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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 :  
Ανάλυση περιοχών Προστασίας και 
Ειδικής Διαχείρισης με βάση το 
ΣΧΟΟΑΠ του πρώην Δήμου Ιτάνου 

(ΦΕΚ 498/2‐10‐2009) 

 

Π. 1. Περιοχές Ειδικής Προστασίας (Π.Ε.Π.) και Ειδική Ζώνη Ήπιας  Βιώσιμης Ανάπτυξης 

Α. ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΚΤΥΟΥ «ΦΥΣΗ 2000» 

Στο δίκτυο «Φύση 2000» συμπεριλαμβάνεται το βορειοανατολικό άκρο της Κρήτης, η 

χερσόνησος Σίδερο και η νήσος Ελάσα (GR 4320009) Για την περιοχή έχει εκπονηθεί, αλλά 

δεν έχει εγκριθεί Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη (άρθρο 21, ν. 1650/1986) που αποσκοπεί 

στον χαρακτηρισμό της και τον καθορισμό των ορίων καθώς και των τυχόν ζωνών 

προστασίας της. 

Ζώνη προστασίας ορνιθοπανίδας:  Στο ίδιο δίκτυο «Φύση 2000» συμπεριλαμβάνεται η 

ζώνη προστασίας πτηνών στην περιοχή της Ζάκρου (GR 4320016). Η ζώνη ταξινομείται ως 

«Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) στα πλαίσια εφαρμογής της οδηγίας 79/409/ΕΟΚ περί 

διατηρήσεως των αγρίων πτηνών» (Ζώνη SPA) σε εθνικό επίπεδο και περιλαμβάνει τα όρη 

της Ζάκρου και την παραλιακή περιοχή από τον Ξερόκαμπο έως την Κάτω Ζάκρο. 

Για την προστασία της ζώνης ισχύουν τα μέτρα που αναφέρονται για την Ειδική Ζώνη Ήπιας 

– Βιώσιμης Ανάπτυξης (Π.2.4.3.ΙΙΙ). Για την αποτελεσματική διαχείριση των περιοχών αυτών 

απαιτείται η δημιουργία «ειδικών φορέων διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών». 

(νόμος 2742/99, Χωροταξικός σχεδιασμός, αειφόρος ανάπτυξη και άλλες διατάξεις). 

Β. ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΠΕΠ) 

Για τις Ζώνες Ι και ΙΙ, που βρίσκονται εντός της περιοχής δικτύου «Φύση 2000» (GR 

4320009) ισχύει καθεστώς ειδικής προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν. 1650/1986. 

Ζώνη Ι Περιοχή Απόλυτης Προστασίας της Φύσης (Π.2.4.3.Ι):  Περιλαμβάνει το Αισθητικό 

Δάσος Βαϊ, την παραλιακή ζώνη και τις νησίδες Ελάσα και Γράντες. Για την προστασία της 

ζώνης αυτής επιτρέπονται μόνο: 

• Η επιστημονική έρευνα των χαρακτηριστικών του οικοσυστήματος και η συστηματική 

παρακολούθηση οικολογικών παραμέτρων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (π.δ. 

67/1981), με την προϋπόθεση ότι δεν προκαλούνται προβλήματα υποβάθμισης στο 

οικοσύστημα και μετά την σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας υπηρεσίας 

• Η εγκατάσταση συστήματος πυρασφάλειας. 

• Η επίσκεψη στο παραλιακό μη περιφραγμένο τμήμα της περιοχής με σκοπό την 

περιβαλλοντική εκπαίδευση, την παρατήρηση της φύσης και τα θαλάσσια λουτρά. 
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Στο πλαίσιο αυτό, επιτρέπεται η τοποθέτηση πινακίδων  και οι ελαφρές κατασκευές 

που θα εγκριθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες για την οργάνωση των παραπάνω 

δραστηριοτήτων. 

Λόγω των πιέσεων που δέχεται σήμερα η περιοχή επισημαίνεται ότι: 

• Δεν επιτρέπεται η δόμηση και η κατασκευή έργων μόνιμης ή εποχιακής τουριστικής 

υποδομής ως και κάθε άλλη συναφής δραστηριότητα ή επέμβαση στην περιοχή. 

• Δεν επιτρέπεται ο εμπλουτισμός της ενδημικής πανίδας και χλωρίδας 

• Δεν επιτρέπεται το κυνήγι, η βόσκηση, η κατασκήνωση, η χρήση φωτιάς 

• Δεν επιτρέπεται η υλοτομία, η κοπή, εκρίζωση, καταστροφή, συλλογή και η μεταφορά 

φυτικών ειδών. 

Ζώνη ΙΙ Περιοχή Προστασίας της Φύσης (Π.2.4.3.ΙΙ): Περιλαμβάνει τη λεκάνη απορροής του 

Φοινικοδάσους. Μέσα στη Ζώνη ΙΙ καθορίζεται μια περιοχή όπου επιτρέπονται κατασκευές 

για τις ανάγκες της υποδοχής και της ενημέρωσης των χρηστών. Στη Ζώνη αυτή 

επιτρέπονται μόνο τα ακόλουθα: 

• Η βιολογική καλλιέργεια, η ελεγχόμενη βόσκηση ζώων σε εκτατική μορφή και οι 

αναγκαίες σχετικές εγκαταστάσεις (π.χ. αποθήκες, στέγαστρα), 

• Η συντήρηση και βελτίωση του υφισταμένου οδικού δικτύου και η διάνοιξη νέου με 

την προϋπόθεση να μην επηρεάζεται δυσμενώς η υδρογεωλογία της περιοχής και η 

αισθητική του τοπίου, 

• Η κατασκευή και διέλευση δικτύων τεχνικής υποδομής εφόσον δεν επηρεάζεται η 

υδρολογία της περιοχής, 

• Η εγκατάσταση ελαφράς υποδομής για την σήμανση και την περιβαλλοντική 

ενημέρωση των επισκεπτών, 

• Η εκτέλεση έργων και δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στη διατήρηση και 

προστασία των οικοσυστημάτων της περιοχής, 

• Η διενέργεια αρχαιολογικών ανασκαφών και ερευνών, 

• Η διαμόρφωση χώρων στάθμευσης και των ανάλογων υποδομών(κτηριακών κ.α.) 

ανάντι του Φοινικοδάσους στην διασταύρωση της επαρχιακής οδού Παλαίκαστρο – 

Βάϊ και της οδού πρόσβασης στο Βάϊ, χώρου στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των 

επισκεπτών του αρχαιολογικού χώρου Ιτάνου, και οι ανάλογες κυκλοφοριακές 

ρυθμίσεις. Σε ακτίνα 500 μ. περιμετρικά από το όριο της Ζώνης Ι του αισθητικού 

δάσους Βάϊ υποδομές αυτές επιτρέπονται να κατασκευάζονται μόνο από το Ελληνικό 

Δημόσιο και το Δήμο Ιτάνου. 

• Η επισκευή και συντήρηση υφισταμένων κτισμάτων καθώς και η επέκταση τους για 

λειτουργικούς λόγους σε περίπτωση χρήσης τους ως αγροτουριστικά καταλύματα 

Γ. ΕΙΔΙΚΗ ΖΩΝΗ ΗΠΙΑΣ ‐ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Π.2.4.3.ΙΙΙ) 

Περιλαμβάνει όλο το χερσαίο τμήμα του ακρωτηρίου, περικλείει δε, υφιστάμενες 

ανθρώπινες δραστηριότητες (οικισμούς, καλλιέργειες, αιολικά πάρκα, κ.λπ.). Δεν 

περιλαμβάνει τις εκτάσεις που οριοθετούνται ως Ζώνη Ι και Ζώνη ΙΙ, και τα εγκεκριμένα 
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όρια των οικισμών. Καταλαμβάνει έκταση 57.841 στρεμμάτων. Στη ζώνη αυτή επιτρέπονται 

οι χρήσεις και δραστηριότητες της εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών περιοχής 

σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία με τους ακόλουθους περιορισμούς: 

• Δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση χρήσεων των ακόλουθων ομάδων χρήσεων (σύμφωνα 

με τον ν. 1650/1986, την υπ’ αριθμ. 15393/2332 απόφαση της 5.8.2002, ΦΕΚ 1022 Β΄ 

της 5.8.2002 και την υπ’ αριθμ. 13727/724/2003 (ΦΕΚ 1087/Β) απόφαση 

«Αντιστοίχηση των κατηγοριών των βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων 

με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδομικά διατάγματα»: 

 Εξορυκτικές και συναφείς δραστηριότητες (λατομεία, εξόρυξη γύψου κ.λπ.). 

 Κτηνοτροφικές και πτηνοτροφικές εγκαταστάσεις υψηλής όχλησης. 

 Βιομηχανικές ή βιοτεχνικές εγκαταστάσεις, μέσης και υψηλής όχλησης. Από 

την απαγόρευση εξαιρούνται οι μονάδες τεχνικών υποδομών (αφαλάτωση, 

εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων κ.λπ.). 

 Οργανωμένοι υποδοχείς βιομηχανικών και βιοτεχνικών εγκαταστάσεων ΒΙΠΑ – 

ΒΙΟΠΑ). 

 Νέες εγκαταστάσεις αιολικών πάρκων. Τα υφιστάμενα μπορούν να 

εκσυγχρονιστούν με πιθανή αύξηση του αριθμού και της ισχύος των 

ανεμογεννητριών στην υπάρχουσα έκταση. Από την απαγόρευση εξαιρούνται 

ανεμογεννήτριες που εξυπηρετούν τις νόμιμες χρήσεις. 

 Χ.Υ.Τ.Α. (Χώροι Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων). 

• Ειδικά για τις τουριστικές εγκαταστάσεις διαμονής (καταλύματα) η δόμηση 

προτείνεται να είναι συμβατή με την έννοια «ήπια τουριστική ανάπτυξη». Βασικό 

στοιχείο της έννοιας αυτής είναι ο καθορισμός συντελεστή δόμησης μικρότερου από 

το 1/2 αυτού που προβλέπουν οι αντίστοιχες διατάξεις για την εκτός σχεδίου δόμηση 

των τουριστικών εγκαταστάσεων. 

• Δεν επιτρέπεται η εισαγωγή, φύτευση και καλλιέργεια των ειδών φοίνικα Phoeniox 

dactylifera και Poenix canariensis. 

• Επιτρέπεται η άσκηση μελισσοκομίας. Οι κυψέλες να τοποθετούνται σε απόσταση 

μεγαλύτερη των 200 μ. από χώρους τακτικής ανθρώπινης παρουσίας καθώς και 50 

μέτρα από τις οδούς πρόσβασης σ’ αυτούς. 

• Δεν επιτρέπεται, η αλιεία με μηχανότρατα και πεζότρατα. 

• Δεν επιτρέπεται η ανανέωση αδειών λειτουργίας και επέκταση των υφισταμένων 

μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας καθώς και η εγκατάσταση νέων στην ανατολική ακτή 

(από το Κάβο Σίδερο έως το Κάβο Πλάκο) καθώς και σε ακτές που προορίζονται για 

τουριστική χρήση και αξιοποίηση. 

• Δεν επιτρέπεται η κάθε είδους αλιεία στον όρμο Τέντας. Στον όρμο Χιόνας (από το 

ακρωτήριο Κάβο – Πλάκο, μικρή νησίδα Γκράντες έως το άκρο λόφου «Καστρί») και 

στον όρμο Βάι – Ερμούπολης δεν επιτρέπεται η κάθε είδους αλιεία, εναλλάξ και ανά 

τριετία. 

• Για κάθε έργο ή δραστηριότητα που δύναται να επηρεάζει καθ’ οιονδήποτε τρόπο τους 

επιφανειακούς και υπόγειους υδάτινους πόρους, απαιτείται η εκπόνηση 
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υδρολογικής μελέτης κατά την Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και 

Αξιολόγηση (ΠΠΕΑ), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

• Για όλα τα έργα απαιτείται η έγκριση περιβαλλοντικών όρων κατόπιν Μελέτης 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από τις κατά περίπτωση αρμόδιες αρχές σύμφωνα με 

τις υπ’ αριθμ. 1014/703/Φ104/03, 15393/2332/ και 37111/2021/29.9.2003 κοινές 

υπουργικές αποφάσεις, όπως εκάστοτε ισχύουν. 

Δ. ΖΩΝΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΠΙΟΥ (Π.2.4.2) 

Σπήλαια:  Για την προστασία των σπηλαίων καθορίζεται ζώνη προστασίας με ακτίνα 200μ. 

από την είσοδο του σπηλαίου: 

• Σπήλαιο Πελεκητά ή Συκιάς Σπήλιος. Βρίσκεται Β ΒΑ του οικισμού Κάτω Ζάκρος. 

• Σπήλαιο Περιστεράς. Βρίσκεται περίπου 2,3 χλμ. ανατολικά του χωριού Καρύδι, στη 

θέση Κάτω Πλατύβολο ή Περιστεράς. 

• Σπήλαιο Κατωφύγι, κοντά στο σπήλαιο Περιστεράς. 

• Σπήλαιο «Βορεινό» νοτίως των Καρουμών. 

• Σπήλαιο «Αδιάβατο» νοτίως των Καρουμών. 

Φαράγγια: Για την προστασία των φαραγγιών καθορίζονται ζώνες προστασίας όπως 

σημειώνονται στο χάρτη Π2. 

• Φαράγγι Κάτω Ζάκρου: Ξεκινάει από τον οικισμό της Άνω Ζάκρου και εκτείνεται 

μέχρι την παραλία της Κάτω Ζάκρου. 

• Φαράγγι Χοχλακιών: Ξεκινάει από τον οικισμό Χοχλακιές και καταλήγει στην 

παραλία Καρούμες. 

• Φαράγγι Κατασαρά ανατολικά του Παλαίκαστρου έως τη χερσόνησο Κάβο Πλάκο. 

• Μαζά φαράγγι μεταξύ των οικισμών Αδραβάστοι και Κελλάρια έως το Βρυσίδι. 

• Φαράγγι βόρεια της Ζάκρου από τον επαρχιακό δρόμο με κατεύθυνση ΒΔ. 

Παραλιακή ζώνη προστασίας τοπίου:  Η παραλιακή ζώνη μεταξύ αρχαιολογικού χώρου 

Ζάκρου και αρχαιολογικού χώρου Καρούμες – Χοχλακιές από απόσταση 100 μ. δυτικά του 

Ε4 μέχρι την Ζώνη προστασίας ακτών ανατολικά. 

Για την προστασία των ζωνών προστασίας τοπίου (φαράγγια, σπήλαια, μεγάλες κλίσεις 

εδάφους, παραλιακή ζώνη προστασίας τοπίου) ισχύουν οι ακόλουθοι περιορισμοί: 

• Επιτρέπονται μόνο οι χρήσεις της κατηγορίας χρήσεων γης «Ελεύθεροι χώροι – 

αστικό πράσινο» του άρθρου 9 του π.δ. του π.δ. 23.2.1987 «Κατηγορίες και 

περιεχόμενο χρήσεων γης», ΦΕΚ 166 Δ΄ της 6.3.1987, με μέγιστο επιτρεπόμενο 

εμβαδόν 50 μ2. 

• Επιτρέπονται υφιστάμενες καλλιέργειες, αντλητικές εγκαταστάσεις, γεωτρήσεις και 

φρέατα. 

• Δεν επιτρέπεται η κατασκευή θερμοκηπίων. 

Ε. ΑΚΤΕΣ (Π.2.4.5) 
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Καθορίζεται ζώνη προστασίας των ακτών με πλάτος πενήντα (50,00 μ.) μέτρα από τη 

γραμμή αιγιαλού. Η γραμμή δόμησης των περιοχών οικιστικής ανάπτυξης και των 

τουριστικών εγκαταστάσεων καθορίζεται σε απόσταση πενήντα (50,00μ.) μέτρα από τη 

γραμμή αιγιαλού και όπου δεν έχει καθοριστεί γραμμή αιγιαλού, σε απόσταση μεγαλύτερη 

των εκατό (100.00 μ.) μέτρα από την ακτή (χειμέριο κύμα – προσωρινός καθορισμός). 

Για το σύνολο του παράκτιου χώρου (Π.2.4.5) καθορίζεται ελάχιστη απόσταση Ε 

τοποθέτησης των κτισμάτων από τη γραμμή αιγιαλού πενήντα (50,00μ.) μέτρα. Σε 

περίπτωση που η υψομετρική στάθμη του φυσικού εδάφους Υ στο πλησιέστερο στην 

ακτογραμμή σημείο τοποθέτησης του κτιρίου είναι μικρότερη των δέκα (10,00) μέτρων από 

την στάθμη της θάλασσας, η ελάχιστη απόσταση τοποθέτησης των κτισμάτων από τη 

γραμμή του αιγιαλού δίδεται από τη σχέση Ε=50+(10Υ)Χ5. Σε τμήματα με υψομετρική 

στάθμη εδάφους μικρότερη των δύο μέτρων από την στάθμη της θάλασσας δεν 

επιτρέπεται η τοποθέτηση κτισμάτων. 

Για την προστασία των ακτών επιβάλλονται οι ακόλουθοι όροι: 

• Σε απόσταση 200 μ. από την γραμμή αιγιαλού και όπου δεν έχει καθοριστεί γραμμή 

αιγιαλού σε απόσταση 250 μ. από την ακτή (χειμέριο κύμα) επιτρέπεται η δόμηση 

μόνο ισογείων κτισμάτων με μέγιστο ύψος 4,00 μ. 

• Δεν επιτρέπεται η περίφραξη των ακτών σε απόσταση 500 μ. από την ακτή. (Ειδικό 

Πλαίσιο για τον Τουρισμό ΦΕΚ 1138 Β/11.6.2009 άρθρο 5 παραγρ. 3). 

• Επιτρέπονται υφιστάμενες καλλιέργειες, αντλητικές εγκαταστάσεις, γεωτρήσεις και 

φρέατα. 

• Δεν επιτρέπεται η κατασκευή θερμοκηπίων. 

ΣΤ. ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΑ (Π.2.4.6) 

Καθορίζεται ζώνη προστασίας πλάτους 20 μ. εκατέρωθεν της κοίτης σε όλα τα 

υδατορέματα που προσδιορίζονται στους χάρτες Π.2. και Π.3. για την προστασία των 

παρόχθιων οικοσυστημάτων και την αποφυγή των πλημμυρικών φαινομένων. Για την 

προστασία των υδατορεμάτων καθορίζονται οι ακόλουθοι περιορισμοί : 

• Δεν επιτρέπεται η δόμηση, οι περιφράξεις και οι διαμορφώσεις εδάφους που 

εμποδίζουν την ελεύθερη απορροή του νερού. 

• Τα έργα υποδομής (δρόμοι, γέφυρες) μελετώνται λαμβάνοντας υπόψη τη μέγιστη 

πλημμυρική παροχή 50ετίας. 

Ζ. ΥΓΡΟΤΟΠΟΙ (Π.2.4.7) ‐ (Π.2.4.8) 

Καθορίζονται ζώνες προστασίας στους οριοθετημένους υγρότοπους (Π.2.4.7) όπως 

σημειώνονται στο χάρτη Π2: 

• Φοινικόδασος Βάϊ 

• Κουρεμένος 

• Χιόνα 

• Έλος Καρουμών 

• εκβολή ρέματος Κάτω Ζάκρου 
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• εκβολή ρέματος στον όρμο «Μαριδάτη». Στο μη οριοθετημένο υγρότοπο που 
βρίσκεται στην εκβολή του ρέματος στον όρμο «Μαριδάτη» (Π.2.4.8) καθορίζεται 
ζώνη προστασίας ακτίνας 150 μ. και κέντρο το σημείο εκβολής του ρέματος στην 
θάλασσα. Για την προστασία των ζωνών Π.2.4.7. και Π.2.4.8. ισχύουν οι περιορισμοί 
της Ζώνης Ι Π.2.4.3.Ι. Οποιαδήποτε επέμβαση γίνεται μετά από περιβαλλοντική 
μελέτη και έχει σκοπό την προστασία και ανάδειξη του υγρότοπου. 

Η. ΚΑΤΑΦΥΓΙΑ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ (Π.2.5.1) 

• «Πλάϊ Μαραζάκη» συνολικού εμβαδού 1320 στρεμμάτων (Αρ. απόφ. 1110/15.4.2004 

ΓΓΠΚ). 

• «Ζάκρος» συνολικού εμβαδού 3.200 στρεμμάτων (αρ. απόφ. 2400/19.7.2004 ΓΓΠΚ). 

Προστατεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2637/1998, άρθρα 57 παράγρ. 3 (ΦΕΚ 200 

Α). 

Θ. ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ (Π.2.5.2) 

Οι κηρυγμένοι καθώς και προτεινόμενοι για κήρυξη Αρχαιολογικοί Χώροι αναφέρονται 

αναλυτικά στο τεύχος κειμένου και σημειώνονται στο χάρτη Π2. Προστατεύονται σύμφωνα 

με τις διατάξεις του ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153Α). 

Π2. ΖΩΝΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ (ΠΕΠΔ  

Α. ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ (ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΙ ΖΑΚΡΟΥ) (Π.2.4.1) 

Οι περιοχές στις οποίες υπάρχουν αρδευτικά δίκτυα χαρακτηρίζονται ως γεωργική γη α΄ 

προτεραιότητας. Για την προστασία της γεωργικής γης ισχύουν οι ακόλουθοι περιορισμοί: 

• Μέγιστο εμβαδόν 200 τ.μ. 

• Επιτρέπονται οι παρεκκλίσεις για χρήσεις που αφορούν: 

 την επεξεργασία γεωργικών προϊόντων που παράγονται στην περιοχή (βλ. και 
σχετικό π.δ. 227/1987 «Χαρακτηρισμός βιοτεχνικών και βιομηχανικών 

επιχειρήσεων ως γεωργικών, ΦΕΚ 100 Α΄ της 23.6.1987), 

 για τουριστικές χρήσεις που χρειάζονται έγκριση από τον Ε.Ο.Τ. Ειδικά για 
Ξενοδοχεία τίθεται ανώτερο όριο μεγέθους οι 100 κλίνες. 

 για κοινωφελείς χρήσεις. 

• Δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση χρήσεων: 

 που είναι συναφείς με εξορυκτικές δραστηριότητες. 
 βιομηχανικές εγκαταστάσεις υψηλής όχλησης, οργανωμένες ζώνες ΒΙΠΑ ή 

ΒΙΟΠΑ, 

 κτηνοτροφικές ?πτηνοτροφικές δραστηριότητες μέσης και υψηλής όχλησης 

• Δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση ΠΕΡΠΟ. 

Β. ΖΩΝΕΣ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ (Π.2. 6.) 

Στις περιοχές εκτός των περιοχών NATURA, εκτός ορίων οικισμών και εκτός ειδικών ζωνών 

προστασίας καθορίζονται οι ακόλουθοι περιορισμοί: 

 Δεν επιτρέπονται βιομηχανικές ‐ βιοτεχνικές εγκαταστάσεις υψηλής όχλησης. Από τον 

περιορισμό αυτό εξαιρούνται οι εγκαταστάσεις ΑΠΕ.  
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 Ειδικά για τις τουριστικές εγκαταστάσεις διαμονής (καταλύματα) η δόμηση 

προτείνεται να είναι συμβατή με την έννοια «ήπια τουριστική ανάπτυξη» για την 

ανατολική ακτή της Κρήτης σύμφωνα με το εγκεκριμένο ΠΠΧΣ (Περιφερειακό Πλαίσιο 

Χωροταξικού Σχεδιασμού) της Περιφέρειας Κρήτης. Βασικό στοιχείο της έννοιας αυτής 

είναι ο καθορισμός συντελεστή δόμησης μικρότερου από το 1/2 αυτού που 

προβλέπουν οι αντίστοιχες διατάξεις για την εκτός σχεδίου δόμηση των τουριστικών 

εγκαταστάσεων. Η ανατολική ακτή περιλαμβάνει ζώνη πλάτους 2 χιλιομέτρων από την 

θάλασσα στο ανατολικό τμήμα του Δήμου Ιτάνου, εκτός των θεσμοθετημένων 

περιοχών NATURA στις οποίες η ήπια τουριστική ανάπτυξη προτείνεται για το σύνολο 

της έκτασής των.  

 Το εγκαταλελειμμένο στρατόπεδο που ευρίσκεται βόρεια του Χώνου με τα υπάρχοντα 

εγκαταλελειμμένα κτίσματα προτείνεται μετά από τις απαιτούμενες παρεμβάσεις να 

χρησιμοποιηθεί σαν καταφύγιο φυσιολατρικών συλλόγων, σαν σταθμός συγκέντρωσης 

ορειβατικών συλλόγων, γεωλόγων, σπηλαιολόγων, κ.α. 

Οι υφιστάμενες ειδικές χρήσεις που δεν προσδιορίζονται ως αυτοτελείς ζώνες προστασίας 

(π.χ. περιοχή ανεμογεννητριών) ακολουθούν τους όρους και περιορισμούς των χρήσεων 

της ζώνης που τις περιβάλλει. 

Γ. ΖΩΝΕΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΠΕΡΠΟ (Π.2.3) 

Καθορίζεται περιοχή κατάλληλη για ανάπτυξη μέσω του μηχανισμού ΠΕΡΠΟ, η ζώνη, εκτός 

των ορίων της περιοχής του δικτύου NATURA, με όρια προς Βορρά τη ζώνη προστασίας 

τοπίου στο Φαράγγι Κατσαρά, προς νότο την Α΄ ζώνη του αρχαιολογικού χώρου Καρούμες ‐ 

Χοχλακιές, ανατολικά τη θάλασσα και δυτικά εκτείνεται σε απόσταση 1500 – 1800 μ. από 

τη θάλασσα. 

Το συνολικό εμβαδόν της ζώνης είναι 4.236 στρέμματα. Οι επιτρεπόμενες χρήσεις στη ζώνη 

που χαρακτηρίζεται ως κατάλληλη για ανάπτυξη μέσω του μηχανισμού των ΠΕΡΠΟ είναι 

αυτές που περιλαμβάνονται στην κατηγορία χρήσεων γης «Τουρισμός – Αναψυχή» του 

άρθρου 8 του π.δ. 23.2.1987 «Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης», ΦΕΚ 166 Δ΄ της 

6.3.1987. 

Η συνολική έκταση των περιοχών ΠΕΡΠΟ μπορεί να είναι έως 1.200 στρέμματα, από τα 

οποία μπορούν να πολεοδομηθούν μέχρι το 60% της έκτασης (δηλ. μέχρι 720 στρ.) ώστε να 

υπάρχει συμφωνία με την πρόβλεψη ήπιας τουριστικής ανάπτυξης σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα στην επόμενη παράγραφο. 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΜΕ ΤΗΝ ΗΠΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

Βασικό στοιχείο της ήπιας τουριστικής ανάπτυξης (που προβλέπεται από το εγκεκριμένο 

Περιφερειακό Πλαίσιο  Χωροταξικού Σχεδιασμού (Π.Π.Χ.Σ.) Περιφέρειας Κρήτης (ΦΕΚ 

1486/Β/2003) για την ανατολική ακτή της Κρήτης στην οποία περιλαμβάνεται η παραλιακή 

ζώνη του Δήμου Ιτάνου) είναι η πραγματοποίηση σημαντικά χαμηλότερου συντελεστή 

δόμησης από τον ανώτατο επιτρεπόμενο σε κλασσικού τύπου τουριστική ανάπτυξη. 

Επίσης η ήπια τουριστική ανάπτυξη θα πρέπει να εντάσσεται αρμονικά στο φυσικό τοπίο με 

τις ελάχιστες δυνατές αλλοιώσεις. Για την επίτευξη της ένταξης αυτής πρωτεύουσα 

σημασία έχει η διάταξη και το μέγεθος των εγκαταστάσεων με τρόπο που να μην 

επηρεάζεται η μορφή του τοπίου (π.χ. αποφυγή δόμησης κοντά σε κορυφογραμμές) και η 
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δόμηση σε έκταση σημαντικά μικρότερη από την μέγιστη επιτρεπόμενη ώστε το 

μεγαλύτερο μέρος της έκτασης που μπορεί να αξιοποιηθεί να μένει αδόμητο με τις 

ελάχιστες δυνατές επεμβάσεις. Ο τελικός πραγματοποιούμενος Σ.Δ. στο σύνολο της 

έκτασης για αξιοποίηση θα πρέπει το 50% του μέγιστου επιτρεπομένου. 

Ο Σ.Δ. υπολογίζεται επί του εμβαδού των οικοδομήσιμων οικοπέδων των 

πολεοδομουμένων περιοχών. Οι ειδικές χρήσεις (π.χ. γήπεδα γκολφ) έχουν ειδικούς όρους 

επιτρεπόμενης δόμησης και οι μη πολεοδομούμενες εκτάσεις (π.χ. ακατάλληλες περιοχές 

λόγω κλίσεων, σε ρέματα, σε κορυφογραμμές κλπ.) δεν υπολογίζονται στον Σ.Δ. Εάν 

υπάρξει μελλοντική διαφοροποίηση του μέγιστου επιτρεπομένου Σ.Δ. προτείνεται η 

ανάλογη προσαρμογή στις περιοχές ήπιας τουριστικής ανάπτυξης. 

Η υλοποίηση του συντελεστή αυτού να γίνεται με την μορφή συνεκτικών θυλάκων δόμησης 

(με την μορφή μικρών συμπαγών οικιστικών συνόλων) και να παραμένει το μεγαλύτερο 

μέρος της αξιοποιούμενης έκτασης αδόμητο και με τις λιγότερες δυνατές επεμβάσεις. Για 

τις τουριστικές εγκαταστάσεις, ως ανώτερο ανεκτό όριο για τον Σ.Δ. στις περιοχές ήπιας 

τουριστικής ανάπτυξης ορίζεται ότι είναι το ήμισυ του εκάστοτε μέγιστου επιτρεπόμενου 

Σ.Δ. Η διάταξη και το μέγεθος των εκτάσεων ΠΕΡΠΟ που πολεοδομούνται θα γίνεται με 

τρόπο που να μην επηρεάζεται η μορφή του τοπίου (π.χ. αποφυγή δόμησης κοντά σε 

κορυφογραμμές και κατά μήκος μικρών τοπικών μισγαγγειών.). Στις πολεοδομούμενες 

εκτάσεις καθορίζεται μέσος Σ.Δ. 0,4 και μέγιστος Σ.Δ. 0,6.  

Στο υπόλοιπο τμήμα που δεν πολεοδομείται επιτρέπονται οι αναγκαίοι δρόμοι πρόσβασης, 

η  διέλευση δικτύων υποδομής, και γεωργικές καλλιέργειες εκτός θερμοκηπίων με τις 

απαραίτητες υποδομές (μικρές γεωργικές αποθήκες, δεξαμενές φρέατα, αντλητικές 

εγκαταστάσεις). Δεν θα γίνονται επεμβάσεις που θα αλλοιώνουν την φυσική μορφή του 

εδάφους. 

Τα παραπάνω ισχύουν και για τυχόν μελλοντικό καθορισμό νέων εκτάσεων κατάλληλων για 

ΠΕΡΠΟ στην παραλιακή περιοχή του Δήμου Ιτάνου. 


