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όγκος Δίκτης» της Περιφέρειας Κρήτης Κατά την πρώτη μέρα της 9ης συνάντηση έργου Δευτέρα 27 

Ιουνίου 2022. Στο πλαίσιο της Δράσης C.2. Έργο LIFE-IP 4 NATURA: Ολοκληρωμένες δράσεις για τη 

διατήρηση και διαχείριση των περιοχών του δικτύου Natura 2000, των ειδών, των οικοτόπων, και των 
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Υπεύθυνος εταίρος της δράσης: Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής  

Στη δράση συμμετέχουν οι ομάδες έργου των εταίρων: 

• Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας  

• Περιφέρεια Κρήτης 

• Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 

• Περιφέρεια Αττικής 

• Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας 

• Πράσινο Ταμείο 

• Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρία 

 

H παρούσα έκδοση εκφράζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών της. Ο Ευρωπαϊκός Εκτελεστικός 
Οργανισμός για το Κλίμα, τις Υποδομές και το Περιβάλλον (CINEA) και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν φέρουν 
καμία ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στην παρούσα. 
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1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1 Δράση C.2 - Πιλοτική εφαρμογή Σχεδίων διαχείρισης σε επιλεγμένες περιοχές Natura 2000  

Αντικείμενο της Δράσης C.2 “Πιλοτική εφαρμογή των Σχεδίων Διαχείρισης περιοχών NATURA 
2000 που εμπίπτουν στη χωρική αρμοδιότητα τριών Περιφερειών (Περιφέρεια Αττικής, 
Περιφέρεια Κρήτης, Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης) και μιας Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου- Δυτικής Μακεδονίας) της Ελλάδας” αποτελεί η 
υλοποίηση επιλεγμένων σχεδίων διαχείρισης των περιοχών Natura 2000 όπως αυτά θα προκύψουν 
από τη κύρια συμπληρωματική δράση του έργου «Έργο εκπόνησης Ειδικών Περιβαλλοντικών 
Μελετών (ΕΠΜ), Σχεδίων ΠΔ Προστασίας και Σχεδίων Διαχείρισης για τις περιοχές του Εθνικού 
Καταλόγου του Δικτύου Natura 2000». Υπεύθυνος εταίρος της δράσης, σύμφωνα με την τροποποίηση 
της πρότασης του έργου, είναι ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής 
(ΟΦΥΠΕΚΑ). 

Η δράση αναμένεται να συμβάλει σημαντικά στους ειδικότερους σκοπούς του έργου:  

- Υλοποίηση του Πλαισίου Δράσεων Προτεραιότητας της χώρας για το δίκτυο Natura 2000, 

- Υλοποίηση ολοκληρωμένων δράσεων για την διατήρηση και διαχείριση των περιοχών του 
δικτύου Natura 2000, των ειδών, των οικοτόπων και των οικοσυστημάτων. 

Η υλοποίηση της δράσης αναμένεται να αποφέρει σημαντικά οικονομικά και κοινωνικά οφέλη, 
ενώ προβλέπεται η αναπαραγωγή και μεταφορά των αποτελεσμάτων της, για μελλοντική εφαρμογή 
Σχεδίων Διαχείρισης και σε άλλες περιοχές του Δικτύου Natura 2000. H δράση δύναται να έχει θετικά 
συνεργιστικά αποτελέσματα με άλλες δράσεις του έργου (Δράση C.1 Πιλοτική εφαρμογή Σχεδίων 
Δράσης για είδη και τύπους οικοτόπων, C.6 Εφαρμογή χαρτογράφησης και αξιολόγησης των 
οικοσυστημικών υπηρεσιών (MAES) σε πιλοτικές περιοχές) και συνέργεια με άλλες Οδηγίες (Οδηγία- 
πλαίσιο για τα ύδατα 2000/60/ΕΚ, οδηγία 2007/60/ΕΚ για την εκτίμηση και τη διαχείριση των 
κινδύνων πλημμύρας, Ειδική έκθεση αριθ. 25/2018: Οδηγία για τις πλημμύρες: πρόοδος ως προς την 
αξιολόγηση των κινδύνων, ανάγκη βελτίωσης του σχεδιασμού και της υλοποίησης  κλπ)1.  

Η δράση αναμένεται να εφαρμοστεί σε τουλάχιστον μια περιοχή Natura 2000 για κάθε 
Περιφέρεια και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση.  

 

1.2 Δίκτη: Η πρώτη επιλεγείσα περιοχή της Περιφέρειας Κρήτης για την πιλοτική εφαρμογή 
Σχεδίου Διαχείρισης   

 

Το θεματικό εργαστήριο για την επιλογή τριών Προστατευόμενων Περιοχών (ΠΠ) του Δικτύου 
NATURA 2000 της Κρήτης, στις οποίες θα υλοποιηθούν πιλοτικά δράσεις και μέτρα διατήρησης και 
προστασίας από τα Σχέδια Διαχείρισης στο πλαίσιο της Δράσης C.2, πραγματοποιήθηκε από την 

 
1 Καγιαμπάκη Α., Πιλιγκότση Γ., Παπαστεφανάκης Ν., Μουγιάκου Ε., Γκούφα Α., Χαλατζήδου Λ., 

Χουρίδου Π., Ζικίδης Ζ., Γρηγοριάδου Ε., Κουτσοβούλου Κ., Μαρκαντωνάτου Β., Μητσόπουλος Ι., 
Καββαδία Α. (2021). Επιλογή περιοχών Natura 2000 για την πιλοτική εφαρμογή των Σχεδίων 
Διαχείρισης. Έργο LIFE-IP 4 NATURA: Ολοκληρωμένες δράσεις για τη διατήρηση και διαχείριση των 
περιοχών του δικτύου Natura 2000, των ειδών, των οικοτόπων, και των οικοσυστημάτων στην Ελλάδα 
(LIFE16 IPE/GR/000002). Παραδοτέο Δράσης C.2., Αθήνα, 151 σελ. & 5 Παραρτήματα. 
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Περιφέρεια Κρήτης την 25η Μαΐου 2021. Κατά τη διάρκειά του διενεργήθηκε διαβούλευση με τους 
ενδιαφερόμενους φορείς. Τα αποτελέσματα της διαβούλευσης αναλύθηκαν και ομαδοποιήθηκαν 
από την ομάδα έργου LIFE-IP 4 NATURA της Περιφέρειας Κρήτης και παρουσιάστηκαν σε ειδική 
Συνεδρίαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Έργου (Project Steering Committee), που 
πραγματοποιήθηκε την 18η Ιουνίου 2021, με στόχο την περαιτέρω προτεραιοποίηση των 
επιλεγμένων περιοχών.  

Η πρώτη από τις τρεις επιλεγείσες ΠΠ που αναδείχτηκαν από τη διαδικασία αυτή είναι η: 
 

 

Εικόνα 1: Άποψη του Οροπεδίου Λασιθίου, Ορεινός όγκος Δίκτης. 

Η οροσειρά της Δίκτης (Εικόνες 1 και 2), με υψηλότερη κορυφή το Σπαθί (2.148 μ.), είναι ένας από 
τους τρεις κύριους ορεινούς όγκους της Κρήτης. Οροπέδια, δολίνες, απότομες κορυφές, φαράγγια, 
χείμαρροι και μεγάλος αριθμός εγκοίλων αναπτύσσονται στο έντονα καρστικοποιημένο 
ασβεστολιθικό υπόβαθρο της οροσειράς. Η οικολογική σημασία της περιοχής οφείλεται στη μεγάλη 
ποικιλία οικοτόπων (οι περισσότεροι καλά διατηρημένοι), στην πυκνή δασική και  μακία βλάστηση, 
ενώ φιλοξενούνται χαρακτηριστικά ενδημικά είδη χλωρίδας και πανίδας της Κρήτης και της Ελλάδας 
γενικότερα. Αρκετά από τα είδη χλωρίδας που καταγράφονται στη Δίκτη είναι στενοενδημικά και 
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βρίσκονται αποκλειστικά στα βουνά της περιοχής. Τα ενδιαιτήματα της περιοχής είναι πολύ 
σημαντικά για πλήθος προστατευόμενων αρπακτικών, που είτε φωλιάζουν στην περιοχή, 
εμφανίζονται σποραδικά. Το οροπέδιο Λασιθίου, που βρίσκεται σε υψόμετρο 800 μ., είναι το 
μεγαλύτερο οροπέδιο της Κρήτης, με 18 χωριά και σημαντικές καλλιεργούμενες εκτάσεις, στις οποίες 
παράγονται πέντε (5) ποικιλίες πατάτας, μήλα, κεράσια, δημητριακά, όσπρια και κάθε είδους 
κηπευτικά. Η περιοχή είναι πολύ σημαντική για τη μελισσοκομία, καθώς και για την παροχή νερού 
στον ταμιευτήρα Αποσελέμη. Στους Πίνακες 1 και 2 παρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά της 
περιοχής, που τεκμηρίωσαν την προτεραιοποίησή της για την πιλοτική εφαρμογή ΣΔ.  

 

Εικόνα 2: Η Δίκτη είναι ένας από τους τρεις κύριους ορεινούς όγκους της Κρήτης. Βρίσκεται στο 

ανατολικό μέρος του νησιού και τη μοιράζονται οι Νομοί Ηρακλείου και Λασιθίου. 

 

Συνολικά η περιοχή του ορεινού όγκου της Δίκτης περιλαμβάνει πέντε (5) ΠΠ, όπως αυτές 
σημειώνονται στο χάρτη της Εικόνας 3.  
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Πίνακας 1: Σύνοψη τεκμηρίωσης προτεραιοποίησης ΠΠ για την πιλοτική εφαρμογή ΣΔ. 

Προτεραιότητα 
στην εφαρμογή 

Σχεδίου 
Διαχείρισης (ΣΔ) 

1η προτεραιότητα 

 

Κωδικός 
περιοχής 

GR4320002  

Όνομα περιοχής ΔΙΚΤΗ: ΟΡΟΠΕΔΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ, ΚΑΘΑΡΟ, ΣΕΛΕΝΑ, ΚΡΑΣΙ, ΣΕΛΑΚΑΝΟΣ, ΧΑΛΑΣΜΕΝΗ ΚΟΡΥΦΗ 

Τύπος περιοχής ΕΖΔ - πΤΚΣ  

Μερική ή ολική 
αλληλοεπικάλυψη 
με άλλες περιοχές 

Natura 2000 

GR4320010 ΖΕΠ ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΟΡΥΦΗ - ΜΑΔΑΡΑ ΔΙΚΤΗΣ 
GR4310011 ΖΕΠ ΚΟΡΥΦΗ ΚΟΥΠΑ (ΔΥΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗ)  

Σύνοψη 
Τεκμηρίωσης 

- Ποικιλία οικοσυστημάτων: Ορεινή περιοχή με δάση 
- Παρουσία υψηλής βιοποικιλότητας (ποικιλία τύπων οικοτόπων, π.χ. διαφορετικοί τύποι δασών) 
- Συνδυαστικά χαρακτηριστικά περιοχής (περιβάλλοντα, τύποι οικοτόπων, παροχή υδατικών πόρων) από 
τα οποία προκύπτουν σημαντικές πληροφορίες για τις οικοσυστημικές υπηρεσίες 
- Σημαντική πίεση από τη βόσκηση. Στην περιοχή ο πρωτογενής τομέας (γεωργία και κτηνοτροφία) έχει 
σημαντικό ρόλο. Οι Δράσεις ενδεχομένως να αφορούν τη διερεύνηση της εξέλιξης της βλάστησης 
απουσίας βόσκησης ή εφαρμογής διαχειριστικών δράσεων που μετριάζουν τη βόσκηση.  
- Παροχή νερού στον ταμιευτήρα του Αποσελέμη (ύδρευση) 
- Σημαντική πίεση από τον τουρισμό 
- Γειτνίαση με άλλες προστατευόμενες περιοχές που δύναται να ευνοηθούν από τις διαχειριστικές 
δράσεις (GR4320010 ΖΕΠ ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΟΡΥΦΗ – ΜΑΔΑΡΑ, ΔΙΚΤΗΣ GR4310011 ΖΕΠ ΚΟΡΥΦΗ ΚΟΥΠΑ 
(ΔΥΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗ)). 
- Μεγαλύτερος βαθμός βεβαιότητας για την υλοποίησης δράσεων που θα έχουν αποτέλεσμα στη διάρκεια 
του έργου, καθώς οι εμπλεκόμενοι φορείς είναι πιο έμπειροι και δεκτικοί σε προγράμματα LIFE και άλλα 
ευρωπαϊκά έργα, και στην εφαρμογή μέτρων και δράσεων προστασίας και διαχείρισης. 
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2 Οι Πίνακες 1 και 2 προέρχονται από το παραδοτέο «Καγιαμπάκη Α., Πιλιγκότση Γ., Παπαστεφανάκης Ν., Μουγιάκου Ε., Γκούφα Α., Χαλατζήδου Λ., Χουρίδου 

Π., Ζικίδης Ζ., Γρηγοριάδου Ε., Κουτσοβούλου Κ., Μαρκαντωνάτου Β., Μητσόπουλος Ι., Καββαδία Α. (2021). Επιλογή περιοχών Natura 2000 για την πιλοτική 
εφαρμογή των Σχεδίων Διαχείρισης. Έργο LIFE-IP 4 NATURA: Ολοκληρωμένες δράσεις για τη διατήρηση και διαχείριση των περιοχών του δικτύου Natura 2000, των 
ειδών, των οικοτόπων, και των οικοσυστημάτων στην Ελλάδα (LIFE16 IPE/GR/000002). Παραδοτέο Δράσης C.2., Αθήνα, 151 σελ. & 5 Παραρτήματα». 

 

Πίνακας 22:  Βασικά χαρακτηριστικά της επιλεγείσας ΠΠ 

Αλληλεπικαλυπτόμενες 

Π.Π. 
Περιγραφή Μέσα Αξιολόγησης/Κριτήρια Προκλήσεις/Παραδοχές 

GR4320002 ΕΖΔ Δίκτη: 

οροπέδιο Λασιθίου, 

Καθαρό, Σελένα, 

Σελάκανο, Χαλασμένη 

Κορυφή 

& 

GR4320010 ΖΕΠ Κορυφή 

Λάζαρος - Μαδάρα Δίκτης 

Ορεινή περιοχή με δάση, πρωτογενή 

τομέα (γεωργία και κτηνοτροφία), 

παροχή νερού στον ταμιευτήρα του 

Αποσελέμη (ύδρευση) και στις ανάγκες 

του τουρισμού. 

Παρουσία οικότοπου προτεραιότητας: 

6220* *Ψεύδο - στέππες με γράστεις και 

ετήσιες πόες (Thero - Brachypodietea) 

Συνολικά 68 είδη ορνιθοπανίδας που 

συμπεριλαμβάνονται στο άρθρο 4  

Οδ.2009/147/EC  και το Παράρτημα II Οδ. 

92/43/.  

Φωλιάζουν στην περιοχή: ο γυπαετός 

(Gypaetus barbatus), το όρνιο (Gyps 

fulvus), ο χρυσαετός (Aquila chrysaetos), ο 

πετρίτης (Falco peregrinus), το 

χρυσογέρακο (Falco biarmicus) και η 

κοκκινοκαλιακούδα (Pyrrhocorax 

pyrrhocorax), ανάμεσα τους αναφέρεται 

ως οικότοπος αναπαραγωγής για την 

Ωχροκελάδα (Anthus campestris) και 

πλήθος άλλων ειδών. 

Φιλοξενεί το μεγαλύτερο σε έκταση 

(2474,91ha) στην Κρήτη οικότοπο από 

Μεσογειακά δάση πεύκης με ενδημικά 

μεσογειακά είδη πεύκης περικλειομένων 

της Pinus mugo και Pinus leucodermis 

(9540) 

Είναι η μοναδική ΠΠ από την αρχική 

προτεινόμενη λίστα όπου απαντάται ο 

οικότοπος 5430 Κρητικοί σχηματισμοί 

Euphorbio – Verbascion, και τυχόν μέτρα 

διατήρησής του μπορεί να εφαρμοστούν 

και στις υπόλοιπες περιοχές εξάπλωσης 

του ανά την Ελλάδα και την Κρήτη.  

Αποτελεί τόπο διαχείμασης για το 

Μαυροπετρίτη (Falco eleonorae) και το 

απειλούμενο από εξαφάνιση είδος (IUCN) 

Μαυροκιρκίνεζο (Falco vespertinus).  
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Πίνακας 22:  Βασικά χαρακτηριστικά της επιλεγείσας ΠΠ 

Αλληλεπικαλυπτόμενες 

Π.Π. 
Περιγραφή Μέσα Αξιολόγησης/Κριτήρια Προκλήσεις/Παραδοχές 

Πολύ εύκολη πρόσβαση αν ληφθούν 

υπόψη τα απαραίτητα μέσα μετακίνησης 

και ο απαιτούμενος χρόνος κάθε 

διαδρομής. 

Απουσία οργανωμένου ΦΔ ΠΠ Natura 

Κεντρικής και Ανατ. Κρήτης– δεν 

διαθέτει τα μέσα και το προσωπικό για 

έρευνα και παρακολούθηση της 

εφαρμογής οποιουδήποτε μέτρου που θα 

επιλεγεί να εφαρμοστεί πιλοτικά από το 

Σχέδιο Διαχείρισης.  

Δυνατότητα ανάπτυξης συνεργασιών με 

άλλες ομάδες επαγγελματιών που 

δραστηριοποιούνται στην περιοχή – μια 

ομάδα στόχο κοινή για τους 3 ορεινούς 

όγκους του νησιού.  

Οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζει η περιοχή 

λόγω της καταγεγραμμένης φέρουσας 

ικανότητας για την εγκατάσταση 

αιολικών πάρκων (ΡΑΕ2018). 

Η περιοχή συγκεντρώνει έναν από τους 

υψηλότερους βαθμούς σε σχέση με τις 

προσφερόμενες προμηθευτικές - 

οικοσυστημικές υπηρεσίες, γεγονός που 

χρήζει να συνεξεταστεί ως προς τη 

διατήρηση της δυνατότητας των 

οικοσυστημάτων να συμβάλουν στη 

ρύθμιση του κλίματος και την προστασία  

των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων. 

Hot spot βιοποικιλότητας της Ελλάδας 

(σύμφωνα με τη χαρτογράφηση των 

οικοσυστημικών υπηρεσιών σε επίπεδο 

χώρας).  

Προστατευόμενη Περιοχή στην οποία 

εδώ και 15 χρόνια (Έργο LIFE GYPΑETUS 

BARBATUS - 2006) δεν έχει εφαρμοστεί 

κανένα έργο ή μέτρο προστασίας και δεν 

υπάρχουν επαρκή δεδομένα ως προς την 

παρακολούθηση της οικολογικής 

κατάστασης και διατήρησης των ειδών 

και οικοτόπων.  
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2 ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  

2.1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ Η ΕΠΜ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 

Η πιλοτική εφαρμογή των Σχεδίων Διαχείρισης στο πλαίσιο του LIFE IP 4 NATURA εξαρτάται 
άμεσα από το Έργο Εκπόνησης Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών (ΕΠΜ), Σχεδίων ΠΔ Προστασίας 
και Σχεδίων Διαχείρισης για τις περιοχές του Εθνικού Καταλόγου του Δικτύου Natura 2000, που 
εξαρχής (application form του LIFE-IP 4 NATURA) είχε αναγνωριστεί ως συμπληρωματική δράση στο 
Έργο LIFE IP.   

Το έργο «Εκπόνηση Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών, Σύνταξη Προεδρικών Διαταγμάτων 
Προστασίας και Σχεδίων Διαχείρισης για τις Περιοχές του Δικτύου Natura 2000 (Έργο ΕΠΜ)», 
υλοποιείται για όλη την Ελλάδα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Συνολικά 
εκπονούνται 23 ΕΠΜ και Σχέδια Διαχείρισης για τις 446 περιοχές NATURA 2000 της χώρας, μεταξύ 
των οποίων και οι δύο ΕΠΜ για τις περιοχές της Δυτικής Κρήτης και της Κεντρικής και Ανατολικής 
Κρήτης. 

Η εκπόνηση ΕΠΜ για μία προστατευόμενη περιοχή ή για μια ομάδα προστατευόμενων περιοχών  
είναι προϋπόθεση για την κατάρτιση των αντίστοιχων Σχεδίων Διαχείρισης και για τη συνεπαγόμενη 
έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος θεσμοθέτησης των επιτρεπόμενων χρήσεων γης, και 
δραστηριοτήτων, των περιορισμών, όρων και μέτρων προστασίας και διαχείρισης του 
περιβάλλοντος. Συγκεκριμένα: 

Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη 

Είναι επιστημονική μελέτη και σκοπός της είναι η τεκμηρίωση του Σχεδίου Διαχείρισης και του 

Προεδρικού Διατάγματος προστασίας και διαχείρισης των  προστατευόμενων περιοχών τις οποίες 

αφορά. 

Εστιάζει στον καθορισμό ζωνών χρήσεων γης εντός των ορίων των προστατευόμενων περιοχών, 

έτσι ώστε να: 

- Ρυθμίζονται οι ανθρώπινες δραστηριότητες και λειτουργίες. 

- Λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα και υλοποιούνται δράσεις για τη διατήρηση του 

προστατευτέου αντικειμένου. 

Επίσης εξετάζει τις επιπτώσεις που θα έχουν στο περιβάλλον, και ειδικότερα στο προστατευτέο 

αντικείμενο, οι επιτρεπόμενες χρήσεις γης και δραστηριότητες, με τους όρους και περιορισμούς 

που προτείνει για αυτά. 

Σχέδιο Διαχείρισης 

Περιλαμβάνει:  

Α) Τους στόχους διατήρησης και την πιθανή ιεράρχηση προτεραιοτήτων διαχείρισης της 

προστατευόμενης περιοχής. 
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Β) Διαχειριστικές δράσεις, παρεμβάσεις και μέτρα που είναι απαραίτητα για να επιτευχθεί ή να 

διατηρηθεί η ικανοποιητική διατήρηση του προστατευτέου αντικειμένου. Οι δράσεις και τα μέτρα 

δύναται να εξειδικεύονται για επιμέρους στοιχεία του προστατευτέου αντικειμένου.  

Γ) Την εξειδίκευση των όρων και περιορισμών άσκησης δραστηριοτήτων και εκτέλεσης έργων που 

είναι απαραίτητα για την ικανοποιητική διατήρηση του προστατευτέου αντικειμένου καθώς και, 

όπου είναι αναγκαίο, τις ειδικότερες μελέτες που πρέπει να εκπονηθούν για την εξειδίκευση 

ή/και οριστικοποίηση του περιεχομένου προτεινόμενων διαχειριστικών δράσεων και μέτρων. 

Δ) Τις κατευθύνσεις και τις προτεραιότητες για την υλοποίηση έργων, δράσεων και μέτρων που 

απαιτούνται για την αποτελεσματική προστασία, διαχείριση και αποκατάσταση των αντικειμένων 

που προστατεύονται κατά περίπτωση, καθώς και τα κατάλληλα προγράμματα παρακολούθησης 

του προστατευτέου αντικειμένου και αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας του Σχεδίου 

Διαχείρισης. 

Αναθεωρείται κάθε 5 χρόνια. 

 

 

Έκδοση Προεδρικού Διατάγματος  

Θεσμοθέτηση των ζωνών χρήσεων γης, των όρων και περιορισμών και των μέτρων προστασίας 

και διαχείρισης του περιβάλλοντος. 

 

 

Η Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη και το 
Σχέδιο Διαχείρισης των περιοχών NATURA 
2000 της Κεντρικής και Ανατολικής Κρήτης 
(Μελέτη 9α: Εκπόνηση ΕΠΜ και ΣΔ για τις 
περιοχές Natura 2000 της Περιφέρειας 
Κρήτης), με Αναθέτουσα Αρχή το Υπουργείο 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τέθηκαν σε 
δημόσια διαβούλευση την 16η Δεκεμβρίου 
2021, μαζί με τις ΕΠΜ «1α: Περιοχές Natura 
2000 των Περιφερειακών Ενοτήτων Έβρου 
και Ροδόπης (μέρους)» και «10α: Περιοχές 
Natura 2000 των Περιφερειακών Ενοτήτων 
Λακωνίας (μέρους) και Μεσσηνίας».  

Ανάδοχος των δύο ΕΠΜ της Κρήτης είναι η 
μελετητική «ΟΙΚΟΜ ΕΠΕ», με έδρα την 
Αθήνα, η οποία συνεργάστηκε με το 
Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, το 
Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών 
(ΕΛΚΕΘΕ), το Πανεπιστήμιο Πατρών και με 
μια σειρά από εταιρείες μελετών. 
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Η ΕΠΜ της Κεντρικής και Ανατολικής Κρήτης αφορά συνολικά 31 προστατευόμενες περιοχές του 

δικτύου NATURA 2000 (Εικόνα 4) εκ των οποίων οι 14 χαρακτηρίζονται ως Ειδικές Ζώνες Διατήρησης 

(ΕΖΔ – για την προστασία οικοτόπων και ειδών), οι 16 ως Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ – για την 

προστασία της ορνιθοπανίδας), ενώ 1 περιοχή προστατεύεται τόσο ως ΕΖΔ όσο και ως ΖΕΠ (η νήσος 

Δία). Οι ΕΖΔ και οι ΖΕΠ συχνά αλληλεπικαλύπτονται σε μεγάλο μέρος της έκτασής τους. Είκοσι πέντε 

(25) Καταφύγια Άγριας Ζωής βρίσκονται μερικώς ή ολικώς εντός των 31 περιοχών NATURA 2000 

(EΠΜ, Χάρτης 6 – Χρήσεις γης και δραστηριότητες).  

 

Εικόνα 4: Η περιοχή μελέτης της ΕΠΜ Κεντρικής και Ανατολικής Κρήτης περιλαμβάνει συνολικά 31 

περιοχές του Δικτύου NATURA 2000 (Χάρτης από την ΕΠΜ). 

 
 
Ο καθορισμός ζωνών χρήσεων γης σε μια προστατευόμενη περιοχή, που γίνεται μέσω της ΕΠΜ, 

αποτελεί σπουδαίο και εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο άσκησης πολιτικής για τη διατήρηση του 
προστατευτέου αντικειμένου και την επίτευξη των στόχων των κοινοτικών οδηγιών για την προστασία 
ειδών και οικοτόπων και της ορνιθοπανίδας (92/43/ΕΟΚ και 2009/147/ΕΚ).  

Με τον Νόμο 4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α/2020) ορίστηκαν τέσσερεις νέες Γενικές Κατηγορίες Χρήσεων γης, 
οι οποίες πρέπει να περιλαμβάνονται στην ΕΠΜ. Οι γενικές αυτές κατηγορίες, που ονομάζονται «Ζώνες» 
είναι oι: 

 - Ζώνη απόλυτης προστασίας της φύσης. 
- Ζώνη προστασίας της φύσης. 
- Ζώνη διαχείρισης οικοτόπων και ειδών. 
- Ζώνη βιώσιμης διαχείρισης φυσικών πόρων. 
 

Γενικές Κατηγορίες 
Χρήσεων (Ζώνες) 

Ορισμός κάθε Ζώνης 

 
Ζώνη απόλυτης 
προστασίας της 

φύσης 

Εκτάσεις με εξαιρετικά ευαίσθητους τύπους φυσικών οικοτόπων, ή/ και με 
ενδιαιτήματα εξαιρετικά ευαίσθητων ειδών, των οποίων η παρουσία και 
αντιπροσωπευτικότητα εκτιμάται ως πολύ υψηλή ή η κατάσταση των οποίων 
επιτάσσει εξαιρετικά αυστηρή προστασία. 
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Εντός κάθε προστατευόμενης περιοχής είναι υποχρεωτικός ο καθορισμός μίας ή περισσοτέρων από τις 
προαναφερθείσες 4 Ζώνες.  

Εντός κάθε Ζώνης επιτρέπονται μόνο συγκεκριμένες Ειδικές Χρήσεις γης, που ορίζονται στο Προεδρικό 
Διάταγμα 59/2018 περί χρήσεων γης, όπως ισχύει (άρθρα 14 α – 14 δ).  

Από τις συγκεκριμένες επιτρεπόμενες Ειδικές Χρήσεις, η ΕΠΜ δύναται να επιλέξει (και άρα να επιτρέψει) 
ορισμένες μόνο / ή και όλες, κατά περίπτωση. Επίσης, δύναται να τις εξειδικεύσει, κατά περίπτωση, για 
κάθε προστατευόμενη περιοχή. Μία Ζώνη δύναται να υπάρχει περισσότερες από μία φορές εντός μιας 
προστατευόμενης περιοχής. Επιπλέον, σύμφωνα με τον Νόμο 4685/2020, προβλέπονται ο καθορισμός 
«περιφερειακών ζωνών» και «οικολογικών διαδρόμων» εκτός των ορίων των προστατευόμενων 
περιοχών. Οι οικολογικοί διάδρομοι χαρακτηρίζονται ως Καταφύγια Άγριας Ζωής (άρθρο 46, παρ. 2.β). 

Ο ορισμός των Ζωνών και των ειδικών χρήσεων που επιτρέπονται εντός αυτών γίνεται μέσω της ΕΠΜ. 
Επίσης, η ΕΠΜ εξετάζει την αναγκαιότητα ή μη θεσμοθέτησης «περιφερειακών ζωνών» εκτός των ορίων 
των προστατευόμενων περιοχών, και «οικολογικών διαδρόμων» μεταξύ προστατευόμενων περιοχών 

Γενικές Κατηγορίες 
Χρήσεων (Ζώνες) 

Ορισμός κάθε Ζώνης 

 
 
 

Ζώνη προστασίας 
της φύσης 

Εκτάσεις με τύπους φυσικών οικοτόπων, ή/και με ενδιαιτήματα ειδών, των οποίων η 
παρουσία και αντιπροσωπευτικότητα εκτιμάται ως υψηλή ή η κατάσταση των 
οποίων επιτάσσει αυστηρή προστασία. Στις ζώνες αυτές προστατεύεται το φυσικό 
περιβάλλον από δραστηριότητες ή επεμβάσεις που μπορούν να μεταβάλλουν 
ουσιωδώς προς το χειρότερο τη φυσική κατάσταση, σύνθεση ή εξέλιξή του. 
Απαγορεύονται ή περιορίζονται, σύμφωνα με τις ειδικότερες ρυθμίσεις της πράξης 
χαρακτηρισμού της προστατευόμενης περιοχής ή/και του οικείου Σχεδίου 
Διαχείρισης, δραστηριότητες, όταν η άσκησή τους έχει επιπτώσεις που υπονομεύουν 
τους στόχους διαχείρισης ή την αποτελεσματικότητα των μέτρων διαχείρισης της 
προστατευόμενης περιοχής. 

 
 
 

Ζώνη διαχείρισης 
οικοτόπων και 

ειδών 

Εκτάσεις που υπόκεινται σε κατάλληλη διαχείριση για τη διασφάλιση ικανοποιητικού 
βαθμού διατήρησης των προστατευτέων αντικειμένων (τύπων φυσικών οικοτόπων και 
ειδών ενωσιακής σημασίας ή/και εθνικού ενδιαφέροντος) που αυτές φιλοξενούν. Στις 
Ζώνες αυτές απαγορεύονται ή περιορίζονται, σύμφωνα με τις ειδικότερες ρυθμίσεις 
της πράξης χαρακτηρισμού της προστατευόμενης περιοχής ή/και του οικείου Σχεδίου 
Διαχείρισης, δραστηριότητες όταν αυτές είναι σε θέση μεμονωμένα, σωρευτικά με 
άλλες ή σε συνέργεια με άλλες, να υποβαθμίσουν τον βαθμό διατήρησης 
προστατευτέου αντικειμένου και ειδικά όταν η υποβάθμιση αυτή δρα αρνητικά στην 
κατάσταση διατήρησης του προστατευτέου αντικειμένου σε εθνικό επίπεδο. 

Ζώνη βιώσιμης 
διαχείρισης 

φυσικών πόρων 

Εκτάσεις προστατευόμενων περιοχών, στις οποίες είναι δυνατό να συνυπάρχει το 
προστατευτέο αντικείμενο μαζί με σχετικές πολιτισμικές αξίες ή/και ανθρωπογενείς 
δραστηριότητες που προάγουν τη βιώσιμη διαχείριση φυσικών πόρων ή/και τη 
βιώσιμη ανάπτυξη, αυτή, δηλαδή, που υπηρετεί την προστασία του περιβάλλοντος, 
την οικονομική ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή και την αντιμετώπιση της κλιματικής 
αλλαγής. Ανθρωπογενείς δραστηριότητες εντός της ζώνης αυτής, όταν μπορούν να 
οδηγήσουν σε υποβάθμιση του βαθμού διατήρησης του προστατευτέου αντικειμένου 
στην προστατευόμενη περιοχή και ιδιαιτέρως της κατάστασης διατήρησης του 
προστατευτέου αντικειμένου σε εθνικό επίπεδο, υπόκεινται σε κατάλληλες ρυθμίσεις 
βάσει των σχετικών προβλέψεων της πράξης χαρακτηρισμού της προστατευόμενης 
περιοχής και του οικείου Σχεδίου Διαχείρισης. 
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(άρθρο 47 Νόμου 4685/2020). Οι «περιφερειακές ζώνες» και οι «οικολογικοί διάδρομοι», αν κριθούν 
αναγκαία, μπορούν να πλαισιώνουν το δίκτυο των προστατευόμενων περιοχών, χωρίς να είναι 
προστατευόμενες με την αυστηρή έννοια του όρου, αλλά να θωρακίζουν το προστατευτέο αντικείμενο 
και να διασφαλίζουν την αναγκαία επικοινωνία μεταξύ γειτονικών περιοχών με ομοειδή στοιχεία (ΕΠΜ, 
κεφ. 4, σελ. 1).  

Οι περιοχές του Δικτύου ΝATURA 2000 αποτελούν «Περιοχές Προστασίας της Βιοποικιλότητας» (ΠΠΒ) 
(άρθρο 46, παρ. 1.β του Νόμου 4685/2020). Προστατευόμενες περιοχές που βρίσκονται σε γεωγραφική 
εγγύτητα μεταξύ τους μπορούν να συγκροτούν μία ενιαία Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας. Οι 
ΠΠΒ δύνανται να ονοματοδοτούνται βάσει ενός ή περισσοτέρων από τα προστατευτέα αντικείμενα που 
φιλοξενούν ή/και βάσει φυσικογεωγραφικών χαρακτηριστικών τους ή/και βάσει της ιστορικής, χωρικής 
ή/και διοικητικής τους ταυτότητας. Με βάση τα παρακάτω κριτήρια, έγινε από την ΕΠΜ ομαδοποίηση των 
ΠΠ: 

α) Χωρική επικάλυψη των Ειδικών Ζωνών Διατήρησης (ΕΖΔ) με Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) του 
NATURA 2000. 

β) Γεωγραφική εγγύτητα.  

γ) Οικολογική συνάφεια, που αφορά προστατευόμενες περιοχές παρόμοιου χαρακτήρα, ή/και την 
παρουσία κάποιου πολύ σημαντικού στοιχείου του προστατευτέου αντικειμένου, το οποίο σχετίζεται με 
τον καθορισμό της περιοχής ως προστατευόμενη περιοχή Natura 2000. Και στις δύο περιπτώσεις το 
κριτήριο εξετάζεται σε συνδυασμό με το κριτήριο της γεωγραφικής εγγύτητας. 

δ) Αβιοτικό περιβάλλον, συσχέτιση-εξάρτηση φυσικών πόρων.  

ε) Κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά/ ανθρωπογενείς δραστηριότητες.  

στ) Διοίκηση των προστατευόμενων περιοχών. Πρόκειται για ένα κριτήριο που σχετίζεται με την 
εκτιμώμενη αποτελεσματικότητα διαφορετικών σεναρίων διοίκησης των προστατευόμενων περιοχών, 
ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τους. 

ζ) Υφιστάμενες θεσμοθετήσεις. Το κριτήριο αυτό εξετάζει τις περιπτώσεις ήδη θεσμοθετημένων 
προστατευόμενων περιοχών και η διατήρηση της υπάρχουσας ομαδοποίησης, αποτελεί την βασική 
επιλογή.  

η) Συνεκτικότητα του δικτύου των προστατευόμενων περιοχών. 

Εφαρμόζοντας τα κριτήρια που αναφέρθηκαν στην προηγούμενη ενότητα προέκυψαν συνολικά 

προστατευόμενες περιοχές, οι οποίες χαρακτηρίστηκαν ως Περιοχές Προστασίας της Βιοποικιλότητας. Οι 

περιοχές αυτές είναι: 

1. Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Κουρταλιώτη - Πρέβελη (σύνθετη ΠΠΒ) 

2. Πάρκο Οικοανάπτυξης Ψηλορείτη (σύνθετη ΠΠΒ) 

3. Φυσικό Αρχαιολογικό Πάρκο-Γιούχτα-Αγίας Ειρήνης (σύνθετη ΠΠΒ) 

4. Φυσικό Πάρκο Αστερουσίων (σύνθετη ΠΠΒ) 

5. Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Νήσου Δία (ΠΠΒ) 

6. Φυσικό Πάρκο Οροπεδίου Λασιθίου (σύνθετη ΠΠΒ) 

7. Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Νήσου Χρυσής (ΠΠΒ) 

8. Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Θρυπτής - Καψά (σύνθετη ΠΠΒ) 

9. Φυσικό Πάρκο Σητείας (σύνθετη ΠΠΒ) 



 
 
 
  

 
 www.edozoume.gr  

6 

Οι εννέα αυτές Περιοχές Προστασίας της Βιοποικιλότητας της Κεντρικής και Ανατολικής Κρήτης 
αποτυπώνονται στους χάρτες των Εικόνων 5 και 6. 

 

Εικόνα 5: Οι εννέα Περιοχές Προστασίας της Βιοποικιλότητας, στις οποίες ομαδοποιήθηκαν οι περιοχές 
NATURA 2000 της Κεντρικής και Ανατολικής Κρήτης (EΠΜ, Κεφάλαιο 4 – Χάρτης από την ΕΠΜ). 
 

 
Εικόνα 6: Μια πιο εποπτική απεικόνιση των εννέα Περιοχών Προστασίας της Βιοποικιλότητας, στις οποίες 
ομαδοποιήθηκαν οι περιοχές NATURA 2000 της Κεντρικής και Ανατολικής Κρήτης (EΠΜ, ψηφιακός χάρτης 
8: Οριοθέτηση προστατευτέου αντικειμένου – Ζωνών Προστασίας).  
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2.2 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 

Η ΕΠΜ και το Σχέδιο Διαχείρισης Κεντρικής και Ανατολικής Κρήτης έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, και συγκεκριμένα στο σύνδεσμο 
https://ypen.gov.gr/diavouleusi/. Όλα τα γεωχωρικά δεδομένα της μελέτης και οι χάρτες ζωνοποίησης 
παρουσιάζονται επίσης σε ψηφιακή μορφή στον ίδιο σύνδεσμο.  

Η Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη Κεντρικής και Ανατολικής Κρήτης διαρθρώνεται σε 5 κεφάλαια. Τα 
Κεφάλαια από 1 έως 4 αποτελούν το «Τεύχος Α’: Ανάλυση, Αξιολόγηση και Χαρακτηρισμός 
Προστατευτέου Αντικειμένου». Το Κεφάλαιο 5 είναι το «Τεύχος Β: Διαχείριση Προστατευτέου 
Αντικειμένου». Πιο συγκεκριμένα, τα Κεφάλαια είναι τα εξής: 

Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή.  

Προσδιορίζονται τα όρια της περιοχής μελέτης και της ευρύτερης περιοχής μελέτης, δίνεται συνοπτικά το 
ιστορικό προστασίας της περιοχής, με απλή χρονολογική αναφορά σε μελέτες αναγνώρισης, διοικητικές 
πράξεις και λοιπές δράσεις που είχαν ως σκοπό αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο στη διατήρηση της φύσης 
στην περιοχή. Τέλος γίνεται αναφορά στα στοιχεία της περιοχής, η ύπαρξη των οποίων καθιστά αναγκαία 
την προστασία και διατήρησή της. 

Κεφάλαιο 2. Περιγραφή προστατευτέου αντικειμένου.  

1) Δίνονται στοιχεία σχετικά με τα χαρακτηριστικά του αβιοτικού περιβάλλοντος, εστιάζοντας σε εκείνα 
που σχετίζονται με τη διατήρηση του προστατευτέου αντικειμένου.  

2) Δίνονται στοιχεία του βιοτικού περιβάλλοντος της περιοχής. Γίνεται περιγραφή των πολύ σημαντικών 
και των άλλων σημαντικών τύπων οικοτόπων, των πολύ σημαντικών και των άλλων σημαντικών ειδών 
χλωρίδας και πανίδας και των σημαντικών ειδών ορνιθοπανίδας της περιοχής μελέτης. Επιπλέον δίνονται 
στοιχεία σχετικά με τις πολύ σημαντικές περιοχές/ ενδιαιτήματα των πολύ σημαντικών ειδών χλωρίδας, 
πανίδας και ορνιθοπανίδας.  

3) Αναφέρονται συνοπτικά τα κύρια χαρακτηριστικά του πληθυσμού που δραστηριοποιείται στην περιοχή 
μελέτης, η κατανομή κάλυψης γης, οι υφιστάμενες χρήσεις γης και δραστηριότητες, καθώς και η σημασία 
τους για το κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον της περιοχής. Παρατίθενται τα χαρακτηριστικά των 
χρήσεων/ δραστηριοτήτων που είναι δυνατόν να επηρεάσουν το προστατευτέο αντικείμενο άμεσα, 
δηλαδή είτε με απευθείας χρήση των ειδών χλωρίδας και πανίδας, είτε με κατάληψη ή καταστροφή των 
φυσικών οικοτόπων και των ενδιαιτημάτων των ειδών ή/ και εμμέσως με υποβάθμιση των τελευταίων.  

4) Αναφέρονται συνοπτικά τα κύρια χαρακτηριστικά του υφιστάμενου χωρικού σχεδιασμού, εστιάζοντας 
σε τυχόν σχέδια ανάπτυξης που προγραμματίζονται ή είναι σε εξέλιξη. Αναφέρονται επίσης αναμενόμενες 
επιπτώσεις των σχεδίων ανάπτυξης στο προστατευτέο αντικείμενο.  

5) Γίνεται αναφορά στη σχέση του προστατευτέου αντικειμένου με τα υπάρχοντα στοιχεία της ιστορικής 
και πολιτιστικής κληρονομιάς. Επισημαίνονται οι περιοχές και τα στοιχεία με ιδιαίτερη σημασία. 

Κεφάλαιο 3. Συνολική εκτίμηση και σύνθεση στοιχείων. 

Αξιολογούνται συνολικά τα χαρακτηριστικά του φυσικού περιβάλλοντος με βάση τα στοιχεία του 
κεφαλαίου 2 και αναδεικνύονται οι ανάγκες προστασίας και διατήρησης, λόγω της παρουσίας 
προστατευόμενων τύπων οικοτόπων και ενδιαιτημάτων ειδών χλωρίδας και πανίδας. Σχολιάζονται οι 
οικολογικές απαιτήσεις των ειδών και των οικοτόπων, που θα πρέπει να ληφθούν ιδιαίτερα υπόψη στις 
προτάσεις χρήσεων του χώρου, ώστε να διασφαλιστεί η διατήρηση των φυσικών στοιχείων της 
συγκεκριμένης περιοχής και διατυπώνονται οι στόχοι διατήρησης του προστατευτέου αντικειμένου, 

https://ypen.gov.gr/diavouleusi/


 
 
 
  

 
 www.edozoume.gr  

8 

λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα του έργου της εποπτείας. Τέλος δίνονται οι φυσικές και 
αναπτυξιακές δυνατότητες της περιοχής μελέτης μέσω της εκτίμησης των οικοσυστημικών υπηρεσιών σε 
αυτή. 

Κεφάλαιο 4. Aξιολόγηση – Οριοθέτηση περιοχής και προστατευταίου αντικειμένου. 

Αποτελείται ουσιαστικά από δύο ενότητες. Στην πρώτη ενότητα οι περιοχές Natura 2000 της περιοχής 
μελέτης ομαδοποιούνται σε ευρύτερα σύνολα βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων που καθορίζονται και 
διατυπώνονται. Αντικείμενο της δεύτερης ενότητας αποτελεί ο καθορισμός ζωνών προστασίας σε αυτές 
τις ευρύτερες προστατευόμενες περιοχές. Δίνεται η μεθοδολογία που αναπτύχθηκε για τον καθορισμό 
των ζωνών προστασίας καθώς και τα αποτελέσματα της εφαρμογής της στις προστατευόμενες περιοχές 
της Κεντρικής και Ανατολικής Κρήτης. Τέλος για κάθε μια από τις ζώνες προστασίας που προτείνεται από 
την παρούσα μελέτη δίνονται οι ειδικές χρήσεις γης σύμφωνα με το ΠΔ 59/2018, όπως αυτό έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει. 

Το Κεφάλαιο 4 συνοδεύεται και από ένα τεύχος (υποστηρικτικό αρχείο τεκμηρίωσης) όπου 
περιλαμβάνονται επιπλέον πληροφορίες και στοιχεία, πίνακες δεδομένων και συμπληρωματικό υλικό με 
το οποίο παρέχεται η πλήρης εικόνα των δεδομένων που λαμβάνονται υπόψη και τεκμηριώνονται οι 
διαχειριστικές επιλογές που προτείνονται από την ΕΠΜ.  

Στη μελέτη συμπεριλαμβάνεται επίσης ένα ξεχωριστό υποστηρικτικό αρχείο τεκμηρίωσης για την 
κτηνοτροφία, με τίτλο «Κτηνοτροφία και προστατευόμενες περιοχές του Δικτύου Natura 2000 στην 
Κρήτη».  

Κεφάλαιο 5. Σχέδια Διαχείρισης  

Το πέμπτο κεφάλαιο της μελέτης περιλαμβάνει τα Σχέδια Διαχείρισης των ΠΠ της περιοχής μελέτης. Σε 
αυτό δίνονται οι κατευθύνσεις και οι προτεραιότητες για την εφαρμογή των έργων, δράσεων και μέτρων 
που απαιτούνται για την αποτελεσματική προστασία και διαχείριση των κατά περίπτωση 
προστατευόμενων αντικειμένων. Διαρθρώνεται σε τρία διακριτά τεύχη. Το πρώτο τεύχος του Κεφαλαίου 
5 αποτελεί ανασκόπηση και οργάνωση δεδομένων σχετικών με τους τύπους οικοτόπων και τα είδη των 
προστατευόμενων περιοχών, τις πιέσεις που δέχονται και τους στόχους διατήρησης που έχουν τεθεί γι’ 
αυτά. Το δεύτερο τεύχος περιλαμβάνει προτάσεις διαχειριστικών δράσεων και μέτρων, και το τρίτο τεύχος 
αποτελεί το πρόγραμμα παρακολούθησης και αξιολόγησης. 

2.3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤO BIOTIKO 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΔΙΚΤΗΣ 

Όπως αναφέρθηκε στην παράγραφο 2.2, οι πέντε ΠΠ του ορεινού όγκου της Δίκτης, που κατά το 
μεγάλο μέρος της επιφάνειάς τους αλληλεπικαλύπτονται, χαρακτηρίζονται στην ΕΠΜ ως «Σύνθετη 
Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας» και ονομάζονται «Φυσικό Πάρκο Οροπεδίου Λασιθίου». Οι 
περιοχές αυτές είναι: 
 ΕΖΔ- Δίκτη: Οροπέδιο Λασιθίου, Καθαρό, Σελένα, Κράσι, Σελακάνος, Χαλασμένη Κορυφή (GR4320002), 
με έκταση 34.667,05 ha. 
ΖΕΠ- Λάζαρος Κορυφή – Μαδάρα Δίκτης (GR4320010), με έκταση 13.108,28 ha. 
EZΔ – Δίκτη: Ομαλός Βιάννου (Σύμη – Ομαλός) (GR4310006), με έκταση 3.913,52 ha. 
ΖΕΠ – Κορυφή Κούπα (Δυτική Κρήτη) (GR4310011), με έκταση 2.012,54 ha. 
ΖΕΠ- Φαράγγι Σεληνάρι – Βραχάσι (GR4320013), με έκταση 2.377,39 ha.  
Στην ΕΠΜ κάθε ΠΠ εξετάζεται ξεχωριστά. Για την πιλοτική εφαρμογή Σχεδίου Διαχείρισης στο πλαίσιο του 
LIFE IP 4 NATURA, επικεντρωνόμαστε κυρίως στις δύο πρώτες περιοχές, που είναι η ΕΖΔ και η ΖΕΠ της 
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Δίκτης με τη μεγαλύτερη έκταση. Όμως οι 5 ΠΠ αποτελούν μια ενιαία γεωγραφική και οικολογική περιοχή, 
καθεμιά από τις οποίες διαθέτει και ορισμένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά.  
 
Βασικά στοιχεία για την ΕΖΔ- Δίκτη: Οροπέδιο Λασιθίου, Καθαρό, Σελένα, Κράσι, Σελακάνος, 
Χαλασμένη Κορυφή (GR4320002): Περιλαμβάνει την ψηλότερη κορυφή της Δίκτης (Σπαθί) και το 
Οροπέδιο Λασιθίου. Το υπόβαθμο είναι έντονα καρστικοποιημένο με δολίνες, οροπέδια, απότομες 
κορυφές, φαράγγια, χειμάρρους, λιθώνες και έγκοιλα (σπήλαια, βάραθρα). Μεγάλες εκτάσεις της 
περιοχής καλύπτονται από πυκνή δασική βλάστηση και βλάστηση αείφυλλων σκληρόφυλλων. Στη 
χλωρίδα και την πανίδα περιλαμβάνονται είδη ενδημικά της Κρήτης και της Ελλάδας. Η οικολογική 
σημασία της περιοχής συνοψίζεται στα εξής: 
(i) Μεγάλη ποικιλία τύπων οικοτόπων, όπως δάση πρίνου με Quercus coccifera και αριάς ή αζίλακα με 
Quercus ilex, δάση τραχείας πεύκης Pinus brutia, φρύγανα και ένας μεγάλος αριθμός σπηλαίων. Ο Πίνακας 
3 προέρχεται από το Κεφάλαιο 2 της ΕΠΜ και παρουσιάζει στοιχεία για τους τύπους οικοτόπων της 
περιοχής.  

 

 
 

Πίνακας 3: Στοιχεία για τους τύπους οικοτόπων της περιοχής ΕΖΔ- Δίκτη: Οροπέδιο Λασιθίου, 
Καθαρό, Σελένα, Κράσι, Σελακάνος, Χαλασμένη Κορυφή (GR4320002) (ΕΠΜ, Κεφάλαιο 2). 
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Οι ελληνικοί χερσαίοι τύποι οικοτόπων που απαντούν στην περιοχής, σύμφωνα με το έργο 

«Ανάπτυξη υποδομής χωρικών έργων μεγάλης κλίμακας 1:5.000 για τις χερσαίες προστατευόμενες 
περιοχές του δικτύου Natura 2000» (EKXA, 2015) είναι: 

 

Κωδικός Τύπου Οικοτόπου Ονομασία Τύπου Οικοτόπου 

8250 Βραχώδη οικοσυστήματα χωρίς βλάστηση 

934Α Ελληνικά δάση πρίνου 

9620 Κοίτη ποταμού χωρίς βλάστηση 

 
 

(ii) Η χλωρίδα της περιοχής, που είναι ιδιαιτέρως πλούσια, τόσο σε κοινά, όσο και σε σπάνια και 
ενδημικά είδη, κυρίως της Κρήτης. Μερικά από αυτά είναι στενοενδημικά, που βρίσκονται αποκλειστικά 
στα βουνά του νησιού.  
Σύμφωνα με την ΕΠΜ (Κεφάλαιο 2), στην περιοχή καταγράφονται συνολικά 20 πολύ σημαντικά είδη 
χλωρίδας, πέντε από τα οποία συμπεριλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ. Πρόκειται 
για τα: 
• Cephalanthera cucullata, τοπικό ενδημικό είδος ορχιδέας της Κρήτης, το οποίο απαντάται στους 3 
κύριους ορεινούς όγκους του νησιού (Λευκά Όρη, Ψηλορείτη και Δίκτη) και έχει χαρακτηρισθεί ως Τρωτό 
(VU) είδος σύμφωνα με την IUCN (Véla 2018) και ως Κινδυνεύον (EN) είδος σύμφωνα με τους Φοίτος κ.ά. 
(2009). Ο βαθμός διατήρησης του Cephalanthera cucullata στην περιοχή είναι Β. 
• Convolvulus argyrothamnus, ενδημικό της Κρήτης, το οποίο εντοπίζεται σε δύο θέσεις στο νησί και 
χαρακτηρίζεται ως κρισίμως κινδυνεύον από την IUCN. Ο βαθμός διατήρησής του στην περιοχή είναι Β. 
• Crepis pusilla, μεσογειακό είδος, το οποίο στην Κρήτη έχει βρεθεί σε πολλές θέσεις σε όλη την έκταση 
του νησιού, γεγονός που καθιστά δύσκολη την εκτίμηση του πληθυσμού του. Απαντάται σε επίπεδες, 
ανοικτές θέσεις σε συχνά συμπιεσμένα, συνήθως αργιλικά εδάφη, μονοπάτια, εγκαταλειμμένες 
αναβαθμίδες ή ανοίγματα χαμηλών θαμνώνων. Στην περιοχή ο βαθμός διατήρησής του είδους είναι Α. 
• Origanum dictamnus, ο γνωστός δίκταμος ή έρωντας, τοπικό ενδημικό είδος της Κρήτης με εξάπλωση 
σε ολόκληρο το νησί. Απαντάται σε ασβεστολιθικά βράχια, σχισμές βράχων και πρανή φαραγγιών. Το 
είδος έχει χαρακτηρισθεί ως Σχεδόν Απειλούμενο (NT) σύμφωνα με την IUCN, ωστόσο δεν υπάρχει μέχρι 
σήμερα κάποια εκτίμηση του πληθυσμού του, λόγω των πολυάριθμων διάσπαρτων θέσεων, στις οποίες 
έχει παρατηρηθεί. 
• Zelkova abelicea, το μοναδικό ενδημικό είδος δέντρου της Κρήτης, με εμφάνιση και στους τέσσερις 
κύριους ορεινούς όγκους του νησιού (Λευκά Όρη, Ψηλορείτης-Κέδρος, Δίκτη και Θρυπτή). Το είδος έχει 
χαρακτηρισθεί ως Κινδυνεύον (ΕΝ) σύμφωνα με την IUCN. Ο βαθμός διατήρησής του στην περιοχή είναι 
C. 
Τα άλλα πολύ σημαντικά φυτικά είδη είναι το Alyssum idaeum (τοπικό ενδημικό είδος της Κρήτης), το 
Alyssum lassiticum (τοπικό ενδημικό είδος της Κρήτης), το Asplenium creticum και το Chaerophyllum 
creticum, (ενδημικά της Κρήτης και χαρακτηρισμένα ως Τρωτά (VU) από την IUCN), το Centaurea lancifolia 
(ενδημικό της Κρήτης και χαρακτηρισμένο ως Κινδυνεύον (EN) από την IUCN), το Crepis auriculifolia 
(ενδημικό είδος της Κρήτης, γνωστό από όλους τους ορεινούς όγκους του νησιού, που έχει χαρακτηρισθεί 
ως Σχεδόν Απειλούμενο (ΝΤ)), το Cuscuta atrans (ενδημικό της Κρήτης, χαρακτηρισμένο ως Τρωτό (VU) 
σύμφωνα με την IUCN), η ορχιδέα Epipactis cretica (τοπικό ενδημικό είδος της Κρήτης, χαρακτηρισμένο 
ως Κινδυνεύον (ΕΝ) σύμφωνα με την IUCN), το Geocaryum creticum (ενδημικό είδος των υψηλών ορέων 
της κεντρικής και ανατολικής Κρήτης, το οποίο χαρακτηρίζεται ως Τρωτό (VU) είδος), το είδος το Lomelosia 
minoana (ενδημικό της Κρήτης), το Noccaea cretica (ενδημικό είδος των Λευκών Ορέων, Ψηλορείτη και 
Δίκτης), το Scorzonera mollis subsp. idaea (ενδημικό είδος των ορεινών όγκων του Ψηλορείτη και της 
Δίκτης) και το Tragopogon lassithicus (ενδημικό των ορεινών όγκων του Ψηλορείτη και της Δίκτης), τα 
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οποία έχουν χαρακτηρισθεί ως Τρωτά (VU)), το Ruscus aculeatus (Μεσογειακό-Ευρωπαϊκό είδος, το οποίο 
περιλαμβάνεται στο Παράρτημα V της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ), και το Vincetoxicum creticum (ενδημικό της 
Κρήτης, το οποίο χαρακτηρίζεται ως Σχεδόν απειλούμενο (NT)). 

 
(iii) Η πανίδα της περιοχής περιλαμβάνει επίσης ενδημικά και σπάνια είδη. Επιπλέον, απαντώνται 
αποικίες αρπακτικών στις περισσότερες κορυφές και τα φαράγγια.  Στα πολύ σημαντικά είδη πανίδας της 
περιοχής συγκαταλέγονται: 
• 27 είδη ασπονδύλων, εκ των οποίων τα 15 εντοπίζονται μόνον στο συγκεκριμένο τόπο: Helicodonta 
wilhelminae, Kryptonesticus beshkovi, Mediterranea amaltheae, Cnephasia divisana, Dichrorampha 
lasithicana, Dolichopoda paraskevi, Elachista neapolisella, Eupholidoptera feri, Geostiba diktiana, Geostiba 
meybohmi, Myrmecopora elisa, Sintula cretaensis, Sunius diktianus, Tapinopterus marani, Tectusa diktiana. 
Το χερσαίο γαστερόποδο Mediterranea amaltheae βρίσκεται μόνο στο σπήλαιο Δικταίο Άντρο, και είναι 
κρισίμως κινδυνεύον. Το είδος Helicodonta wilhelminae είναι ενδημικό του όρους Δίκτη και είναι γνωστό 
μόνο από δύο τοποθεσίες. Θεωρείται από τα πιο σπάνια είδη της Κρήτης και έχει χαρακτηριστεί ως 
κρισίμως κινδυνεύον είδος. Στην περιοχή συναντάται και το είδος Mediterranea pieperi που είναι ενδημικό 
Κρήτης και Γαύδου, και μάλιστα το όρος Δίκτη είναι μία από τις δύο περιοχές που το είδος συναντάται 
στην Κρήτη. Το είδος έχει χαρακτηριστεί ως κινδυνεύον και τρωτό είδος. Η αράχνη Nemesia daedali 
χαρακτηρίζεται ως κινδυνεύον είδος και είναι γνωστή μόνο από μια τοποθεσία στα ορεινά της Κριτσάς 
(Δίκτη), την Κνωσό και την Αγία Τριάδα στο Ακρωτήρι Χανίων. Το ορθόπτερο Eupholidoptera feri είναι 
κρισίμως κινδυνεύον και εντοπίζεται σε ελάχιστα σημεία κοντά στο οροπέδιο του Καθαρού, στη Δίκτη, 
ενώ στον ορεινό όγκο της Δίκτης και ορισμένες ακόμη τοποθεσίες της ανατολικής Κρήτης, βρίσκεται και 
το ορθόπτερο Eupholidoptera astyla, είδος χαρακτηρισμένο ως κινδυνεύον. Η τρωγλόβια αράχνη 
Hoplopholcus minotaurinus και οι αράχνες Pholcus creticus και Tegenaria pieperi, είναι όλες 
χαρακτηρισμένες ως κινδυνεύουσες και εντοπίζονται σε ολιγάριθμα σπήλαια της Δίκτης και ανατολικής 
Κρήτης. Τέλος, το τρωγλόβιο ισόποδο Kryptonesticus beshkovi εντοπίζεται μόνο στο σπήλαιο Τράπεζα της 
Δίκτης και είναι χαρακτηρισμένο ως κρισίμως κινδυνεύον είδος. 
• ο Κρητικός βάτραχος, Pelophylax cretensis, ως ενδημικό για την Κρήτη, αλλά και ως κινδυνεύον είδος, 
• το ερπετό, Mediodactylus bartoni, ως ενδημικό της Κρήτης, 
• το μικροθηλαστικό, Crocidura zimmermanni ως ενδημικό για την Κρήτη, αλλά και ως κινδυνεύον είδος, 
• ο Αγριόγατος, Felis silvestris ως ενδημικό υποείδος (Felis silvestris cretensis). 
• το ενδημικό της Κρήτης και της Λιβύης χειρόπτερο Pipistrellus hanaki και συγκεκριμένα το ενδημικό της 
Κρήτης υποείδος Pipistrellus hanaki creticus.  
 
(iv) Η ύπαρξη πολλών σπηλαίων με ενδημική πανίδα,  
(v) Η ύπαρξη θέσεων με σημαντικά απολιθώματα στο οροπέδιο του Καθαρού,  
(vi) Η ύπαρξη στην περιοχή του σπάνιου στην Κρήτη ενετικού, αποχετευτικού συστήματος. 
 

Βασικά στοιχεία για τη ΖΕΠ- Λάζαρος Κορυφή-Μαδάρα Δίκτης (GR4320010) (ΕΠΜ, Κεφάλαιο 2):  

Περιλαμβάνει μέρος του ορεινού όγκου της Δίκτης, μαζί με τις χαρακτηριστικές κορυφές Λάζαρος και 

Αφέντη Χριστός καθώς και τα οροπέδια Καθαρό και Ομαλός. Σχεδόν όλη η επιφάνεια είναι έντονα 

καρστικοποιημένη, με ψηλές κορυφές, φαράγγια, δολίνες και μικρότερα οροπέδια. Οι χαρακτηριστικοί 

τύποι βλάστησης είναι τα φρύγανα, η εκτεταμένη μακκία και δάση τραχείας πεύκης Pinus brutia και 

Quercus coccifera. Η περιοχή της Μαδάρας Δίκτης είναι σημαντικός τόπος διάβασης αλλά και 

αναπαραγωγής αρπακτικών πτηνών αλλά και ορεινών ειδών. Είδη χαρακτηρισμού της περιοχής είναι τα 

Aquila chrysaetos, Gyps fulvus. 



 
 
 
  

 
 www.edozoume.gr  

12 

Τα ενδιαιτήματα της περιοχής θεωρούνται κεφαλαιώδους σημασίας για πλήθος προστατευόμενων 

αρπακτικών που, είτε φωλιάζουν στην περιοχή όπως ο Γυπαετός (Gypaetus barbatus), το Όρνιο (Gyps 

fulvus), ο Χρυσαετός (Aquila chrysaetos), ο Πετρίτης (Falco peregrinus), το Χρυσογέρακο (Falco biarmicus) 

και η κοκκινοκαλιακούδα (Pyrrhocorax pyrrhocorax) είτε έχουν σποραδική εμφάνιση σε αυτή. Παρουσία 

έχουν επίσης ο Γερακαετός (Hieraaetus pennatus) και ο Σπιζαετός (Aquila fasciata), ενώ την ορνιθοπανίδα 

συμπληρώνουν κορυδαλλοί, κελάδες, κότσυφες, τσίχλες, κεφαλάδες, τσιροβάκοι και άλλα είδη των 

μεσογειακών θαμνώνων και των δασικών οικοσυστημάτων, των ανοικτών εκτάσεων και των μεσογειακών 

θαμνότοπων αλλά και υδρόβια μεταναστευτικά. Συνολικά στην περιοχή απαντούν 122 είδη 

ορνιθοπανίδας (παράρτημα Ι της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ, μεταναστευτικά είδη, είδη τα οποία έχουν 

παρουσία στο ευρωπαϊκό καθεστώς απειλής ή στη λίστα της IUCN ή στις Συμβάσεις Βόννης και Βέρνης 

κ.α.). 

Βασικά στοιχεία για την ΕΖΔ - Δίκτη: Ομαλός Βιάννου (Σύμη-Ομαλός) (GR4310006) (ΕΠΜ, Κεφάλαιο 2): 

Η περιοχή οριοθετείται από το οροπέδιο του Ομαλού και τον χείμαρρο της Εργάνου στα βόρεια και από 

μια καμπύλη 700-800 μέτρων στα νότια, που περιλαμβάνει τις νοτιότερες κορυφές και πλαγιές του όρους 

Δίκτη. Η κυρίαρχη βλάστηση της περιοχής είναι η τυπική των ασβεστολιθικών βουνοπλαγιών της Κρήτης 

με τα φρύγανα και τους σχηματισμούς με Quercus coccifera να επικρατούν. Επίσης, υπάρχει ένας 

εποχιακός υγρότοπος στον Ομαλό της Βιάννου, σπηλιές και δάση τραχείας πεύκης (Pinus brutia), αλλά και 

κυπαρίσσια. 

 

Πίνακας 4: Βασικά στοιχεία για τους τύπους οικοτόπων της ΠΠ ΕΖΔ - Δίκτη: Ομαλός Βιάννου (Σύμη-

Ομαλός) (GR4310006) (ΕΠΜ, Κεφάλαιο 2). 
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Οι ελληνικοί χερσαίοι τύποι οικοτόπων που απαντούν στην περιοχής, σύμφωνα με το έργο 
«Ανάπτυξη υποδομής χωρικών έργων μεγάλης κλίμακας 1:5.000 για τις χερσαίες προστατευόμενες 
περιοχές του δικτύου Natura 2000» (EKXA, 2015) είναι: 

 

Κωδικός Τύπου Οικοτόπου Ονομασία Τύπου Οικοτόπου 

8250 Βραχώδη οικοσυστήματα χωρίς βλάστηση 

934Α Ελληνικά δάση πρίνου 

9620 Κοίτη ποταμού χωρίς βλάστηση 

 

Το σύνολο των τοπίων και των βιοτόπων με τα σπάνια και ενδημικά ζώα και φυτά συνθέτουν έναν τόπο 
με μεγάλη οικολογική και αισθητική αξία. Η οικολογική σημασία της περιοχής οφείλεται στην ποικιλία των 
τύπων οικοτόπων της, με κυρίαρχη βλάστηση τα φρύγανα και τους αείφυλλους σκληρόφυλλους 
σχηματισμούς, τα εκτεταμένη πευκοδάση, τα ρυάκια, τις λίμνες, τους απότομους γκρεμούς και τα 
σπήλαια. Η χλωρίδα και η πανίδα των βιοτόπων αυτών περιλαμβάνουν ενδημικά και τοπικά είδη της 
Κρήτης. 

Οι χρήσεις γης περιλαμβάνουν κτηνοτροφία και περιορισμένες τουριστικές δραστηριότητες. Η μεγάλη 
απειλή για τα οικοσυστήματα των ορεινών περιοχών είναι η κατασκευή δρόμων, που διευκολύνουν την 
πρόσβαση σε κυνηγούς και τουρίστες και, κατά συνέπεια, αυξάνουν τις πιέσεις στα ενδιαιτήματα και τους 
οργανισμούς. Η χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων αποτελεί σημαντική απειλή για την άγρια πανίδα 
της περιοχής, όπως επίσης οι πυρκαγιές και το παράνομο κυνήγι. 

Στην περιοχή καταγράφονται συνολικά 5 πολύ σημαντικά είδη χλωρίδας. Πρόκειται για τον δίκταμο ή 
έρωντα Origanum dictamnus, την αμπελιτσά Zelkova abelicea, το Crepis auriculifolia, το Geocaryum 
creticum, η Lomelosia minoana, ενδημικό είδος της Κρήτης, το οποίο χαρακτηρίζεται ως τρωτό και 
εντοπίζεται σε έναν μοναδικό πληθυσμό, με άτομα σε αραιή διευθέτηση, μεμονωμένα ή σε ομάδες των 
2-3 ατόμων. Ο συνολικός αριθμός ατόμων του μοναδικού πληθυσμού του είδους υπολογίσθηκε σε 
μερικές δεκάδες, αλλά λόγω της έλλειψης προσβασιμότητας στην περιοχή δεν ήταν δυνατόν να γίνει 
ακριβέστερη καταμέτρηση. 

Αναφορικά με την πανίδα, στην περιοχή απαντώνται 3 πολύ σημαντικά είδη, το Σπιτόφιδο, Zamenis situla, 
το οποίο εντοπίζεται σε όλη την περιοχή, το μικροθηλαστικό Crocidura zimmermanni, ενδημικό για την 
Κρήτη, αλλά και κινδυνεύον, καθώς και ο Αγριόγατος, Felis silvestris, ο οποίος απαντάται στην περιοχή ως 
ενδημικό υποείδος (Felis silvestris cretensis). 

Βασικά στοιχεία για τη ΖΕΠ-Κορυφή Κούπα (Δυτική Κρήτη) (GR4310011) (ΕΠΜ, Κεφάλαιο 2): 

Η κορυφή Κούπα θεωρείται προέκταση της Δίκτης στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου. Οριοθετεί 
ουσιαστικά τις κεντρικές πεδιάδες του Ηρακλείου με την ορεινή περιοχή της Βιάννου. Περιβάλλεται από 
ημιορεινές-αγροτικές περιοχές με έντονη την ελαιοκαλλιέργεια και καλύπτεται κυρίως από φρύγανα. 
Πρόκειται για σημαντικότατη τοποθεσία όσον αφορά στην αναπαραγωγή και διάβαση αρπακτικών 
πουλιών και άλλων ορεινών ειδών. Σημαντικότερα είδη που απαντώνται στην περιοχή είναι ο Χρυσαετός 
(Aquila chrysaetos) και το Όρνιο (Gyps fulvus). 

Συνολικά στην περιοχή απαντούν 53 είδη ορνιθοπανίδας (παράρτημα Ι της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ, 
μεταναστευτικά είδη, είδη τα οποία έχουν παρουσία στο ευρωπαϊκό καθεστώς απειλής ή στη λίστα της 
IUCN ή στις Συμβάσεις Βόννης και Βέρνης κ.α.). 

Είδη χαρακτηρισμού της περιοχής αποτελούν τα: Aquila chrysaetos, Gyps fulvus. 
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Βασικά στοιχεία για τη ΖΕΠ-Φαράγγι Σεληνάρι - Βραχάσι (GR4320013) (ΕΠΜ, Κεφάλαιο 2): 

Η ΖΕΠ-Φαράγγι Σεληνάρι - Βραχάσι (GR4320013) έχει άμεση σύνδεση με το βορειοανατολικό τμήμα του 

ορεινού Όγκου της Δίκτης το οποίο εκτείνεται και στους δύο νομούς Ηρακλείου και Λασιθίου. 

To φαράγγι του Σεληνάρι και η ημιορεινή περιοχή που εκτείνεται βόρεια και νότια του στενού αυτού 

ασβεστολιθικού διαύλου, παρουσιάζει μικτή βλάστηση μακκίας και φρυγάνων στο βόρειο τμήμα και ένα 

μικρό σε έκταση πρινόδασος στα νότια. Στα κάθετα βράχια του φαραγγιού φωλιάζει μια μεγάλη αποικία 

Όρνιων (Gyps fulvus) καθώς και άλλα σημαντικά είδη της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ, όπως ο Γυπαετός 

(Gypaetus barbatus) και ο Πετρίτης (Falco peregrinus). Παρουσία έχουν και ο Χρυσαετός (Aquila 

chrysaetos), ο Γερακαετός (Hieraaetus pennatus) και ο Σπιζαετός (Hieraaetus fasciatus) ενώ την 

ορνιθοπανίδα πλαισιώνουν Κορυδαλλοί, Κελάδες, Κότσυφες, Τσίχλες, Συλβίδες, Κεφαλάδες, Τσιροβάκοι 

και άλλα είδη των μεσογειακών θαμνώνων και των δασικών οικοσυστημάτων. Συνολικά στην περιοχή 

απαντούν 48 είδη ορνιθοπανίδας (παράρτημα Ι της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ, μεταναστευτικά είδη, είδη τα 

οποία έχουν παρουσία στο ευρωπαϊκό καθεστώς απειλής ή στη λίστα της IUCN ή στις Συμβάσεις Βόννης 

και Βέρνης κ.α.). Είδη χαρακτηρισμού της περιοχής αποτελούν τα: Aquila chrysaetos, Gyps fulvus. 

Από τα Εθνικά Σχέδια Δράσης για είδη και οικοτόπους, τον ορεινό όγκο Δίκτης αφορά το Εθνικό Σχέδιο 

Δράσης για τα τρία πτωματοφάγα είδη ορνιθοπανίδας (γύπες): Gypaetus barbatus (Γυπαετός), Gyps fulvus 

(Όρνιο), Aegypius monachus* (Μαυρόγυπας). Η Δίκτη είναι μια από τις Προστατευόμενες Περιοχές στις 

οποίες προτείνεται η υλοποίηση δράσεων στο πλαίσιο του συγκεκριμένου Εθνικού Σχεδίου Δράσης:  

 

 

Επισημαίνεται ότι τα Εθνικά Σχέδια Δράσης και τα ΦΕΚ αποτελούν παραδοτέα του έργου LIFE-IP 4 

NATURA και έχουν αναρτηθεί στη σελίδα του (https://edozoume.gr/paradotea-ergou/).
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3 ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 
 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, το 5ο Κεφάλαιο της Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης Κεντρικής και Ανατολικής Κρήτης περιλαμβάνει τα Σχέδια 

Διαχείρισης των ΠΠ (Εικόνα 7).  

Εικόνα 7: Το Τεύχος 5.2 του Κεφαλαίου 5 - «Διαχείριση Προστατευτεύου Αντικειμένου» περιλαμβάνει τα Μέτρα Διαχείρισης οικοτόπων και ειδών. 
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Τα προτεινόμενα μέτρα του Σχεδίου Διαχείρισης παρουσιάζονται με τη μορφή «ταυτότητας» του κάθε μέτρου, σε μια φόρμα που περιέχει όλα τα 

απαραίτητα στοιχεία, από τον τίτλο, τον τύπο, την περιγραφή και τον στόχο του μέτρου, μέχρι τον εκτιμώμενο προϋπολογισμό, τους Φορείς που προτείνεται 

να αναλάβουν την υλοποίηση των μέτρων, και πιθανές πηγές αναζήτησης χρηματοδότησης (Εικόνα 8).  

Στους πίνακες που ακολουθούν αναφέρονται τα προτεινόμενα μέτρα, ομαδοποιημένα ανάλογα με τον τύπο τους, και η ΠΠ την οποία αφορούν. Συνολικά 

τα μέτρα διαχείρισης είναι 34. Το καθένα προτείνεται για περισσότερες από μία ΠΠ, και κατανέμονται ως εξής, ανάλογα με τον τύπο τους: 

 

  

 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Μελέτη - Έρευνα

Μελέτη - Έρευνα, Έργο

Μελέτη - Έρευνα, Παρακολούθηση

Μελέτη - Έρευνα, Έργο Ενημερωτικό ή 
Κανονιστικό 

Κανονιστικό

Οι τύποι των προτεινόμενων μέτρων διαχείρισης
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Εικόνα 8: Δύο παραδείγματα μέτρων που προτείνει το Σχέδιο Διαχείρισης για τις ΠΠ της Δίκτης. Όλα τα απαιτούμενα στοιχεία κάθε μέτρου 

παρουσιάζονται με μορφή «ταυτότητας».  
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Τύπος μέτρου: Μελέτη - 
Έρευνα 

ΕΖΔ-Δίκτη: Οροπέδιο 
Λασιθίου, Καθαρό, 

Σελένα, Κράσι, 
Σελακάνος, Χαλασμένη 
Κορυφή (GR4320002) 

 

ΖΕΠ- Λάζαρος Κορυφή – 
Μαδάρα Δίκτης 

(GR4320010) 

EZΔ – Δίκτη: Ομαλός 
Βιάννου (Σύμη – Ομαλός) 

(GR4310006) 

ΖΕΠ – Κορυφή Κούπα 
(Δυτική Κρήτη) 
(GR4310011) 

ΖΕΠ- Φαράγγι Σεληνάρι – 
Βραχάσι (GR4320013) 

Αποκατάσταση ενδιαιτημάτων 
για την προστασία του είδους 
Zelkova abelicea 

   

X 

  

Χαρτογράφηση / οριοθέτηση 
τύπων οικοτόπων 
προτεραιότητας για είδη της 
ορνιθοπανίδας 

  

Χ 

  

Χ 

 

Χ 

Μελέτη συνολικής θεώρησης 
και διαχείρισης των υδατικών 
πόρων στις παρόχθιες ζώνες με 
Platanus orientalis 

 

X 

    

Μελέτη φέρουσας ικανότητας 
μελισσοκομίας 

X     

Χαρτογράφηση  / οριοθέτηση 
οικοτόπων προτεραιότητας: 
3170* Μεσογειακά εποχικά 
τέλματα 

 

Χ 
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Τύπος μέτρου: Μελέτη – 
Έρευνα, Έργο 

ΕΖΔ-Δίκτη: Οροπέδιο 
Λασιθίου, Καθαρό, 

Σελένα, Κράσι, 
Σελακάνος, Χαλασμένη 
Κορυφή (GR4320002) 

 

ΖΕΠ- Λάζαρος Κορυφή – 
Μαδάρα Δίκτης 

(GR4320010) 

EZΔ – Δίκτη: Ομαλός 
Βιάννου (Σύμη – Ομαλός) 

(GR4310006) 

ΖΕΠ – Κορυφή Κούπα 
(Δυτική Κρήτη) 
(GR4310011) 

ΖΕΠ- Φαράγγι Σεληνάρι – 
Βραχάσι (GR4320013) 

Αποκατάσταση ή / και 
δημιουργία νέων τεχνητών 
υγροτόπων ως εστιών 
βιοποικιλότητας  

Χ 

(για αμφίβια και 
ερπετά) 

Χ 

(για την 
ορνιθοπανίδα) 

Χ 

(για αμφίβια και 
ερπετά) 

Χ 

(για την 
ορνιθοπανίδα) 

Χ 

(για την 
ορνιθοπανίδα) 

Αποκατάσταση οικοτόπου 
προτεραιότητας 3170* 
Μεσογειακά εποχικά τέλματα 

  

 

 

Χ 

 

 

 

 

Προμήθεια και λειτουργία 
κοινοτικών θρυμματιστών / 
σπαστήρων / καταστροφέων 
γεωργικών υπολειμμάτων. 
Εγκατάσταση πιλοτικής 
μονάδας κομποστοποίησης 

 

Χ 

 

Χ 

 

Χ 

  

Χ 

Δημιουργία διαδρομών 
ερμηνείας περιβάλλοντος 

Χ Χ  Χ Χ 

Δημιουργία υποδομών 
πτηνοπαρατήρησης 

 

 

Χ  Χ Χ 

Δημιουργία υποδομών 
συλλογής, επεξεργασίας και 

 Χ  Χ  
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Τύπος μέτρου: Μελέτη – 
Έρευνα, Έργο 

ΕΖΔ-Δίκτη: Οροπέδιο 
Λασιθίου, Καθαρό, 

Σελένα, Κράσι, 
Σελακάνος, Χαλασμένη 
Κορυφή (GR4320002) 

 

ΖΕΠ- Λάζαρος Κορυφή – 
Μαδάρα Δίκτης 

(GR4320010) 

EZΔ – Δίκτη: Ομαλός 
Βιάννου (Σύμη – Ομαλός) 

(GR4310006) 

ΖΕΠ – Κορυφή Κούπα 
(Δυτική Κρήτη) 
(GR4310011) 

ΖΕΠ- Φαράγγι Σεληνάρι – 
Βραχάσι (GR4320013) 

επανάχρησης ομβρίων και 
απορροών 

Διαχείριση ορεινών πηγών και 
νερολακκούβων 

Χ Χ  Χ  

Δράσεις διατήρησης και 
αποκατάστασης τοπίου 

 Χ  Χ Χ 

Περιφράξεις μεμονωμένων 
δέντρων και συστάδων 
δέντρων 

Χ Χ  Χ Χ 

Φυτεύσεις ειδών κατάλληλων 
για ζωοτροφή (ψυχανθή – 
δημητριακά) 

Χ Χ  Χ Χ 

Φυτεύσεις με γηγενείς 
θάμνους / καρποφόρα δέντρα 

 Χ  Χ Χ 

Αποκατάσταση παρόχθιων 
δασών με Platanus orientalis 

Χ     

Δράσεις για τη βελτίωση της 
κατάστασης διατήρησης των 
τύπων οικοτόπων που 
επηρεάζονται από την 

X     
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Τύπος μέτρου: Μελέτη – 
Έρευνα, Έργο 

ΕΖΔ-Δίκτη: Οροπέδιο 
Λασιθίου, Καθαρό, 

Σελένα, Κράσι, 
Σελακάνος, Χαλασμένη 
Κορυφή (GR4320002) 

 

ΖΕΠ- Λάζαρος Κορυφή – 
Μαδάρα Δίκτης 

(GR4320010) 

EZΔ – Δίκτη: Ομαλός 
Βιάννου (Σύμη – Ομαλός) 

(GR4310006) 

ΖΕΠ – Κορυφή Κούπα 
(Δυτική Κρήτη) 
(GR4310011) 

ΖΕΠ- Φαράγγι Σεληνάρι – 
Βραχάσι (GR4320013) 

αυθαίρετη εναπόθεση 
απορριμμάτων (92C0 Δάση με 
Cupressus (Acero-Cupression) 

Δράσεις για την αντιμετώπιση 
της διάβρωσης και μείωση της 
ρύπανσης για την προστασία 
του είδους Zelkova abelicea 

 

X 

    

Δράσεις προστασίας και 
ενημέρωσης για τη διατήρηση 
και προστασία των βραχωδών 
ενδιαιτημάτων του 
Convolvulus argyrothamnos 

 

X 

    

Έλεγχος πρόσβασης σπηλαίων 
για την προστασία των 
νυχτερίδων 

Χ     

Μερική συγκομιδή, διατήρηση 
ασυγκόμιστων λωρίδων 
περιμετρικά ή εντός των 
αγρών (για την ορνιθοπανίδα) 

 Χ    
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Τύπος μέτρου: Μελέτη – 
Έρευνα, Έργο 

ΕΖΔ-Δίκτη: Οροπέδιο 
Λασιθίου, Καθαρό, 

Σελένα, Κράσι, 
Σελακάνος, Χαλασμένη 
Κορυφή (GR4320002) 

 

ΖΕΠ- Λάζαρος Κορυφή – 
Μαδάρα Δίκτης 

(GR4320010) 

EZΔ – Δίκτη: Ομαλός 
Βιάννου (Σύμη – Ομαλός) 

(GR4310006) 

ΖΕΠ – Κορυφή Κούπα 
(Δυτική Κρήτη) 
(GR4310011) 

ΖΕΠ- Φαράγγι Σεληνάρι – 
Βραχάσι (GR4320013) 

Χωροθέτηση και λειτουργία 
ενιαίου δικτύου ταϊστρών για 
πτωματοφάγα αρπακτικά 

 Χ   Χ 

 

 

Τύπος μέτρου: Μελέτη – 
Έρευνα, Παρακολούθηση 

ΕΖΔ-Δίκτη: Οροπέδιο 
Λασιθίου, Καθαρό, 

Σελένα, Κράσι, 
Σελακάνος, Χαλασμένη 
Κορυφή (GR4320002) 

 

ΖΕΠ- Λάζαρος Κορυφή – 
Μαδάρα Δίκτης 

(GR4320010) 

EZΔ – Δίκτη: Ομαλός 
Βιάννου (Σύμη – Ομαλός) 

(GR4310006) 

ΖΕΠ – Κορυφή Κούπα 
(Δυτική Κρήτη) 
(GR4310011) 

ΖΕΠ- Φαράγγι Σεληνάρι – 
Βραχάσι (GR4320013) 

Παρακολούθηση ειδών και 
οικοτόπων 

Χ  Χ 

 

  

Παρακολούθηση ειδών και 
ενδιαιτημάτων ορνιθοπανίδας 

 Χ 

 

Χ  

 

Χ 
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Τύπος μέτρου: Μελέτη – 
Έρευνα, Έργο Ενημερωτικό ή 

Κανονιστικό 

ΕΖΔ-Δίκτη: Οροπέδιο 
Λασιθίου, Καθαρό, 

Σελένα, Κράσι, 
Σελακάνος, Χαλασμένη 
Κορυφή (GR4320002) 

 

ΖΕΠ- Λάζαρος Κορυφή – 
Μαδάρα Δίκτης 

(GR4320010) 

EZΔ – Δίκτη: Ομαλός 
Βιάννου (Σύμη – Ομαλός) 

(GR4310006) 

ΖΕΠ – Κορυφή Κούπα 
(Δυτική Κρήτη) 
(GR4310011) 

ΖΕΠ- Φαράγγι Σεληνάρι – 
Βραχάσι (GR4320013) 

Υποδομές και εξοπλισμός 
ερμηνείας περιβάλλοντος 

X  Χ 

 

  

Πρακτικές διαχείρισης 
βοσκοτόπων και γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων για την 
προστασία του είδους Zelkova 
abelicea 

X  

 

X  

 

 

 

Δράσεις διατήρησης και 
αποκατάστασης τοπίου 

 

 

  X  

Σύνταξη σχεδίου διαχείρισης 
και προστασίας δασών με 
Platanus orientalis 

X     

Τεκμηρίωση, καταγραφή και 
προστασία πληθυσμών του 
είδους Cephalanthera cucullata 

X 
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Τύπος μέτρου: Κανονιστικό 

ΕΖΔ-Δίκτη: Οροπέδιο 
Λασιθίου, Καθαρό, 

Σελένα, Κράσι, 
Σελακάνος, Χαλασμένη 
Κορυφή (GR4320002) 

 

ΖΕΠ- Λάζαρος Κορυφή – 
Μαδάρα Δίκτης 

(GR4320010) 

EZΔ – Δίκτη: Ομαλός 
Βιάννου (Σύμη – Ομαλός) 

(GR4310006) 

ΖΕΠ – Κορυφή Κούπα 
(Δυτική Κρήτη) 
(GR4310011) 

ΖΕΠ- Φαράγγι Σεληνάρι – 
Βραχάσι (GR4320013) 

Ειδικές διαχειριστικές 
ρυθμίσεις για τη συλλογή / 
συγκομιδή ειδών χλωρίδας και 
πανίδας 

 

Χ 

 

Χ 

 

Χ 

 

 

Χ 

 

Χ 

Ειδικές διαχειριστικές 
ρυθμίσεις για την αδειοδότηση 
εγκαταστάσεων Ανανεώσιμων 
Πηγών Ενέργειας 

 

Χ 

 

Χ 

 

Χ 

 

Χ 

 

Χ 

Ειδικές διαχειριστικές 
ρυθμίσεις για την άσκηση της 
βόσκησης 

 

Χ 

 

Χ 

 

Χ 

 

Χ 

 

Χ 

Ειδικές διαχειριστικές 
ρυθμίσεις για την άσκηση της 
θήρας 

 

Χ 

 

Χ 

 

Χ 

 

Χ 

 

Χ 
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4 ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΚΤΗ 

4.1 ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΣΤΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΠΡΟΣ ΟΡΟΠΕΔΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 

α) Το Καταφύγιο Άγριας Ζωής Αποσελέμη, από την περιοχή των 
Ξεροκαμαρών έως την εκβολή. 
Ειδικό θεσμικό πλαίσιο: 

• Καταφύγιο Άγριας Ζωής με την υπ’ αριθμ. 1456/2001 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης. Τα όρια του ΚΑΖ 
τροποποιήθηκαν και αποτυπώθηκαν ψηφιακά με την υπ’ αριθμ. 
8520/30.10.2015 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της 
Αποκεντρωμένης. 
• Εκβολές: Καταγεγραμμένος υγρότοπος από το ΕΚΒΥ με κωδικό 
GR431395000. 
• Εκβολές: Περιοχή Ειδικής Προστασίας στο ΣΧΟΟΑΠ του πρώην 
Δήμου Γουβών (ΦΕΚ 60/ΑΑΠ/2010). 
• Όλη η περιοχή είναι χαρακτηρισμένο Τοπίο Ιδιαίτερου Φυσικού 
Κάλλους (ΦΕΚ 666/Β/1970). 
• Στην ευρύτερη περιοχή των εκβολών έχουν εντοπισθεί 
αρχαιολογικές θέσεις μινωικών εγκαταστάσεων, οι οποίες έχουν 
μερικώς ανασκαφεί. 

Έχουν καταγραφεί 191 είδη ορνιθοπανίδας, εκ των οποίων τα 50 
περιλαμβάνονται στο παράρτημα της οδηγίας 79/409/ΕΟΚ «για τη 
διατήρηση των άγριων πτηνών» και των οποίων ο πληθυσμός έχει 
μειωθεί σημαντικά (κατηγορία «τρωτόν»). Περαιτέρω, από τα 
ενδιαιτώμενα είδη τα 131 περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙΙ 
(πανίδα υπό αυστηρή προστασία) της Σύμβασης της Βέρνης.  

 

Φωτογραφία από: https://104fm.gr 

 

 

 

https://104fm.gr/
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β) Επαρχιακή οδός Χερσονήσου – Καστελλίου και Χερσονήσου - Αβδού: 

• Oleo-Ceratonion (σχηματισμοί ελιάς – χαρουπιάς). 

• Ξεροκαμάρες – αρχή Καταφυγίου Άγριας Ζωής Αποσελέμη.  

• Έργα οδοποιίας για τη σύνδεση του υπό κατασκευή νέου αερολιμένα Καστελλίου με το Ηράκλειο.  

• Στοές με πλατάνια Platanus orientalis. 
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γ) Ο ταμιευτήρας Αποσελέμη με το βυθισμένο χωριό Σφενδύλι 
και το ξωκλήσι Αγίου Κωνσταντίνου. 

Ο ταμιευτήρας έχει χωρητικότητα 27,3 εκατ. κ.μ. νερού (σε 
υψόμετρο υπερχείλισης 216 m) και υδρεύει το Ηράκλειο και τον 
Άγιο Νικόλαο. Το διυλιστήριο του νερού βρίσκεται στην περιοχή 
των Αγριανών του Δήμου Χερσονήσου.  

Το έργο του ταμιευτήρα ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2019. 
Πρόσφατα ξεκίνησε η οικολογική παροχή νερού σε σημείο 
πλησίον της εκβολής του Αποσελέμη. 

Έγιναν φυτεύσεις σε περιφραγμένες εκτάσεις περιμετρικά του 
ταμιευτήρα, οι οποίες είχαν εκχερσωθεί κατά τη διάρκεια των 
έργων κατασκευής. 

Για τη λειτουργία του πραγματοποιήθηκαν και: 

 – Έργα εκτροπής υδάτων Οροπεδίου Λασιθίου: έργο 
απομόνωσης καταβοθρών και ρύθμισης εκτρεπομένων παροχών, 
προσαγωγές τάφροι στο Οροπέδιο Λασιθίου. 

– Σήραγγα Οροπεδίου Λασιθίου για τη μεταφορά του νερού, 
συνολικού οριζόντιου μήκους περίπου 3.425 m και τοποθέτηση 
χαλυβδοσωλήνα εντός αυτής. 

– Έργα κατάντη της εξόδου των νερών της Σήραγγας Οροπεδίου: 
αγωγός πτώσης μήκους περίπου 3.550 m, έργο καταστροφής 
ενέργειας αγωγού πτώσης που καταλήγει σε σύστημα δικλείδων 
καταστροφής ενέργειας 

 

Φωτογραφία: Άννα Καγιαμπάκη 
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– Διευθέτηση του χειμάρρου Αποσελέμη από την περιοχή του 
έργου καταστροφής ενέργειας μέχρι τον ταμιευτήρα Αποσελέμη 
(στοιχεία από Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε.).  

 

 

Φωτογραφία από Wikimapia. 
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δ) Ανατολικά του Αβδού: 

• Δάση πρίνου (πιεσμένα από τις ελαιοκαλλιέργειες). 

• Πεδίο αλεξιπτώτου πλαγιάς (Αεραθλητικό κέντρο Αβδού). 

• Από το ύψος του σπηλαίου Αγίας Φωτεινής ξεκινά η περιοχή 
NATURA 2000 GR4320002 Δίκτη: Οροπέδιο Λασιθίου, Καθαρό, 
Σελένα, Σελάκανο, Χαλασμένη Κορυφή.  

• Φαράγγι Ρόζας και Αμπέλου.  

• Λιθώνες της ανατολικής Μεσογείου (σάρες, χαλασάδες). 

• Στο ύψος του χωριού Κερά σταματά η καλλιέργεια της ελιάς.  

 

Φαράγγι Ρόζας. Τα σκούρα σημαδάκια στον ουρανό είναι όρνια Gyps fulvus. 

Φωτογραφίες: Άννα Καγιαμπάκη.  
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Πλαγιά της Δίκτης ορατή κατά τη διαδρομή προς το Οροπέδιο Λασιθίου, με 
δάση πρίνου και σάρες.  
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4.2 ΔΙΚΤΗ: ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

1) Χωριό Κράσιον Δήμου Χερσονήσου – Αιωνόβιος Πλάτανος: Διατηρητέο Μνημείο της Φύσης 

Το Κράσι βρίσκεται στις βορειοδυτικές υπώρειες του όρους Σελένα, σε υψόμετρο 600 μέτρων. Είναι γενέτειρα του Αντώνη Μιχελιδάκη, πρώτου 
πρωθυπουργού της Κρητικής Πολιτείας (1898 - 1913) της ζωγράφου Μαρίας Ζωγράφου και της πνευματικής οικογένειας των Αλεξίου (Λευτέρης Αλεξίου, 
Έλλη Αλεξίου, Γαλάτεια Καζαντζάκη Αλεξίου και Στυλιανός Αλεξίου). 
 
Στα βορειοανατολικά του χωριού υπάρχουν δάση αζιλάκων (Quercus ilex), πουρναριών (Quercus coccifera) και σφενδάμου (Acer sempervirens). Το μικρό 
οροπέδιο στα πόδια του οικισμού και στην βορειοανατολική του πλευρά καλλιεργείται.  
 
Στην πλατεία του χωριού δεσπόζουν δύο μνημεία:  

- Οι θολωτές δεξαμενές (‘φουντάνες’ ή ‘φοντάνες’) του υδραγωγείου, με τα καμαρωτά και τις γούρνες που συλλέγουν νερό των πηγών. Έχουν 
κηρυχθεί ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο με την αριθ. ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/562/26939 Απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού (Παράρτημα 5.3.3. Υ.Α.: ΦΕΚ 
706/Β/6-6-2001). Σύμφωνα με την αναγραφόμενη πινακίδα, το συγκρότημα κατασκευάστηκε το 1890 με δαπάνες της κοινότητας, από Μοχιανούς (από 
το χωριό Μοχό) μαστόρους, που ήταν περιζήτητοι και καταξιωμένοι3. 

- Ο αιωνόβιος πλάτανος, σημαντικό φυσικό, ιστορικό και πολιτιστικό μνημείο του χωριού. Το 2007 εκπονήθηκε από τη Διεύθυνση Δασών 
Ηρακλείου και τον Δήμο Μαλίων Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη για την κήρυξη του πλατάνου ως Διατηρητέου Μνημείου της Φύσης. Από τη Μελέτη 
αυτή έχουμε τα εξής στοιχεία: «Σε καμία ερευνητική εργασία δεν προκύπτει μέχρι σήμερα ηλικία 2.000 ετών, όπως αναφέρουν ορισμένοι συγγραφείς. 
Άλλωστε, το εγκάρδιο τμήμα του κορμού σήπεται στα πρώτα στάδια της ηλικίας του και είναι δύσκολη η μέτρηση της ηλικίας του. Ορισμένα δένδρα, με 
γνωστή την ημερομηνία φύτευσής τους, έχουν όψη αιωνόβιου δένδρου αλλά η ηλικία τους δεν ξεπερνάει τους τρεις αιώνες (π.χ. πλάτανος Αγίας 
Παρασκευής Ιωαννίνων). Η μακροβιότητα ορισμένων ειδών δένδρων σχετίζεται περισσότερο με το φαινόμενο της ενρητίνωσης του εγκάρδιου ξύλου 
(κωνοφόρα), την βραδύτητα της αύξησης, την έλλειψη νερού στο έδαφος ή την παρουσία αντισηπτικών ελαίων (ελιά) […]. 
Το δένδρο βρίσκεται ριζωμένο στην επιφάνεια διάχυσης των νερών της ανάντη του δένδρου πηγής. Αρχικά η εδαφική επιφάνεια στην οποία 
εξαπλωνόταν το ριζικό σύστημα του δένδρου ήταν κεκλιμένη και κάθυγρη. Σύμφωνα με πληροφορίες των κατοίκων, η περίμετρος του κορμού στη βάση 
ήταν 22 ως 25 μ., χωρίς να γνωρίζουμε αν αυτή η περίμετρος αναφερόταν στο ριζικό κόμβο ή στην τότε στηθιαία διάμετρό (σε ύψος 1,30 μ. από το 

 
3 Οι πληροφορίες της παραγράφου (1) του κεφαλαίου 4.2 προέρχονται συνδυαστικά από την Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη για την κήρυξη του αιωνόβιου 
πλατάνου Κρασίου ως Διατηρητέου Μνημείου της Φύσης (Διεύθυνση Δασών Ηρακλείου και Δήος Μαλίων, 2007) και από τον ιστότοπο του Δήμου 
Χερσονήσου www.hersonisos.gr.  

http://www.hersonisos.gr/
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έδαφος). Οι παλαιότεροι κάτοικοι θυμούνται από πολύ παλιά το χώρο της πλατείας του πλατάνου διαμορφωμένο με χώμα και το πρανές να στηρίζεται 
με χαμηλή ξερολιθιά. Κατά το 1970 κατασκευάστηκε αναλληματικός τοίχος κατάντη του δένδρου, επιχώθηκε τμήμα του κορμού του πλατάνου σε 
άγνωστο βάθος (περίπου 2 μέτρα) και το πλάτυσμα που δημιουργήθηκε επιστρώθηκε με τσιμέντο. Μεταξύ 1995-1999 έγινε υπερύψωση του 
αναλληματικού τοίχου και επίστρωση με πλάκες στο πλάτυσμα που δημιουργήθηκε και αποτελεί τη σημερινή πλατεία του χωριού. 
Ο κεντρικός κορμός του αιωνόβιου πλάτανου έχει περίπου κωνικό σχήμα. Μεταξύ 1938-1940 έσπασε μεγάλος κλώνος με κατεύθυνση προς την πλαγιά 
που βρίσκεται η πηγή, στη βάση του οποίου αναπτύχθηκε μεγάλη κοιλότητα. Σήμερα, το ακάλυπτο μέρος του δέντρου έχει στηθιαία περίμετρο 14,60 μ. 
(σε ύψος 1,30 μ. από την πλακόστρωση). Η κόμη καλύπτει όλη την επιφάνεια της πλατείας και την επιφάνεια του ασφαλτοστρωμένου δρόμου που την 
περιβάλλει. Το ριζικό σύστημα του δένδρου πιθανολογείται ότι εξαπλώνεται πέραν της επιφάνειας της πλατείας και συνεχίζεται κάτω από το οδόστρωμα 
του δρόμου, ιδιαίτερα προς τα κατάντη του δένδρου. 
  Στην πλατεία του οικισμού υπό την σκέπη του πλάτανου πραγματοποιούνταν, καθ’ όλη τη διάρκεια της κοινωνικής παρουσίας του χωριού στην 
κρητική ιστορία, οι εκδηλώσεις, συνελεύσεις και γιορτές των κατοίκων. Ο πλάτανος υπήρξε μάρτυρας πολλών ιδιωτικών και δημόσιων γεγονότων με 
ιστορική, πολιτισμική ή προσωπική σπουδαιότητα. Η παρουσία του δέντρου είναι άρρηκτα συνυφασμένη με την ύπαρξη του χωριού και τον βίο της 
τοπικής κοινωνίας. Στις αρχές του προηγούμενου αιώνα σημαντικοί άνθρωποι των Τεχνών και των Γραμμάτων όπως οι Ν. Καζαντζάκης, Μ. Αυγέρης, Κ. 
Βάρναλης και η οικογένεια Αλεξίου, που κατάγονταν από το Κράσι, διέμειναν για κάποιο χρονικό διάστημα στο χωριό για να αναπαυτούν και να 
δημιουργήσουν. Η μοναδικότητα της περιοχής προσέλκυσε στο Κράσι για παραθερισμό αυτούς τους σημαντικούς πνευματικούς ανθρώπους, οι οποίοι 
συγκρότησαν τη λεγόμενη «λογοτεχνική συντροφιά του Κρασίου». Το χωριό, ο πλάτανος και η φύση αναφέρονται τακτικά σε έργα της Έλλης Αλεξίου και 
της Γαλάτειας Καζαντζάκη. Στα ίχνη της παράδοσης που δημιούργησε η παλιά λογοτεχνική συντροφιά, ιδρύθηκε ο «Κρασανός Κύκλος», το λογοτεχνικό 
διήμερο που οργανώνεται κάθε καλοκαίρι στο Κράσι και προσελκύει πλήθος πνευματικών δημιουργών».  
 
To 2011 δόθηκε το Π.Δ. «Χαρακτηρισμός του αιωνόβιου πλατάνου στην πλατεία του οικισμού Κράσι της Δημοτικής Ενότητας Μαλίων του Δήμου 
Χερσονήσου (Ν. Ηρακλείου) ως Διατηρητέου Μνημείου της Φύσης, και καθορισμός ζώνης προστασίας αυτού» (ΦΕΚ 247, Τεύχος ΑΑΠ, 29-9-2011).  
μνημείου. Σημαντικό στοιχείο είναι ότι η απόφαση χαρακτηρισμού αναγνωρίζει το δέντρο και τις φουντάνες ως ενιαίο σύνολο, ώστε «Καθορίζεται ως 
περιβάλλουσα ζώνη προστασίας έκταση 915 τ.μ. πέριξ του δένδρου, στην οποία συμπεριλαμβάνεται και η πηγή «υδραγωγείο Μεγάλη Βρύση» με την 
οποία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη η υπόσταση και το μέγεθος του δέντρου» (άρθρο 2).  
Βασικοί άξονες διαχείρισης του διατηρητέου μνημείου της φύσης είναι: 
• η διατήρηση του αιωνόβιου δένδρου και η προστασία του από επεμβάσεις στον κορμό, το ριζικό σύστημα και την κόμη καθώς και από παρεμβάσεις 
στην υδρολογική κατάσταση και την περιβάλλουσα ζώνη προστασίας, που ενδέχεται να προκαλέσουν υποβάθμιση ή να θέσουν σε κίνδυνο την 
υπόσταση του μνημείου αλλά και η ανάδειξή του και η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσής του (αρμόδια υπηρεσία: Διεύθυνση Δασών Ηρακλείου).  
• η αξιοποίησή του για την αναψυχή των κατοίκων και επισκεπτών, αποκλειστικά μέσω της χρήσης του υπόσκιου χώρου, και όχι με οποιονδήποτε άλλον 
τρόπο ή μέσο αναψυχής που ενδέχεται να βλάψει το δέντρο και την περιβάλλουσα ζώνη προστασίας. 



 
 
 
  

 
 www.edozoume.gr  

33 

• το Μνημείο να αποτελεί σημείο αναφοράς δραστηριοτήτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης (άρθρο 2). 
 
Για τη διατήρηση και προστασία του μνημείου επιβάλλονται οι εξής όροι, περιορισμοί και απαγορεύσεις (άρθρο 3): 
1. Κανένα δημοτικό έργο ή διαμόρφωση του χώρου δεν επιτρέπεται χωρίς την έγκριση της αρμόδιας υπηρεσίας του άρθρου 5 και της Αρχαιολογικής 
Υπηρεσίας σε ό,τι αφορά τις κρήνες. 
2. Κανένα οδικό έργο ή βαθιά εκσκαφή για διέλευση υπόγειων αγωγών και δικτύων, που μπορεί να επηρεάσουν το ριζικό σύστημα του δένδρου ή την 
υδρολογική κατάσταση, δεν επιτρέπονται χωρίς την έγκριση της αρμόδιας υπηρεσίας. 
3. Με άδεια χρήσης νερού της αρμόδιας υπηρεσίας (Δ/νση Υδάτων) καθορίζεται η ελάχιστη και σταθερή οικολογική παροχή για τις ανάγκες άρδευσης 
του δένδρου από τις πηγές. Δεν επιτρέπεται η διακοπή ή εκτροπή αυτής της παροχής για άλλους σκοπούς, ειδικά κατά τη διάρκεια της κρίσιμης θερινής 
περιόδου. 
4. Δεν επιτρέπεται η ανάρτηση διαφημιστικών πινακίδων, καλωδίων και φωτιστικών στον κορμό και τους κλάδους του δένδρου. 
5. Δεν επιτρέπεται η στάθμευση οχημάτων στην περιβάλλουσα ζώνη προστασίας του πλατάνου. 
6. Ο φωτισμός της πλατείας και του δένδρου επιβάλλεται να είναι επαρκής και διακριτικός και δεν επιτρέπεται οι προβολείς να στρέφονται προς την 
κόμη του δένδρου, ώστε να μην προκαλούν όχληση σε πτηνά που φωλιάζουν ή κουρνιάζουν στο δένδρο. 
7. Δεν επιτρέπεται η αναρρίχηση στον κορμό και τους κλάδους. 
8. Τυχόν απαιτούμενες κλαδεύσεις ή καθαίρεση επικίνδυνων κλάδων γίνεται μόνο με την εποπτεία της αρμόδιας υπηρεσίας. 
9. Επιτρέπεται η τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων στην επιφάνεια της πλατείας αλλά σε απόσταση μεγαλύτερη των 3 μέτρων από τον κορμό ώστε να 
μην εμποδίζεται η κυκλοφορία των επισκεπτών, η παρατήρηση και η φωτογράφηση του κορμού. 
 
Επιβάλλεται η άμεση λήψη και υλοποίηση των παρακάτω μέτρων προστασίας και ανάδειξης του προστατευόμενου αντικειμένου (άρθρο 4): 
• Η βελτίωση της υδρολογικής κατάστασης του πλατάνου 
• Η αποκάλυψη τμήματος του κορμού για τον επαρκή αερισμό του ριζικού συστήματος 
• Η κατάλληλη διαμόρφωση του φωτισμού της πλατείας, όπως προβλέπεται στην Ε.Π.Μ. 
• Η σήμανση με κατάλληλες πινακίδες προσανατολισμού και ενημέρωσης. 
• Η τακτική παρακολούθηση και ο φυτοϋγειονομικός έλεγχος του πλατάνου, μετά από ολοκληρωμένη φυτοπαθολογική μελέτη τεκμηρίωσης της υγείας 
του πλατάνου από ειδικό Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, που τεκμηριώνει την τρέχουσα φυσιολογική και παθολογική κατάσταση του πλατάνου. Οι 
παρατηρήσεις από την παρακολούθηση και τον έλεγχο καταγράφονται από την αρμόδια υπηρεσία. Η προστασία του πλατάνου από ασθένειες και 
παράσιτα, αλλά και οι κλαδεύσεις γίνονται βάσει των συμπερασμάτων της παρακολούθησης και του ελέγχου, και με τρόπο ώστε να μην τίθεται σε 
κίνδυνο το δέντρο ως οικοσύστημα και να μην υποβαθμίζεται η αισθητική του εικόνα. 
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Ο πλάτανος το έτος 1935. Η φωτογραφία προέρχεται από την Ειδική 
Περιβαλλοντική Μελέτη για τον πλάτανο (Διεύθυνση Δασών Ηρακλείου και 
Δήμος Μαλίων, 2007) και είναι ευγενική παραχώρηση για την ΕΠΜ από την κ. 
Γιούλη Ιεραπετριτάκη.  

 
Άποψη του πλατάνου. Φωτογραφία από την Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη 
για τον πλάτανο (Διεύθυνση Δασών Ηρακλείου και Δήμος Μαλίων, 2007). 

ΘΕΜΑ ΠΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ: - Προστατευτέα αντικείμενα εντός ορίων οικισμών που βρίσκονται 
σε περιοχές NATURA 2000. 
- H προστασία μεμονωμένων προστατευτέων αντικειμένων.  
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2) Λιμνάκαρο: 

Το Λιμνάκαρο είναι ένα μικρό οροπέδιο, που βρίσκεται νότια του οροπεδίου Λασιθίου, κοντά στα χωριά  Άγιος Γεώργιος και Αβρακόντες. Καταλαμβάνει 

μήκος περίπου ενός χιλιομέτρου κατά την κατεύθυνση από ανατολή προς δύση και 600 m από βορρά προς νότο. Bρίσκεται περίπου στα 1.120 m πάνω 

από το επίπεδο της θάλασσας. To δίκλιτο εκκλησάκι που υπάρχει εκεί είναι αφιερωμένο στο Άγιο Πνεύμα και χρονολογείται από τη δεύτερη Βυζαντινή 

περίοδο (961-1204). Η εκκλησία επεκτάθηκε το 1875 και έχει ανακαινιστεί πρόσφατα. Νοτιοδυτικά του οροπεδίου στην περιοχή Ανεστάση και σε ύψος 

1.350μ υπάρχει ορειβατικό καταφύγιο. Στο Λιμνάκαρο υπάρχουν επίσης μηλιές, αχλαδιές, καρυδιές και καστανιές.  

Κατά τη διαδρομή μας προς το Λιμνάκαρο: 

- Θα διασταυρωθούμε με το ευρωπαϊκό ορειβατικό – πεζοπορικό μονοπάτι Ε4. 

- Θα δούμε το άνοιγμα του σπηλαίου της Περιστεράς, που στην ΕΠΜ Κεντρικής και Ανατολικής Κρήτης χαρακτηρίζεται ως σημειακή «Ζώνη Απολύτου 

Προστασίας». 

- Θα δούμε τα σημάδια της υπερβόσκησης σε θαμνώδεις πρίνους, που μοιάζουν με γλυπτά.  
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Κύρια στοιχεία παρατήρησης στο 
Λιμνάκαρο: 

α) Έντονα καρστικοποιημένο 

ασβεστολιθικό υπόβαθρο. 

 

β) Κορυφή Σπαθί, η ψηλότερη της Δίκτης 

(2.148 m). 

 

γ) Δάση πρίνου, σφενδάμου και 

σχηματισμοί αγκαθωτών θάμνων. 

 

δ) Περιοχή ενδιαφέροντος για τα 

αρπακτικά πουλιά. 

 

ε) Περιοχή ενδιαφέροντος για τη χλωρίδα. 

Χασμοφυτική χλωρίδα και ενδημισμός.  

 
Λιμνάκαρο και κορυφή Σπαθί. Φωτογραφία: Άννα Καγιαμπάκη 
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στ) Μέτρα του Σχεδίου Διαχείρισης με 

πιθανό ενδιαφέρον για το Λιμνάκαρο 

είναι τα παρακάτω: 

 

 

Τύπος μέτρου: Μελέτη - 
Έρευνα 

ΕΖΔ-Δίκτη: Οροπέδιο 
Λασιθίου, Καθαρό, 

Σελένα, Κράσι, 
Σελακάνος, Χαλασμένη 
Κορυφή (GR4320002) 

 

ΖΕΠ- Λάζαρος Κορυφή – 
Μαδάρα Δίκτης 

(GR4320010) 

EZΔ – Δίκτη: Ομαλός 
Βιάννου (Σύμη – Ομαλός) 

(GR4310006) 

ΖΕΠ – Κορυφή Κούπα 
(Δυτική Κρήτη) 
(GR4310011) 

ΖΕΠ- Φαράγγι Σεληνάρι – 
Βραχάσι (GR4320013) 

Χαρτογράφηση / οριοθέτηση 
τύπων οικοτόπων 
προτεραιότητας για είδη της 
ορνιθοπανίδας 

  

Χ 

  

Χ 

 

Χ 
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Παρατηρήσεις: Το Λιμνάκαρο και η ευρύτερη περιοχή 
παρουσιάζει ενδιαφέρον για τα αρπακτικά 

πουλιά και είναι περιοχή άσκησης της 
κτηνοτροφίας, οπότε πρέπει να συμπεριληφθεί 

στις περιοχές έρευνας – μελέτης για τύπους 
οικοτόπων προτεραιότητας για είδη της 

ορνιθοπανίδας.  
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Τύπος μέτρου: Μελέτη - 
Έρευνα 

ΕΖΔ-Δίκτη: Οροπέδιο 
Λασιθίου, Καθαρό, 

Σελένα, Κράσι, 
Σελακάνος, Χαλασμένη 
Κορυφή (GR4320002) 

 

ΖΕΠ- Λάζαρος Κορυφή – 
Μαδάρα Δίκτης 

(GR4320010) 

EZΔ – Δίκτη: Ομαλός 
Βιάννου (Σύμη – Ομαλός) 

(GR4310006) 

ΖΕΠ – Κορυφή Κούπα 
(Δυτική Κρήτη) 
(GR4310011) 

ΖΕΠ- Φαράγγι Σεληνάρι – 
Βραχάσι (GR4320013) 

Χαρτογράφηση  / οριοθέτηση 
οικοτόπων προτεραιότητας: 
3170* Μεσογειακά εποχικά 
τέλματα 

 

Χ 

    

Παρατηρήσεις: Ο οικότοπος προτεραιότητας 3170* - Μεσογειακά εποχικά τέλματα είναι πολύ σημαντικός για την παροχή νερού στην 
πανίδα. Στο Λιμνάκαρο υπάρχουν θέσεις όπου συγκεντρώνεται νερό και πρέπει αυτές να προσδιοριστούν επακριβώς και 

να οριοθετηθούν.  

 

 

Τύπος μέτρου: Μελέτη – 
Έρευνα, Έργο 

ΕΖΔ-Δίκτη: Οροπέδιο 
Λασιθίου, Καθαρό, 

Σελένα, Κράσι, 
Σελακάνος, Χαλασμένη 
Κορυφή (GR4320002) 

 

ΖΕΠ- Λάζαρος Κορυφή – 
Μαδάρα Δίκτης 

(GR4320010) 

EZΔ – Δίκτη: Ομαλός 
Βιάννου (Σύμη – Ομαλός) 

(GR4310006) 

ΖΕΠ – Κορυφή Κούπα 
(Δυτική Κρήτη) 
(GR4310011) 

ΖΕΠ- Φαράγγι Σεληνάρι – 
Βραχάσι (GR4320013) 

Αποκατάσταση ή / και 
δημιουργία νέων τεχνητών 
υγροτόπων ως εστιών 
βιοποικιλότητας  

Χ 

(για αμφίβια και 
ερπετά) 

Χ 

(για την 
ορνιθοπανίδα) 

Χ 

(για αμφίβια και 
ερπετά) 

Χ 

(για την 
ορνιθοπανίδα) 

Χ 

(για την 
ορνιθοπανίδα) 

Διαχείριση ορεινών πηγών και 
νερολακκούβων 

Χ Χ  Χ  
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Τύπος μέτρου: Μελέτη – 
Έρευνα, Έργο 

ΕΖΔ-Δίκτη: Οροπέδιο 
Λασιθίου, Καθαρό, 

Σελένα, Κράσι, 
Σελακάνος, Χαλασμένη 
Κορυφή (GR4320002) 

 

ΖΕΠ- Λάζαρος Κορυφή – 
Μαδάρα Δίκτης 

(GR4320010) 

EZΔ – Δίκτη: Ομαλός 
Βιάννου (Σύμη – Ομαλός) 

(GR4310006) 

ΖΕΠ – Κορυφή Κούπα 
(Δυτική Κρήτη) 
(GR4310011) 

ΖΕΠ- Φαράγγι Σεληνάρι – 
Βραχάσι (GR4320013) 

Παρατηρήσεις: Όπως και στην περίπτωση των μεσογειακών εποχικών τελμάτων, τα δύο αυτά μέτρα καταδεικνύουν τη μεγάλη σημασία 
του νερού στην περιοχή μελέτης. Μπορούν να συν-εξεταστούν και να συνδυαστούν συνεργιστικά με την προστασία του 

οικοτόπου 3170*.  

Δημιουργία διαδρομών 
ερμηνείας περιβάλλοντος 

Χ Χ  Χ Χ 

Παρατηρήσεις: Τέτοιες διαδρομές στην περιοχή του Λιμνάκαρου μπορούν να συνδυαστούν με το μονοπάτι Ε4. Σε όλες τις περιπτώσεις 
δημιουργίας τέτοιων διαδρομών θα πρέπει να υπάρχει και μέριμνα για τη συντήρησή τους.  

 

ζ) Η άσκηση της κτηνοτροφίας και της μελισσοκομίας: 

Η Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη Κεντρικής και Ανατολικής Κρήτης προτείνει σύστημα εκ περιτροπής βόσκησης, χωρίς βεβαίως να προχωρά σε λεπτομερή 

ανάλυση και σχεδιασμό αυτού. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και το τεύχος για την κτηνηοτροφία, που περιέχεται στην ίδια ΕΠΜ, και παρουσιάζει μια πλήρη 

και εμπεριστατωμένη εικόνα της άσκησης της κτηνοτροφίας στην Κρήτη. 

Η υπερβόσκηση καταγράφεται ως συνήθης απειλή για όλους τους ορεινούς όγκους της Κρήτης.  

Η κτηνοτροφία και η διαχείριση των εκτάσεων που χρησιμοποιούνται ως βοσκότοποι είναι ένα σύνθετο θέμα, με πολλές παραμέτρους.  

Οι διαχειριστικές ρυθμίσεις για την άσκηση της βόσκησης είναι ένα από τα τέσσερα κανονιστικά μέτρα του Σχεδίου Διαχείρισης για τις πέντε ΠΠ της Δίκτης:  
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Τύπος μέτρου: Κανονιστικό 

ΕΖΔ-Δίκτη: Οροπέδιο 
Λασιθίου, Καθαρό, 

Σελένα, Κράσι, 
Σελακάνος, Χαλασμένη 
Κορυφή (GR4320002) 

 

ΖΕΠ- Λάζαρος Κορυφή – 
Μαδάρα Δίκτης 

(GR4320010) 

EZΔ – Δίκτη: Ομαλός 
Βιάννου (Σύμη – Ομαλός) 

(GR4310006) 

ΖΕΠ – Κορυφή Κούπα 
(Δυτική Κρήτη) 
(GR4310011) 

ΖΕΠ- Φαράγγι Σεληνάρι – 
Βραχάσι (GR4320013) 

Ειδικές διαχειριστικές 
ρυθμίσεις για την άσκηση της 
βόσκησης 

 

Χ 

 

Χ 

 

Χ 

 

Χ 

 

Χ 

 

Η Περιφέρεια Κρήτης, μέσω της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας, έχει συνάψει σύμβαση με την «ΟΙΚΟΜ μελετητική» για την «Εκπόνηση Θεματικού 

Σχεδίου Διαχείρισης για τον τομέα της γεωργίας σε προστατευόμενες περιοχές της Περιφέρειας Κρήτης» (αρ. πρωτ. 393783/27-12-2021), με 

προϋπολογισμό 39.893,20 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) και φορέα χρηματοδότησης το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 -2020. Η 

διάρκεια υλοποίησης είναι 11 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης. 

Το θεματικό Σχέδιο Διαχείρισης αφορά κατ’ αρχήν τις περιοχές NATURA 2000 του Ψηλορείτη, των Αστερουσίων και της Δίκτης και αφορά τη γεωργία, την 

κτηνοτροφία και τη μελισσοκομία.  
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Σύμφωνα με τη Σύμβαση, τα προτεινόμενα εξειδικευμένα μέτρα – δράσεις – 
πρακτικές:  

- θα οδηγούν σε τήρηση δεσμεύσεων – υποχρεωτικού ή εθελοντικού χαρακτήρα – 
από τους αγρότες και μπορεί να αφορούν και σε αγροτικές επενδύσεις μικρής 
κλίμακας.  

- θα πρέπει να υπερβαίνουν τα πρότυπα καλής γεωργικής και περιβαλλοντικής 
κατάστασης που ορίζονται από τις υφιστάμενες κανονιστικές απαιτήσεις 
διαχείρισης.  

- θα συνοδεύονται από χρηματοοικονομική ανάλυση με πενταετή πρόβλεψη για το 
κόστος εφαρμογής τους.  

Η εκπόνηση κάθε μελέτης Θεματικού Σχεδίου Διαχείρισης (ΘΣΔ) θα 
συμπεριλαμβάνει, υποχρεωτικά, τον σχεδιασμό και την υλοποίηση διαδικασιών 
διαβούλευσης με τους άμεσα εμπλεκόμενους φορείς της περιοχής, μέσω των 
οποίων θα συνδιαμορφωθούν οι τελικές προτάσεις μέτρων και δράσεων. Επίσης, 
θα συμπεριλαμβάνει διαδικασίες συνεργασίας με δημόσιους φορείς για την 
επίτευξη συνέργειας και συμπληρωματικότητας με συναφείς δράσεις και ειδικά με 
τα σχέδια διαχείρισης των περιοχών NATURA. Τα αποτελέσματα και οι προτάσεις 
του Θεματικού Σχεδίου Διαχείρισης, δύνανται να ενσωματωθούν στο ΠΑΑ 2014 – 
2020 ή/και να χρησιμοποιηθούν στη διαμόρφωση και εξειδίκευση του Στρατηγικού 
Σχεδίου για την Αγροτική Ανάπτυξη / Κοινή Αγροτικής Πολιτικής της επόμενης 
προγραμματικής περιόδου. 

Η υλοποίηση του έργου αυτού θα δώσει ενδιαφέροντα αποτελέσματα για την 
υλοποίηση ορισμένων μέτρων των Σχεδίων Διαχείρισης των πέντε ΠΠ της 
περιοχής της Δίκτης. Επίσης, μπορεί να ληφθεί υπόψη στην υλοποίηση της 
«Δράσης F.2 - Συντονισμός των συμπληρωματικών χρηματοδοτήσεων» του LIFE 
IP 4 NATURA.  

 

Πρόβατα στη σκιά καρυδιών στο Λιμνάκαρο.  
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Το προτεινόμενο μέτρο του Σχεδίου Διαχείρισης αναφορικά με τη μελισσοκομία είναι: 

  

 

Τύπος μέτρου: Μελέτη - 
Έρευνα 

ΕΖΔ-Δίκτη: Οροπέδιο 
Λασιθίου, Καθαρό, 

Σελένα, Κράσι, 
Σελακάνος, Χαλασμένη 
Κορυφή (GR4320002) 

 

ΖΕΠ- Λάζαρος Κορυφή – 
Μαδάρα Δίκτης 

(GR4320010) 

EZΔ – Δίκτη: Ομαλός 
Βιάννου (Σύμη – Ομαλός) 

(GR4310006) 

ΖΕΠ – Κορυφή Κούπα 
(Δυτική Κρήτη) 
(GR4310011) 

ΖΕΠ- Φαράγγι Σεληνάρι – 
Βραχάσι (GR4320013) 

Μελέτη φέρουσας ικανότητας 
μελισσοκομίας 

X     

Παρατηρήσεις: Το μέτρο αυτό αφορά κυρίως την περιοχή Σύμης – Σελακάνου, που αποτελούν σημαντικότατες μελισσοτροφικές περιοχές 
στα εκεί πευκοδάση. Αναφέρεται στη φέρουσα ικανότητα ως προς τις παρεμβάσεις και υποδομές που απαιτούνται για τη 

βέλτιστη άσκηση της μελισσοκομίας και την προστασία των οικοτόπων που την υποστηρίζουν.  
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3.1)  Ψυχρό: Σπήλαιο Δικταίον Άντρο 

Το σπήλαιο του Ψυχρού αποτελεί πολύ σημαντικό λατρευτικό χώρο 
της μινωικής Κρήτης. Η έρευνα απέδειξε ότι για μια εκτεταμένη 
χρονική περίοδο, από το 1800 περίπου π.Χ. ως τον 7ο αι. π.Χ., το 
σπήλαιο αποτελούσε έναν από τους σημαντικότερους 
λατρευτικούς χώρους της Κρήτης.  

Το ιερό αυτό σπήλαιο ταυτίστηκε με το περίφημο Δικταίον Άντρον, 
το οποίο σύμφωνα με την αρχαία παράδοση, είναι το σπήλαιο στο 
οποίο κατέφυγε η Ρέα για να γεννήσει το Δία. Η αίγα Αμάλθεια, 
που σύμφωνα με άλλο θρύλο ήταν Νύμφη, ανέθρεψε το Δία, ενώ 
οι Κουρήτες κάλυπταν το κλάμα του βρέφους με τους ήχους των 
όπλων τους και του άγριου χορού τους. Σύμφωνα με άλλους 
μύθους τον θεό φρόντιζαν μέλισσες, περιστέρια ή ένας θηλυκός 
χοίρος. Κατά μια άλλη παράδοση το Δικταίον Άντρον ήταν το μέρος 
όπου ο Δίας έφερε την Ευρώπη, αφού την απήγαγε από τη Φοινίκη. 
Λεγόταν ακόμη ότι και ο Επιμενίδης, ο περίφημος μάντης της 
αρχαϊκής περιόδου, «κοιμήθηκε? στο σπήλαιο για πολλά χρόνια 
και είχε οράματα. 

Η λατρεία αρχίζει μάλλον από την Πρωτομινωική περίοδο (2800 - 
2300 π.Χ.) - αν και άρχουν στον προθάλαμο ίχνη παλαιότερης 
ανθρώπινης παρουσίας σε αυτό το σημείο. Τα κυριότερα όμως 
ευρήματα είναι της Μεσομινωικής περιόδου (1800 π.Χ.) και 
μεταγενέστερα, διότι η διάρκεια χρήσης του είναι μακραίωνη. Η 
χρησιμοποίησή του συνεχίζεται αδιάκοπα ως την γεωμετρική (8ος 
αι.π.Χ.) και ανατολίζουσα - αρχαϊκή περίοδο (7ος - 6ος αι. π.Χ.). Από 
τα ευρήματα φαίνεται ότι το σπήλαιο είχε επισκέπτες και κατά τη 

 

Ο σταλακτίτης «Μανδύας του Διός» στη μεγάλη αίθουσα του Δικταίου Άντρου. 
Φωτογραφία: Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, ΚΔ΄ Εφορεία Προϊστορικών 
και Κλασσικών Αρχαιοτήτων.  
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ρωμαϊκή ακόμη περίοδο. Οι πιστοί αφιέρωναν πολλά αναθήματα, 
όπως ειδώλια πιστών, θεών, ζώων, διπλούς πελέκεις, όπλα κλπ. 

Ένα ανηφορικό μονοπάτι οδηγεί σε ένα πλάτωμα μπροστά στη 
στενή είσοδο του σπηλαίου, το οποίο αποτελείται από δύο 
τμήματα. Δεξιά ανοίγεται ένας προθάλαμος χωρίς σταλαγμιτική 
διακόσμηση (42 x 19 μ.), το λεγόμενο Άνω Σπήλαιο, στον οποίο 
υπήρχε ορθογώνιος βωμός ύψους 1 μ., κτισμένος με 
αργολιθοδομή. Στο χώρο αυτό αποκαλύφθηκαν επίσης νεολιθικά 
όστρακα, πρωτομινωικές ταφές (2800 - 2200 π.Χ.) και αναθήματα 
της Μεσομινωικής περιόδου (2200 - 1550 π.Χ). Στα σημαντικότερα 
ευρήματα περιλαμβάνονται πήλινα ειδώλια, τμήματα λίθινων 
αγγείων, καθώς και μικροί βωμοί με επιγραφές στη Γραμμική Α 
γραφή. Στο βορειότερο τμήμα του προθαλάμου αναπτύσσεται 
χαμηλός θάλαμος. Σε αυτόν βρέθηκε ένας ακανόνιστος περίβολος 
με δάπεδο λιθόστρωτο σε ορισμένα μέρη, που σχημάτιζε ένα είδος 
τεμένους. 

Στο Κατώτερο Σπήλαιο, το οποίο χωρίζεται σε πέντε μικρά και 
μεγαλύτερα διαμερίσματα, και όπου βρίσκεται μια μικρή λίμνη και 
τεράστιοι σταλαγμιτικοί και σταλακτιτικοί σχηματισμοί, 
αποκαλύφθηκαν τα περισσότερα αφιερώματα: ειδώλια ζώων, 
χάλκινα εργαλεία, μαχαίρια, βέλη, αναθηματικοί διπλοί πελέκεις, 
ξυράφια, λεπίδες, σφραγιδόλιθοι, κοσμήματα, χάλκινα ειδώλια, 
που παριστάνουν άνδρες και γυναίκες σε λατρευτικές στάσεις και 
χάλκινα πλακίδια, που εικονίζουν νέους ανδρες που κουβαλούν 
ζώα ως προσφορές στη θεότητα. Η μεγάλη αίθουσα του κατώτερου 
σπηλαίου (84 x 38 μ.) είναι κατωφερής, ενώ στο βάθος και 
αριστερά υπάρχει μικρός θάλαμος, μία εσοχή του οποίου 
ονομάστηκε ως το «λίκνον? του Δία. Δεξιά αναπτύσσεται 
μεγαλύτερος θάλαμος (25 x 12 μ.) που χωρίζεται σε δύο τμήματα, 
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στο ένα από τα οποία υπάρχει μικρή λίμνη, ενώ στο άλλο υπάρχει 
ένας ιδιαίτερα εντυπωσιακός σταλακτίτης, «ο μανδύας του Δία?. 

Στις τελευταίες δεκαετίες του περασμένου αιώνα κάτοικοι της 
περιοχής βρήκαν στο σπήλαιο διάφορα αρχαιολογικά ευρήματα. 
Αυτά παρακίνησαν τον αρχαιολόγο Ιωσήφ Χατζηδάκη να το 
επισκεφτεί το 1886 μαζί με τον Ιταλό F. Halbherr και να διεξάγουν 
πρόχειρη ανασκαφική έρευνα. Ανάλογες έρευνες έκαναν ο A. Evans 
το 1897, ο J. Demargne και ο G. Hogarth το 1899. Ωστόσο 
συστηματικές έρευνες δεν έχουν γίνει μέχρι σήμερα. Το σύνολο 
σχεδόν των ευρημάτων που προέκυψαν από λαθρανασκαφές και 
επίσημες ανασκαφές δημοσιεύθηκε από τον J. Boardman το 1961. 
Τα πολυάριθμα αναθήματα που αποκαλύφθηκαν βρίσκονται 
σήμερα μοιρασμένα ανάμεσα στο Μουσείο Ηρακλείου και το 
Ashmolean Museum της Οξφόρδης. 

Απόσπασμα από το κείμενο της Αρχαιολόγου Β. Ζωγραφάκη, που 
είναι ανηρτημένο στον ιστότοπο http://odysseus.culture.gr/ 

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ:  - Προστασία σπηλαίων. Ποια έκταση (πρέπει να) προστατεύεται;  

- Σπήλαια ως σημειακές «Ζώνες Απολύτου Προστασίας» στην ΕΠΜ 
Κεντρικής και Ανατολικής Κρήτης. 

- Προστασία επισκέψιμων σπηλαίων – απλά μέτρα προστασίας 
(διαμόρφωση εισόδων, φωτισμός κλπ).  

 

3.2)  Ψυχρό: Άποψη των καλλιεργούμενων εκτάσεων 

3.2.1 Οι ανεμόμυλοι είναι χαρακτηριστικό και αναπόσπαστο στοιχείο του τοπίου, αλλά και τη ζωής στο Οροπέδιο Λασιθίου. Παραθέτουμε τα παρακάτω 

δύο αποσπάσματα αναρτήσεων από τον ιστότοπο του Οροπεδίου Λασιθίου, με πληροφορίες από την ιστορία και τη χρήση των ανεμομύλων, την ένταξή 

τους στην άυλη πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδας και τη σημερινή τους κατάσταση.  
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3.2.2 Καλλιεργούμενες εκτάσεις, άσκηση της γεωργίας 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ: 

Από τα μέτρα του Σχεδίου Διαχείρισης, τα παρακάτω είναι τα πιο άμεσα σχετιζόμενα με τη γεωργία: 

 

Τύπος μέτρου: Μελέτη – 

Έρευνα, Έργο 

ΕΖΔ-Δίκτη: Οροπέδιο 

Λασιθίου, Καθαρό, Σελένα, 

Κράσι, Σελακάνος, 

Χαλασμένη Κορυφή 

(GR4320002) 

 

ΖΕΠ- Λάζαρος Κορυφή – 

Μαδάρα Δίκτης 

(GR4320010) 

EZΔ – Δίκτη: Ομαλός 

Βιάννου (Σύμη – 

Ομαλός) (GR4310006) 

ΖΕΠ – Κορυφή Κούπα 

(Δυτική Κρήτη) 

(GR4310011) 

ΖΕΠ- Φαράγγι Σεληνάρι 

– Βραχάσι (GR4320013) 

Προμήθεια και λειτουργία 

κοινοτικών θρυμματιστών 

/ σπαστήρων / 

καταστροφέων γεωργικών 

υπολειμμάτων. 

Εγκατάσταση πιλοτικής 

μονάδας 

κομποστοποίησης. 

 

Χ 

 

Χ 

 

Χ 

  

Χ 

Παρατηρήσεις: Η διαχείριση των οργανικών γεωργικών υπολειμμάτων είναι 
σημαντικό θέμα και αφορά όλες τις γεωργικές περιοχές, εντός και 
εκτός ΠΠ. Εξίσου σημαντική είναι και η διαχείριση των πλαστικών 

της γεωργίας, η οποία είναι εκτεταμένη και στο Οροπέδιο 
Λασιθίου.  

Σύμφωνα με τον Νόμο 4819/2021 (ΦΕΚ 129/Α/2021) 
«Ολοκληρωμένο πλαίσιο για την διαχείριση Αποβλήτων 
[…]»,οι αρχικοί παραγωγοί ή άλλοι κάτοχοι αποβλήτων 
πραγματοποιούν οι ίδιοι την επεξεργασία των αποβλήτων ή 
αναθέτουν την επεξεργασία σε έμπορο ή σε οργανισμό ή σε 
επιχείρηση που εκτελεί εργασίες επεξεργασίας αποβλήτων ή 
μέσω διακανονισμού με δημόσιο ή ιδιωτικό οργανισμό 
συλλογής αποβλήτων, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η 



 
 
 
  

 
 www.edozoume.gr  

52 

 

Τύπος μέτρου: Μελέτη – 

Έρευνα, Έργο 

ΕΖΔ-Δίκτη: Οροπέδιο 

Λασιθίου, Καθαρό, Σελένα, 

Κράσι, Σελακάνος, 

Χαλασμένη Κορυφή 

(GR4320002) 

 

ΖΕΠ- Λάζαρος Κορυφή – 

Μαδάρα Δίκτης 

(GR4320010) 

EZΔ – Δίκτη: Ομαλός 

Βιάννου (Σύμη – 

Ομαλός) (GR4310006) 

ΖΕΠ – Κορυφή Κούπα 

(Δυτική Κρήτη) 

(GR4310011) 

ΖΕΠ- Φαράγγι Σεληνάρι 

– Βραχάσι (GR4320013) 

Στο Σχέδιο Διαχείρισης, το συγκεκριμένο μέτρο προτείνεται ως 
αντιστάθμισμα των πιέσεων από την καύση των γεωργικών 

υπολειμμάτων.  

 

ανθρώπινη υγεία και χωρίς να βλάπτεται το περιβάλλον. 
Επίσης, με το άρθρο 10 του Νόμου 4819/2021 όπως ισχύει, 
προβλέπεται θέσπιση Προγραμμάτων Διευρυμένης Ευθύνης 
Παραγωγού για τα γεωργικά πλαστικά, όπως θερμοκηπιακά 
πλαστικά και σωλήνες άρδευσης. 

Επιπροσθέτως, το αργότερο έως την 31η Δεκεμβρίου 2023, οι 
παραγωγοί των γεωργικών πλαστικών υποχρεούνται να 
σχεδιάσουν και να οργανώσουν Σύστημα Εναλλακτικής 
Διαχείρισης (ΣΕΔ) για το σύνολο των προϊόντων που διαθέτουν 
στην αγορά.  

Για το ρεύμα των γεωργοκτηνοτροφικών αποβλήτων δεν έχει 
καταρτιστεί μέχρι σήμερα ειδικό σχέδιο διαχείρισης, ούτε 
καλύπτεται από τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης 
Αποβλήτων Κρήτης.  
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Καλλιέργεια μαρουλιών στο Οροπέδιο Λασιθίου. Διάσπαρτες 
καρυδιές, μηλιές, αχλαδιές και κερασιές ανάμεσα στις εντατικά 

καλλιεργούμενες εκτάσεις. 

 

Παράδειγμα χρήσης πλαστικών σε καλλιέργεια στο 
Οροπέδιο Λασιθίου (Φωτογραφίες: Άννα Καγιαμπάκη) 
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Τύπος μέτρου: Μελέτη – 

Έρευνα, Έργο 

ΕΖΔ-Δίκτη: Οροπέδιο 

Λασιθίου, Καθαρό, Σελένα, 

Κράσι, Σελακάνος, 

Χαλασμένη Κορυφή 

(GR4320002) 

 

ΖΕΠ- Λάζαρος Κορυφή – 

Μαδάρα Δίκτης 

(GR4320010) 

EZΔ – Δίκτη: Ομαλός 

Βιάννου (Σύμη – 

Ομαλός) (GR4310006) 

ΖΕΠ – Κορυφή Κούπα 

(Δυτική Κρήτη) 

(GR4310011) 

ΖΕΠ- Φαράγγι Σεληνάρι 

– Βραχάσι (GR4320013) 

Δημιουργία υποδομών 

συλλογής, επεξεργασίας 

και επανάχρησης ομβρίων 

και απορροών 

 Χ  Χ  

Παρατηρήσεις: Το μέτρο αυτό προτείνεται από το Σχέδιο Διαχείρισης να υλοποιηθεί από την Περιφέρεια Κρήτης, με εναλλακτικό φορέα τους 
Δήμους. Σκοπός είναι, μεταξύ άλλων, η μείωση των πλημμυρικών φαινομένων και η ανάκτηση των ομβρίων για τη μείωση των 
πιέσεων στους υδροφορείς. Σε περίπτωση επιλογής του μέτρου αυτού, είναι απαραίτητη η εξειδίκευσή του αναφορικά με την 

υδρολογική κατάσταση, τη χωροθέτηση και την α[αιτούμενη υποδομή συλλογής ομβρίων και απορροών.  

Φυτεύσεις ειδών 

κατάλληλων για ζωοτροφή 

(ψυχανθή – δημητριακά) 

Χ Χ  Χ Χ 

Παρατηρήσεις:  Υπάρχουν ήδη καλλιέργειες βίκου, τριφυλλιού, και σιτηρών που χρησιμοποιούνται ως ζωοτροφές. Οι φυτεύσεις τέτοιων ειδών 
είναι επωφελείς για να προσφέρουν μείωση από την πίεση της κτηνοτροφίας και οικονομικό όφελος στους κτηνοτρόφους. 
Δεδομένου ότι οι καλλιεργούμενες εκτάσεις είναι πεπερασμένες, πρέπει να γίνεται συνδυασμός / προγραμματισμός των 

καλλιεργειών, στον οποίο να εντάσσεται και η σπορά κτηνοτροφικών φυτών.  
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Σταροχώραφο στο Οροπέδιο Λαισθίου.  

 

Καλλιέργεια πατάτας και χωράφι με βρώμη και σιτάρι στο Οροπέδιο 
Λασιθίου (Φωτογραφίες: Άννα Καγιαμπάκη) 
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Τύπος μέτρου: Μελέτη – 

Έρευνα, Έργο 

ΕΖΔ-Δίκτη: Οροπέδιο 

Λασιθίου, Καθαρό, Σελένα, 

Κράσι, Σελακάνος, 

Χαλασμένη Κορυφή 

(GR4320002) 

 

ΖΕΠ- Λάζαρος Κορυφή – 

Μαδάρα Δίκτης 

(GR4320010) 

EZΔ – Δίκτη: Ομαλός 

Βιάννου (Σύμη – 

Ομαλός) (GR4310006) 

ΖΕΠ – Κορυφή Κούπα 

(Δυτική Κρήτη) 

(GR4310011) 

ΖΕΠ- Φαράγγι Σεληνάρι 

– Βραχάσι (GR4320013) 

Μερική συγκομιδή, 

διατήρηση ασυγκόμιστων 

λωρίδων περιμετρικά ή 

εντός των αγρών (για την 

ορνιθοπανίδα) 

  

Χ 

   

 

Τύπος μέτρου: Μελέτη – 
Έρευνα, Έργο 

Ενημερωτικό ή 
Κανονιστικό 

ΕΖΔ-Δίκτη: Οροπέδιο 
Λασιθίου, Καθαρό, Σελένα, 

Κράσι, Σελακάνος, 
Χαλασμένη Κορυφή 

(GR4320002) 
 

ΖΕΠ- Λάζαρος Κορυφή – 
Μαδάρα Δίκτης 

(GR4320010) 

EZΔ – Δίκτη: Ομαλός 
Βιάννου (Σύμη – Ομαλός) 

(GR4310006) 

ΖΕΠ – Κορυφή Κούπα 
(Δυτική Κρήτη) 
(GR4310011) 

ΖΕΠ- Φαράγγι Σεληνάρι – 
Βραχάσι (GR4320013) 

Πρακτικές διαχείρισης 
βοσκοτόπων και 
γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων για την 
προστασία του είδους 
Zelkova abelicea 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

Πληροφορίες - 
Παρατηρήσεις: 

H αμπελιτσά ή ανέγνωρο είναι το μοναδικό ενδημικό είδος δέντρου της Κρήτης. Στην περιοχή του Καθαρού έχει υλοποιηθεί 
περίφραξη για την προστασία συστάδων αμπελιτσάς. Οι «Οδηγίες και συστάσεις για τη μακροχρόνια διατήρηση της 
Αμπελιτσιάς» (Παραδοτέο του έργου “Διατήρηση της Αμπελιτσιάς (Zelkova abelicea) στην Κρήτη 2014-2021”, έκδοση ΜΑΙΧ 2022), 
για την εντός τόπου διατήρηση του είδους μπορεί να εφαρμοστεί «Εγκατάσταση μικρών περιφράξεων (κλίμακας 20-100 τμ) που 
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Τύπος μέτρου: Μελέτη – 
Έρευνα, Έργο 

Ενημερωτικό ή 
Κανονιστικό 

ΕΖΔ-Δίκτη: Οροπέδιο 
Λασιθίου, Καθαρό, Σελένα, 

Κράσι, Σελακάνος, 
Χαλασμένη Κορυφή 

(GR4320002) 
 

ΖΕΠ- Λάζαρος Κορυφή – 
Μαδάρα Δίκτης 

(GR4320010) 

EZΔ – Δίκτη: Ομαλός 
Βιάννου (Σύμη – Ομαλός) 

(GR4310006) 

ΖΕΠ – Κορυφή Κούπα 
(Δυτική Κρήτη) 
(GR4310011) 

ΖΕΠ- Φαράγγι Σεληνάρι – 
Βραχάσι (GR4320013) 

επαρκούν για την ανάπτυξη της αμπελιτσιάς. Οι περιφράξεις μικρής κλίμακας είναι πιο οικονομικές και μειώνεται το ενδεχόμενο 
καταστροφής τους σε σύγκριση με περιφράξεις μεγάλης κλίμακας, ενεργή συμμετοχή των τοπικών εμπλεκόμενων φορέων 
(κυρίως κτηνοτρόφων) στην επιλογή των περιφραγμένων επιφανειών, δύο έως πέντε χρόνια περίφραξης είναι αρκετά για την 
ανάπτυξη ορισμένων ατόμων ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος βόσκησης, αλλά αυτό εξαρτάται από το αρχικό ύψος των δέντρων 
και τον ρυθμό ανάπτυξής τους, να λαμβάνεται υπόψη το αρχικό ύψος των ατόμων ανάλογα με τη διάρκεια του έργου. Μικρότερα 
άτομα έχουν πιο αργή ανάπτυξη από τα ψηλότερα.  

Κάλυψη των κοινωνικοοικονομικών αναγκών της τοπικής κοινωνίας που ζει στις περιοχές που συνορεύουν με τους φυσικούς 
πληθυσμούς της αμπελιτσιάς: Εξεύρεση και εφαρμογή ρεαλιστικών και οικονομικά βιώσιμων εναλλακτικών βιοποριστικών 
λύσεων (φιλικών προς το περιβάλλον) με δραστηριότητες διαφορετικές από την ανεξέλεγκτη κτηνοτροφία, που θα στοχεύουν σε 
μηχανισμούς δημιουργίας εισοδημάτων για τις τοπικές κοινωνίες. Τέτοιες εναλλακτικές δραστηριότητες μπορεί να φαίνεται ότι 
διαχωρίζονται από την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, στην πραγματικότητα όμως αντιπροσωπεύουν τον πιο σημαντικό 
παράγοντα για την αειφόρο κάλυψη των κοινωνικοοικονομικών αναγκών των τοπικών κοινοτήτων και για τη μείωση της 
υπερβόσκησης και της ποδοπάτησης του είδους που ενισχύει τη φυσική αναγέννηση και διασφαλίζει τη μακροχρόνια διατήρησή 
του. 

Προσδιορισμός περισσότερων στρατηγικά σημαντικών ατόμων αμπελιτσιάς προς περίφραξη».  
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Τύπος μέτρου: Μελέτη – 
Έρευνα, Έργο 

Ενημερωτικό ή 
Κανονιστικό 

ΕΖΔ-Δίκτη: Οροπέδιο 
Λασιθίου, Καθαρό, Σελένα, 

Κράσι, Σελακάνος, 
Χαλασμένη Κορυφή 

(GR4320002) 
 

ΖΕΠ- Λάζαρος Κορυφή – 
Μαδάρα Δίκτης 

(GR4320010) 

EZΔ – Δίκτη: Ομαλός 
Βιάννου (Σύμη – Ομαλός) 

(GR4310006) 

ΖΕΠ – Κορυφή Κούπα 
(Δυτική Κρήτη) 
(GR4310011) 

ΖΕΠ- Φαράγγι Σεληνάρι – 
Βραχάσι (GR4320013) 

 

Κατσίκα απολαμβάνει ήδη υπερβοσκημένη αμπελιτσά (Πηγή φωτογραφίας: Παραδοτέο του έργου “Διατήρηση της 
Αμπελιτσιάς (Zelkova abelicea) στην Κρήτη 2014-2021”, έκδοση ΜΑΙΧ 2022). 
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Αμπελιτσά. Φωτογραφία: Μανώλης Αβραμάκης, Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης. 

 



 
 
 
  

 
 www.edozoume.gr  

60 

 

4) Λιμνοδεξαμενές Αγίου Γεωργίου 

Ένα ακόμα μέτρο του Σχεδίου Διαχείρισης, σχετικό με τη διαχείριση του επιφανειακού νερού είναι το: 

 

Τύπος μέτρου: Μελέτη – 
Έρευνα, Έργο 

ΕΖΔ-Δίκτη: Οροπέδιο 
Λασιθίου, Καθαρό, 

Σελένα, Κράσι, 
Σελακάνος, Χαλασμένη 
Κορυφή (GR4320002) 

 

ΖΕΠ- Λάζαρος Κορυφή – 
Μαδάρα Δίκτης 

(GR4320010) 

EZΔ – Δίκτη: Ομαλός 
Βιάννου (Σύμη – Ομαλός) 

(GR4310006) 

ΖΕΠ – Κορυφή Κούπα 
(Δυτική Κρήτη) 
(GR4310011) 

ΖΕΠ- Φαράγγι Σεληνάρι – 
Βραχάσι (GR4320013) 

Αποκατάσταση ή / και 
δημιουργία νέων τεχνητών 
υγροτόπων ως εστιών 
βιοποικιλότητας  

Χ 

(για αμφίβια και 
ερπετά) 

Χ 

(για την 
ορνιθοπανίδα) 

Χ 

(για αμφίβια και 
ερπετά) 

Χ 

(για την 
ορνιθοπανίδα) 

Χ 

(για την 
ορνιθοπανίδα) 

Παρατηρήσεις: Σκοπός της επίσκεψης στις λιμνοδεξαμενές του Αγίου Γεωργίου είναι η συζήτηση πάνω στον βέλτιστο σχεδιασμό μικρών 
και μεγάλων λιμνοδεξαμενών άρδευσης, οι οποίες υφίστανται σε πολλά σημεία του Οροπεδίου Λασιθίου, έτσι ώστε να 

 

Τύπος μέτρου: Μελέτη - 
Έρευνα 

ΕΖΔ-Δίκτη: Οροπέδιο 
Λασιθίου, Καθαρό, 

Σελένα, Κράσι, 
Σελακάνος, Χαλασμένη 
Κορυφή (GR4320002) 

 

ΖΕΠ- Λάζαρος Κορυφή – 
Μαδάρα Δίκτης 

(GR4320010) 

EZΔ – Δίκτη: Ομαλός 
Βιάννου (Σύμη – Ομαλός) 

(GR4310006) 

ΖΕΠ – Κορυφή Κούπα 
(Δυτική Κρήτη) 
(GR4310011) 

ΖΕΠ- Φαράγγι Σεληνάρι – 
Βραχάσι (GR4320013) 

Αποκατάσταση ενδιαιτημάτων 
για την προστασία του είδους 
Zelkova abelicea 

   

X 

  

Παρατήρηση: Το μέτρο αυτό για μελέτη – έρευνα στην περιοχή του Ομαλού Βιάννου, μπορεί να συνδυαστεί με το προηγούμενο μέτρο 
για την προστασία της αμπελιτσάς.  
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εξελίσσονται σε εστίες βιοποικιλότητας. Σχετική εμπειρία και τεχνογνωσία μπορούν να προσφέρουν, μεταξύ άλλων, τα 
αποτελέσματα και οι καλές πρακτικές των εξής έργων, που υλοποιήθηκαν ή υλοποιούνται στην Κρήτη: 
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5) Προστασία μεμονωμένων πληθυσμών πολύ σημαντικών ειδών χλωρίδας (εκτός της Zelkova abelicea) 

Για τα παρακάτω προτεινόμενα μέτρα του Σχεδίου Διαχείρισης, που αφορούν στην προστασία μεμονωμένων πληθυσμών πολύ σημαντικών ειδών 

χλωρίδας: 

 

Τύπος μέτρου: Μελέτη – 
Έρευνα, Έργο 

ΕΖΔ-Δίκτη: Οροπέδιο 
Λασιθίου, Καθαρό, 

Σελένα, Κράσι, 
Σελακάνος, Χαλασμένη 
Κορυφή (GR4320002) 

 

ΖΕΠ- Λάζαρος Κορυφή – 
Μαδάρα Δίκτης 

(GR4320010) 

EZΔ – Δίκτη: Ομαλός 
Βιάννου (Σύμη – Ομαλός) 

(GR4310006) 

ΖΕΠ – Κορυφή Κούπα 
(Δυτική Κρήτη) 
(GR4310011) 

ΖΕΠ- Φαράγγι Σεληνάρι – 
Βραχάσι (GR4320013) 

Δράσεις προστασίας και 
ενημέρωσης για τη διατήρηση 
και προστασία των βραχωδών 
ενδιαιτημάτων του 
Convolvulus argyrothamnos 

 

X 

    

 

Τύπος μέτρου: Μελέτη – 
Έρευνα, Έργο Ενημερωτικό ή 

Κανονιστικό 

     

Τεκμηρίωση, καταγραφή και 
προστασία πληθυσμών του 
είδους Cephalanthera cucullata 

X 

 

    

 

μπορεί να αξιοποιηθεί η εμπειρία από το έργο των μικρο-αποθεμάτων φυτών, που υλοποιήθηκε από το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων 

(ΜΑΙΧ): 
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Ψηφιακές πηγές: 

Ιστότοπος του Δήμου Χερσονήσου www.hersonisos.gr. 

Ιστότοπος του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου https://lasithi.gov.gr/ 

Ιστότοπος Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. https://oakae.gr/ 

Ιστότοπος Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού  
http://odysseus.culture.gr/h/2/gh251.jsp?obj_id=1628 
 
Ιστότοπος έργου LIFE CRETAPLANT http://cretaplant.biol.uoa.gr/ 
 
ΕΚΧΑ: Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση. 
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