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ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

«ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΝΗΣΟΥ ΧΡΥΣΗΣ - ΕΠΜ» 
 

Εκτενής Περίληψη 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Γεωγραφική θέση  
 
Η Χρυσή (Γαϊδουρονήσι) βρίσκεται στα νοτιοανατολικά της Κρήτης, περίπου 15 χιλιόμετρα 

νότια της Ιεράπετρας (Νομός Λασιθίου, Δήμος Ιεράπετρας) σε γεωγραφικό μήκος 25° 42' 50" 

και γεωγραφικό πλάτος 34° 51' 40". 

Η προσέγγιση στο νησί και η αποβίβαση των επισκεπτών, γίνεται στη θέση "Βουγιού Μάτι", 

στα νότια του νησιού.  

Έκταση περιοχής προστασίας  
 

Η έκταση της περιοχής προστασίας εκτέινεται ως το ενδεικτικό όριο θαλάσσιας ζώνης 

στην ισοβαθή των 20 μέτρων γύρω από τη Χρυσή και το Μικρονήσι με αποτέλεσμα το 

εμβαδόν της όλης έκτασης να είναι 30.507.478τμ.  

Σκοποί προστασίας  
Από τον Ιανουάριο του 1996 οπότε το Εργαστήριο Χερσαίας Οικολογίας του Τμήματος 

Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης εκπόνησε τη Διαχειριστική Μελέτη της Νήσου Χρυσής 

και παρά τη συνεχή ενημέρωση και αρθρογραφία η νήσος Χρυσή εξακολουθεί να έχει 

σημαντικά προβλήματα λόγω της έντονης ανθρώπινης παρουσίας τους καλοκαιρινούς μήνες. 

Σκοποί της ΕΠΜ είναι η κατάρτιση σχεδίου διαχείρισης για τη διατήρηση της φυσικής 

λειτουργίας (συγκράτηση των εδαφών, υδατικό ισοζύγιο, κ.α.) των φυσικών οικοσυστημάτων 

(δασικά, θαμνώδη, αμμώδη και παράκτια) του νησιού και της βιοποικιλότητας τους. Επίσης, ο 

καθορισμός της ποσότητας και της ποιότητας των ανθρώπινων δραστηριοτήτων, οι οποίες δεν 

θα αλλοιώσουν βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα το φυσικό περιβάλλον του νησιού. 

Η συγκεκριμένη ΕΠΜ, 

a) Aναδεικνύει τα ιδιαίτερα στοιχεία της βιοποικιλότητας της περιοχής και επικαιροποιεί 

τα δεδομένα της 

b) Υποδεικνύει λεπτομερώς τα προβλήματα που υπάρχουν λόγω φυσικών ή 

ανθρωπογενών αιτίων 

c) προτείνει ειδικά μέτρα για τη βελτίωση της βιοποικιλότητας 

d) υποδεικνύει ζώνες ειδικής και αυξημένης προστασίας και 

e) εκπονεί σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος με στόχο την ύπαρξη Φορέα Διαχείρισης. 
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Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΕΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

 

Β.1. Γενική Περιγραφή 
Η Νήσος Χρυσή και η νησίδα Μικρονήσι μαζί με την θαλάσσια περιοχή γύρω τους αποτελούν 

ένα πολύ ιδιαίτερο μωσαϊκό οικοσυστημάτων νησιωτικής φύσης. Τα φυσικά οικοσυστήματα 

περιλαμβάνουν εκτάσεις με συστάδες θαλασσόκεδρου (προστατευόμενος τύπος οικοτόπου 

σύμφωνα με την οδηγία 92/43/ΕΕ), ψευδοστεππικές εκτάσεις (επίσης προστατευόμενος τύπος 

οικοτόπου σύμφωνα με την οδηγία 92/43/ΕΕ) αρκετούς ακόμη οικοτόπους αμμωδών και 

βραχωδών επιφανειών, συστάδες μακκίας και δασικής βλάστησης, υγροτοπικές εκτάσεις και 

θαλάσσιες εκτάσεις με χαρακτηριστικό φυτό την Posidonia oceanica (επίσης 

προστατευόμενος τύπος οικοτόπου σύμφωνα με την οδηγία 92/43/ΕΕ). 

Η χλωρίδα της είναι αρκετά πλούσια με είδη μικρής ή ακραίας εξάπλωσης και η πανίδα της 

πολύ ενδιαφέρουσα λόγων ιδιαίτερων τύπων διαφόρων ζώων (πλην πουλιών) και θέσης της ως 

προς τη μετανάστευση των πουλιών. 

Η κατάσταση διατήρησης των φυσικών οικοσυστημάτων είναι γενικά καλή αλλά υπάρχουν 

συγκεκριμένα θέματα που χρήζουν μελέτης και διαχείρισης καθώς η ανθρωπογενής πίεση έχει 

προκαλέσει ποικίλα προβλήματα. Η κατάσταση του οικοτόπου Παράλιας Αρκεύθου (κωδ. 

2250*), η ύπαρξη εξωτικών ειδών φυτών και ζώων είναι χαρακτηριστικά παραδείγματα. 

Επιπλέον η ύπαρξη απολιθωμάτων, ιδιαιτέρων γεωλογικών σχηματισμών, εκτεταμένων 

αμμοθινών δίνουν στην Χρυσή ακόμη περισσότερη αξία. 

Η νησίδα Μικρονήσι είναι ακατοίκητη και βραχώδης αποτελούσα βιότοπο αναπαραγωγής για 

διάφορα πουλιά. 

Ουσιαστικά και το νησί Χρυσή θεωρείται ακατοίκητο τους χειμερινούς μήνες αλλά είναι πολύ 

επιβαρυμένο στην ανθρώπινη παρουσία τους καλοκαιρινούς αφού αποτελεί σημαντικό 

τουριστικό πόλο έλξης. Ανθρωπογενή οικοσυστήματα είναι περιορισμένα αν και πιθανόν 

κάποιες περιοχές όπως οι στεππικές εκτάσεις να προήλθαν από παλιές καλλιεργούμενες θέσεις. 

Γεωργία και κτηνοτροφία δεν ασκείται πλέον (αν και υπάρχουν ελάχιστα κατοικίδια και 

κατσίκια). Το κυνήγι απαγορεύεται ως Καταφύγιο Άγριας Ζωής αλλά έχουν απελευθερωθεί 

στο παρελθόν θηρεύσιμα θηλαστικά και πτηνά. 

 

Β.2. Περιγραφή και Ανάλυση της Περιοχής Μελέτης 
 

Τοπογραφία και έκταση  

Η Χρυσή είναι ένα μακρόστενο νησί στη διεύθυνση ανατολής – δύσης με μέγιστο μήκος του 

τα 5 Km, μέσο πλάτος 1 Km, ενώ καταλαμβάνει έκταση περίπου πέντε (5) τετραγωνικών 

χιλιομέτρων. Στα ανατολικά της βρίσκεται ένα δορυφορικό νησάκι, το Μικρονήσι, το οποίο 

καταλαμβάνει έκταση περίπου 117 στρεμμάτων. 

 

Κλιματικές συνθήκες, μετεωρολογικά δεδομένα   

Δεν υπάρχουν καθόλου μετεωρολογικά δεδομένα για τη Χρυσή εμπειρικά όμως μπορούμε να 

πούμε ότι η Χρυσή είναι περισσότερο ανεμώδης από την Ιεράπετρα σε κατευθύνσεις ανέμων 

περισσότερο από δυτικά και ανατολικά κάτι που έχει να κάνει με τη τοπογραφική της θέση σε 

σχέση με την ορεινή Κρήτη. Το ότι η Ιεράπετρα έχει επικρατούντες βόρειους ανέμους δεν 
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ισχύει αναγκαστικά και για τη Χρυσή. Φαίνεται ότι οι βόρειοι άνεμοι επικρατούν στην περιοχή 

μελέτης από Ιούνιο ως Σεπτέμβριο αλλά τον υπόλοιπο χρόνο οι δυτικοί και οι νότιοι. Επίσης ο 

υετός που πέφτει πιθανολογείται λιγότερος σε σχέση με την ακτογραμμή στην Ιεράπετρα και 

οι μέσες θερμοκρασίες μάλλον διαφέρουν λίγο. Φαινόμενα όπως παγετός, πάχνη, δεν υπάρχουν 

(στην Ιεράπετρα εμφανίζονται πολύ σπάνια). Οι καταιγίδες είναι σχετικά συχνές από Οκτώβριο 

ως Απρίλιο, σπανιότερα Μάιο και Σεπτέμβριο και έχουν καταγραφεί και υδροστρόβιλοι στη 

θαλάσσια περιοχή. Η μέση ηλιοφάνεια ίσως είναι από τις υψηλότερες στον Ελλαδικό χώρο. Οι 

καιρικές συνθήκες προσομοιάζουν αρκετά με τις βορειοαφρικανικές ακτές. Η κατεύθυνση των 

επικρατούντων ανέμων και οι εντάσεις τους είναι αποφασιστικής σημασίας για τη διαμόρφωση 

των αμμοθινών και της μορφής διαχείρισης για την προστασία τους. Πάντως όλα αυτά θα 

πρέπει να τεκμηριωθούν με τοποθέτηση μετεωρολογικού σταθμού στο μέλλον πάνω στη 

Χρυσή.  

 

Γεωμορφολογία, γεωλογικά στοιχεία, στοιχεία εδάφους, υδρολογικά 

στοιχεία, ποιότητα αέρα, παλαιοντολογικά στοιχεία   

 

ΓEΩMOPΦOΛOΓΙA 

Το νησί είναι γενικά βραχώδες, με αρκετές αμμώδεις περιοχές στην παράκτια ζώνη αλλά και 

στο κεντρικό κομμάτι της ενδοχώρας του. Η γεωμορφολογία του είναι ομαλή χωρίς απότομες 

κλίσεις. Είναι γενικά επίπεδο νησί με γήλοφους μέχρι 20 μέτρα στα δυτικά και κεντρικά του 

τμήματα και ένα μεγαλύτερο λόφο στη θέση Κεφάλα στα ανατολικά που είναι και το ψηλότερο 

σημείο του νησιού με 31 μέτρα. Απόκρημνες περιοχές υπάρχουν αποκλειστικά στις ακτές με 

ύψη μικρότερα από 5 μέτρα. 

ΓEΩΛOΓΙA 

Η Χρυσή αποτελεί γεωλογικά ένα τεκτονικό ύβωμα το οποίο ξεχωρίζει μέσα στη θάλασσα της 

Ιεράπετρας. Στο σύνολο του όπως και το Μικρονήσι αποτελείται από ηφαιστειακής σύστασης 

πετρώματα καθώς και σχετικά πρόσφατης ηλικίας, επικαθήμενα ιζήματα.  

Το μεγαλύτερο όμως τμήμα της επιφάνειας του νησιού καλύπτεται από αμμώδεις, αιολικές 

αποθέσεις που δημιουργούν και τις χαρακτηριστικές αμμοθίνες του νησιού. Οι αμμοθίνες 

δημιουργούνται από χονδρόκοκκη κιτρινωπή άμμο η οποία συγκρατείται κυρίως με το 

εκτεταμένο ριζικό σύστημα των αρκεύθων στο κεντρικό τμήμα του νησιού, ενώ τα λίγο-πολύ 

επίπεδα μέρη καλύπτονται από μια υποκείμενη, λεπτόκοκκη κοκκινωπή άμμο με κομμάτια από 

πυριγενή πετρώματα. Τα εδάφη με την κοκκινωπή άμμο συγκρατούνται κυρίως με τις λειχήνες 

που καλύπτουν ένα μεγάλο ποσοστό της επιφάνειάς τους. 

ΠAΛAIONTOΛOΓΙA 

Οι απολιθωματοφόρες περιοχές του νησιού βρίσκονται στα Β, ΒΑ, Ν, ΝΑ τμήματα του νησιού 

και στις τοποθεσίες Σπήλιο, Χατζηβολάκη, Μπελεγρίνα, Καταπρόσωπο και Βουγιού Μάτι. 

Όλα τα απολιθώματα είναι θαλάσσια Τυρρηνίου ηλικίας (Χάρτης 4) (Συμεωνίδης 1967). 

Συνολικά έχουν προσδιοριστεί 49 είδη εκ των οποίων 13 ελασματοβράγχια, 32 γαστερόποδα, 

1 κοράλλι, 1 σκαφόποδο και 1 εχινοειδές (ΠΙΝΑΚΑΣ 1).  

ΘΕΣΕΙΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Στην περιοχή της Χρυσής υπάρχουν αρκετές θέσεις με σημαντικό γεωλογικό ή άλλο 

ενδιαφέρον (γεώτοποι) που αξίζει να επισημανθούν και να προστατευτούν στο μέτρο του 

δυνατού. 
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Στους γεώτοπους αυτούς περιλαμβάνονται οι πιο σημαντικές απολιθωματοφόρες θέσεις του 

νησιού καθώς και ιδιαίτεροι γεωλογικοί σχηματισμοί και τυπικά πετρώματα.  

Θέσεις Απολιθωμάτων 

Α.1. Καταπρόσωπο. Είναι μια θέση με αρκετά απολιθώματα δίθυρων μέσα στον 

πλειστοκαινικό κροκαλοπαγή ασβεστόλιθο. 

Α.2. Μπελεγρίνα. Αποτελεί μια από τις σημαντικότερες θέσεις του νησιού. Είναι στην ουσία 

μια θανατοκοινωνία με ένα τεράστιο πλήθος κυρίως από δίθυρα τα οποία βρίσκονται πάνω 

στην ακτογραμμή στο ανατολικό τμήμα του όρμου Μπελεγρίνα. 

Α.3. Θέση μεγάλων δίθυρων στα δυτικά του όρμου Μπελεγρίνα. 

Α.4 Απολιθώματα στη θέση Αυλάκι. Θέση με απολιθώματα δίθυρων μέσα στον μαργαϊκό 

ασβεστόλιθο της περιοχής. 

Α.5 Απολιθώματα αχινών Echinolampas σε αμμομαργαϊκούς ασβεστόλιθους της περιοχής 

Αγίου Νικολάου. 

Θέσεις Γεωλογικού Ενδιαφέροντος 

Σ.1. Φωκόσπηλιος. Λόγω έντονης θαλάσσιας διάβρωσης των αμμομαργαϊκών 

Πλειστοκαινικών ασβεστολίθων στα δυτικά του λόφου Κεφάλα δημιουργούνται παράκτιες 

σπηλαιώσεις με την μεγαλύτερη από αυτές διαστάσεων μερικών μέτρων που ονομάζεται 

Φωκόσπηλιος. 

Σ.2. Πτύχωση. Στη θέση Βλυχάδια, και πάνω στην ακτογραμμή διατηρείται πάνω σε ένα βράχο 

διαστάσεων ενός μέτρου μια εντυπωσιακή κατακείμενη πτύχωση μέσα σε κόκκινα 

κερατολιθικά πετρώματα. 

Σ.3. Ηφαιστειακά κροκαλοπαγή. Στην περιοχή Κόκκινα εμφανίζονται βράχοι που προεξέχουν 

του αναγλύφου και αποτελούνται από τα χαρακτηριστικά ηφαιστειακά κροκαλοπαγή του 

νησιού. 

Σ.4. Πράσινοι βράχοι. Στον όρμο της θέση Κόκκινα εμφανίζονται εντυπωσιακοί πράσινοι 

βράχοι που σχηματίζονται από τα πρασινοσχιστολιθικά πετρώματα του νησιού. 

Σ.5.Πολύχρωμος όρμος. Ο όρμος στη θέση Κόκκινα αποτελείται από μια ποικιλία πολύχρωμων 

σχηματισμών όπως τους πρασινοσχιστολιθικούς βράχους, τις λάβες και τους κόκκινους 

κερατόλιθους, που σχηματίζουν ένα μοναδικό επιστημονικό όσο και αισθητικό σύνολο 

Σ.6. Τοιχοδομή. Σε ένα πλάτωμα δυτικά της θέσης Ανεμόμυλος διακρίνεται μέσα στο έδαφος 

μια τοιχοδομή μήκους τουλάχιστον 50 μέτρων και πλάτος μέχρι ένα μέτρο που 

κατασκευάστηκε από το μαργαϊκό ασβεστόλιθο του νησιού, πιθανόν ως οχυρωματική 

τοιχοποιία ή οριοθέτηση. 

ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΕΡΩΝ  

 

Τα λίγα πηγάδια στη Χρυσή έχουν βλυχό-υφάλμυρο νερό. Το νησί είναι επίπεδο και δεν 

υπάρχουν σημαντικοί υδροκρίτες.  
 

Δημιουργείται όμως η εποχιακή υφάλμυρη λίμνη στη θέση Αυλάκι και με λιγότερο νερό μικρά 

τέλματα στη θέση Κακή Αλυκή. 
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Στοιχεία Βιοποικιλότητας  

ΧΛΩΡΙΔΑ 

Στη Χρυσή, έχουν καταγραφεί μέχρι σήμερα 278 φυτικά είδη και υποείδη και στο 

Μικρονήσι 72 είδη και υποείδη). Η ανάλυση της εξάπλωσης των ενδημικών φυτών της 

Κρήτης παρουσιάζει τη Χρυσή σαν χωριστή περιοχή που παρουσιάζει αρκετή 

ομοιότητα με το Κουφονήσι). 

Στη σύνθεση της χλωρίδας, συμμετέχουν κυρίως είδη που έχουν την προέλευση και 

την κύρια εξάπλωσή τους στην ανατολική μεσόγειο, όπως τα χαρακτηριστικά φυτά που 

διαμορφώνουν τη φυσιογνωμία της βλάστησης που επικρατεί στο νησί:  

 H παράλια Άρκευθος ή «θαλασσόκεδρος» (Juniperus macrocarpa), το 

θαμνοκυπάρισσο (Juniperus phoenicea) και ο σχίνος (Pistacia 

lentiscus) στην περίπτωση της θαμνώδους και δενδρώδους βλάστησης. 

 Το Τεύκριο (Teucrium brevifolium), το θυμάρι (Thymbra capitata), το 

ρείκι (Erica manipuliflora) και οι λαδανιές (Cistus creticus και C. 

parviflorus) που συνθέτουν τα φρύγανα, και 

 Στα αλοφυτικά είδη της παραλιακής ζώνης, ανήκουν το μονοπέταλο 

λιμονίαστρο (Limoniastrum monopetalum), η αμμόφιλη σιληνή (Silene 

  ammophila subsp. ammophila), ο παράλιος φλώμος (Euphorbia 

paralias), κ.α. 

 Αρκετά άτομα τραχείας πεύκης (Pinus brutia) υπάρχουν στο κεντρικό 

τμήμα του νησιού. 

Το μεγαλύτερο επιστημονικό ενδιαφέρον εστιάζεται στα στενοενδημικά και ευρύτερα 

ενδημικά φυτά του νοτίου Αιγαίου, των οποίων η παρουσία στην Κρήτη και το νησί 

της Χρυσής εκδηλώνεται με οριακά πληθυσμιακά επίπεδα. Για τα είδη αυτά είναι 

ευνόητο πως και οι ελάχιστες ανθρώπινες επεμβάσεις σε περιοχές που αποτελούν τον 

βιότοπό τους, μπορεί να προκαλέσουν τη εξαφάνισή τους 

Προστατεύονται τα είδη Zygophyllum album, Astragalus sinaicus και Reichardia 

orientalis διότι είναι γνωστά σε λιγότερες από 100 τοποθεσίες στην Ευρώπη. Μοναδικά 

επίσης στην ευρύτερη περιοχή της Κρήτης (χέρσος και δορυφορικές νησίδες), είναι τα 

είδη και υποείδη Silene ammophila subsp. ammophila, Crepis neglecta subsp.. cretica 

και Alkanna sieberi, φυτά με σημαντικούς πληθυσμούς στο Γαϊδουρoνήσι.  Το πρώτο, 

προστατεύεται επίσης με το παραπάνω προεδρικό διάταγμα και στο βιβλίο Ερυθρών 

δεδομένων των σπάνιων και απειλουμένων φυτών της Ελλάδας χαρακτηρίζεται 

"κινδυνεύον" (EN).Το είδος Crepis neglecta subsp. cretica είναι ενδημικό Κρήτης-

Καρπάθου, και η Alkanna sieberi είναι ενδημικό Κρήτης, με τοπικούς πληθυσμούς 

στην Κρήτη και τη Χρυσή.  

Συνολικά από τα απολύτως αναγνωρισμένα είδη στο νησί τηςς Χρυσής: 

 8 είδη προστατεύονται από το Π.Δ. 67/1981 

 1 υποείδος προστατεύεται από την Οδηγία 92/43/ΕΟK 

 1 είδoς προστατεύεται από τη Σύμβαση της Βέρνης 
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 1 υποείδος υπάγεται στο  Βιβλίο Ερυθρών Δεδομένων των σπάνιων και 

απειλουμένων φυτών 

 14 είδη υπάγονται στο IUCN 

 7 είδη προστατεύονται από Σύμβαση CITES   

Σημαντικά φυτικά είδη με εξάπλωση στο νησί της Χρυσής είναι και το Cynara 

cornigera, ενδημικό του νοτίου Αιγαίου και της Κύπρου, το Teucrium brevifolium, 

τοπικό είδος της ανατολικής Μεσογείου και το Periploca angustifolia που έχει 

σποραδική εξάπλωση στη Μεσόγειο. Άξιο να σημειωθεί, είναι ότι οι πληθυσμοί του 

Periploca angustifolia στη Γαύδο και Χρυσή, είναι οι μοναδικοί στον ελληνικό χώρο. 

Επίσης, συναντάμε το είδος Fagonia cretica του οποίου η γεωγραφική εξάπλωση 

φτάνει μέχρι τις ερήμους της Β. Αφρικής. Ο πληθυσμός της Χρυσής πιθανά να είναι 

υπόλειμμα μιας παλαιότερης εξάπλωσης του είδους που περιελάμβανε και την Κρητική 

περιοχή από την οποία στη συνέχεια εξαφανίστηκε.  

Τέλος, ένα χλωριδικό στοιχείο μεγάλης αισθητικής αξίας για τις παραλίες του νησιού 

αποτελούν οι πληθυσμοί  του θαλασσόκρινου Pancratium maritimum, κοινού φυτού 

των ακτών της νότιας Ευρώπης, με σημαντική όμως πτωτική τάση των πληθυσμών του 

στη χώρα μας, λόγω της έντονης ανθρώπινης δραστηριότητας στις αμμουδιές κατά τα 

τελευταία 20 χρόνια. Στην Χρυσή συναντάται σε όλες τις αμμώδεις παραλίες. 

ΒΛΑΣΤΗΣΗ  
Οι φυτικές διαπλάσεις της Χρυσής είναι οι: 

1. Aμιγής λόχμη παράλιων αρκεύθων (Jυnίperus macrocarpa) που φύεται στις αμμοθίνες 

που καταλαμβάνουν το κεντρικό στενότερο τμήμα του νησιού. 

2. Μικτή λόχμη παράλιων αρκεύθων (Jυnίperus macrocarpa) και θαμνοκυπάρισσων 

(Jυnίperus phoenicea) στη βορειοδυτική πλευρά και στο ανατολικότερο σημείο του 

νησιού, σε αμμώδες υπόστρωμα με θύλακες ασβεστόλιθου. 

3. Μακκία βλάστηση με χαρακτηριστικό είδος το θαμνοκυπάρισσο (Jυnίperus 

phoenicea), στο μεγαλύτερο μέρος της δυτικής και στην άκρη της ανατολικής πλευράς 

του νησιού, πάνω σε πετρώδες έδαφος. 

4. Αραιά φρύγανα στα ανατολικά και δυτικά άκρα του νησιού σε στερεό υπόστρωμα. 

5. Αμμόφιλη βλάστηση της παραλιακής ζώνης 

 

Το αρκευθόδασος αποτελεί το τουριστικό αλλά και το επιστημονικό ενδιαφέρον του νησιού. 

Το αειθαλές αραιό δάσος περιλαμβάνει έναν αμιγή όροφο αιωνόβιων παράλιων αρκεύθων, 

Jυnίperus macrocarpa, που έχει ύψος μέχρι 10 μέτρα, και μια αραιή χαμηλή αμμόφιλη 

βλάστηση (αγρωστώδη, Euphorbia paralias, Silene ammophila, Matthiola triscυpidata, 

Limoniastrum monopetalυm , Zygophyllum album, κ.α.). Σε γενικές γραμμές, απουσιάζει ο 

θαμνώδης όροφος, με εξαίρεση κάποια σημεία στις παρυφές του δάσους, όπου συναντάμε 

κυρίως συστάδες σχίνου (Pistacia lentiscus).Το αρκευθόδασος χαρακτηρίζεται ως Junίperetum 

macrocarpa. Ανήκει στην βιοκλιματική ζώνη Oleo-Ientiscetυm aegicυm, της ελιάς και του 

σχίνου που συναντάται στον αιγιακό χώρο. Ο συγκεκριμένος βιοκλιματικός όροφος, 

υποδηλώνει ένα κλίμα με ελάχιστες πιθανότητες χαμηλών χειμερινών θερμοκρασιών, πιο 

θερμό και ξηρότερο του τυπικού μεσογειακού, της ζώνης της ελιάς και χαρουπιάς (Oleo-
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ceratonion) παρουσία και η επικράτηση του J. macrocarpa είναι στενά συνδεδεμένη με 

θαλάσσιες επιρροές, με προτίμηση σχεδόν αποκλειστικά πάνω σε αμμώδη εδάφη, που στην 

προκείμενη περίπτωση είναι αμμοθίνες.  

Η εξάπλωση του J. macrocarpa στην Ελλάδα είναι περιορισμένη, συναντάται σε μερικά νησιά 

του νοτιοανατολικού Αιγαίου, αλλά σπάνια τόσο η έκταση όσο και η δομή του δάσους είναι 

όπως στη Χρυσή και στη Γαύδο. Το αρκευθόδασος καλύπτει μια έκταση περίπου 35 εκταρίων 

ή 350 στρεμμάτων. Ο βαθμός φυτοκάλυψής του, κυμαίνεται από 40-50 %,ανάλογα με τη θέση 

στις αμμοθίνες. 

Οι παράλιοι άρκευθοι παρουσιάζονται μεμονωμένα ή σε συστάδες. Η πυκνότητα τους είναι 

140 άτομα ανά εκτάριο (για άτομα πάνω από 1m ύψος). Η κατανομή του πληθυσμού πλησιάζει 

την κανονικότητα γύρω από το μέσο ύψος των 5 m (βλ. ιστόγραμμα). Τα 2/3 του πληθυσμού 

συγκεντρώνονται από το ύψος των 3 μέχρι 7 μέτρων. Η μέση ηλικία των παράλιων αρκεύθων 

είναι 200 ετών, η μέση διάμετρος του κεντρικού κορμού και της κόμης τους είναι O,4m και 6m 

αντίστοιχα, η δε επιφάνεια που καταλαμβάνουν 30m2. Ωστόσο ένα αξιοσημείωτο ποσοστό 

(περίπου 5 %) ηλικιωμένων δέντρων έχει ύψος μεταξύ 8 και 10 m. Η μέση ηλικία αυτών των 

παράλιων αρκεύθων είναι πάνω από 300 χρόνια και η διάμετρος του κεντρικού κορμού τους 

0,8 - 1 m. Οι παράλιοι άρκευθοι έχουν ανεπτυγμένο ριζικό σύστημα που επεκτείνεται σε μια 

ακτίνα διπλάσια του ύψους του δέντρου και στο οποίο συμμετέχουν για 90 % του συνόλου οι 

λεπτές ρίζες (με διάμετρο κάτω των 2 χιλιοστών), που διαμορφώνουν ένα πυκνό πλέγμα ικανό 

να συγκρατεί την άμμο. Η αναγέννηση συμβαίνει δίπλα σε ηλικιωμένα άτομα σχεδόν 

αποκλειστικά από παραβλαστήματα, κυρίως στις περιοχές χωρίς ανθρώπινη διέλευση 

(ανατολικά του δάσους). Παρατηρήσαμε αρκετά άτομα που παρουσιάζουν φυλλοροή και 

σταδιακή ξήρανση των βλαστών. Το φαινόμενο είναι περισσότερο έντονο από ότι στη Γαύδο. 

Μερικά ηλικιωμένα δέντρα είναι νεκρά. Το αρκευθόδασος είναι, στην προκειμένη περίπτωση, 

το τελευταίο στάδιο στην οικολογική διαδοχή που συντελείται τώρα και αιώνες στο νησί: 

πρώτα εγκαταστάθηκε μια ποώδης βλάστηση (κυρίως αγρωστωδών) και στη συνέχεια μια 

θαμνώδης, με κύριο αποτέλεσμα την σταθεροποίηση των αμμοθινών. Ως εκ τούτου, αυτή η 

φυτική διάπλαση μπορεί να θεωρηθεί, αν όχι ως γνήσια κλιματική φυτοκοινωνία (climax), 

δηλαδή στο τελευταίο στάδιο της ανάπτυξης της βλάστησης (σε ισορροπία με τις κλιματικές 

συνθήκες), λόγω της σχετικά μικρής πυκνότητας, τουλάχιστον ένα στάδιο πριν, δηλαδή ως 

υπο-κλιματική (sub-climax).  

 

ΟΙΚΟΤΟΠΟΙ  

Η Χρυσή είναι ένα νησί με σημαντικούς οικοτόπους, όπως είναι οι: 1240 Απόκρημνες 

βραχώδεις ακτές με βλάστηση στη Μεσόγειο με ενδημικά Limonium spp., 1420 

Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornetea fruticosi) κλπ. 

(ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ) 

Ιδιαίτερος οικότοπος ο οποίος απαντάται στο νησί είναι ο 2250* Παράκτιες θίνες με  

Juniperus spp, με κυρίαρχο είδος το Juniperus οxycedrus subsp. macrocarpα. Έχει 

συνολικό εμβαδόν 0,87 km2 περίπου και αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες διαπλάσεις 

του οικοτόπου της Ελλάδος (Καζάκης Γ. και συνεργάτες, 2010). Στον παρακάτω 

Πίνακα παρουσιάζονται οι τύποι οικοτόπων του νησιού σύμφωνα με την υπάρχουσα 

βιβλιογραφία.  
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Ένας ακόμη οικότοπος προτεραιότητας που συναντάται στο νησί της Χρυσής είναι ο 

6220* Ψεύδο - στέππες με γράστεις και ετήσιες πόες (Thero – Brachypodietea με κυρίαρχο 

είδος το Βromus spp. ο οποίος έχει συνολική έκταση 0,34 km2  περίπου. 

Υπάρχει ταχύτατη διείσδυση της τραχείας πεύκης, όπως επίσης και παρουσία πολλών 

νεαρών πεύκων εντός του οικοτόπου προτεραιότητας 2250*.  

Οικότοπος προτεραιότητας 2250* 

Η υποβάθμιση του οικοτόπου 2250* είναι εμφανής λόγω της ανθρώπινης πίεσης ιδιαίτερα κατά 

τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών. Αθροιστικό κρίνεται και το ζήτημα της διείδυσης και 

εξάπλωσης της τραχείας πεύκης όπου προκαλεί εμφανή πίεση εντός του οικοτόπου. Εξαιτίας 
όλων των παραπάνω είναι αναγκαίο να παρθούν αποτελεσματικά μέτρα διαχείρισης και 

προστασίας του οικοτόπου.  

Tα ήδη εφαρμοζόμενα μέτρα (πχ. περιφράξεις, μονοπάτια) κρίνονται ανεπαρκή για την 
προστασία και διατήρηση του οικοτόπου 2250*, εξαιτίας της ανθρώπινης πίεσης. Η περαιτέρω 

καταστροφή των αρκεύθων είναι εμφανής (κατασκήνωση, χρήση των ριζών ως καύσιμη ύλη, 

πέρασμα οχημάτων, κλπ). Επιπρόσθετα η άμμος σε πολλά σημεία έχει υποχωρήσει αισθητά 
(αποκάλυψη των ριζών των αρκεύθων). 

Εξέταση του υπάρχοντος καθεστώτος των δύο αλμυρόβαλτων 

Οι δύο αλμυρόβαλτοι του νησιού δεν μπορούν να χαρακτηριστούν ως 3170* Μεσογειακά 

εποχικά τέλματα. Οι αλμυρόβαλτοι δε φαίνεται να μπορούν να χαρακτηριστούν ως ο 

συγκεκριμένος οικότοπος προτεραιότητας, λόγω του ότι δεν υπάρχουν αντιπροσωπευτικά φυτά 
(Juncus spp.). Παρ’όλα αυτά βρέθηκε ένα μεμονωμένο σημείο με Juncus spp. Στην 

βορειοδυτική περιοχή του νησιού κοντά στην περιοχή του Αγίου Νικολάου. 

Οικότοπος 6220* 

Η κατάσταση του οικόπου 6220* είναι υποβαθμισμένη εξαιτίας της χρόνιας βόσκησης. Είναι 
εύλογο πως χρειάζεται μία ολοκληρωμένη μελέτη της κατάστασής του. 

Αλμυρόβαλτοι 

Ο αλμυρόβαλτος στην περιοχή Κακή Αλυκή υπάγεται στον οικότοπο 1420: “Μεσογειακές και 

θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornetea fruticosi)”. O δεύτερος στην περιοχή του 

Αγίου Νικολάου στον 1310: “Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των 
λασπωδών και αμμωδών ζωνών”. (www.ktimatologio.gr) 

Καλαμώνες 

Η περιοχή με τους καλαμώνες λόγω της μικρής της έκτασης δεν μπορεί να ενταχθεί ως 

χωριστός οικότοπος 72Α0. Παρόλα αυτά θεωρείται ένα σημαντικό σημείο για τα 
μεταναστευτικά πουλιά. 
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ΠΑΝΙΔΑ 

ΑΣΠΟΝΔΥΛΑ 

 

Για τα ασπόνδυλα ζώα στη Χρυσή οι μελέτες είναι ελάχιστες. Η αποδελτίωση που έγινε 

απέδωσε υπαρκτή γνώση μόνο για τα Μαλάκια, τα χειλόποδα και από έντομα μόνο για τα 

Κολεόπτερα.  
 

Σχολιασμός ειδών κολεοπτέρων, ιδιαίτερου ενδιαφέροντος  

 
1. Carabus (Procrustes) banoni Dejean, 1829 

Κατανομή: Ενδημικό είδος της Κρήτης και των μεγαλύτερων δορυφορικών νησίδων της 

(Γαύδος, Δία, Χρυσή) (Τριχάς 1996). 
Bιοτοπική προτίμηση: Συναντάται σε λόφους, βουνά, θαμνότοπους και ξέφωτα (Turin et al. 

2003). Χαρακτηρίζεται από πολύ μεγάλες αφθονίες ατόμων στα περισσότερα κρητικά 

οικοσυστήματα (πολύ σπάνιο σε αμμοθίνες), απουσιάζοντας μόνο από την υποαλπική ζώνη 

(Τριχάς 1996). 
 

 

2. Cymindis (Cymindis) andreae Ménétriés 1832 

Κατανομή: Το είδος κατανέμεται στη Ανατολική Μεσόγειο (Κύπρο, Τουρκία, Αραβική 

Χερσόνησο) έως και τα όρη του Καυκάσου στα βόρεια (Arndt et al. 2011). Εκτός από μια πολύ 

παλιά αναφορά ενός υποείδους του στη Ρόδο το 1935 (Schatzmayr 1935, το υποείδος C.a. 
trincalii) και μια τοπική παρουσία στη Σαντορίνη (Baehr, 1982), το σκαθάρι αυτό δεν είναι 

ευρύτερα γνωστό στον ελλαδικό χώρο. Τα σχεδόν μοναδικά δείγματα του είδους αυτού 

από την Ελλάδα, προέρχονται μόνο από το νησάκι της Χρυσής, (3 άτομα, συλλογές ΜΦΙΚ, 

Τριχάς 1996). Λόγω της απουσίας του από την υπόλοιπη Κρήτη, εκτίμησή μας είναι πως η 
Χρυσή και ίσως ελάχιστα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, αποτελούν το δυτικότερο όριο 

εξάπλωσης του είδους αυτού.  

Bιοτοπική προτίμηση: Δεν υπάρχουν στοιχεία βιοτοπικής προτίμησης, ούτε και αφθονίας για 
τους βιοτόπους που απαντάται, αλλά πολλά μέλη του γένους Cymindis είναι κάτοικοι ανοιχτών 

φρυγανικών εκτάσεων (Τριχάς 1996). 

 

Τα υπόλοιπα είδη της οικογένειας Carabidae στη Χρυσή παρουσιάζουν επίσης Μεσογειακή ή 
Ανατολικο-μεσογειακή εξάπλωση.  

 

3. Dailognatha quadricollis rugata Solier 1835 

Κατανομή: Ενδημικό υποείδος της Κρήτης, ιδιαίτερα άφθονο σε όλες τις πεδινές περιοχές 

του νησιού και ορισμένων δορυφορικών νησίδων όπως η Χρυσή. Στην ορεινή ζώνη και σε 

ορισμένες νησίδες της Κρήτης (πχ. Γαύδος, Διονυσάδες, κλπ.) συναντώνται άλλα συγγενικά 
υποείδη (Τριχάς 1996). 

Bιοτοπική προτίμηση: Ξηρόφιλα σκαθάρια με ιδιαίτερη προτίμηση και ψηλές αφθονίες στις 

ανοιχτές φρυγανικές εκτάσεις (Τριχάς 1996). 

 
 

4.  Dendarus puncticollis Koch 1948   

Κατανομή: Ενδημικό είδος της Κρήτης, άφθονο σε όλες τις πεδινές περιοχές της ανατολικής 

Κρήτης και σε ορισμένες νότιες δορυφορικές νησίδες όπως η Χρυσή, το Μικρονήσι και τα 

Κουφονήσια. Όπως και με το προηγούμενο, στη δυτική Κρήτη, στην ορεινή ζώνη και σε 

ορισμένες νησίδες της Κρήτης (πχ. Γαύδος, Διονυσάδες, κλπ.) συναντώνται άλλα συγγενικά 

είδη (Τριχάς 1996). 
Bιοτοπική προτίμηση: Ξηρόφιλα σκαθάρια με ιδιαίτερη προτίμηση και ψηλές αφθονίες στις 

ανοιχτές φρυγανικές εκτάσεις (Τριχάς 1996) 
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5. Phymatiotris quadricollis cretica (Koch 1948)   

Κατανομή: Ενδημικό υποείδος της Κρήτης, πολύ τοπικό σε πεδινές περιοχές του νησιού και 
ορισμένων δορυφορικών νησίδων όπως η Χρυσή.  

Bιοτοπική προτίμηση: Ξηρόφιλα σκαθάρια με ιδιαίτερη προτίμηση στις ανοιχτές φρυγανικές 

εκτάσεις (Τριχάς 1996). 

 
 

6. Pimelia minos Lucas 1853   

Κατανομή: Ενδημικό είδος της Κρήτης, εξαιρετικά σπάνιο και τοπικό σε ελάχιστες  
περιοχές της Κρήτης και τη Χρυσή. Πρέπει να τονιστεί πως το νησάκι της Χρυσής φιλοξενεί 

τον μοναδικό πληθυσμό του είδους αυτού, εκτός της κρητικής χέρσου (Τριχάς 1996). 

Bιοτοπική προτίμηση: Ξηρόφιλα σκαθάρια με ιδιαίτερη προτίμηση στις ανοιχτές φρυγανικές 
ή/και αμμώδεις εκτάσεις (Τριχάς 1996). 

 

 

Τα υπόλοιπα είδη της οικογένειας Tenebrionidae στη Χρυσή παρουσιάζουν ευρύτερη 
Μεσογειακή ή Ανατολικο-μεσογειακή εξάπλωση, ενώ σε μεγάλο ποσοστό (>50%) είναι 

αμμόφιλα (αναμενόμενο).  

 
 

ΣΠΟΝΔΥΛΩΤΑ 

EΡΠΕΤΑ ΚΑΙ ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ 
Όσον αφορά στα χερσαία σπονδυλωτά ζώα εκτός πτηνών, η Χρυσή φιλοξενεί πέντε είδη 

ερπετών και πέντε είδη θηλαστικών. Μικροί πληθυσμοί της θαλάσσιας χελώνας Caretta 

caretta (ερπετό προστατευόμενο βάσει του καταλόγου στο Annex II της κοινοτικής οδηγίας 
92/43), παρατηρούνται και έχει διαπιστωθεί ωοτοκία στις παραλίες Βαγκέ ως Φραγκου μνήμα 

στα νοτιοανατολικά του νησιού που έχουν σύσταση άμμου καταλληλότερη. Στα βόρεια οι 

αμμουδιές εχουν μικρά διάκενα αέρα και πιθανόν να μην πρωτμώνται στον ίδιο βαθμό. 
Πιθανόν 1-2 θηλυκά άτομα να ωοτοκούν σχεδόν κάθε καλοκαίρι (Ιούνιο-Οκτώβριο η περίοδος 

ωοτοκίας, εκκόλαψης και εξόδου νεοσσών) οπότε ένας πληθυσμός λίγων ατόμων θα πρέπει να 

θεωρείται τοπικός της Χρυσής ή αλλιώς είναι συνδεδεμένος με πληθυσμούς που ωοτοκούν 

αραιά στις παραλίες της ευρύτερης περιοχής της νοτιονατολικής Κρήτης. 
Η μεσογειακή φώκια Monachus monachus (θηλαστικό που περιλαμβάνεται στο Annex 11 της 

92/43), έχει επίσης παρατηρηθεί στις βραχώδεις παραλίες νοτιοδυτικά, βόρεια και ανατολικά 

της Χρυσής. Το πληθυσμιακό της status είναι άγνωστο. 
 

Τα ενδημικά υποείδη των σαυρών Mediodactylus kotschyi rarus και Podarcis cretensis 

werneriana διατηρούν σημαντικούς πληθυσμούς. Το οπισθόγλυφο φίδι Telescopus fallax 
palidus, βρέθηκε σε σημαντικές πυκνότητες στους φρυγανότοπους, στο δυτικό άκρο της 

Χρυσής, ενώ το γεγονός ότι τρέφεται σχεδόν αποκλειστικά με μικρά θηλαστικά, δείχνει 

αντίστοιχες πυκνότητες ποντικών και αρουραίων στην ίδια περιοχή. Διαπιστωμένη, μέχρι 

στιγμής είναι η παρουσία του αρουραίου (Rattus rattus alexandrinus) και του σπιτοποντικού 
(Mus domesticus).Eδώ διατηρούμε τα υφιστάμενα υποειδικά ονόματα μέχρι της πλήρους 

αποσαφήνισης στο επίπεδο της ταξινομικής δεδομένου που για τα περισσότερα είδη 

βρίσκονται σε εξέλιξη αντίστοιχες Οι λαγοί και τα αγριοκούνελα είναι εισαχθέντα στο νησί, 
ειδικά οι λαγοί αρκετά πρόσφατα. Εχουν μεγάλους πληθυσμούς αλλά όχι σε μέγεθος τέτοιο 

που να απαιτούν ειδική διαχειριστική παρέμβαση στο πλαίσιο της ΕΠΜ. 
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ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑ 
 

Τα είδη πουλιών της νήσου Χρυσής, από τις ελάχιστες αναφορές και τις δικές μας 

δειγματοληψίες φθάνουν τα 133. Θεωρείται όμως σίγουρο ότι ο κατάλογος των ειδων θα 
αριθμούσε πολύ περισσότερα είδη αν υπήρχε συστηματική παρακολούθηση της 

μετανάστευσης στο νησί. Σε κάθε περίπτωση τα είδη που αναπαράγονται και χρησιμοποιούν 

τακτικά το νησί είναι γνωστά. 

 
Αναπαράγονται τακτικά τα ακόλουθα σημαντικά για την Κρήτη ή και αυστηρά 

προστατευόμενα είδη: 

 
Αρτέμης Calonectris diomedea 

Μικρός πληθυσμός φαίνεται να αναπαράγεται στο Μικρονήσι και πιθανόν σε λίγες 

κατάλληλες θέσεις της Χρυσής, κυρίως στα βορειοανατολικά της.  

Θαλασσοκόρακας Phalacrocorax aristotelis desmarestii  
Ενα ζευγάρι καταγράφηκε στο Μικρονήσι, το πολύ ακόμα ένα να υπάρχει στη Χρυσή, 

δηλαδή ως δύο ζευγάρια μπορεί να δεχθεί η περιοχή και είναι μόνιμος πληθυσμός.  

Αετογερακίνα Buteo rufinus 
Ένα ζευγάρι φαίνεται να αναπαράγεται αρκετά τακτικά, ίσως όχι κάθε χρόνο όμως, στο νησί. 

Τρέφεται με λαγούς και αγριοκούνελα κυρίως και αναπαράγεται μάλλον στη θέση Κεφάλα  

Πετροτουρλίδα Burhinus oedicnemnus  
Η πιο σημαντική παρουσία από τα μη θαλασσόβια είδη που αναπαράγονται συην Χρυσή. 

Καταγράφηκε ένα ζευγάρι, αν και πολύ πιθανόν να υπάρχουν περιοσσότερα στην περιοχή 

Ανεμόμυλος. Το είδος παρουσιάζεται και ως περαστικό κατά τη μετανάστευση (χάρτης 9). 

Κουκουβάγια Athene noctua 
Αν και κοινό είδος γενικότερα, στην Κρήτη είναι σπάνια, και η παρουσία της στη Χρυσή 

είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Ο πληθυσμός θα είναι ασφαλώς μικρός και πρέπει να μελετηθεί. 

 
Επίσης αναπαράγονται: 

Νησιώτικη Πέρδικα Alectoris chukar 

Πολύ κοινή στο νησί. Πιθανόν εισήχθηκε από τον άνθρωπο αλλά θεωρείται πληθυσμός 
«καθαρός» χωρίς επιμηξίες με άλλα είδη πέρδικας. 

 

Φασιανός Phasianus colchicus 

Εισήχθηκε μάλλον τις προηγούμενες δεκαετίες γύρω στο 1990 και αποτελεί ξενικό είδος για 
την Κρήτη και την Ελλάδα. Ωε ξενικό θα πρέπει να απομακρυνθεί από το βιότοπο. 

 

Κατά τη μετανάστευση και εν μέρει τη διαχείμαση παρατηρούνται πολλά είδη και ειδικά την 
άνοιξη ο ρόλος του βιοτόπου για αρκετά είδη πουλιών είναι σημαντικός ως πρώτος σταθμός 

ανεφοδιασμού. Οπότε η ποικιλία οικοτόπων και η καλή τους κατάσταση μπορεί να παίξει 

αποφασιστικό ρόλο για αυτά τα είδη  

 

SPEC: Είδη Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος (Species 
of European Conservation Concern) 

Aριθμός πουλιών 

1 Είδη παγκοσμίως απειλούμενα, είδη που 

εξαρτώνται από διαχειριστικές δράσεις και είδη για 
τα οποία υπάρχουν ανεπαρκή στοιχεία με βάση το 
IUCN 

 

3 

2 Είδη που ο παγκόσμιος πληθυσμός τους είναι 

συγκεντρωμένος στην Ευρώπη (σε ποσοστό >50%) 
και είναι υπό δυσμενές καθεστώς διατήρησης 
(Unfavourable conservation status) 

 

16 
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Οδηγία 2009/147/ΕΚ«Περί της διατηρήσεως 

των αγρίων πτηνών» Η συγκεκριμένη Οδηγία 
θεσμοθετήθηκε με σκοπό την προστασία, τη διατήρηση 
και τη ρύθμιση της εκμετάλλευσης όλων των ειδών 
πτηνών που ζουν εκ φύσεως σε άγρια κατάσταση στο 
ευρωπαϊκό έδαφος των κρατών μελών.  

 

Αριθμός πουλιών 

Παράρτημα Ι Απαγορεύεται ο εκ προθέσεως φόνος 

ή σύλληψη πτηνών, η εκ προθέσεως καταστροφή ή 
βλάβη των φωλιών και των αυγών, η συλλογή των 
αυγών, η σκόπιμη ενόχληση των πτηνών ιδιαίτερα κατά 
την περίοδο της αναπαραγωγής και  
εξαρτήσεως, η κατοχή ειδών πτηνών των ο οίων 
απαγορεύεται η θήρα και η σύλληψη  

Απαγορεύεται η πώληση, η μεταφορά για πώληση, η 
κατοχή για πώληση και η διάθεση για πώληση 
ζωντανών και νεκρών πτηνών  

 

 

 

 
 

44 

Είδη προτεραιότητας της 2009/147/ΕΟΚ 4 

 

 
ΚΡΙΣΙΜΩΣ ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΝΤΑ - CRITICALLY ENDANGERED (CR): 

Τάξα που αντιμετωπίζουν εξαιρετικά υψηλό κίνδυνο εξαφάνισης από το φυσικό τους χώρο στο άμεσο μέλλον.  

ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΝΤΑ - ENDANGERED (ΕΝ): 

Τα τάξα αυτά δεν είναι Κρισίμως Κινδυνεύοντα, αντιμετωπίζουν όμως πολύ υψηλό κίνδυνο εξαφάνισης στο φυσικό τους 

περιβάλλον στο άμεσο μέλλον. 

ΤΡΩΤΑ - VULNERABLE (VU): 

Τάξα που δεν εντάσσονται στις παραπάνω κατηγορίες αλλά αντιμετωπίζουν υψηλό κίνδυνο εξαφάνισης στο μεσοπρόθεσμο 

μέλλον. 

ΣΧΕΔΟΝ ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΑ - NEAR THREATENED (NT): 

Τάξα που έχει εκτιμηθεί ότι δεν ανήκουν σε μια από τις  τρεις προηγούμενες κατηγορίες κινδύνου, είναι ωστόσο κοντά στο να 

πληρούν τα σχετικά κριτήρια και άρα είναι πιθανό να ενταχθούν σε αυτές στο άμεσο μέλλον.  

 

Κοινωνικά, οικονομικά και πληθυσμιακά στοιχεία  

Η Χρυσή σήμερα είναι κατοικημένο νησί από Μάιο ως Οκτώβριο, ενώ στην Απογραφή του 

2011 αναφέςρεται με 3 κατούκους. Το χειμώνα είναι ουσιαστικά ακατοίκητη.  

APXAIOΛOΓlKOI ΧΩΡΟΙ 

Στο νησί έχουν γίνει μέχρι σήμερα λίγες ανασκαφές κυρίως στην περιοχή Αγίου Νικολάου. 

Όστρακα Μινωικής έως και Ρωμαϊκής εποχής υπάρχουν διάσπαρτα κυρίως στο δυτικό αλλά 

και στο ανατολικό μέρος του νησιού. Τα υπολείμματα μεγάλων ορθογώνιων χωραφιών, πιθανά 

ρωμσϊκής εποχής, είναι οριοθετημένα με τράφους από πέτρες στις αμμώδης περιοχές γύρω από 

τον Άγιο Νικόλαο. Γύρω από τον Άγιο Νικόλαο υπάρχουν σοβαντισμένοι τοίχοι. Στα 

νοτιοανατολικά πιθανά εγκατάσταση Ελληνιστικής περιόδου. Νότια και νοτιοδυτικά του 

Αγίου Νικολάου υπάρχουν τουλάχιστον τρεις λαξευτοί τάφοι. Ο μεγαλύτερος από αυτούς είναι 

Ρωμσϊκής εποχής και σήμερα έχει περίπου μισό μέτρο νερό. Η εκκλησία πιθανά να είναι του 

IUCN Διεθνής Ένωση για τη Διατήρηση της 

Φύσης (International Union for Conservation of 

Nature) 

Αριθμός πουλιών 

NT 4 

VU 1 

Το Κόκκινο Βιβλίο των Απειλούμενων Ζώων της 

Ελλάδος 
Αριθμός πουλιών 

CR 4 

EN 2 

NT 7 

VU 9 



 
 

       13       

Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη νήσου Χρυσής, Εκτενής Περίληψη. 

Δήμος Ιεράπετρας, Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, Π.Κ. 

130υ αιώνα, με υπολείμματα Ενετικής λιθοδομής. Βρίσκεται μέσα στα θεμέλια ενός 

κατεστραμμένου κτιρίου περίπου 11 τετραγωνικών μέτρων.  

ΘΕΣΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Η Χρυσή προστατεύεται με μια σειρά από Νόμους, Νομοθετικά και Προεδρικά Διατάγματα, 

Διεθνείς Συμβάσεις, Κοινοτικές Οδηγίες και Υπουργικές Αποφάσεις (ΠIΝΑΚΑΣ 6 και 

παρακάτω). Η νομοθεσία προστασίας είτε αφορά άμεσα το νησί είτε έμμεσα, εντάσσοντάς το 

σε μια ευρύτερη κατηγορία προστατευόμενη περιοχών. Ο συνδυασμός της ιδιόμορφης 

ανταύγειας των παραλιών του νησιού, των ανθισμένων θαλασσόκρινων κατά την τουριστική 

περίοδο, και το πυκνό, μεγάλης ηλικίας δάσος κέδρων, δημιουργούν ένα απαράμιλλης 

ομορφιάς τοπίο. Σαν αποτέλεσμα, το νησί έχει ανακηρυχθεί ως «Τοπίο Ιδιαιτέρου Φυσικού 

Κάλλους» με την απόφαση ΥΠ.Π.Ε. αρ. 9597170 τ.Β 666/23.9.70.26 (ΦΕΚ 50/10.2.1982). 

H νήσος Χρυσή αποτελεί την υπό στοιχείο GR 4320003 προστατευόμενη περιοχή του δικτύου 

Νatura 2000 (KYA 33318/3028/1998 προστασία δικτύου Νatura). Δεν έχει συσταθεί ακόμη 

φορέας διαχείρισης και ούτε υπάρχει προεδρικό διάταγμα που να ορίζει τις ζώνες χρήσης, ή τις 

αρμοδιότητες του διαχειριστικού φορέα (Σμπώκος, 2009). 

Ολόκληρο το νησί προστατεύεται σαν αρχαιολογικός χώρος με την υπ. αρίθμ. α/φ 

31/24456/183 Π.ε. 5-5-1976 απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού (Φ.Ε.Κ. 699 τ. β'/23-9-

1970). Με βάση την ιεραρχική ταξινόμηση των οικοτόπων που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια 

του κοινοτικού προγράμματος CORINE (CORINE BIOTOPES PROJECT) (απόφαση 

85/338/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 27.6.1985) η Χρυσή εντάσσεται στους "τύπους φυσικών 

οικοτόπων των οποίων η διατήρηση απαιτεί τον χαρακτηρισμό εδαφών ως ειδικών ζωνών 

διατήρησης". Οι αμμοθίνες και ειδικότερα το δάσος των κέδρων αποτελούν περιοχές 

προτεραιότητας (Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, 21.5.1992, Επίσημη Εφημερίδα των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αριθ. Λ 206/7, 22.7.1992). 

Η Χρυσή και ιδιαίτερα οι δασωμένες εκτάσεις της, προστατεύονται από τον νόμο περί δασών 

του Υπουργείου Γεωργίας. Επίσης θεωρείται μόνιμο καταφύγιο θηραμάτων με την 

166135/13.9.1983 απόφαση του Υπουργείου Γεωργίας (Φ.Ε.Κ. 562,β/1983) με κωδικό Κ588 

και απαγορεύτηκε επ' αόριστο το κυνήγι, ενώ με την 2/12/1983 απόφαση της Διεύθυνσης 

Δασών Λασιθίου, απαγορεύτηκε η βόσκηση στο νησί από αιγοπρόβατα για αόριστο χρόνο. Η 

Χρυσή εντάσσεται στους "τύπους φυσικών οικοτόπων των οποίων η διατήρηση απαιτεί τον 

χαρακτηρισμό εδαφών ως ειδικών ζωνών διατήρησης". Οι αμμοθίνες και ειδικότερα το δάσος 

των αρκεύθων αποτελούν κατά προτεραιότητα περιοχές προστασίας (Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του 

Συμβουλίου, 21.5.1992, Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκων κοινοτήτων αριθ. Λ 

206/7,22.7.1992). 

Με τη με αριθμό 462/6.3.2000 η δασική υπηρεσία Λασιθίου απαγόρευσε την υλοτομία 

δασικών θάμνων και δένδρων στα οποία περιλαμβάνονται και είδη φυόμενα στη νήσο Χρυσή. 

Επιπρόσθετα οι εκτάσεις της Χρυσής και του Μικρονησίου ανακυρήχθηκαν στο σύνολό τους 

αναδασωτέες με  με βάση την απόφαση 2576/2001 του Γ.Γ. Περιφέρειας Κρήτης (ΦΕΚ Δ' 

896/01). Η απόφαση αυτή είχε ως σκοπό τη διατήρηση του δασικού χαρακτήρα αυτών, την 

προστασία, βελτίωση και επέκταση της υπάρχουσας βλάστησης και τον αποκλεισμό της 

διάθεσης των εκτάσεων αυτών για άλλη χρήση. (Η απόφαση λήφθηκε σε συνδυασμό με την 

αστυνομική διάταξη από 7.7.1938 (ΦΕΚ 210/β/24.93.1938) περί απαγορεύσεως των ζώων σε 

αρχαιολογικούς χώρους). 
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ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ 

 

Η νήσος Χρυσή είχε γίνει δημόσια έκταση της Κρητικής Πολιτείας και εθεωρείτο δημόσια 

μέχρι το 1954. Με την απόφαση 4475/15-11-1954 του τότε Υπουργού Γεωργίας οι εκτάσεις 

του νησιού κηρύχθηκαν απαλλοτριωταίες για την αποκατάσταση ακτημόνων κτηνοτρόφων. Η 

Επιτροπή Απαλλοτριώσεων Λασιθίου με την υπ. αριθμ 6/1959 απόφασή της όρισε σαν 

απαλλοτριώσιμες εκτάσεις έκτασης 3.520.500 τ.μ. εξαιρώντας 1.500 τμ, 1000 τ.μ. ως 

βοσκήσιμα και 500 ως καλλιεργούμενα. Με βάση τα παραπάνω συντάχθηκαν συμβόλαια στους 

δικαιούχους (τίτλος κυριότητας: 287117/2-9-1963). Με την Ε/40614/1966 απόφαση του 

Υπουργείου Γεωργίας απαλλοτριώθηκαν τα 3.520.500 τ.μ. Με την Ε/35161/1968 απόφαση 

ακυρώθηκε ο υπ' αριθμ. 287117/2-9-1963 τίτλος κυριότητας και αποβλήθηκαν οι ακτήμονες 

κτηνοτρόφοι. Στην συνέχεια, τα υπ' αριθμ. 10817/24-6-1971, σαν επανάληψη του 9461/1970 

ιδιωτικών συμβολαίων με βάση τα οποία πουλήθηκαν εκτάσεις από τους φερόμενους σαν 

ιδιοκτήτες σε ιδιώτη, αφού προηγουμένως οι πρώτοι κατάτμησαν τις εκτάσεις αυτές. Σύμφωνα 

με τον κτηματολογικό πίνακα "επιταχθείσης εκτάσεως δυνάμει της υπ' αρίθμ. 483092/28-5-

1974 Υπουργικής αποφάσεως διά τας ανάγκας Π.Β. Τυμπακίου", υπάρχουν συνολικά είκοσι 

(20) ιδιόκτητα τεμάχια που ανήκουν σε σαράντα έξι (46) ιδιοκτήτες. Σήμερα εκκρεμούν 

δικαστικές αποφάσεις και έχουν γίνει διάφορες αλλαγές χρήσεων που κάνουν το ιδιοκτησιακό 

πρόβλημα ακόμα πιο περίπλοκο. Έτσι μια μελλοντική διαχείριση του νησιού δεν μπορεί παρά 

να λάβει αυτό υπόψη. 

 

Έργα υποδομής, έκταση και ένταση δραστηριοτήτων στον πρωτογενή, 

δευτερογενή και τριτογενή τομέα  

 
Εργα υποδομής νόμιμα δεν υπάρχουν στην περιοχή. Οι υπάρχοντες οδοί και μονοπάτια είναι 

αυθαίρετα χαραγμένα με βάση τις πρόσκαιρες λειτουργικές αναγκαιότητες του καλοκαιριού. 

Τα μονοπάτια που υπάρχουν στο νησί είναι έξι, πέντε από τα οποία έχουν κοινή αφετηρία στο 

σημείο επιβίβασης των επισκεπτών (Βουγιού Μάτι). Το ένα συνδέει τον χώρο επιβίβασης των 

επισκεπτών με το ανατολικό τμήμα του νησιού (Κεφάλα) και καταλήγει στο ανατολικό τμήμα 

της βόρειας παραλίας. Το δεύτερο μονοπάτι διασχίζει προς βορά το νησί μέχρι την παραλία 

του όρμου Μπελεγρίνα μέσω της δυτικής πλευράς του κεδροδάσους, αλλά υπάρχουν ακόμα 

δύο μονοπάτια μέσα από την καρδιά του κεδροδάσους από τα οποία το ένα χρησιμοποιείται 

περισσότερο. Το πέμπτο μονοπάτι συνδέει τον χώρο επιβίβασης με το βόρειοβορειοδυτικό 

τμήμα του νησιού, όπου (βρίσκεται και το σπίτι) και συνεχίζει μέχρι το εκκλησάκι του Άγιου 

Νικόλαου. Τα ανατολικά μονοπάτια διέρχονται και μέσα από τις αμμοθίνες. Το έκτο μονοπάτι 

συνδέει τον Αγιο Νικόλαο με τη βόρεια παραλία. Το κεντρικο-δυτικό τμήμα του νησιού, το 

ανατολικό του άκρο καθώς και τα παράλια, περπατιώνται σχετικά άνετα και εκτός των 

μονοπατιών. Ουσιαστικά μόνο το μονοπάτι από Βουγιού Μάτι ως Αγιο Νικόλαο είναι το πιο 

καλά δομημένο. 

Υπάρχουν δύο προβλήτες, και οι δύο χωρίς άδεια λειτουργίας. Η μία στα ΒΔ είναι ευάλωτη 

στο βοριά και έχει περιορισμένη χρήση από μικρά πλοιάρια. Αυτή στου Βουγιού Μάτι 

χρησινοποιείται κυρίως αλλά δεν πληρεί τις προύποθέσεις ασφαλούς πρόσδεσης σκαφών και 

πλοιαρίων, έτσι το Λιμεναρχείο δεν χορηγεί άδεια πρόσδεσης και οι επιβάτες αποβιβάζονται 

με καθεστώς ιδίας ευθύνης. Για το θέμα υπάρχουν επανηλειμμένες αναφορές του Συνηγόρου 

του πολίτη. Ετσι ο δήμος Ιεράπετρας έχει ξεκινήσει διαδικασίες για να υπάρξει μελέτη 

ελιμενισμού. 
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ΚΤΙΣΜΑΤΑ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 
Στη Βορειοδυτική περιοχή του νησιού υπάρχει μία οικία, με νόμιμο καθεστώς, ένας φάρος και 

το μικρό εκκλησάκι του Αγίου Νικόλαου. Επίσης μικρή Προβλήτα και κάποιες άλλες 

αυθαίρετες κατασκευές, Επίσης πηγάδια. 

Στη Νότια-Νοτιοανατολική περιοχή (στη θέση "Βουγιού Μάτι") και στην παραλία Πελεγκρίνα 

(βορεια-βορειοανατολικά) λειτουργούν αναψυκτήρια με προσωρινή άδεια καντίνας που 

παραχωρεί κάθε χρόνο ο Δήμος Ιεράπετρας με μισθωτήριο σε πλειοδότη ιδιώτη. Μια ακόμη 

καντίνα-αναψυκτήριο που υπήρχε στη βόρεια παραλία κατεδαφίστηκε το 1995 αλλά τα μπάζα 

δεν έχουν απομακρυνθεί ακόμα. 

Αρκετές δεκάδες πρόχειρων αυθαίρετων κατασκευών διαμονής υπάρχουν ακόμη  σκόρπια στο 

νησί και έχει γίνει προσπάθεια απομάκρυνσης τους. 

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 

Σήμερα δεν υπάρχουν πια καλλιεργητικές δραστηριότητες στο νησί, εκτός περιστασιακών 

περιπτώσεων μικρής έκτασης, όπως στην οικία στα βορειοδυτικά του νησιού.  

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ ΖΩΑ 

Παλαιότερα το νησί εβόσκειτο από κατσίκες και πρόβατα. Μάλιστα, το μεγαλύτερο μέρος του 

νησιού ήταν χαρακτηρισμένο βοσκότοπος. Με την 2/12/1983 απόφαση της Διεύθυνσης Δασών 

Λασιθίου,  απαγορεύτηκε η βόσκηση στο νησί από αιγοπρόβατα. Σήμερα υπάρχουν ακόμη 4 

κατσίκια. Επίσης υπάρχουν μερικά κατικίδια σκυλιά, κυρίως το καλοκαίρι. Γάτες μάλλον δεν 

υπάρχουν πλέον. 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 

Οι κυριότερες ανθρώπινες δραστηριότητες ασφαλώς εκείνες οι οποίες σχετίζονται με 

(οργανωμένο και μη) και την αναψυχή. Πολλοί επισκέπτες καταφθάνουν με τα επιβατικά 

πλοιάρια κατά το θερμότερο πεντάμηνο του χρόνου (Μάιο έως και Οκτώβριο) για μπάνιο και 

ηλιοθεραπεία. Ο μέσος αριθμός επισκεπτών κυμαίνεται μεταξύ 1.000 και 1.500 ατόμων την 

ημέρα. Ενας σημαντικά μικρότερος αριθμός επισκεπτών φθάνει με ιδιόκτητα σκάφη 

επωφελούμενος από τη μικρή απόσταση της Χρυσής από την Ιεράπετρα. Αυτοί είναι μεν 

λιγότεροι σε αριθμό, έχουν όμως τη δυνατότητα να παραμείνουν για οσοδήποτε χρονικό 

διάστημα στο νησί, αφού είναι ανεξάρτητοι από τις ώρες των πλοιαρίων. Αντίστοιχα έχουν τη 

δυνατότητα πρόσβασης στο νησί και εκτός της περιόδου των οργανωμένων επισκέψεων. 

Οι περισσότεροι επισκέπτες πραγματοποιούν ολιγόωρες επισκέψεις στο νησί, δηλαδή μετά το 

μπάνιο τους και ένα αναψυκτικό ή ένα γεύμα το εγκαταλείπουν. Μερικοί παραθεριστές 

διανυκτερεύουν ή παραμένουν περισσότερες ημέρες (10-20) διαμένοντας σε πρόχειρα 

καταλύματα που έχουν κατασκευάσει κάτω, ανάμεσα ή και πάνω (!) στους κέδρους. Τα 

προβλήματα που δημιουργούν είναι πολύ σοβαρά. 

 

Περιγραφή κατάστασης οικοσυστήματος ή στοιχείου προστασίας και 

ερμηνεία.  

 

Η κατάσταση του Οικοσυστήματος είναι γενικά καλή, με διαβάθμιση από άριστη ως αρκετά 
καλά διατηρημένη. Όμως ειδικά ο οικότοπος προτεραιότητας της παράλιας Αρκεύθου 

παρουσιάζει σημαντικά προβλήματα, τόσο σε ξήρανση αλλά τοπικά και σε αναγέννηση. 

Οι υπόπλοιποι οικότοποι στην περιοχή έχουν άριστη διατήρηση. 

Η χλωρίδα κρίνεται γενικά σε καλή κατάσταση με μόνο πρόβλημα την πιθανή επέκταση 
επιγενών ειδών. 
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Η ασπόνδυλη πανίδα είναι λίγο μελετημένη, αλλά δείχνει συγκριτικά πλούσια. 

Η πανίδα των ερπετών δείχνει επίσης καλή για νησιωτικό χώρο (για παράδειγμα πολύ κοινό το 
Podarcis cretensis) με τη πρόσθετη σταθερή παρουσία ωοτοκίας της χελώνας Caretta caretta. 

Τα θηλαστικά στο νησί είναι όλα ανθρωπόφιλα και πρέπει να μελετηθεί στο μέλλον αν 

υπάρχουν αρνητικές επιδράσεις. Όμως ως τώρα δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιο υπεράφθονο 

είδος. 
Η ορνιθοπανίδα είναι πλούσια λόγω της θέσης του νησιού στο μεταναστευτικό διάδρομο Βορά-

Νότου αλλά και λόγω αναπαραγωγής ορισμένων ειδών, με έμφαση στην Πετροτουρλίδα και 

το Θαλασσοκόρακα. Το γεγονός ότι το νησί είναι ουσιαστικά ακατοίκητο από Νοέμβρη ως 
Απρίλη βοηθά στην εποίκηση και στην καλή κατάσταση .́  

Η παρουσία του νεοφερμένου Φασιανού δείχνει προβληματική και το είδος πρέπει να 

απομακρυνθεί. 
 

Συνολική εκτίμηση της περιοχής ή αντικειμένου μελέτης και σύνθεση στοιχείων 
 

Η κατάσταση του Οικοσυστήματος είναι γενικά καλά διατηρημένη. Η αναγκαιότητα για 
προστασία αφορά το σύνολο της περιοχής καθώς τα στοιχεία των βιοτόπων (οικότοποι, 

βιοποικιλότητα) είναι αλληλοσυμπληρούμενα.  

Στοιχεία προστασίας κύρια πρέπει να είναι: 

 Ο Οικότοπος 2250* (δασικές εκτάσεις με θαλασσόκεδρα) 

 Ο Οικότοπος 6220* (Ψευδοστέπα) 

 Οι υγροτοπικές εκτάσεις 

 Το Μικρονήσι και άλλες περιοχές αναπαραγωγής πουλιών 

 Περιοχές μεγάλης σημασίας για τα μεταναστευτικά πουλιά 

 Περιοχές Ωοτοκίας της Caretta caretta 

 Περιοχές με απολιθώματα και σπάνιους γεώτοπους 

 

Συμπεράσματα για την υφιστάμενη περιβαλλοντική κατάσταση.  

 

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Χρυσή, είναι έντονα σε σχέση με την σπανιότητα και την 

μεγάλη φυσική της αξία. Αν και οι ανθρώπινες δραστηριότητες τις τελευταίες δεκαετίες δεν 

έχουν επιφέρει σημαντικές ή τουλάχιστον μη ανακάμψιμες αλλοιώσεις στο νησί, εντούτοις 

αποτελούν σημαντική απειλή για το μέλλον διότι αν και παράνομες, είναι ανεξέλεγκτες και 

διαρκώς εντεινόμενες. Το φυσικό περιβάλλον του νησιού παρουσιάζει μια αντιφατική 

κατάσταση. Υπάρχουν έντονα σημάδια υποβάθμισης σε αρκετά σημεία των αμμοθινών ενώ 

παρουσιάζεται ικανοποιητική διατήρηση στο υπόλοιπο νησί. 

Υποβάθμιση αμμοθινών. Οι αμμοθίνες παρουσιάζουν μια δυναμική στενά συνδεδεμένη και 

μάλιστα σε αμφίδρομη σχέση με τη φέρουσα βλάστηση. Αποτελούν το υπόστρωμα μιας 

εξειδικευμένης ποώδους και θαμνώδους βλάστησης που με τη σειρά της συμβάλλει ουσιαστικά 

στη διατήρηση των αμμοθινών με τη συγκράτηση της άμμου ανάμεσα στα σύμπλοκα που 

διαμορφώνουν οι ρίζες της. Η κακομεταχείριση ή ακόμη χειρότερα η εξαφάνιση τμήματος της 

βλάστησης ή και μέρους της άμμου προκαλούν έντονες διαβρωτικές διαδικασίες με 

επακόλουθο την υποβάθμιση και τελικά την ταυτόχρονη εξαφάνιση των φυτών και της άμμου.  

Οι παράλιοι άρκευθοι, (Juniperus macrocarpa) (που συχνά αναφέρονται με την λανθασμένη 

ονομασία κέδροι), δέχονται σήμερα μια αυξανόμενη ανθρώπινη πίεση, με κίνδυνο την 

επιτάχυνση της φυσιολογικής γήρανσή τους. Το γεγονός ότι η Χρυσή αποτελεί πλέον, τα 

τελευταία χρόνια, ένα αξιοσημείωτο τουριστικό θέρετρο για πολλούς έλληνες, κυρίως 

κάτοικους της περιοχής Ιεράπετρας, και αλλοδαπούς εκδρομείς που συγκεντρώνουν τις 

δραστηριότητές τους γύρω και μέσα στο αρκευθόδασος, έχει υποβαθμίσει σημαντικά την 

κατάστασή του, κυρίως σε μέρη που βρίσκονται κοντά στις παραλίες. Τα ημιμόνιμα 
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καταλύματα, οι κατασκηνώσεις και οι πολυθρόνες (τοποθετημένες κάτω από τους παράλιους 

αρκεύθους στη βόρεια παραλία) έχουν προκαλέσει την απώλεια άμμου μέχρι 1 μέτρο στη βάση 

των δέντρων και τη νέκρωση σημαντικού ποσοστού λεπτών ριζών (που αποκαλύπτονται στην 

επιφάνεια του εδάφους) των μεγαλύτερων δέντρων στα σημεία που συνηθίζονται, τώρα και 

λίγα χρόνια. Η μέση απώλεια άμμου κάτω από τους παράλιους αρκεύθους ανέρχεται σε 25 

εκατοστά, μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο την ικανότητα αντοχής, σε κανονικές συνθήκες, των 

παράλιων αρκεύθων στους ισχυρούς ανέμους. Με αποτέλεσμα το πρόβλημα διάβρωσης των 

αμμοθινών να είναι πιο έντονο στη βόρεια πλευρά του δάσους όπου είναι συνεχής η δράση των 

ανέμων. Η υλοτόμηση ριζών και χαμηλών κλαδιών καταστρέφει την ικανότητα συγκράτησης 

της άμμου από τους παράλιους αρκεύθους, με αποτέλεσμα να παρατηρείται αδικαιολόγητη 

διάβρωση σε κεντρικά σημεία του δάσους. Η συχνή διέλευση μέσα στον οικότοπο 

προτεραιότητας, έχει χαράξει ανεπιθύμητα μονοπάτια, καταστρέφοντας την ποώδη βλάστηση 

(και τις πολύτιμες ρίζες της) που συμβάλλει σημαντικά στη συγκράτηση της άμμου. Η 

συνέχιση των δραστηριοτήτων μέσα και στις παρυφές του οικότοπου παράλιων αρκεύθων θα 

οδηγήσει μέσα σε λίγα χρόνια στην υποβάθμιση και ίσως εξαφάνιση ενός σπάνιου τύπου 

δάσους, που αποτελεί μνημείο φυσικής κληρονομιάς και έχει μεγάλο επιστημονικό 

ενδιαφέρον. 

Κτίσματα-Κατασκευές. Η λειτουργία ταβερνών χωρίς επαρκή υποδομή δημιουργεί 

προβλήματα στο νησί (πχ συγκέντρωση απορριμμάτων, σε κάποιες περιπρτώσεις και καύση 

απορριμμάτων, καύσιμα, κινδύνους πυρκαγιάς). Τα παραπήγματα αποτελούν αισθητική 

ρύπανση, αφού είναι κατασκευασμένα με ετερόκλητα και από άποψη υφής και από άποψη 

χρώματος, υλικά (πλαστικά θερμοκηπίων, κουρέλια, τσίγκοι, κ.τ.λ.). Είναι κατασκευασμένα 

και μέσα στον οικότοπο προτεραιότητας και τυχόν εστίες φωτιάς αποτελούν σοβαρότατο 

κίνδυνο. Αυτές οι δραστηριότητες και η αύξηση της διέλευσης που προκαλείται στις παρυφές 

του δάσους, έχουν αρνητικές επιπτώσεις στη δομή των αμμοθινών και την αναγέννηση του 

δάσους.  

Ρύπανση. Στη Χρυσή, όπου η ανθρώπινη παρουσία συνδυάζεται με έντονα καταναλωτικό 

τουρισμό, η συλλογή και αποκομιδή των απορριμμάτων, είναι δυσχερής. Δεδομένου ότι όλες 

οι ενδείξεις συγκλίνουν στο ότι η αποικοδόμηση στο νησί είναι πάρα πολύ αργή, συνάγεται ότι 

ακόμα και ήπιοι ρύποι όπως χάρτινα και ψάθινα υλικά, παραμένουν για μεγάλο σχετικά 

χρονικό διάστημα και ότι επιβαρύνουν έτσι το περιβάλλον, αφού συγκεντρώνονται σε 

σημαντικές ποσότητες. Εκτός από την αναμφισβήτητη αισθητική ρύπανση, που προκαλείται 

ακόμη και από τους ήπιους ρύπους, ενδεχόμενα κάποιοι τοξικότεροι ρύποι να είναι ή να 

ενδέχεται να αποδειχτούν στο μέλλον επικίνδυνοι για το οικοσύστημα. Η εφαρμοζόμενη καύση 

των σκουπιδιών, εκτός του ότι αφήνει αντιαισθητικά υπολείμματα, θέτει σε κίνδυνο πυρκαγιάς 

το αρκευθόδασος. Η ρίψη σκουπιδιών ιδιαίτερα μέσα στον οικότοπο προτεραιότητας, αυξάνει 

τον κίνδυνο καταστροφής του δάσους από πυρκαγιά, παρ' ότι η δομή του δεν προσφέρεται για 

εύκολη ανάφλεξη από φυσικά αίτια.  

Βόσκηση. Η έστω μικρή παρουσία αιγοπροβάτων στο νησί, συντελεί στην γενικότερη 

υποβάθμιση των οικοσυστημάτων με τη μείωση της ποώδους στρώσης και την εξασθένιση των 

βοσκούμενων θάμνων.  

Εισαγωγή ξενικών ειδών. Στο νησί έχουν εισαχθεί αρκετά είδη φυτών και ζώων πολλά από 

τα οποία δημιουργούν ήδη προβλήματα τα οποία θα ενταθούν στο μέλλον.  

Συλλογή φυτών. Η συλλογή αυτοφυών φυτών είτε φαγώσιμων (όπως τα αγριοραδίκια, οι 

αγριαγκινάρες, οι βρούβες, οι βολβοί, οι ζώχοι και το πεντάνευρο), είτε καλλωπιστικών 

(κυρίως του θαλασσόκρινου). Η συλλογή των φυτών κυρίως εκτός της τουριστικής εποχής. 
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Συλλογή κοχυλιών και απολιθωμάτων, Κυνήγι. Πολλοί επισκέπτες του νησιού συλλέγουν 

και παίρνουν μαζί τους, συνολικά, μεγάλες ποσότητες κελυφών θαλάσσιων γαστερόποδων από 

την βόρεια παραλία. Συλλογή θαλάσσιων απολιθωμάτων επίσης γίνεται όχι όμως σε τόσο 

μεγάλη κλίμακα. Κυνήγι. Στο νησί ιδρύθηκε μόνιμο καταφύγιο θηραμάτων με την 

166135/13.9.1983 απόφαση του Υπουργείου Γεωργίας (Φ.Ε.Κ.562,β/1983). Με την ίδια 

απόφαση απαγορεύεται επ' αόριστον το κυνήγι στο νησί. Περιπτώσεις λαθροθηρίας (κυρίως 

λαγών) έχουν πολλές φορές καταγγελθεί από τον κυνηγετικό σύλλογο Ιεράπετρας και από 

ιδιώτες πριν το 1995. Σήμερα δεν φαίνεται να ασκείται κυνήγι. 

Πuρκαγιές. Μέχρι σήμερα δεν έχουν αναφερθεί σοβαρές περιπτώσεις πυρκαγιές στο νησί. Οι 

κατασκηνωτές ανάβουν κομμάτια ξύλων που συλλέγουν από τις ακτές ή κόβουν από νεκρά ή 

ζωντανά δέντρα. Επίσης εστίες φωτιάς υπάρχουν στον πρόχειρο χώρο απόθεσης σκουπιδιών 

κοντά στπυ Βουγιού Μάτι. Οι εστίες αυτές είναι μεγάλη απειλή για το αρκευθόδασος. 

Τα σημαντικά περιβαλλοντικά προβλήματα, συνοπτικά είναι: 

1. Παρουσία ξενικών ειδών χλωρίδας και πανίδας 

2. Ο αριθμός επισκεπτών που παραμένουν και τη νύχτα στο νησί 

3. Ο τρόπος διαχέιρισης των σκουπιδιών 

4. Οι ημιμόνιμες και σχεδόν μόνιμες κατασκευές, διάσπαρτες στο νησί 

5. Η συχνή χρήση οχημάτων και ο υπερβολικός αριθμών αυτοχέδιων δρόμων για 

αυτά με επιπτώσεις στον οικότοπο προτεραιότητας των αρκέρθων 

6. Ο διαφορετικός βαθμός επιτυχίας κάποιων πρακτικών διαχείρισης όπως οι 

ξύλινοι διάδρομοι και οι σημάνσεις 

7. Η έλλειψη βασικής ενημέρωσης για το νησί στους ημερήσιους επισκέπτες 

 

Φυσικές και αναπτυξιακές δυνατότητες της περιοχής.  

Για τις φυσικές δυνατότητες η εξέλιξη είναι ομαλή εφόσον διασφαλιστεί η αειφόρος 

διαχείριση που περιγράφτηκε παραπάνω. Οι αναπτυξιακές δυνατότητες που θα 

προκύψουν από την αειφόρο διαχείριση είναι σημαντικές. Το νησί μπορεί να γίνει 

πόλος έλξης για έρευνα μελέτες: Γεωλογικές, Παλαιοντολογικές, Οικολογικές, 

Προγράμματα μελέτης της μετανάστευσης των πουλιών, Χλωριδικές, Δασολογικές, 

Αρχαιολογικές κλπ.. Η τουριστική χρήση της Χρυσής είναι δεδομένη και πρέπει να 

τεθεί σε σταθερές βάσεις. Πέρα από την χρήση για αναψυχή ως ημερήσιο ταξίδι με 

επιστροφή, που εκ των πραγμάτων αφορά τον μεγαλύτερο όγκο επισκεπτών, είναι 

απαραίτητη η στροφή του τουριστικού προϊόντος προς εναλλακτικό τουρισμό 

(οικοτουριστική περιήγηση, παρατήρηση πουλιών, υποβρύχιος τουρισμός) με βάση 

κανονισμό λειτουργίας για το νησί. Αυτά βέβαια προϋποθέτουν υποδομές και σωστό 

έλεγχο.  
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Γ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΕΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 
 

 

Αξιολόγηση και τεκμηρίωση της σημασίας του προστατευτέου αντικειμένου 

καθώς και της ανάγκης λήψης μέτρων προστασίας του.  

 
Το φυσικό περιβάλλον της Χρυσής παρουσιάζει ιδιομορφίες, που της προσδίδουν ένα 

ξεχωριστό χαρακτήρα. Η ανθρώπινη παρουσία στο νησί τις τελευταίες χιλιετηρίδες, έχει 

επηρεάσει το φυσικό περιβάλλον του νησιού, κυρίως στο δυτικό του τμήμα. Η γενική 

κατάστασή του σήμερα είναι ικανοποιητική.  Οι ανθρώπινες δραστηριότητες όμως απειλούν 

το πιο ευάλωτο τμήμα του φυσικού του περιβάλλοντος, το αρκευθόδασος, καθώς περιορίζονται 

κυρίως εκεί. Πολλές δεκάδες χιλιάδες τουριστών (κυρίως αλλοδαπών) επισκέπτονται το νησί 

κάθε χρόνο στα πλαίσια ημερήσιων ταξιδιών που οργανώνονται από την Ιεράπετρα. Επίσης, 

αρκετοί έλληνες επισκέπτες (κυρίως από την περιοχή της Ιεράπετρας) παραθερίζουν για μέρες 

στο νησί σε σκηνές ή πρόχειρα καταλύματα. Το κλίμα του νησιού είναι από τα ηπιότερα της 

Κρήτης. Χαρακτηρίζεται από μεγάλη περίοδο ξηρασίας, μεγάλη ηλιοφάνεια και μέσα επίπεδα 

νέφωσης. Οι άνεμοι που επικρατούν είναι βόρειοι. Στη Χρυσή, έχουν καταγραφεί μέχρι 

σήμερα 278 φυτικά είδη και υποείδη και στο Μικρονήσι 71 είδη και υποείδη. Τα είδη 

με μεσογειακή και τα νοτιοευρωπαϊκή εξάπλωση επικρατούν αριθμητικά. Υπάρχουν 13 είδη 

που είναι ενδημικά της Ελλάδας, εκ των οποίων τα 5 είναι ενδημικά της Κρήτης και ένα 

στενοενδημικό της Χρυσής και του Κουφονησιού. Αρκετά είδη είναι σπάνια και απειλούμενα 

και προστατεύονται με διεθνείς συμβάσεις και νόμους.  

Η μακκία βλάστηση με επικρατές είδος το θαμνοκυπάρισσο, καταλαμβάνει περίπου το 50% 

της έκτασης του νησιού. Το αρκευθόδασος καλύπτει μία έκταση περίπου 350 στρεμμάτων, όσο 

σχεδόν και οι καλά ανεπτυγμένες αμμοθίνες. Το 65% του πληθυσμού του περιλαμβάνει άτομα 

με ύψος 3-7 m. Η μέση ηλικία των κέδρων είναι 200 ετών. Μερικά άτομα είναι τουλάχιστον 

300 ετών. Αναπτύσσονται και δημιουργούν αμιγές δάσος σε χαλαρό αμμώδες υπόστρωμα και 

ένασχετικά επιφανειακό δίκτυο ριζών το οποίο με τη σειρά του συγκρατεί την άμμο. Γι' αυτό 

στη Χρυσή, η αλληλεξάρτηση μεταξύ αμμοθινών και αμιγούς αρκευθοδάσους είναι πλήρης. 

Στην πανίδα των χερσαίων ασπόνδυλων της Χρυσής, κυριαρχούν - όπως και στην χλωρίδα - 

τα μεσογειακής εξάπλωσης είδη. Το >25% των γνωστών ειδών (κυρίως είδη κολεοπτέρων και 

γαστεροπόδων) είναι ενδημικά της Κρήτης. Στα κολεόπτερα, επικρατούν τα είδη της 

οικογένειας Tenebrionidae τα οποία είναι ξηρόφιλα. H πλειονότητα των ειδών που 

συλλέχθηκαν (μελέτη 1996) είναι αμμόφιλα ενώ κάποια από αυτά βρίσκονται αποκλειστικά σε 

αμμώδεις περιοχές. Θεωρείται λοιπόν η Χρυσή μία σπουδαία περιοχή βιοποικιλότητας για τα 

κολεόπτερα λόγω αρκετών σπανίων και ενδημικών ειδών και ειδών που παρουσιάζουν ακραία 

εξάπλωση στη Χρυσή.  

Από τα ερπετά του νησιού (3είδη) είναι εντυπωσιακή η παρουσία του οπισθόγλυφου φιδιού 

Telescopus fallax. Η θαλάσσια χελώνα (Caretta caretta) βγαίνει σε ορισμένες παραλίες για 

ωοτοκία. Η μεσογειακή φώκια (Monachus monachus) μάλον δεν φωλιάζει στο νησί, τρέφεται 

όμως στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή. Η οριθοπανίδα είναι σημαντική ειδικά την άνοιξη 

λόγω του πλήθους σταθμευόντων μεταναστευτικών πουλιών! Η παρουσία ως φωλιάζον είδος 

της Πετροτουρλίδας ιδιαίτερα σημαντική! 

Τα πετρώματα του νησιού είναι κυρίως ηφαιστειακής προέλευσης (εκρηξιγενή). Υπάρχουν 

επίσης κερατόλιθοι και λατυποπαγή αλλά και ψαμμιτικά ιζήματα. Τα πλειστοκαινικά ιζήματα 

που υπάρχουν σε θέσεις περιφερειακά του νησιού (Β, ΒΑ, Ν, ΝΑ) είναι απολιθωματοφόρα. 

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 2.000 χρόνων το νησί έχει βυθιστεί. Το δάπεδο ενός τάφου 
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Ρωμαϊκής εποχής βρίσκεται σήμερα χαμηλότερα από τον υδροφόρο ορίζοντα του νησιού και 

είναι πλημμυρισμένο. Αυτό πρακτικά, σημαίνει ότι παλαιότερα το νησί θα είχε μεγαλύτερη 

επιφάνεια και μεγαλύτερο υψόμετρο και επομένως θα υπήρχε διαθέσιμο περισσότερο 

υφάλμυρο νερό στα πηγάδια. Επίσης, θα ήταν δυνατή η συλλογή περισσότερου νερού βροχής 

(για πόσιμο). Οι αμμοθίνες και το αρκευθόδασος, πιθανότατα να καταλάμβαναν μεγαλύτερη 

έκταση (προς βορά και βορειοανατολικά) καθώς η ρηχή θαλάσσια περιοχή που απαιτείται για 

την ανάδευση της άμμου (15-0m) θα ήταν μετατοπισμένη προς βόρεια-βορειοανατολικά. 

Σήμερα, στη βόρεια κεντρική περιοχή του νησιού, υπάρχουν υπολείμματα αμμοθινών.  

Στη Χρυσή, όπως και σε πολλά δορυφορικά νησιά της Κρήτης υπάρχουν σημαντικές 

αρχαιολογικές θέσεις. Στο δυτικό αλλά και στο ανατολικό τμήμα του, υπάρχουν ευρήματα που 

μαρτυρούν ανθρώπινες δραστηριότητες από τη Μινωική περίοδο (κεραμική, υπολείμματα 

λιθοδομών, παλαιοί οικισμοί, τάφοι, κλπ). Μέχρι σήμερα δεν έχουν πραγματοποιηθεί 

συστηματικές αρχαιολογικές έρευνες. Το νησί είναι ιδιόκτητο. Υπάρχουν συνολικά 20 

ιδιόκτητα τμήματα, που ανήκουν σε 46 ιδιοκτήτες. Σύμφωνα με τη Διεύθυνση Δασών 

Λασιθίου το ιδιοκτησιακό καθεστώς είναι αμφισβητήσιμο. Η βασική νομοθεσία που βρίσκει 

εφαρμογή στην προστασία της Χρυσής είναι εκτενής. Περιλαμβάνει μια σειρά από νόμους, 

νομοθετικά και προεδρικά διατάγματα, διεθνείς συμβάσεις, κοινοτικές οδηγίες και υπουργικές 

αποφάσεις.  

Η Χρυσή, όπως προκύπτει από το στατιστική ανάλυση των δεδομένων που είχαν συλλεχθεί σε 

προηγούμενο πρόγραμμα από 39 παραλιακές περιοχές της Κρήτης, κατατάσσεται στις περιοχές 

με "πολύ υψηλή οικολογική και αισθητική αξία", με "χαμηλή ένταση ανθρώπινων 

δραστηριοτήτων" ενώ η διαφορά αξίας-έντασης ανθρώπινων δραστηριοτήτων είναι 

σημαντική. Το φυσικό περιβάλλον του νησιού δεν παρουσιάζει οξυμένη υποβάθμιση.Τα 

υπάρχοντα προβλήματα είναι μεν ανακάμψιμα αλλά η αυξητική τους τάση είναι ανησυχητική. 

Στο σύνολό τους σχεδόν σχετίζονται, άμεσα ή έμμεσα, κυρίως με τον παραθερισμό και τον 

τουρισμό και εντοπίζονται περισσότερο στο ανατολικό τμήμα του νησιού, στην περιοχή του 

αρκευθοδάσους. Η παρεμβολή των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στις εξαιρετικά εύθραυστες 

σχέσεις αλληλεξάρτησης του αρκευθοδάσους και των αμμοθινών, απειλεί με υποβάθμιση και 

συρρίκνωση ενός σπάνιου τύπου δάσους, που αποτελεί ένα από τα μνημεία της φυσικής μας 

κληρονομιάς. Εξ' άλλου, η υποβάθμιση του δάσους θα οδηγήσει στη μείωση του τουριστικού 

ενδιαφέροντος  για το νησί, με τις κοινωνικο-οικονομικές συνέπειες που συνεπάγεται.   

Επιβάλλεται ο αποκλεισμός όλων των ελεύθερων δραστηριοτήτων (μετακινήσεις, 

κατασκήνωση, φωτιά,κλπ) τόσο στο εσωτερικό, όσο και στις παρυφές του αρκευθοδάσους. 

Σημειώνουμε ότι το αρκευθόδασος είναι χαρακτηρισμένο δασική έκταση και έχει ανακηρυχθεί, 

περιοχή ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους (με την απόφαση ΥΠ.Π.Ε. αρ. 9597170 τ.β. 

666/23.09.70). Επίσης αποτελεί με τις αμμοθίνες, περιοχή που εντάσσονται στις 

προτεραιότητες για διατήρηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (οδηγία 92/43/ΕΟΚ). Οι πρόχειρες 

κατασκευές διαμονής που υπάρχουν στο νησί είναι παράνομες και δημιουργούν προβλήματα 

στο φυσικό περιβάλλον (υποβάθμιση αμμοθινών, εστίες φωτιάς, ρύπανση, κλπ). Τα υλικά 

κατασκευής τους δεν εναρμονίζονται με το περιβάλλον. Στο νησί έχουν εισαχθεί και ζώα και 

φυτά. Σήμερα δεν είναι εμφανή τα προβλήματα από την εισαγωγή ξένων ειδών στο 

οικοσύστημα του νησιού. Είναι βέβαιο πάντως, ότι στο άμεσο μέλλον θα αρχίσουν να 

εκδηλώνονται. Είναι αυτονόητο ότι η βόσκηση στο νησί θα πρέπει να σταματήσει μια για 

πάντα.Οι συλλογές οστράκων μαλακίων και απολιθωμάτων είναι μεγάλο πρόβλημα. 

Στο θέμα των  τα εισαχθέντων φυτών του νησιού, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Σε μερικά από 

αυτά όπως το μπούζι (Carpobrotus edulis), επιβάλλεται η άμεση απομάκρυνσή τους επειδή 

είναι εισβολικά είδη και η μελλοντική τους εξάπλωση, απειλεί την υπάρχουσα χλωρίδα και 

φυσιογνωμία του νησιού.  
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Όσον αφορά τα πεύκα, ναι μεν εξαπλώνονται ταχύτατα, αλλά τυχόν ολοκληρωτική 

απομάκρυνσή τους, ενδέχεται να δημιουργήσει μικροπροβλήματα διάβρωσης. Αυτό που 

συνιστάται, είναι η συστηματική απομάκρυνση των νεαρών φυτών των πεύκων όταν είναι 

σίγουρο ότι απομακρύνοντας τα ΔΕΝ δημιουργείται πρόβλημα διάβρωσης, καθώς και η 

απομάκρυνση σε ετήσια βάση όλων τον κουκουναριών των ενήλικων πεύκων. Στόχος είναι το 

σταμάτημα της εξάπλωσης των πολύ (κοινών) πεύκων σε βάρος των (σπανιότερων) αρκεύθων. 

Τα δε δενδρώδη αλμυρίκια (Tamarix smyrnensis)  που έχουν φυτευτεί, ναι μεν δεν είναι μέρος 

της αυτοφυούς χλωρίδας του νησιού, αλλά η φύτευσή τους σε επιλεγμένα σημεία μπορεί να 

αποτελέσει χώρο σκίασης για τους λουόμενους, αποτρέποντάς τους έτσι από το να αναζητούν 

σκιά κάτω από τους αρκεύθους κάτι το οποίο δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα στην αναγέννησή 

τους. Συνιστάται λοιπόν ο φορέας διαχείρισης, να φυτέψει δενδρώδη αλμυρίκια σε επιλεγμένες 

θέσεις για τον προαναφερόμενο λόγο. 

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, η άμεση εφαρμογή ενός διαχειριστικού σχεδίου με κύριο 

στόχο την προστασία και διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος του νησιού, είναι αναγκαία 

και επείγουσα. Όσο πιο σύντομα εφαρμοστεί το διαχειριστικό σχέδιο, τόσο λιγότερα 

προβλήματα θα αντιμετωπιστούν -και σε αριθμό και σε ένταση. 

Προτάσεις: 

_Η δημιουργία Φορέα Διαχείρισης του οποίου η ακριβής σύσταση και η εποπτεία του 

μένει να συζητηθούν. Ο Φορέας Διαχείρισης θα πρέπει να έχει δικούς του πόρους για 

να μπορεί απρόσκοπτα να ενεργεί υπέρ της διαχείρισης της Χρυσής και να απασχολεί 

προσωπικό φύλαξης και δαιχείρισης. Οι πόροι θα πρέπει να προέρχονται από τους 

χρήστες, τυχόν επιχειρηματίες που χρησιμοποιούν τη νήσο και από τους επισκέπτες 

μέσω ειδικού εισητηρίου.  

_Καθορισμός εποχής και ωρών ημερήσιας διαμονής των επισκεπτών μέσω πλοίων 

τύπου κρουαζιέρας. Η ενημέρωση των επισκεπτών πρέπει να ξεκινά πριν την 

αποβίβαση στη Χρυσή. 

_Μέτρα διατήρησης των οικοτόπων και των ενδιαιτημάτων μέσω ζωνών απόλυτης (Α) 

και σχετικής προστασίας (Β). Στη ζώνη Β μπορούν να επιτρέπονται συγκεκριμένες 

χρήσεις που θα εξειδικευτούν (κατασκευές όπως Κέντρο Ενημέρωσης με δυνατότητα 

εστίασης και τουαλέτες, μικρό φωτοβολταϊκό πάρκο ή και πάρκο με ανεμογεννήτριες, 

κάδοι ανακύκλωσης, μονοπάτια, χώροι διαμονής φυλάκων και άλλων περιστασιακών 

επισκεπτών για λόγους επιστημονικής έρευνας ή διαχείρισης, λιμενική προβλήτα, 

χώροι λουομένων, πιθανή δεύτερη καντίνα εστίασης και τυχόν άλλα). Η πρόταση για 

μόνιμο χώρο υπαίθριας κατασκήνωσης στη Χρυσή εξετάζεται στην παρούσα ΕΠΜ ως 

προς το βαθμό επιπτώσεων της με βάση τις ανάγκες νέων υποδομών (όπως άντληση 

νερού ή τυχόν αφαλάτωση) και κρίνεται προς το παρόν μη συμβατή με την υπάρχουσα 

κατάσταση. Θα μπορούσε βεβαίως να  εξεταστεί από τον Φορέα Διαχείρισης η 

διερεύνηση πιλοτικής διαμόρφωσης χώρου Camping εφόσον οι μελλοντικές συνθήκες 

το επιτρέψουν. Επίσης εξετάζεται πρόταση για μόνιμο βιολογικό σταθμό. 

_Απομάκρυνση όλων των οικόσιτων ζώων, σκυλιά, κατσίκια κλπ. Απομάκρυνση 

ξενικών ειδών χλωρίδας και αντικατάσταση σε ορισμένα σημεία με κατάλληλα είδη 

(αλμυρίκια, αμμόκρινα) με ειδικό σκοπό. Απομάκρυνση, σταδιακή του πληθυσμού των 

φασιανών. Μελέτη για τον πληθυσμό των λαγών και αγριοκούνελων για να φανεί αν 

απαιτούνται μέτρα περιορισμού τους. 
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_Μελέτες για τους οικοτόπους που δεν προσεγγίστηκαν στην ΕΠΜ όπως οι θαλάσσιοι 

(ζώνη Ποσειδωνίας), και λεπτομερής χαρτογράφηση όλων.   

_Η ανάγκη για μεγαλύτερη προστασία της δασικής (μακί) συστάδας αρκέρθρων με 

χρήση εξωτερικού διαδρόμου για την προσέγγιση της βόρειας παραλίας και πλήρη 

αποφυγή (πλην περιπτώσεων ανάγκης) χρήσης οχημάτων. Κατάργηση αυτοχέδιων 

δρόμων με ειδική σήμανση και χρήση υπερυψωμένων ξύλινων διαδρόμων. 

_Η υπάρχουσα προβλήτα στη νότια ακτή χρήζει βελτίωσης αλλά οποιαδήποτε σχέδια 

για λιμενικό έργο κάποιας έκτασης θα πρέπει να λάβει υπόψην την παρουσία 

οικοτόπων Ποσειδωνίας στα νερά γύρω από τη Χρυσή και την ακτομηχανική της 

νήσου προς αποφυγή ανεπιθυμήτων φαινομένων κινήσεων της άμμου. 

 

Ένταξη του προστατευτέου αντικειμένου στις κατηγορίες του άρθρου 18 του 

Ν. 1650/86 σύμφωνα με τα κριτήρια του άρθρου 19 του ίδιου νόμου.  
 

Η περιοχή πληρεί τα κριτήρια του άρθρου 18 του Ν. 1650/86 ώστε ο Τόπος Κοινοτικής 

Σημασίας (SCI): GR4320003 ΝΗΣΟΣ ΧΡΥΣΗ να χαρακτηρίστεί ως Ειδική Ζώνη 

Διατήρησης σύμφωνα με το Ν3937/2011 (ΦΕΚ60/Α/31-3-2011) και προτείνεται η 

ονομασία «Ειδική Ζώνη Διατήρησης Νήσου Χρυσής και Νησίδας Μικρονήσι» 

σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 18 και την παρ. 3 του άρθρου 19 του ν. 1650/86, 

και είναι περιοχή που περιλαμβάνει τις νησίδες Χρυσή και Μικρονήσι και περιμετρική 

θαλάσσια ζώνη ως την ισοβαθή των 20 μέτρων. Η περιοχή ανήκει στην 

Περιοφερειακής Ενότητας Λασιθίου της Περιφέρειας Κρήτης. 

 

Ακριβής καθορισμός της έκτασης και των ορίων της περιοχής προστασίας.  
Η έκταση περιλαμβάνει της δορυφορικές νησίδες της Κρήτης Χρυσή και Μικρονήσι 

και περιλαμβάνει θαλάσσια όρια για τα οποία ορίζεται ως ενδεικτικό το όριο θαλάσσιας 

ζώνης στην ισοβαθή των 20 μέτρων. Το εμβαδόν της όλης έκτασης είναι 30.507.478τμ. 

 

Ακριβής καθορισμός της έκτασης και των ορίων των τυχόν ζωνών της περιοχής 

προστασίας και διατύπωση των όρων, περιορισμών και απαγορεύσεων που 

πρέπει να ισχύουν μέσα σ' αυτές.  

Εντός της Ειδικής Ζώνης Διατήρησης, χαρακτηρίζονται ειδικές ζώνες διαβαθμισμένης 

προστασίας κατ’ εφαρμογή της παρ. 4 άρθρο 18 του ν. 1650/86.  

 

Οι Ζώνες Διαβαθμισμένης Προστασίας είναι οι εξής: 

2.1 Ζώνες Διατήρησης Οικοτόπων και Ειδών – Α1 (Προστευόμενοι Οικότοποι και Είδη):  

α) Α1.α: Ζώνη Διατήρησης Οικοτόπων και Ειδών Μικρονησίου 

β) Α1.β: Ζώνη Διατήρησης Οικοτόπων και Ειδών Βορειοανανατολικής Χρυσής 

γ) Α1.γ: Ζώνη Διατήρησης Οικοτόπων και Ειδών Ανατολικής Χρυσής 

δ) Α1.δ Ζώνη Διατήρησης Οικοτόπων και Ειδών Βόρειας Χρυσής 

 

2.2 Ζώνες Διατήρησης Οικολογικού Τοπίου – Α2, (Λοιποί Οικότοποι):  
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α) Α2.α: Ζώνη Διατήρησης Οικολογικού Τοπίου Ανατολικής Χρυσής 

β) Α2.β: Ζώνη Διατήρησης Οικολογικού Τοπίου Δυτικής και Νότιας Χρυσής 

 

2.3 Ζώνες Διαχείρισης Φυσικών Πόρων και Τοπίου – Β: 

α) Β.α: Ζώνη Διαχείρισης Παραδοσιακού Τοπίου «Βουγιού Μάτι, παραλία Βαγκέ και παραλία 

Μπελεγρίνα»  

β) Β.β: Ζώνη Διαχείρισης Παραδοσιακού Τοπίου «Αυλάκι-Σπήλιος» 

β) Β.γ: Ζώνη Διαχείρισης Παραδοσιακού Τοπίου «Κεφάλα» 

 

2.4. Ζώνη Διαχείρισης Φυσικών Πόρων – Γ: 

Η Ζώνη αυτή περιλαμβάνει την υπόλοιπη θαλάσσια περιοχή της Ειδικής Ζώνης Διατήρησης 

με όριο την ισοβαθή των 20 μέτρων. 

 

Χρήσεις σε κάθε ζώνη, δραστηριότητες, μέτρα, όροι και περιορισμοί προστασίας και 

διαχείρισης 

Στην περιοχή Ειδική Ζώνη Διατήρησης Νήσου Χρυσής και Νησίδας Μικρονήσι, 

διαχειριστικός στόχος είναι η διατήρηση και βελτίωση της υφιστάμενης κατάστασης του 

φυσικού περιβάλλοντος και η αποτελεσματική προστασία του, ώστε να ακολουθήσει τη 

φυσική του εξέλιξη χωρίς ανθρώπινες επεμβάσεις.  

 

 Στην Περιοχή γενικά (όλη) προτείνουμε να επιτρέπεται: 

1. Η επιστημονική έρευνα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με την προϋπόθεση ότι 

δεν δημιουργούνται προβλήματα υποβάθμισης στο οικοσύστημα, εξασφαλίζεται ο 

μέγιστος βαθμός προστασίας της φύσης και του τοπίου. Οι άδειες εκδίδονται από τον 

αρμόδιο Φορέα Διαχείρισης.  

2. Η συστηματική παρακολούθηση οικολογικών παραμέτρων, η εκτέλεση ειδικών 

διαχειριστικών έργων και η εφαρμογή μέτρων που αποσκοπούν στην αποκατάσταση, 

προστασία, διατήρηση, βελτίωση και ανάδειξη των ειδών και των ενδιαιτημάτων της 

περιοχής, εφόσον τεκμηριώνεται επαρκώς η σκοπιμότητα / αναγκαιότητα και η 

αποτελεσματικότητα τους και περιλαμβάνονται σε εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης. 

Επίσης με βάση ειδικό Διαχειριστικό σχέδιο επιτρέπεται η απομάκρυνση μη ιθαγενών 

ειδών χλωρίδας και πανίδας, περιλαμβανομένων οικόσιτων ζώων.  

3. Η ημερήσια επίσκεψη και ξενάγηση επισκεπτών με βασικό σκοπό την περιβαλλοντική 

εκπαίδευση και την παρατήρηση της φύσης. Ο αριθμός των επισκεπτών, οι χρονικές 

περίοδοι, οι ακολουθούμενες διαδρομές καθώς και άλλες ρυθμίσεις καθορίζονται 
ειδικότερα στον Κανονισμό Διοίκησης και Λειτουργίας με βάση την εγκεκριμένη 

Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη. 

4. Έργα συντήρησης υφιστάμενων μονοπατιών που θα επιλεγούν στην περιοχή με βάση 

την εγκεκριμένη Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη 

5. Η εγκατάσταση πινακίδων για την σήμανση των ορίων των προστατευόμενων ζωνών, 

την ενημέρωση επισκεπτών σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που θα 
περιλαμβάνονται στον Κανονισμό Διοίκησης και Λειτουργίας. 

6. Η εκτέλεση έργων προστασίας, συντήρησης, ανάδειξης και ανασκαφών στους 
ιστορικούς και αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία, σύμφωνα με τις ισχύουσες 

διατάξεις και μετά από γνωμοδότηση του Φορέα Διαχείρισης.  
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7. Τα σχέδια πτήσης πολιτικών ελικοπτέρων που διέρχονται από τα όρια της ζώνης 

κοινοποιούνται και στο Φορέα Διαχείρισης. Η διαδικασία ενημέρωσης δύναται να 
καθοριστεί με λεπτομέρεια στον Κανονισμό Διοίκησης και Λειτουργίας. 

 

Στις ζώνες διαβαθμισμένης προστασίας ισχύουν τα παρακάτω: 

Ζώνες Διατήρησης Οικοτόπων και Ειδών (Ζώνη Α1) 

Α) Διαχειριστικός στόχος είναι η διατήρηση και κατά το δυνατόν βελτίωση της υφιστάμενης 

κατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος, η αποτελεσματική προστασία και διαχείρισή του. 

Στις ζώνες αυτές επιτρέπεται να εκτελούνται έργα και εργασίες, να γίνονται έρευνες και να 

ασκούνται δραστηριότητες με τους όρους και περιορισμούς της παρούσας, όπως αυτοί θα 
εξειδικευθούν από τον οικείο Κανονισμό Διοίκησης και Λειτουργίας και εφόσον δεν έρχονται 

σε αντίθεση με τους σκοπούς προστασίας. 

Β) Εντός των ορίων των Ζωνών Διατήρησης Οικοτόπων και Ειδών πλέον των 

αναφερόμενων για όλη την περιοχή, επιτρέπεται ή διασαφηνίζεται:  

1. Η κίνηση και ξενάγηση επισκεπτών, επιτρέπεται υπό όρους και προϋποθέσεις, μόνο 

στα σημασμένα μονοπάτια που ορίζονται σε Πρωτότυπο Διάγραμμα, με σκοπό την 
περιβαλλοντική εκπαίδευση, την παρατήρηση της φύσης και την αναψυχή. Οι όροι και 

οι προϋποθέσεις αναφέρονται στην εγκεκριμένη Ε.Π.Μ. και αφορούν αριθμό, χρονική 

περίοδο και άλλα που εξειδικεόνται στον Κανονισμό Διοίκησης και Λειτουργίας. Η 

ελευθερη κίνηση επισκεπτών εκτός των σημασμένων μονοπατιών της Ζώνης δεν 
επτρέπεται. 

2. Οι δασοκομικές εργασίες με στόχο την μη επέκταση της Τραχείας Πεύκης (Pinus 

brutia), έργα δασοπροστασίας, και η διαχείριση των δασικών εκτάσεων γενικά, με 

σκοπό την προστασία, διατήρηση, αποκατάσταση των οικοσυστημάτων. 

3. Οι φυτεύσεις αυτόχθονων ειδών χλωρίδας εφ' όσον περιλαμβάνονται σε εγκεκριμένο 

Σχέδιο Διαχείρισης και εξηπηρετούν το Διαχειριστικό Στόχο. 

Ζώνες Διατήρησης Οικολογικού Τοπίου (Ζώνη Α2) 

Α) Διαχειριστικός στόχος είναι η διατήρηση της υφιστάμενης κατάστασης του φυσικού 

περιβάλλοντος και η αποτελεσματική προστασία και διαχείρισή του. Στις ζώνες αυτές 

επιτρέπεται να εκτελούνται έργα και εργασίες, να γίνονται έρευνες και να ασκούνται 
δραστηριότητες, κυρίως παραδοσιακού χαρακτήρα, με τους όρους και περιορισμούς της 

παρούσας, όπως αυτοί θα εξειδικευθούν από τον οικείο Κανονισμό Διοίκησης και Λειτουργίας 

και εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με τους σκοπούς προστασίας.  

Β) Εντός των ορίων των Ζωνών Διατήρησης Οικολογικού Τοπίου (Ζώνη Α2) πλέον των 

αναφερόμενων προηγουμένως για την όλη περιοχή, επιτρέπεται: 

1. Η χρήση, συντήρηση και βελτίωση των υφιστάμενων μονοπατιών. 

2. Η ελεύθερη μετακίνηση επισκεπτών στη διάρκεια της ημέρας για σκοπούς συμβατούς 

με την προστασία (περιβαλλοντική εκπάιδευση, οικοτουρισμός). 

3. Οι φυτεύσεις αυτόχθονων ειδών χλωρίδας εφ' όσον περιλαμβάνονται σε εγκεκριμένο 

Σχέδιο Διαχείρισης και εξηπηρετούν το Διαχειριστικό Στόχο. 

4. Εργα οικολογικής διαχείρισης της βλάστησης εφ' όσον περιλαμβάνονται σε 

εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης και εξηπηρετούν το Διαχειριστικό Στόχο. 

 

Ζώνη Διαχείρισης Φυσικών Πόρων και Τοπίου – (Ζώνη Β) 

Α)  Διαχειριστικός στόχος είναι: 

- Η διατήρηση της αρμονικής αλληλεπίδρασης της φύσης και του πολιτισμού, μέσω 
της προστασίας του  

- Η διατήρηση της ποικιλομορφίας του τοπίου και των οικοτόπων και των 
αντίστοιχων ειδών χλωρίδας και πανίδας 
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- η διαφύλαξη της φυσικής κληρονομιάς και η διατήρηση της οικολογικής 

ισορροπίας με παράλληλη παροχή στο κοινό δυνατοτήτων περιβαλλοντικής 
εκπαίδευσης και φυσιολατρικών δραστηριοτήτων. 

- Η αειφορική ανάπτυξη για την ευρύτερη περιοχή του Δήμου Ιεράπετρας. 

Στην ζώνη αυτή επιτρέπεται να εκτελούνται έργα και εργασίες, να γίνονται έρευνες και να 

ασκούνται δραστηριότητες, με τους όρους και περιορισμούς της παρούσας και όπως αυτοί θα 
εξειδικευθούν από τον οικείο Κανονισμό Διοίκησης και Λειτουργίας. 

Β) Ειδικότερα και πλέον των αναφερόμενων παραπάνω για την όλη περιοχή, εντός των 

ορίων της Ζώνης Β επιτρέπεται:  

1. Η κατασκευή και λειτουργία υποδομών, με αποκλειστικό στόχο τη διαχείριση και 

φύλαξη καθώς και η λήψη μέτρων και η εκτέλεση έργων, σύμφωνα με τους 

ειδικότερους όρους του Κανονισμού Διοίκησης και Λειτουργίας και εφ' όσον 
περιλαμβάνονται σε εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης.  

2. Η κατασκευή και λειτουργία μικρών εγκαταστάσεων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
αποκλειστικά και μόνο για την ηλεκτροδότηση υποδομών προστασίας και φύλαξης της 

περιοχής (υποδομές του Φορέα διαχείρισης) καθώς και των υποδομών αναψυχής και 

ασφάλειας των επισκεπτών.  

3. Η εκτέλεση έργων προστασίας, συντήρησης, ανάδειξης και ανασκαφών στους 

ιστορικούς και αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία, σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις και μετά από ενημέρωση του Φορέα Διαχείρισης.  

4. Η κατασκήνωση και η διανυχτέρευση σε οργανωμένους για τη χρήση αυτή χώρους όπως 
οι επί μέρους προϋποθέσεις θα εξειδικευθούν από Φ.Δ.Χ.Μ. μετά την εγκατάσταση και 

λειτουργία του.  

5. Η ανέγερση και χρήση εγκαταστάσεων προσωρινού ή μόνιμου χαρακτήρα για την 

εξυπηρέτηση των ως άνω δραστηριοτήτων, υπό τον όρο ότι δεν αλλοιώνουν το 

χαρακτήρα της φύσης και του τοπίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση 
και μετά από γνωμοδότηση του Φ.Δ.Χ.Μ..  

6. Η εγκατάσταση υποδομής (φυλάκια, πινακίδες, επιστημονικός εξοπλισμός, ξύλινα 
καθιστικά, χάραξη και σήμανση μονοπατιών κ.λ.π.), για την οργάνωση και εξυπηρέτηση 

των προαναφερόμενων δραστηριοτήτων.  

7. Η κατασκευή μικρής προβλήτας ασφαλούς πρόσδεσης σκάφών επισκεπτών, με χρήση 

πασάλων, στην περιοχή «Βουγιού Μάτι» με βάση εγκεκριμένη λιμενική μελέτη και 

σύμφωνη με την Ε.Π.Μ.. 

8. Η κυκλοφορία ενός αποκλειστικού οχήματος ATV, ηλεκτροκίνητου, που θα ανήκει στο 

Φορέα Διαχείρισης, για κίνηση σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης (π.χ. πυρκαγιά), για τις 

ανάγκες φύλαξης της περιοχής ή για συγκεκριμένες και προγραμματισμένες εργασίες 
προστασίας και διαχείρισης της περιοχής που προβλέπονται από τον Κανονισμό 

Διοίκησης και Λειτουργίας.  

 

Ζώνη Διαχείρισης Φυσικών Πόρων (Ζώνη Γ ) 

Για την υπόλοιπη θαλάσσια περιοχή της Ειδικής Ζώνης Διατήρησης Νήσου Χρυσής και 
Νησίδας Μικρονήσι απαιτείται ειδική διαχειριστική μελέτη που θα πρέπει να εκπονήσει ο Φ.Δ. 

εντός 2 ετών από την δημοσίευση του τρέχοντος Π.Δ. ώστε να διασαφηνιστούν τα φυασικά 

όρια της, τα σημαντικά οικοτοπικά της χαρακτηριστικά (όπως οι συστάδες Ποσιδώνειας) και 
να εξειδικευτούν προτάσεις προστασίας αν αυτό κριθεί αναγκαίο (όπως η υπαγωγή μέρους της 

σε άλλη Ζώνη ή Ζώνες). 

 

Μη επιτρεπόμενες χρήσεις και δραστηριότητες 

 

Στο σύνολο της περιοχής δεν μπορεί να επιτρέπεται: 
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α.Η Δόμηση εκτός μικρών αναγκαίων υποδομών όπως εξειδικεύονται παραπάνω 

β. Η Θήρα.  

γ. Η εισαγωγή ειδών χλωρίδας ή πανίδας με ελάχιστες εξαιρέσεις ειδικών φυτέυσεων όπως 

αυτές εξειδικεύονται στα επόμενα άρθρα. 

δ. Η Βόσκηση. Εφόσον κριθεί αναγκαίο και εάν κάτι τέτοιο προκύψει ως αναγκαιότητα 

μετά από έρευνα και ειδική μελέτη που θα έχει εκπονηθεί από τον ΦΔΧΜ. θα εξετάζεται 

η περιστασιακή ή περιοδική βόσκηση από ελάχιστα ζώα τους χειμερινούς μήνες σε 
περιορισμένη έκταση και χρονική περίοδο. 

ε. Η καλλιέργεια. 

στ. Η Μελισσοκομία. 

ζ. Η καταστροφή φυσικών σχηματισμών. 

η. Η συλλογή φυτών. 

θ. Η συλλογή απολιθωμάτων ή άλλων στοιχείων του εδάφους και της παραλίας 

ι. Η προσγείωση πολιτικών ελικοπτέρων ή άλλου τύπου αεροσκαφών εκτός περιπτώσεων 
απολύτου ανάγκης που σχετίζεται με θέματα υγείας και ασφάλειας. 

ια. Το ψάρεμα με χρήση συρόμενων εργαλείων στην περιοχή που κατέχουν τα λιβάδια 
Ποδειδώνειας όπως αυτά οριοθετηθούν από μελέτη που θα εκπονηθεί από τον Φ.Δ.Χ.Μ. 

εντός 3 ετών από την έκδοση τους παρόντος Π.Δ.  

ιβ. Η επίσκεψη και διαμονή στη νησίδα Μικρονήσι, όλο το έτος χωρίς εγκεκριμένη άδεια 

από το ΦΔΧΜ. 

ιγ. Η Διανυκτεύρευση με την εξαίρεση των αναγκών Φύλαξης, Επιστημονικής Μελέτης 

και Προστασίας της Περιοχής που θα γίνεται αποκλειστικά εντός της Ζώνης Διαχείρισης 
Φυσικών πόρων και Τοπίου Β. Η επανεξέταση του παρόντος άρθρου, για να τεθούν όροι 

και προϋποθέσεις τυχόν διανυχτέρευσης μικρού αριθμού επισκεπτών, θα γίνει μετά την 

εγκατάσταση του ΦΔΧΜ.  

  

 Όροι και περιορισμοί δόμησης και άλλων υποδομών: 

1. Η Ιδιωτική Δόμηση δεν επιτρέπεται. 

2. Νομίμως υφιστάμενα δημόσια κτίσματα ή κατασκευές επιτρέπεται να διατηρήσουν τη 

χρήση για την οποία κατασκευάσθηκαν. 

3. Επιτρέπεται η χωροθέτηση έκτασης για μία (1) οργανωμένη κατασκήνωση μικρής 

δυναμικότητας και η κατασκευή των απαραίτητων υποδομών υποστήριξης, υπό όρους 

και προϋποθέσεις μετά από σύμφωνη γνώμη του ΦΔΧΜ. και εφόσον υπάρξει 

κατάλληλη μελέτη. 

4. Η κατασκευή, βελτίωση και συντήρηση έργων και υποδομών μικρής κλίμακας που 
εξυπηρετούν επιτρεπόμενες από την παρούσα απόφαση δραστηριότητες, για λόγους 

υγιεινής, ασφάλειας, εξοικονόμησης ενέργειας και αποθήκευσης νερού μετά από 

έγκριση των αρμόδιων υπηρεσιών και μετά από γνώμη του Φ.Δ.Χ.Μ.  
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Δ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  
 
Διατύπωση συγκεκριμένων προτάσεων διαχείρισης με στόχο την προστασία 
και ενδεχόμενα την αξιοποίηση του προστατευόμενου αντικειμένου και 

εκτίμηση του άμεσου και έμμεσου οικονομικού κόστους εφαρμογής των 
προτάσεων.  
 

 

Πρόταση σύστασης Φορέα Διαχείρισης 

Θεωρείται απολύτως απαραίτητη η σύσταση του ΦΔΧΜ για να περιοριστεί κάθε 

δυσκολία που υπάρχει σήμερα στην αποτελεσματική διαχείριση-προστασία της 
περιοχής αλλά και η εκτέλεση έργων για τις απαραίτητες λειτουργικές υποδομές. 
Τίτλος Φορέα: 
 «Φορέας Διαχείρισης Ειδικής Ζώνης Διατήρησης Νήσου Χρυσής και Νησίδας Μικρονήσι» 
με διακριτικό τίτλο ΦΔ Χρυσής ή συντομογραφικά ΦΔΧΜ και με  νομική μορφή ΝΠΔΔ. 

Σκοπός του ΦΔΧΜ είναι η μελλοντική διαχείριση της περιοχής, για την οποία ορίζεται ως 

αποκλειστικά υπεύθυνος, και σύμφωνα με το άρθρο 1 του νόμου 3937/2011 θα εποπτεύεται σε 

Περιφερειακό και Εθνικό Επίπεδο. Η Έδρα του ορίζεται η Ιεράπετρα σε κατάστημα ή γραφείο 

που θα υποδείξει ο Δήμος Ιεράπετρας. Με ειδική νομική πράξη θα κατατεθεί σφραγίδα στο 

Πρωτοδικείο. Ο ΦΔΜΧ θα είναι ο αποκλειστικά υπεύθυνος για τη διαχείριση της περιοχής. 

Θα υλοποιεί δράσεις που θα αφορούν τη διαχείριση, την προστασία, τη βελτίωση της 

βιοποικιλότητας. Θα υλοποιεί προγράμματα ενημέρωσης, με ενημερωτικό υλικό, εκδόσεις και 

θα συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές. 

 

Ο ΦΔΧΜ διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο με επτά τακτικά μέλη. Ο αριθμός 7 είναι αυτός 

για να είναι λειτουργικός ο ΦΔΧΜ και να έχει καλή εκπροσώπηση των φορέων. Ο (1) 

Πρόεδρος του ΦΔΧΜ θα είναι, σύμφωνα με το νόμο, Ειδικός Επιστήμονας (με ειδικότητα σε 

διαχείριση και προστασία φυσικού περιβάλλοντος) που θα πρέπει να επιλεχθεί με διαγωνισμό. 

Τα υπόλοιπα μέλη προτείνουμε να είναι: 

(2). Μέλος (Αντιπρόεδρος) που θα υποδειχθεί από τον τοπικό Ο.Τ.Α δηλαδή το Δήμο 

Ιεράπετρας. Ο δήμος Ιεράπετρας, όπως είναι λογικό, θα έχει εξέχοντα ρόλο στο φορέα. Το 

μέλος που θα υποδειχθεί θα πρέπει να έχει καλή γνώση της περιοχής. 

(3). Μέλος που θα υποδειχθεί από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης (υπάλληλος κλάδου 

ΠΕ της ΑΔΚ). Μπορεί να είναι μέλος από τη Δασική Υπηρεσία που είναι κατεξοχήν αρμόδια 

για την περιοχή, και έχει επαρκή εμπειρία από την υπάρχουσα κατάσταση. Εναλλακτικά θα 

μπορούσε να είναι εκπρόσωπος λιμενικών ή άλλων αρχών. 

(4). Μέλος που θα υποδειχθεί από την Περιφέρεια Κρήτης (υπάλληλος κλάδου ΠΕ της ΠΚ), 

θα μπορούσε να είναι και από την Περιφεριακή Ενότητα Λασιθίου. 

(5) Μέλος που θα εκπροσωπεί ΜΚΟ Πανελλαδικής εμβέλειας. Αυτό το μέλος κρίνεται ως 

σημαντικό για να υπάρχει μια γνώμη ανεξάρτητου φορέα στα θέματα διαχείρισης. Θα ήταν 

σκόπιμο να ήταν από ΜΚΟ που δραστηριοποιείται σε θέματα περιβάλλοντος. 

(6-7). Δύο μέλη που θα εκπροσωπούν φορείς της περιοχής Ιεράπετρας (σωματεία 

επαγγελματικά ή σωματεία που σχετίζονται με το περιβάλλον). Θα μπορούσαν να συμμετέχουν 

για παράδειγμα, το τοπικό σωματείο ψαράδων, ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Ιεράπετρας (που έχει 

κάνει ενδιαφέρουσες προτάσεις, που συζητάμε παρακάτω), ο Σύλλογος Φίλων της Χρυσής, το 

Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ιεράπετρας ή όποιος άλλος φορέας προταθεί. 
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Για κάθε μέλος ορίζονται αναπληρωματικά μέλη από τους ίδιους τους φορείς ή και τους άλλους 

για την περίπτωση των φορέων του Δήμου Ιεράπετρας. 

Η τελική επιλογή του ΔΣ θα γίνει από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης καθώς ο Φορέας 

θα πρέπει να ενταχθεί υπό την αρμοδιότητα της με βάση το νόμο 4109 του 2013.  Η άλλη 

πρόταση θα ήταν να ενταχθεί στον υπάρχοντα φορέα διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Λευκών 

Ορέων – βόρειας Καρπάθου υπό την άμεση αρμοδιότητα του ΥΠΕΚΑ. Όμως θεωρούμε κάτι 

τέτοιο δυσλειτουργικό. 

  

Έσοδα ΦΔΧΜ 

Τα αναγκαία έσοδα για τη λειτουργία του ΦΔΧΜ δεν θα επιβαρύνουν αναγκαστικά τον 

κρατικό προϋπολογισμό, αν και αυτό προβλέπεται νομικά, αλλά θα προκύπτουν από: 

α. Ειδικό τέλος επισκεπτών.  

β. Δωρεές 

γ. Συμμετοχή του ΦΔΧΜ σε ειδικά Προγράμματα Χρηματοδότησης Δράσεων Προστασίας και 

Διαχείρισης 

δ. Από πωλήσεις ενημερωτικού υλικού, όπως ειδικές εκδόσεις 

ε. Από τέλη διαμονής (παράνομης) πρόστιμα; 

Θα πρέπει να εξεταστεί και η περίπτωση που όταν καταβάλλονται πρόστιμα για παραβάσεις 

που αφορούν το νησί αυτά να χρησιμοποιούνται προς όφελος του ΦΔΧΜ. 

 

Προσωπικό του ΦΔΧΜ 

Για τις ανάγκες λειτουργίας του ΦΔΧΜ προτείνεται για την αρχική φάση λειτουργίας, να 

απασχολούνται δύο (2) φύλακες (κλάδου ΔΕ ή ΤΕ) και 2 ειδικοί επιστήμονες (ΠΕ με πτυχίο 

κατάλληλο όπως Βιολογίας, Δασολογίας ή Περιβαλλοντολογίας) που θα ασκούν τα καθήκοντα 

της φύλαξης, της ενημέρωσης, της διαχείρισης και της γραμματειακής υποστήριξης. Ο αριθμός 

αυτός μπορεί στο μέλλον να αυξηθεί εφόσον οι ανάγκες. 

Επιπλέον προβλέπονται έως δύο άτομα εποχιακά εργαζόμενα για σκοπούς φύλαξης και η 

δυνατότητα συμβάσεων με ειδικούς επιστήμονες για συγκεκριμένες δράσεις προστασίας 

διαχείρισης στα πλαίσια εγκεκριμένων προγραμμάτων. Επίσης, εφόσον η λειτουργία του 

ΦΔΧΜ το επιτρέπει και η απασχόληση εθελοντών. Ο ΦΔΧΜ μπορεί να συμβουλεύεται, 

αμισθί, ειδικούς επιστημονικούς φορείς και πρόσωπα ως «συμβούλους».  

Η προκήρυξη και η πρόσληψη του προσωπικού θα πρέπει να γίνονται με πράξη από την  

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης. 

 

Διαχείριση στην Περιοχή 

Επιτρεπόμενες δράσεις 

1) Η επιστημονική έρευνα, με την προϋπόθεση ότι δεν δημιουργούνται προβλήματα 

υποβάθμισης στο οικοσύστημα, εξασφαλίζεται ο μέγιστος βαθμός προστασίας της 

φύσης και του τοπίου. Οι άδειες εκδίδονται από τον ΦΔΧΜ. 

2) Η συστηματική παρακολούθηση οικολογικών παραμέτρων, η εκτέλεση ειδικών 

διαχειριστικών έργων και η εφαρμογή μέτρων που αποσκοπούν στην αποκατάσταση, 

προστασία, διατήρηση, βελτίωση και ανάδειξη των ειδών και των ενδιαιτημάτων της 

περιοχής, εφόσον τεκμηριώνεται επαρκώς η σκοπιμότητα / αναγκαιότητα και η 
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αποτελεσματικότητα τους και περιλαμβάνονται σε εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης. 

Επίσης με βάση ειδικό Διαχειριστικό σχέδιο επιτρέπεται η απομάκρυνση μη ιθαγενών 

ειδών χλωρίδας και πανίδας, περιλαμβανομένων οικόσιτων ζώων. Όμως η 

απομάκρυνση ειδών φυτών όπως το μπούζι μπορεί και πρέπει να γίνει άμεσα και δεν 

έχει κάποιο κόστος. Για την απομάκρυνση του Φασιανού απαιτείται περισσότερος 

χρόνος και ορθά επιλεγμένη μέθοδος και χρόνος υλοποίησης. Θα πρέπι να είναι από 

τα πρώτα πράγματα για τα οποία θα δώσει βάρος η διαχείριση. Για τους λαγούς και τα 

αγριοκούνελα δεν φαίνεται προς το παρόν ουσιαστικό πρόβλημα αλλά οι πληθυσμοί 

πρέπει να παρακολουθούνται συσστηματικά. 

3) Η ημερήσια επίσκεψη και ξενάγηση επισκεπτών με βασικό σκοπό την περιβαλλοντική 

εκπαίδευση και την παρατήρηση της φύσης. Ο αριθμός των επισκεπτών, οι χρονικές 

περίοδοι, οι ακολουθούμενες διαδρομές καθώς και άλλες ρυθμίσεις καθορίζονται 

ειδικότερα στον Κανονισμό Διοίκησης και Λειτουργίας με βάση την Φέρουσα 

Ικανότητα. Οι ημερήσιοι επισκέπτες που μπορούν να υπάρχουν στο νησί σήμερα 

εκτιμούνται το πολύ ως 1000 άτομα. Κάτι που αντιστοιχεί στις υποδομές που μπορούν 

να υπάρχουν σήμερα (2 καντίνες, και περίπου 300 ομπρέλες παραλίας). 

4) Έργα συντήρησης υφιστάμενων μονοπατιών που θα επιλεγούν στην περιοχή. Αυτά 

είναι το Μονοπάτι από Βουγιού Μάτι ως Αγιο Νικόλαο, από Βουγιού Μάτι ως 

Κεφάλα, από Βουγιού Μάτι ως Πελεγκρίνα από τη Δυτική πλευρα (Πεζόδρομος), από 

Αγιο Νικόλαο προς Πελεγκρίνα. Τα άλλα 2 μονοπάτια εντός της Ζώνης Α1β θα πρέπει 

να κλείσουν για διέλευση κοινού (περιορισμένης κίνησης). 

5) Η εγκατάσταση πινακίδων για την σήμανση των ορίων των προστατευόμενων ζωνών, 

την ενημέρωση επισκεπτών σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που θα 

περιλαμβάνονται στον Κανονισμό Διοίκησης και Λειτουργίας. Πολύ αναγκαία δράση 

και άμεση.  

 

Ζώνες διαχείρισης  

Ζώνη Υψηλής Προστασίας Α 

Ζώνες Διατήρησης Οικοτόπων και Ειδών Α1 

Είναι η ζώνη που περιλαμβάνει, το Μικρονήσι (Α1α) τις δύο μεγάλες συστάδες Παράλιου 

Αρκεύθου(2250) και άλλους σημαντικούς οικοτόπους όπως οι δύο υγρότοποι (Αυλάκι, Κακή 

Αλυκή) και την Ψευδοστέπα (6220), καθώς η περιοχή με απολιθώματα και σπηλαιώματα στα 

ΒΑ (Α1β, Α1γ), 

Η ανατολική συστάδα Παράλιου Αρκεύθου είναι αυτή που έχει τα μεγαλύτερα προβλήματα 

απάμμωσης και διάβρωσης με αποτέλεσμα την ξήρανση ορισμένων αρκεύθων. Επίσης έχει 

και περιορισμένο βαθμό αναγέννησης ενώ αντιμετωπίζει εισβολή από την τραχεία πεύκη. 

Σήμερα, πέρα από τις μη επιτρεπόμενες χρήσεις με διαμονής το χώρο, επιτρέπεται 

ουσιαστικά η ελεύθερη κίνηση των επισκεπτών και υπάρχουν μονοπάτια που 

χρησιμοποιούνται εγκάρσια, ειδικά μάλιστα το ένα από αυτά χρησιμοποιείται μαζικά. 

Προτείνεται η λειτουργία ενός μονοπατιού ως κεντρικό (με το χαρακτηρισμό «Πεζόδρομος»), 

εκτός του πυρήνα, ενώ η διάβαση από τα άλλα δύο μονοπάτια θα επιτρέπεται μόνο υπό 

όρους και ο υπόλοιπος χώρος της ζώνης Α1 θα πρέπει να είναι απροσπέλαστος για τους 

απλούς επισκέπτες. Ο μόνος τρόπος που μπορεί να γίνει αυτό είναι η ενημέρωση (από το 

προσωπικό απευθείας, με φυλλάδια, με πινακίδες). 

Η δυτική συστάδα έχει παρόμοια προβλήματα σε μικρότερο βαθμό. 
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Η απομάκρυνση αρτίβλαστων πεύκων και η πιθανή κοπή άλλων νεαρών κρίνεται επίσης 

αναγκαία σε τακτική βάση, ενώ τα παλιότερα άτομα πεύκων μπορούν να κρατηθούν καθώς 

συγκρατούν σε κάποιο βαθμό άμμο και έδαφος. 

Καμία διάβαση οχήματος δεν θα πρέπει να επιτρέπεται στο χώρο αυτό. 

Έτσι συγκεκριμένα, η κίνηση και ξενάγηση επισκεπτών, θα επιτρέπεται υπό όρους και 

προϋποθέσεις, μόνο στα σημασμένα μονοπάτια, με σκοπό την περιβαλλοντική εκπαίδευση, την 

παρατήρηση της φύσης και την αναψυχή. Οι όροι και οι προϋποθέσεις αφορούν αριθμό, 

χρονική περίοδο και άλλα που θα εξειδικεύονται στον Κανονισμό Διοίκησης και Λειτουργίας. 

Η ελεύθερη κίνηση επισκεπτών θα επιτρέπεται μόνο στο χαρακτηρισμένο Πεζόδρομο (Ζώνη 

Β). Επιπλέον θα πρέπει να γίνουν σε πρώτη φάση οι αναγκαίες δασοκομικές εργασίες με στόχο 

την μη επέκταση της Τραχείας Πεύκης (Pinus brutia). 

Η επίσκεψη και διαμονή πάνω στη νησίδα Μικρονήσι, πρέπει να μην είναι επιτρεπτή όλο το 

έτος χωρίς εγκεκριμένη άδεια από το ΦΔΧΜ, που θα δίδεται μόνο για λόγους αυστηρά 

σχετιζόμενους με τους σκοπούς διατήρησης και προστασίας.  

 

Ζώνες Διατήρησης Οικολογικού Τοπίου (Ζώνη Α2) 

Η ζώνη αυτή παραμένει υψηλής προστασίας με παρόμοιο διαχειριστικό στόχο και αφορά δύο 

τμήματα ανατολικό και δυτικό. Σημειώνουμε ότι μέσα σε αυτή υπάρχουν πολύ σημαντικά 

στοιχεία βιοποικιλότητας για την προστασία όπως είναι παραλίες ωοτοκίας της  Caretta 

caretta, ή η περιοχή αναπαραγωγής της Πετροτουρλίδας. Οι διαφορές της με τη ζώνη Α1 είναι 

στο βαθμό όχλησης που υφίστανται και ο οποίος είναι πολύ μικρότερος. Στη ζώνη αυτή μπορεί 

να γίνεται ελεύθερη μετακίνηση επισκεπτών μόνο στη διάρκεια της ημέρας και μόνο για 

σκοπούς συμβατούς με την προστασία (περιβαλλοντική εκπαίδευση, οικοτουρισμός). Κατά τα 

άλλα ισχύουν οι περιορισμοί και οι πρακτικές διαχείρισης της Α1 ζώνης. 

 

Ζώνη Διαχείρισης Φυσικών Πόρων (Ζώνη Γ ) 

Για την θαλάσσια περιοχή της Ειδικής Ζώνης Διατήρησης Νήσου Χρυσής και Νησίδας 

Μικρονήσι θεωρείται απαραίτητο να εκπονηθεί μια ειδική διαχειριστική μελέτη που θα πρέπει 

να εκπονήσει ο Φ.Δ.Χ.Μ. ώστε να διασαφηνιστούν τα φυσικά όρια της, τα σημαντικά 

οικοτοπικά της χαρακτηριστικά (όπως οι συστάδες Ποσειδώνειας) και να εξειδικευτούν 

προτάσεις προστασίας αν αυτό κριθεί αναγκαίο (όπως η υπαγωγή μέρους της σε άλλη Ζώνη ή 

Ζώνες). 

 

Ζώνη Διαχείρισης Παραδοσιακού Τοπίου (Ζώνη Β) 

Τέλος η περιοχή της Ζώνης Β περιέχει τη δυνητική έκταση όπου μπορούν να γίνουν 

ορισμένες, περιορισμένης έκτασης και έντασης, κατασκευές και αναγκαίες υποδομές.  

Περιλαμβάνει τρεις διακριτές εκτάσεις. Β.α είναι η περιοχή των δύο παραλιών που 

αποτελούν το χώρο λουομένων και λοιπών ημερήσιων επισκεπτών «Βουγιού Μάτι, παραλία 

Βαγκέ και παραλία Μπελεγρίνα» και τον «Πεζόδρομο» που ενώνει τις δύο παραλίες. Έχει 

προβλεφτεί μια «επέκταση» της προς τα δυτικά για να υπάρχει ο ελάχιστος χώρος στο μέλλον 

για τις αναγκαίες υποδομές που τυχόν προκύψουν. Β.β: Είναι η περιοχή στα βορειοδυτικά 

«Αυλάκι-Σπήλιος» που έχει μια νόμιμη κατοικία και μικρή προβλήτα, όπου δεν προβλέπεται 

προς το παρόν κάποια μεταβολή στη χρήση γης, εκτός της απομάκρυνσης τυχόν παράνομων 

κατασκευών, απομάκρυνσης ξενικών φυτών και οικόσιτων ζώων και διακοπή μη επιθυμητών 

άλλων χρήσεων και Β.γ: η κορυφή του λόφου «Κεφάλα» όπου υπάρχει το κατασκευασμένο 
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πυροφυλάκιο για το οποίο υπάρχει πρωτόκολλο κατεδάφισης αλλά προς το παρόν λειτουργεί 

«καταχρηστικά» ως κατοικία. Για το κτίριο της Κεφάλας εκκρεμούν δικαστικές αποφάσεις 

αλλά κρίνουμε ότι ο ΦΔΧΜ πρέπει να εξετάσει τη δυνατότητα ουσιαστικής της χρήσης προς 

όφελος της διαχείρισης και να μην εφαρμοστεί η κατεδάφισή της. 

 

Για την έκταση Β.α προτείνονται τα ακόλουθα ως επιτρεπόμενες διαχειριστικές πρακτικές και 

υποδομές: 

9. Η κατασκευή και λειτουργία υποδομών, με αποκλειστικό στόχο τη διαχείριση και 

φύλαξη καθώς και η λήψη μέτρων και η εκτέλεση έργων, εφ' όσον περιλαμβάνονται 

σε εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης. Στην ζώνη αυτή και μόνο μπορεί να εγκατασταθεί 

ένα Περίπτερο Ενημέρωσης, Τουαλέτες, χώροι Διαμονής φυλάκων, τυχόν ερευνητών 

και του απολύτως αναγκαίου προσωπικού (εποχιακού). 

10. Μέσα στη ζώνη,στη θέση Βουγιού Μάτι και εκτός της ζώνης Αιγιαλού, αφού 

επιλυθούν τυχόν προβλήματα ιδιοκτησιών, μπορεί να γίνει ένα Κατάστημα-Καντίνα. 

Μια δεύτερη καντίνα (μικρής έκτασης), μπορεί να τοποθετείται εποχικά στην παραλία 

Πελεγκρίνα. Στις 2 παραλίες μπορούν να τοποθετηθούν ως συνολικά 300 Ομπρέλες 

Θαλάσσης οι οποίες λειτουργούν και ως αποτρεπτικές για την παραμονή κάτω από τα 

θαλασσόκεδρα. 

11. Στην παραλία Πελεγκρίνα προτείνεται η φύτευση μερικών δέντρων Tamarix 

smernensis σε θέσεις που δεν διαταράσσουν οργανικά και αισθητικά τον οικότοπο 

2250, για εναλλακτική παροχή σκίασης και αποτροπή χρησιμοποίησης των 

θαλασσόκεδρων. 

12. Η κατασκευή και λειτουργία μικρών εγκαταστάσεων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 

αποκλειστικά και μόνο για την ηλεκτροδότηση υποδομών προστασίας και φύλαξης της 

περιοχής (υποδομές του Φορέα διαχείρισης) καθώς και των υποδομών αναψυχής και 

ασφάλειας των επισκεπτών. Θα πρέπει να σταματήσει, άμεσα το δυνατόν η εγκατάσταση 

και χρήση ηλεκτρογεννητριών που χρησιμοποιούν μη ανανεώσιμη ενέργεια.  

13. Η κατασκήνωση και η διανυκτέρευση σε οργανωμένους για τη χρήση αυτή χώρους όπως 

οι επί μέρους προϋποθέσεις θα εξειδικευθούν από τον ΦΔΧΜ. μετά την εγκατάσταση 

και λειτουργία του (για το θέμα διαμονή επισκεπτών, αναφερόμαστε παρακάτω). 

14. Η ανέγερση και χρήση περιορισμένων εγκαταστάσεων προσωρινού ή μόνιμου 

χαρακτήρα για την εξυπηρέτηση των ως άνω δραστηριοτήτων, υπό τον όρο ότι δεν 

αλλοιώνουν το χαρακτήρα της φύσης και του τοπίου.  

15. Η εγκατάσταση υποδομής (φυλάκια, πινακίδες, επιστημονικός εξοπλισμός, ξύλινα 

καθιστικά, χάραξη και σήμανση μονοπατιών κ.λ.π.), για την οργάνωση και εξυπηρέτηση 

των προαναφερόμενων δραστηριοτήτων.  

16. Η κατασκευή μικρής προβλήτας ασφαλούς πρόσδεσης σκάφών επισκεπτών, με χρήση 

πασάλων, στην περιοχή «Βουγιού Μάτι» με βάση εγκεκριμένη λιμενική μελέτη. Η 

πρόταση για πασσάλους και όχι για στιβαρή κατασκευή με χρήση σκυροδεμάτων γίνεται 

για να μην υπάρξουν προβλήματα προσάμμωσης της προβλήτας και αφαίρεσης άμμου 

από την παραλία Βαγκέ. 

17. Η κυκλοφορία ενός αποκλειστικού οχήματος ATV, ηλεκτροκίνητου, που θα ανήκει στο 

Φορέα Διαχείρισης, για κίνηση σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης (π.χ. πυρκαγιά), για τις 

ανάγκες φύλαξης της περιοχής ή για συγκεκριμένες και προγραμματισμένες εργασίες 

προστασίας και διαχείρισης.  
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Προκειμένου να γίνει οτιδήποτε με μόνιμο και νόμιμο χαρακτήρα είναι απαραίτητος ο 

αποχαρακτηρισμός της ζώνης αυτής, ειδικά της Β.α ζώνης, από αναδασωτέα. Η φέρουσα 

ικανότητα επίσκεψης και ημερήσιας διαμονής στο χώρο δίδεται ως 1200 άτομα, όμως αυτό 

δύναται να επανεξετάζεται από τον ΦΔΧΜ ανά τακτά χρονικά διαστήματα. 

 

Γενικότερες μη επιτρεπτές χρήσεις 

Δόμηση πάσης φύσης εκτός μικρών αναγκαίων υποδομών όπως εξειδικεύονται παραπάνω,  

Θήρα. Ως Καταφύγιο Αγριας Ζωής χαρακτηρισμένο άλλωστε απαγορεύεται. 

Εισαγωγή ειδών χλωρίδας ή πανίδας με ελάχιστες εξαιρέσεις ειδικών φυτεύσεων όπως του 

Αλμυρικιού Tamarix smyrnensis σε περιορισμένο χώρο, περιλαμβανομένων και 

κατοικιδίων ζώων. 

Βόσκηση. Εφόσον κριθεί αναγκαίο και εάν κάτι τέτοιο προκύψει ως αναγκαιότητα μετά 

από έρευνα και ειδική μελέτη που θα έχει εκπονηθεί από τον ΦΔΧΜ θα εξετάζεται η 

περιστασιακή ή περιοδική βόσκηση από ελάχιστα ζώα τους χειμερινούς μήνες σε 

περιορισμένη έκταση και χρονική περίοδο. Ωστόσο αυτό δεν φαίνεται αναγκαίο προς το 

παρόν, ίσως γιατί μερικώς οι πέρδικες, οι λαγοί και άλλα ζώα παίζουν ανάλογο ρόλο. Η 

βοσκοϊκανότητα της Χρυσής πάντως δείχνει εμπειρικά περιορισμένη και οι βοσκήσιμες 

εκτάσεις, όπως οι ψευδοστεπικές χρήζουν ιδιαίτερης προστασίας. 

Καλλιέργεια.  

Μελισσοκομία. 

Καταστροφή φυσικών σχηματισμών. 

Συλλογή φυτών. 

Συλλογή απολιθωμάτων ή άλλων στοιχείων του εδάφους και της παραλίας 

Χρήση Οχημάτων. νομική υπόσταση δρόμων δεν υφίσταται, άρα και τα οχήματα που τυχόν 

υπάρχουν κινούνται μη νόμιμα.  

Διανυκτέρευση με την εξαίρεση των αναγκών Φύλαξης, Επιστημονικής Μελέτης και 

Προστασίας της Περιοχής που θα γίνεται αποκλειστικά εντός της Ζώνης Διαχείρισης 

Φυσικών πόρων και Τοπίου Β. Η επανεξέταση για να τεθούν όροι και προϋποθέσεις τυχόν 

διανυκτέρευσης μικρού αριθμού επισκεπτών, πάντα εντός της ζώνης Β, θα γίνει μετά την 

εγκατάσταση του ΦΔΧΜ. Θα πρέπει να τονιστεί εδώ ότι ο χώρος της ζώνης Β.α είναι 

αρκετά μεγάλος και θα μπορούσε να δημιουργηθεί μικρή κατασκήνωση με αντίτιμο 

διαμονής και έσοδα για τον ΦΔΧΜ. Αλλά πριν αποφασιστεί κάτι τέτοιο θα πρέπει να έχουν 

εξασφαλιστεί οι προηγούμενες προϋποθέσεις. Η διαμονή επισκεπτών υπό τις παρούσες 

συνθήκες είναι μη επιτρεπτή γιατί καταλήγει εκ των πραγμάτων σε προβλήματα διάβρωσης 

στον οικότοπο προτεραιότητας της παράλιας αρκεύθου. Αν κάποτε αποφασιστεί η 

κατασκευή χώρου κατασκήνωσης θα πρέπει να γίνει εντός της Βα ζώνης, σε ελεύθερο από 

δέντρα χώρο, οπότε θα είναι αναγκαίο να κατασκευαστούν κατάλληλα σκέπαστρα. Θα 

πρέπει να έχουν προηγουμένως εξασφαλιστεί: η ασφαλής πρόσδεση σκαφών στην 

προβλήτα Βουγιού Μάτι, η κατασκευή τουαλετών με κατάλληλο τρόπο, η ενεργειακή 

επάρκεια με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η παροχή νερού. Το νερό είναι ουσιαστικό 

θέμα τόσο για την λειτουργία των υποδομών όσο και για την Πυροπροστασία (επόμενη 

παράγραφος). Πόσιμο νερό είναι πολύ δύσκολο να υπάρχει σε αφθονία στη Χρυσή παρά 

μόνο αν γίνει κάποια σημαντική υποδομή για αφαλάτωση, θέμα που ο ΦΔΧΜ θα πρέπει να 

εξετάσει. Μεταφορά πόσιμου νερού σε δεξαμενές αποθήκευσης ή κατασκευή δεξαμενής 

όμβριων υδάτων θα πρέπει να εξεταστούν για να βρεθεί η κατάλληλη λύση. 
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Νομίμως υφιστάμενα δημόσια κτίσματα ή κατασκευές επιτρέπεται να διατηρήσουν τη 

χρήση για την οποία κατασκευάσθηκαν, ενώ η κατασκευή, βελτίωση και συντήρηση έργων 

και υποδομών μικρής κλίμακας που εξυπηρετούν αναγκαίες και επιτρεπόμενες 

δραστηριότητες, για λόγους υγιεινής, ασφάλειας, εξοικονόμησης ενέργειας και 

αποθήκευσης νερού μετά από έγκριση των αρμόδιων υπηρεσιών και μετά από γνώμη του 

Φ.Δ.Χ.Μ. Μέχρι την έγκριση του Κανονισμού Διοίκησης και Λειτουργίας η φύλαξη και 

επόπτευση της περιοχής γίνεται από τα αρμόδια όργανα.  

Για την πυρόσβεση η Διεύθυνση Δασών Λασιθίου έχε προτείνει τη τοποθέτηση δεξαμενών 

και έχει αναθέσει μελέτη πυροπροστασίας που ο ΦΔΧΜ θα πρέπει να λάβει υπόψη.  

 

Σημαντικό είναι να αναγνωριστεί η Χρυσή ως «Πρότυπο Οικολογικό Νησί» μεσα στο 

δίκτυο Νατούρα 2000. 

Για να γίνει αυτό θα πρέπει να λυθούν οριστικά:  

Το ζήτημα των σκουπιδιών και το ζήτημα της ενέργειας:  

Οι  ημερήσιοι επισκέπτες με πλοιάρια ενημερώνονται με οδηγία στο μεγάφωνο του πλοίου 

μεταγοράς στη Χρυσή και με ενημερωτικό φυλλάδιο για την υποχρέωσή τους να γυρίσουν τις 

συσκευασίες και τα υπόλοιπα απορρίμματα πίσω στην Ιεράπετρα, ή άλλη θέση προέλευσης.. 

Οι επιχειρηματίες (όπως οι μισθωτές καντινών και ομπρελών) θα διαχωρίζουν τα σκουπίδια σε 

οργανικά, ανακυκλώσιμα και μη ανακυκλώσιμα και θα είναι μέσα στις συμβατικές τους 

υποχρεώσεις η απομάκρυνση, σε καθημερινή βάση από το νησί. Δεν κρίνεται σκόπιμο να γίνεται 

κομποστοποίηση για να αποφύγουμε έκρηξη αριθμού τρωκτικών. 

Αντί χημικών τουαλετών μπορεί να εξεταστεί η κατασκευή σηπτικών βόθρων. 

Αντί για χρήση θορυβωδών, ρυπαντικών και ενεργοβόρων γεννητριών προωθείται η χρήση 

φωτοβολταϊκής μονάδας (ή και μικρής ανεμογεννήτριας). 

Τι μοναδικό όχημα ανάγκης που θα υπάρχει στο νησί, για αποκλειστική χρήση του φορέα, μπορεί 

να είναι ηλεκτροκίνητο. 

 

Μέχρι την έκδοση του ΠΔ ο Δήμος Ιεράπετρας σε συνεργασία με την Αποκεντρωμένη 

Δοιήκηση Κρήτης πρέπει να εφαρμόζει Κανονισμό Λειτουργίας με βάση τα παραπάνω. 

Αυτό πρέπει να γίνει άμεσα για την τουριστική περίοδο του 2015. 

 

 


