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Εισαγωγική Περίληψη

Το παρόν «Επιχειρησιακό Σχέδιο για την Κατασκευή Υποβρύχιων Μουσείων & Καταδυτικών Πάρκων
στις Νήσους Σποράδες & στον Δυτικό Παγασητικό» αφορά στην ανάπτυξη του καταδυτικού
τουρισμού στις νησιωτικές περιοχές της Ν. Αλοννήσου και Ν. Σκοπέλου όπωςκαι στην λιγότερο
ανεπτυγμένη περιοχή του Δυτικού και Νοτίου Παγασητικού Κόλπου.
Για να επιτευχθεί το ανωτέρω, λαμβάνονται υπόψιν μοναδικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της
περιοχής σε παγκόσμιο επίπεδο όπως τα δεκάδες αρχαία ναυάγια τα οποία κοσμούν τον βυθό. Οι
παραπάνω Ενάλιοι Επισκέψιμοι Αρχαιολογικοί Χώροι Ε.Α.Χ. πλαισιώνονται με τη δημιουργία
Καταδυτικών Πάρκων δημιουργώντας το πρώτο και μεγαλύτερο Ενάλιο Επισκέψιμο Αρχαιολογικό
Πάρκο στο κόσμο.
Το ισχύον θεσμικό πλαίσιο παρουσιάζεται περιληπτικά στο Παράρτημα Ι, ενώ η χωροθέτηση των
εγκεκριμένων όπως και των προτεινόμενων επισκέψιμων ενάλιων αρχαιολογικών χώρων, καθώς και
των χώρων οργανωμένης κατάδυσης (ΧΟΚ / Καταδυτικά Πάρκα) παρουσιάζονται στους χάρτες του
Παραρτήματος II. Ουσιαστικά οι ενάλιοι επισκέψιμοι αρχαιολογικοί χώροι χωρίζονται σε 3 περιοχές:
σε αυτές της Ν. Αλοννήσου, της Ν. Σκοπέλου, καθώς και του Δυτικού Παγασητικού Κόλπου όπου
βρίσκονται ενάλιες αρχαιότητες ενώ οι προτεινόμενοι ΧΟΚ είναι στους ίδιους χώρους
συμπεριλαμβανομένου και του Νοτίου Παγασητικού Κόλπου του Τρίκερι. Βέβαια, με τη νέα
νομοθεσία των καταδυτικών πάρκων (Ν4296/2014) τα καταδυτικά πάρκα θα αναπτυχθούν μόνο
στην Ν. Σκόπελο , στη Ν. Σκιάθο και στον Νότιο Παγασητικό Κόλπο.
Αυτή τη στιγμή η περιοχή της Ν. Αλοννήσου παρουσιάζει τις πιο ώριμες συνθήκες αξιοποιήσιμων
ενάλιων αρχαιολογικών θέσεων, ενώ ακολουθεί η περιοχή του Δυτικού Παγασητικού Κόλπου. Η
περιοχή της Ν. Σκοπέλου αν και έχει πλήθος αρχαίων ναυαγίων, απαιτούν όμως ενέργειες
αρχαιολογικής έρευνας και τεκμηρίωσης. Παρ’όλα αυτά το σύγχρονο ναυάγιο Χριστόφορος το οποίο
βρίσκεται εντός του κηρυγμένου ενάλιου αρχαιολογικού χώρου του Όρμου Πανόρμου αποτελεί
εξαιρετική ευκαιρία για την ανάδειξη του καταδυτικού προϊόντος της Σκοπέλου. Σύμφωνα με τις
τελευταίες εξελίξεις καταδυτικά πάρκα δύναται να αναπτυχθούν με μεγαλύτερη επιτυχία και
ευκολία κατά σειρά προτεραιότητας στη Ν. Σκιάθο, στο Ν. Παγασητικό Κόλπο και στη Ν. Σκόπελο.
Δυστυχώς αποκλείεται προς το παρόν η Ν. Αλόννησος και οι νότιες περιοχές της Ν. Σκοπέλου λόγω
ύπαρξης κηρυγμένων ενάλιων αρχαιολογικών χώρων.
Οι ενάλιες αρχαιότητες των Νήσων Σποράδων και του Δυτ. Παγασητικού Κόλπου έχουν αποτελέσει
τα τελευταία σαράντα χρόνια πεδίο εκτεταμένων ερευνών της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων και
Ατλαντίς Συμβουλευτική Α.Ε.
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του Ινστιτούτου Εναλίων Αρχαιολογικών Ερευνών. Τόσο τα ενάλια κτιριακά κατάλοιπα όσο και τα
ναυάγια που βρίσκονται στην περιοχή αποτελούν μαρτυρίες για την ναυσιπλοΐα και το δίκτυο των
θαλάσσιων δρόμων, το εμπόριο, τις παράκτιες δραστηριότητες και τις οικιστικές εγκαταστάσεις από
την προϊστορική εποχή μέχρι σήμερα.

Οι διάσπαρτες αυτές, ενάλιες αρχαιολογικές θέσεις, δεν μπορούν να έχουν, λόγω της φύσης τους,
αισθητική ενότητα, αλλά μπορούν με την χωροθέτηση, την προστασία και την ανάδειξή τους, να
συντίθενται σε ιστορική και λειτουργική ενότητα και να παρέχουν την δυνατότητα δημιουργίας
συσχετισμών για τάσεις, δεσμούς, διαφορές, τεχνολογικές και οικονομικές εξελίξεις, των ναυτικών
λαών που τις δημιούργησαν, μέσα στο χρόνο. Για το λόγο αυτό, επισημάνεται στον προσδιορισμό
των χαρακτηριστικών του έργου η σπουδαιότητα της ανάδειξης του συνόλου των ενάλιων
αρχαιολογικών θέσεων της υπό μελέτη περιοχής, ενώ ο βαθμός και ο τρόπος ανάδειξης κάθε θέσης
αποτελεί αντικείμενο περεταίρω επεξεργασίας.

Παράλληλα, είναι απαραίτητο η λειτουργία του συνόλου των ενάλιων αρχαιολογικών θέσεων όπως
αποφασίστηκε από την επιτροπή παραλαβής του έργου τόσο για την βιωσιμότητα του
συγκεκριμένου έργου όσο και για τη δημιουργία καταδυτικού προορισμού 1 εβδομάδος για τους
αλλοδαπούς αυτοδύτες.

Η ανάδειξη του συνόλου των αρχαιολογικών θέσεων της περιοχής αποτελεί πρόθεση της πολιτείας
τουλάχιστον για τα τελευταία 20 χρόνια1, μετά την παγιοποίηση διεθνώς των θέσεων περί
προστασίας των μνημείων "in situ" και της ανάδειξης συνόλων, με την υιοθέτηση της έννοιας των
ενάλιων επισκέψιμων αρχαιολογικών πάρκων ενώ αντίστοιχη πρόταση για την δημιουργία

1 Παρουσίαση Πρότασης για την Δημιουργία Υποβρύχιου Αρχαιολογικού Πάρκου σε διάσκεψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 1994 από τον τότε
υπουργό Πολιτισμού, Θ. Μικρούτσικο, με σκοπό την ανάπτυξη των νήσων Σποράδων προς την κατεύθυνση του οικολογικού, θεματικού
τουρισμού, ΥΠ.ΠΟ. Γραφείο Τύπου 16.5.1994

Ατλαντίς Συμβουλευτική Α.Ε.
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Υποβρυχίου Αρχαιολογικού Πάρκου αποτέλεσε αντικείμενο μελέτης για το επιστημονικό προσωπικό
της Ε.Ε.Α., ήδη από το 1984, για την περιοχή της Μεθώνηςi. Επιπροσθέτως, αποτελεί αντίκειμενο
του βραβευμένου πρότυπου καινοτόμου σχεδίου ανάπτυξςη Άνω Μαγνήτων Νήσοι από το 2006.

Η απόφαση κατασκευής ενός μεγάλου μουσείου που θα αναδείξει το πολιτιστικό απόθεμα των
εναλίων αρχαιοτήτων στον Ελλαδικό χώρο αποτελεί πλέον γεγονός με το υπό σχεδιασμό Μουσείο
Ενάλιων Αρχαιοτήτων του Πειραιά, όπου πρόκειται να εκτεθούν τα πιο σημαντικά ευρήματα από
τα ναυάγια που έχουν ερευνηθεί σε όλες τις περιοχές της χώρας.

Η δημιουργία ενός Δικτύου Επισκέψιμων Ενάλιων Αρχαιολογικών Χώρων για τις Ν. Σποράδες και το
Δυτικό Παγασητικό - ανάλογου της έννοιας του Υποβρύχιου Αρχαιολογικού Πάρκου που είχε
προταθεί πριν από δύο δεκαετίες - για την ανάδειξη των εναλίων ευρημάτων στη θέση και στο
περιβάλλον που βρέθηκαν, θα συμπληρώσει την μουσειακή παρουσίασή τους, ενώ η πληροφόρηση,
η ευαισθητοποίηση και η γνώση της αρχαιολογικής σημασίας των συγκεκριμένων χώρων από το
ευρύ κοινό, θα αποτελέσουν άξονες προστασίας τους.

Στο πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδίου εξετάζεται αρχικά το θεωρητικό πλαίσιο δημιουργίας
Επισκέψιμων Ενάλιων Αρχαιολογικών Χώρων με βάση τις Αρχές Προστασίας Μνημείων και Ενάλιας
Πολιτιστικής Κληρονομιάς σε συσχετισμό με την ισχύουσα νομοθεσία και τα τεχνικά ζητήματα που
τίθενται στον συγκεκριμένο χώρο κατά την επεξεργασία της πρότασης.

Τίθενται στη συνέχεια της μελέτης οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για την επιλογή
Ενάλιων Αρχαιολογικών Θέσεων και την μετατροπή τους σε επισκέψιμες, ενώ συγχρόνως, σύμφωνα
με το Πρακτικό Παραλαβής των Σταδίων Α' & Β' του Επιχειρησιακού Σχεδίου ορίζονται οι χώροι που
θα ληφθούν υπόψη κατά την αξιολόγηση.

Οι θέσεις που έχουν προταθεί να γίνουν επισκέψιμες θα πρέπει να μελετηθούν σύμφωνα με τις
προδιαγραφές της μελέτης και τις απόψεις και προτάσεις του υπεύθυνου για κάθε θέση
επιστημονικού ερευνητή /αρχαιολόγου και των εμπλεκόμενων στην περιοχή και στο πρόγραμμα
φορέων.
Οι υπόλοιπες θέσεις τέλος που δεν θα προταθούν για να γίνουν επισκέψιμες προτείνεται από το
Επιχειρησιακό Σχέδιο να αναδειχτούν με έκθεση των στοιχείων τους και παρουσίασή τους προς το
κοινό για λόγους ανάδειξης του συνολικού αρχαιολογικού αποθέματος της περιοχής.

Ατλαντίς Συμβουλευτική Α.Ε.
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Οι προδιαγραφές επιλογής, συνοδεύονται από προδιαγραφές λειτουργίας και επισκεψιμότητας των
προτεινόμενων τελικά Ενάλιων Αρχαιολογικών Θέσεων οι οποίες θα πρέπει να ακολουθήσουν τις
αρχές προστασίας της ενάλιας πολιτιστικής κληρονομιάς, όπως αυτές περιγράφονται στο
Παράρτημα Ι της μελέτης, να λάβουν υπόψη την εμπειρία από την διεθνή πρακτική, να είναι
σύμφωνες με τις θεσμοθετημένες αρχές προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς κατά την
ελληνική νομοθεσία και να ακολουθούν τις διαδικασίες που υπαγορεύονται από την υπάρχουσα
νομοθεσία για την Δημιουργία Επισκέψιμων Ενάλιων Αρχαιολογικών Χώρων.
Η παρουσίαση των χαρακτηριστικών του έργου μέσα από μια αρχική καταγραφή των δεδομένων
τόσο των ενάλιων όσο και των χερσαίων χώρων του έργου τα οποία στην συνέχεια αξιολογούνται
στο πλαίσιο του Σχεδίου και αποτελούν βάση για περεταίρω αξιολόγηση και διερεύνηση από τους
εμπλεκόμενους στο πρόγραμμα φορείς.
Σύμφωνα με τη χωροθέτηση που έχει γίνει στο πλαίσιο της μελέτης ανά γεωγραφική περιοχή
αναφοράς οι αρχαιολογικές θέσεις βρίσκονται:
•

Στην περιοχή της Νήσου Αλοννήσου και των υπόλοιπων μικρών νήσων των Βορείων
Σποράδων

•

Στην περιοχή της νήσου Σκοπέλου και

•

Στην περιοχή του Νοτίου Παγασητικού Κόλπου του Δήμου Αλμυρού και Νοτίου Πηλίου.

Για κάθε μία από τις παραπάνω περιοχές γίνεται στο πλαίσιο της μελέτης αναλυτική περιγραφή των
ενάλιων αρχαιολογικών θέσεων που περιλαμβάνει:
•

την γενική περιγραφή της θέσης

•

το στάδιο αρχαιολογικής μελέτης και δημοσιεύσεων στο οποίο βρίσκεται

•

καταγραφή της υπάρχουσας βιβλιογραφίας

•

την Αρχαιολογική Κήρυξη της θέσης

•

την υπάρχουσα κατάσταση της θέσης

•

τις απαιτήσεις επικαιροποίησης τεκμηρίωσης - διενέργειας νέας αποτύπωσης

•

τις ειδικές προδιαγραφές Πρότασης Ανάδειξης και Ένταξης στους Επισκέψιμους
Ενάλιους Αρχαιολογικούς Χώρους του Επιχειρησιακού Σχεδίου

Ατλαντίς Συμβουλευτική Α.Ε.
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Εικόνα 1: Η νήσος Σκάντζουρα από ανατολικά

Επίσης για την υλοποίηση του έργου στις παραπάνω περιοχές, προτείνεται η δημιουργία χώρων
υποστήριξης της λειτουργίας των Επισκέψιμων Ενάλιων Αρχαιολογικών Χώρων και Καταδυτικών
Πάρκων.

Εικόνα 3: Εικόνα του τρίτου ναυαγίου, από τον
ηχοβολιστή πλευρικής σάρωσης, πηγή: Delaporta, K.,
Jasinski, M.E., Søreide, F., 2006

Εικόνα 2: Ο σωρός των αμφορέων του τρίτου ναυαγίου στο
βυθό, πηγή: Delaporta, K., Jasinski, M.E., Søreide, F., 2006

Πρόκειται για χώρους υποδοχής και αφετηρίας των πορειών των επισκεπτών οι οποίοι θα πρέπει να
σχεδιαστούν με ενιαίο τρόπο αντιμετώπισης της αρχιτεκτονικής τους, με σκοπό την
αναγνωρισιμότητά τους από τον επισκέπτη και της συγκρότησης

σε σύνολο των σημείων

καταδυτικού και αρχαιολογικού ενδιαφέροντος της περιοχής. Αυτές μπορεί να βρίσκονται στα
σημεία απόπλου κατάπλου όπως η Στενή Βάλα Αλλονήσου, το Νέο Κλίμα στην Σκόπελο, στην
Αμαλιάπολη, στο Λιμάνι της Αλοννήσου και της Σκοπέλου , και της Γλώσσας Σκοπέλου.

Ατλαντίς Συμβουλευτική Α.Ε.
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Πρόκειται για κατασκευές πληροφόρησης του
κοινού στα λιμάνια Αλοννήσου, Σκοπέλου και
Αμαλιάπολης όπως :
•

Πληροφοριακό κιόσκι

•

Πληροφοριακές
σήμανσης σε

πινακίδες
χερσαίο χώρο

πλησίον του ενάλιου επισκέψιμου
αρχαιολογικού χώρου.
•

Κέντρο Υποδοχής και Ενημέρωσης
Επισκεπτών

Στενής

Βάλας,

Αμαλιάπολης και Νέου Κλίματος για
τα οποία γίνεται σύντομη περιγραφή
του απαιτούμενων χώρων και τίθενται
οι προδιαγραφές επιλογής σχεδίασης
και λειτουργίας τους, καθώς και
εγκαταστάσεις, υποστήριξης ερευνών,
προώθησης
Υποβρύχιων

και

ανάδειξης
Μουσείων

και

Καταδυτικών Πάρκων.

Η πρόταση ανέγερσης Κτιρίου Υποστήριξης των Εναλίων Αρχαιολογικών Ερευνών

σε

συνδυασμό με το Κέντρο Υποδοχής και Ενημέρωσης Επισκεπτών στην Χερσόνησο Στενή
Βάλα Αλοννήσου σε έκταση ιδιοκτησίας του Δήμου Αλοννήσου, για το οποίο προτείνεται η
εκπόνηση φακέλου Μελέτης του έργου.
Η δημιουργία Κέντρου Ενημέρωσης Επισκεπτών - Εκθετηρίου Ευρημάτων Ναυαγίων στο
"Πρώην Κτίριο Αστυνομίας" στη Χώρα Αλοννήσου για το οποίο προτείνονται μελέτες
αποκατάστασης του υπάρχοντος κτιρίου και μουσειολογικής και μουσειογραφικής
πρότασης.

Ατλαντίς Συμβουλευτική Α.Ε.
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Για τα 2 παραπάνω σημαντικά έργα πρόκειται να συζητηθεί η χρηματοδότησή τους από το

Νέο ΕΣΠΑ.
Εικόνα 4: Συμμετοχή σε αρχιτεκτονικό διαγωνισμό για τον σχεδιασμό τουριστικών περιπτέρων στον Δ. Χανίων

Στο πλαίσιο των έργων ανάδειξης και προώθησης των Ενάλιων Επισκέψιμων Αρχαιολογικών Χώρων
και Καταδυτικών Πάρκων, προτείνεται επίσης από το Επιχειρησιακό Σχέδιο η μελέτη και υλοποίηση
"Περιοδεύουσας Έκθεσης του κλασικού Ναυαγίου Περιστέρας Αλοννήσου" σε συνδυασμό με την
εγκατάσταση Συστήματος Εποπτείας και Ασφάλειας του Υποθαλάσσιου χώρου με ζωντανή
αναμετάδοση της εικόνας του ναυαγίου. Προτείνονται μελέτη για την απαιτούμενη τεχνική υποδομή
του υποβρύχιου και χερσαίου χώρου καθώς και μουσειολογική - μουσειογραφική μελέτη για την
περιοδεύουσα έκθεση.

Εικόνα 5: Κάτοψη του χώρου του ναυαγίου μετά το πέρας της ανασκαφής © ΙΕΝΑΕ 2008

Ατλαντίς Συμβουλευτική Α.Ε.
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Στα στάδια του Επιχειρησιακού Σχεδίου περιλαμβάνεται επίσης ο προσδιορισμός, η κοστολόγηση
των απαιτούμενων μελετών και η προκοστολόγηση των έργων που αναφέρονται στους Ενάλιους
Επισκέψιμους Αρχαιολογικούς Χώρους που εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Παρακολούθησης και
Παραλαβής του έργου. Προσδιορίζονται αναλυτικά οι μελέτες που απαιτούνται για την υλοποίηση
του έργου αναφορικά με την ένταξη και λειτουργία των Επισκέψιμων Ενάλιων Αρχαιολογικών Χώρων
(Ε.Ε.Α.Χ.- ΥΠΟΒΡΎΧΙΑ ΜΟΥΣΕΊΑ) παράλληλα με τους Χώρους Οργανωμένης Κατάδυσης (Χ.Ο.Κ.) του
Επιχειρησιακού Σχεδίου που πλέον θα αντιμετωπιστούν ως Καταδυτικά Πάρκα σύμφωνα με το Νόμο
4296/2014.
Για κάθε απαιτούμενη μελέτη καθορίζονται οι βασικές προδιαγραφές της, με προσδιορισμό του
αντικειμένου, της διάρκειας, του κόστους και των απαιτούμενων ειδικοτήτων. Παράλληλα γίνεται
προκοστολόγηση βασικών έργων που σχετίζονται με τη λειτουργία των χώρων. Αρχικώς αναλύονται
κάποιες γενικές μελέτες που αφορούν το συνολικό έργο και στη συνέχεια προσδιορίζονται οι
απαιτούμενες μελέτες ανά περιοχή (Αλόννησος, Σκόπελος, Δυτικός και Νότιος Παγασητικός).
Οι βασικές αρχές οι οποίες λήφθηκαν υπόψιν για την χωροθέτηση ήταν :
1. Τα αρχαία ναυάγια της περιοχής και οι βυθισμένοι οικισμοί.
2. Η ευρεία διαβούλευση που ακολουθήθηκε με όλους τους τοπικούς φορείς.
3. Η βαθιά γνώση της περιοχής από την μελετητική ομάδα.
4. Οι συνήθεις καιρικές συνθήκες.
5. Η γεωγραφία και μορφολογία της περιοχής για την χωροθέτηση των σημείων απόπλου-κατάπλου.
6. Η δυνατότητα αποτελεσματικής και αποδοτικής φύλαξης των περιοχών.
7. Οι αυτοψίες που πραγματοποιήθηκαν .
8. Η τουριστική υποδομή της περιοχής κ.ά.

Τα σημεία απόπλου και κατάπλου που καθορίστηκαν είναι η Στενή Βάλα Αλοννήσου, το Νέο Κλίμα
Σκοπέλου και η Αμαλιάπολις για τον Δυτικό και Νότιο Παγασητικό Κόλπο .

Παράλληλα, δύναται να αξιοποιηθούν για λόγους προβολής του έργου και ενημέρωσης επισκεπτών
του έργου το παλιό κτίριο της Αστυνομίας στην Χώρα της Αλοννήσου που έχει δωρίσει ο Δήμος
Αλοννήσου στο Υπουργείο Πολιτισμού, καθώς και το οικόπεδο του Δήμου Αλοννήσου στη Στενή
Βάλα για την ανάπτυξη του κέντρου υποστήριξης των ενάλιων αρχαιολογικών ερευνών και
ενημέρωσης των επισκεπτών.

Ατλαντίς Συμβουλευτική Α.Ε.
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Το έργο απευθύνεται όχι μόνο στους αυτοδύτες αλλά στο σύνολο των πολιτών του κόσμου. Γι’αυτό
το λόγο είναι σημαντικό να διαμορφωθεί το κατάλληλο υλικό προβολής του τόσο μέσω ψηφιακών
μέσων όσο και μέσω των σημείων ενημέρωσης επισκεπτών, των σημείων απόπλου κατάπλου καθώς
και μέσω των χερσαίων σημείων πλησίον των ενάλιων επισκέψιμων αρχαιολογικών χώρων.
Παράλληλα, η θέση στο Μετόχι του ενάλιου Προϊστορικού οικισμού της Μέσης Εποχής του Χαλκού,
στον Όρμο Νιές του Δυτικού Παγασητικού, αποτελεί ευκαιρία ανάδειξης του ενάλιου αρχαιολογικού
χώρου με προσβασιμότητα από το σύνολο του πληθυσμού ανεξαρτήτως εάν είναι αυτοδύτες ή όχι.
Τέλος, η ζωντανή αναμετάδοση της εικόνας από το κλασσικό ναυάγιο της Περιστέρας Αλοννήσου σε
σχεδιασμό με την περιοδεύουσα έκθεση στα μεγαλύτερα μουσεία του κόσμου αποτελεί εξαιρετικό
πόλο προβολής της Περιφέρειας Θεσσαλίας συνδυάζοντας βέλτιστα την αξιοποίηση του πολιτιστικού
μας αποθέματος για τουριστική ανάπτυξη.

Η καταδυτική βιομηχανία γνωρίζει εξαιρετική ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια με παραπάνω από 25
εκατομμύρια αυτοδύτες το χρόνο, εκ των οποίων τα 3,5 εκ. είναι στην Ευρώπη και 1εκ. εξ’αυτών
υλοποιούν τουλάχιστον ένα εβδομαδιαίο ταξίδι τον χρόνο σε κάποια χώρα του εξωτερικού. Για τη
βιωσιμότητα του έργου είναι κρίσιμο να αναπτυχθεί ολοκληρωμένο καταδυτικό προϊόν που να
μπορεί να υποστηρίξει εβδομαδιαίο καταδυτικό ταξίδι του επισκέπτη αυτοδύτη και άρα απαιτείται
ικανός αριθμός ανά περιοχή ενάλιων επισκέψιμων αρχαιολογικών χώρων καθώς και καταδυτικών
πάρκων που μαζί με τον εξαιρετικά πλούσιο σε χλωρίδα και πανίδα καθώς και με τον εξαιρετικά
ενδιαφέροντα βυθό δύναται να αποτελέσουν ένα από τους 10 κορυφαίους καταδυτικούς
προορισμούς στο άμεσο μέλλον στον κόσμο.

Για τον σκοπό αυτό απαιτείται συστηματική προώθηση, προβολή και marketing του καταδυτικού μας
προορισμού στις μεγαλύτερες σχετικές εκθέσεις παγκοσμίως όπως την DEMA , ΒΟΟΤ, LIDS και άλλες.

Σε ορισμένες από αυτές τις εκθέσεις για να επιτευχθεί η προσέλκυση των κατάλληλων επισκεπτών
θα πρέπει ήδη να λειτουργούν οι ενάλιοι επισκέψιμοι αρχαιολογικοί χώροι και τα καταδυτικά πάρκα
ώστε να προσελκύσει το ενδιαφέρον τους που ορισμένες φορές εκδηλώνεται όχι τον πρώτο αλλά τον
2ο χρόνο μετά τις ενέργειες marketing.

Για να επιτευχθούν τα ανωτέρω είναι ιδιαίτερα σημαντική τόσο η προστασία και φύλαξη της
ενάλιας πολιτιστικής κληρονομιάς καθώς και η περιβαλλοντολογική προστασία των εν λόγω
περιοχών. Γι’αυτό το σκοπό προβλέπονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα ουσιαστικά μέσα φύλαξης
Ατλαντίς Συμβουλευτική Α.Ε.
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και προστασίας τόσο του πολιτιστικού όσο και του περιβαλλοντολογικού πλούτου με συνεχή
καταγραφή και παρακολούθηση των τιμών βάσης. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η μέχρι σήμερα
προστασία της ενάλιας πολιτιστικής κληρονομιάς κρίνεται εκ του αποτελέσματος ανεπαρκής ενώ, η
αξιοποίηση του ενάλιου αρχαιολογικού πλούτου μέσω της δημιουργίας επισκέψιμων ενάλιων
αρχαιολογικών χώρων συμβάλλει καθοριστικά στην πραγματική του προστασία. Το ίδιο συμβαίνει
και με τα καταδυτικά πάρκα τα οποία προστατεύουν και αυξάνουν την χλωρίδα και την πανίδα της
συγκεκριμένης περιοχής.

Ατλαντίς Συμβουλευτική Α.Ε.
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Παράρτημα Ι - ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ

Η γενικότερη νομοθεσία για τις καταδύσεις αναψυχής
Στην Ελλάδα οι καταδύσεις αναψυχής, που ήταν γενικά απαγορευμένες από το 1978, επιτράπηκαν
και ρυθμίσθηκαν με τον ν. 3409/2005, που ενσωμάτωσε στην Ελληνική νομοθεσία τα Ευρωπαϊκά
Πρότυπα για τις Καταδύσεις Αναψυχής της Επιτροπής CEN 2003 και τέθηκε σε ισχύ την 6/2/2006.
Χωροταξιακές Ρυθμίσεις.
Ισχύει το Ελληνικό Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου ανάπτυξης (Απόφαση
ΥΠΕΧΩΔΕ 6877/4872/2008 ΦΕΚ Α 128/2008), σε συνδυασμό με το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού
Σχεδιασμού για τον Τουρισμό, (Απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ 24208/4-6-2009, ΦΕΚ 1138Β/11-6-2009, που στο
άρθρο 6.Ε1.3. καθιερώνει τον καταδυτικό τουρισμό και την ανάπτυξή του μέσω Θεματικών
Καταδυτικών Πάρκων με καθολική χωροθέτηση και πρόβλεψη περιμετρικων ζωνών περιορισμένης
αλιείας.
Νομοθεσία για τα Καταδυτικά Πάρκα.
Τα ΚΠ ως θεσμός καινοφανής προβλέφθηκαν για πρώτη φορά, ενδεχομένως και διεθνώς, με το
άρθρο 13 τού ν. 3409/2005, αρχικά ως Περιοχές Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης Καταδυτικού Πάρκου
(ΠΟΑΚΠ) στα πρότυπα των Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Παραγωγικών Δραστηριοτήτων
(ΠΟΑΠΔ) του ν.1650/1986, ο ακριβής τρόπος ίδρυσης των οποίων θα προσδιοριζόταν με ΚΥΑ
ΥΠΕΧΩΔΕ/Ναυτιλίας.
Με υπ’ αριθ. Απόφαση ΥΠΕΚΑ 71277/17-9-2013 (ΑΔΑ ΒΛ920-Ν27) ορίσθηκε Επιτροπή σύνταξης του
σχεδίου της ΚΥΑ. Με υπ’ αριθ.πρωτ. ΥΠΕΚΑ 3879/24-1-2014 υπόμνημα υπογράφοντα επισημάνθηκε,
ότι τα ΚΠ δεν αποτελούν παραγωγική δραστηριότητα και ότι αντί εκδοσης ΚΥΑ ΠΟΑΚΠ επιβαλλόταν
ριζική νομοθετική αντικατάσταση του άρθρου 13 με συγκεκριμένο περιεχόμενο.
Πράγματι με το άρθρο 10 του ν. 4296/2014 αντικαταστάθηκε το άρθρο 13 του ν. 3409/2005, όπως
έχει σήμερα. Εν συντομία προβλέπει τα εξής:
Ιδρυση/παραχώρηση/εργα ΚΠ: Με ΚΥΑ Οικονομικών, Εθν. Αμυνας, ΥΠΕΚΑ, ΑΑΤ, Ναυτιλίας και
Αιγαίου και Τουρισμού χωρίς διαγωνισμό. Με ή χωρίς αιγιαλό/παραλία.Τα εργα βάσει άρθ 14 ν.
2971/01.
Ορισμός ΚΠ: Μέχρι 2 τ.χλμ. Οριοθέτηση με πλωτήρες. Συμβατό με NATURA. Χρήση αποκλειστικά
καταδύσεις αναψυχής, συναφείς δραστηριότητες, περιβαλλοντική εκπαίδευση, επιστημονική
έρευνα. Ελάχιστη απόσταση 3 ν.μ. από κηρυγμένο ενάλιο αρχαιολογικό χώρο.

Ατλαντίς Συμβουλευτική Α.Ε.
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Απαγορεύονται: Γενική ναυσιπλοία, αγκυροβολία, (μόνον σε ναύδετα), αλιεία, συλλογή οργανισμών.
Επιτρέπονται: Πόντιση ναυαγίων και εν γένει κατασκευή τεχνητών αξιοθέατων.
Δικαιολογητικά: Παρουσίαση / τεκμηρίωση φορέα / επάρκειας αυτού. Οικονομοτεχνική
μελέτη.Τεχνική Εκθεση για θέσης, οργάνωση, υποδομές, εργα. Σχέσιο κανονισμού. ΑΕΠΟ.
Διαδικασία: Υποβολή Φακέλου σε Δ/νση Χωροταξίας ΤΠΕΚΑ. Ελεγχος τυπικής πληρότητας εντός
5θημέρου. Αμεση αποστολή σε συναρμόδιους γιά γνωμοδοτήσεις εντός 30θημέρου, αξιολόγηση
αυτών εντός 10ημέρου.Σύνταξη ΚΥΑ κήρυξης / παραχώρησης εντός 15θημέρου. Εκδοση ΚΥΑ.
Κριτήρια παραχώρησης : Κατευθύνσεις χωροταξικής πολιτικής. Συμβατότητα / συμπληρωματικότητα
με άλλες τοπικές χρήσεις / δραστηριότητες, χαρακτηριστικά περιοχής. Υπαρξη αναγκαίων υποδομών.
Αμεσα ή έμμεσα οφέλη για περιβάλλον, τουρισμό, οικονομία / πληθυσμό.Καταλληλότητα θέσης,
βυθού, υδάτων, ύπαρξη άλλων εγγύς ΚΠ, σύμπραξη ΟΤΑ, ΝΠΔΔ, επαγγελματικών ενώσεων.
Αυτοτελής αστυνόμευση από Λιμ. Σώμα.
Δικαιώματα / Υποχρεώσεις φορέα: Μόνη δραστηριότηα: Διαχείριση του ΚΠ, εμπορία σχετικού
υλικού. Αποτελεσματική φύλαξη με δικαίωμα αυτοδύναμης προστασίας. Είσπραξη εισητηρίων.
Καταβολή αποζημίωσης- ανταλλάγματος σε Δημόσιο.
Κυρώσεις παραβάσεων: Ανάκληση παραχώρησης / κήρυξης. Κυρώσεις άρθρων 28-30 ν. 1650/1986,
157 ΝΔ 187/1973 ΚΙΝΔ, 15 ν 3409/2005, 27 παρ. 7, 29 ν. 2971/2001.

Αρχαιολογικά Καταδυτικά Πάρκα, (Ενάλιοι Επισκέψιμοι Αρχαιολογικοί Χώροι, ΕΕΑΧ).
Αρχικά προβλέφθηκαν ως Υποβρύχια Μουσεία με άρθρο το 11 παρ.1 περίοδος 2 του Ν.3409/2005,
που κηρύσσονται με ΚΥΑ Πολιτισμού και Ναυτιλίας. Με την παρ.1 του άρθρου 44 του Ν. 4179/2013
προστέθηκε εδάφιο, που προβλέπει, ότι: «Με την ίδια απόφαση μπορεί να παρέχεται η δυνατότητα
κατάρτισης προγραμματικών συμβάσεων πολιτισμικής ανάπτυξης κατ` εφαρμογή της παραγράφου 5
του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) (Α` 287), με τις οποίες θα εξειδικεύονται τα έργα,
προγράμματα

και

υπηρεσίες

πολιτιστικού

χαρακτήρα

εντός

των

επισκέψιμων

ενάλιων

αρχαιολογικών χώρων, καθώς και τα ζητήματα οργάνωσης, διαχείρισης, επίβλεψης και

εκμετάλλευσης των επιτρεπόμενων στους χώρους αυτούς δραστηριοτήτων, καθώς και κάθε άλλη
αναγκαία λεπτομέρεια.»
Ηδη με Την υπ’ αριθ.ΥΠΠΟ Α/ΓΔΑΠΚ/ ΔΙΠΚΑ/ ΤΑΧ/Φ41/ 176862/94489 /5535/30-9-2013, (ΦΕΚ
2489/Β/3.10.2013), ΚΥΑ Πολιτισμού και Αθλητισμού και Ναυτιλίας και Αιγαίου κηρύσθηκαν οι δύο
πρώτοι ΕΕΑΧ Πύλου και Μεθώνης και είναι έτοιμες προς υπογραφή οι σχετικές Αποφάσεις
παραχώρησης στον Δήμο Πύλου - Νέστορος.
Ατλαντίς Συμβουλευτική Α.Ε.
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Πίνακες Αρχαιολογικών Χώρων

Εγκεκριμένες από Επιτροπή Παρακολούθησης & Παραλαβής Σχεδίου

Αλόννησος

ΠΕΡΙΟ
ΧΗ

ΕΓΚΕΚΡΙ
ΜΕΝΕΣ
ΑΠΟ
Ε.Π.Π. /
ΜΗ
ΕΓΚΕΚΡΙ
ΜΕΝΕΣ*

Α/Α

1

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΣΕΩΣ

Κλασικό
ναυάγιο της Ν.
Περιστέρας
(Σημείο 5)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Κλασικό ναυάγιο στη
δυτική πλευρά της
νήσου Περιστέρας, σε
απόσταση 150μ από
την ακτή, σε βάθος
24-33 πάνω σε
αμμώδη πυθμένα. Το
φορτίο του,
αποτελούμενο από
3000-4000 αμφορείς,
σε τρεις τουλάχιστον
στρώσεις, σχηματίζει
το περίγραμμα του
πλοίου και έχει
έκταση 25Χ12μ
περίπου.
Χρονολογείται μεταξύ
410-380 π.Χ.. Το
κυρίως φορτίο που
μετέφερε το πλοίο,
ενδεχομένως κρασί,
αποτελείται από
αμφορείς Μένδης
Χαλκιδικής και
Πεπαρήθου
(Σκοπέλου).

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚ
ΟΣ ΦΟΡΕΑΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟ
ΝΙΚΟΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟ
Σ
Ε.Ε.Α. Ελπίδα
Χατζηδάκη

ΣΤΑΔΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΕΡΕΥΝΑΣ

Το ναυάγιο έχει ανασκαφεί σε
συγκεκριμένους τομείς κατά την
διάρκεια τεσσάρων ερευνητικών
περιόδων, 1992, 1993, 1999,
2000.Κατασκευάστηκε επίσης
και τοποθετήθηκε σχοινένιος
κάναβος σε όλο το ναυάγιο
αποτελούμενος από 72
τετράγωνα 2Χ2 για την
διευκόλυνση της ανασκαφής
αλλά και την αποτύπωση του, ο
οποίος βρίσκεται στην θέση του
ακόμα και σήμερα. Έγινε
αρίθμηση 1009 επιφανειακών
ευρημάτων και ανασκάφτηκαν
δύο από τους 72 τομείς του
ναυαγίου.Στο ναυάγιο έχει γίνει
φωτογραμμετρική αποτύπωση
της υπάρχουσας κατάστασης,
πριν από την έναρξη της
ανασκαφής, με δύο
διαφορετικές μάλιστα
φωτογραμμετρικές μεθόδους
(για πειραματικούς λόγους), τα
αποτελέσματα των οποίων είναι
τα δισδιάστατα σχέδια κάτοψης
του ναυαγίου.
Κατά την διάρκεια των
ερευνητικών περιόδων έχει
εξαχθεί από τις ανασκαφικές
τομές ένας μεγάλος αριθμός
αμφορέων, αρκετοί από τους
οποίους έχουν μεταφερθεί στο
Κέντρο της Πύλου, ενώ κάποιοι
βρίσκονται ακόμη, δίπλα στο
ναυάγιο και απαιτείται πιθανόν
η επανατοποθέτησή τους στο
ναυάγιο.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

E. ‘Underwater Excavations of
a Late Fifth Century Mercjant
Ship at Greece: the 1991-1993
Seasons’, BCH 120 (1996), 561593.
E. Hadjidaki, ‘Ein Schifswrack
aus klassischer Zeit vor det Insel
Alonnisos, Griechenland’, στο
Ins Poseidons Reich, Zaberns
Bildbande zur Archäologie,
Band 23, 1995, Mainz am
Rhein, 69-71
E. Hadjidaki, ‘The Classical
Shipwreck at Alonnisos’, στο
Res Maritimae, Cyprus and the
Eastern Mediterranean from
Pre-History to Late Antiquity,
ASOR 1997, 125-134
Ε. Χατζηδάκη, ΑΔ 47 (1992),
Χρονικά Β΄2, 696-699, ΑΔ 48
(1993), Χρονικά Β’2, 586-587,
Ε. Χατζηδάκη, 'Ανασκαφή σε
Κλασικό Ναυάγιο στην
Αλόννησο (5ος π.Χ. αι.)',
ΕΝΑΛΙΑ, Τόμος IV,Τεύχη1/2,
1992Ε. Χατζιδάκη, "Ναυάγιο
Κλασικής εποχής Περιστέρας
Αλοννήσου" Πρακτικά
Ημερίδας: Ανάδειξη Ενάλιου
Αρχαιολογικού Πλούτου Νομού
Μαγνησίας , Βόλος 11/9/2010
(υπό έκδοση)
Κ. Μαυρίκης, Άνω Μαγνήτων
Νήσοι, Αλόννησος 1997, 293309

ΚΗΡΥΞΗ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

Με την Υπουργική
Απόφαση
ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ13/214
4/98 (ΦΕΚ 660/Β/4-897), κηρύχθηκε
καταρχήν ως
αρχαιολογικός χώρος
ολόκληρη η νήσος
Κυρα-Παναγιά και κατά
δεύτερο λόγο "η
περιβάλλουσα τη νήσο
θαλάσσια περιοχή,

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

Για την επίτευξη των
στόχων του
Επιχειρησιακού Σχεδίου
και την παρουσίαση του
ναυαγίου στο ευρύ κοινό
μέσω εικονικών
αναπαραστάσεων (που
αποτελούν πλέον τον πιο
σύγχρονο τρόπο
παρουσίασης
αρχαιολογικών χώρων)
για λόγους ανάδειξης του
μεγέθους του και της
σπουδαιότητάς του,
προτείνεται η διενέργεια
νέας φωτογραμμετρικής
αποτύπωσης καθώς και
επικαιροποίηση της
παλαιότερης με σύγχρονα
μέσα.

ΠΡΟΤΑΣΗ
ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ

Προτείνεται η
ανάδειξη του
χώρου σύμφωνα
με τις
προδιαγραφές
που ορίζονται από
τη μελέτη και τις
ανάγκες που
προκείπτουν από
την επιστημονική
έρευνα της
θέσης.Ειδικά για
το συγκεκριμένο
ναυάγιο
προτείνεται η
τοποθέτηση
υποβρύχιων
καμερών που θα
επιτρέπουν την
24ωρη καταγραφή
και
παρακολούθηση
του χώρου καθώς
και την
αναμετάδοση της
εικόνας

Εισαγωγική Περίληψη – επιχειρησιακού Σχεδίου για την Κατασκευή Υποβρυχίων Μουσείων & Καταδυτικών Πάρκων στις Ν.Σποράδες & στον Δ. Παγασητικό

Εγκεκριμένες από Επιτροπή Παρακολούθησης & Παραλαβής Σχεδίου

Αλόννησος

Τρία Βυζαντινά
ναυάγια Ν.
Περιστέρας
(β1),( β2),(β3)
(Σημείο 4)

2

Ατλαντίς Συμβουλευτική Α.Ε.

Δύο βυζαντινά ναυάγια
σε βάθος 50-58μ με
χιλιάδες αμφορείς το
καθένα. Βρίσκονται στην
δυτική πλευρά της νήσου
Περιστέρας στο βόρειο
άκρο του όρμου
Βασιλικού.
Σε απόσταση 120μ
περίπου από τα δύο αυτά
ναυάγια και σε παρόμοιο
βάθος 57μ, βρίσκεται ένα
ακόμη βυζαντινό ναυάγιο
το οποίο έχει διαρραγεί
και αποτελείται από δύο
ξεχωριστούς σχεδόν
όγκους αμφορέων.
Συνολικά 3 ναυάγια με
παρόμοιο φορτίο
(αμφορείς 12-13ου
αιώνα).Το πρώτο από τα
δύο πολύ κοντινά
ναυάγια έχει έκταση
περίπου 16Χ5μ το φορτίο
των αμφορέων έχει ύψος
περίπου 3μ και
αποτελείται από τέσσερις
τουλάχιστον στρώσεις
αμφορέων.Το δεύτερο
από τα δύο πολύ κοντινά
βυζαντινά ναυάγια έχει
μέγεθος 15.5Χ5μ περίπου
Και τα δύο ναυάγια
βρίσκονται σε βάθος 5055μ σε αμμώδη πυθμένα
με αποτέλεσμα να
υπάρχει μεγάλη
περίπτωση διατήρησης
των σκαριών των πλοίων
κάτω από την επιφάνεια
του πυθμένα και τις
στρώσεις των αμφορέων.
Το τρίτο βυζαντινό
ναυάγιο που βρίσκεται
στην περιοχή (το
λεγόμενο "8") Πρόκειται
για δύο ξεχωριστές
συγκεντρώσεις
αμφορέων σε πάρα πολύ
μικρή απόσταση μεταξύ
του

Ε.Ε.Α.

Η πρώτη αυτοψία στο ναυάγιο
έγινε το 1994 από κλιμάκιο της
Ε.Ε.Α. με επικεφαλή τον Δ.
Χανιώτη. Κατά την διάρκεια της
έρευνας ανελκύσθηκαν
δειγματοληπτικά τέσσερις
αμφορείς προκειμένου να
μελετηθούν. Κατά τις έρευνες
των τελευταίων ετών (20072008) εκπονήθηκε από την Ε.Ε.Α
φωτομωσαϊκό και μια
προκαταρκτική αποτύπωση των
ναυαγίων για την τεκμηρίωση
και τον έλεγχο της υπάρχουσας
κατάστασής τους. Το ναυάγιο
εντοπίστηκε ξανά κατά το έτος
2000 σε κοινή συνεργατική
έρευνα της ΕΕΑ με τo Νορβηγικό
Πανεπιστήμιο Επιστήμης και
Τεχνολογίας (NTNU) και το
Νορβηγικό Ινστιτούτο Αθηνών
(NIA), κατόπιν επιφανειακής
έρευνας του υποθαλάσσιου
πυθμένα με ηχοβολιστή
πλευρικής σάρωσης (Side Scan
Sonar). Λόγω του μεγάλου
βάθους δεν έχει γίνει παρ' όλα
αυτά ολοκληρωμένη
προκαταρκτική μελέτη των
ναυαγίων.

Δ. Καζιάνης, ΑΔ 49 (1994),
Χρονικά Β’2, 854
Δ. Χανιώτης, ΑΔ 49 (1994),
Χρονικά Β’2, 862-864
. Μαυρίκης, Άνω Μαγνήτων
Νήσοι, Αλόννησος 1997, 310311
Delaporta, K., Jasinski, M.E.,
Søreide, F., 2006. The GreekNorwegian Deep- Water
Archaeological Survey. The
International Journal of
Nautical Archaeology
35.1:79–87
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Με την Υπουργική
Απόφαση
ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ13/2144
/98 (ΦΕΚ 660/Β/4-8-97),
κηρύχθηκε "η
περιβάλλουσα τη νήσο
(Κυρά Παναγιά)
θαλάσσια περιοχή, που
αποτελεί το ήδη
κηρυγμένο από το
ΥΠΕΧΩΔΕ Θαλάσσιο
Πάρκο Βορείων
Σποράδων, όπως
οριοθετείται από το
χάρτη του Π.Δ. της
16/5/92 (ΦΕΚ 519/Δ/285-1992)" στην οποία
ανήκει και το εν λόγω
ναυάγιο

Για την μετατροπή της
συγκεκριμένης ενάλιας
αρχαιολογικής θέσης,
στο Σημείο 4, σε
επισκέψιμη, απαιτείται η
ολοκλήρωση της
προκαταρκτικής μελέτης
αρχαιολογικής
τεκμηρίωσης και η
διενέργεια νέας
αποτύπωσης των
ναυαγίων με την χρήση
φωτογραμμετρίας. Η
αποτύπωση με σύγχρονα
μέσα, θα κάνει εφικτή
την αναπαραγωγή
τρισδιάστατων
κινούμενων
αναπαραστάσεων που
μπορούν να κάνουν
προσιτό το ναυάγιο στο
ευρύ κοινό που δεν θα
έχει τη δυνατότητα, και
λόγω βάθους, να
καταδυθεί σε αυτό.

Το βάθος στο οποίο
βρίσκονται τα ναυάγια
δεν επιτρέπει την
κατάδυση σε αυτά από
ερασιτέχνες αυτοδύτες
που δεν έχουν
εκπαίδευση στην
τεχνική κατάδυση,
παρά μόνο μια
γρήγορη ματιά των
ναυαγίου από το
βάθος των 40μ και
στην συνέχεια
ξενάγηση προς την
μικρή συγκέντρωση
τμήματος του φορτίου
που βρίσκεται σε
μικρότερο βάθος. Η
ένταξη των ναυαγίων
προϋποθέτει εκτός από
την τεκμηρίωσή τους
και την εγκατάσταση
αγκυροβολίων
ναυδέτων και
σημαντήρων με σκοπό
τη σήμανση του χώρου
και την προσέγγιση των
σκαφών που θα
μεταφέρουν τους
αυτοδύτες, με
ιδιαίτερες απαιτήσεις
ώστε η προστασία των
εναλίων αρχαιοτήτων
και η ασφάλεια των
αυτοδυτών να είναι
του υψηλότερου
δυνατού επιπέδου.

Εγκεκριμένες από Επιτροπή Παρακολούθησης & Παραλαβής Σχεδίου

Αλόννησος
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Ναυάγιο
Ακρωτηρίο
υ
«Τσέλιος»(
Σημείο 6)

Ατλαντίς Συμβουλευτική Α.Ε.

Κλασικό ναυάγιο το οποίο
βρίσκεται στη
νοτιοανατολική άκρα της
Νήσου Περιστέρας σε
επικλινή βυθό από τα 32
μέχρι τα 36 μ και
βρίσκεται σε θέση που
έχει υποστεί υποβρύχια
κατολίσθηση με
αποτέλεσμα να
καλύπτεται μερικώς από
δύο μεγάλους βράχους.
Το φορτίο του
απαρτίζεται από 25
περίπου αμφορείς οι
οποίοι χρονολογούνται
στον 4ο αιώνα πΧ. και
λόγω του μικρού σχετικά
βάθους του ναυαγίου
αποτέλεσαν λεία
σφουγγαράδων και
αρχαιοκαπήλων ήδη
προπολεμικά. Η θέση του
ναυαγίου σε επικλινή
βυθό το διαφοροποιεί
από τα ναυάγια που
έχουν περιγραφεί
παραπάνω, ενώ το
ασταθές βραχώδες
περιβάλλον στο οποίο
έχει βρεθεί το φορτίο
μετά από 2.500 χρόνια
αποτελεί ένα ακόμα
στοιχείο ενδιαφέροντος
για την ιστορία του
ναυαγίου.

Ε.Ε.Α.

Η αρχική δήλωση του ναυαγίου
στην Ε.Ε.Α. έγινε το 1991 και
κάποια προκαταρκτική έρευνα
ενδεχομένως είχει γίνει. Κατά
την διάρκεια των ερευνών στην
περιοχή τα τελευταία χρόνια
(2007-2008) έγινε αυτοψία,
εκπονήθηκε φωτομωσαϊκό του
ναυαγίου και ανελκύσθηκε
δειγματοληπτικά ένας
αμφορέας. Το σύνολο τον 25
περίπου αμφορέων είναι
μερικώς πακτωμένοι στον
πυθμένα ή μεταξύ τους και
καλυμμένοι από άμμο.

Κ. Μαυρίκης, Άνω Μαγνήτων
Νήσοι, Αλόννησος 1997, 309.
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Με την Υπουργική
Απόφαση
ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ13/2144/
98 (ΦΕΚ 660/Β/4-8-97),
κηρύχθηκε καταρχήν ως
αρχαιολογικός χώρος
ολόκληρη η νήσος ΚυραΠαναγιά και κατά
δεύτερο λόγο "η
περιβάλλουσα τη νήσο
θαλάσσια περιοχή,

Και σε αυτή την ενάλια
αρχαιολογική θέση πριν
από οποιαδήποτε
προσπάθεια ανάδειξης,
απαιτείται η
ολοκλήρωση μιας
προκαταρκτικής
αρχαιολογικής μελέτης
και η πλήρης
αποτύπωση του
ναυαγίου με
φωτογραμμετρικές
μεθόδους με σκοπό την
αναπαραγωγή εικονικών
τρισδιάστατων
αναπαραστάσεων που
μπορούν να κάνουν
προσιτό το ναυάγιο στο
ευρύ κοινό και την
πλήρη τεκμηρίωση της
υπάρχουσας
κατάστασης.

Η συγκεκριμένη
ενάλια θέση μπορεί
να αναδειχθεί σε
ενδιαφέρον
αρχαιολογικό
σύνολο ενδεικτικό
του τρόπου που
παραμένει στο βυθό
ένα τμήμα φορτίου
αμφορέων μετά την
καταστροφή του
ξύλινου σκαριού
λόγω της πτώσης του
σε βραχώδη βυθό.
Το μέτριο βάθος στο
οποίο βρίσκεται
μπορεί να επιτρέψει
την κατάδυση με
μεγαλύτερη
διάρκεια και την
επέκταση της
πορείας των
επισκεπτών στην
ευρύτερη περιοχή με
σκοπό την αντίληψη
του φυσικού
περιβάλλοντος του
ναυαγίου.
Θα πρέπει να
τοποθετηθεί και εδώ
αγκυροβόλιο για την
πρόσδεση των
σκαφών καθώς και
για την σήμανση της
θέσης μετά την
πλήρη τεκμηρίωση
του χώρου από την
αρχαιολογική
υπηρεσία.

Εισαγωγική Περίληψη – επιχειρησιακού Σχεδίου για την Κατασκευή Υποβρυχίων Μουσείων & Καταδυτικών Πάρκων στις Ν.Σποράδες & στον Δ. Παγασητικό
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Ναυάγιο
βόρεια του
όρμου «Αγ.
Δημητρίου
»

Ατλαντίς Συμβουλευτική Α.Ε.

Το ναυάγιο δεν
παρουσιάζει κάποιο
ενδιαφέρον και δεν
φαίνεται ίχνος του
καικιού.
Ενδεχομένως
υπολλείματά τους
σώζονται κάτ ω από
τη σωρό του
μεταλλεύματος. Θα
μπορούσε κάποιος
να το επισκεφθεί και
με snorkeling (μάσκα
και αναπνευστήρα)

Πρόκειται για ναυάγιο
πολύ μικρού καικιού
συνολικού μήκους περί
των 10μ. το οποίο
μετέφερε μετάλλευμα και
βυθίστηκε σε βάθος 6μ.
Σήμερα σώζεται μόνο ο
σωρός από το
μετάλλευμα το οποίο
αποτελεί την πρώτη ύλη
για τον μπρούντζο. Το
ναυάγιο δεν παρουσιάζει
καταδυτικό ενδιαφέρον
και είναι σχετικά
πρόσφατο (20ου αιώνα)
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Ναυάγιο
Σκάντζουρας
(Σημείο 3)

Ατλαντίς Συμβουλευτική Α.Ε.

Στην νοτιοανατολική
πλευρά της Νήσου
Σκάντζουρα
σημειώνεται η θέση ενός
αρκετά σημαντικού
κλασικού ναυαγίου το
οποίο ερευνήθηκε από
την Ε.Ε.Α. κατά τα
τελευταία χρόνια. Το
ναυάγιο βρίσκεται σε
έναν επικλινή σχετικά
βυθό από τα 32 μέχρι τα
38 μέτρα και έχει έκταση
38.50 Χ 18.00μ περίπου.
Στο ρηχότερο τμήμα του
ναυαγίου όπου υπάρχει
μεγαλύτερη πυκνότητα
του φορτίου
διακρίνονται τρεις
διαφορετικοί τύποι
αμφορέων, Θάσου,
Μένδης και τύπου
Σολόχα Ι

Διενεργήθηκε μια
προκαταρκτική έρευνα από την
Ε.Ε.Α. σε δύο διαφορετικές
ερευνητικές περιόδους (20082009). Αφού εντοπίστηκε
αρχικά η θέση του ναυαγίου
τεκμηριώθηκε φωτογραφικά με
αποτέλεσμα την δημιουργία
ενός φωτομωσαϊκού. Στη
συνέχεια εκπονήθηκε
σκαρίφημα κατόψεως βάση του
φωτομωσαϊκού, και μετρητικών
στοιχείων που ελήφθησαν κατά
την διάρκεια της δεύτερης
ερευνητικής περιόδου.

Ε.Ε.Α. Καλλιόπη
Πρέκα Αλεξανδρή

Καλλιόπη Πρέκα-Αλεξανδρή,
"Προκαταρκτική Ενάλια
Αρχαιολογική Έρευνα στην
Σκάνδιρα (Σκάντζουρα Β.
Σποράδων)", στο 3ο
Αρχαιολογικό Έργο
Θεσσαλίας και Στερεάς
Ελλάδας, 2006-2009, από
τους Προϊστορικούς στους
Νεώτερους Χρόνους, υπό
δημοσίευση
Καλλιόπη Πρέκα-Αλεξανδρή,
"Το έργο της Εφορείας
Εναλίων Αρχαιοτήτων για το
2007-2008", στα Χρονικά του
Αρχαιολογικού Δελτίου, υπό
δημοσίευση
Καλλιόπη Πρέκα Αλεξανδρή
"Η ενάλια έρευνα, το έργο
της ΕΕΑ κατά το 2007-2008
Το ναυάγιο στα Σκάντζουρα
– Προϋποθέσεις για
ανάδειξη των ενάλιων
αρχαιοτήτων στη
Μαγνησία". Πρακτικά
Ημερίδας: Ανάδειξη Ενάλιου
Αρχαιολογικού Πλούτου
Νομού Μαγνησίας , Βόλος
11/9/2010 (υπό έκδοση)
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Με την Υπουργική
Απόφαση
ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ13/2144/
98 (ΦΕΚ 660/Β/4-8-97),
κηρύχθηκε καταρχήν ως
αρχαιολογικός χώρος
ολόκληρη η νήσος ΚυραΠαναγιά και κατά δεύτερο
λόγο "η περιβάλλουσα τη
νήσο θαλάσσια περιοχή,

Η προκαταρκτική
έρευνα και τεκμηρίωση
που έχει γίνει στο
συγκεκριμένο ναυάγιο
αποτελεί σημαντικό
υπόβαθρο για την
παρουσίασή και
ανάδειξή του, καθώς
και για την πιο
λεπτομερή αποτύπωσή
του. Λόγω της
πολυπλοκότητας, τόσο
της διάταξης, όσο και
του είδους του φορτίου
(τρεις τουλάχιστον
τύποι αμφορέων και
πολλά μικρά αγγεία) για
την πλήρη αποτύπωση
της υπάρχουσας
κατάστασής του θα
πρέπει να γίνει
τρισδιάστατη
απεικόνισή του με
χρήση
φωτογραμμετρικών
μεθόδων αποτύπωσης.
Οι αναπαράσταση αυτή
μπορεί επίσης να
χρησιμοποιηθεί για την
ανάδειξη του ναυαγίου
προς το κοινό σε
πληροφοριακά έντυπα
ή στον ιστότοπο του
Έργου.
Η υπάρχουσα
βιβλιογραφία μπορεί
επίσης να
τροφοδοτήσει την
σύνταξη κειμένων
πληροφοριακού
χαρακτήρα για την
ανάδειξη του ναυαγίου
προς το κοινό.

Η επικαιροποίηση της
μελέτης και
αποτύπωσηςναυαγίο
υ, μπορούν να
αποτελέσουν το υλικό
που θα επιτρέψει την
εκτίμηση της ένταξης
του ναυαγίου στους
επισκέψιμους
ενάλιους χώρους της
περιοχής. Συγχρόνως
μπορεί να οδηγήσει
στην τρισδιάστατη
αναπαράστασή του
και στην σύνταξη
κειμένων για την
έκδοση
πληροφοριακού
υλικού για την
ανάδειξή του στον
ιστότοπο του έργου,
με σκοπό τον
εμπλουτισμό του
δικτύου των
αρχαιολογικών
θέσεων.
Θα πρέπει να ληφθεί
υπόψη ότι η νήσος
Σκάντζουρα
βρίσκεται σε
απόσταση 11
ναυτικών μιλίων από
το σημείο απ'όπλου
της Στενής Βάλας της
Αλοννήσου,
απόσταση που
θεωρείται μικρή και
βολεύει για την
αναδειξή του.

Εισαγωγική Περίληψη – επιχειρησιακού Σχεδίου για την Κατασκευή Υποβρυχίων Μουσείων & Καταδυτικών Πάρκων στις Ν.Σποράδες & στον Δ. Παγασητικό
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Κλασσικό
Ναυάγιο
νήσου
Φαγκρούς
(Σημείο 1)

Ατλαντίς Συμβουλευτική Α.Ε.

Το ναυάγιο βρίσκεται σε
βάθος 37μ και φέρει
φορτίο αμφορέων
Μένδης Χαλκιδικής οι
οποίοι έχουν
χρονολογηθεί στα μέσα
του 5ου αιώνα π.Χ.
Τμήμα του έχει
ανασκαφεί σε δύο
ανασκαφικές περιόδους
(1995-1996).Το ναυάγιο
εκτείνεται σε μια
περιοχή 80μ². Ξεκινάει
από βραχώδη πυθμένα
βάθους 28μ και
καταλήγει σε αμμώδη
περιοχή σε βάθος 36μ.
Οι περισσότεροι
αμφορείς είναι
συγκεντρωμένοι στο
βαθύτερο σημείο όπου
φαίνεται να διατηρείται
ένα άρτιο τμήμα του
ναυαγίου διαστάσεων
15Χ11μ σε βάθος 35μ.

Ε.Ε.Α.

H πρώτη προκαταρκτική έρευνα
του ναυαγίου από κλιμάκιο της
Ε.Ε.Α. το 1994.
Ακολούθησαν στη συνέχεια δύο
ανασκαφικές περίοδοι, 19951996,. Τοποθετήθηκε επί του
χώρου του ναυαγίου
αλουμινένιος κάναβος,
τετραγώνων 2Χ2 και έγινε
φωτογράφηση για την
φωτογραμμετρική αποτύπωση
του ναυαγίου.
το φορτίο εκτιμάται σε 600-800
αμφορείς. Η μελέτη του
ναυαγίου συνεχίστηκε και μετά
τις ανασκαφικές έρευνες αλλά η
τεκμηρίωση του δεν έχει
ολοκληρωθεί με δημοσίευση
των αποτελεσμάτων και της
αποτύπωσης του ναυαγίου.

Δ. Καζιάνης, ΑΔ 51 (1996),
Χρονικά Β’2, 724-725, ΑΔ 49
(1994), Χρονικά Β’2, 854
Δ. Χανιώτης, ΑΔ 49 (1994),
Χρονικά Β’2, 864
Δ. Καζιάνης-Φ.Κ. Χανιώτης,
"Υποβρύχιες Αρχαιολογικές
Έρευνες στα νησιά του
Αρχιπελάγους των Βορείων
Σποράδων τα έτη 19941995" στο Α. Σαμψων
(επιμ.), Η Αρχαιολογική
Έρευνα στις Βόρειες
Σποράδες, Συμπόσιο,
Αλόννησος 12-13
Οκτωβρίου 1996, (2001),
σελ. 71-77
Κ. Μαυρίκης, Άνω Μαγνήτων
Νήσοι, Αλόννησος 1997,
287-293
Delaporta, K., Jasinski, M.E.,
Søreide, F., 2006. The
Greek-Norwegian
Deep-Water
Archaeological Survey. IJNA
35.1:79–87
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Με την Υπουργική
Απόφαση
ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ13/2144/
98 (ΦΕΚ 660/Β/4-8-97),
κηρύχθηκε καταρχήν ως
αρχαιολογικός χώρος
ολόκληρη η νήσος ΚυραΠαναγιά και κατά δεύτερο
λόγο "η περιβάλλουσα τη
νήσο θαλάσσια περιοχή,

Για να είναι δυνατή η
ανάδειξη του ναυαγίου
και η ένταξή του στους
Επισκέψιμους Ενάλιους
χώρους της περιοχής
είναι απαραίτητη η
ένταξή του στο
πρόγραμμα με σκοπό
την επικαιροποίηση της
υπάρχουσας μελέτης
του ναυαγίου. Στο
ναυάγιο είχε εκπονηθεί
αποτύπωση της
υπάρχουσας
κατάστασης με
φωτογραμμετρικές
μεθόδους τα στοιχεία
των οποίων μπορούν να
ενταχθούν σε σύγχρονα
προγράμματα
φωτογραμμετρικής
επεξεργασίας και να
αποδώσουν,
ενδεχομένως, μια
τρισδιάστατη
απεικόνιση της αρχικής
κατάστασης του
ναυαγίου. Για λόγους
τεκμηρίωσης της
υπάρχουσας
κατάστασης, ώστε να
είναι δυνατή η εκτίμησή
της, είναι απαραίτητη
επίσης η εκ νέου
αποτύπωση του
ναυαγίου, επιτόπου, με
φωτογραμμετρικές
μεθόδους.

Η επικαιροποίηση της
μελέτης και
αποτύπωσηςναυαγίου,
μπορούν να
αποτελέσουν το υλικό
που θα επιτρέψει την
εκτίμηση της ένταξης
του ναυαγίου στους
επισκέψιμους
ενάλιους χώρους της
περιοχής. Συγχρόνως
μπορεί να οδηγήσει
στην τρισδιάστατη
αναπαράστασή του
και στην σύνταξη
κειμένων για την
έκδοση
πληροφοριακού
υλικού για την
ανάδειξή του στον
ιστότοπο του έργου,
με σκοπό τον
εμπλουτισμό του
δικτύου των
αρχαιολογικών
θέσεων.
Θα πρέπει να ληφθεί
υπόψη ότι η νήσος
Φαγγρού βρίσκεται σε
απόσταση 9 ναυτικών
μιλίων από το σημείο
απόπλου κατάπλου
της Στενής Βάλας
Αλοννήσου και καθώς
η απόσταση είναι
μικρή και η Φαγκρού
βρίσκεται στην νότια
υπήνεμη πλευρά της
Νήσου Κυρά Παναγιάς
προσφέρεται για
ανάδειξη καθώς
δύναται να
συνδυαστεί με το
διπλανό ναυάγιο στο
Πελαγονήσι (Ν.ΚυράΠαναγιά)

Μη Εγκεκριμένες από Επιτροπή Παρακολούθησης & Παραλαβής Σχεδίου για την Πρώτη Φάση Λειτουργίας των Ε.Ε.Α. Προβλέπονται
μόνο Μελέτες Τεκμηρίωσης των Θέσεων

Αλόννησος
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Πελαγονήσι
(Ν.ΚυράΠαναγιά)
(Σημείο 17)

Ατλαντίς Συμβουλευτική Α.Ε.

Βυζαντινό ναυάγιο στο
νότιο άκρο της
Βραχονησίδας του Αγίου
Πέτρου στον ομώνυμο
Όρμο Κυρά-Παναγιάς,
με πινάκια του 12ου
αιώνα. Το βυζαντινό
πλοίο πρέπει να είχε
διαστάσεις 25Χ8Μ ενώ
το φορτίο του
περιλάμβανε πάνω από
1500 αντικείμενα,
μεταξύ των οποίων τα
περισσότερα ήταν
αμφορείς, πιάτα και
άλλα σκεύη.Στη θέση
διακρίνονται σήμερα
κυρίως οι μυλόλιθοι που
μετέφερε το πλοίο ενώ
35 περίπου αμφορείς
από το φορτίο
βρίσκονται ακόμα στην
αρχική τους θέση. Το
περιβάλλον του
ναυαγίου
χαρακτηρίζεται από
σύνθετη τοπογραφία με
βράχια και μεγάλες
περιοχές άμμου. Το
σκαρί που είχε
αποκαλυφθεί κατά την
ανασκαφή του 1970
παραμένει να ερευνηθεί
σε τι κατάσταση
βρίσκεται σήμερα.

Ε.Ε.Α. - Αικ.
Δελαπόρτα, Χ.
Κριτζάς

Η πρώτη έρευνα
πραγματοποιήθηκε το 1970
από τη Γενική Διεύθυνση
Αρχαιοτήτων και κράτησε
τρεις μήνες . Ανελκύσθηκε το
μεγαλύτερο μέρος του
επιφανειακού φορτίου,
περίπου 900 πιάτα και
διάφορα άλλα μικρά δοχεία
περίπου 40 αμφορείς και ένας
πίθος. Ανασκάφθηκε μόνο ένας
τομέας με σκοπό την
αποκάλυψη του σκαριού του
πλοίο. Η θέση του ναυαγίου
στον όρμο του Αγ. Πέτρου
ερευνήθηκε επίσης το 2000
από την Ε.Ε.Α. και το (NTNU)
με το Νορβηγικό Ινστιτούτο
Αθηνών (NIA), με επιφανειακή
έρευνα του υποθαλάσσιου
πυθμένα. Κατά τις τελευταίες
έρευνες στην περιοχή (20072008) από την Ε.Ε.Α. έχει γίνει
αυτοψία στο ναυάγιο και έχει
εκπονηθεί φωτομωσαϊκό.

X. Κριτζάς, ‘Το Βυζαντινόν
Ναυάγιον Πελαγοννήσου –
Αλοννήσου’, ΑΑΑ IV.2
(1971), 176-182
Χ. Κριτζάς, "P. Throkmorton,
an Odysseus of the Deep"
ΕΝΑΛΙΑ supplement 2, IENAE
1991
P. Throckmorton,
‘Exploration of a Byzantine
Wreck at Pelagos Island near
Alonnesos’, ΑΑΑ IV.2 (1971),
183-185
Delaporta, K., Jasinski, M.E.,
Søreide, F., 2006. "The
Greek-Norwegian
Deep-Water Archaeological
Survey". The International
Journal of Nautical
Archaeology 35.1:79–87
Κ. Μαυρίκης, Άνω Μαγνήτων
Νήσοι, Αλόννησος 1997, 311317
Ιωαννι δάκη - Δόστογλου
1989
Αrmstrong 1991
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ΥΑ 23181/12-9-1969 (ΦΕΚ
653/Β/6-10-1969)
Με την Υπουργική
Απόφαση
ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ13/2144/
98 (ΦΕΚ 660/Β/4-8-97),
κηρύχθηκε καταρχήν ως
αρχαιολογικός χώρος
ολόκληρη η νήσος ΚυραΠαναγιά και κατά δεύτερο
λόγο "η περιβάλλουσα τη
νήσο θαλάσσια περιοχή,
που αποτελεί το ήδη
κηρυγμένο από το
ΥΠΕΧΩΔΕ Θαλάσσιο
Πάρκο Βορείων
Σποράδων, όπως
οριοθετείται από το χάρτη
του Π.Δ. της 16/5/92 (ΦΕΚ
519/Δ/28-5-1992)" στην
οποία ανήκει και το εν
λόγω ναυάγιο.

Το βυζαντινό ναυάγιο
έχει ερευνηθεί πριν
ακόμη από την σύσταση
της Ε.Ε.Α. και από τότε
δεν έχει γίνει νέα
τεκμηρίωση (εκτός του
φωτομωσαϊκού) της
υπάρχουσας
κατάστασης του
ναυαγίου ή
επανεκτίμηση του
υλικού της έρευνας
(ημερολόγια
ανασκαφής,
φωτογραφική
τεκμηρίωση, μελέτη
φορτίου). Η πιθανότητα
να γίνει ο
συγκεκριμένος ενάλιος
χώρος επισκέψιμος
προϋποθέτει την μελέτη
του αρχαιολογικού
υλικού της αρχικής
έρευνας, την
αποτύπωση της
υπάρχουσας
κατάστασης του
ναυαγίου με
φωτογραμμετρικές
μεθόδους, την
επικαιροποίηση της
αρχικής μελέτης
αποτύπωσης και την
προσπάθεια σχεδίασης
αναπαράστασης της
αρχικής κατάστασης
του ναυαγίου πριν από
την εκτέλεση της
ανασκαφής.

Η όποια προσπάθεια
μετατροπής του
ναυαγίου σε
επισκέψιμο
αρχαιολογικό χώρο θα
πρέπει να περιλαμβάνει
την αναπαράσταση της
αρχικής κατάστασής του
ώστε να γίνει κατανοητή
από τον επισκέπτη η
ιστορία της απώλειας των
αρχαιοτήτων από το
χώρο αλλά και της
αναγκαστικής - για εκείνη
την εποχή - και
εκτεταμένης ανέλκυσης
ευρημάτων κατά τη
διάρκεια της ανασκαφής.
Προϋπόθεση αποτελεί
και σε αυτή τη θέση, η
εγκατάσταση
αγκυροβολίων ναυδέτων
και σημαντήρων με
σκοπό την ασφαλή για
τον αρχαιολογικό χώρο
πρόσδεση των σκαφών
που θα μεταφέρουν
επισκέπτες και για τη
σήμανση του χώρου. Θα
πρέπει να ληφθεί υπόψη
ότι το σημείο του
ναυαγίου στο Πελαγονήσι
(Ν.Κυρά-Παναγιά) είναι
πλησίον του ανωτέρου
ναυαγίου της Φαγκρού
και βρίσκεται σε
απόσταση 9 ναυτικών
μιλίων από το σημείο
απόπλου κατάπλου της
Στενής Βάλας Αλοννήσου
και καθώς η απόσταση
είναι μικρή και το σημείο
του ναυαγίου βρίσκεται
στην νότια υπήνεμη
πλευρά της Νήσου Κυρά
Παναγιάς.Προσφέρεται
για ανάδειξη καθώς
δύναται να συνδυαστεί
με το διπλανό ναυάγιο
της Φαγκρού

Εισαγωγική Περίληψη – επιχειρησιακού Σχεδίου για την Κατασκευή Υποβρυχίων Μουσείων & Καταδυτικών Πάρκων στις Ν.Σποράδες & στον Δ. Παγασητικό
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Ναυάγιο στη
θέση
Κάτεργο
ΚυράΠαναγίας
(Σημείο 20)

Ατλαντίς Συμβουλευτική Α.Ε.

Βυζαντινό ναυάγιο του
11ου αιώνα μ.Χ., στο
βορειότερο ακρωτήρι
της Κυρά-Παναγιάς, στη
θέση Κάτεργο, του
οποίου το μεγαλύτερο
μέρος του φορτίου έχει
καταστραφεί. Τρείς
σιδερένιες άγκυρες που
ανήκουν στις άγκυρες
τύπου "Υ" και
χρονολογούνται στον
11ο αιώνα, βρίσκονται
στη θέση τους.

E.E.A.

Ο εντοπισμός του ναυαγίου
έγινε το 1994 από κλιμάκιο της
Ε.Ε.Α..οπότε ανελκύστηκε ένας
ακέραιος αμφορέας.Κατά τις
πρόσφατες έρευνες της Ε.Ε.Α.
(2007-2008) στην περιοχή έγινε
επίσης αυτοψία στην
συγκεκριμένη θέση για την
καταγραφή της υπάρχουσας
κατάστασης του ναυαγίου, ενώ
νέα τεκμηρίωση του ναυαγίου
έγινε κατά την έρευνα της ΕΕΑ
σε συνεργασία με το Woods
Hole Oceanographic Institute
το 2010

Δ. Καζιάνης, ΑΔ 49 (1994),
Χρονικά Β’2, 856

Δ. Χανιώτης, ΑΔ 49 (1994),
Χρονικά Β’2, 864
Κ. Μαυρίκης, Άνω Μαγνήτων
Νήσοι, Αλόννησος 1997, 309
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Με την Υπουργική
Απόφαση
ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ13/2144/
98 (ΦΕΚ 660/Β/4-8-97),
κηρύχθηκε καταρχήν ως
αρχαιολογικός χώρος
ολόκληρη η νήσος ΚυραΠαναγιά και κατά δεύτερο
λόγο "η περιβάλλουσα τη
νήσο θαλάσσια περιοχή,

Κατά τις τελευταίες
έρευνες στην περιοχή
έχει γίνει πλήρης
τεκμηρίωση της
υπάρχουσας
κατάστασης με
σύγχρονες μεθόδους
αποτύπωσης τα
αποτελέσματα των
οποίων αναμένονται.
Άρα δεν απαιτείται
περεταίρω αποτύπωση
του ναυαγίου. Η
επικαιροποίηση και
ολοκλήρωση της
προκαταρκτικής
αρχαιολογικής
τεκμηρίωσης του
ναυαγίου αποτελεί
όμως ζητούμενο για την
ένταξη της θέσης στους
επισκέψιμους
αρχαιολογικούς
χώρους.

Στην περιοχή πνέουν
συνήθως δυνατοί
άνεμοι. Το βάθος στο
οποίο βρίσκεται το
ναυάγιο επιτρέπει
παρ' όλα αυτά ίσως
την κατάδυση σε
ευρύτερο καταδυτικό
κοινό. Προϋπόθεση
αποτελεί και σε αυτή
τη θέση, η
εγκατάσταση
αγκυροβολίων
ναυδέτων και
σημαντήρων με σκοπό
την ασφαλή για τον
αρχαιολογικό χώρο
πρόσδεση των
σκαφών που θα
μεταφέρουν
επισκέπτες και για τη
σήμανση του χώρου.
Απέχει 14 ναυτικά
μίλια από την Στενή
Βάλα Αλοννήσου.

Εισαγωγική Περίληψη – επιχειρησιακού Σχεδίου για την Κατασκευή Υποβρυχίων Μουσείων & Καταδυτικών Πάρκων στις Ν.Σποράδες & στον Δ. Παγασητικό
Στη θέση αυτή
υπάρχουν γεωλογικοί
σχηματισμοί που δίνουν
την εντόπιση αρχαίων
οικοδομικών
καταλοίπων ενώ επίσης
στο θαλάσσιο χώρο της
Νησίδας Ψαθούρας έχει
εντοπιστεί ένα αρχαίο
ναυάγιο .
5

Ψαθούρα
(Σημείο 21)

Ατλαντίς Συμβουλευτική Α.Ε.

(Α.Δ. 1996-97)

E.E.A.
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Με την Υπουργική
Απόφαση
ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ13/2144/
98 (ΦΕΚ 660/Β/4-8-97),
κηρύχθηκε καταρχήν ως
αρχαιολογικός χώρος
ολόκληρη η νήσος ΚυραΠαναγιά και κατά δεύτερο
λόγο "η περιβάλλουσα τη
νήσο θαλάσσια περιοχή,

Για λόγους συνολικής
ανάδειξης των
υποβρύχιων
αρχαιολογικών θέσεων
της περιοχής απαιτείται
η επικαιροποίηση της
αποτύπωσης και της
αρχαιολογικής
τεκμηρίωσης του
οικισμού.

Προϋπόθεση αποτελεί
και σε αυτή τη θέση, η
εγκατάσταση
αγκυροβολίων
ναυδέτων και
σημαντήρων με σκοπό
την ασφαλή για τον
αρχαιολογικό χώρο
πρόσδεση των
σκαφών που θα
μεταφέρουν
επισκέπτες και για τη
σήμανση του χώρου

Μη Εγκεκριμένες από Επιτροπή Παρακολούθησης & Παραλαβής
Σχεδίου για την Πρώτη Φάση Λειτουργίας των Ε.Ε.Α. Προβλέπονται
μόνο Μελέτες Τεκμηρίωσης των Θέσεων

Αλόννησος

Εισαγωγική Περίληψη – επιχειρησιακού Σχεδίου για την Κατασκευή Υποβρυχίων Μουσείων & Καταδυτικών Πάρκων στις Ν.Σποράδες & στον Δ. Παγασητικό
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Ναυάγιο
Βραχονησίδας
Μέλισσα
(Σημείο 22)

Ατλαντίς Συμβουλευτική Α.Ε.

Βυζαντινό ναυάγιο με
πινάκια και αμφορείς,
στο νοτιοανατολικό
άκρο της Νήσου ΚυράΠαναγιάς απέναντι
από την Βραχονησίδα
Μέλισσα, βρίσκεται σε
σχετικά μεγάλο βάθος
65-68 μέτρα. Και αυτό
το ναυάγιο δεν
προσφέρεται, ως
επισκέψιμος ενάλιος
αρχαιολογικός χώρος,
λόγω του μεγάλου του
βάθους και της
σχετικής έκθεσής του
στον καιρό.

E.E.A.

Κ. Μαυρίκης, Άνω Μαγνήτων
Νήσοι, Αλόννησος 1997, 317318
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Με την Υπουργική
Απόφαση
ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ13/2144/
98 (ΦΕΚ 660/Β/4-8-97),
κηρύχθηκε καταρχήν ως
αρχαιολογικός χώρος
ολόκληρη η νήσος ΚυραΠαναγιά και κατά δεύτερο
λόγο "η περιβάλλουσα τη
νήσο θαλάσσια περιοχή,

Εγκεκριμένες από Επιτροπή Παρακολούθησης & Παραλαβής
Σχεδίου

Περιοχή Νότιου Παγασητικού κόλπου

Εισαγωγική Περίληψη – επιχειρησιακού Σχεδίου για την Κατασκευή Υποβρυχίων Μουσείων & Καταδυτικών Πάρκων στις Ν.Σποράδες & στον Δ. Παγασητικό
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Βυζαντινό
ναυάγιο
Άκρας
Περικλή
(Σημείο 23)

Ατλαντίς Συμβουλευτική Α.Ε.

Bυζαντινό ναυάγιο του
13ου αιώνα στην Άκρα
Περικλής, μικρoύ
καταδυτικού
ενδιαφέροντος που
σηματοδοτεί όμως την
θέση ενός ακόμη
βυζαντινού ναυαγίου
στην περιοχή.

Η. Σπονδύλης," Υποβρύχια
Έρευνα ΙΕΝΑΕ στον
Παγασητικό Κόλπο.
Ερευνητική περίοδος 2005"
ΕΝΑΛΙΑ, Τόμος ΧΙ, 2012, 16-38
Ι.ΕΝ.Α.Ε. Ηλίας
Σπονδύλης

Το στάδιο της αρχαιολογικής
έρευνας βρίσκεται σε αρχικό
επίπεδο.

Η. Σπονδύλης," Υποβρύχια
Αρχαιολογική Έρευνα του
Ι.ΕΝ.Α.Ε. στον νότιο
Παγασητικό Σύνοψη
αποτελεσμάτων δεκαετίας
(2000 – 2009),Πρακτικά
Ημερίδας: Ανάδειξη Ενάλιου
Αρχαιολογικού Πλούτου
Νομού Μαγνησίας , Βόλος
11/9/2010 (υπό έκδοση)
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ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ4
3/46243/3078/21-6-2004
(ΦΕΚ 1028-Β/2004)με
τίτλο: "Κήρυξη ενάλιων
αρχαιολογικών χώρων στο
νομό Μαγνησίας,
Ανατολικές ακτές άκρας
Γλάρος όρμου Νηές,
περιοχής Σούρπης"

Το ναυάγιο στην Άκρα
Περικλής παρουσιάζει
μικρό ενδιαφέρον για
την ανάδειξή του ως
ΕΑΧ. Απαιτείται
περαιτέρω
τεκμηρίωσή του και
να τοποθετηθούν τα
κατάλληλα ναύδετα
και σημαδούρες
σήμανσης

Εισαγωγική Περίληψη – επιχειρησιακού Σχεδίου για την Κατασκευή Υποβρυχίων Μουσείων & Καταδυτικών Πάρκων στις Ν.Σποράδες & στον Δ. Παγασητικό
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Βυζαντινό
ναυάγιο
Κικύνθου
(Σημείο 16)

Ατλαντίς Συμβουλευτική Α.Ε.

Βυζαντινό ναυάγιο του
12ου αι. με
υπολείμματα πίθων το
οποίο βρίσκεται σε
βάθος 4-9μ. στη
Βορειοδυτική άκρη της
νήσου Κικύνθου.
Αποτελείται από
μεγάλη συγκέντρωση
θραυσμένων
κεραμικών η οποία
έχει έκταση 8Χ12μ
περίπου. Η συντριπτική
πλειονότητα κεραμικών
που αποτελούν το
σωρό είναι θραύσματα
από λαιμούς - στόμια,
κοιλιές και βάσεις
μεγάλων πίθων.

Ι.ΕΝ.Α.Ε. Ηλίας
Σπονδύλης

Κατά την έρευνα του Ι.ΕΝ.Α.Ε.
στην περιοχή το 2006
φωτογραφήθηκαν
χαρακτηριστικά ευρήματα, του
ναυαγίου και ολοκληρώιηκε η
προκαταρκτική έρευνα της
θέσης με την εκπόνηση
φωτομωσαϊκό του ναυαγίου
και την αποτύπωση των
θέσεων χαρακτηριστικών
ευρημάτων με την μέθοδο
Sharps. Τέλος επελέγησαν και
ανελκύστηκαν χαρακτηριστικά
ευρήματα.

Η. Σπονδύλης," Υποβρύχια
Έρευνα ΙΕΝΑΕ στον
Παγασητικό Κόλπο.
Ερευνητική περίοδος 2005"
ΕΝΑΛΙΑ, Τόμος ΧΙ, 2012, 16-38
Η. Σπονδύλης," Υποβρύχια
Αρχαιολογική Έρευνα του
Ι.ΕΝ.Α.Ε. στον νότιο
Παγασητικό Σύνοψη
αποτελεσμάτων δεκαετίας
(2000 – 2009),Πρακτικά
Ημερίδας: Ανάδειξη Ενάλιου
Αρχαιολογικού Πλούτου
Νομού Μαγνησίας , Βόλος
11/9/2010 (υπό έκδοση)
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ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ4
3/46243/3078/21-6-2004
(ΦΕΚ 1028-Β/2004)με
τίτλο: "Κήρυξη ενάλιων
αρχαιολογικών χώρων στο
νομό Μαγνησίας,
Ανατολικές ακτές άκρας
Γλάρος όρμου Νηές,
περιοχής Σούρπης"

Έχει γίνει τεκμηρίωση της
υπάρχουσας κατάστασης
του ναυαγίου κατά την
έρευνα του Ι.ΕΝ.Α.Ε. στην
περιοχή το 2006, η όποια
ολοκληρώνεται ενώ
εκκρεμεί η περεταίρω
αρχαιολογική μελέτη του
υλικού

Το ναυάγιο της
Κικύνθου αποτελεί
έναν πολύ εύκολο
καταδυτικό
προορισμό ακόμη και
για ελεύθερη
κατάδυση, μόνο με
την χρήση μάσκας και
βατραχοπέδιλων. Για
την μετατροπή του σε
επισκέψιμο ενάλιο
αρχαιολογικό χώρο
στα πλαίσια του
Έργου είναι
απαραίτητη η
ολοκλήρωση της
προκαταρτικής
μελέτης του
ναυαγίου. Η ανάδειξη
του χώρου θα γίνει με
την ένταξη του στο
πληροφοριακό υλικό
της περιοχής
(πινακίδες σήμανσης
στο χώρο απόπλουκατάπλου), σήμανση
του χώρου
υποβρυχίως, έντυπο
υλικό).

Εγκεκριμένες από Επιτροπή Παρακολούθησης & Παραλαβής Σχεδίου

Περιοχή Νότιου Παγασητικού κόλπου

Εισαγωγική Περίληψη – επιχειρησιακού Σχεδίου για την Κατασκευή Υποβρυχίων Μουσείων & Καταδυτικών Πάρκων στις Ν.Σποράδες & στον Δ. Παγασητικό
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Προϊστορικός
οικισμός
¨Μετόχι"
(Σημείο 16)

Ατλαντίς Συμβουλευτική Α.Ε.

Πρόκειται για
βυθισμένο
προϊστορικό οικισμό
της Μέσης εποχής του
Χαλκού ο οποίος
βρίσκεται στον όρμο
Νηές ο οποίος
βρίσκεται σε βάθος 03μ.

Ι.ΕΝ.Α.Ε. Ηλίας
Σπονδύλης

Η έρευνα στον προϊστορικό
οικισμό διενεργείται υπό την
διεύθυνση του Ηλία Σπονδύλη
από το 2005 μέχρι σήμερα. Το
2009 οι έρευνα του Ι.ΕΝ.Α.Ε.
επικεντρώθηκε στην περιοχή
Μετόχι, για την τοπογραφική,
σχεδιαστική και φωτογραφική
τεκμηρίωση των εκεί
ευρημάτων, ώστε να καταστεί
ευκρινέστερη η εικόνα της
θέσεως. Στο Μετόχι έχουν
εντοπιστεί αρχαιότητες
προϊστορικής περιόδου στην
θαλάσσια έκταση που το
περιβάλλει, οι οποίες
συνεχίζονται και στην στεριά.
Μέχρι σήμερα έχουν
εντοπιστεί έντεκα τάφοι ή σε
κάποιες περιπτώσεις ίσως και
ταφικοί περίβολοι.

Η. Σπονδύλης ," Έρευνα
Ι.ΕΝ.Α.Ε Δυτικών ακτών
Νοτίου Παγασητικού, Έτους
2005" ΕΝΑΛΙΑ τόμος IX, σελ.
41
Η. Σπονδύλης, " Υποβρύχια
Έρευνα Ι.ΕΝ.Α.Ε. στον
Παγασητικό Κόλπο,
Ερευνητική περίοδος 2005"
ΕΝΑΛΙΑ τόμος ΧΙ, 2012,
σελ.17-38
. Σπονδύλης," Υποβρύχια
Αρχαιολογική Έρευνα του
Ι.ΕΝ.Α.Ε. στον νότιο
Παγασητικό Σύνοψη
αποτελεσμάτων δεκαετίας
(2000 – 2009),Πρακτικά
Ημερίδας: Ανάδειξη Ενάλιου
Αρχαιολογικού Πλούτου
Νομού Μαγνησίας , Βόλος
11/9/2010 (υπό έκδοση)
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Έχει γίνει κατάθεση
πρόταση κήρυξης του
χώρου και από τις δύο
αρμόδιες εφορίες (Ε.Ε.Α.
και ιγ' Ε.Π.Κ.Α.) από το
1999

Η αποτύπωση του
οικισμού είναι σε πολύ
ικανοποιητικό στάδιο
μέχρι σήμερα, η
ολοκλήρωση όμως της
μελέτης προϋποθέτει
την συνέχιση της
έρευνας και
αποτύπωσης του
χώρου και με πιο
σύγχρονα μέσα, με
σκοπό την
τρισδιάστατη
αναπαράσταση του
οικισμού. Προτείνεται
επίσης η εναέρια
φωτογράφηση του
οικισμού από μικρό
ύψος με σκοπό την
φωτογράφιση του
εμφανούς τμήματός
του.

Παρόλο που η ενάλια θέση
δεν παρουσιάζει
καταδυτικό ενδιαφέρον για
αυτοδύτες είναι ιδιαίτερη η
σημασία του οικισμού για
την προϊστορική
τοπογραφία της περιοχής
και την ανάδειξη όλων των
ιστορικών περιόδων του
χώρου προς τον επισκέπτη.
Η θέση αποτελεί εξαιρετική
ευκαιρία ανάδειξης για
όλους τους ανθρώπους
καθώς δύναται να είναι
επισκέψιμη με μάσκα και
αναπνευστήρα (snorkeling)
και έτσι προσιτή όχι μόνο
από αυτοδύτες αλλά και
από απλούς λουόμενους.
Το βάθος της θέσης είναι
από εκεί που σκάει το κύμα
έως 2 μέτρα. Γεωγραφικά η
θέση βρίσκεται στο μέσο
της διαδρομής
Θεσσαλονίκης - Αθηνών και
άρα δύναται να είναι
επισκέψιμη εύκολα και
απ'όλα τα σχολεία της
Ηπηρειτωτικής Ελλάδος. Η
έρευνα που πρόκειται να
συνεχιστεί από το Ι.ΕΝ.Α.Ε.
δεν απαγορεύει την
ταυτόχρονη μετατροπή του
χώρου σε επισκέψιμο, με
την προϋπόθεση ότι, η
επισκεψιμότητα κατά τη
διάρκεια των ερευνών θα
είναι ελεγχόμενη από την
διεύθυνση της έρευνας.
Προτείνεται λοιπόν η
μετατροπή του σε
επισκέψιμο, σύμφωνα με
τις γενικές προδιαγραφές
της μελέτης και η
τοποθέτηση
πληροφοριακής πινακίδας
στο χερσαίο τμήμα του
παράκτιου χώρου.

Εγκεκριμένες από Επιτροπή Παρακολούθησης & Παραλαβής Σχεδίου

Περιοχή Νότιου Παγασητικού κόλπου

Εισαγωγική Περίληψη – επιχειρησιακού Σχεδίου για την Κατασκευή Υποβρυχίων Μουσείων & Καταδυτικών Πάρκων στις Ν.Σποράδες & στον Δ. Παγασητικό
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Δύο θέσεις
βυζαντινών
ναυαγίων
στην Άκρα
Τηλέγραφος
(Σημεία
26,13 και
14)

Ατλαντίς Συμβουλευτική Α.Ε.

Θέσεις δύο βυζαντινών
ναυαγίων (του 7 και του
8 σύμφωνα με την
αρίθμηση των ναυαγίων
της περιοχής κατά την
έρευνα) του 4ου και
12ου αιώνα μ.Χ.
αντίστοιχα.Το ναυάγιο
7 αποτελεί ένα
σημαντικό εύρημα για
την ιστορία της
περιόδου. Βρίσκεται σε
επικλινή βραχώδη βυθό
με θύλακες άμμου, σε
βάθος από 17 μέχρι 27 μ
και έχει ολοκληρωθεί σε
αυτό η αρχαιολογική
έρευνα και ανασκαφή
με αποτέλεσμα μεγάλο
μέρος του μικρού του
σωζόμενου φορτίου να
έχει ήδη ανελκυσθεί.

Ι.ΕΝ.Α.Ε. Ηλίας
Σπονδύλης

Για 6 χρόνια εκπονήθηκε από
Ι.ΕΝ.Α.Ε. μια συστηματική
υποβρύχια ανασκαφή με
λεπτομερή τεκμηρίωση και
σημαντικά αρχαιολογικά και
ερευνητικά αποτελέσματα.

Η. Σπονδύλης, Σ. Δεμέστιχα,
"Αναγνωριστική Έρευνα
Ι.ΕΝ.Α.Ε. Δυτικών Ακτών
Νότιου Παγασητικού, Έτους
2003" 11-25 Η. Σπονδύλης,
"Υποβρύχια Ερευνα Ι.ΕΝ.Α.Ε.
στον Παγασητικό Κόλπο.
Ερευνητική περίοδος 2004,
ΕΝΑΛΙΑ ΙΧ 2005-2006 σελ. 620 Η. Σπονδύλης, " Υποβρύχια
Έρευνα Ι.ΕΝ.Α.Ε. στον
Παγασητικό Κόλπο,
Ερευνητική περίοδος 2005"
ΕΝΑΛΙΑ τόμος ΧΙ, 2012,
σελ.17-38
Η. Σπονδύλης," Υποβρύχια
Αρχαιολογική Έρευνα του
Ι.ΕΝ.Α.Ε. στον νότιο
Παγασητικό Σύνοψη
αποτελεσμάτων δεκαετίας
(2000 – 2009),Πρακτικά
Ημερίδας: Ανάδειξη Ενάλιου
Αρχαιολογικού Πλούτου
Νομού Μαγνησίας , Βόλος
11/9/2010 (υπό έκδοση)
Φ. Βλαχάκη, "Εργασίες και
αποτελέσματα τεκμηρίωσης
κατά την υποβρύχια
αρχαιολογική έρευνα του
2004 στο Ναυάγιο του
Παγασητικού Κόλπου",
ΕΝΑΛΙΑ ΙΧ 2005-2006, σελ. 2230
Σ.Δεμέστιχα, " Οι αμφορείς
του Ναυαγίου 7 στον
Παγασητικό Κόλπο", ΕΝΑΛΙΑ
ΙΧ 2005-2006, σελ. 43
Μ.Κ.Ανδρουτσάκη, "
υποβρύχια αρχαιολογική
έρευνα του ΙΕΝΑΕ 2004 στον
Παγασητικό Κόλπο κατά το
2004: Συντήρηση Κεραμικών
Ευρημάτων, ", ΕΝΑΛΙΑ ΙΧ
2005-2006, σελ. 32-38
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ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ4
3/46243/3078/21-6-2004
(ΦΕΚ 1028-Β/2004)με
τίτλο: "Κήρυξη ενάλιων
αρχαιολογικών χώρων στο
νομό Μαγνησίας,
Ανατολικές ακτές άκρας
Γλάρος όρμου Νηές,
περιοχής Σούρπης"

Λόγω της λεπτομερούς
τεκμηρίωσης της
ανασκαφής του
ναυαγίου υπάρχει
αρκετό υλικό για την
δημιουργία
τρισδιάστατων
αναπαραστάσεων .
Προτείνεται η
δημιουργία
τρισδιάστατων
αναπαραστάσεων τόσο
της αρχικής
κατάστασης του
ναυαγίου όσο και των
φάσεων της
ανασκαφής.

Προτείνεται η ένταξη
της συγκεκριμένης
θέσης στους
Επισκέψιμους ενάλιους
αρχαιολογικούς χώρους
της περιοχής και η
ανάδειξή του με την
δημιουργία πλούσιου
πληροφοριακού υλικού
από την καταγραφή των
σταδίων της υποβρύχιας
ανασκαφής. Ο
συγκεκριμένος χώρος
μπορεί να
αναπαρασταθεί
σύμφωνα με την
αποτύπωση της αρχικής
του κατάστασης και να
παρακολουθήσει ο
επισκέπτης, μέσω
κινούμενης
τρισδιάστατης εικόνας,
όλα τα στάδια της
ανασκαφής. Η προβολή
μιας τέτοιας
τρισδιάστατης
κινούμενης
αναπαράστασης μπορεί
να ακολουθείται από
μια ξενάγηση στο ίδιο το
χώρο του ναυαγίου.

Εισαγωγική Περίληψη – επιχειρησιακού Σχεδίου για την Κατασκευή Υποβρυχίων Μουσείων & Καταδυτικών Πάρκων στις Ν.Σποράδες & στον Δ. Παγασητικό
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Ναυάγιο
Άκρας
Κλιμός
(Πριόνια)
(Σημείο 15)

Σύγχρονο ναυάγιο του
19ου -20ου αι. στην
Άκρα Κλιμός (Πριόνια),
το οποίο μετέφερε
πήλινα σκεύη. Βρίσκεται
σε βάθος 15-23 μ

Ι.ΕΝ.Α.Ε. Ηλίας
Σπονδύλης

Έχει γίνει καταγραφή της
θέσης του από το Ι.ΕΝ.Α.Ε.

ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ4
3/46243/3078/21-6-2004
(ΦΕΚ 1028-Β/2

Ατλαντίς Συμβουλευτική Α.Ε.
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Δεν έχει γίνει
λεπτομερής
αποτύπωση και
ολοκλήρωση
πρωκαταρκτικής
αρχαιολογικής έρευνας
της θέσης.

Μη Εγκεκριμένες από Επιτροπή Παρακολούθησης & Παραλαβής Σχεδίου για την Πρώτη Φάση Λειτουργίας των Ε.Ε.Α.
Προβλέπονται μόνο Μελέτες Τεκμηρίωσης των Θέσεων

Περιοχή Νότιου Παγασητικού κόλπου

Εισαγωγική Περίληψη – επιχειρησιακού Σχεδίου για την Κατασκευή Υποβρυχίων Μουσείων & Καταδυτικών Πάρκων στις Ν.Σποράδες & στον Δ. Παγασητικό

1

Άκρα Γλάρος
(Σημεία 11, 12
και 24)

Ατλαντίς Συμβουλευτική Α.Ε.

Σύμπλεγμα διάφορων
όμορων και
αλληλεπικαλυπτόμενω
ν αρχαιολογικών
θέσεων με ναυάγια του
12ου και 11ου αιώνα
μ.Χ., τα οποία
περιβάλλουν την Άκρα
Γλάρος στα
βορειοδυτικά του
Όρμου Νηές. Πέρα από
πληθώρα διαφορετικών
τύπων αμφορέων και
πυθοαμφορέων
παρουσιάζεται
συγκέντρωση 13
Βυζαντινών αγκυρών
καθώς και δύο
μολύβδινων στύπων.
Το σημείο είναι
ιδιαίτερου καταδυτικού
ενδιαφέροντος και
εκτείνεται σε βάθος
από 8 - 45μ

Ι.ΕΝ.Α.Ε. Ηλίας
Σπονδύλης

Η θέση ερευνάται από το 2002
από το Ι.ΕΝ.Α.Ε. .Τα ναυάγια
χρονολογούνται στον 12ο - 13ο
αιώνα μ.Χ. Η κατάσταση
διατήρησης των σιδερένιων
αγκυρών αποτρέπει προς το
παρόν οποιαδήποτε σκέψη
ανέλκυσης από την ερευνητική
ομάδα δεν παύει όμως αυτές
να προσφέρονται για την επί
τόπου μελέτη, τόσο ως προς
την χωροταξική τους διάταξη
όσο και ως προς την ποικιλία
τους. Η κατάσταση διατήρησης
των σιδερένιων αγκυρών
παραμένει ευαίσθητη, ενώ η
λεπτομερής αποτύπωση και η
αρχαιολογική μελέτη τους δεν
έχει ολοκληρωθεί.

Η. Σπονδύλης, " Υποβρύχια
Έρευνα Ι.ΕΝ.Α.Ε. στον
Παγασητικό Κόλπο,
Ερευνητική περίοδος 2005"
ΕΝΑΛΙΑ τόμος ΧΙ, 2012,
σελ.17-38
Η. Σπονδύλης," Υποβρύχια
Αρχαιολογική Έρευνα του
Ι.ΕΝ.Α.Ε. στον νότιο
Παγασητικό Σύνοψη
αποτελεσμάτων δεκαετίας
(2000 – 2009),Πρακτικά
Ημερίδας: Ανάδειξη Ενάλιου
Αρχαιολογικού Πλούτου
Νομού Μαγνησίας , Βόλος
11/9/2010 (υπό έκδοση)
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ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ4
3/46243/3078/21-6-2004
(ΦΕΚ 1028-Β/2004)με
τίτλο: "Κήρυξη ενάλιων
αρχαιολογικών χώρων στο
νομό Μαγνησίας,
Ανατολικές ακτές άκρας
Γλάρος όρμου Νηές,
περιοχής Σούρπης"

Το 2006 ξεκίνησαν
εργασίες τεκμηρίωσης
του σημαντικού αυτού
συνόλου. Έγινε
τοπογραφική
αποτύπωση των
περισσότερων θέσεων
των αγκυρών και
χαρακτηριστικών
ευρημάτων καθώς και
σχεδιαστική αποτύπωση
με σχέδια λεπτομερειών
αλλά και γενικότερης
κατανομής αγκυρών και
φορτίου στον χώρο και
ξεκίνησε προσπάθεια
δημιουργίας
φωτομωσαϊκού. Η
έρευνα στο
συγκεκριμένο χώρο
συνεχίζεται με σκοπό
την λεπτομερή
αποτύπωση των
αγκυρών και άλλων
ευρημάτων, καθώς και
την ολοκλήρωση της
αποτύπωσης της
διασποράς των
ευρημάτων για τα οποία
λόγω της μεγάλης
έκτασης απαιτούνται
σύγχρονες μέθοδοι
αποτύπωσης.
Προτείνεται όμως η
τρισδιάστατη
αναπαράσταση του
χώρου και η ένταξή του
στο πληροφοριακό
υλικό ανάδειξης των
ενάλιων αρχαιολογικών
χώρων της περιοχής.

Η Άκρα Γλάρος
προσφέρεται ιδιαίτερα
για ανάδειξή της ως
ΕΑΧ. Βρίσκεται στον
Όρμο Νιες και σε
ιδιατίερη υπήνεμη θέση
που κάνει εφικτή την
κατάδυση όλο το χρόνο.
Απαιτείται η
ολοκλήρωση της
αρχαιολογικής έρευνας
και η τοποθέτηση
σημαντήρων πρόσδεσης
και ναύδετων. Η
κατάσταση διατήρησης
των ευρημάτων και
κυρίως των σιδερένιων
αγκυρών απαιτεί να
ληφθεί υπόψιν κατά την
πρόταση ανάδειξης.

Εγκεκριμένες από Επιτροπή Παρακολούθησης & Παραλαβής Σχεδίου

Νήσος Σκόπελος (**)

Εισαγωγική Περίληψη – επιχειρησιακού Σχεδίου για την Κατασκευή Υποβρυχίων Μουσείων & Καταδυτικών Πάρκων στις Ν.Σποράδες & στον Δ. Παγασητικό

1

Ναυάγιο
Χριστόφορος
(Όρμος
Πάνορμος)
(Σημείο 4)

Ατλαντίς Συμβουλευτική Α.Ε.

Πρόκειται για σύγχρονο
ναυάγιο εντός κηρυγμένου
ενάλιου αρχαιολογικού
χώρου στον Όρμο
Πάνορμο στην Ν. Σκόπελο.
Tο Φορτηγό
«Χριστόφορος» Νηολογίου
Πειραιώς 5864, ολικής
χωρητικότητας 1586 κόρων
και καθ. 855 κόρων,
μεταφορικής ικανότητας
2774 τόνων και μήκους
82μ. Το πλοίο
μεταφέροντας 2600 τόνους
τσιμέντου με πλοίαρχο τον
Δημήτρη Παναγιωτάκη και
δεκατετραμελές πλήρωμα
έχοντας αποπλεύσει από
τον Βόλο 05:00 της 2ας
Οκτωβρίου 1983 για τον
Πειραιά και συνέχεια για
την Αλγερία βυθίστηκε
στις 3/10/83 σε βυθό
αμμώδη και σε βάθος 40μ.
Το σκάφος βρίσκεται σε
ιδανικό σημείο για
πραγματοποίηση
καταδύσεων αναψυχής,
όλο το χρόνο μόνο που θα
πρέπει να αποκηρυχθεί το
σημείο του ως κηρυγμένος
αρχαιολογικός χώρος,
καθώς βρίσκεται εντός του
Όρμου Πανόρμου. Το
σημείο που βρίσκεται το
βυθισμένο σκάφος δεν
εμποδίζει την ναυσιπλοΐα.
Θα ζητηθεί ειδική άδεια
από την Εφορεία Ενάλιων
Αρχαιοτήτων για να
επιτραπεί η κατάδυση στο
συγκεκριμένο πλοίο για να
διαγνώσουμε την τωρινή
του κατάσταση. Σκοπελίτης
δύτης που έχει καταδυθεί
στο ναυάγιο πριν 10
χρόνια επιβεβαίωσε την
εξαιρετική κατάσταση
αυτού και ότι προσφέρεται
για καταδύσεις.

Ε.Ε.Α.

Απαιτείται να
πραγματοποιηθεί άμεσα
επίσκεψη κλιμακίου της
Εφορείας Εναλίων
Αρχαιοτήτων με σκοπό να
διαπιστωθεί ότι δεν
γειτνιάζουν στον βυθό
πλησίον του σκαριού του
πλοίου τυχόν
συγκεντρώσεις αμφορέων
άλλων αρχαίων ναυαγίων.

Κήρυξη του όρμου
Πάνορμου σε
αρχαιολογικό χώρο με την
ΥΑ 23181/12-9-1969 (ΦΕΚ
653/Β/6-10-1969)
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Απαιτείται να
πραγματοποιηθεί άμεσα
επίσκεψη κλιμακίου της
Εφορείας Εναλίων
Αρχαιοτήτων με σκοπό
να διαπιστωθεί ότι δεν
γειτνιάζουν στον βυθό
πλησίον του σκαριού
του πλοίου τυχόν
συγκεντρώσεις
αμφορέων άλλων
αρχαίων ναυαγίων.

Πρόκεται για
εξαιρετικό σημείο
ανάδειξης καθώς είναι
εντός του πανέμορφου
και καταπράσινου
Όρμου Πανόρμου και
δύναται ν α
αξιοποιηθεί ως
σύγχρονο ναυάγιο
εξαιρετικού
καταδυτικού
ενδιαφέροντος
απ'όλους τους
αυτοδύτες 365 ημέρες
το χρόνο.

Μη Εγκεκριμένες από Επιτροπή Παρακολούθησης & Παραλαβής Σχεδίου για την Πρώτη Φάση Λειτουργίας των Ε.Ε.Α.
Προβλέπονται μόνο Μελέτες Τεκμηρίωσης των Θέσεων

Νήσος Σκόπελος (**)

Εισαγωγική Περίληψη – επιχειρησιακού Σχεδίου για την Κατασκευή Υποβρυχίων Μουσείων & Καταδυτικών Πάρκων στις Ν.Σποράδες & στον Δ. Παγασητικό

1

2

3

Βυζαντινό
ναυάγιο Νήσου
Δασιάς
(Σημείο 10)

Βυζαντινό
Ναυάγιο στην
Άκρα Μύτη ή
Τραχήλι
(Σημείο 8)

Ρωμαϊκό
Ναυάγιο
(Σημείο 6)

Βυζαντινό ναυάγιο, στο
βορειοδυτικό άκρο της
Νήσου Δασιά απέναντι
από το Νέο Κλήμα,
βρίσκεται με
συσσωματωμένους
αμφορείς με κύριες
συγκεντρώσεις σε βάθη
17-20 μέτρων και
λοιπές μικρότερες
συγκεντρώσεις σε βάθη
έως 30 μέτρων.

Βυζαντινό ναυάγιο το
οποίο βρίσκεται στην
Άκρα Μύτη ή Τραχήλι
μεταξύ Όρμου
Πανόρμου και Όρμου
Αγνώντα .

Σημαντικό Ρωμαϊκό
ναυάγιο βρίσκεται έξω
και νότια από τον Όρμο
Πάνορμο .
Ναυάγιο κλασικής
εποχής έξω και νότια
από τον Όρμο Αγνώντα.

4

Δεν υπάρχει κήρυξη του
ενάλιου αρχαιολογικού
χώρου
Απουσία προκαταρκτικής
μελέτης αρχαιολογικής
τεκμηρίωσης και
αποτύπωσης της
υπάρχουσας κατάστασης.

E.E.A.

Σύμφωνα με το Πρακτικό
Παραλαβής Α & Β Σταδίων
τουΕπιχειρησιακού Σχεδίου
"Δεδομένου ότι η θαλάσσια
περιοχή της νήσου
Σκοπέλου είναι
ανεξερεύνητη
αρχαιολογικά, η Επιτροπή
προτείνει τη
χρηματοδότηση των
απαιτουμένων ερευνών της
Εφορείας Εναλίων
Αρχαιοτήτων στις ενάλιες
αρχαιολογικές θέσεις που
προτείνονται από το
παραδοτέο ως κατάλληλες
για τουριστική αξιοποίηση".

Κήρυξη του όρμου
Πάνορμου σε
αρχαιολογικό χώρο με την
ΥΑ 23181/12-9-1969 (ΦΕΚ
653/Β/6-10-1969)

Κήρυξη του όρμου
Πάνορμου σε
αρχαιολογικό χώρο με την
ΥΑ 23181/12-9-1969 (ΦΕΚ
653/Β/6-10-1969)

Κήρυξη του όρμου
Αγνώντα σε αρχαιολογικό
χώρο με την ΥΑ 23181/129-1969 (ΦΕΚ 653/Β/6-101969)

(Κλασικό)
Ναυάγιο
(Σημείο 7)

Ατλαντίς Συμβουλευτική Α.Ε.
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Στις απαιτήσεις
ολοκληρωμένης
τεκμηρίωσης των θέσεων
εντάσσεται η δημιουργία
φωτομωσαϊκών των
ναυαγίων και η
αποτύπωσή τους με
φωτογραμμετρικές
μεθόδους για την
δημιουργία
τρισδιάστατων
αναπαραστάσεων της
υπάρχουσας κατάστασής
τους για την ανάδειξη
του συνόλου των
ναυαγίων της περιοχής
του Έργου.

Μη Εγκεκριμένες από Επιτροπή Παρακολούθησης & Παραλαβής Σχεδίου για την Πρώτη
Φάση Λειτουργίας των Ε.Ε.Α. Προβλέπονται μόνο Μελέτες Τεκμηρίωσης των Θέσεων

Νήσος Σκόπελος (**)

Εισαγωγική Περίληψη – επιχειρησιακού Σχεδίου για την Κατασκευή Υποβρυχίων Μουσείων & Καταδυτικών Πάρκων στις Ν.Σποράδες & στον Δ. Παγασητικό

5

Θέση πιθανού
ρωμαϊκού
ναυαγίου

Στην Βραχονησίδα
Κασίδα απέναντι από
το Νέο Κλήμα (Έληος)

Δεν υπάρχει κήρυξη του
ενάλιου αρχαιολογικού
χώρου

Κήρυξη του όρμου
Στάφυλο σε αρχαιολογικό
χώρο με την ΥΑ 23181/129-1969 (ΦΕΚ 653/Β/6-101969). και την ΥΑ 9448/194-1963 (ΦΕΚ 172/Β/24-81963.)

6

Θέση αρχαίου
ναυαγίου
Όρμου
Στάφυλου

Αρχαίο ναυάγιο στον
Όρμο Στάφυλο

7

Θέση αρχαίου
ναυαγίου
Όρμου
Λουτρακίου

Αρχαίο ναυάγιο στον
Όρμο Λουτρακίου
(Γλώσσας)

** Στη νήσο Σκόπελο ενδεχομένως υπάρχουν σύμφωνα με πληροφορίες των ντόπιων πολλές άλλες σημαντικές θέσεις αρχαίων ναυαγίων τα οποία όμως χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης κατά την επίσκεψη του
κλιμακίου της Εφορείας εναλίων Αρχαιοτήτων.

Ατλαντίς Συμβουλευτική Α.Ε.
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Μελέτες

1η Κατηγορία: Απαραίτητες μελέτες - ενέργειες για τη συμπλήρωση του φακέλου αδειοδότησης της λειτουργίας των Ε.Ε.Α.Χ. και Χ.Ο.Κ

Πίνακας 1. Γενικότερες μελέτες -1η κατηγορία
ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
A/A

Ι.4

Ι.5

Περιγραφή

Μελέτη Συστήματος
Διακομιδής Ασθενών

Κόστος

10.000 €

Μελέτη Θαλάσσιας
Ποικιλότητας

35.000 €

ΣΥΝΟΛΟ, πλέον ΦΠΑ:

45.000 €

Ατλαντίς Συμβουλευτική Α.Ε.

Ειδικότητα

Επιστημονική Εξειδίκευση/
Γνωστικό Αντικείμενο Θέσης

ΠΕ Ιατρός

με τουλάχιστον 15ετή εμπειρία, με
ειδικότητα στην υπερβαρική ιατρική και
περιστατικά ασθενών που χρήζουν
θεραπείας σε υπερβαρικό θάλαμο και
τουλάχιστον 5ετή θητεία σε Διεύθυνση
Υπερβαρικής Μονάδος

ΠΕ Περιβαλλοντολόγος ή
Υδροβιολόγος

με εμπειρία σε θέματα θαλάσσιων
οικοσυστημάτων και στη διεξαγωγή
υποβρύχιας έρευνας

Αντικείμενο

Α/μήνες

Διάρκεια

Εκπόνηση μελέτης συστήματος
διακομιδής ασθενών σε Ιατρικά
Υπερβαρικά Κέντρα.

3,3

4 μήνες

14,0

15 μήνες

Καταγραφή των κύριων βιοτικών
στοιχείων (μακροπανίδα και χλωρίδα),
εκτίμηση επιπτώσεων και σχεδιασμός
δικτύου παρακολούθησης με στόχο
την αειφορική ανάπτυξη της
δραστηριότητας (βιοποικιλότητα) και
το bio-fouling

17,3

33

Εισαγωγική Περίληψη – επιχειρησιακού Σχεδίου για την Κατασκευή Υποβρυχίων Μουσείων & Καταδυτικών Πάρκων στις Ν.Σποράδες & στον Δ. Παγασητικό

Πίνακας 2. Περιοχή Αλοννήσου -1η κατηγορία
ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

A/A

Περιγραφή

Κόστος

12.000 €

ΙΙ. 1.

Ειδικότητα

Επιστημονική Εξειδίκευση/
Γνωστικό Αντικείμενο Θέσης

Αντικείμενο

Α/μήνες

3 ΠΕ Αρχαιολόγοι

Καταδυόμενοι, με εξειδίκευση στην ενάλια
αρχαιολογία και αποδεδειγμένη εμπειρία, 6
μηνών, τουλάχιστον, σε ενάλιες
αρχαιολογικές έρευνες

Αρχαιολογική έρευνα του
συγκεκριμένου αρχαιολογικού χώρου
ή μνημείου, έχει επίσης την
επίβλεψη όλων των μελετών

4,0

3 Διευθυντές ερευνών

Κάτοχοι πνευματικών δικαιωμάτων για κάθε
θέση

Διεύθυνση αρχαιολογικής έρευνας
και διεύθυνση των υπολοίπων
μελετών και ενεργειών τεκμηρίωσης,
συντήρησης και ανάδειξης
(Αρχιτεκτονική, Τοπογραφική,
Φωτογραφική, Συντήρησης κινητών
και ακίνητων μνημείων) του
συγκεκριμένου αρχαιολογικού χώρου

Αρχαιολογική Έρευνα και Μελέτη

18.000 €

ΙΙ. 2.

Μελέτη Αρχιτεκτονικής
Τεκμηρίωσης Ενάλιων
Αρχαιολογικών θέσεων &
Πρόταση Προστασίας και
Ανάδειξης

30.000 €

ΠΕ Αρχιτέκτων Μηχανικός

καταδυόμενος, με ειδίκευση στην
προστασία, αποκατάσταση και ανάδειξη
μνημείων και να έχει αποδεδειγμένη
εμπειρία σε ενάλιες αρχαιολογικές έρευνες
επιστημονικών φορέων ή της αρχαιολογικής
υπηρεσίας, τουλάχιστον 6 μηνών.

ΙΙ.3.

Μελέτη Τοπογραφικής και
Φωτογραμμετρικής αποτύπωσης
ενάλιων αρχαιολογικών θέσεων

20.000 €

ΠΕ Τοπογράφος Μηχανικός
(καταδυόμενος) ή εταιρεία ή
επιστημονικός φορέας
τοπογραφικών μελετών

με ειδίκευση στην φωτογραμμετριά και να
έχει αποδεδειγμένη εμπειρία σε
φωτογραμμετρικές αποτυπώσεις ενάλιων
αρχαιολογικών χώρων

Ατλαντίς Συμβουλευτική Α.Ε.
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Διάρκεια

9 μήνες

4,5

Αρχιτεκτονική μελέτη τεκμηρίωσης
(τεχνική έκθεση, σχέδια αποτύπωσης
και φωτογραφική τεκμηρίωση)
μελέτες Προστασίας και Ανάδειξης
των ενάλιων αρχαιολογικών χώρων

Αποτύπωση θέσεων ναυαγίων και
φωτογραμμετρική αποτύπωση

10,0

9 μήνες

8,0

9 μήνες
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ΙΙ.4.

ΙΙ.7.

ΙΙ.10.

Φωτογραφική τεκμηρίωση κινηματογράφηση

Τοπογραφική Εξάρτηση των ΧΟΚ,
συντεταγμένες σημείων
πρόσδεσης και
φωτοσημαντήρων – Αποτύπωση
βιοποικιλότητας και καταδυτικών
διαδρομών

Μελέτη Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων

ΙΙ.Α

20.000 €

8.000 €

Ατλαντίς Συμβουλευτική Α.Ε.

με σχετική εμπειρία σε ενάλιους
αρχαιολογικούς χώρους

ΠΕ Τοπογράφος Μηχανικός ή
εταιρεία τοπογραφικών
μελετών

με εμπειρία στη θαλάσσια έρευνα

Φωτογράφιση - Κινηματογράφηση
ενάλιων αρχαιολογικών χώρων

10,0

Τοπογραφικό διάγραμμα επιφάνειας
σε κλίμακα ανάλογη με την έκταση
του χώρου, τη φύση και την έκταση
του υπό μελέτη χώρου στο οποίο θα
αποτυπώνονται με συντεταγμένες τα
όρια του Χ.Ο.Κ., οι θέσεις των
φωτοσημαντήρων καθώς και οι
θέσεις πρόσδεσης σκαφών.

3,2

Αποτύπωση βιοποικιλότητας και
καταδυτικών διαδρομών

3,2

Υποστήριξη μελέτης

2,7

9 μήνες

6 μήνες

8.000 €

ΠΕ Περιβαλλοντολόγος

4.000 €

Open water scuba instructor
(OWSI)

6.000 €

Περιβαλλοντολόγος ή
Μηχανικός με δικαίωμα
υπογραφής Περιβαλλοντικών
Μελετών – κατ. 27

με εμπειρία σε θέματα καταδύσεων και
καταδυτικού τουρισμού

Εκπόνηση ΜΠΕ για το σύνολο των
δραστηριοτήτων και έργων τόσο στο
χερσαίο (εφόσον υπάρχουν) όσο και
στο θαλάσσιο τμήμα

2,4

4 μήνες

5.000 €

Τεχνική υποστήριξη
Υποβρύχιας αρχαιολογικής
έρευνας

Τεχνικός, καταδυόμενος με αναγνωρισμένα,
προηγούμενη εμπειρία τεχνικής υποστήριξης
σε τρείς τουλάχιστον υποβρύχιες
αρχαιολογικές έρευνες της Υπηρεσίας ή
αναγνωρισμένων επιστημονικών φορέων, με
άδεια πλοήγησης ταχύπλοου σκάφους

Σχεδιασμός και Εφαρμογή τεχνικών
μεθόδων υποβρύχιων αρχαιολογικών
ερευνών.

2,5

9 μήνες

33.800 €

Σκάφος υποστήριξης,
Καύσιμα, Διαμονή,
Μετακινήσεις, Διατροφή,
Υλικά, Αποζημιώσεις

Ενέργειες - Παροχές υπηρεσιών Προμήθειες για την υποστήριξη
των ΙΙ.1, ΙΙ.2, ΙΙ.3, ΙΙ.4, ΙΙ.7.

ΣΥΝΟΛΟ, πλέον ΦΠΑ:

Υποβρύχιος Φωτογράφος κινηματογραφιστής ή εταιρεία
υποβρύχιων φωτογραφήσεων
και κινηματογράφησης

164.800 €

50,5
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Πίνακας 3. Περιοχή Σκοπέλου -1η κατηγορία
ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΚΟΠΕΛΟΥ
A/A

ΙΙΙ.1.

Περιγραφή

Κόστος

Ειδικότητα

Επιστημονική Εξειδίκευση/
Γνωστικό Αντικείμενο Θέσης

Αντικείμενο

Α/μήνες

12.000 €

3 ΠΕ Αρχαιολόγοι

Καταδυόμενοι, με εξειδίκευση στην ενάλια
αρχαιολογία και αποδεδειγμένη εμπειρία 6
μηνών, τουλάχιστον, σε ενάλιες
αρχαιολογικές έρευνες

Αρχαιολογική έρευνα του
συγκεκριμένου αρχαιολογικού χώρου
ή μνημείου, έχει επίσης την επίβλεψη
όλων των μελετών

4,0

1 Διευθυντής ερευνών

Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων

Εποπτεια αρχαιολογικής έρευνας και
διεύθυνση των υπολοίπων μελετών
και ενεργειών τεκμηρίωσης και
συντήρησης και ανάδειξης του χώρου
(Αρχιτεκτονική, Τοπογραφική,
Φωτογραφική, Συντήρησης κινητών
και ακίνητων μνημείων) του
συγκεκριμένου αρχαιολογικού χώρου

2,0

Αρχιτεκτονική μελέτη τεκμηρίωσης
(τεχνική έκθεση, σχέδια αποτύπωσης
και φωτογραφική τεκμηρίωση)

8,3

9 μήνες

Αρχαιολογική Έρευνα και Μελέτη

8.000 €

Διάρκεια

9 μήνες

ΙΙΙ.2.

Μελέτη Αρχιτεκτονικής
Τεκμηρίωσης Ενάλιων
Αρχαιολογικών Θέσεων και
Πρόταση Ανάδειξής τους

25.000 €

ΠΕ Αρχιτέκτων Μηχανικός,

καταδυόμενος, με ειδίκευση στην
προστασία, αποκατάσταση και ανάδειξη
μνημείων και να έχει αποδεδειγμένη
εμπειρία σε ενάλιες αρχαιολογικές έρευνες
επιστημονικών φορέων ή της αρχαιολογικής
υπηρεσίας, τουλάχιστον 6 μηνών

ΙΙΙ.3.

Μελέτη Τοπογραφικής και
Φωτογραμμετρικής αποτύπωσης
ενάλιων αρχαιολογικών θέσεων

16.000 €

Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ,
καταδυόμενος , εταιρεία ή
επιστημονικός φορέας
τοπογραφικών μελετών

με ειδίκευση στην φωτογραμμετριά και να
έχει αποδεδειγμένη εμπειρία σε
φωτογραμμετρικές αποτυπώσεις ενάλιων
αρχαιολογικών

Αποτύπωση της ενάλιας θέσης και
φωτογραμμετρική αποτύπωση

6,4

9 μήνες

ΙΙΙ.4.

Φωτογραφική τεκμηρίωση –
κινηματογράφηση

15.000 €

Υποβρύχιος Φωτογράφος κινηματογραφιστής ή εταιρεία
υποβρύχιων φωτογραφήσεων
και κινηματογράφησης

με σχετική εμπειρία σε ενάλιους
αρχαιολογικούς χώρους

Φωτογράφιση ενάλιων
αρχαιολογικών χώρων

7,5

9 μήνες

Ατλαντίς Συμβουλευτική Α.Ε.
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ΙΙΙ.7

ΙΙΙ.9

ΙΙΙ.Α

Τοπογραφική εξάρτηση των
Χ.Ο.Κ., συντεταγμένες σημείων
πρόσδεσης και φωτοσημαντήρων
– αποτύπωση βιοποικιλότητας και
διαδρομών

Μελέτη Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων

6.000 €

ΠΕ Τοπογράφος Μηχανικός ή
εταιρεία τοπογραφικών
μελετών

6.000 €

ΠΕ Περιβαλλοντολόγος

3.000 €

Open water scuba instructor
(OWSI)

6.000 €

ΠΕ Περιβαλλοντολόγος ή ΠΕ
Μηχανικός

4.000 €

Τεχνική υποστήριξη
Υποβρύχιας αρχαιολογικής
έρευνας

25.000 €

Σκάφος υποστήριξης, Καύσιμα,
Διαμονή, Μετακινήσεις,
Διατροφή, Υλικά, Αποζημιώσεις

Ατλαντίς Συμβουλευτική Α.Ε.

2,4

Αποτύπωση βιοποικιλότητας και
καταδυτικών διαδρομών

2,4

Υποστήριξη μελέτης

2,0

με δικαίωμα υπογραφής Περιβαλλοντικών
Μελετών – κατ. 27, με εμπειρία σε θέματα
καταδύσεων και καταδυτικού τουρισμού

Εκπόνηση ΜΠΕ για το σύνολο των
δραστηριοτήτων και έργων τόσο στο
χερσαίο (εφόσον υπάρχουν) όσο και
στο θαλάσσιο τμήμα

2,4

4 μήνες

Τεχνικός, καταδυόμενος με αναγνωρισμένα,
προηγούμενη εμπειρία τεχνικής υποστήριξης
σε τρείς τουλάχιστον υποβρύχιες
αρχαιολογικές έρευνες της Υπηρεσίας ή
αναγνωρισμένων επιστημονικών φορέων, με
άδεια πλοήγησης ταχύπλοου σκάφους

Σχεδιασμός και Εφαρμογή τεχνικών
μεθόδων υποβρύχιων αρχαιολογικών
ερευνών.

2

9 μήνες

5 μήνες

Ενέργειες - Παροχές υπηρεσιών Προμήθειες για την υποστήριξη
των ΙΙΙ.1, ΙΙΙ.2, ΙΙΙ.3, ΙΙΙ.4, ΙΙΙ.7.

ΣΥΝΟΛΟ, πλέον ΦΠΑ:

Τοπογραφική Εξάρτηση των Χ.Ο.Κ.
και συντεταγμένες σημείων
πρόσδεσης και φωτοσημαντήρων

με εμπειρία στη θαλάσσια έρευνα

126.000 €

33,4
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Πίνακας 4. Περιοχή Παγασητικού -1η κατηγορία
ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΓΑΣΗΤΙΚΟΥ
A/A

Περιγραφή

Κόστος

12.000 €

ΙV.1.

Ειδικότητα

Αντικείμενο

Αρχαιολογική έρευνα του
συγκεκριμένου αρχαιολογικού χώρου ή
4,0
μνημείου, έχει επίσης την επίβλεψη
όλων των μελετών

1 Διευθυντής ερευνών

Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων

Εποπτεια αρχαιολογικής έρευνας και
διεύθυνση των υπολοίπων μελετών και
ενεργειών τεκμηρίωσης και συντήρησης
και ανάδειξης του χώρου
2,0
(Αρχιτεκτονική, Τοπογραφική,
Φωτογραφική, Συντήρησης κινητών και
ακίνητων μνημείων) του συγκεκριμένου
αρχαιολογικού χώρου

6,7

9 μήνες

6,4

9 μήνες

3 ΠΕ Αρχαιολόγοι

IV.2

Μελέτη Αρχιτεκτονικής Τεκμηρίωσης
20.000 €
Ενάλιων Αρχαιολογικών Θέσεων

ΠΕ Αρχιτέκτων Μηχανικός

καταδυόμενος, με ειδίκευση στην προστασία,
αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων και να
Αρχιτεκτονική μελέτη τεκμηρίωσης
έχει αποδεδειγμένη εμπειρία σε ενάλιες
(τεχνική έκθεση, σχέδια αποτύπωσης
αρχαιολογικές έρευνες επιστημονικών φορέων
και φωτογραφική τεκμηρίωση)
ή της αρχαιολογικής υπηρεσίας, τουλάχιστον 6
μηνών

IV.3

Μελέτη Τοπογραφικής και
Φωτογραμμετρικής αποτύπωσης
ενάλιων αρχαιολογικών θέσεων.

Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ,
καταδυόμενος , εταιρεία ή
επιστημονικός φορέας
τοπογραφικών μελετών

με ειδίκευση στην φωτογραμμετριά και να έχει
Αποτύπωση της ενάλιας θέσης και
αποδεδειγμένη εμπειρία σε φωτογραμμετρικές
φωτογραμμετρική αποτύπωση
αποτυπώσεις ενάλιων αρχαιολογικών

Ατλαντίς Συμβουλευτική Α.Ε.

16.000 €

Διάρκεια

Καταδυόμενοι, με εξειδίκευση στην ενάλια
αρχαιολογία και αποδεδειγμένη εμπειρία 6
μηνών, τουλάχιστον, σε ενάλιες αρχαιολογικές
έρευνες

Αρχαιολογική Έρευνα και Μελέτη

8.000 €

Α/μήνες
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IV.4

Φωτογραφική τεκμηρίωση –
κινηματογράφηση

IV.7

Τοπογραφική εξάρτηση των ΧΟΚ ,
συντεταγμένες σημείων πρόσδεσης
και φωτοσημαντήρων – Αποτύπωση
βιοποικιλότητας και διαδρομών

10.000 €

Υποβρύχιος Φωτογράφος κινηματογραφιστής ή εταιρεία
με σχετική εμπειρία σε ενάλιους
υποβρύχιων φωτογραφήσεων και αρχαιολογικούς χώρους
κινηματογράφησης

Φωτογράφιση ενάλιων αρχαιολογικών
χώρων

8.000 €

ΠΕ Τοπογράφος Μηχανικός ή
εταιρεία τοπογραφικών μελετών

Τοπογραφική Εξάρτηση των Χ.Ο.Κ. και
συντεταγμένες σημείων πρόσδεσης και 3,2
φωτοσημαντήρων

Αποτύπωση βιοποικιλότητας και
καταδυτικών διαδρομών

3,2

Υποστήριξη μελέτης

2,7

8.000 €

ΠΕ Περιβαλλοντολόγος

4.000 €

Open water scuba instructor
(OWSI)

IV.9

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 6.000 €

ΠΕ Περιβαλλοντολόγος ή ΠΕ
Μηχανικός

με δικαίωμα υπογραφής Περιβαλλοντικών
Μελετών – κατ. 27, με εμπειρία σε θέματα
καταδύσεων και καταδυτικού τουρισμού

ΙV.Α

Ενέργειες - Παροχές υπηρεσιών Προμήθειες για την υποστήριξη των
IV.1, IV.2, IV.3, IV.4, IV.7.

5.000 €

Τεχνική υποστήριξη Υποβρύχιας
αρχαιολογικής έρευνας

Τεχνικός, καταδυόμενος με αναγνωρισμένα,
προηγούμενη εμπειρία τεχνικής υποστήριξης σε
Σχεδιασμός και Εφαρμογή τεχνικών
τρείς τουλάχιστον υποβρύχιες αρχαιολογικές
μεθόδων υποβρύχιων αρχαιολογικών
έρευνες της Υπηρεσίας ή αναγνωρισμένων
ερευνών.
επιστημονικών φορέων, με άδεια πλοήγησης
ταχύπλοου σκάφους

29.800 €

Σκάφος υποστήριξης, Καύσιμα,
Διαμονή, Μετακινήσεις,
Διατροφή, Υλικά, Αποζημιώσεις,
Aναλώσιμα

ΣΥΝΟΛΟ, πλέον ΦΠΑ:

Ατλαντίς Συμβουλευτική Α.Ε.

με εμπειρία στη θαλάσσια έρευνα

126.800 €

5,0

Εκπόνηση ΜΠΕ για το σύνολο των
δραστηριοτήτων και έργων τόσο στο
2,4
χερσαίο (εφόσον υπάρχουν) όσο και στο
θαλάσσιο τμήμα

2,5
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2η Κατηγορία: Μελέτες - Ενέργειες απαραίτητες για την έναρξη λειτουργίας Ε.Ε.Α.Χ. και Χ.Ο.Κ.

Πίνακας 5. Γενικότερες Μελέτες -2η κατηγορία
ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Επιστημονική Εξειδίκευση/
Γνωστικό Αντικείμενο Θέσης

A/A

Περιγραφή

Κόστος

Ειδικότητα

Ι.6.

Διερεύνηση των κλιματολογικών και
μετεωρολογικών συνθηκών που
επικρατούν στις περιοχές
ενδιαφέροντος

5.000 €

με ειδίκευση σε θέματα συλλογής και
ΠΕ Μετεωρολόγος ή Φυσικός επεξεργασίας κλιματολογικών δεδομένων με
τουλάχιστον 5ετή εμπειρία

στατιστική μελέτη και αποτύπωση των
2,8
κλιματολογικών συνθηκών

6 μήνες

Ι.7

Ακριβής αποτύπωση του πυθμένα στις
περιοχές ΧΟΚ και στα επιλεγμένα
75.000 €
ναυάγια

ΠΕ Υδρογράφος ή ΠΕ
με τουλάχιστον 10ετή εμπειρία σε θέματα
Ωκεανογράφος ή Οργανισμός αποτύπωσης θαλάσσιου πυθμένα

Αποτύπωση του πυθμένα στις
περιοχές ΧΟΚ και στα επιλεγμένα
ναυάγια. Οι εργασίες αποτύπωσης του
πυθμένα θα πρέπει να γίνουν από
ειδικά εξοπλισμένο σκάφος.

6 μήνες

ΣΥΝΟΛΟ, πλέον ΦΠΑ:

Ατλαντίς Συμβουλευτική Α.Ε.

80.000 €
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Πίνακας 6. Περιοχή Αλοννήσου -2η κατηγορία

ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

A/A

Περιγραφή

ΙΙ.5.

Μελέτη Συντήρησης Ακίνητων
Μνημείων (ναυαγίων και κτιριακών
καταλοίπων)

ΙΙ.6.

Προμελέτη και Συντήρηση Κινητών
Μνημείων (εναλίων ευρημάτων)

ΙΙ.8.

Μελέτη Τοποθέτησης Οριοδεικτικών
Σημαντήρων και Σημείων Αγκύρωσης
για την Πρόσδεση Σκαφών

ΙΙ.9.

Κόστος

Ειδικότητα

Επιστημονική Εξειδίκευση/
Γνωστικό Αντικείμενο Θέσης

9.000 €

ΤΕ Συντηρητής αρχαιοτήτων και
έργων τέχνης

με ειδίκευση σε ενάλια ευρήματα,
Εκπόνηση μελέτης συντήρησης
αποδεδειγμένη συμμετοχή σε ενάλιες
σκίνητων μνημείων (ναυαγίων και
αρχαιολογικές έρευνες και ενδεχομένως έρευνα
κτιριακών καταλοίπων)
ή εργασίες προστασίας εναλίων μνημείων in situ

ΤΕ Συντηρητής αρχαιοτήτων και
έργων τέχνης

με ειδίκευση σε ενάλια ευρήματα,
αποδεδειγμένη συμμετοχή σε ενάλιες
αρχαιολογικές έρευνες

7.000 €

5.000 €

με ειδίκευση σε υποβρύχιες

Μελέτη Εγκατάστασης Συστήματος
Καταγραφής και αναμετάδοσης

3.000 €

ΣΥΝΟΛΟ, πλέον ΦΠΑ:

24.000 €

Ατλαντίς Συμβουλευτική Α.Ε.

ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός Λιμενικών
Έργων

ΤΕ Ηλεκτρολόγος/Ηλεκτρονικός
ηλεκτρονικές εγκαταστάσεις

Αντικείμενο

Α/μήνες Διάρκεια

4,5

5 μήνες

Εκπόνηση μελέτης συντήρησης στις
θέσεις που έχουν ήδη εγκριθεί
(Τεχνική έκθεση, Προσεγγιστικό
προϋπολογισμό μελέτης, Εργασίες
πρώτων σωστικών μέτρων)

3,5

4 μήνες

Εκπόνηση μελέτης για την
τοποθέτηση στο σύνολο του έργου
Οριοδεικτικών Σημαντήρων και
Σημείων Αγκύρωσης για την
Πρόσδεση Σκαφών

2,0

3 μήνες

Εκπόνηση μελέτης εγκατάστασης
συστήματος καταγραφής και
αναμετάδοσης υποβρυχίων εικόνων 2,0
από επιλεγμένους πιλοτικά ενάλιους
αρχαιολογικούς χώρους

3 μήνες

12,0
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Πίνακας 7. Περιοχή Σκοπέλου -2η κατηγορία
ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΚΟΠΕΛΟΥ

A/A

Περιγραφή

ΙΙΙ.5.

Μελέτη Συντήρησης Ακίνητων
Μνημείων (ναυαγίων και κτιριακών
καταλοίπων)

Κόστος

Ειδικότητα

Επιστημονική Εξειδίκευση/
Γνωστικό Αντικείμενο Θέσης

8.000 €

ΤΕ Συντηρητής αρχαιοτήτων και
έργων τέχνης

με ειδίκευση σε ενάλια ευρήματα,
Εκπόνηση μελέτης συντήρησης
αποδεδειγμένη συμμετοχή σε ενάλιες
σκίνητων μνημείων (ναυαγίων και
αρχαιολογικές έρευνες και ενδεχομένως έρευνα
κτιριακών καταλοίπων)
ή εργασίες προστασίας εναλίων μνημείων in situ

ΤΕ Συντηρητής αρχαιοτήτων και
έργων τέχνης

με ειδίκευση σε ενάλια ευρήματα,
αποδεδειγμένη συμμετοχή σε ενάλιες
αρχαιολογικές έρευνες

ΙΙΙ.6

Προμελέτη και Συντήρηση Κινητών
Μνημείων (εναλίων ευρημάτων)

ΙΙΙ.8.

Μελέτη Τοποθέτησης Οριοδεικτικών
Σημαντήρων και Σημείων Αγκύρωσης
για την Πρόσδεση Σκαφών

5.000 €

ΣΥΝΟΛΟ, πλέον ΦΠΑ:

19.000 €

Ατλαντίς Συμβουλευτική Α.Ε.

6.000 €

ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός Λιμενικών
Έργων

Αντικείμενο

Α/μήνες Διάρκεια

4,0

5 μήνες

Εκπόνηση μελέτης συντήρησης στις
θέσεις που έχουν ήδη εγκριθεί
(Τεχνική έκθεση, Προσεγγιστικό
προϋπολογισμό μελέτης, Εργασίες
πρώτων σωστικών μέτρων)

3,0

4 μήνες

Εκπόνηση μελέτης για την
τοποθέτηση στο σύνολο του έργου
Οριοδεικτικών Σημαντήρων και
Σημείων Αγκύρωσης για την
Πρόσδεση Σκαφών

2,0

3 μήνες

9,0
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Πίνακας 8. Περιοχή Παγασητικού -2η κατηγορία
ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΓΑΣΗΤΙΚΟΥ

Κόστος

Ειδικότητα

Επιστημονική Εξειδίκευση/
Γνωστικό Αντικείμενο Θέσης

10.000 €

ΤΕ Συντηρητής αρχαιοτήτων και
έργων τέχνης

με ειδίκευση σε ενάλια ευρήματα,
Εκπόνηση μελέτης συντήρησης
αποδεδειγμένη συμμετοχή σε ενάλιες
σκίνητων μνημείων (ναυαγίων και
αρχαιολογικές έρευνες και ενδεχομένως έρευνα
κτιριακών καταλοίπων)
ή εργασίες προστασίας εναλίων μνημείων in situ

5.000 €

ΤΕ Συντηρητής αρχαιοτήτων και
έργων τέχνης

με ειδίκευση σε ενάλια ευρήματα,
αποδεδειγμένη συμμετοχή σε ενάλιες
αρχαιολογικές έρευνες

Μελέτη Τοποθέτησης Οριοδεικτικών
Σημαντήρων και Σημείων Αγκύρωσης
για την Πρόσδεση Σκαφών

5.000 €

ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός Λιμενικών
Έργων

ΣΥΝΟΛΟ, πλέον ΦΠΑ:

20.000 €

A/A

Περιγραφή

IV.5

Μελέτη συντήρησης ακίνητων
μνημείων (ναυαγίων και κτιριακών
καταλοίπων)

IV.6

Προμελέτη και συντήρηση κινητών
μνημείων

ΙV.8

Ατλαντίς Συμβουλευτική Α.Ε.

Αντικείμενο

Α/μήνες Διάρκεια

5,0

5 μήνες

Εκπόνηση μελέτης συντήρησης στις
θέσεις που έχουν ήδη εγκριθεί
(Τεχνική έκθεση, Προσεγγιστικό
προϋπολογισμό μελέτης, Εργασίες
πρώτων σωστικών μέτρων)

2,5

4 μήνες

Εκπόνηση μελέτης για την
τοποθέτηση στο σύνολο του έργου
Οριοδεικτικών Σημαντήρων και
Σημείων Αγκύρωσης για την
Πρόσδεση Σκαφών

2,0

3 μήνες

9,5
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3η Κατηγορία: Προαπαιτούμενες Μελέτες - Ενέργειες για τη κατασκευή / ενοικίαση των απαιτούμενων κτιριακών εγκαταστάσεων στα σημεία απόπλου και κατάπλου

Πίνακας 9. Γενικότερες μελέτες -3η κατηγορία
ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Ειδικότητα

Επιστημονική Εξειδίκευση/
Γνωστικό Αντικείμενο Θέσης

Αντικείμενο

Α/μήνες

Διάρκεια

15.000 €

ΤΕ Γραφίστας

με προηγούμενη εμπειρία σε μελέτες και
υλοποίηση σήμανσης αρχαιολογικών
χώρων

Εκπόνηση μελέτης αισθητικής και
δημιουργικής αντιμετώπισης του έργου καθ’
όλη τη διάρκεια υλοποίησής του (σχεδιασμός
λογότυπου, γραφιστική επιμέλεια κ.λπ.)

10,0

18 μήνες

Μελέτη σχεδιασμού και διατήρηση
ιστοσελίδας

12.000 €

Ειδικός
Πληροφορικής και
Δικτύων ΤΕ/ΠΕ

με εμπειρία στο σχεδιασμό και υποστήριξη
ιστοτόπων

Σχεδιασμός, διατήρηση και ενημέρωση
πολύγλωσσου δικτυακού ιστοτόπου έως την
ολοκλήρωση του έργου

6,7

18 μήνες

ΣΥΝΟΛΟ, πλέον ΦΠΑ:

27.000 €

A/A

Περιγραφή

Ι.2

Παροχή Υπηρεσιών για την αισθητική
και δημιουργική αντιμετώπιση του
συνόλου του έργου και των μελετών
σήμανσης και σχεδίασης
πληροφοριακών πινακίδων

Ι.3

Ατλαντίς Συμβουλευτική Α.Ε.

Κόστος

16,7
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Πίνακας 10. Περιοχή Αλοννήσου -3η κατηγορία
ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

A/A

Περιγραφή

Κόστος

Ειδικότητα

Επιστημονική Εξειδίκευση/
Γνωστικό Αντικείμενο Θέσης

Αντικείμενο

Α/Μ

Διάρκεια

ΙΙ.11.

Μελέτη Κατασκευής Πληροφοριακού
Περιπτέρου στο λιμάνι Αλοννήσου

3.000 €

ΠΕ Αρχιτέκτονας
Μηχανικός

με Α' Τάξης Μελετητικό Πτυχίο στην
Κατηγορία 7 των Ειδικών Αρχιτεκτονικών
Μελετών

Εκπόνηση μελέτης για την κατασκευή
πληροφοριακόυ περιπτέρου στο λιμάνι
Αλοννήσου

1,0

3 μήνες

6.000 €

ΠΕ Αρχιτέκτων
Μηχανικός

με Α' Τάξης Μελετητικό Πτυχίο στην
Κατηγορία 7 των Ειδικών Αρχιτεκτονικών
Μελετών

Ειδική Αρχιτεκτονική Μελέτη Διαμόρφωσης
Κέντρου Υποδοχής και Ενημέρωσης
Επισκεπτών Στενής Βάλας Αλοννήσου

2,0

με Α' Τάξης Μελετητικό Πτυχίο στην
Κατηγορία 9 των Η/Μ Μελετών

Μελέτη Η/Μ Εγκαταστάσεων Διαμόρφωσης
Κέντρου Υποδοχής και Ενημέρωσης
Επισκεπτών Στενής Βάλας Αλοννήσου

1,2

με εξειδίκευση στις Αποκαταστάσεις
κτιρίων με Β' Τάξης Μελετητικό Πτυχίο στην
Κατηγορία 7

Ειδική Αρχιτεκτονική Μελέτη (Κατηγορία 7)
Αποκατάστασης και Επανάχρησης του πρώην
κτιρίου "Αστυνομίας" με σκοπό την
δημιουργία Κέντρου Ενημέρωσης
Επισκεπτών Καταδυτικού Τουρισμού &
εκθετηρίου Ευρημάτων Ναυαγίων της
Περιοχής

5,0

2,0

2,0

ΙΙ. 12

Κέντρο Υποδοχής και Ενημέρωσης
Επισκεπτών Καταδυτικού Τουρισμού
Στενής Βάλας,

5 μήνες
3.000 €

ΙΙ.14.

Μελέτη διαμόρφωσης του πρώην
κτιρίου "Αστυνομίας" στη Χώρα
Αλοννήσου

Ατλαντίς Συμβουλευτική Α.Ε.

15.000 €

ΠΕ Μηχανολόγος
Μηχανικός

ΠΕ Αρχιτέκτων
Μηχανικός

6.000 €

ΠΕ Αρχιτέκτων
Μηχανικός

με εξειδίκευση σε μουσειογραφικές
μελέτες με Α' Τάξης Μελετητικό Πτυχίο
στην Κατηγορία 7,

Ειδική Αρχιτεκτονική Μουσειογραφική
Μελέτη (Κατηγορία 7) για την εσωτερική
διαμόρφωση του Κέντρου Ενημέρωσης
Επισκεπτών Καταδυτικού Τουρισμού &
εκθετηρίου Ευρημάτων Ναυαγίων της
Περιοχής

6.000 €

ΠΕ Αρχαιολόγος

με εξειδίκευση σε μουσειολογικές μελέτες

Μουσειολογική Μελέτη για την δημιουργία
Κέντρου Ενημέρωσης Επισκεπτών
Καταδυτικού Τουρισμού & εκθετηρίου
Ευρημάτων Ναυαγίων της Περιοχής
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6.000 €

ΣΥΝΟΛΟ, πλέον ΦΠΑ:

ΠΕ Μηχανολόγος
Μηχανικός

με Β' Τάξης Μελετητικό Πτυχίο στην
Κατηγορία 9

Μελέτη Η/Μ Εγκαταστάσεων
Αποκατάστασης και Επανάχρησης του πρώην
κτιρίου "Αστυνομίας" με σκοπό την
δημιουργία Κέντρου Ενημέρωσης
Επισκεπτών Καταδυτικού Τουρισμού &
εκθετηρίου Ευρημάτων Ναυαγίων της
Περιοχής

45.000 €

2,4

15,6

Πίνακας 11. Περιοχή Σκοπέλου -3η κατηγορία
ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΚΟΠΕΛΟΥ

Επιστημονική Εξειδίκευση/
Γνωστικό Αντικείμενο Θέσης

A/A

Περιγραφή

Κόστος

Ειδικότητα

ΙΙΙ.10

Μελέτη Κατασκευής Πληροφοριακού
Περιπτέρου στο λιμάνι του Νέου
Κλίματος

0€

Τα προϊόν της μελέτης Κατασκευής Πληροφοριακού Περιπτέρου στο λιμάνι Αλοννήσου θα χρησιμοποιηθεί και στην
νήσο Σκόπελο για λόγους όμοιας αντιμετώπισης και σήμανσης των Χερσαίων Εγκαταστάσεων του έργου. Οι όποιες
προσαρμογές στην συγκεκριμένη θέση θα αντιμετωπισθούν κατά την φάση της κατασκευής

6.000 €

ΠΕ Αρχιτέκτων
Μηχανικός

ΙΙΙ.11.

Κέντρο Υποδοχής και Ενημέρωσης
Επισκεπτών Καταδυτικού Τουρισμού
Νέου Κλίματος

Ατλαντίς Συμβουλευτική Α.Ε.

με Α' Τάξης Μελετητικό Πτυχίο στην
Κατηγορία 7 των Ειδικών Αρχιτεκτονικών
Μελετών

Ειδική Αρχιτεκτονική Μελέτη Διαμόρφωσης
Κέντρου Υποδοχής και Ενημέρωσης
Επισκεπτών Καταδυτικού Τουρισμού Νέου
Κλίματος

με Α' Τάξης Μελετητικό Πτυχίο στην
Κατηγορία 9 των Η/Μ Μελετών

Μελέτη Η/Μ Εγκαταστάσεων Διαμόρφωσης
Κέντρου Υποδοχής και Ενημέρωσης
Επισκεπτών Καταδυτικού Τουρισμού Νέου
Κλίματος

Α/Μ

Διάρκεια

2,0
5 μήνες

3.000 €

ΣΥΝΟΛΟ, πλέον ΦΠΑ:

Αντικείμενο

ΠΕ Μηχανολόγος
Μηχανικός

9.000 €

1,2

3,2
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Πίνακας 12. Περιοχή Παγασητικού -3η κατηγορία

ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΓΑΣΗΤΙΚΟΥ

Επιστημονική Εξειδίκευση/
Γνωστικό Αντικείμενο Θέσης

A/A

Περιγραφή

Κόστος

Ειδικότητα

ΙV.10

Μελέτη Κατασκευής Πληροφοριακού
Περιπτέρου στο λιμάνι της
Αμαλιάπολης

0€

Τα προϊόν της μελέτης Κατασκευής Πληροφοριακού Περιπτέρου στο λιμάνι Αλοννήσου θα χρησιμοποιηθεί και στο
λιμάνι Αμαλιάπολης για λόγους όμοιας αντιμετώπισης και σήμανσης των Χερσαίων Εγκαταστάσεων του έργου. Οι
όποιες προσαρμογές στην συγκεκριμένη θέση θα αντιμετωπισθούν κατά την φάση της κατασκευής.

6.000 €

ΠΕ Αρχιτέκτων
Μηχανικός

ΙV.11

Κέντρο Υποδοχής και Ενημέρωσης
Επισκεπτών Καταδυτικού Τουρισμού
Αμαλιάπολης

Ατλαντίς Συμβουλευτική Α.Ε.

Αρχιτέκτονας Μηχανικός ΠΕ με Α' Τάξης
Μελετητικό Πτυχίο στην Κατηγορία 7 των
Ειδικών Αρχιτεκτονικών Μελετών

Ειδική Αρχιτεκτονική Μελέτη Διαμόρφωσης
Κέντρου Υποδοχής και Ενημέρωσης
Επισκεπτών Καταδυτικού Τουρισμού Νέου
Κλίματος

με Α' Τάξης Μελετητικό Πτυχίο στην
Κατηγορία 9 των Η/Μ Μελετών

Μελέτη Η/Μ Εγκαταστάσεων Διαμόρφωσης
Κέντρου Υποδοχής και Ενημέρωσης
Επισκεπτών Καταδυτικού Τουρισμού Νέου
Κλίματος

Α/Μ

Διάρκεια

2,0
5 μήνες

3.000 €

ΣΥΝΟΛΟ, πλέον ΦΠΑ:

Αντικείμενο

ΠΕ Μηχανολόγος
Μηχανικός

9.000 €

1,2

3,2
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4η Κατηγορία : Λοιπές Μελέτες

Πίνακας 13. Γενικότερες μελέτες -4η κατηγορία
ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

A/A

I.1.

Περιγραφή

Έργο Παροχής
Υπηρεσιών
Συμβούλου Τεχνικής
Υποστήριξης προς την
Περιφέρεια

ΣΥΝΟΛΟ, πλέον ΦΠΑ:

Ατλαντίς Συμβουλευτική Α.Ε.

Κόστος

85.000 €

Ειδικότητες

Οικονομολόγος
Νομικός
Μηχανικός
OWSI

Επιστημονική Εξειδίκευση/
Γνωστικό Αντικείμενο Θέσης

Αντικείμενο

Οργανισμός θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον
7ετή εμπειρία στη διαχείριση και υλοποίηση
συγχρηματοδοτούμενων Ευρωπαϊκών Έργων,
εμπειρία στην κατάρτιση επιχειρηματικών
σχεδίων και μελετών Σκοπιμότητας βιωσιμότητας,
εμπειρία στην ανάπτυξη Συστημάτων Ποιότητας,
εμπειρία σε θέματα κατάρτισης ερευνών αγοράς.
Θα πρέπει να διαθέτει Πιστοποιητικό Ποιότητας
με βάση το ισχύον πρότυπο ISO9001, γνώση επί
θεμάτων καταδυτικού τουρισμού και να
τεκμηριώνει γνώση της περιοχής μελέτης με την
υλοποίηση τουλάχιστον ενός έργου στην περιοχή

85.000 €
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Α/μήνες

Διάρκεια

I. 1.1 Οργάνωση και Βιωσιμότητα Φορέων
Διαχείρισης και Εποπτείας (Απαιτούμενες
Ειδικότητες: Μηχανικός, Οικονομολόγος, Νομικός.
Ενδεικτικό Κόστος: 28.000€, Χρονοδιάγραμμα: 6
μήνες)
I.1.2 Μελέτη Σχεδιασμού Στρατηγικής Μάρκετινγκ
(Απαιτούμενες Ειδικότητες: Οικονομολόγος,
ΟWSI. Ενδεικτικό Κόστος: 22.000€,
Χρονοδιάγραμμα: 6 μήνες)
18 μήνες
I.1.3 Υπηρεσίες Διαχείρισης (Απαιτούμενες
Ειδικότητες: Μηχανικός, Νομικός, OWSI.
Ενδεικτικό Κόστος: 25.000€, Χρονοδιάγραμμα: 18
μήνες)
I.1.4 Προμελέτη Νήσου Σκιάθου (Απαιτούμενες
Ειδικότητες Μηχανικός, OWSI. Απαραίτητος
Εξοπλισμός: Σκάφος και καταδυτικός εξοπλισμός.
Ενδεικτικό Κόστος: 10.000€ και Χρονοδιάγραμμα:
6 μήνες)
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Πίνακας 14. Περιοχή Αλοννήσου -4η κατηγορία
ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ
Επιστημονική Εξειδίκευση/
Γνωστικό Αντικείμενο Θέσης

Αντικείμενο

Α/Μ

Διάρκεια

20.000 €

ΠΕ Αρχιτέκτων
Μηχανικός ή
εταιρία
Αρχιτεκτονικών
μελετών

με Β' Τάξης Μελετητικό Πτυχίο στην
Κατηγορία 6

Προετοιμασία φακέλου έργου που θα
περιλαμβάνει:
α) Το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων
του έργου
β) Την τεκμηρίωση της σκοπιμότητας
του έργου.
γ) Το πρόγραμμα των απαιτούμενων
μελετών και υπηρεσιών.
δ) Την απαιτούμενη δαπάνη

6,7

5 μήνες

8.000 €

ΠΕ Αρχαιολόγος ή
ΠΕ Αρχιτέκτονας

με εξειδίκευση στις μουσειογραφικές και
μουσειολογικές μελέτες

Μουσειολογική Μελέτη για την
Περιοδεύουσα Έκθεση του Κλασικού
Ναυαγίου Περιστέρας Αλοννήσου

2,7

με τουλάχιστον 5ετή εμπειρία

Μελέτη Σχεδιασμού εποπτικού
υλικού για την Περιοδεύουσα Έκθεση
του Κλασικού Ναυαγίου Περιστέρας
Αλοννήσου

A/A

Περιγραφή

ΙΙ.13

Μελέτη Προετοιμασίας
Φακέλου Έργου για την
ανάθεση σύμβασης εκπόνησης
της μελέτης: «Μελέτη
κατασκευής κτιρίου υποδοχής
και ενημέρωσης επισκεπτών
καταδυτικού τουρισμού στην
Χερσόνησο Στενή Βάλα
Αλοννήσου»

ΙΙ. 15

Περιοδεύουσα Έκθεση του
Κλασικού Ναυαγίου Περιστέρας
Αλοννήσου - Σύστημα
Εποπτείας και Ασφάλειας του
Υποθαλάσσιου Χώρου

4.000 €

ΣΥΝΟΛΟ, πλέον ΦΠΑ:

32.000 €

Ατλαντίς Συμβουλευτική Α.Ε.

Κόστος

Ειδικότητα

4 μήνες
ΤΕ Γραφίστας

2,7

12,0
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Πίνακας 15. Συγκεντρωτικός πίνακας κατηγοριών μελετών – ενεργειών

Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ

Κατ. 1η

Κατ. 2η

Κατ. 3η

Κατ. 4η

45.000 €

80.000 €

27.000 €

85.000 €

164.800 €

24.000 €

45.000 €

32.000 €

126.000 €

19.000 €

9.000 €

-

126.800 €

20.000 €

9.000 €

-

462.600 €

143.000 €

90.000 €

117.000 €

Σύνολο
237.000 €

Α.
ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΕΣ
Β.
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ
Γ.
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ
Δ.
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΓΑΣΗΤΙΚΟΥ
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ, πλέον ΦΠΑ

Ατλαντίς Συμβουλευτική Α.Ε.
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265.800 €

154.000 €

155.800 €

812.600 €
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Χάρτες

Ατλαντίς Συμβουλευτική Α.Ε.
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Atlantis Neovent Capital Ltd.

ΛΑΜΙΑ

64 Princes Court, 88
Brompton Road, Knightsbridge
SW3 1ET London
United Kingdom
T: +44 20 35140599
e-mail: info@ancapital.co.uk

Καραϊσκάκη 28,
ΠΛΑΤΕΙΑ ΛΑΟΥ
35100 Λαμία
T: 22310 23737
infocg@atlantisresearch.gr

ΑΓΡΙΝΙΟ
Αναστασιάδη 10
301 00, Αγρίνιο
T: 26410 44010
infoagrinio@atlantisresearch.gr
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