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Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο   

Η παροφςα γεωλογικι μελζτθ εκπονικθκε ςτα πλαίςια του Α! ταδίου τθσ Μελζτθσ "ΑΝΑΘΕΩΡΗΗ 

& ΕΠΕΚΣΑΗ ΓΕΝΙΚΟΤ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΤ ΧΕΔΙΟΤ (ΓΠ) ΔΗΜΟΤ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΩΝ ΠΕΡΙΑΣΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΤ, ΘΕΡΙΟΤ & ΟΤΔΑ", ςτθν οποία αναμφίβολα ςυγκεντρϊνονται οι 

προςπάκειεσ και οι ελπίδεσ όλων μασ, για το βζλτιςτο δυνατό χωροταξικό ςχεδιαςμό του ραγδαία 

αναπτυςςόμενου αυτοφ τόπου. Ενόσ τόπου με μεγάλθ οικιςτικι και τουριςτικι ανάπτυξθ, κακϊσ 

και ενόσ τόπου χαριςματικοφ, με ςπάνιεσ φυςικζσ και γεωλογικζσ ιδιαιτερότθτεσ, πολλζσ από τισ 

οποίεσ ςυνδζονται ανεπιφφλακτα με το γεωδυναμικό κακεςτϊσ τθσ ευρφτερθσ περιοχισ.  

τα πλαίςια τθσ παροφςασ γεωλογικισ μελζτθσ, θ οποία εκπονικθκε ςφμφωνα με τισ υφιςτάμενεσ 

προδιαγραφζσ, αναηθτικθκαν, προςδιορίςτθκαν, αξιολογικθκαν και παρουςιάηονται όλα τα επί 

μζρουσ γεωςτοιχεία τα οποία ςυνκζτουν το γεωλογικό πλαίςιο τθσ περιοχισ ςε όλεσ του τισ 

διαςτάςεισ και με βάςθ αυτά, ταξινομικθκε όλθ θ περιοχι ςε ςχζςθ με τθ γεωλογικι τθσ 

καταλλθλότθτα.  

Παράλλθλα, ςτα πλαίςια τθσ παροφςασ μελζτθσ, από τθν οποία προζκυψαν πρωτότυπα γεωλογικά 

ςτοιχεία επιςτθμονικοφ ενδιαφζροντοσ, μελετικθκαν και παρουςιάηονται οι ενδεδειγμζνεσ 

προτάςεισ δράςεων και ζργων, οι οποίεσ αφοροφν τόςο τθν προςταςία, ανάδειξθ και ορκολογικι 

αξιοποίθςθ του γεωπεριβάλλοντοσ, όςο και τθν προςταςία τθσ πολιτείασ και τθσ κοινωνίασ τθσ από 

οριςμζνουσ γεωλογικοφσ κινδφνουσ & επικινδυνότθτεσ.  

Κακϋόλθ τθν πορεία εκπόνθςθσ, ιταν αξιοςθμείωτθ και ςθμαντικι θ υποςτιριξθ - επίβλεψθ τθσ 

αρμόδιασ Σεχνικισ Τπθρεςίασ του Διμου Χανίων, κακϊσ και τθσ αρμόδιασ Τπθρεςίασ τθσ 

Περιφζρειασ Κριτθσ.  

Γι αυτό και κα κζλαμε με ιδιαίτερο ςεβαςμό να ευχαριςτιςουμε: 

 Σον κ. Νίκο Ξυνίδθ, Αντιδιμαρχο Χανίων, Αρχιτζκτονα Μθχανικό, για το ζκδθλο και ςυνεχζσ 

ενδιαφζρον του τόςο ωσ προσ τθν πορεία εκπόνθςθσ, όςο και για τθν εξαςφάλιςθ όλων των 

απαραίτθτων ςτοιχείων – ενεργειϊν από πλευράσ τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ του Διμου Χανίων. 

 Σθν Επιβλζπουςα τθσ Γεωλογικισ Μελζτθσ εκ μζρουσ Τπθρεςίασ  Δόμθςθσ του Διμου Χανίων, κ. 

Μαρία Δαςκαλάκθ, Μθχανικό Ορυκτϊν Πόρων, τθσ οποίασ θ ςυμβολι ιταν πολφτιμθ, με τθν 

υποδειγματικά ςυνεχι και γόνιμθ επίβλεψθ τθν οποία μασ παρείχε και τισ εφςτοχεσ και 

ενδελεχείσ κριτικζσ & επιςτθμονικζσ επιςθμάνςεισ τθσ. 
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 Σουσ Επιβλζποντεσ Γεωλόγουσ εκ μζρουσ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Κριτθσ και 

ςυγκεκριμζνα τθσ Διεφκυνςθσ Τδάτων θ οποία με το επιςτθμονικό δυναμικό τθσ είναι αρμόδια 

για τθν ζγκριςθ των μελετϊν ΓΠ/ΧΟΟΑΠ τθσ Κριτθσ, κ. τζργιο Κοκολάκθ και κ. Μαρίνο 

Κριτςωτάκθ, Διευκυντι, για τθ ςτενι παρακολοφκθςθ και τισ εφςτοχεσ κριτικζσ επιςθμάνςεισ 

τουσ , οι οποίεσ ςυνζβαλαν ςτθν άρτια ολοκλιρωςθ τθσ μελζτθσ. 

 Σθν Πρόεδρο τθσ Επιτροπισ Παρακολοφκθςθσ τθσ Μελζτθσ Γ.Π.. Διμου Χανίων & Περιαςτικϊν 

Διμων (νυν Δ.Ε.) Ελ. Βενιηζλου, Θερίςου και οφδασ κ. Αλεξία  Λακιωτάκθ, Πολιτικό Μθχανικό  

για τθ ςυντονιςμζνθ & ςυνεχι παρακολοφκθςθ τθσ ροισ εκπόνθςθσ και τθν Σοπογράφο Μθχ/κό 

του Διμου Χανίων  κ. Ειρινθ Φραγκάκθ για τθν υποδειγματικι και ευχερι παροχι απαραίτθτων 

ςτοιχείων & πλθροφοριϊν. 

 Από τoν Ο.Α.Δ.Τ.Κ., τον κ. Μάρκο Πατρελάκθ, Δ/ντθ Σεχνικϊν Τπθρεςιϊν και τουσ κ.κ. 

Αγαμζμνονα Πανθγυράκθ, Γεωλόγο  και Εμμανουιλ Χαϊδεμενάκθ Πολιτικό Μθχ/κό, για τθν 

άμεςθ και απρόςκοπτθ ανταπόκριςι τουσ ςτθν παροχι όλων των ςτοιχείων και δεδομζνων, που 

τουσ ηθτικθκαν. 

Επίςθσ, κα κζλαμε να εξάρουμε για τθν ανιδιοτελι τουσ ςυμβολι τουσ και  να ευχαριςτιςουμε 

ιδιαίτερα τουσ: 

 κ. Παφλο Παυλάκθ, Δρ. Πολιτικό Μθχανικό, επιςτθμονικό εκφραςτι και αγωνιςτι τθσ αειφόρου 

ανάπτυξθσ του τόπου, για τθν πολφτιμθ ςυμβολι του τόςο με τθν  ευγενι διάκεςθ ενόσ ςπάνιου & 

πλοφςιου επιςτθμονικοφ αρχείου, όςο και για τισ πολφτιμεσ γνϊςεισ & απόψεισ, με τθν 

διερευνθτικι επιςτθμονικι του προςζγγιςθ ςτουσ κακοριςτικοφσ τομείσ τθσ μελζτθσ. 

 κ. Αντϊνθ Πιταριδάκθ, τ. Πρόεδρο του ΣΕΕ/ΣΜ. Δυτ. Κριτθσ για τθν απεριόριςτθ και 

αποφαςιςτικι ςυμβολι του τόςο με τθ γόνιμθ ανταλλαγι απόψεων όςο και τθν πολφτεχνθ και 

υποδειγματικι μακρόχρονθ δράςθ του ςτθν προϊκθςθ κρίςιμων κεμάτων  απόλυτα 

ςυνυφαςμζνων με το Γενικό Πολεοδομικό χεδιαςμό του τόπου, ςε αρμονία και με το 

γεωπεριβάλλον. 

 

 

Για τθν Ομάδα Μελζτθσ 

Οι  υντάξαντεσ 

Αικατερίνη  Παυλάκη                Μιχάλης   Λιονής 
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Η παρούσα Σεχνική Έκθεση, καθώς και οι χάρτες οι οποίοι τη συνοδεύουν, 

αποτελούν προϊόν μίας μεγάλης & κοπιώδους προσπάθειας,  

στα πλαίσια εκπόνησης της μελέτης του ΓΠ 

"Προκαταρκτική Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας", 

με στόχο τη μεγαλύτερη δυνατή συμβολή στην αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής , 

Η μελέτη εκπονήθηκε σύμφωνα με τις υφιστάμενες θεσμοθετημένες προδιαγραφές και με την 

πλέον δυνατή & επιστημονικά δόκιμη, γεωλογική γνώση, η οποία αποτυπώνεται στην 

παρουσίαση ενός μεγάλου μέρους πρωτότυπων επιστημονικών γεωλογικών στοιχείων.  

 

ύμφωνα με τους όρους που απορρέουν  

από την υφιστάμενη νομοθεσία, τη σχετική  

με την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων  (Ν. 2121/1993),  

η οποιαδήποτε χρήση, οπουδήποτε στοιχείου ή τμήματος του κειμένου της 

παρούσας Σεχνικής Έκθεσης, καθώς και των χαρτών της αντίστοιχης Μελέτης,  

οφείλει να συνοδεύεται από την αντίστοιχη βιβλιογραφική αναφορά  

(των συνταξάντων, φορέα ανάθεσης και αναδόχου, των οποίων τα στοιχεία 

παρέχονται και στην επικεφαλίδα του κειμένου ).   

 

 

Οι  υντάξαντες 

Δρ  Αικατερίνη  Παυλάκη  &   Μιχάλης Λιονής 
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Ε Ι  Α Γ Ω Γ Η  

1.   ΙΣΟΡΙΚΟ  ΑΝΑΘΕΗ   

H Πξνθαηαξθηηθή Μειέηε Γεσινγηθήο Καηαιιειφηεηαο εθπνλήζεθε ζηα πιαίζηα ηεο κειέηεο 

 

 

ε νπνία αλαηέζεθε απφ ην Γήκν Υαλίσλ κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο χκβαζεο ζηηο 

29.09.2011, ζηε ζχκπξαμε ησλ γξαθείσλ κειεηψλ: 

 

 

 

Απφ ηηο 01.01.2011, νη Γήκνη, Υαλίσλ, Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ, Θεξίζνπ θαη νχδαο, απνηεινχλ 

πιένλ Γεκνηηθέο Δλφηεηεο ηνπ λένπ Καιιηθξαηηθνχ Γήκνπ Υαλίσλ, ηνλ νπνίνλ ζπλζέηνπλ απφ 

θνηλνχ κε ηηο Γεκνηηθέο Δλφηεηεο Αθξσηεξίνπ, Κεξακηψλ θαη Νέαο Κπδσλίαο.  ηνλ Πίλαθα Π.1 

πνπ αθνινπζεί, παξαζέηνπκε  ηηο Γεκνηηθέο Δλφηεηεο ηεο πεξηνρήο κειέηεο θαη ηα πιεζπζκηαθά 

ηνπο ζηνηρεία, ζχκθσλα κε ηελ απνγξαθή ηνπ 2011 (ΔΛ.ΣΑΣ., ΦΔΚ Β‟/3465/28-12-2012). 

ΠΙΝΑΚΑ  Π.1. 1:  ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΙΚΕ ΕΝΟΣΗΣΗΣΕ ΣΗ ΠΕΡΙΟΦΗ ΜΕΛΕΣΗ & Ο ΠΛΗΘΤΜΟ ΣΟΤ  

ΤΜΥΨΝΑ ΜΕ ΣΗΝ ΑΠΟΓΡΑΥΗ ΣΟΤ 2011(ΕΛ.ΣΑΣ.ΑΡΦΗ, 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΘΜΟ, ΔΘΜΟΣΙΚΘ ΕΝΟΣΘΣΑ ΠΛΘΘΤΜΟ 
(κάτοικοι) 

Δθμοτικι Ενότθτα Χανίων 53.910 

Δθμοτικι Ενότθτα Ελευκερίου Βενιηζλου 13.145 

Δθμοτικι Ενότθτα Θερίςου 8.596 

Δθμοτικι Ενότθτα οφδασ 8.442 

ΤΝΟΛΟ ΠΛΘΘΤΜΟΤ ΣΩΝ Δ.Ε. ΠΕΡΙΟΧΘ ΜΕΛΕΣΘ 84.093 

ΤΝΟΛΟ ΠΛΗΘΤΜΟΤ ΚΑΛΛΙΚΡΑΣΙΚΟΤ ΔΗΜΟΤ ΧΑΝΙΩΝ 108.642 

ΠΟΟΣΟ % ΣΟΤ ΠΛΘΘΤΜΟΤ ΣΩΝ Δ.Ε. ΠΕΡΙΟΧΘ ΜΕΛΕΣΘ, 

 Ε ΧΕΘ ΜΕ ΣΟ ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΛΘΘΤΜΟ ΣΟΤ ΚΑΛΛΙΚ. ΔΘΜΟΤ ΧΑΝΙΩΝ 
 

77,40% 

"ΑΝΑΘΔΧΡΖΖ ΚΑΗ ΔΠΔΚΣΑΖ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΟΤ ΥΔΓΗΟΤ (ΓΠ) 

ΓΖΜΟΤ ΥΑΝΗΧΝ ΚΑΗ ΣΧΝ ΠΔΡΑΣΗΚΧΝ ΓΖΜΧΝ ΔΛ. ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ, ΘΔΡΗΟΤ ΚΑΗ ΟΤΓΑ" 

"ΡΟΨΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟΗ ΜΖΥΑΝΗΚΟΗ  ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ, 

ΓΡΑΦΔΗΟ ΓΟΞΗΑΓΖ ΤΜΒΟΤΛΟΗ ΓΗΑ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΟΗΚΗΣΗΚΖ Α.Δ., 

ΜΗΥΑΖΛ ΛΗΟΝΖ ΣΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟΤ θαη 

ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ ΠΑΤΛΑΚΖ ΣΟΤ ΠΑΤΛΟΤ" 
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Ζ παξνχζα "Πξνθαηαξθηηθή Μειέηε Γεσινγηθήο Καηαιιειφηεηαο", ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε 

ηα ζρεηηθά άξζξα ηεο Απφθαζεο ηνπ Τθππνπξγνχ ΠΔΥΧΓΔ κε αξηζκφ 37691/12-09-2007, 

ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε πξνδηαγξαθψλ γηα ηελ εθπφλεζε Μειεηψλ Γεσινγηθήο 

θαηαιιειφηεηαο νη νπνίεο ζπληάζζνληαη ζηα πιαίζηα ησλ κειεηψλ ΓΠ – ΥΟΟΑΠ (ΦΔΚ 

1902Β‟/14-9-2007) θαη εθπνλήζεθε απφ νκάδα επηζηεκφλσλ (§ 5), κε ππεχζπλνπο ηνπο 

Μειεηεηέο θαη Μέιε ηεο ζχκπξαμεο, Αηθαηεξίλε Παπιάθε, Γεσιφγν & Γξ ηκ. Πνιηηηθψλ 

Μεραληθψλ ΑΠΘ θαη Μηράιε Ληνλή, Γεσιφγν & Πεξηβαιινληνιφγν. 

 

 

2.  ΚΟΠΟ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΗ ΓΕΨΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ  

Ζ Πξνθαηαξθηηθή Μειέηε Γεσινγηθήο Καηαιιειφηεηαο εθπνλείηαη ζηα πιαίζηα ηνπ Α΄ ηαδίνπ 

θαη έρεη ζαλ ζθνπφ ηελ εθηίκεζε ηεο γεσινγηθήο θαηαιιειφηεηαο ηεο πεξηνρήο κειέηεο,  

κε ηνλ εληνπηζκφ ηκεκάησλ θαηαξρήλ θαηάιιεισλ απφ γεσινγηθή άπνςε, φπνπ ζα 

δηαζθαιίδεηαη ην πνιενδνκεκέλν θαη κε πεξηβάιινλ απφ γεσινγηθνχο θηλδχλνπο. Χο 

γεσινγηθνί θίλδπλνη λννχληαη ηφζν νη θπζηθνί, φζν θαη νη ηερληθνί νη νπνίνη νθείινληαη ζηηο 

αλζξψπηλεο επεκβάζεηο θαη δξαζηεξηφηεηεο. 

Δπίζεο, ε ελ ιφγσ κειέηε  απνζθνπεί ζηελ απφθηεζε ηεο επξχηεξεο γεσγλψζεο ε νπνία 

απαηηείηαη γηα ηελ πξνζηαζία, αλάδεημε θαη νξζνινγηθή αμηνπνίεζε ηνπ γεσπεξηβάιινληνο, 

κέζα απφ ηηο ελδεδεηγκέλεο πξνηάζεηο δξάζεσλ θαη έξγσλ. 

 

Αληηθείκελν ηεο κειέηεο είλαη:  

 Ζ δηεξεχλεζε θαη ν θαζνξηζκφο ησλ γεσζπλζεθψλ ηεο πεξηνρήο θαη εηδηθφηεξα ησλ επί 

κέξνπο γεσκνξθνινγηθψλ, γεσινγηθψλ, ηεθηνληθψλ, ζεηζκνηεθηνληθψλ, πδξνγεσινγηθψλ 

θαη ηερληθνγεσινγηθψλ ηεο ζπλζεθψλ. Ηδηαίηεξε έκθαζε δίλεηαη ζηνλ εληνπηζκφ 

γεσπξνβιεκάησλ κε ζηφρν ηελ αληηκεηψπηζε ηνπο.   

    ηα πιαίζηα ηνπ Γεληθνχ Πνιενδνκηθνχ ρεδηαζκνχ ηεο πεξηνρήο, ε γεσινγηθή απηή 

γλψζε θαζίζηαηαη αλαγθαία, γηα ηε δηαζθάιηζε ησλ πξνβιεπφκελσλ πξνο αλάπηπμε 

πεξηνρψλ (νηθηζηηθή, βηνκεραληθή θιπ.) θαη ησλ ηερληθψλ έξγσλ ππνδνκήο, απφ 

ελδερφκελνπο γεσινγηθνχο θηλδχλνπο.  

   



 

 
 

ΜΙΦΑΛΗ 

ΛΙΟΝΗ 
ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ 
ΠΑΤΛΑΚΗ 

 

ελ. 8  
 

  ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΚΡΗΣΗ       "ΑΝΑΘΕΩΡΘΘ & ΕΠΕΚΣΑΘ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΤ ΧΕΔΙΑΜΟΤ (ΓΠ)          ΔΗΜΟ ΦΑΝΙΨΝ 

      ΔΘΜΟΤ ΧΑΝΙΩΝ & ΣΩΝ ΠΕΡΙΑΣΙΚΩΝ ΔΘΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΗΕΛΟΤ, ΘΕΡΙΟΤ & ΟΤΔΑ" 

Α Ν Α Δ Ο Χ Θ   Τ Μ Π Ρ Α Ξ Θ :  
   ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΟΞΙΑΔΘ, ΡΟΙΚΟ .Μ.Α.Ε., ΛΙΟΝΘ ΜΙΧΑΛΘ &  ΠΑΤΛΑΚΘ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΘ 

 
 
 
 
 
 

ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΟΣΗΣΑ 
ΤΝΣΑΞΑΝΣΕ:  Δρ  ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ  ΠΑΤΛΑΚΗ  & ΜΙΦΑΛΗ ΛΙΟΝΗ 

  

    Οη ραξαθηεξηζηηθφηεξεο γεσινγηθέο επηθηλδπλφηεηεο ζπλδένληαη κε ηελ αθαηαιιειφηεηα 

εδαθψλ ζεκειίσζεο (κεησκέλε αληνρή ή ξεπζηνπνίεζε) θαη κε ηελ εκθάληζε θαηλνκέλσλ 

αζηάζεηαο (θαηνιηζζήζεηο, απνθνιιήζεηο βξάρσλ), θάησ απφ ζπλήζεηο ή επηθίλδπλεο 

θαηαζηάζεηο, φπσο είλαη ζε πεξηπηψζεηο ζεηζκψλ, έληνλσλ βξνρνπηψζεσλ, 

πιεκκπξηθψλ θαηαζηάζεσλ θιπ. 

 Ο δηαρσξηζκφο ηεο ππφ εμέηαζε πεξηνρήο ζε δψλεο δηαθνξεηηθνχ βαζκνχ γεσινγηθήο 

θαηαιιειφηεηαο γηα νηθηζηηθή αλάπηπμε θαη άιιεο ζπλαθείο γηα δφκεζε ρξήζεηο, θαζψο 

επίζεο θαη ν εληνπηζκφο θαη ε νξηνζέηεζε ηκεκάησλ φπνπ απαηηείηαη ε δηαηήξεζε ηνπ 

γεσπεξηβάιινληνο θαη ε πξνζηαζία ησλ γεσινγηθψλ πφξσλ.  

 Ο εληνπηζκφο απφ ηελ άπνςε ησλ γεσινγηθψλ θηλδχλσλ, ηκεκάησλ ηεο δψλεο ησλ ΟΣΑ. 

 Ζ ππνβνιή πξνηάζεσλ γηα ηηο πεξηνρέο ηηο πξννξηδφκελεο γηα νηθηζηηθή αλάπηπμε ή θαη 

άιιε ζπλαθή κε ηε δφκεζε ρξήζε θαη νη νπνίεο ελδεηθηηθά ζα αθνξνχλ: 

 Σε ιήςε κέηξσλ πξφιεςεο ή κεηξίαζεο ησλ ελδερφκελσλ γεσινγηθψλ 

επηθηλδπλνηήησλ. 

 Σε ζαθή πεξηγξαθή ησλ πξνυπνζέζεσλ ή θαη ησλ αλαγθαίσλ κέηξσλ βειηίσζεο ησλ 

εδαθψλ ή άιισλ κέηξσλ πξνζηαζίαο φπνπ απηά απαηηνχληαη.  

 Σελ πξνζηαζία, αλαβάζκηζε θαη αλάδεημε ηνπ γεσπεξηβάιινληνο θαη εηδηθφηεξα ησλ 

γεσπεξηβαιινληηθά αμηφινγσλ, αιιά θαη γεσπεξηβαιινληηθά επαίζζεησλ πεξηνρψλ. 

 Σελ πξνζηαζία ησλ αμηνπνηήζηκσλ γεσινγηθψλ πφξσλ. 

 Σελ εθηέιεζε πεξαηηέξσ εξεπλψλ ή θαη ζπκπιεξσκαηηθψλ κειεηψλ νη νπνίεο 

ελδερνκέλσο απαηηνχληαη γηα ηελ απνζαθήληζε ησλ γεσινγηθψλ ζπλζεθψλ ηεο 

πεξηνρήο, ηελ αληηκεηψπηζε ηπρφλ γεσπξνβιεκάησλ,  θαζψο θαη ηελ πξνζηαζία θαη 

αλάδεημε ηνπ γεσπεξηβάιινληνο. 

 

θνπφο ηνπ πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ ,  φπσο άιισζηε αλαθέξεηαη θαη ζην λέν 

νηθηζηηθφ λφκν (Ν.2508/97 αξζ.1) είλαη: 

α. Ζ ζηαδηαθή αλάδεημε θαη νξγάλσζε ζην κε αζηηθφ ρψξν ησλ «αλνηθηψλ πφιεσλ». 

β. Ζ δηαζθάιηζε ηεο νηθηζηηθήο νξγάλσζεο ησλ νηθηζκψλ ζχκθσλα κε ηηο επηζπκεηέο 

παξακέηξνπο θαη ηελ παξάιιειε αλαθνπή ηεο άλαξρεο δφκεζεο. 

 



 

 
 

ΜΙΦΑΛΗ 

ΛΙΟΝΗ 
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ελ. 9  
 

  ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΚΡΗΣΗ       "ΑΝΑΘΕΩΡΘΘ & ΕΠΕΚΣΑΘ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΤ ΧΕΔΙΑΜΟΤ (ΓΠ)          ΔΗΜΟ ΦΑΝΙΨΝ 

      ΔΘΜΟΤ ΧΑΝΙΩΝ & ΣΩΝ ΠΕΡΙΑΣΙΚΩΝ ΔΘΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΗΕΛΟΤ, ΘΕΡΙΟΤ & ΟΤΔΑ" 

Α Ν Α Δ Ο Χ Θ   Τ Μ Π Ρ Α Ξ Θ :  
   ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΟΞΙΑΔΘ, ΡΟΙΚΟ .Μ.Α.Ε., ΛΙΟΝΘ ΜΙΧΑΛΘ &  ΠΑΤΛΑΚΘ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΘ 

 
 
 
 
 
 

ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΟΣΗΣΑ 
ΤΝΣΑΞΑΝΣΕ:  Δρ  ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ  ΠΑΤΛΑΚΗ  & ΜΙΦΑΛΗ ΛΙΟΝΗ 

 

γ. Ζ αλαβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο κε ηε βειηίσζε ησλ ππνδνκψλ θαη ηνλ έιεγρν ησλ 

ρξήζεσλ γεο, ζχκθσλα κε θξηηήξηα αλαπηπμηαθά, θαηαιιειφηεηαο, θ.α. 

δ. Ζ πξνζηαζία, αλάδεημε θαη αλαβάζκηζε φισλ ησλ ζηνηρείσλ, ηφζν ηνπ θπζηθνχ, 

αξραηνινγηθνχ & πνιηηηζηηθνχ πεξηβάιινληνο ησλ νηθηζκψλ θαη ηνπ κε αζηηθνχ ρψξνπ, 

φζν θαη ησλ ζηνηρείσλ ηνπ γεσπεξηβάιινληνο. 

 

Με ην ΓΠ/ΥΟΟΑΠ, θαζνξίδνληαη θαη ελ γέλεη δηεξεπλνχληαη κέζα ζηελ έθηαζε ησλ ΟΣΑ: 

 Όιεο νη πεξηνρέο εηδηθήο πξνζηαζίαο νη νπνίεο δελ πξφθεηηαη λα πνιενδνκεζνχλ, 

θαζψο θαη νη πεξηνρέο γχξσ απφ πφιεηο ή νηθηζκνχο γηα ηηο νπνίεο απαηηείηαη 

πξνζηαζία, έιεγρνο θαη πεξηνξηζκφο ηεο νηθηζηηθήο εμάπισζεο. 

 Όιεο νη πνιενδνκεκέλεο πεξηνρέο ησλ Ο.Σ.Α., νη νπνίεο  έρνπλ εγθεθξηκέλν ζρέδην, 

είηε κε ην Ν. 1337/1983, είηε κε πξνεγνχκελε λνκνζεζία, θαζψο θαη νη πξνυθηζηάκελνη 

ηνπ έηνπο 1923 νηθηζκνί. 

 Όιεο νη πξνο πνιενδφκεζε πεξηνρέο θχξηαο ή δεχηεξεο θαηνηθίαο, πεξηνρέο 

εγθαηάζηαζεο αλαπηπμηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ, φπσο, παξαγσγηθά πάξθα, ηνπξηζηηθέο 

δψλεο, ΠΔΡΠΟ  θιπ. 

 Οη πεξηνρέο νη νπνίεο ρξεηάδνληαη αλάπιαζε ή αλακφξθσζε θαζψο θαη δψλεο εηδηθήο 

ελίζρπζεο (Ε.Δ.Δ.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ΜΙΦΑΛΗ 

ΛΙΟΝΗ 
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ελ. 10  
 

  ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΚΡΗΣΗ       "ΑΝΑΘΕΩΡΘΘ & ΕΠΕΚΣΑΘ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΤ ΧΕΔΙΑΜΟΤ (ΓΠ)          ΔΗΜΟ ΦΑΝΙΨΝ 

      ΔΘΜΟΤ ΧΑΝΙΩΝ & ΣΩΝ ΠΕΡΙΑΣΙΚΩΝ ΔΘΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΗΕΛΟΤ, ΘΕΡΙΟΤ & ΟΤΔΑ" 

Α Ν Α Δ Ο Χ Θ   Τ Μ Π Ρ Α Ξ Θ :  
   ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΟΞΙΑΔΘ, ΡΟΙΚΟ .Μ.Α.Ε., ΛΙΟΝΘ ΜΙΧΑΛΘ &  ΠΑΤΛΑΚΘ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΘ 

 
 
 
 
 
 

ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΟΣΗΣΑ 
ΤΝΣΑΞΑΝΣΕ:  Δρ  ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ  ΠΑΤΛΑΚΗ  & ΜΙΦΑΛΗ ΛΙΟΝΗ 

 

3.  ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ  ΕΚΠΟΝΗΗ ΣΗ ΓΕΨΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ   

Ζ κειέηε εθπνλήζεθε θαη ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο νη νπνίεο  θαζνξίδνληαη 

απφ ηελ Τπνπξγηθή Απφθαζε θαη Έγθξηζε Αξηζκ. 37691/12-09-2007 – ΦΔΚ 1902Β/2007: 

«Έγθξηζε πξνδηαγξαθψλ γηα ηελ εθπφλεζε Μειεηψλ Γεσινγηθήο Καηαιιειφηεηαο πνπ 

ζπληάζζνληαη ζηα πιαίζηα κειεηψλ ΓΠ/ΥΟΟΑΠ».  

Ζ κεζνδνινγία εθπφλεζεο ηεο παξνχζαο Γεσινγηθήο Μειέηεο βαζίζηεθε ζηε δηαδνρηθή  

εθπφλεζε επί κέξνπο ζηαδίσλ εξγαζηψλ πεδίνπ θαη γξαθείνπ πνπ πεξηειάκβαλαλ: 

α). Σε ζπγθέληξσζε & αμηνιφγεζε πθηζηάκελσλ επηζηεκνληθψλ δεδνκέλσλ: 

 Tσλ ζηνηρείσλ πθηζηακέλσλ γεσκνξθνινγηθψλ, γεσινγηθψλ, πδξνγεσινγηθψλ, 

ζεηζκνινγηθψλ, ηερληθνγεσινγηθψλ θαη ζπλαθψλ βηβιηνγξαθηθψλ δεδνκέλσλ & ζεκαηηθψλ 

ραξηψλ.  

 Σσλ ζηνηρείσλ εγρξψκσλ αεξνθσηνγξαθηψλ, ζεξκνγξαθεκάησλ & επεμεξγαζκέλσλ    

δνξπθνξηθψλ εηθφλσλ ζεηξάο Landsat 5 θαη Spot 2 πνπ θαιχπηνπλ ηελ πεξηνρή κειέηεο.  

 Σσλ δηαζέζηκσλ κεηεσξνινγηθψλ δεδνκέλσλ. 

β). Σε δεκηνπξγία ελφο ςεθηαθνχ ππνβάζξνπ & ηε ζχληαμε ελφο πξνθαηαξθηηθνχ 

γεσινγηθνχ ράξηε θι. 1:25.000, ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο ησλ 

ζηνηρείσλ ησλ πξναλαθεξνκέλσλ εξγαζηψλ. 

γ).Σελ εθπφλεζε εθηεηακέλεο έξεπλαο πεδίνπ, κε αληηθείκελν ηε δηεξεχλεζε, ηνλ  

πξνζδηνξηζκφ θαη ηελ θαηαγξαθή θξίζηκσλ γεσινγηθψλ ζηνηρείσλ ζρεηηθψλ κε : 

 Σηο γεσκνξθνινγηθέο ζπλζήθεο θαη ηδηαίηεξα ηηο ζρεηηθέο κε ην κνξθναλάγιπθν, ηηο θιίζεηο 

πξαλψλ θαη ηηο δηαβξσηηθέο δηεξγαζίεο. 

 Σηο  γεσινγηθέο ζπλζήθεο θαη ηδηαίηεξα ηηο ζρεηηθέο κε ηε ιηζνινγία θαη ζηξσκαηνγξαθία ησλ 

γεσινγηθψλ ζρεκαηηζκψλ θαη ηε γεσινγηθή δνκή. 

 Σηο ηεθηνληθέο ζπλζήθεο θαη ηδηαίηεξα ηηο ζρεηηθέο κε ηε ξεμηγελή ηεθηνληθή θαη ηα θχξηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ξεμηγελνχο ηζηνχ, κε έκθαζε ζηελ έξεπλα θαη ζηνλ θαζνξηζκφ  ηεο 

γεσκεηξίαο θαη ηεο θηλεκαηηθήο ησλ ξεγκάησλ, θαζψο θαη ζηελ εθηίκεζε ηεο επίδξαζήο ηνπο 

ζηελ πνηνηηθή θαηάζηαζε ησλ γεσζρεκαηηζκψλ, ζηηο ζπλζήθεο αζηάζεηαο πξαλψλ θιπ. 

 Σηο πδξνινγηθέο θαη πδξνγεσινγηθέο ζπλζήθεο, κε έκθαζε ζηνλ εληνπηζκφ ζεκείσλ 

εκθάληζεο λεξνχ, ζηε ιήςε κεηξήζεσλ ζηάζκεο ηνπ ππφγεηνπ λεξνχ θαη ζηελ επεμεξγαζία 

θαη αμηνιφγεζε ησλ ζηνηρείσλ ηα νπνία αθνξνχλ ηελ πδξνιηζνινγηθή ζπκπεξηθνξά ησλ 

γεσζρεκαηηζκψλ θαη ηηο πδξνγεσινγηθέο ζπλζήθεο. 



 

 
 

ΜΙΦΑΛΗ 

ΛΙΟΝΗ 
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ελ. 11  
 

  ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΚΡΗΣΗ       "ΑΝΑΘΕΩΡΘΘ & ΕΠΕΚΣΑΘ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΤ ΧΕΔΙΑΜΟΤ (ΓΠ)          ΔΗΜΟ ΦΑΝΙΨΝ 

      ΔΘΜΟΤ ΧΑΝΙΩΝ & ΣΩΝ ΠΕΡΙΑΣΙΚΩΝ ΔΘΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΗΕΛΟΤ, ΘΕΡΙΟΤ & ΟΤΔΑ" 

Α Ν Α Δ Ο Χ Θ   Τ Μ Π Ρ Α Ξ Θ :  
   ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΟΞΙΑΔΘ, ΡΟΙΚΟ .Μ.Α.Ε., ΛΙΟΝΘ ΜΙΧΑΛΘ &  ΠΑΤΛΑΚΘ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΘ 

 
 
 
 
 
 

ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΟΣΗΣΑ 
ΤΝΣΑΞΑΝΣΕ:  Δρ  ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ  ΠΑΤΛΑΚΗ  & ΜΙΦΑΛΗ ΛΙΟΝΗ 

 

 Σηο ηερληθνγεσινγηθέο ζπλζήθεο θαη ηδηαίηεξα  ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ γεσπαξαγφλησλ νη 

νπνίνη επηδξνχλ ζηελ πνηνηηθή θαηάζηαζε ησλ γεσζρεκαηηζκψλ, ζηελ εθδήισζε θαηλνκέλσλ 

θπζηθήο ή ηερληθήο αζηνρίαο, ζηηο ζπλζήθεο αζηάζεηαο πξαλψλ, ζηηο απνθνιιήζεηο - 

θαηαπηψζεηο  γεσπιηθψλ θιπ. 

 Σηο αλζξσπνγελείο επεκβάζεηο νη νπνίεο έρνπλ πξνθαιέζεη δπζκελείο επηπηψζεηο ζην 

γεσπεξηβάιινλ. 

 Σνπο γεψηνπνπο θαη εηδηθφηεξα ηνλ πξνζδηνξηζκφ & αλάδεημε ζέζεσλ ηδηαίηεξνπ γεσινγηθνχ 

θαη γεσκνξθνινγηθνχ ελδηαθέξνληνο. 

  ηα πιαίζηα ηεο γεσινγηθήο έξεπλαο πεδίνπ, δηεξεπλήζεθε ελδειερψο φιε ε πεξηνρή 

κειέηεο θαη ζε πνιιέο ζέζεηο θαηαγξάθεθαλ ηα πνηνηηθά θαη πνζνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

επί κέξνπο γεσζπλζεθψλ. Σα ζηνηρεία απηά ζπλέβαιαλ ζηε ζπκπιεξσκαηηθή πξνζαξκνγή 

- ζχληαμε ηνπ γεσινγηθνχ ράξηε ΓΠ1 θαη παξνπζηάδνληαη θαηά αληηθείκελν ζην θείκελν ηεο 

παξνχζαο Σερληθήο Έθζεζεο ηεο Γεσινγηθήο Μειέηεο.   

  Οη αληηπξνζσπεπηηθφηεξεο ζέζεηο ησλ γεσινγηθψλ εξεπλψλ & θαηαγξαθψλ πεδίνπ, 

παξνπζηάδνληαη ζηνπο πίλαθεο πνπ αθνινπζνχλ θαη ζπγθεθξηκέλα, ζηνλ πίλαθα Π.1.2 ησλ 

Γεσζεκείσλ θαη ζηνλ πίλαθα Π.1.3 ησλ Τδξνζεκείσλ, ελψ επίζεο απνηππψλνληαη ζην 

ράξηε  ΓΠ1, κε ηνπο αθφινπζνπο ζπκβνιηζκνχο: 

Θέζεηο Γεσζεκείσλ  

 Ρ: Θέζεηο ηδηαίηεξνπ γεσινγηθνχ & γεσκνξθνινγηθνχ ελδηαθέξνληνο, ζηηο νπνίεο απνθαιχπηνληαη 

γεσζρεκαηηζκνί θαη γεσδνκέο επηζηεκνληθνχ ελδηαθέξνληνο, ξήγκαηα, γεσινγηθέο επαθέο θιπ 

 Κ:  Θέζεηο πξνζδηνξηζκνχ θηλεηηθψλ θαηλνκέλσλ θαη εθδήισζεο θπζηθψλ & ηερληθψλ αζηνρηψλ. 

 Γ:  Θέζεηο εληνπηζκνχ  δηαβξσηηθψλ δηεξγαζηψλ.  

 ΑΘ: Θέζεηο πξνζδηνξηζκνχ εκθαλψλ εκθαλίζεσλ ακκνζηλψλ (ΑΘ). 

 Λ:  Θέζεηο αλελεξγψλ Λαηνκείσλ, δαλεηνζαιάκσλ θαη απνζεζηνζαιάκσλ   

Θέζεηο Τδξνζεκείσλ  

 Τ: Θέζεηο εληνπηζκνχ γεσηξήζεσλ θαη θξεάησλ ζηηο αληηπξνζσπεπηηθφηεξεο ησλ νπνίσλ  

ειήθζεζαλ κεηξήζεηο ζηάζκεο ηνπ ππφγεηνπ πδξνθνξέα.  

 Π: Θέζεηο πεγψλ θχξησλ εθθνξηίζεσλ θαξζηηθψλ ζπζηεκάησλ (Π1 έσο Π6), ππνζαιάζζησλ 

εθθνξηίζεσλ (Π7 & Π8), θαζψο θαη κηθξψλ πεγψλ επαθήο πεξηνδηθήο ιεηηνπξγίαο (Π9 -Π11).  

δ).Σηο εξγαζίεο γξαθείνπ, κε αληηθείκελν ηελ επεμεξγαζία θαη ζπλαμηνιφγεζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ησλ πξναλαθεξνκέλσλ ζηαδίσλ εξγαζηψλ θαη ηε ζχληαμε ησλ ζεκαηηθψλ 

ραξηψλ θαη ηεο παξνχζαο Σερληθήο Έθζεζεο. 



 

  

ΜΙΦΑΛΗ ΛΙΟΝΗ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ ΠΑΤΛΑΚΗ ελ. 12 

 

  ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΚΡΗΣΗ       "ΑΝΑΘΕΩΡΘΘ & ΕΠΕΚΣΑΘ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΤ ΧΕΔΙΑΜΟΤ (ΓΠ)          ΔΗΜΟ ΦΑΝΙΨΝ 

      ΔΘΜΟΤ ΧΑΝΙΩΝ & ΣΩΝ ΠΕΡΙΑΣΙΚΩΝ ΔΘΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΗΕΛΟΤ, ΘΕΡΙΟΤ & ΟΤΔΑ" 

Α Ν Α Δ Ο Χ Θ   Τ Μ Π Ρ Α Ξ Θ :  
   ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΟΞΙΑΔΘ, ΡΟΙΚΟ .Μ.Α.Ε., ΛΙΟΝΘ ΜΙΧΑΛΘ &  ΠΑΤΛΑΚΘ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΘ 

 
 
 
 
 
 

ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΟΣΗΣΑ 
ΤΝΣΑΞΑΝΣΕ:  Δρ  ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ  ΠΑΤΛΑΚΗ  & ΜΙΦΑΛΗ ΛΙΟΝΗ 

 
Π Ι Ν Α Κ Α   Π.1.2:    Θ Ε  Ε Ι   Γ Ε Ψ  Η Μ Ε Ι Ψ Ν  

ΠΙΝΑΚΑ  Π.1.2 - 1    
Θ Ε  Ε Ι   Γ Ε Ψ Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Σ Ι Κ Ο Τ  Ε Ν Δ Ι Α Υ Ε Ρ O Ν Σ Ο   

ΘΕΗ:  
 ΑΠΕΙΚΟΝΙΗ ΣΟ ΦΑΡΣΗ ΓΠ1 

ΤΝΣΕΣΑΓΜΕΝΕ 

(ΕΓΑ 87) 

ΤΝΣΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΕΠΟΧΗ ΣΨΝ ΓΕΨΛΟΓΙΚΨΝ ΣΟΙΦΕΙΨΝ ΣΨΝ ΓΕΨΗΜΕΙΨΝ  

ΣΟ ΦΑΡΣΗ ΓΠ1 

 Υ(m) Τ(m)  

Ρ1 
ΔΤΡΤΣ. ΠΔΡΗΟΥΖ ΜΑΗΥ ΥΑΝΗΧΝ 

504106 3928011 

Θέζε γεψηνπσλ ζε αζηηθφ πεξηβάιινλ, δπλακέλσλ λα αμηνπνηεζνχλ θαη λα αλαδερζνχλ γηα 
ηνπξηζηηθή επηζθεςηκφηεηα, αιιά θαη γηα εθπαηδεπηηθή, ζπλδεφκελε κε ηα γλσζηηθά 
αληηθείκελα ηεο γεσινγίαο, ηεο αξρηηεθηνληθήο ηνπίνπ, αιιά θαη ηεο επξχηεξεο γεσγλψζεο. 
Αληηπξνζσπεπηηθή ζέζε ηδηαίηεξνπ γεσινγηθνχ ελδηαθέξνληνο ηφζν γηα ηελ απνθάιπςε, 
θαηά ζέζεηο, ηεο επηθάλεηαο ηνπ ξήγκαηνο δηεχζπλζεο ΒΓ-ΝΑ, φζν θαη γηα ηελ εηθφλα ηεο 
εκθαλνχο θαξζηηθνπνίεζεο ησλ καξγατθψλ αζβεζηνιίζσλ ε νπνία επέδξαζε ζηε 

δεκηνπξγία εγθνίισλ θαη ζπειαίσλ ηα νπνία παξνπζηάδνπλ θαη κία ζεκαληηθή ηζηνξηθή αμία.  

Ρ1΄ 
ΚΟΤΜΠΔΛΖ  ΥΑΝΗΧΝ 

504380 3931413 

 

 
Θέζε ζεκαληηθνχ γεσινγηθνχ ελδηαθέξνληνο ζε πεξηβάιινλ ηεο πεξηαζηηθήο παξάθηηαο 
δψλεο Υαλίσλ, φπνπ δηακνξθψλεηαη έλα κεγάινπ χςνπο & κήθνπο ηερλεηφ πξαλέο ην νπνίν 
ζπληζηά κία κνλαδηθή "γεσινγηθή ηνκή", απνθαιππηηθή ηεο ζηξσκαηνγξαθηθήο αθνινπζίαο 
λενγελψλ θαη ηεηαξηνγελψλ ηδεκάησλ. Όπσο θαη γηα ηε ζέζε Ρ1, πξνηείλεηαη ε αμηνπνίεζή 
ηεο γηα ηνπξηζηηθνχο θαη εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο ζηνπο ηνκείο ηεο γεσινγίαο, ηεο 
αξρηηεθηνληθήο ηνπίνπ, αιιά  θαη ηεο επξχηεξεο γεσγλψζεο. 

Ρ1΄΄ 
ΓΤΣΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΑΓΗΟΤ ΜΑΣΘΑΗΟΤ 

ΥΑΝΗΧΝ 
504860 3929328 

 
Θέζε ηδηαίηεξνπ γεσπεξηβαιινληηθνχ ελδηαθέξνληνο θαη θάιινπο, ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη 
απφ ηελ θιηκαθσηή - ζηξσκαηψδε αλάπηπμε ιεπθσπψλ καξγατθψλ αζβεζηνιίζσλ κε ηε 
κνξθή ιεπθψλ πάγθσλ (απνηέιεζκα ηεο ηεθηνληθεο αλχςσζεο) θαη ηε κνλαδηθή παλνξακηθή 
ζέα ηνπ θφιπνπ θαη ηεο πφιεο Υαλίσλ.    

Ρ2 
ΚΑΛΑΜΗ - ΒΟΑΚ 512740 3924639 

 
Θέζε ζεκαληηθνχ γεσελδηαθέξνληνο. Απνθάιπςε ηεο επηθάλεηαο ηνπ κεγάινπ κεηαπησηηθνχ 
ξήγκαηνο Α - Γ, ην νπνίν ζπλέβαιε ζηε δεκηνπξγία ηνπ θφιπνπ ηεο νχδαο θαη ην νπνίν 
πξνθάιεζε ηε δηακφξθσζε ησλ ηζρπξψλ θιίζεσλ ησλ ζηξψζεσλ ησλ ζρεκαηηζκψλ θαη ησλ 
νκφξξνπσλ ξεμηγελψλ πξαλψλ, κε εκθαλή ηα θαηλφκελα αζηάζεηαο (Παπιάθε 2006).  

Ρ2΄ 

ΚΑΛΑΜΗ - ΒΟΑΚ 512255 3924544 Θέζε ζεκαληηθνχ γεσηεθηνληθνχ ελδηαθέξνληνο, γεσινγηθψλ επαθψλ θαη ξεγκάησλ.  

Ρ3 

ΠΛΑΣΑΝΗ - ΒΟΑΚ 
508008 3926330 

Θέζε  ζεκαληηθνχ γεσινγηθνχ ελδηαθέξνληνο. Απνθάιπςε ηεο επηθάλεηαο ηνπ κεγάινπ 
ξήγκαηνο Α-Γ (Παπιάθε 2006), ησλ ηζρπξψλ θιίζεσλ ησλ ζηξψζεσλ ησλ γεσζρεκαηηζκψλ 
Φ-Υ θαη  ησλ νκφξξνπσλ ξεμηγελψλ πξαλψλ. 

Ρ4 

ΜΑΛΑΞΑ 
506682 3924797 

Θέζε ζεκαληηθνχ γεσινγηθνχ ελδηαθέξνληνο. Απνθάιπςε ζεκαληηθψλ γεσινγηθψλ & 
ηεθηνληθψλ ζηνηρείσλ, κε βάζε ηα νπνία ραξαθηεξίζηεθε ε νξεηλή γεσδνκή ηεο Μαιάμαο, 
απφ Παπιάθε Αηθ. 2006, 2013, σο κία «γεσινγηθή κηθξνγξαθία ησλ Λεπθψλ Οξέσλ».  

Ρ5 
ΜΟΤΡΝΗΔ, ΠΡΑΝΖ ΝΟΣΗΑ 

ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΑΝΗΧΝ 

501405 3925743 
Θέζε γεσινγηθνχ ελδηαθέξνληνο. Απνθάιπςε ηεο επηθάλεηαο ηνπ κεγάινπ ξήγκαηνο 
δηεχζπλζεο Α - Γ, θαζψο θαη ηεο θαηά κήθνο ηνπ θαηνιίζζεζεο  (Παπιάθε 2006),.   

Ρ6 
     ΦΑΡΑΓΓΗ ΔΛ.  ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ- ΘΔΡΗΟΤ 

 ΒΟΡΔΗΟ ΣΜΖΜΑ  

499084 3923441 
Θέζε γεσινγηθνχ & θπζηθνχ ελδηαθέξνληνο. Αξρή εηζφδνπ ζην θαξάγγη, γεσινγηθή επαθή 
ησλ λενγελψλ & πξνλενγελψλ ζρεκαηηζκψλ, αλάβιπζε πεγήο.  

Ρ7 

ΔΤΡΤΣΔΡΖ ΠΔΡΗΟΥΖ  ΠΡΑΝΧΝ ΝΟΣΗΑ  

ΜΤΛΧΝΗΑΝΧΝ 

495429 3923992 

Θέζε ζεκαληηθνχ γεσινγηθνχ & πδξνγεσινγηθνχ ελδηαθέξνληνο, ζηελ νπνία επηζεκάλζεθε 
απφ Παχιν Παπιάθε (1982, 1989), ε επηθάλεηα ηνπ κεγάινπ ξήγκαηνο Α-Γ κε ηε κεγάινπ 
πάρνπο δψλε θαηαθιαζηίηε. Σν ξήγκα έρεη πξνθαιέζεη ηελ ηεθηνληθή κεηάπησζε ησλ 
πξνλενγελψλ αζβεζηνιίζσλ νη νπνίνη, φπσο δηαπηζηψζεθε απφ ηα απνηειέζκαηα 
γεσηξεηηθψλ εξεπλψλ, εθηείλνληαη θάησ απφ ηνπο λενγελείο ζρεκαηηζκνχο. Σα ζηνηρεία απηά 
ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ επεμεξγαζία ησλ απνηειεζκάησλ πιήζνπο επί κέξνπο γεσεξεπλψλ, 
ζπλέβαιαλ ζηελ αμηνιφγεζε ησλ πδξνγεσινγθψλ ζπλζεθψλ ηεο πεξηνρήο θαη ζηνλ 
θαζνξηζκφ ησλ ζέζεσλ ησλ κεγάισλ πδξνγεσηξήζεσλ Μπισληαλψλ (απφ Π.Παπιάθε & Η. 
Μειαδηψηε 1982), ησλ νπνίσλ νη παξνρέο είλαη απφ ηηο κεγαιχηεξεο ζηνλ θφζκν. 

Ρ8 
ΑΓΤΗΑ, ΠΖΓΔ 

493716 3925214 

 
Θέζε ζεκαληηθνχ πδξνγεσινγηθνχ & θπζηθνχ ελδηαθέξνληνο. Αλάβιπζε ησλ κεγάισλ 
πεγψλ Αγπηάο, φπνπ ζχκθσλα κε ηηο έξεπλεο ησλ Αξαλίηε, Εεξβνγηάλλε (1972, 1977), 
Π.Παπιάθε (1974-1979, 1989), πξνζδηνξίζηεθε ε δηέιεπζε ηνπ ππεδάθεηνπ ξήγκαηνο Α - Γ, 
ην νπνίν ιφγσ ηεο αλάπηπμεο θαηαθιαζηίηε ιεηηνπξγεί σο πδαηνδηάθξαγκα θαη ζπκβάιιεη 
ζηελ εθθφξηηζε ησλ ππφγεησλ λεξψλ δηαθνξεηηθψλ ππφγεησλ πδξνθνξέσλ.  

Ρ9 
ΦΑΡΑΓΓΗ ΔΛ.  ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ - ΘΔΡΗΟΤ - 

ΚΔΝΣΡΗΚΟ ΣΜΖΜΑ 

499338 3921928 

 
Ζ ζέζε απηή αιιά θαη ε επξχηεξε κε ηα θαηαθφξπθα πξαλή θαη ηηο εληππσζηαθέο 
γεσκνξθέο, θέξεη ραξαθηεξηζηηθά ελφο εληππσζηαθνχ γεψηνπνπ, ν νπνίνο  αλαδεηθλχεη ηελ 
έληνλε επίδξαζε ηεο ηεθηνληθήο αλχςσζεο ηεο πεξηνρήο θαη ηεο έληνλεο θαηά βάζνο 
θαξζηηθήο δηάβξσζεο ζηα αλζξαθηθά πεηξψκαηα ελφη. Σξππαιίνπ. 
 

Ρ9’ 
ΦΑΡΑΓΓΗ ΔΛ.  ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ - ΘΔΡΗΟΤ 

ΝΟΣΗΟ ΣΜΖΜΑ 

498452 3918592 

Θέζε  ζεκαληηθνχ  γεσινγηθνχ ελδηαθέξνληνο, φπνπ ζχκθσλα κε Παπιάθε Αηθ θ.ά. 1990, 
2006, απνθαιχπηεηαη ε Δλφηεηα Πιαθσδψλ Αζβεζηνιίζσλ ππφ κνξθή ηεθηνληθνχ 
παξαζχξνπ θαη ε επψζεζε επ΄ απηψλ ηεο Δλφηεηαο Σξππαιίνπ. Οη δηαπηζηψζεηο απηέο ζε 
ζπλδπαζκφ θαη κε αλάινγα γεσζηνηρεία ζηελ πεξηνρή Λεπθψλ Οξέσλ, ζπλέβαιαλ ζηελ 
επίιπζε ηεο γεσινγηθήο ζρέζεο ησλ δχν ελνηήησλ νη νπνίεο  δνκνχλ ηα Λεπθά Όξε. 



 

  

ΜΙΦΑΛΗ ΛΙΟΝΗ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ ΠΑΤΛΑΚΗ ελ. 13 

 

  ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΚΡΗΣΗ       "ΑΝΑΘΕΩΡΘΘ & ΕΠΕΚΣΑΘ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΤ ΧΕΔΙΑΜΟΤ (ΓΠ)          ΔΗΜΟ ΦΑΝΙΨΝ 

      ΔΘΜΟΤ ΧΑΝΙΩΝ & ΣΩΝ ΠΕΡΙΑΣΙΚΩΝ ΔΘΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΗΕΛΟΤ, ΘΕΡΙΟΤ & ΟΤΔΑ" 

Α Ν Α Δ Ο Χ Θ   Τ Μ Π Ρ Α Ξ Θ :  
   ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΟΞΙΑΔΘ, ΡΟΙΚΟ .Μ.Α.Ε., ΛΙΟΝΘ ΜΙΧΑΛΘ &  ΠΑΤΛΑΚΘ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΘ 

 
 
 
 
 
 

ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΟΣΗΣΑ 
ΤΝΣΑΞΑΝΣΕ:  Δρ  ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ  ΠΑΤΛΑΚΗ  & ΜΙΦΑΛΗ ΛΙΟΝΗ 

ΠΙΝΑΚΑ Π.1.2 - 2  (ςτνέφεια) 
 

Θ Ε  Ε Ι   Γ Ε Ψ Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Σ Ι Κ Ο Τ  Ε Ν Δ Ι Α Υ Ε Ρ O Ν Σ Ο   

ΣΗΝ ΟΡΕΙΝΗ ΖΨΝΗ ΣΨΝ ΛΕΤΚΨΝ ΟΡΕΨΝ 

 
 

ΘΕΗ :  

 ΑΠΕΙΚΟΝΙΗ ΣΟ ΦΑΡΣΗ ΓΠ1 

ΤΝΣΕΣΑΓΜΕΝΕ 
(ΕΓΑ 87) 

ΤΝΣΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΕΠΟΧΗ ΣΨΝ ΓΕΨΛΟΓΙΚΨΝ ΣΟΙΦΕΙΨΝ ΣΨΝ ΓΕΨΗΜΕΙΨΝ 

 ΣΟ ΦΑΡΣΗ ΓΠ1 

 Υ(m) Τ(m)  

Ρ10 
ΔΤΡΤΣΔΡΖ ΠΔΡΗΟΥΖ  

ΑΝΑΣ.  ΕΟΤΡΒΑ ΛΔΤΚΧΝ ΟΡΔΧΝ  

498420 3916078 

 
Θέζε έληνλνπ γεσινγηθνχ & θπζηθνχ ελδηαθέξνληνο, φπνπ ζχκθσλα κε ηνπο Κίιηαο θ.ά. 
1983, Παπιάθε θ. ά. 1990, 2006, 2013, αλαδεηθλχεηαη ην εληππσζηαθφ ξήγκα ηεο Ενχξβαο, 
κε ην ηεξάζηην άικα κεηάπησζεο ηεο ηάμεο ησλ >350κ, θαζψο θαη ε επψζεζε ηεο Δλφηεηαο 
Φπιιηηψλ – Υαιαδηηψλ επί ηεο ελφηεηαο ηνπ Σξππαιίνπ, γεγνλφο ην νπνίν ηεθκεξηψλεη 
επηζηεκνληθά θαη ηζρπξνπνηεί ηε λέα γεσινγηθή ζεσξία ησλ παξαπάλσ επηζηεκφλσλ 
ζρεηηθά κε ηε γεσινγηθή δνκή ηεο πεξηνρήο.  

 

Ρ11 
ΞΔΡΑΚΟΚΔΦΑΛΑ   ΛΔΤΚΧΝ ΟΡΔΧΝ 

Ρ12 
ΓΟΤΡΓΟΤΘΔ ΛΔΤΚΧΝ ΟΡΔΧΝ 

 

498481 
 

497780 

3915038 
 
3913449 

Θέζεηο έληνλνπ γεσινγηθνχ & θπζηθνχ ελδηαθέξνληνο, νη νπνίεο πξσηνεπηζεκάλζεθαλ απφ 
Παπιάθε Αηθ., 1990, 2006, κε ηνλ «πξνζδηνξηζκφ ηνπ αλψη. νξίδνληα ηνπ Μεηαιχζρε ησλ 
Πιαθσδψλ Αζβαζηνιίζσλ Λεπθψλ Οξέσλ» θαη ηεο επ απηνχ επψζεζεο ηεο Δλφηεηαο 
Σξππαιίνπ. ηελ επαθή ηνπο, πξνζδηνξίζηεθε ε εληππσζηαθή αλάβιπζε κηθξψλ πεγψλ 
πεξηνδηθήο  ιεηηνπξγίαο.  

Ρ13 

  ΔΤΡΤΣΔΡΖ ΠΔΡΗΟΥΖ ΚΟΡΤΦΖ 

"ΦΑΡΗ" 

502089 3914103 

 
Θέζε ζεκαληηθνχ γεσινγηθνχ θαη θπζηθνχ ελδηαθέξνληνο, αληηπξνζσπεπηηθή ηνπ 
γεσπεξηβάιινληνο θαη ηνπ θνξπθαίνπ νξεηλνχ ηνπίνπ ησλ Λεπθψλ Οξέσλ. Υαξαθηεξηζηηθή  
εκθάληζε ησλ ηεθξψλ δνινκηηψλ θαη ησλ ιεπθσπψλ καξκάξσλ.   

 

Ρ14 

ΔΤΡΤΣΔΡΖ ΠΔΡΗΟΥΖ  

ΚΑΛΟΡΟΤ - ΑΜΠΔΛΗΣΑ  

499745 3912327 

 
Θέζε ζεκαληηθνχ γεσινγηθνχ θαη θπζηθνχ ελδηαθέξνληνο, αληηπξνζσπεπηηθή ηνπ 
γεσπεξηβάιινληνο θαη ηνπ νξεηλνχ ηνπίνπ ησλ Λεπθψλ Οξέσλ. Θέζε επνπηηθή ησλ 
γεσζρεκαηηζκψλ ηεο ελφηεηαο ησλ Πιαθσδψλ Αζβεζηνιίζσλ, ηεο ηεθηνληθήο δνκήο θαη  
εηδηθφηεξα ηνπ ζρεκαηηζκνχ ησλ κεηαπησηηθψλ ξεγκάησλ, ησλ ξεμηγελψλ πξαλψλ θαη ησλ 
πνηθίισλ ηεθηνληθψλ δηαξξήμεσλ.  

 
Ρ15 

ΔΤΡΤΣΔΡΖ ΠΔΡΗΟΥΖ  

"ΜΑΤΡΖ  ΚΟΡΤΦΖ" 

501456 3912305 
Θέζε ζεκαληηθνχ γεσινγηθνχ & θπζηθνχ ελδηαθέξνληνο, αληηπξνζσπεπηηθή ηνπ 
γεσπεξηβάιινληνο ησλ Λεπθψλ Οξέσλ, κε εληππσζηαθή επίζεο ηελ επνπηηθή εηθφλα ηεο 
αλάπηπμεο ησλ ηεθξψλ δνινκηηψλ.  

Ρ16 
ΚΟΡΤΦΖ  "ΜΔΛΗΝΣΑΟΤ" 

 

498605 3909579 

 
Ζ ζέζε απηή αληηζηνηρεί ζηελ επηβιεηηθφηεξε θαη πςειφηεξε θνξπθή (+2.133κ) ηνπ ηκήκαηνο 
ησλ Λεπθψλ Οξέσλ πνπ εληάζζεηαη ζην Γήκν Υαλίσλ. Θέζε έληνλνπ γεσινγηθνχ & θπζηθνχ 
ελδηαθέξνληνο, αληηπξνζσπεπηηθή ηνπ γεσπεξηβάιινληνο ησλ Λεπθψλ Οξέσλ. Παλνξακηθή 
εηθφλα ησλ γεσινγηθψλ ζρεκαηηζκψλ, ησλ κεηαπησηηθψλ ξεγκάησλ, ησλ ξεμηγελψλ 
θιηηχσλ, ηεο ηζρπξήο ηεθηνληθήο θαηαπφλεζεο ησλ ζρεκαηηζκψλ, αιιά θαη ηεο 
ζπλεπίδξαζεο ησλ παγεηψλσλ (παιαηφηεξεο γεσινγηθήο πεξηφδνπ) θαη ησλ ρηνληψλ ζηε 
δηάβξσζε θαη δηακφξθσζε ηνπ αλαγιχθνπ ησλ θιηηχσλ.  

 

 

Θ Ε  Ε Ι   Δ Ι Α Β Ρ Ψ Σ Ι Κ Η   Δ Ι Ε Ρ Γ Α  Ι Α   

 
 

Γ1 
ΚΟΛΠΗΚΟ ΓΤΣΗΚΑ 

ΥΟΝΟΛΟΤΛΟΤ 
 
 
 

502718 3930047 

Έληνλα θαηλφκελα παξάθηηαο δηάβξσζεο, σο επί ην πιείζηνλ παιαηφηεξεο πεξηφδνπ. Καηά 
ζέζεηο, δηακφξθσζε πξαλψλ κε ηζρπξέο θιίζεηο ηα νπνία δνκνχληαη απφ ζπλεθηηθνχο θαη κε 
ζπλεθηηθνχο γεσινγηθνχο ζρεκαηηζκνχο σο επί ην πιείζηνλ καξγατθήο θαη θξνθαινπαγνχο 
ζχζηαζεο. Κίλδπλνο εθδήισζεο θηλεηηθψλ θαηλνκέλσλ αζηνρίαο πξαλψλ κε θαηαπηψζεηο 
θαη νιηζζήζεηο.  

                            

Θ Ε  Ε Ι   Α Μ Μ Ο Θ Ι Ν Ψ Ν  

 
ΑΘ 

 
499723 

 
3929515 

 
εκαληηθή εκθάληζε ακκνζηλψλ ζηελ παξάθηηα πεξηνρή δπηηθά ηνπ Κιαδηζζνχ πνηακνχ, κε 
κέγηζην πιάηνο εκθάληζεο πεξίπνπ 50 κέηξα 
 

 

Θ Ε  Ε Ι   Λ Α Σ Ο Μ Ε Ι Ψ Ν   

                     Λ                    
 

Καηαγξάθεθαλ 24 ζέζεηο αλελεξγψλ ιαηνκείσλ νη νπνίεο απνηππψλνληαη ζην ράξηε ΓΠ1 



 

  

ΜΙΦΑΛΗ ΛΙΟΝΗ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ ΠΑΤΛΑΚΗ ελ. 14 

 

  ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΚΡΗΣΗ       "ΑΝΑΘΕΩΡΘΘ & ΕΠΕΚΣΑΘ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΤ ΧΕΔΙΑΜΟΤ (ΓΠ)          ΔΗΜΟ ΦΑΝΙΨΝ 

      ΔΘΜΟΤ ΧΑΝΙΩΝ & ΣΩΝ ΠΕΡΙΑΣΙΚΩΝ ΔΘΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΗΕΛΟΤ, ΘΕΡΙΟΤ & ΟΤΔΑ" 

Α Ν Α Δ Ο Χ Θ   Τ Μ Π Ρ Α Ξ Θ :  
   ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΟΞΙΑΔΘ, ΡΟΙΚΟ .Μ.Α.Ε., ΛΙΟΝΘ ΜΙΧΑΛΘ &  ΠΑΤΛΑΚΘ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΘ 

 
 
 
 
 
 

ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΟΣΗΣΑ 
ΤΝΣΑΞΑΝΣΕ:  Δρ  ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ  ΠΑΤΛΑΚΗ  & ΜΙΦΑΛΗ ΛΙΟΝΗ 

 
ΠΙΝΑΚΑ Π. 1.2 -3 (ςτνέφεια) 

Θ Ε  Ε Ι   Μ Ε  Κ Ι Ν Η Σ Ι Κ Α  Υ Α Ι Ν Ο Μ Ε Ν Α  

ΘΕΗ: 

 ΑΠΕΙΚΟΝΙΗ ΣΟ ΦΑΡΣΗ ΓΠ1 

ΤΝΣΕΣΑΓΜΕΝΕ 

(ΕΓΑ 87) 
ΤΝΣΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΕΠΟΧΗ ΣΨΝ ΓΕΨΣΟΙΦΕΙΨΝ ΣΨΝ ΘΕΕΨΝ ΣΟ ΦΑΡΣΗ ΓΠ1 
Υ (m) Τ(m) 

Κ1 
ΚΟΛΠΗΚΟ ΓΤΣ. ΥΟΝΟΛΟΤΛΟΤ 

502718 3930047 

 

Γηάβξσζε αθηήο. Απνθνιιήζεηο - νιηζζήζεηο ησλ ζρεκαηηζκψλ ηνπ παξάθηηνπ πξαλνχο. 

Έληνλα θαηλφκελα νιηζζήζεσλ ζην δπηηθφ παξάθηην ηκήκα, πξνθαινχκελεο σο επί ην 

πιείζηνλ απφ ηηο θαηαπηψζεηο ησλ αλζξσπνγελνχο πξνέιεπζεο ηερλεηψλ επηρψζεσλ ηεο 

θνξπθήο ηνπ πξαλνχο, ζε πεξηφδνπο έληνλσλ βξνρνπηψζεσλ.  

ΥΡΖΕΔΗ ΔΗΓΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ 

Κ2 
ΠΔΡΗΟΥΖ ΒΔΝΗΕΔΛΧΝ - ΟΓΤ 

504671 3931341 
Σεθηνληθή δψλε κε έληνλεο θιίζεηο θιηηχσλ. Καηά ζέζεηο, θαηλφκελα αζηάζεηαο & 

απμεκέλνο θίλδπλνο εθδήισζεο απνθνιιήζεσλ & θαηαπηψζεσλ. 

Κ3 
ΓΤΣ. ΠΡΑΝΔ ΑΓΗΟΤ ΜΑΣΘΑΗΟΤ 

504579 3929713 
Γηακφξθσζε ξεμηγελνχο πξαλνχο κε ηζρπξέο θιίζεηο. Απμεκέλνο θίλδπλνο εθδήισζεο 
θαηαπηψζεσλ. 

 
Κ4 

ΘΔΖ  ΚΑΛΑΜΗ - ΒΟΑΚ 

513464 3924659 

Σερλεηά πξαλή ΒΟΑΚ ζε ηζρπξψλ θιίζεσλ ξεμηγελή πξαλή, ηα νπνία ζχκθσλα κε 
Παπιάθε Αηθ. 2006, δηακνξθψλνληαη θαηά κήθνο ηνπ κεγάινπ κεηαπησηηθνχ ξήγκαηνο 
δηεχζπλζεο Α - Γ. Δθδήισζε θηλεηηθψλ θαηλνκέλσλ αζηάζεηαο κε ηζρπξφ θίλδπλν 
εθδήισζεο θαηλνκέλσλ θπζηθήο & ηερλεηήο αζηνρίαο πξαλψλ.  

ΥΡΖΕΟΤΝ ΔΗΓΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ 

 
Κ5 

ΘΔΖ ΚΑΛΑΜΗ - ΒΟΑΚ 
512727 3924665 

Σερλεηά πξαλή ΒΟΑΚ ζε ηζρπξψλ θιίζεσλ ξεμηγελή πξαλή, ηα νπνία ζχκθσλα κε 
Παπιάθε Αηθ. 2006, δηακνξθψλνληαη θαηά κήθνο ηνπ κεγάινπ κεηαπησηηθνχ ξήγκαηνο 
δηεχζπλζεο Α - Γ. Δθδήισζε θηλεηηθψλ θαηλνκέλσλ αζηάζεηαο κε ηζρπξφ θίλδπλν 
εθδήισζεο θαηλνκέλσλ θπζηθήο & ηερλεηήο αζηνρίαο  πξαλψλ. 

ΥΡΖΕΟΤΝ  ΔΗΓΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ 

 
K6, 
Κ6΄  

ΒΑ  ΠΡΑΝΖ ΜΑΛΑΞΑ 

 

509585 
508070

  

3925225 
3926197 

 

Γηακφξθσζε ηζρπξψλ θιίζεσλ ξεμηγελψλ πξαλψλ, ζπλδεφκελα θαηά ζέζεηο κε θηλεηηθά 
θαηλφκελα αζηάζεηαο. Ηζρπξφο θίλδπλνο εθδήισζεο θαηλνκέλσλ θπζηθήο αζηνρίαο 
πξαλψλ, κε απνθνιιήζεηο & θαηαπηψζεηο πνηθίινπ κεγέζνπο βξαρσδψλ ηεκαρψλ. 

ΥΡΖΕΟΤΝ ΔΗΓΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ 

Κ7 
ΘΔΖ ΝΟΣΗΧΝ ΣΔΥΝ. ΠΡΑΝΧΝ 

ΟΓΟΤ ΥΑΝΗΧΝ - ΜΑΛΑΞΑ 

502903 3924471 

Γηακφξθσζε ηζρπξψλ θιίζεσλ ξεμηγελψλ πξαλψλ θαη ηνπηθή αλάπηπμε κε ζπλεθηηθψλ 
γεσινγηθψλ ζρεκαηηζκψλ. Δθδήισζε κεγάιεο θαηνιίζζεζεο επί ηνπ λφηηνπ ηερλεηνχ 
πξαλνχο ηεο νδνχ δπηηθά ηεο Μαιάμαο. 

ΥΡΖΕΔΗ ΔΗΓΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ 

 
Κ8 

ΡΖΞΗΓΔΝΖ ΠΡΑΝΖ ΝΟΣΗΑ 

ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΑΝΗΧΝ 

501387 3925514 

Γηακφξθσζε ξεμηγελψλ πξαλψλ ηα νπνία θηινμελνχλ θηλεηηθά θαηλφκελα κε 
απνθνιιήζεηο & θαηαπηψζεηο. Πξνζδηνξηζκφο παιαηφηεξεο θαηνιίζζεζεο θαηά κήθνο 
ηνπ ξήγκαηνο Α – Γ, επί ηνπ θπζηθνχ πξαλνχο ην νπνίν δηακνξθψλεηαη λφηηα ηνπ 
Ννζνθνκείνπ Υαλίσλ. 

 
 

Κ9,  
ΚΦ8,  

       ΚΦ9΄ θιπ 
ΦΑΡΑΓΓΗ  ΔΛ. ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ –ΘΔΡΗΟΤ 

 

499334 

498774 

 

3921863             

3920028 

 

Μεγάιε δψλε δηακφξθσζεο ξεμηγελψλ πξαλψλ ηα νπνία παξνπζηάδνπλ ηζρπξέο θιίζεηο 

θαη θηινμελνχλ θηλεηηθά θαηλφκελα αζηνρίαο πνπ εθδειψλνληαη κε θαηαπηψζεηο πνηθίινπ 

έσο θαη νγθψδνπο κεγέζνπο βξαρσδψλ ηεκαρψλ. 

ΥΡΖΕΟΤΝ  ΔΗΓΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ 

Κ10 
ΝΑ  ΘΔΡΗΟΤ 

498675 3917233 
Δθδήισζε θαηλνκέλσλ αζηνρίαο ησλ πξαλψλ ηεο νδηθήο δηέιεπζεο, κε απνθνιιήζεηο 
θαη θαηαπηψζεηο ηεκαρψλ 

Κ11 
ΝΟΣΗΑ  ΘΔΡΗΟΤ 

498191 3917090 
Δθδήισζε θαηλνκέλσλ αζηνρίαο ησλ πξαλψλ ηεο νδηθήο δηέιεπζεο, κε απνθνιιήζεηο 
θαη θαηαπηψζεηο ηεκαρψλ 

 
Κ12 

ΓΡΟΜΟ  ΘΔΡΗΟΤ  - ΕΟΤΡΒΑ 
498382 3916392 

Δθδήισζε θηλεηηθψλ θαηλνκέλσλ αζηνρίαο πξαλψλ κε απνθνιιήζεηο θαη θαηαπηψζεηο  
θπιιηηηθψλ - ραιαδηηηθψλ ηεκαρψλ.  

ΥΡΖΕΟΤΝ  ΔΗΓΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ 

 
Κ13 

ΚΑΛΟΡΟ ΛΔΤΚΧΝ ΟΡΔΧΝ 

(ΑΝΑΣΟΛ. ΣΜΖΜΑ) 

 

498862 3912429 
Γηακφξθσζε ηζρπξψλ θιίζεσλ θπζηθψλ πξαλψλ, έληνλα ηεθηνληζκέλσλ, ηα νπνία 
θηινμελνχλ θηλεηηθά θαηλφκελα κε βξαρψδεηο απνθνιιήζεηο θαη θαηαπηψζεηο πνηθίινπ 
κεγέζνπο αλζξαθηθψλ ηεκαρψλ.  

 
Κ14 

ΜΔΛΗΝΣΑΟΤ  ΛΔΤΚΧΝ ΟΡΔΧΝ 

(ΒΟΡΔΗΟ ΣΜΖΜΑ) 

498605 3909579 
Γηακφξθσζε ηζρπξψλ θιίζεσλ ξεμηγελψλ πξαλψλ, ηα νπνία θηινμελνχλ θηλεηηθά 
θαηλφκελα κε απνθνιιήζεηο & θαηαπηψζεηο πνηθίινπ κεγέζνπο αλζξαθηθψλ ηεκαρψλ. 
Υαξαθηεξηζηηθή ε ζπγθέληξσζή ηνπο θαηά κήθνο ηεο θιηηχνο ππφ κνξθή ζάξαο.   



 

  

ΜΙΦΑΛΗ ΛΙΟΝΗ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ ΠΑΤΛΑΚΗ ελ. 15 

 

  ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΚΡΗΣΗ       "ΑΝΑΘΕΩΡΘΘ & ΕΠΕΚΣΑΘ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΤ ΧΕΔΙΑΜΟΤ (ΓΠ)          ΔΗΜΟ ΦΑΝΙΨΝ 

      ΔΘΜΟΤ ΧΑΝΙΩΝ & ΣΩΝ ΠΕΡΙΑΣΙΚΩΝ ΔΘΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΗΕΛΟΤ, ΘΕΡΙΟΤ & ΟΤΔΑ" 

Α Ν Α Δ Ο Χ Θ   Τ Μ Π Ρ Α Ξ Θ :  
   ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΟΞΙΑΔΘ, ΡΟΙΚΟ .Μ.Α.Ε., ΛΙΟΝΘ ΜΙΧΑΛΘ &  ΠΑΤΛΑΚΘ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΘ 

 
 
 
 
 
 

ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΟΣΗΣΑ 
ΤΝΣΑΞΑΝΣΕ:  Δρ  ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ  ΠΑΤΛΑΚΗ  & ΜΙΦΑΛΗ ΛΙΟΝΗ 

 

Π Ι Ν Α Κ Α   Π.1.3 :  Θ Ε  Ε Ι   Τ Δ Ρ Ο  Η Μ Ε Ι Ψ Ν  

ΑΠΟΣΤΠΨΜΕΝΕ ΣΟ ΓΕΨΛΟΓΙΚΟ ΦΑΡΣΗ ΓΠ1 

 

 

 

 

 

ΤΔΡΟΘΜΕΙΟ ΘΕΘ 
ΜΕΣΡΘΕΙ 

ΒΑΘΟΤ ΣΑΘΜΘ 
ΤΠΟΓΕΙΟΤ ΝΕΡΟΤ(μ) 
Θμερ. Μετρ. 11-8-2012 

  
ΤΔΡΟΘΜΕΙΟ 

 
ΘΕΘ 

 
Γ Ε Ω Σ Ρ Θ  Ε Ι   

            
Π Θ Γ Ε   

 ΒΑΘΟ 
ΑΠΟΛΤΣΟ 

ΤΨΟΜΕΣΡΟ 

  1 =    Κ1 Κπιωληαλά 48,01 42,62  Ξ1 Θέξηζν 

  2 =    Κ5 Κπιωληαλά 64,98 42,70  Ξ2α Αλαβάιινληαο 

  3 =    Κ7 Κπιωληαλά 82,01 42,74  Ξ2β Αλαβάιινληαο 

  4 Αγπηά 0,43 42,40  Ξ3 ΞΙΑΡΑΛΝ- Αγπηάο 

  5 Ξεξηβόιηα 4,02 34,25  Ξ4 ΒΟΠΗΓΗΑ- Αγπηάο 

  6 Ξεξηβόιηα 45,10 106,23  Ξ5 ΘΝΙΚΞΑ- Αγπηάο 

Κ2 Κπιωληαλά    Ξ6 ΘΑΙΑΚΗΩΛΑ- Αγπηάο 

Κ3 Κπιωληαλά    Ξ7 ΘΑΙΑΚΗ - πνζαιάζζηα 

Κ6 Κπιωληαλά    Ξ8 ΞΙΑΡΑΛΗ - πνζαιάζζηα 

Κ8 Κπιωληαλά    Ξ9  ΓΝΟΓΝΘΔΠ 

Κ10 Κπιωληαλά    Ξ10  ΜΔΟΑΘΝΘΔΦΑΙΑ 

Κ10-ΡΝΔΒ Κπιωληαλά    Ξ11 ΜΔΟΑΘΝΘΔΦΑΙΑ 

Κ11 Κπιωληαλά      

Κ12 Κπιωληαλά    Ξ7/Ξ7 ΡΠΗΘΑΙΑΟΗΑ/ΘΑΙΑΚΗ 

Κ14 Κπιωληαλά    Ξ8-ΓΗΛΔΡΑΗ Ξ9 ΓΝΟΓΝΘΔΠ 

     Ξ9 ΓΗΛΔΡΑΗ-Ξ10 ΜΔΟΑΘΝΘΔΦΑΙΑΠ 

Π Θ Γ Α Δ Ι Α    Ξ10ΓΗΛΔΡΑΗ Ξ11 ΜΔΟΑΘΝΘΔΦΑΙΑ 

 7 Αγπηά 2,50 42,83    

 8 Αγπηά 2,12 47,90    

 9 Αγπηά 2,77 50,38    

10 Αγπηά 0,79 53,01    

11 Καξκαξάο 5,69 54,11    

12 Ξεξηβόιηα 6,89 115,02    

       

Γ Ε Ψ Σ Ρ Η  Ε Ι    Π Η Γ Ε   

ΤΔΡΟΘΜΕΙΟ 

 
ΘΕΘ 

ΜΕΣΡΘΕΙ 
ΣΑΘΜΘ 

ΤΠΟΓΕΙΟΤ ΝΕΡΟΤ(μ) 
Θμερ. Μετρ. 11-8-2012  

 
ΒΑΘΟ                     ΑΠΟΛ. ΤΨΟΜΕΣΡΟ 

  
 

ΤΔΡΟΘΜΕΙΟ 

 
 

ΘΕΘ 

  1 =    Κ1 Κπιωληαλά 48,01 42,62  Ξ1 Θέξηζν 

  2 =    Κ5 Κπιωληαλά 64,98 42,70  Ξ2α Αλαβάιινληαο 

  3 =    Κ7 Κπιωληαλά 82,01 42,74  Ξ2β Αλαβάιινληαο 

  4 Αγπηά 0,43 42,40  Ξ3 ΞΙΑΡΑΛΝ- Αγπηάο 

  5 Ξεξηβόιηα 4,02 34,25  Ξ4 ΒΟΠΗΓΗΑ- Αγπηάο 

  6 Ξεξηβόιηα 45,10 106,23  Ξ5 ΘΝΙΚΞΑ- Αγπηάο 

Κ2 Κπιωληαλά    Ξ6 ΘΑΙΑΚΗΩΛΑ- Αγπηάο 

Κ3 Κπιωληαλά    Ξ7 ΘΑΙΑΚΗ – πνζαιάζζηα εθθόξηηζε 

Κ6 Κπιωληαλά    Ξ8 ΞΙΑΡΑΛΗ –πνζαιάζζηα  εθθόξηηζε 

Κ8 Κπιωληαλά    Ξ9  ΓΝΟΓΝΘΔΠ 

Κ10 Κπιωληαλά    Ξ10  ΜΔΟΑΘΝΘΔΦΑΙΑ 

Κ10-ΡΝΔΒ Κπιωληαλά    Ξ11 ΜΔΟΑΘΝΘΔΦΑΙΑ 

Κ11 Κπιωληαλά      

Κ12 Κπιωληαλά      

Κ14 Κπιωληαλά      

       

Π Η Γ Α Δ Ι Α      

 7 Αγπηά 2,50 42,83    

 8 Αγπηά 2,12 47,90    

 9 Αγπηά 2,77 50,38    

10 Αγπηά 0,79 53,01    

11 Καξκαξάο 5,69 54,11    

12 Ξεξηβόιηα 6,89 115,02    

       

ΗΜΕΙΨΕΙ:  

 σα πλαίςια παποφήρ σηρ μεγαλόσεπηρ δτνασήρ πληπουϋπηςηρ, πέπαν σψν θέςεψν σψν 

ανσιπποςψπετσικύν τδποςημείψν σα οποία αποστπύθηκαν (γεψσπήςειρ, πηγάδια και πηγέρ) 

και ςσα οποία ελήυθηςαν μεσπήςειρ ςσάθμηρ, πποςσέθηκαν οι θέςειρ σψν τδπογεψσπήςεψν 

σψν Μτλψνιανύν (παλαιέρ, νέερ, ενεπγέρ, ανενεπγέρ), ςόμυψνα με σα ςσοιφεία σα οποία 

παπαςφέθηκαν απϋ σον ΟΑΔΤΚ (σϋςο ςσο Φάπση ΓΠ1, ϋςο και ςσον πίνακα Π 1.3).   

 Οι μεσπήςειρ ςσάθμηρ ππαγμασοποιήθηκαν ςε θέςειρ ανσιπποςψπετσικέρ & ευικσέρ (π.φ. μη 

ςυπαγιςμένερ γεψσπήςειρ). 

 Ο ςτμβολιςμϋρ σψν γεψσπήςεψν ψρ ΤΜ και η απίθμηςή σοτρ ΤΜ1, ΤΜ2 κλπ, παπαπέμπει ςση 

ςτμβολική ονομασολογία και απίθμηςη σψν γεψσπήςεψν σψν Μτλψνιανύν απϋ σον ΟΑΔΤΚ.  
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4.  ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ  ΓΕΨΛΟΓΙΚΗ  ΜΕΛΕΣΗ 

Ζ παξνχζα Γεσινγηθή κειέηε πεξηιακβάλεη: 

1. ΣΗΝ ΣΕΦΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ,  ζηελ νπνία παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ γεσινγηθψλ 

εξγαζηψλ θαη ε νπνία απνηειείηαη απφ ηα αθφινπζα θεθάιαηα: 

 ΔΗΑΓΧΓΖ 

   Ηζηνξηθφ αλάζεζεο, αληηθείκελν, ζθνπφο, κεζνδνινγία, νκάδα εθπφλεζεο ηεο κειέηεο. 

 Α’ ΜΔΡΟ:   ΣΟΗΥΔΗΑ ΑΝΑΛΤΖ 

Κεθάιαην Α1: Γεσκνξθνινγία 

Κεθάιαην Α2: Γεσινγία 

Κεθάιαην Α3: Τδξνινγία - Τδξνγεσινγία 

Κεθάιαην Α4: Γεσδπλακηθέο Γηεξγαζίεο θαη Γεσινγηθνί Κίλδπλνη  

Κεθάιαην Α5: εηζκηθφηεηα  

Κεθάιαην Α6: Σερληθνγεσινγηθή πκπεξηθνξά Γεσινγηθψλ ρεκαηηζκψλ  

Κεθάιαην Α7: Γεσινγηθνί Πφξνη  

Κεθάιαην Α8: Γεσπεξηβάιινλ  

 Β’ ΜΔΡΟ:   ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ  

Κεθάιαην Β1: Γεσινγηθή Καηαιιειφηεηα γηα νηθηζηηθή θαη άιιεο ζπλαθείο ρξήζεηο 

Κεθάιαην Β2: Γεσινγηθή Καηαιιειφηεηα γηα εηδηθέο ρξήζεηο  

Κεθάιαην Β3: Γπλακηθφ Γεσινγηθψλ Πφξσλ  

Κεθάιαην Β4: Πξνζηαζία Γεσπεξηβάιινληνο  

 Γ’ ΜΔΡΟ:   ΠΡΟΣΑΔΗ  

 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΜΔ ΦΧΣΟΓΡΑΦΗΔ 

Πεξηιακβάλεη αληηπξνζσπεπηηθέο θσηνγξαθίεο ησλ ζέζεσλ γεσινγηθνχ ελδηαθέξνληνο  

ηεο πεξηνρήο κειέηεο κε επεμεξγαζία θαη απφδνζε επ‟ απηψλ ησλ πξνζδηνξηζζέλησλ 

γεσζηνηρείσλ.  

2.  ΣΟΤ ΔΤΟ ΘΕΜΑΣΙΚΟΤ ΦΑΡΣΕ ΓΠ1 & ΓΠ2, ζε θιίκαθα 1:25.000, ζηνπο νπνίνπο 

απνηππψλνληαη φια ηα απαξαίηεηα γεσζηνηρεία ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο 

παξνχζαο κειέηεο θαη ην αληηθείκελν ησλ νπνίσλ παξνπζηάδεηαη ζπλνπηηθά ζηε ζπλέρεηα. 
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   ΓΠ1: ΓΕΨΛΟΓΙΚΟ ΦΑΡΣΗ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ 

    Ο Υάξηεο ΓΠ1, απνδίδεη ηε γεσινγηθή & ηεθηνληθή δνκή ηεο πεξηνρήο κειέηεο, κε 

πξνζδηνξηζκφ θαη απνηχπσζε ησλ γεσινγηθψλ ζρεκαηηζκψλ θαη ησλ γεσινγηθψλ ηνπο 

επαθψλ, ησλ ξεγκάησλ, ησλ ηεθηνληθψλ αζπλερεηψλ θ.ά., ελψ παξάιιεια παξέρεη φια ηα 

απαξαίηεηα ζηνηρεία γεσπιεξνθφξεζεο, ηηο ζέζεηο ησλ εξεπλψλ, ησλ γεσζεκείσλ θαη 

πδξνζεκείσλ, ησλ θσηνγξαθηψλ θ.ά.  

    Δπηζεκαίλεηαη φηη ε πεξηνρή κειέηεο ραξαθηεξίδεηαη απφ κία ελδηαθέξνπζα αιιά θαη 

ηδηαίηεξα πνιχπινθε γεσινγηθή δνκή, γεγνλφο ην νπνίν απνδίδεηαη εκθαλψο θαη ζηνπο 

Γεσινγηθνχο Υάξηεο ηνπ ΗΓΜΔ, νη νπνίνη παξνπζηάδνπλ αδπλακία γεσινγηθήο ηνπο 

ελνπνίεζεο ιφγσ γεσινγηθήο αζπκβαηφηεηαο κεηαμχ ηνπο (Φχια, Υαληά, Αιηθηαλφο, Βξχζεο). 

    Γηα ην ιφγν απηφ, σο γεσινγηθφ ππφβαζξν ηνπ Υάξηε ΓΠ1, ρξεζηκνπνηήζεθε ν 

Γεσινγηθφο Υάξηεο Αηθ. Παπιάθε 2006 (απφζπαζκα απηνχ αλαθεξφκελν ζηελ πεξηνρή),                    

ν νπνίνο αθελφο κελ είλαη ζπκβαηφο κε ηηο λέεο επηζηεκνληθέο απφςεηο ηεο γεσινγηθήο 

δνκήο ηεο πεξηνρήο, αθεηέξνπ δε, παξέρεη ηελ απαηηνχκελε επηζηεκνληθή πηζηφηεηα ηελ 

νπνία ηνπ πξνζδίδεη ην γεγνλφο φηη ζπληζηά ην απνηέιεζκα κίαο πνιχρξνλεο 

επηζηεκνληθήο έξεπλαο, ζηα πιαίζηα εθπφλεζεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο κε αθαδεκατθή 

επίβιεςε θαη εμέηαζε επηακεινχο Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο ηνπ ΑΠΘ.  

    Σν ελ ιφγσ γεσινγηθφ ππφβαζξν ζπκπιεξψζεθε ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο 

πεδίνπ θαη ηεο αλάιπζεο ησλ επί κέξνπο γεσζπλζεθψλ, θαζψο θαη κε νξηζκέλα απαξαίηεηα 

ζηνηρεία πθηζηάκελσλ γεσινγηθψλ ραξηνγξαθήζεσλ νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζην ππφκλεκα 

 

   ΓΠ2: ΦΑΡΣΗ ΚΑΣΑΡΦΗΝ ΓΕΨΛΟΓΙΚΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΟΣΗΣΑ 

     Ο Υάξηεο ΓΠ 2, απνδίδεη ηελ δηαθξηηνπνίεζε ηεο πεξηνρήο έξεπλαο ζε δψλεο, νη νπνίεο 

θαζνξίζζεθαλ κε θξηηήξηα γεσινγηθά, γεσκνξθνινγηθά θαη ηερληθνγεσινγηθά θαη νη νπνίεο 

νξηνζεηήζεθαλ κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο γεσινγηθήο δηεξεχλεζεο.  

    Πεξηιακβάλεη ηηο δψλεο ζρεηηθήο γεσινγηθήο θαηαιιειφηεηαο, ηηο δψλεο πξνζηαζίαο, 

βειηίσζεο, αλάδεημεο θαη δηαηήξεζεο ηνπ γεσπεξηβάιινληνο, ηνπ δπλακηθνχ 

εθκεηαιιεχζηκσλ γεσινγηθψλ πφξσλ, ηνπ είδνπο θαη ησλ εηδηθψλ ρξήζεσλ ησλ αλεθηψλ 

ππφ πξνυπνζέζεηο θαη πεξηνξηζκνχο θιπ.  
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5.  ΟΜΑΔΑ ΓΕΨΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ  

Ζ παξνχζα Πξνθαηαξθηηθή Μειέηε Γεσινγηθήο Καηαιιειφηεηαο εθπνλήζεθε κε επηζηεκνληθψο 

ππεχζπλνπο ηνπο Γεσιφγνπο Μειεηεηέο- Μέιε ηεο Αλαδφρνπ χκπξαμεο: 

 Αικασεπίνη Πατλάκη,  Γεσιφγν & Γηδάθηνξα ηκ .Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ  ΑΠΘ θαη   

 Μιφάλη Λιονή,  Γεσιφγν & Πεξηβαιινληνιφγν.  

ηελ νκάδα ησλ γεσινγηθψλ εξγαζηψλ ζπκκεηείραλ επίζεο νη Γεσιφγνη: 

 Αικασεπίνη Λιονή,  Γεσιφγνο 

 Ετςσαθία Δπακοποόλοτ, Γεσιφγνο 

Σελ νκάδα πιαηζίσζαλ ζε αξκνδηφηεηεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπο νη επηζηήκνλεο: 

 Φπήςσορ Ριζιύσηρ, Msc Αγξνλ. Σνπνγξάθνο Μεραληθφο θαη εηδηθά ζε φηη αθνξά ηελ 

επεμεξγαζία ζηνηρείσλ δνξπθνξηθψλ εηθφλσλ & νξζνθσηνραξηψλ, ηε ζχληαμε ςεθηαθνχ 

ππνβάζξνπ - ζρεδίαζε ράξηνπ ΓΠ1 θαη ηελ επεμεξγαζία ησλ πδξνινγηθψλ ζηνηρείσλ.  

 Φαπάλαμπορ Λιονήρ, Αγξνλφκνο Σνπνγξάθνο Μεραληθφο θαη εηδηθά ζε φηη αθνξά ηελ 

επεμεξγαζία ησλ πδξνινγηθψλ ζηνηρείσλ - θαηάζηαζε ξεκάησλ θαη ηε ζχληαμε ςεθηαθψλ 

δεδνκέλσλ ηνπ ράξηε ΓΠ2. 

Δπίζεο, ζα ζέιακε λα επηζεκάλνπκε ηδηαίηεξα ηελ αληδηνηειή & πνιχηηκε ζπκβνιή ησλ: 

 Παόλοτ Πατλάκη, Δπ. Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ, γηα ηελ επγελή δηάζεζε ελφο πινχζηνπ 

επηζηεκνληθνχ αξρείνπ δνξπθνξηθψλ εηθφλσλ, εγρξψκσλ αεξνθσηνγξαθηψλ, ζεξκνγξα-

θεκάησλ, γεσζεκαηηθψλ ραξηψλ θαη βηβιηνγξαθηθψλ δεδνκέλσλ, θαζψο θαη γηα ηηο πνιχηηκεο 

γλψζεηο θαη απφςεηο, ζηα πιαίζηα ηεο δηεξεχλεζεο ησλ γεσζπλζεθψλ ηεο πεξηνρήο θαη ηεο 

δπλαηφηεηαο αεηθφξνπ αλάπηπμήο ηεο, κε ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ελδεδεηγκέλσλ δξάζεσλ & 

έξγσλ, απνθαηάζηαζεο - πξνζηαζίαο - αλάδεημεο & νξζνινγηθήο αμηνπνίεζεο ηνπ γεσπεξηβάιινληνο.  

 Αδαμάνσιοτ Κίλια, Καζεγεηή Σεθηνληθήο ηνπ ΑΠΘ, γηα ηηο ζεκαληηθέο επηζηεκνληθέο 

απφςεηο ζηα πιαίζηα ηεο δηεξεχλεζεο ηεο ξεμηγελνχο ηεθηνληθήο ηεο πεξηνρήο κειέηεο. 

 Πατλίναρ Γοτμενάκη, θνηηήηξηαο ηκ. Αξρηηεθηφλσλ Μεραληθψλ Πνιπηερληθήο ρνιήο ΑΠΘ, 

(εθπαηδεπηηθή ζπκκεηνρή), γηα ηε ζπκβνιή ηεο ζε δχν θαηλνηφκα αληηθείκελα: 

 ηε δηεξεχλεζε ηεο ζρέζεο αιιεινεπίδξαζεο κεηαμχ ηνπ γεσπεξηβάιινληνο παξάθηηαο δψλεο 

Υαλίσλ θαη ηνπ δηαρξνληθά εμειηζζφκελνπ αζηηθνχ - πνιενδνκηθνχ ηζηνχ, κε έκθαζε ζηα θαηλφκελα 

δηάβξσζεο αθηψλ. Παξάθηηα πεξηνρή: Ν. Υψξα - Δλεη. Ληκέλαο - Κνπκ Καπί - Υνλνινπινχ - Υαιέπα.  

 ηε δηεξεχλεζε θαη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ζέζεσλ ηθαλψλ λα απνηειέζνπλ "γεψηνπνπο ζε αζηηθφ 

πεξηβάιινλ", σο πφινη έιμεο ηνπξηζηηθήο & εθπαηδεπηηθήο επηζθεςηκφηεηαο.   
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Α΄  ΜΕΡΟ 

 

ΑΝΑΛΤΗ   ΣΟΙΦΕΙΩΝ 
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Α . 1   Γ Ε Ω Μ Ο Ρ Υ Ο Λ Ο Γ Ι Α  

Α.1.1      ΓΕΨΓΡΑΥΙΚΗ ΘΕΗ - ΓΕΨΜΟΡΥΟΛΟΓΙΚΟ   ΑΝΑΓΛΤΥΟ  

Α.1.1.1  ΓΕΨΓΡΑΥΙΚΗ ΘΕΗ, ΥΤΙΟΓΝΨΜΙΚΑ & ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΑ ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ. 

H πεξηνρή κειέηεο, εθηείλεηαη ζην βφξεην - θεληξηθφ ηκήκα ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο 

Υαλίσλ Κξήηεο (Ννκφο Υαληψλ) θαη πεξηιακβάλεη ην ηκήκα ηνπ λένπ Καιιηθξαηηθνχ Γήκνπ 

Υαλίσλ κε ηηο Γεκνηηθέο Δλφηεηεο Υαλίσλ, Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ, Θεξίζνπ θαη νχδαο, 

ζπλνιηθήο έθηαζεο 125,34km2. Ζ αθξηβήο γεσγξαθηθή ηεο ζέζε θαη ε νξηνζέηεζή ηεο 

πξνζδηνξίδεηαη ζην ζρήκα θαη ζην ράξηε ηεο ΓΤ ηεο εηθφλαο Δ.1.1.1.  Δηδηθφηεξα: 

 πξνο βνξά βξέρεηαη απφ ηε ζάιαζζα ηνπ θφιπνπ ησλ Υαλίσλ θαη ηνπ θφιπνπ νχδαο,  

 πξνο αλαηνιάο ζπλνξεχεη κε ηε Γ.Δ. Αθξσηεξίνπ Γήκνπ Υαλίσλ (βνξεηναλαηνιηθά) θαη κε 

ηε Γ.Δ. Κεξακηψλ Γήκνπ Υαλίσλ (αλαηνιηθά),  

 πξνο δπζκάο ζπλνξεχεη κε ηε Γεκνηηθή Δλφηεηα Νέαο Κπδσλίαο ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ 

(βνξεηνδπηηθά) θαη κε ην Γήκν Πιαηαληά (δπηηθά),  

 πξνο λφην ζπλνξεχεη κε ην Γήκν θαθίσλ. 

Ζ πεξηνρή κειέηεο πεξηιακβάλεη έλα κεγάιν θαη αληηπξνζσπεπηηθφ ηκήκα ηνπ Καιιηθξαηηθνχ 

Γήκνπ Υαλίσλ, ην νπνίν εθηείλεηαη απφ ηελ παξάθηηα δψλε Υαλίσλ & νχδαο πξνο βνξξά, έσο 

ηελ νξεηλή δψλε ησλ κεγαιφπξεπσλ Λεπθψλ Οξέσλ πξνο λφην. Δηδηθφηεξα, φπσο απνδίδεηαη 

ζηνπο ράξηεο ησλ Δηθφλσλ Δ.1.1.1, Δ.1.1.2, θαζψο θαη ζηηο θσηνγξαθίεο ηεο Δηθφλαο Δ.1.1.2.Γ, 

ε πεξηνρή κειέηεο δηακνξθψλεηαη απφ ηε βφξεηα παξάθηηα δψλε θφιπσλ Υαλίσλ & νχδαο, 

πςνκέηξσλ 0κ,, ζηε ζπλέρεηα κεηαβαίλεη πξννδεπηηθά λφηηα πξνο ηνλ θάκπν Υαλίσλ – νχδαο  

θαη ηελ ελδνρψξα φπνπ πεξηιακβάλεη ην βφξεην ηκήκα ηεο εκηνξεηλήο δψλεο Μαιάμαο 

πςνκ.+610κ. θαη ηελ πεξηνρή ηνπ θαξαγγηνχ ηνπ Θεξίζνπ θαη ζπλερίδεη λφηηα, εθηεηλφκελε ζηελ 

νξεηλή δψλε ησλ Λεπθψλ Οξέσλ, φπνπ πεξηιακβάλεη ηκήκα απφ ηηο Αιηάθεο, ην Καιφξνο, ηηο 

θνξπθέο Φαξί & Μαχξε,  ελψ απνιήγεη ζην λφηην άθξν ηεο ζηελ επηβιεηηθή θνξπθή Μειηληανχ 

πςνκέηξνπ +2.133 κέηξσλ, ε νπνία απνηειεί θαη ην πςειφηεξν ζεκείν ηεο πεξηνρήο κειέηεο.  

Οη πινχζηεο γεσινγηθέο ηδηαηηεξφηεηεο & γεσκνξθνινγηθέο αληηζέζεηο ησλ ηνπίσλ, ε ζπάληα 

ζε πινχην δπλακηθή ησλ νηθνζπζηεκάησλ ηνπο, ην πνιχηηκν θπζηθφ πεξηβάιινλ, ε αμηφινγε 

πνιηηηζκηθή θιεξνλνκηά, νη επκελείο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο θαη ε ζεκαληηθή γεσπνιηηηθή 

ζέζε ηεο πεξηνρήο ζην κέζνλ ηεο Αλαηνι. Μεζνγείνπ (σο επξηζθφκελεο ζην δπηηθφ ηκήκα ηεο 

Κξήηεο), ζπλζέηνπλ θαηά ηξφπν κνλαδηθφ ηα πνιχηηκα ζπγθξηηηθά ηεο πιενλεθηήκαηα θαη 

ζέηνπλ ηε ζθξαγίδα ηεο, σο έλαο ηφπνο ραξηζκαηηθφο, δηεζλνχο εκβέιεηαο & πςειψλ 

δπλαηνηήησλ, ν νπνίνο ζπγθεληξψλεη έλα ηεξάζηην ελδηαθέξνλ, ησλ εκεδαπψλ & αιινδαπψλ 

επηζθεπηψλ, ησλ θπζηνιαηξψλ, αιιά θαη ησλ εηδηθψλ επηζηεκφλσλ.  
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Έλαο ηφπνο, ν νπνίνο κεηά απφ ηελ ππνδνχισζε αηψλσλ θαη ηηο ακέηξεηεο εξσηθέο 

επαλαζηάζεηο, ειεπζεξψζεθε κφιηο ηνλ 20
ν
 αηψλα απφ ηνλ Δζλάξρε Διεπζέξην Βεληδέιν, κε 

ζχκβνιν ηεο πνξείαο γηα ηελ ειεπζεξία ηελ ηζηνξηθή επαλάζηαζε ηνπ Θεξίζνπ, ην 1905. 

Ζ αλάπηπμε μεθίλεζε ζηαδηαθά ζηνλ 20ν αηψλα θαη ν Διεπζέξηνο Βεληδέινο πξσηνζηάηεζε 

ζηα πξψηα ηεο βήκαηα, πξνσζψληαο ηελ πινπνίεζε ζεκαληηθψλ & πνιπδηάζηαηεο εκβέιεηαο 

αλαπηπμηαθψλ έξγσλ, φπσο, ηεο ηερλεηήο ιίκλεο ηεο Αγπηάο ε νπνία εμειίρζεθε ζε έλα 

ζεκαληηθφ πγξνβηφηνπν, ηνπ 1νπ Τδξνειεθηξηθνχ ηαζκνχ Υαλίσλ ζηε ζέζε Αγπηάο, θαζψο θαη 

Αζιεηηθψλ & Πνιηηηζηηθψλ έξγσλ, θιπ.  

Ζ αλάπηπμε εμειίρζεθε κε ξαγδαίνπο ξπζκνχο ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, δηαλχνληαο πιένλ 

θάζεηο εχζξαπζηεο ηζνξξνπίαο πνπ αλαδεηθλχνπλ ην φξακα θαη ηελ αλαγθαηφηεηα γηα κία 

αεηθφξν αλάπηπμε θαη έλα νξζνινγηθφ ρσξνηαμηθφ & πνιενδνκηθφ ζρεδηαζκφ ζε αξκνλία κε 

ην πνιπδηάζηαηεο έλλνηαο πεξηβάιινλ (γεσπεξηβάιινλ, θπζηθφ πεξηβάιινλ, πνιηηηζκηθφ).  

ήκεξα, ε νηθηζηηθή θαη ηνπξηζηηθή αλάπηπμε ζπγθεληξψλεηαη εκθαηηθά ζην βφξεην ηκήκα 

ηεο πεξηνρήο κειέηεο ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ, ζε απφιπηε ζπλέρεηα κε ηελ αληίζηνηρε ηεο Γ.Δ. 

Νέαο Κπδσλίαο, κε απνηέιεζκα ηε δηακφξθσζε κίαο εθηεηακέλεο θαη ππθλά δνκεκέλεο δψλεο 

παξάιιεια ζηελ παξάθηηα δψλε ηνπ θφιπνπ Υαλίσλ (θση. 25).  

Δπίζεο ζην βφξεην ηκήκα πεξηιακβάλνληαη ζεκαληηθά έξγα ππνδνκήο ή ηκήκαηα απηψλ, ηα 

νπνία έρνπλ κειεηεζεί θαη θαηαζθεπαζηεί φπσο: 

 Ο Βφξεηνο Οδηθφο Άμνλαο (ΒΟΑΚ) πνπ ζπλδέεη ηα Υαληά κε ηελ ππφινηπε Κξήηε,  

 Σν έξγν ζπιινγήο & κεηαθνξάο ιπκάησλ Υαλίσλ (ε εγθαηάζηαζε επεμεξγαζίαο είλαη ζηνλ 

Κνπκπειή Γ.Δ.Αθξσηεξίνπ),  

 Σν Έξγν Αμηνπνίεζεο Τδαηηθνχ Γπλακηθνχ Γπηηθήο Κξήηεο γηα άξδεπζε 200.000 ζηξεκκάησλ 

θαη χδξεπζε πφιεσλ & νηθηζκψλ, ηνπ νπνίνπ ε Μειέηε ε νπνία εθπνλήζεθε απφ Γξ Π. 

Παπιάθε θ.ά. 1972 -1983, βαζίζηεθε ζηα απνηειέζκαηα ζεηξάο πξσηνπνξηαθψλ εξεπλψλ.  

Απνηέιεζε ην πξψην έξγν πνπ ρξεκαηνδνηήζεθε απφ ηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα 

Δπελδχζεσλ, ζην πιαίζην ηνπ Β‟ ρξεκαηνδνηηθνχ πξσηνθφιινπ ΔΟΚ-Διιάδαο θαη γηα ηελ 

πινπνίεζή ηνπ δεκηνπξγήζεθε ν Οξγαληζκφο Αλάπηπμεο Γπηηθήο Κξήηεο (ΟΑΓΤΚ), ν νπνίνο 

πξνψζεζε επηηπρψο θαη θαηαζθεχαζε ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ, ελψ παξάιιεια ζπλέβαιε θαη 

ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηελ πινπνίεζε κεγάισλ αλαπηπμηαθψλ έξγσλ ηεο πεξηνρήο.   

 Ο πνιηηηθήο θαη ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο ιηκέλαο ηεο νχδαο, πνπ έρεη θαηαζθεπαζηεί ζηνλ 

νκψλπκν θπζηθφ φξκν θαη πεξηιακβάλεη ηνλ πνιηηηθφ ιηκέλα, ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ 2νπ 

Ναχζηαζκνπ ηνπ Διιεληθνχ Πνιεκηθνχ Ναπηηθνχ θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο επθνιίαο ηνπ ΝΑΣΟ.   
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ΕΙΚΟΝΑ  Ε.1.1.1:  ΓΕΨΓΡΑΥΙΚΗ ΘΕΗ ΣΗ ΠΕΡΙΟΦΗ ΜΕΛΕΣΗ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θ ΠΕΡΙΟΧΘ ΜΕΛΕΣΘ Θ ΟΠΟΙΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΣΙ ΔΘΜΟΣΙΚΕ ΕΝΟΣΘΣΕ  

ΧΑΝΙΩΝ, ΕΛΕΤΘΕΡΙΟΤ ΒΕΝΙΗΕΛΟΤ, ΘΕΡΙΟΤ & ΟΤΔΑ ΣΟΤ ΚΑΛΛΙΚΡΑΣΙΚΟΤ ΔΘΜΟΤ ΧΑΝΙΩΝ 
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Α.1.1.2  ΓΕΨΜΟΡΥΟΛΟΓΙΚΟ  ΑΝΑΓΛΤΥΟ.  ΜΟΡΥΟΛΟΓΙΚΕ ΖΨΝΕ 

Ζ πεξηνρή έξεπλαο δηακνξθψλεηαη κε έληνλεο αληηζέζεηο ηνπ κνξθναλάγιπθνπ, ζε έλα κεγάιν 

πςνκεηξηθφ εχξνο, απφ ην πςφκεηξν ησλ 0 κ  ζην επίπεδν ηεο ζαιάζζηαο παξάθηηαο δψλεο ε 

νπνία εθηείλεηαη ζην βφξεην ηκήκα ηεο, έσο ην κέγηζην πςφκεηξν ησλ +2.133 κ ηεο θνξπθήο 

Μειηληανχ ησλ Λεπθψλ Οξέσλ ε νπνία νξζψλεηαη ζην λφηην ηκήκα ηεο.  

Ζ ζεκεξηλή γεσκνξθνινγηθή ηεο δνκή, έρεη πξνθχςεη απφ ηελ έληνλε δξάζε ησλ πνηθίισλ 

γεσηεθηνληθψλ δηεξγαζηψλ νη νπνίεο ιεηηνχξγεζαλ ζηνλ επξχηεξν ρψξν ηεο θαη ηδηαίηεξα ησλ 

λενηεθηνληθψλ θαη ησλ αλπςσηηθψλ θηλήζεσλ.  

Οη καθξνκνξθνινγηθνί ραξαθηήξεο ηεο πεξηνρήο έρνπλ δεκηνπξγεζεί απφ ηελ έθδειε δξάζε 

ηεο ξεμηγελνχο ηεθηνληθήο, ελψ ε ιεπηνκεξέζηεξε κνξθνινγηθή ηεο πθή έρεη δεκηνπξγεζεί 

απφ ηηο αέλαεο δηεξγαζίεο ηεο δηάβξσζεο θαη απνζάζξσζεο ησλ γεσινγηθψλ ηεο 

ζρεκαηηζκψλ, νη νπνίεο εμειίζζνληαη αδηάθνπα θαη αλάινγα ηεο ιηζνινγίαο ηνπο πιάζεηαη ε 

ηειηθή εηθφλα ηνπ κνξθναλάγιπθνπ. 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο κνξθνηεθηνληθήο πνηνηηθήο & πνζνηηθήο αλάιπζεο ηεο 

επξχηεξεο πεξηνρήο κειέηεο ζηα πιαίζηα ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο Αηθ. Παπιάθε 2006, ε 

γεσινγηθή & γεσκνξθνινγηθή δνκή ηεο πεξηνρήο έξεπλαο, παξνπζηάδεη ηεξάζηην επηζηεκνληθφ 

ελδηαθέξνλ ζε παγθφζκηα θιίκαθα θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ ελεξγή εμέιημε ε νπνία ζπλδέεηαη κε 

ηηο έληνλεο γεσδπλακηθέο δηεξγαζίεο ηεο ζχγθιηζεο ησλ πιαθψλ πνπ δηακνξθψλεηαη ζηελ 

εμσηεξηθή ζαιάζζηα πεξηνρή ηεο Κξήηεο. Ζ πίεζε ηελ νπνία εμαζθεί ε ππνβπζηδφκελε 

Αθξηθαληθή πιάθα θάησ απφ ηελ Κξήηε, ζπλέβαιε ζηελ ηζρπξή θαη ξπζκηθή ηεθηνληθή 

αλχςσζε ηεο πεξηνρήο κε ηε βνήζεηα ηεο δξάζεο ησλ ξεγκάησλ θαη ζηε δεκηνπξγία ηνπ 

νξνγελνχο ησλ Λεπθψλ Οξέσλ κε ηε κνξθή ελφο κέγα ηεθηνληθνχ παξάζπξνπ. Παξάιιεια,  ε 

αδηάθνπε θηλεκαηηθή εμέιημε ηεο κεγάιεο κεηαπησηηθήο ξεμηγελνχο δψλεο Αγπηάο - νχδαο, 

ζπλέβαιε ζηελ πξννδεπηηθή δεκηνπξγία ηεο αληίζηνηρεο ζπληεθηνληθήο ηεο ιεθάλεο θαη ζηε 

δηακφξθσζε ηνπ θάκπνπ Αγπηάο θαη ηνπ φξκνπ ηεο νχδαο, ηνπ νπνίνπ ε γεσκεηξία ηεο 

θπζηθήο ηνπ αλάπηπμεο ηνλ θαζηζηά σο ηνλ ζεκαληηθφηεξν ηεο Μεζνγείνπ.    

Όιε ε πεξηνρή παξνπζηάδεη έλα αμηνζεκείσην πινχην κνξθνδνκψλ θαη ηνπίσλ θαη αλάινγα 

ηεο πςνκεηξηθήο ηεο δηακφξθσζεο κπνξεί λα δηαθξηζεί ζε ηξεηο επί κέξνπο κνξθνινγηθέο 

δψλεο, νη νπνίεο παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά θαη νη νπνίεο πεξηγξάθνληαη ζηε 

ζπλέρεηα (Υάξηεο Μνξθνινγηθνχ Αλαγιχθνπ - Δηθφλα 1.1.2 θαη Γεσινγηθφο Υάξηεο Πξνζαξκνγήο & 

Πιεξνθφξεζεο ΓΠ1).  
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 ΕΙΚΟΝΑ  Ε.1.1.2 Α:  ΦΑΡΣΗ ΜΟΡΥΟΛΟΓΙΚΟΤ ΑΝΑΓΛΤΥΟΤ ΣΗ ΕΤΡΤΣΕΡΗ ΠΕΡΙΟΦΗ ΜΕΛΕΣΗ  

 (ΑΠΟΠΑΜΑ ΑΠΟ ΣΟ ΦΑΡΣΗ ΜΟΡΥΟΛΟΓΙΚΟΤ ΑΝΑΓΛΤΥΟΤ ΑΙΚ. ΠΑΤΛΑΚΗ 2006)  
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       ΕΙΚΟΝΑ  Ε.1.1.2 Β:  ΦΑΡΣΗ ΜΟΡΥΟΛΟΓΙΚΟΤ ΑΝΑΓΛΤΥΟΤ ΣΗ ΠΕΡΙΟΦΗ ΜΕΛΕΣΗ  
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ΥΑΜΖΛΖ ΜΟΡΦΟΛΟΓΗΚΖ ΕΧΝΖ  

πςνκέηξσλ 0  έσο  +200 κέηξα 

Γηακνξθψλεηαη ζην βφξεην ηκήκα, φπνπ δεκηνπξγνχληαη ηνπία ηδηαίηεξνπ θπζηθνχ θάινπο θαη 

κνλαδηθψλ αληηζέζεσλ (Δηθφλεο Δ.1.1.2 Β, Γ), ηα νπνία δνκνχληαη σο επί ην πιείζηνλ απφ 

καξγατθνχο λενγελείο θαη ηεηαξηνγελείο ζρεκαηηζκνχο. Σα αληηπξνζσπεπηηθφηεξα είλαη: 

 Ζ παξάθηηα δψλε ηνπ γξαθηθφηαηνπ θφιπνπ Υαλίσλ, ζην κέζνλ ηεο νπνίαο δεζπφδεη ν 

Δλεηηθφο Ληκέλαο κε ην Φάξν, ν νπνίνο απνηειεί ηελ αλεθηίκεηε πνιηηηζκηθή θιεξνλνκηά, 

αιιά θαη κία πνιχηηκε "εηθφλα - ζχκβνιν" ησλ Υαλίσλ θαη ησλ Υαλησηψλ πνπ εμνκνηψλεηαη 

ζε πξνζθηιή θαη επάξεζην πφιν έιμεο ησλ εληνπίσλ θαη ησλ ηνπξηζηψλ (Δηθφλα Δ.1.1.2Γ). 

  Ζ παξάθηηα δψλε ηνπ φξκνπ ηεο νχδαο, δεκηνχξγεκα αλεπαλάιεπηεο θπζηθήο νκνξθηάο. 

Γηακνξθψλεηαη παξάιιεια ζηε κεγάιε κεηαπησηηθή δψλε ηεο νχδαο, σο θιεηζηή (απφ 3 

πιεπξέο) επηκήθεο ηεθηνληθή ιεθάλε κεγάινπ κήθνπο & βάζνπο (Υάξηεο ΓΠ1), Δηθ. Δ.1.1.2Γ, 

θση. Φ18). Ζ γεσκεηξηθή αλάπηπμε ηνπ φξκνπ ηνλ θαζηζηά σο ηνλ πιενλεθηηθφηεξν θπζηθφ 

ιηκέλα ηεο Μεζνγείνπ, ν νπνίνο ζήκεξα θηινμελεί πνηθίιεο ιηκεληθέο εγθαηαζηάζεηο θαη 

δξαζηεξηφηεηεο.  

 Ζ κνξθνηεθηνληθή αλχςσζε ηνπ αλαηνιηθνχ ηκήκαηνο ησλ Υαλίσλ (Παπιάθε Αηθ, 2006), ε 

νπνία ζπλέβαιε ζηε δηακφξθσζε ηεο πεξηνρήο Πξνθήηε Ζιία - Μλεκείνπ Βεληδέισλ - 

Αγίνπ Μαηζαίνπ, πνπ θεκίδεηαη γηα ηελ παλνξακηθή ηεο ζέα (θση. 24, 25). 

 Ο θάκπνο Αγπηάο - νχδαο, ν νπνίνο απνηειεί κία ηεθηνληθή ηάθξν, ε νπνία δηακνξθψζεθε 

απφ ηε δξάζε κεηαπησηηθψλ ξεγκάησλ (Αξαλίηεο & Εεξβνγηάλλεο 1972,1977, Παπιάθεο 

1974 -1979, 1989, Μνπληξάθεο θ.ά, 2004, Παπιάθε θ.ά. 1990, 2006). ην δπηηθφ ηνπ ηκήκα 

αλαβιχδνπλ νη πεγέο Αγπηάο κε ην εμαηξεηηθήο πνηφηεηαο λεξφ ησλ ππφγεησλ πδξνθνξέσλ 

ησλ Λεπθψλ Οξέσλ, νη νπνίεο είλαη νη κεγαιχηεξεο απφ πιεπξάο φγθνπ εθθνξηηδφκελνπ 

γιπθνχ λεξνχ ηεο Κξήηεο θαη απνηεινχλ ηελ πεγή πδξνιεςίαο ηεο πφιεο ησλ Υαλίσλ θαη 

ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο. Βφξεηα ησλ πεγψλ έρεη θαηαζθεπαζηεί ε ηερλεηή ιίκλε, ε νπνία 

απνηειεί έλα ζεκαληηθφ πγξνβηφηνπν πνπ θηινμελεί κία κεγάιε πνηθηιία παλίδαο (θση. 11). 

  

 ΛΟΦΧΓΖ & ΖΜΗΟΡΔΗΝΖ ΜΟΡΦΟΛΟΓΗΚΖ ΕΧΝΖ  

πςνκέηξσλ  +200  έσο  +600 κέηξα 

Γηακνξθψλεηαη ζην θεληξηθφ - βφξεην ηκήκα ηεο πεξηνρήο κειέηεο θαη απνηειεί ηε δψλε 

κεηάβαζεο πξνο ηελ νξεηλή δψλε ηεο ελδνρψξαο. Γνκείηαη θαηά έλα κέξνο ηεο ζην βφξεην 

ηκήκα ηεο απφ λενγελείο θαη θπξίσο καξγατθνχο ζρεκαηηζκνχο, ελψ κεηαβαίλνληαο 

πξννδεπηηθά πξνο λφην, αλαπηχζζνληαη νη πξννξνγελεηηθνί, θπξίσο αλζξαθηθνί ζρεκαηηζκνί 

ηεο ελφηεηαο Σξππαιίνπ νη νπνίνη παξνπζηάδνπλ έληνλε θαξζηηθνπνίεζε θαη ηξαρχ αλάγιπθν.  
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Οη έληνλεο ηεθηνληθέο επηδξάζεηο ζπλέβαιαλ ζηε δεκηνπξγία αμηφινγσλ γσηνπίσλ πνπ 

πξνζειθχνπλ κεγάιν ηνπξηζηηθφ & θπζηνιαηξηθφ ελδηαθέξνλ, ηα αληηπξνζσπεπηηθφηεξα ησλ 

νπνίσλ απνηεινχλ (Υάξηεο ΓΠ1) : 

 Ζ εκηνξεηλή δνκή ηεο Μαιάμαο, ε νπνία ζρεκαηίζηεθε απφ ηελ έληνλε δξάζε ηεο κεγάιεο 

κεηαπησηηθήο ξεμηγελνχο δψλεο ηεο νχδαο ζην βφξεην ηκήκα ηεο (θση.18) θαη ε νπνία 

απνηειεί κία γεσηεθηνληθή κηθξνγξαθία ησλ Λεπθψλ Οξέσλ (Παπιάθε 2006).  

 Σν εληππσζηαθφ Φαξάγγη ηνπ Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ – Θεξίζνπ (θση. 7, 8, 9), δεκηνχξγεκα 

ηεο ηζρπξήο ηεθηνληθήο αλχςσζεο θαη ηεο έληνλεο θαηά βάζνο δηάβξσζεο. Σν θαξάγγη 

αληηπξνζσπεχεηαη απφ ηηο θαηαθφξπθεο βξαρψδεηο πιεπξέο ηνπ, ζηηο νπνίεο  

απνηππψλεηαη κέξνο ηεο γεσινγηθήο ηζηνξίαο ηεο πεξηνρήο θαη ηα γθξηδφρξσκα αλζξαθηθά 

πεηξψκαηα κε ην ηξαρχ αλάγιπθν, ηα νπνία ηνπ πξνζδίδνπλ ηελ αλάινγε κεγαινπξέπεηα. 

Ζ ζαξξαιέα απηή γήηλε δηάξξεμε, δηαζρίδεη κε γεληθή θαηεχζπλζε Β-Ν, ηνπο βφξεηνπο 

πξφπνδεο ησλ Λεπθψλ Οξέσλ, ζπληζηψληαο έλα ζαπκαζηφ γεσινγηθφ πέξαζκα απφ ηνπο 

λεφηεξνπο γεσινγηθνχο ζρεκαηηζκνχο ηνπ βνξξά, ζηνπο αξραηφηεξνπο ηνπ λφηνπ, νη νπνίνη 

αλπςψλνληαη ζεακαηηθά ζηελ νξεηλή δψλε, θαζηζηψληαο ην Φαξάγγη, σο ηε βφξεηα 

"γεσινγηθή πχιε" εηζφδνπ ζην γεσινγηθφ κεγαιείν ησλ Λεπθψλ Οξέσλ. Δίλαη ε ίδηα 

πεξήθαλε πχιε πνπ επέιεμε ν Διεπζέξηνο Βεληδέινο γηα λα θεξχμεη ηελ ηζηνξηθή 

επαλάζηαζε ηνπ Θεξίζνπ ην 1905, ηελ αθεηεξία ηεο πνξείαο πξνο ηελ ειεπζεξία ηεο 

Κξήηεο θαη ηεο δεκηνπξγίαο ηεο λέαο Διιάδαο !  

  

ΟΡΔΗΝΖ ΜΟΡΦΟΛΟΓΗΚΖ ΕΧΝΖ  

πςνκέηξσλ  +600κ  έσο +2.133 κ, 

Γηακνξθψλεηαη ζην λφηην ηκήκα ηεο πεξηνρήο κειέηεο θαη πεξηιακβάλεη ηκήκα ηνπ 

ζεακαηηθνχ νξεηλνχ φγθνπ ησλ Λεπθψλ Οξέσλ, κε ην εληππσζηαθφ Καιφξνο, ηηο θνξπθέο Φαξί 

(+1.600κ), Μαχξε (+2.060κ) θαη ην βφξεην ηκήκα ηεο επηβιεηηθήο Μειηληανχ (+2.133κ.).  

Ζ ζπλερήο ελαιιαγή ηνπ ηνπίνπ, νη απφθξεκλεο θνξπθέο, ε απνθάιπςε ησλ  βαζχηεξσλ – 

αλζξαθηθψλ ζρεκαηηζκψλ ηεο Κξήηεο ηεο ελφηεηαο ησλ Πιαθσδψλ Αζβεζηνιίζσλ θαη ηνπ 

Σξππαιίνπ νη νπνίνη πξνέβαιαλ απφ ηε δξάζε ηεο ηζρπξήο αλχςσζεο, νη εληππσζηαθέο 

ρηνλνζθεπείο θνξπθέο πνπ δηαηεξνχληαη κέρξη ηνλ Μάην, θαζψο θαη ε ηζρπξή ηεθηνληθή & 

θαξζηηθνπνίεζε ησλ πεηξσκάησλ πνπ ζπκβάιινπλ ζε κία ηεξάζηηα θαηείζδπζε ησλ λεξψλ, 

ζπλζέηνπλ ην επθάληαζην κεγαιείν ηεο νξεηλήο δψλεο Λεπθψλ Οξέσλ ην νπνίν ζπγθεληξψλεη 

ην δηεζλέο θπζηνιαηξηθφ θαη επηζηεκνληθφ ελδηαθέξνλ θαη ζαπκαζκφ.  
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ΕΙΚΟΝΑ  Ε.1.1.2 Γ:   

ΟΙ ΕΤΜΕΝΕΙ ΕΠΙΔΡΑΕΙ ΣΗ ΓΕΨΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ  
ΣΗ ΔΙΑΜΟΡΥΨΗ ΣΨΝ ΑΝΣΙΘΕΕΨΝ ΣΨΝ ΣΟΠΙΨΝ ΣΟΤ ΜΟΡΥΟΑΝΑΓΛΤΥΟΤ  

ΣΗ ΠΕΡΙΟΦΗ ΜΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΤ ΦΑΝΙΨΝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΛΕΤΚΑ ΟΡΘ 

ΟΡΜΟ ΟΤΔΑ 

ΜΑΛΑΞΑ 
ΜΑΛΑΞΑ 

ΟΤΔΑ 

ΛΕΤΚΑ  ΟΡΘ 

ΦΑΡΑΓΓΙ 
 ΕΛ. ΒΕΝΙΗΕΛΟΤ 

ΛΕΤΚΑ  ΟΡΘ 

ΚΑΛΟΡΟ,  ΛΕΤΚΑ  ΟΡΘ 

ΟΤΔΑ 

ΑΓΤΙΑ 

ΚΟΛΠΟ ΧΑΝΙΩΝ 

ΟΡΜΟ ΟΤΔΑ 

ΛΕΤΚΑ  ΟΡΘ 

ΦΑΡΟ ΧΑΝΙΩΝ 
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Α.1.1.3   ΚΛΙΕΙ  ΚΛΙΣΤΨΝ  

ηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο κειέηεο, θξίζεθε απαξαίηεηε ε πνζνηηθή εθηίκεζε ησλ θιίζεσλ 

ησλ θιηηχσλ ηεο πεξηνρήο έξεπλαο, δεδνκέλνπ φηη ε δηακφξθσζε ησλ κνξθνινγηθψλ 

θιίζεσλ ησλ θπζηθψλ ηεο πξαλψλ, απνηειεί έλαλ απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο γεσπαξάγνληεο 

δηακφξθσζεο ησλ ηερληθνγεσινγηθψλ ζπλζεθψλ ηεο θαη ε γλψζε ηνπο ζπκβάιιεη ζηελ 

νξζνινγηθή αμηνιφγεζή ηεο σο πξνο ηελ θαηαιιειφηεηά ηεο γηα δφκεζε.  

Δηδηθφηεξα, νη θιίζεηο ησλ θιηηχσλ ησλ θπζηθψλ πξαλψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηα ιηζνινγηθά θαη 

ηα ηερληθνγεσινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ γεσινγηθψλ ζρεκαηηζκψλ, θαζνξίδνπλ ηελ επζηάζεηα 

ησλ πξαλψλ θαη ηελ πηζαλφηεηα εκθάληζεο νιηζζεηηθψλ ή άιισλ θαηλνκέλσλ αζηάζεηαο.      

ε πξαλή ηα νπνία παξνπζηάδνπλ κεγάιεο εδαθηθέο θιίζεηο, αλάινγα θαη κε ηελ θχζε ηνπ 

γεσινγηθνχ ζρεκαηηζκνχ, ε πηζαλφηεηα εκθάληζεο θαηλνκέλσλ αζηάζεηαο είλαη απμεκέλε, κε 

απνηέιεζκα γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ θαηά πεξίπησζε ηερληθψλ έξγσλ, λα απαηηνχληαη ηζρπξέο 

επεκβάζεηο ζην ηνπίν θαη ηα ελδεδεηγκέλα έξγα αληηζηήξημεο, ηα νπνία ελδερφκελα λα 

επηθέξνπλ ηελ αιινίσζε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. ηελ πεξίπησζε δε ησλ πξαλψλ ηα 

νπνία δηακνξθψλνληαη ζε θαζεζηψο δπζκελψλ γεσινγηθψλ ζπλζεθψλ θαη ηζρπξψλ θιίζεσλ 

θιηηχσλ, ν ζρεδηαζκφο θαη ε θαηαζθεπή ησλ ηερληθψλ έξγσλ θαζίζηαηαη ηερληθννηθνλνκηθά 

αζχκθνξε έσο θαη αδχλαηε.  

ηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο κειέηεο, ζπληάρζεθε θαη παξνπζηάδεηαη ζηελ εηθφλα Δ.1.1.3,          

ν ράξηεο ησλ θιίζεσλ ησλ θιηηχσλ ηεο πεξηνρήο ηεο κειέηεο, ν νπνίνο θαηαξηίζηεθε κε 

ρξήζε ηνπ ςεθηαθνχ κνληέινπ εδάθνπο θαη ζηνλ νπνίν απνδίδνληαη νη θιηηχεο ηνπ 

ηνπνγξαθηθνχ αλαγιχθνπ ηεο πεξηνρήο έξεπλαο, ηαμηλνκεκέλεο ζε ηξεηο πξνθαζνξηζκέλεο 

ηάμεηο θιίζεσλ, νη νπνίεο απεηθνλίδνληαη κε ηα ηξία δηαθνξεηηθά ρξψκαηα θαη νη νπνίεο είλαη: 

 Σάμε θιίζεσλ θιηηχσλ    0  -  25%   νη νπνίεο απνδίδνληαη κε πξάζηλν ρξψκα. 

 Σάμε θιίζεσλ θιηηχσλ 25% - 35%   νη νπνίεο απνδίδνληαη κε θίηξηλν ρξψκα θαη  

 Σάμε θιίζεσλ θιηηχσλ      >  35%    νη νπνίεο απνδίδνληαη κε θφθθηλν ρξψκα. 
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ΕΙΚΟΝΑ  Ε.1.1.3:  

 ΦΑΡΣΗ ΚΛΙΕΨΝ ΚΛΙΣΤΨΝ ΣΗ ΠΕΡΙΟΦΗ ΜΕΛΕΣΗ 

Η ΟΠΟΙΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΣΙ ΔΗΜΟΣΙΚΕ ΕΝΟΣΗΣΕ ΦΑΝΙΨΝ, ΕΛΕΤΘΕΡΙΟΤ ΒΕΝΙΖΕΛΟΤ, ΘΕΡΙΟΤ & ΟΤΔΑ 

ΣΟΤ ΚΑΛΛΙΚΡΑΣΙΚΟΤ ΔΗΜΟΤ ΦΑΝΙΨΝ 
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Απφ ηε ζπλαμηνιφγεζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ράξηε ηεο Δηθφλαο Δ.1.1.3 θαη ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο πεδίνπ (Γεσινγηθφο Υάξηεο Πξνζαξκνγήο & Πιεξνθφξεζεο 

ΓΠ1), πξνθχπηεη φηη : 

 Οη θιηηχεο κε θιίζεηο ηεο ηάμεο 0 - 25%, επηθξαηνχλ ζηε βφξεηα πεξηνρή ηεο κειέηεο θαη 

εηδηθφηεξα ζηνλ Κάκπν Υαλίσλ, ελψ δηακνξθψλνληαη θαη ζε νξηζκέλα ηκήκαηα ηεο θεληξηθήο 

& αλαηνιηθήο πεξηνρήο. ε φηη δε αθνξά ηνπο γεσινγηθνχο ζρεκαηηζκνχο, ηα πξαλή ηα 

νπνία δηακνξθψλνληαη κε ρακειέο θιίζεηο θιηηχσλ ηεο παξνχζαο ηάμεο, δνκνχληαη θπξίσο 

απφ ηεηαξηνγελείο θαη λενγελείο ζρεκαηηζκνχο θαη ζην θεληξηθφ & αλαηνιηθφ ηκήκα θαη απφ 

πξνλενγελείο αλζξαθηθνχο ζρεκαηηζκνχο. 

 Οη θιηηχεο κε θιίζεηο ηεο ηάμεο απφ 25% έσο 35%, δηακνξθψλνληαη πεξηνξηζκέλα θαη 

δηάζπαξηα ζε νιφθιεξε ηελ πεξηνρή. Δηδηθφηεξα δε ζε φηη αθνξά ηνπο γεσινγηθνχο 

ζρεκαηηζκνχο, ηα πξαλή ηα νπνία δηακνξθψλνληαη κε θιίζεηο θιηηχσλ 25% - 35%, 

δνκνχληαη θπξίσο απφ λενγελείο ζρεκαηηζκνχο θαη πην πεξηνξηζκέλα απφ αλζξαθηθνχο θαη 

θπιιηηηθνχο ζρεκαηηζκνχο. 

 Οη θιηηχεο κε θιίζεηο ηεο ηάμεο  > 35%,  θπξηαξρνχλ ζην λφηην ηκήκα ηεο πεξηνρήο έξεπλαο 

θαη εηδηθφηεξα ζηελ νξεηλή δψλε ησλ Λεπθψλ Οξέσλ. Δπίζεο δηακνξθψλνληαη ζην θεληξηθφ 

ηκήκα θαηά κήθνο ηνπ θαξαγγηνχ ηνπ Θεξίζνπ, θαζψο θαη ζην θεληξηθφ - αλαηνιηθφ ηκήκα, 

θπξίσο ζε ξεμηγελή πξαλή πνπ δεκηνπξγνχληαη θαηά κήθνο ξεγκάησλ (Παπιάθε Αηθ 2006).  

    ε φηη αθνξά ηνπο γεσινγηθνχο ζρεκαηηζκνχο (Δηθφλα.1.1.3 & Υάξηεο ΓΠ1), ηα πξαλή ηα 

νπνία παξνπζηάδνπλ θιίζεηο κεγαιχηεξεο ηνπ 35%, δνκνχληαη θπξίσο απφ ζπλεθηηθνχο 

βξαρψδεηο αλζξαθηθνχο ζρεκαηηζκνχο θαη ζην ΝΓ ηκήκα ηεο πεξηνρήο απφ θπιιηηηθνχο – 

ραιαδηηηθνχο ζρεκαηηζκνχο, πεξηνξηζκέλα δε απφ λενγελείο - ηεηαξηνγελείο ζρεκαηηζκνχο, 

φπσο ζηηο δψλεο ησλ κεηαπησηηθψλ ξεγκάησλ Αγπηάο - νχδαο (Παπιάθε Αηθ 2006).  .  

Σνπηθά θαη θπξίσο ζε πξαλή θνηηψλ ξεκάησλ θαη νδψλ, νη εδαθηθέο θιίζεηο είλαη απμεκέλεο θαη 

γεληθά κεγαιχηεξεο απφ 35%, φκσο ιφγσ ηεο θιίκαθαο ηνπ ςεθηαθνχ κνληέινπ εδάθνπο ηεο 

παξνχζαο κειέηεο, νη θιίζεηο ζηηο ζέζεηο απηέο δελ ήηαλ δπλαηφλ λα απνδνζνχλ. 
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Α.1.2   ΕΠΙΥΑΝΕΙΑΚΕ  ΛΕΚΑΝΕ  ΑΠΟΡΡΟΗ. 

          ΚΑΘΟΡΙΜΟ & ΟΡΙΟΘΕΣΗΗ ΛΕΚΑΝΨΝ - ΕΠΙΥΑΝΕΙΕ.   

Ζ ιεθάλε επηθαλεηαθήο απνξξνήο ελφο ξέκαηνο, απνηειεί έλα πδξνκνξθνινγηθά 

απηφλνκν ζχζηεκα ηεο επηθάλεηαο ηνπ αλάγιπθνπ, ην νπνίν ιεηηνπξγεί σο θπζηθφο 

ππνδνρέαο ησλ αηκνζθαηξηθψλ θαηαθξεκληζκάησλ, ηα νπνία αλάινγα κε ηηο ηδηαίηεξεο 

γεσζπλζήθεο κεηαζρεκαηίδνληαη ζε εμάηκηζε, θαηείζδπζε θαη ζε επηθαλεηαθή απνξξνή,  ε 

νπνία κέζσ ησλ επί κέξνπο πδαηνξεκάησλ ζπγθεληξψλεηαη ζην θχξην ξέκα, κε ην νπνίν 

θαηαιήγεη ζηε ζάιαζζα ή ζε άιιν πξσηεχνλ ζχζηεκα (Παπιάθε Αηθ, 2006).   

Ζ ιεθάλε απνξξνήο νξηνζεηείηαη κε ηνλ πδξνθξίηε, ν νπνίνο αληηζηνηρεί ζηε λνεηή 

θνξπθνγξακκή ηνπ ζπζηήκαηνο, εθαηέξσζελ ηεο νπνίαο ηα επηθαλεηαθά λεξά 

θαηεπζχλνληαη ζηηο γεηηνληθέο ιεθάλεο.  

Ζ θάζε κία ιεθάλε επηθαλεηαθήο απνξξνήο, ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ ηδηαίηεξε 

γεσκνξθνινγηθή ηεο πνξεία, ε νπνία θαζνξίδεηαη απφ ηηο δηαβξσηηθέο δηεξγαζίεο νη 

νπνίεο εμειίζζνληαη αλάινγα κε ηηο επί κέξνπο γεσινγηθέο, ηεθηνληθέο θαη θιηκαηνινγηθέο 

ζπλζήθεο (Παπιάθε Αηθ, 2006).             

ηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο κειέηεο, πξνζδηνξίζηεθαλ, απνηππψζεθαλ & παξνπζηάδνληαη 

ζην ράξηε ηεο εηθφλαο Δ.1.2, νη Λεθάλεο Δπηθαλεηαθήο Απνξξνήο ηεο επξχηεξεο 

πεξηνρήο ζηηο νπνίεο εληάζζνληαη ηα ηκήκαηα ηεο πεξηνρήο κειέηεο θαη νη νπνίεο είλαη : 

 Ζ  Λεθάλε  Δπηθαλεηαθήο  Απνξξνήο Κεξίηε,  κε έθηαζε 160,06 km2
 

 Ζ  Λεθάλε   Δπηθαλεηαθήο Απνξξνήο Νέαο Κπδσλίαο – Πιαηαληά, κε έθηαζε 19,97 km2
 

 Ζ  Λεθάλε  Δπηθαλεηαθήο  Απνξξνήο Λίκλεο Αγπηάο, κε έθηαζε 17,53 km2
 

 Ζ Λεθάλε   Δπηθαλεηαθήο  Απνξξνήο Κιαδηζζνχ, κε έθηαζε 61,12 km2
 

 Ζ  Λεθάλε   Δπηθαλεηαθήο Απνξξνήο Υαλίσλ, κε έθηαζε 11,25 km2
 

 Ζ Λεθάλε   Δπηθαλεηαθήο  Απνξξνήο Βάξδηαο, κε έθηαζε 1,56 km2
 

 Ζ  Λεθάλε   Δπηθαλεηαθήο  Απνξξνήο Μνξψλε, κε έθηαζε 16,72 km2
 

 Ζ  Λεθάλε  Δπηθαλεηαθήο  Απνξξνήο νχδαο, κε έθηαζε 17,56 km2
 

 Ζ Λεθάλε   Δπηθαλεηαθήο  Απνξξνήο Κνηιηάξε, κε έθηαζε 128,79 km2
 

Οη πξσηεχνληεο θιάδνη ηνπ πδξνγξαθηθνχ δηθηχνπ ησλ Λεθαλψλ Δπηθαλεηαθήο Απνξξνήο, 

αληηπξνζσπεχνληαη απφ ρείκαξξνπο πεξηνδηθήο ιεηηνπξγίαο, εθηφο ηνπ Κεξίηε Πνηακνχ, 

ν νπνίνο έρεη κφληκε ξνή. 
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Ε ΙΚΟΝΑ Ε.1.2:     

ΟΙ  ΛΕΚΑΝΕ ΕΠΙΥΝΕΙΑΚΗ ΑΠΟΡΡΟΗ    

ΟΙ ΟΠΟΙΕ ΔΙΑΜΟΡΥΨΝΟΝΣΑΙ ΣΗΝ ΠΕΡΙΟΦΗ ΜΕΛΕΣΗ: 

ΔΗΜΟΣΙΚΕ ΕΝΟΣΗΣΕ ΦΑΝΙΨΝ, ΕΛΕΤΘΕΡΙΟΤ ΒΕΝΙΖΕΛΟΤ, ΘΕΡΙΟΤ & ΟΤΔΑ , ΔΗΜΟΤ ΦΑΝΙΨΝ 
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ηε ζπλέρεηα πεξηγξάθνληαη ηα θχξηα ζηνηρεία ησλ Λεθαλψλ Απνξξνήο θαη ησλ ηκεκάησλ ηνπο 

ηα νπνία εληάζζνληαη ζηελ πεξηνρή κειέηεο, κε ζεηξά πεξηγξαθήο ησλ Λεθαλψλ απφ ηα δπηηθά 

πξνο ηα αλαηνιηθά (Δηθφλα  Δ.1.2.):  

1.  Ζ Λεθάλε Κεξίηε απνηειεί ηε κεγαιχηεξε ιεθάλε ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο, ε νπνία κέζσ 

ηνπ πδξνγξαθηθνχ ηεο δηθηχνπ απνξξέεη πξνο βνξά ζηνλ θφιπν Υαλίσλ. Απφ ηε ζπλνιηθή 

ηεο έθηαζε ηελ νπνία θαηαιακβάλεη ησλ 160,06 km
2, ζηελ πεξηνρή κειέηεο εληάζζνληαη, 

ηξία κηθξά ηκήκαηα ζην αλαηνιηθφ ηεο κέξνο, κε ηηο αθφινπζεο εθηάζεηο: 

 Σκήκα έθηαζεο 4,78 km
2 ζην βνξεηναλαηνιηθφ ηεο κέξνο, δπηηθά ηεο Αγπηάο,  

 Σκήκα έθηαζεο 1,84 km
2 ζην θεληξναλαηνιηθφ ηεο κέξνο θαη  

 Σκήκα έθηαζεο 13,89 km
2  ζην λνηηναλαηνιηθφ ηεο κέξνο.  

χκθσλα κε πιεξνθνξίεο, θαηά κήθνο ησλ απνξξνψλ ζηελ έθηαζε ηεο κειέηεο δελ  

παξαηεξνχληαη θαηαθιχζεηο απφ πιεκκχξεο. 

2. Ζ  Λεθάλε Νέαο Κπδσλίαο - Πιαηαληά εθηείλεηαη ζηε βνξεηνδπηηθή πεξηνρή κειέηεο θαη 

απνηειείηαη απφ επί κέξνπο ππνιεθάλεο νη νπνίεο απνξξένπλ αλεμάξηεηα ζηνλ θφιπν 

Υαλίσλ. Απφ ηε ζπλνιηθή ηεο έθηαζε ε νπνία είλαη 19,97 km2,  έλα πνιχ κηθξφ ηεο ηκήκα 

έθηαζεο 0,62 km2, εληάζζεηαη ζηελ πεξηνρή κειέηεο θαη ζην νπνίν δελ παξαηεξνχληαη 

πιεκκπξηθέο απνξξνέο.   

3. Ζ Λεθάλε Λίκλεο Αγπηάο, εθηείλεηαη ζην βνξεηνδπηηθφ ηκήκα ηεο πεξηνρήο κειέηεο. Απφ ηε 

ζπλνιηθή ηεο έθηαζε ησλ 17,53 km2 ηελ νπνία θαηαιακβάλεη, έλα κεγάιν ηκήκα ηεο 

έθηαζεο 13,23 km2 εληάζζεηαη ζηελ πεξηνρή πνπ κειεηάηαη, ζηελ νπνία εληάζζεηαη επίζεο 

θαη ν ηειηθφο απνδέθηεο απνξξνήο, ε Λίκλε Αγπηάο. ηελ πεξηνρή αλαηνιηθά ηεο Λίκλεο, 

κεηά απφ έληνλεο βξνρνπηψζεηο παξαηεξείηαη ηνπηθή πιεκκπξηθή θαηάθιπζε. Ζ 

πδξνινγηθή ιεθάλε ηεο Λίκλεο Αγπηάο, απνιήγεη βνξεηφηεξα ζηε ιεθάλε Κεξίηε. 

4. Ζ Λεθάλε Κιαδηζζνχ εθηείλεηαη ζηελ θεληξηθή πεξηνρή κειέηεο θαη απνξξέεη κέζσ 

ηνπ νκψλπκνπ πνηακνχ αιιά θαη ηνπ παξαπνηάκνπ ηνπ «Κεξακηψηε» πξνο βνξξά, 

ζηνλ θφιπν Υαλίσλ. ηελ ιεθάλε απηή εληάζζεηαη ε κεγαιχηεξε έθηαζε ηεο πεξηνρήο 

κειέηεο ε νπνία αληηζηνηρεί ζε 45,20 km
2 θαη ε νπνία ζην βφξεην κέξνο ηεο 

πεξηιακβάλεη ηκήκα ηνπ Κάκπνπ Υαλίσλ. Καηά ην παξειζφλ ζεκεηψζεθαλ πιεκκπξηθά 

γεγνλφηα κε θαηαθιχζεηο εθηάζεσλ πιεζίνλ ησλ εθβνιψλ ηνπ πνηακνχ ζηε ζάιαζζα, νη 

νπνίεο ηα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ εθιείςεη, έπεηηα απφ ηελ θαηαζθεπή αληηπιεκκπξηθψλ 

έξγσλ θαηά κήθνο ηεο θνίηεο. 

5. Ζ Λεθάλε Υαλίσλ, αλαθέξεηαη ζηελ Λεθάλε ε νπνία δηακνξθψλεηαη ζηελ επξχηεξε 

πεξηνρή ηνπ πνιενδνκηθνχ ηζηνχ ηεο πφιεο ησλ Υαλίσλ θαη θαηαιακβάλεη ζπλνιηθή έθηαζε 

11,25 km2, απφ ηα νπνία ηα 8,80 km2 εληάζζνληαη ζηελ πεξηνρή κειέηεο, ελψ ε ππφινηπε 

έθηαζε εληάζζεηαη ζηε Γ.Δ. Αθξσηεξίνπ. Σα ξέκαηα ησλ επί κέξνπο ππνιεθαλψλ ηεο 

εθβάιινπλ αλεμάξηεηα πξνο βνξξά ζην θφιπν Υαλίσλ.  
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5. Ζ Λεθάλε Βάξδηαο πεξηιακβάλεη κηα πνιχ κηθξή έθηαζε 1,56 km2, ε δε απνξξνή ηεο 

εθβάιιεη ζηνλ θφιπν ηεο νχδαο. χκθσλα κε πιεξνθνξίεο, θαηά κήθνο ησλ απνξξνψλ 

ηεο ζηελ έθηαζε ηεο κειέηεο δελ παξαηεξνχληαη θαηαθιχζεηο απφ πιεκκχξεο. 

6. Ζ Λεθάλε Μνξψλε, αλαθέξεηαη ζηελ Λεθάλε ε νπνία έρεη απνδέθηε ηνλ ρείκαξξν Μνξψλε 

ν νπνίνο εθβάιιεη ζην δπηηθφ άθξν ηνπ θφιπνπ ηεο νχδαο, Ζ ζπλνιηθή ηεο έθηαζε είλαη 

16,72 km2. απφ ηα νπνία ηα 16,66 km2 εληάζζνληαη ζηελ πεξηνρή κειέηεο, ελψ ε ππφινηπε 

ειάρηζηε έθηαζε εληάζζεηαη ζηε Γ.Δ. Κεξακηψλ. Ζ πεξηνρή απφιεμεο είλαη ζρεηηθά 

δνκεκέλε. ε θάζεηο έληνλσλ βξνρνπηψζεσλ, παξνπζηάδνληαη πιεκκπξηθά θαηλφκελα ηα 

νπνία νθείινληαη ζηελ αλεπάξθεηα ηεο παξνρεηεπηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ πθηζηάκελσλ 

αληηπιεκκπξηθψλ έξγσλ, γηα ηα νπνία πξέπεη λα εθπνλεζνχλ πδξαπιηθέο κειέηεο, γηα ηνλ 

επαλαζρεδηαζκφ ηνπο, ζχκθσλα κε επηθαηξνπνηεκέλα βξνρνκεηξηθά θαη ινηπά δεδνκέλα, 

κε ζθνπφ ηελ αχμεζε ηεο παξνρεηεπηηθήο ηνπο ηθαλφηεηαο. 

7. Ζ Λεθάλε νχδαο εθηείλεηαη ζηελ αλαηνιηθή πεξηνρή θαη ηα ξέκαηα ησλ επί κέξνπο κηθξψλ 

ππνιεθαλψλ ηεο εθβάιινπλ αλεμάξηεηα ζηνλ θφιπν ηεο νχδαο. Ζ ζπλνιηθή ηεο έθηαζε είλαη 

17,56 km2, απφ ηα νπνία ηα 13,55 km2 εληάζζνληαη ζηελ πεξηνρή κειέηεο, ελψ ηα ππφινηπα 

εληάζζνληαη ζηελ Γ.Δ. Κεξακηψλ θαη ζην Γήκν Απνθφξσλα. χκθσλα κε πιεξνθνξίεο, ζηα 

ηκήκαηα ηεο παξάθηηαο δψλεο ηα νπνία έρνπλ δνκεζεί, παξαηεξνχληαη ζε θάζεηο έληνλσλ 

βξνρνπηψζεσλ πιεκκπξηθά θαηλφκελα, ηα νπνία νθείινληαη, θαηά ζέζεηο, είηε ζηελ έιιεηςε 

είηε ζηελ κε επαξθή παξνρεηεπηηθή ηθαλφηεηα ησλ πθηζηάκελσλ αληηπιεκκπξηθψλ έξγσλ. 

8. Ζ Λεθάλε Κνηιηάξε, εθηείλεηαη ζηελ λνηηναλαηνιηθή πεξηνρή θαη απνξξέεη κέζσ ηνπ 

νκψλπκνπ ρείκαξξνπ ζηνλ θφιπν ηεο νχδαο. ηε κεγάιε απηή ιεθάλε ε νπνία έρεη 

ζπλνιηθή έθηαζε 128,79 km2, εληάζζεηαη κηθξή έθηαζε ηεο πεξηνρήο κειέηεο ε νπνία 

αληηζηνηρεί ζε 5,06 km
2. χκθσλα κε πιεξνθνξίεο, θαηά κήθνο ησλ απνξξνψλ ζηελ 

έθηαζε ηεο κειέηεο δελ  παξαηεξνχληαη θαηαθιχζεηο απφ πιεκκχξεο.  

ΠΗΝΑΚΑ Π.1.2:  

ΔΞΗΦΑΛΔΗΔΠ ΡΩΛ ΙΔΘΑΛΩΛ ΔΞΗΦΑΛΔΗΑΘΖΠ ΑΞΝΟΟΝΖΠ ΠΡΖΛ ΞΔΟΗΝΣΖ ΚΔΙΔΡΖΠ 

 ΙΔΘΑΛΔΠ ΔΞΗΦΑΛΔΗΑΘΖΠ ΑΞΝΟΟΝΖΠ 

ΡΖΠ ΞΔΟΗΝΣΖΠ ΚΔΙΔΡΖΠ 

ΔΞΗΦΑΛΔΗΑ (km2) 

ΞΝ ΔΛΡΑΠΠΔΡΑΗ ΠΡΖΛ 

ΞΔΟΗΝΣΖ ΚΔΙΔΡΖΠ 

1 Ι. Α. ΘΔΟΗΡΖ 20,51 

2 Ι. Α. ΛΔΑΠ ΘΓΩΛΗΑΠ-ΞΙΑΡΑΛΗΑ 0,62 

3 Ι. Α. ΙΗΚΛΖΠ  ΑΓΗΑΠ 13,23 

4 Ι. Α.  ΘΙΑΓΗΠΠΝ 45,20 

5 Ι. Α.  ΣΑΛΗΩΛ 8,80 

6 Ι. Α. ΒΑΟΓΗΑΠ 1,56 

7 Ι. Α.  ΚΝΟΩΛΖ 16,66 

8 Ι. Α. ΠΝΓΑΠ 13,55 

9 Ι. Α. ΘΝΗΙΗΑΟΖ 5,06 

 
ΠΛΝΙΝ ΔΞΗΦΑΛΔΗΑΠ  125,19 
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Α. 1.3    ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ  ΣΟΤ  ΤΔΡΟΓΡΑΥΙΚΟΤ  ΔΙΚΣΤΟΤ 

Σν πδξνγξαθηθφ δίθηπν κηαο ιεθάλεο απνξξνήο, είλαη ην ζχλνιν ησλ θπζηθψλ θνηηψλ 

ησλ πδαηνξεκάησλ ηεο θαη απνηειεί ηε θπζηθή δίνδν ξνήο ησλ επηθαλεηαθψλ λεξψλ ηεο, 

κε απνηέιεζκα λα ζπληζηά ηνλ θχξην παξάγνληα δηακφξθσζεο ηνπ αλαγιχθνπ ηεο θαη ην 

βαζηθφ κεηαθνξέα ησλ πιηθψλ δηάβξσζεο θαη απνζάζξσζεο ησλ πεηξσκάησλ ηεο, απφ 

ηνπο ηφπνπο παξαγσγήο ηνπο, ζηνπο ηφπνπο απφζεζεο (Μειαδηψηεο 1984).  

Οη θιάδνη ησλ θπζηθψλ πδαηνξεκάησλ κίαο ιεθάλεο, απνρεηεχνπλ ηα επηθαλεηαθά λεξά 

θαη ζπλζέηνπλ έλα νξγαλσκέλν δίθηπν. Παξνπζηάδνπλ πνηθίιεο δηαηνκέο, απφ κηθξέο,  νη 

νπνίεο ραξαθηεξίδνπλ ηα κηθξά ξπάθηα, έσο πξννδεπηηθά απμαλφκελεο ζε κεγάιεο, κε 

κέγηζηε ηνπ θπξίνπ πδαηνξέκαηνο, ην νπνίν ζπγθεληξψλεη ηελ επηθαλεηαθή απνξξνή φιεο 

ηεο ιεθάλεο (Παπιάθε Αηθ, 2006). Ζ ζπζηεκαηηθή κειέηε ηεο δνκήο ελφο πδξνγξαθηθνχ 

δηθηχνπ μεθίλεζε απφ ηνλ Horton (1945) θαη αξγφηεξα απφ ηνλ Strahler (1952, 1964).  

Γηα ηελ ηεξάξρεζε ησλ θπζηθψλ θνηηψλ ησλ ξεκάησλ ησλ ιεθαλψλ απνξξνήο, 

ρξεζηκνπνηείηαη ην ζχζηεκα ηαμηλφκεζεο Strahler (1952).  χκθσλα κε απηφ, θνίηεο ησλ 

ξεκάησλ πξψηεο ηάμεο (U=1), ζεσξνχληαη νη θνίηεο νη νπνίεο δελ έρνπλ άιιεο 

ζπκβάιινπζεο, ελψ θνίηεο ξεκάησλ δεχηεξεο ηάμεο (U=2), ζεσξνχληαη νη θνίηεο πνπ 

έρνπλ ζπκβάιινπζεο θνίηεο ξεκάησλ πξψηεο ηάμεο, θνίηεο ξεκάησλ ηξίηεο ηάμεο (U=3), 

ζεσξνχληαη νη θνίηεο πνπ έρνπλ ζπκβάιινπζεο θνίηεο ξεκάησλ δεχηεξεο ηάμεο θ.ν.θ.  ε 

πεξίπησζε ζχλδεζεο ξεκάησλ δηαθνξεηηθήο ηάμεο, ν  λένο θιάδνο θέξεη ηνλ αξηζκφ ηεο 

κεγαιχηεξεο ησλ ζπκβαιινκέλσλ ηάμεο. 

ηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο κειέηεο, απνηππψζεθε ην πδξνγξαθηθφ δίθηπν ηεο πεξηνρήο 

κειέηεο ην νπνίν παξνπζηάδεηαη ζην ράξηε ΓΠ1 θαη αθνινχζεζε αμηνιφγεζε ησλ 

πδξνινγηθψλ θαη γεσινγηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ Υάξηε ΓΠ1, θαζψο θαη ησλ απνηειεζκάησλ 

ηα νπνία πξνέθπςαλ απφ ηε ζπζηεκαηηθή πνζνηηθή πδξνινγηθή αλάιπζε ηεο επξχηεξεο 

πεξηνρήο ζηε Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή Αηθ. Παπιάθε 2006.  

Απφ ηε ζπλαμηνιφγεζε φισλ ησλ ζηνηρείσλ δηαπηζηψζεθε φηη ηα πδξνγξαθηθά δίθηπα 

ησλ Λεθαλψλ Απνξξνήο ζηελ πεξηνρή κειέηεο δηακνξθψλνληαη κε ηα αθφινπζα 

ραξαθηεξηζηηθά (Υάξηεο ΓΠ1):  
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 Οη θεληξηθέο θνίηεο ησλ ξεκάησλ ησλ Λεθαλψλ είλαη ζπλήζσο 4εο ή θαη κεγαιχηεξεο ηάμεο. 

Δηδηθφηεξα, ηεο Λεθάλεο Κιαδηζζνχ ε νπνία είλαη ε κεγαιχηεξε ηεο πεξηνρήο κειέηεο είλαη 

5εο ηάμεο, ηεο Λεθάλεο ηνπ Κεξίηε είλαη 6εο ηάμεο, ελψ ησλ ππφινηπσλ Λεθαλψλ είλαη γεληθά 

κηθξφηεξσλ ηάμεσλ.  

 Οη άμνλεο ησλ θχξησλ θιάδσλ ηνπ πδξνγξαθηθνχ δηθηχνπ ησλ Λεθαλψλ Απνξξνήο 

έρνπλ επηθξαηέζηεξε γεληθή δηεχζπλζε Β-Ν θαη ζην αλαηνιηθφ ηκήκα ηεο πεξηνρήο 

πεξίπνπ Α-Γ θαη ηαπηίδνληαη κε ηηο δηεπζχλζεηο ησλ ζεκαληηθφηεξσλ ξεγκάησλ θαη 

δηαξξήμεσλ ηεο πεξηνρήο (Παπιάθε Αηθ., 2006).  

 Ζ κνξθή ησλ πδξνγξαθηθψλ δηθηχσλ παξνπζηάδεηαη ζπλήζσο ζχλζεηε δελδξηηηθή - 

παξάιιειε θαη θαηά ζέζεηο θιηκαθσηή, απφιπηα ζπλδεφκελε κε ηε ξεμηγελή ηεθηνληθή 

θαη ηδηαίηεξα κε ηελ αλχςσζε ηεο πεξηνρήο κε ηε βνήζεηα ησλ ξεμηγελψλ δσλψλ.  

 Ζ παξαηεξνχκελε αζχκκεηξε αλάπηπμε νξηζκέλσλ πδξνγξαθηθψλ δηθηχσλ θαη ε   

απνζηξάγγηζε θιάδσλ ρακειήο ηάμεο, 1εο θαη 2εο, θαηεπζείαλ ζε θιάδνπο πςειφηεξεο 

ηάμεο, 4εο θαη 5εο, ππνδειψλνπλ ηε δπλακηθή αζηάζεηα ησλ ιεθαλψλ, ε νπνία νθείιεηαη 

ζηηο λενηεθηνληθέο θηλήζεηο.    

 Οη δηεπζχλζεηο ησλ θιάδσλ πξνζαξκφδνληαη ζην ξεμηγελέο θαζεζηψο θαη ζε νξηζκέλα 

ηνπο ηκήκαηα παξνπζηάδνπλ νξζνγψληεο θάκςεηο, κε εκθαλή απφηνκε αιιαγή ηεο 

δηεχζπλζεο ξνήο, δηακνξθψλνληαο θαη νξζνγψληα κνξθή δηθηχνπ.  

 ε πνιιέο ζέζεηο παξαηεξείηαη έληνλε θαηά βάζνο δηάβξσζε, ε νπνία είλαη εκθαλήο 

ζηνπο αλζξαθηθνχο ζρεκαηηζκνχο θαη εθδειψλεηαη κε ηελ ηζρπξή εθβάζπλζε ηεο 

θνίηεο ησλ ξεκάησλ ηα νπνία ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο δηακνξθψλνληαη κε 

θαηαθφξπθεο πιεπξέο, ζρεκαηίδνληαο κηθξά ή θαη κεγαιχηεξα θαξάγγηα φπσο ηνπ 

Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ – Θεξίζνπ. 
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A.1.4 ΓΕΨΜΟΡΥΟΛΟΓΙΚΕ ΕΝΟΣΗΣΕ ΠΟΤ ΦΕΣΙΖΟΝΣΑΙ ΜΕ ΑΣΑΘΕΙΕ, 

ΔΙΑΒΡΨΕΙ ΚΑΙ ΠΛΗΜΜΤΡΙΚΕ ΚΑΣΑΣΑΕΙ 

ηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο κειέηεο θαη εηδηθφηεξα ηεο έξεπλαο πεδίνπ, δηεξεπλήζεθαλ,  

πξνζδηνξίζηεθαλ θαη ηαμηλνκήζεθαλ νξηζκέλεο γεσκνξθνινγηθέο ελφηεηεο νη νπνίεο νδεγνχλ 

ζε κεηαβνιέο ηνπ αλάγιπθνπ θαη ζρεηίδνληαη κε αζηάζεηεο, κε θαηλφκελα  δηάβξσζεο θαη κε 

πιεκκπξηθέο θαηαζηάζεηο, νξηζκέλεο δε απφ ηηο νπνίεο ζπλδένληαη θαη κε γεσινγηθέο 

επηθηλδπλφηεηεο.  Οη ζέζεηο ζηηο νπνίεο πξνζδηνξίζηεθαλ, απνηππψζεθαλ θαη παξνπζηάδνληαη 

ζην Γεσινγηθφ Υάξηε Πξνζαξκνγήο θαη Πιεξνθφξεζεο ΓΠ1, θαζψο θαη ζηνπο πίλαθεο ησλ 

Γεσζεκείσλ  Π.1.2.-2 θαη  Π.1.2-3, φπνπ ζπκβνιίδνληαη κε: 

 Κ:  Θέζεηο πξνζδηνξηζκνχ θηλεηηθψλ θαηλνκέλσλ θαη εθδήισζεο θπζηθψλ & ηερληθψλ αζηνρηψλ νη 

νπνίεο ζπλδένληαη κε θαηλφκελα αζηάζεηαο, θαηνιηζζήζεηο, απνθνιιήζεηο γεσπιηθψλ, 

θαηαπηψζεηο θιπ.  

 Γ:   Θέζεηο εληνπηζκνχ  δηαβξσηηθψλ δηεξγαζηψλ.  

 Λ:   Θέζεηο αλελεξγψλ Λαηνκείσλ, δαλεηνζαιάκσλ θαη απνζεζηνζαιάκσλ   

ηηο παξαπάλσ ζέζεηο πξαγκαηνπνηήζεθε ελδειερήο γεσινγηθή έξεπλα, θαηά ηελ νπνία 

δφζεθε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ νξζνινγηθή εθηίκεζε ησλ θαηά πεξίπησζε γεσθαηλνκέλσλ θαη 

ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ επί κέξνπο γεσπαξαγφλησλ νη νπνίνη ηα δηέπνπλ. Ζ ζπλαμηνιφγεζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ηα νπνία πξνέθπςαλ απφ ηελ εξεπλεηηθή απηή πξνζπάζεηα, ζπλέβαιε ζηε 

δηαθξηηνπνίεζε θαη εξκελεία απηψλ ησλ γεσθαηλνκέλσλ ηα νπνία παξνπζηάδνληαη ζηηο 

επφκελεο παξαγξάθνπο θαζψο θαη ζηνλ πίλαθα Π 1.2.-3  

ΦΑΗΝΟΜΔΝΑ ΑΣΑΘΔΗΑ & ΑΣΟΥΗΧΝ  

Πξνζδηνξίδνληαη σο επί ην πιείζηνλ ζε πξαλή ησλ νπνίσλ νη εδαθηθέο θιίζεηο είλαη 

κεγαιχηεξεο απφ 35% θαη δνκνχληαη ζπλήζσο απφ γεσινγηθνχο ζρεκαηηζκνχο νη νπνίνη 

παξνπζηάδνπλ ππνβαζκηζκέλα γεσκεραληθά ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία πξνθιήζεθαλ απφ 

πνηθίια αίηηα (γεσινγηθά, ηεθηνληθά, έκκεζσλ ή άκεζσλ αλζξσπνγελψλ παξεκβάζεσλ). 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο πεδίνπ, νη ραξαθηεξηζηηθφηεξεο πεξηπηψζεηο νη 

νπνίεο πξνζδηνξίζηεθαλ θαη απνηππψζεθαλ ζην Γεσινγηθφ Υάξηε ΓΠ1, σο ζέζεηο νη νπνίεο 

ζπλδένληαη κε θηλεηηθά θαηλφκελα αζηάζεηαο & αζηνρηψλ Κ, αθνξνχλ: 

 Σα πξαλή ηεο βφξεηαο παξάθηηαο δψλεο ηεο πφιεο Υαλίσλ ζηελ πεξηνρή Υνλνινπινχ - 

Υαιέπα (Κ1), ηα νπνία παξνπζηάδνπλ θηλεηηθά θαηλφκελα θαη θαηά ζέζεηο δηακνξθψλεηαη 

πςειφο θίλδπλνο εθδήισζεο θαηλνκέλσλ αζηνρίαο κε νιηζζήζεηο & θαηαπηψζεηο, νη 

νπνίεο ζχκθσλα κε ηελ έξεπλά καο (θσηνγξαθίεο Φ20 & Φ20΄), νθείινληαη ζηελ 

αιιεινεπίδξαζε επί κέξνπο γεσπαξαγφλησλ νη νπνίνη αθνξνχλ: 



 

  

ΜΙΦΑΛΗ ΛΙΟΝΗ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ ΠΑΤΛΑΚΗ ελ. 39 

 

  ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΚΡΗΣΗ       "ΑΝΑΘΕΩΡΘΘ & ΕΠΕΚΣΑΘ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΤ ΧΕΔΙΑΜΟΤ (ΓΠ)          ΔΗΜΟ ΦΑΝΙΨΝ 

      ΔΘΜΟΤ ΧΑΝΙΩΝ & ΣΩΝ ΠΕΡΙΑΣΙΚΩΝ ΔΘΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΗΕΛΟΤ, ΘΕΡΙΟΤ & ΟΤΔΑ" 

Α Ν Α Δ Ο Χ Θ   Τ Μ Π Ρ Α Ξ Θ :  
   ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΟΞΙΑΔΘ, ΡΟΙΚΟ .Μ.Α.Ε., ΛΙΟΝΘ ΜΙΧΑΛΘ &  ΠΑΤΛΑΚΘ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΘ 

 
 
 
 
 
 

ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΟΣΗΣΑ 
ΤΝΣΑΞΑΝΣΕ:  Δρ  ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ  ΠΑΤΛΑΚΗ  & ΜΙΦΑΛΗ ΛΙΟΝΗ 

 Σε δηακφξθσζε ησλ πξαλψλ κε ηζρπξέο θιίζεηο, σο απνηέιεζκα ελδερφκελα 

παιαηφηεξεο ηεθηνληθήο δξάζεο (ζπλδεφκελεο κε ξήγκα, ή απφηνκε ηεθηνληθή αλχςσζε). 

 Σε γεσινγηθή δνκή ησλ πξαλψλ απφ αλνκνηνγελείο γεσινγηθνχο ζρεκαηηζκνχο, κε 

ζπλεθηηθά αξγηινκαξγατθά πιηθά, κάξγεο, θξνθαινπαγή θαη επηρψζεηο νη νπνίεο θαιχπηνπλ 

ην δπηηθφ ηκήκα ησλ πξαλψλ ηεο πεξηνρήο θαη επηδξνχλ δπζκελψο ζηελ αζηάζεηά ηνπο, 

θαζηζηψληαο απηά επηξξεπή ζε νιηζζήζεηο, ηδηαίηεξα ζε θάζεηο έληνλσλ βξνρνπηψζεσλ.   

 Σε δξάζε δηαβξσηηθψλ δηεξγαζηψλ, νη νπνίεο εθηηκάηαη φηη επέδξαζαλ πεξηζζφηεξν ζε 

παιαηφηεξε πεξίνδν, δεδνκέλνπ φηη ζχκθσλα κε ηε ζπλαμηνιφγεζε ησλ ζηνηρείσλ 

πιήζνπο ζπγθεληξσζέληνο θσηνγξαθηθνχ πιηθνχ & αεξνθσηνγξαθηψλ (θση. Φ20 & 

Φ20΄), ηελ ηειεπηαία πεξίνδν ησλ 100 πεξίπνπ εηψλ, δελ παξνπζηάδεηαη ζνβαξή 

δηαθνξνπνίεζε ζηελ κηθξνχ πιάηνπο παξαιία ηεο παξάθηηαο απηήο δψλεο.  

 Φπζηθά Πξαλή ησλ νπνίσλ ε δεκηνπξγία ζπλδέεηαη κε ηελ επίδξαζε ηεο ξεμηγελνχο 

ηεθηνληθήο, ε νπνία επέδξαζε θαηαιπηηθά ζηε δηακφξθσζε ησλ ηζρπξψλ ηνπο θιίζεσλ, 

θαζψο θαη ζηελ ηεθηνληθή ηνπο θαηαπφλεζε, θαζηζηψληαο απηά ηδηαίηεξα επηξξεπή ζηελ 

εθδήισζε θαηλνκέλσλ θπζηθήο αζηνρίαο, νη νπνίεο αλάινγα ηεο θχζεο ησλ γεσινγηθψλ 

ζρεκαηηζκψλ, εθδειψλνληαη κε απνθνιιήζεηο, θαηαπηψζεηο θαη νιηζζήζεηο,  

       Οη αληηπξνζσπεπηηθφηεξεο ζέζεηο νη νπνίεο πξνζδηνξίζηεθαλ θαη πεξηγξάθνληαη ζηνλ 

Πίλαθα Π.1.2.-3 αθνξνχλ, ηα ηζρπξψλ θιίζεσλ ξεμηγελή πξαλή ηα νπνία δηακνξθψλνληαη 

ζηελ νξεηλή δψλε ησλ Λεπθψλ Οξέσλ (Κ14, Κ13, θση. Φ1α & Φ1β), ζην Θεξηζζηαλφ 

Φαξάγγη (ΚΦ8, Κ9, θση. Φ8), ζηελ πεξηνρή αλαηνιηθά ηεο Ενχξβαο (Κ12, θση. Φ5 & Φ6), 

ζηηο βφξεηεο θιηηχεο ηεο Μαιάμαο (Κ6, Κ7, θση. Φ14) θαη ηεο Απηέξαο (Κ4, Κ5, θση. Φ18), 

ηα ξεμηγελή πξαλή πνπ εθηείλνληαη λφηηα ηνπ Ννζνθνκείνπ Υαλίσλ (Κ8, θση. Φ12 & Φ13), 

θαζψο θαη ηα κνξθνηεθηνληθά πξαλή ηα νπνία δηακνξθψλνληαη δπηηθά ηεο πεξηνρήο 

Πξνθήηε Ζιία, Μλεκείνπ Βεληδέισλ θαη Αγίνπ Μαηζαίνπ Υαλίσλ (Κ2 & Κ3, θση. Φ24).  

 Αλππνζηήξηθηα ηερλεηά πξαλή, ηα νπνία δηακνξθψλνληαη ζε νξηζκέλεο ζέζεηο θαηά 

κήθνο ηνπ Βφξεηνπ Οδηθνχ Άμνλα Κξήηεο (ΒΟΑΚ) θαη ησλ ππφινηπσλ νδηθψλ δηθηχσλ. 

Καηά ηελ έξεπλα πεδίνπ δηαπηζηψζεθε επίζεο φηη νη πεξηπηψζεηο ηερλεηψλ 

αλππνζηήξηθησλ πξαλψλ ζε ξεμηγελή πξαλή, ηα νπνία ήδε θηινμελνχλ θαηλφκελα 

θπζηθήο αζηνρίαο, απμάλνπλ δξακαηηθά ηνλ θίλδπλν εθδήισζεο θηλεηηθψλ θαηλνκέλσλ.  

Οη αληηπξνζσπεπηηθφηεξεο ζέζεηο νη νπνίεο απνηππψζεθαλ θαη παξνπζηάδνληαη ζην 

Υάξηε ΓΠ1 & ζηνλ Πίλαθα Π1.2.-3, είλαη: 

 ην ηκήκα ηνπ ΒΟΑΚ ην νπνίν εθηείλεηαη αλαηνιηθά ηνπ αληζφπεδνπ θφκβνπ πξνο νχδα,  κε 

ηηο ραξαθηεξηζηηθέο ζέζεηο Κ4 θαη Κ5 ζηελ πεξηνρή Καιάκη (θση. Φ18). Σα ηερλεηά πξαλή 

δεκηνπξγήζεθαλ ζε ηζρπξψλ θιίζεσλ ξεμηγελή πξαλή ηα νπνία ήδε θηινμελνχλ θαηλφκελα 
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θπζηθήο αζηνρίαο. χκθσλα δε κε Παπιάθε Αηθ. 2006, ηα πξαλή ζρεκαηίδνληαη θαηά κήθνο 

ηνπ κεγάινπ κεηαπησηηθνχ ξήγκαηνο δηεχζπλζεο  Α – Γ, ην νπνίν έρεη πξνθαιέζεη ηελ 

δηακφξθσζε ησλ ηζρπξψλ θιίζεσλ ησλ ζηξψζεσλ ησλ γεσινγηθψλ ζρεκαηηζκψλ, νκφξξνπα 

κε ηηο νπνίεο ζρεκαηίδνληαη θαη νπζηαζηηθά ηαπηίδνληαη νη εδαθηθέο θιίζεηο ησλ ξεμηγελψλ 

πξαλψλ, κε δηεχζπλζε ησλ θιίζεψλ ηνπο πξνο ηελ πιεπξά ηνπ νδηθνχ άμνλα. Οη γεσζπλζήθεο 

απηέο, ζπλζέηνπλ ηε δηακφξθσζε κίαο αμηνζεκείσηεο γεσινγηθήο επηθηλδπλφηεηαο εθδήισζεο 

θηλεηηθψλ θαηλνκέλσλ θπζηθήο & ηερλεηήο αζηνρίαο πξαλψλ, ελδερφκελα θαη κεγάιεο 

θιίκαθαο, ε νπνία κπνξεί λα επηθέξεη ηδηαίηεξα δπζκελείο επηπηψζεηο.  

 ε ηκήκαηα ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ, ηεο πεξηνρήο ηνπ Φαξαγγηνχ Θεξίζνπ (ΚΦ8, Κ9,), ηεο 

πεξηνρήο Θεξίζνπ -Ενχξβαο ( Κ12), Θεξίζνπ - Γξαθφλαο (Κ10, Κ11) θαη δπηηθά  Μαιάμαο (Κ 7).   

 Πξαλή νξπγκάησλ αλελεξγψλ Λαηνκείσλ, δαλεηνζαιάκσλ & απνζεζηνζαιάκσλ πνπ 

ζεκεηψλνληαη ζην ράξηε ΓΠ1 σο ζέζεηο Λ. Σα θαηλφκελα αζηάζεηαο ζπλδένληαη κε ηηο 

αλζξσπνγελνχο θχζεσο απηέο παξεκβάζεηο θαη εκθαλίδνληαη κε ηελ κνξθή κηθξήο γεληθά 

θιίκαθαο θαηνιηζζήζεσλ θαη απνθνιιήζεσλ γεσπιηθψλ θαη ηερλεηψλ επηρψζεσλ ζηα 

πξαλή ησλ νξπγκάησλ.  

 

ΠΛΖΜΜΤΡΗΚΑ ΦΑΗΝΟΜΔΝΑ  

ηελ πεδηλή πεξηνρή ησλ Φπιαθψλ ηεο Αγπηάο, ζηηο δψλεο ησλ ξεκάησλ ηνπ ηειηθνχ απνδέθηε 

ηεο Λεθάλεο απνξξνήο πξνο ηελ Λίκλε Αγπηάο, ζηε δψλε NATURA (Θέζε ΤΓΡ ζην ράξηε 

ΓΠ1), αλαθέξνληαη πεξηνξηζκέλεο έθηαζεο πιεκκπξηθά θαηλφκελα. Δηδηθφηεξα δε, ζε θάζεηο 

εθδήισζεο βξνρνπηψζεσλ κεγάιεο έληαζεο θαη δηάξθεηαο, παξνπζηάδνληαη ηνπηθά, 

θαηλφκελα ππεξρείιηζεο ησλ ξεκάησλ. Δπίζεο, ζε νξηζκέλεο ζέζεηο θνηηψλ ξεκάησλ, φπσο 

ησλ Λεθαλψλ Μνξψλε θαη νχδαο, ζε θάζεηο εθδήισζεο βξνρνπηψζεσλ κεγάιεο έληαζεο 

θαη δηάξθεηαο, παξνπζηάδνληαη ηνπηθά πιεκκπξηθά θαηλφκελα θαη ππεξρείιηζε ησλ ξεκάησλ.  

Καηά ζέζεηο ηεο πεξηνρήο κειέηεο, παξαηεξείηαη ππνβάζκηζε ηεο θνίηεο ησλ ξεκάησλ, ιφγσ 

ησλ αλζξσπνγελψλ παξεκβάζεσλ. Δπηζεκαίλεηαη φκσο, φηη ε πεξηνξηζκέλε έθηαζε ησλ 

πδξνινγηθψλ ιεθαλψλ δελ νδεγεί ζηηο ζέζεηο απηέο ζηελ εθδήισζε εθηεηακέλσλ πιεκκπξηθψλ 

ή θαηαζηξνθηθψλ θαηλνκέλσλ.  

Χζηφζν, ιφγσ ηεο νηθηζηηθήο αλάπηπμεο θαη ζηα πιαίζηα ηεο αληηπιεκκπξηθήο ζσξάθηζεο ηεο 

πεξηνρήο, ρξεηάδεηαη λα νξηνζεηεζνχλ ηα ξέκαηα ηα νπνία δηέξρνληαη απφ θαηνηθεκέλεο 

πεξηνρέο, αιιά θαη απφ πεξηνρέο νη νπνίεο πξφθεηηαη λα απνηειέζνπλ ππνδνρέα θαηνηθηψλ θαη 

εγθαηαζηάζεσλ. 
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A.1.5   ΣΕΦΝΗΣΕ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΕ ΣΟΤ ΑΝΑΓΛΤΥΟΤ ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΣΕΡΑ ΣΟΤ 

ΤΔΡΟΓΡΑΥΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ. 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο πεδίνπ, νη πεξηνρέο ηεο κειέηεο νη νπνίεο 

πξνζδηνξίζηεθαλ λα παξνπζηάδνπλ ηερλεηέο ηξνπνπνηήζεηο, αθνξνχλ: 

 Σκήκαηα ηνπ Βφξεηνπ Οδηθνχ Άμνλα Κξήηεο (ΒΟΑΚ) (Θέζεηο Κ4 θαη Κ5 – Καιάκη, ράξηεο 

ΓΠ1), θαζψο θαη ηνπ ππφινηπνπ νδηθνχ δηθηχνπ φπνπ δεκηνπξγήζεθαλ ηα ηερλεηά 

πξαλή θαη ηα επηρψκαηα ιφγσ ηεο θαηαζθεπήο ηεο νδηθήο δηέιεπζεο θαη πεξηγξάθεθαλ 

αλαιπηηθά ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν (Θέζεηο ΚΦ8, Κ9 Φαξάγγη Θεξίζνπ, Κ12  

Θεξίζνπ – Ενχξβαο,  Κ10, Κ11 Θεξίζνπ – Γξαθφλαο, Κ7 δπηηθά Μαιάμαο, Υάξηεο ΓΠ1). ηηο 

ζέζεηο απηέο παξαηεξνχληαη ηνπηθέο ηξνπνπνηήζεηο, κε ηε δεκηνπξγία κε 

ελδεδεηγκέλσλ θαηά πεξίπησζε ηερληθψλ πξαλψλ, ηα νπνία πξνθαινχλ ηνπηθά 

εθδήισζε θαηλνκέλσλ αζηνρίαο θαη δηάβξσζεο εδαθψλ. Οη αζηνρίεο εθδειψλνληαη κε 

θαηαπηψζεηο γεσηεκαρψλ θαη νιηζζήζεηο. 

 Οξηζκέλα ηκήκαηα ηεο θνίηεο ησλ ξεκάησλ, φπνπ φπσο έρεη πξναλαθεξζεί, 

παξαηεξείηαη ππνβάζκηζε ηεο θνίηεο ηνπο, ιφγσ αλζξσπνγελψλ παξεκβάζεσλ. Ζ 

πεξηνξηζκέλε φκσο έθηαζε ησλ πδξνινγηθψλ ιεθαλψλ, λαη κελ δελ νδεγεί ζηα ζεκεία 

απηά ζηελ εθδήισζε εθηεηακέλσλ πιεκκπξηθψλ θαηλνκέλσλ, αιιά πξνθαιεί 

πξνβιήκαηα ζηελ νκαιή εμέιημε ησλ γεσκνξθνινγηθψλ δηεξγαζηψλ.   

 Δηδηθφηεξα, ζε δηάθνξα ηκήκαηα ησλ ξεκάησλ φπσο ζηελ πεξηνρή ησλ θπιαθψλ ηεο 

Αγπηάο (ράξηεο ΓΠ 1), επηζεκάλζεθαλ δπζκελείο ηερλεηέο επεκβάζεηο ζηελ θνίηε ηνπο 

θαη αθνξνχλ θπξίσο ηελ θαηαζθεπή νξηζκέλσλ έξγσλ δηεπζέηεζεο απνξξνήο ηνπ 

λεξνχ. Σα έξγα απηά ελ κέξεη θαηαζθεπάζζεθαλ πξφρεηξα θαη ρξεηάδεηαη λα 

επαλειεγρνχλ σο πξνο ηελ πδξαπιηθή επάξθεηα θαη ηηο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο.  

 Οη ζέζεηο ησλ αλελεξγψλ Λαηνκείσλ - Γαλεηνζαιάκσλ - Απνζεζηνζαιάκσλ (Θέζεηο 

Λ ζην ράξηε ΓΠ 1) 
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Α . 2     Γ Ε Ω Λ Ο Γ Ι Α  

A. 2.1      ΓΕΨΛΟΓΙΑ ΕΤΡΤΣΕΡΗ ΠΕΡΙΟΦΗ 

A. 2.1.1     ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΣΗ ΓΕΨΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ & ΓΕΨΛΟΓΙΚΗ ΔΟΜΗ ΣΗ ΚΡΗΣΗ 

Ζ Γεσινγία ηεο Κξήηεο θαη ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο παξνπζηάδεη ηεξάζηην ελδηαθέξνλ θαη 

αλέθαζελ ειθχεη ην παγθφζκην ελδηαθέξνλ Διιήλσλ & μέλσλ επηζηεκφλσλ (Angelier 1976, 

1982, Bonneau 1984, Leveque, 1974, 1976, Meulenkamp et al 1988, Seidel et al 1982, Φπηξνιάθεο 

1980, Kilias et al 1982, 1994, Fasoulas et al 1994, 1999, Μνπληξάθεο θ.ά. 2004, Παπιάθε 2006, θ.ά).     

Ζ γεσινγηθή δνκή ηεο λήζνπ παξνπζηάδεη ηδηαίηεξε πνιππινθφηεηα θαη είλαη άξξεθηα 

ζπλδεδεκέλε κε ηα αιιεπάιιεια ηεθηνληθά γεγνλφηα ηα νπνία ιεηηνχξγεζαλ ζηνλ επξχηεξν 

γεσρψξν ηεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο γεσινγηθήο ηεο ηζηνξίαο θαη ηα νπνία ζπλδένληαη κε ηελ 

εμειηθηηθή δηεξγαζία ζχγθιηζεο ησλ πιαθψλ Δπξαζίαο θαη Αθξηθήο ζην ρψξν Αλ. Μεζνγείνπ 

θαη ηελ πξννδεπηηθή νπηζζνρψξεζε ηνπ νξίνπ ηεο, φπσο απνδίδεηαη ζην ζρήκα ηεο Δηθφλαο 

2.1.1 (Παπιάθε 2006, επεμεξγαζ. βαζηζκέλε απφ Ten Veen & Kleinspehn, Μνπληξάθεο 2001). 

 

ΕΙΚΟΝΑ  Ε.2.1.1  
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Ζ γεσινγηθή δνκή ηεο λήζνπ, ραξαθηεξίδεηαη απφ έλα πνιχπινθν θαη εηεξνγελέο ζχλνιν 

ηεθηνληθψλ θαιπκκάησλ φπσο απνδίδεηαη ζην ζρήκα ηεο Δηθφλαο 2.1.2 θαη ην νπνίν 

δεκηνπξγήζεθε απφ κία καθξά γεσινγηθή θαη ηεθηνλνκεηακνξθσηηθή δηεξγαζία, ε νπνία 

μεθίλεζε κεηαμχ Ά.Ηνπξαζηθνχ - Κ.Κξεηηδηθνχ θαη ζπλερίζηεθε ζην Σξηηνγελέο, αθνινπζψληαο 

ηελ εμέιημε ηεο ακθηζεαηξηθήο βχζηζεο ηεο Αθξηθαληθήο Πιάθαο θάησ απφ ηελ Δπξαζηαηηθή 

(Εεξβνγηάλλεο 1999, Ληνλήο & Πεξιέξνο 2002).  

Δηδηθφηεξα θαη ζχκθσλα κε ηηο λεφηεξεο επηζηεκνληθέο απφςεηο: 

1.  Καηά ηε δηάξθεηα ηεο Αιπηθήο Οξνγέλεζεο, ε νπνία εμειίρηεθε ζε θαζεζηψο 

ζχγθιηζεο πιαθψλ, αλαπηχρζεθε έλα ζπκπηεζηηθφ πεδίν ηάζεσλ ην νπνίν ζπλέβαιε ζηελ 

πάρπλζε ηνπ θινηνχ κε ηελ πξννδεπηηθή ζπζζψξεπζε κίαο ζεηξάο γεσινγηθψλ ελνηήησλ, νη 

νπνίεο κε ηε βνήζεηα αλάζηξνθσλ ξεγκάησλ, ηνπνζεηήζεθαλ δηαδνρηθά ε κία πάλσ ζηελ 

άιιε θαη δεκηνχξγεζαλ ην ζχλζεην γεσινγηθφ νηθνδφκεκα ηεο λήζνπ (Φπηξνιάθεο 1980, 

Bonneau 1984,  Kilias et al 1982, 1994,  Παπιάθε 2006).               

 

ΕΙΚΟΝΑ Ε.2.1.2      

ΦΗΜΑΣΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΗ ΣΨΝ ΓΕΨΛΟΓΙΚΨΝ ΕΝΟΣΗΣΨΝ ΣΗ ΚΡΗΣΗ  

( ΚΙΛΙΑ κ.ά. 1982, ΠΑΤΛΑΚΗ 2006) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σν ζχλνιν απηφ ησλ γεσελνηήησλ, αλάινγα κε ηελ ηεθηνλνκεηακνξθηθή ηνπο εμέιημε 

δηαθξίλεηαη ζε δχν νκάδεο, νη νπνίεο αληηζηνηρνχλ ζε δχν πιάθεο, ζηελ θαηψηεξε πιάθα κε 

ηελ νκάδα ησλ θαηψηεξσλ θαιπκκάησλ θαη ζηελ αλψηεξε πιάθα κε ηελ νκάδα ησλ αλψηεξσλ 

θαιπκκάησλ θαη νη νπνίεο δηαρσξίδνληαη κεηαμχ ηνπο απφ έλα θχξην εθειθπζηηθφ ξήγκα 

απφζπαζεο (Kilias et al 1994, Fassoulas et al 1994, 1999). 

ΚΡΗΣΗ 
ΕΤΡΑΙΑΣΙΚΗ ΠΛΑΚΑ ΑΥΡΙΚΑΝΙΚΗ  ΠΛΑΚΑ 
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Ζ Kαηψηεξε πιάθα κε ηα θαηψηεξα ηεθηνληθά θαιχκκαηα, πεξηιακβάλεη ηηο βαζχηεξεο 

γεσινγηθέο ελφηεηεο ηεο Κξήηεο, εθείλεο ηωλ Πιαθωδώλ Αζβεζηοιίζωλ, ηοσ Τρσπαιίοσ θαη ηωλ 

Φσιιηηώλ Χαιαδηηώλ,  νη νπνίεο ηελ πεξίνδν ηνπ Άλσ Οιηγνθαίλνπ - Κάησ Μεηνθαίλνπ, ιφγσ 

ηεο επηθξαηνχζαο ηζρπξήο ζπκπηεζηηθήο ηεθηνληθήο Β-Ν, ππνβπζίζηεθαλ ζαλ κία εληαία πιάθα 

ζηε δψλε ππνβχζηζεο ηεο Μεζνγεηαθήο ιηζφζθαηξαο θάησ απφ ηελ Δπξαζηαηηθή ζε βάζνο 

κεγαιχηεξν ησλ 30 km (Δηθ. 2.1.3 & 2.1.4), θάησ απφ ηα αλψηεξα ηεθηνληθά θαιχκκαηα θαη 

κεηακνξθψζεθαλ ζε ζπλζήθεο πςειήο πίεζεο / ρακειήο ζεξκνθξαζίαο (Φπηξνιάθεο 1980, 

Seidel et al 1982, Kilias et al 1994, Fassoulas et al 1994, Παπιάθε 2006).  

Ζ  Aλψηεξε πιάθα,  πεξηιακβάλεη ηα αλψηεξα ηεθηνληθά θαιχκκαηα, ηα νπνία παξνπζηάδνπλ 

ειαθξχηεξε κεηακφξθσζε θαη πεξηιακβάλνπλ ηηο γεωελόηεηες  Τρίποιες,  Πίλδοσ,  Άρβες, 

Βάηοσ,  Αζηεροσζίωλ,  οθηοιίζωλ  θιπ.   

 

ΕΙΚΟΝΑ  Ε.2.1.3  

ΦΗΜΑΣΙΚΗ ΓΕΨΛΟΓΙΚΗ ΣΟΜΗ  

ΜΕ ΣΗΝ ΚΙΝΗΜΑΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗ ΓΕΨΜΕΣΡΙΑ ΣΨΝ ΔΙΑΔΟΦΙΚΨΝ ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΕΨΝ ΣΗ  

ΒΡΑΔΤ-ΟΡΟΓΕΝΕΣΙΚΗ ΕΚΣΑΗ - ΤΜΠΙΕΗ ΠΡΟ ΝΟΣΟ, ΣΟΝ ΕΤΡΤΣΕΡΟ ΦΨΡΟ ΕΛ.ΣΟΞΟΤ - ΚΡΗΣΗ, 

ΣΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ Α.ΟΛΙΓΟΚΑΙΝΟΤ - Κ.ΜΕΙΟΚΑΙΝΟΤ – ΗΜΕΡΑ (ΚΙΛΙΑ 2001 - ΕΠΕΞΕΡΓ. ΠΑΤΛΑΚΗ 2012) 

 

 

 

2.   Καηά ηελ πεξίνδν ηνπ  Μέζνπ  Μεηφθαηλνπ,  ε νπηζζνρψξεζε ηνπ νξίνπ ζχγθιηζεο 

ησλ πιαθψλ πξνο ηνπο λνηηφηεξνπο ρψξνπο, επέδξαζε ζηελ απνκάθξπλζε ηνπ ζπκπηεζηηθνχ 

θαζεζηψηνο λνηηφηεξα, ελψ αληίζεηα, ζην γεσρψξν ηεο Κξήηεο, αλαπηχρζεθε κία λέα αληίζεηε 

δπλακηθή έθηαζεο θαη ιέπηπλζεο ηνπ ππεξπαρεηκέλνπ θινηνχ (Κίιηαο 2001).    

 

 

ΜΕΣΑTΟΠΙΗ ΖΏΝΗ ΤΓΚΛΙΗ ΠΡΟ ΝΟΣΟ 

CRETE 
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Σν λέν απηφ εληαηηθφ θαζεζηψο ππννξηδφληηαο έθηαζεο, δηεχζ. κέγηζηνπ εθειθπζκνχ Β-Ν, ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ πξνο ηα πάλσ πίεζε ηεο ππνβπζηδφκελεο πιάθαο θάησ πιένλ απφ ηελ 

Κξήηε, πξνθάιεζε ηελ πξννδεπηηθή αλχςσζε - αλαζφισζε θαη εθειθπζηηθή απνθάιπςε κε ηε 

βνήζεηα ηεο δεκηνπξγίαο ξεγκάησλ, ησλ ζρεκαηηζκψλ ηεο θαηψηεξεο πιάθαο, κε ηε κνξθή 

ηεθηνληθψλ παξαζχξσλ, δηακνξθψλνληαο πξννδεπηηθά ην ζρεκαηηζκφ ησλ Λεπθψλ Οξέσλ θαη 

ησλ νξέσλ ηεο Κξήηεο (Παπιάθε 2006), (Δηθ. Δ.2.1.1 θάησ ζρήκα,  Δ. 2.1.3 &  Δ. 2.1.4).   

Γηακνξθψζεθαλ αξρηθά ζηα θαηψηεξα θαιχκκαηα, κηθξήο γσλίαο δψλεο δηάηκεζεο κε βφξεηα 

ή λφηηα βχζηζε (Meulenkamp et al 1988) θαη ζηα αλψηεξα θαιχκκαηα ξήγκαηα απφζπαζεο 

(detachment faults), ηα νπνία εμππεξέηεζαλ ηε ζηαδηαθή άλνδν θαη εθηαθή ησλ θαηψηεξσλ 

θαιπκκάησλ (Kilias et al 1994).   

3.  Ζ επφκελε πεξίνδνο πνπ αθνινπζεί,  Α. Μεηφθαηλνπ έσο πεξίπνπ Α. Πιεηφθαηλνπ,  

δηέπεηαη απφ ηελ επηθξάηεηα εθειθπζηηθνχ θαζεζηψηνο κε δηεχζπλζε κέγηζηνπ εθειθπζκνχ 

~Β-Ν κε ελδηάκεζεο ελδερνκέλσο κηθξνζπκπηεζηηθέο θάζεηο (Παπιάθε 2006).  

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο ηεθηνληθήο δηεξεχλεζεο θαη επεμεξγαζίαο ησλ ξεμηγελψλ 

δνκψλ ζηελ πεξηνρή Λεπθψλ Οξέσλ Γπηηθήο Κξήηεο ζηα πιαίζηα ηεο δηδ. Γηαηξηβήο Παπιάθε 

2006, πξνθχπηεη φηη ε επηθξάηεζε ηεο εθηαθηηθεο απηήο ηεθηνληθήο, εθδειψλεηαη κε ηε 

δεκηνπξγία κεγάισλ θαη κεγάιεο γσλίαο θαλνληθψλ θαη θιηκαθσηψλ ξεγκάησλ θπξίαξρεο 

γεληθήο δηεχζπλζεο Α - Γ.  Οη ξεμηγελείο απηέο δνκέο, ζπλνδεχνληαη θαηά πεξίπησζε απφ 

ξήγκαηα δηεπζχλζεσλ σο επί ην πιείζηνλ ΒΓ-ΝΑ θαη πεξηνξηζκέλα ΒΑ-ΝΓ, ηα νπνία ζην 

ζχλνιφ ηνπο εμππεξεηνχλ ηελ αλχςσζε θαη ζπκβάιινπλ ζηε δεκηνπξγία ηνπ νξνγελνχο 

ησλ Λεπθψλ Οξέσλ θαη ησλ ζπληεθηνληθψλ Λεθαλψλ, φπσο ηεο Λεθάλεο Αγπηάο - νχδαο, 

ζηηο νπνίεο απνηίζεληαη πξννδεπηηθά ηα λεογελή & ηεηαρηογελή ηδήκαηα (Παπιάθε 2006). 

4.  Σελ  πεξίνδν πνπ αθνινπζεί Αλψη. Πιεηφθαηλνπ - Σεηαξηνγελνχο, πξννδεπνκέλεο ηεο 

αλχςσζεο ηνπ νξνγελνχο, δηακνξθψλεηαη εθηαθηηθή παξακφξθσζε, ε νπνία εθδειψλεηαη κε 

ηε δεκηνπξγία θαλνληθψλ ξεγκάησλ. χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο Νενηεθηνληθήο - 

εηζκνηεθηνληθήο „Έξεπλαο ηνπ Βφξεηνπ ηκήκαηνο Ννκνχ Υαλίσλ (Μνπληξάθεο, Κίιηαο, Παπιάθε 

θ.ά. 2004), ζην ρψξν απηφ θαη ηελ πεξίνδν απηή, ην εθηαθηηθφ πεδίν ηάζεσλ αιιάδεη απφηνκα 

δηεχζπλζε κέγηζηνπ εθειθπζκνχ απφ Β-Ν ζε ~ Α-Γ θαη επηδξά ζηε δηακφξθσζε ησλ θαλνληθψλ 

ξεγκάησλ θπξίαξρεο δηεχζπλζεο Β-Ν (Δηθ. Δ.2.1.4), ηα νπνία αλαγλσξίδνληαη θαη ζηα Πιεηνθαηληθά 

ηδήκαηα, ελψ επηδξά θαη ζηα πξνεγνχκελα ξήγκαηα.   

Ζ έληνλε εθειθπζηηθή λενηεθηνληθή πξνθάιεζε ηνλ θαηαθεξκαηηζκφ ηνπ βξαρψδνπο 

ππνβάζξνπ ηεο Κξήηεο, δίλνληαο ην ζεκεξηλφ ηεο "ηεθηνληθφ δηάγξακκα" (Αξαλίηεο, 

Εεξβνγηάλλεο & Μειηζζάξεο 1972, 1977, Ληνλήο & Πεξιέξνο 2002).  

 



 

  

ΜΙΦΑΛΗ ΛΙΟΝΗ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ ΠΑΤΛΑΚΗ ελ. 46 

 

  ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΚΡΗΣΗ       "ΑΝΑΘΕΩΡΘΘ & ΕΠΕΚΣΑΘ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΤ ΧΕΔΙΑΜΟΤ (ΓΠ)          ΔΗΜΟ ΦΑΝΙΨΝ 

      ΔΘΜΟΤ ΧΑΝΙΩΝ & ΣΩΝ ΠΕΡΙΑΣΙΚΩΝ ΔΘΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΗΕΛΟΤ, ΘΕΡΙΟΤ & ΟΤΔΑ" 

Α Ν Α Δ Ο Χ Θ   Τ Μ Π Ρ Α Ξ Θ :  
   ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΟΞΙΑΔΘ, ΡΟΙΚΟ .Μ.Α.Ε., ΛΙΟΝΘ ΜΙΧΑΛΘ &  ΠΑΤΛΑΚΘ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΘ 

 
 
 
 
 
 

ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΟΣΗΣΑ 
ΤΝΣΑΞΑΝΣΕ:  Δρ  ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ  ΠΑΤΛΑΚΗ  & ΜΙΦΑΛΗ ΛΙΟΝΗ 

 

ΕΙΚΟΝΑ Ε. 2.1.4. 

 ΦΗΜΑΣΙΚΗ  ΑΠΕΙΚΟΝΙΗ  

ΣΨΝ ΚΤΡΙΨΝ ΣΑΔΙΨΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΗ ΓΕΨΛΟΓΙΚΗ ΔΟΜΗ ΣΗ ΚΡΗΣΗ  

ΣΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΟΛΙΓΟΚΑΙΝΟΤ ΕΨ ΗΜΕΡΑ (ΠΑΤΛΑΚΗ, 2006). 

 

 

Περιγραφή 

εξέλιξης 
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ΔΗΚΟΝΑ  Δ. 2.1.5 

5. ήκεξα, ην γεσδπλακηθφ θαζεζηψο πνπ επηθξαηεί ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο 

Κξήηεο, ραξαθηεξίδεηαη απφ ηηο κεηαθηλήζεηο πιαθψλ, φπσο αλαπαξίζηαηαη ζηελ εηθφλα 

Δ.2.1.5,  κε θπξίαξρε δηεξγαζία, ηε ζχγθιηζε ηεο Αθξηθαληθήο πιάθαο κε ηελ Αηγηαθή, κε 

ηαρχηεηα πξνζέγγηζεο ηεο ηάμεο ησλ 4,5 cm/yr (απφ ηελ ζπλαμηνιφγεζε ησλ κεηξήζεσλ 

γεσδαηηηθψλ εξγαζηψλ ζε εξγαζία Παπιάθε Αηθ, 2006). Ζ ζχγθιηζε επηδξά ζηε δηακφξθσζε 

ηνπ Διιεληθνχ Σφμνπ, θαζψο θαη ηεο ππνζαιάζζηαο Μεζνγεηαθήο Ράρεο ζην θέληξν ηεο Αλ. 

Μεζνγείνπ, γλσζηήο σο Mediterranean Ridge, ε νπνία απνηειεί έλα ηεθηνληθφ πξίζκα 

επαχμεζεο κε ην κεγαιχηεξν ξπζκφ αλάπηπμεο ζηε γε (Kopf et al 2003). Ζ πίεζε ηελ νπνία 

εμαζθεί ε ππνβπζηδφκελε Αθξηθαληθή πιάθα ζην ρψξν ηεο Κξήηεο, ζπκβάιιεη ζηελ ηζρπξή ηεο 

αλχςσζε θαη εηδηθφηεξα ηεο δπηηθήο Κξήηεο, φπνπ θαηαγξάθνληαη πνιχ κεγάιεο ηηκέο 

αλχςσζεο, ηεο ηάμεο ησλ 5 mm εηεζίσο (Παπιάθε Αηθ 2006). Σν γεσδπλακηθφ απηφ θαζεζηψο, 

πξνθαιεί ηελ ελεξγή παξακφξθσζε ηεο πεξηνρήο ε νπνία ζπλνδεχεηαη απφ έληνλε ζεηζκηθή 

δξαζηεξηφηεηα, κε ηζηνξηθφ ηζρπξψλ ζεηζκψλ θαη ηελ θαζηζηά κία απφ ηηο πιένλ ελεξγέο θαη 

ηαπηφρξνλα πιένλ ζεηζκηθέο πεξηνρέο ζηνλ θφζκν. 
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Α. 2.1.2    ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΣΗ ΓΕΨΛΟΓΙΑ ΣΗ ΕΤΡΤΣΕΡΗ  ΠΕΡΙΟΦΗ 

Ζ Γεσινγηθή δνκή ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο κειέηεο δεκηνπξγήζεθε απφ ηε δξάζε ησλ 

εμειηζζφκελσλ γεσδπλακηθψλ & γεσηεθηνληθψλ δηεξγαζηψλ, φπσο πεξηγξάθεθαλ ζηελ 

πξνεγνχκελε παξάγξαθν § Α.2.1.1.  Δηδηθφηεξα, ιφγσ ηεο λφηηαο κεηαλάζηεπζεο ηεο δψλεο 

ζχγθιηζεο ησλ πιαθψλ θαη ηεο απνκάθξπλζεο ηνπ ζπλνδνχ θαζεζηψηνο ηεο ζπκπίεζεο ζην 

ρψξν Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ (Δηθ. Δ.2.1.1, επεμήγεζε § Α.2.1.1-2), ζην ρψξν ηεο Κξήηεο κεηά ην 

Μεηφθαηλν δηακνξθψζεθε έλα εθηαθηηθφ θαζεζηψο, ην νπνίν ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πξνο άλσ 

πίεζε ηεο ππνβπζηδφκελεο Αθξηθάληθεο πιάθαο (θάησ απφ Κξήηε), ζπλέβαιαλ ζηελ αλχςσζε - 

αλαζφισζε ηνπ νξνγελνχο Λεπθψλ Οξέσλ κε ηε βνήζεηα ηεο δξάζεο ξεγκάησλ (Παπιάθε Αηθ 

2006) θαη ζηε δεκηνπξγία ησλ ζπληεθηνληθψλ ιεθαλψλ κε αληηπξνζσπεπηηθφηεξε ηελ ηεθηνληθή 

ιεθάλε θάκπνπ Αγπηάο - νχδαο ε νπνία δηακνξθψλεηαη ζην θεληξηθφ ηκήκα ηεο πεξηνρήο.  

Σελ πξφζθαηε γεσινγηθή πεξίνδν έσο ζήκεξα, ε επξχηεξε πεξηνρή δηέπεηαη απφ έλα 

εθειθπζηηθφ θαζεζηψο κε δηεχζπλζε ηνπ πεδίνπ ηάζεσλ ΑΝΑ - ΓΒΓ (Papazachos et al 1999). ην 

νπνίν ζπκβάιιεη ζηε δεκηνπξγία - δξαζηεξηνπνίεζε ξεγκάησλ.  Παξάιιεια, επηθξαηεί έλα 

αλπςσηηθφ θαζεζηψο πνπ επηδξά ζηελ εθδήισζε έληνλσλ αλπςψζεσλ.  

Οη γεσινγηθνί ζρεκαηηζκνί νη νπνίνη δνκνχλ ηελ επξχηεξε πεξηνρή, πεξηιακβάλνπλ ηφζν 

παιαηνχο, απφ ηα θαηψηεξα & αλψηεξα θαιχκκαηα ηεο Κξήηεο, νη νπνίνη εκθαλίδνληαη ζηε 

λφηηα λνηηνδπηηθή θαη λνηηναλαηνιηθή εθηεηλφκελε πεξηνρή, φζν θαη λεφηεξνπο, ησλ λέσλ 

ηδεκάησλ νη νπνίνη θαιχπηνπλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο επξχηεξεο βφξεηαο δψλεο. 

Ννηηφηεξα ηνπ θάκπνπ ηεο Αγπηάο, δηακνξθψλνληαη πξννδεπηηθά νη ππψξεηεο θαη ην επηβιεηηθφ 

νξεηλφ ζπγθξφηεκα ησλ Λεπθψλ Οξέσλ, φπνπ απνθαιχπηνληαη κε ηε κνξθή ηεθηνληθνχ 

παξαζχξνπ νη βαζχηεξνη γεσινγηθνί ζρεκαηηζκνί ηεο Κξήηεο θαη εηδηθφηεξα, νη αλζξαθηθνί 

ζρεκαηηζκνί ηεο ελφηεηαο Σξππαιίνπ θαη ηεο ελφηεηαο ησλ Πιαθσδψλ Αζβεζηνιίζσλ, νη νπνίνη 

απνηεινχληαη απφ αλαθξπζηαιισκέλνπο αζβεζηφιηζνπο, δνινκίηεο & αλζξαθηθά 

θξνθαινιαηππνπαγή. Σα αλζξαθηθά απηά πεηξψκαηα παξνπζηάδνπλ ηζρπξή θαξζηηθνπνίεζε, 

ε νπνία ζε ζπλδπαζκφ θαη κε άιινπο γεσπαξάγνληεο έρεη ζπκβάιεη ζηε δηακφξθσζε 

εθηεηακέλσλ ππφγεησλ πδξνθνξέσλ νη νπνίνη θηινμελνχλ έλα πινχζην ππφγεην πδαηηθφ 

δπλακηθφ (Παπιάθεο 1989). Πάλσ ζηνπο αλζξαθηθνχο απηνχο ζρεκαηηζκνχο έρνπλ επσζεζεί 

νη γεσινγηθνί ζρεκαηηζκνί ηεο ελφηεηαο Φπιιηηψλ – Υαιαδηηψλ, νη νπνίνη παξνπζηάδνληαη 

πεξηνξηζκέλα ζηνλ νξεηλφ φγθν ησλ Λεπθψλ Οξέσλ θαη εηδηθά ζηηο ππψξεηέο ηνπο, ελψ 

αληίζεηα παξνπζηάδνπλ κεγάιεο εκθαλίζεηο θαη κεγάια πάρε αλάπηπμεο ζηελ πεξηνρή ε νπνία 

εθηείλεηαη δπηηθά ηεο πεξηνρήο κειέηεο.  

Πάλσ ζηνπο πξννξνγελεηηθνχο απηνχο ζρεκαηηζκνχο επηθάζεληαη κε ζηξσκαηνγξαθηθή 

αζπκθσλία ηα λεφηεξα ηδήκηα ηνπ Νενγελνχο & Σεηαξνγελνχο ηα νπνία θπξηαξρνχλ ζηε βφξεηα 

δψλε θαη αληηπξνζσπεχνληαη απφ κάξγεο, καξγατθνχο αζβεζηφιηζνπο, ςακηηνκαξγατθνχο, 

θξνθαινιαηππνπαγείο θαη πνιχκεηθηνπο αξγηιηθνχο ζρεκαηηζκνχο. 
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Α.2.2     ΓΕΨΛΟΓΙΑ  ΠΕΡΙΟΦΗ  ΜΕΛΕΣΗ  

Α. 2.2.1.    ΕΚΠΟΝΗΗ ΓΕΨΛΟΓΙΚΟΤ ΦΑΡΣΗ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ & ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ  ΓΠ1 

ηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο Γεσινγηθήο Μειέηεο, δφζεθε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε ζχληαμε ηνπ  

Γεσινγηθνχ Υάξηε Πξνζαξκνγήο & Πιεξνθφξεζεο ΓΠ1, θι. 1:25.000, γηα ηελ εθπφλεζε ηνπ 

νπνίνπ έγηλε αξρηθά ζπγθέληξσζε, επεμεξγαζία θαη αμηνιφγεζε ησλ ζηνηρείσλ:  

 Σσλ πθηζηακέλσλ γεσζεκαηηθψλ ραξηψλ:   

 "Γεψλογικϋρ  Φάπσηρ  Νομοό Φανίψν, σμ. 1.655 km2,, κλ.1:100.000".   Πατλάκη, 2006. 

 "Φάπσηρ Σεκσονικύν Αςτνεφειύν Νομοό Φανίψν, σμ. 1.655km2,, κλ.1:100.000".  Πατλάκη, 2006. 

 "Νεοσεκσονικϋρ - Γεψλογικϋρ Φάπσηρ σηρ Βϋπειαρ Ζύνηρ νομοό Φανίψν, κλ. 1:50.000".  Μοτνσπάκηρ, 

Κίλιαρ, Πατλάκη κ.ά.  2004. 

 "Γεψλογικϋρ  & Σεκσονικϋρ  Φάπσηρ  ετπόσεπηρ πεπιοφήρ Κάμποτ Φανίψν (βϋπειο σμήμα νομοό Φανίψν)  

κλ. 1:50.000".   Λιονήρ, Πεπλέπορ, Πατλάκη,  2002. 

 "Γεψλογικϋρ Φάπσηρ τδπολογικύν Λεκανύν πεπιοφήρ Μελέσηρ Αποφέσετςηρ Φανίψν - Κολτμβαπίοτ, 

κλ. 1:50.000".   Πατλάκηρ & Πατλάκη, 2001. 

 "Φάπσερ Σεκσονικύν Αςτνεφειύν νήςοτ Κπήσηρ με τδπολογικά ςσοιφεία, κλ. 1:50.000,  κλ. 1:200.000".   

Δεμίπηρ, Μελαδιύσηρ &  Πατλάκηρ, 1994. 

 "Γεψλογικϋρ Φάπσηρ Β & ΒΔ σμήμασορ σοτ οπεινοό ςτγκποσήμασορ Λετκύν οπέψν Δτσικήρ Κπήσηρ, κλ. 

1:25.000". Πατλάκη, Κίλιαρ &  Μοτνσπάκηρ, 1990. 

 "Γεψλογικϋρ Φάπσηρ και Τδπογεψλογικϋρ Φάπσηρ Λεκανύν Αποπποήρ ποσαμύν Κεπίση & Κλαδιςςοό 

Δτσικήρ Κπήσηρ,  κλ  1:100.000".  Πατλάκηρ, 1989. 

 "Γεψλογικϋρ Φάπσηρ ετπόσεπηρ πεπιοφήρ Δήμοτ Νέαρ Κτδψνίαρ, κλ. 1:20.000". Πατλάκη, 1989. 

 "Γεψλογικϋρ Φάπσηρ σοτ βϋπειοτ σμήμασορ Λεκάνηρ Αποπποήρ Κεπίση ποσαμοό, κλ. 1:20.000". Κίλιαρ, 

Μοτνσπάκηρ &  Πατλάκη, 1984. 

 "Γεψλογικϋρ Φάπσηρ σοτ ΒΔ σμήμασορ σηρ οπεινήρ μάζαρ Λετκύν οπέψν, κλ. 1:20.000". Κίλιαρ,  

Μοτνσπάκηρ, σατπιδάκηρ, φοινάρ και  Πατλάκη, 1983. 

 "Σεκσονικϋρ Φάπσηρ  Κπήσηρ,  κλ. 1:200.000".   Υτσπολάκηρ  1980.  

 "Γεψλογικϋρ Φάπσηρ πεπιοφήρ Αγτιάρ κλ.1:20.000". Απανίσηρ, Ζεπβογιάννηρ Μελιςςάπηρ 1972, 1977.  

 "Θεπμογπαυικϋρ Φάπσηρ Δτσικήρ Κπήσηρ, κλ. 1:50.000".   Leveque, 1974. 

 "Γεψλογικοί Φάπσερ ΙΓΜΕ, κλ. 1: 50.000",  Υόλα,  Φανιά,  Αλικιανϋρ,  Βπόςερ.  

   Σσλ ζηνηρείσλ ηειεπηζθφπηζεο: 

 Διασέθηκαν απϋ σο Σεφνικϋ Γπαυείο Δπ. Π. Πατλάκη και πεπιελάμβαναν θεπμογπαυήμασα, 

επεξεπγαςμένερ δοπτυοπικέρ εικϋνερ ςειπάρ SPOT 2 και LANDSAT 5,  έγφπψμερ αεπουψσογπαυίερ κλπ. 

 Σσλ εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ πεδίνπ. 

Χο Γεσινγηθφ Τπφβαζξν ρξεζηκνπνηήζεθε απφζπαζκα ηνπ Γεσινγηθνχ Υάξηε Αηθ. 

Παπιάθε 2006, κε ζπκπιεξσκαηηθή αλαπξνζαξκνγή ηνπ ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο 

έξεπλαο πεδίνπ θαη ηεο δηεξεχλεζεο ησλ γεσζπλζεθψλ ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο Μειέηεο.  

Δηδηθόηεξα, θαηά ηελ έξεπλα πεδίνπ ηεο πεξηνρήο κειέηεο, δηεξεπλήζεθαλ ελδειερώο νη γεωινγηθέο ζπλζήθεο 

θαη ε ηερληθνγεωινγηθή ζπκπεξηθνξά ηωλ γεωζρεκαηηζκώλ. Παξάιιεια πξνζδηνξίζηεθαλ ιεπηνκεξώο, 

θωηνγξαθήζεθαλ θαη απνηππώζεθαλ ζην ράξηε κε εκθαλή δηάθξηζε, θξίζηκα γεωινγηθά ζηνηρεία, όπωο νη 

ηεθηνληθέο αζπλέρεηεο, ηα θαλνληθά ξήγκαηα, νη ζέζεηο ηδηαίηεξνπ γεωπεξηβαιινληηθνύ ελδηαθέξνληνο (Ρ),  νη 

ζέζεηο εθδήιωζεο θαηλνκέλωλ αζηάζεηαο (Κ), νη ζέζεηο δηάβξωζεο (Γ), νη ζέζεηο εκθάληζεο λεξνύ (Τ), όπνπ 

ειήθζεζαλ κεηξήζεηο ζηάζκεο, νη ιαηνκηθέο ζέζεηο (Λ) θιπ. Σα απνηειέζκαηα ηεο δηεξεύλεζεο ηωλ γεωινγηθώλ 

απηώλ ζηνηρείωλ απνηππώλνληαη ζην Υάξηε ΓΠ1 θαη παξνπζηάδνληαη ζηελ Σερληθή Έθζεζε. 
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Α. 2.2.2.     Γ Ε Ψ Λ Ο Γ Ι Κ Ο Ι    Φ Η Μ Α Σ Ι  Μ Ο Ι  

Οη γεσινγηθνί ζρεκαηηζκνί νη νπνίνη δνκνχλ ηελ πεξηνρή κειέηεο Γήκνπ Υαλίσλ 

απνηππψλνληαη ζην Γεσινγηθφ Υάξηε ΓΠ1, πεξηιακβάλνπλ δε ηφζν πξννξνγελεηηθνχο φζν 

θαη κεηανξνγελεηηθνχο ζρεκαηηζκνχο ηνπ Νενγελνχο θαη Σεηαξηνγελνχο. Οη γεσινγηθνί απηνί 

ζρεκαηηζκνί πεξηγξάθνληαη ζηε ζπλέρεηα κε ζεηξά αλάινγε ηεο ζηξσκαηνγξαθηθήο ηνπο 

δηάηαμεο, απφ ηα θαηψηεξα πξνο ηα αλψηεξα κέιε, φπσο αλαπαξίζηαηαη θαη ζηε ζρεκαηηθή 

απεηθφληζε ηεο ιηζνζηξσκαηνγξαθίαο ηνπο ζηελ εηθφλα Δ.2.1, ε νπνία αθνινπζεί. 

ΕΙΚΟΝΑ  Ε. 2.2.1. 

 ΦΗΜΑΣΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΗ ΣΗ ΛΙΘΟΣΡΨΜΑΣΟΓΡΑΥΙΚΗ ΣΗΛΗ  

ΣΨΝ ΓΕΨΛΟΓΙΚΨΝ ΦΗΜΑΣΙΜΨΝ ΣΗ ΠΕΡΙΟΦΗ ΛΕΤΚΨΝ ΟΡΕΨΝ – ΦΑΝΙΨΝ  

 (ΠΑΤΛΑΚΗ 2006). 
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ΕΝΟΣΗΣΑ  ΠΛΑΚΨΔΨΝ  ΑΒΕΣΟΛΙΘΨΝ <PΚ> & ΜΕΣΑΥΛΤΦΗ ΛΕΤΚΨΝ ΟΡΕΨΝ <fPk> 

Ζ ελφηεηα ησλ Πιαθσδψλ Αζβεζηνιίζσλ (θση. 2β, 4, 7), απνηειεί ην βαζχηεξν ηεθηνληθφ 

θάιπκκα ηεο πεξηνρήο κειέηεο. Απνθαιχπηεηαη κε ηε κνξθή ελφο κέγα ηεθηνληθνχ 

παξαζχξνπ ζηνλ νξεηλφ φγθν Λεπθψλ Οξέσλ (Μνπληξάθεο θ.ά.2004, Παπιάθε 2006), φπνπ 

αλαπηχζζεηαη κε κεγάια πάρε. Δπίζεο, απνθαιχπηεηαη κε ηε κνξθή κηθξφηεξσλ ηεθηνληθψλ 

παξαζχξσλ ζηηο πεξηνρέο ηνπ θαξαγγηνχ Δι. Βεληδέινπ ζην Θέξηζν (Παπιάθε θ. ά. 1990) θαη 

ζηε νξεηλή δψλε Μαιάμαο ε νπνία ζρεκαηίδεηαη λφηηα ησλ Υαλίσλ - νχδαο (Υάξηεο ΓΠ1). 

Δηδηθφηεξα, ε νξεηλή δψλε ηεο Μαιάμαο, κε ηελ ηεθηνληθή απνθάιπςε ησλ Πιαθσδψλ 

Αζβεζηνιίζσλ ζηελ θνξπθαία δψλε ηεο θαη ηελ γεσηεθηνληθή ηεο δνκή, ζα κπνξνχζε λα 

ραξαθηεξηζηεί σο ε γεσινγηθή κηθξνγξαθία ησλ Λεπθψλ Οξέσλ (Παπιάθε 2006). 

Οη γεσινγηθνί ζρεκαηηζκνί ηεο ελφηεηαο ησλ Πιαθσδψλ Αζβεζηνιίζσλ, απνηεινχληαη  απφ 

ηζρπξά αλαθξπζηαιισκέλα αλζξαθηθά ηδήκαηα θαη ζε κηθξφ βαζκφ απφ αξγηινζρηζηνιηζηθά 

πεηξψκαηα, ηα νπνία ζρεκαηίζηεθαλ θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα Σξηαδηθνχ κέρξη Ζψθαηλνπ 

(Bonneau 1976, Φπηξνιάθεο 1980) θαη κεηακνξθψζεθαλ θαηά ην Οιηγφθαηλν ζε ζπλζήθεο 

πςειήο πίεζεο - ρακειήο ζεξκνθξαζίαο (Seidel et al 1982,  Theye 1988).  

Ζ ελφηεηα ησλ Πιαθσδψλ Αζβεζηνιίζσλ ζηελ πεξηνρή κειέηεο αληηπξνζσπεχεηαη απφ ηε 

κεζνζηξσκαηψδε θαη παρπζηξσκαηψδε αλάπηπμε ηεθξφκαπξσλ θαη ηεθξφιεπθσλ ηζρπξά 

αλαθξπζηαιισκέλσλ αζβεζηνιίζσλ, νη νπνίνη παξνπζηάδνληαη κε ηε ραξαθηεξηζηηθή κνξθή 

αιιεπάιιεισλ πιαθψλ (θση. 7). Φέξνπλ ραξαθηεξηζηηθέο παξεκβνιέο ππφιεπθσλ 

ππξηηνιίζσλ, ππφ ηε κνξθή θαθψλ, βνιβψλ ή θαη ιεπηψλ ελζηξψζεσλ νη νπνίεο δελ έρνπλ 

ζηαζεξή ζπρλφηεηα εκθάληζεο. 

Σν 1990 εληνπίζηεθε ζηα Λεπθά Όξε απφ Παπιάθε θ.ά, ε εμέιημε ησλ αλψηεξσλ νξηδφλησλ 

ησλ Πιαθσδψλ Αζβεζηνιίζσλ ζε παρπζηξσκαηψδεηο κε πξννδεπηηθή ηνπο κεηάβαζε ζε 

έλαλ αλψηεξν νξίδνληα κεηαθιχζρε <fPk, Ζσθαηληθήο ειηθίαο (εθηηκψκελεο κε έκκεζν 

πξνζδηνξηζκφ) ηνλ νπνίν νλνκάηηζαλ "Μεηαθιχζρε Πιαθσδψλ Αζβεζηνιίζσλ Λεπθψλ Οξέσλ".  

Ο ελ ιφγσ κεηαθιχζρεο απνηειείηαη απφ πξάζηλνπο αζβεζηηηηθνχο θπιιίηεο ζε ελαιιαγέο κε 

ζηξψζεηο αλαθξπζηαιισκέλσλ αζβεζηνιίζσλ θαη κε πξνο ηα άλσ βαζκηαία εμέιημή ηνπ ζε 

ιεπηνζηξσκαηψδεηο πξάζηλνπο θπιιίηεο ρακεινχ βαζκνχ κεηακφξθσζεο.   
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Υαξαθηεξηζηηθέο εκθαλίζεηο ηνπ κεηαθιχζρε εληνπίζηεθαλ ζηηο πεξηνρέο Γνπξγνπζέο & 

Ξεξαθνθεθάια Λεπθψλ Οξέσλ θαη ζην θαξάγγη Θεξίζνπ (θση. 3, 4 & 7).  ηηο πεξηζζφηεξεο 

ζέζεηο ην πάρνο ηνπ κεηαθιχζρε είλαη γεληθά κηθξφ θαη θπκαίλεηαη απφ ιίγα εθαηνζηά έσο 

ιίγεο δεθάδεο κέηξα, ελψ ζε άιιεο ζέζεηο απνπζηάδεη εληειψο, γεγνλφο ην νπνίν εθηηκάηαη φηη 

νθείιεηαη ζηε κηθξή ηδεκαηνγέλεζή ηνπ θαη ζηελ εχθνιε δηάβξσζή ηνπ. Δπίζεο, ζηελ πεξηνρή 

Γνπξγνπζέο – Ξεξαθνθεθάια Λεπθψλ Οξέσλ, πξνζδηνξίζηεθε νκάδα κηθξψλ πεγψλ επαθήο 

(Π9, Π10, Π11, Υάξηεο ΓΠ1), νη νπνίεο αλαβιχδνπλ ζηελ επαθή ηνπ κεηαθιχζρε κε ηνπο 

ππεξθείκελνπο αζβεζηφιηζνπο ηεο ελφηεηαο Σξππαιίνπ (Παπιάθε θ.ά 1990). 

ηα πιαίζηα ηεο έξεπλαο πεδίνπ ηεο παξνχζαο κειέηεο, δηαπηζηψζεθε ζε νξηζκέλεο πεξηνρέο 

ησλ Λεπθψλ Οξέσλ, ε αλάπηπμε νξηζκέλσλ ραξαθηεξηζηηθψλ αλζξαθηθψλ ζρεκαηηζκψλ απφ 

ιεπθά κάξκαξα θαη καχξνπο δνινκίηεο. Οη ζρεκαηηζκνί απηνί δηαθξηηνπνηήζεθαλ, 

νξηνζεηήζεθαλ θαη απνηππψζεθαλ ζην Υάξηε ΓΠ1 σο < Dol – Mar .  Υαξαθηεξηζηηθέο 

εκθαλίζεηο ησλ γεσινγηθψλ απηψλ ζρεκαηηζκψλ παξνπζηάδνληαη ζηελ πεξηνρή ησλ θνξπθψλ 

Μαχξεο θαη Φαξήο. Ζ αθξηβήο πξνέιεπζε θαη ε ζηξσκαηνγξαθηθή θαη γεσηεθηνληθή ηνπο 

ζρέζε κε ηελ ελφηεηα Πιαθσδψλ Αζβεζηνιίζσλ ή ηελ ππεξθείκελε ηνπ Σξππαιίνπ, ρξήδεη 

εμεηδηθεπκέλεο έξεπλαο ηδηαίηεξνπ γεσινγηθνχ ελδηαθέξνληνο ε νπνία θαη πξνηείλεηαη λα 

εθπνλεζεί.   
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ΕΝΟΣΗΣΑ  ΣΡΤΠΑΛΙΟΤ  < Trip > 

Πξφθεηηαη γηα ην ακέζσο αλψηεξν ηεθηνληθφ θάιπκκα, ην νπνίν είλαη επσζεκέλν επί ηεο 

ελφηεηαο ησλ Πιαθσδψλ Αζβεζηνιίζσλ (θση. 3, 4, 7, 8) θαη αληηπξνζσπεχεηαη απφ 

αλζξαθηθά ηδήκαηα ειηθίαο Σξηαδηθνχ - Ηνπξαζηθνχ (ειηθία θαηά Φπηξνιάθε 1980), αιιά 

ελδερνκέλσο θαη λεφηεξεο ειηθίαο. Σα αλζξαθηθά απηά πεηξψκαηα, αλαπηχζζνληαη θπξίσο 

ζηε δπηηθή Κξήηε θαη παξνπζηάδνπλ ηεξάζηην πδξνγεσινγηθφ ελδηαθέξνλ, αθνχ ζε απηά 

δηακνξθψλνληαη νη ζεκαληηθφηεξνη ππφγεηνη πδξνθνξείο ηεο λήζνπ. 

Ζ ελφηεηα Σξππαιίνπ κεηακνξθψζεθε ζε ζπλζήθεο πςειήο πίεζεο - ρακειήο ζεξκνθξαζίαο, 

ππνβπζηδφκελε σο κία εληαία πιάθα καδί κε ηελ ππνθείκελε ελφηεηα ησλ Πιαθσδψλ 

Αζβεζηνιίζσλ θαη ηελ ππεξθείκελε ησλ Φπιιηηψλ – Υαιαδηηψλ, ζε βάζνο πεξίπνπ 30 km 

(Kilias et al  1994). Γηα ηελ πξνέιεπζε, έληαμε θαη ηεθηνληθφ ραξαθηήξα ηεο ελφηεηαο, έρνπλ 

θαηά θαηξνχο ζεσξεζεί αιιά θαη αλαζεσξεζεί πνιιέο επηζηεκνληθέο απφςεηο.   

χκθσλα κε ηνλ Φπηξνιάθε (1980), ε ελφηεηα Σξππαιίνπ απνηειεί κία αλεμάξηεηε ηεθηνληθή 

ελφηεηα ε νπνία βξίζθεηαη επσζεκέλε επί ησλ Πιαθσδψλ Αζβεζηνιίζσλ θαη ηα ηδήκαηά ηεο 

ραξαθηεξίδνληαη απφ ιηζνθαζηθέο πιεπξηθέο κεηαβάζεηο ηεο ελφηεηαο „Κξήηεο-Μάλεο‟.  

χκθσλα κε πξφζθαηεο επηζηεκνληθέο απφςεηο ηεο Παπιάθε Αηθ. (2006), ε ελφηεηα 

Σξππαιίνπ απνηειεί ζηξσκαηνγξαθηθά ηκήκαηα ηεο Δλφηεηαο Πιαθσδψλ Αζβεζηνιίζσλ, ηα 

νπνία ζε ζπλζήθεο ζπκπηεζηηθήο ηεθηνληθήο, απνθνιιήζεθαλ απφ ηε ζέζε ηνπο θαη θηλήζεθαλ 

πάλσ ζηελ ίδηα ηνπο ηελ ελφηεηα. Ζ κεηαθίλεζε ησλ αλζξαθηθψλ πεηξσκάησλ εμειίρηεθε θαηά 

πξνηίκεζε πάλσ ζηνλ πιαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο κεηαθιχζρε, κε απνηέιεζκα ηελ ηζρπξή 

ηεθηνληθή ηνπο θαηαπφλεζε, ηνλ θεξκαηηζκφ ηνπο θαη ηελ αλαζπγθφιιεζή ηνπο ζε δηάθνξεο 

θάζεηο θαη ζηάδηα. Έλα δεχηεξν ελδερφκελν είλαη, ε ελφηεηα ηνπ Σξππαιίνπ λα ζρεκαηίζηεθε 

ζε έλα πεξηβάιινλ ην νπνίν γεηηλίαδε άκεζα κε απηφ ησλ Πιαθσδψλ Αζβεζηνιίζσλ θαη κε κία 

κεηαγελέζηεξε ζπκπίεζε λα επσζήζεθε πάλσ ζε απηνχο. 

Ζ ελφηεηα Σξππαιίνπ αλαπηχζζεηαη ζε κεγάιν ηκήκα ηεο πεξηνρήο κειέηεο κε πάρε ηα νπνία 

θπκαίλνληαη απφ δεθάδεο κέρξη εθαηνληάδεο κέηξα. Δηδηθφηεξα, δνκεί φιν ην θεληξηθφ ηεο 

ηκήκα θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ θαξαγγηνχ Δι. Βεληδέινπ - Θεξίζνπ -

Μπισληαλψλ - Μαιάμαο (Υάξηεο ΓΠ1). ηελ πεξηνρή βφξεηα απφ ηηο Αιηάθεο Λεπθψλ Οξέσλ, 

ε ελφηεηα Σξππαιίνπ δηαθφπηεηαη απφ κία κεγάιε κεηαπησηηθή ξεμηγελή δψλε δηεχζπλζεο 

ΑΒΑ – ΓΝΓ  (θση. 5) θαη ζπλερίδεη λα εθηείλεηαη ππφγεηα, θάησ απφ ηνπο θπιιηηηθνχο - 

ραιαδηηηθνχο ζρεκαηηζκνχο (Κίιηαο θ.ά. 1983, Παπιάθε θ.ά. 1990, 2006). Σν γεγνλφο απηφ 

επηβεβαηψλεηαη απφ ηηο γεσηξήζεηο ηεο Αγπηάο, ζηηο νπνίεο ζπλαληήζεθε ζε βάζε 20-90 m 

θάησ απφ ηα λέα ηδήκαηα (Αξαλίηεο θ.α  1977, Παπιάθεο 1989). 
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Ζ ελφηεηα Σξππαιίνπ, παξνπζηάδεη θαηαθφξπθεο θαη πιεπξηθέο ιηζνθαζηθέο δηαθνξνπνηήζεηο, 

νη νπνίεο επέηξεςαλ ηε δηάθξηζε επί κέξνπο ζηξσκαηνγξαθηθψλ νξηδφλησλ κε αλάινγα 

ιηζνθαζηθά  ραξαθηεξηζηηθά θαη νη νπνίνη είλαη (Παπιάθε θ.ά. 1990, 2006): 

 Οη θαηψηεξνη νξίδνληεο, νη νπνίνη ραξαθηεξίδνληαη απφ ηελ πιαθψδε έσο ζηξσκαηψδε 

αλάπηπμε ιεπθφηεθξσλ αλαθξπζηαιισκέλσλ αζβεζηνιίζσλ & ηεθξφκαπξσλ δνινκηηηθψλ 

αζβεζηνιίζσλ. Καηά ζέζεηο παξνπζηάδνπλ παξεκβνιέο ιεπηνπιαθσδψλ αζβεζηνιίζσλ θαη 

δνινκηηψλ. ε γεληθέο γξακκέο, νη θαηψηεξνη νξίδνληεο νκνηάδνπλ κε ηνπο Πιαθψδεηο 

Αζβεζηφιηζνπο, κε ηε δηαθνξά φηη ζπλήζσο δελ θέξνπλ ππξηηνιηζηθέο ελζηξψζεηο. 

 Οη κεζαίνη θαη αλψηεξνη νξίδνληεο, ζηνπο νπνίνπο εμειίζζνληαη νη θαηψηεξνη κέζα απφ 

αθαζφξηζηεο ιηζνθαζηθέο πιεπξηθέο κεηαβάζεηο. Απαξηίδνληαη απφ παρπζηξσκαηψδεηο - 

άζηξσηνπο, βηηνπκεληνχρνπο, ιεπθφηεθξνπο αζβεζηφιηζνπο, ηεθξφκαπξνπο δνινκηηηθνχο 

αζβεζηφιηζνπο, δνινκίηεο θαη αλζξαθηθά θξνθαινιαηππνπαγή (θση. 3, 4, 7, 8, 9, 9΄). Οη 

δνινκίηεο παξνπζηάδνπλ ζπλήζσο ραξαθηεξηζηηθή  θπςειψδε πθή, κε δνινκηηηθφ άιεπξν ην νπνίν 

πιεξνί ηηο θπςέιεο (Παπιάθεο 1989). 

Σα αλζξαθηθά θξνθαινιαηππνπαγή είλαη ζπκπαγή θαη απνηεινχληαη απφ γσληψδεηο ιαηχπεο θαη 

θξνθάιεο αλαθξπζηαιισκέλσλ αζβεζηνιίζσλ, ζπλδεδεκέλεο κε αλζξαθηθή χιε. Σν κέγεζνο ησλ 

θξνθαινιαηππψλ πνηθίιιεη, απφ κηθξφ κεξηθψλ εθαηνζηψλ, έσο κεγάιν κε δηαζηάζεηο νιηζζνιίζσλ 

(θαξάγγη Θεξίζνπ). Δθηφο ησλ θξνθαινιαηππνπαγψλ απηψλ ηα νπνία πξέπεη λα ζρεκαηίζηεθαλ 

ηδεκαηνγελψο, παξαηεξνχληαη θαη ηεθηνληθά ιαηππνπαγή, ηα νπνία ελδερνκέλσο ζρεκαηίζηεθαλ ζε 

ζπλζήθεο ηδεκαηνγέλεζεο, ή θαη δεπηεξνγελψο, απφ ηνλ ηεθηνληζκφ ησλ αλζξαθηθψλ ζρεκαηηζκψλ 

θαη ηελ αλαζπγθφιιεζή ηνπο ζε δηάθνξα ζηάδηα (Κίιηαο θ. ά. 1983, Παπιάθε 2006). 

Σα αλζξαθηθά πεηξψκαηα ηεο ελφηεηαο Σξππαιίνπ, παξνπζηάδνληαη ηδηαίηεξα ηεθηνληζκέλα, 

γεγνλφο ην νπνίν ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ιηζνινγία ηνπο, θαζψο θαη ηελ ελεξγή ηεθηνληθή εμέιημε 

ηεο πεξηνρήο, έρεη ζπκβάιεη ζηελ πξννδεπηηθή αλάπηπμε ηεο θαξζηηθήο δηάβξσζεο, ε νπνία 

εθδειψλεηαη κε ηε δεκηνπξγία κίαο επθάληαζηεο πνηθηιίαο θαξζηηθψλ κνξθψλ θαη δνκψλ (θση. 

9), θαζψο θαη ηε δεκηνπξγία ησλ ζεκαληηθψλ ππφγεησλ θαξζηηθψλ πδξνθνξέσλ Λεπθψλ 

Οξέσλ (Παπιάθεο 1989). 
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ΕΝΟΣΗΣΑ  ΥΤΛΛΙΣΨΝ - ΦΑΛΑΖΙΣΨΝ  < PH > 

Ζ ελ ιφγσ ελφηεηα εκθαλίδεηαη επηθαλεηαθά θαη ζρεηηθά ζε κεκνλσκέλα ηκήκαηα ηεο πεξηνρήο 

κειέηεο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηα ινθψδε ζπγθξνηήκαηα ηα νπνία εθηείλνληαη βφξεηα ηεο Αγπηάο, 

βφξεηα ηεο Μαιάμαο, θαζψο θαη ζηελ νξεηλή πεξηνρή λφηηα ηνπ Θεξίζνπ (θση. 5 & 6), ελψ 

αλαπηχζζεηαη θαη ππεδάθεηα θάησ απφ ηα λενγελή ηδήκαηα.  

Πεξηιακβάλεη ελαιιαγέο θπιιηηψλ - ραιαδηηψλ θαη ζρηζηνιίζσλ, κε θαηά ζέζεηο θαθνχο 

θξπζηαιιηθψλ θεξκαηηζκέλσλ αζβεζηνιίζσλ θαη κεηαςακκηηψλ. Οη γεσζρεκαηηζκνί απηνί είλαη 

Πεξκνηξηαδηθήο ειηθίαο θαη παξνπζηάδνπλ πςειή κεηακφξθσζε ε νπνία ζπληειέζηεθε ζε 

ζπλζήθεο πςειήο πίεζεο θαη ρακειήο ζεξκνθξαζίαο (HP/LT), φηαλ θαηά ηελ πεξίνδν Α. 

Οιηγνθαίλνπ, είραλ βπζηζηεί σο κία εληαία πιάθα καδί κε ηνπο βαζχηεξνπο ζρεκαηηζκνχο ηνπο, 

θάησ απφ ηελ πιάθα ησλ αλψηεξσλ ζρεκαηηζκψλ ηεο λήζνπ (Δηθ,  Δ. 2.1.3,  Δ. 2.1.4 - Η). 

Ζ έληνλε ηεθηνληθή δηαδξνκή ηεο ελφηεηαο, κέζα απφ ηα ζπκπηεζηηθά θαη ηα εθηαθηηθά 

θαζεζηψηα ηα νπνία αλαπηχρζεθαλ ζηνλ επξχηεξν γενρψξν (§ Α. 2.1.1 -1), επέδξαζε ζηε 

δηακφξθσζή ηεο σο έλα ηεθηνληθφ θάιπκκα θπκαηλφκελνπ πάρνπο, ην νπνίν ζε νξηζκέλεο 

ζέζεηο ηεο πεξηνρήο κειέηεο απνζθελψλεηαη θαη απνπζηάδεη εληειψο, ελψ ζε άιιεο ζέζεηο 

ππεξβαίλεη ηα 100m. 

Ζ έληνλε ηεθηνληθή θαηαπφλεζε ηελ νπνία έρνπλ ππνζηεί νη ζρεκαηηζκνί ηεο ελφηεηαο 

Φπιιηηψλ - Υαιαδηηψλ, εθθξάδεηαη κε ηε δηακφξθσζε ξεμηγελνχο θαη πηπρνγφλνπ ηεθηνληθήο: 

 Ζ ξεμηγελήο ηεθηνληθή εθδειψλεηαη κε ηε δεκηνπξγία ξεγκάησλ θαη ηδηαίηεξα ελφο ππθλνχ 

δηθηχνπ δηαθιάζεσλ (θση. 6), νη νπνίεο θαηά ζέζεηο έρνπλ νδεγήζεη ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο 

δηεξγαζίεο δηάβξσζεο θαη απνζάζξσζεο, ζηνλ θαηαθεξκαηηζκφ ησλ πεηξσκάησλ θαη ζηε 

δεκηνπξγία επηθαλεηαθνχ καλδχα απφ ραιαξά θξνθαινιαηππνπαγή πιηθά (Παπιάθε 2006).  

 Ζ πηπρνγφλνο ηεθηνληθή, ιφγσ ηεο πιαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ ζρεκαηηζκψλ ηεο 

ελφηεηαο Φπιιηηψλ - Υαιαδηηψλ, εθδειψλεηαη κε ηε δεκηνπξγία πνιπάξηζκσλ πηπρψλ. 

Υαξαθηεξηζηηθέο επίζεο δνκέο ησλ πηπρσκέλσλ ζρεκαηηζκψλ είλαη ηα "Boudinage", ηα 

νπνία νθείινληαη ζηελ αλνκνηνγελή ζχλζεζε θαη ζπκπεξηθνξά ησλ ζρεκαηηζκψλ Φ-Υ θαη 

δεκηνπξγνχληαη απφ εθειθπζηηθέο ηάζεηο νη νπνίεο αλαπηχζζνληαη ζηηο πηέξπγεο ησλ 

πηπρψλ θαη δηακειίδνπλ ηα ζπκπαγή ηνπο κέιε (Παπιάθε  2006). 

ΕΝΟΣΗΣΑ ΣΡΙΠΟΛΗ < KTR > 

Απνηειεί ην πξψην ηεθηνληθφ θάιπκκα ηεο Αλψηεξεο Πιάθαο (Δηθ. Δ. 2.1.4), ην νπνίν είλαη 

επσζεκέλν επί ηεο ελφηεηαο Φπιιηηψλ - Υαιαδηηψλ. Πεξηιακβάλεη θπξίσο λεξηηηθήο θάζεο 

αλζξαθηθά ηδήκαηα ηεο γλσζηήο γεσηεθηνληθήο δψλεο Γαβξφβνπ - Σξηπφιεσο. πλίζηαηαη απφ 

κέηξηα αλαθξπζηαιισκέλνπο, κεζν-παρπζηξσκαηψδεηο θαη θαηά ζέζεηο έληνλα ηεθηνληζκέλνπο 

αζβεζηφιηζνπο, δνινκίηεο θαη αλζξαθηθά ιαηππνπαγή, ειηθίαο  Αλ. Σξηαδηθνχ - Ζψθαηλνπ. 

Παξνπζηάδεηαη κεκνλσκέλα, ζην αλαηνιηθφ ηκήκα ηεο πεξηνρήο κειέηεο θαη ζπγθεθξηκέλα 

ζηελ πεξηνρή βφξεηα ηεο Απηέξαο (ράξηεο ΓΠ1). 
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ΝΕΟΓΕΝΗ  &  ΣΕΣΑΡΣΟΓΕΝΗ   ΙΖΗΜΑΣΑ  

Σε Μεηνθαηληθή πεξίνδν, κε ηελ θαηάξξεπζε ηνπ γεσινγηθνχ νηθνδνκήκαηνο ησλ ηεθηνληθψλ 

θαιπκκάησλ θαη ηελ αλάπηπμε ησλ κεγάισλ ξεγκάησλ, δηακνξθψζεθαλ νη ζπληεθηνληθέο 

ιεθάλεο, νη νπνίεο ηξνθνδνηήζεθαλ κε ηα λεφηεξα ηδήκαηα ηνπ Νενγελνχο (Μεηνθαίλνπ & 

Πιεηνθαίλνπ) θαη πξννδεπηηθά ηνπ Σεηαξηνγελνχο ηα νπνία επηθάζνληαη κε ζηξσκαηνγξαθηθή 

αζπκθσλία πάλσ ζην πξνλενγελέο ππφβαζξν.  

Οη λενγελείο θαη ηεηαξηνγελείο ζρεκαηηζκνί δνκνχλ κεγάιν κέξνο ηεο πεξηνρήο κειέηεο θαη 

εηδηθφηεξα ην βφξεην ηκήκα ηεο κε ηελ επξχηεξε πεξηνρή Αγπηάο - Υαλίσλ - νχδαο,  φπσο 

παξνπζηάδεηαη θαη ζην Γεσινγηθφ Υάξηε ΓΠ1. Πεξηιακβάλνπλ ηα αθφινπζα κέιε, ηα νπνία 

δηαθξίζεθαλ θαη θαζνξίζηεθαλ θαηά  Κίιηα θ. ά. 1983, Παπιάθε θ.ά. 1990, 2006 θαη ηα νπνία 

πεξηγξάθνληαη ζηε ζπλέρεηα, θαηά ζεηξά αλάινγε ηεο ζηξσκαηνγξαθηθήο ηνπο δηάηαμεο, απφ 

ηα θαηψηεξα πξνο ηα αλψηεξα κέιε: 

Κποκαλολαστποπαγήρ ςειπά με φαλαζισικά κλαςσικά ςσοιφεία < Me > 

Ζ ζεηξά απηή ειηθίαο Κάησ-Μέζν Μεηφθαηλνπ, δεκηνπξγήζεθε απφ ηηο απνζέζεηο νη νπνίεο 

ηξνθνδνηήζεθαλ απφ ηα πξντφληα ηεο απνζάζξσζεο Φπιιηηψλ -Υαιαδηηψλ (Κίιηαο θ,ά, 1983). 

Απνηειεί έλα ραξαθηεξηζηηθά θαζηαλέξπζξν ραιαξφ ζρεκαηηζκφ (θση. Φ15) πνπ ζπλίζηαηαη 

απφ θξνθάιεο & ιαηχπεο θπιιηηψλ - ραιαδηηψλ, αλακεκεηγκέλεο κε αξγηινκαξγατθά πιηθά. 

Καηά ζέζεηο παξαηεξήζεθαλ ππφ κνξθή ελζηξψζεσλ, ελαιιαγέο εξπζξνθίηξηλσλ 

αξγηινκαξγψλ θαη ςακκηηνκαξγψλ.   

Ζ θξνθαινιαηππνπαγήο ζεηξά παξνπζηάδεηαη κε εθηεηακέλεο εκθαλίζεηο ζηε ινθψδε πεξηνρή 

ε νπνία εθηείλεηαη λφηηα ηνπ θάκπνπ Αγπηάο - Βαξππέηξνπ, θαζψο επίζεο θαη κε κηθξφηεξεο 

ζηε ινθψδε πεξηνρή λφηηα ηνπ Νεξνθνχξνπ (θση. Φ15, ράξηεο ΓΠ1).  Σν πάρνο αλάπηπμήο ηεο 

ζηελ πεξηνρή κειέηεο θπκαίλεηαη απφ ιίγα θαη κε ραξηνγξαθήζηκα κέηξα, έσο <100m. 

Κποκαλολαστποπαγήρ ςειπά με αςβεςσολιθικέρ κτπίψρ κποκάλερ  < Mbr > 

Πξφθεηηαη γηα έλα ζπκπαγή θξνθαινιαηππνπαγή ζρεκαηηζκφ ειηθίαο Κάησ-Μέζν  Μεηφθαηλνπ, 

ν νπνίνο παξνπζηάδεηαη κε κεγάιεο θαη ραξαθηεξηζηηθέο εκθαλίζεηο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή 

ηνπ Βαληέ (θση. Φ10, ράξηεο ΓΠ1). Απνηειείηαη απφ αζβεζηνιηζηθέο θπξίσο θξνθάιεο θαη 

ιαηχπεο πνηθίιεο πξνέιεπζεο θαη ειηθίαο ζπλδεδεκέλεο κε αζβεζηηηηθφ ή θαη ςακκηηνκαξγατθφ 

πιηθφ. Καηά ηφπνπο παξαηεξείηαη λα θέξεη θαη ιεπηέο ελζηξψζεηο ςακκηηνκαξγατθνχ πιηθνχ. 

Σν κέγηζην εθηηκψκελν πάρνο αλάπηπμεο ηεο αζβεζηνιηζηθήο θξνθαινιαηππνπαγνχο απηήο 

ζεηξάο ζηελ πεξηνρή κειέηεο είλαη ηεο ηάμεο ησλ < 150m.  
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Χαμμισομαπγαωκή  ςειπά < Ms > 

Οη ζρεκαηηζκνί ηεο ςακκηηνκαξγατθήο ζεηξάο παξνπζηάδνληαη κε εθηεηακέλεο εκθαλίζεηο  ζηε 

επξχηεξε πεξηνρή ηνπ Βακβαθφπνπινπ θαη ηνπ δπηηθνχ ηκήκαηνο ηεο πφιεσο Υαλίσλ, θαζψο 

θαη ζε ηκήκαηα ηεο ινθψδνπο πεξηνρήο λφηηα ησλ Πεξηβνιίσλ - Μνπξληψλ (ράξηεο ΓΠ1). 

Δπίζεο, ραξαθηεξηζηηθέο εηθφλεο & θπζηθέο γεσινγηθέο ηνκέο ησλ ζρεκαηηζκψλ απηψλ 

παξνπζηάδνληαη θαηά κήθνο ηεο Δζληθήο νδνχ, ζηελ πεξηνρή Βακβαθφπνπινπ.   Απνηεινχληαη 

απφ ραιαξά θαη θαηά ζέζεηο ζπλεθηηθά ηδήκαηα πνπ αλαπηχζζνληαη κε εθηηκψκελα πάρε <50m 

θαη πεξηιακβάλνπλ θαζηαλνθίηξηλεο κάξγεο θαη ςακκηηνκάξγεο, δηαζηξψζεηο άκκσλ, 

θξνθαινπαγψλ θαη θαθνχο καξγατθψλ αζβεζηνιίζσλ.  Οη ζηξψζεηο ησλ ζρεκαηηζκψλ απηψλ 

παξνπζηάδνληαη θπξίσο κε επηιεθηηθή δηεχζπλζε βχζηζεο πξνο ηα ΒΑ θαη ζπλήζσο κηθξέο 

γσλίεο θιίζεο νη νπνίεο απμάλνπλ απφηνκα ζε ζέζεηο γεηηλίαζεο κε ξήγκαηα.  

Μαπγαωκοί  Αςβεςσϋλιθοι < Mk - Plk > 

Απνηεινχληαη απφ ζπκπαγείο (θση. Φ19), βηνθιαζηηθνχο (θση. Φ22), παρπζηξσκαηψδεηο έσο 

άζηξσηνπο, ςακκηηνκαξγατθνχο & καξγατθνχο αζβεζηφιηζνπο (Φ21, Φ23), ραξαθηεξηζηηθνχ 

ππφιεπθνπ ρξψκαηνο νη νπνίνη ππέξθεηληαη ησλ ραιαξψλ ζρεκαηηζκψλ ηεο ςακκηηνκαξγατθήο 

ζεηξάο θαη θαηά ζέζεηο αλαπηχζζνληαη ζε ελαιιαγέο κε ππφιεπθεο ςακκηηνκάξγεο (Φ23).  

Οη καξγατθνί αζβεζηφιηζνη παξνπζηάδνληαη κε κεγάιεο εκθαλίζεηο ζε νιφθιεξν ην αλαηνιηθφ 

ηκήκα ηεο Γ.Δ. Υαλίσλ (ράξηεο ΓΠ1) θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ πεξηνρή Υαιέπαο - Κνπκπειή - 

φδπ - Βεληδέινπ - Άγηνπ Μαηζαίνπ - Βάξδηαο - αλαηφξηνπ (θση.Φ19, 21, 22, 23, 24). Δπίζεο, 

δνκνχλ ηηο ινθψδεηο πεξηνρέο λφηηα ησλ Μνπξληψλ - Νεξνθνχξνπ (θση. Φ12 & 13) θαη ηεο 

Απηέξαο, ελψ δηαπηζηψλνληαη ζε γεσηξήζεηο θάησ απφ ηνπο ηεηαξηνγελείο ζρεκαηηζκνχο ζε 

κεγάιν ηκήκα ηεο βφξεηαο δψλεο ηεο πεξηνρήο κειέηεο φπσο ζην θέληξν ηεο πφιεο ησλ 

Υαλίσλ. Σν πάρνο αλάπηπμεο ησλ καξγατθψλ αζβεζηνιίζσλ θηάλεη θαηά ζέζεηο κέρξη 200m.  

Οη καξγατθνί αζβεζηφιηζνη παξνπζηάδνληαη ζπκπαγείο, σο βξαρφκαδα πςειψλ γεσκεραληθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ (θση. Φ19), φκσο απαηηείηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή ζε φηη αθνξά ηελ ελδερφκελε 

παξνπζία εγθνίισλ (θση. Φ21, 22), ηα νπνία ζρεκαηίδνληαη απφ ηελ θαξζηηθή δηάβξσζε θαη 

ζπλήζσο παξνπζηάδνληαη πιεξσκέλα κε ην πξντφλ ηεο δηάβξσζήο ηνπο, ηελ εξπζξνγή. 

Μαπγαωκά ιζήμασα Πλειοκαίνοτ < Plm > 

Απνηεινχληαη απφ θηηξηλφιεπθνπο γεσινγηθνχο ζρεκαηηζκνχο καξγψλ θαη ςακκηηνκαξγψλ, κε 

πεξηνξηζκέλεο ελζηξψζεηο καξγατθψλ αζβεζηνιίζσλ. Δκθαλίδνληαη θαηά ζέζεηο λα θαιχπηνπλ 

ηα πξνγελέζηεξα ηδήκαηα κε εκθαλίζεηο κε ραξηνγξαθήζηκεο ζηελ θιίκαθα ηνπ ράξηε, ελψ 

παξνπζηάδνπλ κεγάιε αλάπηπμε ζην θεληξηθφ θαη δπηηθφ ηκήκα ησλ Υαλίσλ, θαζψο θαη ζηελ 

πεξηνρή Καιάκη αλαηνιηθά ηεο νχδαο, κε πάρε <100m.  
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Μαπγαωκά ιζήμασα Πλειςσοκαίνοτ < Pt > 

Οη απνζέζεηο ηνπ Πιεηζηνθαίλνπ, θαιχπηνπλ ηα πξνγελέζηεξα ηδήκαηα θαηά ζέζεηο εηδηθφηεξα 

ηεο παξάθηηαο πεξηνρήο θαη αληηπξνζσπεχνληαη απφ κάξγεο, ςακκίηεο, θαζψο θαη 

θξνθαινιαηππνπαγείο θαη απνιηζσκαηνθφξνπο καξγατθνχο θαη ςακκηηνκαξγατθνχο 

ζρεκαηηζκνχο. Παξνπζηάδνπλ ραξαθηεξηζηηθέο εκθαλίζεηο ζηελ αλαηνιηθή παξάθηηα δψλε ησλ 

Υαλίσλ, ζηελ πεξηνρή Αγίαο Κπξηαθήο, θαζψο θαη ηνπ ξέκαηνο Αγίνπ Παληειεήκνλα Υαλίσλ.  

Διλλοτβιακέρ αποθέςειρ < dl > 

Αληηπξνζσπεχνληαη απφ εξπζξσπέο πνηάκηεο θαη ρεηκαξξψδεηο απνζέζεηο πνπ απνηεινχληαη 

απφ ραιαξά πιηθά αλακεκεηγκέλσλ αξγίισλ, άκκσλ θαη θξνθαινιαηππψλ θπιιηηηθήο θαη 

ραιαδηηηθήο ζχζηαζεο. Παξνπζηάδνληαη σο ραξαθηεξηζηηθέο θνθθηλσπέο, ραιαξέο εκθαλίζεηο 

πάρνπο ~15m,, ζε κεκνλσκέλεο δηάζπαξηεο ζέζεηο ηεο πεξηνρήο κειέηεο (ράξηεο ΓΠ1) θαη 

ζπγθεθξηκέλα, ζηηο πεξηνρέο Βακβαθφπνπινπ θαη Κπξηνκάδνπ, θαζψο θαη κε κηθξφηεξεο θαη 

κε ραξηνγξαθήζηκεο εκθαλίζεηο, φπσο ζην δπηηθφ ηκήκα ηεο πφιεο ησλ Υαλίσλ θιπ.   

Απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο ζπζηεκαηηθήο έξεπλαο πεδίνπ δηαπηζηψζεθε φηη νη δηιινπβηαθνί 

απηνί ζρεκαηηζκνί απνηεινχλ απφ ηα πιένλ ραιαξά γεσπιηθά ηεο πεξηνρήο θαη ηα νπνία είλαη 

ηδηαίηεξα επηξξεπή ζε θαηνιηζζήζεηο.   

Επτθπογή, πποωϋν καπςσικήρ διάβπψςηρ < tr > 

Πξφθεηηαη γηα ην πξντφλ ηεο θαξζηηθήο δηάβξσζεο ησλ αλζξαθηθψλ πεηξσκάησλ θαη ηδηαίηεξα 

ησλ καξγατθψλ αζβεζηνιίζσλ (θση. Φ21 & Φ22), πνπ ζπλίζηαηαη απφ ηε ραξαθηεξηζηηθή 

εξπζξή άξγηιν, θαηά ζέζεηο αλακεκεηγκέλε κε ραιίθηα θαη αζβεζηνιηζηθέο ιαηχπεο. Σν κέγηζην 

πάρνο ησλ απνζέζεσλ εξπζξνγήο ζηελ πεξηνρή κειέηεο αλέξρεηαη ζε 10m πεξίπνπ. 

Αλλοτβιακέρ αποθέςειρ < αl > 

Πξφθεηηαη γηα ηηο πιένλ πξφζθαηεο απνζέζεηο ηνπ Σεηαξηνγελνχο, νη νπνίεο ζπληζηνχλ έλα 

επηθαλεηαθφ καλδχα, ν νπνίνο θαιχπηεη ηηο θνίηεο ησλ ξεκάησλ θαη ηνπ πνηακνχ Κιαδηζζνχ, 

ηελ ηεθηνληθή ιεθάλε ηεο Αγπηάο - νχδαο, θαζψο θαη νξηζκέλα ηκήκαηα ηεο βφξεηαο 

παξάθηηαο δψλεο. Απνηεινχληαη απφ ραιαξά θαη θαηά ζέζεηο ζπλεθηηθά πιηθά, ηα νπνία 

πεξηιακβάλνπλ αξγίινπο, ηιχεο, πνηθίιεο πξνέιεπζεο θξνθαινιαηχπεο θαη άκκνπο.  

ε φηη αθνξά ηελ ακκψδε εμέιημε ηεο παξάθηηαο δψλεο Υαλίσλ θαη ζχκθσλα κε ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ ζηνηρείσλ ηα νπνία πξνέθπςαλ απφ ηελ ελδειερή έξεπλα πεδίνπ, θαζψο θαη 

απφ ηελ επεμεξγαζία ζπγθεληξσζέληνο θσηνγξαθηθνχ πιηθνχ πεξηφδνπ >100 εηψλ, ην νπνίν 

παξνπζηάδεηαη ζηηο θσηνγξαθίεο Φ20 θαη Φ20΄, δηαπηζηψζεθε φηη:   
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 Ζ παξάθηηα δψλε ηεο πφιεο ησλ Υαλίσλ, δηέζεηε ζην παξειζφλ δχν κεγάιεο θαη παλέκνξθεο 

ακκψδεηο παξαιίεο. ζηελ πεξηνρέο Νέαο Υψξαο θαη Κνπκ Καπί.  Ζ ηνχξθηθε νλνκαζία "Κνπκ 

Καπί" = Πχιε ηεο Άκκνπ, καξηπξά ην πινχζην ακκψδεο παξειζφλ ηεο.  

 Οη άιινηε αμηφινγεο ακκψδεηο παξαιίεο Νέαο Υψξαο θαη Κνπκ Καπί, παξνπζηάδνπλ 

ζήκεξα θαηλφκελα ππνβάζκηζεο θαη κείσζεο ηνπ πιάηνπο ηνπο, ιφγσ απψιεηαο ηεο 

θπζηθήο άκκνπ, ε νπνία πξνθαλψο ζπλδέεηαη κε θαηλφκελα παξάθηηαο δηάβξσζεο.  

 Ζ ππφινηπε παξάθηηα δψλε ησλ Υαλίσλ, δελ δηέζεηε νχηε ζην παξειζφλ, εθηεηακέλε 

ακκψδε παξαιία, φπσο ζπλέβαηλε κε ηε δπηηθά ηεο εθηεηλφκελε θαη κεγάινπ κήθνπο 

ακκψδε παξαιία ηεο επξχηεξεο παξάθηηαο δψλεο θφιπνπ Υαλίσλ, ζηελ πεξηνρή ηαινχ, 

Αγίαο Μαξίλαο, Μάιεκε θιπ (ράξηεο ΓΠ1). Αληίζεηα, ε παξάθηηα δψλε Υαλίσλ παξνπζίαδε 

απφ παιαηά θαη θαηά ζέζεηο, απφθξεκλα πξαλή, επηξξεπή ζε νιηζζήζεηο θαη θαηαπηψζεηο. 

 ηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο κειέηεο, δηαπηζηψζεθε ζηε ζαιάζζηα παξάθηηα δψλε ηνπ Κνπκ 

Καπί, ε απνθάιπςε αθηνιηζηθψλ ζρεκαηηζκψλ, σο επί ην πιείζηνλ αζβεζηνςακκηηηθήο θαη 

θξνθαινπαγνχο ζχζηαζεο, γλσζηψλ σο "beach rocks".  

Οη αθηνιηζηθέο εκθαλίζεηο ηνπ Κνπκ Καπί, απνθαιχθζεθαλ πξννδεπηηθά θάησ απφ ηηο 

ραιαξέο ακκψδεηο απνζέζεηο νη νπνίεο απνκαθξχλζεθαλ απφ ηε δηάβξσζε. Δκθαλίδνληαη 

ζηελ ζαιάζζηα παξάθηηα δψλε, σο αθηνιηζηθέο ζηξψζεηο κε επηθάλεηεο ιείεο θαη νιηζζεξέο, 

κε απνηέιεζκα λα θαζίζηαληαη επηθίλδπλεο γηα ηνπο ινπφκελνπο.  

Οη αθηνιηζηθνί απηνί ζρεκαηηζκνί απνηεινχλ ηηο λεφηεξεο έσο θαη πξφζθαηεο απνζέζεηο 

ζηελ παιηξξντθή δψλε ηεο εθάζηνηε πξνγελέζηεξεο έσο πξφζθαηεο παξαιίαο, νη νπνίεο 

ζπλεθηηθνπνηήζεθαλ κέζα απφ νξηζκέλεο θπζηθνρεκηθέο & βηνινγηθέο δηεξγαζίεο θαη ζε 

νξηζκέλεο ζπλζήθεο πεξηβάιινληνο, αληαλαθινχλ δε ηελ εμέιημε ηεο παξαιηαθήο δψλεο θαη 

ησλ εθάζηνηε αθηνγξακκψλ ηεο. 
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Α. 2.3   ΣΕΚΣΟΝΙΚΑ ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΠΕΡΙΟΦΗ ΜΕΛΕΣΗ  

Ζ επξχηεξε πεξηνρή έξεπλαο, ραξαθηεξίδεηαη απφ έληνλε ξεμηγελή ηεθηνληθή, ε δεκηνπξγία ηεο 

νπνίαο θαζνξίδεηαη απφ ηελ επίδξαζε ησλ γεσδπλακηθψλ δηεξγαζηψλ ζχγθιηζεο ησλ πιαθψλ 

(Δηθ Δ.2.1.5), ε νπνία δηακνξθψλεηαη ζην ρψξν ηεο Αλαηνι. Μεζνγείνπ, φπσο παξνπζηάζηεθε 

αλαιπηηθά ζηελ παξάγ. Α. 2.1.1.  Ζ ζχγθιηζε εμειίζζεηαη ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Κξήηεο κε 

ηε βχζηζε ηεο Αθξηθάληθεο πιάθαο θάησ απφ ηελ Αηγηαθή, κε ζπλνιηθή ηαρχηεηα πξνζέγγηζεο 

ηεο ηάμεο ησλ 4,5cm ην ρξφλν. Παξάιιεια, ε πξνο ηα πάλσ πίεζε ηεο ππνβπζηδφκελεο 

πιάθαο θάησ απφ ηελ Κξήηε, ζπκβάιιεη ζηελ πξννδεπηηθή ηεο αλχςσζε κε ηε βνήζεηα ηεο 

δεκηνπξγίαο ησλ ξεγκάησλ (Παπιάθε 2006), (παξάγξαθνη  § Α. 2.1.1. 2-5, § Α. 2.1.2). χκθσλα 

δε κε ηελ αμηνιφγεζε ησλ ζηνηρείσλ δεκνζηεπκέλσλ εξγαζηψλ, ηα νπνία βαζίδνληαη ζε 

κεηξήζεηο θαη φρη ζε εθηηκήζεηο, ε Γπηηθή Κξήηε παξνπζηάδεη ην δηάζηεκα ησλ ηειεπηαίσλ 

2.500 εηψλ, ην κεγαιχηεξν ξπζκφ αλχςσζεο ζηε ΝΑ Μεζφγεην (Lambeck, 1995), ελψ ην 

νξνγελέο ησλ Λεπθψλ Οξέσλ παξνπζηάδεη απφ ηηο κεγαιχηεξεο ηηκέο αλχςσζεο ζηε γε, 

ζπγθξηλφκελν κε άιια νξνγελή ηεο γεο γηα ηα νπνία δηαηίζεληαη κεηξήζεηο (Παπιάθε 2006).  

Σν γεσδπλακηθφ - ηεθηνληθφ απηφ θαζεζηψο, επηδξά ζηελ ελεξγή παξακφξθσζε ηεο πεξηνρήο 

θαη ζηε δηακφξθσζε ηνπ ελεξγνχ πεδίνπ ηάζεσλ, ην νπνίν θαζνξίδεη ηε ξεμηγελή ηεο ηεθηνληθή. 

Απφ ηε ζπλαμηνιφγεζε ησλ ζηνηρείσλ δεκνζηεπκέλσλ εξγαζηψλ (Papazachos et al 1999, 

Μνπληξάθεο θ.ά. 2004), πξνθχπηεη φηη ε επξχηεξε πεξηνρή έξεπλαο δηέπεηαη απφ έλα ελεξγφ 

εθειθπζηηθφ πεδίν ηάζεσλ δηεχζπλζεο ΑΝΑ-ΓΒΓ, φπσο απνδίδεηαη ζηελ Δηθ. Δ.2.3.1.  Σν πεδίν 

απηφ ησλ ηάζεσλ πνπ επηθξαηεί, δχλαηαη λα πξνθαιέζεη ηε δεκηνπξγία λέσλ ξεμηγελψλ δνκψλ 

δηεχζπλ. ΒΒΑ-ΝΝΓ, θαζψο θαη ηελ ελεξγνπνίεζε πθηζηάκελσλ κεγάισλ ξεγκάησλ κε 

αλαπξνζαξκνγή ηεο θηλεκαηηθήο ηνπο ζχκθσλα κε απηφ ην ελεξγφ πεδίν (Παπιάθε 2006).  

ΔΗΚΟΝΑ Δ.2.3.1.   ΓΔΧΓΡΑΦΗΚΖ ΚΑΣΑΝΟΜΖ ΣΟΤ ΠΔΓΗΟΤ ΣΑΔΧΝ ΣΖΝ ΔΤΡΤΣΔΡΖ ΠΔΡΗΟΥΖ ΚΡΖΣΖ. 

ΓΗΑΚΡΗΝΔΣΑΗ ΣΟ ΠΔΓΗΟ ΤΜΠΗΔΔΧΝ Ζ3-Ζ4-Ζ5 ΚΑΗ Ζ ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΕΧΝΖ ΔΦΔΛΚΤΜΟΤ Μ5-Μ6,      

ΟΠΧ ΚΑΘΟΡΗΣΖΚΔ ΑΠΟ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΗΥΤΡΧΝ ΔΗΜΧΝ (ΑΠΟ PAPAZACHOS ET AL 1999). 
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ηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο Μειέηεο, δφζεθε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε δηεξεχλεζε ηνπ ξεμηγελνχο 

ηζηνχ ε νπνία βαζίζηεθε ζηα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο ησλ ζηνηρείσλ: 

 Σσλ πθηζηακέλσλ ηεθηνληθψλ -  γεσινγηθψλ ραξηψλ:  

 "Φάπσηρ Σεκσονικύν Αςτνεφειύν  Νομοό Φανίψν, σμ.1.655km2,, κλ.1:100.000". Πατλάκη 2006. 

 "Νεοσεκσονικϋρ - Γεψλογικϋρ Φάπσηρ Βϋπειαρ Ζύνηρ νομοό Φανίψν, κλ.1:50.000".    

Μοτνσπάκηρ, Κίλιαρ, Πατλάκη κ.ά.  2004. 

 "Σεκσονικϋρ  Φάπσηρ  ετπόσεπηρ πεπιοφήρ Κάμποτ Φανίψν (βϋπειο σμήμα νομοό Φανίψν) κλ.      

1:50.000".  Λιονήρ, Πεπλέπορ, Πατλάκη  2002. 

 "Φάπσερ Σεκσονικύν Αςτνεφειύν νήςοτ Κπήσηρ με τδπολογικά ςσοιφεία, κλ. 1:50.000,             

κλ. 1:200.000".  Δεμίπηρ, Μελαδιύσηρ & Πατλάκηρ  1994. 

 "Γεψλογικϋρ Φάπσηρ Β & ΒΔ σμήμασορ σοτ οπεινοό ςτγκποσήμασορ Λετκύν οπέψν Δτσικήρ 

Κπήσηρ, κλ. 1:25.000".  Πατλάκη, Κίλιαρ &  Μοτνσπάκηρ, 1990. 

 "Γεψλογικϋρ Φάπσηρ και Τδπογεψλογικϋρ Φάπσηρ Λεκανύν Αποπποήρ ποσαμύν Κεπίση & 

Κλαδιςςοό Δτσικήρ Κπήσηρ,  κλ  1:100.000".   Πατλάκηρ  1989. 

 "Γεψλογικϋρ Φάπσηρ σοτ βϋπειοτ σμήμασορ σηρ Λεκάνηρ Αποπποήρ  Κεπίση ποσαμοό, κλ. 

1:20.000". Κίλιαρ, Μοτνσπάκηρ & Πατλάκη 1984. 

 "Γεψλογικϋρ Φάπσηρ σοτ ΒΔ σμήμασορ σηρ οπεινήρ μάζαρ Λετκύν οπέψν, κλ. 1:20.000". 

Κίλιαρ, Μοτνσπάκηρ, σατπιδάκηρ, φοινάρ και Πατλάκη, 1983. 

 "Σεκσονικϋρ Φάπσηρ  Κπήσηρ,  κλ. 1:200.000".  Υτσπολάκηρ  1980.  

 "Γεψλογικϋρ  Φάπσηρ πεπιοφήρ Αγτιάρ, κλ.1:20.000". Απανίσηρ, Ζεπβογιάννηρ & Μελιςςάπηρ 

1972, 1977.  

 "Θεπμογπαυικϋρ Φάπσηρ Δτσικήρ Κπήσηρ, κλ. 1:50.000".   Leveque 1974. 

 

 Σσλ ζηνηρείσλ ηειεπηζθφπηζεο πνπ δηαηέζεθαλ απφ ην Σερλ. Γξαθείν Γξ. Π. Παπιάθε: 

Πεπιλαμβάνοτν θεπμογπαυήμασα, επεξεπγαςμένερ δοπτυοπικέρ εικϋνερ ςειπάρ 

SPOT 2 και LANDSAT 5,  έγφπψμερ αεπουψσογπαυίερ κλ. 1:20.000 κλπ. 

 

 Σσλ εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ πεδίνπ. 

 

 

Απφ ηε ζπλαμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ παξαπάλσ δηεξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ 

πξνέθπςαλ νη ηεθηνληθέο αζπλέρεηεο ηεο πεξηνρήο κειέηεο ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ, νη νπνίεο 

παξνπζηάδνληαη ζηε ζπλέρεηα.   
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ΣΕΚΣΟΝΙΚΕ ΑΤΝΕΦΕΙΕ ΠΕΡΙΟΦΗ ΜΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΤ ΦΑΝΙΨΝ  

Οη ηεθηνληθέο αζπλέρεηεο νη νπνίεο δηαπηζηψζεθαλ θαηά ηελ παξνχζα έξεπλα, ηαμηλνκήζεθαλ 

κε βάζε ηα ηεθηνληθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά, απνηππψζεθαλ ζην ράξηε ΓΠ1 θαη πεξηγξάθνληαη 

ζηε ζπλέρεηα. Πεξηιακβάλνπλ: 

 Ρήγκαηα θαλνληθά έσο πιαγηνθαλνληθά  

 Εψλεο Γηάξξεμεο 

 Εψλεο ηεθηνληθήο επαθήο 

 Ρήγκαηα ελεξγά ζχκθσλα κε βηβιηνγξαθηθά δεδνκέλα 

 

1. ΡΗΓΜΑΣΑ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΕΨ ΠΛΑΓΙΟΚΑΝΟΝΙΚΑ ΜΕ ΕΜΥΑΝΗ ΜΕΣΑΠΣΨΗ. 

Απνηεινχλ απφ ηηο πιένλ ραξαθηεξηζηηθέο ξεμηγελείο δνκέο, νη νπνίεο δηεξεπλήζεθαλ 

ελδειερψο ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο κειέηεο θαη απνηππψζεθαλ ζην ράξηε ΓΠ1 κε θφθθηλν 

ρξψκα θαη ζήκαλζε ηεο δηεχζπλζεο κεηάπησζεο.  

Απφ ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ πεδίνπ & γξαθείνπ, 

δηαπηζηψζεθε φηη ηα πεξηζζφηεξα θαλνληθά απηά ξήγκαηα, απνηεινχλ ηκήκαηα κεγάισλ 

κεηαπησηηθψλ ξεμηγελψλ δσλψλ, νη νπνίεο αλαπαξαζηάζεθαλ θαη απεηθνλίδνληαη επθξηλψο 

ζηηο αληίζηνηρεο θσηνγξαθίεο ηνπ Παξαξηήκαηνο, ζπλνδεπφκελεο κε ηελ πεξηγξαθή ηνπο. 

Δπίζεο δηαπηζηψζεθε φηη ηα θαλνληθά απηά ξήγκαηα επηδξνχλ ζηε δηακφξθσζε ησλ επί 

κέξνπο γεσζπλζεθψλ, θπξίσο ησλ κνξθνηεθηνληθψλ, πδξνγεσινγηθψλ θαη ηερληθνγεσινγηθψλ.  

Ζ επίδξαζή ηνπο ήηαλ θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο ζηελ εμέιημε θαη δηακφξθσζε ηνπ 

κνξθναλάγιπθνπ, ζηε δηακφξθσζε ξεμηγελψλ πξαλψλ κεγάισλ θιίζεσλ, θαηά ζέζεηο ησλ 

νπνίσλ εθδειψλνληαη θαηλφκελα αζηνρίαο, θαζψο θαη ζηε δηακφξθσζε ησλ ξεκάησλ, ησλ 

νπνίσλ νη δηεπζχλζεηο αθνινπζνχλ ηηο δηεπζχλζεηο ξεγκάησλ. 

ηε ζπλέρεηα πεξηγξάθνληαη νη ζεκαληηθφηεξεο απφ ηηο ξεμηγελείο δψλεο ηεο πεξηνρήο θαη νη 

επηδξάζεηο ηνπο ζηηο επί κέξνπο γεσζπλζήθεο.  

ΡΗΞΙΓΕΝΗ ΖΨΝΗ ΒΟΡΕΙΑ ΜΕΣΑΠΣΨΗ ΛΕΤΚΨΝ – ΟΡΕΨΝ (ΖΟΤΡΒΑ – ΑΛΙΑΚΕ) 

Πξφθεηηαη γηα κία ζεκαληηθή ξεμηγελή δψλε δηεχζπλζεο ΑΒΑ-ΓΝΓ (Υάξηεο ΓΠ1), ε νπνία 

πξνζδηνξίζηεθε απφ ηνπο Κίιηαο, Μνπληξάθεο θ.ά. 1983 θαη ηεο νπνίαο είλαη ηδηαίηεξα 

εκθαλέο ην ξήγκα ην νπνίν εθηείλεηαη ζηελ πεξηνρή ηεο Ενχξβαο, δπηηθά δειαδή ηεο πεξηνρήο 

κειέηεο (θση. Φ5 άλσ).  

 



 

  

ΜΙΦΑΛΗ ΛΙΟΝΗ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ ΠΑΤΛΑΚΗ ελ. 63 

 

  ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΚΡΗΣΗ       "ΑΝΑΘΕΩΡΘΘ & ΕΠΕΚΣΑΘ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΤ ΧΕΔΙΑΜΟΤ (ΓΠ)          ΔΗΜΟ ΦΑΝΙΨΝ 

      ΔΘΜΟΤ ΧΑΝΙΩΝ & ΣΩΝ ΠΕΡΙΑΣΙΚΩΝ ΔΘΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΗΕΛΟΤ, ΘΕΡΙΟΤ & ΟΤΔΑ" 

Α Ν Α Δ Ο Χ Θ   Τ Μ Π Ρ Α Ξ Θ :  
   ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΟΞΙΑΔΘ, ΡΟΙΚΟ .Μ.Α.Ε., ΛΙΟΝΘ ΜΙΧΑΛΘ &  ΠΑΤΛΑΚΘ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΘ 

 
 
 
 
 
 

ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΟΣΗΣΑ 
ΤΝΣΑΞΑΝΣΕ:  Δρ  ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ  ΠΑΤΛΑΚΗ  & ΜΙΦΑΛΗ ΛΙΟΝΗ 

 

Ζ κεγάιε απηή ξεμηγελήο δψλε κε ην ηεξάζηην άικα κεηάπησζεο >350 κ. (θση. Φ5 άλσ), 

ζπλέβαιε ζηε κεηάπησζε ηνπ βνξείνπ ηεο ξεμηηεκάρνπο, ε νπνία ζπλνδεχηεθε απφ ηε 

κεηάπησζε θαη βφξεηα ππφγεηα επέθηαζε ησλ θαξζηηθνπνηεκέλσλ αλζξαθηθψλ πεηξσκάησλ 

ηεο Δλφηεηαο Σξππαιίνπ, θάησ απφ ηελ ελφηεηα Φπιιηηψλ - Υαιαδηηψλ, αληίζεηα κε νξηζκέλεο 

παιαηφηεξεο γεσινγηθέο απφςεηο πεξί κε ππφγεηαο αλάπηπμεο αζβεζηνιίζσλ.  

Ζ δξάζε ηεο ξεμηγελνχο απηήο δψλεο επέδξαζε ζε ζπλδπαζκφ θαη κε άιινπο γεσπαξάγνληεο  

ζηε δηακφξθσζε ησλ επί κέξνπο πδξνγεσινγηθψλ θαη ηερληθνγεσινγηθψλ ζπλζεθψλ ηεο 

επξχηεξεο πεξηνρήο θαη ζπγθεθξηκέλα: 

 ηε βφξεηα ππφγεηα επέθηαζε ησλ θαξζηηθνπνηεκέλσλ αζβεζηνιίζσλ ηεο ελφηεηαο 

Σξππαιίνπ Λεπθψλ Οξέσλ, κέρξη ηελ πεξηνρή Αγπηάο θαη νη νπνίνη θηινμελνχλ ηνπο 

ηεξάζηηνπο ππφγεηνπο πδξνθνξείο πνπ δηαθηλνχλ ηα λεξά ηεο θαηείζδπζεο ησλ 

βξνρνπηψζεσλ & ρηνλνπηψζεσλ ηεο νξεηλήο δψλεο Λεπθψλ Οξέσλ (Παπιάθεο 1989). 

 ηε δεκηνπξγία ησλ ηζρπξψλ θιίζεσλ ησλ θιηηχσλ (θση. Φ6), νη νπνίεο δηακνξθψλνληαη 

ζηε βφξεηα εθηεηλφκελε πεξηνρή (λνηηνδπηηθά ηνπ Θεξίζνπ) θαη νη νπνίεο θαηά ζέζεηο 

θηινμελνχλ θηλεηηθά θαηλφκελα αζηάζεηαο πξαλψλ (Παπιάθε 2006), ηα νπνία 

εθδειψλνληαη κε θαηαπηψζεηο ηεκαρψλ θαη νιηζζήζεηο (Θέζε Κ12).  

 

ΡΗΞΙΓΕΝΗ ΖΨΝΗ  ΑΓΤΙΑ – ΜΑΛΑΞΑ – ΟΤΔΑ. 

Πξφθεηηαη γηα κία ξεμηγελή δψλε δηεχζπλζεο πεξίπνπ Α - Γ (Υάξηεο ΓΠ1), ε νπνία 

πξνζδηνξίζηεθε απφ Π. Παπιάθε 1989 (θση.Φ17) κε ηε ρξήζε κεζφδσλ ηειεπηζθφπηζεο θαη 

ηελ αμηνιφγεζε πδξνγεσινγηθψλ ζηνηρείσλ. Σα ξήγκαηά ηεο έρνπλ ηεξάζηηα γεσινγηθή 

ζεκαζία, δεδνκέλνπ φηη επέδξαζαλ ζηε δηακφξθσζε ησλ επί κέξνπο, κνξθνηεθηνληθψλ, 

πδξνγεσινγηθψλ θαη ηερληθνγεσινγηθψλ ζπλζεθψλ ηεο πεξηνρήο (Παπιάθε 2006).    

Ζ κεηαπησηηθή ξεμηγελήο δψλε Αγπηάο - νχδαο, ζρεκαηίδεηαη κε κία ζεηξά παξάιιεισλ 

θιηκαθσηψλ ξεγκάησλ ηα νπνία θαλεξψλνπλ θαη ηελ καθξάλ δηαδνρηθή ηεο δξαζηεξηφηεηα, κε 

ηελ νπνία ζπλέβαιε αθελφο κελ ζηε κεηάπησζε ηνπ βνξείνπ ηεο ξεμηηεκάρνπο θαη ζηε 

δηακφξθσζε ηεο ζπληεθηνληθήο ηεο ιεθάλεο Αγπηάο - νχδαο θαη ηνπ θφιπνπ νχδαο, αθεηέξνπ 

ζηελ αλχςσζε ηνπ λνηίνπ ηεο ξεμηηεκάρνπο θαη ζηε δηακφξθσζε ηεο νξεηλήο δψλεο ηεο 

Μαιάμαο (Μνπληξάθεο θ.ά. 2004, Παπιάθε 2006), φπσο αλαπαξίζηαηαη ζηηο εηθφλεο θαη 

θσηνγξαθίεο Φ17 & Φ18 ηνπ Παξαξηήκαηνο. Δπίζεο, ζηηο θσηνγξαθίεο Φ12 & Φ13, 

απεηθνλίδεηαη ε ραξαθηεξηζηηθή ξεμηγελήο επηθάλεηα νιίζζεζεο ηεο ξεμηγελνχο απηήο δψλεο, ε 

νπνία δηαπηζηψζεθε ζηα πξαλή ηα νπνία εθηείλνληαη λφηηα ηνπ Νένπ Ννζνθνκείνπ Υαλίσλ, 

θαηά ηε δηάξθεηα εθπφλεζεο ηεο Νενηεθηνληθήο Έξεπλαο ηεο βφξεηαο δψλεο Υαλίσλ 

(Μνπληξάθεο θ.ά. 2004, Παπιάθε 2006),  
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Έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα ξήγκαηα ηεο ξεμηγελνχο δψλεο, πξνζδηνξίζηεθε παιαηφηεξα, ζηελ 

πεξηνρή Αγπηάο (Υάξηεο ΓΠ1), ζηα πιαίζηα ησλ γεσινγηθψλ - γεσθπζηθψλ & γεσηξεηηθψλ 

εξεπλψλ ηεο Μειέηεο Αμηνπνίεζεο ηνπ Τδαηηθνχ Γπλακηθνχ Γπηηθήο Κξήηεο, πγθεθξηκέλα, 

δηαπηζηψζεθε ε ππεδάθεηα δηακφξθσζε ελφο ζεκαληηθνχ θαλνληθνχ ξήγκαηνο δηεχζπλζεο 

ΑΒΑ-ΓΝΓ, γλσζηφ σο Ρήγκα Αγπηάο (Αξαλίηεο ., Εεξβνγηάλεο Γ., Μειηζζάξεο Π., 1972-

1977, Παπιάθεο Π. 1989, Ληνλήο Μ. & Πεξιέξνο Β. 2002, Παπιάθε Αηθ 2006).   

Σν ζπγθεθξηκέλν ξήγκα Αγπηάο, έρεη ηεξάζηηα πδξνγεσινγηθή ζεκαζία, δεδνκέλνπ φηη φπσο 

έρεη πξνθχςεη απφ ζεηξά εξεπλψλ (κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη πξνζδηνξηζκφο ηνπ ζπληειεζηή 

πδξνπεξαηφηεηαο), ιφγσ ηεο ιηζνινγίαο ηνπ θαη ηνπ θαηαθιαζηηηηθνχ ηνπ πιηθνχ, 

ζπκπεξηθέξεηαη σο αδηαπέξαηνο ζρεκαηηζκφο θαη ιεηηνπξγεί σο ππφγεην δηάθξαγκα ζηελ 

θίλεζε ησλ ππφγεησλ λεξψλ (Παπιάθεο 1989), κε απνηέιεζκα:  

 Σελ  παξεκπφδηζε  ηεο  επηθνηλσλίαο ησλ ππφγεησλ λεξψλ Αγπηάο - Λεπθψλ Οξέσλ κε ηε 

ζάιαζζα θαη θαη επέθηαζε ηελ εμαζθάιηζε ηεο πξνζηαζίαο ηνπο απφ ηελ πθαικχξηλζε 

(Παπιάθεο 1989).  

 Σελ αλάβιπζε ησλ πνιχηηκσλ πεγψλ Αγπηάο (Αξαλίηεο, Εεξβνγηάλεο Γησξ., Μειηζζάξεο 

Παζρ. 1972-1977, Παπιάθεο Π., 1974 - 1979, 1989), ιφγσ αδπλακίαο δηέιεπζεο ησλ 

ππφγεησλ λεξψλ δηακέζνπ ηνπ ξήγκαηνο (Υάξηεο ΓΠ1)  

Δπίζεο, είλαη ζεκαληηθή ε επίδξαζε ηεο ξεμηγελνχο δψλεο Αγπηάο – νχδαο, ζηε δηακφξθσζε 

ησλ γεσινγηθψλ θαη ηερληθνγεσινγηθψλ ζπλζεθψλ ηεο πεξηνρήο.  

ηελ πεξηνρή Πιαηάλη - Καιάκη νχδαο, δηαπηζηψλεηαη ε επίδξαζε ηνπ ξήγκαηνο ζηελ θάκςε 

ησλ ζηξψζεσλ ησλ γεσζρεκαηηζκψλ φπσο αλαπαξίζηαηαη ραξαθηεξηζηηθά ζηηο θσηνγξαθίεο 

ηνπ Παξαξηήκαηνο Φ16 θαη Φ 18 θαη ζηε δεκηνπξγία νκφξξνπσλ, κε ηηο ξεμηγελείο επηθάλεηεο, 

ξεμηγελψλ πξαλψλ, ηα νπνία παξνπζηάδνπλ κεγάιεο γσλίεο θιίζεηο & δηεχζπλζε θιίζεο πξνο 

ηα βφξεηα, φπνπ εθηείλεηαη ν ΒΟΑΚ (Παπιάθε 2006). Οη δπζκελείο απηέο ζπλζήθεο, ζπλδένληαη 

κε ηελ αλάπηπμε πςειήο γεσινγηθήο επηθηλδπλφηεηαο θαη εηδηθφηεξα, εθδήισζεο θαηλνκέλσλ 

αζηνρίαο πξαλψλ, κε απνθνιιήζεηο, θαηαπηψζεηο θαη νιηζζήζεηο, ελδερφκελα θαη κεγάιεο 

θιίκαθαο.  

ηα πιαίζηα ηεο Νενηεθηνληθήο & εηζκνηεθηνληθήο Έξεπλαο ηεο Βφξεηαο Εψλεο λνκνχ Υαλίσλ 

(Μνπληξάθεο, Κίιηαο, Παπιάθε θ.ά. 2004), ε ξεμηγελήο δψλε Αγπηάο - νχδαο ραξαθηεξίζηεθε 

σο πηζαλά ελεξγή, Σα ξήγκαηα απηά δελ έρνπλ αμηνινγεζεί απφ ηνλ ΟΑΠ, φκσο ζην 

επφκελν ζηάδην ηεο κειέηεο ηνπ ΓΠ, ζα δηεξεπλεζνχλ ελδειερψο ζε κεγαιχηεξε θιίκαθα θαη 

εηδηθφηεξα ζε ζρέζε κε ηηο επηδξάζεηο ηνπο ζε πεξηνρέο πνιενδφκεζεο. 
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ΡΗΞΙΓΕΝΗ ΖΨΝΗ  ΒΕΝΙΖΕΛΟΤ - ΒΑΡΔΙΑ. 

Ζ ξεμηγελήο απηή δψλε πξνζδηνξίζηεθε απφ Παπιάθε Αηθ. 2006 λα δηακνξθψλεηαη ζην 

αλαηνιηθφ ηκήκα ηεο πφιεο Υαλίσλ, ζηελ πεξηνρή Βάξδηαο - Αγίνπ Μαηζαίνπ - Μλεκείνπ 

Βεληδέισλ θαη σο εμ απηνχ ηελ νλφκαζε "Ρεμηγελή Εψλε Βεληδέινπ - Βάξδηαο". ρεκαηίδεηαη κε 

επί κέξνπο θιηκαθσηά ξήγκαηα γεληθήο δηεχζπλζεο Β-Ν έσο ΒΒΓ-ΝΝΑ (Υάξηεο ΓΠ1), ηα 

νπνία ζπλέβαιαλ ζηελ πξννδεπηηθή αλχςσζε ησλ αλαηνιηθψλ ηνπο ξεμηηεκαρψλ, κε εκθαλή 

ηελ επίδξαζε ζηελ κνξθνηεθηνληθή αλχςσζε ηεο πεξηνρήο Μλεκείνπ Βεληδέισλ – Αγ. 

Μαηζαίνπ θαη ηελ σο εθ ηνχηνπ κνλαδηθή παλνξακηθή ηνπο ζέα, απφ ηα Λεπθά Όξε, κέρξη ηελ 

πφιε θαη ηε ζάιαζζα θφιπνπ Υαλίσλ.  

Δπίζεο, ηα ξήγκαηα ηεο ξεμηγελνχο απηήο δψλεο επέδξαζαλ ζηε κεηάπησζε ησλ δπηηθψλ 

ηνπο ξεμηηεκαρψλ θαη ζηελ θαηά ζέζεηο δεκηνπξγία ξεμηγελψλ πξαλψλ, φπσο ην ξεμηγελέο 

πξαλέο ζην δπηηθφ ηκήκα πεξηνρήο Αγίνπ Μαηζαίνπ, ηνπ νπνίνπ νη ηζρπξέο θιίζεηο, θαζψο θαη 

νη δηαθιάζεηο ηεο βξαρφκαδαο ιφγσ ηεο ξεμηγελνχο ηεθηνληθήο, ζπλεπηδξνχλ ζηελ 

δηακφξθσζε δπζκελψλ ζπλζεθψλ αζηάζεηαο θαη εθδήισζε θηλεηηθψλ θαηλνκέλσλ, κε 

απνθνιιήζεηο θαη θαηαπηψζεηο βξαρνηεκαρψλ (θση. Φ24, ζέζε Κ3).  

 

2. ΖΨΝΕ  ΔΙΑΡΡΗΞΗ 

ρεκαηίδνληαη απφ κεγάινπ κήθνπο θαηαθιάζεηο θαη απφ ξήγκαηα, κε επαξθψο δηαπηζησκέλα 

ζην πεδίν, αιιά δηαπηζησκέλα σο κνξθνηεθηνληθέο γξακκψζεηο, απφ ηε ζπλαμηνιφγεζε ησλ 

ζηνηρείσλ ηειεπηζθφπηζεο.   

Οη πεξηζζφηεξεο απφ απηέο ηηο ηεθηνληθέο αζπλέρεηεο, αληηπξνζσπεχνπλ ζεκαληηθέο 

θσηνγξακκψζεηο ζηα ζεξκνγξαθήκαηα θαη ζηηο δνξπθνξηθέο εηθφλεο θαη εθηείλνληαη ζην 

βφξεην-θεληξηθφ ηκήκα ηεο πεξηνρήο κειέηεο θαη εηδηθφηεξα ζηελ πεξηνρή ηνπ θάκπνπ Υαλίσλ. 

ην πεδίν δελ δηαπηζηψλνληαη εχθνια, δεδνκέλνπ φηη ε πεξηνρή απηή δνκείηαη απφ ηδήκαηα θαη 

λεφηεξεο απνζέζεηο νη νπνίεο παξνπζηάδνληαη ζε ραιαξή κνξθή θαη ε απνζάζξσζε ηελ νπνία  

έρνπλ ππνζηεί εκπνδίδεη ηε δηαηήξεζε ησλ ξεμηγελψλ επηθαλεηψλ.  

Απφ ηηο πιένλ αμηνζεκείσηεο, απνηειεί ε ηεθηνληθή αζπλέρεηα ε νπνία πξνζδηνξίζηεθε απφ   

Π. Παπιάθε 1989 λα δηαζρίδεη κε δηεχζπλζε Β-Ν ηελ πεξηνρή, απφ ην δπηηθφ ηκήκα ηεο πφιεο 

Υαλίσλ, έσο ηελ πεξηνρή ησλ Μνπξληψλ θαη θαηά κήθνο ηεο νπνίαο δηαθηλείηαη κεγάιε 

πνζφηεηα ππφγεηνπ λεξνχ.   
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3. ΕΧΝΔ ΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΔΠΑΦΖ ΜΔ ΚΑΝΟΝΗΚΑ ΡΖΓΜΑΣΑ ΜΗΚΡΖ ΓΧΝΗΑ 

Πξφθεηηαη γηα ηηο ηεθηνληθέο επαθέο θαη εηδηθφηεξα ηηο ηεθηνληθέο επσζήζεηο ησλ γεσινγηθψλ 

ζρεκαηηζκψλ ηεο ελφηεηαο ησλ Φπιιηηψλ – Υαιαδηηψλ κε ηελ Δλφηεηα Σξππαιίνπ, θαζψο θαη 

ηεο Δλφηεηαο Σξππαιίνπ κε ηελ Δλφηεηα ησλ Πιαθσδψλ Αζβεζηνιίζσλ (Υάξηεο ΓΠ1), φπσο 

πεξηγξάθεηαη ζηηο αληίζηνηρεο παξαγξάθνπο ησλ γεσινγηθψλ απηψλ ελνηήησλ (παξ. § Α. 

2.2.2), ρεκαηίζηεθαλ αξρηθά ζε ζπκπηεζηηθφ θαζεζηψο κε ηε δεκηνπξγία ησλ αλάζηξνθσλ 

ξεγκάησλ, ηα νπνία εμειίρηεθαλ κε ην επφκελν εθειθπζηηθφ θαζεζηψο ζε κηθξήο γσλίαο 

θαλνληθά ξήγκαηα.  

 

4. ΔΝΔΡΓΑ  ΡΖΓΜΑΣΑ  

Πξφθεηηαη γηα ηε ξεμηγελή δψλε ε νπνία δηακνξθψλεηαη κε δηεχζπλζε ΒΒΑ-ΝΝΓ, εμσηεξηθά θαη 

αλαηνιηθά  ηεο πεξηνρήο κειέηεο θαη έρεη ζπκβάιεη ζηε δηακφξθσζε ηνπ αλαηνιηθνχ ηκήκαηνο 

ηεο ινθψδνπο δψλεο ηεο Απηέξαο, θαζψο θαη ηνπ ηεθηνληθνχ βπζίζκαηνο ηνπ Κνηιηάξε 

πνηακνχ (ράξηεο ΓΠ1).  

ηα πιαίζηα ηεο Νενηεθηνληθήο & εηζκνηεθηνληθήο Έξεπλαο – Μειέηεο ηεο Βφξεηαο Εψλεο 

λνκνχ Υαλίσλ (Μνπληξάθεο, Κίιηαο, Παπιάθε θ.ά. 2004), ε ξεμηγελήο απηή δψλε 

ραξαθηεξίζηεθε σο ελεξγή, Σα ξήγκαηά ηεο, ηα νπνία δελ έρνπλ αμηνινγεζεί απφ ηνλ ΟΑΠ, 

ζα δηεξεπλεζνχλ ελδειερψο ζε κεγαιχηεξε θιίκαθα  ζην επφκελν ζηάδην ηεο κειέηεο ηνπ ΓΠ, 

θαη εηδηθφηεξα ζε ζρέζε κε ηηο επηδξάζεηο ηνπο ζε πεξηνρέο πνιενδφκεζεο. 
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Α.3  ΤΔΡΟΛΟΓΙΑ - ΤΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑ  

A.3.1  ΜΕΣΕΨΡΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ & ΚΛΙΜΑΣΟΛΟΓΙΚΕ ΤΝΘΗΚΕ 

Όπσο πεξηγξάθεθε ζηελ αλάιπζε ηεο γεσγξαθηθήο ζέζεο θαη ηεο γεσκνξθνινγίαο (§ Α.1.1), 

ε πεξηνρή κειέηεο ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ ε νπνία πεξηιακβάλεη ηηο Γεκνηηθέο Δλφηεηεο Υαλίσλ, 

Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ, Θεξίζνπ θαη νχδαο, εθηείλεηαη ζε έλα κεγάιν πςνκεηξηθφ εχξνο θαη 

ζπγρξφλσο ζε έλα αληηπξνζσπεπηηθφ ηκήκα ηνπ βφξεηνπ ηκήκαηνο ηνπ λνκνχ Υαλίσλ, απφ 

ηελ παξάθηηα δψλε ησλ θφιπσλ Υαλίσλ θαη νχδαο πξνο βνξξά (0κ), έσο ηελ νξεηλή δψλε 

ησλ Λεπθψλ Οξέσλ πξνο λφην, κε πςειφηεξν πςφκεηξν +2.133 κ ηεο θνξπθήο Μειηληανχ.  

ηελ πεξηνρή απηή δηακνξθψλνληαη αδηακθηζβήηεηα επί κέξνπο κηθξνθιηκαηνινγηθέο 

ζπλζήθεο, κε ζεκαληηθέο ζρεηηθά δηαθνξνπνηήζεηο κεηαμχ ηεο παξάθηηαο πεξηνρήο θαη ηεο 

νξεηλήο δψλεο, ε νπνία παξνπζηάδεη ζπγθξηηηθά κηθξφηεξεο ζεξκνθξαζίεο, κεγαιχηεξε 

πνζφηεηα αηκνζθαηξηθψλ θαηαθξεκληζκάησλ ζε ρηνλνπηψζεηο & βξνρνπηψζεηο θιπ.    

Γηα ηελ αθξηβέζηεξε δπλαηή απφδνζε ησλ θιηκαηνινγηθψλ ζπλζεθψλ, απαηηνχληαη δεδνκέλα 

κεηξήζεσλ θαη θαηαγξαθψλ ησλ θχξησλ κεηεσξνινγηθψλ παξακέηξσλ (χςνπο βξνρήο, 

ζεξκνθξαζίαο, αλέκσλ, πγξαζίαο θιπ), Όκσο ζηελ πεξηνρή ηεο κειέηεο δελ ππάξρνπλ 

κεηεσξνινγηθνί ζηαζκνί, πέξαλ ηεο πεξηνρήο ησλ Υαλίσλ, γεγνλφο ην νπνίν θαζηζηά άθξσο 

απαγνξεπηηθή ηελ αμηνιφγεζε ησλ θιηκαηνινγηθψλ ζπλζεθψλ νιφθιεξεο ηεο πεξηνρήο 

κειέηεο, κε βάζε ηα δεδνκέλα ελφο κφλν ηνπηθνχ ζηαζκνχ, ν νπνίνο βξίζθεηαη ζε πεξηνρή ε 

νπνία δελ είλαη αληηπξνζσπεπηηθή γηα νιφθιεξε ηελ πεξηνρή κειέηεο.   

Λακβάλνληαο ππφςε ηα παξαπάλσ θαη κεηά απφ δηεξεχλεζε ελδερφκελσλ πθηζηάκελσλ 

βηβιηνγξαθηθψλ δεδνκέλσλ, δηαπηζηψζεθε φηη ζηα πιαίζηα ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο Αηθ. 

Παπιάθε (2006), παξέρεηαη κία αληηπξνζσπεπηηθή θαη επηζηεκνληθά δφθηκε απφδνζε ησλ 

θιηκαηνινγηθψλ ζπλζεθψλ ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηεο παξνχζαο κειέηεο, δεδνκέλνπ φηη 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζπγθέληξσζε, επεμεξγαζία θαη αμηνιφγεζε ησλ κεηεσξνινγηθψλ 

θαηαγξαθψλ κεγάιεο πεξηφδνπ (>30 έηε), απφ φινπο ηνπο κεηεσξνινγηθνχο ζηαζκνχο ηεο 

εγγχο επξχηεξεο πεξηνρήο. Οη ζέζεηο ησλ ζηαζκψλ απηψλ απνηππψλνληαη ζηε δνξπθνξηθή  

εηθφλα Δ.3.1.1 θαη αμηνινγνχληαη σο αληηπξνζσπεπηηθνί. Δπηπιένλ, ζηα πιαίζηα ηεο δηαηξηβήο 

απνδίδεηαη ε επζεία παιηλδξφκεζεο ησλ θξίζηκσλ κεηεσξνινγηθψλ παξακέηξσλ, ε νπνία 

παξέρεη ηε ζεκαληηθή δπλαηφηεηα πξνζδηνξηζκνχ ηνπο, αλά πςνκεηξηθή ζέζε ηεο πεξηνρήο.  

ηε ζπλέρεηα παξαηίζεληαη ηα ζεκαληηθφηεξα κεηεσξνινγηθά δεδνκέλα απφ ηελ δηδαθηνξηθή 

δηαηξηβή Αηθ. Παπιάθε (2006), κε ηα νπνία αμηνινγείηαη ε δηακφξθσζε ησλ θιηκαηνινγηθψλ 

ζπλζεθψλ ζηελ πεξηνρή κειέηεο. 
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ΕΙΚΟΝΑ Ε.3.1.1      

ΑΠΟΣΤΠΨΗ ΣΨΝ ΘΕΕΨΝ ΣΨΝ ΜΕΣΕΨΡΟΛΟΓΙΚΨΝ ΣΑΘΜΨΝ ΣΗ ΕΤΡΤΣΕΡΗ ΠΕΡΙΟΦΗ ΜΕΛΕΣΗ, 

ΑΠΟ ΣΟΤ ΟΠΟΙΟΤ ΦΡΗΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΑ ΜΕΣΕΨΡΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Ε ΔΟΡΤΥΟΡΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ 

LANDSAT 5 (ΑΙΚ. ΠΑΤΛΑΚΗ, 2006) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ Ε.3.1.2      

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΣΑ ΣΨΝ ΜΕΨΝ ΜΗΝΙΑΙΨΝ ΣΙΜΨΝ ΣΟΤ ΤΧΟΤ ΒΡΟΦΗ (ςε mm) 

ΣΟΤ ΜΕΣΕΨΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ΣΗ ΕΤΡΤΣΕΡΗ ΠΕΡΙΟΦΗ ΜΕΛΕΣΗ 

(ΑΙΚ. ΠΑΤΛΑΚΗ, 2006) 
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Ασμοςυαιπικά κασακπημνίςμασα 

Σα αηκνζθαηξηθά θαηαθξεκλίζκαηα εθδειψλνληαη θπξίσο ηελ πεξίνδν Οθησβξίνπ - Απξηιίνπ, 

ππφ κνξθή βξνρήο θαζ‟ φιε ηελ έθηαζε ηεο πεξηνρήο έξεπλαο θαη ππφ κνξθή ρηνληνχ ζηελ 

νξεηλή δψλε Λεπθψλ Οξέσλ. Σα δηαηηζέκελα κεηεσξνινγηθά ζηνηρεία ησλ αηκνζθαηξηθψλ 

θαηαθξεκληζκάησλ αθνξνχλ ην χςνο βξνρήο, ελψ δελ ππάξρνπλ αληίζηνηρα ησλ  

ρηνλνπηψζεσλ. Όκσο, ζχκθσλα κε ηηο απφ ζεηξά εηψλ παξαηεξήζεηο καο, νη ρηνλνπηψζεηο 

εθδειψλνληαη ζε εηήζηα βάζε, ζπλήζσο ηε ρξνληθή πεξίνδν Γεθεκβξίνπ - Φεβξνπαξίνπ, κε 

ζεκαληηθφ χςνο ρηνληνχ ζηελ νξεηλή δψλε Λεπθψλ Οξέσλ άλσ ησλ +600 m, φπνπ ην χςνο 

ρηνληνχ αλά ρηνλφπησζε είλαη δπλαηφλ λα αλέξρεηαη ζε >2m. 

Ύχορ βποφήρ 

Απφ ηελ αμηνιφγεζε ησλ βξνρνκεηξηθψλ δεδνκέλσλ ησλ νπνίσλ ηα κέζα κεληαία χςε βξνρήο 

ζε mm αλά ζηαζκφ απνδίδνληαη ζηα δηαγξάκκαηα ηεο εηθφλαο Δ.3.1.2, πξνθχπηεη φηη 

(Παπιάθε 2006): 

 Οη βξνρνπηψζεηο εθδειψλνληαη θπξίσο θαηά ηε ρξνληθή πεξίνδν Οθησβξίνπ - Απξηιίνπ, κε 

πγξφηεξνπο κήλεο ην Γεθέκβξην θαη ηνλ Ηαλνπάξην. Σν δηάζηεκα Μαΐνπ - επηεκβξίνπ 

εθδειψλνληαη πεξηνξηζκέλα, κε μεξφηεξνπο κήλεο ηνλ Ηνχιην θαη ηνλ Αχγνπζην.    

 Σα χςε βξνρήο είλαη ζεκαληηθά ζηνπο ζηαζκνχο Λεπθψλ Οξέσλ θαη ζηηο ππψξεηέο ηνπο.   

 Ζ ηηκή ηνπ κέζνπ εηήζηνπ χςνπο βξνρήο ζην ζηαζκφ Αζθχθνπ, ν νπνίνο βξίζθεηαη ζηα 

Λεπθά Όξε, αλαηνιηθφηεξα ηεο πεξηνρήο κειέηεο θαη ζε πςφκεηξν +740m, αλέξρεηαη ζε 

2.102,6 mm, νπνία απνηειεί κία απφ ηηο κεγαιχηεξεο ηηκέο γηα αληίζηνηρα πςφκεηξα ζε 

νιφθιεξν ηνλ ειιεληθφ ρψξν, φπσο πξνθχπηεη απφ ηε ζχγθξηζή ηεο κε δεκνζηεπκέλα  

βξνρνκεηξηθά  δεδνκέλα  Διιάδνο.  

 Σν κέζν εηήζην χςνο βξνρήο απμάλεηαη κε ηελ αχμεζε ηνπ πςνκέηξνπ ηνπ ζηαζκνχ. 

ηα πιαίζηα ηεο πξναλαθεξφκελεο δηαηξηβήο (Παπιάθε 2006), έγηλε δηεξεχλεζε ηεο 

κεηαβνιήο ηνπ χςνπο βξνρήο ζε ζρέζε κε ην πςφκεηξν, κε ρξήζε βξνρνκεηξηθψλ 

δεδνκέλσλ ησλ αληηπξνζσπεπηηθψλ κεηεσξνινγηθψλ ζηαζκψλ. ην δηάγξακκα ηεο εηθφλαο 

Δ.3.1.3, απνηππψλεηαη ε ζρέζε κεηαμχ ηνπ κέζνπ εηήζηνπ χςνπο βξνρήο θαη ηνπ 

πςνκέηξνπ (γηα εχξνο πςνκέηξσλ απφ +8 έσο +740 m) θαη δηαπηζηψλεηαη φηη ην κέζν 

εηήζην χςνο βξνρήο απμάλεηαη γξακκηθά κε ηελ αχμεζε ηνπ πςνκέηξνπ ηνπ ζηαζκνχ. Με 

πξνζαξκνγή κίαο επζείαο παιηλδξφκεζεο ζηα βξνρνκεηξηθά δεδνκέλα ηεο εηθ. Δ.3.1.3 θαη 

κε ρξήζε ηεο κεζφδνπ ησλ ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ, πξνθχπηεη ε εμίζσζε ηεο παξαπάλσ 

επζείαο ε νπνία είλαη :   
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Με βάζε ηελ εμίζσζε απηή ππνινγίζηεθε ε ηηκή ηεο βξνρνβαζκίδαο γηα νιφθιεξν ην βφξεην 

ηκήκα ηνπ Ννκνχ Υαλίσλ, ε νπνία αλέξρεηαη ζε 194 mm/100 m. 

Με βάζε ηελ παξαπάλσ εμίζσζε θαη ην κέζν πςφκεηξν ηεο πεξηνρήο κειέηεο Γήκνπ Υαλίσλ, ην 

νπνίν ππνινγίζηεθε απφ ην ςεθηαθφ κνληέιν εδάθνπο ζε 410,56 m, πξνθχπηεη φηη ην κέζν 

εηήζην χςνο βξνρήο ηεο πεξηνρήο ηεο αλέξρεηαη ζε  1.472 mm.  

 

ΕΙΚΟΝΑ  Ε.3.1.3  

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΗ ΦΕΗ ΜΕΣΑΞΤ ΣΟΤ ΜΕΟΤ ΕΣΗΙΟΤ ΤΧΟΤ ΒΡΟΦΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΤΧΟΜΕΣΡΟΤ,                  

ΓΙΑ ΕΤΡΟ ΤΧΟΜΕΣΡΨΝ +8 μ ΕΨ +740μ ΣΗ ΕΤΡΤΣΕΡΗ ΠΕΡΙΟΦΗ ΜΕΛΕΣΗ,   

 (ΠΑΤΛΑΚΗ ΑΙΚ, 2006) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΧΕΘ ΜΕΣΑΞΤ ΣΟΤ ΜΕΟΤ ΕΣΘΙΟΤ ΤΨΟΤ ΒΡΟΧΘ ΚΑΙ ΣΟΤ ΤΨΟΜΕΣΡΟΤ  
ΣΘ ΕΤΡΤΣΕΡΘ ΠΕΡΙΟΧΘ ΒΟΡΕΙΟΤ ΣΜΘΜΑΣΟ ΝΟΜΟΤ ΧΑΝΙΩΝ   

(Παυλάκθ, 2006) 
R (mm)  =  1,944  H(m)  +  673,6 

όπου  R  το μζςο ετιςιο φψοσ βροχισ ςε  mm  και  Θ  το υψόμετρο ςε  m  
ΣΙΜΘ ΒΡΟΧΟΒΑΘΜΙΔΑ: 194 mm/100 m 
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Θεπμοκπαςία 

Με βάζε ηελ επεμεξγαζία & αμηνιφγεζε ησλ δηαηηζέκελσλ ζεξκνθξαζηαθψλ δεδνκέλσλ απφ 5 

κεηεσξνινγηθνχο ζηαζκνχο ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο, δηαπηζηψζεθε φηη (Παπιάθε 2006): 

 Ζ κέζε εηήζηα ηηκή ηεο ζεξκνθξαζίαο είλαη 180C. 

 Οη κέζεο κεληαίεο ηηκέο ηεο ζεξκνθξαζίαο παξνπζηάδνπλ κηθξή δηαθχκαλζε, κε εχξνο απφ 

11,40C, ε νπνία απνηειεί ηε ρακειφηεξε κέζε κεληαία ηηκή ηνπο ςπρξφηεξνπο κήλεο 

Ηαλνπάξην - Φεβξνπάξην, έσο 25,50C, ε νπνία απνηειεί ηελ πςειφηεξε κέζε κεληαία ηηκή, 

ην ζεξκφηεξν κήλα Ηνχιην. 

 Ζ ηηκή ηεο ζεξκνθξαζίαο κεηψλεηαη κε ηελ αχμεζε ηνπ πςνκέηξνπ θαη ε ζρέζε ηνπο είλαη 

γξακκηθή, φπσο απνδίδεηαη ζηελ Δηθφλα Δ.3.1.4 κε ην δηάγξακκα κεηαβνιήο ηεο 

ζεξκνθξαζίαο ζε ζρέζε κε ην πςφκεηξν ηνπ ζηαζκνχ.(Παπιάθε Αηθ. 2006).  

      Ζ επζεία παιηλδξφκεζεο ππαθνχεη ζηε γεληθή εμίζσζε  Θ = α Ζ + β, φπνπ Θ ε κέζε εηήζηα 

ζεξκνθξαζία ζε νC θαη Ζ ην πςφκεηξν ηνπ ζηαζκνχ ζε m.  Ζ εμίζσζε ηεο επζείαο  είλαη : 

   

 

 

ΕΙΚΟΝΑ  Ε.3.1.4 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΗ ΦΕΗ ΜΕΣΑΞΤ ΣΗ ΜΕΗ ΕΣΗΙΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΤΧΟΜΕΣΡΟΤ,                  

ΓΙΑ ΕΤΡΟ ΤΧΟΜΕΣΡΨΝ +8μ ΕΨ +235μ ΣΗ ΕΤΡΤΣΕΡΗ ΠΕΡΙΟΦΗ ΜΕΛΕΣΗ   

(ΠΑΤΛΑΚΗ ΑΙΚ, 2006) 
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Θ = -0,006 H + 18,2
Σσνη. ζσζτέηιζης  rΘ = 0,98

ΧΕΘ ΜΕΣΑΞΤ ΜΕΘ ΕΣΘΙΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΤΨΟΜΕΣΡΟΤ  
ΣΘ ΕΤΡΤΣΕΡΘ ΠΕΡΙΟΧΘ ΒΟΡΕΙΟΤ ΣΜΘΜΑΣΟ ΝΟΜΟΤ ΧΑΝΙΩΝ (ΠΑΤΛΑΚΘ 2006)  

Θ (0C)= -0,006 Θ (m) + 18,2 
Θ τιμι τθσ κερμοβακμίδασ  ανζρχεται ςε  ΔΘ (0 C)  =  -0,006 x 100   = - 0,6 oC ανά 100 m. 
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Ηλιουάνεια 

Με βάζε ηε ζπζηεκαηηθή επεμεξγαζία ησ δηαηηζέκελσλ δεδνκέλσλ ειηνθάλεηαο απφ δχν 

ζηαζκνχο, πξνέθπςε φηη ε κέζε εηήζηα ηηκή ηεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ειηνθάλεηαο ζηε 

βφξεηα δψλε ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο κειέηεο είλαη κεγάιε θαη αλέξρεηαη ζε 2.575,5 ψξεο,  ελψ  

ε κέζε κεληαία ηηκή, θπκαίλεηαη απφ ηε ρακειφηεξε ηηκή ησλ 101 σξψλ ην κήλα Ηαλνπάξην, 

έσο ηελ πςειφηεξε ηηκή ησλ 346,5 σξψλ ην κήλα Ηνχιην (Παπιάθε 2006).  

Οη ηηκέο απηέο ηεο ειηνθάλεηαο ηεο πεξηνρήο κειέηεο, απνηεινχλ έλα απφ ηα ζεκαληηθά ζεηηθά 

θιηκαηνινγηθά ηεο ζηνηρεία, θαζψο θαη απφ ηα ζπγθξηηηθά ηεο πιενλεθηήκαηα πνπ ζπκβάιινπλ 

ζηελ αλάπηπμή ηεο. 

 

Τγπαςία, εξάσμιςη 

Με βάζε ηε ζπζηεκαηηθή επεμεξγαζία ησλ δηαηηζέκελσλ κεηεσξνινγηθψλ δεδνκέλσλ απφ δχν 

ζηαζκνχο, πξνέθπςε φηη :  

 Οη κεληαίεο ηηκέο ηεο ζρεηηθήο πγξαζίαο θπκαίλνληαη απφ 53% έσο 78%, κε κέζε εηήζηα 

ηηκή  66%  θαη ηηο κηθξφηεξεο ηηκέο ηνπο ζεξηλνχο κήλεο. 

 Ζ εμάηκηζε εμαξηάηαη άκεζα απφ ηε ζεξκνθξαζία, νπφηε νη κεγαιχηεξεο ηηκέο ηεο 

παξαηεξνχληαη ηνπο κήλεο Ηνχλην, Ηνχιην θαη Αχγνπζην. 

 

Άνεμοι 

χκθσλα κε ηε δηεξεχλεζε ησλ αλεκνινγηθψλ ζπλζεθψλ ζηα πιαίζηα ηεο δηαηξηβήο Αηθ. 

Παπιάθε 2006, πξνέθπςε φηη: 

 Οη άλεκνη νη νπνίνη πλένπλ ζηε πεξηνρή, απνηεινχλ έλαλ απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο 

παξάγνληεο πνπ επηδξνχλ ζηε δηακφξθσζε ησλ κηθξνθιηκαηνινγηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ θαη εηδηθά ζηελ πνζφηεηα ησλ αηκνζθαηξηθψλ θαηαθξεκληζκάησλ. 

 Ζ κέζε εηήζηα δηεχζπλζε ησλ αλέκσλ είλαη Β-ΒΓ, ε δε ηαρχηεηά ηνπο εμαξηάηαη απφ ηελ 

απφζηαζή ηνπο απφ ηελ πεγή ηνπο θαη έρεη κέζε εηήζηα ηηκή 10 Knots’  

 Σν ρεηκψλα εθδειψλνληαη θάζεηο ζπειισδψλ αλέκσλ κε κεγάιεο ηαρχηεηεο.  

 Ζ κέγηζηε θαηαγξαθείζα ηηκή ησλ αλέκσλ είλαη 54 Knots (Φεβξνπάξηνο 1988). 
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Σόπορ Κλίμασορ, κλιμασολογικά φαπακσηπιςσικά 

Σν θιίκα ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο κειέηεο κε βάζε ηα θξηηήξηα θαηάηαμεο Koppen θαη ηε 

ζπλαμηνιφγεζε ησλ κεηεσξνινγηθψλ ηεο δεδνκέλσλ, αλήθεη ζηελ ππννκάδα  Cs  ηεο νκάδαο  

C, νπφηε ραξαθηεξίδεηαη σο  πγξφ,  ππνηξνπηθφ,  κεζνγεηαθφ θιίκα,  κε βξνρεξφ ρεηκψλα θαη 5  

κήλεο μεξφ θαινθαίξη (Παπιάθε 2006). Σν θιίκα απηφ ζπλαληάηαη ζηε ιεθάλε ηεο Μεζνγείνπ, 

ζε πεξηνρέο ηεο βνξείνπ Ακεξηθήο φπσο ηεο Καιηθφξληαο  θ.α.  

Οη επνρέο ηνπ ρξφλνπ δηακνξθψλνληαη κε ηνπηθή ηδηαηηεξφηεηα, πεξηιακβάλνληαο δχν 

δηαθξηηέο επνρηαθέο πεξηφδνπο, ηνπ ρεηκψλα θαη ηνπ θαινθαηξηνχ θαη δχν κεηαβαηηθέο ζχληνκεο 

επνρέο, ηνπ θζηλνπψξνπ θαη ηεο άλνημεο. Δηδηθφηεξα (Παπιάθε 2006): 

 Ο ρεηκψλαο, αξρίδεη ζρεηηθά απφηνκα, κέζα ζην Ννέκβξην θαη δηαξθεί πεξίπνπ κέρξη ηα 

κέζα Μαξηίνπ. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρεηκψλα, νη ηζρπξνί βφξεηνη ςπρξνί άλεκνη πνπ πλένπλ 

ην ρεηκψλα ζην Αηγαίν, θηάλνληαο ζηελ πεξηνρή ησλ Υαλίσλ, ζπλαληνχλ ην νξεηλφ 

ζπγθξφηεκα ησλ Λεπθψλ Οξέσλ ην νπνίν αλαγθάδεη ηελ ππεξχςσζε ησλ θξχσλ αέξησλ 

καδψλ, κε απνηέιεζκα ηελ παξαγσγή κεγάιεο πνζφηεηαο θαηαθξεκληζκάησλ ηα νπνία 

εθδειψλνληαη κε ξαγδαίεο βξνρνπηψζεηο θαη ρηνλνπηψζεηο (Παπιάθεο 1974).  Σν θαζεζηψο 

ησλ βνξείσλ αλέκσλ δελ είλαη ζπλερέο ην ρεηκψλα, αιιά ελαιιάζζεηαη θαη απφ λφηηνπο 

αλέκνπο, νη νπνίνη ζπκβάιινπλ ζηε δηαηήξεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ζε πςειφηεξα επίπεδα. 

 Σν θαινθαίξη είλαη μεξφ, δηαξθεί ηνπιάρηζηνλ 5 κήλεο ζπλήζσο απφ ην Μάην έσο θαη ην 

επηέκβξην θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ έιιεηςε βξνρνπηψζεσλ. Σελ πεξίνδν απηή, 

επηθξαηνχλ νη "εηήζηνη" άλεκνη πνπ πλένπλ απφ ην Αηγαίν κε δηεχζπλζε Β-ΒΓ θαη 

ζπκβάιινπλ ζηε δηαηήξεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ζε ζρεηηθά ρακειέο ηηκέο. 

 Οη κεηαβαηηθέο επνρέο έρνπλ πνιχ κηθξή δηάξθεηα. Σν θζηλφπσξν δηαξθεί ζπλήζσο απφ ηνλ 

Οθηψβξην έσο ηα κέζα Ννεκβξίνπ θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ ηε ζηαδηαθή θάζνδν ηεο 

ζεξκνθξαζίαο θαη ηελ πξννδεπηηθή εθδήισζε βξνρνπηψζεσλ. Ζ άλνημε είλαη ζχληνκε θαη 

μεθηλάεη απφ ηα κέζα Μαξηίνπ ελδερνκέλσο θαη αξρέο Απξηιίνπ θαη δηαξθεί κέρξη ηα κέζα 

Μαΐνπ. Υαξαθηεξίδεηαη απφ ηε ζηαζεξνπνίεζε ησλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ, ηε κείσζε ησλ 

βξνρνπηψζεσλ θαη ηε ζηαδηαθή άλνδν ηεο ζεξκνθξαζίαο. 

Σα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ κηθξνθιίκαηνο ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο κειέηεο είλαη (Παπιάθε 2006): 

 Πεληάκελε θαινθαηξηλή πεξίνδνο ρσξίο βξνρέο θαη ρσξίο πςειέο ζεξκνθξαζίεο, 

 Μηθξή δηαθχκαλζε ηεο κέζεο κεληαίαο ηηκήο ηεο ζεξκνθξαζίαο, 

 Μεγάιε δηάξθεηα ειηνθάλεηαο κε κέζε εηήζηα ηηκή 2.576 ψξεο,  

 Βξνρεξφο ρεηκψλαο κε κεγάιν χςνο βξνρήο & ρηνληνχ ζηα Λεπθά Όξε. 

Σα κηθξνθιηκαηνινγηθά απηά ραξαθηεξηζηηθά, ζπλζέηνπλ ηα ζεκαληηθά ζπγθξηηηθά 

πιενλεθηήκαηα ηεο πεξηνρήο έξεπλαο Γήκνπ Υαλίσλ, ηα νπνία ζπκβάιινπλ ζε κία βηψζηκε 

θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή αλάπηπμε, εηδηθά κε ηε δπλαηφηεηα  

αλάπηπμεο ηνπ ηνπξηζηηθνχ & γεσξγηθνχ ηνκέα. 
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Α.3.2  Δ ΙΑΙΣΑ   ΕΠΙΥΑΝΕΙΑΚΨΝ   ΝΕΡΨΝ  

χκθσλα θαη κε ηελ αμηνιφγεζε ησλ ζηνηρείσλ ησλ Λεθαλψλ Δπηθαλεηαθήο Απνξξνήο  νη 

νπνίεο παξνπζηάζηεθαλ ζηελ παξάγξαθν Α.1.2, ην ζχλνιν ζρεδφλ ησλ επηθαλεηαθψλ 

λεξψλ ηεο πεξηνρήο ηεο κειέηεο, απνξξέεη θπξίσο κέζσ ηκεκάησλ ησλ Λεθαλψλ νη νπνίεο 

απνηππψζεθαλ ζην ράξηε εηθφλαο Δ.1.2 θαη νη νπνίεο απφ ηα δπηηθά πξνο ηα αλαηνιηθά είλαη: 

 Λεθάλε  Δπηθαλεηαθήο Απνξξνήο Λίκλεο Αγπηάο,  

 Λεθάλε  Δπηθαλεηαθήο Απνξξνήο Κιαδηζζνχ 

 Λεθάλε  Δπηθαλεηαθήο Απνξξνήο Υαλίσλ 

 Λεθάλε  Δπηθαλεηαθήο Απνξξνήο Βάξδηαο 

 Λεθάλε  Δπηθαλεηαθήο Απνξξνήο Μνξψλε 

 Λεθάλε  Δπηθαλεηαθήο Απνξξνήο νχδαο 

Μηθξά ηκήκαηα ηεο πεξηνρήο κειέηεο εληάζζνληαη ζε άιιεο πδξνινγηθέο ιεθάλεο θαη  

αληηζηνηρνχλ ζε πεξηνρέο θνληά ζηνπο πδξνθξίηεο ησλ πδξνινγηθψλ ιεθαλψλ, νη απνξξνέο 

ησλ νπνίσλ θαηαιήγνπλ εθηφο πεξηνρήο κειέηεο (Κεξίηεο, Κνηιηάξεο, ξέκαηα Λεθάλεο 

Δπηθαλεηαθήο Απνξξνήο Πιαηαληά - Νέαο Κπδσλίαο).   

Ζ Λεθάλε Λίκλεο Αγπηάο, εθηείλεηαη ζην βνξεηνδπηηθφ ηκήκα ηεο πεξηνρήο κειέηεο. Απφ ηε 

ζπλνιηθή ηεο έθηαζε ησλ 17,53 km2 ηελ νπνία θαηαιακβάλεη, έλα κεγάιν ηκήκα ηεο 

έθηαζεο 13,23 km2 εληάζζεηαη ζηελ πεξηνρή πνπ κειεηάηαη, ζηελ νπνία εληάζζεηαη επίζεο 

θαη ν ηειηθφο απνδέθηεο απνξξνήο, ε Λίκλε Αγπηάο. ηελ πεξηνρή αλαηνιηθά ηεο Λίκλεο, 

κεηά απφ έληνλεο βξνρνπηψζεηο παξαηεξείηαη ηνπηθή πιεκκπξηθή θαηάθιπζε. Ζ 

πδξνινγηθή ιεθάλε ηεο Λίκλεο Αγπηάο, απνιήγεη βνξεηφηεξα ζηε ιεθάλε Κεξίηε. 

Ζ Λεθάλε Κιαδηζζνχ, εθηείλεηαη ζηελ θεληξηθή πεξηνρή κειέηεο θαη απνξξέεη κέζσ ηνπ 

νκψλπκνπ πνηακνχ αιιά θαη ηνπ παξαπνηάκνπ ηνπ «Κεξακηψηε» πξνο βνξξά, ζηνλ 

θφιπν Υαλίσλ. ηελ ιεθάλε απηή εληάζζεηαη ε κεγαιχηεξε έθηαζε ηεο πεξηνρήο 

κειέηεο ε νπνία αληηζηνηρεί ζε 45,20 km
2 θαη ε νπνία ζην βφξεην κέξνο ηεο 

πεξηιακβάλεη ηκήκα ηνπ Κάκπνπ Υαλίσλ. χκθσλα κε πιεξνθνξίεο, θαηά κήθνο ησλ 

απνξξνψλ δελ παξαηεξνχληαη πιένλ ηα ηειεπηαία ρξφληα θαηαθιχζεηο απφ πιεκκχξεο.  

Ζ Λεθάλε Υαλίσλ, αλαθέξεηαη ζηελ Λεθάλε ε νπνία δηακνξθψλεηαη ζηελ επξχηεξε πεξηνρή 

ηνπ πνιενδνκηθνχ ηζηνχ ηεο πφιεο ησλ Υαλίσλ θαη θαηαιακβάλεη ζπλνιηθή έθηαζε 11,25 

km2, απφ ηα νπνία ηα 8,80 km2 εληάζζνληαη ζηελ πεξηνρή κειέηεο, ελψ ε ππφινηπε έθηαζε 

εληάζζεηαη ζηε Γ.Δ. Αθξσηεξίνπ. Σα ξέκαηα ησλ επί κέξνπο ππνιεθαλψλ ηεο εθβάιινπλ 

αλεμάξηεηα πξνο βνξξά ζην θφιπν Υαλίσλ.  
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Ζ Λεθάλε Μνξψλε, αλαθέξεηαη ζηελ Λεθάλε ε νπνία έρεη απνδέθηε ηνλ ρείκαξξν Μνξψλε ν 

νπνίνο εθβάιιεη ζην δπηηθφ άθξν ηνπ θφιπνπ ηεο νχδαο, Ζ ζπλνιηθή ηεο έθηαζε είλαη 

16,72 km2. απφ ηα νπνία ηα 16,66 km2 εληάζζνληαη ζηελ πεξηνρή κειέηεο, ελψ ε ππφινηπε 

ειάρηζηε έθηαζε εληάζζεηαη ζηε Γ.Δ. Κεξακηψλ. Ζ πεξηνρή απφιεμεο είλαη ζρεηηθά 

δνκεκέλε. ε θάζεηο πνιχ έληνλσλ βξνρνπηψζεσλ, παξνπζηάδνληαη πιεκκπξηθά 

θαηλφκελα ηα νπνία νθείινληαη ζηελ αλεπάξθεηα αληηπιεκκπξηθψλ έξγσλ. 

Ζ Λεθάλε νχδαο εθηείλεηαη ζηελ αλαηνιηθή πεξηνρή θαη ηα ξέκαηα ησλ επί κέξνπο κηθξψλ 

ππνιεθαλψλ ηεο εθβάιινπλ αλεμάξηεηα ζηνλ θφιπν ηεο νχδαο. Ζ ζπλνιηθή ηεο έθηαζε 

είλαη 17,56 km2, απφ ηα νπνία ηα 13,55 km2 εληάζζνληαη ζηελ πεξηνρή κειέηεο, ελψ ηα 

ππφινηπα εληάζζνληαη ζηελ Γ.Δ. Κεξακηψλ θαη ζην Γήκν Απνθφξσλα. χκθσλα κε 

πιεξνθνξίεο, ζηα ηκήκαηα ηεο παξάθηηαο δψλεο ηα νπνία έρνπλ δνκεζεί, παξαηεξνχληαη 

ζε θάζεηο πνιχ έληνλσλ βξνρνπηψζεσλ πιεκκπξηθά θαηλφκελα, ηα νπνία νθείινληαη ζηελ 

έιιεηςε ελδεδεηγκέλσλ αληηπιεκκπξηθψλ έξγσλ. 

Ζ Λεθάλε Βάξδηαο πεξηιακβάλεη κηα πνιχ κηθξή έθηαζε 1,56 km2, ε δε απνξξνή ηεο 

εθβάιιεη ζηνλ θφιπν ηεο νχδαο. χκθσλα κε πιεξνθνξίεο, θαηά κήθνο ησλ απνξξνψλ 

ηεο ζηελ έθηαζε ηεο κειέηεο δελ παξαηεξνχληαη θαηαθιχζεηο απφ πιεκκχξεο 

. 
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A.3.3    ΤΔΡΟΛΙΘΟΛΟΓΙΚΑ ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΓΕΨΛΟΓΙΚΨΝ ΦΗΜΑΣΙΜΨΝ 

Ζ πδξνιηζνινγηθή ζπκπεξηθνξά ησλ γεσινγηθψλ ζρεκαηηζκψλ, εμαξηάηαη απφ ηελ ιηζνινγηθή  

ηνπο ζχζηαζε θαη ηελ θνθθνκεηξία ηνπο, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα θνθθψδεηο ζρεκαηηζκνχο θαη 

απφ ην βαζκφ δηαγέλεζεο θαη ηνλ ηεθηνληζκφ ηνπο, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα ζπκπαγή πεηξψκαηα, 

ελψ εάλ πξφθεηηαη γηα ζπκπαγή αλζξαθηθά πεηξψκαηα, εμαξηάηαη επηπιένλ απφ ην βαζκφ ηεο 

θαξζηηθνπνίεζήο ηνπο (Παπιάθεο 1989). Ζ ζπκπεξηθνξά απηή ησλ γεσινγηθψλ ζρεκαηηζκψλ 

έλαληη ηνπ λεξνχ, πξνζδηνξίδεηαη απφ ην πνξψδεο θαη ηε δηαπεξαηφηεηά ηνπο. 

Ζ πδξνπεξαηφηεηα ελφο γεσινγηθνχ ζρεκαηηζκνχ απνηειεί κία ζεκαληηθή παξάκεηξν, ε νπνία 

ραξαθηεξίδεη ηελ επθνιία κε ηελ νπνία ην λεξφ θηλείηαη κέζα ζηε κάδα ηνπ θαη εθθξάδεηαη 

πνζνηηθά κε ην ζπληειεζηή πδξνπεξαηφηεηαο  Κ. 

Οη γεσινγηθνί ζρεκαηηζκνί νη νπνίνη δνκνχλ ηελ πεξηνρή ηεο κειέηεο Γήκνπ Υαλίσλ, κπνξνχλ 

λα δηαθξηζνχλ απφ ηελ άπνςε ησλ πδξνιηζνινγηθψλ ηνπο ραξαθηεξηζηηθψλ, ζηηο αθφινπζεο 

θαηεγνξίεο νη νπνίεο πεξηγξάθνληαη ζηε ζπλέρεηα:  

 Βξαρψδεηο, θαξζηηθνί ζρεκαηηζκνί, κέζεο έσο κεγάιεο πδξνπεξαηφηεηαο 

 Βξαρψδεηο, δηαξξεγκέλνη  ζρεκαηηζκνί, κηθξήο πδξνπεξαηφηεηαο   

 Πνξψδεηο ζρεκαηηζκνί, κέζεο έσο πςειήο πδξνπεξαηφηεηαο  

 Πνξψδεηο ζρεκαηηζκνί, κέζεο έσο ρακειήο πδξνπεξαηφηεηαο  

 

ΒΡΑΦΨΔΕΙ, ΚΑΡΣΙΚΟΙ ΦΗΜΑΣΙΜΟΙ ΜΕΗ ΕΨ ΜΕΓΑΛΗ ΤΔΡΟΠΕΡΑΣΟΣΗΣΑ 

ε απηνχο ηνπο ζρεκαηηζκνχο, θαηαηάζζνληαη νη αλζξαθηθνί ζρεκαηηζκνί ηεο πεξηνρήο κειέηεο 

Γήκνπ Υαλίσλ, νη νπνίνη πεξηιακβάλνπλ ηνπο αλζξαθηθνχο ζρεκαηηζκνχο ηεο Δλφηεηαο ηνπ 

Σξππαιίνπ (Trip) θαη ηεο Δλφηεηαο ησλ Πιαθσδψλ Αζβεζηνιίζσλ  (Pk), νη νπνίνη δνκνχλ ηνλ 

νξεηλφ φγθν ησλ Λεπθψλ Οξέσλ, θαζψο θαη ηελ επξχηεξε πεξηνρή Φαξαγγηνχ Δι. Βεληδέινπ - 

Μπισληαλψλ - Μαιάμαο.  Δπίζεο ζε απηνχο εληάζζνληαη νη καξγατθνί αζβεζηφιηζνη (Mk-Plk), 

θαζψο θαη ε πεξηνξηζκέλε εκθάληζε ησλ αλζξαθηθψλ ζρεκαηηζκψλ ηεο ελφηεηαο Σξίπνιεο 

(Ktr), ζην αλαηνιηθφ ηκήκα ηεο πεξηνρήο κειέηεο (Υάξηεο ΓΠ1).  

Ζ θπθινθνξία ηνπ λεξνχ ζηνπο θαξζηηθνχο ζρεκαηηζκνχο, πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηνπ 

δεπηεξνγελνχο πνξψδνπο θαη εηδηθφηεξα κέζσ ησλ ηεθηνληθψλ αζπλερεηψλ θαη θαξζηηθψλ 

θελψλ πνπ επηθνηλσλνχλ πδξαπιηθά κεηαμχ ηνπο.  
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ΒΡΑΦΨΔΕΙ, ΔΙΑΡΡΗΓΜΕΝΟΙ ΦΗΜΑΣΙΜΟΙ ΜΙΚΡΗ ΤΔΡΟΠΕΡΑΣΟΣΗΣΑ 

Πξφθεηηαη γηα ηνπο ζρεκαηηζκνχο ηεο Δλφηεηαο ησλ Φπιιηηψλ – Υαιαδηηψλ (Ph) θαη ηνπ 

Μεηαθιχζρε Πιαθσδψλ Αζβεζηνιίζσλ Λεπθψλ Οξέσλ (fpk), νη νπνίνη παξνπζηάδνληαη ζε 

ζρεηηθά πεξηνξηζκέλα ηκήκαηα ηεο πεξηνρήο κειέηεο (Υάξηεο ΓΠ1).  

Δηδηθφηεξα, νη πδξνθνξίεο ζηνπο ζρεκαηηζκνχο ηεο Δλφηεηαο ησλ Φπιιηηψλ - Υαιαδηηψλ, 

πεξηνξίδνληαη επηιεθηηθά ζε ζηξσκαηνγξαθηθνχο νξίδνληεο ραιαδηηψλ νη νπνίνη δηαζρίδνληαη 

απφ ηεθηνληθέο αζπλέρεηεο. Ζ θίλεζε ηνπ ππφγεηνπ λεξνχ δηακνξθψλεηαη κέζα απφ ην δίθηπν 

ησλ ηεθηνληθψλ αζπλερεηψλ νη νπνίεο επηθνηλσλνχλ πδξαπιηθά κεηαμχ ηνπο, σο έλα δηάζπαξην 

δίθηπν ζηξαγγίζεσλ.  ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ θπξηαξρνχλ νη θπιιηηηθνί νξίδνληεο, ε θπθινθνξία 

ηνπ λεξνχ ζην εζσηεξηθνχ ηνπ ζρεκαηηζκνχ, είλαη ειάρηζηε έσο κεδεληθή. Δπίζεο ζηελ 

ελφηεηα Φπιιηηψλ – Υαιαδηηψλ κπνξνχλ λα δηακνξθσζνχλ πδξνθνξίεο θαη ζηα αλψηεξα 

απνζαζξσκέλα ηνπο ηκήκαηα. 

ηνπο ζρεκαηηζκνχο ηνπ Μεηαθιχζρε, ε πνιχ πεξηνξηζκέλε θπθινθνξία ηνπ λεξνχ ζην 

εζσηεξηθνχ ηνπ ζρεκαηηζκνχ είλαη εθηθηή ζηα αλζξαθηθά ηνπ ηκήκαηα, ελψ είλαη αδχλαηε  έσο 

πεξηνξηζκέλε ζηα ζρηζηνιηζηθά. Δπίζεο ε θπθινθνξία ηνπ λεξνχ πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ησλ 

δηαξξήμεσλ νη νπνίεο επηθνηλσλνχλ πδξαπιηθά κεηαμχ ηνπο θαη δελ έρνπλ πιεξσζεί κε 

πδαηνζηεγαλφ πιηθφ. 

 

 

ΠΟΡΨΔΕΙ ΦΗΜΑΣΙΜΟΙ 

Ζ θπθινθνξία ηνπ λεξνχ ζηνπο ζρεκαηηζκνχο απηνχο, πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηνπ 

πξσηνγελνχο πνξψδνπο (πνξψδεο θφθθσλ). ηε πεξηνρή κειέηεο, νη πνξψδεηο ζρεκαηηζκνί 

δηαθξίλνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο.  

ηελ πξψηε θαηεγνξία κέζεο έσο πςειήο πδξνπεξαηφηεηαο, θαηαηάζζνληαη νη ζρεκαηηζκνί 

ησλ αιινπβίσλ (al) κε ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αξγίισλ, νη νπνίνη πεξηιακβάλνπλ 

ραιαξνχο θαη πνιχκεηθηνπο ζρεκαηηζκνχο, ακκψδεηο, θξνθαινιαηππνπαγείο, θιπ. 

ηελ δεχηεξε θαηεγνξία κέζεο έσο ρακειήο πδξνπεξαηφηεηαο, θαηαηάζζνληαη νη ζρεκαηηζκνί 

ησλ δηιινπβίσλ (dl), ησλ πιεηνθαηληθψλ ηδεκάησλ (Plm)  ηεο κεηνθαηληθήο ςακκηηηκαξγατθήο 

ζεηξάο (Ms) θαη νη ζρεκαηηζκνί ηεο θξνθαινιαηππνπαγνχο ζεηξάο (Me). 
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ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΟΣΗΣΑ 
ΤΝΣΑΞΑΝΣΕ:  Δρ  ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ  ΠΑΤΛΑΚΗ  & ΜΙΦΑΛΗ ΛΙΟΝΗ 

A.3.4     ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ  ΤΠΟΓΕΙΨΝ  ΤΔΡΟΥΟΡΙΨΝ 

A.3.4.1. Οι ετμενείρ τδπογεψλογικέρ ςτνθήκερ σηρ ετπόσεπηρ πεπιοφήρ  και σο ςόνθεσο 

Έπγο Αξιοποίηςηρ σοτ Τδασικοό Δτναμικοό Δτσικήρ Κπήσηρ 

α. Ιςσοπικϋ 

Πηελ επξύηεξε πεξηνρή ηνπ Γήκνπ Σαλίσλ δηακνξθώλνληαη ηδηαίηεξα επκελείο πδξνγεσινγηθέο ζπλζήθεο, νη 

νπνίεο δηαπηζηώζεθαλ & ηεθκεξηώζεθαλ επηζηεκνληθά γηα πξώηε θνξά ζηα πιαίζηα ηεο "Κειέηεο 

Αμηνπνίεζεο δαηηθνύ Γπλακηθνύ Γπηηθήο Θξήηεο"ηωλ Ξ. Ξαπιάθε θ.ά. 1972 -1983.  

Θεκέιηα βάζε ηεο Κειέηεο, απνηέιεζε ε εθπόλεζε & αμηνιόγεζε απνηειεζκάησλ πξσηνπνξηαθώλ & 

ζπληνληζκέλσλ επηζηεκνληθώλ εξεπλώλ, νη νπνίεο πεξηειάκβαλαλ ελδειερείο γεσινγηθέο εξγαζίεο από ηνπο 

Π.Αξαλίηε, Γ.Εεξβνγηάλλε, Ξ.Κειηζζάξε 1972,1977, γεσθπζηθέο & γεσηξεηηθέο εξγαζίεο, εθηεηακέλεο 

έξεπλεο κε εθαξκνγή δηαζηεκηθήο ηερλνινγίαο θαη ηεο κεζόδνπ ηειεπηζθόπηζεο γηα πξώηε θνξά ζηελ 

Διιάδα Levequue 1973 – Ξαλεπηζηήκην Bordeaux (Δ.3.4.1.β),έξεπλεο κε θαηαγξαθέο ηεο αλαθιώκελεο 

ειηαθήο αθηηλνβνιίαο ζε δηάθνξα κήθε θύκαηνο (νξαηνύ & αόξαηνπ θάζκαηνο), ηεο εθπεκπόκελεο από ηε 

γε, ππέξπζξεο θαη ηεο ξαδηελεξγνύο αθηηλνβνιίαο, θαηαγξαθέο κε ρξήζε ξαδηελεξγώλ ηζνηόπσλ γηα ηνλ 

ππνινγηζκό ηεο ειηθίαο ηνπ ππόγεηνπ λεξνύ θαη ηε δηαθξηηνπνίεζε ησλ ππόγεησλ θαξζηηθώλ πδξνθόξσλ 

ζπζηεκάησλ θιπ. Κε ηα επηζηεκνληθά δεδνκέλα ηεο Κειέηεο ηα νπνία βαζίζηεθαλ ζε ζηνηρεία κεηξήζεσλ 

θαη όρη εθηηκήζεσλ, αλαζεσξήζεθαλ πξνγελέζηεξεο εζθαικέλεο απόςεηο πεξί κε αλάπηπμεο αμηνπνηήζηκσλ 

ππόγεησλ πδξνθνξέσλ ζηελ πεξηνρή θαη ηεθκεξηώζεθαλ νη λέεο γηα ηε δηακόξθσζε ησλ επκελώλ 

πδξνγεσινγηθώλ ζπλζεθώλ ηεο. Δηδηθόηεξα πεξί ηεο δηακόξθσζεο ηνπ ζύλζεηνπ θαξζηηθνύ πδξνθόξνπ 

ζπζηήκαηνο ησλ Ιεπθώλ Νξέσλ, ζηα νπνία θαηεηζδύνπλ θαηά έλα κεγάιν κέξνο ηα λεξά ηα λεξά ησλ 

βξνρνπηώζεσλ & ρηνλνπηώζεσλ θαη εκπινπηίδνπλ ζεκαληηθνύο ππόγεηνπο πδξνθνξείο, ησλ νπνίσλ νη κέζνη 

εηήζηνη εθθνξηηδόκελνη όγθνη ππόγεησλ λεξώλ ζην ΒΓ κόλν ηκήκα ηνπο, ζηηο πεγέο Κεζθιώλ θαη Αγπηάο, 

αλέξρνληαη αληίζηνηρα ζε 31,0 θαη 67,1 εθαη. m3. Ζ Κειέηε έζεζε ηηο βάζεηο θαη ην Γεληθό Πρέδην ηεο 

Νξζνινγηθήο Αμηνπνίεζεο ηνπ δαηηθνύ Γπλακηθνύ ε νπνία ζπλέβαιε ζηελ αλάπηπμε ηνπ πξσηνγελνύο & 

ηξηηνγελνύο ηνκέα ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο Σαλίσλ Γπη. Θξήηεο. Ρν αληηθείκελν θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ 

επηζηεκνληθώλ απηώλ εξεπλώλ θηινμελνύληαη ζε πιήζνο παλεπηζηεκηαθώλ ζπγγξακκάησλ, ελώ αλέδεημαλ 

ην ζεκαληηθό ξόιν ηεο επίδξαζεο ησλ ξεγκάησλ ζηε δηακόξθσζε ησλ πδξνγεσινγηθώλ ζπλζεθώλ κηαο 

πεξηνρήο. Ζ επηζηεκνληθή δνθηκόηεηα ηεο Κειέηεο επηβεβαηώζεθε θαη κε ηνλ επηηπρή θαζνξηζκό ησλ ζέζεσλ 

αλόξπμεο πδξνγεσηξήζεσλ κε ηηο κεγαιύηεξεο παξνρέο ζηνλ θόζκν, ηεο ηάμεο ησλ 1.400m3/h θαη ζε 

θαζεζηώο δνθηκαζηηθώλ αληιήζεσλ 2 παξάιιεισλ πδξνγεσηξήζεσλ ζπλνι. παξνρήο 2.800m3/h.- Φση.11΄ 

Πηα πιαίζηα ηεο Κειέηεο "Αμηνπνίεζεο δαηηθνύ Γπλακηθνύ Γπη. Θξήηεο", ζρεδηάζηεθε θαηά ην πξόηππν ηνπ 

έξγνπ "Canal de Provence" Λόηηαο Γαιιίαο, ην ζύλζεην "Έξγν Δληαίαο Γηαθίλεζεο & Γηαρείξηζεο 

πόγεηωλ & Δπηθαλεηαθώλ Λεξώλ θαηά κήθνο ηεο Βόξεηαο δώλεο Γπηηθήο Θξήηεο", κέζσ, ελόο 

Θπξίνπ Αγσγνύ κήθνπο 102 ρικ. (Αλαηνιηθνύ Θπξίνπ Αγσγνύ: πεγέο Κεζθιώλ – Αγηά –Πνύδα - Αθξσηήξη 

θαη Γπηηθνύ Θπξίνπ Αγσγνύ: Ξεγέο Αγηάο – Ξιαηαληάο – Κάιεκε-Θνιπκπάξη κε δπλαηόηεηα επέθηαζήο ηνπ 

θαη ζηελ πεξηνρή Θηζάκνπ), δεμακελώλ, δηθηύσλ (Δ.3.4.1.γ), γηα Ύδξεπζε πιεζπζκνύ 300.000 θαηνίθωλ 

θαη Άξδεπζε 220.000 ζηξεκκάηωλ. Ν θύξηνο αγσγόο ζα πιεξνύηαη κε λεξό θαηά πξνηεξαηόηεηα κε ηε 

βαξύηεηα από ηηο πεγέο Κεζθιώλ θαη Θεξίζνπ, κε άληιεζε λεξνύ από ηηο πεγέο Θσιέλε, Αγπηάο, Θεξίζνπ, 

Αξκέλσλ, Πηύινπ, Ενύξκπνπ, κε άληιεζε από πδξνθνξείο πνπ ηξνθνδνηνύλ ηηο πεγέο κέζσ γεσηξήζεσλ 

καθξηά θαη αλάληε ησλ πεγώλ θαη ηέινο από ηνπο δύν ηακηεπηήξεο Ξνηακώλ Οεζύκλνπ θαη Ραπξσλίηε. 

Αθνινύζσο ν θύξηνο απηόο αγσγόο ζα ηξνθνδνηεί κε λεξό δεμακελέο θαη απηέο δίθηπα. Πην "Ηζνδύγην 

Ξξνζθνξάο-Εήηεζεο Λεξνύ" πνπ ζπληάρζεθε ηόηε πξνβιεπόηαλ θαη ε θάιπςε ησλ αλαγθώλ ύδξεπζεο. 

Ρν Έξγν απηό, απνηέιεζε ην πξώην πνπ ρξεκαηνδνηήζεθε από ηελ Δπξσπατθή Ρξάπεδα Δπελδύζεσλ ζην 

πιαίζην ηνπ Β’ ρξεκαηνδνηηθνύ πξσηνθόιινπ ΔΝΘ-Διιάδαο θαη γηα ηελ πινπνίεζή ηνπ δεκηνπξγήζεθε ν 

Νξγαληζκόο Αλάπηπμεο Γπηηθήο Θξήηεο (ΝΑΓΘ), ν νπνίνο πινπνίεζε επηηπρώο ην κεγαιύηεξν κέξνο ηνπ. 

Το τρονικό διάζηημα ποσ ακολούθηζε ηην εκπόνηζη ηης Μελέηης, πραγμαηοποιήθηκαν επιπλέον γεωλογικές 
& σδρογεωλογικές έρεσνες (ζηις πλείζηες, θορέας ανάθεζης ο ΟΑΔΥΚ), με ανηιπροζωπεσηικόηερες :  

 Σειρά γεωλογικών ταρηογραθήζεων ποσ ζσνέβαλαν ζηην αναθεώρηζη & επίλσζη ηης πολύπλοκης 
γεωλογικής δομής ηης περιοτής από Α.Κίλια, Γ.Μοσντράκη, & Κ.Πασλάκη 1883, 1984, 1990, 2006 

 Σσζηημαηική διερεύνηζη ηων ηεκηονικών αζσνετειών και ηης επίδραζής ηοσς ζηη διαμόρθωζη ηων 
σδρογεωλογικών ζσνθηκών, με εθαρμογή μεθόδων ηηλεπιζκόπιζης και έρεσνα πεδίοσ από ηοσς Ι. 
Μελαδιώτη, Π.Πασλάκη, 1983, Κ. Γεμίρη, Ι. Μελαδιώτη & Π. Πασλάκη, 1993, 1994. 

 Εκπόνηζη Διδακηορικής διαηριβής (ΑΠΘ), (Δ.3.4.1.α), με ανηικείμενο ηην σδρογεωλογική διερεύνηζη ηοσ 
αζβεζηολιθικού σδροθόροσ ζσζηήμαηος ηων πηγών Αγσιάς Δση. Κρήηης ηοσ Π. Πασλάκη 1989.  

 Εκπόνηζη ηης "Υδρογεωλογικής Μελέτης Κάμποσ Χανίων", 2002 (Φορέας Ανάθεζης, Υπ. Γεωργίας) 
από ηοσς Μ. Λιονή, Β. Περλέρο, με Κ. Πασλάκη, Ε. Δρακοπούλοσ, Κ. Λιονή κ.ά. 

 Επιζηημονικό ενδιαθέρον και εκπόνηζη πλήθοσς ερεσνηηικών εργαζιών ζσναθών με ηις σδρογεωλογικές 
ζσνθήκες εσρύηερης περιοτής πηγών Αγσιάς, από ΙΓΜΕ, ΑΠΘ, Πολσηετνείο Κρήηης, ΤΕΙ Παρ.Φανίων.  
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ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΟΣΗΣΑ 
ΤΝΣΑΞΑΝΣΕ:  Δρ  ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ  ΠΑΤΛΑΚΗ  & ΜΙΦΑΛΗ ΛΙΟΝΗ 

ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ κεραληζκνχ ιεηηνπξγίαο ηνπ ζεκαληηθνχ 

θαξζηηθνχ πδξνθφξνπ ζπζηήκαηνο πνπ δηακνξθψλεηαη ζηελ πεξηνρή κειέηεο ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ, ζχκθσλα κε ηα 

ζηνηρεία ηεο επηζηεκνληθήο εξγαζίαο Π. Παπιάθε, 1989  "τμβολή ςσην Τδπογεψλογική Διεπεόνηςη σοτ 

Αςβεςσολιθικοό Τδπουϋποτ ςτςσήμασορ πηγύν Αγτιάρ Δτσικήρ Κπήσηρ", θαζψο θαη κεηέπεηηα εξγαζηψλ. 

β. Γενικά για σο όνθεσο Καπςσικϋ Τδπουϋπο όςσημα Λετκύν Οπέψν 

ην θεληξηθφ ηκήκα λνκνχ Υαλίσλ εθηείλεηαη ην χλζεην Καξζηηθφ Τδξνθφξν χζηεκα ησλ Λεπθψλ 

Οξέσλ ην νπνίν έρεη έθηαζε πεξίπνπ 770 km
2
 θαη δνκείηαη απφ θαξζηηθνπνηεκέλνπο αλζξαθηθνχο 

ζρεκαηηζκνχο ηεο ελφηεηαο Σξππαιίνπ θαη ησλ Πιαθσδψλ Αζβεζηνιίζσλ. Σν νξεηλφ ζπγθξφηεκα  

δηαηξέρεηαη απφ έλα ππθλφ δίθηπν ξσγκαηψζεσλ θαη κία ζεηξά ξεμηγελψλ δσλψλ πνπ δηαδξακαηίδνπλ 

βαζηθφ ξφιν ζηε δηακφξθσζε ησλ επλντθψλ πδξνγεσινγηθψλ ζπλζεθψλ ηνπ.  

Ζ χπαξμε ηνπ "ζείνπ δψξνπ" ηνπ κεγάινπ νξεηλνχ θαξζηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο ησλ Λεπθψλ Οξέσλ, 

ζπκβάιιεη ζηελ θαηείζδπζε ησλ λεξψλ ηεο βξνρήο θαη ηεο ηήμεο ησλ ρηνληψλ, ηα νπνία θηλνχληαη 

ππφγεηα πξνο ηηο βφξεηεο θαη λφηηεο αθηέο, δεκηνπξγψληαο ελδηάκεζα εθηεηακέλνπο ππφγεηνπο 

πδξνθνξείο. Δηδηθφηεξα, ην θαξζηηθφ ζχζηεκα ησλ Λεπθψλ Οξέσλ δέρεηαη έλα κέζν εηήζην φγθν 

αηκνζθαηξηθψλ θαηαθξεκληζκάησλ πεξίπνπ 1.450x10
6
 m

3
 (κέζν εηήζην χςνο βξνρήο 1.800mm), απφ 

ηα νπνία θαηεηζδχνπλ πεξίπνπ 750x10
6
 m

3
 θαη εθθνξηίδνληαη θπξίσο πξνο βνξξά, ζηα αθφινπζα 

ζπζηήκαηα πεγψλ (απφ αλαηνιάο πξνο δπζκάο) :  

 Λίκλε Κνπξλά - Πεγέο Γεσξγηνχπνιεο.   

 Πεγέο ηχινπ - Αξκέλσλ, Νην Υσξηφ, Πνηακνχ Κνηιηάξε. 

 Πεγέο Αλαβάιινληα   

 Πεγέο Αγπηάο θαη Μεζθιψλ.  

 Πεγέο Κσιέλε.    

 Τπνζαιάζζηεο πθάικπξεο πεγέο.   

 Ο ππφινηπνο φγθνο ππφγεησλ λεξψλ ησλ Λεπθψλ Οξέσλ εθθνξηίδεηαη ζηηο λφηηεο αθηέο κέζσ 

ππνζαιάζζησλ πεγψλ ζηε ζάιαζζα ηνπ Ληβπθνχ Πειάγνπο. 

γ. Σο επιμέποτρ καπςσικϋ τδπουϋπο ςόςσημα σοτ ΒΔ σμήμασορ Λετκύν Οπέψν 

(ενσϋρ οπίψν Δήμοτ Φανίψν και ετπόσεπα) 

Σν θαξζηηθφ απηφ πδξνθφξν ζχζηεκα ΒΓ ηκήκαηνο Λεπθψλ Οξέσλ εθθνξηίδεηαη θπξίσο:   

1. Απφ ηηο πεγέο Μεζθιψλ (+223m έσο +197m), κε κέγηζην, κέζν θαη ειάρηζην εηήζην φγθν ζε 10
6
 m

3
 

αληίζηνηρα 59,4, 31,0 θαη 7,8.    

2. Απφ ηηο πεγέο Αγπηάο, νη νπνίεο απφ αλαηνιάο πξνο δπζκάο είλαη: 

Πιάηαλνο (+40,2 m), Βξπζίδηα (+ 40,9 m), Κνιχκπα (+40,1 m),  Καιακηψλαο (+ 34,5 m), 

κε κέγηζην, κέζν θαη ειάρηζην εηήζην φγθν ζε 10
6
 m

3
 αληίζηνηρα, 75,0,  67,1,  56,3.   

3. Απφ ηηο πεγέο Αλαβάιινληα (+140m) πεξηνδηθήο ιεηηνπξγίαο, κέζνπ εηήζηνπ εθθνξηηδφκελνπ 

φγθνπ 10,4x10
6
 m

3
. 

ηα πιαίζηα ηεο δηδ. Γηαηξηβήο Π. Παπιάθε, 1989, δηαπηζηψζεθε φηη ην ΒΓ ηκήκα ησλ Λεπθψλ Οξέσλ 

έθηαζεο πεξίπνπ 170 km
2
, απνηειεί έλα επηκέξνπο θαξζηηθφ πδξνθφξν ζχζηεκα, ζηελ πδξνγεσινγηθή 

ιεηηνπξγία ηνπ νπνίνπ επηδξνχλ θαηαιπηηθά νη ξεμηγελείο δψλεο θαη ηα ξήγκαηα (Υάξηεο ΓΠ1).  
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Δηδηθφηεξα, απνδείρζεθε φηη απφ πδξνγεσινγηθήο άπνςεο, ηα ξήγκαηα ζπκπεξηθέξνληαη είηε σο 

ππφγεηα δηαθξάγκαηα ζηελ θίλεζε ησλ ππφγεησλ λεξψλ ιφγσ ηνπ θαηαθιαζηηηηθνχ ηνπο πιηθνχ, είηε σο 

αγσγνί δηαθίλεζεο ηεξάζηησλ πνζνηήησλ ππφγεησλ λεξψλ ζηελ πεξίπησζε ησλ εθειθπζηηθψλ 

ξεμηγελψλ δνκψλ. Οη κεγάιεο απηέο ξεμηγελείο δψλεο παξνπζηάδνληαη ζηελ Δηθφλα Δ.3.4.1.α θαη είλαη: 

 Ζ ξεμηγελήο δψλε F2, Αγπηάο - Μεζθιψλ, δηεχζπλζεο ΒΓ-ΝΑ. 

 Ζ ξεμηγελήο δψλε F3, Μπισληαλά - Μαιάμα δηεχζπλζεο Γ-Α, ζηελ νπνία ηεξκαηίδεηαη ε πξνο 

βνξξά επηθαλεηαθή εκθάληζε ησλ αζβεζηνιηζηθψλ ζρεκαηηζκψλ ησλ Λεπθψλ Οξέσλ θαη  

 Σν θαλνληθφ έσο πιαγηνθαλνληθφ κεηαπησηηθφ ξήγκα F1, Αγπηάο δηεχζπλζεο Γ-Α, ην νπνίν 

απφ πδξνγεσινγηθή άπνςε ιεηηνπξγεί σο ππφγεην δηάθξαγκα ζηελ θίλεζε ησλ ππφγεησλ λεξψλ.  

Καηά ηελ θίλεζε ησλ ππφγεησλ λεξψλ ησλ Λεπθψλ Οξέσλ πξνο βνξξά, έλα κέξνο ηνπο δηαθηλείηαη θαηά 

κήθνο ηεο εθειθπζηηθήο ξεμηγελνχο δψλεο F2 θαη ζηε ζπλέρεηα, φηαλ ζπλαληήζνπλ ηε ξεμηγελή δψλε F3 

Μπισληαλψλ - Μαιάμαο, δηέξρνληαη κέζα απφ νξηζκέλεο ζέζεηο απμεκέλεο πδαηνπεξαηφηεηαο θαη 

ζπλερίδνπλ ηελ θίλεζή ηνπο πξνο βνξξά, κέρξη ηνλ νηθηζκφ ηεο Αγπηάο, κέζα ζε δψλε αζβεζηνιηζηθψλ 

ζρεκαηηζκψλ ε νπνία εθηείλεηαη θάησ απφ ηηο λεφηεξεο απνζέζεηο. Δπηζεκαίλεηαη δε φηη, ζχκθσλα κε 

ηελ αμηνιφγεζε ησλ γεσθπζηθψλ & γεσηξεηηθψλ δεδνκέλσλ ζηα πιαίζηα ηεο δηαηξηβήο Π. Παπιάθε, ε 

ππφγεηα επέθηαζε ησλ αλζξαθηθψλ ζρεκαηηζκψλ γηα βάζνο <100κ, πξνζδηνξίζηεθε κφλν ζην ηκήκα ΒΓ 

ησλ Μπισληαλψλ φπνπ δηακνξθψλεηαη σο ππεδάθεηα δψλε πιάηνπο ~200κ, εθηεηλφκελε κέρξη ηελ 

Αγπηά θαη νξηνζεηνχκελε απφ ξήγκαηα. Κηλνχκελα ηα ππφγεηα λεξά πξνο ηελ πεξηνρή Αγπηάο, 

ζπλαληνχλ ην θαλνληθφ ξήγκα F1, ην νπνίν ιεηηνπξγεί απφ πδξνγεσινγηθή άπνςε σο ππφγεην 

δηάθξαγκα, φπσο ηεθκαίξεηαη θαη απφ ηηο ηηκέο ηνπ ζπληειεζηή πδξνπεξαηφηεηαο Κ=1,12-5  10
-8

m/sec 

(Παπιάθεο 1989) θαη αλέξρνληαη ζηελ επηθάλεηα εκθαληδφκελα ππφ κνξθή πεγψλ, ζε πςφκεηξν 10 m 

πεξίπνπ πςειφηεξα ηεο εγγχο πξνο βνξξά κηθξήο ηερληθήο ιίκλεο ηεο Αγπηάο. 

Δπίζεο, απφ ηε ζπζηεκαηηθή επεμεξγαζία & αμηνιφγεζε ησλ πδξαπιηθψλ παξακέηξσλ ηνπ ζπζηήκαηνο, 

δηαπηζηψζεθε φηη, ε θίλεζε ησλ ππφγεησλ λεξψλ πξνο ηηο πεγέο Αγπηάο, δελ αθνινπζεί σο ζα 

αλακελφηαλ, ηνπο λφκνπο ηεο ζηξνβηιψδνπο ξνήο σο θίλεζε λεξψλ ζε βξαρφκαδα, αιιά πξνζεγγίδεη 

ηελ θίλεζε λεξψλ πξνο αληινχκελε γεψηξεζε ζε πνξψδεο κέζν, θαηά ην πξφηππν Jacob. Σν γεγνλφο 

απηφ έρεη ηεξάζηην επηζηεκνληθφ ελδηαθέξνλ θαη αθελφο κελ αλαδεηθλχεη ηελ ηεξάζηηα πδξαπιηθή 

δπλακηθή ηνπ ππφγεηνπ θαξζηηθνχ πδξνθνξέα, αθεηέξνπ δε, παξέρεη ηελ επκελή δπλαηφηεηα εθαξκνγήο 

πξνηχπνπ (κνληέινπ) πξφγλσζεο ηεο δηαρείξηζεο ηνπ πδαηηθνχ ηνπ δπλακηθνχ κε ζθνπφ ηε βέιηηζηε 

εθκεηάιιεπζε & αμηνπνίεζή ηνπ (Παπιάθεο 1989).  

ηα πιαίζηα ηεο Αμηνπνίεζεο ηνπ Τδαηηθνχ Γπλακηθνχ Γπη Κξήηεο πξνζδηνξίζηεθαλ νη ζέζεηο 

πδξνγεσηξήζεσλ Μπισληαλψλ, αλάληε θαη καθξάλ ησλ πεγψλ Αγπηάο (Γεκίξεο, Μειαδηψηεο & 

Παπιάθεο 1983), (Υάξηεο ΓΠ1, Δηθ. Δ.3.4.1.α), νη νπνίεο αλνξχρζεθαλ απφ ηνλ ΟΑΓΤΚ κε απφιπηε 

επηηπρία θαη κε παξνρέο ηεο ηάμεο >1.000 m
3
/h, θσηνγξαθία Φ11΄΄.  

ε φηη αθνξά ηελ πνηφηεηα ησλ λεξψλ, εθείλε ησλ πεγψλ Αλαβάιινληα θαη Μεζθιψλ είλαη εμαηξεηηθή, 

θαηάιιειε γηα πδξεχζεηο θαη αξδεχζεηο αθφκα θαη ησλ πιένλ επαίζζεησλ θαιιηεξγεηψλ. Ζ πνηφηεηα ησλ 

λεξψλ ησλ πεγψλ Αγπηάο, ηεο κελ πεγήο Πιαηάλνπ, απφ ηελ νπνία πδξεχεηαη ε πφιε ησλ Υαλίσλ, είλαη 

εμαηξεηηθή, ε ίδηα κε εθείλεο ησλ πεγψλ Μεζθιψλ θαη Αλαβάιινληα, ελψ κεηαβαίλνληαο πξνο ηα δπηηθά 

ζηηο επφκελεο πεγέο Αγπηάο, θαηαγξάθεηαη κία πξννδεπηηθή αχμεζε ησλ ζεηηθψλ, γεγνλφο ην νπνίν 

ρξήδεη άθξαο πξνζνρήο ζηα πιαίζηα κίαο ελδεδεηγκέλεο νξζνινγηθήο αμηνπνίεζεο ησλ ππφγεησλ λεξψλ 

κε εμαζθάιηζε ηεο απνθπγήο ηνπ θηλδχλνπ ππνβάζκηζεο ηεο πνηφηεηάο ηνπο.  

ηα πιαίζηα δε εηδηθήο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο ηνπ ΣΔΗ Κξήηεο (Λπδάθεο θ.ά. 2006, Παπιάθεο θ.ά. 2010), 

δηαπηζηψζεθε φηη γηα θάζε πεγή Αγπηάο, ε πνηφηεηα παξακέλεη ζηαζεξή θαη δελ επεξεάδεηαη θαηά ηε 

δηάξθεηα αληιήζεσλ ζηνλ ππφγεην πδξνθνξέα Μπισληαλψλ ηνπο ζεξηλνχο κήλεο θαη σο εθ ηνχηνπ, ιφγσ 

ηεο κεγάιεο πδαηνρσξεηηθφηεηαο ηνπ πδξνθνξέα θαη ηνπ κεγάινπ αλαλεσλφκελνπ φγθνπ ηνπ, 

ππάξρνπλ πεξηζψξηα επηπιένλ ζεκαληηθψλ αληιήζεσλ φγθνπ λεξνχ (ζηα Μπισληαλά, αλάληε θαη 

καθξάλ ησλ πεγψλ), πάληα κε παξαθνινχζεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ λεξψλ ησλ πεγψλ (Π. Παπιάθεο, 

Αηθ. Παπιάθε, Υξ. Ρηδηψηεο & Ν. Λπδάθεο 2010).  
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ΕΙΚΟΝΑ  Ε.3.4.1.α 

Ο ΠΡΟΔΙΟΡΙΜΟ ΣΨΝ  ΗΜΑΝΣΙΚΨΝ ΡΗΓΜΑΣΨΝ F1, F2, F3, ΣΑ ΟΠΟΙΑ ΕΠΙΔΡΟΤΝ ΣΗ ΔΙΑΜΟΡΥΨΗ 

ΣΨΝ ΤΔΡΟΓΕΨΛΟΓΙΚΨΝ ΤΝΘΗΚΨΝ ΣΟΤ ΚΑΡΣΙΚΟΤ ΤΔΡΟΥΟΡΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ  

ΛΕΤΚΨΝ ΟΡΕΨΝ –ΑΓΤΙΑ, Ε ΑΠΟΠΑΜΑ ΓΕΨΛΟΓΙΚΟΤ ΦΑΡΣΗ 1.100.000, Π.ΠΑΤΛΑΚΗ 1989. 
Πποέκτχαν απϋ επεξεπγαςία σψν ςσοιφείψν, 

δοπτυοπικύν εικϋνψν Landsat 5 (ςτςκετέρ: α. ΣΜ – υαςμασ. ζύνερ  1, 5, 6, 7,   β. ΜSS – υαςμασ. ζύνερ  2,3, 4), 

θεπμογπαυημάσψν, γεψυτςικύν & γεψσπησικύν δεδομένψν, έπετναρ πεδίοτ.  

. 
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Π.ΠΑΤΛΑΚΗ 1989 
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ΕΙΚΟΝΑ  Ε.3.4.1.β 

Ο ΘΕΡΜΟΓΡΑΥΙΚΟ ΦΑΡΣΗ ΣΟΤ P. LEVEQUE, 1973,  

ΜΕ ΣΙ ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ ΚΙΝΗΗ ΣΨΝ ΤΠΟΓΕΙΨΝ ΝΕΡΨΝ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΓΤΙΑ 

ΦΑΝΙΑ 

ΜΕΚΛΑ 

ΟΤΔΑ 

ΟΜΑΛΟ 

ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ – ΣΟΜΗ ΣΗ ΕΤΡΤΣΕΡΗ ΠΕΡΙΟΦΗ 

ΑΓΤΙΑ  (ΑΙΚ. ΠΑΤΛΑΚΗ, 2006) 

Πλακώδεις ασβεστόλιθοι 

Ρηξιγενής ζώνη 

Ασβεστόλιθοι Σρυπαλίου  

Νεογενείς- τεταρτογενείς σχ  

?  

Πηγές Αγυιάς 

ΜΤΛΩΝΙΑΝΑ        ΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΛΕΚΑΝΗ ΑΓΤΙΑ                  ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ  

ΛΕΤΚΑ ΟΡΗ 
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ΕΙΚΟΝΑ  Ε.3.4.1. γ 

ΣΟ ΓΕΝΙΚΟ ΦΕΔΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΤΔΑΣΙΚΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΔΤΣΙΚΗ ΚΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΔΡΕΤΕΙ ΚΑΙ 
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A.3.4.2. Αναπστςςϋμενερ τδπουοπίερ - Τδπογεψλογικέρ Ενϋσησερ 

Οη πδξνγεσινγηθέο ελφηεηεο νη νπνίεο  παξνπζηάδνληαη ζηελ ζπλέρεηα, θαζνξίζηεθαλ κε βάζε ηα  

ζηνηρεία ηεο Τδξνγεσινγηθήο Μειέηεο Κάκπνπ Υαληψλ ησλ Ληνλή Μ.- Πεξιέξνπ Β. 2002, 

θαζψο θαη κε βάζε ηε ζπλαμηνιφγεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ γεσινγηθψλ θαη πδξνγεσινγηθψλ 

δεδνκέλσλ ησλ κειεηψλ θαη εξγαζηψλ νη νπνίεο έρνπλ εθπνλεζεί κέρξη ζήκεξα  (Αξαλίηεο , 

Εεξβνγηάλεο Γ., Μειηζζάξεο Π. 1972-1977,  Παπιάθεο Π., 1989,  Παπιάθε Αηθ 2006).  

ηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο κειέηεο, ε πεξηνρή έξεπλαο Γήκνπ Υαλίσλ δηαθξίζεθε κε βάζε 

πδξνγεσινγηθνχο θαη κνξθνινγηθνχο παξάγνληεο, ζε επί κέξνπο πδξνγεσινγηθέο ελφηεηεο, νη 

νπνίεο έρνπλ ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ιεηηνπξγίαο θαη νη νπνίεο είλαη (εηθ. Δ. 3.4.2 – Υάξ.ΓΠ1): 

 Καξζηηθή Δλφηεηα Αγπηάο - Μεζθιψλ – Αλαβάιινληα,  < Α >  

 Καξζηηθή Δλφηεηα νχδαο,  < Β >  

 Τδξνθνξίεο Κάκπνπ Υαλίσλ,  < Γ >  

 Τδξνθνξίεο Λεθάλεο Κεξίηε,  < Δ > 

 Φξεάηηεο πδξνθνξίεο Λεθάλεο Λίκλεο Αγπηάο,  < Ε >  

 Λνηπέο πδξνθνξίεο πεξηνρήο πφιεο Υαλίσλ < Σ >  

 Εψλεο ζπλήζσο ρσξίο πδξνθνξίεο,   < Ζ > 

Απφ ηηο παξαπάλσ, νη Τδξνγεσινγηθέο Δλφηεηεο, Γ θαη Δ, εληάζζνληαη ζηηο πδξνθνξίεο ηνπ 

επξχηεξνπ Κάκπνπ Υαλίσλ. Δπηζεκαίλεηαη φηη ν δηαρσξηζκφο ησλ πδξνθνξηψλ, πξνέθπςε απφ ηε 

δηάθξηζε επηκέξνπο πδξνθνξηψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο πδξνινγηθέο ιεθάλεο θαη ηελ εθθφξηηζή ηνπο 

  

Σν Πξνζρέδην Γηαρείξηζεο Λεθαλψλ Απνξξνήο Πνηακψλ Τδαηηθνχ Γηακεξίζκαηνο Κξήηεο 

(GR13), ην νπνίν θαηά ηε ρξνληθή θάζε εθπφλεζεο ηεο παξνχζαο κειέηεο βξίζθεηαη ζε ζηάδην 

δηαβνχιεπζεο, θαζνξίδεη γηα φιε ηελ Κξήηε Τπφγεηα Τδαηηθά ψκαηα (Τ), ηα νπνία ηειηθά ζα 

θαζνξηζηνχλ νξηζηηθά, κεηά ηελ δηαβνχιεπζε κε ηελ έγθξηζε ηνπ ηειηθνχ ρεδίνπ. Γηα ηελ πεξηνρή 

κειέηεο, ην πξνζρέδην θαζνξίδεη Τπφγεηα Τδαηηθά ψκαηα (Τ), αληίζηνηρα πεξίπνπ κε ηηο 

Τδξνγεσινγηθέο Δλφηεηεο νη νπνίεο πξναλαθέξζεθαλ, ζπκπηχζζνληαο ηκήκαηα απηψλ.  

Πην ζπγθεθξηκέλα: 

 Ζ Καξζηηθή Δλφηεηα Αγπηάο - Μεζθιψλ - Αλαβάιινληα  <Α>, εληάζζεηαη ζην ΤΤ "θαξζηηθφ ΒΓ 

Λεπθψλ Οξέσλ - Αγπηάο"  

 Οη Τδξνθνξίεο Γ, Γ, Δ, Σ, Ε,  εληάζζνληαη ζην ΤΤ "πνξψδεο θάκπνπ Υαλίσλ" 

 Ζ Καξζηηθή Δλφηεηα νχδαο - Β -, δηαρσξίδεηαη ζε ηξία ΤΤ. Σν δπηηθφ ηκήκα εληάζζεηαη ζην 

"θαξζηηθφ ΒΓ Λεπθψλ Οξέσλ - Αγπηάο",  ε δπηηθή πεξηνρή απφ ην αλαηνιηθφ ηκήκα εληάζζεηαη ζην 

"βφξεην θαξζηηθφ Λεπθψλ Οξέσλ - ηχινο - Αξκέλνη" θαη ε αλαηνιηθή  πεξηνρή απφ ην αλαηνιηθφ 

ηκήκα εληάζζεηαη ζην "Πνξψδεο Απνθφξσλα".  

Δπνκέλωο, νη δηαθνξέο ζηελ πξνζέγγηζε ηεο παξνύζαο κειέηεο ζε ζρέζε κε ην πξνζρέδην, 

εληνπίδνληαη κόλν ζην αλαηνιηθό ηκήκα θαη νθείινληαη ζην όηη δελ έρεη εθπνλεζεί κέρξη ζήκεξα 

Τδξνγεωινγηθή Μειέηε γηα ηηο πεγέο ηύινπ - Αξκέλωλ, ε νπνία λα θαζνξίδεη ηα πδξνγεωινγηθά όξηα 

δηαρωξηζκνύ κε ηηο θαξζηηθέο πδξνθνξίεο ηεο Αγπηάο θαη ηεο νύδαο.  
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Ε ΙΚΟΝΑ Ε.3.4.2  ΤΔΡΟΓΕΨΛΟΓΙΚΕ ΕΝΟΣΗΣΕ   

ΠΕΡΙΟΦΗ ΜΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΤ ΦΑΝΙΨΝ  
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A.3.4.3. Πεπιγπαυή τδπογεψλογικύν ενοσήσψν  

1. Καπςσική Ενϋσησα Αγτιάρ - Κοτυοό - Μεςκλύν – Αναβάλλονσα, < Α > 

Πξφθεηηαη γηα κία θαξζηηθή ελφηεηα πνιχ κεγάιεο έθηαζεο, κε ηεξάζηην πδξνγεσινγηθφ ελδηαθέξνλ, 

φπσο παξνπζηάζηεθε εθηελψο ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν.  

Ζ επηθαλεηαθή εθδήισζε ηεο πδξνγεσινγηθήο ιεθάλεο εθηηκάηαη ζε 170 km
2 

. Ζ πδξνγεσινγηθή ιεθάλε 

φκσο είλαη πνιχ κεγαιχηεξε, αθνχ ε πεξηνρή ηεο ε νπνία δηαζπλδέεη ηελ πεξηνρή Αγπηάο θαη ηελ 

πεξηνρή Κνπθνχ είλαη θαιπκκέλε απφ κε αλζξαθηθνχο ζρεκαηηζκνχο. Ο Κνπθφο βξίζθεηαη βνξεηνδπηηθά 

ηεο πεξηνρήο κειέηεο, φπσο απεηθνλίδεηαη ζην ράξηε ηεο εηθφλαο Δ.3.4.1.α. 

Οη ρακειφηεξσλ πςνκέηξσλ ζέζεηο φπνπ εκθαλίδνληαη ηα αλζξαθηθά πεηξψκαηα ηεο ελφηεηαο 

Σξππαιίνπ, είλαη ζηελ πεξηνρή ησλ Μπισληαλψλ (γηα ηελ Αγπηά) θαη ζηελ πεξηνρή ηνπ Κνπθνχ (εηθφλα 

Δ.3.4.1.α). ηηο αλζξαθηθέο απηέο εκθαλίζεηο, παξαηεξνχληαη κνξθέο παιαηφηεξσλ αλαβιχζεσλ, ζε 

πςφκεηξα πςειφηεξα απφ ηηο ζεκεξηλέο ζέζεηο ησλ αληίζηνηρσλ πεγψλ.  

Δηδηθφηεξα, ζηα Μπισληαλά, ζε πςφκεηξα πεξίπνπ +100κ, ππάξρνπλ ελδείμεηο νη νπνίεο  πηζαλφλ λα 

ζπλδένληαη κε ηε ιεηηνπξγία πεγψλ ζε παιαηφηεξε γεσινγηθή επνρή. Όκσο νη θάζεηο αλνδηθήο 

θηλήζεσο θαη δηαβξψζεσο κε ζεκαληηθή ειάηησζε ηνπ πάρνπο ηεο αξγηιηθήο επηθάιπςεο ησλ 

αζβεζηνιίζσλ ζηελ πεξηνρή Αγπηάο, ε ζεκαληηθή επίδξαζε ησλ ξεγκάησλ ζηε δηακφξθσζε ησλ 

πδξνγεσινγηθψλ ζπλζεθψλ (πξνεγνχκελε παξάγξαθνο) κε δηαθνξνπνίεζε ηεο πδξνπεξαηφηεηαο  ζηηο 

δψλεο ηνπο, νδήγεζαλ ζηελ εκθάληζε ησλ πεγψλ ζηηο ζεκεξηλέο ηνπο ζέζεηο.   

Οη πςνκεηξηθέο δηαθνξέο ηηο νπνίεο παξνπζηάδνπλ ηα ζεκεία εθθφξηηζεο ησλ πεγψλ ζηηο πεξηνρέο ηνπ 

Αλαβάιινληα, Φαξάγγη Δι. Βεληδέινπ – Θεξίζνπ θαη ζηα Μεζθιά, εθηηκάηαη φηη ζπλδένληαη κε ηελ 

αιιεινεπίδξαζε επί κέξνπο γεσπαξαγφλησλ θαη εηδηθφηεξα κε: 

 Σε δηαθνξνπνηεκέλε  πδξνπεξαηφηεηα ησλ αλζξαθηθψλ νξηδφλησλ, φπσο ζηελ πεξίπησζε ησλ  

γεσηξήζεσλ ζην Φαξάγγη Θεξίζνπ, φπνπ δηαπηζηψζεθαλ θαηά ζέζεηο ζε κηθξφ βάζνο θάησ απφ ηα 

αλζξαθηθά θξνθαινιαηππνπαγή ηνπ Σξππαιίνπ, νη κεησκέλεο πεξαηφηεηαο βαζχηεξνη νξίδνληεο ησλ 

πιαθσδψλ αζβεζηνιίζσλ ηεο ελφηεηαο Σξππαιίνπ. 

 Σελ ελεξγή ηεθηνληθή ηεο πεξηνρήο θαη εηδηθφηεξα, ηελ εμέιημε θαη πδξνιηζνινγηθή ζπκπεξηθνξά ησλ 

ξεγκάησλ, φπσο παξνπζηάζηεθε εθηελψο ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν Α.3.4.1.-γ. 

 Σελ επίδξαζε ησλ αλνδηθψλ θηλήζεσλ, ιφγσ ηεο ελεξγνχο ηεθηνληθήο αλχςσζεο ηεο πεξηνρήο, ζηελ 

εμέιημε ηεο θαξζηηθήο δηάβξσζεο θαη εηδηθφηεξα, ζηελ επέθηαζε ηεο θαξζηηθνπνίεζεο ζε βάζνο θαη 

παξάιιεια ζηελ εθδήισζε λέσλ αλαβιχζεσλ. Σν φηη ζήκεξα νη πεγέο ζηηο πεξηνρέο απηέο είλαη 

ελεξγέο θαη δελ πεξηνξίδνληαη ζηηο πςνκεηξηθά ρακειφηεξεο, ζπλδέεηαη επηπιένλ θαη κε ηε κεησκέλε 

γεληθά πεξαηφηεηα ζην ρψξν απηφ ησλ αζβεζηνιίζσλ. ε ζπλζήθεο δειαδή κεγάιεο ππφγεηαο 

δηαθίλεζεο λεξνχ θαηά ηελ πεξίνδν ησλ έληνλσλ βξνρνπηψζεσλ, δελ έρεη αλαπηπρζεί ηθαλνπνηεηηθά 

ην λέν θαξζηηθφ ζχζηεκα γηα λα κπνξνχλ λα παξνρεηεχζνπλ ηηο πνζφηεηεο απηέο πξνο ηα θαηάληε. 

Δμ αηηίαο ηεο δπζθνιίαο απηήο ην λεξφ εμέξρεηαη ζηελ επηθάλεηα σο πεγή ελψ ζε ζπλζήθεο 

νκαινπνίεζεο ηεο ππφγεηαο ξνήο ππεξρεηιίδεη εζσηεξηθά.  

Απφ ηελ αμηνιφγεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ πθηζηακέλσλ επηζηεκνληθψλ δεδνκέλσλ ηα νπνία αθνξνχλ ηφζν 

πξνυπάξρνληα ζηνηρεία θαη κειέηεο φζν θαη εθείλσλ ηεο παξνχζαο κειέηεο, πξνθχπηνπλ νη παξαθάησ 

πδξνθνξίεο γηα ηελ πεξηνρή ηεο κειέηεο. 
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Καπςσική Τδπουοπία Αγτιάρ 

Ο κεραληζκφο πδξνθνξίαο ηνπ θαξζηηθνχ πδξνθφξνπ ζπζηήκαηνο ησλ πεγψλ Αγπηάο, φπσο 

παξνπζηάζηεθε εθηελψο ζε πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο (§ 3.4.1.- γ), αλαπηχζζεηαη θπξίσο ζηνπο 

θαξζηηθνχο αζβεζηνιίζνπο θαη δνινκίηεο ηεο ελφηεηαο Σξππαιίνπ θαη εθθνξηίδεηαη θπξίσο ζηελ πεξηνρή 

ηεο Αγπηάο ζε ζπλζήθεο ππνπίεζεο. Δηδηθφηεξα, έρεη δηεξεπλεζεί θαη δηαπηζησζεί φηη ν πδξνθνξέαο είλαη 

ππφ πίεζε κεηαμχ ησλ ξεγκάησλ F1 θαη F3 ηεο εηθφλαο Δ.3.4.1.α, Υάξηεο ΓΠ1, ελψ λφηηα ηνπ ξήγκαηνο 

F3 θαη ζε φιε ηελ έθηαζε φπνπ νη αζβεζηφιηζνη εκθαλίδνληαη επηθαλεηαθά, ε δψλε θνξεζκνχ ηνπ 

ζπζηήκαηνο ελεξγεί σο ειεχζεξνο πδξνθνξέαο, επεηδή ε επηθάλεηά ηεο επηθνηλσλεί κε ηελ αηκφζθαηξα 

κέζα απφ ξσγκαηψζεηο ησλ αζβεζηνιίζσλ. Δμ άιινπ ζηελ πεξηνρή ππάξρεη έλαο αξηζκφο θξεάησλ 

πνπ ιεηηνπξγνχλ σο βαιβίδεο εηζφδνπ & εμφδνπ αέξα ελφο δηθηχνπ αγσγψλ ππφ πίεζε. Απφ ηα θξέαηα 

απηά, ην κελ θαινθαίξη εηζάγεηαη αέξαο πνπ πιεξψλεη ηα θελά ησλ πεηξσκάησλ πνπ δεκηνπξγνχληαη 

απφ ηελ ηαπείλσζε ηεο ειεχζεξεο ζηάζκεο ηνπ πδξνθνξέα, ελψ ην ρεηκψλα κε ηελ άλνδν ηεο ζηάζκεο, 

εμέξρεηαη αέξαο (Παπιάθεο 1989).  

Ζ εθθφξηηζε ηνπ θαξζηηθνχ πδξνθνξέα ζηελ πεξηνρή Αγπηάο, εθδειψλεηαη κε έλα κέησπν πεγψλ νη 

νπνίεο είλαη (ράξηεο ΓΠ1): 

α.  Πιάηαλνο Π3, +40,2m 

β.  Βξπζίδηα Π4, +40,9m 

γ.  Κνιχκπα Π5,  +40,1m 

δ.  Καιακηψλαο Π6, +34,5m 

ε φηη αθνξά ηελ πνηφηεηα ησλ λεξψλ ησλ πεγψλ Αγπηάο, επηζεκαίλεηαη φηη:  

 Ζ πεγή Πιαηάλνπ, απφ ηελ νπνία πδξεχεηαη ε πφιε ησλ Υαλίσλ, έρεη εμαηξεηηθή πνηφηεηα, ε νπνία 

είλαη ίδηα κε ησλ πεγψλ Μεζθιψλ θαη Αλαβάιινληα κε πεξηεθηηθφηεηα 4,8 ppm ζε SO4.  

 Μεηαβαίλνληαο πξνο ηα δπηηθά, ζηηο επφκελεο πεγέο Αγπηάο, θαηαγξάθεηαη κία πξννδεπηηθή αχμεζε 

ησλ ζεηηθψλ θαη ζπγθεθξηκέλα, ε ακέζσο πξνο δπζκάο πεγή ηεο Κνιχκπαο, έρεη πεξηεθηηθφηεηα 211 

ppm ζε SO4, ε ελ ζπλερεία δπηηθφηεξε, ηνπ Καιακηψλα έρεη 764 ppm ζε SO4, ελψ ε πεγή ηνπ 

Κνπθνχ (+52m) ε νπνία αλαβιχδεη κέζα απφ έλα κεκνλσκέλν αζβεζηνιηζηθφ ηεθηνληθφ παξάζπξν, 

ζε απφζηαζε 2,5 km ΒΓ ηεο πεγήο Καιακηψλα, ζηελ πξνο δπζκάο επέθηαζε ηνπ ξήγκαηνο Αγπηάο 

(Δηθφλα Δ.3.4.1.α), έρεη πεξηεθηηθφηεηα 2.200 ppm ζε SO4.  

Απφ ηηο πεγέο Αγπηάο εθθνξηίδνληαη ζε κέζε εηήζηα βάζε πνζφηεηεο 75 - 80,40 * 10
6 
m

3
, απφ ηηο νπνίεο  

20,42 *10
6 

m
3
 αληηζηνηρνχλ ζε εθκεηάιιεπζε (Ληνλήο & Πεξιέξνο 2002,  Παπιάθεο 1989, Αξαλίηεο, 

Εεξβνγηάλλεο, Μειηζζάξεο 1977), ελψ ε εμαθξίβσζε ηνπ κεραληζκνχ ιεηηνπξγίαο ηνπ θαξζηηθνχ απηνχ 

ζπζηήκαηνο θαη εηδηθφηεξα ηεο θίλεζεο ησλ ππφγεησλ λεξψλ ηνπ θαηά ην πξφηππν Jacob (επεμήγεζε 

παξάγξαθνο § Α.3.4.1.-γ), νδεγεί ζηε δπλαηφηεηα εθαξκνγήο πξνηχπνπ (κνληέινπ) πξφγλσζεο ηεο 

δηαρείξηζεο ηνπ πδαηηθνχ ηνπο δπλακηθνχ κε ζθνπφ ηε βέιηηζηε εθκεηάιιεπζή ηνπο (Παπιάθεο 1989).  
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Καπςσικέρ Τδπουοπίερ Μεςκλύν και Αναβάλλονσα 

Οη εθθνξηίζεηο ησλ πεγψλ ζηνλ Αλαβάιινληα θαη ζηα Μεζθιά, δελ ζεσξείηαη φηη απνηεινχλ μερσξηζηή 

θαξζηηθή πδξνθνξία, αιιά απνηεινχλ ηκήκα ηνπ επξχηεξνπ πδξνθνξέα. Ζ πδξνθνξία απηή 

ηξνθνδνηείηαη απφ ην αλάληε ηκήκα ησλ Λεπθψλ Οξέσλ, ην νπνίν πεξηιακβάλεη θαη ην Οξνπέδην ηνπ 

Οκαινχ. Απφ ηρλεζεηήζεηο πνπ πξαγκαηνπνίεζε ην Η.Γ.Μ.Δ. έρεη δηαπηζησζεί επηθνηλσλία ηνπ 

Οξνπεδίνπ κε ηηο πεγέο Αγπηάο θαη Μεζθιψλ.  

ηελ πεξηνρή Γήκνπ Υαλίσλ, βξίζθνληαη νη πεγέο Αλαβάιινληα νη νπνίεο εθδειψλνληαη ζηνπο 

θαξζηηθνχο αζβεζηνιίζνπο θαη δνινκίηεο Σξππαιίνπ ζε ηξεηο θχξηεο ζέζεηο (Υάξηεο ΓΠ1):  

α. Π2α κε απφιπην πςφκεηξν +121,64 

β. Π2β (δχν πεγέο) κε απφιπην πςφκεηξν απφ +136,12 κέρξη +137,01 

Οη ζπλνιηθέο εθθνξηίζεηο - εθκεηαιιεχζεηο ηεο πδξνθνξίαο απηήο ππνινγίζζεθαλ ζε 13,6*10
6 

m
3
, γηα 

ηελ πεξίνδν 1977 - 1997, απφ ηηο νπνίεο νη 0,3 *10
6 

m
3
 αληηζηνηρνχλ ζε εθκεηάιιεπζε κέζσ 

γεσηξήζεσλ (Ληνλήο &  Πεξιέξνο 2002).  

Οη δηάθνξεο πξνζεγγίζεηο νη νπνίεο γίλνληαη ωο πξνο ηελ έθηαζε ηεο ιεθάλεο ηξνθνδνζίαο είλαη 

αλαγθαζηηθέο θαη ζπλδένληαη κε ηε κε αληηκεηώπηζε ηεο πδξνθνξίαο ηνπ θαξζηηθνύ ζπζηήκαηνο ηωλ 

Λεπθώλ Οξέωλ ωο εληαίνπ. Με ηελ εληαία αληηκεηώπηζε ζα ζπλππνινγίδνληαλ εληαία νη ζπλνιηθέο 

εθθνξηίζεηο ηόζν ηνπ βόξεηνπ κεηώπνπ, όζν θαη απηέο πνπ θαηεπζύλνληαη αλαηνιηθά (ηύινο - Αξκέλνη). 
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Επιςημάνςειρ για σην πποςσαςία σοτ Καπςσικοό τδπουοπέα Αγτιάρ, <Α> 

Λόγω τθσ διαπιςτωμζνθσ ςυςτθματικισ εκμετάλλευςθσ του εν λόγω υδροφορζα ςτθν περιοχι Αγυιάσ κατά τθν 

τελευταία δεκαετία, θ Ομάδα Μελζτθσ επιςθμαίνει τθν επικινδυνότθτα από τθν αξιοποίθςθ πλικουσ 

ερευνθτικϊν Τδρογεωτριςεων, αλλά και νζων (πικανά και μθ αδειοδοτθμζνων) ςτθ ηϊνθ του ριγματοσ Αγυιάσ, 

θ άντλθςθ από τισ οποίεσ κζτει ςε κίνδυνο τισ υδρογεωλογικζσ ςυνκικεσ. Οι υδρογεωλογικζσ μελζτεσ που ζχουν 

εκπονθκεί μζχρι ςιμερα, επιςθμαίνουν το κίνδυνο αυτό, όπωσ εκτζκθκε ςτισ προθγοφμενεσ παραγράφουσ και 

ειδικότερα: 

 Σο ςθμαντικό ρόλο τθσ υδρολικολογικισ ςυμπεριφοράσ του ριγματοσ Αγυιάσ με το κατακλαςτιτικό του 

υλικό, ωσ υπόγειο διάφραγμα ςτθν κίνθςθ των υπόγειων νερϊν (§ Α. 3.4.1.-γ). Σο ριγμα αυτό κακορίηει  

αφενόσ μεν τθν ανάβλυςθ των πθγϊν, αφετζρου δε, τθν αποτροπι τθσ επικοινωνίασ του υδροφορζα με τθ 

κάλαςςα και κατ επζκταςθ τθν προςταςία του από τθν υφαλμφρινςθ (Παυλάκθσ, 1989). Για το λόγο αυτό 

όλεσ οι προτάςεισ εκμετάλλευςθσ μζχρι το 2002 υλοποιοφντο ανάντθ του ριγματοσ ςτθν περιοχι των 

Μυλωνιανϊν.  

 Σο ςθμαντικό κζμα τθσ διαφοροποίθςθσ τθσ ποιότθτασ των νερϊν των πθγϊν Αγυιάσ και ειδικότερα τθσ 

προοδευτικισ αφξθςθσ των κειικϊν SO4 των πθγϊν, από τα ανατολικά προσ τα δυτικά, γεγονόσ το οποίο 

χριηει ιδιαίτερθσ προςοχισ, ςτο κζμα τθσ ενδεδειγμζνθσ αξιοποίθςθσ του υπόγειου υδροφορζα με 

αποτροπι τθσ ενδεχόμενθσ υποβάκμιςθσ τθσ ποιότθτάσ του.  

 Σον κίνδυνο από τθ λειτουργία των υδρογεωτριςεων που ζχουν διανοιχκεί πλθςίον των πθγϊν, αφ’ ενόσ 

μεν διότι προκαλοφν πτϊςθ τθσ πιεηομετρίασ του υδροφορζα ςτθ κζςθ των πθγϊν, με αποτζλεςμα τθ 

μείωςθ τθσ παροχισ τουσ, αφ’ ετζρου διότι υπάρχει κίνδυνοσ εμφάνιςθσ φαινομζνων διαςωλινωςθσ 

(piping), που κα ζχουν ωσ αποτζλεςμα τθν προοδευτικι εκκζνωςθ του υδροφορζα των πθγϊν Αγυιάσ και τθ 

δθμιουργία διόδων επικοινωνίασ των πθγϊν με τα γειτονικά υδροφόρα ςτρϊματα των πθγϊν Καλαμιϊνα 

και Κολφμπασ, που ζχουν νερό μθ κατάλλθλο για φδρευςθ (Παυλάκθσ κ.ά. 2010) 

 

Για τουσ παραπάνω αυτοφσ λόγουσ απαιτείται: 

 Άμεςθ διακοπι  όλων των αντλιςεων ςτθ ηϊνθ του ριγματοσ Αγυιάσ. 

 Εκπόνθςθ Τδρογεωλογικισ Μελζτθσ για τθν αξιολόγθςθ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ υδροςτεγανότθτασ 

τθσ ρθξιγενοφσ ηϊνθσ.  

 Απαγόρευςθ τθσ αδειοδότθςθσ υδρογεωτριςεων ςτθ ηϊνθ του ριγματοσ Αγυιάσ, ςτα πλαίςια των 

"υφιςτάμενων δικαιωμάτων". 

 Θζςπιςθ αντίςτοιχων περιοριςτικϊν μζτρων, ςτα πλαίςια του χεδίου Διαχείριςθσ των Λεκανϊν Απορροισ 

Ποταμϊν του υδατικοφ διαμερίςματοσ Κριτθσ (GR13).  

 Περαιτζρω εκμετάλλευςθ κατά τθ κερινι περίοδο του εκτεταμζνου υπόγειου καρςτικοφ υδροφορζα των 

πθγϊν Αγυιάσ, με τθ μείωςθ κατά τθ χειμερινι περίοδο των παροχϊν των πθγϊν και εμπλουτιςμοφ του με 

νερά των πθγϊν Μεςκλϊν και με τθ διάνοιξθ υδρογεωτριςεων εκμετάλλευςθσ, ανάντθ και μακριά των 

πθγϊν, ςε κζςεισ που κα προκφψουν ζπειτα από εξειδικευμζνθ υδρογεωλογικι ζρευνα, κακϊσ και ςφνδεςθ 

των υδρογεωτριςεων αυτϊν με τον ανατολικό κφριο αγωγό (Π. Παυλάκθσ, Αικ. Παυλάκθ & Χρ. Ριηιϊτθσ 

2010,  Αντ. Πιταριδάκθσ, ΣΕΕ/Σμ. Δυτ. Κριτθσ, 2010).  

 Επίςθσ, προτείνεται θ εφαρμογι των προτάςεων τθσ Τδρογεωλογικισ Μελζτθσ Κάμπου Χανίων (Λιονισ & 

Περλζροσ 2002), ςχετικά με τθ διάνοιξθ νζων υδρογεωτριςεων. 
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2. Καπςσική Ενϋσησα οόδαρ < Β > 

Πξφθεηηαη γηα έλα ζχζηεκα θαξζηηθψλ πδξνθνξηψλ κέηξηαο πδξνπεξαηφηεηαο, νη νπνίεο εθθνξηίδνληαη 

απφ ηνπο αλζξαθηθνχο ζρεκαηηζκνχο ηεο ελφηεηαο απηήο. Οη πδξνθνξίεο ησλ ζρεκαηηζκψλ απηψλ 

εθθνξηίδνληαη απφ ηελ πεγή Π8, θαζψο θαη Π9 ζην Καιάκη. εκαληηθφ ξφιν ζηε δηακφξθσζε ησλ 

πδξνγεσινγηθψλ ζπλζεθψλ αζθεί ε ξεμηγελήο δψλε Αγπηάο – νχδαο, ε νπνία απνηειεί θαη ηελ 

ηεθηνληθή επαθή ησλ Αλζξαθηθψλ πεηξσκάησλ κε ηελ ελφηεηα Φπιιηηψλ – Υαιαδηηψλ, δηακνξθψλνληαο 

έλα ππφγεην δηάθξαγκα ζηελ θίλεζε ησλ ππφγεησλ λεξψλ, ην νπνίν πξνθαιεί ηελ αλάβιπζε ησλ 

ππνζαιάζζησλ εθθνξηίζεσλ ζην Καιάκη - θφιπν νχδαο, φπσο επηζεκάλζεθε ζηα ζεξκνγξαθήκαηα 

ηεο Φσηνγξαθίαο Φ17, ζην Καιάκη (Π. Παπιάθεο 1989).  

Οη πδξνθνξίεο νη νπνίεο αλαπηχζζνληαη ζην επίπεδν ηεο ζάιαζζαο, παξνπζηάδνπλ πθαικχξηλζε.  

 

3. Τδπουοπίερ Κάμποτ Φανίψν  < Γ > 

Οη πδξνθνξίεο ηνπ Κάκπνπ Υαλίσλ απνηεινχλ έλα ζχζηεκα πδξνθνξηψλ κηθξήο γεληθά δπλακηθφηεηαο, 

νη νπνίεο πξνέξρνληαη θπξίσο απφ λενγελείο πνξψδεηο ζρεκαηηζκνχο θαη απφ πξνζρσκαηηθέο 

απνζέζεηο. Βξίζθεηαη ππφ εθκεηάιιεπζε απφ αξηζκφ γεσηξήζεσλ θαη πεγαδηψλ, ζε φιε ηελ έθηαζε ηνπ 

θάκπνπ, απφ ηελ Αγπηά κέρξη ηε νχδα. Ζ ζπλνιηθή έθηαζε ησλ λενγελψλ ζρεκαηηζκψλ θαη ησλ 

πξνζρψζεσλ ηνπ Κάκπνπ είλαη 35,47 km
2
.  Με βάζε ηελ έθηαζε απηήλ, κέζν χςνο βξνρφπησζεο ζηελ 

ελ ιφγσ πεξηνρή 680mm θαη κέζε θαηείζδπζε 12% (Τδξνγεσινγηθή Μειέηε Πεξηνρήο Υαλίσλ 1969, 

Τπ. Γεσξγίαο), πξνθχπηεη κέζε εηήζηα θαηείζδπζε ηεο ηάμεο ησλ 3  10
6
 m

3
. ηηο πνζφηεηεο απηέο 

πξνζηίζεληαη θαη εθείλεο νη νπνίεο δηεζνχληαη απφ ηελ απνξξνή ησλ εθθνξηίζεσλ ησλ θαξζηηθψλ 

πεγψλ ηνπ Αλαβάιινληα, θαζψο θαη απφ δηεζήζεηο ησλ ινηπψλ απνξξνψλ ησλ ρεηκάξξσλ ηεο 

πεξηνρήο (Κιαδηζζφο, Μνξψλεο θ.ά)  πνπ απνιήγνπλ ζηνλ Κάκπν Υαλίσλ.  

Απφ ηηο κεηξήζεηο παξνρήο ζηνλ Αλαβάιινληα, νη νπνίεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηα πιαίζηα 

εθπφλεζεο ηεο Τδξνγεσινγηθήο Μειέηεο Μ. Ληνλή - Β. Πεξιέξνπ, 2002, πξνθχπηεη πνζφηεηα γηα 

ηελ πεξίνδν 1977 –1997 ηεο ηάμεο ησλ 13,6 
*
 10

6
 m

3
. Οη πνζφηεηεο απηέο δηακέζνπ ηνπ Κιαδηζζνχ 

εθθνξηίδνληαη ζην Κφιπν Υαλίσλ.  Οη δηεζήζεηο απηέο ησλ απνξξνψλ, δελ κπνξεί λα εθηηκεζνχλ, 

αθνχ δελ ππήξμαλ πνηέ κεηξήζεηο παξνρήο ησλ  ρεηκάξξσλ, ζηα ζεκεία  εηζφδνπ ζηνλ Κάκπν θαη ζηα 

ζεκεία εθθφξηηζεο ηνπο ζηελ ζάιαζζα. 

Απφ ην 1969 κέρξη ζήκεξα, πνιιά πεγάδηα θαη γεσηξήζεηο δελ εθκεηαιιεχνληαη πηα, έρνπλ φκσο ηεζεί 

ζε ιεηηνπξγία κεξηθέο γεσηξήζεηο απφ ηνλ Ο.Α.ΓΤ.Κ., δχν απφ ηηο νπνίεο έρνπλ κεγάιε ζρεηηθά 

παξνρή. Απφ ην 1990 κέρξη ζήκεξα, δελ έρεη παξαηεξεζεί αμηνζεκείσηε απμνκείσζε ζηηο παξνρέο ησλ 

γεσηξήζεσλ θαη δηαθνξνπνηήζεηο ζηνλ ρεκηζκφ ησλ ππφγεησλ λεξψλ. Έηζη εθηηκάηαη φηη έρεη επέιζεη 

κηα ηζνξξνπία ζε φηη αθνξά ηηο αληιήζεηο ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο εθθνξηίζεηο θαη ηελ ηξνθνδνζία ηνπ 

πδξνθφξνπ νξίδνληα. Ζ πθαικχξηλζε ζηα κέησπα ηεο εθθφξηηζεο φκσο εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη, 

αθνχ ζηηο πεξηνρέο απηέο ζπλερίδνπλ λα πξαγκαηνπνηνχληαη αληιήζεηο γηα άξδεπζε αιιά θαη άιιεο 

ρξήζεηο (βηνηερλία θ.ι.π.)  ηελ παξάθηηα δψλε ρξεηάδεηαη λα απαγνξεπζεί θάζε άληιεζε απφ ηνλ 

πδξνθφξν νξίδνληα, θαζψο θαη ε δηάλνημε λέσλ ζεκείσλ πδξνιεςίαο απφ ηνλ πδξνθφξν νξίδνληα. 
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4. Τδπουοπίερ Λεκάνηρ Κεπίση < Δ > 

Ζ πδξνινγηθή ιεθάλε ηνπ Κεξίηε  έρεη έθηαζε πεξίπνπ 176 km
2
. Σν κεγαιχηεξν ηκήκα ηεο πδξνινγηθήο 

ιεθάλεο, έθηαζεο 75 km
2
 πεξίπνπ, αλαπηχζζεηαη ζε αλζξαθηθνχο ζρεκαηηζκνχο, ελψ νη θπιιηηηθνί 

ραιαδηηηθνί ζρεκαηηζκνί θαιχπηνπλ πεξίπνπ έθηαζε 63 km
2
. Οη αλζξαθηθνί ζρεκαηηζκνί νη νπνίνη 

αλαπηχζζνληαη ζηα λφηηα θαη αλαηνιηθά ηκήκαηα ηεο ιεθάλεο, επεθηείλνληαη θαη εθηφο πδξνινγηθήο 

ιεθάλεο. ηελ πδξνινγηθή ιεθάλε ηνπ Κεξίηε ζπλαληψληαη κεγάιεο εθθνξηίζεηο θαξζηηθψλ πεγψλ νη 

νπνίεο πεξηγξάθεθαλ ζηηο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ. 

ην θαηάληε ηκήκα ηεο ιεθάλεο αλαπηχζζνληαη νη λενγελείο ζρεκαηηζκνί, νη νπνίνη πεξηιακβάλνπλ 

θπξίσο κάξγεο θαη θξνθαινπαγή ζε έθηαζε πεξίπνπ 16 km
2
.  Ζ ππφινηπε έθηαζε ησλ 22 km

2
 πεξίπνπ, 

αληηζηνηρεί ζηηο ζχγρξνλεο αιινπβηαθέο απνζέζεηο ηεο θνίηεο θαη ηνπ πεδηλνχ ηκήκαηνο, νη νπνίεο 

απνηεινχληαη απφ ζρεκαηηζκνχο θξνθαιψλ, άκκσλ θαη αξγίισλ, θπκαηλφκελνπ πάρνπο θαη νη νπνίεο 

θαηά ζέζεηο μεπεξλνχλ ηα 100κ.  Σν κεγάιν θαηά ζέζεηο πάρνο ησλ απνζέζεσλ είλαη απνηέιεζκα ηεο 

πξφζθαηεο ηεθηνληθήο δξάζεο θαη ηεο ελ γέλεη γεσινγηθήο εμέιημεο ηεο πεξηνρήο. Τπφβαζξν ησλ 

ζχγρξνλσλ απνζέζεσλ απνηεινχλ ηφζν νη ζρεκαηηζκνί ησλ θπιιηηψλ – ραιαδηηψλ, φζν θαη νη λενγελείο 

απνζέζεηο ηνπ Μεηνθαίλνπ.  

ηηο ζχγρξνλεο απνζέζεηο, ζηελ πεξηνρή ηεο κειέηεο, αλαπηχζζεηαη θξεάηηνο πδξνθνξία ζεκαληηθνχ 

θαηά ζέζεηο δπλακηθνχ, ε νπνία εμαξηάηαη απφ ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο αδξνκεξψλ πιηθψλ θαη ηελ 

ηξνθνδνζία ηνπο απφ ηελ επηθαλεηαθή απνξξνή. Καηά ζέζεηο, εμαηηίαο ησλ αξγηιηθψλ νξηδφλησλ (κε 

ζπλερψλ), κεηαμχ ησλ αδξνκεξψλ απνζέζεσλ, ζπλαληάηαη κεξηθψο ππφ πίεζε πδξνθνξία ε νπνία 

φκσο ζην ζχλνιν ηεο κπνξεί λα ραξαθηεξηζζεί σο εληαία. Οη ελαιιαγέο απηέο ησλ αδξνκεξψλ θαη 

ιεπηφθνθθσλ νξηδφλησλ δηαθνξεηηθήο πδξνγεσινγηθήο ζπκπεξηθνξάο δελ είλαη ζπλερείο ζην ρψξν θαη 

παξαηεξνχληαη απνζθελψζεηο, απνηξέπνληαο έηζη ηε δεκηνπξγία εληαίσλ ππφ πίεζε πδξνθνξηψλ. ηελ 

πεξίκεηξν ηνπ πξνζρσκαηηθνχ πεδίνπ ε ζπκκεηνρή ησλ αδξνκεξψλ νξηδφλησλ κεηψλεηαη.  

Καηά ζέζεηο επίζεο ζπλαληψληαη δψλεο αδξνκεξνχο πιηθνχ πνπ πηζαλφλ λα ζπλδέεηαη κε παιαηνθνίηεο 

ηνπ Κεξίηε πνηακνχ. Δίλαη πηζαλφ ε επηθαλεηαθή απνζηξάγγηζε ηεο φιεο ιεθάλεο λα γηλφηαλ πξνο ηνλ 

θάκπν Υαλίσλ. Τπέξ ηεο άπνςεο απηήο ζπλεγνξνχλ ηφζν ην κηθξφ ζπγθξηηηθά πάρνο ησλ απνζέζεσλ 

ηνπ Κεξίηε ζηελ πεξηνρή Παηειαξίνπ (~40κ), φπσο επίζεο θαη ε δπζθνιία θαζνξηζκνχ ηνπ ππφγεηνπ 

πδξνθξίηε ζηελ πεξηνρή κεηαμχ Λεθαλψλ απνξξνήο Κεξίηε θαη Κιαδηζζνχ. 

Ζ θχξηα ηξνθνδνζία ηεο ππφγεηαο πδξνθνξίαο ησλ ζχγρξνλσλ απνζέζεσλ πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ησλ 

δηεζήζεσλ ηνπ Κεξίηε πνηακνχ θαη ησλ άιισλ κηθξφηεξσλ ξεκάησλ θαη δεπηεξεπφλησο απφ ηελ 

θαηείζδπζε ησλ λεξψλ ηεο βξνρήο. Οη ζπλνιηθέο εθθνξηίζεηο - εθκεηαιιεχζεηο ηεο πδξνθνξίαο απηήο 

ππνινγίζζεθαλ πεξίπνπ ζε 50,6*10
6 

m
3
, γηα ηελ πεξίνδν 1977 - 1997, απφ ηηο νπνίεο νη  22,3 *10

6 
m

3
 

αληηζηνηρνχλ ζε επηθαλεηαθή εθθφξηηζε ζηελ ζάιαζζα, νη 26,1*10
6 

m
3
 αληηζηνηρνχλ ζε ππφγεηα 

εθθφξηηζε ηεο πδξνγεσινγηθήο ιεθάλεο ζηελ ζάιαζζα θαη νη 2 *10
6 

m
3
 αληηζηνηρνχλ ζε εθκεηάιιεπζε 

κέζσ αληιήζεσλ (Ληνλήο-Πεξιέξνο 2002). 

Πξνηείλεηαη, ζχκθσλα θαη κε ηηο επίζεκεο εηζεγήζεηο ησλ Π. Παπιάθε, Αηθ. Παπιάθε & Υξ. Ρηδηψηε 2010 θαη 

Αλη. Πηηαξηδάθε, ΣΔΔ/Σκ. Γπη. Κξήηεο, 2010, ε πεξαηηέξσ εθκεηάιιεπζε ηνπ ππφγεηνπ πδξνθνξέα πνπ 

αλαπηχζζεηαη ζηνπο ραιαξνχο ζρεκαηηζκνχο ηεο θνηιάδαο ηνπ Κεξίηε, κε ηελ θαηαζθεπή ζε θαηάιιειε ζέζε 

ππφγεηνπ δηαθξάγκαηνο, θαηάληε ηνπ αληιηνζηαζίνπ Παηειαξίνπ ηνπ δπηηθνχ Κπξίνπ Αγσγνχ (Δηθφλα.3.4.1.γ). 
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5.  Υπεάσιερ Τδπουοπίερ Λεκάνηρ Λίμνηρ Αγτιάρ <Ε>  

ηελ Τδξνγεσινγηθή Δλφηεηα ηεο Λίκλεο Αγπηάο θαη εηδηθφηεξα ζην ηκήκα πνπ αλήθεη ζηελ πεξηνρή 

κειέηεο, δηακνξθψλεηαη κηθξήο δπλακηθφηεηαο θξεάηηα πδξνθνξία, ε νπνία ηξνθνδνηείηαη απφ ηηο 

βξνρνπηψζεηο θαη ηηο δηεζήζεηο ησλ απνξξνψλ, θαζψο θαη απφ ηελ ίδηα ηελ Λίκλε κέζσ ηνπ 

θνξεκαηηθνχ καλδχα ησλ ηεηαξηνγελψλ ζρεκαηηζκψλ. Ζ πδξνθνξία δειαδή ζηα ρακειφηεξα ηκήκαηά 

ηεο βξίζθεηαη ζε πδξαπιηθή ζρέζε κε ηελ Λίκλε Αγπηάο.   

Ζ ππφγεηα θίλεζε ηνπ λεξνχ αθνινπζεί θαηά βάζε ην αλάγιπθν. Οη πδξνθνξίεο δελ παξνπζηάδνπλ 

θαηλφκελα πθαικχξηλζεο.  

 

ΑΝΑΓΚΗ ΛΗΧΗ ΑΜΕΨΝ ΜΕΣΡΨΝ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΤΓΡΟΒΙΟΣΟΠΟΤ ΛΙΜΝΗ ΑΓΤΙΑ 

 

Ζ ηερλεηή ιίκλε Αγπηάο, θαιχπηεη επηθάλεηα 450 ζηξεκκάησλ θαη θαηαζθεπάζηεθε ηερλεηά ην 1929 

πιεζίνλ ησλ νκψλπκσλ πεγψλ, ζηα πιαίζηα ησλ έξγσλ ειεθηξνδφηεζεο ηεο ΓΔΖ.  

ήκεξα ε Λίκλε Αγπηάο έρεη εμειηρζεί ζε έλαλ ζεκαληηθφ πγξνβηφηνπν, ηδηαίηεξνπ πεξηβαιινληηθνχ 

θάιινπο, φπσο απεηθνλίδεηαη ζηε θσηνγξαθία Φ11, ν νπνίνο θηινμελεί έλα ζεκαληηθφ αξηζκφ εηδψλ 

παλίδαο. Ζ ιίκλε έρεη ρσξεηηθφηεηα πεξίπνπ 200.000 κ
3 

θαη πιεξνχηαη κε λεξφ απφ ηηο εθξνέο ησλ 

πεγψλ Πιαηάλνπ θαη Κνιχκπαο.  

ην φιν ζχζηεκα αμηνπνίεζεο θαη δηαρείξηζεο πδαηηθψλ πφξσλ, ε ιίκλε πξνβιέπεηαη λα ιεηηνπξγεί σο 

δεμακελή εκεξήζηαο εμίζσζεο, πνπ ζεκαίλεη φηη ν φγθνο λεξνχ πνπ ζα αληιείηαη εκεξεζίσο απφ απηήλ, 

δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηνλ φγθν εκεξήζησλ εηζξνψλ.  

Πξνο ηνχην απαηηείηαη θαη' αξρήλ, ν θαζνξηζκφο ελφο λεθξνχ - νηθνινγηθνχ φγθνπ λεξνχ, φπσο 

ζπκβαίλεη ζε φινπο ηνπο ηακηεπηήξεο ηεο Διιάδαο, ηεο ηάμεο γηα παξάδεηγκα, ησλ 60.000 κ
3
 θαη 

αθνινχζσο, ε αλχςσζε ησλ πθηζηάκελσλ πδξνιεςηψλ πάλσ απφ ηε ζηάζκε ηεο ιίκλεο πνπ 

αληηζηνηρεί ζηνλ φγθν απηφλ, νπφηε πάληα ε ιίκλε ζα δηαηεξεί ηνπιάρηζηνλ ην νηθνινγηθφ φγθν ησλ 

60.000 κ
3
 θαη θαη΄ επέθηαζε ζα δηαζθαιίδεηαη ε πξνζηαζία ηεο (Π. Παπιάθεο θ.ά. 2010, Α. Πηηαξηδάθεο 

ΣΔΔ/Σκ. Γπη. Κξήηεο, 2010).  

Δπηζεκαίλεηαη δε φηη γηα ηελ πξνζηαζία ηεο Λίκλεο ρξεηάδεηαη λα απαγνξεπηνχλ λέεο πδξνιεςίεο θαη λα 

ειεγρζνχλ νη ήδε ελ ιεηηνπξγία πθηζηάκελεο, ψζηε ε ζηάζκε ηεο Λίκλεο λα κελ παξνπζηάδεη νπζηαζηηθέο 

απμνκεηψζεηο ηελ πεξίνδν ησλ αξδεχζεσλ.  
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6.  Λοιπέρ Τδπουοπίερ Πεπιοφήρ Πϋληρ Φανίψν <Σ>  

Ζ Τδξνγεσινγηθή Δλφηεηα ησλ Λνηπψλ πδξνθνξηψλ πεξηνρήο πφιεο Υαλίσλ, αλαθέξεηαη ζε 

πδξνθνξίεο νη νπνίεο αλαπηχζζνληαη ζε καξγατθνχο αζβεζηφιηζνπο, θαξζηηθνπνηεκέλνπο θαηά 

ηκήκαηα, νη νπνίνη ηξνθνδνηνχληαη θπξίσο απφ ηηο βξνρνπηψζεηο. Ζ ζηάζκε ησλ πδξνθνξηψλ απηψλ 

δηακνξθψλεηαη θπξίσο ζην επίπεδν ηεο ζάιαζζαο, αιιά θαη ζε αλψηεξα πςφκεηξα, εηδηθφηεξα ζε 

ζέζεηο πνπ νη πδξνγεσινγηθέο ζπλζήθεο ην επηηξέπνπλ, φπσο ζε πεξηπηψζεηο παξεκβνιψλ 

ζηξσκάησλ καξγψλ. Οη πδξνθνξίεο απηέο είλαη κηθξήο δπλακηθφηεηαο θαη πθαικπξηζκέλεο, ηδηαίηεξα 

ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ δηακνξθψλνληαη ζην επίπεδν ηεο ζάιαζζαο. Οη πδξνθνξίεο εθθνξηίδνληαη θπξίσο 

ζηελ ζάιαζζα ηφζν ζην θφιπν ηεο νχδαο, φζν θαη ζην θφιπν Υαλίσλ. Διάρηζηεο πνζφηεηεο 

εθθνξηίδνληαη δπηηθά, ζηνλ Κάκπν Υαληψλ.  

ηνηρεία ζπζηεκαηηθήο εθκεηάιιεπζεο ησλ πδξνθνξηψλ απηψλ δελ ππάξρνπλ.  

 

7.  Ζύνερ ςτνήθψρ φψπίρ τδπουοπίερ  <Ζ>  

Σα ηκήκαηα ηεο Δλφηεηαο απηήο ιεηηνπξγνχλ θπξίσο σο πδξνγεσινγηθά φξηα, πνπ δηαρσξίδνπλ ηηο 

θξεάηηεο πδξνθνξίεο ηνπ Κάκπνπ Υαλίσλ, ηνπ Κεξίηε θαη ηεο Αγπηάο, απφ ηηο ππφινηπεο πδξνθνξίεο ηεο 

πεξηνρήο κειέηεο. Αληηζηνηρνχλ ζε ζρεκαηηζκνχο ηεο ελφηεηαο θπιιηηψλ – ραιαδηηψλ (Ph).  Ζ θπξηαξρία 

ησλ θπιιηηψλ πξαθηηθά ζεκαίλεη φηη ε θπθινθνξία ηνπ λεξνχ ζην εζσηεξηθνχ ηνπ ζρεκαηηζκνχ, είλαη 

ειάρηζηε έσο κεδεληθή. 

ηελ έθηαζε ηεο κειέηεο ζεκεηψλνληαη ηξία ηκήκαηα. Σν δπηηθφηεξν δηαρσξίδεη ηηο πδξνθνξίεο ηεο 

Αγπηάο - Κεξίηε απφ ηηο βνξεηφηεξεο ηνπ Γαιαηά. Σν λνηηφηεξν ηεο πεξηνρήο Μπιησλαληψλ - Βαξχπεηξνπ 

δηαρσξίδεη ηελ θαξζηηθή πδξνθνξία Αγπηάο απφ εθείλεο ηνπ Κάκπνπ Υαλίσλ. Σν ηξίην ζηελ πεξηνρή ηεο 

νχδαο απνηειεί ην θπιιηηηθφ ππφγεην δηάθξαγκα ζε ηκήκα ηεο θαξζηηθήο πδξνθνξίαο νχδαο,  

 

 

A.3.4.4. Μέσπα Πποςσαςίαρ πηγύν και γεψσπήςεψν Ύδπετςηρ  

ηα έξγα πδξνιεςίαο γηα χδξεπζε, δελ έρνπλ νξηζζεί εηδηθέο δηαηάμεηο πξνζηαζίαο.  

Οη θαηαξρήλ δψλεο πξνζηαζίαο ζα θαζνξηζηνχλ απφ ηελ έγθξηζε ηνπ ρεδίνπ Γηαρείξηζεο Λεθαλψλ 

Απνξξνήο Τδαηηθνχ Γηακεξίζκαηνο Κξήηεο.  Οη ηειηθέο δψλεο πξνζηαζίαο ησλ ζεκείσλ απφιεςεο 

ππφγεηνπ λεξνχ γηα χδξεπζε ζα θαζνξηζηνχλ κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ εηδηθψλ 

πδξνγεσινγηθψλ κειεηψλ. 

Απφ ηηο ήδε εγθξίζεηο άιισλ ρεδίσλ Γηαρείξηζεο Λεθαλψλ Απνξξνήο Τδαηηθψλ Γηακεξηζκάησλ ηεο 

Διιάδαο, νη θαηαξρήλ δψλεο πξνζηαζίαο νξίδνληαη σο: 

1. Ζύνη απϋλτσηρ πποςσαςίαρ : 10 - 20κ γχξσ απφ ην ζεκείν.  

2. Ζύνη πποςσαςίαρ ΙΙ:  

 Καξζηηθά ζπζηήκαηα: 600κ αλάληε, (δψλε ηξνθνδνζίαο) θαη 200κ θαηάληε ησλ ζεκείσλ 

απφιεςεο λεξνχ χδξεπζεο. 

 Ρσγκαηψδε ζπζηήκαηα: 400κ αλάληε, (δψλε ηξνθνδνζίαο) θαη 150κ θαηάληε ησλ ζεκείσλ 

απφιεςεο λεξνχ χδξεπζεο. 
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3. Ζύνη πποςσαςίαρ ΙIΙ:  

Αλαθέξεηαη ζηε ινηπή πδξνγεσινγηθή ιεθάλε ηξνθνδνζίαο ησλ πδξνιεςηψλ 

 

Δπαςσηπιϋσησερ οι οποίερ κασαπφήν απαγοπεόονσαι ανά ζύνη: 

Εψλε πξνζηαζίαο Η (άκεζεο πξνζηαζίαο) Ζ δψλε απηή πξνζηαηεχεη ην άκεζν πεξηβάιινλ ηεο 

πδξνιεςίαο απφ ξχπαλζε θαη ραξαθηεξίδεηαη σο δψλε πιήξνπο απαγφξεπζεο. ηε δψλε απηή πξέπεη 

λα απαγνξεχεηαη απζηεξά ε νπνηαδήπνηε δξαζηεξηφηεηα, εθηφο ησλ απαξαίηεησλ εξγαζηψλ γηα ηε 

ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ησλ πδξνιεπηηθψλ έξγσλ. 

Εψλε πξνζηαζίαο ΗΗ (ειεγρφκελε) Ζ δψλε απηή πξνζηαηεχεη ην πφζηκν λεξφ απφ κηθξνβηνινγηθή 

θπξίσο ξχπαλζε (δψλε ησλ 50 εκεξψλ) θαη απφ απηή πνπ πξνέξρεηαη απφ ηηο αλζξψπηλεο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη εγθαηαζηάζεηο πνπ είλαη επηθίλδπλεο ιφγσ γεηηλίαζεο κε ηελ πδξνιεςία. 

ηε δψλε απηή πξέπεη λα απαγνξεχνληαη δξαζηεξηφηεηεο πςειήο ξππαληηθήο επηθηλδπλφηεηαο, φπσο, 

εληαηηθέο αγξνηηθέο θαιιηέξγεηεο κε ρξήζε θπηνθαξκάθσλ θαη γεληθά αγξνρεκηθψλ, θνηκεηήξηα, 

εγθαηάζηαζε κεγάισλ θηελνηξνθηθψλ κνλάδσλ θαη ηρζπνθαιιηεξγεηψλ, εγθαηάζηαζε βηνκεραληψλ – 

βηνηερληψλ πνπ παξάγνπλ επηθίλδπλα απφβιεηα ή νπζίεο, εγθαηαζηάζεηο δηαρείξηζεο, επεμεξγαζίαο ή 

κεηαθφξησζεο πγξψλ ή ζηεξεψλ απνβιήησλ, εγθαηαζηάζεηο ρψξσλ ζηάζκεπζεο θαη ζπλεξγείσλ 

απηνθηλήησλ, αλάπηπμε ιαηνκηθψλ ή κεηαιιεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη εθζθαθψλ απφιεςεο πιηθψλ 

θαη γεληθά νπνηαδήπνηε αληίζηνηρε δξαζηεξηφηεηα ε νπνία  δελ πεξηιακβάλεηαη ζηηο αλαθεξφκελεο αιιά 

κπνξεί λα απνηειέζεη δπλεηηθή πεγή ξχπαλζεο, ίζε ή κεγαιχηεξε απφ ηηο παξαπάλσ πεξηγξαθφκελεο. 

ηελ πεξίπησζε παξνπζίαο νηθηζκψλ ζηε δψλε ΗΗ, είλαη απαξαίηεηε: ε θαηαζθεπή ζηεγαλνχ δηθηχνπ 

απνρέηεπζεο θαη ζχλδεζε κε κνλάδα Βηνινγηθνχ Καζαξηζκνχ θαη ε θαηαζθεπή απνρεηεπηηθνχ 

ζηξαγγηζηηθνχ έξγνπ νκβξίσλ. 

ηελ πεξίπησζε παξνπζίαο πθηζηάκελσλ δξαζηεξηνηήησλ κε ξχπαλζε (π.ρ. πγξά απφβιεηα απφ 

θηελνηξνθηθέο κνλάδεο, βηνκεραλία θιπ), είλαη απαξαίηεηε ε εγθαηάζηαζε ηξηηνβάζκηαο επεμεξγαζίαο 

ησλ πγξψλ απνβιήησλ ή κεηεγθαηάζηαζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο. 

Εψλε πξνζηαζίαο ΗΗΗ (επηηεξνχκελε) πεξηβάιιεη ηελ Η θαη ηε ΗΗ δψλε θαη αλαπηχζζεηαη ζε φζε 

απφζηαζε θζάλεη ε ιεθάλε ηξνθνδνζίαο ηεο ππφγεηαο πδξνθνξίαο απφ φπνπ ηξνθνδνηείηαη ην 

πδξνιεπηηθφ έξγν. Δίλαη ε δψλε ζηελ νπνία εμαζθαιίδεηαη ε πξνζηαζία απφ ρεκηθνχο, κε 

δηαζπψκελνπο ή δχζθνια δηαζπψκελνπο ξχπνπο. ηε δψλε απηή απαγνξεχεηαη ε απνζήθεπζε θαη 

κεηαθνξά ξππνγφλσλ νπζηψλ, ε ιεηηνπξγία ξππνγφλσλ εξγνζηαζίσλ, νη εγθαηαζηάζεηο πνπ κπνξνχλ 

λα απνβάιινπλ ξαδηελεξγά πιηθά ή ηνμηθά απφβιεηα ή επηθίλδπλα ρεκηθά πξντφληα, φπσο, νξπθηέιαηα, 

θπηνθάξκαθα, παξαζηηνθηφλα, δηαιπηηθέο νπζίεο, απνξξππαληηθά θιπ. 

ηε δψλε ΗΗΗ ηεξείηαη ε θείκελε λνκνζεζία (π.ρ. πεξί απνξξίςεσλ νπζηψλ θιπ). 
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A.3.5    ΤΔΡΟΦΗΜΙΚΑ  ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ  ΤΠΟΓΕΙΨΝ  ΤΔΑΣΨΝ 

Απφ ηελ αμηνιφγεζε ησλ δηαζέζηκσλ πδξνρεκηθψλ ζηνηρείσλ ζηηο ζέζεηο, Υαλίσλ, Αγπηάο θαη 

Μνπξληψλ, νη νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ζηελ κειέηε «Τδξνγεσινγηθή Μειέηε Κάκπνπ Υαλίσλ, 

Ληνλήο & Πεξιέξνο 2002, Τπ. Γεσξγίαο» θαη νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζηελ πεξηνρή φπνπ 

εληάζζνληαη θαη νη θξεάηηεο πδξνθνξίεο ηεο πεξηνρήο πνπ κειεηάηαη, δηαπηζηψλεηαη φηη: 

 ηνλ Κάκπν Υαλίσλ ηα λεξά είλαη γεληθά ηνπ ηχπνπ Ca-Mg-HCO3, ελψ ζπνξαδηθφηεξα έρνπκε 

εκθαλίζεηο θαη ησλ ηφλησλ Na
+
, Cl

-
, SO4

-2
.  

 Με βάζε ηνλ πίλαθα ρεκηθψλ αλαιχζεσλ πξνθχπηεη φηη ζην ζχλνιν ζρεδφλ ησλ λεξψλ ηεο 

πεξηνρήο, νη ζπγθεληξψζεηο Cl
-
, SO4

-2
, θαζψο θαη νη κεηξεζείζεο αγσγηκφηεηεο είλαη γεληθά θάησ 

απφ ηα αλψηεξα επηηξεπηά φξηα πνζηκφηεηαο κε εμαίξεζε δείγκαηα απφ ηελ παξάθηηα δψλε. 

Γηεπθξηλίδεηαη δε φηη, ε πςειή ζπγθέληξσζε ρισξηφλησλ είλαη δείθηεο πθαικχξηλζεο ιφγσ 

ζαιάζζησλ λεξψλ, ελψ ζεηηθψλ ιφγσ έθπιπζεο απνζέζεσλ γχςνπ. 

 Μηθξέο πδξνρεκηθέο δηαθνξνπνηήζεηο νθείινληαη ζε νξηζκέλα δηαθνξεηηθά ζεκεία δεηγκαηνιεςίαο, 

ρσξίο φκσο απηφ λα αιιάδεη ην γεληθφ ρεκηζκφ ησλ ππνγείσλ λεξψλ. ην ζπκπέξαζκα απηφ 

νδεγνχκαζηε θαη κε βάζε ηα δηαγξάκκαηα Durov.  

 Όζνλ αθνξά ηελ αξδεπηηθή θαηαιιειφηεηα, ηα λεξά θαηαηάζζνληαη γεληθά ζηηο θαηεγνξίεο C2S1 

θαη C3S1, πνπ ζεκαίλεη φηη είλαη λεξά κε ρακειή επηθηλδπλφηεηα αιθαιίσζεο θαη κέηξηαο έσο 

πςειήο αιαηφηεηαο. 

 

ΠΙΝΑΚΑ Π 3.5.1:   ΣΤΠΟ ΝΕΡΨΝ ΚΑΜΠΟΤ ΦΑΝΙΨΝ  

 

Πεξηνρή Σχπνο λεξνχ 

Μνπξληέο Ca-Mg-SO4-Cl-HCO3 

Μνπξληέο Ca-HCO3 

Μνπξληέο Ca-Na-HCO3-Cl 

Μνπξληέο Ca-HCO3-Cl 

Μνπξληέο Ca-Mg-HCO3 

Υαληά Ca-Na-HCO3-SO4-Cl 

Μνπξληέο Ca-Na-HCO3-Cl 

Αγπηά Ca-Mg-Na-SO4-HCO3 

Αγπηά Ca-Na-Mg-SO4-HCO3 
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ε φηη αθνξά ηελ πνηφηεηα ησλ λεξψλ ησλ πεγψλ Αγπηάο, επηζεκαίλεηαη φηη:  

 Ζ πεγή Πιαηάλνπ, απφ ηελ νπνία πδξεχεηαη ε πφιε ησλ Υαλίσλ, έρεη εμαηξεηηθή πνηφηεηα, ε νπνία 

είλαη ίδηα κε ησλ πεγψλ Μεζθιψλ θαη Αλαβάιινληα κε πεξηεθηηθφηεηα 4,8 ppm ζε SO4.  

 Μεηαβαίλνληαο πξνο ηα δπηηθά ζηηο επφκελεο πεγέο Αγπηάο, θαηαγξάθεηαη κία πξννδεπηηθή αχμεζε 

ησλ ζεηηθψλ θαη ζπγθεθξηκέλα, ε ακέζσο πξνο δπζκάο πεγή ηεο Κνιχκπαο, έρεη πεξηεθηηθφηεηα 211 

ppm ζε SO4, ε ελ ζπλερεία δπηηθφηεξε, ηνπ Καιακηψλα έρεη 764 ppm ζε SO4, ελψ ε πεγή ηνπ 

Κνπθνχ (+52m), ε νπνία αλαβιχδεη κέζα απφ έλα κεκνλσκέλν αζβεζηνιηζηθφ ηεθηνληθφ παξάζπξν 

(εθηφο ηεο πεξηνρήο κειέηεο Γήκνπ Υαλίσλ), ζε απφζηαζε 2,5 km ΒΓ ηεο πεγήο Καιακηψλα (ζηελ 

πξνο δπζκάο επέθηαζε ηνπ ξήγκαηνο Αγπηάο, Δηθφλα Δ.3.4.1.α), έρεη πεξηεθηηθφηεηα 2.200 ppm ζε 

SO4.  
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Α.4 ΓΕΩΔΤΝΑΜΙΚΕ ΔΙΕΡΓΑΙΕ & ΓΕΩΛΟΓΙΚΟΙ  ΚΙΝΔΤΝΟΙ 

Οη Γεσινγηθέο Γηεξγαζίεο θαη νη Γεσινγηθνί Κίλδπλνη ζηελ πεξηνρή ηεο κειέηεο Γήκνπ Υαλίσλ,  

πεξηιακβάλνπλ: 

α). Φπζηθήο πξνέιεπζεο γεσινγηθέο επηθηλδπλφηεηεο ε θαηαζηξνθηθά θαηλφκελα. 

β). Σερληθήο πξνέιεπζεο γεσινγηθέο επηθηλδπλφηεηεο ε θαηαζηξνθηθά θαηλφκελα, ηα νπνία  

πξνθαινχληαη απφ αλζξσπνγελείο επεκβάζεηο. 

 

Δηδηθφηεξα: 

α). Οη Φπζηθήο πξνέιεπζεο γεσινγηθέο επηθηλδπλφηεηεο ε θαηαζηξνθηθά θαηλφκελα, 

ζπλδένληαη κε: 

 Σε ζεηζκηθή επηθηλδπλφηεηα. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε πεξηνρή βξίζθεηαη ζην λφηην ηκήκα ηνπ 

ειιεληθνχ ηφμνπ ην νπνίν σο γλσζηφ απνηειεί κία απφ ηηο πην ζεηζκηθέο πεξηνρέο ζηε γε, 

κε ηζηνξηθφ ηζρπξψλ ζεηζκψλ, θαζψο θαη εθδήισζε θπκάησλ βαξχηεηαο - ηζνπλάκη, φπσο 

παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ζηελ επφκελε αξκφδηα παξάγξαθν Α.1.5. 

 Σα Φαηλφκελα θηλεηηθψλ δηεξγαζηψλ ηα νπνία νθείινληαη θπξίσο ζε γεσινγηθνχο 

παξάγνληεο  θαη ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ:  

   Φαηλφκελα θηλεηηθψλ δηεξγαζηψλ & επηθηλδπλνηήησλ ηεο παξάθηηαο δψλεο πφιεο 

Υαλίσλ ζηελ πεξηνρή Υνλνινπινχ - Υαιέπα (ζέζε Κ1), (θσηνγξαθίεο Φ20 & Φ20΄). 

Σα πξαλή απηά, φπσο παξνπζηάζηεθε αλαιπηηθά ζηελ παξάγξαθν Α.1.4,. παξνπζηάδνπλ θηλεηηθά 

θαηλφκελα θαη θαηά ζέζεηο δηακνξθψλεηαη πςειφο θίλδπλνο εθδήισζεο θαηλνκέλσλ αζηνρίαο, κε 

νιηζζήζεηο & θαηαπηψζεηο, νη νπνίεο ζχκθσλα κε ηελ έξεπλά καο (θσηνγξαθίεο Φ20 & Φ20΄), 

νθείινληαη ζηελ αιιεινεπίδξαζε επί κέξνπο γεσπαξαγφλησλ νη νπνίνη πεξηγξάθνληαη εθηελψο  

ζηελ παξάγξαθν Α.1.4. 

Δπηζεκαίλεηαη δε φηη φπσο δηαπηζηψζεθε ζηα πιαίζηα ηεο έξεπλαο πεδίνπ, ζήκεξα θηλδπλεχνπλ 

άκεζα κε απνθνιιήζεηο, θαηαπηψζεηο θαη θαηαξξεχζεηο, ηκήκαηα ησλ πξαλψλ απηψλ, 

ζέηνληαο ζε θίλδπλν ηνπο επηζθέπηεο, αιιά θαη ελδερφκελα νξηζκέλα πθηζηάκελα νηθήκαηα.  

     Φαηλφκελα θηλεηηθψλ δηεξγαζηψλ & επηθηλδπλνηήησλ ζε Φπζηθά Πξαλή, ησλ νπνίσλ ε   

δεκηνπξγία ζπλδέεηαη κε ηελ επίδξαζε ηεο ξεμηγελνχο ηεθηνληθήο,  

 Ζ ξεμηγελήο ηεθηνληθή επέδξαζε θαηαιπηηθά ζηε δηακφξθσζε θπζηθψλ πξαλψλ κε ηζρπξέο θιίζεηο, 

θαζψο θαη ζηελ ηεθηνληθή ηνπο θαηαπφλεζε, θαζηζηψληαο απηά ηδηαίηεξα επηξξεπή ζηελ εθδήισζε 

θαηλνκέλσλ θπζηθήο αζηνρίαο, νη νπνίεο αλάινγα ηεο θχζεο ησλ γεσινγηθψλ ζρεκαηηζκψλ, 

εθδειψλνληαη κε απνθνιιήζεηο, θαηαπηψζεηο θαη νιηζζήζεηο,  



 

  

ΜΙΦΑΛΗ ΛΙΟΝΗ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ ΠΑΤΛΑΚΗ ελ. 98 

 

  ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΚΡΗΣΗ       "ΑΝΑΘΕΩΡΘΘ & ΕΠΕΚΣΑΘ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΤ ΧΕΔΙΑΜΟΤ (ΓΠ)          ΔΗΜΟ ΦΑΝΙΨΝ 

      ΔΘΜΟΤ ΧΑΝΙΩΝ & ΣΩΝ ΠΕΡΙΑΣΙΚΩΝ ΔΘΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΗΕΛΟΤ, ΘΕΡΙΟΤ & ΟΤΔΑ" 

Α Ν Α Δ Ο Χ Θ   Τ Μ Π Ρ Α Ξ Θ :  
   ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΟΞΙΑΔΘ, ΡΟΙΚΟ .Μ.Α.Ε., ΛΙΟΝΘ ΜΙΧΑΛΘ &  ΠΑΤΛΑΚΘ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΘ 

 
 
 
 
 
 

ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΟΣΗΣΑ 
ΤΝΣΑΞΑΝΣΕ:  Δρ  ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ  ΠΑΤΛΑΚΗ  & ΜΙΦΑΛΗ ΛΙΟΝΗ 

         

      Οη αληηπξνζσπεπηηθφηεξεο ζέζεηο νη νπνίεο πξνζδηνξίζηεθαλ θαη πεξηγξάθνληαη ζηνλ Πίλαθα 

Π.1.2.-3 αθνξνχλ, ηα ηζρπξψλ θιίζεσλ ξεμηγελή πξαλή ηα νπνία δηακνξθψλνληαη ζηελ νξεηλή 

δψλε ησλ Λεπθψλ Οξέσλ (Κ14, Κ13, θση. Φ1α & Φ1β), ζην Θεξηζζηαλφ Φαξάγγη (ΚΦ8, Κ9, 

θση. Φ8), ζηελ πεξηνρή αλαηνιηθά ηεο Ενχξβαο (Κ12, θση. Φ5 & Φ6), ζηηο βφξεηεο θιηηχεο ηεο 

Μαιάμαο (Κ6, Κ7, θση. Φ14) θαη ηεο Απηέξαο (Κ4, Κ5, θση. Φ18), ηα ξεμηγελή πξαλή πνπ 

εθηείλνληαη λφηηα ηνπ Ννζνθνκείνπ Υαλίσλ (Κ8, θση. Φ12 & Φ13), θαζψο θαη ηα 

κνξθνηεθηνληθά πξαλή ηα νπνία δηακνξθψλνληαη δπηηθά ηεο πεξηνρήο Πξνθήηε Ζιία, Μλεκείνπ 

Βεληδέισλ θαη Αγίνπ Μαηζαίνπ Υαλίσλ (Κ2 & Κ3, θση. Φ24).  

 

β). Οη ηερληθήο πξνέιεπζεο γεσινγηθέο επηθηλδπλφηεηεο ε θαηαζηξνθηθά θαηλφκελα, 

πξνθαινχληαη απφ αλζξσπνγελείο επεκβάζεηο θαη ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο έξεπλαο 

πεδίνπ ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο κειέηεο, δηαπηζηψζεθε φηη πεξηιακβάλνπλ: 

 Αζηνρίεο & θαηλφκελα θηλεηηθψλ δηεξγαζηψλ απφ ηελ θαηαζθεπή αλππνζηήξηρησλ 

ηερλεηψλ πξαλψλ, ζε ηκήκαηα ηνπ Βφξεηνπ Οδηθνχ Άμνλα (ΒΟΑΚ) θαη ησλ ππφινηπσλ 

νδηθψλ δηθηχσλ, φπνπ δεκηνπξγήζεθαλ ηερλεηά πξαλή θαη επηρψκαηα ιφγσ ηεο 

θαηαζθεπήο ηεο νδηθήο δηέιεπζεο  Καηά ηελ έξεπλα πεδίνπ δηαπηζηψζεθε επίζεο φηη νη 

πεξηπηψζεηο ηερλεηψλ αλππνζηήξηθησλ πξαλψλ ζε ξεμηγελή πξαλή, ηα νπνία ήδε 

θηινμελνχλ θαηλφκελα θπζηθήο αζηνρίαο, απμάλνπλ δξακαηηθά ηνλ θίλδπλν εθδήισζεο 

θηλεηηθψλ θαηλνκέλσλ.  Οη αληηπξνζσπεπηηθφηεξεο ζέζεηο νη νπνίεο απνηππψζεθαλ θαη 

παξνπζηάδνληαη ζην Υάξηε ΓΠ1 θαη ζηνλ Πίλαθα Π1.2.-3, είλαη: 

 ην ηκήκα ηνπ ΒΟΑΚ ην νπνίν εθηείλεηαη αλαηνιηθά ηνπ αληζφπεδνπ θφκβνπ πξνο νχδα,  

κε ηηο ραξαθηεξηζηηθέο ζέζεηο Κ4 θαη Κ5 ζηελ πεξηνρή Καιάκη (θση. Φ18). Σα ηερλεηά πξαλή 

δεκηνπξγήζεθαλ ζε ηζρπξψλ θιίζεσλ ξεμηγελή πξαλή ηα νπνία ήδε θηινμελνχλ θαηλφκελα 

θπζηθήο αζηνρίαο. χκθσλα δε κε Παπιάθε Αηθ. 2006, ηα πξαλή ζρεκαηίδνληαη θαηά κήθνο ηνπ 

κεγάινπ κεηαπησηηθνχ ξήγκαηνο δηεχζπλζεο  Α – Γ, ην νπνίν έρεη πξνθαιέζεη ηελ δηακφξθσζε 

ησλ ηζρπξψλ θιίζεσλ ησλ ζηξψζεσλ ησλ γεσινγηθψλ ζρεκαηηζκψλ, νκφξξνπα κε ηηο νπνίεο 

ζρεκαηίδνληαη θαη νπζηαζηηθά ηαπηίδνληαη νη εδαθηθέο θιίζεηο ησλ ξεμηγελψλ πξαλψλ, κε 

δηεχζπλζε ησλ θιίζεψλ ηνπο πξνο ηελ πιεπξά ηνπ νδηθνχ άμνλα. Οη γεσζπλζήθεο απηέο 

ζπλζέηνπλ ηε δηακφξθσζε κίαο αμηνζεκείσηεο γεσινγηθήο επηθηλδπλφηεηαο εθδήισζεο 

θηλεηηθψλ θαηλνκέλσλ θπζηθήο & ηερλεηήο αζηνρίαο πξαλψλ, ελδερφκελα θαη κεγάιεο 

θιίκαθαο, ε νπνία κπνξεί λα επηθέξεη ηδηαίηεξα δπζκελείο επηπηψζεηο.  

 ε ηκήκαηα ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ηεο πεξηνρήο ηνπ Φαξαγγηνχ Θεξίζνπ (ΚΦ8, Κ9), ηεο 

πεξηνρήο Θεξίζνπ - Ενχξβαο (Κ12), Θεξίζνπ - Γξαθφλαο (Κ10, Κ11) θαη δπηηθά  Μαιάμαο (Κ7). 
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 Σκήκαηα θιηηχσλ κεγάισλ θιίζεσλ, ζηα νπνία εθδειψλνληαη αζηνρίεο κεηά απφ κε 

ελδεδεηγκέλεο αλζξσπνγελείο επεκβάζεηο ζηα πιαίζηα εθζθαθψλ γηα ηε ζεκειίσζε θαη 

θαηαζθεπή ηδησηηθψλ έξγσλ.  

 Πξαλή νξπγκάησλ αλελεξγψλ Λαηνκείσλ, δαλεηνζαιάκσλ & απνζεζηνζαιάκσλ πνπ 

ζεκεηψλνληαη ζην ράξηε ΓΠ1 σο ζέζεηο Λ. Σα θαηλφκελα αζηάζεηαο ζπλδένληαη κε ηηο 

αλζξσπνγελνχο θχζεσο απηέο παξεκβάζεηο θαη εκθαλίδνληαη κε ηελ κνξθή κηθξήο 

γεληθά θιίκαθαο θαηνιηζζήζεσλ θαη απνθνιιήζεσλ γεσπιηθψλ θαη ηερλεηψλ 

επηρψζεσλ ζηα πξαλή ησλ νξπγκάησλ.  

Οη αζηνρίεο θαη ηα θαηλφκελα θηλεηηθψλ δηεξγαζηψλ, πνπ πεξηγξάθεθαλ, εθδειψλνληαη  

θπξίσο κε νιηζζήζεηο, εξππζκνχο, απνθνιιήζεηο - θαηαπηψζεηο ηεκαρψλ.  

Σα αίηηα εθδήισζεο ησλ αζηνρηψλ - θηλεηηθψλ θαηλνκέλσλ, νθείινληαη σο επί ην πιείζηνλ 

ζηελ αιιεινεπίδξαζε  επί κέξνπο γεσπαξαγφλησλ,  νη νπνίνη αθνξνχλ: 

 Σε δηακφξθσζε ηζρπξψλ θιίζεσλ.  

 Σελ παξνπζία γεσινγηθψλ ζρεκαηηζκψλ κε ππνβαζκηζκέλα γεσκεραληθά ραξαθηεξηζηηθά, 

θαζψο θαη ηελ αιιεινπρία γεσινγηθψλ ζρεκαηηζκψλ κε δηαθνξεηηθή γεσκεραληθή 

ζπκπεξηθνξά θαηά ηελ θαηαθφξπθε ή νξηδφληηα έλλνηα.  

 Σηο  δηεξγαζίεο απνζάζξσζεο θαη δηάβξσζεο,  

 Σελ έληνλε ηεθηνληθή θαηαπφλεζε,  

 Σα αηκνζθαηξηθά θαηαθξεκλίζκαηα ηα νπνία εθδειψλνληαη ζηελ πεξηνρή,  

 Σηο αλζξσπνγελείο παξεκβάζεηο φπσο, ηε δηάλνημε ησλ δξφκσλ ρσξίο κέηξα αληηζηήξημεο, 

ηα θαηλφκελα ππνζθαθήο, ηελ απφζεζε ησλ ζηείξσλ ηεο δηαδηθαζίαο ιαηνκηθήο εμφξπμεο 

θιπ  

Σνλ θχξην ξφιν ζηελ εθδήισζε θηλεηηθψλ θαηλνκέλσλ έρεη ε δηακνξθνχκελε κνξθνινγία θαη 

εηδηθφηεξα, νη κεγάιεο θιίζεηο ησλ πξαλψλ ηα νπνία ζπλνδεχνπλ θάζε παξέκβαζε. 

ε φηη δε αθνξά ηελ ηερληθνγεσινγηθή ζπκπεξηθνξά ησλ γεσινγηθψλ ζρεκαηηζκψλ ηεο 

πεξηνρήο  σο πξνο ηε ηάζε αλάπηπμεο θηλεηηθψλ θαηλνκέλσλ ζε πξαλή:   

 Οη πξνλενγελείο θαη νη λενγελείο αζβεζηφιηζνη, σο επί ην πιείζηνλ δελ εκθαλίδνπλ 

γεσινγηθά θαηλφκελα ηα νπνία κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε θηλδχλνπο, κε εμαίξεζε ηηο 

πεξηπηψζεηο δηακφξθσζεο ηζρπξψλ εδαθηθψλ θιίζεσλ ζε έληνλα ηεθηνληζκέλνπο 

ζρεκαηηζκνχο, θαζψο θαη ηηο πεξηπηψζεηο Λαηνκηθψλ πξαλψλ ηεο Λαηνκηθήο δψλεο.  
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 Οη Φπιιηηηθνί - Υαιαδηηηθνί ζρεκαηηζκνί, νη νπνίνη αλαπηχζζνληαη πεξηνξηζκέλα ζηελ 

πεξηνρή κειέηεο, παξνπζηάδνπλ θηλεηηθά θαηλφκελα ηα νπνία κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε 

γεσινγηθνχο θηλδχλνπο, εηδηθφηεξα ζε πεξηπηψζεηο δηακφξθσζεο ξεμηγελψλ πξαλψλ ή θαη 

γεληθφηεξα πξαλψλ κεγάισλ εδαθηθψλ θιίζεσλ, κε θιίζεηο ησλ πξαλψλ νκφξξνπεο κε ηηο 

θιίζεηο ησλ ζηξψζεσλ ησλ ζρεκαηηζκψλ. Υαξαθηεξηζηηθέο εηθφλεο παξνπζηάδνληαη ζηηο 

εκθαλίζεηο Φπιιηηψλ –Υαιαδηηψλ ζηελ πεξηνρή Πιαηάλη ζην ΒΟΑΚ, ζέζε Κ6, θση.Φ16, 

θαζψο θαη ζηνπο θπιιηηηθνχο - ραιαδηηηθνχο ζρεκαηηζκνχο ζηε πεξηνρή Θεξίζνπ -Ενχξβαο.  

Οη θίλδπλνη είλαη απμεκέλνη ζε ζέζεηο φπνπ αλαπηχζζνληαη νξίδνληεο αξγηιηθψλ θπιιηηψλ ή 

ραιαξνί καλδχεο απνζάζξσζεο, νη νπνίνη φηαλ δηαπνηίδνληαη απφ ην λεξφ (κεηά απφ 

βξνρνπηψζεηο), θαζίζηαληαη αθφκα πην επηξξεπείο ζε νιηζζήζεηο.   

 Οη ινηπνί λενγελείο θαη ηεηαξηνγελείο ζρεκαηηζκνί θαη εηδηθφηεξα νη ιηγφηεξν ζπκπαγείο ή 

ζπλεθηηθνί θαη κηθξφηεξνπ βαζκνχ δηαγέλεζεο, δχλαηαη λα παξνπζηάζνπλ θηλεηηθά 

θαηλφκελα, εθεί φπνπ νη εδαθηθέο θιίζεηο είλαη >25%.  

Δπηζεκαίλεηαη φηη, ζε δψλεο απμεκέλσλ θιίζεσλ θαη ζε ηερληθά πξαλή κεγάισλ θιίζεσλ, ηα 

νπνία δνκνχληαη απφ ηνπο ραιαξνχο θξνθαινιαηππνπαγείο ζρεκαηηζκνχο Me, Ms, απφ  ηα 

ραιαξά εξπζξσπά θξνθαινιαηππνπαγή ηνπ Γηιινπβίνπ (dl) θαη απφ εξπζξσπνχο 

αξγηιηθνχο ζρεκαηηζκνχο (al), ζεκεηψλνληαη θηλεηηθά θαηλφκελα κε ηε κνξθή νιηζζήζεσλ. 

Οη ζέζεηο απηέο εληνπίδνληαη θπξίσο ζηα πξαλή ηα νπνία δηακνξθψλνληαη λφηηα ησλ 

Μπισληαλψλ - Βαξππέηξνπ - Νεξνθνχξνπ - δπηηθά ηεο Μαιάμαο (θση. Φ. 15), ζηνλ ΒΟΑΚ 

θαη ζην ππφινηπν Οδηθφ δίθηπν (παιαηά Δ.Ο.) 

Γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο, νη πεξηνρέο κε απμεκέλεο κνξθνινγηθέο θιίζεηο, είλαη 

ηερληθνγεσινγηθά επαίζζεηεο πεξηνρέο, ζηηο νπνίεο ζα πξέπεη λα απνθεχγνληαη πνιενδνκηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, εθφζνλ ππάξρνπλ θαη ελαιιαθηηθέο ιχζεηο.  
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Α.5  ΕΙΜΙΚΟΣΗΣΑ  

Α.5.1. ΕΙΜΙΚΟΣΗΣΑ - ΕΙΜΙΚΗ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΟΣΗΣΑ 

Ζ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Γπηηθήο Κξήηεο, ζηελ νπνία βξίζθεηαη θαη ε πεξηνρή κειέηεο, 

βξίζθεηαη ζην ΝΓ ηκήκα ηνπ Διιεληθνχ Σφμνπ ην νπνίν δηακνξθψλεηαη θαηά κήθνο ηεο δψλεο 

ζχγθιηζεο κεηαμχ ηεο Δπξαζίαο θαη ηεο Αθξηθήο (Δ.2.1.5, § Α.2.1.1).  Σν γεσδπλακηθφ απηφ 

θαζεζηψο,  ην νπνίν θπξηαξρεί ζηελ πεξηνρή ηεο Κξήηεο,  ε νπνία βξίζθεηαη πάλσ ζηε δψλε 

ηεο ακθηζεηαξηθήο ππνβχζηζεο ηεο Αθξηθάληθεο πιάθαο θάησ απφ ηελ εθηππεχνπζα Αηγηαθή 

κηθξνπιάθα, επηδξά ζηελ ελεξγή ηεο παξακφξθσζε ε νπνία ζπλνδεχεηαη απφ έληνλε 

ζεηζκηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ηε γέλεζε πνιχ ηζρπξψλ ζεηζκψλ Μ>7.5 (Παπιάθε Αηθ, 2006).  

Ο κεγαιχηεξνο γλσζηφο ζεηζκφο ηεο Μεζνγείνπ κε κέγεζνο Μ 8.3, έγηλε ην 365 κ.Υ., κε 

επίθεληξν ζηνλ ππνζαιάζζην ρψξν ΝΓ ηνπ λνκνχ Υαλίσλ (Papazachos 1990) θαη 

ζπλνδεχηεθε απφ εθηεηακέλεο θαηαζηξνθέο θαη έληνλα θπζηθά θαηλφκελα, ηφζν ζηε Κξήηε, 

φζν θαη ζε νιφθιεξε ηελ Αλαηνιηθή Μεζφγεην (Παπαδάρνο & Παπαδάρνπ  2003). 

Ζ θίλεζε ησλ ιηζνζθαηξηθψλ πιαθψλ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Κξήηεο, δηαπηζηψζεθε κε 

ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ζεηζκηθήο δψλεο Benioff ζην ρψξν ηνπ λνηίνπ Αηγαίνπ, απφ ηνπο 

Papazachos and Comninakis (1970), κε βάζε ηνλ αθξηβή θαζνξηζκφ ησλ εζηηαθψλ βαζψλ 109 

ζεηζκψλ ελδηακέζνπ βάζνπο (60km<h<180km). Απφ ηε ρσξηθή θαηαλνκή ησλ εζηηψλ 

δηαπηζηψζεθε φηη νη απηέο βξίζθνληαη ζε κία ακθηζεαηξηθή επηθάλεηα, ε νπνία θιίλεη απφ ην 

εμσηεξηθφ κέξνο ηνπ Διιεληθνχ Σφμνπ πξνο ην εζσηεξηθφ ηνπ, εθηείλεηαη δε θάησ απφ ηελ 

Κξήηε θαη έρεη βάζνο 150 km κάσψ απϋ σο Ηυαιςσειακϋ Σϋξο. 

ηελ επξχηεξε πεξηνρή Γπηηθήο Κξήηεο ε ζεηζκηθή δξάζε είλαη πςειή θαη παξαηεξείηαη ε 

γέλεζε ηζρπξψλ επηθαλεηαθψλ ζεηζκψλ θαη κάιηζηα ππάξρνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηζρπξνχο 

ηζηνξηθνχο ζεηζκνχο. ηελ επξχηεξε πεξηνρή ππάξρνπλ επίζεο θαη επίθεληξα ζεηζκψλ 

ελδηακέζνπ βάζνπο, κε κεγάια κεγέζε ΜW7.0 (Παπιάθε 2006).  

Οη θχξηεο παξάκεηξνη ησλ κ.Υ. ηζρπξψλ ζεηζκψλ κε Μ≥6.0 θαη νη πιεξνθνξίεο γηα ηηο 

επηπηψζεηο ηνπο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή  λνκνχ Υαλίσλ, παξνπζηάδνληαη ζπγθεληξσηηθά ζηνλ 

πίλαθα Π.5.1 πνπ αθνινπζεί θαη ν νπνίνο ειήθζε απφ ηε δηδαθηνξηθή δηαηξηβή Αηθ. Παπιάθε 

2006 θαη ζπκπιεξψζεθε κε λεφηεξα ζηνηρεία.   

Ζ ζύληαμε ηνπ πίλαθα βαζίζηεθε ζηελ αλαδήηεζε θαη δηαζηαύξωζε ελόο πιήζνπο ζηνηρείωλ ηα 

νπνία πξνήιζαλ από ηζηνξηθά αξρεία, ηζηνξηθά άξζξα, βηβιία, καξηπξίεο, κε θπξίαξρε πεγή 

άληιεζεο δεδνκέλωλ ην βηβιίν ηωλ Παπαδάρνπ Β. & Παπαδάρνπ Κ. 2003, ηνπ νπνίνπ επηζεκαίλεηαη 

ε πνιύηηκε ζπκβνιή. Δπίζεο, από ηνλ θαηάινγν ηνπ Γεωδπλακηθνύ Ηλζηηηνύηνπ Δ.Α. Αζελώλ, 

ειήθζεζαλ νη παξάκεηξνη λέωλ ζρεηηθά ζεηζκηθώλ ζπκβάληωλ.   
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ΠΙΝΑΚΑ  Π 5.1  
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Γηα ηελ πνηνηηθή εθηίκεζε ηεο ζεηζκηθφηεηαο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή κειέηεο, παξνπζηάδνληαη 

νη ράξηεο κε ηε γεσγξαθηθή θαηαλνκή ησλ επηθέληξσλ ησλ επηθαλεηαθψλ θαη ησλ ελδηακέζνπ 

βάζνπο ζεηζκψλ (απφ Παπιάθε Αηθ. 2006, Δηθφλεο Δ.5.1. & Δ.5.2). Σα δεδνκέλα πξνέξρνληαη 

απφ ηνλ θαηάινγν ηνπ Σνκέα Γεσθπζηθήο ΑΠΘ θαη θαιχπηνπλ ην δηάζηεκα 550π.Υ.- 2003.   

 

ΕΙΚΟΝΑ  Ε.5.1    

ΓΔΧΓΡΑΦΗΚΖ ΚΑΣΑΝΟΜΖ ΣΧΝ ΔΠΗΚΔΝΣΡΧΝ ΣΧΝ ΔΠΗΦΑΝΔΗΑΚΧΝ ΔΗΜΧΝ  

ΣΖΝ ΔΤΡΤΣΔΡΖ ΠΔΡΗΟΥΖ ΓΤΣΗΚΖ ΚΡΖΣΖ (ΑΠΟ ΠΑΤΛΑΚΖ 2006).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Απφ ηελ αμηνιφγεζε ηεο γεσγξαθηθήο θαηαλνκήο ησλ επηθαλεηαθψλ ζεηζκψλ  h<60km, 

(Δηθφλα Δ.5.1), πξνθχπηεη φηη ε ζεηζκηθή δξάζε είλαη ζεκαληηθή ζηε πεξηνρή ε νπνία 

εθηείλεηαη λφηηα, δπηηθά θαη βνξεηνδπηηθά ηνπ λνκνχ Υαλίσλ. Δηδηθφηεξα, νη πεξηζζφηεξνη 

επηθαλεηαθνί ζεηζκνί εθδειψλνληαη ζην ππνζαιάζζην λνηηνδπηηθφ άθξν ηνπ λνκνχ θαη 

ζπλδένληαη κε ζεκαληηθά ππνζαιάζζηα ξήγκαηα (Παπιάθε, 2006).  
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ΕΙΚΟΝΑ Ε.5.2   

ΓΔΧΓΡΑΦΗΚΖ ΚΑΣΑΝΟΜΖ ΣΧΝ ΔΠΗΚΔΝΣΡΧΝ ΣΧΝ ΔΝΓΗΑΜΔΟΤ ΒΑΘΟΤ ΔΗΜΧΝ                         

ΣΖΝ ΔΤΡΤΣΔΡΖ ΠΔΡΗΟΥΖ ΓΤΣΗΚΖ ΚΡΖΣΖ (ΑΠΟ ΠΑΤΛΑΚΖ 2006).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H γεσγξαθηθή θαηαλνκή ησλ ζεηζκψλ ελδηακέζνπ βάζνπο (h>60km) ηεο επξχηεξεο 

πεξηνρήο δπηηθήο Κξήηεο, παξνπζηάδεηαη ζην ράξηε ηεο εηθφλαο Δ.5.2  Απφ ηελ 

αμηνιφγεζή ηνπ πξνθχπηεη φηη ε πεξηνρή απηή ραξαθηεξίδεηαη απφ έληνλε ζεηζκηθή 

δξάζε,  ε νπνία ζπλδέεηαη  κε ηζρπξνχο ζεηζκνχο ελδηακέζνπ βάζνπο, νη νπνίνη έρνπλ 

εθδεισζεί ζηε βφξεηα θαη αλαηνιηθά εθηεηλφκελε πεξηνρή, κε κεγέζε κέρξη  Μ 7.9.  

Δπίζεο, πξνθχπηεη φηη ζηε λφηηα εθηεηλφκελε πεξηνρή, έρνπλ εθδεισζεί ζεηζκνί 

ελδηακέζνπ βάζνπο κε κεγέζε κέρξη Μ  7.0 (απφ Παπιάθε, 2006).  
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Ζ ζεηζκηθή επηθηλδπλφηεηα ηεο πεξηνρήο κειέηεο θαζνξίδεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Διιεληθνχ 

Αληηζεηζκηθνχ Καλνληζκνχ, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο, φπσο θαη νιφθιεξε ε Κξήηε,  

θαηαηάζζεηαη ζηε δψλε ζεηζκηθήο επηθηλδπλφηεηαο IΗ (εηθφλα Δ.5.3).  

Ο ζεηζκηθφο ζπληειεζηήο (α) γηα ηε δψλε απηή είλαη 0,24. Με βάζε ην ζεηζκηθφ απηφ 

ζπληειεζηή πξνθχπηεη ε ηηκή ηεο ζεηζκηθήο επηηάρπλζεο ηνπ εδάθνπο (Α=α x g),  

 

ΔΗΚΟΝΑ Δ.5.3  

ΥΑΡΣΖ  ΕΧΝΧΝ  ΔΗΜΗΚΖ  ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΟΣΖΣΑ  ΣΖ  ΔΛΛΑΓΟ 

 

Πεγή: Ειιεληθός Αληηζεηζκηθός Καλοληζκός, Ο.Α.Σ.Π., 2003 
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Δπίζεο, νη γεσινγηθνί ζρεκαηηζκνί ηεο πεξηνρήο κειέηεο Γήκνπ Υαλίσλ αμηνινγήζεθαλ ζε 

ζρέζε κε ηηο θαηεγνξηνπνηήζεηο ηνπ ΔΑΚ θαη θαηαηάζζνληαη σο αθνινχζσο : 

σην κασηγοπία Α, ψρ "βπαφύδειρ ή ημιβπαφύδειρ ςφημασιςμοί εκσεινϋμενοι ςε απκεσή έκσαςη και 

βάθορ", με σην πποϊπϋθεςη βεβαίψρ ϋσι δεν παποτςιάζοτν ένσονη αποςάθπψςη: 

  οι μαπγαωκοί αςβεςσϋλιθοι σοτ Νεογενοόρ (Mk-Plk)  

 οι ανθπακικοί ςφημασιςμοί σηρ Κποκαλοπαγοόρ ςειπάρ (Mbr) 

 οι ανθπακικοί ςφημασιςμοί σηρ ενϋσησαρ Σπίποληρ (Ktr)  

 οι γεψλογικοί ςφημασιςμοί Υτλλισύν - Φαλαζισύν (Ph),  

 οι ανθπακικοί ςφημασιςμοί σηρ ενϋσησαρ Σπτπαλίοτ (Trip)  

 ο μεσαυλόςφηρ σηρ ενϋσησαρ Πλακψδύν Αςβεςσολίθψν (fPk) 

 οι ανθπακικοί ςφημασιςμοί σηρ ενϋσησαρ  Πλακψδύν Αςβεςσολίθψν (Pk)  

σην κασηγοπία Β,  ψρ "εδάυη ποτ απϋ μηφανική άποχη μποποόν να εξομοιψθοόν με κοκκύδη 

και ψρ ςσπύςειρ κοκκύδοτρ τλικοό μέςηρ πτκνϋσησαρ πάφοτρ μεγαλόσεποτ σψν 5m": 

 οι πλειοςσοκαινικοί ςφημασιςμοί μαπγύν, χαμμισομαπγύν κλπ (Pt),  

 οι νεογενείρ-πλειοκαινικοί ςφημασιςμοί μαπγύν, χαμμισομαπγύν (Plm),  

 οι χαμμισομαπγαωκοί & κποκαλολαστποπαγείρ ςφημασιςμοί (Ms), καθύρ και  

σα λαστποκποκαλοπαγή σοτ Μειοκαίνοτ (Me),   

σην κασηγοπία Γ, ψρ "εδάυη με ςσπύςειρ κοκκύδοτρ τλικοό μικπήρ ςφεσικά πτκνϋσησαρ πάφοτρ 

μεγαλόσεποτ σψν 5m", ϋποτ για κάθε θεμελίψςη κσιπίοτ ςσην κασηγοπία ατσή, ςόμυψνα με σον 

ΕΑΚ, απαισείσαι γεψσεφνική μελέση: 

 μεγάλο μέπορ σψν αλλοτβίψν (al) 

 η επτθπογή  (Tr) 

 σα διλλοόβια (dl) 

σην κασηγοπία Φ, σα ςσείπα ςσιρ πεπιοφέρ σψν λασομείψν, ϋποτ για κάθε θεμελίψςη κσιπίοτ 

ςσην κασηγοπία ατσή, απαισείσαι ειδική γεψσεφνική μελέση. 

Δπηζεκαίλεηαη δε, φηη: 

 το χάρτθ ςειςμικισ επικινδυνότθτασ του ιςχφοντα Ελλθνικοφ Αντιςειςμικοφ Κανονιςμοφ - ΕΑΚ (ΦΕΚ Βϋ. 

1154/12-8-2003), όπωσ προαναφζρκθκε, ο νομόσ Χανίων κατατάχκθκε ςτθν κατθγορία ΙΙ με τιμι μζγιςτθσ 

εδαφικισ επιτάχυνςθσ 0.24g. 

 Οι τιμζσ τθσ μζγιςτθσ εδαφικισ επιτάχυνςθσ ςτον ιςχφοντα ΕΑΚ, κεωροφνται ωσ μζςεσ τιμζσ εκάςτθσ ηϊνθσ 

του χάρτθ ςειςμικισ επικινδυνότθτασ τθσ Ελλάδασ που τον ςυνοδεφει. 

 φμφωνα με τα ακριβζςτερα δεδομζνα τθσ "Νεοτεκτονικισ - ειςμοτεκτονικισ Ζρευνασ - Μελζτθσ τθσ 

ευρφτερθσ περιοχισ βόρειου τμιματοσ νομοφ Χανίων, ΑΠΘ" (Μουντράκθσ, Κίλιασ, Παυλάκθ, Παπαηάχοσ, 

Παπαϊωάννου κ.ά. 2004), όπου ζγινε ποςοτικι εκτίμθςθ τθσ ςειςμικισ επικινδυνότθτασ με βάςθ το 

ςειςμοτεκτονικό πλαίςιο τθσ περιοχισ και τα ενεργά ριγματα τθσ εγγφσ ευρφτερθσ αυτισ, προζκυψε ότι:  

 

 

 

 

 

 

 

"Νεοτεκτονικι - ειςμοτεκτονικι Ζρευνα - Μελζτθ τθσ ευρφτερθσ περιοχισ βόρειου τμιματοσ νομοφ 
Χανίων", ΑΠΘ,  Μουντράκθσ Δ., Κίλιασ Α., Παυλάκθ Αικ., Παπαηάχοσ Κ., Παπαϊωάννου Χ. κ.ά  2004.  

Οι  τιμζσ τθσ μζγιςτθσ οριηόντιασ εδαφικισ επιτάχυνςθσ  
για τισ επί μζρουσ περιοχζσ Διμου Χανίων και για μζςθ περίοδο επανάλθψθσ 476 χρόνια είναι: 

 για τθ περιοχι τθσ Δ.Ε. Χανίων,  296 cm/sec2,  ιτοι 0,30 g 

 για τθ περιοχι τθσ Δ.Ε. Βενιηζλου,  326 cm/sec2,  ιτοι 0,33 g 

 για τθ περιοχι τθσ Δ.Ε. οφδασ,  317cm/sec2,  ιτοι 0,32 g 

 για τθ περιοχι τθσ Δ.Ε. Θερίςου,  336 cm/sec2,  ιτοι 0,34 g 

οι οποίεσ και προτείνεται να  εφαρμοςκοφν. 
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Α. 5.2.  ΕΚΔΗΛΨΗ ΚΤΜΑΣΨΝ ΒΑΡΤΣΗΣΑ - TSUNAMI.  ΙΣΟΡΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ 

Δπηζεκαίλεηαη φηη, ε επξχηεξε πεξηνρή ηεο Κξήηεο ζηελ νπνία βξίζθεηαη θαη ε πεξηνρή 

κειέηεο, παξνπζηάδεη έλα ζεκαληηθφ ηζηνξηθφ ηζρπξψλ θπζηθψλ θαηλνκέλσλ πνπ ζπλδένληαη 

κε ζαιάζζηα θχκαηα "tsunami", ηα νπνία πξνθιήζεθαλ ηφζν απφ ζεηζκηθή δξάζε, φζν θαη 

απφ ηελ εθαηζηεηαθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ εθαηζηείνπ ηεο αληνξίλεο θαη ηα νπνία 

πεξηγξάθνληαη ζηε ζπλέρεηα. 

ΕΚΔΗΛΨΗ TSUNAMI ΑΠΟ ΕΙΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 

χκθσλα κε ηελ αμηνιφγεζε ησλ ππαξρφλησλ επηζηεκνληθψλ θαη ηζηνξηθψλ δεδνκέλσλ, ζηελ 

επξχηεξε πεξηνρή κειέηεο θαη εηδηθφηεξα  ηεο Κξήηεο, θαηαγξάθνληαη  πνιιά γεγνλφηα ζρεηηθά 

κε ηελ εθδήισζε tsunami ζπλδεφκελα κε ζεηζκηθή δξαζηεξηφηεηα, ηα νπνία έπιεμαλ ηελ 

πεξηνρή θαη ηα νπνία παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα Π.5.1. Όπσο δε ήδε πξναλαθέξζεθε, ν 

ζεκαληηθφηεξνο απφ φινπο ηνπο ζεηζκνχο, κε ηηο κεγαιχηεξεο βιάβεο, είλαη ν επηθαλεηαθφο 

ςειςμϋρ σοτ 365 μ.Φ., ν νπνίνο θαηαγξάθεηαη ζε πιήζνο ηζηνξηθψλ δεδνκέλσλ θαη απνηειεί 

ην κεγαιχηεξν γλσζηφ ζεηζκφ ηεο Μεζνγείνπ. Σν κέγεζφο ηνπ ππνινγίδεηαη ζε Μ 8.3  θαη ην 

επίθεληξφ ηνπ πξνζδηνξίδεηαη ζην ζαιάζζην ρψξν ΝΓ ηνπ λνκνχ Υαλίσλ (Papazachos 1996, 

Παπαδάρνο Β. & Παπαδάρνπ Καη.  2003), ε θαη΄ άιινπο λνηηφηεξα (Γξάθνο & ηείξνο 2001).   

Ο ζεηζκφο πξνθάιεζε ζαιάζζην θχκα (tsunami) θαη ζεκαληηθέο βιάβεο ζε φιε ηελ Αλαηνιηθή 

Μεζφγεην, ελψ θαηά νξηζκέλνπο επηζηήκνλεο ζπλνδεχηεθε απφ ηελ έληνλε αλχςσζε ησλ 

αθηψλ δπηηθήο Κξήηεο. Απφ ην ζεηζκφ πεξηζζφηεξεο απφ 100 πφιεηο ηεο Κξήηεο 

θαηαζηξάθεθαλ θαη ηα ζχκαηα ήηαλ αλππνιφγηζηα.   

εκαληηθή πεγή αλαθνξάο γηα ηα καθξνζεηζκηθά απνηειέζκαηα ηνπ ζεηζκνχ, απνηειεί ην 

βηβιίν Παπαδάρνπ Β. & Παπαδάρνπ Καη. (2003), απφ ην νπνίν αληιήζεθαλ νη πιεξνθνξίεο: 

"Ο Αμμιανϋρ Μαπκελλίνορ γπάυει ϋσι η σπομεπή κασαςσπουή ξέςπαςε ξαυνικά ς’ ολϋκληπο σον 

(σϋσε γνψςσϋ) κϋςμο παπϋμοια σηρ οποίαρ δε βπίςκει κανείρ ποτθενά, οόσε ςσοτρ θπόλοτρ οόσε 

ςσα αληθινά ιςσοπικά γεγονϋσα. Λίγο μεσά σο ππύσο υψρ σηρ ατγήρ, αυοό πποηγήθηκαν 

βπονσέρ και αςσπαπέρ, ολϋκληπη η Γη ςτνσαπάφθηκε. Η θάλαςςα αποςόπθηκε και σα νεπά σηρ 

σπαβήφσηκαν ςε σέσοια έκσαςη ύςσε ο βτθϋρ σηρ αποκαλόυθηκε. Μποποόςε, έσςι, κανείρ να δει 

φψμένα βαθιά ςση λάςπη πολλά θαλάςςια ϋνσα και πολλέρ οποςειπέρ και κοιλάδερ ποτ, ενύ 

ήσαν πάνσοσε ςκεπαςμένερ με νεπϋ, έγιναν οπασέρ καθύρ έπευσαν πάνψ σοτρ για ππύση υοπά 

οι ακσίνερ σοτ ηλίοτ. Πολλά πλοία εξϋκειλαν και πολλοί άνθπψποι πεπιπλανιϋνσαν ςσα λίγα 

νεπά ποτ έμειναν μαζεόονσαρ χάπια και άλλα θαλάςςια ϋνσα, αλλά σα θαλάςςια κόμασα 

επανήλθαν τπεπτχψμένα και ϋπμηςαν πάνψ ςσα αβαθή νεπά, ςσα νηςιά και ςε εκσεσαμένερ 

ςσεπιέρ ιςοπεδύνονσαρ κσίπια ή οσιδήποσε ςτνανσοόςαν ςσο δπϋμο σοτρ. Σεπάςσιερ ποςϋσησερ 

νεποό υϋνετςαν, κασά σην επιςσπουή σοτρ πολλέρ φιλιάδερ ανθπύπψν. Όσαν η μανία σψν 

νεπύν κϋπαςε, υάνηκαν μεπικά κασεςσπαμμένα πλοία και πσύμασα ναταγύν.  



 

  

ΜΙΦΑΛΗ ΛΙΟΝΗ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ ΠΑΤΛΑΚΗ ελ. 108 

 

  ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΚΡΗΣΗ       "ΑΝΑΘΕΩΡΘΘ & ΕΠΕΚΣΑΘ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΤ ΧΕΔΙΑΜΟΤ (ΓΠ)          ΔΗΜΟ ΦΑΝΙΨΝ 

      ΔΘΜΟΤ ΧΑΝΙΩΝ & ΣΩΝ ΠΕΡΙΑΣΙΚΩΝ ΔΘΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΗΕΛΟΤ, ΘΕΡΙΟΤ & ΟΤΔΑ" 

Α Ν Α Δ Ο Χ Θ   Τ Μ Π Ρ Α Ξ Θ :  
   ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΟΞΙΑΔΘ, ΡΟΙΚΟ .Μ.Α.Ε., ΛΙΟΝΘ ΜΙΧΑΛΘ &  ΠΑΤΛΑΚΘ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΘ 

 
 
 
 
 
 

ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΟΣΗΣΑ 
ΤΝΣΑΞΑΝΣΕ:  Δρ  ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ  ΠΑΤΛΑΚΗ  & ΜΙΦΑΛΗ ΛΙΟΝΗ 

 

Μεπικά μεγάλα πλοία είφαν εκςυενδονιςσεί απϋ σο κόμα ςσιρ ςσέγερ ςπισιύν, ϋπψρ ςτνέβη 

ςσην Αλεξάνδπεια και άλλα ςε απϋςσαςη μέφπι δόο μίλια μέςα ςσην ξηπά. Ο Μαπκελλίνορ 

πποςθέσει ϋσι είδε ο ίδιορ κονσά ςση Μεθύνη ένα πλοίο σψν παπσιασύν, σο οποίο παπέμεινε 

και διαλόθηκε εκεί ποτ σο άυηςαν σα κόμασα.   

Ο Ιεπύντμορ γπάυει (ςσο Φπονικϋ), ϋσι έγινε έναρ παγκϋςμιορ ςειςμϋρ και η θάλαςςα ξεφόθηκε 

πάνψ ςση ςσεπιά πποκαλύνσαρ ζημιέρ ςε αμέσπησοτρ ανθπύποτρ ςση ικελία και ςε πολλά 

νηςιά. Ο ίδιορ ςτγγπαυέαρ (ςσοτρ Βίοτρ σοτ Αγ. Ιλαπίψνα), αναυέπει ϋσι ςσην πεπιοφή σηρ 

Επιδαόποτ (ςημεπινή πϋλη Cavtat ςσιρ ακσέρ σηρ Δαλμασίαρ ςσην Αδπιασική), οι κάσοικοι είδαν 

σο σεπάςσιο θαλάςςιο κόμα σο οποίο εκςυενδϋνιςε πλοία ςσα βοτνά και επειδή υοβήθηκαν ϋσι 

η πϋλη σοτρ θα κασαςσπευϋσαν ζήσηςαν ση βοήθεια σοτ Αγ. Ιλαπίψνα και ϋπψρ λέγεσαι, ατσϋρ 

ςσάθηκε ϋπθιορ ςσην παπαλία και εμπϋδιςε σο κόμα να κασακλόςει σην πϋλη.  

Ο Αθανάςιορ γπάυει ϋσι ϋσαν έγινε ο ςειςμϋρ ςσιρ 21 Ιοτλίοτ (365μ.Φ.), η θάλαςςα αποςόπθηκε 

απϋ σα ανασολικά. Πολλοί άνθπψποι ςκοσύθηκαν και φάθηκαν πολλέρ πεπιοτςίερ. Όπψρ 

πποκόπσει απϋ μια επιςσολή σοτ, η οποία δημοςιεόθηκε απγϋσεπα ςε ανύντμο κείμενο με σίσλο 

η «Ζψή σοτ Αθαναςίοτ», απϋ σο ςειςμϋ σοτ 365 κασαςσπάυηκαν ςσην Κπήση πεπιςςϋσεπερ απϋ 

100 πϋλειρ. Αναυέπει επίςηρ ϋσι σο θαλάςςιο κόμα ποτ ακολοόθηςε σο ςειςμϋ πλημμόπιςε σην 

ξηπά ςε οπιςμένα μέπη και ςε άλλα αποςόπθηκε... 

Ο Κεδπηνϋρ αναυέπει ϋσι φάθηκαν πολλά μέπη σηρ Κπήσηρ, Αφαΐαρ, Βοιψσίαρ, Ηπείποτ και σηρ 

τπϋλοιπηρ Ελλάδαρ και ϋσι ςσην Αλεξάνδπεια πνίγηκαν 50.000 άνθπψποι......". 

ήκεξα, νδεχνληαο απφ ηηο πνιχηηκεο ηζηνξηθέο θαηαγξαθέο ζηε ζχγρξνλε ηερλνινγία, 

παξαπέκπνπκε ζηελ ελδηαθέξνπζα εξγαζία ηνπ Μαξκάλε Γ., Πνιπηερλείνπ Κξήηεο, 2010: 

"3D Οπηηθνπνίεζε ηνπ ηζνπλάκη 365κ.Υ. ζην Παιηφ ιηκάλη Υαλίσλ κε ρξήζε ηνπ ArcGis".  

Καηά ηελ πξφζθαηε πεξίνδν, ην ζεκαληηθφηεξν γεγνλφο ζαιάζζηνπ θχκαηνο βαξχηεηαο ηνπ 

20
νπ

 αηψλα ζηελ Διιάδα, ζπλδέεηαη κε ην ζεηζκφ ηεο Ακνξγνχ ηνπ Ηνπιίνπ ηνπ 1956, κεγέζνπο 

Μ 7.5. Ο ζεηζκφο πξνθάιεζε κεγάιεο βιάβεο θαη ζχκαηα, ζπλνδεχηεθε δε απφ κεγάιν 

ζαιάζζην θχκα βαξχηεηαο, αξρηθνχ χςνπο 25κ ζηελ ΝΑ Ακνξγφ θαη εμειηθηηθά αζζελέζηεξνπ 

ζηα γεηηνληθά λεζηά θαη ηηο αθηέο ηνπ λνηίνπ Αηγαίνπ θαη ηεο κχξλεο. 

ε απηφ ην ζεκείν, θαηαζέηνπκε κία ζεκαληηθή πιεξνθνξία ζρεηηθή κε ην κεγάιν απηφ 

ηζνπλάκη, ε νπνία αθνξά ηελ επέιαζε ησλ ζαιάζζησλ θπκάησλ έσο θαη ηα βφξεηα παξάιηα 

Υαλίσλ - νχδαο. χκθσλα κε ηε καξηπξία ηνπ κ. Π. Πατλάκη, Δπ. Πολ. Μηφ/κοό, ε νπνία 

απνηειεί ηε κνλαδηθή θαηαγεγξακκέλε πιεξνθνξία ηεο πεξηνρήο Υαλίσλ, αιιεπάιιεια 

ζαιάζζηα θχκαηα θαηέθιπζαλ ην δπηηθφ ηκήκα ηνπ θφιπνπ νχδαο λνκνχ Υαλίσλ, φπνπ 

επξίζθεην ν ίδηνο, ζε απφζηαζε πεξίπνπ ≥100m απφ ηε δπηηθή αθηνγξακκή ηνπ θφιπνπ θαη  

κέρξη κέγηζηνπ πςνκέηξνπ εδάθνπο ≥ +1,5m.  Σα ζαιάζζηα θχκαηα, ραξαθηεξίδνληαλ απφ 

ζηαδηαθή κείσζε ηνπ χςνπο ηνπο κέρξη πιήξνπο απφζβεζεο.  

 



 

  

ΜΙΦΑΛΗ ΛΙΟΝΗ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ ΠΑΤΛΑΚΗ ελ. 109 

 

  ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΚΡΗΣΗ       "ΑΝΑΘΕΩΡΘΘ & ΕΠΕΚΣΑΘ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΤ ΧΕΔΙΑΜΟΤ (ΓΠ)          ΔΗΜΟ ΦΑΝΙΨΝ 

      ΔΘΜΟΤ ΧΑΝΙΩΝ & ΣΩΝ ΠΕΡΙΑΣΙΚΩΝ ΔΘΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΗΕΛΟΤ, ΘΕΡΙΟΤ & ΟΤΔΑ" 

Α Ν Α Δ Ο Χ Θ   Τ Μ Π Ρ Α Ξ Θ :  
   ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΟΞΙΑΔΘ, ΡΟΙΚΟ .Μ.Α.Ε., ΛΙΟΝΘ ΜΙΧΑΛΘ &  ΠΑΤΛΑΚΘ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΘ 

 
 
 
 
 
 

ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΟΣΗΣΑ 
ΤΝΣΑΞΑΝΣΕ:  Δρ  ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ  ΠΑΤΛΑΚΗ  & ΜΙΦΑΛΗ ΛΙΟΝΗ 

 

ΕΚΔΗΛΨΗ TSUNAMI ΑΠΟ ΗΥΑΙΣΕΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 

Ζ επξχηεξε πεξηνρή κειέηεο παξνπζηάδεη έλα ζεκαληηθφ ηζηνξηθφ εθδήισζεο tsunamis 

ζπλδεφκελα κε εθαηζηεηαθή δξαζηεξηφηεηα θαη εηδηθφηεξα κε ηελ ηεξάζηηα έθξεμε ηνπ 

εθαηζηείνπ ηεο αληνξίλεο. ηελ απνθαινχκελε Μηλσηθή, πεξί ην 1.600 – 1614 π.Υ., απφ ηελ 

νπνία δεκηνπξγήζεθε ην γλσζηφ ζήκεξα σο «Tsunami ηεο αληνξίλεο»,  ην νπνίν έπιεμε ηα 

βφξεηα παξάιηα ηεο Κξήηεο, ε πνιιέο επηζηεκνληθέο αλαθνξέο ε έθξεμε απηή ηεο 

αληνξίλεο, θαηαγξάθεηαη σο ην κεγαιχηεξν εθαηζηεηαθφ γεγνλφο ζηελ πεξηνρή ηεο Αλαη. 

Μεζνγείνπ γηα φιε ηε ρξνληθή πεξίνδν ηνπ Οινθαίλνπ, ελψ επίζεο ζεσξήζεθε φηη επέδξαζε 

ζηελ θαηαζηξνθή ηνπ κηλσηθνχ πνιηηηζκνχ. Σα αιιεπάιιεια ζαιάζζηα θχκαηα πνπ 

πξνθάιεζε ε έθξεμε ζάξσζαλ ηηο αθηέο ησλ θνληηλψλ λεζηψλ θαη ηεο βφξεηαο Κξήηεο.       

 ηα πιαίζηα ηεο πξφζθαηεο ζρεηηθά δεκνζηεπκέλεο εξγαζίαο ησλ Bruins, MacGillivray, 

Synolakis et al, 2008 : «Geoarchaeological tsunami deposits at Palaikastro (Crete) and the 

Late Minoan IA eruption of Santorini», πξνέθπςε κία ζεκαληηθή αλαθάιπςε εθηεηακέλσλ 

γεσαξραηνινγηθψλ απνζέζεσλ ηζνπλάκη ζηα βφξεηα παξάιηα Κξήηεο - ζέζε Παιαηφθαζηξν,  νη 

νπνίεο απνηεινχληαη απφ κίγκα πνηθίισλ γεσπιηθψλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ εθαηζηεηαθήο 

ηέθξαο θαη αξραηννηθηζηηθψλ ππνιεηκκάησλ. Ζ κειέηε ηνπο ππνδειψλεη φηη ζπλδένληαη κε ηελ 

βηβιηθή θαηαζηξνθή ηεο εθαηζηεηαθήο έθξεμεο ηεο αληνξίλεο, απφ ηελ νπνία πξνθιήζεθαλ  

κεγάια ζαιάζζηα θχκαηα ηα νπνία επέιαζαλ ζηηο αθηέο ηεο Κξήηεο κε χςνο > 20 κέηξσλ, 

πεξί ην 1614 π.Υ.  Μία ελδηαθέξνπζα αθήγεζε κε βάζε ηελ πξναλαθεξφκελε εξγαζία θαη ηελ 

αλαπαξάζηαζε ηνπ θαηαζηξνθηθνχ ζπκβάληνο, παξέρεηαη ζην video ηνπ A tv, βαζηζκέλν ζε 

ληνθηκαληέξ ηνπ National Geographic, ην νπνίν  θηινμελείηαη ζηελ ηζηνζειίδα:  

https://www.youtube.com/watch?v=HHu4X0X9KQA 

ήμεπα, σο τποθαλάςςιο ηυαίςσειο σηρ ανσοπίνηρ παπαμένει ενεπγϋ και στγφάνει 

επιςσημονικήρ παπακολοόθηςηρ (ππος. επικοινψνία, τνολάκηρ – ΕΛΚΕΘΕ,  2012). 

εκεηψλεηαη δε φηη, γηα ηελ επξχηεξε πεξηνρή κειέηεο, έρεη αλαπηπρζεί ζρέδην πξνζηαζίαο θαη 

εθθέλσζεο ηνπ πιεζπζκνχ έπεηηα απφ ηζνπλάκη. Σν ζρέδην απηφ εθαξκφζζεθε θαηά ηε 

δηάξθεηα επηρεηξεζηαθήο άζθεζεο ζην πιαίζην ηνπ Δπξσπατθνχ πξνγξάκκαηνο EU 

POSΔIDON, ην νπνίν ζπγρξεκαηνδνηεί ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή κέζσ ηνπ Δπξσπατθνχ 

Μεραληζκνχ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο. Ζ άζθεζε δηεμήρζε ππφ ηελ επνπηεία ηεο Πεξηθεξεηαθήο 

Δλφηεηαο Υαληψλ, ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2011 ζηα Υαληά, κε εμνκνίσζε ηνπ θαηαζηξνθηθνχ 

ζεηζκνχ ηνπ 365 κ.Υ. θαη κε ζπκκεηνρή εζληθψλ θαη επξσπατθψλ δπλάκεσλ θαη ηνπ θαζεγεηή 

ηνπ Πνιπηερλείνπ Κξήηεο Κψζηα πλνιάθε.  

https://www.youtube.com/watch?v=HHu4X0X9KQA
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Α.6 ΣΔΥΝΗΚΟΓΔΧΛΟΓΗΚΖ ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ ΣΧΝ ΓΔΧΛΟΓΗΚΧΝ ΥΖΜΑΣΗΜΧΝ 

Ζ ηερληθνγεσινγηθή ζπκπεξηθνξά ησλ γεσινγηθψλ ζρεκαηηζκψλ θαζνξίδεηαη απφ ηελ 

αιιεινεπίδξαζε επί κέξνπο γεσπαξαγφλησλ νη νπνίνη αθνξνχλ ηε γεσινγηθή - ιηζνινγηθή 

ηνπο ζχζηαζε, ηελ ηεθηνληθή θαηαπφλεζε ηελ νπνία έρνπλ ππνζηεί, ηελ επηδεθηηθφηεηά ηνπο 

ζηηο δηεξγαζίεο ηεο απνζάζξσζεο θαη δηάβξσζεο, ηε δξάζε ηνπ επηθαλεηαθνχ θαη ππφγεηνπ 

λεξνχ, ηηο γεσκνξθνινγηθέο ζπλζήθεο θαη εηδηθά ηηο ζρεηηθέο κε ηηο θιίζεηο ηνπ εδάθνπο θ.α. 

ηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο κειέηεο, έγηλε νκαδνπνίεζε ησλ γεσινγηθψλ ζρεκαηηζκψλ νη 

νπνίνη δνκνχλ ηελ πεξηνρή κειέηεο Γήκνπ Υαλίσλ, κε βάζε ηα θπζηθά θαη κεραληθά ηνπο 

ραξαθηεξηζηηθά θαη δηάθξηζε ησλ ηερληθνγεσινγηθψλ ηεο ελνηήησλ κε βάζε ηελ 

ηερληθνγεσινγηθή ζπκπεξηθνξά ησλ γεσζρεκαηηζκψλ, φπσο παξνπζηάδεηαη ζηε ζπλέρεηα: 

 

ΣΔΣΑΡΣΟΓΔΝΔΗ  ΥΖΜΑΣΗΜΟΗ 

Σν ζχλνιν ησλ ηεηαξηνγελψλ ζρεκαηηζκψλ, ραξαθηεξίδνληαη απφ ρακειή γεληθά γεσκεραληθή 

ζπκπεξηθνξά, ε νπνία κεηαβάιιεηαη αλάινγα κε ηελ θνθθνκεηξία ηνπο, ην βαζκφ δηαγέλεζεο, 

ην πάρνο ηνπο θαη ηε παξνπζία - ζηάζκε ηνπ ππφγεηνπ πδξνθφξνπ νξίδνληα. Λφγσ ηεο 

αλνκνηνκνξθίαο ηνπ πιηθνχ, είλαη δπλαηφλ λα παξνπζηαζηνχλ ηνπηθά θαηλφκελα δηαθνξηθψλ 

θαζηδήζεσλ θαη δηνγθψζεσλ πιηθνχ κηθξήο θιίκαθαο.  

Γηα ηελ ζεκειίσζε θηηξίσλ, ιφγσ ηεο θαηάηαμήο ηνπο ζηελ θαηεγνξία  Γ ηνπ ΔΑΚ (§ Α.5.1), είλαη  

ππνρξεσηηθή  ε εθπφλεζε γεσηερληθήο έξεπλαο θαη κειέηεο.  

Οη ηεηαξηνγελείο ζρεκαηηζκνί, ζε δψλεο απμεκέλσλ εδαθηθψλ θιίζεσλ, παξνπζηάδνπλ γεληθά 

θηλεηηθά πξνβιήκαηα κε ηελ κνξθή θπξίσο εξππζκψλ. ηελ πεξίπησζε πνπ νη ζρεκαηηζκνί 

απηνί βξίζθνληαη ζε θαηάζηαζε θνξεζκνχ ιφγσ ηεο ππφγεηαο πδξνθνξίαο, νη θίλδπλνη γηα ηελ 

εκθάληζε θηλεηηθψλ θαηλνκέλσλ είλαη απμεκέλνη.  

Δηδηθφηεξα επηζεκαίλεηαη φηη: 

 ε πεξηπηψζεηο δηακφξθσζεο θιίζεσλ κεγαιχηεξσλ απφ 25%, νη νπνίεο δεκηνπξγνχληαη  ζε 

πεξηπηψζεηο παξεκβάζεσλ δηακφξθσζεο πξαλψλ θαη εθζθαθψλ, ππάξρεη γεληθά 

απμεκέλνο θίλδπλνο εθδήισζεο θηλεηηθψλ θαηλνκέλσλ. ε πεξίπησζε δε απμεκέλνπ 

βαζκνχ θνξεζκνχ, ε εθδήισζε ησλ θηλεηηθψλ θαηλνκέλσλ είλαη βέβαηε, αθφκα θαη ζηελ 

θπζηθή θαηάζηαζε ησλ ζρεκαηηζκψλ ρσξίο παξεκβάζεηο.  

ηε θάζε δηακνξθψζεσλ θαη ζεκειηψζεσλ, κε βάζε ηηο παξαπάλσ ζπλζήθεο, ρξεηάδεηαη ε 

εθπφλεζε γεσηερληθήο κειέηεο, γηα ηελ πξνζσξηλή ή θαη κφληκε αληηζηήξημε ηερληθψλ 

πξαλψλ, ιακβάλνληαο ππφςε ηδηαίηεξα ηε ζηάζκε ηεο ππφγεηαο πδξνθνξίαο.  
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 ε πεξίπησζε δηακφξθσζεο εδαθηθψλ θιίζεσλ ζε ηεηαξηνγελείο ζρεκαηηζκνχο > 35%, 

αλαπηχζζνληαη πνιχ απμεκέλνη θίλδπλνη εθδήισζεο θηλεηηθψλ θαηλνκέλσλ. Οη θιίζεηο 

απηέο ιφγσ ηεο θιίκαθαο ηνπ ράξηε δελ κπνξνχλ λα δηαρσξηζηνχλ θαη δελ θαηαγξάθνληαη.  

 Οη ραξαθηεξηζηηθνί  ραιαξνί εξπζξσπνί ζρεκαηηζκνί, ηεο Δξπζξνγήο (Tr), ησλ αξγηιηθψλ 

απνζέζεσλ ησλ αιινπβίσλ (al) θαη ησλ δηιινπβίσλ (dl), είλαη επηδεθηηθφηεξνη ζε αζηνρίεο,  νη 

νπνίεο παξαηεξνχληαη εκθαλψο θαηά κήθνο ηνπ BOAK θαη ηνπ ππφινηπνπ νδηθνχ δηθηχνπ 

ζε πξαλή ζηα νπνία έρνπλ δηακνξθσζεί εδαθηθέο θιίζεηο πνιχ κεγαιχηεξεο απφ 35%, 

θαζψο θαη ζε νξηζκέλεο άιιεο ζέζεηο ζηηο νπνίεο νη αλζξσπνγελείο παξεκβάζεηο έρνπλ 

επηδξάζεη ζηε δηακφξθσζε θιίζεσλ επίζεο κεγαιχηεξσλ απφ 35%. Οη θιίζεηο απηέο ιφγσ 

ηεο θιίκαθαο ηνπ ράξηε δελ κπνξνχλ λα δηαρσξηζηνχλ θαη δελ θαηαγξάθνληαη.  Οη αζηνρίεο 

απηέο ζρεηίδνληαη κε ηελ ηερληθνγεσινγηθή ζπκπεξηθνξά ησλ ζρεκαηηζκψλ απηψλ νη νπνίνη 

παξνπζηάδνπλ ππνβαζκηζκέλα γεσκεραληθά ραξαθηεξηζηηθά.  

 Καηά ζέζεηο ζηελ παξάθηηα δψλε, ζε ζρεκαηηζκνχο ηνπ ηεηαξηνγελνχο, παξαηεξνχληαη 

θαηλφκελα δηάβξσζεο φπσο έρεη ήδε πεξηγξαθεί ζε πξνεγνχκελε παξάγξαθν (§ Α.1.4).  

Δηδηθφηεξα, ζε πξαλή απμεκέλσλ θιίζεσλ, φπσο ηεο πεξηνρήο Υνλνινπινχ – Υαιέπα 

δηακνξθψλνληαη θαηαζηάζεηο αζηάζεηαο θαη εθδήισζε θηλεηηθψλ δηεξγαζηψλ, θαζηδήζεηο, 

απνθνιιήζεηο θιπ, πνπ ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηνπο επηζθέπηεο θαη ελδερφκελα πθηζηάκελα 

νηθήκαηα.  

Ζ αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ πξνυπνζέηεη ηελ εθπφλεζε εηδηθήο έξεπλαο - κειέηεο, ε 

νπνία έπεηηα απφ αλάιπζε ηνπ θαηλνκέλνπ, ζα πξνζδηνξίδεη ηα ελδεδεηγκέλα κέηξα θαη ηηο 

παξεκβάζεηο απνθαηάζηαζεο..   

Δπηπξφζζεηα, πξνηείλεηαη, ζηηο πεξηπηψζεηο ζεκειηψζεσλ ζε κηθξνχ πάρνπο ηεηαξηνγελείο 

ζρεκαηηζκνχο, ε ζεκειίσζε λα πξαγκαηνπνηείηαη ζηνλ ππνθείκελν ζρεκαηηζκφ, πξνθεηκέλνπ 

λα απνθεχγνληαη δηαθνξηθέο θαζηδήζεηο.   

ε φηη αθνξά ηελ εθζθαςηκφηεηα ησλ ηεηαξηνγελψλ ζρεκαηηζκψλ ηεο ππφ κειέηε πεξηνρήο, 

εθηηκάηαη σο θαιή θαη πξαγκαηνπνηείηαη εχθνια κε ρξήζε ζπλήζσλ κεραληθψλ κέζσλ. 
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ΝΔΟΓΔΝΔΗ  ΥΖΜΑΣΗΜΟΗ 

Σν ζχλνιν ησλ λενγελψλ ζρεκαηηζκψλ, ραξαθηεξίδνληαη απφ κέηξηα κέρξη θαιή  γεσκεραληθή 

ζπκπεξηθνξά. Λφγσ ηεο ζρεηηθά αλνκνηφκνξθεο δνκήο ηνπο, είλαη δπλαηφλ λα παξνπζηαζηνχλ 

ηνπηθά θαηλφκελα δηαθνξηθψλ θαζηδήζεσλ θαη δηνγθψζεσλ πιηθνχ κηθξήο θιίκαθαο.  

Δηδηθφηεξα, επηζεκαίλεηαη φηη:.  

 Οη καξγατθνί αζβεζηφιηζνη ηνπ Νενγελνχο (Mk-Plk) θαη νη ζπλεθηηθνί θξνθαινιαηππνπαγείο 

(Mbr), θαηαηάζζνληαη απφ ηελ άπνςε ηεο ζεηζκηθήο επηθηλδπλφηεηαο, ζχκθσλα κε ηνλ 

ηζρχνληα ΔΑΚ, ζηελ θαηεγνξία Α, σο  βξαρψδεηο - εκηβξαρψδεηο ζρεκαηηζκνί. 

Ηδηαίηεξε πξνζνρή ρξεηάδεηαη ζηελ πεξίπησζε ζεκειίσζεο ζε καξγατθνχο αζβεζηφιηζνπο,   

νη νπνίνη παξνπζηάδνπλ ιφγσ θαηλνκέλσλ θαξζηηθήο δηάβξσζεο έγθνηια θαη πιήξσζε  κε 

αξγηιηθφ πιηθφ. Οη γεσδνκέο απηέο εγθπκνλνχλ θηλδχλνπο αλνκνηφκνξθσλ θαζηδήζεσλ θαη 

σο εθ ηνχηνπ απαηηείηαη ε εμπγίαλζή ηνπο γηα ηελ αζθαιή ζεκειίσζε ησλ θαηαζθεπψλ. 

 Οη ππφινηπνη ζρεκαηηζκνί ηνπ Νενγελνχο – καξγατθνί (Plm), κε ζπλεθηηθνί αξγηινκαξγατθνί 

- θξνθαινιαηππνπαγείο (Me, Ms), θαηαηάζζνληαη ζχκθσλα κε ηνλ ηζρχνληα ΔΑΚ, απφ ηελ 

άπνςε ηεο ζεηζκηθήο επηθηλδπλφηεηαο, ζηελ θαηεγνξία Β.  

Οη ζρεκαηηζκνί απηνί, Plm, Me θαη Ms (ράξηεο ΓΠ1), ζε δψλεο απμεκέλσλ εδαθηθψλ 

θιίζεσλ >25%, κπνξεί λα παξνπζηάδνπλ ζεκεηαθά θηλεηηθά πξνβιήκαηα. ηελ πεξίπησζε 

φπνπ νη ζρεκαηηζκνί απηνί βξίζθνληαη ζε θαηάζηαζε θνξεζκνχ ιφγσ ηεο ππφγεηαο 

πδξνθνξίαο, νη θίλδπλνη γηα ηελ εκθάληζε θηλεηηθψλ θαηλνκέλσλ είλαη απμεκέλνη.  

ε πεξηπηψζεηο παξεκβάζεσλ δηακφξθσζεο πξαλψλ θαη εθζθαθψλ κε θιίζεηο κεγαιχηεξεο 

απφ 35% θαη κε βάζε ηα γεσκεραληθά ραξαθηεξηζηηθά αληίζηνηρσλ ζρεκαηηζκψλ, εθηηκάηαη 

φηη  γεληθά ππάξρεη απμεκέλνο θίλδπλνο εθδήισζεο θηλεηηθψλ θαηλνκέλσλ. ε πεξίπησζε 

δε απμεκέλνπ βαζκνχ θνξεζκνχ ζηνπο καξγατθνχο ζρεκαηηζκνχο Plm θαη Ms, ε εθδήισζε 

ησλ θηλεηηθψλ θαηλνκέλσλ είλαη αξθεηά απμεκέλε.  

ε φηη δε αθνξά ηελ εθζθαςηκφηεηα ησλ λενγελψλ ζρεκαηηζκψλ ηεο ππφ κειέηε πεξηνρήο, 

εθηηκάηαη σο θαιή θαη πξαγκαηνπνηείηαη εχθνια κε ρξήζε ζπλήζσλ κεραληθψλ κέζσλ. 
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ΠΡΟΝΔΟΓΔΝΔΗ  ΥΖΜΑΣΗΜΟΗ  

Αλζξαθηθνί ζρεκαηηζκνί  

Οη πξνλενγελείο αλζξαθηθνί ζρεκαηηζκνί ηεο πεξηνρήο κειέηεο ηνπ δήκνπ Υαλίσλ - Δλφηεηα 

Πιαθσδψλ Αζβεζηνιίζσλ Pk, Δλφηεηα Σξππαιίνπ Trip, ελφηεηα Σξίπνιεο Ktr - , 

ραξαθηεξίδνληαη σο  βξαρφκαδα  κε πνιχ θαιή ηερληθνγεσινγηθή ζπκπεξηθνξά θαη γεληθά ζην 

ζχλνιφ ηνπο ηα αλζξαθηθά απηά πεηξψκαηα παξνπζηάδνπλ πςειέο ηηκέο ηεο κεραληθήο ηνπο 

αληνρήο.  

Απφ ηελ άπνςε ηεο ζεηζκηθήο επηθηλδπλφηεηαο, ζχκθσλα κε ηνλ ηζρχνληα ΔΑΚ θαηαηάζζνληαη 

ζηελ θαηεγνξία Α.    

Ζ ζπκπεξηθνξά ηεο βξαρφκαδαο είλαη ζπλήζσο πνιχ θαιή γηα ηε ζεκειίσζε ηερληθψλ έξγσλ, 

ελψ επεξεάδεηαη απφ ηελ ππθλφηεηα, ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ θαη ηελ ηξαρχηεηα ησλ αζπλερεηψλ, 

ηηο εηεξνγελείο επαθέο, ηελ θιίζε ησλ πξαλψλ, θ.ά. 

Ηδηαίηεξε πξνζνρή ρξεηάδεηαη ζηελ πεξίπησζε ζεκειίσζεο ζε θαξζηηθνπνηεκέλνπο 

αζβεζηφιηζνπο, νη νπνίνη παξνπζηάδνπλ έγθνηια (ιφγσ θαξζηηθήο δηάβξσζεο) θαη πιήξσζε κε 

αξγηιηθφ πιηθφ. Οη γεσδνκέο απηέο, εγθπκνλνχλ θηλδχλνπο αλνκνηφκνξθσλ θαζηδήζεσλ θαη σο 

εθ ηνχηνπ απαηηείηαη ε εμπγίαλζή ηνπο γηα ηελ αζθαιή ζεκειίσζε ησλ θαηαζθεπψλ. 

Αζηνρίεο ζηα πξαλή, παξαηεξνχληαη ζπλήζσο σο θαηαπηψζεηο βξαρσδψλ καδψλ ή 

νγθνιίζσλ.  ηελ πεξηνρή κειέηεο αλάινγα θαηλφκελα κπνξεί λα εθδεισζνχλ ζε ρψξνπο ησλ 

ιαηνκείσλ. 

ηηο πεξηπηψζεηο παξεκβάζεσλ εθζθαθψλ θαη δηακφξθσζεο πξαλψλ κε θιίζεηο κεγαιχηεξεο 

απφ 35% θαη κε βάζε ηελ ηερληθνγεσινγηθή ζπκπεξηθνξά αληίζηνηρσλ ζρεκαηηζκψλ, εθηηκάηαη 

φηη ππάξρεη θίλδπλνο εθδήισζεο θηλεηηθψλ θαηλνκέλσλ, θπξίσο κε ηελ κνξθή ζθελνεηδψλ 

νιηζζήζεσλ θαη θαηαπηψζεσλ.  

Καηά ζέζεηο, νη αλζξαθηθνί ζρεκαηηζκνί θαιχπηνληαη απφ εδαθηθφ καλδχα ειάρηζηνπ πάρνπο. 

Ζ ζεκειίσζε ζηνπο ζρεκαηηζκνχο απηνχο θξίλεηαη ζθφπηκν λα πξαγκαηνπνηείηαη κε αθαίξεζε 

ηνπ εδαθηθνχ καλδχα θαηεπζείαλ ζηνλ πγηή ζρεκαηηζκφ, πξνθεηκέλνπ λα απνθεχγνληαη 

δηαθνξηθέο θαζηδήζεηο.  

ε φηη αθνξά ηελ εθζθαςηκφηεηα ησλ αζβεζηνιηζηθψλ απηψλ ζρεκαηηζκψλ, απηή 

πξαγκαηνπνηείηαη ζρεηηθά δχζθνια κε ζχλζεηα κεραλήκαηα.   
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ρεκαηηζκνί Δλφηεηαο Φπιιηηψλ – ραιαδηηψλ (Ph) θαη ηνπ κεηαθιχζρε (fpk) 

Οη ζρεκαηηζκνί Φπιιηηψλ – ραιαδηηψλ (Ph), θαη ηνπ κεηαθιχζρε ηεο Δλφηεηαο ησλ 

Πιαθσδψλ Αζβεζηνιίζσλ (fpk), θαηαηάζζνληαη απφ ηελ άπνςε ηεο ζεηζκηθήο 

επηθηλδπλφηεηαο ζχκθσλα κε ηνλ ηζρχνληα ΔΑΚ, ζηελ θαηεγνξία Α.  

Καηά ζέζεηο νη ζρεκαηηζκνί απηνί θαιχπηνληαη απφ εδαθηθφ ή θαη απνζαζξσκέλν καλδχα, 

κε πησρά κεραληθά ραξαθηεξηζηηθά, ν νπνίνο ζπκπεξηθέξεηαη πεξηζζφηεξν σο 

θνξεκαηηθφο ζρεκαηηζκφο. Δπίζεο νη ζρεκαηηζκνί απηνί, ζε ζέζεηο, νη νπνίεο δνκνχληαη 

πεξηζζφηεξν απφ θπιιίηεο - ζρηζηφιηζνπο, παξνπζηάδνπλ ππνβαζκηζκέλα κεραληθά 

ραξαθηεξηζηηθά.  

ηηο πεξηπηψζεηο παξεκβάζεσλ εθζθαθψλ θαη δηακφξθσζεο πξαλψλ κε θιίζεηο κεγαιχηεξεο 

απφ 35% θαη κε βάζε ηελ ηερληθνγεσινγηθή ζπκπεξηθνξά αληίζηνηρσλ ζρεκαηηζκψλ, εθηηκάηαη 

φηη ππάξρεη θίλδπλνο εθδήισζεο αζηνρηψλ θαη ηδηαίηεξα θηλεηηθψλ θαηλνκέλσλ, θπξίσο κε ηελ 

κνξθή νιηζζήζεσλ θαη θαηαπηψζεσλ.   

εκαληηθφ δπζκελή ξφιν ζηελ εθδήισζε ησλ θαηλνκέλσλ αζηνρίαο, έρεη αθελφο κελ ε 

θπθινθνξία ηνπ λεξνχ κέζα απφ ηηο αζπλέρεηεο, αθεηέξνπ ε γεσκεηξία ησλ ζηξψζεσλ ησλ 

θπιιηηηθψλ –ζρηζηνιηζηθψλ ή θιπζρηθψλ ζρεκαηηζκψλ ζε ζρέζε κε εθείλε ηνπ πξαλνχο θαη  

ζπγθεθξηκέλα ε αλάπηπμε θιίζεσλ ησλ ζηξψζεσλ νκφξξνπσλ ηεο θιίζεο ηνπ πξαλνχο. 

ε φηη αθνξά ηελ εθζθαςηκφηεηα ησλ θπιιηηηθψλ - ραιαδηηηθψλ  ζρεκαηηζκψλ θαη ηνπ 

κεηαθιχζρε, απηή πξαγκαηνπνηείηαη ζρεηηθά εχθνια κε ζχλζεηα κεραλήκαηα. 

ε φηη δε αθνξά ηελ ζεκειίσζε ζηνπο ζρεκαηηζκνχο απηνχο, θξίλεηαη ζθφπηκν λα 

πξαγκαηνπνηείηαη ζηνλ πγηή ζρεκαηηζκφ ηνλ ππνθείκελν θάησ απφ ηνλ εδαθηθφ καλδχα, 

πξνθεηκέλνπ λα απνθεχγνληαη δηαθνξηθέο θαζηδήζεηο.  

 

ΠΔΡΗΟΥΔ ΑΤΞΖΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΗΚΟΓΔΧΛΟΓΗΚΧΝ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΧΝ 

ε πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο, επηζεκάλζεθαλ θαη πεξηγξάθεθαλ αλαιπηηθά, νη ζέζεηο κε 

εθδήισζε θαηλνκέλσλ αζηνρίαο θαη γεληθφηεξα ηερληθνγεσινγηθψλ πξνβιεκάησλ θαη νη νπνίεο 

ζπγθεληξσηηθά αθνξνχλ: 

 Αζηάζεηεο πξαλψλ 

 Γηαβξψζεηο ζηελ παξάθηηα δψλε. 

 Σερληθνγεσινγηθά πξνβιήκαηα ζην ρψξν αλελεξγψλ ιαηνκείσλ, δαλεηνζαιάκσλ θαη 

απνζεζηνζαιάκσλ. 
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Δηδηθφηεξα νη ηα νξχγκαηα εκθαλίδνπλ ηερληθνγεσινγηθά πξνβιήκαηα, ιφγσ ηεο 

δηαδηθαζίαο εμφξπμεο, κε ηε δηακφξθσζε απφηνκσλ πξαλψλ θαζψο θαη απνζέζεσλ 

ζηείξσλ. Οη δψλεο απηέο παξνπζηάδνπλ θαηά ηφπνπο θηλεηηθά θαηλφκελα κε ηε κνξθή 

θπξίσο θαηαπηψζεσλ ησλ πξαλψλ αιιά θαη κε ηελ κνξθή εξππζκψλ ζηελ κάδα ησλ 

ζηείξσλ.  Οη ηερλεηέο επηρψζεηο ησλ ρψξσλ απηψλ θαηαηάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία Υ. 

ε πεξίπησζε αμηνπνίεζεο ησλ ρψξσλ απηψλ, απαηηείηαη ε απνθαηάζηαζή ηνπο κε 

εθπφλεζε ησλ απαηηνχκελσλ κειεηψλ (γεσινγηθή - γεσηερληθή κειέηε, κειέηε 

δηακφξθσζεο θαη θπηνθάιπςεο). 

Γηα ηε δφκεζε ησλ ρψξσλ απηψλ κεηά ηελ απνθαηάζηαζή ηνπο, απαηηείηαη ε  

εθπφλεζε γεσινγηθήο κειέηεο ζε θιίκαθα κεγαιχηεξε απφ 1:2.000 θαη ε 

εθπφλεζε γεσηερληθήο κειέηεο θαη έξεπλαο, ε νπνία ζα πξνηείλεη ηηο ηπρφλ 

ελδεδεηγκέλεο εηδηθέο ζεκειηψζεηο. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε δφκεζε ζε ηέηνηνπο 

ρψξνπο πξνυπνζέηεη ζεκαληηθφ θφζηνο ηφζν γηα ηελ κειέηε πξνζδηνξηζκνχ ησλ 

κεραληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ζρεκαηηζκψλ θαη ησλ κεζφδσλ βειηίσζήο ηνπο, 

φζν θπζηθά θαη ηνπ έξγνπ βειηίσζεο ησλ κεραληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο.  
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Α.7  ΓΕΩΛΟΓΙΚΟΙ  ΠΟΡΟΙ  

Α.7.1   ΤΠΟΓΕΙΟ ΤΔΑΣΙΚΟ ΔΤΝΑΜΙΚΟ 

ηελ επξχηεξε πεξηνρή κειέηεο ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ, δηακνξθψλνληαη επκελείο πδξνγεσινγηθέο 

ζπλζήθεο κε έλα πινχζην ππφγεην πδαηηθφ δπλακηθφ, ην νπνίν απνηειεί ζεκαληηθφ θπζηθφ πφξν γηα 

ηελ  αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο, φρη κφλν ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ, αιιά θαη νιφθιεξνπ ηνπ δπηηθνχ ηνπιάρηζηνλ 

ηκήκαηνο ηνπ Ννκνχ Υαλίσλ. Οη ζπνπδαηφηεξεο ππφγεηεο πδξνθνξίεο νη νπνίεο αλαπηχζζνληαη ζηελ 

πεξηνρή έξεπλαο, δηεξεπλήζεθαλ ελδειερψο θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηελ παξάγξαθν Α.3.4.  

ηελ πεξηνρή κειέηεο φπσο θαη ζηνλ επξχηεξν Διιαδηθφ ρψξν, ε δηαζεζηκφηεηα ησλ πδαηηθψλ πφξσλ 

αθζνλεί ιφγσ βξνρνπηψζεσλ ηε ρεηκεξηλή πεξίνδν θαη κεηψλεηαη ηε ζεξηλή ησλ κεγάισλ πδαηηθψλ 

αλαγθψλ, γεγνλφο ην νπνίν απαηηεί ηνλ νξζνινγηθφ ζρεδηαζκφ ησλ ελδεδεηγκέλσλ πδξνιεπηηθψλ έξγσλ 

αμηνπνίεζεο ησλ δηαζέζηκσλ πδαηηθψλ πφξσλ.. Γηα ηελ αμηνπνίεζή ηνπο, ην ηέσο ΤΠΔΥΧΓΔ ελέθξηλε 

(1977) ην ρέδην Αμηνπνίεζεο - Γηαρείξηζεο Τδαηηθνχ Γπλακηθνχ Γπηηθήο Κξήηεο (Μειεηεηέο Π. 

Παπιάθεο - Σεηξαθηχο θ.α.), αθνχ πξνεγήζεθαλ εθηεηακέλεο πδξνγεσινγηθέο έξεπλεο απφ ηνπο 

Μειεηεηέο ζε ζπλεξγαζία κε Έιιελεο θαη Ξέλνπο επηζηήκνλεο, κε ρξήζε ησλ πιένλ ζχγρξνλσλ 

επηζηεκνληθψλ κεζφδσλ. Αθνινχζεζε (1978 - 1984), ε εθπφλεζε ησλ ηερληθψλ κειεηψλ ηνπ ζχλζεηνπ 

"Έξγνπ Δληαίαο Γηαθίλεζεο & Γηαρείξηζεο Τπφγεησλ & Δπηθαλεηαθψλ Νεξψλ θαηά κήθνο ηεο 

Βφξεηαο δψλεο Γπηηθήο Κξήηεο", γηα θάιπςε αλαγθψλ χδξεπζεο πφιεσλ - νηθηζκψλ - ηνπξηζηηθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ 300.000 θαηνίθσλ θαη άξδεπζε 220.000 ζηξεκκάησλ (εηθφλα Δ. 3.4.1 - γ). Γηα ηελ 

πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ, δεκηνπξγήζεθε ν Οξγαληζκφο Αλάπηπμεο Γπηηθήο Κξήηεο (ΟΑΓΤΚ), ν νπνίνο 

πινπνίεζε επηηπρψο ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ θαη ζπλερίδεη λα πινπνηεί ηα αλαγθαία έξγα.   

Απφ ηα απνηειέζκαηα ησλ πξναλαθεξφκελσλ, αιιά θαη λεφηεξσλ εξεπλψλ (Αξαλίηεο , Εεξβνγηάλεο 

Γ., Μειηζζάξεο Π. 1972-1977, Φπηξνιάθεο 1980,  Κίιηαο θ.ά. 1983, Γεκίξεο, Μειαδηψηεο 1983, 

Παπιάθεο Π., 1989,  Ληνλήο & Πεξιέξνο 2002, Παπιάθε Αηθ θ.ά. 1990, 2006,  Λπδάθεο θ.ά. 2006  θ.ά.), 

δηαπηζηψζεθε φηη ε επξχηεξε πεξηνρή κειέηεο, δηαζέηεη ζεκαληηθνχο ππφγεηνπο πδαηηθνχο πφξνπο, 

νη νπνίνη νθείινληαη: 

 ζηελ χπαξμε ηνπ "ζείνπ δψξνπ" ζην λνκφ, ηνπ κεγάινπ νξεηλνχ, θαξζηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο 

Λεπθψλ Οξέσλ (θση. Φ1, Φ2),  

 ζην κεγάιν κέζν εηήζην χςνο ησλ θαηαθξεκληζκάησλ (βξνρνπηψζεσλ & ρηνλνπηψζεσλ) θαη  

 ζηηο επκελείο γεσινγηθέο, ηεθηνληθέο  &  πδξνγεσινγηθέο ζπλζήθεο. 
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Σα Λεπθά Όξε, εθηείλνληαη ζην θεληξηθφ ηκήκα λνκνχ Υαλίσλ κε έθηαζε πεξίπνπ 770 km
2
 θαη 

δνκνχληαη απφ θαξζηηθνπνηεκέλνπο αλζξαθηθνχο ζρεκαηηζκνχο ηεο ελφηεηαο ηνπ Σξππαιίνπ θαη ησλ 

Πιαθσδψλ Αζβεζηνιίζσλ (Φ3, Φ4, Φ5, Φ7, Φ8, Φ9), ελψ δηαηξέρνληαη απφ έλα ππθλφ δίθηπν 

ξσγκαηψζεσλ θαη κία ζεηξά ξεμηγελψλ δσλψλ πνπ δηαδξακαηίδνπλ βαζηθφ ξφιν ζηε δηακφξθσζε ησλ 

επλντθψλ πδξνγεσινγηθψλ ζπλζεθψλ ηνπο (Δηθφλα Δ. 3.4.1.- α).  Δηδηθφηεξα, ην θαξζηηθφ ζχζηεκα ησλ 

Λεπθψλ Οξέσλ δέρεηαη έλα κέζν εηήζην φγθν αηκνζθαηξηθψλ θαηαθξεκληζκάησλ ~1.450 x 10
6
 m

3
, κε  

κέζν εηήζην χςνο βξνρήο 1.800mm, απφ ηα νπνία θαηεηζδχνπλ πεξίπνπ 750 x 10
6
 m

3
, ζηε ζπλέρεηα 

θηλνχληαη ππφγεηα δεκηνπξγψληαο εθηεηακέλνπο ππφγεηνπο πδξνθνξείο θαη εθθνξηίδνληαη ζε επί κέξνπο 

ζπζηήκαηα πεγψλ πξνο βνξξά θαη ζε ππνζαιάζζηεο εθθνξηίζεηο πξνο λφην.   

Απφ ηε ζπλαμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ εθηεηακέλσλ εξεπλψλ, δηαπηζηψζεθε φηη ηα Λεπθά Όξε 

απνηεινχληαη απφ επηκέξνπο ζχλζεηα θαξζηηθά πδξνθφξα ζπζηήκαηα, έλα απφ ηα νπνία 

δηακνξθψλεηαη ζην ΒΓ ηκήκα ηνπο (επξχηεξε πεξηνρή Γήκνπ Υαλίσλ), ην νπνίν επηκεξίδεηαη ζε 

επηκέξνπο πδξνθφξα ζπζηήκαηα, ιφγσ παξεκβνιήο ξεγκάησλ ρηιηνκεηξηθήο θιίκαθαο (Δ.3.4.1.- α), ηα 

νπνία ελεξγνχλ θαηά ζέζεηο είηε σο εκηπεξαηά & ζηεγαλά ππφγεηα δηαθξάγκαηα, είηε σο αγσγνί 

δηαθίλεζεο ππφγεηνπ λεξνχ (Παπιάθεο 1989).  

Σα πδξνθφξα ζπζηήκαηα εθθνξηίδνληαη απφ πεγέο κε κεγάιε πςνκεηξηθή δηαθνξά κεηαμχ ηνπο, ηηο 

πεγέο Μεζθιψλ (+223m έσο +197m), ηηο πεγέο Αγπηάο (Υάξηεο ΓΠ1, Πιάηαλνο Π3 +40,2m,  Βξπζίδηα 

Π4 +40,9m,  Κνιχκπα Π5 +40,1m,  Καιακηψλαο Π6 +34,5m),  ηηο πεγέο  Αλαβάιινληα  (+121 έσο + 

137κ.) θαη ηελ πεγή Κνπθνχ.  Ο ζπλνιηθφο κέζνο εηήζηνο φγθνο λεξνχ φισλ ησλ πεγψλ απηψλ είλαη 

ζεκαληηθφο ηεο ηάμεσο ησλ 130 x 10
6
 m

3
 .  Δπηπιένλ ζηελ θνηιάδα ηνπ πνηακνχ Κεξίηε αλαπηχζζεηαη 

έλαο ππφγεηνο πδξνθνξέαο ζηνπο λεφηεξνπο ραιαξνχο ζρεκαηηζκνχο ηνπ Σεηαξηνγελνχο θαη ελ κέξεη 

ηνπ Νενγελνχο πνπ ζηξαγγίδεη ζηελ θνίηε ηνπ Κεξίηε θαη ε εθκεηάιιεπζή ηνπ γίλεηαη κέζσ γεσηξήζεσλ. 

Απφ ηηο έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ δνθηκαζηηθψλ αληιήζεσλ θαη 

εηδηθφηεξα απφ ηε ζπζηεκαηηθή επεμεξγαζία & αμηνιφγεζε ησλ πδξαπιηθψλ παξακέηξσλ ηνπ 

ζπζηήκαηνο, (Παπιάθεο 1989, 2010), δηαπηζηψζεθε φηη νη πεγέο ηεο Αγπηάο είλαη ζέζεηο εθθφξηηζεο 

ελφο εθηεηακέλνπ ππφγεηνπ πδξνθνξέα - ηακηεπηήξα λεξνχ, φπνπ ε θίλεζε ησλ ππφγεησλ λεξψλ πξνο 

ηηο πεγέο Αγπηάο, δελ αθνινπζεί σο ζα αλακελφηαλ, ηνπο λφκνπο ηεο ζηξνβηιψδνπο ξνήο σο θίλεζε 

λεξψλ ζε βξαρψδεο κέζν, αιιά πξνζεγγίδεη ηελ θίλεζε λεξψλ πξνο αληινχκελε γεψηξεζε ζε 

πνξψδεο κέζν, θαηά ην πξφηππν Jacob. Σν γεγνλφο απηφ έρεη ηεξάζηην επηζηεκνληθφ ελδηαθέξνλ θαη 

αθελφο κελ αλαδεηθλχεη ηελ ηεξάζηηα πδξαπιηθή δπλακηθή ηνπ ππφγεηνπ θαξζηηθνχ πδξνθνξέα, 

αθεηέξνπ δε, παξέρεη ηελ επκελή δπλαηφηεηα εθαξκνγήο πξνηχπνπ (κνληέινπ) πξφγλσζεο ηεο 

δηαρείξηζεο ηνπ πδαηηθνχ ηνπ δπλακηθνχ, κε ζθνπφ ηε βέιηηζηε εθκεηάιιεπζε & αμηνπνίεζή ηνπ 

(Παπιάθεο 1989).  
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Δπίζεο δηαπηζηψζεθε φηη ην γεγνλφο ηεο αλάβιπζεο ησλ πεγψλ ζηε ζέζε ηεο Αγπηάο, νθείιεηαη ζηελ 

παξνπζία ηνπ ξήγκαηνο δηεχζπλζεο Γ-Α (Δ. 3.4.1.-α, ράξηεο ΓΠ1), ην νπνίν ιφγσ ηνπ θαηαθιαζηηηηθνχ 

ηνπ πιηθνχ, ιεηηνπξγεί πδξνγεσινγηθά σο ππφγεην δηάθξαγκα, εκπνδίδνληαο ηε δηαθίλεζε ησλ 

ππφγεησλ λεξψλ (ηηκέο ζπληειεζηή πδξνπεξαηφηεηαο ζηε δψλε ηνπ ξήγκαηνο Κ=1,12-5  10
-8

m/sec), ηα 

νπνία εμαλαγθάδνληαη λα αλέξρνληαη ζηελ επηθάλεηα θαη λα αλαβιχδνπλ ππφ κνξθή πεγψλ. 

ηα πιαίζηα ηεο Αμηνπνίεζεο ηνπ Τδαηηθνχ Γπλακηθνχ Γπηηθήο Κξήηεο πξνζδηνξίζηεθαλ νη ζέζεηο 

πδξνγεσηξήζεσλ Μπισληαλψλ, αλάληε θαη καθξάλ ησλ πεγψλ Αγπηάο (Γεκίξεο, Μειαδηψηεο & 

Παπιάθεο 1983), (Υάξηεο ΓΠ1, Δηθ. Δ.3.4.1.α), νη νπνίεο αλνξχρζεθαλ απφ ηνλ ΟΑΓΤΚ κε απφιπηε 

επηηπρία θαη κε παξνρέο ηεο ηάμεο >1.000 m
3
/h (θσηνγξαθία Φ11΄΄).  

Με βάζε φια ηα εθηεζέληα απηά ζηνηρεία, ηεθκαίξεηαη ε δπλαηφηεηα πεξαηηέξσ εθκεηάιιεπζεο θαηά ηε 

ζεξηλή πεξίνδν ηνπ εθηεηακέλνπ ππφγεηνπ θαξζηηθνχ πδξνθνξέα ησλ πεγψλ Αγπηάο, ζχκθσλα θαη κε 

ηηο επίζεκεο εηζεγήζεηο ησλ Π. Παπιάθε, Αηθ. Παπιάθε & Υξ. Ρηδηψηεο 2010,  Αληψλε Πηηαξηδάθε, 

ΣΔΔ/Σκ. Γπη. Κξήηεο, 2010. Ζ πεξαηηέξσ εθκεηάιιεπζε πξνηάζεθε λα γίλεη κε ηε κείσζε θαηά ηε 

ρεηκεξηλή πεξίνδν ησλ παξνρψλ ησλ πεγψλ θαη εκπινπηηζκνχ ηνπ πδξνθνξέα κε λεξά ησλ πεγψλ 

Μεζθιψλ θαη κε ηε δηάλνημε πδξνγεσηξήζεσλ εθκεηάιιεπζεο, αλάληε θαη καθξηά ησλ πεγψλ, ζε ζέζεηο 

πνπ ζα πξνθχςνπλ έπεηηα απφ εμεηδηθεπκέλε πδξνγεσινγηθή έξεπλα, θαζψο θαη ζχλδεζε ησλ 

πδξνγεσηξήζεσλ απηψλ κε ηνλ αλαηνιηθφ θχξην αγσγφ. Ο φγθνο απηφο ηνπ λεξνχ ζα αληιείηαη απφ ηα 

ξπζκηζηηθά απνζέκαηα ηνπ πδξνθνξέα-ηακηεπηήξα ησλ πεγψλ Αγπηάο θαη ζα αλαπιεξψλεηαη απφ 

θαηεηζδχζεηο λεξψλ βξνρήο θαη ρηνληψλ ηεο επφκελεο ρεηκεξηλήο-εαξηλήο πεξηφδνπ (αλαξξχζκηζε 

παξνρήο πεγψλ), ηα νπνία ζήκεξα ξένπλ αλεθκεηάιιεπηα ζηε ζάιαζζα θαη απφ εκπινπηηζκφ ηνπ κε 

επηθαλεηαθά λεξά.. 

Δπίζεο, φπσο παξνπζηάζηεθε θαη ζηνηρεηνζεηήζεθε επηζηεκνληθά ζηελ παξνχζα παξάγξαθν θαη 

αλαιπηηθά ζηελ παξάγξαθν § Α. 3.4, ε Οκάδα Μειέηεο αμηνινγψληαο ηελ χςηζηε αλαγθαηφηεηα 

νξζνινγηθήο αμηνπνίεζεο & πξνζηαζίαο ηνπ πνιχηηκνπ θαξζηηθνχ πδξνθνξέα ηεο Αγπηάο, 

ζπλνςίδεη θαη επηθεληξψλεηαη ζηηο αθφινπζεο επηζεκάλζεηο: 
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Επιςημάνςειρ – Πποσάςειρ για σην πποςσαςία & Οπθολογική Αξιοποίηςη  

σοτ Καπςσικοό τδπουοπέα Αγτιάρ, <Α> 

Λόγω τθσ διαπιςτωμζνθσ ςυςτθματικισ εκμετάλλευςθσ του εν λόγω υδροφορζα ςτθν περιοχι Αγυιάσ κατά τθν 

τελευταία δεκαετία, θ Ομάδα Μελζτθσ επιςθμαίνει τθν επικινδυνότθτα από τθν αξιοποίθςθ πλικουσ 

ερευνθτικϊν Τδρογεωτριςεων, αλλά και νζων (πικανά και μθ αδειοδοτθμζνων) ςτθ ηϊνθ του ριγματοσ Αγυιάσ, 

θ άντλθςθ από τισ οποίεσ κζτει ςε κίνδυνο τισ υδρογεωλογικζσ ςυνκικεσ. Οι υδρογεωλογικζσ μελζτεσ που ζχουν 

εκπονθκεί μζχρι ςιμερα, επιςθμαίνουν το κίνδυνο αυτό, όπωσ εκτζκθκε ςτισ προθγοφμενεσ παραγράφουσ και 

ειδικότερα επιςθμαίνεται: 

 Ο ςθμαντικόσ ρόλοσ τθσ υδρολικολογικισ ςυμπεριφοράσ του ριγματοσ Αγυιάσ με το κατακλαςτιτικό του 

υλικό, ωσ υπόγειο διάφραγμα ςτθν κίνθςθ των υπόγειων νερϊν (§ Α. 3.4.1.-γ). Σο ριγμα αυτό κακορίηει  

αφενόσ μεν τθν ανάβλυςθ των πθγϊν, αφετζρου δε, τθν αποτροπι τθσ επικοινωνίασ του υδροφορζα με τθ 

κάλαςςα και κατ επζκταςθ τθν προςταςία του από τθν υφαλμφρινςθ (Παυλάκθσ, 1989). Για το λόγο αυτό 

όλεσ οι προτάςεισ εκμετάλλευςθσ μζχρι το 2002 υλοποιοφντο ανάντθ του ριγματοσ ςτθν περιοχι των 

Μυλωνιανϊν.  

 Σο ςθμαντικό κζμα τθσ διαφοροποίθςθσ τθσ ποιότθτασ των νερϊν των πθγϊν Αγυιάσ και ειδικότερα τθσ 

προοδευτικισ αφξθςθσ των κειικϊν SO4 των πθγϊν, από τα ανατολικά προσ τα δυτικά, γεγονόσ το οποίο 

χριηει ιδιαίτερθσ προςοχισ, ςτο κζμα τθσ ενδεδειγμζνθσ αξιοποίθςθσ του υπόγειου υδροφορζα με 

αποτροπι τθσ ενδεχόμενθσ υποβάκμιςθσ τθσ ποιότθτάσ του.  

 Ο κίνδυνοσ από τθ λειτουργία των υδρογεωτριςεων που ζχουν διανοιχκεί πλθςίον των πθγϊν, αφ’ ενόσ μεν 

διότι προκαλοφν πτϊςθ τθσ πιεηομετρίασ του υδροφορζα ςτθ κζςθ των πθγϊν, με αποτζλεςμα τθ μείωςθ 

τθσ παροχισ τουσ, αφ’ ετζρου διότι υπάρχει κίνδυνοσ εμφάνιςθσ φαινομζνων διαςωλινωςθσ (piping), που 

κα ζχουν ωσ αποτζλεςμα τθν προοδευτικι εκκζνωςθ του υδροφορζα των πθγϊν Αγυιάσ και τθ δθμιουργία 

διόδων επικοινωνίασ των πθγϊν με τα γειτονικά υδροφόρα ςτρϊματα των πθγϊν Καλαμιϊνα και Κολφμπασ, 

που ζχουν νερό μθ κατάλλθλο για φδρευςθ (Παυλάκθσ κ.ά. 2010) 

Για τουσ παραπάνω αυτοφσ λόγουσ απαιτείται: 

1. Άμεςθ διακοπι  όλων των αντλιςεων ςτθ ηϊνθ του ριγματοσ Αγυιάσ. 

2. Εκπόνθςθ Τδρογεωλογικισ Μελζτθσ για τθν αξιολόγθςθ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ υδροςτεγανότθτασ 

τθσ ρθξιγενοφσ ηϊνθσ.  

3. Απαγόρευςθ τθσ αδειοδότθςθσ υδρογεωτριςεων ςτθ ηϊνθ του ριγματοσ Αγυιάσ, ςτα πλαίςια των 

"υφιςτάμενων δικαιωμάτων". 

4. Θζςπιςθ αντίςτοιχων περιοριςτικϊν μζτρων, ςτα πλαίςια του χεδίου Διαχείριςθσ των Λεκανϊν Απορροισ 

Ποταμϊν του υδατικοφ διαμερίςματοσ Κριτθσ (GR13).  

5. Ορκολογικι αξιοποίθςθ του εκτεταμζνου καρςτικοφ υδροφορζα πθγϊν Αγυιάσ, με περαιτζρω 

εκμετάλλευςθ κατά τθ κερινι περίοδο, με τθ μείωςθ κατά τθ χειμερινι περίοδο των παροχϊν των πθγϊν 

και εμπλουτιςμοφ του με νερά των πθγϊν Μεςκλϊν και με τθ διάνοιξθ υδρογεωτριςεων εκμετάλλευςθσ, 

ανάντθ και μακριά των πθγϊν, ςε κζςεισ που κα προκφψουν ζπειτα από εξειδικευμζνθ υδρογεωλογικι 

ζρευνα, κακϊσ και ςφνδεςθ των υδρογεωτριςεων αυτϊν με τον ανατολικό κφριο αγωγό (Π. Παπιάθεο, 

Αηθ. Παπιάθε & Υξ. Ρηδηψηεο 2010,  Αλη. Πηηαξηδάθεο, ΣΔΔ/Σκ. Γπη. Κξήηεο, 2010).  

6. Επίςθσ, προτείνεται θ εφαρμογι των προτάςεων τθσ Τδρογεωλογικισ Μελζτθσ Κάμπου Χανίων (Λιονισ & 

Περλζροσ 2002), ςχετικά με τθ διάνοιξθ νζων υδρογεωτριςεων. 
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Α.7.2  ΛΑΣΟΜΕΙΑ   ΔΟΜΙΚΨΝ   ΤΛΙΚΨΝ  

 

ηελ έθηαζε ηεο πεξηνρήο Μειέηεο δελ θαηαγξάθνληαη ελ ελεξγεία δξαζηεξηφηεηεο εμφξπμεο 

δνκηθψλ πιηθψλ. Αληίζεηα ππάξρνπλ πνιιέο ζέζεηο εγθαηαιειεηκκέλσλ παιαηψλ ιαηνκηθψλ 

ρψξσλ, νη νπνίεο απνηππψλνληαη ζην ράξηε ΓΠ1 θαη ζπκβνιίδνληαη κε Λ..   
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Α.8  ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  

Ζ πεξηνρή κειέηεο πεξηιακβάλεη έλα κεγάιν θαη αληηπξνζσπεπηηθφ ηκήκα ηνπ Καιιηθξαηηθνχ Γήκνπ 

Υαλίσλ, ην νπνίν εθηείλεηαη απφ ηελ παξάθηηα πεξηνρή ησλ γξαθηθψλ θφιπσλ Υαλίσλ & νχδαο πξνο 

βνξξά, κέρξη ηελ νξεηλή δψλε ησλ κεγαιφπξεπσλ Λεπθψλ Οξέσλ πξνο λφην, θηάλνληαο ζε πςφκεηξν 

ησλ +2.133m ηεο επηβιεηηθήο θνξπθήο Μειηληανχ. ην βφξεην θεληξηθφ ηκήκα θπξηαξρνχλ ζπάληεο 

γεσκνξθνινγηθέο αληηζέζεηο νη νπνίεο αληηπξνζσπεχνληαη απφ ηελ ηεθηνληθή Λεθάλε ηνπ θάκπνπ κε ηηο 

πεγέο Αγπηάο θαη ηελ νξεηλή δψλε ηεο Μαιάμαο, ε νπνία απνηειεί θπξηνιεθηηθά κία γεσινγηθή 

κηθξνγξαθία ησλ Λεπθψλ Οξέσλ (Παπιάθε 2006), ελψ φιε ε θεληξηθή δψλε δηαζρίδεηαη εληππσζηαθά, 

απφ ην κεγάιεο γεσινγηθήο θαη ηζηνξηθήο αμίαο, Φαξάγγη ηνπ Δι. Βεληδέινπ Θεξίζνπ.  

Οη πινχζηεο γεσκνξθνινγηθέο αληηζέζεηο ησλ ηνπίσλ, ε ζπάληα ζε πινχην δπλακηθή ησλ 

γεσζπζηεκάησλ ηνπο, ε ελεξγφο ηεθηνληθή αλχςσζε ηεο πεξηνρήο πνπ αληαλαθιά ζηε ζχγρξνλε 

εμέιημε φισλ ησλ γεσδηεξγαζηψλ θαη γεσκνξθψλ, ζπλζέηνπλ θαηά ηξφπν κνλαδηθφ, ην πνιχηηκν 

γεσπεξηβάιινλ ηεο πεξηνρήο θαη ζέηνπλ ηε ζθξαγίδα ηεο, σο έλαο ηφπνο ραξηζκαηηθφο, έλα δσληαλφ 

Γεσινγηθφ Δξγαζηήξην ηεο Φχζεο δηεζλνχο εκβέιεηαο θαη πςειψλ δπλαηνηήησλ, πνπ ζπγθεληξψλεη 

ην παγθφζκην επηζηεκνληθφ ελδηαθέξνλ ησλ θπζηνιαηξψλ, αιιά θαη ησλ εηδηθψλ επηζηεκφλσλ.  

ηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο κειέηεο θαηαβιήζεθε κία ηδηαίηεξε πξνζπάζεηα γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο 

γέλεζεο θαη ελεξγνχο γεσινγηθήο θαη γεσκνξθνινγηθήο εμέιημεο ηεο πεξηνρήο, πνπ παξνπζηάδνληαη κε 

ηελ επηζηεκνληθή ηνπο ηεθκεξίσζε ζηηο αληίζηνηρεο παξαγξ. § 3,  §Α.1.1.1,  § Α.1.1.2,   §Α.2,  § Α.8. 

Παξάιιεια, δφζεθε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε δηεξεχλεζε φισλ ησλ γεσδηεξγαζηψλ θαη γεσδνκψλ θαη ζηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ησλ ζεκαληηθψλ γεσπεξηβαιινληηθά ελνηήησλ & ηνπίσλ πνπ ρξεηάδνληαη πξνζηαζία 

θαη αλάδεημε, έηζη φπσο πξαγκαηηθά ηνπο αμίδεη. Πεξηιακβάλνπλ: 

 Παξάθηηα δψλε θφιπνπ Υαλίσλ, παξαιίεο Κνπκ Καπί, Υνλνινπινχ 

 Ρέκαηα 

 Λεθάλε Λίκλεο Αγπηάο 

 Φαξάγγη Θεξίζνπ  

 πήιαηα  

 Θέζεηο ηδηαίηεξνπ γεσπεξηβαιινληηθνχ θαη γεσινγηθνχ ελδηαθέξνληνο Ρ. : Απνηππψλνληαη ζην 

Υάξηε ΓΠ1 κε ην ζπκβνιηζκφ Ρ1, Ρ2 θιπ, ελψ παξνπζηάδνληαη αξηζκεκέλα θαη ζηνλ πίλαθα πνπ 

αθνινπζεί Π.7.1 (απφζπαζκα ηνπ πίλαθα ησλ γεσζεκείσλ), κε ηηο ζπληεηαγκέλεο ηνπο θαη ηελ 

επηζηεκνληθή ηνπο ηεθκεξίσζε. Δπίζεο απεηθνλίδνληαη θαη ζην παξάξηεκα ησλ θσηνγξαθηψλ.  

Οη ζέζεηο απηέο απνηεινχλ κία βάζε δεδνκέλσλ θαηαγξαθήο ηνπίσλ πνπ θέξνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά 

γεψηνπσλ θαη κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ, είηε κεκνλσκέλα, είηε ζε ζχλζεζε κεηαμχ ηνπο, ζηα πιαίζηα 

δεκηνπξγίαο γεσπνιηηηζηηθψλ δηαδξνκψλ (ζε ζπλδπαζκφ βεβαίσο θαη κε άιια θξηηήξηα 

επηζθεςηκφηεηαο), ζπκβάιινληαο πξσηνπνξηαθά, ζηελ πνιηηηζκηθή, ηνπξηζηηθή θαη νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ.  
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ΠΑΡΑΚΣΙΑ ΖΨΝΗ ΚΟΛΠΟΤ ΦΑΝΙΨΝ, ΠΑΡΑΛΙΕ ΚΟΤΜ ΚΑΠΙ, ΦΟΝΟΛΟΤΛΟΤ 

 Ζ παξάθηηα δψλε ηεο πφιεο ησλ Υαλίσλ, δηέζεηε ζην παξειζφλ ηελ παλέκνξθε ακκψδε 

παξαιία Κνπκ Καπί.  Ζ ηνχξθηθε νλνκαζία "Κνπκ Καπί" = Πχιε ηεο Άκκνπ, καξηπξά ην πινχζην 

ακκψδεο παξειζφλ ηεο. ήκεξα, παξνπζηάδεη έληνλε ππνβάζκηζε θαη κείσζε ηνπ πιάηνπο ηεο, 

ιφγσ απψιεηαο ηεο θπζηθήο άκκνπ, ε νπνία πξνθαλψο ζπλδέεηαη κε θαηλφκελα παξάθηηαο 

δηάβξσζεο.  

ηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο κειέηεο, δηαπηζηψζεθε ζηε ζαιάζζηα παξάθηηα δψλε ηνπ Κνπκ Καπί, ε 

απνθάιπςε αθηνιηζηθψλ ζρεκαηηζκψλ, σο επί ην πιείζηνλ αζβεζηνςακκηηηθήο &θξνθαινπαγνχο 

ζχζηαζεο, γλσζηψλ σο "beach rocks". Οη αθηνιηζηθέο απηέο εκθαλίζεηο απνθαιχθζεθαλ 

πξννδεπηηθά θάησ απφ ηηο ραιαξέο ακκψδεηο απνζέζεηο πνπ απνκαθξχλζεθαλ απφ ηε δηάβξσζε. 

Δκθαλίδνληαη ζηελ ζαιάζζηα παξάθηηα δψλε, σο αθηνιηζηθέο ζηξψζεηο κε επηθάλεηεο ιείεο θαη 

νιηζζεξέο, κε απνηέιεζκα λα θαζίζηαληαη επηθίλδπλεο γηα ηνπο ινπφκελνπο.  

 Ζ ηδηαίηεξνπ θπζηθνχ θάιινπο παξάθηηα πεξηνρή επξχηεξα ηεο Υνλνινπινχ Υαλίσλ, παξνπζίαδε 

απφ παιαηά θαηά ζέζεηο, ρακεινχ χςνπο απφθξεκλα πξαλή, ηα νπνία παξνπζηάδνπλ θηλεηηθά 

θαηλφκελα ζπλδεφκελα κε νιηζζήζεηο θαη θαηαπηψζεηο θαη ηα νπνία ρξήδνπλ ηεο ιήςεο ησλ 

ελδεδεηγκέλσλ κέηξσλ πξνζηαζίαο..  

 

ΡΕΜΑΣΑ 

Σα ξέκαηα απνηεινχλ γεσπεξηβαιινληηθά επαίζζεηεο πεξηνρέο θαη απαηηείηαη λα γίλνπλ νη 

πξνβιεπφκελεο ελέξγεηεο γηα ηελ νξηνζέηεζή ηνπο, ηελ πξνζηαζία ηνπο θαη ηελ απνηξνπή απζαίξεησλ 

παξεκβάζεσλ ζηελ θνίηε ηνπο (αλαιπηηθφηεξα, παξάγξαθνη Β.4, Γ2) 

 

TO ΥΑΡΑΓΓΙ  ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΤ ΘΕΡΙΟΤ ΚΑΙ Η ΤΧΗΛΗ ΖΨΝΗ ΘΕΡΙΟΤ 

Σν εληππσζηαθφ θαξάγγη, εθηείλεηαη κεηαμχ ησλ νηθηζκψλ Πεξηβφιηα θαη Θέξηζν θαη δηακνξθψλεηαη κε 

γεληθή δηεχζπλζε, θαηά ην κεγαιχηεξν ηκήκα ηνπ, ΒΒΑ-ΝΝΓ θαη θπκαηλφκελν πιάηνο 15  έσο 250 m. 

Σν Φαξάγγη είλαη δεκηνχξγεκα ηεο ηζρπξήο ηεθηνληθήο αλχςσζεο θαη ηεο έληνλεο θαηά βάζνο 

δηάβξσζεο. Υαξαθηεξίδεηαη απφ ηα γθξηδφρξσκα αλζξαθηθά πεηξψκαηα κε ην ηξαρχ αλάγιπθν θαη απφ 

ηηο θαηαθφξπθεο βξαρψδεηο πιεπξέο ηνπ, ζηηο νπνίεο απνηππψλεηαη ε γεσινγηθή εμέιημε ηνπ ηφπνπ. 

Πεξηιακβάλεη ζέζεηο ηδηαίηεξνπ γεσπεξηβαιινληηθνχ & θπζηνιαηξηθνχ ελδηαθέξνληνο, νη νπνίεο 

ζηνηρεηνζεηνχλ εληππσζηαθνχο γεψηνπνπο θαη θηινμελνχλ ηε δηακφξθσζε εληππσζηαθψλ γεσκνξθψλ 

πνπ δεκηνπξγήζεθαλ απφ ηελ έληνλε αιιεινεπίδξαζε ηεο ηεθηνληθήο θαη ηεο θαξζηηθήο δηάβξσζεο ζηα 

αλζξαθηθά πεηξψκαηα ηεο ελφηεηαο Σξππαιίνπ (Φση. Φ 7, Φ8, Φ9, Φ9΄).   
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Ζ ζαξξαιέα απηή γήηλε δηάξξεμε, δηαζρίδεη κε θαηεχζπλζε πεξίπνπ ΒΒΑ-ΝΝΓ ηηο βφξεηεο ππψξεηεο  

ησλ Λεπθψλ Οξέσλ, δηακνξθψλνληαο θπξηνιεθηηθά ηε βφξεηα "γεσινγηθή πχιε" εηζφδνπ ζην γεσινγηθφ 

κεγαιείν ησλ κεγαιφπξεπσλ Λεπθψλ Οξέσλ. 

Δίλαη ε ίδηα πεξήθαλε πχιε πνπ επέιεμε ν Διεπζέξηνο Βεληδέινο γηα λα θεξχμεη ηελ ηζηνξηθή 

επαλάζηαζε ηνπ Θεξίζνπ ην 1905, ηελ αθεηεξία ηεο πνξείαο πξνο ηελ ειεπζεξία ηεο Κξήηεο θαη ηε 

δεκηνπξγία ηεο λέαο Διιάδαο! 

Σν Φαξάγγη ζπληζηά κία αμηφινγε γεσπεξηβαιινληηθά δψλε, ε νπνία ρξήδεη ηεο ελδεδεηγκέλεο 

γεσπεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο, φπσο απνηππψλεηαη αλάινγα ζην ράξηε ΓΠ2. 

 

ΛΕΚΑΝΗ ΛΙΜΝΗ ΑΓΤΙΑ 

Ζ ηερλεηή ιίκλε Αγπηάο, ε νπνία βξίζθεηαη λνηηνδπηηθά θαη ζε επαθή κε ηελ πεξηνρή κειέηεο, θαιχπηεη 

επηθάλεηα 450 ζηξεκκάησλ θαη θαηαζθεπάζηεθε ηερλεηά ην 1929 πιεζίνλ ησλ νκψλπκσλ πεγψλ, ζηα 

πιαίζηα ησλ έξγσλ ειεθηξνδφηεζεο ηεο ΓΔΖ. Ζ Λίκλε έρεη ρσξεηηθφηεηα πεξίπνπ 200.000m
3
  θαη 

πιεξνχηαη κε λεξφ απφ ηηο εθξνέο ησλ πεγψλ Πιαηάλνπ θαη Κνιχκπαο.  

ήκεξα ε Λίκλε Αγπηάο έρεη εμειηρζεί ζε έλαλ ζεκαληηθφ πγξνβηφηνπν, ηδηαίηεξνπ πεξηβαιινληηθνχ 

θάιινπο, φπσο απεηθνλίδεηαη ζηε θσηνγξαθία Φ11, ν νπνίνο θηινμελεί έλα ζεκαληηθφ αξηζκφ εηδψλ 

παλίδαο θαη ν νπνίνο πξνζηαηεχεηαη θαη βξίζθεηαη εληφο ηεο δψλεο NATURA 2000 κε θσδηθφ ηφπνπ : 

GR 4340006.   

Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο, είλαη απαξαίηεην ζε νιφθιεξε ηελ έθηαζε ηεο πδξνινγηθήο ιεθάλεο πνπ 

ηξνθνδνηεί ηε ιίκλε, κέξνο ηεο νπνίαο βξίζθεηαη εληφο ηεο πεξηνρήο κειέηεο, λα ιεθζνχλ κέηξα 

πξνζηαζίαο έλαληη ηεο ξχπαλζεο ησλ ππφγεησλ θαη επηθαλεηαθψλ λεξψλ, ηα νπνία ηειηθά θαηαιήγνπλ 

ζηε Λίκλε. 

Δπίζεο, ζην φιν ζχζηεκα αμηνπνίεζεο θαη δηαρείξηζεο πδαηηθψλ πφξσλ, ε ιίκλε πξνβιέπεηαη λα 

ιεηηνπξγεί σο δεμακελή εκεξήζηαο εμίζσζεο, πνπ ζεκαίλεη φηη ν φγθνο λεξνχ πνπ ζα αληιείηαη 

εκεξεζίσο απφ απηήλ, δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηνλ φγθν εκεξήζησλ εηζξνψλ.  

Πξνο ηνχην απαηηείηαη θαη' αξρήλ, ν θαζνξηζκφο ελφο λεθξνχ - νηθνινγηθνχ φγθνπ λεξνχ, φπσο 

ζπκβαίλεη ζε φινπο ηνπο ηακηεπηήξεο ηεο Διιάδαο, ηεο ηάμεο γηα παξάδεηγκα, ησλ 60.000 κ
3
 θαη 

αθνινχζσο, ε αλχςσζε ησλ πθηζηάκελσλ πδξνιεςηψλ πάλσ απφ ηε ζηάζκε ηεο ιίκλεο πνπ 

αληηζηνηρεί ζηνλ φγθν απηφλ, νπφηε πάληα ε ιίκλε ζα δηαηεξεί ηνπιάρηζηνλ ην νηθνινγηθφ φγθν ησλ 

60.000 κ
3
 θαη θαη΄ επέθηαζε ζα δηαζθαιίδεηαη ε πξνζηαζία ηεο (Π. Παπιάθεο θ.ά. 2010, Α. Πηηαξηδάθεο 

ΣΔΔ/Σκ. Γπη. Κξήηεο, 2010).  

Δπηζεκαίλεηαη δε φηη γηα ηελ πξνζηαζία ηεο Λίκλεο ρξεηάδεηαη λα απαγνξεπηνχλ λέεο πδξνιεςίεο θαη λα 

ειεγρζνχλ νη ήδε ελ ιεηηνπξγία πθηζηάκελεο, ψζηε ε ζηάζκε ηεο Λίκλεο λα κελ παξνπζηάδεη νπζηαζηηθέο 

απμνκεηψζεηο ηελ πεξίνδν ησλ αξδεχζεσλ.  
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ΠΗΛΑΙΑ 

Ζ ηζρπξή θαη ελεξγή ηεθηνληθή αλχςσζε ε νπνία εμειίζζεηαη  ζηελ επξχηεξε πεξηνρή κειέηεο, 

επέδξαζε ζηελ έληνλε θαηά βάζνο θαξζηηθή δηάβξσζε ε νπνία δηακνξθψλεηαη ζηα αλζξαθηθά 

πεηξψκαηα ηεο ελφηεηαο Σξππαιίνπ θαη ηεο Δλφηεηαο Πιαθσδψλ Αζβεζηνιίζσλ, θαζψο θαη ζηνπο 

καξγατθνχο αζβεζηφιηζνπο. Απνηέιεζκα ησλ δηεξγαζηψλ απηψλ είλαη ε επθάληαζηε δεκηνπξγία 

θαξζηηθψλ δνκψλ & κνξθψλ θαη ηδηαίηεξα ελφο πιήζνπο ζπειαίσλ θαη θαξζηηθψλ εγθνίισλ, ηα νπνία 

δελ έρνπλ ζπζηεκαηηθά εμεξεπλεζεί. Διάρηζηα απφ απηά έρνπλ θεξπρζεί θαη νξηνζεηεζεί απφ ην 

Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ κέζσ ησλ Αξραηνινγηθψλ Τπεξεζηψλ. Καλέλα ζπήιαην δελ είλαη επηζθέςηκν θαη 

δελ αμηνπνηείηαη ηνπξηζηηθά. ηε ζπλέρεηα πεξηγξάθεηαη ην ζχλνιν ησλ ζπειαίσλ ηα νπνία αλαθέξνληαη 

ζηα ζρεηηθά έγγξαθα ησλ Τπεξεζηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ. Όζα απφ απηά έρνπλ αξηζκεζεί (α/α 

1 κέρξη α/α 6), εληνπίδεηαη ε ζέζε ηνπο ζηνλ ράξηε ΓΠ 1. 

 

πήιαηα Κεξπγκέλα θαη νξηνζεηεκέλα πνπ εληνπίζζεθαλ (ράξηεο ΓΠ 1) 

α/α 1. πήιαην «Μακεινχθνπ ηξχπα» ζηελ Γ.Δ. Θέξηζνπ (ΤΑ 3888/21-2-1967, ΦΔΚ 168/Β/9-3-1967 

ΤΑ ΤΠΠΟ/ΑΡΥ/Α1/Φ25/47662/2490/22-10-1991, ΦΔΚ 939/Β/14-11-1991).  

Σν ζπήιαην θαηνηθήζεθε ζηελ κεηαβαηηθή λενιηζηθή (2900-2800 π.ρ.) θαη θπξίσο ζηελ πξσηνκηλστθή 

πεξίνδν (2800-2160/2025 π.Υ.), ελψ θαηά ηελ πζηεξνκηλσηθή ΗΗΗΒ θάζε θαίλεηαη φηη ρξεζηκνπνηήζεθε 

σο θαηαθχγην. 

Γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε πξνζηαζία θαη αλάδεημε ηνπ Αξραηνινγηθνχ Υψξνπ ηνπ πειαίνπ 

Μακεινχθνπ, φπνπ ζψδνληαη νξαηά ιείςαλα αξραηνηήησλ κηλσηθήο επνρήο, θαζνξίζηεθε σο Εψλε Α, 

αδφκεηε, απφιπηεο πξνζηαζίαο, ε πεξηνρή πνπ πεξηιακβάλεη ην ζπήιαην, ζε αθηίλα 100 κ. γχξσ απφ 

απηφ. ηελ παξαπάλσ δψλε Α απαγνξεχνληαη νπνηαδήπνηε αιινίσζε ηνπ εδάθνπο, ε δφκεζε, θαζψο 

θαη νπνηαδήπνηε θαηαζθεπή. 

Σα επξήκαηα απφ ην ζπήιαην Μακεινχθνπ εθηίζεληαη ζην αξραηνινγηθφ κνπζείν Υαλίσλ, ζην Αλαηνιηθφ 

ηκήκα φπνπ βξίζθεηαη ε Έθζεζε ηεο πξντζηνξηθήο ζπιινγήο, ε νπνία πεξηιακβάλεη επξήκαηα απφ ηα 

πξντζηνξηθά ζπήιαηα ηνπ Ννκνχ Υαλίσλ (3500-1200 π.Υ.) φπσο Πξσηνκηλσηθή θεξακηθή, κηκήζεηο 

πξσηνειιαδηθψλ «ζαιηζηέξσλ» θαη πξσηνθπθιαδηθφ εδψιην, θαζψο θαη έλαο ελεπίγξαθνο 

ςεπδφζηνκνο ακθνξέαο πνπ βξέζεθε ζηα ζπήιαηα θνπξνριάδαο Κεξακεηψλ θαη Μακεινχθνπ 

Πεξηβνιίσλ.  
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ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΟΣΗΣΑ 
ΤΝΣΑΞΑΝΣΕ:  Δρ  ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ  ΠΑΤΛΑΚΗ  & ΜΙΦΑΛΗ ΛΙΟΝΗ 

 

πήιαηα Κεξπγκέλα θαη κε νξηνζεηεκέλα πνπ δελ εληνπίζηεθαλ 

πήιαην "Κνξαθηά" (ΤΑ 21220/10-8-1967, ΦΔΚ 527/Β/24-8-1967) ζηελ Γ.Δ. νχδαο Πξφθεηηαη γηα 

κηλσηθφ θαη ειιεληθφ ζπήιαην. 

πήιαην Κάησ αξαθήλα ή Διιεληθφ ζηε Θέξηζν (ΤΑ 21220/10-8-1967, ΦΔΚ 527/Β/24-8-1967) Σν 

ζπήιαην ιαηξείαο Κάησ αξαθήλα (ή Διιεληθφ) κήθνπο 12 κέηξσλ, βξίζθεηαη 2,5 ρηιηφκεηξα απφ ην 

Θέξηζν. ην ζπήιαην βξέζεθαλ πνιιά φζηξαθα ππνλενιηζηθά, πζηεξνκηλσηθά θαη πξσηνγεσκεηξηθά.  

 

πήιαηα Με Κεξπγκέλα θαη κε νξηνζεηεκέλα πνπ εληνπίζζεθαλ (βι. ράξηε ΓΠ 1) 

α/α 2. πήιαην «Κνπιηέξε πήιηνο» ζηα Μπισληαλά  Έρεη βξεζεί θεξακηθή ππνλενιηζηθψλ θαη 

πξσηνκηλσηθψλ ρξφλσλ. Αλαπηχζζεηαη ζε ζρεκαηηζκνχο ηεο αλζξαθηθήο ελφηεηαο Σξππαιίνπ. 

α/α 3. Αλψλπκν ζπήιαην, ζηελ πεξηνρή ηνπ Αγίνπ Ησάλλε ζηελ Γ.Δ. Υαλίσλ.  Αλαπηχζζεηαη ζε 

καξγατθνχο αζβεζηφιηζνπο. 

α/α 4. πήιαην Αγ. Ησάλλε ζηελ πεξηνρή ηνπ Φπρηαηξείνπ (Γ.Δ. Υαλίσλ). Σν ζπήιαην παξνπζηάδεη 

ηελ αξραηφηεξε κέρξη ζήκεξα θαηνίθεζε ζηελ πφιε ησλ Υαλίσλ. Ζ ρξήζε ηνπ μεθηλά απφ ηε κέζε 

λενιηζηθή (πεξ. 4500 π.Υ.) θαη θηάλεη έσο ηελ πξψηκε πξσηνκηλσηθή επνρή (πεξ. 2800 - 

2300/2150 π.Υ.).  Αλαπηχζζεηαη ζε καξγατθνχο αζβεζηφιηζνπο.  

α/α 5. πήιαην Αγξνθεπίνπ, εληφο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Μεζνγεηαθνχ Αγξνλνκηθνχ 

Ηλζηηηνχηνπ Υαλίσλ (Μ.Α.Η.Υ.) - Γ.Δ. Υαλίσλ.  ην ζπήιαην καξηπξείηαη ιαηξεπηηθή ρξήζε απφ 

ην ηέινο ηνπ 5
νπ

 αη. π.Υ. έσο ην ηέινο ηνπ 1
νπ

 αη.κ.Υ. Αλαπηχζζεηαη ζε καξγατθνχο αζβεζηφιηζνπο 

α/α 6. πήιαην «Μπξεδνιφγνπ», εληφο ηνπ νηθηζκνχ ησλ Σζηθαιαξηψλ. Αλαπηχζζεηαη ζε 

ζρεκαηηζκνχο ηεο αλζξαθηθήο ελφηεηαο Σξππαιίνπ 

 

πήιαηα Με Κεξπγκέλα θαη κε νξηνζεηεκέλα πνπ δελ εληνπίζζεθαλ 

πήιαην «Εαράξε ηξχπα ή πήιηνο ηνπ ιαηνκείνπ» ζηα Σζηθαιαξηά Έρεη βξεζεί θεξακηθή 

ππνλενιηζηθψλ, κηλσηθψλ θαη ξσκατθψλ ρξφλσλ. 

πήιαην «Σξχπα ηνπ θάησ θαξαγγηνχ» ζην Θέξηζν Σν ζπήιαην βξίζθεηαη κέζα ζην θαξάγγη πνπ 

νδεγεί ζηνλ νηθηζκφ Θέξηζν ε έξεπλα απφ ηηο Τπεξεζίαο ηνπ Τπ. Πνιηηηζκνχ πεξηζπιιέρζεθαλ 

φζηξαθα.  

πήιαην «Πάλσ αξαθήλα» ζηε ζέζε Αιηαθέο, ηξία ρηιηφκεηξα λφηηα ηνπ νηθηζκνχ Θέξηζν  ε 

έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηηο Τπεξεζίαο ηνπ Τπ. Πνιηηηζκνχ, πεξηζπιιέρζεθε θεξακηθή 

πξσηνκηλσηθψλ θαη κέζν κηλσηθψλ ρξφλσλ. 

 

 

 

http://listedmonuments.culture.gr/fek.php?ID_FEKYA=16
http://listedmonuments.culture.gr/fek.php?ID_FEKYA=16


 

  

ΜΙΦΑΛΗ ΛΙΟΝΗ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ ΠΑΤΛΑΚΗ ελ. 126 

 

  ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΚΡΗΣΗ       "ΑΝΑΘΕΩΡΘΘ & ΕΠΕΚΣΑΘ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΤ ΧΕΔΙΑΜΟΤ (ΓΠ)          ΔΗΜΟ ΦΑΝΙΨΝ 

      ΔΘΜΟΤ ΧΑΝΙΩΝ & ΣΩΝ ΠΕΡΙΑΣΙΚΩΝ ΔΘΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΗΕΛΟΤ, ΘΕΡΙΟΤ & ΟΤΔΑ" 

Α Ν Α Δ Ο Χ Θ   Τ Μ Π Ρ Α Ξ Θ :  
   ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΟΞΙΑΔΘ, ΡΟΙΚΟ .Μ.Α.Ε., ΛΙΟΝΘ ΜΙΧΑΛΘ &  ΠΑΤΛΑΚΘ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΘ 

 
 
 
 
 
 

ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΟΣΗΣΑ 
ΤΝΣΑΞΑΝΣΕ:  Δρ  ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ  ΠΑΤΛΑΚΗ  & ΜΙΦΑΛΗ ΛΙΟΝΗ 

ΠΙΝΑΚΑ  Π.1.2 - 1    
Θ Ε  Ε Ι   Γ Ε Ψ Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Σ Ι Κ Ο Τ  &  Γ Ε Ψ Λ Ο Γ Ι Κ Ο Τ  Ε Ν Δ Ι Α Υ Ε Ρ O Ν Σ Ο   

 

ΘΕΗ:  
 ΑΠΕΙΚΟΝΙΗ ΣΟ ΦΑΡΣΗ ΓΠ1 

ΤΝΣΕΣΑΓΜΕΝΕ 

(ΕΓΑ 87) 

ΤΝΣΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΕΠΟΧΗ ΣΨΝ ΓΕΨΛΟΓΙΚΨΝ ΣΟΙΦΕΙΨΝ ΣΨΝ ΓΕΨΗΜΕΙΨΝ  

ΣΟ ΦΑΡΣΗ ΓΠ1 

 Υ(m) Τ(m)  

Ρ1 
ΔΤΡΤΣ. ΠΔΡΗΟΥΖ ΜΑΗΥ ΥΑΝΗΧΝ 

504106 3928011 

Θέζε γεψηνπσλ ζε αζηηθφ πεξηβάιινλ, δπλακέλσλ λα αμηνπνηεζνχλ θαη λα αλαδερζνχλ γηα 
ηνπξηζηηθή επηζθεςηκφηεηα, αιιά θαη γηα εθπαηδεπηηθή, ζπλδεφκελε κε ηα γλσζηηθά 
αληηθείκελα ηεο γεσινγίαο, ηεο αξρηηεθηνληθήο ηνπίνπ, αιιά θαη ηεο επξχηεξεο γεσγλψζεο. 
Αληηπξνζσπεπηηθή ζέζε ηδηαίηεξνπ γεσινγηθνχ ελδηαθέξνληνο ηφζν γηα ηελ απνθάιπςε, 
θαηά ζέζεηο, ηεο επηθάλεηαο ηνπ ξήγκαηνο δηεχζπλζεο ΒΓ-ΝΑ, φζν θαη γηα ηελ εηθφλα ηεο 
εκθαλνχο θαξζηηθνπνίεζεο ησλ καξγατθψλ αζβεζηνιίζσλ ε νπνία επέδξαζε ζηε 
δεκηνπξγία εγθνίισλ θαη ζπειαίσλ ηα νπνία παξνπζηάδνπλ θαη κία ζεκαληηθή ηζηνξηθή αμία.  

Ρ1΄ 
ΚΟΤΜΠΔΛΖ  ΥΑΝΗΧΝ 

504380 3931413 

 

 
Θέζε ζεκαληηθνχ γεσινγηθνχ ελδηαθέξνληνο ζε πεξηβάιινλ ηεο πεξηαζηηθήο παξάθηηαο 
δψλεο Υαλίσλ, φπνπ δηακνξθψλεηαη έλα κεγάινπ χςνπο & κήθνπο ηερλεηφ πξαλέο ην νπνίν 
ζπληζηά κία κνλαδηθή "γεσινγηθή ηνκή", απνθαιππηηθή ηεο ζηξσκαηνγξαθηθήο αθνινπζίαο 
λενγελψλ θαη ηεηαξηνγελψλ ηδεκάησλ. Όπσο θαη γηα ηε ζέζε Ρ1, πξνηείλεηαη ε αμηνπνίεζή 
ηεο γηα ηνπξηζηηθνχο θαη εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο ζηνπο ηνκείο ηεο γεσινγίαο, ηεο 
αξρηηεθηνληθήο ηνπίνπ, αιιά  θαη ηεο επξχηεξεο γεσγλψζεο. 

Ρ1΄΄ 
ΓΤΣΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΑΓΗΟΤ ΜΑΣΘΑΗΟΤ 

ΥΑΝΗΧΝ 
504860 3929328 

 
Θέζε ηδηαίηεξνπ γεσπεξηβαιινληηθνχ ελδηαθέξνληνο θαη θάιινπο, ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη 
απφ ηελ θιηκαθσηή - ζηξσκαηψδε αλάπηπμε ιεπθσπψλ καξγατθψλ αζβεζηνιίζσλ κε ηε 
κνξθή ιεπθψλ πάγθσλ (απνηέιεζκα ηεο ηεθηνληθεο αλχςσζεο) θαη ηε κνλαδηθή παλνξακηθή 
ζέα ηνπ θφιπνπ θαη ηεο πφιεο Υαλίσλ.    

Ρ2 
ΚΑΛΑΜΗ - ΒΟΑΚ 512740 3924639 

 
Θέζε ζεκαληηθνχ γεσελδηαθέξνληνο. Απνθάιπςε ηεο επηθάλεηαο ηνπ κεγάινπ κεηαπησηηθνχ 
ξήγκαηνο Α - Γ, ην νπνίν ζπλέβαιε ζηε δεκηνπξγία ηνπ θφιπνπ ηεο νχδαο θαη ην νπνίν 
πξνθάιεζε ηε δηακφξθσζε ησλ ηζρπξψλ θιίζεσλ ησλ ζηξψζεσλ ησλ ζρεκαηηζκψλ θαη ησλ 
νκφξξνπσλ ξεμηγελψλ πξαλψλ, κε εκθαλή ηα θαηλφκελα αζηάζεηαο (Παπιάθε 2006).  

Ρ2΄ 

ΚΑΛΑΜΗ - ΒΟΑΚ 512255 3924544 Θέζε ζεκαληηθνχ γεσηεθηνληθνχ ελδηαθέξνληνο, γεσινγηθψλ επαθψλ θαη ξεγκάησλ.  

Ρ3 

ΠΛΑΣΑΝΗ - ΒΟΑΚ 
508008 3926330 

Θέζε  ζεκαληηθνχ γεσινγηθνχ ελδηαθέξνληνο. Απνθάιπςε ηεο επηθάλεηαο ηνπ κεγάινπ 
ξήγκαηνο Α-Γ (Παπιάθε 2006), ησλ ηζρπξψλ θιίζεσλ ησλ ζηξψζεσλ ησλ γεσζρεκαηηζκψλ 
Φ-Υ θαη  ησλ νκφξξνπσλ ξεμηγελψλ πξαλψλ. 

Ρ4 

ΜΑΛΑΞΑ 
506682 3924797 

Θέζε ζεκαληηθνχ γεσινγηθνχ ελδηαθέξνληνο. Απνθάιπςε ζεκαληηθψλ γεσινγηθψλ & 
ηεθηνληθψλ ζηνηρείσλ, κε βάζε ηα νπνία ραξαθηεξίζηεθε ε νξεηλή γεσδνκή ηεο Μαιάμαο, 
απφ Παπιάθε Αηθ. 2006, 2013, σο κία «γεσινγηθή κηθξνγξαθία ησλ Λεπθψλ Οξέσλ».  

Ρ5 
ΜΟΤΡΝΗΔ, ΠΡΑΝΖ ΝΟΣΗΑ 

ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΑΝΗΧΝ 

501405 3925743 
Θέζε γεσινγηθνχ ελδηαθέξνληνο. Απνθάιπςε ηεο επηθάλεηαο ηνπ κεγάινπ ξήγκαηνο 
δηεχζπλζεο Α - Γ, θαζψο θαη ηεο θαηά κήθνο ηνπ θαηνιίζζεζεο  (Παπιάθε 2006),.   

Ρ6 
     ΦΑΡΑΓΓΗ ΔΛ.  ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ- ΘΔΡΗΟΤ 

 ΒΟΡΔΗΟ ΣΜΖΜΑ  

499084 3923441 
Θέζε γεσινγηθνχ & θπζηθνχ ελδηαθέξνληνο. Αξρή εηζφδνπ ζην θαξάγγη, γεσινγηθή επαθή 
ησλ λενγελψλ & πξνλενγελψλ ζρεκαηηζκψλ, αλάβιπζε πεγήο.  

Ρ7 

ΔΤΡΤΣΔΡΖ ΠΔΡΗΟΥΖ  ΠΡΑΝΧΝ ΝΟΣΗΑ  

ΜΤΛΧΝΗΑΝΧΝ 

495429 3923992 

Θέζε ζεκαληηθνχ γεσινγηθνχ & πδξνγεσινγηθνχ ελδηαθέξνληνο, ζηελ νπνία επηζεκάλζεθε 
απφ Παχιν Παπιάθε (1982, 1989), ε επηθάλεηα ηνπ κεγάινπ ξήγκαηνο Α-Γ κε ηε κεγάινπ 
πάρνπο δψλε θαηαθιαζηίηε. Σν ξήγκα έρεη πξνθαιέζεη ηελ ηεθηνληθή κεηάπησζε ησλ 
πξνλενγελψλ αζβεζηνιίζσλ νη νπνίνη, φπσο δηαπηζηψζεθε απφ ηα απνηειέζκαηα 
γεσηξεηηθψλ εξεπλψλ, εθηείλνληαη θάησ απφ ηνπο λενγελείο ζρεκαηηζκνχο. Σα ζηνηρεία απηά 
ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ επεμεξγαζία ησλ απνηειεζκάησλ πιήζνπο επί κέξνπο γεσεξεπλψλ, 
ζπλέβαιαλ ζηελ αμηνιφγεζε ησλ πδξνγεσινγθψλ ζπλζεθψλ ηεο πεξηνρήο θαη ζηνλ 
θαζνξηζκφ ησλ ζέζεσλ ησλ κεγάισλ πδξνγεσηξήζεσλ Μπισληαλψλ (απφ Π.Παπιάθε & Η. 
Μειαδηψηε 1982), ησλ νπνίσλ νη παξνρέο είλαη απφ ηηο κεγαιχηεξεο ζηνλ θφζκν. 

Ρ8 
ΑΓΤΗΑ, ΠΖΓΔ 

493716 3925214 

 
Θέζε ζεκαληηθνχ πδξνγεσινγηθνχ & θπζηθνχ ελδηαθέξνληνο. Αλάβιπζε ησλ κεγάισλ 
πεγψλ Αγπηάο, φπνπ ζχκθσλα κε ηηο έξεπλεο ησλ Αξαλίηε, Εεξβνγηάλλε (1972, 1977), 
Π.Παπιάθε (1974-1979, 1989), πξνζδηνξίζηεθε ε δηέιεπζε ηνπ ππεδάθεηνπ ξήγκαηνο Α - Γ, 
ην νπνίν ιφγσ ηεο αλάπηπμεο θαηαθιαζηίηε ιεηηνπξγεί σο πδαηνδηάθξαγκα θαη ζπκβάιιεη 
ζηελ εθθφξηηζε ησλ ππφγεησλ λεξψλ δηαθνξεηηθψλ ππφγεησλ πδξνθνξέσλ.  

Ρ9 
ΦΑΡΑΓΓΗ ΔΛ.  ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ - ΘΔΡΗΟΤ - 

ΚΔΝΣΡΗΚΟ ΣΜΖΜΑ 

499338 3921928 

 
Ζ ζέζε απηή αιιά θαη ε επξχηεξε κε ηα θαηαθφξπθα πξαλή θαη ηηο εληππσζηαθέο 
γεσκνξθέο, θέξεη ραξαθηεξηζηηθά ελφο εληππσζηαθνχ γεψηνπνπ, ν νπνίνο  αλαδεηθλχεη ηελ 
έληνλε επίδξαζε ηεο ηεθηνληθήο αλχςσζεο ηεο πεξηνρήο θαη ηεο έληνλεο θαηά βάζνο 
θαξζηηθήο δηάβξσζεο ζηα αλζξαθηθά πεηξψκαηα ελφη. Σξππαιίνπ. 
 

Ρ9’ 
ΦΑΡΑΓΓΗ ΔΛ.  ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ - ΘΔΡΗΟΤ 

ΝΟΣΗΟ ΣΜΖΜΑ 

498452 3918592 

Θέζε  ζεκαληηθνχ  γεσινγηθνχ ελδηαθέξνληνο, φπνπ ζχκθσλα κε Παπιάθε Αηθ θ.ά. 1990, 
2006, απνθαιχπηεηαη ε Δλφηεηα Πιαθσδψλ Αζβεζηνιίζσλ ππφ κνξθή ηεθηνληθνχ 
παξαζχξνπ θαη ε επψζεζε επ΄ απηψλ ηεο Δλφηεηαο Σξππαιίνπ. Οη δηαπηζηψζεηο απηέο ζε 
ζπλδπαζκφ θαη κε αλάινγα γεσζηνηρεία ζηελ πεξηνρή Λεπθψλ Οξέσλ, ζπλέβαιαλ ζηελ 
επίιπζε ηεο γεσινγηθήο ζρέζεο ησλ δχν ελνηήησλ νη νπνίεο  δνκνχλ ηα Λεπθά Όξε. 
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ΠΙΝΑΚΑ Π.1.2 - 2  (ςτνέφεια) 
 

Θ Ε  Ε Ι   Γ Ε Ψ Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Σ Ι Κ Ο Τ  &  Γ Ε Ψ Λ Ο Γ Ι Κ Ο Τ  Ε Ν Δ Ι Α Υ Ε Ρ O Ν Σ Ο   

ΣΗΝ ΟΡΕΙΝΗ ΖΨΝΗ ΣΨΝ ΛΕΤΚΨΝ ΟΡΕΨΝ 

 
 

ΘΕΗ :  

 ΑΠΕΙΚΟΝΙΗ ΣΟ ΦΑΡΣΗ ΓΠ1 

ΤΝΣΕΣΑΓΜΕΝΕ 
(ΕΓΑ 87) 

ΤΝΣΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΕΠΟΧΗ ΣΨΝ ΓΕΨΛΟΓΙΚΨΝ ΣΟΙΦΕΙΨΝ ΣΨΝ ΓΕΨΗΜΕΙΨΝ 

 ΣΟ ΦΑΡΣΗ ΓΠ1 

 Υ(m) Τ(m)  

Ρ10 
ΔΤΡΤΣΔΡΖ ΠΔΡΗΟΥΖ  

ΑΝΑΣ.  ΕΟΤΡΒΑ ΛΔΤΚΧΝ ΟΡΔΧΝ  

498420 3916078 

 
Θέζε έληνλνπ γεσινγηθνχ & θπζηθνχ ελδηαθέξνληνο, φπνπ ζχκθσλα κε ηνπο Κίιηαο θ.ά. 
1983, Παπιάθε θ. ά. 1990, 2006, 2013, αλαδεηθλχεηαη ην εληππσζηαθφ ξήγκα ηεο Ενχξβαο, 
κε ην ηεξάζηην άικα κεηάπησζεο ηεο ηάμεο ησλ >350κ, θαζψο θαη ε επψζεζε ηεο Δλφηεηαο 
Φπιιηηψλ – Υαιαδηηψλ επί ηεο ελφηεηαο ηνπ Σξππαιίνπ, γεγνλφο ην νπνίν ηεθκεξηψλεη 
επηζηεκνληθά θαη ηζρπξνπνηεί ηε λέα γεσινγηθή ζεσξία ησλ παξαπάλσ επηζηεκφλσλ 
ζρεηηθά κε ηε γεσινγηθή δνκή ηεο πεξηνρήο.  

 

Ρ11 
ΞΔΡΑΚΟΚΔΦΑΛΑ   ΛΔΤΚΧΝ ΟΡΔΧΝ 

Ρ12 
ΓΟΤΡΓΟΤΘΔ ΛΔΤΚΧΝ ΟΡΔΧΝ 

 

498481 
 

497780 

3915038 
 
3913449 

Θέζεηο έληνλνπ γεσινγηθνχ & θπζηθνχ ελδηαθέξνληνο, νη νπνίεο πξσηνεπηζεκάλζεθαλ απφ 
Παπιάθε Αηθ., 1990, 2006, κε ηνλ «πξνζδηνξηζκφ ηνπ αλψη. νξίδνληα ηνπ Μεηαιχζρε ησλ 
Πιαθσδψλ Αζβαζηνιίζσλ Λεπθψλ Οξέσλ» θαη ηεο επ απηνχ επψζεζεο ηεο Δλφηεηαο 
Σξππαιίνπ. ηελ επαθή ηνπο, πξνζδηνξίζηεθε ε εληππσζηαθή αλάβιπζε κηθξψλ πεγψλ 
πεξηνδηθήο  ιεηηνπξγίαο.  

Ρ13 

  ΔΤΡΤΣΔΡΖ ΠΔΡΗΟΥΖ ΚΟΡΤΦΖ 

"ΦΑΡΗ" 

502089 3914103 

 
Θέζε ζεκαληηθνχ γεσινγηθνχ θαη θπζηθνχ ελδηαθέξνληνο, αληηπξνζσπεπηηθή ηνπ 
γεσπεξηβάιινληνο θαη ηνπ θνξπθαίνπ νξεηλνχ ηνπίνπ ησλ Λεπθψλ Οξέσλ. Υαξαθηεξηζηηθή  
εκθάληζε ησλ ηεθξψλ δνινκηηψλ θαη ησλ ιεπθσπψλ καξκάξσλ.   

 

Ρ14 

ΔΤΡΤΣΔΡΖ ΠΔΡΗΟΥΖ  

ΚΑΛΟΡΟΤ - ΑΜΠΔΛΗΣΑ  

499745 3912327 

 
Θέζε ζεκαληηθνχ γεσινγηθνχ θαη θπζηθνχ ελδηαθέξνληνο, αληηπξνζσπεπηηθή ηνπ 
γεσπεξηβάιινληνο θαη ηνπ νξεηλνχ ηνπίνπ ησλ Λεπθψλ Οξέσλ. Θέζε επνπηηθή ησλ 
γεσζρεκαηηζκψλ ηεο ελφηεηαο ησλ Πιαθσδψλ Αζβεζηνιίζσλ, ηεο ηεθηνληθήο δνκήο θαη  
εηδηθφηεξα ηνπ ζρεκαηηζκνχ ησλ κεηαπησηηθψλ ξεγκάησλ, ησλ ξεμηγελψλ πξαλψλ θαη ησλ 
πνηθίισλ ηεθηνληθψλ δηαξξήμεσλ.  

 
Ρ15 

ΔΤΡΤΣΔΡΖ ΠΔΡΗΟΥΖ  

"ΜΑΤΡΖ  ΚΟΡΤΦΖ" 

501456 3912305 
Θέζε ζεκαληηθνχ γεσινγηθνχ & θπζηθνχ ελδηαθέξνληνο, αληηπξνζσπεπηηθή ηνπ 
γεσπεξηβάιινληνο ησλ Λεπθψλ Οξέσλ, κε εληππσζηαθή επίζεο ηελ επνπηηθή εηθφλα ηεο 
αλάπηπμεο ησλ ηεθξψλ δνινκηηψλ.  

Ρ16 
ΚΟΡΤΦΖ  "ΜΔΛΗΝΣΑΟΤ" 

 

498605 3909579 

 
Ζ ζέζε απηή αληηζηνηρεί ζηελ επηβιεηηθφηεξε θαη πςειφηεξε θνξπθή (+2.133κ) ηνπ ηκήκαηνο 
ησλ Λεπθψλ Οξέσλ πνπ εληάζζεηαη ζην Γήκν Υαλίσλ. Θέζε έληνλνπ γεσινγηθνχ & θπζηθνχ 
ελδηαθέξνληνο, αληηπξνζσπεπηηθή ηνπ γεσπεξηβάιινληνο ησλ Λεπθψλ Οξέσλ. Παλνξακηθή 
εηθφλα ησλ γεσινγηθψλ ζρεκαηηζκψλ, ησλ κεηαπησηηθψλ ξεγκάησλ, ησλ ξεμηγελψλ 
θιηηχσλ, ηεο ηζρπξήο ηεθηνληθήο θαηαπφλεζεο ησλ ζρεκαηηζκψλ, αιιά θαη ηεο 
ζπλεπίδξαζεο ησλ παγεηψλσλ (παιαηφηεξεο γεσινγηθήο πεξηφδνπ) θαη ησλ ρηνληψλ ζηε 
δηάβξσζε θαη δηακφξθσζε ηνπ αλαγιχθνπ ησλ θιηηχσλ.  
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Β`  ΜΕΡΟ 
 
 
 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ   ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
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Β.1.  ΦΕΣΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΟΙΚΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕ 

ΤΝΑΥΕΙ ΦΡΗΕΙ 

χκθσλα κε ηελ ζπλαμηνιφγεζε ησλ επί κέξνπο γεσπαξαγφλησλ νη νπνίνη δηεξεπλήζεθαλ ζηα 

πιαίζηα ηεο παξνχζαο γεσινγηθήο κειέηεο θαη ζε φηη αθνξά ηελ θαηαξρήλ γεσινγηθή 

θαηαιιειφηεηα γηα νηθηζηηθή αλάπηπμε θαη γηα άιιεο ζπλαθείο ρξήζεηο, ε έθηαζε ηεο πεξηνρήο 

κειέηεο Γήκνπ Υαλίσλ θαηεγνξηνπνηήζεθε ζε δψλεο, νη νπνίεο θαζνξίζηεθαλ κε βάζε 

γεσινγηθά θξηηήξηα θαη νη νπνίεο απνηππψλνληαη ζην ράξηε ΓΠ2 "Καηαξρήλ Γεσινγηθήο 

Καηαιιειφηεηαο" θι. 1:25.000, ν νπνίνο ζπλνδεχεη ηελ παξνχζα Σερληθή Έθζεζε, σο δψλεο 

Ε1,  Ε2,  Ε3,  Ε4,  Ε5,  Ε6  θαη Ε7.  

Ζ αθξίβεηα ησλ νξίσλ ησλ επί κέξνπο δσλψλ νη νπνίεο θαζνξίζηεθαλ, θαζψο θαη γεληθφηεξα ε 

αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ ηεο κειέηεο, είλαη αλάινγε ηεο θιίκαθαο ηνπ ράξηε ηεο κειέηεο δειαδή 

1:25.000.  

Οη γεσπαξάγνληεο νη νπνίνη ειήθζεζαλ ππφςε σο γεσινγηθά θξηηήξηα γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ 

δσλψλ είλαη: 

 Ζ ιηζνινγηθή ζχζηαζε ησλ γεσινγηθψλ ζρεκαηηζκψλ θαη ηα γεσκεραληθά ηνπο 

ραξαθηεξηζηηθά 

 Οη θιίζεηο ησλ θιηηχσλ 

 Ζ ηεθηνληθή δνκή θαη ηδηαίηεξα ε θχζε θαη ε γεσκεηξία ησλ ηεθηνληθψλ αζπλερεηψλ. 

 Οη πδξνγεσινγηθέο ζπλζήθεο θαη εηδηθφηεξα νη δηακνξθνχκελεο ππφγεηεο πδξνθνξίεο. 

 Ζ ηερληθνγεσινγηθή ζπκπεξηθνξά ησλ γεσινγηθψλ ζρεκαηηζκψλ σο απνηέιεζκα ηεο 

αιιεινεπίδξαζεο ησλ επί κέξνπο γεσπαξαγφλησλ.  

ηνλ θαζνξηζκφ ησλ παξαπάλσ δσλψλ, ππεηζέξρεηαη θαη ν παξάγνληαο ησλ θιίζεσλ ησλ 

θιηηχσλ. ηελ πξνζπάζεηα απηή θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ θιίκαθα αλαθνξάο, πξαγκαηνπνηήζεθε  

νκνγελνπνίεζε  ησλ  εδαθηθψλ θιίζεσλ, παξαιείπνληαο ζεκεηαθέο ζρεδφλ εδαθηθέο εθηάζεηο,  κε 

δηαθνξεηηθή θαηεγνξία θιίζεσλ ζε ζρέζε κε ηελ ππφινηπε ηειηθή έθηαζε. Γηα ηηο εθηάζεηο απηέο, 

ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία εληαρζνχλ γηα πνιενδφκεζε, ζα εθπνλεζεί γεσινγηθή κειέηε 

θαηαιιειφηεηαο (Β1 ηάδην) ζε αλαιπηηθφηεξε  θιίκαθα (1:5.000), έηζη ψζηε λα δηεξεπλεζνχλ  θαη 

απνδνζνχλ κε κεγαιχηεξε αθξίβεηα νη γεσινγηθέο ζπλζήθεο θαη νη ελδερφκελεο γεσινγηθέο 

επηθηλδπλφηεηεο. 

ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη νη ελ ιφγσ δψλεο ηνπ ράξηε ΓΠ2 "Καηαξρήλ Γεσινγηθήο 

Καηαιιειφηεηαο" θι. 1:25.000, ηεο πεξηνρήο κειέηεο Γήκνπ Υαλίσλ. 
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Η1 - ΗΩΝΘ ΜΕ ΠΟΛΤ ΕΤΝΟΪΚΕ ΤΝΘΘΚΕ 
ΝΕΟΓΕΝΕΙ ΚΑΙ ΣΕΣΑΡΣΟΓΕΝΕΙ ΧΘΜΑΣΙΜΟΙ  

αλλοφβια (al),   διλλοφβια (dl),  ερυκρογι (Σr), πλειοκαινικά ιηιματα (Plm),  
ψαμμιτομαργαϊκι ςειρά (Ms),   μθ ςυνεκτικι κροκαλολατυποπαγισ ςειρά (Me) 

ΜΕ  ΕΔΑΦΙΚΕ  ΚΛΙΕΙ < 25% 

Απφ ηελ άπνςε ηεο ζεηζκηθήο επηθηλδπλφηεηαο θαη ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα ηνπ ηζρχνληα ΔΑΚ, 

νη ζρεκαηηζκνί ησλ αιινπβίσλ (al),  δηιινπβίσλ (dl) θαη εξπζξνρσκάησλ (tr),  θαηαηάζζνληαη 

ζηελ θαηεγνξία Γ θαη γηα ηνλ ιφγν απηφλ απαηηείηαη, ζε πεξίπησζε δφκεζεο, ε εθπφλεζε 

γεσηερληθήο κειέηεο.  

Οη ππφινηπνη ζρεκαηηζκνί ηεο δψλεο απηήο θαηαηάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία Β (§ Α.5.1). 

ηελ πεξίπησζε δε θαηά ηελ νπνία, ζηηο πξνηεηλφκελεο πεξηνρέο γηα δφκεζε, ζηε δψλε απηή, 

ζπκπεξηιεθζνχλ ηκήκαηα κε πςειφ θξεάηην πδξνθφξν νξίδνληα, ή ππάξρνπλ ηκήκαηα κε 

θιίζεηο κεγαιχηεξεο απφ 25%, νη νπνίεο δελ θαηαγξάθνληαη ζηελ παξνχζα κειέηε ιφγσ ηεο 

θιίκαθαο αλαθνξάο, νη ζπλζήθεο ζα δηεξεπλεζνχλ αλαιπηηθφηεξα ζηελ Β΄ Φάζε ζηα πιαίζηα 

ηεο Μειέηεο Γεσινγηθήο Καηαιιειφηεηαο, ζε θιίκαθα 1:5.000.  ηελ ίδηα κειέηε ζα επηρεηξεζεί 

δηαρσξηζκφο ησλ επηκέξνπο ζρεκαηηζκψλ, αλάινγα κε ηε ζπλεθηηθφηεηα ηνπο. Δπίζεο ζα 

δηεξεπλεζεί ην πάρνο ησλ ηεηαξηνγελψλ ζρεκαηηζκψλ θαη ην είδνο ηνπ ππνθείκελνπ 

ζρεκαηηζκνχ, θαζψο θαη νη επηπηψζεηο απφ επηθαλεηαθέο απνξξνέο.  

 

Η2 - ΗΩΝΘ ΜΕ ΕΤΝΟΪΚΕ ΤΝΘΘΚΕ  
ΠΡΟΝΕΟΓΕΝΕΙ ΧΘΜΑΣΙΜΟΙ:  
Ανκρακικοί ςχθματιςμοί (ktr, Trip,  Pk),  

Ενότθτα Φυλλιτϊν - Χαλαηιτϊν (ph), Μεταφλφςχθσ (fpk) 

 NΕΟΓΕΝΕΙ ΧΘΜΑΣΙΜΟΙ  
 Μαργαϊκοί αςβεςτόλικοι (mk-plk), ), ςυνεκτικι κροκαλολατυποπαγισ ςειρά (Mbr) 

ΜΕ  ΕΔΑΦΙΚΕ  ΚΛΙΕΙ <  3 5%  

Απφ ηελ άπνςε ηεο ζεηζκηθήο επηθηλδπλφηεηαο νη ζρεκαηηζκνί απηνί θαηαηάζζνληαη ζηελ 

θαηεγνξία Α (§ Α.5.1).  ηελ πεξίπησζε δε θαηά ηελ νπνία ζηηο πξνηεηλφκελεο πεξηνρέο γηα 

δφκεζε, ζηε δψλε απηή, ζπκπεξηιεθζνχλ ηκήκαηα κε θιίζεηο κεγαιχηεξεο απφ 35%, νη νπνίεο 

δελ θαηαγξάθνληαη ζηελ παξνχζα κειέηε ιφγσ ηεο θιίκαθαο αλαθνξάο, νη ζπλζήθεο ζα 

δηεξεπλεζνχλ αλαιπηηθφηεξα ζηελ Β΄ Φάζε ζηα πιαίζηα ηεο Μειέηεο Γεσινγηθήο 

Καηαιιειφηεηαο, ζε θιίκαθα 1:5.000. ηελ ίδηα κειέηε ζα δηεξεπλεζνχλ ιεπηνκεξέζηεξα 

πηζαλέο κνξθέο δπλεηηθψλ θηλεηηθψλ θαηλνκέλσλ, θαζψο θαη ε χπαξμε ηπρφλησλ θαξζηηθψλ 

εγθνίισλ ζηνπο αλζξαθηθνχο ζρεκαηηζκνχο. 
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Η3 - ΗΩΝΘ ΜΕ ΚΑΛΕ ΤΝΘΘΚΕ 

ΝΕΟΓΕΝΕΙ  ΧΘΜΑΣΙΜΟΙ  
Πλειοκαινικά ιηιματα (Plm)  Ψαμμιτομαργαϊκι ςειρά (Ms)   

μθ ςυνεκτικι Κροκαλολατυποπαγισ ςειρά (Me) 

ΜΕ  ΕΔΑΦΙΚΕ ΚΛΙΕΙ ΜΕΣΑΞΤ 25% ΚΑΙ 35%  

Απφ ηελ άπνςε ηεο ζεηζκηθήο επηθηλδπλφηεηαο, νη ζρεκαηηζκνί απηήο ηεο δψλεο,  

θαηαηάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία Β (§ Α.5.1).  

ηελ πεξίπησζε δε θαηά ηελ νπνία ζηηο πξνηεηλφκελεο πεξηνρέο γηα δφκεζε, ζηε δψλε απηή, 

ζπκπεξηιεθζνχλ ηκήκαηα κε πςειφ θξεάηην πδξνθφξν νξίδνληα, ή ππάξρνπλ ηκήκαηα κε 

θιίζεηο κεγαιχηεξεο απφ 35%, νη νπνίεο δελ θαηαγξάθνληαη ζηελ παξνχζα κειέηε ιφγσ ηεο 

θιίκαθαο αλαθνξάο, νη ζπλζήθεο ζα δηεξεπλεζνχλ αλαιπηηθφηεξα ζηελ Β΄ Φάζε ζηα πιαίζηα 

ηεο Μειέηεο Γεσινγηθήο Καηαιιειφηεηαο, ζε θιίκαθα 1:5.000. ηελ ίδηα κειέηε ζα επηρεηξεζεί 

δηαρσξηζκφο ησλ επηκέξνπο ζρεκαηηζκψλ αλάινγα κε ηε ζπλεθηηθφηεηα ηνπο. Δπίζεο ζα 

δηεξεπλεζνχλ επηπηψζεηο απφ επηθαλεηαθέο απνξξνέο.  

 

ΗΩΝΕ ΜΕ ΜΕΣΡΙΕ ΤΝΘΘΚΕ                  

Η4 
ΣΕΣΑΡΣΟΓΕΝΕΙ ΧΘΜΑΣΙΜΟΙ  

 αλλοφβια (al),    διλλοφβια (dl),  ερυκρογι (tr) 

Μ Ε   ΕΔΑ ΦΙ ΚΕ   Κ Λ ΙΕ Ι  >  25 %  

Απφ ηελ άπνςε ηεο ζεηζκηθήο επηθηλδπλφηεηαο, νη ζρεκαηηζκνί ησλ αιινπβίσλ (al) θαη ησλ 

δηιινπβίσλ (dl), θαηαηάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία Γ (§ Α.5.1) θαη γηα ηνλ ιφγν απηφλ απαηηείηαη ζε 

πεξίπησζε δφκεζεο, ε εθπφλεζε γεσηερληθήο κειέηεο.  

ηελ πεξίπησζε δε θαηά ηελ νπνία, ζηηο πξνηεηλφκελεο πεξηνρέο γηα δφκεζε ζηε δψλε απηή, 

ζπκπεξηιεθζνχλ ηκήκαηα κε πςειφ θξεάηην πδξνθφξν νξίδνληα, νη ζπλζήθεο ζα 

δηεξεπλεζνχλ αλαιπηηθφηεξα ζηελ Β΄ Φάζε ζηα πιαίζηα ηεο Μειέηεο Γεσινγηθήο 

Καηαιιειφηεηαο, ζε θιίκαθα 1:5.000. ηελ ίδηα κειέηε ζα δηεξεπλεζεί ην πάρνο ησλ 

ηεηαξηνγελψλ ζρεκαηηζκψλ, θαζψο επίζεο ην είδνο ηνπ ππνθείκελνπ ζρεκαηηζκνχ θαη νη 

επηπηψζεηο απφ επηθαλεηαθέο απνξξνέο.  
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Η 5 
ΝΕΟΓΕΝΕΙ  ΧΘΜΑΣΙΜΟΙ  

Πλειοκαινικά ιηιματα (Plm),   Ψαμμιτομαργαϊκι ςειρά (Ms), 

  μθ ςυνεκτικι Κροκαλολατυποπαγισ ςειρά (Me) 

Μ Ε   Ε ΔΑ ΦΙ ΚΕ    Κ ΛΙ Ε Ι    >  35 %  

Απφ ηελ άπνςε ηεο ζεηζκηθήο επηθηλδπλφηεηαο θαη πάληα ζχκθσλα κε ηνλ ηζρχνληα ΔΑΚ,     

νη ζρεκαηηζκνί απηήο ηεο δψλεο θαηαηάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία Β (§ Α.5.1).  

ηελ πεξίπησζε δε θαηά ηελ νπνία, ζηηο πξνηεηλφκελεο πεξηνρέο γηα δφκεζε ζηε δψλε απηή, 

ζπκπεξηιεθζνχλ ηκήκαηα κε πςειφ θξεάηην πδξνθφξν νξίδνληα, νη ζπλζήθεο ζα 

δηεξεπλεζνχλ αλαιπηηθφηεξα ζηε Β΄ Φάζε, ζηα πιαίζηα Μειέηεο Γεσινγηθήο Καηαιιειφηεηαο, 

θι.1:5.000. ηελ ίδηα κειέηε ζα επηρεηξεζεί δηαρσξηζκφο ησλ επηκέξνπο ζρεκαηηζκψλ αλάινγα 

κε ηε ζπλεθηηθφηεηα ηνπο. Δπίζεο ζα δηεξεπλεζνχλ επηπηψζεηο απφ επηθαλεηαθέο απνξξνέο.  

Η6 
ΠΡΟΝΕΟΓΕΝΕΙ ΧΘΜΑΣΙΜΟΙ  

 Ανκρακικοί ςχθματιςμοί (Ktr, Trip,  Pk),  

Ενότθτα Φυλλιτϊν - Χαλαηιτϊν (Ph) , Μεταφλφςχθσ fpk) 
ΝΕΟΓΕΝΕΙ  ΧΘΜΑΣΙΜΟΙ  

 Μαργαϊκοί αςβεςτόλικοι (Mk-Plk), ςυνεκτικι κροκαλολατυποπαγισ ζεηξά (Mbr) 

Μ Ε   ΕΔΑ ΦΙ ΚΕ   Κ Λ ΙΕ Ι   >  35 %  

Απφ ηελ άπνςε ηεο ζεηζκηθήο επηθηλδπλφηεηαο θαη πάληα ζχκθσλα κε ηνλ ηζρχνληα ΔΑΚ,  νη 

ζρεκαηηζκνί απηήο ηεο δψλεο θαηαηάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία Α (§ Α.5.1).  

ηελ Β΄ Φάζε ζηα πιαίζηα ηεο Μειέηεο Γεσινγηθήο Καηαιιειφηεηαο, ζε θιίκαθα 1:5.000,                  

ζα δηεξεπλεζνχλ ιεπηνκεξέζηεξα πηζαλέο κνξθέο δπλεηηθψλ θηλεηηθψλ θαηλνκέλσλ θαη ε 

χπαξμε ηπρφλησλ θαξζηηθψλ εγθνίισλ ζηνπο αλζξαθηθνχο ζρεκαηηζκνχο.    

Η7  -  
ΗΩΝΘ ΜΕ ΠΟΛΤ ΔΤΜΕΝΕΙ ΤΝΘΘΚΕ 

Ανενεργά Λατομεία, Δανειοκάλαμοι, Αποκεςιοκάλαμοι 

ηε δψλε Ε7, πεξηιακβάλνληαη ηα αλελεξγά ιαηνκεία, νη δαλεηνζάιακνη πάζεο θχζεο πιηθψλ 

θαη νη απνζεζηνζάιακνη. ηνπο ρψξνπο απηνχο ζπκπεξηιακβάλνληαη εθηφο απφ ηα πξαλή ηεο 

εμφξπμεο θαη νη ρψξνη απφζεζεο ζηείξσλ κε ηα απφηνκσλ θιίζεσλ πξαλή. Σα ζηείξα θαη νη 

επηρψζεηο ζχκθσλα κε ηνλ ηζρχνληα ΔΑΚ, θαηαηάζζνληαη απφ ηελ άπνςε ηεο ζεηζκηθήο 

επηθηλδπλφηεηαο ζηελ θαηεγνξία εδάθνπο Υ.  

Ζ δφκεζε ζηηο ζέζεηο απηέο, ζα κπνξνχζε λα επηηξαπεί ζηα πιαίζηα αμηνπνίεζεο γηα 

πεξηβαιινληηθνχο, πνιηηηζηηθνχο ζθνπνχο θ.ά. ηελ πεξίπησζε απηή, απαηηείηαη ε εθπφλεζε 

εηδηθψλ κειεηψλ, γεσηερληθψλ, πεξηβαιινληηθψλ, ζηα πιαίζηα ησλ νπνίσλ ζα δηεξεπλεζνχλ 

αλαιπηηθφηεξα νη ζπλζήθεο ελδεδεηγκέλεο θαη βέιηηζηεο αμηνπνίεζεο, θαζψο θαη ζρεδηαζκνχ,  

δφκεζεο, απνθαηάζηαζεο ηνπ ρψξνπ θιπ, έηζη ψζηε λα απνθαηαζηαζεί ε ηζνξξνπία κε ην 

γεσπεξηβάιινλ θαη λα αμηνπνηεζεί ε ρξήζε ηνπ ρψξνπ θαη ε επηζθεςηκφηεηά ηνπ.  
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************************************************************************* 

Ε Χ Ν Δ  Π ΡΟΣ ΔΗ ΝΟΜ ΔΝ Ζ   Γ ΔΧ Π ΔΡΗ Β ΑΛ ΛΟ ΝΣ Η Κ Ζ  Π ΡΟΣ Α Η Α  

*************************************************************************  

Πεξηιακβάλνπλ ην Φαξάγγη Δι. Βεληδέινπ ζην Θέξηζν θαη ηελ πςειή νξεηλή δψλε ηεο 

Θεξίζνπ, φπσο αλαιπηηθά παξνπζηάζηεθαλ ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν Α.8.  

 

************************************************************************ 
ΠΑΡΑΚΣΙΑ ΑΜΜΨΔΗ ΖΨΝΗ ΚΟΛΠΟΤ ΦΑΝΙΨΝ ΜΕ ΥΑΙΝΟΜΕΝΑ ΔΙΑΒΡΨΗ,  

ΚΑΣΑ ΘΕΕΙ ΙΧΤΡΑ, ΤΝΔΕΟΜΕΝΑ ΜΕ ΠΛΘΡΘ ΑΠΑΜΜΩΘ & ΑΠΟΚΑΛΤΨΘ ΒΡΑΧΩΔΟΤ ΤΠΟΒΑΘΡΟΤ.  
ΦΡΗΖΕΙ ΑΜΕΨΝ ΜΕΣΡΨΝ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ 

************************************************************************  

Πεξηιακβάλεη ηε βφξεηα ακκψδε παξάθηηα δψλε ηνπ θφιπνπ Υαλίσλ πεξηνρήο Κνπκ Καπί ,  

Υνλνινπινχ, Αγίαο Κπξηαθήο κε ηελ πνιχηηκε γεσπεξηβαιινληηθή ηνπο αμία θαη ηα δπζκελή 

θαηλφκελα δηάβξσζεο πνπ παξνπζηάδνληαη εθηελψο ζηηο παξαγξάθνπο § Α.1.4,  § Α.2.2.2  

 

 

 

ΖΨΝΕ  ΠΡΟΣΑΙΑ  ΡΕΜΑΣΨΝ 

Οη δψλεο απηέο έρνπλ απνηππσζεί ζην Υάξηε ΓΠ2 "Καηαξρήλ Γεσινγηθήο Καηαιιειφηεηαο" 

θι. 1:25.000, ηεο παξνχζαο κειέηεο. 

Γηα ηα νξηνζεηεκέλα ξέκαηα, είλαη ε δψλε ε νπνία πεξηθιείεηαη απφ ηηο νξηνγξακκέο 

νξηνζέηεζεο. Σα νξηνζεηεκέλα ηκήκαηα ησλ ξεκάησλ εληφο ηεο πεξηνρήο ηεο παξνχζαο 

κειέηεο, απνδίδνληαη ζην ράξηε ΓΠ2 κε κπιε ρξψκα θαη ιήθζεθαλ απφ ηα δεκνζηεπκέλα 

Φ.Δ.Κ. πνπ έρνπλ αλαξηεζεί ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ Δζληθνχ Σππνγξαθείνπ . 

Γηα ηα κε νξηνζεηεκέλα ξέκαηα, ή δψλε ελδεηθηηθά απνδίδεηαη ζην Υάξηε ΓΠ 2.  

Ζ νξηζηηθή δψλε πξνζηαζίαο ζα πξνθχςεη κεηά ηελ νξηνζέηεζε ηνπο, ζχκθσλα κε ηελ ζρεηηθή 

λνκνζεζία. Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα ξέκαηα  απνηεινχλ γεσπεξηβαιινληηθά επαίζζεηεο πεξηνρέο 

θαη απαηηείηαη λα γίλνπλ νη πξνβιεπφκελεο ελέξγεηεο νξηνζέηεζήο ηνπο θαη πεξηβαιινληηθήο 

ηνπο πξνζηαζίαο.  
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ΖΨΝΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΤΔΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΕΚΑΝΗ ΛΙΜΝΗ ΑΓΤΙΑ 

Ζ Λίκλε Αγπηάο απνηειεί ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ πγξνβηφηνπν, ν νπνίνο πξνζηαηεχεηαη θαη 

βξίζθεηαη εληφο ηεο δψλεο NATURA 2000 κε θσδηθφ ηφπνπ: GR 4340006.   

Δπνκέλσο είλαη απαξαίηεην ζε νιφθιεξε ηελ έθηαζε ηεο πδξνινγηθήο ιεθάλεο ε νπνία 

ηξνθνδνηεί ηε ιίκλε, λα ιεθζνχλ κέηξα πξνζηαζίαο έλαληη ηεο ξχπαλζεο ησλ ππφγεησλ θαη 

επηθαλεηαθψλ λεξψλ, ηα νπνία ηειηθά θαηαιήγνπλ ζηε Λίκλε. 

Δπίζεο, ζην φιν ζχζηεκα αμηνπνίεζεο θαη δηαρείξηζεο πδαηηθψλ πφξσλ, ε ιίκλε πξνβιέπεηαη 

λα ιεηηνπξγεί σο δεμακελή εκεξήζηαο εμίζσζεο, πνπ ζεκαίλεη φηη ν φγθνο λεξνχ πνπ ζα 

αληιείηαη εκεξεζίσο απφ απηήλ, δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηνλ φγθν εκεξήζησλ εηζξνψλ.  

Πξνο ηνχην απαηηείηαη θαη' αξρήλ, ν θαζνξηζκφο ελφο λεθξνχ - νηθνινγηθνχ φγθνπ λεξνχ, φπσο 

ζπκβαίλεη ζε φινπο ηνπο ηακηεπηήξεο ηεο Διιάδαο, ηεο ηάμεο γηα παξάδεηγκα, ησλ 60.000 κ3 

θαη αθνινχζσο, ε αλχςσζε ησλ πθηζηάκελσλ πδξνιεςηψλ πάλσ απφ ηε ζηάζκε ηεο ιίκλεο 

πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ φγθν απηφλ, νπφηε πάληα ε ιίκλε ζα δηαηεξεί ηνπιάρηζηνλ ην νηθνινγηθφ 

φγθν ησλ 60.000 κ3 θαη θαη΄ επέθηαζε ζα δηαζθαιίδεηαη ε πξνζηαζία ηεο (Π. Παπιάθεο θ.ά. 

2010, Α. Πηηαξηδάθεο ΣΔΔ/Σκ. Γπη. Κξήηεο, 2010).  
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Β.2 ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕ ΦΡΗΕΙ 

χκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο πξνδηαγξαθέο εθπφλεζεο κειεηψλ ΓΠ/ΥΟΟΑΠ θαη ηα δεδνκέλα 

ηεο παξνχζαο κειέηεο, ζε φηη αθνξά ηελ γεσινγηθή θαηαιιειφηεηα γηα εηδηθέο ρξήζεηο, ζηα 

πιαίζηα ηεο παξνχζαο θάζεο, εμεηάδνληαη ηα πθηζηάκελα θνηκεηήξηα ησλ νηθηζκψλ. 

Οη πεξηνρέο εηδηθψλ ρξήζεσλ ησλ θνηκεηεξίσλ παξνπζηάδνληαη ζην Υάξηε ΓΠ2, θιίκαθαο 

1:25.000 κε ηνλ ζπκβνιηζκφ ηνπο. 

Χο πεξηνρέο εηδηθήο ρξήζεο νξίδνληαη νη εθηάζεηο ησλ πθηζηάκελσλ θνηκεηεξίσλ καδί κε κηα 

πεξηκεηξηθή δψλε 250 m. Οη εθηάζεηο απηέο ρξεηάδεηαη λα εμαηξεζνχλ απφ ηελ δφκεζε, αθνχ 

κε βάζε ηε ζρεηηθή λνκνζεζία δελ επηηξέπεηαη δφκεζε ζε απφζηαζε κηθξφηεξε ησλ 250 m 

απφ ηα φξηα ησλ θνηκεηεξίσλ.  

ηελ πεξίπησζε δε θαηά ηελ νπνία ην πιάηνο ηεο δψλεο απηήο κεησζεί γηα ιφγνπο 

πνιενδφκεζεο ή γηα ιφγνπο επέθηαζεο ηνπ θνηκεηεξίνπ, απαηηείηαη λα εθπνλεζεί θαη λα 

εγθξηζεί ην ζχλνιν ησλ κειεηψλ ηεο Τ.Α. 26882/5769/98 ΠΔ.ΥΧ.Γ.Δ. (ΦΔΚ 838/Γ/1998).                  

Ζ δφκεζε ζηε δψλε απηή, κπνξεί λα επηηξαπεί κφλν θάησ απφ ηηο πξνυπνζέζεηο εμαζθάιηζεο 

θαηάιιεισλ γεσινγηθψλ ζπλζεθψλ, ζε ζπλδπαζκφ επίζεο κε ηελ πξνυπφζεζε φηη νη ρξήζηεο 

ηεο δνκεκέλεο δψλεο δελ ζα έξρνληαη ζε επαθή κε ελδερφκελε ξχπαλζε ηνπ εδάθνπο, 

ξχπαλζε επηθαλεηαθψλ λεξψλ θαη ξχπαλζε θξεάηηαο πδξνθνξίαο.  

ε πεξίπησζε δε θαηά ηελ νπνία επηιεγεί, ιφγσ αλαγθαηνηήησλ, ε επέθηαζε θνηκεηεξίνπ, 

απαηηείηαη ε εθπφλεζε ησλ ίδησλ κειεηψλ γηα ηελ πηζηνπνίεζε ησλ ζπλζεθψλ ξχπαλζεο. 
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Β.3 ΔΤΝΑΜΙΚΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 

ΤΔΑΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ  

Όπσο παξνπζηάζηεθε εθηελψο ζηηο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο (§ Α.3,  § Α.7), ζηελ πεξηνρή κειέηεο 

ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ δηακνξθψλνληαη ηδηαίηεξα επκελείο πδξνγεσινγηθέο ζπλζήθεο, νη νπνίεο ζπλδένληαη 

κε ηελ αλάπηπμε ηνπ θαξζηηθνχ νξεηλνχ ζπγθξνηήκαηνο ησλ Λεπθψλ Οξέσλ, ην νπνίν θηινμελεί ηε 

δηακφξθσζε ζεκαληηθψλ επί κέξνπο ππφγεησλ θαξζηηθψλ πδξνθφξσλ ζπζηεκάησλ, ηα νπνία  

ηξνθνδνηνχληαη απφ ηελ θαηείζδπζε ησλ λεξψλ ησλ βξνρνπηψζεσλ & ηεο ηήμεο ησλ ρηνληψλ πνπ 

εθδειψλνληαη  ηδηαίηεξα ζηελ πςειή νξεηλή δψλε.  

Σν νξεηλφ ζπγθξφηεκα δέρεηαη έλα κέζν εηήζην φγθν αηκνζθαηξηθψλ θαηαθξεκληζκάησλ πεξίπνπ 

1.450x10
6
 m

3
 (κέζν εηήζην χςνο βξνρήο 1.800mm), ελψ δηαηξέρεηαη απφ έλα ππθλφ δίθηπν 

ξσγκαηψζεσλ & ζεηξάο ξεμηγελψλ δσλψλ, πνπ επηδξνχλ θαηαιπηηθά ηφζν ζηε θαηείζδπζε, κέζνπ 

εηήζηνπ φγθνπ λεξψλ 750x10
6
 m

3
, φζν θαη ζηελ δηαθίλεζε ησλ ππφγεησλ λεξψλ ηα νπνία εκπινπηίδνπλ 

εθηεηακέλνπο ππφγεηνπο πδξνθνξείο θαη ζηε ζπλέρεηα εθθνξηίδνληαη ππφ κνξθή πεγψλ πξνο βνξξά θαη 

ππνζαιάζζησλ εθθνξηίζεσλ πξνο λφην.  

Ο πδξνγεσινγηθφο απηφο κεραληζκφο ιεηηνπξγίαο ηνπ θαξζηηθνχ πδξνθφξνπ ζπζηήκαηνο, 

δηαπηζηψζεθε γηα πξψηε θνξά απφ ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ πξσηνπνξηαθψλ εξεπλψλ, νη 

νπνίεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηα πιαίζηα ηεο "Μειέηεο Αμηνπνίεζεο Τδαηηθνχ Γπλακηθνχ Γπηηθήο 

Κξήηεο" θαη ζηελ νπνία βαζίζηεθε ην ζχλζεην "Έξγν Δληαίαο Γηαθίλεζεο & Γηαρείξηζεο Τπφγεησλ & 

Δπηθαλεηαθψλ Νεξψλ θαηά κήθνο ηεο Βφξεηαο δψλεο Γπηηθήο Κξήηεο" (Παπιάθεο θ.ά. 1977-1984). 

Έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα επί κέξνπο θαξζηηθά πδξνθφξα ζπζηήκαηα, είλαη ηνπ ΒΓ ηκήκαηνο 

Λεπθψλ Οξέσλ - πεγψλ Αγπηάο. Οη πεγέο αλαβιχδνπλ ζηελ πεξηνρή κειέηεο ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ θαη 

εηδηθφηεξα αλάληε ηεο δψλεο ελφο ζεκαληηθνχ ξήγκαηνο Α-Γ, ην νπνίν δηαπηζηψζεθε φηη ιφγσ ηνπ  

θαηαθιαζηηηηθνχ ηνπ πιηθνχ ιεηηνπξγεί σο ππφγεην δηάθξαγκα ζηελ θίλεζε ησλ ππφγεησλ λεξψλ. Δπίζεο 

δηαπηζηψζεθε φηη, ε θίλεζε ησλ ππφγεησλ λεξψλ πξνο ηηο πεγέο Αγπηάο, δελ αθνινπζεί σο ζα 

αλακελφηαλ, ηνπο λφκνπο ηεο ζηξνβηιψδνπο ξνήο σο θίλεζε λεξψλ ζε βξαρφκαδα, αιιά πξνζεγγίδεη 

ηελ θίλεζε λεξψλ πξνο αληινχκελε γεψηξεζε ζε πνξψδεο κέζν, θαηά ην πξφηππν Jacob. Σν γεγνλφο 

απηφ έρεη ηεξάζηην επηζηεκνληθφ ελδηαθέξνλ θαη αθελφο κελ αλαδεηθλχεη ηελ ηεξάζηηα πδξαπιηθή 

δπλακηθή ηνπ ππφγεηνπ θαξζηηθνχ πδξνθνξέα, αθεηέξνπ δε, παξέρεη ηελ επκελή δπλαηφηεηα εθαξκνγήο 

πξνηχπνπ (κνληέινπ) πξφγλσζεο ηεο δηαρείξηζεο ηνπ πδαηηθνχ ηνπ δπλακηθνχ κε ζθνπφ ηε βέιηηζηε 

εθκεηάιιεπζε & αμηνπνίεζή ηνπ (Παπιάθεο 1989).  

Σν πινχζην πδαηηθφ δπλακηθφ ηεο πεξηνρήο απνηειεί έλα άθξσο ζεκαληηθφ θπζηθφ πφξν γηα ηελ 

αλάπηπμε θαη ηελ νηθνλνκία ηεο πεξηνρήο, φρη κφλν ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ, αιιά θαη φινπ ηνπ δπηηθνχ 

ηνπιάρηζηνλ ηκήκαηνο ηνπ Ννκνχ.  
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Οη ζπνπδαηφηεξεο ππφγεηεο πδξνθνξίεο νη νπνίεο δηακνξθψλνληαη ζηελ πεξηνρή κειέηεο δήκνπ 

Υαλίσλ, πεξηγξάθεθαλ αλαιπηηθά ζηηο παξαγξάθνπο Α.3.4, θαη Α.7.1, θαη ζε φηη αθνξά ην πδαηηθφ ηνπο 

δπλακηθφ ζπλνςίδεηαη ζηα αθφινπζα:.  

Καξζηηθή Τδξνθνξία Αγπηάο 

Απφ ηηο πεγέο απηέο εθθνξηίδνληαη ζε κέζε εηήζηα βάζε 80,40 * 10
6 
m

3
, απφ ηηο νπνίεο νη 20,42 *10

6 
m

3
 

αληηζηνηρνχλ ζε εθκεηάιιεπζε (Ληνλήο-Πεξιέξνο 2002,  Αξαλίηεο – Εεξβνγηάλλεο – Μειηζζάξεο 1977, 

Παπιάθεο 1989)). 

Καξζηηθέο Τδξνθνξίεο  Μεζθιψλ θαη Αλαβάιινληα 

Οη πεγέο απηέο εθδειψλνληαη ζηνπο θαξζηηθνχο αζβεζηνιίζνπο θαη δνινκίηεο Σξππαιίνπ ζε ηξεηο 

θχξηεο ζέζεηο:  

α. Π2α κε απφιπην πςφκεηξν +121,64 

β. Π2β (δχν πεγέο) κε απφιπην πςφκεηξν απφ +136,12 κέρξη +137,01 

Οη ζπλνιηθέο εθθνξηίζεηο - εθκεηαιεχζεηο ηεο πδξνθνξίαο απηήο ππνινγίζζεθαλ ζε 13,6*10
6 

m
3
, γηα 

ηελ πεξίνδν 1977 - 1997, απφ ηηο νπνίεο νη 0,3 *10
6 

m
3
 αληηζηνηρνχλ ζε εθκεηάιιεπζε κέζσ 

γεσηξήζεσλ (Ληνλήο-Πεξιέξνο 2002). 

Απφ ηηο ππφινηπεο πδξνθνξίεο, αμηνπνηνχληαη πεξηζζφηεξν εθείλεο ηνπ Κάκπνπ Υαλίσλ κε κέζε 

εηήζηα θαηείζδπζε ηεο ηάμεο κεγαιχηεξε ησλ 3 
.
10

6
 m

3
. 

 

Οη θαηαξρήλ δψλεο πξνζηαζίαο ηνπ πφζηκνπ λεξνχ ζα θαζνξηζηνχλ απφ ηελ έγθξηζε ηνπ ρεδίνπ 

Γηαρείξηζεο Λεθαλψλ Απνξξνήο Τδαηηθνχ Γηακεξίζκαηνο Κξήηεο.   

Οη ηειηθέο δψλεο πξνζηαζίαο ησλ ζεκείσλ απφιεςεο ππφγεηνπ λεξνχ γηα χδξεπζε ζα 

θαζνξηζηνχλ κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ εηδηθψλ πδξνγεσινγηθψλ κειεηψλ.  
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Δηδηθφηεξα, ζε φηη αθνξά ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ θαξζηηθνχ πδξνθνξέα Αγπηάο, επηζεκαίλεηαη: 

Λφγσ ηεο δηαπηζησκέλεο ζπζηεκαηηθήο εθκεηάιιεπζεο ηνπ ελ ιφγσ πδξνθνξέα ζηελ πεξηνρή Αγπηάο 

θαηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία, ε Οκάδα Μειέηεο επηζεκαίλεη ηελ επηθηλδπλφηεηα απφ ηελ αμηνπνίεζε 

πιήζνπο εξεπλεηηθψλ Τδξνγεσηξήζεσλ, αιιά θαη λέσλ (πηζαλά θαη κε αδεηνδνηεκέλσλ) ζηε δψλε ηνπ 

ξήγκαηνο Αγπηάο, ε άληιεζε απφ ηηο νπνίεο ζέηεη ζε θίλδπλν ηηο πδξνγεσινγηθέο ζπλζήθεο. Οη 

πδξνγεσινγηθέο κειέηεο πνπ έρνπλ εθπνλεζεί κέρξη ζήκεξα, επηζεκαίλνπλ ην θίλδπλν απηφ, φπσο 

εθηέζεθε ζηηο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο θαη  

Γηα ηνπο παξαπάλσ απηνχο ιφγνπο απαηηείηαη: 

 Άκεζε δηαθνπή  φισλ ησλ αληιήζεσλ ζηε δψλε ηνπ ξήγκαηνο Αγπηάο. 

 Δθπφλεζε Τδξνγεσινγηθήο Μειέηεο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο 

πδξνζηεγαλφηεηαο ηεο ξεμηγελνχο δψλεο.  

 Απαγφξεπζε ηεο αδεηνδφηεζεο πδξνγεσηξήζεσλ ζηε δψλε ηνπ ξήγκαηνο Αγπηάο, ζηα πιαίζηα ησλ 

"πθηζηάκελσλ δηθαησκάησλ". 

 Θέζπηζε αληίζηνηρσλ πεξηνξηζηηθψλ κέηξσλ, ζηα πιαίζηα ηνπ ρεδίνπ Γηαρείξηζεο ησλ Λεθαλψλ 

Απνξξνήο Πνηακψλ ηνπ πδαηηθνχ δηακεξίζκαηνο Κξήηεο (GR13).  

 Πξνηείλεηαη πεξαηηέξσ εθκεηάιιεπζε θαηά ηε ζεξηλή πεξίνδν ηνπ εθηεηακέλνπ ππφγεηνπ θαξζηηθνχ 

πδξνθνξέα ησλ πεγψλ Αγπηάο, κε ηε κείσζε θαηά ηε ρεηκεξηλή πεξίνδν ησλ παξνρψλ ησλ πεγψλ 

θαη εκπινπηηζκνχ ηνπ κε λεξά ησλ πεγψλ Μεζθιψλ θαη κε ηε δηάλνημε πδξνγεσηξήζεσλ 

εθκεηάιιεπζεο, αλάληε θαη καθξηά ησλ πεγψλ, ζε ζέζεηο πνπ ζα πξνθχςνπλ έπεηηα απφ 

εμεηδηθεπκέλε πδξνγεσινγηθή έξεπλα, θαζψο θαη ζχλδεζε ησλ πδξνγεσηξήζεσλ απηψλ κε ηνλ 

αλαηνιηθφ θχξην αγσγφ (Π. Παπιάθεο, Αηθ. Παπιάθε & Υξ. Ρηδηψηεο 2010,  Αλη. Πηηαξηδάθεο, ΣΔΔ/Σκ. 

Γπη. Κξήηεο, 2010).  

 Δπίζεο, πξνηείλεηαη ε εθαξκνγή ησλ πξνηάζεσλ ηεο Τδξνγεσινγηθήο Μειέηεο Κάκπνπ Υαλίσλ 

(Ληνλήο & Πεξιέξνο 2002), ζρεηηθά κε ηε δηάλνημε λέσλ πδξνγεσηξήζεσλ. 

Δπίζεο επηζεκαίλεηαη ζε φηη αθνξά ηνπο παξάθηηνπο πδξνθνξείο πνπ παξνπζηάδνπλ θαηλφκελα 

πθαικχξηλζεο, ρξεηάδεηαη λα απαγνξεπζεί θάζε άληιεζε απφ ηνλ πδξνθφξν νξίδνληα, θαζψο θαη ε 

δηάλνημε λέσλ ζεκείσλ πδξνιεςίαο απφ ηνλ πδξνθφξν νξίδνληα. 
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Β.4 ΠΡΟΣΑΙΑ  ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 

Οη πινχζηεο γεσκνξθνινγηθέο αληηζέζεηο ησλ ηνπίσλ, ε ζπάληα ζε πινχην δπλακηθή ησλ 

γεσζπζηεκάησλ ηνπο, ε ελεξγφο ηεθηνληθή αλχςσζε ηεο πεξηνρήο πνπ αληαλαθιά ζηε ζχγρξνλε 

εμέιημε φισλ ησλ γεσδηεξγαζηψλ θαη γεσκνξθψλ, ζπλζέηνπλ θαηά ηξφπν κνλαδηθφ, ην πνιχηηκν 

γεσπεξηβάιινλ ηεο πεξηνρήο θαη ζέηνπλ ηε ζθξαγίδα ηεο, σο έλαο ηφπνο ραξηζκαηηθφο, έλα δσληαλφ 

Γεσινγηθφ Δξγαζηήξην ηεο Φχζεο δηεζλνχο εκβέιεηαο θαη πςειψλ δπλαηνηήησλ, πνπ ζπγθεληξψλεη 

ην παγθφζκην επηζηεκνληθφ ελδηαθέξνλ ησλ θπζηνιαηξψλ, αιιά θαη ησλ εηδηθψλ επηζηεκφλσλ.  

ηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο κειέηεο θαηαβιήζεθε κία ηδηαίηεξε πξνζπάζεηα γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο 

γέλεζεο θαη ελεξγνχο γεσινγηθήο θαη γεσκνξθνινγηθήο εμέιημεο ηεο πεξηνρήο, ελψ παξάιιεια, δφζεθε 

ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε δηεξεχλεζε φισλ ησλ γεσδηεξγαζηψλ θαη γεσδνκψλ θαη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ 

ζεκαληηθψλ γεσπεξηβαιινληηθά ελνηήησλ & ηνπίσλ πνπ ρξεηάδνληαη πξνζηαζία θαη αλάδεημε, έηζη 

φπσο πξαγκαηηθά ηνπο αμίδεη. Πεξηιακβάλνπλ: 

 Παξάθηηα δψλε θφιπνπ Υαλίσλ, παξαιίεο Κνπκ Καπί, Υνλνινπινχ 

 Ρέκαηα 

 Λεθάλε Λίκλεο Αγπηάο 

 Φαξάγγη Θεξίζνπ  

 πήιαηα  

 Θέζεηο ηδηαίηεξνπ γεσπεξηβαιινληηθνχ θαη γεσινγηθνχ ελδηαθέξνληνο Ρ. : Απνηππψλνληαη ζην 

Υάξηε ΓΠ1 κε ην ζπκβνιηζκφ Ρ1, Ρ2 θιπ, ελψ παξνπζηάδνληαη αξηζκεκέλα θαη ζηνλ πίλαθα 7Π1 κε 

ηηο ζπληεηαγκέλεο ηνπο θαη ηελ επηζηεκνληθή ηνπο ηεθκεξίσζε. Δπίζεο απεηθνλίδνληαη θαη ζην 

παξάξηεκα ησλ θσηνγξαθηψλ.  

Οη ζέζεηο απηέο απνηεινχλ κία βάζε δεδνκέλσλ θαηαγξαθήο ηνπίσλ πνπ θέξνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά 

γεψηνπσλ θαη κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ, είηε κεκνλσκέλα, είηε ζε ζχλζεζε κεηαμχ ηνπο, ζηα πιαίζηα 

δεκηνπξγίαο γεσπνιηηηζηηθψλ δηαδξνκψλ (ζε ζπλδπαζκφ βεβαίσο θαη κε άιια θξηηήξηα 

επηζθεςηκφηεηαο), ζπκβάιινληαο πξσηνπνξηαθά, ζηελ πνιηηηζκηθή, ηνπξηζηηθή θαη νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ.  
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ΠΑΡΑΚΣΗΑ ΕΧΝΖ ΚΟΛΠΟΤ ΥΑΝΗΧΝ  

ΠΑΡΑΛΗΑ ΚΟΤΜ ΚΑΠΗ, ΜΔ ΦΑΗΝΟΜΔΝΑ ΓΗΑΒΡΧΖ  

ΠΑΡΑΛΗΑ ΥΟΝΟΛΟΤΛΟΤ ΜΔ ΚΗΝΖΣΗΚΑ ΦΑΗΝΟΜΔΝΑ ΑΣΑΘΔΗΑ ΠΡΑΝΧΝ  

 Όπσο δηεξεπλήζεθε ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο γεσινγηθήο κειέηεο θαη παξνπζηάζηεθε 

ζηηο παξαγξάθνπο § Α.1.4,  § Α.2.2.2  θαη  § Α.8,  ε θαιαίζζεηε παξάθηηα δψλε πφιεο  

Υαλίσλ, δηέζεηε ζην παξειζφλ ηελ παλέκνξθε ακκψδε παξαιία Κνπκ Καπί.  Ζ ηνχξθηθε 

νλνκαζία "Κνπκ Καπί" : Πχιε ηεο Άκκνπ, καξηπξά ην πινχζην ακκψδεο παξειζφλ ηεο. 

ήκεξα, παξνπζηάδεη έληνλε ππνβάζκηζε θαη κείσζε ηνπ πιάηνπο ηεο, ιφγσ απψιεηαο ηεο 

θπζηθήο άκκνπ, ε νπνία πξνθαλψο ζπλδέεηαη κε θαηλφκελα παξάθηηαο δηάβξσζεο.  

Δπίζεο, ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο κειέηεο, δηαπηζηψζεθε ζηε ζαιάζζηα παξάθηηα δψλε 

ηνπ Κνπκ Καπί, ε απνθάιπςε αθηνιηζηθψλ ζρεκαηηζκψλ, σο επί ην πιείζηνλ 

αζβεζηνςακκηηηθήο θαη θξνθαινπαγνχο ζχζηαζεο, γλσζηψλ σο "beach rocks". Οη 

αθηνιηζηθέο απηέο εκθαλίζεηο απνθαιχθζεθαλ πξννδεπηηθά θάησ απφ ηηο ραιαξέο 

ακκψδεηο απνζέζεηο πνπ απνκαθξχλζεθαλ απφ ηε δηάβξσζε. Δκθαλίδνληαη ζηελ 

ζαιάζζηα παξάθηηα δψλε, σο αθηνιηζηθέο ζηξψζεηο κε επηθάλεηεο ιείεο θαη νιηζζεξέο, κε 

απνηέιεζκα λα θαζίζηαληαη επηθίλδπλεο γηα ηνπο ινπφκελνπο.  

 Ζ ηδηαίηεξνπ θπζηθνχ θάιινπο παξάθηηα πεξηνρή επξχηεξα ηεο Υνλνινπινχ Υαλίσλ, 

παξνπζίαδε απφ παιαηά θαηά ζέζεηο, ρακεινχ χςνπο απφθξεκλα πξαλή, ηα νπνία 

παξνπζηάδνπλ θηλεηηθά θαηλφκελα ζπλδεφκελα κε νιηζζήζεηο θαη θαηαπηψζεηο θαη ηα νπνία 

ρξήδνπλ ηεο ιήςεο ησλ ελδεδεηγκέλσλ κέηξσλ πξνζηαζίαο..  

Γηα ηε δηάζσζε ηεο επαίζζεηεο γεσπεξηβαιινληηθά παξάθηηαο δψλεο Κνπκ Καπί  -  

Υνλνινπινχ  ε νπνία απνηππψλεηαη ζηνπο ράξηεο ΓΠ1 & ΓΠ2, σο «Παξάθηηα ακκψδεο δψλε 

κε θαηλφκελα δηάβξσζεο, θαηά ζέζεηο ηζρπξά ζπλδεφκελα κε πιήξε απάκκσζε θαη απνθάιπςε 

ηνπ βξαρψδνπο ππνβάζξνπ. Υξήδεη άκεζσλ κέηξσλ απνθαηάζηαζεο», απαηηείηαη άκεζα ε 

εθπφλεζε ελδεδεηγκέλσλ εξεπλψλ κε ζηφρν: 

 ηελ απνθαηάζηαζε ηεο παξαιίαο Κνπκ Καπί απφ ηελ απψιεηα ηεο άκκνπ θαη  

 ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θηλεηηθψλ θαηλνκέλσλ ησλ πξαλψλ ηεο παξαιίαο Υνλνινπινχ κε ηε 

ιήςε ησλ ελδεδεηγκέλσλ κέηξσλ πξνζηαζίαο.  
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ΡΔΜΑΣΑ 

ήκεξα, ε αλεπαξθήο νξηνζέηεζε ησλ ξεκάησλ θαη νη απζαίξεηεο αλζξσπνγελείο επεκβάζεηο 

ζηηο θνίηεο ηνπο, έρνπλ πξνθαιέζεη έληνλε δηαηαξαρή ηεο θπζηθήο εμέιημεο ηνπ αλαγιχθνπ θαη 

έρνπλ επηθέξεη δπζκελείο επηπηψζεηο νη νπνίεο αθνξνχλ ηνλ θίλδπλν αλάπηπμεο πιεκκπξηθψλ 

θαηλνκέλσλ θαη ηε γεσπεξηβαιινληηθή ππνβάζκηζε ηεο ακκψδνπο παξάθηηαο δψλεο θφιπσλ 

Υαλίσλ θαη νχδαο, θαζψο  θαη ηεο δψλεο ηεο θνίηεο ησλ ξεκάησλ.  

Λφγσ ησλ παξαπάλσ, πξνηείλεηαη ε ηαρχηεξε πξνψζεζε ησλ δηαδηθαζηψλ νξηνζέηεζεο, 

δηεπζέηεζεο θαη πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο ησλ ξεκάησλ (φπνπ απηά δελ έρνπλ νξηνζεηεζεί), 

γηα λα εμαζθαιηζηεί ε αζθαιήο δηφδεπζε ησλ πιεκκπξηθψλ ηνπο απνξξνψλ,  ε 

πεξηβαιινληηθή ηνπο πξνζηαζία, θαζψο θαη ε  απνηξνπή απζαίξεησλ παξεκβάζεσλ ζηελ θνίηε 

ηνπο,  γηα ηηο νπνίεο πξνηείλεηαη νχησο ή άιισο ε άκεζε απαγφξεπζή ηνπο.  

Δπίζεο, γηα ηελ απνθπγή πιεκκπξηθψλ θαηλνκέλσλ, κεηά απφ ηελ εθδήισζε έληνλσλ 

βξνρνπηψζεσλ, πξέπεη πξηλ ηελ πεξαηηέξσ δφκεζε, αιιά θαη εληφο ησλ νηθηζκψλ, λα 

ζπληαρζνχλ πδξαπιηθέο κειέηεο θαη λα θαηαζθεπαζζνχλ ηα απαξαίηεηα έξγα ππνδνκήο, γηα 

ηελ νκαιή παξνρέηεπζε ησλ φκβξησλ πδάησλ. Δπίζεο, γηα ηνπο ίδηνπο ιφγνπο είλαη 

απαξαίηεηε ε ζπληήξεζε θαη ε εμαζθάιηζε ηεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ησλ πθηζηακέλσλ 

πδξαπιηθψλ έξγσλ, θπξίσο θαηά ηελ πγξή πεξίνδν. 

Ηδηαίηεξα επηζεκαίλεηαη ε αλαγθαηφηεηα πξνψζεζεο & νινθιήξσζεο ησλ απαξαίηεησλ 

κειεηψλ, γηα ηνλ επαλαζρεδηαζκφ, ζχκθσλα κε επηθαηξνπνηεκέλα βξνρνκεηξηθά θαη ινηπά 

δεδνκέλα, ησλ πδξαπιηθψλ έξγσλ παξνρέηεπζεο ησλ νκβξίσλ πδάησλ ηνπ Μνξψλε, κε ζθνπφ 

ηελ αχμεζε ηεο παξνρεηεπηηθήο ηνπο ηθαλφηεηαο, γηα ηελ απνθπγή δπζκελψλ πιεκκπξηθψλ 

θαηλνκέλσλ θαη θαηαθιχζεσλ ζηελ πεξηνρή. 

 

ΛΔΚΑΝΖ ΛΗΜΝΖ ΑΓΤΗΑ  

Ζ Λίκλε Αγπηάο απνηειεί ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ πγξνβηφηνπν, ν νπνίνο πξνζηαηεχεηαη θαη 

βξίζθεηαη εληφο ηεο δψλεο NATURA 2000 κε θσδηθφ ηφπνπ: GR 4340006.   

Δπνκέλσο είλαη απαξαίηεην ζε νιφθιεξε ηελ έθηαζε ηεο πδξνινγηθήο ιεθάλεο ε νπνία 

ηξνθνδνηεί ηε ιίκλε, λα ιεθζνχλ κέηξα πξνζηαζίαο έλαληη ηεο ξχπαλζεο ησλ ππφγεησλ θαη 

επηθαλεηαθψλ λεξψλ, ηα νπνία ηειηθά θαηαιήγνπλ ζηε Λίκλε. 

Δπίζεο, ζην φιν ζχζηεκα αμηνπνίεζεο θαη δηαρείξηζεο πδαηηθψλ πφξσλ, ε ιίκλε πξνβιέπεηαη 

λα ιεηηνπξγεί σο δεμακελή εκεξήζηαο εμίζσζεο, πνπ ζεκαίλεη φηη ν φγθνο λεξνχ πνπ ζα 

αληιείηαη εκεξεζίσο απφ απηήλ, δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηνλ φγθν εκεξήζησλ εηζξνψλ.  
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Πξνο ηνχην απαηηείηαη θαη' αξρήλ, ν θαζνξηζκφο ελφο λεθξνχ - νηθνινγηθνχ φγθνπ λεξνχ, φπσο 

ζπκβαίλεη ζε φινπο ηνπο ηακηεπηήξεο ηεο Διιάδαο, ηεο ηάμεο γηα παξάδεηγκα, ησλ 60.000 κ3 

θαη αθνινχζσο, ε αλχςσζε ησλ πθηζηάκελσλ πδξνιεςηψλ πάλσ απφ ηε ζηάζκε ηεο ιίκλεο 

πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ φγθν απηφλ, νπφηε πάληα ε ιίκλε ζα δηαηεξεί ηνπιάρηζηνλ ην νηθνινγηθφ 

φγθν ησλ 60.000 κ3 θαη θαη΄ επέθηαζε ζα δηαζθαιίδεηαη ε πξνζηαζία ηεο (Π. Παπιάθεο θ.ά. 

2010, Α. Πηηαξηδάθεο ΣΔΔ/Σκ. Γπη. Κξήηεο, 2010).  

 

 

ΦΑΡΑΓΓΗ ΔΛ. ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ ΚΑΗ Ζ ΤΦΖΛΖ ΕΧΝΖ ΘΔΡΗΟΤ 

Σν εληππσζηαθφ θαξάγγη, εθηείλεηαη κεηαμχ ησλ νηθηζκψλ Πεξηβφιηα θαη Θέξηζν θαη 

δηακνξθψλεηαη κε γεληθή δηεχζπλζε, θαηά ην κεγαιχηεξν ηκήκα ηνπ, ΒΒΑ-ΝΝΓ θαη 

θπκαηλφκελν πιάηνο 15  έσο 250 m.  

Σν Φαξάγγη είλαη δεκηνχξγεκα ηεο ηζρπξήο ηεθηνληθήο αλχςσζεο θαη ηεο έληνλεο θαηά βάζνο 

δηάβξσζεο. Υαξαθηεξίδεηαη απφ ηα γθξηδφρξσκα αλζξαθηθά πεηξψκαηα κε ην ηξαρχ 

αλάγιπθν θαη απφ ηηο θαηαθφξπθεο βξαρψδεηο πιεπξέο ηνπ, ζηηο νπνίεο απνηππψλεηαη ε 

γεσινγηθή εμέιημε ηνπ ηφπνπ.  

Πεξηιακβάλεη ζέζεηο ηδηαίηεξνπ γεσπεξηβαιινληηθνχ & θπζηνιαηξηθνχ ελδηαθέξνληνο, νη 

νπνίεο ζηνηρεηνζεηνχλ εληππσζηαθνχο γεψηνπνπο θαη θηινμελνχλ ηε δηακφξθσζε 

εληππσζηαθψλ γεσκνξθψλ πνπ δεκηνπξγήζεθαλ απφ ηελ έληνλε αιιεινεπίδξαζε ηεο 

ηεθηνληθήο θαη ηεο θαξζηηθήο δηάβξσζεο ζηα αλζξαθηθά πεηξψκαηα . 

Ζ ζαξξαιέα απηή γήηλε δηάξξεμε, δηαζρίδεη κε θαηεχζπλζε πεξίπνπ ΒΒΑ-ΝΝΓ ηηο βφξεηεο 

ππψξεηεο  ησλ Λεπθψλ Οξέσλ, δηακνξθψλνληαο θπξηνιεθηηθά ηε βφξεηα "γεσινγηθή πχιε" 

εηζφδνπ ζην γεσινγηθφ κεγαιείν ησλ κεγαιφπξεπσλ Λεπθψλ Οξέσλ. Δίλαη ε ίδηα πεξήθαλε 

πχιε πνπ επέιεμε ν Διεπζέξηνο Βεληδέινο γηα λα θεξχμεη ηελ ηζηνξηθή επαλάζηαζε ηνπ 

Θεξίζνπ ην 1905, ηελ αθεηεξία ηεο πνξείαο πξνο ηελ ειεπζεξία ηεο Κξήηεο θαη ηε δεκηνπξγία 

ηεο λέαο Διιάδαο. 

Σν Φαξάγγη ζπληζηά κία αμηφινγε γεσπεξηβαιινληηθά δψλε, ε νπνία ρξήδεη ηεο ελδεδεηγκέλεο 

γεσπεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο, φπσο απνηππψλεηαη αλάινγα ζηνπο ράξηεο ΓΠ1 θαη ΓΠ2 σο 

«Εψλε πξνηεηλφκελεο γεσπεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο». 

 

 

 

 



 

  

ΜΙΦΑΛΗ ΛΙΟΝΗ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ ΠΑΤΛΑΚΗ ελ. 143 

 

  ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΚΡΗΣΗ       "ΑΝΑΘΕΩΡΘΘ & ΕΠΕΚΣΑΘ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΤ ΧΕΔΙΑΜΟΤ (ΓΠ)          ΔΗΜΟ ΦΑΝΙΨΝ 

      ΔΘΜΟΤ ΧΑΝΙΩΝ & ΣΩΝ ΠΕΡΙΑΣΙΚΩΝ ΔΘΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΗΕΛΟΤ, ΘΕΡΙΟΤ & ΟΤΔΑ" 

Α Ν Α Δ Ο Χ Θ   Τ Μ Π Ρ Α Ξ Θ :  
   ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΟΞΙΑΔΘ, ΡΟΙΚΟ .Μ.Α.Ε., ΛΙΟΝΘ ΜΙΧΑΛΘ &  ΠΑΤΛΑΚΘ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΘ 

 
 
 
 
 
 

ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΟΣΗΣΑ 
ΤΝΣΑΞΑΝΣΕ:  Δρ  ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ  ΠΑΤΛΑΚΗ  & ΜΙΦΑΛΗ ΛΙΟΝΗ 

ΠΖΛΑΗΑ 

ηελ έθηαζε ηεο κειέηεο πθίζηαληαη πιήζνο ζπειαίσλ, ηα νπνία δελ έρνπλ ζπζηεκαηηθά 

εμεξεπλεζεί. Διάρηζηα απφ απηά έρνπλ θεξπρζεί θαη νξηνζεηεζεί απφ ην Τπ. Πνιηηηζκνχ κέζσ 

ησλ Αξραηνινγηθψλ Τπεξεζηψλ. Καλέλα ζπήιαην δελ είλαη επηζθέςηκν θαη δελ αμηνπνηείηαη 

ηνπξηζηηθά. ηα πιαίζηα ηεο αμηνπνίεζεο θαη αλάδεημεο ησλ ζπειαίσλ, ρξεηάδεηαη λα 

επηηαρπλζνχλ νη δηαδηθαζίεο θήξπμεο θαη νξηνζέηεζήο ηνπο απφ ηηο αξκφδηεο Τπεξεζίεο. ηελ 

ζπλέρεηα ν Γήκνο ρξεηάδεηαη λα αμηνινγήζεη εθείλα ηα ζπήιαηα πνπ έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα 

αλάδεημεο κε ηελ ζπλεξγαζία ησλ αξκφδησλ Τπεξεζηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ. ηελ 

επφκελε θάζε ρξεηάδεηαη λα εθπνλεζνχλ νη αληίζηνηρεο κειέηεο γηα ηελ πξνζβαζηκφηεηά ηνπο 

θαη ηελ επηζθεςηκφηεηά ηνπο.  

 

 

ΥΧΡΟΗ ΑΝΔΝΔΡΓΧΝ ΛΑΣΟΜΔΗΧΝ,  

ΑΠΟΘΔΗΟΘΑΛΑΜΧΝ & ΓΑΝΔΗΟΘΑΛΑΜΧΝ 

Οη ρψξνη απηνί πξνθαινχλ έληνλε γεσπεξηβαιινληηθή ππνβάζκηζε θαη απαηηείηαη ν θαηά 

πεξίπησζε ζρεδηαζκφο θαη ε ιήςε ελδεδεηγκέλσλ κέηξσλ απνθαηάζηαζεο ησλ ηνπίσλ ηνπο. 
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Γ΄  ΜΕ Ρ Ο  
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Γ`  ΜΕΡΟ: ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ & ΠΡΟΣΑΕΙ  

ηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο  Πξνθαηαξθηηθήο  Μειέηεο  Γεσινγηθήο Καηαιιειφηεηαο  ε νπνία 

εθπνλήζεθε θαηά ηε θάζε ηνπ Α! ηαδίνπ ηεο Μειέηεο "ΑΝΑΘΔΧΡΖΖ ΚΑΗ ΔΠΔΚΣΑΖ ΣΟΤ 

ΓΔΝΗΚΟΤ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΟΤ ΥΔΓΗΟΤ (ΓΠ) ΓΖΜΟΤ ΥΑΝΗΧΝ ΚΑΗ ΣΧΝ ΠΔΡΑΣΗΚΧΝ ΓΖΜΧΝ ΔΛ. 

ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ ΘΔΡΗΟΤ ΚΑΗ ΟΤΓΑ", δηεξεπλήζεθαλ, αμηνινγήζεθαλ θαη παξνπζηάζηεθαλ 

ζχκθσλα θαη κε ηηο πθηζηάκελεο πξνδηαγξαθέο, φια ηα απαξαίηεηα επί κέξνπο επηζηεκνληθά 

ζηνηρεία ηα νπνία αθνξνχλ: 

1. Σν γεσινγηθφ θαζεζηψο ηεο πεξηνρήο κειέηεο θαη ηηο επί κέξνπο γεσζπλζήθεο νη νπνίεο 

δηακνξθψλνληαη  ζε απηήλ θαη εηδηθφηεξα ηηο : 

 γεσκνξθνινγηθέο,    

 γεσινγηθέο,  ηεθηνληθέο,  ζεηζκνηεθηνληθέο,  

 θιηκαηνινγηθέο,  

 πδξνγεσινγηθέο  

 ηερληθνγεσινγηθέο 

 γεσπεξηβαιινληηθέο 

2. Σνλ εληνπηζκφ ηκεκάησλ, θαηαξρήλ θαηάιιεισλ γηα νηθηζηηθή ή άιιε ζπλαθή κε δφκεζε 

αλάπηπμε, φπνπ ζα δηαζθαιίδεηαη ην δνκεκέλν πεξηβάιινλ απφ θπζηθνχο θηλδχλνπο ή 

θηλδχλνπο απφ αλζξψπηλεο επεκβάζεηο θαη δξαζηεξηφηεηεο θαη 

3. Σνλ εληνπηζκφ πεξηνρψλ πνπ ρξήδνπλ απνθαηάζηαζεο, πξνζηαζίαο θαη αλάδεημεο ηνπ 

γεσπεξηβάιινληνο, θαζψο θαη πξνζηαζίαο αμηνπνηήζηκσλ γεσινγηθψλ πφξσλ.  

 

Ζ πεξηνρή κειέηεο πεξηιακβάλεη έλα κεγάιν θαη αληηπξνζσπεπηηθφ ηκήκα ηνπ Καιιηθξαηηθνχ 

Γήκνπ Υαλίσλ, ην νπνίν εθηείλεηαη απφ ηελ παξάθηηα πεξηνρή ησλ γξαθηθψλ θφιπσλ Υαλίσλ 

& νχδαο πξνο βνξξά, κέρξη ηελ νξεηλή δψλε ησλ κεγαιφπξεπσλ Λεπθψλ Οξέσλ πξνο λφην, 

θηάλνληαο ζε πςφκεηξν +2.133m ηεο επηβιεηηθήο θνξπθήο Μειηληανχ. ην βφξεην θεληξηθφ 

ηκήκα θπξηαξρνχλ ζπάληεο γεσκνξθνινγηθέο αληηζέζεηο πνπ αληηπξνζσπεχνληαη απφ ηελ 

ηεθηνληθή ιεθάλε ηνπ θάκπνπ κε ηεο πεγέο Αγπηάο θαη ηελ νξεηλή δψλε ηεο Μαιάμαο, ελψ ηε 

θεληξηθή δψλε δηαζρίδεη ην εληππσζηαθφ  θαη κεγάιεο ηζηνξηθήο αμίαο, Φαξάγγη ηνπ Διεπζεξίνπ 

Βεληδέινπ – Θεξίζνπ. Οη πινχζηεο γεσκνξθνινγηθέο αληηζέζεηο ησλ ηνπίσλ, ε ζπάληα ζε 

πινχην δπλακηθή ησλ γεσζπζηεκάησλ ηεο, νη επκελείο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο θαη νη 

πινχζηνη πδαηηθνί πφξνη, ζπλζέηνπλ ηα πνιχηηκα ραξαθηεξηζηηθά θαη παξάιιεια ηα ζπγθξηηηθά 

πιενλεθηήκαηα ηεο πεξηνρήο κειέηεο θαη ηελ θαζηζηνχλ σο έλα ηφπν ραξηζκαηηθφ θαη πςειψλ 

δπλαηνηήησλ, ζηα πιαίζηα κία αεηθφξνπ αλάπηπμεο.  

ηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο κειέηεο θαηαβιήζεθε θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα έηζη ψζηε λα 

κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηνλ νξζνινγηθφ πνιενδνκηθφ ζρεδηαζκφ θαη ζηελ ελ γέλεη νξζνινγηθή 

αμηνπνίεζε, απνθαηάζηαζε (φπνπ απαηηείηαη), πξνζηαζία & αλάδεημε ηνπ γεσπεξηβάιινληνο.  

Οη πξνηάζεηο νη νπνίεο δηακνξθψλνληαη πιένλ απφ ηε ζπλαμηνιφγεζε φισλ ησλ γεσζηνηρείσλ 

ηεο παξνχζαο γεσινγηθήο κειέηεο, επηθεληξψλνληαη θαηά αληηθείκελν ζηηο αθφινπζεο: 
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Γ . 1 .    Γ Ο Μ Ζ  Ζ  

1.      ε φηη αθνξά ηελ θαηαξρήλ γεσινγηθή θαηαιιειφηεηα γηα νηθηζηηθή ή άιιε ζπλαθή 

κε ηε δφκεζε αλάπηπμε θαη ζχκθσλα κε ηε ζπλαμηνιφγεζε ησλ επί κέξνπο γεσπαξαγφλησλ 

& γεσζπλζεθψλ ησλ ζρεηηθψλ κε:  

 ηε ιηζνινγία θαη ηελ ηερληθνγεσινγηθή ζπκπεξηθνξά ησλ γεσινγηθψλ ζρεκαηηζκψλ  

 ηηο θιίζεηο ησλ θιηηχσλ    

 ηελ ηεθηνληθή,  

ε πεξηνρή κειέηεο Γήκνπ Υαλίσλ, θαηεγνξηνπνηήζεθε ζε δψλεο, νη νπνίεο απνηππψζεθαλ 

ζην Υάξηε ΓΠ2, "Καηαξρήλ Γεσινγηθήο Καηαιιειφηεηαο θι. 1:25.000", ν νπνίνο ζπλνδεχεη 

ηελ παξνχζα Σερληθή Έθζεζε θαη νη νπνίεο είλαη: 

Ε1:  Εψλε κε πνιχ επλντθέο ζπλζήθεο. 

 Ε2:  Εψλε κε επλντθέο ζπλζήθεο. 

 Ε3:  Εψλε κε θαιέο ζπλζήθεο.  

 Ε4, Ε5 Ε6:  Εψλεο κε κέηξηεο ζπλζήθεο,  θαζψο θαη 

 Ε7:  Εψλε κε δπζκελείο ζπλζήθεο,  

  Ζ αθξίβεηα ησλ νξίσλ ησλ επί κέξνπο ηκεκάησλ, θαζψο θαη γεληθφηεξα ε αθξίβεηα ησλ 

ζηνηρείσλ ηεο κειέηεο, είλαη αλάινγε ηεο θιίκαθαο ηνπ ράξηε ηεο κειέηεο 1:25.000.  

  Δπηζεκαίλεηαη φηη νη εθηάζεηο ησλ νηθηζκψλ, νη πεξηνρέο νη νπνίεο πξφθεηηαη λα εληαρζνχλ ζην 

ζρέδην, νη πηζαλέο επεθηάζεηο ησλ πθηζηάκελσλ νηθηζηηθψλ πεξηνρψλ θιπ, ζα κειεηεζνχλ 

ζηελ θάζε ηεο Πνιενδνκηθήο Μειέηεο, ζχκθσλα κε φζα θαζνξίδνληαη ζηηο ζρεηηθέο 

Πξνδηαγξαθέο θαη εγθπθιίνπο.  

  Πξνηείλεηαη, ζχκθσλα θαη κε ηελ πξναλαθεξφκελε "δσλνπνίεζε" ηεο πεξηνρήο ηεο Γ.Δ. 

Νέαο Κπδσλίαο, ε ηεξαξρηθή επηινγή ησλ πεξηνρψλ γηα δφκεζε, ζχκθσλα κε ηελ 

θαηεγνξηνπνίεζή ηνπο ζηηο δψλεο  Ε1,  Ε2,  Ε3,    Ε4 - Ε5 - Ε6    θαη Ε7, ε νπνία ζα εμαζθαιίδεη 

ηελ ηερληθψο αζθαιέζηεξε θαη ηερληθννηθνλνκηθά πιενλεθηηθφηεξε επηινγή.   

  Δηδηθφηεξα, νη αλάγθεο γηα πνιενδφκεζε ρξεηάδεηαη λα θαιπθζνχλ κε εθηάζεηο, ζρεδφλ 

απνθιεηζηηθά απφ ηηο πεξηνρέο Ε1, Ε2 θαη Ε3, ελψ νη ελδερφκελεο άιιεο επηινγέο ρξεηάδεηαη 

λα είλαη ηεθκεξησκέλεο ζε ζρέζε κε ηελ αλαγθαηφηεηα.  

  εκεηψλεηαη δε φηη νη δψλεο Ε4-Ε5-Ε6, απνηεινχλ σο ζχλνιν πεξηνρέο κε κέηξηεο ζπλζήθεο 

θαη δελ ηεξαξρνχληαη κεηαμχ ηνπο.   
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2 .ε φηη αθνξά ηνπο γεσινγηθνχο θηλδχλνπο νη νπνίνη ζπλδένληαη κε ζεηζκηθή δξαζηεξηφηεηα, 

επηζεκαίλεηαη φηη, φπσο δηεξεπλήζεθε θαη παξνπζηάζηεθε ζηελ παξνχζα Έθζεζε (§ Α.2.1.1, 

Α.5), ην γεσδπλακηθφ θαζεζηψο πνπ επηθξαηεί ζηελ πεξηνρή ηεο Κξήηεο, ε νπνία βξίζθεηαη 

πάλσ ζηε δψλε ηεο ακθηζεηαξηθήο ππνβχζηζεο ηεο Αθξηθάληθεο πιάθαο θάησ απφ ηελ 

εθηππεχνπζα Αηγηαθή κηθξνπιάθα, επηδξά ζηελ ελεξγή ηεο παξακφξθσζε, ε νπνία 

ζπλνδεχεηαη απφ έληνλε ζεηζκηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ηε γέλεζε ηζρπξψλ ζεηζκψλ Μ>7.5 

(Παπιάθε, 2006). Ο κεγαιχηεξνο γλσζηφο ζεηζκφο ηεο Α. Μεζνγείνπ, έγηλε ην 365 κ.Υ, κε 

επίθεληξν ζηνλ ππνζαιάζζην ρψξν ΝΓ ηνπ λνκνχ Υαλίσλ θαη είρε κέγεζνο Μ 8.3. 

2.1  ε φηη αθνξά ηελ ηηκή ηεο αλακελφκελεο κέγηζηεο νξηδφληηαο εδαθηθήο επηηάρπλζεο: 

ην ράξηε ζεηζκηθήο επηθηλδπλφηεηαο ηνπ ηζρχνληα Διιεληθνχ Αληηζεηζκηθνχ Καλνληζκνχ 

(εηθφλα  Δ.5.3,  ΦΔΚ Β΄.1154/12-8-2003), ε Π.Δ. Υαλίσλ θαηαηάρζεθε ζηελ θαηεγνξία ΗΗ κε ηηκή 

κέγηζηεο εδαθηθήο επηηάρπλζεο 0.24g.  Όκσο, νη ηηκέο ηεο κέγηζηεο εδαθ. επηηάρπλζεο ζηνλ 

ηζρχνληα ΔΑΚ, ζεσξνχληαη κέζεο ηηκέο εθάζηεο δψλεο ηνπ ράξηε ζεηζκηθήο επηθηλδπλφηεηαο 

ηεο Διιάδαο (εηθφλ Δ. 5.3).  Γηα ην ιφγν απηφ, κε κέξηκλα ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ, είρε αλαηεζεί απφ 

ηε Γηαδεκνηηθή πλεξγαζία 11 δήκσλ ηνπ βφξεηνπ ηκήκαηνο λνκνχ Υαλίσλ, ζην Αξηζηνηέιεην 

Παλ. Θεζ/θεο- Σκ. Γεσινγίαο θαη εθπνλήζεθε ε "Νενηεθηνληθή- εηζκνηεθηνληθή Έξεπλα 

επξχηεξεο πεξηνρήο βφξεηνπ ηκήκαηνο λνκνχ Υαλίσλ" απφ ηνπο Μνπληξάθε, Κίιηα, Μειαδηψηε, 

Παπιάθε, Παπαδάρν, Παπατσάλλνπ θ.ά. 2004. [Δπίζεο ε εξγαζία δεκνζηνπνηήζεθε ζην 3o 

Παλειιήλην πλέδξην Αληηζεηζκηθήο Μεραληθήο & Σερλ. εηζκνινγίαο (Παπαηωάλλνπ θ.ά.,  2008), ζην 

έγθξηην δηεζλέο επηζηεκνληθό πεξηνδηθό Natural Explorer (Mountrakis, Kilias, Pavlaki et al., 2012) θαη ζην 

Γηεζλέο πλέδξην ΔΓΔ ( Mountrakis et al, 2013)].  ηα πιαίζηα απηήο, έγηλε κεηαμχ ησλ άιισλ 

πξνζδηνξηζκφο ησλ ελεξγψλ ξεγκάησλ θαη πνζνηηθή εθηίκεζε ηεο ζεηζκηθήο επηθηλδπλφηεηαο 

κε βάζε ην ζεηζκνηεθηνληθφ πιαίζην θαη ηα ελεξγά ξήγκαηα ηεο εγγχο επξχηεξεο πεξηνρήο, 

απφ ηελ νπνία πξνέθπςε ε ηηκή ηεο κέγηζηεο νξηδφληηαο εδαθηθήο επηηάρπλζεο ζηηο πεξηνρέο 

ησλ 11 δήκσλ, γηα κέζε πεξίνδν επαλάιεςεο 476 ρξφληα. ηελ πεξηνρή κειέηεο ηνπ Γήκνπ 

Υαλίσλ, νη ελ ιφγσ ηηκέο είλαη: 

 

  

 

 

 

  

 

"Νεοτεκτονικι - ειςμοτεκτονικι Ζρευνα - Μελζτθ τθσ ευρφτερθσ περιοχισ βόρειου τμιματοσ νομοφ 
Χανίων", ΑΠΘ,  Μουντράκθσ Δ., Κίλιασ Α., Παυλάκθ Αικ., Παπαηάχοσ Κ., Παπαϊωάννου Χ. κ.ά  2004.  

Οι  τιμζσ τθσ μζγιςτθσ οριηόντιασ εδαφικισ επιτάχυνςθσ  
για τισ επί μζρουσ περιοχζσ Διμου Χανίων και για μζςθ περίοδο επανάλθψθσ 476 χρόνια είναι: 

 για τθ περιοχι τθσ Δ.Ε. Χανίων,  296 cm/sec2,  ιτοι 0,30 g 

 για τθ περιοχι τθσ Δ.Ε. Βενιηζλου,  326 cm/sec2,  ιτοι 0,33 g 

 για τθ περιοχι τθσ Δ.Ε. οφδασ,  317cm/sec2,  ιτοι 0,32 g 

 για τθ περιοχι τθσ Δ.Ε. Θερίςου,  336 cm/sec2,  ιτοι 0,34 g 

οι οποίεσ και προτείνεται να  εφαρμοςκοφν. 
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2.2     ε φηη αθνξά ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ γεσινγηθψλ ζρεκαηηζκψλ σο έδαθνο 

ζεκειίσζεο απφ ηελ άπνςε ηεο ζεηζκηθήο επηθηλδπλφηεηαο, ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα 2.5 ηεο 

παξαγξάθνπ 2.3.6 ηνπ ΔΑΚ 2000, θαηαηάζζνληαη σο εμήο: 

ηελ θαηεγνξία Α, θαηαηάζζνληαη νη θπιιίηεο – ραιαδίηεο (Ph), o κεηαθιχζρεο (fpk),  νη 

αλζξαθηθνί ζρεκαηηζκνί  (Ktr, Trip, Pk), νη αζβεζηφιηζνη ηνπ λενγελνχο (Mk-Plk) θαη ηα 

ζπλεθηηθά θξνθαινιαηππαπαγή ηνπ Κ-Μ Μεηνθαίλνπ (Mbr).  

ηελ θαηεγνξία Β, εληάζζνληαη νη λενγελείο ζρεκαηηζκνί Plm θαη Ms, θαζψο θαη ηα 

θξνθαινιαηππνπαγή ηνπ Μεηνθαίλνπ (Me). Γειαδή ραξαθηεξίδνληαη ζηξψζεηο θνθθψδνπο 

πιηθνχ κέζεο ππθλφηεηαο πάρνπο κεγαιχηεξνπ ησλ 5 m.  

ηελ θαηεγνξία Γ, εληάζζνληαη ηα αιινχβηα (al), ηα δηιινχβηα (dl) θαη ηα εξπζξνρψκαηα (tr). 

Γειαδή ραξαθηεξίδνληαη εδάθε κε ζηξψζεηο θνθθψδνπο πιηθνχ κηθξήο ζρεηηθά ππθλφηεηαο 

πάρνπο κεγαιχηεξνπ ησλ 5 m. Γηα θάζε ζεκειίσζε θηηξίνπ ζηελ θαηεγνξία απηή, ζχκθσλα κε 

ηνλ ΔΑΚ, απαηηείηαη γεσηερληθή κειέηε.  

ηελ θαηεγνξία Υ,  θαηαηάζζνληαη νη επηρψζεηο, ηα ζηείξα αλελεξγψλ ιαηνκείσλ θ.α. 

Γηα θάζε ζεκειίσζε θηηξίνπ ζηελ θαηεγνξία απηή, απαηηείηαη εηδηθή γεσηερληθή κειέηε. 

Δπηζεκαίλεηαη, φηη ε παξαπάλσ θαηάηαμε ησλ γεσινγηθψλ ζρεκαηηζκψλ δίδεηαη  ελδεηθηηθά, 

θαζφζνλ κε βάζε ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία, αιιά θαη ιφγσ ηεο θιίκαθαο ηνπ ράξηε ηεο κειέηεο, 

δελ είλαη αζθαιήο ε δηάθξηζε ησλ γεσινγηθψλ ζρεκαηηζκψλ ζχκθσλα κε ηνλ ΔΑΚ 2000, 

φπσο επίζεο, δελ είλαη δπλαηφλ λα νξηνζεηεζνχλ κε αθξίβεηα νη πεξηνρέο νη νπνίεο αλήθνπλ 

ζηελ θαηεγνξία ζεηζκηθήο επηθηλδπλφηεηαο Υ, φπνπ γηα ηε δφκεζε, απαηηνχληαη εηδηθέο 

έξεπλεο. Οη εξγαζίεο απηέο πξέπεη λα απνηειέζνπλ αληηθείκελν ηεο γεσινγηθήο κειέηεο, ζηα 

πιαίζηα ηεο Πνιενδφκεζεο ζπγθεθξηκέλσλ ηκεκάησλ.   

3.    ε φηη αθνξά ηνπο γεσινγηθνχο θίλδπλνπο, νη νπνίνη ζπλδένληαη κε ελδερφκελεο 

δπζκελείο ηερληθνγεσινγηθέο ζπλζήθεο, δελ δηαπηζηψζεθαλ λα επηθξαηνχλ ζηελ πεξηνρή 

ζνβαξά πξνβιήκαηα γεληθεπκέλνπ ηερληθνγεσινγηθνχ ραξαθηήξα ηα νπνία δχλαληαη λα 

επεξεάζνπλ ηελ αζθάιεηα ησλ θαηαζθεπψλ θαη ησλ έξγσλ ηα νπνία ζπλνδεχνπλ ηελ 

πνιενδφκεζε. Αληίζεηα, δηαπηζηψζεθαλ ηνπηθά νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο δηακφξθσζεο 

δπζκελψλ ζπλζεθψλ, νη νπνίεο ζπλδένληαη κε γεσινγηθέο επηθηλδπλφηεηεο θηλεηηθψλ 

θαηλνκέλσλ ζε εμέιημε θαζψο θαη δπλεηηθψλ, νη νπνίεο επεξεάδνπλ ηελ αζθάιεηα ησλ 

θαηαζθεπψλ θαη ησλ έξγσλ ηα νπνία ζπλνδεχνπλ ηελ πνιενδφκεζε, ηα ηερληθά έξγα (νδνί 

θ.ι.π.), αιιά θαη ππεξηνπηθά έξγα (ΒΟΑΚ). Ηδηαίηεξα επηζεκάλζεθαλ θαη παξνπζηάζηεθαλ 

θηλεηηθά θαηλφκελα ιφγσ αζηνρίαο πξαλψλ ζηε ζέζε «Καιάκη» ηνπ ΒΟΑΚ θαζψο θαη ζε 

ζέζεηο ηνπ Φαξαγγηνχ Θεξίζζνπ, νη νπνίεο πξνηείλεηαη λα ηεζνχλ ζε πξφγξακκα 

παξαθνινχζεζεο βξαρνπηψζεσλ ηνπ Πνιπηερλείνπ Κξήηεο.  
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Γεληθά ηα θηλεηηθά θαηλφκελα ζα απνηειέζνπλ αληηθείκελν θαη ηεο επφκελεο θάζεο ηεο 

Γεσινγηθήο Μειέηεο, απηήο ηεο Μειέηεο Γεσινγηθήο Καηαιιειφηεηαο. Όζα ζεκεία δελ πεξηιεθζνχλ 

ζηηο δψλεο εθπφλεζεο ηεο Μειέηεο Γεσινγηθήο Καηαιιειφηεηαο, ζα αληηκεησπηζζνχλ κε ηδηαίηεξεο 

πξνηάζεηο πεξαηηέξσ δηεξεχλεζεο ζηα πιαίζηα ηεο ππνρξέσζεο ηνπ Γήκνπ.  

ε φηη αθνξά ηηο πεξηνρέο νη νπνίεο δνκνχληαη απφ ηερλεηέο επηρψζεηο, νη νπνίεο κεηαμχ ησλ  

άιισλ πεξηιακβάλνπλ ηα ζηείξα - κπάδα ησλ αλελεξγψλ ιαηνκηθψλ ρψξσλ, γηα ηε δφκεζή 

ηνπο θαη επεηδή παξνπζηάδνπλ θαηά ηφπνπο θηλεηηθά θαηλφκελα κε ηε κνξθή εξππζκψλ ζηε 

κάδα ησλ επηρψζεσλ, αιιά θαη θαηαπηψζεσλ ζηα ηερλεηά πξαλή, απαηηείηαη λα δηεμάγεηαη 

πξψηα γεσηερληθή έξεπλα, γηα ηνλ έιεγρν ηνπ εδάθνπο θαη ηελ πξφηαζε εηδηθήο ζεκειίσζεο, 

φπνπ απαηηείηαη.  Ζ δφκεζε ζηνπο ζρεκαηηζκνχο απηνχο πξνυπνζέηεη ζεκαληηθφ θφζηνο γηα 

ηε κειέηε πξνζδηνξηζκνχ θαη ηηο κεζφδνπο βειηίσζεο ησλ κεραληθψλ ηνπο ραξαθηεξηζηηθψλ.  

Δπηζεκαίλεηαη  όηη ιόγω ηωλ πξναλαθεξόκελωλ πξνβιεκάηωλ, νη πεξηνρέο  ηερληθώλ επηρώζεωλ δελ 

πξνζθέξνληαη γηα δόκεζε. ε πεξίπηωζε απνθαηάζηαζεο - αμηνπνίεζεο ηνπ ρώξνπ απηνύ, ζα 

απαηηεζεί κεηαμύ ηωλ άιιωλ, ε εθπόλεζε ελδεδεηγκέλωλ  γεωινγηθώλ & γεωηερληθώλ κειεηώλ. 

 

Γ . 2 .   Ρ Δ Μ ΑΣ Α  

ήκεξα, ε αλεπαξθήο νξηνζέηεζε ησλ ξεκάησλ θαη νη απζαίξεηεο αλζξσπνγελείο επεκβάζεηο 

ζηηο θνίηεο ηνπο, έρνπλ πξνθαιέζεη έληνλε δηαηαξαρή ηεο θπζηθήο εμέιημεο ηνπ αλαγιχθνπ θαη 

έρνπλ επηθέξεη δπζκελείο επηπηψζεηο νη νπνίεο αθνξνχλ ηνλ θίλδπλν αλάπηπμεο πιεκκπξηθψλ 

θαηλνκέλσλ θαη ηε γεσπεξηβαιινληηθή ππνβάζκηζε ηεο ακκψδνπο παξάθηηαο δψλεο θφιπσλ 

Υαλίσλ θαη νχδαο, θαζψο  θαη ηεο δψλεο ηεο θνίηεο ησλ ξεκάησλ.  

Λφγσ ησλ παξαπάλσ, πξνηείλεηαη ε ηαρχηεξε πξνψζεζε ησλ δηαδηθαζηψλ νξηνζέηεζεο, 

δηεπζέηεζεο θαη πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο ησλ ξεκάησλ (φπνπ απηά δελ έρνπλ νξηνζεηεζεί), 

γηα λα εμαζθαιηζηεί ε αζθαιήο δηφδεπζε ησλ πιεκκπξηθψλ ηνπο απνξξνψλ,  ε 

πεξηβαιινληηθή ηνπο πξνζηαζία, θαζψο θαη ε  απνηξνπή απζαίξεησλ παξεκβάζεσλ ζηελ θνίηε 

ηνπο,  γηα ηηο νπνίεο πξνηείλεηαη νχησο ή άιισο ε άκεζε απαγφξεπζή ηνπο.  

Δπίζεο, γηα ηελ απνθπγή πιεκκπξηθψλ θαηλνκέλσλ, κεηά απφ ηελ εθδήισζε έληνλσλ 

βξνρνπηψζεσλ, πξέπεη πξηλ ηελ πεξαηηέξσ δφκεζε, αιιά θαη εληφο ησλ νηθηζκψλ, λα 

ζπληαρζνχλ πδξαπιηθέο κειέηεο θαη λα θαηαζθεπαζζνχλ ηα απαξαίηεηα έξγα ππνδνκήο, γηα 

ηελ νκαιή παξνρέηεπζε ησλ φκβξησλ πδάησλ. Δπίζεο, γηα ηνπο ίδηνπο ιφγνπο είλαη 

απαξαίηεηε ε ζπληήξεζε θαη ε εμαζθάιηζε ηεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ησλ πθηζηακέλσλ 

πδξαπιηθψλ έξγσλ, θπξίσο θαηά ηελ πγξή πεξίνδν. 

Ηδηαίηεξα επηζεκαίλεηαη ε αλαγθαηφηεηα πξνψζεζεο & νινθιήξσζεο ησλ απαξαίηεησλ 

κειεηψλ, γηα ηνλ επαλαζρεδηαζκφ, ζχκθσλα κε επηθαηξνπνηεκέλα βξνρνκεηξηθά θαη ινηπά 

δεδνκέλα, ησλ πδξαπιηθψλ έξγσλ παξνρέηεπζεο ησλ νκβξίσλ πδάησλ ηνπ Μνξψλε, κε ζθνπφ 

ηελ αχμεζε ηεο παξνρεηεπηηθήο ηνπο ηθαλφηεηαο, γηα ηελ απνθπγή δπζκελψλ πιεκκπξηθψλ 

θαηλνκέλσλ θαη θαηαθιχζεσλ ζηελ πεξηνρή. 
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Γ . 3 .    Τ Γ ΑΣ Η Κ Ο  Γ Τ Ν Α Μ Η Κ Ο   

ηελ πεξηνρή κειέηεο ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ δηακνξθψλνληαη ηδηαίηεξα επκελείο πδξνγεσινγηθέο 

ζπλζήθεο, νη νπνίεο ζπλδένληαη κε ηελ αλάπηπμε ηνπ θαξζηηθνχ νξεηλνχ ζπγθξνηήκαηνο ησλ Λεπθψλ 

Οξέσλ, ην νπνίν θηινμελεί ηε δηακφξθσζε ζεκαληηθψλ επί κέξνπο ππφγεησλ θαξζηηθψλ πδξνθφξσλ 

ζπζηεκάησλ, ηα νπνία ηξνθνδνηνχληαη απφ ηελ θαηείζδπζε ησλ λεξψλ ησλ βξνρνπηψζεσλ & ηεο 

ηήμεο ησλ ρηνληψλ πνπ εθδειψλνληαη  ηδηαίηεξα ζηελ πςειή νξεηλή δψλε.  

Σν νξεηλφ ζπγθξφηεκα δέρεηαη έλα κέζν εηήζην φγθν αηκνζθαηξηθψλ θαηαθξεκληζκάησλ πεξίπνπ 

1.450x10
6
 m

3
 (κέζν εηήζην χςνο βξνρήο 1.800mm), ελψ δηαηξέρεηαη απφ έλα ππθλφ δίθηπν 

ξσγκαηψζεσλ & ζεηξάο ξεμηγελψλ δσλψλ, πνπ επηδξνχλ θαηαιπηηθά ηφζν ζηε θαηείζδπζε, κέζνπ 

εηήζηνπ φγθνπ λεξψλ 750x10
6
 m

3
, φζν θαη ζηελ δηαθίλεζε ησλ ππφγεησλ λεξψλ ηα νπνία εκπινπηίδνπλ 

εθηεηακέλνπο ππφγεηνπο πδξνθνξείο θαη ζηε ζπλέρεηα εθθνξηίδνληαη ππφ κνξθή πεγψλ πξνο βνξξά θαη 

ππνζαιάζζησλ εθθνξηίζεσλ πξνο λφην.  

Ο πδξνγεσινγηθφο απηφο κεραληζκφο ιεηηνπξγίαο ηνπ θαξζηηθνχ πδξνθφξνπ ζπζηήκαηνο, 

δηαπηζηψζεθε γηα πξψηε θνξά απφ ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ πξσηνπνξηαθψλ εξεπλψλ, νη 

νπνίεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηα πιαίζηα ηεο "Μειέηεο Αμηνπνίεζεο Τδαηηθνχ Γπλακηθνχ Γπηηθήο 

Κξήηεο" θαη ζηελ νπνία βαζίζηεθε ην ζχλζεην "Έξγν Δληαίαο Γηαθίλεζεο & Γηαρείξηζεο Τπφγεησλ & 

Δπηθαλεηαθψλ Νεξψλ θαηά κήθνο ηεο Βφξεηαο δψλεο Γπηηθήο Κξήηεο" (Παπιάθεο θ.ά. 1977-1984). 

Έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα επί κέξνπο θαξζηηθά πδξνθφξα ζπζηήκαηα, είλαη ηνπ ΒΓ ηκήκαηνο 

Λεπθψλ Οξέσλ - πεγψλ Αγπηάο. Οη πεγέο αλαβιχδνπλ ζηελ πεξηνρή κειέηεο ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ θαη 

εηδηθφηεξα αλάληε ηεο δψλεο ελφο ζεκαληηθνχ ξήγκαηνο Α-Γ, ην νπνίν δηαπηζηψζεθε φηη ιφγσ ηνπ  

θαηαθιαζηηηηθνχ ηνπ πιηθνχ, ιεηηνπξγεί σο ππφγεην δηάθξαγκα ζηελ θίλεζε ησλ ππφγεησλ λεξψλ. 

Δπίζεο δηαπηζηψζεθε φηη, ε θίλεζε ησλ ππφγεησλ λεξψλ πξνο ηηο πεγέο Αγπηάο, δελ αθνινπζεί σο ζα 

αλακελφηαλ, ηνπο λφκνπο ηεο ζηξνβηιψδνπο ξνήο σο θίλεζε λεξψλ ζε βξαρφκαδα, αιιά πξνζεγγίδεη 

ηελ θίλεζε λεξψλ πξνο αληινχκελε γεψηξεζε ζε πνξψδεο κέζν, θαηά ην πξφηππν Jacob (Παπιάθεο 

1989).. Σν γεγνλφο απηφ έρεη ηεξάζηην επηζηεκνληθφ ελδηαθέξνλ θαη αθελφο κελ αλαδεηθλχεη ηελ 

ηεξάζηηα πδξαπιηθή δπλακηθή ηνπ ππφγεηνπ θαξζηηθνχ πδξνθνξέα, αθεηέξνπ δε, παξέρεη ηελ επκελή 

δπλαηφηεηα εθαξκνγήο πξνηχπνπ (κνληέινπ) πξφγλσζεο ηεο δηαρείξηζεο ηνπ πδαηηθνχ ηνπ 

δπλακηθνχ κε ζθνπφ ηε βέιηηζηε εθκεηάιιεπζε & αμηνπνίεζή ηνπ (Παπιάθεο 1989).  

Σν πινχζην πδαηηθφ δπλακηθφ ηεο πεξηνρήο απνηειεί έλα άθξσο ζεκαληηθφ θπζηθφ πφξν γηα ηελ 

αλάπηπμε θαη ηελ νηθνλνκία ηεο πεξηνρήο, φρη κφλν ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ, αιιά θαη φινπ ηνπ δπηηθνχ 

ηνπιάρηζηνλ ηκήκαηνο ηνπ Ννκνχ.  
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Απφ ηε ζπλαμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ πδξνγεσινγηθψλ κειεηψλ πνπ έρνπλ εθπνλεζεί, πξνθχπηεη 

φηη ππάξρεη ε δπλαηφηεηα πεξαηηέξσ πξννδεπηηθήο εθκεηάιιεπζεο ηνπ θαξζηηθνχ πδξνθνξέα πεγψλ 

Αγπηάο (πεξηνρή Μπισληαλψλ), κε άληιεζε έσο 20 εθαηνκ.κ
3
  εηεζίσο. Δπηζεκαίλεηαη φηη απφ ηνλ ελ 

ιφγσ θαξζηηθφ πδξνθνξέα, αληιείηαη έλα πνζνζηφ 35% θαη ην ππφινηπν ξέεη αλεθκεηάιιεπην ζηε 

ζάιαζζα,  Δπηζεκαίλεηαη επίζεο, φηη γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πδξνθνξέα ζηα πιαίζηα ηεο ελ ιφγσ 

πεξαηηέξσ εθκεηάιιεπζήο ηνπ, απαηηείηαη ε δηάλνημε πδξνγεσηξήζεσλ αλάληε θαη καθξάλ ησλ πεγψλ, 

πνπ ζα ππνδεηρζνχλ θαηφπηλ εηδηθήο πδξνγεσινγηθήο έξεπλαο, θαζψο επίζεο θαη ε ζπλερήο 

παξαθνινχζεζε ηεο  πνηφηεηαο ηνπ λεξνχ γηα ηελ απνηξνπή ηνπ θηλδχλνπ αλάκημεο ησλ ζεηηθψλ ησλ 

γεηηνληθψλ πεγψλ.  

 

Δπίζεο ζηα πιαίζηα ηεο νξζνινγηθήο αμηνπνίεζεο θαη πξνζηαζίαο ηνπ ππφγεηνπ θαξζηηθνχ 

πδξνθνξέα πεγψλ Αγπηάο, επηζεκαίλνληαη θαη πξνηείλνληαη ηα επφκελα:  

 Άμεςθ διακοπι  όλων των αντλιςεων ςτθ ηϊνθ του ριγματοσ Αγυιάσ. 

 Εκπόνθςθ Τδρογεωλογικισ Μελζτθσ για τθν αξιολόγθςθ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ υδροςτεγανότθτασ 

τθσ ρθξιγενοφσ ηϊνθσ.  

 Απαγόρευςθ τθσ αδειοδότθςθσ υδρογεωτριςεων ςτθ ηϊνθ του ριγματοσ Αγυιάσ, ςτα πλαίςια των 

"υφιςτάμενων δικαιωμάτων". 

 Θζςπιςθ αντίςτοιχων περιοριςτικϊν μζτρων, ςτα πλαίςια του χεδίου Διαχείριςθσ των Λεκανϊν Απορροισ 

Ποταμϊν του υδατικοφ διαμερίςματοσ Κριτθσ (GR13).  

 Περαιτζρω προοδευτικι εκμετάλλευςθ κατά τθ κερινι περίοδο του εκτεταμζνου υπόγειου καρςτικοφ 

υδροφορζα των πθγϊν Αγυιάσ, με άντλθςθ ζωσ 20 εκατομ.μ
3
  ετθςίωσ, με τθ διάνοιξθ υδρογεωτριςεων 

εκμετάλλευςθσ, ανάντθ και μακριά των πθγϊν, ςε κζςεισ που κα προκφψουν ζπειτα από εξειδικευμζνθ 

υδρογεωλογικι ζρευνα, κακϊσ και ςφνδεςθ των υδρογεωτριςεων αυτϊν με τον ανατολικό κφριο αγωγό (Π. 

Παυλάκθσ, Αικ. Παυλάκθ & Χρ. Ριηιϊτθσ 2010,  Αντ. Πιταριδάκθσ, ΣΕΕ/Σμ. Δυτ. Κριτθσ, 2010, Λιονισ & 

Περλζροσ 2002).  

 Επίςθσ, προτείνεται θ εφαρμογι των προτάςεων τθσ Τδρογεωλογικισ Μελζτθσ Κάμπου Χανίων (Λιονισ & 

Περλζροσ 2002), ςχετικά με τθ διάνοιξθ νζων υδρογεωτριςεων. 

 

ε φηη δε αθνξά ηηο θαηαξρήλ δψλεο πξνζηαζίαο ηνπ πφζηκνπ λεξνχ,  ζα θαζνξηζηνχλ απφ ηελ έγθξηζε 

ηνπ ρεδίνπ Γηαρείξηζεο Λεθαλψλ Απνξξνήο Τδαηηθνχ Γηακεξίζκαηνο Κξήηεο. Οη ηειηθέο δψλεο 

πξνζηαζίαο ησλ ζεκείσλ απφιεςεο ππφγεηνπ λεξνχ γηα χδξεπζε ζα θαζνξηζηνχλ κεηά ηελ 

νινθιήξσζε ησλ εηδηθψλ πδξνγεσινγηθψλ κειεηψλ.  

ε φηη  αθνξά ηνπο παξάθηηνπο πδξνθνξείο πνπ παξνπζηάδνπλ θαηλφκελα πθαικχξηλζεο, ρξεηάδεηαη λα 

απαγνξεπζεί θάζε άληιεζε απφ ηνλ πδξνθφξν νξίδνληα, θαζψο θαη ε δηάλνημε λέσλ ζεκείσλ 

πδξνιεςίαο απφ ηνλ πδξνθφξν νξίδνληα. 
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Γ.4.   ΔΗΓΗΚΔ ΥΡΖΔΗ 

ηηο Δηδηθέο Υξήζεηο, πεξηιακβάλνληαη νη εθηάζεηο ησλ πθηζηάκελσλ θνηκεηεξίσλ καδί κε κηα 

πεξηκεηξηθή δψλε 250m.  

ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ην πιάηνο ηεο δψλεο απηήο κεησζεί γηα ιφγνπο πνιενδφκεζεο ή 

γηα ιφγνπο επέθηαζεο ηνπ λεθξνηαθείνπ, ζα απαηηεζεί ε εθπφλεζε ησλ κειεηψλ νη νπνίεο 

πξνβιέπνληαη απφ ηελ Τ.Α. 26882/5769/98 ΠΔ.ΥΧ.Γ.Δ. (ΦΔΚ 838/Γ/1988). Ζ δφκεζε ζηε  δψλε 

απηή κπνξεί λα επηηξαπεί κφλνλ κε ηελ εμαζθάιηζε ησλ ελδεδεηγκέλσλ γεσινγηθψλ & 

πεξηβαιινληηθψλ ζπλζεθψλ, ψζηε λα κελ δεκηνπξγεζνχλ θαηλφκελα ξχπαλζεο εδάθνπο, 

επηθαλεηαθψλ θαη ππφγεησλ λεξψλ, απφ ηελ νπνία ζα δηαθηλδπλεχεη ην γεσπεξηβάιινλ αιιά θαη νη 

ίδηνη νη ρξήζηεο ηεο δνκεκέλεο δψλεο. 

 

Γ . 5 .   ΓΔ Χ Π Δ Ρ Η Β ΑΛ Λ Ο Ν  

Οη πινχζηεο γεσκνξθνινγηθέο αληηζέζεηο ησλ ηνπίσλ, ε ζπάληα ζε πινχην δπλακηθή ησλ 

γεσζπζηεκάησλ ηνπο, ε ελεξγφο ηεθηνληθή αλχςσζε ηεο πεξηνρήο πνπ αληαλαθιά ζηε ζχγρξνλε 

εμέιημε φισλ ησλ γεσδηεξγαζηψλ θαη γεσκνξθψλ, ζπλζέηνπλ θαηά ηξφπν κνλαδηθφ, ην πνιχηηκν 

γεσπεξηβάιινλ ηεο πεξηνρήο θαη ζέηνπλ ηε ζθξαγίδα ηεο, σο έλαο ηφπνο ραξηζκαηηθφο, έλα δσληαλφ 

Γεσινγηθφ Δξγαζηήξην ηεο Φχζεο δηεζλνχο εκβέιεηαο θαη πςειψλ δπλαηνηήησλ, πνπ ζπγθεληξψλεη 

ην παγθφζκην επηζηεκνληθφ ελδηαθέξνλ ησλ θπζηνιαηξψλ, αιιά θαη ησλ εηδηθψλ επηζηεκφλσλ.  

ηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο κειέηεο θαηαβιήζεθε κία ηδηαίηεξε πξνζπάζεηα γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο 

γέλεζεο θαη ελεξγνχο γεσινγηθήο θαη γεσκνξθνινγηθήο εμέιημεο ηεο πεξηνρήο, ελψ παξάιιεια, δφζεθε 

ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε δηεξεχλεζε φισλ ησλ γεσδηεξγαζηψλ θαη γεσδνκψλ θαη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ 

ζεκαληηθψλ γεσπεξηβαιινληηθά ελνηήησλ & ηνπίσλ πνπ ρξεηάδνληαη πξνζηαζία θαη αλάδεημε, έηζη 

φπσο πξαγκαηηθά ηνπο αμίδεη. Πεξηιακβάλνπλ: 

 Παξάθηηα δψλε θφιπνπ Υαλίσλ, παξαιίεο Κνπκ Καπί, Υνλνινπινχ 

 Ρέκαηα 

 Λεθάλε Λίκλεο Αγπηάο 

 Φαξάγγη Θεξίζνπ  

 πήιαηα  

 Θέζεηο ηδηαίηεξνπ γεσπεξηβαιινληηθνχ θαη γεσινγηθνχ ελδηαθέξνληνο Ρ. : Απνηππψλνληαη ζην 

Υάξηε ΓΠ1 κε ην ζπκβνιηζκφ Ρ1, Ρ2 θιπ, ελψ παξνπζηάδνληαη αξηζκεκέλα θαη ζηνλ πίλαθα πνπ 

αθνινπζεί κε ηηο ζπληεηαγκέλεο ηνπο θαη ηελ επηζηεκνληθή ηνπο ηεθκεξίσζε. Δπίζεο απεηθνλίδνληαη 

θαη ζην παξάξηεκα ησλ θσηνγξαθηψλ.  

Οη ζέζεηο απηέο απνηεινχλ κία βάζε δεδνκέλσλ θαηαγξαθήο ηνπίσλ πνπ θέξνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά 

γεψηνπσλ θαη κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ, είηε κεκνλσκέλα, είηε ζε ζχλζεζε κεηαμχ ηνπο, ζηα πιαίζηα 

δεκηνπξγίαο γεσπνιηηηζηηθψλ δηαδξνκψλ (ζε ζπλδπαζκφ βεβαίσο θαη κε άιια θξηηήξηα 

επηζθεςηκφηεηαο), ζπκβάιινληαο πξσηνπνξηαθά, ζηελ πνιηηηζκηθή, ηνπξηζηηθή θαη νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ.  



 

  

ΜΙΦΑΛΗ ΛΙΟΝΗ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ ΠΑΤΛΑΚΗ ελ. 153 

 

  ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΚΡΗΣΗ       "ΑΝΑΘΕΩΡΘΘ & ΕΠΕΚΣΑΘ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΤ ΧΕΔΙΑΜΟΤ (ΓΠ)          ΔΗΜΟ ΦΑΝΙΨΝ 

      ΔΘΜΟΤ ΧΑΝΙΩΝ & ΣΩΝ ΠΕΡΙΑΣΙΚΩΝ ΔΘΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΗΕΛΟΤ, ΘΕΡΙΟΤ & ΟΤΔΑ" 

Α Ν Α Δ Ο Χ Θ   Τ Μ Π Ρ Α Ξ Θ :  
   ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΟΞΙΑΔΘ, ΡΟΙΚΟ .Μ.Α.Ε., ΛΙΟΝΘ ΜΙΧΑΛΘ &  ΠΑΤΛΑΚΘ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΘ 

 
 
 
 
 
 

ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΟΣΗΣΑ 
ΤΝΣΑΞΑΝΣΕ:  Δρ  ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ  ΠΑΤΛΑΚΗ  & ΜΙΦΑΛΗ ΛΙΟΝΗ 

 

ΠΙΝΑΚΑ  Π.1.2 - 1    
Θ Ε  Ε Ι   Γ Ε Ψ Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Σ Ι Κ Ο Τ  &  Γ Ε Ψ Λ Ο Γ Ι Κ Ο Τ  Ε Ν Δ Ι Α Υ Ε Ρ O Ν Σ Ο   

 

ΘΕΗ:  
 ΑΠΕΙΚΟΝΙΗ ΣΟ ΦΑΡΣΗ ΓΠ1 

ΤΝΣΕΣΑΓΜΕΝΕ 

(ΕΓΑ 87) 

ΤΝΣΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΕΠΟΧΗ ΣΨΝ ΓΕΨΛΟΓΙΚΨΝ ΣΟΙΦΕΙΨΝ ΣΨΝ ΓΕΨΗΜΕΙΨΝ  

ΣΟ ΦΑΡΣΗ ΓΠ1 

 Υ(m) Τ(m)  

Ρ1 
ΔΤΡΤΣ. ΠΔΡΗΟΥΖ ΜΑΗΥ ΥΑΝΗΧΝ 

504106 3928011 

Θέζε γεψηνπσλ ζε αζηηθφ πεξηβάιινλ, δπλακέλσλ λα αμηνπνηεζνχλ θαη λα αλαδερζνχλ γηα 
ηνπξηζηηθή επηζθεςηκφηεηα, αιιά θαη γηα εθπαηδεπηηθή, ζπλδεφκελε κε ηα γλσζηηθά 
αληηθείκελα ηεο γεσινγίαο, ηεο αξρηηεθηνληθήο ηνπίνπ, αιιά θαη ηεο επξχηεξεο γεσγλψζεο. 
Αληηπξνζσπεπηηθή ζέζε ηδηαίηεξνπ γεσινγηθνχ ελδηαθέξνληνο ηφζν γηα ηελ απνθάιπςε, 
θαηά ζέζεηο, ηεο επηθάλεηαο ηνπ ξήγκαηνο δηεχζπλζεο ΒΓ-ΝΑ, φζν θαη γηα ηελ εηθφλα ηεο 
εκθαλνχο θαξζηηθνπνίεζεο ησλ καξγατθψλ αζβεζηνιίζσλ ε νπνία επέδξαζε ζηε 
δεκηνπξγία εγθνίισλ θαη ζπειαίσλ ηα νπνία παξνπζηάδνπλ θαη κία ζεκαληηθή ηζηνξηθή αμία.  

Ρ1΄ 
ΚΟΤΜΠΔΛΖ  ΥΑΝΗΧΝ 

504380 3931413 

 

 
Θέζε ζεκαληηθνχ γεσινγηθνχ ελδηαθέξνληνο ζε πεξηβάιινλ ηεο πεξηαζηηθήο παξάθηηαο 
δψλεο Υαλίσλ, φπνπ δηακνξθψλεηαη έλα κεγάινπ χςνπο & κήθνπο ηερλεηφ πξαλέο ην νπνίν 
ζπληζηά κία κνλαδηθή "γεσινγηθή ηνκή", απνθαιππηηθή ηεο ζηξσκαηνγξαθηθήο αθνινπζίαο 
λενγελψλ θαη ηεηαξηνγελψλ ηδεκάησλ. Όπσο θαη γηα ηε ζέζε Ρ1, πξνηείλεηαη ε αμηνπνίεζή 
ηεο γηα ηνπξηζηηθνχο θαη εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο ζηνπο ηνκείο ηεο γεσινγίαο, ηεο 
αξρηηεθηνληθήο ηνπίνπ, αιιά  θαη ηεο επξχηεξεο γεσγλψζεο. 

Ρ1΄΄ 
ΓΤΣΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΑΓΗΟΤ ΜΑΣΘΑΗΟΤ 

ΥΑΝΗΧΝ 
504860 3929328 

 
Θέζε ηδηαίηεξνπ γεσπεξηβαιινληηθνχ ελδηαθέξνληνο θαη θάιινπο, ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη 
απφ ηελ θιηκαθσηή - ζηξσκαηψδε αλάπηπμε ιεπθσπψλ καξγατθψλ αζβεζηνιίζσλ κε ηε 
κνξθή ιεπθψλ πάγθσλ (απνηέιεζκα ηεο ηεθηνληθεο αλχςσζεο) θαη ηε κνλαδηθή παλνξακηθή 
ζέα ηνπ θφιπνπ θαη ηεο πφιεο Υαλίσλ.    

Ρ2 
ΚΑΛΑΜΗ - ΒΟΑΚ 512740 3924639 

 
Θέζε ζεκαληηθνχ γεσελδηαθέξνληνο. Απνθάιπςε ηεο επηθάλεηαο ηνπ κεγάινπ κεηαπησηηθνχ 
ξήγκαηνο Α - Γ, ην νπνίν ζπλέβαιε ζηε δεκηνπξγία ηνπ θφιπνπ ηεο νχδαο θαη ην νπνίν 
πξνθάιεζε ηε δηακφξθσζε ησλ ηζρπξψλ θιίζεσλ ησλ ζηξψζεσλ ησλ ζρεκαηηζκψλ θαη ησλ 
νκφξξνπσλ ξεμηγελψλ πξαλψλ, κε εκθαλή ηα θαηλφκελα αζηάζεηαο (Παπιάθε 2006).  

Ρ2΄ 

ΚΑΛΑΜΗ - ΒΟΑΚ 512255 3924544 Θέζε ζεκαληηθνχ γεσηεθηνληθνχ ελδηαθέξνληνο, γεσινγηθψλ επαθψλ θαη ξεγκάησλ.  

Ρ3 

ΠΛΑΣΑΝΗ - ΒΟΑΚ 
508008 3926330 

Θέζε  ζεκαληηθνχ γεσινγηθνχ ελδηαθέξνληνο. Απνθάιπςε ηεο επηθάλεηαο ηνπ κεγάινπ 
ξήγκαηνο Α-Γ (Παπιάθε 2006), ησλ ηζρπξψλ θιίζεσλ ησλ ζηξψζεσλ ησλ γεσζρεκαηηζκψλ 
Φ-Υ θαη  ησλ νκφξξνπσλ ξεμηγελψλ πξαλψλ. 

Ρ4 

ΜΑΛΑΞΑ 
506682 3924797 

Θέζε ζεκαληηθνχ γεσινγηθνχ ελδηαθέξνληνο. Απνθάιπςε ζεκαληηθψλ γεσινγηθψλ & 
ηεθηνληθψλ ζηνηρείσλ, κε βάζε ηα νπνία ραξαθηεξίζηεθε ε νξεηλή γεσδνκή ηεο Μαιάμαο, 
απφ Παπιάθε Αηθ. 2006, 2013, σο κία «γεσινγηθή κηθξνγξαθία ησλ Λεπθψλ Οξέσλ».  

Ρ5 
ΜΟΤΡΝΗΔ, ΠΡΑΝΖ ΝΟΣΗΑ 

ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΑΝΗΧΝ 

501405 3925743 
Θέζε γεσινγηθνχ ελδηαθέξνληνο. Απνθάιπςε ηεο επηθάλεηαο ηνπ κεγάινπ ξήγκαηνο 
δηεχζπλζεο Α - Γ, θαζψο θαη ηεο θαηά κήθνο ηνπ θαηνιίζζεζεο  (Παπιάθε 2006),.   

Ρ6 
     ΦΑΡΑΓΓΗ ΔΛ.  ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ- ΘΔΡΗΟΤ 

 ΒΟΡΔΗΟ ΣΜΖΜΑ  

499084 3923441 
Θέζε γεσινγηθνχ & θπζηθνχ ελδηαθέξνληνο. Αξρή εηζφδνπ ζην θαξάγγη, γεσινγηθή επαθή 
ησλ λενγελψλ & πξνλενγελψλ ζρεκαηηζκψλ, αλάβιπζε πεγήο.  

Ρ7 

ΔΤΡΤΣΔΡΖ ΠΔΡΗΟΥΖ  ΠΡΑΝΧΝ ΝΟΣΗΑ  

ΜΤΛΧΝΗΑΝΧΝ 

495429 3923992 

Θέζε ζεκαληηθνχ γεσινγηθνχ & πδξνγεσινγηθνχ ελδηαθέξνληνο, ζηελ νπνία επηζεκάλζεθε 
απφ Παχιν Παπιάθε (1982, 1989), ε επηθάλεηα ηνπ κεγάινπ ξήγκαηνο Α-Γ κε ηε κεγάινπ 
πάρνπο δψλε θαηαθιαζηίηε. Σν ξήγκα έρεη πξνθαιέζεη ηελ ηεθηνληθή κεηάπησζε ησλ 
πξνλενγελψλ αζβεζηνιίζσλ νη νπνίνη, φπσο δηαπηζηψζεθε απφ ηα απνηειέζκαηα 
γεσηξεηηθψλ εξεπλψλ, εθηείλνληαη θάησ απφ ηνπο λενγελείο ζρεκαηηζκνχο. Σα ζηνηρεία απηά 
ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ επεμεξγαζία ησλ απνηειεζκάησλ πιήζνπο επί κέξνπο γεσεξεπλψλ, 
ζπλέβαιαλ ζηελ αμηνιφγεζε ησλ πδξνγεσινγθψλ ζπλζεθψλ ηεο πεξηνρήο θαη ζηνλ 
θαζνξηζκφ ησλ ζέζεσλ ησλ κεγάισλ πδξνγεσηξήζεσλ Μπισληαλψλ (απφ Π.Παπιάθε & Η. 
Μειαδηψηε 1982), ησλ νπνίσλ νη παξνρέο είλαη απφ ηηο κεγαιχηεξεο ζηνλ θφζκν. 

Ρ8 
ΑΓΤΗΑ, ΠΖΓΔ 

493716 3925214 

 
Θέζε ζεκαληηθνχ πδξνγεσινγηθνχ & θπζηθνχ ελδηαθέξνληνο. Αλάβιπζε ησλ κεγάισλ 
πεγψλ Αγπηάο, φπνπ ζχκθσλα κε ηηο έξεπλεο ησλ Αξαλίηε, Εεξβνγηάλλε (1972, 1977), 
Π.Παπιάθε (1974-1979, 1989), πξνζδηνξίζηεθε ε δηέιεπζε ηνπ ππεδάθεηνπ ξήγκαηνο Α - Γ, 
ην νπνίν ιφγσ ηεο αλάπηπμεο θαηαθιαζηίηε ιεηηνπξγεί σο πδαηνδηάθξαγκα θαη ζπκβάιιεη 
ζηελ εθθφξηηζε ησλ ππφγεησλ λεξψλ δηαθνξεηηθψλ ππφγεησλ πδξνθνξέσλ.  

Ρ9 
ΦΑΡΑΓΓΗ ΔΛ.  ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ - ΘΔΡΗΟΤ - 

ΚΔΝΣΡΗΚΟ ΣΜΖΜΑ 

499338 3921928 

 
Ζ ζέζε απηή αιιά θαη ε επξχηεξε κε ηα θαηαθφξπθα πξαλή θαη ηηο εληππσζηαθέο 
γεσκνξθέο, θέξεη ραξαθηεξηζηηθά ελφο εληππσζηαθνχ γεψηνπνπ, ν νπνίνο  αλαδεηθλχεη ηελ 
έληνλε επίδξαζε ηεο ηεθηνληθήο αλχςσζεο ηεο πεξηνρήο θαη ηεο έληνλεο θαηά βάζνο 
θαξζηηθήο δηάβξσζεο ζηα αλζξαθηθά πεηξψκαηα ελφη. Σξππαιίνπ. 
 

Ρ9’ 
ΦΑΡΑΓΓΗ ΔΛ.  ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ - ΘΔΡΗΟΤ 

ΝΟΣΗΟ ΣΜΖΜΑ 

498452 3918592 

Θέζε  ζεκαληηθνχ  γεσινγηθνχ ελδηαθέξνληνο, φπνπ ζχκθσλα κε Παπιάθε Αηθ θ.ά. 1990, 
2006, απνθαιχπηεηαη ε Δλφηεηα Πιαθσδψλ Αζβεζηνιίζσλ ππφ κνξθή ηεθηνληθνχ 
παξαζχξνπ θαη ε επψζεζε επ΄ απηψλ ηεο Δλφηεηαο Σξππαιίνπ. Οη δηαπηζηψζεηο απηέο ζε 
ζπλδπαζκφ θαη κε αλάινγα γεσζηνηρεία ζηελ πεξηνρή Λεπθψλ Οξέσλ, ζπλέβαιαλ ζηελ 
επίιπζε ηεο γεσινγηθήο ζρέζεο ησλ δχν ελνηήησλ νη νπνίεο  δνκνχλ ηα Λεπθά Όξε. 
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ΠΙΝΑΚΑ Π.1.2 - 2  (ςτνέφεια) 
 

Θ Ε  Ε Ι   Γ Ε Ψ Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Σ Ι Κ Ο Τ  &  Γ Ε Ψ Λ Ο Γ Ι Κ Ο Τ  Ε Ν Δ Ι Α Υ Ε Ρ O Ν Σ Ο   

ΣΗΝ ΟΡΕΙΝΗ ΖΨΝΗ ΣΨΝ ΛΕΤΚΨΝ ΟΡΕΨΝ 

 
 

ΘΕΗ :  

 ΑΠΕΙΚΟΝΙΗ ΣΟ ΦΑΡΣΗ ΓΠ1 

ΤΝΣΕΣΑΓΜΕΝΕ 
(ΕΓΑ 87) 

ΤΝΣΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΕΠΟΧΗ ΣΨΝ ΓΕΨΛΟΓΙΚΨΝ ΣΟΙΦΕΙΨΝ ΣΨΝ ΓΕΨΗΜΕΙΨΝ 

 ΣΟ ΦΑΡΣΗ ΓΠ1 

 Υ(m) Τ(m)  

Ρ10 
ΔΤΡΤΣΔΡΖ ΠΔΡΗΟΥΖ  

ΑΝΑΣ.  ΕΟΤΡΒΑ ΛΔΤΚΧΝ ΟΡΔΧΝ  

498420 3916078 

 
Θέζε έληνλνπ γεσινγηθνχ & θπζηθνχ ελδηαθέξνληνο, φπνπ ζχκθσλα κε ηνπο Κίιηαο θ.ά. 
1983, Παπιάθε θ. ά. 1990, 2006, 2013, αλαδεηθλχεηαη ην εληππσζηαθφ ξήγκα ηεο Ενχξβαο, 
κε ην ηεξάζηην άικα κεηάπησζεο ηεο ηάμεο ησλ >350κ, θαζψο θαη ε επψζεζε ηεο Δλφηεηαο 
Φπιιηηψλ – Υαιαδηηψλ επί ηεο ελφηεηαο ηνπ Σξππαιίνπ, γεγνλφο ην νπνίν ηεθκεξηψλεη 
επηζηεκνληθά θαη ηζρπξνπνηεί ηε λέα γεσινγηθή ζεσξία ησλ παξαπάλσ επηζηεκφλσλ 
ζρεηηθά κε ηε γεσινγηθή δνκή ηεο πεξηνρήο.  

 

Ρ11 
ΞΔΡΑΚΟΚΔΦΑΛΑ   ΛΔΤΚΧΝ ΟΡΔΧΝ 

Ρ12 
ΓΟΤΡΓΟΤΘΔ ΛΔΤΚΧΝ ΟΡΔΧΝ 

 

498481 
 

497780 

3915038 
 
3913449 

Θέζεηο έληνλνπ γεσινγηθνχ & θπζηθνχ ελδηαθέξνληνο, νη νπνίεο πξσηνεπηζεκάλζεθαλ απφ 
Παπιάθε Αηθ., 1990, 2006, κε ηνλ «πξνζδηνξηζκφ ηνπ αλψη. νξίδνληα ηνπ Μεηαιχζρε ησλ 
Πιαθσδψλ Αζβαζηνιίζσλ Λεπθψλ Οξέσλ» θαη ηεο επ απηνχ επψζεζεο ηεο Δλφηεηαο 
Σξππαιίνπ. ηελ επαθή ηνπο, πξνζδηνξίζηεθε ε εληππσζηαθή αλάβιπζε κηθξψλ πεγψλ 
πεξηνδηθήο  ιεηηνπξγίαο.  

Ρ13 

  ΔΤΡΤΣΔΡΖ ΠΔΡΗΟΥΖ ΚΟΡΤΦΖ 

"ΦΑΡΗ" 

502089 3914103 

 
Θέζε ζεκαληηθνχ γεσινγηθνχ θαη θπζηθνχ ελδηαθέξνληνο, αληηπξνζσπεπηηθή ηνπ 
γεσπεξηβάιινληνο θαη ηνπ θνξπθαίνπ νξεηλνχ ηνπίνπ ησλ Λεπθψλ Οξέσλ. Υαξαθηεξηζηηθή  
εκθάληζε ησλ ηεθξψλ δνινκηηψλ θαη ησλ ιεπθσπψλ καξκάξσλ.   

 

Ρ14 

ΔΤΡΤΣΔΡΖ ΠΔΡΗΟΥΖ  

ΚΑΛΟΡΟΤ - ΑΜΠΔΛΗΣΑ  

499745 3912327 

 
Θέζε ζεκαληηθνχ γεσινγηθνχ θαη θπζηθνχ ελδηαθέξνληνο, αληηπξνζσπεπηηθή ηνπ 
γεσπεξηβάιινληνο θαη ηνπ νξεηλνχ ηνπίνπ ησλ Λεπθψλ Οξέσλ. Θέζε επνπηηθή ησλ 
γεσζρεκαηηζκψλ ηεο ελφηεηαο ησλ Πιαθσδψλ Αζβεζηνιίζσλ, ηεο ηεθηνληθήο δνκήο θαη  
εηδηθφηεξα ηνπ ζρεκαηηζκνχ ησλ κεηαπησηηθψλ ξεγκάησλ, ησλ ξεμηγελψλ πξαλψλ θαη ησλ 
πνηθίισλ ηεθηνληθψλ δηαξξήμεσλ.  

 
Ρ15 

ΔΤΡΤΣΔΡΖ ΠΔΡΗΟΥΖ  

"ΜΑΤΡΖ  ΚΟΡΤΦΖ" 

501456 3912305 
Θέζε ζεκαληηθνχ γεσινγηθνχ & θπζηθνχ ελδηαθέξνληνο, αληηπξνζσπεπηηθή ηνπ 
γεσπεξηβάιινληνο ησλ Λεπθψλ Οξέσλ, κε εληππσζηαθή επίζεο ηελ επνπηηθή εηθφλα ηεο 
αλάπηπμεο ησλ ηεθξψλ δνινκηηψλ.  

Ρ16 
ΚΟΡΤΦΖ  "ΜΔΛΗΝΣΑΟΤ" 

 

498605 3909579 

 
Ζ ζέζε απηή αληηζηνηρεί ζηελ επηβιεηηθφηεξε θαη πςειφηεξε θνξπθή (+2.133κ) ηνπ ηκήκαηνο 
ησλ Λεπθψλ Οξέσλ πνπ εληάζζεηαη ζην Γήκν Υαλίσλ. Θέζε έληνλνπ γεσινγηθνχ & θπζηθνχ 
ελδηαθέξνληνο, αληηπξνζσπεπηηθή ηνπ γεσπεξηβάιινληνο ησλ Λεπθψλ Οξέσλ. Παλνξακηθή 
εηθφλα ησλ γεσινγηθψλ ζρεκαηηζκψλ, ησλ κεηαπησηηθψλ ξεγκάησλ, ησλ ξεμηγελψλ 
θιηηχσλ, ηεο ηζρπξήο ηεθηνληθήο θαηαπφλεζεο ησλ ζρεκαηηζκψλ, αιιά θαη ηεο 
ζπλεπίδξαζεο ησλ παγεηψλσλ (παιαηφηεξεο γεσινγηθήο πεξηφδνπ) θαη ησλ ρηνληψλ ζηε 
δηάβξσζε θαη δηακφξθσζε ηνπ αλαγιχθνπ ησλ θιηηχσλ.  
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ΠΑΡΑΚΣΗΑ ΕΧΝΖ ΚΟΛΠΟΤ ΥΑΝΗΧΝ  

ΠΑΡΑΛΗΑ ΚΟΤΜ ΚΑΠΗ, ΜΔ ΦΑΗΝΟΜΔΝΑ ΓΗΑΒΡΧΖ  

ΠΑΡΑΛΗΑ ΥΟΝΟΛΟΤΛΟΤ ΜΔ ΚΗΝΖΣΗΚΑ ΦΑΗΝΟΜΔΝΑ ΑΣΑΘΔΗΑ ΠΡΑΝΧΝ  

Γηα ηε δηάζσζε ηεο επαίζζεηεο γεσπεξηβαιινληηθά παξάθηηαο δψλεο Κνπκ Καπί  -  Υνλνινπινχ  ε 

νπνία απνηππψλεηαη ζηνπο ράξηεο ΓΠ1 & ΓΠ2, σο «Παξάθηηα ακκψδεο δψλε κε θαηλφκελα 

δηάβξσζεο, θαηά ζέζεηο ηζρπξά ζπλδεφκελα κε πιήξε απάκκσζε θαη απνθάιπςε ηνπ 

βξαρψδνπο ππνβάζξνπ. Υξήδεη άκεζσλ κέηξσλ απνθαηάζηαζεο», απαηηείηαη άκεζα ε εθπφλεζε 

ελδεδεηγκέλσλ εξεπλψλ κε ζηφρν: 

 ηελ απνθαηάζηαζε ηεο παξαιίαο Κνπκ Καπί απφ ηελ απψιεηα ηεο άκκνπ θαη  

 ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θηλεηηθψλ θαηλνκέλσλ αζηνρίαο ησλ πξαλψλ ηεο παξαιίαο Υνλνινπινχ κε ηε 

δηεξεχλεζε & ιήςε ησλ ελδεδεηγκέλσλ κέηξσλ πξνζηαζίαο.  

 

ΛΔΚΑΝΖ ΛΗΜΝΖ ΑΓΤΗΑ  

Ζ Λίκλε Αγπηάο απνηειεί ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ πγξνβηφηνπν, ν νπνίνο πξνζηαηεχεηαη θαη βξίζθεηαη εληφο 

ηεο δψλεο NATURA 2000 κε θσδηθφ ηφπνπ: GR 4340006.   

Δπνκέλσο είλαη απαξαίηεην ζε νιφθιεξε ηελ έθηαζε ηεο πδξνινγηθήο ιεθάλεο ε νπνία ηξνθνδνηεί ηε 

ιίκλε, λα ιεθζνχλ κέηξα πξνζηαζίαο έλαληη ηεο ξχπαλζεο ησλ ππφγεησλ θαη επηθαλεηαθψλ λεξψλ, 

ηα νπνία ηειηθά θαηαιήγνπλ ζηε Λίκλε. 

Σα κέηξα πξνζηαζίαο, πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ κεηαμχ ησλ άιισλ, ηελ άκεζε ζχλδεζε πθηζηακέλσλ 

ή λεναλαγεηξφκελσλ νηθεκάησλ θαη ηερληθψλ έξγσλ κε ην πξσηεχνλ θαη δεπηεξεχνλ δίθηπν 

απνρέηεπζεο ην νπνίν έρεη θαηαζθεπαζηεί ζηελ πεξηνρή απφ ηνλ ΟΑΓΤΚ θαη  ηε  ΓΔΤΑΥ  ζηα πιαίζηα 

ησλ κεγάισλ Έξγσλ Τπνδνκήο, Απνρέηεπζεο θαη επεμεξγαζίαο Λπκάησλ.  

Δπίζεο, ζην φιν ζχζηεκα αμηνπνίεζεο θαη δηαρείξηζεο πδαηηθψλ πφξσλ, ε ιίκλε πξνβιέπεηαη λα 

ιεηηνπξγεί σο δεμακελή εκεξήζηαο εμίζσζεο, πνπ ζεκαίλεη φηη ν φγθνο λεξνχ πνπ ζα αληιείηαη 

εκεξεζίσο απφ απηήλ, δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηνλ φγθν εκεξήζησλ εηζξνψλ.  

Πξνο ηνχην απαηηείηαη θαη' αξρήλ, ν θαζνξηζκφο ελφο λεθξνχ - νηθνινγηθνχ φγθνπ λεξνχ, φπσο 

ζπκβαίλεη ζε φινπο ηνπο ηακηεπηήξεο ηεο Διιάδαο, ηεο ηάμεο γηα παξάδεηγκα, ησλ 60.000 κ
3
 θαη 

αθνινχζσο, ε αλχςσζε ησλ πθηζηάκελσλ πδξνιεςηψλ πάλσ απφ ηε ζηάζκε ηεο ιίκλεο πνπ 

αληηζηνηρεί ζηνλ φγθν απηφλ, νπφηε πάληα ε ιίκλε ζα δηαηεξεί ηνπιάρηζηνλ ην νηθνινγηθφ φγθν ησλ 

60.000 κ
3
 θαη θαη΄ επέθηαζε ζα δηαζθαιίδεηαη ε πξνζηαζία ηεο (Π. Παπιάθεο θ.ά. 2010, Α. Πηηαξηδάθεο 

ΣΔΔ/Σκ. Γπη. Κξήηεο, 2010).  
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ΦΑΡΑΓΓΗ ΔΛ. ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ ΚΑΗ Ζ ΤΦΖΛΖ ΕΧΝΖ ΘΔΡΗΟΤ 

Σν Φαξάγγη είλαη δεκηνχξγεκα ηεο ηζρπξήο ηεθηνληθήο αλχςσζεο θαη ηεο έληνλεο θαηά βάζνο 

δηάβξσζεο. Υαξαθηεξίδεηαη απφ ηα γθξηδφρξσκα αλζξαθηθά πεηξψκαηα κε ην ηξαρχ αλάγιπθν θαη απφ 

ηηο θαηαθφξπθεο βξαρψδεηο πιεπξέο ηνπ, ζηηο νπνίεο απνηππψλεηαη ε γεσινγηθή εμέιημε ηνπ ηφπνπ. 

Πεξηιακβάλεη ζέζεηο ηδηαίηεξνπ γεσπεξηβαιινληηθνχ & θπζηνιαηξηθνχ ελδηαθέξνληνο, νη νπνίεο 

ζηνηρεηνζεηνχλ εληππσζηαθνχο γεψηνπνπο θαη θηινμελνχλ ηε δηακφξθσζε εληππσζηαθψλ γεσκνξθψλ 

πνπ δεκηνπξγήζεθαλ απφ ηελ έληνλε αιιεινεπίδξαζε ηεο ηεθηνληθήο θαη ηεο θαξζηηθήο δηάβξσζεο ζηα 

αλζξαθηθά πεηξψκαηα  

.Ζ ζαξξαιέα απηή γήηλε δηάξξεμε, δηαζρίδεη κε θαηεχζπλζε πεξίπνπ ΒΒΑ-ΝΝΓ ηηο βφξεηεο ππψξεηεο  

ησλ Λεπθψλ Οξέσλ, δηακνξθψλνληαο θπξηνιεθηηθά ηε βφξεηα "γεσινγηθή πχιε" εηζφδνπ ζην γεσινγηθφ 

κεγαιείν ησλ κεγαιφπξεπσλ Λεπθψλ Οξέσλ. Δίλαη ε ίδηα πεξήθαλε πχιε πνπ επέιεμε ν Διεπζέξηνο 

Βεληδέινο γηα λα θεξχμεη ηελ ηζηνξηθή επαλάζηαζε ηνπ Θεξίζνπ ην 1905, ηελ αθεηεξία ηεο πνξείαο 

πξνο ηελ ειεπζεξία ηεο Κξήηεο θαη ηε δεκηνπξγία ηεο λέαο Διιάδαο. 

Σν Φαξάγγη θαη ε πςειή δψλε Θεξίζνπ, ζπληζηνχλ κία αμηφινγε γεσπεξηβαιινληηθά δψλε, ε νπνία 

ρξήδεη ηεο ελδεδεηγκέλεο γεσπεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο, φπσο απνηππψλεηαη αλάινγα ζηνπο ράξηεο 

ΓΠ1 θαη ΓΠ2 σο «Εψλε πξνηεηλφκελεο γεσπεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο». 

 

 

ΠΖΛΑΗΑ 

ηελ έθηαζε ηεο κειέηεο πθίζηαληαη πιήζνο ζπειαίσλ, ηα νπνία δελ έρνπλ ζπζηεκαηηθά εμεξεπλεζεί. 

Διάρηζηα απφ απηά έρνπλ θεξπρζεί θαη νξηνζεηεζεί απφ ην Τπ. Πνιηηηζκνχ κέζσ ησλ Αξραηνινγηθψλ 

Τπεξεζηψλ. Καλέλα ζπήιαην δελ είλαη επηζθέςηκν θαη δελ αμηνπνηείηαη ηνπξηζηηθά. ηα πιαίζηα ηεο 

αμηνπνίεζεο θαη αλάδεημεο ησλ ζπειαίσλ, ρξεηάδεηαη λα επηηαρπλζνχλ νη δηαδηθαζίεο θήξπμεο θαη 

νξηνζέηεζήο ηνπο απφ ηηο αξκφδηεο Τπεξεζίεο. ηε ζπλέρεηα ν Γήκνο ρξεηάδεηαη λα αμηνινγήζεη εθείλα 

ηα ζπήιαηα πνπ έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα αλάδεημεο, κε ηελ ζπλεξγαζία ησλ αξκφδησλ Τπεξεζηψλ ηνπ 

Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ. ηελ επφκελε θάζε, ρξεηάδεηαη λα εθπνλεζνχλ νη αληίζηνηρεο κειέηεο γηα ηελ 

πξνζβαζηκφηεηά ηνπο θαη ηελ επηζθεςηκφηεηά ηνπο.  

 

ΥΧΡΟΗ ΑΝΔΝΔΡΓΧΝ ΛΑΣΟΜΔΗΧΝ,  ΑΠΟΘΔΗΟΘΑΛΑΜΧΝ & ΓΑΝΔΗΟΘΑΛΑΜΧΝ 

Οη ρψξνη απηνί πξνθαινχλ έληνλε γεσπεξηβαιινληηθή ππνβάζκηζε θαη απαηηείηαη ν θαηά πεξίπησζε 

ζρεδηαζκφο θαη ε ιήςε ελδεδεηγκέλσλ κέηξσλ απνθαηάζηαζεο ησλ ηνπίσλ ηνπο. 
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Γ.6  ΠΡΟΣΑΗΑ ΑΠΟ ΚΑΣΑΣΡΟΦΗΚΑ ΦΤΗΚΑ ΦΑΗΝΟΜΔΝΑ ΤΝΓΔΟΜΔΝΑ ΜΔ 

ΔΗΜΗΚΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ 

Σν γεσδπλακηθφ θαζεζηψο πνπ επηθξαηεί ζηελ πεξηνρή ηεο Κξήηεο, ε νπνία βξίζθεηαη πάλσ ζηε δψλε 

ηεο ακθηζεηαξηθήο ππνβχζηζεο ηεο Αθξηθάληθεο πιάθαο θάησ απφ ηελ εθηππεχνπζα Αηγηαθή 

κηθξνπιάθα (ηκήκα ηεο νπνίαο απνηειεί ε Κξήηε), επηδξά ζηελ ελεξγή ηεο παξακφξθσζε ε νπνία 

ζπλνδεχεηαη απφ έληνλε ζεηζκηθή δξαζηεξηφηεηα.  ηελ επξχηεξε πεξηνρή Γπηηθήο Κξήηεο, ε 

ζεηζκηθή δξάζε είλαη πςειή θαη παξαηεξείηαη ε γέλεζε ηζρπξψλ επηθαλεηαθψλ ζεηζκψλ θαη κάιηζηα 

ππάξρνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηζρπξνχο ηζηνξηθνχο ζεηζκνχο. Ο κεγαιχηεξνο γλσζηφο ζεηζκφο ηεο 

Μεζνγείνπ κε κέγεζνο Μ 8.3, έγηλε ην 365 κ.Υ. κε επίθεληξν ζηνλ ππνζαιάζζην ρψξν ΝΓ ηνπ λνκνχ 

Υαλίσλ (Papazachos 1990) θαη ζπλνδεχηεθε απφ εθηεηακέλεο θαηαζηξνθέο θαη έληνλα θπζηθά 

θαηλφκελα, ηφζν ζηε Κξήηε φζν θαη ζε φιε ηελ Αλ. Μεζφγεην (Παπαδάρνο Β. & Παπαδάρνπ Καη. 2003), 

φπσο θαηαγξάθεηαη ζε ηζηνξηθέο αλαθνξέο πνπ παξαηίζεληαη ζηελ § Α.5.2. 

Αμίδεη δε λα επηζεκαλζεί φηη, ε Πνιηηεία έρεη κεξηκλήζεη ζεκαληηθά κε ηε ζχληαμε θαη 

ζπκπιήξσζε ηνπ Διιεληθνχ Αληηζεηζκηθνχ Καλνληζκνχ (2000, 2003), ε εθαξκνγή ηνπ νπνίνπ 

ζπκβάιιεη ζηνλ αληηζεηζκηθφ ζρεδηαζκφ θαη θαηαζθεπή ησλ πάζεο θχζεσο ηερληθψλ έξγσλ. ην 

ράξηε ζεηζκηθήο επηθηλδπλφηεηαο ηνπ ηζρχνληα ΔΑΚ (ΦΔΚ Β΄.1154/12-8-2003), ε Π.Δ. Υαλίσλ 

θαηαηάρζεθε ζηελ θαηεγνξία ΗΗ κε ηηκή κέγηζηεο εδαθηθήο επηηάρπλζεο 0.24g.   Όκσο, νη ηηκέο ηεο 

κέγηζηεο εδαθηθήο επηηάρπλζεο ζηνλ ηζρχνληα Διιεληθφ Αληηζεηζκηθφ Καλνληζκφ, ζεσξνχληαη σο κέζεο 

ηηκέο εθάζηεο δψλεο ηνπ ράξηε ζεηζκηθήο επηθηλδπλφηεηαο ηεο Διιάδαο πνπ ηνλ ζπλνδεχεη.   

Γηα ην ιφγν απηφ θαη δεδνκέλεο ηεο πξναλαθεξφκελεο ζεηζκηθφηεηαο ηεο πεξηνρήο,  κε κέξηκλα ηνπ 

Γήκνπ Υαλίσλ, ζηα πιαίζηα ηεο απφθηεζεο ηεο πιένλ απαξαίηεηεο γλψζεο ηνπ ζεηζκνηεθηνληθνχ ηεο 

πιαηζίνπ γηα ηελ θαιχηεξε δπλαηή αληηζεηζκηθή ηεο ζσξάθηζε, είρε αλαηεζεί απφ ηε Γηαδεκνηηθή 

πλεξγαζία 11 δήκσλ ηνπ βφξεηνπ ηκήκαηνο λνκνχ Υαλίσλ, ζην Αξηζηνηέιεην Παλεπ/κην Θεζ/θεο 

(Σκήκα Γεσινγίαο ΑΠΘ & Σκήκα Σερληθήο Γεσινγίαο-Πνιπηερληθήο ρνιήο ΑΠΘ) θαη εθπνλήζεθε ε 

"Νενηεθηνληθή - εηζκνηεθηνληθή Έξεπλα ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο βφξεηνπ ηκήκαηνο λνκνχ Υαλίσλ", 

2004, φπνπ έγηλε κεηαμχ ησλ άιισλ, δηεξεχλεζε & πξνζδηνξηζκφο ησλ ελεξγψλ ξεγκάησλ θαη 

πνζνηηθή εθηίκεζε ηεο ζεηζκηθήο επηθηλδπλφηεηαο κε βάζε ην ζεηζκνηεθηνληθφ πιαίζην θαη ηα ελεξγά 

ξήγκαηα ηεο εγγχο επξχηεξεο πεξηνρήο, απφ ηελ νπνία πξνέθπςαλ νη ηηκέο ηεο αλακελφκελεο κέγηζηεο 

νξηδφληηαο εδαθηθήο επηηάρπλζεο ζηηο πεξηνρέο ησλ 11 δήκσλ, γηα κέζε πεξίνδν επαλάιεςεο 476 

ρξφληα. Οη ελ ιφγσ ηηκέο γηα ηελ πεξηνρή κειέηεο Γήκνπ Υαλίσλ είλαη νη θάησζη:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Νεοτεκτονικι - ειςμοτεκτονικι Ζρευνα - Μελζτθ τθσ ευρφτερθσ περιοχισ βόρειου τμιματοσ νομοφ 
Χανίων", ΑΠΘ,  Μουντράκθσ Δ., Κίλιασ Α., Παυλάκθ Αικ., Παπαηάχοσ Κ., Παπαϊωάννου Χ. κ.ά  2004.  

Οι  τιμζσ τθσ μζγιςτθσ οριηόντιασ εδαφικισ επιτάχυνςθσ  
για τισ επί μζρουσ περιοχζσ Διμου Χανίων και για μζςθ περίοδο επανάλθψθσ 476 χρόνια είναι: 

 για τθ περιοχι τθσ Δ.Ε. Χανίων,  296 cm/sec2,  ιτοι 0,30 g 

 για τθ περιοχι τθσ Δ.Ε. Βενιηζλου,  326 cm/sec2,  ιτοι 0,33 g 

 για τθ περιοχι τθσ Δ.Ε. οφδασ,  317cm/sec2,  ιτοι 0,32 g 

 για τθ περιοχι τθσ Δ.Ε. Θερίςου,  336 cm/sec2,  ιτοι 0,34 g 

οι οποίεσ και προτείνεται να  εφαρμοςκοφν. 

 



 

  

ΜΙΦΑΛΗ ΛΙΟΝΗ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ ΠΑΤΛΑΚΗ ελ. 158 

 

  ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΚΡΗΣΗ       "ΑΝΑΘΕΩΡΘΘ & ΕΠΕΚΣΑΘ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΤ ΧΕΔΙΑΜΟΤ (ΓΠ)          ΔΗΜΟ ΦΑΝΙΨΝ 

      ΔΘΜΟΤ ΧΑΝΙΩΝ & ΣΩΝ ΠΕΡΙΑΣΙΚΩΝ ΔΘΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΗΕΛΟΤ, ΘΕΡΙΟΤ & ΟΤΔΑ" 

Α Ν Α Δ Ο Χ Θ   Τ Μ Π Ρ Α Ξ Θ :  
   ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΟΞΙΑΔΘ, ΡΟΙΚΟ .Μ.Α.Ε., ΛΙΟΝΘ ΜΙΧΑΛΘ &  ΠΑΤΛΑΚΘ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΘ 

 
 
 
 
 
 

ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΟΣΗΣΑ 
ΤΝΣΑΞΑΝΣΕ:  Δρ  ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ  ΠΑΤΛΑΚΗ  & ΜΙΦΑΛΗ ΛΙΟΝΗ 

 

ε φηη δε αθνξά ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ γεσινγηθψλ ζρεκαηηζκψλ σο έδαθνο ζεκειίσζεο απφ 

ηελ άπνςε ηεο ζεηζκηθήο επηθηλδπλφηεηαο κε βάζε ηνλ ΔΑΚ, γηα ηελ αζθαιή θαηαζθεπή ησλ 

ηερληθψλ έξγσλ, γίλεηαη εθηελήο αλαθνξά ζηελ παξάγξαθν § Γ.1-2.2: 

ε φηη αθνξά ηελ πξνζηαζία ηεο θνηλσλίαο θαηά ηε θάζε ηνπ ζεηζκνχ, ε Σνπηθή Απηνδηνίθεζε 

Υαλίσλ, κε ηνπο αξκφδηνπο θνξείο ηεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, έρεη νξζά κεξηκλήζεη κε ηελ 

νξγάλσζε ζρεδίσλ δξάζεο, ρψξσλ θαηαθπγήο ηνπ πιεζπζκνχ θιπ.  

ΠΡΟΣΔΗΝΔΣΑΗ, ε δηαδξαζηηθή ιήςε πξσηνβνπιηψλ ησλ αξκνδίσλ ππεξεζηαθψλ θαη 

επηζηεκνληθψλ θνξέσλ ζε επίπεδν Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, γηα ηελ άκεζε πχθλσζε ησλ κέηξσλ 

ελεκέξσζεο, άζθεζεο θαη εηνηκφηεηαο, ζηα πιαίζηα κίαο νξγαλσκέλεο πξνεηνηκαζίαο γηα  ηελ 

πεξίπησζε ζεηζκνχ.   

 

 

Γ . 8  ΠΡΟΣΑΗΑ ΑΠΟ ΚΑΣΑΣΡΟΦΗΚΑ ΦΤΗΚΑ ΦΑΗΝΟΜΔΝΑ ΤΝΓΔΟΜΔΝΑ ΜΔ ΣΟΤΝΑΜΗ 

H επξχηεξε πεξηνρή ηεο Κξήηεο ζηελ νπνία βξίζθεηαη θαη ε πεξηνρή ηεο Γ.Δ. Νέαο Κπδσλίαο, έρεη 

ηζηνξηθφ ηζρπξψλ θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ απφ tsunami, ηα νπνία πξνθιήζεθαλ ηφζν απφ ζεηζκηθή, 

φζν θαη απφ εθαηζηεηαθή δξαζηεξηφηεηα, ( αλαιπη.§ Α.5.2). Όκσο κέρξη ζήκεξα, δεδνκέλνπ βεβαίσο φηη 

είλαη επηζηεκνληθψο δχζθνιν, δελ έρεη γίλεη κία αθξηβήο πνζνηηθή εθηίκεζε νξηζκέλσλ θξίζηκσλ 

παξακέηξσλ, φπσο ηεο πεξηφδνπ επαλάιεςεο ηνπ θαηλνκέλνπ, ηνπ κέγηζηνπ χςνπο θχκαηνο 

ελδερφκελνπ tsunami θιπ,  κε απνηέιεζκα λα θαζίζηαηαη αλέθηθηε ε πξφηαζε ζπγθεθξηκέλσλ ηερληθψλ 

κέηξσλ πξνζηαζίαο, ηα νπνία λα βαζίδνληαη ζε πνζνηηθέο πξνζεγγίζεηο, κε ζαθή θαη επηζηεκνληθά 

δεδνκέλα θαη φρη ζε πνηνηηθέο εθηηκήζεηο θαη ζελάξηα.  

Δθείλν ην νπνίν απαηηείηαη θαη πξνηείλεηαη λα πξνσζεζεί άκεζα, είλαη ε πξνεηνηκαζία ηεο πνιηηείαο θαη 

ηεο θνηλσλίαο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο ζε πεξίπησζε εθδήισζεο tsunami.   Τπελζπκίδεηαη φηη φπσο 

παξνπζηάζηεθε ζηελ § Α.5.2, ην εθαίζηεην ηεο αληνξίλεο είλαη ζήκεξα ελεξγφ θαη ηειεί ζε θαζεζηψο 

επηζηεκνληθήο παξαθνινχζεζεο.  

 

ΠΡΟΣΔΗΝΔΣΑΗ: 

Ζ άκεζε ζχγθιηζε ησλ αξκφδησλ θνξέσλ, ζε επίπεδν Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο κε ηε ζπκκεηνρή 

εηδηθψλ επηζηεκφλσλ, κε ζηφρν ηε ιήςε απνθάζεσλ γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ άκεζσλ ελεξγεηψλ θαη 

κέηξσλ πνπ απαηηείηαη λα ιεθζνχλ, ζηα πιαίζηα πξνεηνηκαζίαο ηεο πνιηηείαο γηα ηελ πεξίπησζε 

εθδήισζεο tsunami.  Δλδεηθηηθά κπνξνχλ λα πεξηιακβάλνπλ:  
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1. Σελ ηαρεία πξνψζεζε εθπφλεζεο Δηδηθήο Έξεπλαο - Μειέηεο ζπλδεφκελεο κε ην θαηλφκελν 

εθδήισζεο tsunami ζηελ πεξηνρή, ε νπνία ελδεηθηηθά ζα πεξηιακβάλεη: 

 Σε δηεξεχλεζε ησλ γεσινγηθψλ, ζεηζκνηεθηνληθψλ θαη εθαηζηεηαθψλ ζπλζεθψλ ηεο επξχηεξεο 

πεξηνρήο θαη ηελ εθηίκεζε ηεο πηζαλφηεηαο εθδήισζεο tsunami κε πνζνηηθή εθηίκεζε νξηζκέλσλ 

παξακέηξσλ θαη πξνζνκνίσζε ηνπ θπζηθνχ απηνχ θαηλνκέλνπ. 

 Σνλ ελδεδεηγκέλν ζρεδηαζκφ γηα ηελ νξγάλσζε ηεο Πνιηηείαο κε φια ηα απαξαίηεηα κέηξα, 

κέζα θαη ηερληθά έξγα, γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο αζθαιέζηεξεο πξνεηνηκαζίαο ηεο θαη 

πξνζηαζίαο ηνπ πιεζπζκνχ ηεο απφ ηηο θαηαζηξνθηθέο ζπλέπεηεο ελδερφκελεο εθδήισζεο 

tsunami. 

2. Σελ ελεκέξσζε θνξέσλ θαη πνιηηψλ θαη ην ζρεδηαζκφ & νξγάλσζε ππθλψλ αζθήζεσλ 

εηνηκφηεηαο. 

3. Σελ πινπνίεζε ησλ βαζηθψλ ηερληθψλ κέζσλ θαη έξγσλ ηα νπνία αθνξνχλ ηελ πξνεηδνπνίεζε θαη 

ηελ πξνζηαζία ησλ πνιηηψλ ζε πεξίπησζε εθδήισζεο ζεηζκηθήο ή εθαηζηεηαθήο δξαζηεξηφηεηαο 

ζπλδεφκελεο κε πηζαλή εθδήισζε tsunami.  

 

ηε ζπλέρεηα, αθνινπζεί ε Βηβιηνγξαθία θαη ην Παξάξηεκα κε ηηο Φσηνγξαθίεο.  

 

 

 

Για σην Ομάδα Μελέσηρ 

 

Οι  τνσάξανσερ 

 

 

Δπ   Αικασεπίνη  Πατλάκη                Μιφάληρ   Λιονήρ 
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    ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΚΡΗΣΗ      "ΑΝΑΘΕΨΡΗΗ & ΕΠΕΚΣΑΗ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΤ ΦΕΔΙΑΜΟΤ (ΓΠ)    ΔΗΜΟ ΦΑΝΙΨΝ 

           ΔΗΜΟΤ ΦΑΝΙΨΝ & ΣΨΝ ΠΕΡΙΑΣΙΚΨΝ ΔΗΜΨΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΤ, ΘΕΡΙΟΤ & ΟΤΔΑ" 

Α Ν Α Δ Ο Φ Η   Τ Μ Π Ρ Α Ξ Η :  

   ΓΡΑΥΕΙΟ ΔΟΞΙΑΔΗ, ΡΟΙΚΟ .Μ. Α.Ε., ΛΙΟΝΗ ΜΙΦΑΛΗ &  ΠΑΤΛΑΚΗ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ 
 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΓΕΨΛΟΓΙΚΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΟΣΗΣΑ 
ΤΝΣΑΞΑΝΣΕ:  Δπ  ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ  ΠΑΤΛΑΚΗ  &  ΜΙΦΑΛΗ ΛΙΟΝΗ 

 

 

 

 

ΛΕΤΚΑ ΟΡΗ – ΜΕΛΙΝΣΑΟΤ ΚΟΡΤΥΗ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΥΨΣΟΓΡΑΥΙΑ 1α.  ΛΕΤΚΑ ΟΡΗ – ΜΕΛΙΝΣΑΟΤ ΚΟΡΤΥΗ +2.133μ. (φωτ. Χουδαλάκθ)  

Θέςειρ Ιδιαίσεποτ γεψπεπιβαλλονσικού ενδιαυέπονσορ Ρ16 & αςσάθειαρ Κ14 
 

Το ανεπανάλθπτθσ φυςικισ ομορφιάσ λευκό τοπίο των Λευκϊν Ορζων με τθν υψθλότερθ κορυφι τθσ 

περιοχισ μελζτθσ που δθμιουργικθκε από τθν ιςχυρι ανφψωςθ και τθ ρθξιγενι δράςθ. 

 

ΜΕΛΙΝΣΑΟΤ 
Β 



 
 

  
ΜΙΦΑΛΗ ΛΙΟΝΗ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ  ΠΑΤΛΑΚΗ 

 

Σελ. Π.3  

 

    ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΚΡΗΣΗ      "ΑΝΑΘΕΨΡΗΗ & ΕΠΕΚΣΑΗ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΤ ΦΕΔΙΑΜΟΤ (ΓΠ)    ΔΗΜΟ ΦΑΝΙΨΝ 

           ΔΗΜΟΤ ΦΑΝΙΨΝ & ΣΨΝ ΠΕΡΙΑΣΙΚΨΝ ΔΗΜΨΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΤ, ΘΕΡΙΟΤ & ΟΤΔΑ" 

Α Ν Α Δ Ο Φ Η   Τ Μ Π Ρ Α Ξ Η :  

   ΓΡΑΥΕΙΟ ΔΟΞΙΑΔΗ, ΡΟΙΚΟ .Μ. Α.Ε., ΛΙΟΝΗ ΜΙΦΑΛΗ &  ΠΑΤΛΑΚΗ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ 
 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΓΕΨΛΟΓΙΚΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΟΣΗΣΑ 
ΤΝΣΑΞΑΝΣΕ:  Δπ  ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ  ΠΑΤΛΑΚΗ  &  ΜΙΦΑΛΗ ΛΙΟΝΗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΥΨΣΟΓΡΑΥΙΑ 1β.  ΛΕΤΚΑ ΟΡΗ. ΚΑΛΟΡΟ - ΜΕΛΙΝΣΑΟΤ ΚΟΡΤΥΗ  

Θέςειρ Ιδιαίσεποτ γεψπεπιβαλλονσικού ενδιαυέπονσορ Ρ14  & αςσάθειαρ Κ13 

 

Θ εντυπωςιακι αποκάλυψθ του μθχανιςμοφ ορογζνεςθσ ςτθν υψθλι ορεινι ηϊνθ των Λευκϊν 

Ορζων,  που ςυνδζεται με τθν ιςχυρι ανφψωςθ & ορογζνεςθ με τθ βοικεια                             

τθσ δράςθσ κανονικϊν ρθγμάτων. 

 

 

 

ΚΑΛΟΡΟ ΛΕΤΚΨΝ ΟΡΕΨΝ  
ΕΝΑ ΓΕΨΛΟΓΙΚΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ ΜΕ ΣΗΝ ΑΠΟΚΑΛΤΧΗ ΣΟΤ ΜΗΦΑΝΙΜΟΤ ΟΡΟΓΕΝΕΗ 

ΒΒΔ 

ΚΑΛΟΡΟ  

ΚΑΛΟΡΟ  
ΒΒΔ 

   Ρήγμα κανονκό   

ΜΕΛΙΝΣΑΟΤ 

ΑΝΤΧΨΗ   

Κ 13  

 14 



 
 

  
ΜΙΦΑΛΗ ΛΙΟΝΗ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ  ΠΑΤΛΑΚΗ 

 

Σελ. Π.4  

 

    ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΚΡΗΣΗ      "ΑΝΑΘΕΨΡΗΗ & ΕΠΕΚΣΑΗ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΤ ΦΕΔΙΑΜΟΤ (ΓΠ)    ΔΗΜΟ ΦΑΝΙΨΝ 

           ΔΗΜΟΤ ΦΑΝΙΨΝ & ΣΨΝ ΠΕΡΙΑΣΙΚΨΝ ΔΗΜΨΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΤ, ΘΕΡΙΟΤ & ΟΤΔΑ" 

Α Ν Α Δ Ο Φ Η   Τ Μ Π Ρ Α Ξ Η :  

   ΓΡΑΥΕΙΟ ΔΟΞΙΑΔΗ, ΡΟΙΚΟ .Μ. Α.Ε., ΛΙΟΝΗ ΜΙΦΑΛΗ &  ΠΑΤΛΑΚΗ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ 
 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΓΕΨΛΟΓΙΚΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΟΣΗΣΑ 
ΤΝΣΑΞΑΝΣΕ:  Δπ  ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ  ΠΑΤΛΑΚΗ  &  ΜΙΦΑΛΗ ΛΙΟΝΗ 

 

 

ΚΑΛΟΟΣ ΛΕΥΚΩΝ ΟΕΩΝ - ΕΜΑ ΑΜΡΕΛΙΤΣΑΣ ΕΝΑ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ 

 

ΥΨΣΟΓΡΑΥΙΕ 2α & 2β.  ΛΕΤΚΑ ΟΡΗ – ΚΑΛΟΡΟ  

Θέςη ιδιαίσεποτ γεψπεπιβαλλονσικού ενδιαυέπονσορ Ρ12 

Το εντυπωςιακό τοπίο του κυριολεκτικά "ΚΑΛΟΟΥΣ" των Λευκϊν Ορζων που δθμιουργικθκε από τθν 
ιςχυρι ανφψωςθ και τθ βοικεια τθσ δράςθσ ςειράσ κλιμακωτϊν ρθγμάτων. Επικρατοφν οι ςχθματιςμοί 
τθσ ενότθτασ των Ρλακωδϊν Αςβεςτολίκων που παρουςιάηονται ιςχυρά ανακρυςταλλωμζνοι και ςτουσ 
ανϊτερουσ ορίηοντεσ μεταβαίνουν προοδευτικά ςτο μεταφλφςχθ Λευκϊν Ορζων (Ραυλάκθ κ.ά., 1990). 

 

 

Φωτ. 2α 

Φωτ. 2 β.  

Β 



 
 

  
ΜΙΦΑΛΗ ΛΙΟΝΗ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ  ΠΑΤΛΑΚΗ 

 

Σελ. Π.5  

 

    ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΚΡΗΣΗ      "ΑΝΑΘΕΨΡΗΗ & ΕΠΕΚΣΑΗ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΤ ΦΕΔΙΑΜΟΤ (ΓΠ)    ΔΗΜΟ ΦΑΝΙΨΝ 

           ΔΗΜΟΤ ΦΑΝΙΨΝ & ΣΨΝ ΠΕΡΙΑΣΙΚΨΝ ΔΗΜΨΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΤ, ΘΕΡΙΟΤ & ΟΤΔΑ" 

Α Ν Α Δ Ο Φ Η   Τ Μ Π Ρ Α Ξ Η :  

   ΓΡΑΥΕΙΟ ΔΟΞΙΑΔΗ, ΡΟΙΚΟ .Μ. Α.Ε., ΛΙΟΝΗ ΜΙΦΑΛΗ &  ΠΑΤΛΑΚΗ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ 
 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΓΕΨΛΟΓΙΚΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΟΣΗΣΑ 
ΤΝΣΑΞΑΝΣΕ:  Δπ  ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ  ΠΑΤΛΑΚΗ  &  ΜΙΦΑΛΗ ΛΙΟΝΗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΥΨΣΟΓΡΑΥΙΕ 3 & 4.  ΠΕΡΙΟΦΗ ΓΟΤΡΓΟΤΘΕ & ΞΕΡΑΚΟΚΕΥΑΛΑ ΛΕΤΚΨΝ ΟΡΕΨΝ  
 Θέςειρ ιδιαίσεποτ γεψπεπιβαλλονσικού & υτςιολασπικού ενδιαυέπονσορ Ρ12 & Ρ11. 

Σε αυτζσ τισ κζςεισ προςδιορίςτθκε από Αικ. Ραυλάκθ κ.ά. 1990, 2006, θ προοδευτικι εξζλιξθ των ανϊτερων 
οριηόντων των Ρλακωδϊν Αςβεςτολίκων ςε φλφςχθ, ο οποίοσ και ονομάςτθκε "μεταφλφςχθσ Λευκϊν 
Ορζων", κακϊσ επίςθσ και θ επϊκθςθ επ’ αυτϊν τθσ ενότθτασ Τρυπαλίου, τεκμθριϊνοντασ παράλλθλα τθ 
γεωλογικι ςχζςθ των δφο ενοτιτων. Επίςθσ, προςδιορίςτθκε ότι ςτθν επαφι τουσ αναβλφηουν μικρζσ πθγζσ 
επαφισ περιοδικισ λειτουργίασ. 

 

ΠΕΡΙΟΦΗ  ΓΟΤΡΓΟΤΘΕ  –  ΞΕΡΑΚΟΚΕΥΑΛΑ  ΛΕΤΚΨΝ  ΟΡΕΨΝ 

ΠΡΟΓΙΟΡΙΜΟ ΜΔΣΑΦΛΤΥΗ ΠΛΑΚΩΓΩΝ ΑΒΔΣΟΛΙΘΩΝ ΛΔΤΚΩΝ ΟΡΔΩΝ  

ΚΑΙ ΣΗ  ΔΠ ΑΤΣΟΤ ΔΠΩΘΗΗ ΣΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΣΡΤΠΑΛΙΟΤ - ΠΑΤΛΑΚΗ ΑΙΚ. κ.ά. 1990 

fPk 

1.180m 

 

Trip 

fPk 

Trip 

Trip 

1.200m 

Φωτ. 3 Φωτ. 4 Φωτ. 3  

fPk 

Trip 



 
 

  
ΜΙΦΑΛΗ ΛΙΟΝΗ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ  ΠΑΤΛΑΚΗ 

 

Σελ. Π.6  

 

    ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΚΡΗΣΗ      "ΑΝΑΘΕΨΡΗΗ & ΕΠΕΚΣΑΗ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΤ ΦΕΔΙΑΜΟΤ (ΓΠ)    ΔΗΜΟ ΦΑΝΙΨΝ 

           ΔΗΜΟΤ ΦΑΝΙΨΝ & ΣΨΝ ΠΕΡΙΑΣΙΚΨΝ ΔΗΜΨΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΤ, ΘΕΡΙΟΤ & ΟΤΔΑ" 

Α Ν Α Δ Ο Φ Η   Τ Μ Π Ρ Α Ξ Η :  

   ΓΡΑΥΕΙΟ ΔΟΞΙΑΔΗ, ΡΟΙΚΟ .Μ. Α.Ε., ΛΙΟΝΗ ΜΙΦΑΛΗ &  ΠΑΤΛΑΚΗ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ 
 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΓΕΨΛΟΓΙΚΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΟΣΗΣΑ 
ΤΝΣΑΞΑΝΣΕ:  Δπ  ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ  ΠΑΤΛΑΚΗ  &  ΜΙΦΑΛΗ ΛΙΟΝΗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΥΨΣΟΓΡΑΥΙΕ 5 & 6.  ΠΕΡΙΟΦΗ ΑΝΑΣΟΛΙΚΑ ΖΟΤΡΒΑ ΛΕΤΚΨΝ ΟΡΕΨΝ. 

Πεπιλαμβάνει ση θέςη ιδιαίσεποτ γεψλογικού  & υτςιολασπικού ενδιαυέπονσορ Ρ10  
(το δυτικό τμιμα τθσ περιοχισ ανικει ςτο διμο Ρλατανιά). 

 
Σε αυτιν τθν περιοχι προςδιορίςτθκε για πρϊτθ φορά από τουσ Κίλιασ, Μουντράκθσ κ.ά.  1983: 

1. Θ μεγάλθ ρθξιγενισ ηϊνθ τθσ Ηοφρβασ, με το τεράςτιο άλμα μετάπτωςθσ >350 μ. -άνω φωτ-, θ οποία ςυνζβαλε ςτθ 
μετάπτωςθ και βόρεια υπόγεια επζκταςθ των καρςτικοποιθμζνων & υδροφόρων ανκρακικϊν πετρωμάτων τθσ 
Ενότθτασ Τρυπαλίου, κάτω από τθν ενότθτα Φυλλιτϊν - Χαλαηιτϊν, αντίκετα με οριςμζνεσ προγενζςτερεσ γεωλογικζσ 
απόψεισ περί μθ υπόγειασ ανάπτυξθσ αςβεςτολίκων.  

2.  Θ επϊκθςθ τθσ ενότθτασ των υδατοςτεγϊν Φυλλιτϊν – Χαλαηιτϊν (Φ-Χ) πάνω ςουσ ανκρακικοφσ ςχθματιςμοφσ τθσ 
ενότθτασ Τρυπαλίου - φωτ 5. Επιςθμαίνεται δε, ότι παλαιότερα υπιρχαν οριςμζνεσ αντίκετεσ γεωλογικζσ απόψεισ, 
περί υπόγειασ ανάπτυξισ των Φ-Χ και όχι των Αςβεςτόλικων και κατ επζκταςθ περί αδυναμίασ δθμιουργίασ 
υπόγειων υδροφορζων ςτα Λευκά Πρθ. 

Οι επιςτθμονικζσ αυτζσ διαπιςτϊςεισ, ςυνζβαλαν ςτθ κεμελίωςθ τθσ επιςτθμονικισ άποψθσ των Ρ. Ραυλάκθ κ.α 
(Μελζτθ Αξιοποίθςθσ Υδατικοφ Δυναμικοφ Δ. Κριτθσ 1974-1979, 1989), για τθ βόρεια υπόγεια επζκταςθ των 
καρςτικοποιθμζνων αςβεςτολίκων τθσ ενότθτασ Τρυπαλίου Λευκϊν Ορζων μζχρι τθν περιοχι Αγυιάσ, φιλοξενϊντασ τουσ 
τεράςτιουσ υπόγειουσ υδροφορείσ που διακινοφν τα νερά τθσ κατείςδυςθσ των βροχοπτϊςεων & χιονοπτϊςεων τθσ 
ορεινισ ηϊνθσ των Λευκϊν Ορζων. 
 
 

Φωτ. 6  

ΘΕΗ  Ρ 10  

Φωτ. 5 - ανατολικά 

Κ12 

Υ – Φ   

Trip   

Trip   

Υ –Φ   

Φωτ. 5 - δυτικά 

Υ – Φ   



 
 

  
ΜΙΦΑΛΗ ΛΙΟΝΗ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ  ΠΑΤΛΑΚΗ 

 

Σελ. Π.7  

 

    ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΚΡΗΣΗ      "ΑΝΑΘΕΨΡΗΗ & ΕΠΕΚΣΑΗ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΤ ΦΕΔΙΑΜΟΤ (ΓΠ)    ΔΗΜΟ ΦΑΝΙΨΝ 

           ΔΗΜΟΤ ΦΑΝΙΨΝ & ΣΨΝ ΠΕΡΙΑΣΙΚΨΝ ΔΗΜΨΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΤ, ΘΕΡΙΟΤ & ΟΤΔΑ" 

Α Ν Α Δ Ο Φ Η   Τ Μ Π Ρ Α Ξ Η :  

   ΓΡΑΥΕΙΟ ΔΟΞΙΑΔΗ, ΡΟΙΚΟ .Μ. Α.Ε., ΛΙΟΝΗ ΜΙΦΑΛΗ &  ΠΑΤΛΑΚΗ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ 
 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΓΕΨΛΟΓΙΚΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΟΣΗΣΑ 
ΤΝΣΑΞΑΝΣΕ:  Δπ  ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ  ΠΑΤΛΑΚΗ  &  ΜΙΦΑΛΗ ΛΙΟΝΗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Το εντυπωςιακό φαράγγι, δθμιοφργθμα τθσ ιςχυρισ τεκτονικισ ανφψωςθσ 
και τθσ ζντονθσ κατά βάκοσ διάβρωςθσ,  

ανοίγει περιφανα τισ κατακόρυφεσ βραχϊδεισ πλευρζσ του  
ςτισ οποίεσ αποτυπϊνεται θ γεωλογικι εξζλιξθ του τόπου. 

Θ καρραλζα αυτι γιινθ διάρρθξθ, διαςχίηει με κατεφκυνςθ περίπου Β-Ν 
τουσ βόρειουσ πρόποδεσ των Λευκϊν Ορζων,  

διαμορφϊνοντασ κυριολεκτικά τθ βόρεια "γεωλογικι πφλθ" ειςόδου  
ςτο γεωλογικό μεγαλείο των μεγαλόπρεπων Λευκϊν Ορζων. 

Είναι θ ίδια περιφανθ πφλθ που επζλεξε ο Ελευκζριοσ Βενιηζλοσ για να 
κθρφξει τθν ιςτορικι επανάςταςθ του Θερίςου το 1905, 

τθν αφετθρία τθσ πορείασ προσ τθν ελευκερία τθσ Κριτθσ 
και τθ δθμιουργία τθσ νζασ Ελλάδασ! 

ΥΑΡΑΓΓΙ  ΕΛΕΤΘΕΡΙΟΤ ΒΕΝΙΖΕΛΟΤ -  ΘΕΡΙΟΤ 

ΛΕΥΚΑ ΟΘ  

ΦΑΑΓΓΙ 
ΕΛ. ΒΕΝΙΗΕΛΟΥ - 

ΘΕΙΣΟΥ 



 
 

  
ΜΙΦΑΛΗ ΛΙΟΝΗ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ  ΠΑΤΛΑΚΗ 

 

Σελ. Π.8  

 

    ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΚΡΗΣΗ      "ΑΝΑΘΕΨΡΗΗ & ΕΠΕΚΣΑΗ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΤ ΦΕΔΙΑΜΟΤ (ΓΠ)    ΔΗΜΟ ΦΑΝΙΨΝ 

           ΔΗΜΟΤ ΦΑΝΙΨΝ & ΣΨΝ ΠΕΡΙΑΣΙΚΨΝ ΔΗΜΨΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΤ, ΘΕΡΙΟΤ & ΟΤΔΑ" 

Α Ν Α Δ Ο Φ Η   Τ Μ Π Ρ Α Ξ Η :  

   ΓΡΑΥΕΙΟ ΔΟΞΙΑΔΗ, ΡΟΙΚΟ .Μ. Α.Ε., ΛΙΟΝΗ ΜΙΦΑΛΗ &  ΠΑΤΛΑΚΗ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ 
 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΓΕΨΛΟΓΙΚΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΟΣΗΣΑ 
ΤΝΣΑΞΑΝΣΕ:  Δπ  ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ  ΠΑΤΛΑΚΗ  &  ΜΙΦΑΛΗ ΛΙΟΝΗ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ΥΨΣΟΓΡΑΥΙΕ Υ7 & Υ8,  ΥΑΡΑΓΓΙ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΤ - ΘΕΡΙΟΤ  

Θζςεισ ιδιαίτερου γεωλογικοφ ενδιαφζροντοσ οι οποίεσ αφοροφν: 

 Τθν αποκάλυψθ τθσ ενότθτασ Ρλακωδϊν Αςβεςτολίκων υπό μορφι τεκτονικοφ παρακφρου, όπωσ προςδιορίςτθκε 
από Ραυλάκθ Αικ, 1990 & 2006 (φωτ. 7 - κζςθ 9ϋ), κακϊσ και  

 Τθν ανάδειξθ τθσ ιςχυρισ τεκτονικισ (φωτ. 8 - κζςθ ΚΦ8), θ οποία οδθγεί κατά κζςεισ ςτθν ανάπτυξθ κινθτικϊν 
φαινομζνων αςτάκειασ που ςυνδζονται με αποκολλιςεισ, βραχοπτϊςεισ και μεταπτϊςεισ και τα οποία απαιτείται 
και προτείνεται να τεκοφν ςε ενδεδειγμζνθ επιςτθμονικι παρακολοφκθςθ.  
 

ΘΕΡΙΟ 

ΦΑΑΓΓΙ  ΕΛΕΥΘΕΙΟΥ  ΒΕΝΙΗΕΛΟΥ -  ΘΕΙΣΟΥ 

Φωτ. 7  

Φωτ. 8 Φωτ. 8 – ΚΦ8 

Trip 

Pk 



 
 

  
ΜΙΦΑΛΗ ΛΙΟΝΗ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ  ΠΑΤΛΑΚΗ 

 

Σελ. Π.9  

 

    ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΚΡΗΣΗ      "ΑΝΑΘΕΨΡΗΗ & ΕΠΕΚΣΑΗ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΤ ΦΕΔΙΑΜΟΤ (ΓΠ)    ΔΗΜΟ ΦΑΝΙΨΝ 

           ΔΗΜΟΤ ΦΑΝΙΨΝ & ΣΨΝ ΠΕΡΙΑΣΙΚΨΝ ΔΗΜΨΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΤ, ΘΕΡΙΟΤ & ΟΤΔΑ" 

Α Ν Α Δ Ο Φ Η   Τ Μ Π Ρ Α Ξ Η :  

   ΓΡΑΥΕΙΟ ΔΟΞΙΑΔΗ, ΡΟΙΚΟ .Μ. Α.Ε., ΛΙΟΝΗ ΜΙΦΑΛΗ &  ΠΑΤΛΑΚΗ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ 
 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΓΕΨΛΟΓΙΚΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΟΣΗΣΑ 
ΤΝΣΑΞΑΝΣΕ:  Δπ  ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ  ΠΑΤΛΑΚΗ  &  ΜΙΦΑΛΗ ΛΙΟΝΗ 

 

 

 

 

 

ΥΨΣΟΓΡΑΥΙΕ Υ9 – ΘΕΗ Ρ9 & Κ9,  ΥΑΡΑΓΓΙ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΤ - ΘΕΡΙΟΤ 

Θζςεισ ιδιαίτερου γεωπεριβαλλοντικοφ & φυςιολατρικοφ ενδιαφζροντοσ, οι οποίεσ ςτοιχειοκετοφν ζνα 
εντυπωςιακό γεϊτοπο, ο οποίοσ αντιπροςωπεφεται από τθ διαμόρφωςθ εντυπωςιακϊν γεωμορφϊν οι 
οποίεσ δθμιουργικθκαν από τθν ζντονθ αλλθλοεπίδραςθ τθσ τεκτονικισ και τθσ καρςτικισ διάβρωςθσ ςτα 
ανκρακικά πετρϊματα τθσ ενότθτασ Τρυπαλίου.   

Οι γεωςυνκικεσ αυτζσ, ζχουν επίςθσ ςυμβάλει και ςτον κατά κζςεισ τεμαχιςμό τθσ βραχόμαηασ που 
επενεργεί ςτθν ανάπτυξθ κινθτικϊν φαινομζνων αςτάκειασ, με αποκολλιςεισ και καταπτϊςεισ ποικίλου 
μεγζκουσ τεμαχϊν (Κ9).  
 
 
 

ΑΒΕΣΌΛΙΘΟΙ 

 ΣΡΤΠΑΛΊΟΤ 

ΑΒΕΣΌΛΙΘΟΙ  

ΣΡΤΠΑΛΊΟΤ 
ΠΛΑΚΨΔΕΙ  

ΑΒΕΣΌΛΙΘΟΙ 

ΑΒΕΣΌΛΙΘΟΙ  

ΣΡΤΠΑΛΊΟΤ 

 

ΠΛΑΚΨΔΕΙ 

ΑΒΕΣΌΛΙΘΟΙ  

Εντυπωσιακή βραχώδης "προσωπομορφή", δημιούργημα της διεργασίας της καρστικής 

διάβρωσης στους ανθρακικούς σχηματισμούς της ενότητας Σρυπαλίου 

ΥΑΡΑΓΓΙ ΕΛΕΤΘΕΡΙΟΤ ΒΕΝΙΖΕΛΟΤ - ΘΕΡΙΟΤ 



 
 

  
ΜΙΦΑΛΗ ΛΙΟΝΗ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ  ΠΑΤΛΑΚΗ 

 

Σελ. Π.10  

 

    ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΚΡΗΣΗ      "ΑΝΑΘΕΨΡΗΗ & ΕΠΕΚΣΑΗ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΤ ΦΕΔΙΑΜΟΤ (ΓΠ)    ΔΗΜΟ ΦΑΝΙΨΝ 

           ΔΗΜΟΤ ΦΑΝΙΨΝ & ΣΨΝ ΠΕΡΙΑΣΙΚΨΝ ΔΗΜΨΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΤ, ΘΕΡΙΟΤ & ΟΤΔΑ" 

Α Ν Α Δ Ο Φ Η   Τ Μ Π Ρ Α Ξ Η :  

   ΓΡΑΥΕΙΟ ΔΟΞΙΑΔΗ, ΡΟΙΚΟ .Μ. Α.Ε., ΛΙΟΝΗ ΜΙΦΑΛΗ &  ΠΑΤΛΑΚΗ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ 
 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΓΕΨΛΟΓΙΚΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΟΣΗΣΑ 
ΤΝΣΑΞΑΝΣΕ:  Δπ  ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ  ΠΑΤΛΑΚΗ  &  ΜΙΦΑΛΗ ΛΙΟΝΗ 

Θ ευρφτερθ περιοχι των κζςεων  Φ 9 &  Φ9ϋ,  με τα κατακόρυφα πρανι και τισ εντυπωςιακζσ γεωμορφζσ,  
φζρει χαρακτθριςτικά ενόσ εντυπωςιακοφ γεϊτοπου, ο οποίοσ  αναδεικνφει τθν ζντονθ επίδραςθ τθσ 

τεκτονικισ ανφψωςθσ τθσ περιοχισ και τθσ καρςτικισ διάβρωςθσ ςτα ανκρακικά πετρϊματα ενότ. Τρυπαλίου 

 
 

 

 

 

ΥΨΣΟΓΡΑΥΙΕ Υ9΄ ΕΤΡΤΣΕΡΗ ΘΕΗ Ρ9,  ΥΑΡΑΓΓΙ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΤ - ΘΕΡΙΟΤ 

Θζςεισ ιδιαίτερου γεωπεριβαλλοντικοφ & φυςιολατρικοφ ενδιαφζροντοσ (γειτονικά με τισ κζςεισ φωτογραφιϊν 
Φ9), όπου κυριαρχοφν τα κατακόρυφα και καρςτικοποιθμζνα βραχϊδθ πρανι.  Κατά κζςεισ, φιλοξενοφν 
φαινόμενα παλαιότερων & ςφγχρονων αποκολλιςεων & βραχοπτϊςεων (κάτω φωτ).  

 

 

 

 

ΥΑΡΑΓΓΙ ΕΛΕΤΘΕΡΙΟΤ ΒΕΝΙΖΕΛΟΤ - ΘΕΡΙΟΤ 

 

Trip 



 
 

  
ΜΙΦΑΛΗ ΛΙΟΝΗ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ  ΠΑΤΛΑΚΗ 

 

Σελ. Π.11  

 

    ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΚΡΗΣΗ      "ΑΝΑΘΕΨΡΗΗ & ΕΠΕΚΣΑΗ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΤ ΦΕΔΙΑΜΟΤ (ΓΠ)    ΔΗΜΟ ΦΑΝΙΨΝ 

           ΔΗΜΟΤ ΦΑΝΙΨΝ & ΣΨΝ ΠΕΡΙΑΣΙΚΨΝ ΔΗΜΨΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΤ, ΘΕΡΙΟΤ & ΟΤΔΑ" 

Α Ν Α Δ Ο Φ Η   Τ Μ Π Ρ Α Ξ Η :  

   ΓΡΑΥΕΙΟ ΔΟΞΙΑΔΗ, ΡΟΙΚΟ .Μ. Α.Ε., ΛΙΟΝΗ ΜΙΦΑΛΗ &  ΠΑΤΛΑΚΗ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ 
 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΓΕΨΛΟΓΙΚΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΟΣΗΣΑ 
ΤΝΣΑΞΑΝΣΕ:  Δπ  ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ  ΠΑΤΛΑΚΗ  &  ΜΙΦΑΛΗ ΛΙΟΝΗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΥΨΣΟΓΡΑΥΙΑ  Υ10.  ΥΑΡΑΓΓΑ ΒΑΝΣΕ  

Χαρακτθριςτικζσ εμφανίςεισ των ανκρακικϊν κροκαλολατυποπαγϊν ςχθματιςμϊν του Μειοκαίνου τθσ 

"Κροκαλολατυποπαγοφσ ςειράσ με αςβεςτολικικζσ κροκάλεσ - Mbr" όπωσ ορίςτθκε από τουσ Κίλιασ κ.ά., 1983. 

 Θ ςειρά επικάκεται με ςτρωματογραφικι αςυμφωνία πάνω ςε προνεογενείσ ςχθματιςμοφσ. Κατά κζςεισ, 

προςομοιάηει επιφανειακά και μόνο με τα ανκρακικά κροκαλολατυποπαγι του Τρυπαλίου (για το λόγο δε 

αυτό ενίοτε ςυγχζονται), όμωσ παρουςιάηουν πολλζσ διαφορζσ που εξυπθρετοφν τθ διάκριςι τουσ, ειδικότερα 

ςε ςχζςθ με τθν ανακρυςτάλλωςι τουσ,  δεδομζνου ότι τα Mbr δεν είναι ανακρυςταλλωμζνα. 

 

Mbr 

Κροκαλολατυποπαγισ ςειρά Κάτω - Μζςου 
Μειοκαίνου, με αςβεςτολικικζσ κυρίωσ κροκάλεσ. 

 
Αποτελεί ζνα ςυμπαγι κροκαλολατυποπαγι 

ςχθματιςμό, με αςβεςτολικικζσ κροκάλεσ και λατφπεσ,  
 ποικίλθσ προζλευςθσ & θλικίασ.  

Το ςυνδετικό υλικό είναι  
αςβεςτιτικό ι και ψαμμιτομαργαϊκό.   

Mbr 

Κλίσεις 

στρώσεων 

ΘΕΗ ΒΑΝΣΕ ΝΟΣΙΑ ΜΟΤΡΝΙΨΝ – Mbr  

Κροκαλολατυποπαγής σειρά με ασβεστολιθικές κροκάλες 



 
 

  
ΜΙΦΑΛΗ ΛΙΟΝΗ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ  ΠΑΤΛΑΚΗ 

 

Σελ. Π.12  

 

    ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΚΡΗΣΗ      "ΑΝΑΘΕΨΡΗΗ & ΕΠΕΚΣΑΗ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΤ ΦΕΔΙΑΜΟΤ (ΓΠ)    ΔΗΜΟ ΦΑΝΙΨΝ 

           ΔΗΜΟΤ ΦΑΝΙΨΝ & ΣΨΝ ΠΕΡΙΑΣΙΚΨΝ ΔΗΜΨΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΤ, ΘΕΡΙΟΤ & ΟΤΔΑ" 

Α Ν Α Δ Ο Φ Η   Τ Μ Π Ρ Α Ξ Η :  

   ΓΡΑΥΕΙΟ ΔΟΞΙΑΔΗ, ΡΟΙΚΟ .Μ. Α.Ε., ΛΙΟΝΗ ΜΙΦΑΛΗ &  ΠΑΤΛΑΚΗ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ 
 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΓΕΨΛΟΓΙΚΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΟΣΗΣΑ 
ΤΝΣΑΞΑΝΣΕ:  Δπ  ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ  ΠΑΤΛΑΚΗ  &  ΜΙΦΑΛΗ ΛΙΟΝΗ 

 

 

ΤΔΡΟΓΕΨΣΡΗΕΙ - ΔΟΚΙΜΑΣΙΚΕ ΑΝΣΛΗΕΙ ΑΓΤΙΑ.  

ΑΠΟ ΣΙ ΜΕΓΑΛΤΣΕΡΕ ΠΑΡΟΦΕ ΣΟΝ ΚΟΜΟ  Q >1.400 m3/h.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΥΨΣΟΓΡΑΥΙΑ  Υ11΄.   ΤΔΡΟΓΕΨΣΡΗΕΙ ΑΓΤΙΑ  
Το 1976 πραγματοποιικθκε επιτυχισ διάνοιξθ πειραματικϊν υδρογεωτριςεων & δοκιμαςτικϊν αντλιςεων που κακορίςτθκαν με 
βάςθ τθν αξιολόγθςθ των αποτελεςμάτων ςειράσ ερευνϊν ςτα πλαίςια τθσ Μελζτθσ Αξιοποίθςθσ Υδατικοφ Δυναμικοφ Δυτ. Κριτθσ 
και ειδικότερα τθσ διερεφνθςθσ των υδρογεωλογικϊν & υδραυλικϊν χαρακτθριςτικϊν των υπόγειων υδροφορζων Λευκϊν Ορζων 
– Αγυιάσ, με κφριουσ Μελετθτζσ τουσ Ρ. Ραυλάκθ, Σ. Αρανίτθ & Γ. Ηερβογιάννθ κ.ά. Τα αποτελζςματα των ερευνϊν, επιβεβαίωςαν 
επιςτθμονικά ςτοιχεία τθσ Μελζτθσ και απεδείχκθ ότι οι πθγζσ Αγυιάσ, δεν είναι πθγζσ επαφισ, όπωσ εςφαλμζνα εκεωροφντο 
προγενζςτερα, αλλά πθγζσ υπερχείλιςθσ ενόσ τεράςτιου υδροφορζα, με μεγάλεσ δυνατότθτεσ αξιοποίθςθσ του, με αναρρφκμιςθ 
των παροχϊν των πθγϊν. Οι παροχζσ των πειραματικϊν υδρογεωτριςεων που διεξιχκθκαν χαρακτθρίηονται από τισ μεγαλφτερεσ 
παγκοςμίωσ, τθσ τάξθσ των 1.400 m

3
/h.  Επίςθσ, από τθν επεξεργαςία ςειράσ επιςτθμονικϊν ςτοιχείων, προζκυψε ότι θ κίνθςθ του 

υπόγειου νεροφ ςτον υπόγειο υδροφορζα Αγυιάσ, δεν ακολουκεί τουσ νόμουσ υπόγειασ υδραυλικισ ςε βραχόμαηα, αλλά 
προςομοιοφται με κίνθςθ ςε πορϊδθ ςχθματιςμό, ακολουκϊντασ το μοντζλο Darcy, γεγονόσ το οποίο οφείλεται ςτον ιςχυρό 
τεκτονιςμό των ανκρακικϊν πετρωμάτων και ςτθ μεγάλθ ζκταςθ του υπόγειου υδροφορζα (Ρ. Ραυλάκθσ, 1989).  
Με βάςθ τα αποτελζςματα εκτεταμζνων & πρωτοποριακϊν ερευνϊν που εκπονικθκαν ςτθν ευρφτερθ περιοχι, μελετικθκε και 
ςχεδιάςτθκε το  Ζργο αξιοποίθςθσ Υδατικοφ Δυναμικοφ Δυτ. Κριτθσ για φδρευςθ & άρδευςθ τθσ περιοχισ, που βαςίηεται ςτον  
Σφςτθμα Ενιαίασ Διακίνθςθσ & Διαχείριςθσ Υπόγειων & Επιφανειακϊν Νερϊν. Αποτζλεςε το πρϊτο ζργο που χρθματοδοτικθκε 
από τθν Ευρωπαϊκι Τράπεηα Επενδφςεων, ςτο πλαίςιο του Β’ χρθματοδοτικοφ πρωτοκόλλου ΕΟΚ-Ελλάδασ, για τθν υλοποίθςι 
του οποίου δθμιουργικθκε ο ΟΑΔΥΚ, ο οποίοσ προϊκθςε επιτυχϊσ και καταςκεφαςε το μεγαλφτερο μζροσ του.  

2 *1.400= 2.800m3/h 

1.400 m3/h 

Τδροφορέας  

υπό  

πίεση  



 
 

  
ΜΙΦΑΛΗ ΛΙΟΝΗ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ  ΠΑΤΛΑΚΗ 

 

Σελ. Π.13  

 

    ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΚΡΗΣΗ      "ΑΝΑΘΕΨΡΗΗ & ΕΠΕΚΣΑΗ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΤ ΦΕΔΙΑΜΟΤ (ΓΠ)    ΔΗΜΟ ΦΑΝΙΨΝ 

           ΔΗΜΟΤ ΦΑΝΙΨΝ & ΣΨΝ ΠΕΡΙΑΣΙΚΨΝ ΔΗΜΨΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΤ, ΘΕΡΙΟΤ & ΟΤΔΑ" 

Α Ν Α Δ Ο Φ Η   Τ Μ Π Ρ Α Ξ Η :  

   ΓΡΑΥΕΙΟ ΔΟΞΙΑΔΗ, ΡΟΙΚΟ .Μ. Α.Ε., ΛΙΟΝΗ ΜΙΦΑΛΗ &  ΠΑΤΛΑΚΗ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ 
 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΓΕΨΛΟΓΙΚΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΟΣΗΣΑ 
ΤΝΣΑΞΑΝΣΕ:  Δπ  ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ  ΠΑΤΛΑΚΗ  &  ΜΙΦΑΛΗ ΛΙΟΝΗ 

 

 

 

 

       ΑΓΤΙΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΥΨΣΟΓΡΑΥΙΑ  Υ11.  ΛΙΜΝΗ ΑΓΤΙΑ  

Θ τεχνθτι λίμνθ Αγυιάσ, θ οποία καλφπτει επιφάνεια 450 ςτρεμμάτων και καταςκευάςτθκε τεχνθτά το 
1929 πλθςίον των ομϊνυμων πθγϊν, ςτα πλαίςια των ζργων θλεκτροδότθςθσ τθσ ΔΕΘ.  Σιμερα ζχει 
εξελιχκεί ςε ζναν ςθμαντικό υγροβιότοπο ο οποίοσ φιλοξενεί ζνα ςθμαντικό αρικμό ειδϊν πανίδασ. 

 

 

 

 

 



 
 

  
ΜΙΦΑΛΗ ΛΙΟΝΗ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ  ΠΑΤΛΑΚΗ 

 

Σελ. Π.14  

 

    ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΚΡΗΣΗ      "ΑΝΑΘΕΨΡΗΗ & ΕΠΕΚΣΑΗ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΤ ΦΕΔΙΑΜΟΤ (ΓΠ)    ΔΗΜΟ ΦΑΝΙΨΝ 

           ΔΗΜΟΤ ΦΑΝΙΨΝ & ΣΨΝ ΠΕΡΙΑΣΙΚΨΝ ΔΗΜΨΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΤ, ΘΕΡΙΟΤ & ΟΤΔΑ" 

Α Ν Α Δ Ο Φ Η   Τ Μ Π Ρ Α Ξ Η :  

   ΓΡΑΥΕΙΟ ΔΟΞΙΑΔΗ, ΡΟΙΚΟ .Μ. Α.Ε., ΛΙΟΝΗ ΜΙΦΑΛΗ &  ΠΑΤΛΑΚΗ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ 
 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΓΕΨΛΟΓΙΚΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΟΣΗΣΑ 
ΤΝΣΑΞΑΝΣΕ:  Δπ  ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ  ΠΑΤΛΑΚΗ  &  ΜΙΦΑΛΗ ΛΙΟΝΗ 

 

 

 

ΔΙΕΡΕΤΝΗΗ & ΚΑΘΟΡΙΜΟ ΘΕΨΝ 

ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΤΔΡΟΓΕΨΣΡΗΕΨΝ - ΔΟΚΙΜΑΣΙΚΨΝ ΑΝΣΛΗΕΨΝ  

ΣΗΝ ΠΕΡΙΟΦΗ ΜΤΛΨΝΙΑΝΨΝ 1982 – 1983.  ΠΑΡΟΦΕ Q >1.000 m3/h. 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΥΨΣΟΓΡΑΥΙΑ  Υ11΄΄.   ΟΙ  ΠΡΨΣΕ ΤΔΡΟΓΕΨΣΡΗΕΙ ΜΤΛΨΝΙΑΝΨΝ  

Στα πλαίςια τθσ αξιοποίθςθσ του υδατικοφ δυναμικοφ τθσ ευρφτερθσ περιοχισ από τον ΟΑΔΥΚ, τθ χρονικι 
περίοδο 1982-1983, διανοίχκθκαν με απόλυτθ επιτυχία οι πρϊτεσ ερευνθτικζσ γεωτριςεισ και εν ςυνεχεία 
υδρογεωτριςεισ ςτθν περιοχι Μυλωνιανϊν, οι κζςεισ των οποίων κακορίςτθκαν από τουσ Ρ. Ραυλάκθ Ρ. & 
Ι. Μελαδιϊτθ, ςφμφωνα με τα αποτελζςματα τθσ ενδελεχοφσ διερεφνθςθσ των υδρογεωλογικϊν ςυνκθκϊν 
και του τεκτονικοφ ιςτοφ τθσ ευρφτερθσ περιοχισ και ειδικότερα των τεκτονικϊν αςυνεχειϊν τθσ ανκρακικισ 
βραχόμαηασ οι οποίεσ επικοινωνοφν υδραυλικά μεταξφ τουσ. Για τθν ποςοτικι εκτίμθςθ των υδραυλικϊν 
χαρακτθριςτικϊν του υπόγειου υδροφορζα, πραγματοποιικθκαν παρατεταμζνεσ δοκιμαςτικζσ αντλιςεισ.  

 
 
 
 



 
 

  
ΜΙΦΑΛΗ ΛΙΟΝΗ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ  ΠΑΤΛΑΚΗ 

 

Σελ. Π.15  

 

    ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΚΡΗΣΗ      "ΑΝΑΘΕΨΡΗΗ & ΕΠΕΚΣΑΗ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΤ ΦΕΔΙΑΜΟΤ (ΓΠ)    ΔΗΜΟ ΦΑΝΙΨΝ 

           ΔΗΜΟΤ ΦΑΝΙΨΝ & ΣΨΝ ΠΕΡΙΑΣΙΚΨΝ ΔΗΜΨΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΤ, ΘΕΡΙΟΤ & ΟΤΔΑ" 

Α Ν Α Δ Ο Φ Η   Τ Μ Π Ρ Α Ξ Η :  

   ΓΡΑΥΕΙΟ ΔΟΞΙΑΔΗ, ΡΟΙΚΟ .Μ. Α.Ε., ΛΙΟΝΗ ΜΙΦΑΛΗ &  ΠΑΤΛΑΚΗ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ 
 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΓΕΨΛΟΓΙΚΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΟΣΗΣΑ 
ΤΝΣΑΞΑΝΣΕ:  Δπ  ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ  ΠΑΤΛΑΚΗ  &  ΜΙΦΑΛΗ ΛΙΟΝΗ 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
ΥΨΣΟΓΡΑΥΙΑ  Υ12.    ΘΕΗ Ρ5,  ΝΟΣΙΑ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ ΦΑΝΙΨΝ - ΜΟΤΡΝΙΨΝ  

 
Θζςθ ιδιαίτερου γεωλογικοφ ενδιαφζροντοσ με τον προςδιοριςμό τθσ ρθξιγενοφσ επιφάνειασ 

ολίςκθςθσ τθσ ρθξιγενοφσ ηϊνθσ Αγυιάσ – Σοφδασ, ςτα πλαίςια τθσ 
"ΝΕΟΤΕΚΤΟΝΙΚΘΣ – ΣΕΙΣΜΟΤΕΚΤΟΝΙΚΘΣ ΕΕΥΝΑΣ ΒΟΕΙΟΥ ΤΜ. ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ", 

από Μουντράκθ, Κίλια, Ραυλάκθ κ.ά.,  2004 
 

 



 
 

  
ΜΙΦΑΛΗ ΛΙΟΝΗ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ  ΠΑΤΛΑΚΗ 

 

Σελ. Π.16  

 

    ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΚΡΗΣΗ      "ΑΝΑΘΕΨΡΗΗ & ΕΠΕΚΣΑΗ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΤ ΦΕΔΙΑΜΟΤ (ΓΠ)    ΔΗΜΟ ΦΑΝΙΨΝ 

           ΔΗΜΟΤ ΦΑΝΙΨΝ & ΣΨΝ ΠΕΡΙΑΣΙΚΨΝ ΔΗΜΨΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΤ, ΘΕΡΙΟΤ & ΟΤΔΑ" 

Α Ν Α Δ Ο Φ Η   Τ Μ Π Ρ Α Ξ Η :  

   ΓΡΑΥΕΙΟ ΔΟΞΙΑΔΗ, ΡΟΙΚΟ .Μ. Α.Ε., ΛΙΟΝΗ ΜΙΦΑΛΗ &  ΠΑΤΛΑΚΗ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ 
 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΓΕΨΛΟΓΙΚΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΟΣΗΣΑ 
ΤΝΣΑΞΑΝΣΕ:  Δπ  ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ  ΠΑΤΛΑΚΗ  &  ΜΙΦΑΛΗ ΛΙΟΝΗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΥΨΣΟΓΡΑΥΙΑ Υ13  – ΘΕΗ ΚΙΝΗΣΙΚΨΝ ΥΑΙΝΟΜΕΝΨΝ Κ8,  

                  ΝΟΣΙΑ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ ΦΑΝΙΨΝ - ΜΟΤΡΝΙΨΝ  
 

Ρροςδιοριςμόσ τθσ ρθξιγενοφσ επιφάνειασ ολίςκθςθσ τθσ ρθξιγενοφσ ηϊνθσ Αγυιάσ – Σοφδασ,  
ςτα πλαίςια τθσ " ΝΕΟΤΕΚΤΟΝΙΚΘΣ – ΣΕΙΣΜΟΤΕΚΤΟΝΙΚΘΣ ΕΕΥΝΑΣ ΒΟΕΙΟΥ ΤΜ. ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ",  

από Μουντράκθ, Κίλια, Ραυλάκθ κ.ά.,  2004 

 

 

Ρηξιγενής 

Επιφάνεια ολίσθησης 

Μαργαϊκοί Ασβεστόλιθοι 

 

 



 
 

  
ΜΙΦΑΛΗ ΛΙΟΝΗ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ  ΠΑΤΛΑΚΗ 

 

Σελ. Π.17  

 

    ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΚΡΗΣΗ      "ΑΝΑΘΕΨΡΗΗ & ΕΠΕΚΣΑΗ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΤ ΦΕΔΙΑΜΟΤ (ΓΠ)    ΔΗΜΟ ΦΑΝΙΨΝ 

           ΔΗΜΟΤ ΦΑΝΙΨΝ & ΣΨΝ ΠΕΡΙΑΣΙΚΨΝ ΔΗΜΨΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΤ, ΘΕΡΙΟΤ & ΟΤΔΑ" 

Α Ν Α Δ Ο Φ Η   Τ Μ Π Ρ Α Ξ Η :  

   ΓΡΑΥΕΙΟ ΔΟΞΙΑΔΗ, ΡΟΙΚΟ .Μ. Α.Ε., ΛΙΟΝΗ ΜΙΦΑΛΗ &  ΠΑΤΛΑΚΗ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ 
 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΓΕΨΛΟΓΙΚΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΟΣΗΣΑ 
ΤΝΣΑΞΑΝΣΕ:  Δπ  ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ  ΠΑΤΛΑΚΗ  &  ΜΙΦΑΛΗ ΛΙΟΝΗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΥΨΣΟΓΡΑΥΙΑ  Υ14  – ΘΕΗ ΚΙΝΗΣΙΚΨΝ ΥΑΙΝΟΜΕΝΨΝ Κ7 ΔΤΣΙΚΑ ΜΑΛΑΞΑ  
 

 

 

 

 



 
 

  
ΜΙΦΑΛΗ ΛΙΟΝΗ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ  ΠΑΤΛΑΚΗ 

 

Σελ. Π.18  

 

    ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΚΡΗΣΗ      "ΑΝΑΘΕΨΡΗΗ & ΕΠΕΚΣΑΗ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΤ ΦΕΔΙΑΜΟΤ (ΓΠ)    ΔΗΜΟ ΦΑΝΙΨΝ 

           ΔΗΜΟΤ ΦΑΝΙΨΝ & ΣΨΝ ΠΕΡΙΑΣΙΚΨΝ ΔΗΜΨΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΤ, ΘΕΡΙΟΤ & ΟΤΔΑ" 

Α Ν Α Δ Ο Φ Η   Τ Μ Π Ρ Α Ξ Η :  

   ΓΡΑΥΕΙΟ ΔΟΞΙΑΔΗ, ΡΟΙΚΟ .Μ. Α.Ε., ΛΙΟΝΗ ΜΙΦΑΛΗ &  ΠΑΤΛΑΚΗ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ 
 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΓΕΨΛΟΓΙΚΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΟΣΗΣΑ 
ΤΝΣΑΞΑΝΣΕ:  Δπ  ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ  ΠΑΤΛΑΚΗ  &  ΜΙΦΑΛΗ ΛΙΟΝΗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΥΨΣΟΓΡΑΥΙΑ  Υ15.  ΘΕΗ ΑΓΙΟΤ ΓΕΨΡΓΙΟΤ ΔΤΣΙΚΑ ΜΑΛΑΞΑ 

Χαρακτθριςτικζσ εμφανίςεισ των ερυκρόχρωμων χαλαρϊν κροκαλολατυποπαγϊν ςχθματιςμϊν του 
Μειοκαίνου τθσ "Κροκαλολατυποπαγοφσ ςειράσ με χαλαηιτικά κλαςτικά ςτοιχεία - Me", όπωσ 
ορίςτθκε από τουσ Κίλιασ κ.ά., 1983, θ οποία επικάκεται με ςτρωματογραφικι αςυμφωνία πάνω 
ςτουσ προνεογενείσ ςχθματιςμοφσ. Οι καςτανζρυκροι αυτοί ςχθματιςμοί, λόγω τθσ χαλαρότθτασ τουσ, 
κακίςτανται ιδιαίτερα επιρρεπείσ ςτθ διάβρωςθ των εδαφϊν.  Ειδικότερα, θ διαμόρφωςθ τεχνθτά 
ανυποςτιρικτων πρανϊν ςε αυτοφσ τουσ ςχθματιςμοφσ, όπωσ κατά μικοσ των οδικϊν δικτφων, επιδρά 
ςτθν ταχεία αποςάκρωςθ & διάβρωςθ των πρανϊν, επιφζροντασ τθν υποβάκμιςθ του αναγλφφου  
και δθμιουργϊντασ παράλλθλα τισ χαρακτθριςτικζσ υπολειμματικζσ μορφζσ τφπου Badlands. Επίςθσ, 
τα πρανι τα οποία διαμορφϊνονται ςε αυτοφσ τουσ ςχθματιςμοφσ και παρουςιάηουν μεγάλεσ  
εδαφικζσ κλίςεισ, κακίςτανται ιδιαίτερα επιρρεπι ςε ολιςκιςεισ και κινθτικά φαινόμενα, ιδιαίτερα 
όταν υπονομεφονται από το νερό. 

 

 

Me 

Kροκαλολατυποπαγισ ςειρά με χαλαηιτικά 
κλαςτικά ςτοιχεία Κ. Μειοκαίνου.  

 
Συνιςτά ζνα καςτανζρυκρο, χαλαρό, 

κροκαλολατυποπαγι ςχθματιςμό,  
με κροκάλεσ και λατφπεσ φυλλιτικισ & 

χαλαηιτικισ ςφςταςθσ, ςυνδεδεμζνεσ με 
αργιλομαργαϊκό υλικό. 

BADLANDS 

Me 
Me 



 
 

  
ΜΙΦΑΛΗ ΛΙΟΝΗ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ  ΠΑΤΛΑΚΗ 

 

Σελ. Π.19  

 

    ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΚΡΗΣΗ      "ΑΝΑΘΕΨΡΗΗ & ΕΠΕΚΣΑΗ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΤ ΦΕΔΙΑΜΟΤ (ΓΠ)    ΔΗΜΟ ΦΑΝΙΨΝ 

           ΔΗΜΟΤ ΦΑΝΙΨΝ & ΣΨΝ ΠΕΡΙΑΣΙΚΨΝ ΔΗΜΨΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΤ, ΘΕΡΙΟΤ & ΟΤΔΑ" 

Α Ν Α Δ Ο Φ Η   Τ Μ Π Ρ Α Ξ Η :  

   ΓΡΑΥΕΙΟ ΔΟΞΙΑΔΗ, ΡΟΙΚΟ .Μ. Α.Ε., ΛΙΟΝΗ ΜΙΦΑΛΗ &  ΠΑΤΛΑΚΗ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ 
 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΓΕΨΛΟΓΙΚΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΟΣΗΣΑ 
ΤΝΣΑΞΑΝΣΕ:  Δπ  ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ  ΠΑΤΛΑΚΗ  &  ΜΙΦΑΛΗ ΛΙΟΝΗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΥΨΣΟΓΡΑΥΙΑ  Υ16.  ΘΕΗ Ρ3.  

ΕΘΝ. ΟΔΟ (ΒΟΑΚ) - ΠΛΑΣΑΝΙ 

Θζςθ ιδιαίτερου γεωλογικοφ ενδιαφζροντοσ, με 
τθν αποκάλυψθ τθσ επιφάνειασ του ριγματοσ 
τθσ ρθξιγενοφσ ηϊνθσ Αγυιάσ – Σοφδασ ςτουσ 
ςχθματιςμοφσ ενότθτασ Φυλλιτϊν –Χαλαηιτϊν.  

Το ριγμα ςυνζβαλε ςτθ δθμιουργία του 
ομόρροπου ρθξιγενοφσ πρανοφσ το οποίο 
παράλλθλα αποτελεί το νότιο, ανυποςτιρικτο 
πρανζσ του ΒΟΑΚ.  

Οι ομόρροπεσ κλίςεισ του πρανοφσ και τθσ 
επιφάνειασ του ριγματοσ με διεφκυνςθ κλίςθσ 
προσ τα βόρεια, όπου εκτείνεται ο ΒΟΑΚ, 
ςυνεπιδροφν ςτθ διαμόρφωςθ φαινομζνων 
αςτάκειασ των γεωυλικϊν.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  
ΜΙΦΑΛΗ ΛΙΟΝΗ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ  ΠΑΤΛΑΚΗ 

 

Σελ. Π.20  

 

    ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΚΡΗΣΗ      "ΑΝΑΘΕΨΡΗΗ & ΕΠΕΚΣΑΗ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΤ ΦΕΔΙΑΜΟΤ (ΓΠ)    ΔΗΜΟ ΦΑΝΙΨΝ 

           ΔΗΜΟΤ ΦΑΝΙΨΝ & ΣΨΝ ΠΕΡΙΑΣΙΚΨΝ ΔΗΜΨΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΤ, ΘΕΡΙΟΤ & ΟΤΔΑ" 

Α Ν Α Δ Ο Φ Η   Τ Μ Π Ρ Α Ξ Η :  

   ΓΡΑΥΕΙΟ ΔΟΞΙΑΔΗ, ΡΟΙΚΟ .Μ. Α.Ε., ΛΙΟΝΗ ΜΙΦΑΛΗ &  ΠΑΤΛΑΚΗ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ 
 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΓΕΨΛΟΓΙΚΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΟΣΗΣΑ 
ΤΝΣΑΞΑΝΣΕ:  Δπ  ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ  ΠΑΤΛΑΚΗ  &  ΜΙΦΑΛΗ ΛΙΟΝΗ 

 
ΑΡΦΙΚΟ ΠΡΟΔΙΟΡΙΜΟ ΡΗΞΙΓΕΝΟΤ ΖΨΝΗ ΑΓΤΙΑ – ΟΤΔΑ,  

ΜΕ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΣΗΜΙΚΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ & ΦΡΗΗ ΜΕΘΟΔΨΝ ΣΗΛΕΠΙΚΟΠΗΗ 

(ΠΑΤΛΑΚΗ κ.ά., 1974-1979, 1989, 1992) 

 

 
 

       ΘΕΡΜΟΓΡΑΥΙΚΗ ΑΠΟΣΤΠΨΗ ΕΤΡΤΣΕΡΗ ΠΕΡΙΟΦΗ ΚΟΛΠΟΤ ΟΤΔΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΥΨΣΟΓΡΑΥΙΑ  Υ17.  ΑΠΕΙΚΟΝΙΗ ΣΗ ΕΤΡΤΣΕΡΗ ΠΕΡΙΟΦΗ ΚΟΛΠΟΤ ΟΤΔΑ 

 Ε ΘΕΡΜΟΓΡΑΥΗΜΑ & ΔΟΡΤΥΟΡΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ LANDSAT 5  

Εντυπωςιακι απεικόνιςθ τθσ ρθξιγενοφσ ηϊνθσ Αγυιάσ – Σοφδασ και των υποκαλάςςιων 
εκφορτίςεων γλυκοφ νεροφ ςτθν ανατολικι τθσ απόλθξθ ςτον κόλπο Σοφδασ (κερμογράφθμα), 

κακϊσ και των γεωμετρικϊν τθσ χαρακτθριςτικϊν (Landsat 5).  
 

SOYDA BAY 

Δορυφορικι 
εικόνα 

LANDSAT 5 



 
 

  
ΜΙΦΑΛΗ ΛΙΟΝΗ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ  ΠΑΤΛΑΚΗ 

 

Σελ. Π.21  

 

    ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΚΡΗΣΗ      "ΑΝΑΘΕΨΡΗΗ & ΕΠΕΚΣΑΗ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΤ ΦΕΔΙΑΜΟΤ (ΓΠ)    ΔΗΜΟ ΦΑΝΙΨΝ 

           ΔΗΜΟΤ ΦΑΝΙΨΝ & ΣΨΝ ΠΕΡΙΑΣΙΚΨΝ ΔΗΜΨΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΤ, ΘΕΡΙΟΤ & ΟΤΔΑ" 

Α Ν Α Δ Ο Φ Η   Τ Μ Π Ρ Α Ξ Η :  

   ΓΡΑΥΕΙΟ ΔΟΞΙΑΔΗ, ΡΟΙΚΟ .Μ. Α.Ε., ΛΙΟΝΗ ΜΙΦΑΛΗ &  ΠΑΤΛΑΚΗ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ 
 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΓΕΨΛΟΓΙΚΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΟΣΗΣΑ 
ΤΝΣΑΞΑΝΣΕ:  Δπ  ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ  ΠΑΤΛΑΚΗ  &  ΜΙΦΑΛΗ ΛΙΟΝΗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΥΨΣΟΓΡΑΥΙΑ  Υ18.  ΕΘΝ. ΟΔΟ (ΒΟΑΚ),  ΠΕΡΙΟΦΗ  ΑΠΣΕΡΑ - ΚΑΛΑΜΙ. 

Θέςειρ Ιδιαίσεποτ Γεψλογικού Ενδιαυέπονσορ Ρ2  &  Κινησικών Υαινομένψν Κ4 & Κ5 :  

Πάνψ: Εποπτικι αποτφπωςθ τθσ ρθξιγενοφσ ηϊνθσ Αγυιάσ Σοφδασ ςε εικόνα Google earth.   

Κάσψ: Θ επίδραςθ τθσ ρθξιγενοφσ ηϊνθσ ςτθν κάμψθ των ςτρϊςεων των γεωςχθματιςμϊν και ςτθ  δθμιουργία 
ομόρροπων, με τισ ρθξιγενείσ επιφάνειεσ, ρθξιγενϊν πρανϊν, τα οποία παρουςιάηουν μεγάλεσ γωνίεσ 
κλίςεισ & διεφκυνςθ κλίςθσ προσ τα βόρεια, όπου εκτείνεται ο ΒΟΑΚ (Ραυλάκθ 2006). Οι δυςμενείσ 
αυτζσ ςυνκικεσ, ςυνδζονται με τθν ανάπτυξθ υψθλισ γεωλογικισ επικινδυνότθτασ και ειδικότερα, 
εκδιλωςθσ φαινομζνων αςτοχίασ πρανϊν, με αποκολλιςεισ, καταπτϊςεισ και ολιςκιςεισ, ενδεχόμενα 
και μεγάλθσ κλίμακασ.  

 

 

ΕΡΙΔΑΣΘ ΤΟΥ ΘΓΜΑΤΟΣ ΑΓΥΙΑΣ – ΣΟΥΔΑΣ ΣΤΘΝ ΚΑΜΨΘ ΤΩΝ ΣΤΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΓΕΩΣΧΘΜΑΤΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΤΘ 
ΔΘΜΙΟΥΓΙΑ ΙΣΧΥΩΝ ΚΛΙΣΕΩΝ ΘΞΙΓΕΝΩΝ ΡΑΝΩΝ ΜΕ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΑΣΤΟΧΙΑΣ (κατά ΡΑΥΛΑΚΘ ΑΙΚ, 2006). 

PAVLAKI AIK, PAVLAKIS P. & MELADIOTIS I, 2013) 



 
 

  
ΜΙΦΑΛΗ ΛΙΟΝΗ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ  ΠΑΤΛΑΚΗ 

 

Σελ. Π.22  

 

    ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΚΡΗΣΗ      "ΑΝΑΘΕΨΡΗΗ & ΕΠΕΚΣΑΗ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΤ ΦΕΔΙΑΜΟΤ (ΓΠ)    ΔΗΜΟ ΦΑΝΙΨΝ 

           ΔΗΜΟΤ ΦΑΝΙΨΝ & ΣΨΝ ΠΕΡΙΑΣΙΚΨΝ ΔΗΜΨΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΤ, ΘΕΡΙΟΤ & ΟΤΔΑ" 

Α Ν Α Δ Ο Φ Η   Τ Μ Π Ρ Α Ξ Η :  

   ΓΡΑΥΕΙΟ ΔΟΞΙΑΔΗ, ΡΟΙΚΟ .Μ. Α.Ε., ΛΙΟΝΗ ΜΙΦΑΛΗ &  ΠΑΤΛΑΚΗ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ 
 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΓΕΨΛΟΓΙΚΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΟΣΗΣΑ 
ΤΝΣΑΞΑΝΣΕ:  Δπ  ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ  ΠΑΤΛΑΚΗ  &  ΜΙΦΑΛΗ ΛΙΟΝΗ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΥΨΣΟΓΡΑΥΙΑ Υ19.  ΠΕΡΙΟΦΗ  ΚΟΤΜΠΕΛΗ – ΣΕΦΝΗΣΟ ΠΡΑΝΕ ΜΕΓΑΛΟΤ ΤΧΟΤ 

Υιλοξενεί ση μεγαλύσεποτ ύχοτρ "υτςική ςσπψμασογπαυική σομή" σοτ Νεογενούρ σηρ πεπιοφήρ 

Θζςθ ιδιαίτερου γεωλογικοφ ενδιαφζροντοσ, ςτθν οποία τα μεγάλα φψουσ τεχνθτά πρανι αναπαριςτοφν μία φυςικι 

γεωλογικι τομι και αποτυπϊνουν ζνα τμιμα τθσ λικοςτρωματογραφικισ εξζλιξθσ του Νεογενοφσ & Τεταρτογενοφσ, 

κακϊσ και των αντίςτοιχων νεοτεκτονικϊν διεργαςιϊν. Θ κζςθ αυτι λόγω του πλοφτου των γεωλογικϊν τθσ 

πλθροφοριϊν, αλλά και του καλαίςκθτου παράκτιου περιβάλλοντοσ, προτείνεται να διερευνθκεί ωσ κζςθ – Γεϊτοποσ. 

 

 



 
 

  
ΜΙΦΑΛΗ ΛΙΟΝΗ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ  ΠΑΤΛΑΚΗ 

 

Σελ. Π.23  

 

    ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΚΡΗΣΗ      "ΑΝΑΘΕΨΡΗΗ & ΕΠΕΚΣΑΗ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΤ ΦΕΔΙΑΜΟΤ (ΓΠ)    ΔΗΜΟ ΦΑΝΙΨΝ 

           ΔΗΜΟΤ ΦΑΝΙΨΝ & ΣΨΝ ΠΕΡΙΑΣΙΚΨΝ ΔΗΜΨΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΤ, ΘΕΡΙΟΤ & ΟΤΔΑ" 

Α Ν Α Δ Ο Φ Η   Τ Μ Π Ρ Α Ξ Η :  

   ΓΡΑΥΕΙΟ ΔΟΞΙΑΔΗ, ΡΟΙΚΟ .Μ. Α.Ε., ΛΙΟΝΗ ΜΙΦΑΛΗ &  ΠΑΤΛΑΚΗ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ 
 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΓΕΨΛΟΓΙΚΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΟΣΗΣΑ 
ΤΝΣΑΞΑΝΣΕ:  Δπ  ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ  ΠΑΤΛΑΚΗ  &  ΜΙΦΑΛΗ ΛΙΟΝΗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Υ 20.  ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΣΟΛΙΚΗ  ΠΑΡΑΚΣΙΑ ΖΨΝΗ Δ.Ε. ΦΑΝΙΨΝ, ΠΕΡΙΟΦΗ ΦΟΝΟΛΟΤΛΟΤ - ΦΑΛΕΠΑ   

Η Εξέλιξή σηρ ςσην πεπίοδο σψν σελετσαίψν 115 εσών. 

Από τθ ςυγκζντρωςθ & αξιολόγθςθ ενόσ πλικουσ ιςτορικοφ & φωτογραφικοφ υλικοφ (Δεςποτάκθ Γ. κ.ά.), ςτα πλαίςια τθσ 

παροφςασ μελζτθσ, αντιπροςωπευτικό δείγμα του οποίου παρουςιάηεται ςτισ φωτ. 20 & 20ϋ, διαπιςτϊκθκε ότι το 

μορφοανάγλυφο τθσ παράκτιασ αυτισ ηϊνθσ αντιπροςωπεφεται κατά το μεγαλφτερο τμιμα του από τθ διαμόρφωςθ ιδιαίτερα 

απόκρθμνων και ιςχυρϊν κλίςεων παράκτιων πρανϊν, επιρρεπϊν ςε κινθτικά φαινόμενα αςτοχίασ. Επίςθσ διαπιςτϊκθκε θ 

απουςία μεγάλθσ αμμϊδουσ παραλίασ, με εξαίρεςθ τθν περιοχι του Κουμ Καπί και τοπικϊν κζςεων τθσ Χονολουλοφ, όπου  

είχαν  παλαιότερα ςχθματιςτεί μικροφ ςχετικά πλάτουσ αμμϊδεισ παραλίεσ, οι οποίεσ προοδευτικά διαβρϊκθκαν. 

 

 

Τεχνθτζσ επιχϊςεισ - προζκταςθ.  

 

  

 ΠΑΡΑΚΣΙΑ ΠΕΡΙΟΦΗ  

ΦΟΝΟΛΟΤΛΟΤ – ΦΑΛΕΠΑ ΦΑΝΙΨΝ - 1898 

ΠΑΡΑΚΣΙΑ ΠΕΡΙΟΦΗ  

ΦΟΝΟΛΟΤΛΟΤ – ΦΑΛΕΠΑ ΦΑΝΙΨΝ – 1964 

Ημέρα αποχαιρετισμού οφοκλή Βενιζέλου 

 

Φονολουλού – Φαλέπα   

Κουμ Καπί 

ΠΑΡΑΚΣΙΑ ΠΕΡΙΟΦΗ 

Φονολουλου – χαλεπα 1950  

ΦΟΝΟΛΟΤΛΟΤ – ΦΑΛΕΠΑ, 

ΗΜΕΡΑ 

ΠΑΡΑΚΣΙΑ ΠΕΡΙΟΦΗ  

ΦΟΝΟΛΟΤΛΟΤ – ΦΑΛΕΠΑ ΦΑΝΙΨΝ - 1950 

ΠΑΡΑΚΣΙΑ ΠΕΡΙΟΦΗ  

ΦΟΝΟΛΟΤΛΟΤ – ΦΑΛΕΠΑ ΦΑΝΙΨΝ   2013 

Β 

Β 

Β 

ΠΑΡΑΚΣΙΑ ΠΕΡΙΟΦΗ  

ΦΟΝΟΛΟΤΛΟΤ – ΦΑΛΕΠΑ ΦΑΝΙΨΝ - 1950 

ΒΟΡΕΙΑ ΠΑΡΑΚΣΙΑ ΖΨΝΗ ΦΑΝΙΨΝ - 1910 ΠΑΡΑΚΣΙΑ ΠΕΡΙΟΦΗ 

ΦΟΝΟΛΟΤΛΟΤ – ΦΑΛΕΠΑ, 1950 

 ΠΑΡΑΚΣΙΑ ΠΕΡΙΟΦΗ  

ΦΟΝΟΛΟΤΛΟΤ – ΦΑΛΕΠΑ ΦΑΝΙΨΝ - 1898 



 
 

  
ΜΙΦΑΛΗ ΛΙΟΝΗ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ  ΠΑΤΛΑΚΗ 

 

Σελ. Π.24  

 

    ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΚΡΗΣΗ      "ΑΝΑΘΕΨΡΗΗ & ΕΠΕΚΣΑΗ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΤ ΦΕΔΙΑΜΟΤ (ΓΠ)    ΔΗΜΟ ΦΑΝΙΨΝ 

           ΔΗΜΟΤ ΦΑΝΙΨΝ & ΣΨΝ ΠΕΡΙΑΣΙΚΨΝ ΔΗΜΨΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΤ, ΘΕΡΙΟΤ & ΟΤΔΑ" 

Α Ν Α Δ Ο Φ Η   Τ Μ Π Ρ Α Ξ Η :  

   ΓΡΑΥΕΙΟ ΔΟΞΙΑΔΗ, ΡΟΙΚΟ .Μ. Α.Ε., ΛΙΟΝΗ ΜΙΦΑΛΗ &  ΠΑΤΛΑΚΗ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ 
 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΓΕΨΛΟΓΙΚΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΟΣΗΣΑ 
ΤΝΣΑΞΑΝΣΕ:  Δπ  ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ  ΠΑΤΛΑΚΗ  &  ΜΙΦΑΛΗ ΛΙΟΝΗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

ΥΨΣΟΓΡΑΥΙΑ  Υ20΄.  ΠΕΡΙΟΦΗ  ΦΟΝΟΛΟΤΛΟΤ – ΦΑΛΕΠΑ - ΑΝΑΣ. ΣΜΗΜΑ ΦΑΝΙΨΝ 

 Θέςειρ Διάβπψςηρ Δ1 και Κινησικών Υαινομένψν Κ1  

Απεικόνιςθ τθσ παράκτιασ περιοχισ Χονολουλοφ – Χαλζπα, ςε φωτογραφίεσ περιόδου από το 1936 ζωσ ςιμερα. Από 
τθν αξιολόγθςι τουσ, διαπιςτϊνεται, ότι όλθ αυτι τθ χρονικι περίοδο, θ μορφολογικι διάπλαςθ τθσ παράκτιασ 
περιοχισ, παρουςίαηε απότομα και ιςχυρϊν κλίςεων παράκτια πρανι, τα οποία εκτιμάται ότι είχαν δθμιουργθκεί 
από πολφ παλαιότερα, από τθν αλλθλοεπίδραςθ τεκτονικϊν και διαβρωτικϊν διεργαςιϊν.  

Θ παράκτια ηϊνθ δομείται από νζουσ γεωλογικοφσ ςχθματιςμοφσ & ιηιματα που περιλαμβάνουν κροκαλοπαγι, 
μαργαϊκά & αργιλικά γεωυλικά. Στο δυτικό τμιμα, ζχουν αποτεκεί μεταγενζςτερα επιχϊςεισ και ζχει καταςκευαςτεί 
το θρϊο Ρεςόντων Αεροπόρων. Οι ιςχυρζσ κλίςεισ των πρανϊν και θ ανομοιογενισ τουσ ςφςταςθ από μθ ςυνεκτικά 
υλικά και ιδιαίτερα των επιχϊςεων, ςε ςυνδυαςμό με οριςμζνουσ υδρολογικοφσ παράγοντεσ, ςυνεπζδραςαν ςτθν 
πρόςφατθ εκδιλωςθ αςτοχίασ με ολίςκθςθ επί του δυτικοφ τμιματοσ των πρανϊν, όπωσ εικονίηεται ςτθ κάτω 
φωτογραφία και για τθν οποία απαιτείται θ λιψθ ενδεδειγμζνων μζτρων αποκατάςταςθσ και προςταςίασ από 
περαιτζρω εξζλιξθ των κινθτικϊν φαινομζνων.  

ΠΑΡΑΚΣΙΑ ΠΕΡΙΟΦΗ  ΦΟΝΟΛΟΤΛΟΤ – ΦΑΛΕΠΑ ΦΑΝΙΨΝ  

ΗΜΕΡΑ ΑΠΟΦΑΙΡΕΣΙΜΟΤ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΤ - 1936 ΠΑΡΑΚΣΙΑ ΠΕΡΙΟΦΗ ΦΟΝΟΛΟΤΛΟΤ – ΦΑΛΕΠΑ ΦΑΝΙΨΝ – 2013 

ΠΑΡΑΚΣΙΑ ΠΕΡΙΟΦΗ  ΦΟΝΟΛΟΤΛΟΤ ΦΑΝΙΨΝ ,  2013 

ΕΚΔΗΛΨΗ ΑΣΟΦΙΑ,                    ΘΕΗ Κ1 & Δ1 

Β 

 

Φονολουλού – Φαλέπα   Κουμ Καπί 

ΠΑΡΑΚΣΙΑ ΠΕΡΙΟΦΗ -  ΦΟΝΟΛΟΤΛΟΤ – ΦΑΛΕΠΑ ΦΑΝΙΨΝ   

2013 

Β 

Β 



 
 

  
ΜΙΦΑΛΗ ΛΙΟΝΗ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ  ΠΑΤΛΑΚΗ 

 

Σελ. Π.25  

 

    ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΚΡΗΣΗ      "ΑΝΑΘΕΨΡΗΗ & ΕΠΕΚΣΑΗ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΤ ΦΕΔΙΑΜΟΤ (ΓΠ)    ΔΗΜΟ ΦΑΝΙΨΝ 

           ΔΗΜΟΤ ΦΑΝΙΨΝ & ΣΨΝ ΠΕΡΙΑΣΙΚΨΝ ΔΗΜΨΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΤ, ΘΕΡΙΟΤ & ΟΤΔΑ" 

Α Ν Α Δ Ο Φ Η   Τ Μ Π Ρ Α Ξ Η :  

   ΓΡΑΥΕΙΟ ΔΟΞΙΑΔΗ, ΡΟΙΚΟ .Μ. Α.Ε., ΛΙΟΝΗ ΜΙΦΑΛΗ &  ΠΑΤΛΑΚΗ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ 
 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΓΕΨΛΟΓΙΚΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΟΣΗΣΑ 
ΤΝΣΑΞΑΝΣΕ:  Δπ  ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ  ΠΑΤΛΑΚΗ  &  ΜΙΦΑΛΗ ΛΙΟΝΗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΥΨΣΟΓΡΑΥΙΑ  Υ21.  ΠΕΡΙΟΦΗ  ΦΑΛΕΠΑ – ΟΔΤ, ΑΝΑΣ. ΣΜΗΜΑ  ΦΑΝΙΨΝ 

Μαπγαωκοί Αςβεςσόλιθοι 

Αντιπροςωπευτικι απεικόνιςθ των μαργαϊκών αςβεςτολίκων, οι οποίοι δομοφν μεγάλο μζροσ του ανατολικοφ 
τμιματοσ Δ.Ε. Χανίων, κακώσ και των Δ.Ε. Σοφδασ & Ελ. Βενιηζλου (Χάρτθσ ΓΠ1), ςυνιςτώντασ το υπζδαφοσ 
κεμελίωςθσ των τεχνικών ζργων. Η επίδραςθ τθσ καρςτικισ διάβρωςθσ ςτουσ μαργαϊκοφσ αςβεςτόλικουσ, επιφζρει 
τθ δθμιουργία εγκοίλων (πάνω φωτ) και τθν προοδευτικι τουσ πλιρωςθ με το προϊόν τθσ καρςτικισ διεργαςίασ, τθν 
ερυκρογι. Η κεμελίωςθ ςε μαργαϊκοφσ αςβεςτόλικουσ με ζγκοιλα και ερυκρογι, εγκυμονεί κινδφνουσ 
ανομοιόμορφων κακιηιςεων, γεγονόσ το οποίο κακιςτά απαραίτθτθ τθ διερεφνθςι τουσ προ τθσ καταςκευισ και ςε 
περίπτωςθ παρουςίασ τουσ, τθν εξυγίανςι τουσ, ώςτε να επιτυγχάνεται θ αςφάλεια των τεχνικών ζργων. 

 

 

ΑΝΑΣΟΛΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΗ ΦΑΝΙΨΝ 

Μαπγαωκοί Αςβεςσόλιθοι 

 

 



 
 

  
ΜΙΦΑΛΗ ΛΙΟΝΗ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ  ΠΑΤΛΑΚΗ 

 

Σελ. Π.26  

 

    ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΚΡΗΣΗ      "ΑΝΑΘΕΨΡΗΗ & ΕΠΕΚΣΑΗ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΤ ΦΕΔΙΑΜΟΤ (ΓΠ)    ΔΗΜΟ ΦΑΝΙΨΝ 

           ΔΗΜΟΤ ΦΑΝΙΨΝ & ΣΨΝ ΠΕΡΙΑΣΙΚΨΝ ΔΗΜΨΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΤ, ΘΕΡΙΟΤ & ΟΤΔΑ" 

Α Ν Α Δ Ο Φ Η   Τ Μ Π Ρ Α Ξ Η :  

   ΓΡΑΥΕΙΟ ΔΟΞΙΑΔΗ, ΡΟΙΚΟ .Μ. Α.Ε., ΛΙΟΝΗ ΜΙΦΑΛΗ &  ΠΑΤΛΑΚΗ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ 
 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΓΕΨΛΟΓΙΚΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΟΣΗΣΑ 
ΤΝΣΑΞΑΝΣΕ:  Δπ  ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ  ΠΑΤΛΑΚΗ  &  ΜΙΦΑΛΗ ΛΙΟΝΗ 

 

 

 

 

ΥΨΣΟΓΡΑΥΙΑ  Υ22.  ΠΕΡΙΟΦΗ  ΟΔΤ - ΑΝΑΣ. ΣΜΗΜΑ Δ.Ε. ΦΑΝΙΨΝ 

Επίδπαςη σηρ καπςσικήρ διάβπψςηρ ςσοτρ μαπγαωκούρ αςβεςσόλιθοτρ 

 

Χαρακτθριςτικι απεικόνιςθ τθσ επίδραςθσ τθσ καρςτικισ διάβρωςθσ ςτθ διαμόρφωςθ του καρςτικοφ 

αναγλφφου των μαργαϊκϊν αςβεςτολίκων, κακϊσ και των αποκζςεων τθσ ερυκρογισ,  

θ οποία αποτελεί το προϊόν  τθσ διάβρωςισ τουσ. 

 

 

 

 

 

 

ΘΕΗ ΜΟΤΙΚΟ ΦΟΛΕΙΟ – 

ΟΔΤ ΦΑΝΙΨΝ 

 

Καρστική  

διάβρωση  

 

Ερυθρογή 

 

ΑΝΑΣΟΛΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΗ ΦΑΝΙΨΝ.   ΘΕΗ ΟΔΤ 



 
 

  
ΜΙΦΑΛΗ ΛΙΟΝΗ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ  ΠΑΤΛΑΚΗ 

 

Σελ. Π.27  

 

    ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΚΡΗΣΗ      "ΑΝΑΘΕΨΡΗΗ & ΕΠΕΚΣΑΗ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΤ ΦΕΔΙΑΜΟΤ (ΓΠ)    ΔΗΜΟ ΦΑΝΙΨΝ 

           ΔΗΜΟΤ ΦΑΝΙΨΝ & ΣΨΝ ΠΕΡΙΑΣΙΚΨΝ ΔΗΜΨΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΤ, ΘΕΡΙΟΤ & ΟΤΔΑ" 

Α Ν Α Δ Ο Φ Η   Τ Μ Π Ρ Α Ξ Η :  

   ΓΡΑΥΕΙΟ ΔΟΞΙΑΔΗ, ΡΟΙΚΟ .Μ. Α.Ε., ΛΙΟΝΗ ΜΙΦΑΛΗ &  ΠΑΤΛΑΚΗ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ 
 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΓΕΨΛΟΓΙΚΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΟΣΗΣΑ 
ΤΝΣΑΞΑΝΣΕ:  Δπ  ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ  ΠΑΤΛΑΚΗ  &  ΜΙΦΑΛΗ ΛΙΟΝΗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΥΨΣΟΓΡΑΥΙΑ  Υ23.  ΠΕΡΙΟΦΗ  ΑΚΡΨΣΗΡΙΟΤ – ΒΑΡΔΙΑ 

Εναλλαγέρ μαπγών & Μαπγαωκών Αςβεςσολίθψν  

Απεικόνιςθ του ςτρωματογραφικοφ ορίηοντα του Νεογενοφσ, με τισ εναλλαγζσ μαργϊν & μαργαϊκϊν αςβεςτολίκων. Οι 
γεωλογικοί αυτοί ςχθματιςμοί, παρουςιάηουν μεγάλθ διαφοροποίθςθ ςτα γεωμθχανικά τουσ χαρακτθριςτικά, τα οποία 
ελζγχουν τθ γεωμθχανικι τουσ ςυμπεριφορά ςτθν καταςκευι των πάςθσ φφςεωσ τεχνικϊν ζργων, εκςκαφζσ, κεμελιϊςεισ, 
τεχνθτά πρανι κ.ά   

Οι μάργεσ παρουςιάηονται ωσ επί το πλείςτον ςε μθ ςυνεκτικι κατάςταςθ, ενϊ αντίκετα, οι μαργαϊκοί αςβεςτόλικοι 
παρουςιάηονται ςε ςυμπαγι μορφι, ωσ βραχόμαηα υψθλϊν γεωμθχανικϊν χαρακτθριςτικϊν, που χριηει όμωσ ιδιαίτερθσ 
προςοχισ ςε ότι αφορά τθν ενδεχόμενθ παρουςία εγκοίλων λόγω καρςτικισ διάβρωςθσ. Θ κατά κζςεισ επιφανειακι 
ομοιότθτα των δφο διαφορετικϊν ςχθματιςμϊν και παράλλθλα θ μεγάλθ τουσ γεωμθχανικι διαφοροποίθςθ, εφιςτά τθν 
προςοχι ςτθν ορκι διάκριςθ & προςδιοριςμό τουσ, ςτα πλαίςια ενόσ ορκολογικοφ ςχεδιαςμοφ και καταςκευισ των πάςθσ 
φφςεωσ τεχνικϊν ζργων. 

 

 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΜΘΜΑ Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ – ΟΔΟΣ ΑΚΩΤΘΙΟΥ 

ΕΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΑΓΑΙΚΙΩΝ ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΩΝ - ΜΑΓΩΝ 



 
 

  
ΜΙΦΑΛΗ ΛΙΟΝΗ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ  ΠΑΤΛΑΚΗ 

 

Σελ. Π.28  

 

    ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΚΡΗΣΗ      "ΑΝΑΘΕΨΡΗΗ & ΕΠΕΚΣΑΗ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΤ ΦΕΔΙΑΜΟΤ (ΓΠ)    ΔΗΜΟ ΦΑΝΙΨΝ 

           ΔΗΜΟΤ ΦΑΝΙΨΝ & ΣΨΝ ΠΕΡΙΑΣΙΚΨΝ ΔΗΜΨΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΤ, ΘΕΡΙΟΤ & ΟΤΔΑ" 

Α Ν Α Δ Ο Φ Η   Τ Μ Π Ρ Α Ξ Η :  

   ΓΡΑΥΕΙΟ ΔΟΞΙΑΔΗ, ΡΟΙΚΟ .Μ. Α.Ε., ΛΙΟΝΗ ΜΙΦΑΛΗ &  ΠΑΤΛΑΚΗ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ 
 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΓΕΨΛΟΓΙΚΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΟΣΗΣΑ 
ΤΝΣΑΞΑΝΣΕ:  Δπ  ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ  ΠΑΤΛΑΚΗ  &  ΜΙΦΑΛΗ ΛΙΟΝΗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΥΨΣΟΓΡΑΥΙΑ  Υ24.  ΡΗΞΙΓΕΝΗ ΖΨΝΗ ΑΝΑΣ. ΣΜΗΜΑΣΟ ΦΑΝΙΨΝ,  

Πεπιοφή Βενιζέλψν – Βάπδιαρ - Αγίοτ Μασθαίοτ. Θέςη Κινησικών Υαινομένψν Κ3  

Πάνψ: Στο μορφολογικό χάρτθ, αποτυπϊνεται θ ρθξιγενισ ηϊνθ θ οποία διαμορφϊνεται ςτο ανατολικό 
τμιμα τθσ πόλθσ Χανίων ςτθν περιοχι Βάρδιασ - Αγίου Ματκαίου – Μνθμ. Βενιηζλων και εξ αυτοφ 
ονομάςτθκε από Ραυλάκθ Αικ. 2006, ωσ "θξιγενισ Ηϊνθ Βενιηζλου - Βάρδιασ". Σχθματίηεται με επί 
μζρουσ κλιμακωτά ριγματα γενικισ διεφκυνςθσ Β-Ν ζωσ ΒΒΔ-ΝΝΑ, τα οποία ςυνζβαλαν ςτθν 
προοδευτικι ανφψωςθ των ανατολικϊν τουσ ρθξιτεμαχϊν, με εμφανι τθν επίδραςθ ςτθν 
μορφοτεκτονικι ανφψωςθ τθσ περιοχισ Μνθμείου Βενιηζλων – Αγ. Ματκαίου και τθν ωσ εκ τοφτου 
πανοραμικι τουσ κζα (). Επίςθσ, τα ριγματα επζδραςαν ςτθ μετάπτωςθ των δυτικϊν τουσ 
ρθξιτεμαχϊν () και ςτθν κατά κζςεισ  δθμιουργία ρθξιγενϊν πρανϊν.   

 Κάσψ - Θέςη Κ3: Το ρθξιγενζσ πρανζσ ςτο δυτικό τμιμα περιοχισ Αγίου Ματκαίου, του οποίου οι ιςχυρζσ 
κλίςεισ, κακϊσ και οι διακλάςεισ τθσ βραχόμαηασ λόγω τθσ ρθξιγενοφσ τεκτονικισ, ςυνεπιδροφν ςτθν 
διαμόρφωςθ δυςμενϊν ςυνκθκϊν αςτάκειασ και εκδιλωςθ κινθτικϊν φαινομζνων με αποκολλιςεισ 
και καταπτϊςεισ βραχοτεμαχϊν. 

 ΑΓΙΟ ΜΑΣΘΑΙΟ 

 

Β 

Αγ. Ματκαίοσ 

 



 
 

  
ΜΙΦΑΛΗ ΛΙΟΝΗ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ  ΠΑΤΛΑΚΗ 

 

Σελ. Π.29  

 

    ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΚΡΗΣΗ      "ΑΝΑΘΕΨΡΗΗ & ΕΠΕΚΣΑΗ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΤ ΦΕΔΙΑΜΟΤ (ΓΠ)    ΔΗΜΟ ΦΑΝΙΨΝ 

           ΔΗΜΟΤ ΦΑΝΙΨΝ & ΣΨΝ ΠΕΡΙΑΣΙΚΨΝ ΔΗΜΨΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΤ, ΘΕΡΙΟΤ & ΟΤΔΑ" 

Α Ν Α Δ Ο Φ Η   Τ Μ Π Ρ Α Ξ Η :  

   ΓΡΑΥΕΙΟ ΔΟΞΙΑΔΗ, ΡΟΙΚΟ .Μ. Α.Ε., ΛΙΟΝΗ ΜΙΦΑΛΗ &  ΠΑΤΛΑΚΗ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ 
 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΓΕΨΛΟΓΙΚΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΟΣΗΣΑ 
ΤΝΣΑΞΑΝΣΕ:  Δπ  ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ  ΠΑΤΛΑΚΗ  &  ΜΙΦΑΛΗ ΛΙΟΝΗ 

 

 

ΘΕΗ  ΠΡΟΥΗΣΗ ΗΛΙΑ - ΜΝΗΜΕΙΟΤ ΒΕΝΙΖΕΛΨΝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ΥΨΣΟΓΡΑΥΙΑ 25.  ΠΕΡΙΟΦΗ ΠΡΟΥΗΣΗ ΗΛΙΑ – ΜΝΗΜΕΙΟΤ ΒΕΝΙΖΕΛΨΝ 

Η ετμενήρ επίδπαςη σηρ πηξιγενούρ σεκσονικήρ ςσην τπεπύχψςη & πανοπαμική θέαςη σηρ πεπιοφήρ 

Τα επί μζρουσ κλιμακωτά ριγματα τθσ θξιγενοφσ Ηϊνθσ Βενιηζλου – Βάρδια, ςυνζβαλαν όπωσ δεικνφεται και ςτο 
μορφολογικό χάρτθ, ςτθ διαμόρφωςθ του μορφοανάγλυφου και ειδικότερα, ςτθν προοδευτικι ανφψωςθ των 
ανατολικϊν τουσ ρθξιτεμαχϊν, με υπερφψωςθ τθσ ευρφτερθσ περιοχισ Ρροφιτθ Θλία – Βενιηζλων (Ραυλάκθ 2006) 
με αποτζλεςμα, τθ μοναδικι τθσ κζαςθ (), από τα Λευκά Πρθ, μζχρι τθν πόλθ και τθ κάλαςςα κόλπου Χανίων.  

Στθν γραφικι περιοχι με το Εκκλθςάκι του Ρροφιτθ Θλία, θ πολφτιμθ ιςτορικι μνιμθ από τον αγϊνα των Κρθτϊν 
Επαναςτατϊν το 1897 με τον Ελ. Βενιηζλο και τον Σ. Καγιαλζ, το περιβαλλοντικό κάλλοσ, θ πευκϊδθσ βλάςτθςθ και 
θ πανοραμικι κζα, ςυνκζτουν ζνα τόπο ξεχωριςτό, μεγάλθσ περιβαλλοντικισ & ιςτορικισ αξίασ. Ζνα τόπο 
πολφτιμο, όπου ςιμερα δεςπόηει το Μνθμείο των Βενιηζλων, αναδεφοντασ μζςα από τθ δωρικι του απλότθτα τθν 
μεγαλοπρζπεια τθσ ιςτορικισ μνιμθσ, ελκφοντασ τεράςτια επιςκεψιμότθτα, ωσ ο τόποσ - ςφμβολο των Χανίων.   

ΜΝΘΜ. ΒΕΝΙΗΕΛΩΝ 

ΒΑΔΙΑ 

ΚΟΛΡΟΣ ΣΟΥΔΑΣ 

Νήςορ Αγ. Θεόδψποι 

Κ Ο Λ Ρ Ο Σ    Χ Α Ν Ι Ω Ν  

Γενέθλιον Θεοσόκοτ 

Αγτιά Μαλάξα 

ούδα 

Μοτπνιέρ 

ΜΝΘΜ. ΒΕΝΙΗΕΛΩΝ 

Λευκά  Πρθ  

Χανιά  

Κ ό λ π ο σ  Χ α ν ί ω ν  

εκκλθςάκι 

Ρρο φι τθ  Θ λία  

Νθςάκι Αγ. Θεόδωροι 

Ελ. Βενιζέλορ 




