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Αξιότιμη κα. Επίτροπε,
Η Δημοτική Αρχή των Χανίων, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της αλλά και των
προσπαθειών της για ανάπτυξη των παράκτιων περιοχών και για βιώσιμο θαλάσσιο
τουρισμό, έχει ξεκινήσει τις διαδικασίες για τη δημιουργία ενός θεματικού Καταδυτικού
Πάρκου στη θέση «Καλαθάς» της Δημοτικής Ενότητας Ακρωτηρίου του Δήμου Χανίων.
Όπως ενημέρωσε τον Σύμβουλο σας κ. Δ. Γιωτάκο, πρόσφατα στις Βρυξέλλες ο Γενικός
Γραμματέας του Δήμου Χανίων κ. Γαβριήλ Κουρής, ο θαλάσσιος χώρος που βρίσκεται
στην ως άνω περιοχή έχει αποδεσμευτεί από την Εφορία Εναλίων Αρχαιοτήτων για
υποβρύχιες δραστηριότητες με τις υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ\ΑΡΧ\Α1\Φ41\36961\2194 ΦΕΚ
923\27-8-1998 και υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ\ΑΡΧ\Α1\Φ41\46835\2750 ΦΕΚ 1083\16-10-1998
αποφάσεις του Υπουργού Πολιτισμού κ. Ευάγγελου Βενιζέλου.
Η ως άνω θαλάσσια περιοχή χαρακτηρίζεται ως περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλλους,
λόγω της ύπαρξης υποθαλάσσιων σπηλαίων που προσφέρονται εύκολα για επίσκεψη και
σπηλαιοκαταδυτική εκπαίδευση, βρίσκονται δε σε μία περιοχή που αναπτύσσεται
τουριστικά και βρίσκεται σε μικρή απόσταση από την πόλη των Χανίων (15 χιλιόμετρα
περίπου).
Η δημιουργία ενός τέτοιου καταδυτικού πάρκου θα συμβάλλει στον εμπλουτισμό του
τουριστικού προϊόντος των Χανίων, της Κρήτης αλλά και της χώρας στο σύνολο της,
ενισχύοντας σημαντικά την τοπική οικονομία από την ανάπτυξη αυτής της νέας μορφής
τουρισμού, του καταδυτικού, που σήμερα στερείται η χώρα μας, χάνοντας σημαντικά
έσοδα από την δραστηριότητα αυτή, σε μια τόσο δύσκολη οικονομικά περίοδο για τη
χώρα.
Ενδεικτικά σας αναφέρουμε περιοχές Μεσογειακών χωρών που με την δραστηριότητα
τους αυτή, συνέβαλαν στη ανάπτυξη της οικονομίας των χωρών τους, όπως η Ισπανία,
η Γαλλία, η Ιταλία, η Μάλτα, η Αίγυπτος, η Κύπρος, η Κροατία και η Τουρκία.

Μόνο στην Ελλάδα, με τα τόσα νησιά και ακτές, δεν υπάρχει ακόμη ανάλογη
δραστηριότητα, αν και έχει αποδειχτεί ότι οι θάλασσες μας στο βυθό τους έχουν
μοναδικά αξιοθέατα (αρχαία ναυάγια και άλλα αρχαιολογικά ευρήματα, σπήλαια κ.λ.π.).
Κα Επίτροπε,
Προκειμένου να προχωρήσουμε ως Δήμος στις απαιτούμενες ενέργειες για την
προώθηση και στη χώρα μας, της ως άνω δραστηριότητας, διαπιστώσαμε ότι θα έπρεπε
να έχει εκδοθεί, σύμφωνα με το Ν 3409\2005 άρθρο 13 παρ. 1 «περί καταδύσεων
αναψυχής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 273\4-11-2005), Κοινή Υπουργική Απόφαση
(ΚΥΑ) των συναρμόδιων Υπουργείων, με την οποία θα καθορίζονται σαφώς τα
δικαιολογητικά και έγγραφα που θα συνοδεύουν την αίτηση του φορέα, ο τύπος και το
περιεχόμενο της αίτησης, ο χρόνος και τα στάδια ολοκλήρωσης της διαδικασίας και κάθε
άλλη λεπτομέρεια που είναι αναγκαία για την εφαρμογή της διάταξης αυτής. Οκτώ
χρόνια μετά την ψήφιση του ως άνω νόμου, η εν λόγω ΚΥΑ δεν έχει έως σήμερα ακόμα
εκδοθεί παρά τις σχετικές επιστολές που έχουμε αποστείλει προς τα εμπλεκόμενα
Υπουργεία και – από το 2011 έως σήμερα – και στις οποίες δεν έχουμε λάβει καμία
απάντηση.
Στο πλαίσιο αυτό και με δεδομένο ότι η δημιουργία θαλάσσιων θεματικών πάρκων θα
συμβάλλει τα μέγιστα στην ανάπτυξη των παράκτιων περιοχών και του καταδυτικού
τουρισμού – τομέας που υστερεί η χώρα μας, χάνοντας σημαντικά έσοδα από την εν
λόγω δραστηριότητα - παρακαλούμε όπως αναλάβετε πρωτοβουλία παρεμβαίνοντας
προς τα Εθνικά όργανα ώστε - το συντομότερο δυνατόν - να εκδοθεί η σχετική απόφαση
και να καταστεί εφικτό να προωθηθούν και στην Ελλάδα τέτοιες δράσεις που θα
λειτουργήσουν, προς όφελος της οικονομίας του τόπου μας αλλά και της χώρας μας
γενικότερα.
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