γεωλογικών  συνθηκών  της  περιοχής  και  την  ύπαρξη  οδικού  δικτύου  και 

κτηνοτροφικών δράσεων πάνω από τη λεκάνη απορροής, όπως και η πηγή στη Επάνω Ζάκρο (4.1.2) 

κυρίως  λόγω  των  έντονων  κτηνοτροφικών  δραστηριοτήτων στην  ευρύτερη περιοχή.  Όσον αφορά 

τέλος  στις  απολιθωματοφόρες  θέσεις,  ιδιαίτερα  υψηλές  τιμές  τρωτότητας  έδειξαν  οι  θέσεις 

απολιθωμάτων  του  δεινοθήριου  στη  Ζάκρο  και  στη  Γκέλα,  Αγίας  Φωτιάς  που  όμως  εκεί  οι 

ανασκαφές έχουν ολοκληρωθεί και  ίσως απαιτείται έλεγχος για την περίπτωση που σε γειτονικές 

θέσεις έρθουν στο φως και άλλα απολιθώματα. Όμως οι θέσεις Τέντα  (5.2.6)  και Βορεινό  (5.3.2) 

παρόλο που έχουν λάβει μικρή βαθμολόγηση όσον αφορά στην τρωτότητα, λόγω των σημαντικών 

ευρημάτων  και  της  πλήρους  απομόνωσης  θα  πρέπει  να  μην  προβάλλονται  δημοσίως  για  την 

αποφυγή καταστροφών και βλαβών μέχρις ότου ληφθούν ειδικά μέτρα προστασίας. 

2.7.3.1 Γεωμορφολογικοί 

Οι πιο χαρακτηριστικοί χερσαίοι   γεώτοποι τις περιοχής είναι τα Ταφόνι στο φαράγγι της Μονής 

Τοπλού  (1.1.2).  Πρόκειται  για  τις  εντυπωσιακές  διαβρωσιγενείς  γεωμορφές  τύπου  ταφόνι  που 

δημιουργούνται στα κροκαλοπαγή και τους ψαμμίτες του Μειοκαίνου και σχηματίζουν κοιλότητες 

ποικίλων διαστάσεων και μορφών. 

Από  τους  παράκτιους  γεώτοπους,  ιδιαίτερα  σημαντικοί,  κυρίως  για  τα  οικοσυστήματα  που 

φιλοξενούν,  είναι  οι  διάφορες  μορφές  αμμοθινών  στην  παραλία  Κατσουνάκι  στον  Ξερόκαμπο 

(1.2.1)  και  στην  Ψιλή  Άμμο  δίπλα  στο  Βάι  (1.2.2),  καθώς  επίσης  και  οι αλυκές  στον  Ξερόκαμπο 

(Αλατσολίμνη, 1.2.3) και στη Χιώνα (1.2.4). 

Οι  καρστικοί  γεώτοποι  εμφανίζονται  στα  ασβεστολιθικά  πετρώματα  της  Τρίπολης  και  αφορούν 

κυρίως σε οροπέδια όπως της Ζάκανθου (1.3.2), του Χανδρά (1.3.3) και της Ζήρου (1.3.5).  

Τα  φαράγγια  όμως  αποτελούν  τους  σημαντικότερους  και  περισσότερους  σε  αριθμό 

γεωμορφολογικούς γεώτοπους του Φυσικού Πάρκου. Τα περισσότερα είναι ιδιαίτερης αισθητικής 

ομορφιάς,  διατρέχονται από  νερό στη μεγαλύτερη διάρκεια  τους  έτους  (Κατσουνάκι 1.4.1, Κάτω 

Ζάκρου 1.4.2, Χοχλακιών 1.4.5 και Μονής Τοπλού 1.4.8), φιλοξενούν σπάνια και ενδημικά είδη της 

χλωρίδας  της  περιοχής,  ενώ  κάποια  όπως  της  Κάτω  Ζάκρου  (1.4.2)  και  των  Χοχλακιών  (1.4.5)  

έχουν και αρχαιολογική αξία. Τα περισσότερα φαράγγια της περιοχής διασχίζονται από μονοπάτια 

και διαδρομές και μπορούν εύκολα να προσεγγιστούν από τους επισκέπτες.  
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Χάρτης 2.7.2. Αξιολόγηση τρωτότητας γεωτόπων Φυσικού Πάρκου Σητείας  
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Χάρτης 2.7.3. Αξιολόγηση εκπαιδευτικής αξίας γεωτόπων Φυσικού Πάρκου Σητείας 
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Χάρτης 2.7.4. Αξιολόγηση τουριστικής αξίας γεωτόπων Φυσικού Πάρκου Σητείας 
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2.7.3.2 Γεωλογικές θέσεις 

Οι  θέσεις  ιδιαίτερου  γεωλογικού  ενδιαφέροντος  αφορούν  σε  μοναδικές  εμφανίσεις  των 

χαρακτηριστικών πετρωμάτων του Φυσικού Πάρκου. Η περιοχή Πλακούρες στο Κάβο Σίδερο (2.1.1) 

είναι η μοναδική στην περιοχή που ο επισκέπτης μπορεί να παρατηρήσει τα κατώτερα πετρώματα, 

των πλακωδών μαρμάρων της ομάδας των Πλακωδών Ασβεστολίθων. 

Στην  παραλία  της Μεγάλης  Κεφάλας  (2.1.2),  νότια  του  Βάι  όπως  και  στην  παραλία Μαριδάτη 

(2.1.5)  εμφανίζονται  πολύχρωμα  μεταμορφωμένα  πετρώματα  των  Φυλλιτών  –  χαλαζιτών  που 

δημιουργούν ένα μοναδικό παραθαλάσσιο τοπίο. Αντίστοιχη θέση ιδιαίτερου αισθητικού κάλλους 

είναι  στους  Αδραβάστους  (2.1.4)  όπου  εμφανίζονται  χαρακτηριστικά  οι  βυσσινί  φυλλίτες  των 

Φυλλιτών – Χαλαζιτών που δεσπόζουν σε όλη την περιοχή της Ζάκρου. 

Μια ακόμα θέση γεωτουριστικού ενδιαφέροντος είναι νότια του Ξερόκαμπου στη γνωστή παραλία 

Άργιλος  (2.1.7)  στην  οποία  εμφανίζονται  οι  Πλειοκαινικές  μάργες.  Οι  μάργες  αυτές  έχουν  δύο 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά: περιέχουν υψηλό ποσοστό αργίλου και είναι έντονα κατακερματισμένες. 

Ως  εκ  τούτου  αποσπώνται  εύκολα  με  το  χέρι  και  χρησιμοποιούνται  από  τους  λουόμενους  για 

επάλειψη του σώματός τους με φυσική άργιλο! 

2.7.3.3 Στρωματογραφικοί 

Σε  αρκετές  περιοχές  του  Φυσικού  Πάρκου  εμφανίζονται  διαδοχικές  αποθέσεις  στρωμάτων  που 

υποδηλώνουν σημαντικά κενά στη γεωλογική εξέλιξη της περιοχής ή  κρίσιμες χρονικά στιγμές στη 

δημιουργία  των  πετρωμάτων.  Έτσι,  στην  παραλία Καρούμες  (2.2.1)  και  στην Αγία Φωτιά  (2.2.3) 

εμφανίζονται  ασυμφωνίες  στρωμάτων  πολύ  διαφορετικής  ηλικίας  και  σύστασης  που 

τοποθετούνται το ένα πάνω στο άλλο.  

2.7.3.4 Τεκτονικοί 

Οι  τεκτονικοί  γεώτοποι  αφορούν  σε  σπασίματα  της  Γης  πάνω  στα  οποία  είτε  έχουν  μετακινηθεί 

ολόκληρες  ομάδες  πετρωμάτων  (επωθήσεις),  είτε  εμφανίζονται  σημαντικές  κατακόρυφες 

μετατοπίσεις  πετρωμάτων  (ρήγματα).  Πολύ  χαρακτηριστικές  είναι  η  επώθηση  της  Ερημούπολης 

(3.1.1),  της  Κάτω  Ζάκρου  (3.1.3)  και  στο  Κατσιδώνι  (3.1.2),  εμφανίσεις  δηλαδή  του  Κρητικού 

Ρήγματος Απόσπασης που  τοποθετεί  τα πετρώματα  της  Τρίπολης πάνω  τους Φυλλίτες‐χαλαζίτες,  

και  επίσης η επώθηση στο Κατσουνάκι  (3.1.7)  της  ενότητας  του Μαγκασά πάνω στα πετρώματα 

της Τρίπολης. 

Χαρακτηριστικοί τέλος είναι οι καθρέπτες των ρηγμάτων στην Αγριλιά (3.2.1) και στο Χαμαίτουλο 

(3.2.2). 

2.7.3.5 Υδρογεωλογικοί – Πηγές 

Οι  πλούσιες  πηγές  της  περιοχής  συνθέτουν  τους  υδρογεωλογικούς  γεώτοπους.  Οι  περισσότερες 

από αυτές είναι ζωτικής σημασίας για τους οικισμούς και την πόλη της Σητείας, ενώ αρκετές ακόμα 

μικρότερης  παροχής  είναι  ιδιαίτερα  σημαντικές,  αφού  συντηρούν  μικρά  εποχιακά  τέλματα  και 

ευαίσθητα  οικοσυστήματα.  Οι  πιο  σημαντικές  υδρολογικά  πηγές  είναι  της Πάνω  Ζάκρου  (4.1.2), 

του Φλέγα (4.1.3) και του Καρυδίου (4.1.1), ενώ ιδιαίτερα σημαντικές για τα οικοσυστήματα είναι 

στα Σκαλιά (4.1.4) και στο φαράγγι της Μονής Τοπλού (4.1.5). 
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2.7.3.6 Απολιθωματοφόρες θέσεις 

Στο  σύνολο  της  περιοχής  υπάρχουν πολλές  θέσεις  με  σημαντικά  ή  χαρακτηριστικά απολιθώματα 

του  Φυσικού  Πάρκου  της  Σητείας.  Οι  πιο  σημαντικές  θέσεις  αφορούν  στα  ευρήματα  του 

Δεινοθήριου  του  γιγάντιου  στη  θέση  Γκέλα  Αγίας  Φωτιάς  (5.2.2)  όπου  βρέθηκαν  και  τα 

σημαντικότερα απολιθώματα και στον Αγίο Εφραίμ (5.2.1) Ζάκρου. Όμως και στις δύο θέσεις έχουν 

πλέον  ολοκληρωθεί  οι  ανασκαφές.  Εξίσου  σημαντικές  θέσεις  με  απολιθώματα  κοραλλιών  και 

δίθυρων του Μειοκαίνου βρίσκονται στην παραλία Καρούμες  (5.2.4) και στο φαράγγι της Μονής 

Τοπλού  (5.2.5),  ενώ  μέσα  στα  πετρώματα  της  Τρίπολης  και  σε  πάρα  πολλές  θέσεις  βρίσκονται 

απολιθώματα ρουδιστών ηλικίας 70 περίπου εκατομμυρίων χρόνων, όπως στο φαράγγι της Επάνω 

Ζάκρου (5.1.1). 

2.7.3.7 Γεωπολιτιστικοί 

Οι  γεωπολιτιστικοί  γεώτοποι  αναφέρονται  κυρίως  σε  θέσεις  αρχαίων  λατομείων  και  σε 

παραδοσιακές κατασκευές από πετρώματα της περιοχής. Από  τα πιο σημαντικά λατομεία είναι το 

Πετροκοπιό στη θέση Καλαμάκι στην Ίτανο (61.1) το οποίο λέγεται ότι έδωσε δομικό υλικό για την 

Αρχαία Ίτανο. Στο αρχαίο λατομείο φαίνονται χαρακτηριστικά οι τεχνητές τομές σε ασβεστολιθικά 

κροκαλοπαγή,  καθώς  και  πρωτόλειες  κολώνες.  Εξίσου  σημαντικά  είναι  και  τα  λατομεία  στα 

Πελεκητά  (6.1.4)  δίπλα  στο  ομώνυμο  σπήλαιο  και  το  Μολυβοκάμινο  (6.1.3)  στη  διαδρομή 

Κατσουνάκι ‐ Ζάκρος μέσα σε Πλειστοκαινικούς ασβεστιτικούς ψαμμίτες. 

Όσον  αφορά  τέλος  σε  χαρακτηριστικές  κατασκευές  και  παραδοσιακούς  οικισμούς,  το  ενετικό 

κάστρο Βόιλα στο Χανδρά μαζί με τις μικρές πηγές του (6.1.6) είναι από τις σημαντικότερες θέσεις 

της περιοχής, μαζί με τους παραδοσιακούς οικισμούς στο Χώνο (6.2.1), τις Καμάρες (6.2.3), και στα 

Σκαλιά (6.2.4). Αξίζουν επίσης αναφοράς και τα τμήματα από παλιά καλντερίμια που ένωναν τους 

οικισμούς και τα οποία σήμερα διασώζονται ανάμεσα στους οικισμούς Μαγκασά – Μητάτο (6.2.5), 

Καρύδι – Άγιο Αντώνιο (6.2.7) όπως και στη θέση Λαμνώνι (6.2.6) που αποτελούν και τμήματα των 

γεωδιαδρομών του πάρκου. 
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3. Αρχές διαχείρισης του Φυσικού 
πάρκου Σητείας 

3.1 Εθνικό και Ευρωπαϊκό πλαίσιο διαχείρισης Φυσικού 

περιβάλλοντος ‐ Γεωπάρκα 
 

3.1.1 Ευρωπαϊκό και Παγκόσμιο πλαίσιο 

Τα  τελευταία  χρόνια  μια  νέα  πρωτοβουλία  για  την  προστασία  του  φυσικού  περιβάλλοντος  και 

παράλληλα,  τη βιώσιμη τοπική ανάπτυξη αγροτικών περιοχών,  έχει  ξεκινήσει στην Ευρώπη με  τη 

μορφή  των  Ευρωπαϊκών  Γεωπάρκων.  Η  πρωτοβουλία  αυτή  βασίστηκε  στην  αναγκαιότητα 

προστασίας  του  περιβάλλοντος  με  τρόπο  που  να  είναι  επωφελής  για  το  σύνολο  των 

περιβαλλοντικών  χαρακτηριστικών μιας περιοχής  και  παράλληλα  τον άνθρωπο ο οποίος  κατοικεί 

και θα πρέπει να επιβιώσει στη συγκεκριμένη περιοχή.  

Τα  γεωπάρκα  είναι  περιοχές  που  στοχεύουν  στην  προστασία  και  ανάδειξη  του  συνόλου  των 

στοιχείων της Γης ενός τόπου, με έμφαση στα πετρώματα και το ανάγλυφο και τη χρήση τους για τη 

Βιώσιμη  τοπική  ανάπτυξη  αγροτικών  περιοχών.    Βασικοί  στόχοι  τους  είναι  η  βιώσιμη  διαχείριση 

των περιοχών τους και η στήριξη της τοπικής οικονομίας και των προϊόντων μέσα από την ανάπτυξη 

εναλλακτικών μορφών τουρισμού, όπως ο Γεω‐τουρισμός. 

Τα γεωπάρκα εν αντιθέσει με άλλες μορφές πάρκων δεν αποτελούν απαραίτητα προστατευόμενες 

περιοχές,  ούτε  διέπονται  στις  περισσότερες  περιπτώσεις  (εκτός  των  Γερμανικών)  από  εθνική 

αναγνώριση  (Πρόσφατα  το  2007  ενσωματώθηκαν  τα  Ισπανικά  και  Ρουμανικά  Γεωπάρκα  στην 

Εθνική  νομοθεσία).  Αντίθετα,  αποτελούν  κυρίαρχα  τοπικές  αναπτυξιακές  δομές  και  σαν  τέτοιες 

δημιουργήθηκαν μέσα από το πρόγραμμα LEADER. 

Κύριοι στόχοι ενός γεωπάρκου είναι: 

 να  αναδείξει  τα  πλούσια  χαρακτηριστικά  της  Γης  (εξ  ου  και  το  πρόθεμα  γεω‐)  μιας 
περιοχής,  

 να τα προβάλει κατάλληλα και να τα προστατεύει με σκοπό αυτά να αποτελέσουν έναν 
πόρο  που  θα  συμβάλει  στην  ανάπτυξη  εναλλακτικών  μορφών  τουρισμού,  όπως  ο 
γεωτουρισμός,  

 να εκπαιδεύει τους επισκέπτες,  

 να προσφέρει υψηλής ποιότητας αγαθά και υπηρεσίες  

 και να στηρίζει την τοπική οικονομία. 

Τα γεωπάρκα δεν αποτελούνται μόνο από προστατευόμενες περιοχές. Μπορεί να περιλαμβάνουν 

τέτοιες,  είναι  όμως  απαραίτητο  να  περιλαμβάνουν  τις  ανθρώπινες  δραστηριότητες  και  τον 

πολιτισμό.  Είναι  ένα  υπερσύνολο  φυσικών,  ανθρώπινων  και  πολιτισμικών  χαρακτηριστικών  με 

έμφαση  στα  στοιχεία  αναγλύφου,  πετρωμάτων  και  φύσης.  Στην  ουσία  αποτελούν  τα  ίδια  ένα 

τοπικό δίκτυο. 
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Σε πολλές περιπτώσεις τα Γεωπάρκα δρουν σαν φορείς τουριστικής προβολής και ανάπτυξης των 

αγροτικών  περιοχών  της  Ευρώπης.  Όπως  αναφέρεται  από  την UNESCO  στην  ιστοσελίδα  της,  τα 

γεωπάρκα δεν είναι μόνο για τη Γη, είναι για τους ανθρώπους! 

Τα  γεωπάρκα  λοιπόν μπορεί  να  είναι  προστατευόμενες  ή  υπό  διαχείριση περιοχές,  με  ξεκάθαρα 

όρια, σημαντικό πλούτο γεωλογικών και γεωμορφολογικών χαρακτηριστικών, πλούσια χλωρίδα και 

πανίδα,  όπως  επίσης  και  πολιτισμικό  κεφάλαιο.  Τα  γεωπάρκα  περιλαμβάνουν  θέσεις  ιδιαίτερου 

γεωλογικού ενδιαφέροντος, που ονομάζονται γεώτοποι, όπως επίσης περιβαλλοντικού,  ιστορικού 

και  πολιτισμικού  ενδιαφέροντος,  οι  οποίες  συνδέονται  μέσα  από  δίκτυα  περιπατητικών, 

περιηγητικών  και  άλλων  διαδρομών.  Τα  γεωπάρκα  θα  πρέπει  να  έχουν  ένα  ισχυρό  φορέα 

διαχείρισης κατάλληλο για την εξεύρεση των αναγκαίων ανθρώπινων και οικονομικών πόρων για 

τη λειτουργία τους και θα πρέπει να διαχειρίζονται τις περιοχές τους με βάση τις αρχές βιώσιμης, 

τοπικής ανάπτυξης και προστασίας του περιβάλλοντος. 

Το σημαντικό και  ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των γεωπάρκων είναι ότι στην ουσία δημιουργούνται 

από  τους  ίδιους  τους  κατοίκους  και  τις  τοπικές  αρχές  και  αντιπροσωπεύουν  μια  bottom  ‐  up 

προσέγγιση, σε αντίθεση με τις υπόλοιπες προστατευόμενες περιοχές που συνήθως επιβάλλονται 

από τις κεντρικές αρχές στη βάση.   Ένα άλλο πολύ σημαντικό, διακριτό χαρακτηριστικό τους είναι 

ότι  όλα  τα  γεωπάρκα  επαναξιολογούνται  κάθε  τέσσερα  χρόνια  με  συγκριμένη  μεθοδολογία  και 

από  ειδικούς  αξιολογητές  διεθνών  οργανισμών  και  εφόσον  δεν  πληρούνται  τα  προκαθορισμένα 

στάνταρ ποιότητας προσφερόμενων υπηρεσιών και προϊόντων μπορεί να χάσουν την  αναγνώριση 

αυτή. 

Το  Δίκτυο  των  Ευρωπαϊκών  Γεωπάρκων  ιδρύθηκε  σαν  θεσμός  το  2000  από  τέσσερις  αγροτικές 

περιοχές  της  Ευρώπης  ανάμεσα  στις  οποίες  και  το  Απολιθωμένο  Δάσος  Λέσβου.    Το 2004  με  τη 

διακήρυξη  της  Madonie  η  UNESCO  έθεσε  υπό  την  αιγίδα  της  το  θεσμό  των  Γεωπάρκων  και 

παράλληλα  δημιούργησε το Παγκόσμιο Δίκτυο Γεωπάρκων υπό την αιγίδα της UNESCO στο οποίο 

όλα τα Ευρωπαϊκά Γεωπάρκα εντάσσονται αυτομάτως στο Παγκόσμιο Δίκτυο.  

Σήμερα το δίκτυο των Ευρωπαϊκών Γεωπάρκων περιλαμβάνει 58 γεωπάρκα από 17  Ευρωπαϊκές 

χώρες.  Λόγω  του  μεγάλου  αριθμού  υποψήφιων  μελών  αποφασίστηκε  να  εξετάζεται  κάθε  χρόνο 

μόνο μια υποψηφιότητα ανά κράτος. Ενδεικτικό της αναγνώρισης που απολαμβάνει το δίκτυο είναι 

ότι η Νορβηγία επένδυσε περίπου 6 εκατομμύρια Ευρώ για να δημιουργήσει ένα γεωπάρκο και να 

μπορέσει μετά από 4 χρόνια να το εντάξει στο δίκτυο, ενώ τρεις υπουργοί της Ισπανίας (Τουρισμού, 

Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης) υπέγραψαν την αίτηση για επανένταξη ενός γεωπάρκου στο δίκτυο 

που  είχε παλιότερα αποβληθεί!  Αντίστοιχα,  το  δίκτυο  των Παγκόσμιων  Γεωπάρκων  της UNESCO 

περιλαμβάνει εκτός των Ευρωπαϊκών Γεωπάρκων, άλλες 42 περιοχές από όλο τον κόσμο φτάνοντας 

συνολικά το 2013 τον αριθμό των 100 Παγκόσμιων Γεωπάρκων.  

Τα εργαλεία που προσφέρουν τα δίκτυα αυτά είναι  

 η αλληλοϋποστήριξη των μελών τους,  

 η μεταφορά τεχνογνωσίας και εμπειριών ανάμεσα στα μέλη,  

 η ύπαρξη μιας τεράστιας δεξαμενής υποψήφιων επισκεπτών στην Ευρώπη και παγκοσμίως 

και  

 η κατοχύρωση των λογότυπων τους σαν σήματα ποιότητας και παροχής υψηλού επιπέδου 

υπηρεσιών στην Ευρώπη και αργότερα παγκοσμίως,  
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 επιπλέον,  η  υποστήριξη  και  αναγνώριση  από  την  UNESCO  αποτελεί  ένα  άλλο  ισχυρό 

εργαλείο καταξίωσης και αναγνώρισης παγκοσμίως. 

Τα  Γεωπάρκα προσπαθούν  να προβάλουν  το  έργο  τους  και  τις περιοχές  τους μέσα από ποικίλες 

εκδηλώσεις. Πρόσφατα (2013) συμμετείχαν  για δεύτερη χρονιά στη Διεθνή Τουριστική έκθεση του 

Βερολίνου,  όπου  έλαβαν  το  Τρίτο  Βραβείο  για  μη  Κυβερνητικούς  Φορείς.  Παράλληλα,  τα 

γεωπάρκα,  στα  πλαίσια  των  Διεθνών  Συνεδρίων  που  διοργανώνουν  έχουν  πραγματοποιήσει  δύο 

θεματικές τουριστικές εκθέσεις για να προβάλλουν το έργο τους.  
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3.1.2 Το Εθνικό πλαίσιο διαχείρισης γεωπεριβάλλοντος 

 

Στην  Ελλάδα  μέχρι  σήμερα  δεν  υφίσταται  εθνικό  πλαίσιο  καταγραφή  των  γεωτόπων.  Οι  πρώτες 

προσπάθειες στην Ελλάδα για την αναγνώριση και καταγραφή της γεωλογικής κληρονομιάς  έγιναν 

από  το  ΙΓΜΕ  με  την  αναγνώριση  των  πρώτων  50  γεώτοπων  που  υποβλήθηκαν  στο  Υπουργείο 

Πολιτισμού.  Το 1985 αναγνωρίστηκε με  νόμο η αξία  του Απολιθωμένου Δάσους  της Λέσβου που 

είναι και το μοναδικό μνημείο γεωλογικής κληρονομιάς που έχει αναγνωριστεί μέχρι σήμερα.  

Μια  σημαντική  προσπάθεια  για  την  προστασία  της  αβιοτικής  φύσης  ξεκίνησε  το  1986  με  την 

ψήφιση του νόμου 1650 «Για την Προστασία του Φυσικού Περιβάλλοντος» που όμως δεν έφερε τα 

επιθυμητά αποτελέσματα. Χαρακτηριστικά αναφέρονται τα παραδείγματα του Εθνικού Δρυμού της 

Σαμαριάς  και  των Μετεώρων  που  έχουν  τύχει  μέχρι  και  διεθνούς  αναγνώρισης  χωρίς  να  γίνεται 

όμως καθόλου μνεία για την γεωλογική τους αξία. 

Το  1995  η  International  Union  of  Geological  Sciences  ‐  IUGS  με  την  UNESCO  δημιούργησαν  το 

πρόγραμμα  Geosites  για  να  καταγράψουν  σε  παγκόσμια  κλίμακα  τα  πιο  σημαντικά  μνημεία 

γεωλογικής  κληρονομιάς.    Στην  Ελλάδα  το 2001,  μέσω  του  ΙΓΜΕ  και  με  τη  συμβολή  της ProGEO 

δημιουργήθηκε  η  πρώτη  λίστα  γεωλογικών  μνημείων  (Theodosiou‐Drandaki  et  al.  2004).  Το 

πρόγραμμα όμως μετά την υλοποίηση του απέτυχε να προχωρήσει σε ουσιαστική διαχείριση των 

μνημείων και στην παραπέρα προστασία τους και έτσι εγκαταλείφτηκε.  

Ακολούθησαν  διάφορες  μεμονωμένες  προσπάθειες  περαιτέρω  καταγραφής  και  ανάδειξης  των 

γεωλογικών μνημείων  της Ελλάδας μέσω διαφόρων εκδόσεων  (Άτλας  των  Γεωλογικών Μνημείων 

του Αιγαίου, Οδηγός Υπαίθρου για τη Γεωλογία της Κρήτης κλπ.)  Με την ίδρυση των Ευρωπαϊκών 

Γεωπάρκων  το  Απολιθωμένο  Δάσος  Λέσβου  έγινε  το  πρώτο  Ελληνικό  γεωπάρκο.  Το  2001 

εντάχθηκε  στο  Δίκτυο  Ευρωπαϊκών  Γεωπάρκων  και  η  περιοχή  του  Φυσικού  Πάρκου  του 

Ψηλορείτη,  ενώ  σχετικά  πρόσφατα  και  άλλες  δύο  περιοχές,  ο  Χελμός  ‐  Βουραϊκός  από  την 

Πελοπόννησο  και  ο  Βίκος  –  Αώος  από  την  Ήπειρο.  Με  την  ένταξη  των  δύο  αυτών  περιοχών 

δημιουργήθηκε  στην  Ελλάδα  το  αντίστοιχο  Φόρουμ  των  Ελληνικών  Γεωπάρκων  με  σκοπό  το 

συντονισμό  και  την  προώθηση  του  έργου  των  Γεωπάρκων  σε  εθνικό  επίπεδο.  Στο Φόρουμ  αυτό 

εκτός από τα Γεωπάρκα συμμετέχει και η Εθνική Επιτροπή για την UNESCO, το ΙΓΜΕ, τα Υπουργεία 

Τουρισμού και Περιβάλλοντος και άλλοι Ακαδημαϊκοί φορείς. 

Στο Παράρτημα 3 παρουσιάζεται  μια σύντομη περιγραφή των Ελληνικών Γεωπάρκων. 

3.1.2.1 O Νόμος για τη Βιοποικιλότητα 

Ένα  σημαντικό  βήμα  για  την  ορθολογική  και  βιώσιμη  διαχείριση  του  φυσικού  περιβάλλοντος, 

συμπεριλαμβανομένου και του αβιοτικού έγινε στη χώρα μας το 2011 με την ψήφιση του Νόμου 

3937 (ΦΕΚ 60Α 31/3/2011) για τη «διατήρηση της Βιοποικιλότητας». 

Με  το  νόμο  αυτόν  δίνεται  για  πρώτη  φορά  ο  επίσημος  ορισμός  των  γεωτόπων:  «Γεώτοποι:  οι 

γεωλογικές−γεωμορφολογικές δομές που συνιστούν φυσικούς σχηματισμούς και αντιπροσωπεύουν 

σημαντικές στιγμές της γεωλογικής ιστορίας της γης, είναι σημαντικοί μάρτυρες της μακράς εξέλιξής 

της  ή  δείχνουν  σύγχρονες  φυσικές,  γεωλογικές  διεργασίες  που  συνεχίζουν  να  εξελίσσονται  στην 

επιφάνεια της Γης» και αναφορά στον όρο «γεωπάρκο».  

Με  το  νόμο  αυτό  παρέχεται  η  δυνατότητα  σε  περιοχές  με  ιδιαίτερη  γεωλογική  αξία  να 

χαρακτηριστούν ως «Προστατευόμενα Τοπία:  (Protected  landscapes / seascapes) χαρακτηρίζονται 
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περιοχές μεγάλης οικολογικής, γεωλογικής, αισθητικής ή πολιτισμικής αξίας και εκτάσεις που είναι 

ιδιαίτερα πρόσφορες για αναψυχή του κοινού ή συμβάλλουν στην προστασία φυσικών πόρων λόγω 

των  ιδιαίτερων φυσικών  ή  ανθρωπογενών  χαρακτηριστικών  τους»  ή «Προστατευόμενοι Φυσικοί 

Σχηματισμοί:  (Protected  natural  formations)  που  είναι  λειτουργικά  τμήματα  της  φύσης  ή 

μεμονωμένα  δημιουργήματά  της,  που  έχουν  ιδιαίτερη  επιστημονική,  οικολογική,  γεωλογική, 

γεωμορφολογική, ή αισθητική αξία ή συμβάλλουν στη διατήρηση των φυσικών διεργασιών και στην 

προστασία  φυσικών  πόρων,  όπως  δέντρα,  συστάδες  δέντρων  και  θάμνων,  θαλάσσια, 

προστατευτική βλάστηση, παρόχθια και παράκτια βλάστηση, φυσικοί φράχτες, καταρράκτες, πηγές, 

φαράγγια,  θίνες,  ύφαλοι,  σπηλιές,  βράχοι,  απολιθωμένα  δάση,  δέντρα  ή  τμήματά  τους, 

παλαιοντολογικά  ευρήματα,  κοραλλιογενείς,  γεωμορφολογικοί  σχηματισμοί,  γεώτοποι  και 

οικότοποι προτεραιότητας κοινοτικού ενδιαφέροντος». Μάλιστα οι μνημειακού χαρακτήρα Φυσικοί 

Σχηματισμοί μπορούν χαρακτηριστούν ειδικότερα ως Διατηρητέα Μνημεία της φύσης  (Protected 

natural monuments), ενώ οι ενέργειες ή δραστηριότητες που μπορούν να επιφέρουν καταστροφή, 

φθορά ή αλλοίωση των προστατευόμενων φυσικών σχηματισμών, όπως και των προστατευόμενων 

τοπίων ή  των  επί μέρους στοιχείων  τους,  απαγορεύονται,  σύμφωνα με  τις  ειδικότερες ρυθμίσεις 

προστασίας της απόφασης χαρακτηρισμού. 

Με  τον  ίδιο  νόμο  τροποποιούνται  οι  κατηγορίες  προστατευόμενων  περιοχών  του  προηγούμενου 

Νόμου  1650/86  και  ορίζονται  για  πρώτη  φορά  τα  Φυσικά  Πάρκα,  περιφερειακής  ή  εθνικής 

εμβέλειας.  Ως  «Φυσικά  Πάρκα    (Natural  parks)  χαρακτηρίζονται  χερσαίες,  υδάτινες  ή  μεικτού 

χαρακτήρα περιοχές, εφόσον παρουσιάζουν ιδιαίτερη αξία και ενδιαφέρον λόγω της ποιότητας και 

ποικιλίας  των  φυσικών  και  πολιτιστικών  τους  χαρακτηριστικών,  ιδίως  βιολογικών,  οικολογικών, 

γεωλογικών,  γεωμορφολογικών  και  αισθητικών  και  παράλληλα  προσφέρουν  σημαντικές 

δυνατότητες  για ανάπτυξη δραστηριοτήτων που  εναρμονίζονται  με  την προστασία  της φύσης  και 

του  τοπίου».  Τα  Φυσικά  Πάρκα  μπορεί  να  περιλαμβάνουν  Περιοχές  Απόλυτης  Προστασίας  της 

Φύσης  (Strict nature  reserves),  ή Περιοχές Προστασίας  της Φύσης  (Nature Reserves)  ή Περιοχές 

Προστασία  οικότοπων  και  ειδών  (Habitat  /  species management  areas)  ή  και Προστατευόμενα 

Τοπία και Φυσικοί Σχηματισμοί. 

Για τα φυσικά πάρκα διευκρινίζεται ότι: «Όταν το φυσικό πάρκο ή μεγάλο τμήμα του καταλαμβάνει 

θαλάσσια  ή  δασική  περιοχή  ή  όταν  περιλαμβάνει  μεγάλης  σημασίας  γεωτόπους,  μπορεί  να 

ονομάζεται  ειδικότερα  θαλάσσιο  πάρκο,  εθνικός  ή  περιφερειακός  δρυμός  ή  γεωπάρκο, 

αντίστοιχα». Ο στόχος των Φυσικών Πάρκων αποσκοπεί στη διαφύλαξη της φυσικής κληρονομιάς 

και της βιοποικιλότητας, καθώς και στη διατήρηση της οικολογικής ποιότητας ευρύτερων περιοχών 

της  χώρας,  με  παράλληλη  παροχή  στο  κοινό  δυνατοτήτων  περιβαλλοντικής  εκπαίδευσης  και 

φυσιολατρικών  δραστηριοτήτων.  Για  Περιφερειακά  Φυσικά  Πάρκα  προβλέπεται  επιπλέον  ότι 

μπορεί  να  περιλαμβάνουν  οικιστικές  ενότητες  ως  περιφερειακές  ζώνες  των  προστατευτέων 

αντικειμένων,  οι  οποίες  ορίζονται  ως  περιοχές  οικοανάπτυξης.  Στις  ζώνες  αυτές  ενισχύεται  με 

κίνητρα η άσκηση ήπιων και περιβαλλοντικά φιλικών ασχολιών και παραγωγικών δραστηριοτήτων, 

όπως  για  παράδειγμα  η  αναψυχή,  ο  τουρισμός φύσης,  η  ολοκληρωμένη  ή  βιολογική  γεωργία,  η 

βιολογική  καλλιέργεια  υδρόβιων  οργανισμών,  η  αλιεία  με  σαφώς  προσδιορισμένα  επιλεκτικά 

εργαλεία,  η  περιβαλλοντική  και  πολιτιστική  εκπαίδευση και  η μεταποίηση  τοπικών προϊόντων. Η 

παραπάνω περιγραφή ουσιαστικά περιγράφει και τα χαρακτηριστικά των Ευρωπαϊκών Γεωπάρκων. 

Η  αναγνώριση  των  παραπάνω  Φυσικών  Πάρκων  γίνεται  μετά  από  σύνταξη  σχετικής  Ειδικής 

Μελέτης  που  εγκρίνεται,  για  την  περίπτωση  των  Εθνικών  Φυσικών  πάρκων  από  το  Υπουργείο 

Περιβάλλοντος,  ενώ για αυτήν  των Περιφερειακών Φυσικών Πάρκων από την οικεία Περιφέρεια. 



 
76 

Δυστυχώς  μέχρι  σήμερα  δεν  έχουν  εκδοθεί  συνοδευτικές  υπουργικές  αποφάσεις  ή  αλλά 

διατάγματα που θα καθορίζουν τις προδιαγραφές αυτών των Ειδικών Μελετών αλλά και πιθανές 

αλλαγές λόγω των νέων διοικητικών δομών. 

Τέλος με τον ίδιο νομό ορίζεται και ο τρόπος διαχείρισης των Προστατευόμενων περιοχών καθώς 

και οι επιτρεπόμενες, συμβατές ανά περίπτωση, δράσεις. 

3.1.2.2 Άλλες δυνατότητες προστασίας γεωποικιλότητας 

Πέραν των όσων αναφέρθηκαν προηγούμενα ελάχιστες είναι οι λοιπές δυνατότητες αναγνώρισης 

και προστασίας της γεωλογική κληρονομιάς από την υφιστάμενη ελληνική νομοθεσία. 

Μοναδική εξαίρεση αποτελεί η διαδικασία σύνταξης  των ΣΧΟΟΑΠ  (Σχέδια Οικιστικής Οργάνωσης 

Ανοικτής  Πόλης).  Στις  προδιαγραφές  σύνταξης  των  μελετών  Γεωλογικής  Καταλληλότητας  των 

παραπάνω  σχεδίων(ΦΕΚ  1902/14‐9‐2007)  προβλέπεται  η  αναγνώριση  των  σημαντικών 

γεωμορφολογικών,   φυσικών σχηματισμών, γεωτόπων, καθώς και της γεωλογικής κληρονομιάς εν 

γένει,    η  αποτύπωση  αυτών  πάνω  στους  διαχειριστικούς  χάρτες  και  τέλος  η  ένταξη  στους  στα 

σχέδια προστασίας που θα προβλεφτούν. 
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3.2 Κρίσιμη ανθρώπινη μάζα 
 
Το γεγονός ότι το σύνολο του Φυσικού Πάρκου βρίσκεται μέσα στα όρια του νέου Καλλικρατικού 
Δήμου  Σητείας  αποτελεί  ένα  σημαντικό  πλεονέκτημα  για  την  περιοχή  αφού  διευκολύνει  και 
απλοποιεί  τη διαχείριση και  τη λήψη των όποιων αποφάσεων χρειαστούν. Παράλληλα,  επιτρέπει 
την  επίλυση  τεχνικών  και  διοικητικών  θεμάτων  τα  οποία  ενδεχομένως  προκύψουν  μέσα  από  τις 
αντίστοιχες υπηρεσίες του Δήμου. 

Ο  Δημοτικός  Οργανισμός  Κοινωνικοπολιτιστικής  Ανάπτυξης  Σητείας  (ΔΟΚΑΣ)  αποτελεί  μια 
δημοτική επιχείρηση η οποία δραστηριοποιείται σε θέμα πολιτισμού και κοινωνικών αναγκών και 
έχει αναπτύξει ποικίλες δράσεις προβολής, ενημέρωσης και ανάδειξης των ιδιαίτερων πολιτισμικών 
χαρακτηριστικών του Δήμου. Παράλληλα, αποτέλεσε τον εταίρο διαχείρισης του έργου ΓΕΩΤΟΠΙΑ 
για  το  Δήμο  Σητείας.  Η  εμπειρία  και  οι  υποδομές  που  έχει  αναπτύξει  ο  οργανισμός  μπορεί  να 
προσφέρουν πολύτιμη βοήθεια στα πρώτα βήμα λειτουργίας του Γεωπάρκου Σητείας. 

Ο  Οργανισμός  Ανάπτυξης  Σητείας  (ΟΑΣ)  είναι  Εταιρία  Τοπικής  Ανάπτυξης  με  μέλη  τις  τοπικές 
αρχές,  τα  οικονομικά  και  εμπορικά  επιμελητήρια,  συνεταιρισμούς  και  ιδιώτες.  Κύριοι  στόχοι  της 
εταιρίας εδώ και πολλές δεκαετίες είναι η υποστήριξη των Τοπικών Αρχών και των λοιπών μελών 
της,   μέσα από    το σχεδιασμό, υποβολή και υλοποίηση πλήθους Εθνικών και Ευρωπαϊκών έργων 
που στοχεύουν στη βιώσιμη τοπική ανάπτυξη. Η εταιρία έχει τεράστια συμβολή στην ανάδειξη και 
προβολή  των  τοπικών  προϊόντων  όπως  και  στην  εγκατάσταση  των  πρώτων  πηγών  ανανεώσιμης 
ενέργειας στο νησί. Η εμπειρία της σε θέματα διαχείρισης Εθνικών και Κοινοτικών πόρων αποτελεί 
μια σημαντική παρακαταθήκη για τη λειτουργία και υποστήριξη του γεωπάρκου Σητείας. 

Μέσα στα όρια του Φυσικού Πάρκου δραστηριοποιείται ένας μεγάλος αριθμός μονάδων εστίασης 
και φιλοξενίας επισκεπτών που είναι οργανωμένες σε δύο Συλλόγους, του Παλαικάστρου και της 
Σητείας, με έντονη δραστηριότητα στους τομείς του τουρισμού και ιδιαίτερα των εναλλακτικών του 
μορφών όπως περιπάτου, θαλάσσιων σπορ και δράσεων βουνού. Κατά τη διάρκεια εκπόνησης του 
παρόντος διαχειριστικού σχεδίου η στήριξη ήταν ένθερμη και η παροχή δεδομένων απρόσκοπτη.  

Το ίδρυμα «Παναγία Ακρωτηριανή» διαχειρίζεται όλο το βόρειο τμήμα της περιοχής του Φυσικού 
πάρκου  (περιοχή  Κάβο  Σίδερο)  που  ανήκει  στην Μονή  Τοπλού.  Έχει  αναπτύξει  ποικίλες  δράσεις 
ενημέρωσης,  προβολής  και  ανάπτυξης  της  περιοχής  με  τη  δημιουργία  του  Μουσείου 
Εκκλησιαστικών  κειμηλίων  στη  Μονή  Τοπλού,  το  πρότυπο  οινοποιείο  και  τις  βιολογικές 
καλλιέργειες.  Τα  τελευταία  χρόνια  έχει  δραστηριοποιηθεί  στην  τουριστική  ανάπτυξη  του  Κάβο 
Σίδερο σε συνεργασία με ξένες εταιρίες, προκαλώντας αντίρροπες στάσεις από την τοπική κοινωνία 
και τους φορείς. 

Στον  πρωτογενή  τομέα  δραστηριοποιείται  η  Ένωση    Αγροτικών  Συνεταιρισμών  Σητείας,  οι 
Αγροτικοί  Συνεταιρισμοί  Ζάκρου  και  Παλαικάστρου,  ο  Σύλλογος  Βιοκαλλιεργητών  Σητείας,  ο 
Αγροτικός Γυναικείος Συνεταιρισμός  και η Ομάδα Ανεξάρτητων Ελαιοπαραγωγών Σητείας  για την 
παραγωγή  τσικουδιάς,  κρασιού,  ελαιολάδου  και  γαλακτοκομικών  προϊόντων.  Παράλληλα,  τα 
τελευταία χρόνια λειτουργούν και πολλά ιδιωτικά οινοποιεία που παράγουν εξαίρετα προϊόντα. 

Όσον  αφορά  στα  θέματα  εκπαίδευσης  και  μετά  τη  συνένωση  των  επιμέρους  Κέντρων 
Περιβαλλοντικής  Εκπαίδευσης,  τα  θέματα  που  αφορούν  στην  περιβαλλοντικής  εκπαίδευση  της 
περιοχής  έχει  αναλάβει  πλέον  το  ΚΠΕ  Ιεράπετρας.  Το  κέντρο  λειτουργεί  εδώ  και  πολλά  χρόνια 
σχεδιάζοντας  και  υλοποιώντας  προγράμματα  περιβαλλοντικής  εκπαίδευσης  και  ενημέρωσης, 
φιλοξενώντας σχολεία από όλη  την Ελλάδα. Μετά  τις πρόσφατες αλλαγές στη δομή  τους  τα ΚΠΕ 
έχουν αναλάβει και το έργο της Δια Βίου μάθησης και εκπαίδευσης ενηλίκων διευρύνοντας έτσι το 
φάσμα  του  πεδίου  δράσης  τους.  Το  ΚΠΕ  Ιεράπετρας  συμμετείχε  στις  δράσεις  εκπαίδευσης  που 
υλοποιήθηκαν  στα  πλαίσια  του  έργου  ΓΕΩΤΟΠΙΑ  και  είναι  γνώστης  των  εκπαιδευτικών 
παραδοτέων. Η συμβολή του στα θέματα εκπαίδευσης του Γεωπάρκου Σητείας θεωρούμε ότι είναι 
επιβεβλημένη και αναγκαία. 
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Στον  τομέα  της  επιμόρφωσης  δραστηριοποιείται  επίσης  το  ΚΕΚ  Σητείας  με  την  υλοποίηση 
διαφόρων προγραμμάτων εκπαίδευσης και σεμιναρίων. 

Τέλος,  σημαντικά στοιχεία ανθρώπινου δυναμικού της περιοχής είναι ο Περιβαλλοντικός Σύλλογος 
Ιτάνου και ο Ορειβατικός Σύλλογος Σητείας με έντονη και δυναμική δραστηριότητα και παρουσία 
στα θέματα προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος και ευαισθητοποίησης του πληθυσμού. 
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3.3 Οικονομικό Περιβάλλον και προοπτικές 
 
Η γεωλογική κληρονομιά και η γεωποικιλότητα μιας περιοχής, μαζί με το σύνολο των φυσικών της 

χαρακτηριστικών  αποτελούν  σήμερα  τους  βασικούς  μοχλούς  ανάπτυξης    μορφών  εναλλακτικού 

τουρισμού. Η Κρήτη στον τομέα αυτό μπορεί να αισθάνεται ευνοημένη αφού η άναρχη ανάπτυξη 

του  τουρισμού στην παράκτια  ζώνη άφησε  σχεδόν ανέγγιχτη  την  ενδοχώρα  του  νησιού.  Έτσι,  σε 

συνδυασμό  με  την  τεράστια  ζήτηση  που  εμφανίζεται  τόσο  στην  εσωτερική  όσο  και  στη  διεθνή 

αγορά φανερώνονται οι δυνατότητες που προσφέρονται για τέτοιας μορφής ανάπτυξη στην Κρήτη. 

Η υποχώρηση του μοντέλου του μαζικού τουρισμού που εφαρμόστηκε στην Κρήτη και η στροφή 

στην  ενδοχώρα  αποτελούν  στοιχεία  ευνοϊκά  για  την  ανάπτυξη  του  Πάρκου  Φυσικού  Πάρκου 

Σητείας με τη μορφή των Ευρωπαϊκών Γεωπάρκων. 

Η δυναμική που το Δίκτυο των Γεωπάρκων αναπτύσσει Πανευρωπαϊκά και διεθνώς σε συνδυασμό 

με την αναγνώριση της UNESCO αποτελούν σημαντικά πλεονεκτήματα για μια περιοχή μέσα σε ένα 

οικονομικό  και  αναπτυξιακό  περιβάλλον  που  αναζητεί  τη  μοναδικότητα  και  ιδιαιτερότητα,  σε 

συνδυασμό με την παροχή ποιοτικών και αναγνωρισμένων προϊόντων και υπηρεσιών. Το δίκτυο με 

τα επικοινωνιακά εργαλεία του και το Αναγνωρισμένο Σήμα Ποιότητας προσφέρει την αναγνώριση 

και προβολή σε μια τεράστια αγορά. Αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι η επαρχία Eifel της Γερμανίας 

μετονομάστηκε  το 2007  σε Vulkaneifel  λόγω  της  αναγνώρισης  και  της  επιτυχίας  του  ομώνυμου 

γεωπάρκου! 

Η  δικτύωση  από  την  άλλη  μεριά  αποτελεί  μια  τεράστια  δεξαμενή  άντλησης  εμπειριών  και 

τεχνογνωσίας σε θέματα ανάπτυξης εναλλακτικών μορφών  τουρισμού, προβολής του φυσικού και 

πολιτισμικού περιβάλλοντος και προστασίας  και διατήρησης  των μνημείων,  διαθέσιμη σε όλα  τα 

μέλη. 

Τέλος  η  Κρήτη  αποτελεί  ένα  αναγνωρίσιμο  και  καταξιωμένο  τουριστικό  προορισμό  για  πάρα 

πολλές χώρες του κόσμου και παρ’ όλες τις διακυμάνσεις του τουριστικού ρεύματος διατηρεί ένα 

υψηλό ποσοστό διανυκτερεύσεων  και  επισκεπτών ανά  έτος. Ο  κορεσμός  του μαζικού  τουρισμού 

έχει  αναγκάσει  την  τουριστική  βιομηχανία  να  στραφεί  σε  άλλες  εναλλακτικές  ή  υποστηρικτικές 

μορφές  τουρισμού  που  τυγχάνουν  της  υποστήριξης  του  κρατικού  μηχανισμού. Μέχρι  σήμερα  οι 

προσπάθειες  αυτές  συγκεντρώνονται  στη  δημιουργία  γηπέδων  γκολφ  και  μαρίνων  προκαλώντας 

πολλές αντιδράσεις.  Έτσι,  το Πάρκο μπορεί  να αντλήσει  ένα μεγάλο αριθμό  επισκεπτών από  την 

υπάρχουσα  δεξαμενή.  Είναι  θετικό  ότι  η  νέα  στρατηγική  του  Υπουργείου  Τουρισμού  στρέφεται 

πλέον στις ήπιες και καθαρά εναλλακτικές μορφές τουρισμού που βασίζονται στο Φυσικό Πλούτο 

του τόπου μας. 
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3.4 Δυναμική και ιδιαιτερότητες περιοχής – SWOT Ανάλυση 
 

Η  περιοχή  του  Φυσικού  Πάρκου  Σητείας  βρίσκεται  στο  ανατολικότερο  άκρο  της  Κρήτης  με 

αποτέλεσμα να απέχει αρκετά από τα μεγάλα αστικά κέντρα του νησιού  (Ηράκλειο,  Χανιά, Άγιος 

Νικόλαος),  τις έντονες τουριστικά αναπτυγμένες περιοχές  (Ηράκλειο, Χερσόνησος, Ελούντα, Άγιος 

Νικόλαος), από  τις βασικές πύλες εισόδου του νησιού  (λιμάνι  και αεροδρόμιο Ηρακλείου)  και  να 

υπολείπεται  σημαντικά  όσον  αφορά  στα  ποιοτικά  και  γεωμετρικά  χαρακτηριστικά  του  οδικού 

δικτύου σε σχέση με το υπόλοιπο νησί και πολύ περισσότερο με την υπόλοιπη χώρα. 

Παρόλα  αυτά,  βρίσκεται  πολύ  κοντά  στο  περιφερειακό  αεροδρόμιο  της  Σητείας  που  εξυπηρετεί 

τακτικά αεροπορικά δρομολόγια και πτήσεις τσάρτερ, έχει τακτική ατμοπλοϊκή συγκοινωνία από το 

λιμάνι Σητείας με το υπόλοιπο νησί,  το Αιγαίο,  τον Πειραιά και τα Δωδεκάνησα και έχει καταστεί 

εδώ και χρόνια ως ο κατεξοχήν εναλλακτικός τουριστικός προορισμός στην Κρήτη, λόγω του ότι δεν 

έχει υποστεί τις επιπτώσεις του μαζικού τουρισμού όπως το υπόλοιπο νησί. 

Παράλληλα,  διαθέτει  άριστης  ποιότητας  τοπικά  προϊόντα,  παρθένα  φύση  και  πανέμορφες 

ακρογιαλιές,  καθώς  και  ποικιλόμορφο,  έντονο  αλλά  όχι  μεγάλο  σε  κλίμακα  ανάγλυφο  που 

επιτρέπει την άνετη πεζοπορία και ορειβασία. 

Όμως  τα  τελευταία  χρόνια  το  φυσικό  περιβάλλον  και  οι  ανθρώπινες  δραστηριότητες  δέχονται 

έντονες  πιέσεις  λόγω  της  εκτεταμένης  ανάπτυξης  στην  ενδοχώρα  διάφορων  μορφών 

εγκαταστάσεων  ανανεώσιμων  πηγών  ενέργειας,  καθώς  και  μεγάλων  σε  μέγεθος  τουριστικών 

εγκαταστάσεων  στην  παράκτια  ζώνη.  Από  τις  απειλές  αυτή  που  ενδεχομένως  θα  μπορούσε  να 

δράσει  ανασταλτικά  στη  λειτουργία  του  γεωπάρκου  είναι  η  εγκατάσταση  των  σχεδιαζόμενων 

Ηλιοθερμικών  Πάρκων  και  άλλων  εκτεταμένων  πεδίων  ανανεώσιμων  πηγών  ενέργειας,  αφού 

αφαιρούν σημαντικό ζωτικό χώρο της ορεινής ζώνης από το Φυσικό Πάρκο Σητείας. 

Το  γενικότερο  όμως  πεδίο  ανάπτυξης  του  τουρισμού  σήμερα  ευνοεί  τις  εναλλακτικές  βιώσιμες 

μορφές  τουρισμού,  θέτοντας  την  ποιότητα  και  την  ανάδειξη  των  τοπικών  χαρακτηριστικών  και 

ιδιαιτεροτήτων ως ύψιστη προτεραιότητα, δημιουργώντας ένα θετικό περιβάλλον δημιουργίας του 

γεωπάρκου Σητείας. 

Συμπερασματικά,  το  Φυσικό  Πάρκο  Σητείας  περιλαμβάνει  ιδιαίτερα  και  σημαντικά  φυσικά, 

πολιτισμικά και οικονομικά χαρακτηριστικά, έχει πολλές δυνατότητες και δυναμική για τη ανάπτυξη 

ενός γεωπάρκου, ενώ αντιμετωπίζει και ιδιαίτερες προκλήσεις που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν. 

3.4.1 Πλεονεκτήματα (Strengths) 

 Το πλούσιο και μοναδικό φυσικό περιβάλλον (Φοινικόδασος Βάι), με τις ιδιαίτερες μορφές 

χλωρίδας  και πανίδας (Φοίνικας θεόφραστου, Μαυροπετρίτης κλπ.)  

 Οι  οργανωμένες  και/  ή  απομακρυσμένες  παραλίες  με  μοναδική  ομορφιά  και  ιδιαίτερα 

τοπία 

 Η  σημαντική  για  τα  κλιματικά  χαρακτηριστικά  της  περιοχής,  παρουσία  του  υδάτινου 

στοιχείου μέσα από πηγές, ρέματα με μόνιμη ροή και υγρότοπους 

 Η ιδιαίτερη γεωποικιλότητα με τους χαρακτηριστικούς πετρολογικούς σχηματισμούς και τα 

σημαντικά απολιθώματα 

 Η πληθώρα καρστικών δομών, η ιδιαιτερότητα και μοναδικότητα των σπηλαίων της ορεινής 

ζώνης 
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 Τα ξεχωριστά σε ποιότητα και χαρακτηριστικά τοπικά προϊόντα 

 Η γνήσια κρητική  φιλοξενία, ο πολιτισμός, τα ήθη και έθιμα της περιοχής 

 Η μεγάλη συγκέντρωση και η αξία των αρχαιολογικών χώρων 

 Η  έντονη φιλοπεριβαλλοντική  συνείδηση  που  ορισμένες φορές  εκφράζεται  με  δυναμικές 

κινητοποιήσεις 

 Η  υποστήριξη  από  την  τοπική  κοινωνία  και  ιδιαίτερα  τους  οικονομικούς‐τουριστικούς  

παράγοντες της περιοχής 

 Η ύπαρξη αρκετών υποδομών οικοτουρισμού και εναλλακτικού τουρισμού και αντίστοιχου 

τουριστικού  ρεύματος  (μουσεία  και  κέντρα  πληροφόρησης,  ευρύ  δίκτυο  πεζοπορικών 

διαδρομών,  αναρριχητικά  πεδία,  ποδηλατικές  διαδρομές,  υποδομές  για  ιστιοσανίδα, 

ανάδειξη γεωποικιλότητας και γεωτουριστικές υποδομές κλπ.) 

 Η  υφιστάμενη  επισκεψημότητα  από  ειδικές  κατηγορίες  τουριστών  (σπηλαιολόγοι, 

βοτανικοί, ορνιθολόγοι κλπ.) 

3.4.2 Αδυναμίες (Weaknesses) 

 Μονοδιάστατη γεωποικιλότητα που εστιάζει κυρίως σε καρστικές δομές 

 Απουσία φορέα διαχείρισης 

 Απουσία θεσμικού φορέα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης μέσα στα όρια του πάρκου 

 Πολυδιάσπαση γης (Δημοτική, μοναστηριακή, βιομηχανική, ιδιωτική) 

 Κόπωση  και  καχυποψία  στην  τοπική  κοινωνία  από  προηγούμενες  αποτυχημένες 

αναπτυξιακές δραστηριότητες  

 Έλλειψη  κατάλληλα  εκπαιδευμένου  στις  νέες  μορφές  εναλλακτικού  τουρισμού, 

ανθρώπινου, τοπικού δυναμικού 

 Απόσταση από τα μεγάλα αστικά και τουριστικά κέντρα 

 Κακό οδικό δίκτυο τόσο στην επικράτεια του πάρκου όσο και με την υπόλοιπη Κρήτη 

 Σημαντικός  αριθμός  εγκαταλειμμένων  οικισμών  –  αυξητικές  τάσεις  εγκατάλειψης  της 

υπαίθρου 

 Χαμηλά  ποσοστά  πληθυσμού,  ιδιαίτερα  σε  νέες  ηλικίες,  υπογεννητικότητα,    φαινόμενα 

γήρανσης πληθυσμού 

 Μείωση  αγροτικής  παραγωγής  και  αλλαγή  χρήσεων  Γης  στον  Πρωτογενή  τομέα 

(υποβάθμιση αγροτικής γης, βίαιη αλλαγή χρήσης στην αγροτική και κτηνοτροφική γη) 

 Υποβαθμισμένα τοπία λόγω εγκατάστασης ΑΠΕ 

 Υψηλό κόστος και δυσκολίες αδειοδότησης για ανάπτυξη σπηλαιολογικών υποδομών 

3.4.3 Ευκαιρίες (Opportunities) 

 Δημιουργία νέου και αναγνωρίσιμου τουριστικού προϊόντος «Φυσικό Πάρκο Σητείας»  και 

εμπλουτισμός υφιστάμενου 

 Ευρύτερη τάση ενίσχυσης οικο‐ και εναλλακτικού τουρισμού 

 Δυνατότητα διαμόρφωσης ταυτότητας σπηλαιολογικού τουρισμού και εκπαίδευσης 

 Περαιτέρω ενίσχυση υποδομών εναλλακτικού τουρισμού και γεω‐τουρισμού 

 Ενίσχυση περιβαλλοντικής εκπαίδευσης 

 Προώθηση τοπικών προϊόντων και παραγωγής 

 Ενίσχυση απασχόλησης και εισοδήματος των κατοίκων 

 Προβολή και αναγνώριση της περιοχής 
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 Ένταξη στα Διεθνή Δίκτυα Γεωπάρκων 

 Προστασία και Διατήρηση του Φυσικού Περιβάλλοντος 

3.4.4 Απειλές (Threats) 

 Κακή εθνική οικονομική κατάσταση και αβεβαιότητες στο επενδυτικό κλίμα 

 Τάσεις ελάττωσης, λόγω οικονομικής αστάθειας, του τουριστικού ρεύματος από τη δυτική 

και βόρεια Ευρώπη που παραδοσιακά στηρίζει τον εναλλακτικό τουρισμό 

 Πιέσεις για νέες οικιστικές και ξενοδοχειακές επενδύσεις 

 Πιέσεις  για  ανάπτυξη  ΒΑΠΕ  που  δεσμεύουν  και  υποβαθμίζουν  τεράστιες  εκτάσεις  της 

ενδοχώρας και δημιουργούν κινδύνους για τα υπόγεια ύδατα 

 Ανεξέλεγκτες  ανθρώπινες  δραστηριότητες  σε  γεώτοπους  και  άλλα  μνημεία  της  περιοχής 

(σπήλαια,  φαράγγια,  οροπέδια,  δυσπρόσιτους  αρχαιολογικούς  χώρους)με  συνέπεια  την 

υποβάθμιση, καταστροφή ή και εξαφάνιση του πλούτου και των χαρακτηριστικών τους 

 Συνεχόμενη ερημοποίηση υφιστάμενων οικισμών και εγκατάλειψη νέων υποδομών 
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Χάρτης 3.4.1: Χάρτης ΡΑΕ σχεδιαζόμενων ΑΠΕ στην περιοχή του Φυσικού Πάρκου Σητείας
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3.5 Βασικές αρχές Διαχείρισης  
 
Η περιοχή του Πάρκου μπορεί να υστερεί αναπτυξιακά αλλά αυτό προσφέρει δυνατότητες για το 

σχεδιασμό νέων αναπτυξιακών δράσεων με  έμφαση στην προβολή  των  ιδιαίτερων στοιχείων  της 

περιοχής. Οι διάφορες μορφές εναλλακτικού τουρισμού όπως ο αγροτουρισμός, ο γεωτουρισμός, ο 

φυσιολατρικός τουρισμός και άλλες, αποτελούν ιδανικές μορφές ανάπτυξης για την ενδοχώρα της. 

Είναι μορφές φιλικές προς το περιβάλλον, αλλά κυρίως στα ήθη και έθιμα του τόπου, στη φιλοξενία 

και  στη  ιδιοσυγκρασία  των  κατοίκων  της.  Η  γεωλογική  κληρονομιά  του  νησιού  και  η 

γεωποικιλότητα μπορεί  να αποτελέσουν συστατικά στοιχεία μιας  τέτοιας μορφής ανάπτυξης που 

αν μη τη άλλο είναι η μόνη που μπορεί να στηρίξει την πρωτογενή παραγωγή και τα προϊόντα του 

τόπου.  Η ανάπτυξη  του Φυσικού Πάρκου  της  Σητείας στα πρότυπα  των  Ευρωπαϊκών  Γεωπάρκων 

μπορεί  να  προσφέρει  τις  δυνατότητες  και  τις  προοπτικές  για  την  επίτευξη  των  παραπάνω 

αναπτυξιακών στόχων. 

ΟΙ βασικές αρχές διαχείρισης του Φυσικού Πάρκου Σητείας θα πρέπει να στηρίζονται στις αρχές της 

Βιώσιμης  ανάπτυξης  και  του  Υπεύθυνου  Τουρισμού  όπως  αυτά  περιγράφονται  στη  διεθνή 

βιβλιογραφία. 

Ο  όρος Βιώσιμη  Ανάπτυξη,  εισήχθηκε  για  πρώτη  φορά  το  1987  από  τον  ΟΗΕ  βασιζόμενος  στην 

Έκθεση  Brundtland,  σύμφωνα  με  την  οποία  «Βιώσιμη  ανάπτυξη  είναι  αυτή  που  καλύπτει  τις 

ανάγκες  του  παρόντος  χωρίς  να  αφαιρεί  τη  δυνατότητα  αυτή  από  τις  μελλοντικές  γενιές».  Η 

βιώσιμη  ανάπτυξη  έχει  βασική  προτεραιότητα  την  ανάγκη  να  συμβιβαστούν  οι  έννοιες  της 

φέρουσας  ικανότητας  των  οικοσυστημάτων  με  τις  κοινωνικές  προκλήσεις  που  αντιμετωπίζει  η 

ανθρωπότητα.  Αρχικά  η  Βιώσιμη  Ανάπτυξη  αναλύονταν  σε  τρείς  επιμέρους  συνιστώσες,  την 

περιβαλλοντική βιωσιμότητα, την οικονομική βιωσιμότητα και την κοινωνικοπολιτική βιωσιμότητα. 

Σήμερα,  όμως  προτείνεται  η  διάκριση  σε  τέσσερις  τομείς  βιωσιμότητας:  περιβαλλοντική, 

οικονομική,  πολιτική και πολιτισμική. 

Η περιβαλλοντική βιωσιμότητα είναι η διαδικασία που επιτρέπει την αλληλεπίδραση με τη φύση 

βασιζόμενη στην αρχή της διατήρησης του περιβάλλοντος όσο πιο φυσικό και αγνό είναι δυνατόν.  

Έτσι,  η  περιβαλλοντική  βιωσιμότητα  απαιτεί  από  την  κοινωνία  το  σχεδιασμό  δράσεων  που  θα 

καλύπτουν  τις  ανάγκες  της  ανθρωπότητας  και  παράλληλα  θα  διατηρούν  ες  αεί  τα  φυσικά 

οικοσυστήματα και τη ζωή του πλανήτη.  

Για  τις  ανάγκες  διαχείρισης  του φυσικού Πάρκου  θα  πρέπει  επιπρόσθετα  να  καλύπτονται  και  οι 

βασικές προϋποθέσεις του Υπεύθυνου Τουρισμού, μιας έννοιας που είναι απόλυτα συμβατή με τη 

βιώσιμη ανάπτυξη και έχει προκύψει από τις εμπειρίες και τα σφάλματα του παρελθόντος. 

Ο  όρος  εισήχθηκε  το  2002  με  την  διακήρυξη  του  Cape  Town  «Υπεύθυνος  Τουρισμός  στους 

Προορισμούς».  Αφορά  σε  έναν  τουρισμό  που  «δημιουργεί  καλύτερους  τόπους  για  να  ζουν  οι 

άνθρωποι και καλύτερες περιοχές για να επισκέπτονται». 
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Σχήμα 3.5.1 Οι αρχικές, βασικές συνιστώσες της βιώσιμης ανάπτυξης 

  

Σχήμα 3.5.2 : Οι κύκλοι της Βιώσιμης ανάπτυξης για την μητρόπολη  της Μελβούρνης όπως προέκυψε 
από το πρόγραμμα του ΟΗΕ,  Global Compact, Cities Programme (2012) 
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Έτσι, Υπεύθυνος τουρισμός είναι αυτός που: 

 Ελαχιστοποιεί τις αρνητικές οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις 

 Δημιουργεί μεγαλύτερα οικονομικά οφέλη για τους ντόπιους κατοίκους και βελτιώνει την 

ποιότητα ζωής για τις τοπικές κοινωνίες 

 Βελτιώνει τις συνθήκες εργασίας και την πρόσβαση στις τεχνολογίες 

 Συμπεριλαμβάνει την τοπική κοινωνία σε κάθε απόφαση που αφορά στην ζωή της και σε 

πιθανές αλλαγές που θα υποστεί 

 Συνεισφέρει  θετικά  στην  διατήρηση  του  φυσικού  και  πολιτισμικού  περιβάλλοντος, 

αγκαλιάζοντας την ποικιλομορφία 

 Παρέχει  πιο  ευχάριστες  εμπειρίες  στους  επισκέπτες  μέσω περισσότερων  σχέσεων  με  την 

τοπική  κοινωνία,  καλύτερης  κατανόηση  της  τοπικής  κουλτούρας,  των  κοινωνικών  και 

περιβαλλοντικών θεμάτων 

 Παρέχει πλήρη πρόσβαση σε άτομα με ειδικές ανάγκες  

 Είναι ευαίσθητος πολιτισμικά, ενθαρρύνει το σεβασμό ανάμεσα στους επισκέπτες και τους 

κατοίκους και ενισχύει την τοπική υπερηφάνεια και εμπιστοσύνη 

 Αλληλεπιδρά με τα τοπικά οικοσυστήματα 

Ο  υπεύθυνος  τουρισμός  έχει  πολλές  ομοιότητες  με  το  βιώσιμο  τουρισμό  μια  που  και  οι  δύο 

στοχεύουν  στη  βιώσιμη  ανάπτυξη,  με  βασικούς  πυλώνες    την  ακεραιότητα  του  φυσικού 

περιβάλλοντος,  την  κοινωνική  δικαιοσύνη,  και  τη  μεγιστοποίηση  του  τοπικού  κοινωνικού 

οφέλους. Η βασική τους διαφορά έγκειται στο ότι στον υπεύθυνο τουρισμό όλοι οι εμπλεκόμενοι, 

ιδιώτες, οργανισμοί, βιομηχανία,  καλούνται να αναλάβουν και αυτοί τις ευθύνες των δράσεων και 

των επιπτώσεων τους. Αυτή η έμφαση που δίνεται στην υπευθυνότητα, ουσιαστικά πρεσβεύει ότι 

όλοι  όσοι  εμπλέκονται  στην  τουριστική  βιομηχανία,  συμπεριλαμβανομένου  των  επισκεπτών  και 

τοπικών κοινωνιών, είναι υπεύθυνοι για την επίτευξη των στόχων του υπεύθυνου τουρισμού.  

Συνεπώς, η διαχείριση του Φυσικού Πάρκου θα διέπεται από τις αρχές τις βιώσιμης ανάπτυξης και 

του Υπεύθυνου τουρισμού και θα εστιάζει σε τέσσερις  βασικούς άξονες δράσης: 

 Ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και 

γεωποικιλότητας, 

 Εκπαίδευση τοπικού πληθυσμού και επισκεπτών, 

 Υπεύθυνη και Βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη , και 

 Στήριξη τοπικής παραγωγής και πολιτισμού 
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3.6 Το όραμα – Πεδία Παρέμβασης 

3.6.1. Το όραμα και οι στόχοι 
 

Το όραμα για το Φυσικό Πάρκο της Σητείας, δεν μπορεί να είναι άλλο από: 

«  τη  δημιουργία  ενός  τουριστικού  προορισμού  αριστείας  και  αναφοράς  σε  τοπικό  και  εθνικό 
επίπεδο,  που θα  εστιάζει  στη διάχυση  της  γνώσης  και  την  ενημέρωση  της  τοπικής  κοινωνίας  και 
των  επισκεπτών,  στη  σύνδεση  του  αβιοτικού  με  το  βιοτικό  και  πολιτισμικό  περιβάλλον  και  στη 
στήριξη  της  τοπικής  παραγωγής  και  του  πολιτισμού,  με  παράλληλη  διατήρηση  του  φυσικού  και 
ανθρωπογενούς περιβάλλοντος».  

Η  διαχείριση  του  Φυσικού  Πάρκου  Σητείας  για  την  περίοδο  2014  –  2017  θα  πρέπει  να  κινείται 
στους τέσσερις βασικούς άξονες δράσης που αναφέρθηκαν προηγούμενα και οι οποίοι αποτελούν 
και τους βασικούς άξονες δράσης των Ευρωπαϊκών και Παγκόσμιων Γεωπάρκων της UNESCO. 

Ο βασικός στόχος λοιπόν είναι η ανάπτυξη του Φυσικού πάρκου Σητείας ως ένα Ευρωπαϊκό και 

Παγκόσμιο Γεωπάρκο της UNESCO. 

Οι επιμέρους στρατηγικοί στόχοι είναι συνεπώς: 

 Η προστασία, η αξιολόγηση και διατήρηση της  φυσικής κληρονομιάς και των πόρων 

 Η ανάπτυξη, εφαρμογή και προώθηση εκπαιδευτικών δράσεων περιβαλλοντικής 

ευαισθητοποίησης 

 Η ανάπτυξη, υποστήριξη, προβολή και ενίσχυση τουριστικών δράσεων συμβατών με τον 

υπεύθυνο τουρισμό, που ενισχύουν την τοπική οικονομία, την απασχόληση, και τη βιώσιμη 

ανάπτυξη. 

 Η οργάνωση και προβολή τουριστικών και πολιτισμικών γεγονότων 

 Η προβολή του Φυσικού Πάρκου Σητείας 

 Η εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης και της Στρατηγικής Προώθησης 

 Η ανάπτυξη και στήριξη τοπικών και διεθνών συνεργασιών με επιστημονικούς και άλλους 

φορείς. 

 Η δημιουργία ενός αποτελεσματικού και αποδοτικού Φορέα Διαχείρισης του Φυσικού 

Πάρκου 
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3.6.2 Καθορισμός Στρατηγικής Προώθησης 
 

Η Στρατηγική Προώθησης του Φυσικού Πάρκου Σητείας έχει ως κυρίαρχο στόχο να οργανώσει, να 

αναπτύξει και να προωθήσει τις υπηρεσίες, τα προϊόντα και το όνομα «Φυσικό Πάρκο Σητείας»  με 

τρόπο  που  να  αλληλεπιδρά  επιτυχώς  με  όλα  τα  υπόλοιπα  στοιχεία  και  χαρακτηριστικά  της 

περιοχής,  έτσι ώστε  να αναδεικνύει  την αξία,  να  προστατεύει  και  να  ενισχύει  όλους  τους  τομείς 

εφαρμογής τους.  

Παράλληλα  όμως,  η  στρατηγική  αυτή  θα  πρέπει  να  κατευθύνεται  στην παραγωγή  οικονομικού 

οφέλους  και  στην  αυτοχρηματοδότηση  των  δράσεων  και  των  υπηρεσιών,  έτσι  ώστε  να  είναι 

δυνατή η αποτελεσματική και αποδοτική διαχείριση των πόρων και των υπηρεσιών του Πάρκου και 

τελικά η επίτευξη των βασικών του στόχων. 

Απόρροια  της  Στρατηγικής προώθησης  είναι  ένα σύνολο δράσεων που  εξειδικεύονται στο  Σχέδιο 

Δράσης  που  θα  εφαρμόζει,  θα  παρακολουθεί,  θα  αναθεωρεί    ή  και  θα  προσαρμόζει  όπου 

χρειάζεται, και θα εξασφαλίζει την επίτευξη των βασικών σκοπών και των στόχων που έχουν τεθεί. 

3.6.2.1 Ανάλυση Περιβάλλοντος Εφαρμογής 

Στην  περιοχή  υφίστανται  και  αναπτύσσονται  διάφοροι  πόροι  και  δράσεις  που  μπορούν  να 

αξιοποιηθούν για τους στόχους του Φυσικού Πάρκου: 

Α) Περιβάλλον αλληλεπίδρασης  

 Συνεργάτες‐εταίροι (Εταίροι, Υποστηρικτές και μέλη του Φυσικού Πάρκου) 

 Τοπική Αυτοδιοίκηση (Δημοτική Αρχή Σητείας, ΔΟΚΑΣ) 

 Τοπικοί  αναπτυξιακοί  φορείς  (ΟΑΣ.,  Επιμελητήρια,  Αγροτικές  και  άλλες  συνεταιριστικές 

οργανώσεις) 

 Τοπικοί  Πολιτισμικοί  Φορείς  (Εκκλησία  της  Κρήτης,  Εκκλησιαστικά  ιδρύματα,  Ίδρυμα 

Παναγίας Ακρωτηριανής, Πολιτιστικοί Σύλλογοι κα) 

 Περιφερειακές αρχές (Αποκεντρωμένη Διοίκηση και Περιφέρεια Κρήτης) 

 Κεντρική Διοίκηση (Υπουργεία Περιβάλλοντος, Τουρισμού, Αρχαιολογικές υπηρεσίες) 

 Σχολεία 

 ΑΕΙ  (Πανεπιστήμιο  και  Πολυτεχνείο  Κρήτης,  Μουσείο  Φυσικής  Ιστορίας  Κρήτης,  ΑΤΕΙ 

Κρήτης) 

 Εκπαιδευτικά Κέντρα (ΚΠΕ Ιεράπετρας) 

 Ερευνητικά Κέντρα και Ινστιτούτα (Ε.Σ.Ε., ΣΠΟΚ, ΙΝΣΠΕΕ κλπ.) 

 Άλλα  γεωπάρκα  και  προστατευόμενες  περιοχές  (Ελληνικά  Γεωπάρκα,  Εθνικοί  Δρυμοί, 

Ευρωπαϊκά και Παγκόσμια Γεωπάρκα) 

 Επισκέπτες/Τουρίστες 

 Ξενοδοχειακές Μονάδες 

 Εστιατόρια/Χώροι εστίασης 

 Τουριστικές Μονάδες 

 Τουριστικοί πράκτορες και πάροχοι 

Β) Συναφές Περιβάλλον 

Κοινωνικό‐Πολιτικοί Παράγοντες 

 Νέα Στρατηγική Τουριστικής Ανάπτυξης με έμφαση στον εναλλακτικό τουρισμό, 



 
89 

 Νέος νόμος για προστασία της Βιο‐και γεωποικιλότητας, 

 ΣΧΟΑΑΠ πρώην Δήμου Παλαικάστρου, σύνταξη αντίστοιχου Δήμου Σητείας 

 Νέο χωροταξικό Σχέδιο Τουρισμού 

 Νέο χωροταξικό Σχέδιο ΑΠΕ 

 Τροποποίηση Γενικού Χωροταξικού Σχεδίου Κρήτης 

 Αντίδραση τοπικής κοινωνίας στις ΒΑΠΕ 

 Νέες Τουριστικές Υποδομές 

Κοινωνικοοικονομικοί Παράγοντες 

 Οικονομική Κρίση 

 Αύξηση ανεργίας 

 Περιορισμός διαθέσιμων πόρων για προστασία περιβάλλοντος 

 Ευκαιρίες για νέα προϊόντα και υπηρεσίες 

 Δυναμική ανάπτυξης ενδοχώρας και αγροτικού χώρου 

 Υφιστάμενες δράσεις προώθησης τοπικών προϊόντων 

 Ανάγκη για επιμήκυνση τουριστικής περιόδου 

Κοινωνικό‐πολιτισμικοί παράγοντες 

 Γενική τάση βελτίωσης της ποιότητας ζωής 

 Αυξανόμενη  ζήτηση  για  επαφή με  το φυσικό  περιβάλλον  και  τον  ανοικτό  χώρο,  ώστε  να 

ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις από την πίεση της σύγχρονης ζωής 

 Αυξανόμενη αξία της επαφής με το φυσικό περιβάλλον 

 Μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση για διατήρηση και επίτευξη καλύτερων επιπέδων υγείας και 

προσωπικής ευεξίας 

 Ύπαρξη περισσότερου ελεύθερου χρόνου 

 Φιλικότερο ευρύτερο γεωπολιτικό περιβάλλον που ενισχύει το τουριστικό ρεύμα στη χώρα 

μας 

 Αύξηση αναπνευστικών προβλημάτων και άλλων σχετιζόμενων με την καθιστική ζωή 

 Αύξηση  της  μακροζωίας  και  της  δυνατότητας  μετακίνησης  ηλικιωμένων  για  απόλαυση 

ειδικών μορφών τουρισμού 

 Μείωση της ικανότητας μετακινήσεων και διακοπών του ελληνικού πληθυσμού 

 Αυξανόμενη ζήτηση τουρισμού περιπέτειας και αδρεναλίνης για τις νέες γενιές 

 Αυξανόμενη συμμετοχή του Διαδικτύου στην επιλογή τουριστικών προορισμών 

 Αλλαγή στάσεων με τάση αναζήτησης απλούστερων τρόπων  ζωής και απλών απολαύσεων 

σε  αντιδιαστολή  με  το  αυξανόμενο  στρες  του  σύγχρονου  τρόπου  ζωής    που  ενισχύει 

μορφές αγρο‐τουρισμού και οικο‐τουρισμού. 

Τεχνολογικοί Παράγοντες 

 Η μεγάλη ανάπτυξη και επίδραση των ΜΜΕ 

 Η κυριαρχία του Διαδικτύου και των εφαρμογών του στη σύγχρονη ζωή 

 Ανάγκες περιβαλλοντικής και άτυπης εκπαίδευσης 

 Ζήτηση νέων δεξιοτήτων 

 Ανάγκες συντήρησης και διατήρησης της φύσης 

 Ανάπτυξη ποικίλων διαδικτυακών εφαρμογών 

 Βελτίωση προσφερόμενων υπηρεσιών για τους πολίτες 

 Αυτοματοποίηση διαδικασιών  
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 Αναγκαιότητα καινοτόμων δράσεων και υπηρεσιών 

Περιβαλλοντικοί Παράγοντες 

 Βελτίωση ποιότητας ζωής και επίτευξη μακροζωίας 

 Αυξημένη ανάγκη για περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση 

 Υπεύθυνοι καταναλωτές 

 Ανάγκη μείωσης περιβαλλοντικού αποτυπώματος. 

 Επέκταση των ΑΠΕ εις βάρος του πρωτογενή τομέα και παραγωγής. 

3.6.2.2 Ανάλυση αγοράς 

Με  δεδομένο  τον  κοινωνικό  και  αναπτυξιακό  ρόλο  του Φυσικού  Πάρκου  Σητείας,  του  οράματος 

που σχεδιάζεται  για την ανάπτυξη ενός Γεωπάρκου και της ευρύτερης στρατηγικής για τη βιώσιμη 

ανάπτυξη της περιοχής, η αγορά στην οποία απευθύνεται, μπορεί να διακριθεί ως εξής: 

 Εκπαιδευτική κοινότητα 

 Τουρίστες και επισκέπτες (Έλληνες και ξένοι) 

 Επιστημονική κοινότητα 

 Γενικός πληθυσμός (Τοπική και ευρύτερη κοινωνία) 

Οι μέχρι σήμερα λόγοι‐κίνητρα για την επίσκεψη της περιοχής μπορεί να αναλυθούν ως εξής: 

Περιβαλλοντικά και  Πολιτισμικά Κίνητρα 

 Γνωριμία  με  τις  αξίες,  τα  έθιμα  και  τις  παράδοσης  της  περιοχής  (περιλαμβανομένου 

τοπικών προϊόντων 

 Επίσκεψη σε Μοναδικούς Περιβαλλοντικούς χώρους (Φοινικόδασος Βάι) 

 Εξερεύνηση γεωλογικών χαρακτηριστικών (φαράγγια, σπήλαια, κα.) 

 Επίσκεψη σε ιστορικούς και αρχαιολογικούς προορισμούς 

 Επίσκεψη σε Θρησκευτικούς προορισμούς (Μονή Τοπλού, μοναστήρια και εξωκλήσσια) 

 Επίσκεψη σε Μουσεία και Κέντρα πληροφόρησης 

Κίνητρα διασκέδασης ‐  αναψυχής 

 Απόλαυση ηρεμίας και απομόνωσης 

 Γαστρονομικές απολαύσεις 

 Ξεκούραση 

 Θαλάσσια αναψυχή 

Κίνητρα εξερεύνησης και βιωματικής εκπαίδευσης  

 Γνωριμία με γεωλογικά φαινόμενα και διεργασίες (σπηλαιολογία, διάσχιση φαραγγιών) 

 Ζωντανή γνώση (βοτανικός τουρισμός, παρατήρηση ορνιθοπανίδας) 

 Επαφή με τη φύση και το παρθένο περιβάλλον 

Ψυχο‐ κοινωνικά κίνητρα 

 Συμμετοχή  σε  αθλητικές  και  άλλες  δραστηριότητες  αδρεναλίνης  (ορειβασία,  αναρρίχηση, 

wind surfing) 

Κίνητρα Πολιτισμικών ανταλλαγών 
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 Γνωριμία  με  την  πραγματική  ζωή  του  αγροτικού  χώρου  και  της  παραδοσιακής  κρητικής 

ζωής 

 Αλληλεπίδραση με τους τοπικούς πληθυσμούς 

 Επίσκεψη σε προορισμούς και χώρους που προτείνονται από γνωστούς και φίλους ή από 

παλιότερες εμπειρίες 

Επαγγελματικά κίνητρα 

 Αρχαιολογικές έρευνες και ανασκαφές 

 Εγκατάσταση ΑΠΕ 

3.6.2.3 Ανταγωνιστικό πλαίσιο 

Καθώς  το  Φυσικό  Πάρκο  της  Σητείας  βρίσκεται  στο  ανατολικότερο  άκρο  της  Κρήτης,  δεν 

αντιμετωπίζει ως τουριστικό προϊόν σημαντικούς ανταγωνιστές., μια που η απομακρυσμένη θέση 

και  η  δυσκολία  στην  πρόσβαση  είδη  λειτουργούν  ανασταλτικά.  Η  επικείμενη  βελτίωση  των 

συγκοινωνιών  και  η  ανάπτυξη  νέου  τουριστικού  προϊόντος,  μόνο  θετικά  θα  μπορούσε  να 

λειτουργήσει για την περιοχή. 

Όμως, ως δυνητικοί ανταγωνιστές θα μπορούσαν να θεωρηθούν  το Γεωπάρκο του Ψηλορείτη, οι 

Εθνικοί Δρυμοί και οι λοιπές προστατευόμενες περιοχές ή σημαντικοί περιβαλλοντικοί χώροι. 

Η  δημιουργία  του  λογότυπου  το Φυσικού  Πάρκου  Σητείας  θα  πρέπει  να  λειτουργήσει  ως Brand 

Name  για  την  περιοχή.  Το  λογότυπο  που  σχεδιάστηκε  στα  πλαίσια  του  έργου  ΓΕΩΤΟΠΙΑ  είναι 

εμπνευσμένο  από  τα  περιβαλλοντικά  και  πολιτισμικά  στοιχεία  της  περιοχής.  Χρησιμοποιεί  τα 

χρώματα  των  πετρωμάτων  που  συναντούνται  στην  περιοχή  ,  τις  έντονες  πτυχώσεις  των 

σχηματισμών καθώς και στοιχεία από το πλούσιο ιστορικό και πολιτισμικό περιβάλλον.  

Τα  επιμέρους  λογότυπα  που  σχεδιάστηκαν  για  τα  κέντρα  πληροφόρησης  στο  Καρύδι  και  το 

Μουσείο  Φυσικής  Ιστορίας  Ζάκρου  αναδεικνύουν  και  αυτά  τις  τοπικές  ιδιαιτερότητες 

παραπέμποντας στο Φυσικό Πάρκο της Σητείας του οποίου αποτελούν και υποσύνολα.  

 

Το λογότυπο του Φυσικού Πάρκου Σητείας 
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Τα λογότυπα των Κέντρων ενημέρωσης Ζάκρου και του Σπηλαιολογικού Κέντρου Καρυδίου 

3.6.2.4 Υφιστάμενες υποδομές 

Παλαιές υποδομές 

 Μουσείο Νερού και Ρασοτριβείο Ζάκρου, 

 Λαογραφικό Μουσείο Παλαικάστρου 

 Μουσείο Θρησκευτικών κειμηλίων Μονής Τοπλού 

 Λαογραφική Συλλογή Χανδρά 

 Ευρωπαϊκό Μονοπάτι Ε4 

 Σύνολο περιπατητικών διαδρομών 

 Αναρριχητικά πεδία Κάτω Ζάκρου 

 Οδηγός Βιοποικιλότητας Σητείας 

Υποδομές ΓΕΩΤΟΠΙΑ 

 Οικοτουριστικός Οδηγός Φυσικού Πάρκου 

 Χάρτης Γεωτόπων και Διαδρομών Φυσικού Πάρκου 

 Πέντε 4‐σελιδα φυλλάδια οικοτουριστικών διαδρομών 

 Πέντε Πινακίδες εισόδου και πληροφόρησης Φυσικού Πάρκου 

 Δεκαπέντε γεωτουριστικές διαδρομές 

 Εννέα Πινακίδες γεωτουριστικών διαδρομών  

 Τριανταπέντε Πινακίδες Γεωτόπων 

 Τοπικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Ζάκρου 

 Κέντρο Σπηλαιολογικής Έρευνας Καρυδίου 

 Φυλλάδιο προβολής Μουσείου Ζάκρου 

 Ιστοσελίδα Φυσικού Πάρκου 

 Δυο εκπαιδευτικές Μουσειοσκεύες για τα Κέντρα Ζάκρου και Καρυδίου 

 DVD προβολής Φυσικού Πάρκου Σητείας 

3.6.2.5 Στόχοι Στρατηγικής Προώθησης 

Οι βασικοί στόχοι του σχεδίου είναι: 

 Βελτίωση της εικόνας και της φήμης του Φυσικού Πάρκου 

 Ενίσχυση της σύνδεσης του ονόματος Φυσικό Πάρκο Σητείας με τις δράσεις και τα προϊόντα 

που παράγονται 

 Ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πελατών/επισκεπτών 
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 Προσέλκυση και ενεργοποίηση ενδιαφέροντος δυνητικών επισκεπτών: Μαθητές, Φοιτητές, 

Γεω‐ και Οικο‐τουρίστες, Επιστήμονες, γενικός πληθυσμός 

 Αύξηση των επισκεπτών 

 Ένταξη στο Δίκτυο των Ευρωπαϊκών και Παγκόσμιων Γεωπάρκων 

 Θεσμική αναγνώριση με βάση το Νόμο για την Βιοποικιλότητα 

3.6.2.6 Προϊόντα 

Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που μπορούν να παραχθούν είναι: 

 Ξεναγήσεις 

 Θεματικές εκδρομές 

 Τουριστικά Πακέτα‐Προσφορές (Κοινό εισιτήριο για επισκέψιμους χώρους) 

 Ανάπτυξη τοπικού σήματος ποιότητας για προϊόντα και υπηρεσίες 

 Παραγωγή Τοπικών Προϊόντων με τη σήμανση του Φυσικού Πάρκου Σητείας 

 Εκπαιδευτικά Σεμινάρια για τοπικούς οδηγούς βουνού και παραγωγή προϊόντων Φυσικού 

Πάρκου 

 Παραγωγή  νέων  δραστηριοτήτων  υπαίθρου,  αθλητικών  προϊόντων  και  δράσεων 

αδρεναλίνης (Πίστες αναρρίχησης για παιδιά κλπ) 

 Δημιουργία τοπικού δικτύου συνεργαζόμενων επιχειρήσεων 

 Παραγωγή εμπορικών προϊόντων όπως: 

 Κούπες, καπέλα, μπλούζες,  Σακίδια και προϊόντα για περιπατητές 

 Μπρελόκ, στυλό και υλικά για μαθητές 

 Φωτογραφικές Κάρτες, αφίσες και μικρά θεματικά έντυπα 

 Δημιουργία Νέων ηλεκτρονικών υποδομών πληροφόρησης –ενημέρωσης 

 Τουριστική Αξιοποίηση Σπηλαίου περιοχής 

 Διοργάνωση  Πολιτιστικών  Εκδηλώσεων  και  δράσεων  πληροφόρησης  επισκεπτών  και 

προώθησης τοπικών προϊόντων. 

 Συμμετοχή σε Τουριστικές έκθεσης και συνέδρια 

 Το κόστος και η τιμή προσφοράς θα εκτιμηθεί ανάλογα την περίπτωση. 

Η  διάθεση των παραπάνω προϊόντων θα μπορεί να γίνεται από τα κέντρα πληροφόρησης, τοπικές 

επιχειρήσεις, τουριστικές μονάδες και το διαδίκτυο. 

Η  προβολή  και  προώθηση  των  προϊόντων  αυτών  θα  μπορεί  να  γίνεται  μέσω  διαφημιστικής 

καμπάνιας,  τουριστικών  και  άλλων  εκθέσεων,  Εκδηλώσεων  προώθησης  τοπικών  προϊόντων, 

διεθνής  εκθέσεις  και  δυνητικά  μέσα  από  τις  δραστηριότητες  των  Ευρωπαϊκών  και  Παγκόσμιων 

Γεωπάρκων. Ενδεικτικά η διαφημιστική καμπάνια θα μπορούσε να αφορά σε: 

 Εκπτωτικές κάρτες σε τοπικά καταστήματα 

 Σχεδιασμό μικρών τοπικών εκδηλώσεων και δρώμενων 

 Ανακοινώσεις σε ΜΜΕ 

 Διαγωνισμούς με θέμα το Φυσικό Πάρκο 

 Σημεία Προώθησης και πώλησης τοπικών προϊόντων 

 Συμμετοχή σε θεματικές εκθέσεις 

 Έκδοση Περιοδικού Πληροφοριακού εντύπου ή σε ηλεκτρονική μορφή 
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3.6.2.7 Έλεγχος και Αξιολόγηση Σχεδίου 

Το παρόν Στρατηγικό Σχέδιο Προώθησης θα πρέπει να ελέγχετε και να αξιολογείται τακτικά από το 

φορέα διαχείρισης τόσο πριν  , κατά τη διάρκεια και μετά την υλοποίηση των διαφόρων δράσεων 

έτσι ώστε να ελαχιστοποιούνται οι διαφορές ανάμεσα στα αναμενόμενα αποτελέσματα και σε αυτά 

που στην πραγματικότητα προκύπτουν και να εξασφαλίζουν την αποτελεσματικότητα των δράσεων 

σε διαρκή βάση. Ο έλεγχος θα πρέπει να εστιάζεται σε διορθωτικές και αποτρεπτικές δράσεις που 

θα  βελτιώνουν  την  ικανοποίηση  των  επισκεπτών,  θα  ελαχιστοποιούν  τις  επιπτώσεις  στο 

περιβάλλον και θα οδηγούν στην ελαχιστοποίηση της σπατάλης πόρων και δυναμικού. 
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3.6.3 Φορέας Διαχείρισης 
 

Η  ύπαρξη  ενός  φορέα  διαχείρισης  του  Φυσικού  Πάρκου  Σητείας  δεν  αποτελεί  μόνο  συμβατική 

υποχρέωση κάθε Ευρωπαϊκού Γεωπάρκου αλλά επιπλέον την ικανή και αναγκαία συνθήκη για την 

εφαρμογή του παρόντος διαχειριστικού σχεδίου και την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί. 

Ο Φορέας Διαχείρισης θα πρέπει συνεπώς να έχει την ευθύνη: 

 Εφαρμογής,  παρακολούθησης,  αξιολόγησης  και  τροποποίησης  του  παρόντος 

Διαχειριστικού σχεδίου 

 Διαχείρισης, ενίσχυσης, διατήρησης και πλήρους αξιοποίησης των υλικών και άυλων πόρων 

και υποδομών γεωτουρισμού και εναλλακτικού τουρισμού 

 Σχεδιασμού, εφαρμογής και προώθησης προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και 

περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης 

 Προβολής, προώθησης και περαιτέρω εμπλουτισμού του νέου τουριστικού προϊόντος 

 Στήριξης, προβολής και ανάδειξης της τοπικής παραγωγής και των προϊόντων 

 Ανάδειξης,  προβολής  και  παρακολούθησης  των  φυσικών  και  πολιτισμικών  μνημείων  του 

Πάρκου  

 Εξεύρεσης, παραγωγής και συνετής διαχείρισης των απαραίτητων οικονομικών πόρων για 

την επίτευξη των στόχων του 

 Ανάπτυξης  συνεργασιών,  συνεργειών,  κοινών  δράσεων    και  πρωτοβουλιών  με  τοπικούς 

φορείς και αρχές, επιμελητήρια, συλλόγους, οργανώσεις και  ιδιώτες για την επίτευξη των 

στόχων του Φυσικού Πάρκου 

 Σύνταξης  φακέλου  υποψηφιότητας  για  Ευρωπαϊκό  Γεωπάρκο,  παρακολούθησης  της 

πορείας της και στη συνέχεια αντιπροσώπευσης και συμμετοχής στα Διεθνή Δίκτυα και στις 

δραστηριότητες αυτών. 

Ο Φορέας  Διαχείρισης  επιβάλλεται  να  τύχει  της  αρχικής  στήριξης  της  τοπικής  κοινωνίας  και  των 

αρχών  που  θα  εστιάζει  σε  ένα  μίνιμουμ,  εγγυημένο  ετήσιο  προϋπολογισμό,  ο  οποίος    θα 

λειτουργεί  ανταποδοτικά  στις  υπηρεσίες  που  θα  προσφέρονται  στην  τοπική  κοινωνία.  Ο 

προϋπολογισμός  αυτός  θα  πρέπει  να  εγγυάται  την  παρουσία  του  απαραίτητου  επιστημονικού, 

τεχνικού  και  λοιπού  προσωπικού  και  την  επίτευξη  των  ελάχιστων  δυνατών  δράσεων  για  την 

υλοποίηση των βασικών στόχων του Σχεδίου Δράσης. 

Ο Φορέας Διαχείρισης θα πρέπει να έχει: 

 ξεκάθαρη  νομική  οντότητα  και  δυνατότητα  ευελιξίας  στη  λήψη  αποφάσεων,  στην 

πρόσληψη προσωπικού και στην υλοποίηση δράσεων  

 τη  δυνατότητα  να  παράγει  οικονομικό  όφελος,  να  το  διαχειρίζεται  με  διαφάνεια, 

νομιμότητα και επ’ ωφελεία του Φυσικού Πάρκου για την επίτευξη των στόχων του 

 τη στήριξη  και  τη συμμετοχή στη σύνθεσή  του,  των  τοπικών αρχών,  των υπηρεσιών,  των 

τοπικών φορέων και επιμελητηρίων, των τοπικών συλλόγων,  ιδρυμάτων και οργανώσεων, 

των επιστημονικών φορέων και άλλων τοπικών ομάδων  

 την  εξουσιοδότηση  για  την  προβολή  της  περιοχής,  τη  διαχείριση  των  άυλων  και  υλικών 

πόρων  που  σχετίζονται  με  το  Φυσικό  Πάρκο  και  τη  λήψη  αποφάσεων  στα  πλαίσια 

εφαρμογής του Σχεδίου Δράσης και υλοποίησης του Διαχειριστικού Σχεδίου. 



 
96 

3.6.3.1 Αναγνώριση υφιστάμενων δυνατοτήτων  

Με  βάση  τις  υφιστάμενες  τοπικές  συνθήκες,  το  ισχύον  νομικό  πλαίσιο  και  τις  δυνατότητες  της 

περιοχής αναγνωρίζονται τρείς πιθανές δυνατότητες για τη λειτουργία του Φορέα Διαχείρισης: 

Διαχείριση μέσα από Υφιστάμενες Δομές Δημοσίου Δικαίου 

Η διαχείριση αυτή θα μπορούσε  να  γίνει  στα πλαίσια  λειτουργίας  του Δήμου Σητείας  εφόσον  το 

σύνολο  της  περιοχής  υπάγεται  διοικητικά  σε  αυτόν.  Θα  μπορούσαν  να  χρησιμοποιηθούν 

υπάρχουσες δομές όπως ο ΔΟΚΑΣ ή άλλες μονάδες του Δήμου.  

Με  τον  τρόπο  αυτό  θα  μπορούσε  να  εξασφαλιστεί  το  ελάχιστό  προσωπικό  από  το  υφιστάμενο 

προσωπικό του Δήμου, οι ελάχιστοι οικονομικοί πόροι  και η δυνατότητα διαχείρισης του Φυσικού 

Πάρκου μέσα στα πλαίσια διαχείρισης των συνολικών δημοτικών ζητημάτων. 

Η λύση αυτή δεν θα μπορούσε να ικανοποιήσει όλους τους στόχους του φορέα διαχείρισης αφού: 

 η εμπλοκή με το Δημόσιο λογιστικό θα προσέθετε πλήθος εμποδίων και δυσκολιών 

 η  πολιτική  του  Φυσικού  Πάρκου  ενδεχομένως  θα  επηρεάζεται  από  τις  κατά  καιρούς 

προτεραιότητες της Δημοτικής Αρχής 

 δεν  εξασφαλίζεται  η  συμμετοχή  του  κοινωνικού  συνόλου  και  των  τοπικών  φορέων  στη 

λήψη αποφάσεων 

 δεν είναι δεδομένη η εξασφάλιση των αναγκαίων οικονομικών και ανθρώπινων πόρων για 

τη λειτουργία του φορέα διαχείρισης 

 ούτε  και  η  δυνατότητα  του  Δήμου  να  καλύψει  τις  αυξημένες  ανάγκες  και  το  φόρτο 

εργασίας που απαιτεί ένας τέτοιος φορέας διαχείρισης 

Διαχείριση μέσα από υφιστάμενες Δομές Ιδιωτικού Δικαίου 

Η  εμπλοκή  ενός  υφιστάμενου  φορέα  Ιδιωτικού  Δικαίου  στη  διαχείριση  του  Φυσικού  Πάρκου 

Σητείας, όπως για παράδειγμα  ο Οργανισμός Ανάπτυξης Σητείας (ΟΑΣ) θα προσέφερε  

 την απαιτούμενη ευελιξία σε ένα πλήθος λειτουργικών θεμάτων,  

 τεχνογνωσία και λογιστική διαχείριση προσαρμοσμένη στις ανάγκες της περιοχής 

 απαραίτητο και έμπειρο προσωπικό 

 χρήση υφιστάμενων υποδομών και μέσων 

Η δυνατότητα αυτή έχει χρησιμοποιηθεί από υφιστάμενα γεωπάρκα, όπως του Ψηλορείτη και του 

Βίκου – Αώου στην Ελλάδα, και άλλα στο εξωτερικό. 

Όμως  στην  παρούσα  περίπτωση  η  λύση  αυτή  ίσως  δεν  ικανοποιεί  πλήρως  της  απαιτήσεις  που 

τέθηκαν, αφού: 

 δεν εξασφαλίζεται πλήρως η συμμετοχή του κοινωνικού συνόλου και των τοπικών φορέων 

στη λήψη αποφάσεων 

 δεν είναι δεδομένη η εξασφάλιση των αναγκαίων οικονομικών και ανθρώπινων πόρων για 

τη λειτουργία του φορέα διαχείρισης 

 δεν  είναι  δεδομένη  η  δυνατότητα  του  φορέα  να  καλύψει  τις  αυξημένες  ανάγκες  και  το 

φόρτο εργασίας που απαιτεί ένας τέτοιος φορέας διαχείρισης 

 η  τύχη  του  Φυσικού  Πάρκου  θα  εξαρτάται  αποκλειστικά  από  τη  βιωσιμότητα  του 

υφιστάμενου  φορέα,  με  κίνδυνο  όπως  στην  περίπτωση  του  Βίκου‐Αώου  να  αδρανήσει 
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εντελώς  η  λειτουργία  του  γεωπάρκου‐Φυσικού  Πάρκου  σε  περίπτωση  χρεωκοπίας  ή 

αδυναμίας λειτουργίας του 

 θα είναι δύσκολη η διάκριση των οικονομικών πόρων και των δράσεων που ο υφιστάμενος 

φορέας θα διαθέτει και υλοποιεί για το Φυσικό Πάρκο, με ενδεχόμενα προβλήματα σε μια 

μελλοντικής αξιολόγηση της περιοχής ως γεωπάρκο. 

Δημιουργία Νέου Φορέα Διαχείρισης 

Η δημιουργία ενός Νέου φορέα Διαχείρισης έχει ως βασικό πλεονέκτημα ότι αυτός θα σχεδιαστεί 

ώστε να καλύψει πλήρως τους στόχους και τους σκοπούς της ανάγκης που καλείται να θεραπεύσει. 

Θα  δημιουργούσε  βέβαια  νέες  απαιτήσεις  σε  προσωπικό,  πόρους  και  υποδομές  τις  οποίες  θα 

κληθεί να εξασφαλίσει μέσα από τις δραστηριότητες και τα οφέλη που θα παράξει. 

Ένας τέτοιος φορέας θα μπορούσε να είναι μια Αστική – Μη Κερδοσκοπική Εταιρία με την πιθανή 

επωνυμία «Φίλοι του Φυσικού Πάρκου Σητείας». Οι βασικοί στόχοι και σκοποί θα είναι αυτοί που 

αναλύθηκαν προηγουμένως, ενώ  τα μέσα, το προσωπικό και οι πόροι θα εξασφαλίζονται μέσα από 

τις  νομικές και λειτουργικές δυνατότητες που προσφέρει μια τέτοια εταιρία. 

Η σύνθεση  της  εταιρίας  θα μπορούσε  να  είναι  τέτοια που  να  επιτρέπει  τη  συμμετοχή  όλων  των 

τοπικών αρχών, των φορέων, των συλλόγων, των ιδρυμάτων και των ιδιωτικών πρωτοβουλιών. Θα 

μπορούσαν  να  οριστούν  συγκεκριμένες  κατηγορίες    εταίρων,  φίλων    και  υποστηρικτών.  Η 

συμμετοχή  στη  λήψη  αποφάσεων  θα  μπορεί  να  είναι  ανάλογη  της  συμμετοχής  και  των 

δυνατοτήτων κάθε εταίρου‐υποστηρικτή.  

Σε μια τέτοια περίπτωση ο Φορέας θα μπορεί να διοικείται από ολιγομελές Διοικητικό Συμβούλιο 

και τα όργανα που θα προβλέπονται στο καταστατικό, ενώ θα μπορεί επιπλέον να σχεδιαστεί μια 

επιστημονική‐ καθοδηγητική ομάδα που θα σχεδιάζει,  κατευθύνει και θα χαράσσει  τις πολιτικές 

και τις δράσεις του Φυσικού Πάρκου και θα τις επιβλέπει επιστημονικά στην οποία θα μπορούσαν 

να συμμετέχουν εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και των ΚΠΕ, της Περιφέρειας (Δασών, 

Περιβάλλοντος  και  Τουρισμού),  της  Αρχαιολογικής  υπηρεσίας,  τοπικών  εταιρειών‐συλλόγων  και 

ΜΚΟ. 

3.6.3.2 Πιθανοί Πόροι  

Οι πόροι  του φορέα διαχείρισης μπορεί  να  είναι άυλοι  και  υλικοί  και μπορεί  να προέλθουν από 

διάφορες  πηγές  ώστε  να  μπορούν  να  εξασφαλίζουν  έναν  ελάχιστο  αναγκαίο,  ετήσιο 

προϋπολογισμό  της  εταιρίας.  Ο  προϋπολογισμός  αυτός  θα  πρέπει  να  παρέχει  τη  δυνατότητα 

πρόσληψης  τουλάχιστον  ενός  ατόμου  για  τις  καθημερινές  ανάγκες  λειτουργίας  του  πάρκου  και 

επίσης ενός ακόμα κατά τους θερινούς μήνες για τη λειτουργία των Κέντρων Πληροφόρησης στη 

Ζάκρο. Επίσης, θα πρέπει να μπορεί να καλύπτει και κάποιες στοιχειώδεις δράσεις δημοσιότητας 

και πληροφόρησης.  

Όλοι οι συμμετέχοντες στη σύνθεση της εταιρίας θα μπορούσαν να συνεισφέρουν αναλογικά και με 

διάφορους  τρόπους  και  μορφές  (προσωπικό,  υπηρεσίες,  υποδομές,  χορηγίες,  συνδρομές  κα.).  Η 

έδρα της εταιρίας θα μπορούσε,   στα αρχικά τουλάχιστον στάδια να φιλοξενηθεί σε κάποιον από 

τους  τοπικούς φορείς,  η  γραμματειακή  υποστήριξη  να  παρέχεται  είτε  από  το  Δήμο  Σητείας,  είτε 

από  το  ΔΟΚΑΣ  είτε  από  τον  ΟΑΣ  ή  άλλον  φορέα  και  οι  διάφοροι  εταίροι‐υποστηρικτές  να 

συνεισφέρουν στον προϋπολογισμό με χορηγίες ή  και με συμμετοχή που θα οριστεί.  
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Επιπρόσθετοι πόροι θα μπορούν να προέλθουν από την παραγωγή και διάθεση ίδιων προϊόντων, 

εξασφάλιση χορηγιών και ενισχύσεων, συμμετοχή σε Εθνικά και Διεθνή ερευνητικά, διαχειριστικά 

και  αναπτυξιακά  προγράμματα,  Παροχή  διαφόρων  μορφών  Υπηρεσιών,  Πραγματοποίηση 

Πολιτιστικών και άλλων κοινωνικών εκδηλώσεων κα. 

Η δημιουργία νέων υποδομών υποδοχής επισκεπτών όπως ένα επισκέψιμο σπήλαιο ή ένα τοπικό 

Μουσείο Φυσικής Ιστορίας θα μπορούσε να προσφέρει πρόσθετους πόρους μέσω των εισιτηρίων. 

Παράλληλα,  θα  μπορούσαν  να  παραχθούν  κοινά  εισιτήρια  για  τους  διάφορους  τουριστικούς 

προορισμούς της περιοχής όπως το Φοινικόδασος του Βάι, το Φαράγγι των Νεκρών και άλλους. 

 

Εφόσον οι  κύριοι  εμπλεκόμενοι φορείς,  τοπικές αρχές,  υπηρεσίες,  σύλλογοι  και  επιμελητήρια, 

που  εμπλέκονται  διοικητικά,  ιδιοκτησιακά  ή  και  επιχειρησιακά  στα  θέματα  που  θα  κληθεί  να 

διαχειριστεί ο φορέας,   συμφωνήσουν σε μια τέτοια πρωτοβουλία, η επιλογή αυτή θεωρείται η 

πιο  αξιόπιστη,  λειτουργική  και  αποτελεσματική  από  τις  τρεις  που  εξετάστηκαν  και  γι  αυτό  το 

λόγο προκρίνεται από το παρόν Διαχειριστικό Σχέδιο. 
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3.6.4 Δυνατότητες Διεύρυνσης Γεωπάρκου 
 

Τα  όρια  της  περιοχής  που  εξετάστηκαν  στα  πλαίσια  αυτού  του  διαχειριστικού  σχεδίου 

καθορίστηκαν σε μεγάλο βαθμό από την πρόταση υποβολής του έργου ΓΕΩΤΟΠΙΑ που υπέβαλε ο 

πρώην Καποδιστριακός δήμος Ιτάνου. Τα όρια αυτά αυξήθηκαν ελαφρά κατά την υλοποίηση για να 

ομογενοποιηθεί  η  περιοχή  γεωμορφολογικά  και  μέσα  στις  οικονομικές  δυνατότητες  της 

συγκεκριμένης πρότασης. 

Για τις ανάγκες όμως λειτουργίας και ανάπτυξης ενός Ευρωπαϊκού Γεωπάρκου, το οποίο θα πρέπει 

«…να έχει έκταση και υποδομές ικανές να συμβάλουν στην ουσιαστική βιώσιμη τοπική ανάπτυξη» 

θα πρέπει να εξεταστούν οι δυνατότητες επέκτασης του παρόντος Φυσικού Πάρκου Σητείας. Μετά 

από  μελέτη  των  γεωμορφολογικών,  τοπογραφικών  και  πολιτισμικών  χαρακτηριστικών  της 

ευρύτερης  περιοχής  του  Δήμου  Σητείας  προτείνονται  δύο  περιοχές  για  πιθανή  διεύρυνση  του 

μελλοντικού  Γεωπάρκου  Σητείας.  Οι  περιοχές  αυτές  παρουσιάζονται  περιληπτικά  και  με  σειρά 

προτεραιότητας στη συνέχεια. 

3.6.4.1 Δυτική Διεύρυνση Φυσικού Πάρκου Σητείας 

Η πρώτη περιοχή που προτείνεται για πιθανή διεύρυνση των ορίων του Φυσικού Πάρκου Σητείας 

είναι  αυτή  που  βρίσκεται  στα  δυτικά  του  σημερινού  πάρκου  και  καταλαμβάνει  τη  βόρεια 

ακτογραμμή,  συμπεριλαμβανομένης  και  της  πόλης  της  Σητείας.  Η  περιοχή  αφορά  στα  όρια  των 

πρώην  κοινοτήτων  Αγίου  Γεωργίου,  Μαρωνιάς,  Πισκοκέφαλου,  Σητείας,  Σκοπής  Αχλαδίων, 

Χαμεζίου, Μέσα  και  Έξω Μουλιανών.  Η  έκταση  της προτεινόμενης  περιοχής  είναι  περίπου 126,5 

Κμ2, οπότε η συνολική έκταση του πάρκου θα ανέρχεται στα 471,5 Κμ2. 

Η  συγκεκριμένη  περιοχή  διασχίζεται  από  τον  επαρχιακό  δρόμο  Σητείας  –  Αγίου  Νικολάου  που 

προσφέρει  συνεπώς  ευκολότερη  επικοινωνία  σε  σχέση  με  το  υπόλοιπο  επαρχιακό  δίκτυο. 

Συμπεριλαμβάνει  τη  μεγαλύτερη  οικιστική  δομή  της  περιοχής,  την  πόλη  της  Σητείας  και  βασικές 

υποδομές  όπως  είναι  το  σύνολο  των  υποδομών  διοίκησης  του  Δήμου  Σητείας,  το  λιμάνι,  το 

αεροδρόμιο και το σταθμό υπεραστικών συγκοινωνιών. 

Βασικά  πλεονεκτήματα  της  προτεινόμενης  περιοχής  είναι  η  εύκολη  επικοινωνία  μέσω  του 

επαρχιακού  οδικού  άξονα  Αγίου  Νικολάου  –  Σητείας  και  το  πλούσιο  φυσικό  και  πολιτισμικό 

περιβάλλον  το  οποίο  προσφέρει  πλήθος  αξιοθέατων  και  πολιτισμικών  μνημείων.  Στην  πόλη  της 

Σητείας  βρίσκονται  το  ενετικό  φρούριο  Καζάρμα  και  το  Αρχαιολογικό Μουσείο,  ενώ  πολύ  κοντά 

βρίσκεται  και  ο  επισκέψιμος  χώρος  της  Μινωικής  πόλης  του  Πετρά.  Στο  Χαμέζι  διασώζονται  η 

Μινωική έπαυλη και το ενετικό φρούριο Λιόπετρο, όπως και το ενετικό κάστρο του Αφεντάκη στον 

Αϊ Γιώργη. 

Λόγω της φύσης των πετρωμάτων όπου κυριαρχούν τα φυλλιτικά‐χαλαζιτικά πετρώματα το φυσικό 

περιβάλλον  είναι  εντελώς διαφορετικό από  το υπόλοιπο Φυσικό Πάρκο με  έντονη  την παρουσία 

του  νερού  και  την  πλουσιότερη  βλάστηση.  Αξιοσημείωτα  μνημεία  είναι  οι  Πηγές  του  Ζου  που 

υδροδοτούν τη Σητεία, το φαράγγι του Ρίχτη στα Έξω Μουλιανά με τον εντυπωσιακό καταρράκτη, 

τους  νερόμυλους  και  το  τοξωτό  γεφύρι,  το  οποίο  καταλήγει  στην  ομώνυμη  παραλία,  τα 

απολιθώματα,  οι σχηματισμοί  των μειοκαινικών πετρωμάτων και ο βαθύς ποταμός με  τη σπηλιά 

των πειρατών στην περιοχή της Φανερωμένης, τα στρώματα του Καλαβρού όπου μελετήθηκαν για 

πρώτη  φορά  τα  ανώτερα  πετρώματα  των  Πλακωδών  Ασβεστολίθων,  καθώς  και  τα  ιδιαίτερα 

γρανατούχα πετρώματα της περιοχής του Χαμεζίου. 
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Η  συγκεκριμένη  περιοχή  λόγω  της  ιδιαίτερης  γεωλογικής,  περιβαλλοντικής,  πολιτισμικής  και 

τουριστικής  της  αξίας  θα  μπορούσε  ενδεχομένως  να  συμπεριληφθεί  άμεσα  στα  όρια  του 

σχεδιαζόμενου Γεωπάρκου της Σητείας. 

3.6.4.2 Νότια Διεύρυνση Φυσικού Πάρκου Σητείας 

Η δεύτερη προτεινόμενη περιοχή για διεύρυνση του Γεωπάρκου της Σητείας θα μπορούσε να είναι 

όλο το νότιο τμήμα του Δήμου που θα υπολείπεται μετά και την πρώτη διεύρυνση. Θα μπορούσε 

συνεπώς  να  περιλαμβάνει  το  ανατολικό  τμήμα  της  οροσειράς  της  Θρυπτής  που  αποτελεί  και  το 

μεγαλύτερο  ορεινό  όγκο  της  περιοχής  της  Σητείας,  καθώς  και  τα  νότια  παράλια  του  Δήμου, 

συμπεριλαμβανομένου και της νήσου Λεύκης (Κουφονήσι).  

Τα  όρια  της  δεύτερης  προτεινόμενης  διεύρυνσης  θα  μπορούσαν  συνεπώς  να  περιλαμβάνουν  τις 

πρώην κοινότητες Κρυών, Πεύκων, Παπαγιαννάδων, Λιθίνων, Περιβολακίων, Αρμένων, Απιδίων και 

Αγίας Τριάδας. Η συνολική έκταση της προτεινόμενης περιοχής είναι περίπου 163,5 Κμ2  , οπότε η 

συνολική έκταση του πάρκου θα ανέρχεται στα 635 Κμ2. 

Η  περιοχή  αυτή  έχει  ως  επί  το  πλείστον  ορεινό  χαρακτήρα  και  δύσκολη  συγκοινωνία,  αν  και 

διασχίζεται  στο  νότιο  και  ανατολικό  της  τμήμα  από  την  επαρχιακή  οδό  Ιεράπετρας  –  Σητείας. 

Γεωμορφολογικά έχει ένα πολύ έντονο και ποικιλόμορφο ανάγλυφο, στα δυτικά με την οροσειρά 

της Θρυπτής και στα ανατολικά με τις νότιες πλαγιές των βουνών της Ζάκρου. Η νότια ακτογραμμή 

είναι  μια  τουριστική  περιοχή  χαμηλής  όχλησης  που  συνορεύει  όμως  με  το  μεγάλο  τουριστικό 

κέντρο του Μακρύγιαλου.  

Στην περιοχή βρίσκονται σημαντικά αρχαιολογικά και φυσικά μνημεία με χαρακτηριστικότερα από 

όλα το νησί της Λεύκης με το αρχαίο θέατρο, τα εργαστήρια παραγωγής πορφύρας και τα ρωμαϊκά 

λουτρά, μαζί με τις υπέροχες ακτές και τα παράκτια σπήλαια. Στην περιοχή διασώζονται και αρκετά 

ενετικά  κάστρα  και  φρούρια  όπως  του  Monte  Forte  στην  Κρυά  και  των  Λιθίνων.  Επίσης 

αξιοσημείωτα είναι  το φαράγγι  της Μονής Καψά με τη σημαντική χλωρίδα του που αποτελεί και 

περιοχή NATURA 2000, καθώς και η ορεινή ζώνη και το φαράγγι των Πεύκων. 

Η προτεινόμενη περιοχή λόγω της μεγάλης έκτασης και  σε συνδυασμό με το έντονο ανάγλυφο και 

την  κακή  κυκλοφοριακή  επικοινωνία,  δεν  θεωρούμε  ότι  θα  μπορούσε  να  ενταχθεί  άμεσα  στο 

σχεδιαζόμενο Γεωπάρκο της Σητείας. Θα μπορούσε όμως να αποτελέσει μια μελλοντική διεύρυνση 

με πολλές δυνατότητες για ανάπτυξη ποικίλων μορφών οικο‐ και εναλλακτικού τουρισμού, εφόσον 

το  Γεωπάρκο  θα  έχει  κάνει  τα  πρώτα  του  βήματα  και  θα  έχει  αναπτύξει  πλήρως  όλες  τις 

δραστηριότητες του. 
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4. Σχέδιο Δράσης Φυσικού Πάρκου 
Σητείας 

4.1 Παρουσίαση Πεδίων Δράσης 
 
Το παρόν  Σχέδιο Δράσης  για  την ανάπτυξη  και  προβολή  την  επόμενη  τετραετία  (2014‐2017)  του 
Φυσικού Πάρκου Σητείας στα πρότυπα των Ευρωπαϊκών και Παγκόσμιων Γεωπάρκων της UNESCO 
βασίζεται στις βασικές αρχές της Βιώσιμης Ανάπτυξης και Υπεύθυνου τουρισμού που αναλύθηκαν 
στο Κεφάλαιο 3.6, καθώς και στο βασικό στόχο που τέθηκε. 

Οι  επιμέρους δράσεις που παρουσιάζονται στη συνέχεια βασίζονται στους  Στρατηγικούς  Στόχους 
που τέθηκαν στο Κεφάλαιο 3.6.1 και αναλύονται στις παρακάτω πεδία: 

 

Π.1 Προστασία, αξιολόγηση και διατήρηση της  φυσικής κληρονομιάς και των πόρων 

Π.2  Ανάπτυξη,  εφαρμογή  και  προώθηση  εκπαιδευτικών  δράσεων  περιβαλλοντικής 

ευαισθητοποίησης 

Π.3  Ανάπτυξη,  υποστήριξη,  προβολή  και  ενίσχυση  τουριστικών  δράσεων  συμβατών  με  τον 

υπεύθυνο  τουρισμό,  που  ενισχύουν  την  τοπική  οικονομία,  την  απασχόληση  και  τη 

βιώσιμη ανάπτυξη 

Π.4 Οργάνωση και προβολή τουριστικών και πολιτισμικών γεγονότων 

Π.5 Προβολή του Φυσικού Πάρκου Σητείας 

Π.6 Εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης και της Στρατηγικής Προώθησης 

Π.7  Ανάπτυξη  και  στήριξη  τοπικών  και  διεθνών  συνεργασιών  με  επιστημονικούς  και  άλλους 

φορείς 

Π.8  Δημιουργία  ενός  αποτελεσματικού  και  αποδοτικού  Φορέα  Διαχείρισης  του  Φυσικού 

Πάρκου 
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4.2 Ανάλυση  Πεδίων Δράσης 

Πεδίο 1. Προστασία, αξιολόγηση και διατήρηση της  φυσικής κληρονομιάς και των πόρων 

α/α  Δράσεις  Προτεραιότητα Χρονοδιάγραμμα  Υπεύθυνος  Εταίροι 

1.1 
Σύνταξη σχεδίου για προστασία και διαχείριση των 
γεωτόπων και οικοτόπων 

2  2015  ΦΔ  ΠΚ, ΔΣ, ΕΙ 

1.2 
Σύνταξη μελέτης για ομοιόμορφη σήμανση των 
σημαντικών πόρων Φυσικού και Πολιτισμικού 
Περιβάλλοντος  

1  2014  ΦΔ  ΔΣ, ΟΑΣ 

1.3 
Εκπόνηση σχεδίου φιλοπεριβαλλοντικων δράσεων και 
συμπεριφορών επισκεπτών και κατοίκων 

1  2015  ΦΔ  ΕΙ, ΔΣ 

1.4 
Δράσεις καθαρισμού και συντήρησης των σημαντικών 
μνημείων 

1  2014‐συνεχώς  ΦΔ  ΔΣ 

1.5 
Προστασία των σημαντικών και τρωτών 
απολιθωματοφόρων θέσεων 

1  2015‐2016  ΦΔ  ΕΙ 

1.6 
Αναγνώριση, αποτύπωση και προστασία των 
σημαντικότερων γεώτοπων  μέσα από το σχεδιαζόμενο 
ΣΧΟΟΑΠ Δήμου Σητείας 

1  2014  ΔΣ  ΠΚ 

1.7 
Σύνταξη μελέτης για θεσμοθέτηση Φυσικού Πάρκου 
μέσα από το νόμο για τη Βιοποικιλότητα 

2  2016  ΦΔ  ΔΣ, ΠΚ 

1.8 
Σύνταξη μελέτης και εφαρμογή για την τοποθέτηση 
παρατηρητηρίων ορνιθοπανίδας σε επιλεγμένες θέσεις 
της περιοχής 

2  2015‐2016  ΦΔ  ΔΣ, ΕΙ 

1.9 
Αξιολόγηση και Ανάδειξη βοτανικού πλούτου Φαραγγιών 
Κάτω Ζάκρου, Χοχλακιών και Μονής Τοπλού 

1  2014  ΦΔ  ΕΙ, ΠΣ, ΙΔ 

1.10 
Αξιολόγηση και Ανάδειξη βιοποικιλότητας των μικρών 
οροπεδίων της ορεινής ζώνης 

2  2015‐2016  ΦΔ  ΕΙ, ΚΠΕ, ΠΣ 

1.11  Ανάδειξη σπηλαιολογικού πλούτου του φυσικού Πάρκου 1 2014‐2015  ΦΔ ΕΙ, ΠΚ, ΟΑΣ

1.12  Ανάδειξη των αρχαίων λατομείων της περιοχής 2 2016‐2017  ΠΚ ΔΣ

1.13  Ανάδειξη τοπικής αρχιτεκτονικής  2 2016‐2017  ΦΔ ΠΚ, ΔΣ, ΟΑΣ
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Πεδίο 2. Ανάπτυξη, εφαρμογή και προώθηση εκπαιδευτικών δράσεων περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης 

α/α  Δράσεις  Προτεραιότητα Χρονοδιάγραμμα  Υπεύθυνος  Εταίροι 

2.1 
Σχεδιασμός δράσεων περιβαλλοντικής 
ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης για το Πάρκο των 
κατοίκων 

1  2014  ΦΔ   

2.2 
Σχεδιασμός δράσεων ενημέρωσης και εκπαίδευσης για 
τους εκπροσώπους της τουριστικής βιομηχανίας 

1  2014‐2015  ΦΔ   

2.3 
Σχεδιασμός δράσεων ενημέρωσης και εκπαίδευσης στις
μουσειοσκεύες του πάρκου για τους εκπαιδευτικούς 

1  2014‐2015  ΦΔ  ΚΠΕ 

2.4 
Επιμόρφωση παραγωγών σε θέματα ορθών γεωργικών 
πρακτικών και βιώσιμής ανάπτυξης συμβατών με τη 
λειτουργία γεωπάρκου 

2  2015‐2016  ΦΔ  ΚΠΕ, ΠΣ 

2.5 
Πραγματοποίηση εκπαιδευτικών εκδρομών και 
ξεναγήσεων σε σχολειά 

2  2014‐συνεχώς  ΦΔ  ΚΠΕ, ΕΙ 

2.6   Παραγωγή νέων εκπαιδευτικών προγραμμάτων 2 2015 ΦΔ ΚΠΕ, ΕΙ

2.7  Πραγματοποίηση θερινών σχολείων Σπηλαιολογίας 1 2014‐2015  ΦΔ ΚΠΕ, ΕΙ, ΙΔ

2.8 
Προκήρυξη μαθητικών καλλιτεχνικών διαγωνισμών με 
θέμα το Φυσικό Πάρκο 

2  2014  ΦΔ  ΚΠΕ 

2.9 
Υποστήριξη επιστημονικής έρευνας, δράσεων προβολής 
και ανάδειξης του φυσικού περιβάλλοντος και 
επιστημονικής παρακολούθησης του περιβάλλοντος  

2  2014‐συνεχώς  ΦΔ  ΕΙ 
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Πεδίο 3. Ανάπτυξη, υποστήριξη, προβολή και ενίσχυση τουριστικών δράσεων συμβατών με τον υπεύθυνο τουρισμό, που ενισχύουν την τοπική 
οικονομία, την απασχόληση και τη βιώσιμη ανάπτυξη 

α/α  Δράσεις  Προτεραιότητα Χρονοδιάγραμμα  Υπεύθυνος  Εταίροι 

3.1 
Επέκταση σήμανσης για την ανάδειξη των γεωτόπων στο 
σύνολο της περιοχής του Πάρκου 

1  2014‐2015  ΦΔ   

3.2 
Σύνταξη μελέτης για ανάδειξη νέων περιπατητικών και 
άλλων θεματικών διαδρομών (ποδηλατικών, κανό, κα) 

2  2014‐2015  ΦΔ  ΟΑΣ, ΠΣ, ΙΔ, ΦΤ 

3.3 
Σύνταξη μελέτης για την ανάδειξη και άνοιγμα στους 
επισκέπτες ενός εκ των σπηλαίων της περιοχής 

1  2014‐2017  ΔΣ  ΦΔ, ΠΚ, ΕΙ 

3.4 

Δημιουργία Κινητών Κέντρων Πληροφόρησης για το 
Φυσικό Πάρκο για χρήση σε σημαντικά τουριστικά 
κέντρα (Βάι, Αεροδρόμιο και Λιμάνι Σητείας, Άγιο 
Νικόλαο) 

2  2015‐2017  ΦΔ  ΔΟΚΑΣ, ΟΑΣ 

3.5 
Σχεδιασμός και υλοποίηση υποδομών για σχολή 
παιδικής αναρρίχησης και ορεινής διαβίωσης 

1  2014‐2016  ΦΔ  ΔΟΚΑΣ, ΕΙ 

3.6 
Δημιουργία Κέντρων Προβολής και Προώθησης Τοπικών 
προϊόντων 

2  2015  ΦΔ  ΟΑΣ, ΔΟΚΑΣ, ΠΣ, ΙΔ 

3.7 
Ανάπτυξη συνεργασιών για την παραγωγή τουριστικών 
πακέτων και προϊόντων 

1  2014‐2015  ΦΔ  ΟΑΣ, ΠΚ, ΠΣ,ΦΤ,  ΙΔ 

3.8 
Υποστήριξη νέων επενδύσεων συμβατών με το 
γεωπάρκο 

1  2014‐συνεχώς  ΙΔ  ΦΔ 

3.9 
Υποστήριξη και Προώθηση υφιστάμενων τουριστικών 
δραστηριοτήτων 

1  2014‐συνεχώς  ΙΔ  ΦΔ, ΦΤ, ΟΑΣ, ΔΟΚΑΣ 

3.10  Σχεδιασμός και υλοποίηση θεματικών ξεναγήσεων 2 2015‐2017  ΦΔ ΠΣ, ΙΔ

3.11 
Υποστήριξη δράσεων ανάδειξης και τουριστική 
αξιοποίησης εγκαταλελειμμένων οικισμών 

2  2016‐2017  ΟΑΣ  ΦΔ, ΔΣ, ΠΚ, ΕΙ 

3.12 
Υποστήριξη δράσεων για την ανάπτυξη παράκτιου 
γεωτουρισμού 

1  2014‐2017  ΙΔ  ΦΔ, ΠΣ, ΦΤ 

3.13 
Εκπαίδευση τοπικού πληθυσμού για την υποστήριξη των 
αναγκών ξενάγησης και ενημέρωσης επισκεπτών 

2  2015‐2017  ΦΔ  ΚΠΕ, ΕΙ 

3.14 
Υποστήριξη δράσεων θεματικού τουρισμού 
(Θρησκευτικού, γαστρονομικού κα) 

1  2014‐συνεχώς  ΙΔ  ΦΔ, ΠΣ, ΦΤ, ΟΑΣ, ΔΟΚΑΣ 

3.15  Δημιουργία Μουσείου Φυσικού Πάρκου 2 2015‐2017  ΦΔ ΔΣ, ΠΚ
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Πεδίο 4. Οργάνωση και προβολή τουριστικών και πολιτισμικών γεγονότων 

α/α  Δράσεις  Προτεραιότητα Χρονοδιάγραμμα  Υπεύθυνος  Εταίροι 
4.1  Σχεδιασμός καλοκαιρινών γιορτών αγροτουρισμού 1 2014‐συνεχως  ΦΔ ΟΑΣ, ΔΟΚΑΣ, ΠΣ, ΦΤ

4.2  Συμμετοχή στην Εβδομάδα των Ευρωπαϊκών Γεωπάρκων 2 2015‐συνεχως  ΦΔ ΟΑΣ, ΔΟΚΑΣ, ΠΣ,ΦΤ,  ΙΔ

4.3 
Διοργάνωση τουριστικών εκδηλώσεων για το μάζεμα της 
ελιάς 

2  2015‐συνεχώς  ΦΔ  ΔΟΚΑΣ, ΟΑΣ, ΠΣ, ΦΤ 

4.4 
Διοργάνωση τουριστικών εκδηλώσεων σχετικών με το 
κρασί 

1  2015‐συνεχως  ΦΔ  ΔΟΚΑΣ, ΟΑΣ, ΠΣ,ΦΤ,  ΙΔ 

4.5 
Διοργάνωση τουριστικών εκδηλώσεων σχετικών με την 
παραγωγή Ρακι 

2  2015‐συνεχώς  ΦΔ  ΔΟΚΑΣ, ΟΑΣ, ΠΣ,ΦΤ, ΙΔ 

4.6 
Υποστήριξη δράσεων άλλων φορέων και τουριστικών 
επιχειρήσεων 

1  2014‐συνεχώς  ΦΔ  ΟΑΣ, ΔΟΚΑΣ, ΙΔ, ΠΣ, ΦΤ 

4.7 
Συμμετοχή σε τουριστικές εκθέσεις που οργανώνονται 
από διάφορους φορείς 

1  2014‐συνεχώς  ΦΔ  ΠΚ, ΔΣ, ΟΑΣ, ΦΤ 
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Πεδίο 5. Προβολή του Φυσικού Πάρκου Σητείας 

α/α  Δράσεις  Προτεραιότητα Χρονοδιάγραμμα  Υπεύθυνος  Εταίροι 

5.1 
Σχεδιασμός και προώθηση δράσεων ευαισθητοποίησης 
για το Φυσικό Πάρκο Σητείας σε τοπικό, περιφερειακό 
και εθνικό επίπεδο 

1  2014‐συνεχώς  ΦΔ  ΔΣ, ΠΚ 

5.2 
Βελτίωση προσβασιμότητας σε γεώτοπους  και άλλα 
σημαντικά σημεία του Πάρκου 

2  2015‐2016  ΔΣ  ΦΔ 

5.3 
Ειδική Σήμανση στις Πύλες εισόδου (Οδικές, 
ακτοπλοϊκές) για την ύπαρξη του Φυσικού Πάρκου 

1  2015  ΦΔ  ΔΣ, ΠΚ 

5.4 
Ανάληψη πρωτοβουλιών και δράσεων για την 
καθιέρωση του Φυσικού Πάρκου Σητείας ως σήματος 
ποιότητας 

1  2015‐συνεχώς  ΦΔ   

5.5 
Δημιουργία δικτύου εθελοντών και υποστηρικτών του 
Φυσικού Πάρκου 

2  2015  ΦΔ  ΚΠΕ 

5.6 
Προβολή υποδομών και παροχών του Φυσικού Πάρκου 
μέσα από διαφημιστικές εκστρατείες και  δράσεις 

1  2014‐συνεχώς  ΦΔ  ΔΣ, ΔΟΚΑΣ, ΟΑΣ, ΠΚ, ΦΤ 

5.7  Έκδοση διαφημιστικών εντύπων και μέσων προβολής 2 2015‐συνεχώς  ΦΔ ΔΣ

5.8  Παραγωγή διαφημιστικού υλικού και αναμνηστικών 1 2015‐2016  ΦΔ

5.9 
Ανάδειξη παραδοσιακών πρακτικών και εθίμων 
χαρακτηριστικών της περιοχής και προβολή μέσα από 
ποικίλες δράσεις 

1  2015‐συνεχώς  ΦΔ  ΔΟΚΑΣ, ΟΑΣ, ΠΣ, ΙΔ 

5.10 
Υποστήριξη και προώθηση δράσεων προβολής της 
περιοχής άλλων φορέων και οργανισμών 

1  2014‐συνεχώς  ΦΔ  ΦΤ, ΔΟΚΑΣ, ΠΣ, ΙΔ 

5.11 
Βελτίωση του τοπικού Μουσείου Φυσικής Ιστορίας 
Ζάκρου και αναβάθμισή του σε Κέντρο Ενημέρωσης και 
Υποδοχής Επισκεπτών 

2  2016‐2017  ΦΔ  ΔΣ 
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Πεδίο 6. Εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης και της Στρατηγικής Προώθησης 

α/α  Δράσεις  Προτεραιότητα Χρονοδιάγραμμα  Υπεύθυνος  Εταίροι 

6.1 
Διαρκής Παρακολούθηση, αξιολόγηση και τροποποίηση 
του Σχεδίου Δράσης 

1  2014‐συνεχώς  ΦΔ   

6.2 
Ανάπτυξη συνεργασιών και δίαυλων επικοινωνίας με 
τοπικά, περιφερειακά και εθνικά ΜΜΕ 

1  2014‐συνεχώς  ΦΔ  ΔΣ 

6.3  Εκπόνηση Σχεδίου Προβολής και Επικοινωνίας 1 2014 ΦΔ ΔΟΚΑΣ

6.4 
Διαρκής ενημέρωση Ιστοσελίδας Φυσικού Πάρκου και 
ανάδειξή της σε κεντρική πύλη πληροφόρησης 

1  2014‐συνεχώς  ΦΔ   

6.5 
Εκπόνηση Έρευνας Αγοράς και ενδεχομένως 
τροποποίηση Σχεδίου Δράσης 

2  2015  ΦΔ  ΔΣ, ΔΟΚΑΣ 

6.6 
Ενθάρρυνση χρήσης του λογότυπου του Φυσικού 
Πάρκου σε Τοπικά Προϊόντα  

2  2015‐2016  ΦΔ  ΟΑΣ, ΠΣ, ΦΤ, ΙΔ 

6.7 
Προώθηση των πιστοποιημένων προϊόντων του Φυσικού 
Πάρκου 

1  2015‐συνεχώς  ΦΔ  ΟΑΣ, ΔΟΚΑΣ, ΠΣ, ΦΤ, ΙΔ 

6.8 
Δημιουργία εσωτερικών αγορών και δράσεων 
προώθησης σε συνεργασία με τοπικές αρχές, δημόσιους 
φορείς και τοπικές κοινωνίες 

1  2015‐2016  ΦΔ  ΟΑΣ, ΔΣ, ΠΚ, ΠΣ,ΦΤ,  ΙΔ 

6.9 
Κατοχύρωση λογότυπων Φυσικού Πάρκου και  ονόματος 
ιστοσελίδας 

1  2014  ΦΔ   

6.10 
Διάχυση και ενθάρρυνση χρήσης των λογότυπων των 
Ευρωπαϊκών και Παγκόσμιων Γεωπάρκων 

2  2015‐συνεχώς  ΦΔ   

6.11  Επέκταση των ορίων του Φυσικού Πάρκου 2 2014‐2015  ΦΔ ΔΣ
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Πεδίο 7. Ανάπτυξη και στήριξη τοπικών και διεθνών συνεργασιών με επιστημονικούς και άλλους φορείς 

α/α  Δράσεις  Προτεραιότητα Χρονοδιάγραμμα  Υπεύθυνος  Εταίροι 

7.1 
Διάχυση ορθών πρακτικών και στάσεων σε όλους τους 
εταίρους/συνεργάτες του πάρκου 

1  2014  ΦΔ   

7.2 
Προετοιμασία αίτησης ένταξης στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο 
Γεωπάρκων 

1  2014  ΦΔ  ΔΣ, ΕΙ 

7.3 
Παρακολούθηση και υποστήριξη της διαδικασίας 
αξιολόγησης για το υποψήφιο γεωπάρκο 

1  2014‐2015  ΦΔ   

7.4 
Δημιουργία Δικτύου Συνεργαζόμενων επιχειρήσεων και 
τοπικού συμφώνου ποιότητας 

1  2015‐2016  ΦΔ  ΟΑΣ, ΠΣ, ΙΔ 

7.5 
Επιδίωξη συνεργασιών με επιστημονικούς και 
ερευνητικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στην 
προστασία του φυσικού περιβάλλοντος 

2  2015‐συνεχώς  ΦΔ  ΕΙ 

7.6  Ενεργή συμμετοχή στο Ελληνικό Φόρουμ Γεωπάρκων 2 2015‐συνεχώς  ΦΔ

7.7 
Συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια και συναντήσεις 
σχετικές με τα Γεωπάρκα και την γεωκληρονομιά 

2  2015‐συνεχώς  ΦΔ   

7.8 
Ανάπτυξη συνεργασιών για τη δημιουργία ειδικών 
γαστρονομικών προϊόντων της περιοχής και προώθηση 
τους 

1  2015‐2016  ΦΔ  ΠΣ,ΦΤ,  ΙΔ 

7.9 
Ενθάρρυνση παραγωγής νέων προϊόντων σχετικών με το 
Φυσικό Πάρκο και προώθηση τους με κάθε πρόσφορο 
μέσο 

1  2014‐2017  ΦΔ  ΟΑΣ, ΠΣ, ΦΤ, ΙΔ 

7.10 
Ενθάρρυνση δημιουργίας νέων επενδύσεων σχετικών με 
το Φυσικό Πάρκο και προώθησή τους με κάθε πρόσφορο 
μέσο 

1  2014‐συνεχώς  ΦΔ  ΦΤ, ΙΔ 

7.11 
Ανάπτυξη συνεργασιών με το Γεωπάρκο Τροόδους και 
άλλα Ευρωπαϊκά Γεωπάρκα 

2  2014‐συνεχώς  ΦΔ   
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Πεδίο 8. Δημιουργία ενός αποτελεσματικού και αποδοτικού Φορέα Διαχείρισης του Φυσικού Πάρκου 

α/α  Δράσεις  Προτεραιότητα Χρονοδιάγραμμα  Υπεύθυνος  Εταίροι 
8.1  Έγκριση – Αποδοχή Διαχειριστικού Σχεδίου 1 12/2013‐ 2/2014 ΔΣ

8.2  Διαβούλευση για Σύσταση Φορέα Διαχείρισης 1 1 – 2/2014  ΔΣ ΔΟΚΑΣ, ΟΑΣ, ΦΤ, ΠΣ, ΚΠΕ, ΕΙ, ΙΔ 

8.3  Σύσταση Φορέα και Κατάθεση Καταστατικού  1 3/2014 ΔΣ

8.4  Έγκριση Καταστατικού – Έναρξη λειτουργίας 1 5/2014 ΔΣ

8.5  Αρχαιρεσίες και Σύνθεση Δ.Σ.  1 6/2014 ‐ Συνεχώς ΔΣ ΔΟΚΑΣ, ΟΑΣ, ΦΤ, ΠΣ, ΚΠΕ, ΕΙ, ΙΔ 

8.6  Συγκρότηση Επιστημονικών ομάδων, λοιπών οργάνων 2 6/2014 ‐ Συνεχώς ΦΔ

8.7  Πρόσληψη Αναγκαίου Προσωπικού 1 7/2014 ‐ Συνεχώς ΦΔ

8.8  Σύνταξη Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2 10/2014 ‐ Συνεχώς ΦΔ

8.9  Πραγματοποίηση Γενικής Συνέλευσης 2 11/2014 ‐ Συνεχώς ΦΔ ΔΟΚΑΣ, ΟΑΣ, ΦΤ, ΠΣ, ΚΠΕ, ΕΙ, ΙΔ 

8.10  Πιστοποίηση παρεχόμενων υπηρεσιών με ISO‐9001/2000 2 2015 – Συνεχώς  ΦΔ

 

Συντομεύσεις: 

Δ.Σ.: Δήμος Σητείας 

ΔΟΚΑΣ: Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικοπολιτιστικης Ανάπτυξης Σητείας 

ΟΑΣ: Οργανισμός Ανάπτυξης Σητείας 

ΦΤ: Φορείς Τουρισμού 

ΠΣ: Πολιτιστικοί Σύλλογοι‐φορείς 

ΚΠΕ: Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ιεράπετρας 

ΕΙ: Ερευνητικά‐Εκπαιδευτικά Ινστιτούτα ή Σύλλογοι (ΣΠΟΚ, ΕΣΕ, ΙΝΣΠΕ, ΜΦΙΚ) 

ΙΔ: Ιδιωτικοί Φορείς – Πρόσωπα 

ΠΚ: Περιφέρεια Κρήτης 

ΦΔ: Φορέας Διαχείρισης Φυσικού Πάρκου 
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