ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΠΕΠ) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2007-2013

«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ & ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΣΤΙΣ ΝΗΣΟΥΣ ΣΠΟΡΑΔΕΣ
& ΣΤΟΝ ΔΥΤΙΚΟ ΠΑΓΑΣΗΤΙΚΟ»

Επιχειρησιακό Σχέδιο - Ατλαντίς Συμβουλευτική Α.Ε

1

Επιχειρησιακό Σχέδιο για την κατασκευή Υποβρύχιων Μουσείων & Καταδυτικών Πάρκων στις Ν.Σποράδες & στην Δ.Παγασητικό

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ......................................................................................................................6
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΞΕΤΑΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΑΝΑΛΥΣΗ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ .........................................................................................9
1.
Η ΓΕΝΙΚΌΤΕΡΗ ΝΟΜΟΘΕΣΊΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΔΎΣΕΙΣ ΑΝΑΨΥΧΉΣ.....................................................................9
2.
ΝΟΜΟΘΕΣΊΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΆ ΠΆΡΚΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΝΩΣΗ .........................................................10
3.
ΝΟΜΟΘΕΣΊΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΆ ΠΆΡΚΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΆΔΑ........................................................................14
4.
ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΆ ΠΆΡΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΌ ΠΛΑΊΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΎ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΎ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΊΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΌ.......15
5.
ΘΕΣΜΙΚΆ ΖΗΤΉΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΎΜΕΝΗ ΑΔΕΙΟΔΌΤΗΣΗ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΤΟΥ ΆΡΘΡΟΥ 13 ΤΟΥ Ν. 3409/2005...16
6.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΠΑΡΑΧΏΡΗΣΗΣ ΜΕ ΒΆΣΗ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 2971/2001 ΠΕΡΊ ΑΙΓΙΑΛΟΎ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΊΑΣ. ..........21
7.
ΤΡΌΠΟΣ ΠΑΡΑΧΏΡΗΣΗΣ ΜΕ ΒΆΣΗ ΤΟΝ Ν. 2971/2001 .......................................................................23
8.
ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΏΝ ΠΆΡΚΩΝ ΜΈΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΏΝ ΣΥΜΒΆΣΕΩΝ ΤΟΥ ΆΡΘΡΟΥ 100 ΤΟΥ
Ν.3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΆΤΗΣ). ...............................................................................................................25
9.
ΝΟΜΟΘΕΣΊΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΊΔΡΥΣΗ ΕΠΙΣΚΈΨΙΜΩΝ ΕΝΆΛΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΏΝ ΧΏΡΩΝ ΚΑΙ ΖΗΤΉΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ
ΤΗΣ. 26
10. ΤΡΌΠΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΧΏΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΈΨΙΜΩΝ ΕΝΆΛΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΏΝ ΧΏΡΩΝ . ...................28
11. ΖΗΤΉΜΑΤΑ ΦΎΛΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΈΨΙΜΩΝ ΕΝΆΛΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΏΝ ΧΏΡΩΝ.....................30
12. ΠΡΟΣΩΠΙΚΌ ΦΎΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΈΨΙΜΩΝ ΕΝΆΛΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΏΝ ΧΏΡΩΝ - ΥΠΟΒΡΎΧΙΟΙ ΞΕΝΑΓΟΊ .........32
13. ΣΥΝΟΔΕΊΑ ΑΠΌ ΔΎΤΕΣ ΦΎΛΑΚΕΣ ΑΡΧΑΙΟΤΉΤΩΝ Ή ΑΡΧΑΙΟΛΌΓΟΥΣ ...........................................................34
14. ΕΥΘΎΝΗ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑΔΎΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΧΏΡΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΏΝ ΠΆΡΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΈΨΙΜΩΝ ΕΝΆΛΙΩΝ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΏΝ ΧΏΡΩΝ . ........................................................................................................................35
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ
ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ... 37
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ...........................................................................................................................................37
ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ...........................................................................................................................39
ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ....................................................................................................................................44
Ι. Χωροθέτηση των οριοθετημένων περιοχών επιτρεπόμενων καταδυτικών δραστηριοτήτων
από το Υπουργείο Πολιτισμού εντός του κηρυγμένου αρχαιολογικού Χώρου του Εθνικού
Θαλάσσιου Πάρκου Αλοννήσου και λοιπών Ερημονησίων των Βορείων Σποράδων (Χάρτης 8) 44
ΙΙ. Χωροθέτηση καταδυτικών δραστηριοτήτων και λοιπών σημείων ενδιαφέροντος Νήσου
Αλοννήσου και υπόλοιπων ερημονήσων Βορείων Σποράδων. (Χάρτης 5, 7 και 6) ...................44
ΙΙΙ. Χωροθέτηση Υποβρυχίων Μουσείων ΧΟΚ και Λοιπών Σημείων Ενδιαφέροντος της Νήσου
Σκοπέλου......................................................................................................................................51
ΙV. Χωροθέτηση Καταδυτικών Δραστηριοτήτων, Υποβρυχίων Μουσείων, ΧΟΚ και Λοιπών
Σημείων Ενδιαφέροντος στο Νότιο Παγασητικό Κόλπο ..............................................................56
ΕΠΙΛΟΓΟΣ ..........................................................................................................................................62
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ.............................................................. 63
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ....................................................................................................................................... 63
ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ ..........................................................................................................................63
Ι. ΘΈΜΑΤΑ ΕΝΆΛΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΊΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΏΝ ΜΕΛΕΤΏΝ .........................................................................64
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ..................................................................................................................................64
2. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ..............................................................64
3. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΑΛΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ......64
3.1 Οι Ενάλιες Αρχαιολογικές Θέσεις ως σύνολο................................................................................... 65
3.2 Ιστορικό Δημιουργίας Υποβρύχιου Αρχαιολογικού Πάρκου Β.Σποράδων ....................................... 65
3.3 Δημιουργία δικτύου επισκέψιμων ενάλιων αρχαιολογικών χώρων ................................................ 66

4. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΩΝ ΕΝΑΛΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ......67
4.1. Αρχαιολογική έρευνα και Μελέτη ................................................................................................... 67
4.2 Αρχιτεκτονική, Τοπογραφική και φωτογραμμετρική αποτύπωση υπάρχουσας κατάστασης των
ενάλιων αρχαιολογικών χώρων του Έργου. ........................................................................................... 68
4.3 Έκθεση των Δεδομένων κάθε Ενάλιου Αρχαιολογικού χώρου......................................................... 68

Ατλαντίς Συμβουλευτική Α.Ε.

2

Επιχειρησιακό Σχέδιο για την κατασκευή Υποβρύχιων Μουσείων & Καταδυτικών Πάρκων στις Ν.Σποράδες & στην Δ.Παγασητικό

4.4 Προστασία και ανάδειξη................................................................................................................... 68

5. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΝΑΛΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΧΩΡΩΝ..........................................................................................................................................69
5.1 Τεχνικές προδιαγραφές .................................................................................................................... 69
5.2 Προδιαγραφές λειτουργίας των Επισκέψιμων Ενάλιων αρχαιολογικών χώρων ............................ 69

6. ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΑΛΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΩΝ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ..............................................................................................................70
6.1 Περιγραφή Ενάλιων Αρχαιολογικών Θέσεων Πρότασης Επιχειρησιακού Σχεδίου. ..............70
6.1.1 Περιοχή της Νήσου Αλοννήσου και των υπόλοιπων μικρών νήσων των Βορείων Σποράδων..... 71
6.1.2 Περιοχή της Νήσου Σκοπέλου ....................................................................................................... 98
6.1.3 Περιοχή Νότιου Παγασητικού κόλπου ........................................................................................ 100

6.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΩΡΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ & ΑΠΟΠΛΟΥ - ΚΑΤΑΠΛΟΥ ΣΚΑΦΩΝ ..........119
6.2.1 Κατασκευές πληροφόρησης του κοινού στα λιμάνια Αλοννήσου, Σκοπέλου και Αμαλιάπολης 119
6.2.1.1 Πληροφοριακό κιόσκι ............................................................................................................... 119
6.2.1.2 Πληροφοριακές πινακίδες σήμανσης ....................................................................................... 120
6.2.2.1 Πρόταση Ανέγερσης Κτιρίου στην Χερσόνησο Στενή Βάλα Αλοννήσου ................................... 122
6.2.2.2 Πρόταση Ενοικίασης Χώρου στην Χερσόνησο Στενή Βάλα Αλοννήσου.................................... 123
6.2.3 Κέντρο Υποδοχής και Ενημέρωσης Επισκεπτών στη νήσο Σκόπελο............................................ 124
6.2.4 Κέντρο Υποδοχής και Ενημέρωσης επισκεπτών στην Αμαλιάπολη............................................. 125

6.3 ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ - ΕΚΘΕΤΗΡΙΟ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΝΑΥΓΙΩΝ ΣΤΟ ΠΡΩΗΝ
ΚΤΙΡΙΟ "ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ" ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ........................................................................126
6.4 ΠΕΡΙΟΔΕΥΟΥΣΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΝΑΥΑΓΙΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ - ΣΥΣΤΗΜΑ
ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ. ........................................................128
ΙΙ. ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΟΥ ..................................................................................................131
1. TO ΚΟΙΝΟ – ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ......................................................................................131
2. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ - ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ Χ.Ο.Κ..................136
3. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ................................................................................................139
4. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ..............................................................................................................143
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤΑΔΙΟ 4: ΕΚΠΌΝΗΣΗ ΠΡΟΜΕΛΈΤΗΣ ΣΚΟΠΙΜΌΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΌΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ
...................................................................................................................................................... 154
ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ ........................................................................................................................154
ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ............................................................................................................................155
1. Η ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ .................................................................................................157
2. ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ .................................................................................................165
3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ...............................................................................................173
4. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ......................................193
5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ....................................................................................................................209
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ, ΔΗΜΟΣΙΟΥ Η ΜΕΙΚΤΟΥ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ........... 211
ΕΙΣΑΓΩΓΗ .........................................................................................................................................212
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΕΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ...........................................................................213
Στόχοι – Στρατηγική Φορέα .......................................................................................................213
Δομή και Οργάνωση...................................................................................................................214
Προσωπικό .................................................................................................................................214
Εξοπλισμός και Υποδομή............................................................................................................215
Δράσεις ......................................................................................................................................215
Ι. Θεσμικές..................................................................................................................................215
ΙΙ. Προστασίας και διαχείρισης οικοσυστημάτων ......................................................................217
III. Ερμηνείας περιβάλλοντος.....................................................................................................217
Τιμολογιακή Πολιτική.................................................................................................................218
Γενικοί Κανόνες Λειτουργίας Χώρων .........................................................................................219
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ...............................................................................................................221
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ
ΠΡΟΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ............................................................................................................ 223
ΕΙΣΑΓΩΓΗ .........................................................................................................................................224
Ατλαντίς Συμβουλευτική Α.Ε.

3

Επιχειρησιακό Σχέδιο για την κατασκευή Υποβρύχιων Μουσείων & Καταδυτικών Πάρκων στις Ν.Σποράδες & στην Δ.Παγασητικό

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΧΟΚ ΚΑΙ ΕΕΑΧ (ΥΠΟΒΡΎΧΙΑ ΜΟΥΣΕΊΑ) ............................................225
Ι. ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΕΡΓΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ................................229
I.1. Έργο Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης προς την Περιφέρεια ..........229
I. 1.1 Οργάνωση και Βιωσιμότητα Φορέων Διαχείρισης και Εποπτείας....................................229
I.1.2 Μελέτη Σχεδιασμού Στρατηγικής Μάρκετινγκ ..................................................................231
I.1.3 Υπηρεσίες Διαχείρισης. ......................................................................................................232
I. 1.4 Προμελέτη Νήσου Σκιάθου ..............................................................................................233
I. 2. Παροχή Υπηρεσιών για την αισθητική και δημιουργική αντιμετώπιση του συνόλου του
έργου και των μελετών σήμανσης και σχεδίασης πληροφοριακών πινακίδων ........................233
I.3. Μελέτη σχεδιασμού και διατήρηση ιστοσελίδας ................................................................234
I. 4. Μελέτη για το Σχεδιασμό του Συστήματος διακομιδής ασθενών σε Ιατρικά Υπερβαρικά
Κέντρα. .......................................................................................................................................235
I. 5. 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 ................................................................235
I.6. Διερεύνηση των κλιματολογικών και μετεωρολογικών συνθηκών που επικρατούν στις
περιοχές ενδιαφέροντος............................................................................................................236
I.7. Ακριβής αποτύπωση του πυθμένα στις περιοχές ΧΟΚ και στα επιλεγμένα ναυάγια..........237
ΙΙ. ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ............................................................................................................... 240
ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ..............................................................................................240
ΙΙ.1. Αρχαιολογική έρευνα και μελέτη .......................................................................................240
ΙΙ.2. Μελέτη Αρχιτεκτονικής Τεκμηρίωσης ενάλιων αρχαιολογικών θέσεων και πρόταση
Προστασίας και Ανάδειξης.........................................................................................................244
ΙΙ.3. Μελέτη Τοπογραφικής και Φωτογραμμετρικής αποτύπωσης ενάλιων αρχαιολογικών
θέσεων. ......................................................................................................................................248
ΙΙ.4. Φωτογραφική τεκμηρίωση – κινηματογράφηση. ..............................................................249
ΙΙ.5. Μελέτη συντήρησης ακίνητων μνημείων (ναυαγίων και κτιριακών καταλοίπων)............250
II.6. Προμελέτη και συντήρηση κινητών μνημείων (εναλίων ευρημάτων)...............................252
ΙΙ. 7. Τοπογραφική Εξάρτηση των Χ.Ο.Κ. και συντεταγμένες σημείων πρόσδεσης και
φωτοσημαντήρων – Αποτύπωση βιοποικιλότητας και καταδυτικών διαδρομών.....................254
ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ .....................................256
ΙΙ.8. Μελέτη Τοποθέτησης Οριοδεικτικών Σημαντήρων και Σημείων Αγκύρωσης για την
Πρόσδεση Σκαφών.....................................................................................................................256
ΙΙ. 9. Μελέτη Εγκατάστασης Συστήματος Καταγραφής και αναμετάδοσης υποβρυχίων εικόνων
από επιλεγμένους πιλοτικά ενάλιους αρχαιολογικούς χώρους. ..............................................256
ΙΙ. 10. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ...........................................................................257
ΙΙ. Α. Ενέργειες - Παροχές υπηρεσιών - Προμήθειες για την υποστήριξη της ερευνητικής
αποστολής στην περιοχή της Αλοννήσου. (Συνολικό κόστος: 38.800,00€, Α/Μ: 2,5) ...............259
ΙΙ.Α.1.
ΙΙ.Α.2
ΙΙ.Α.3
ΙΙ.Α.4
ΙΙ.Α.5
ΙΙ.Α.6
ΙΙ.Α.7

Τεχνική υποστήριξη της έρευνας........................................................................................ 259
Σκάφος υποστήριξης ........................................................................................................... 259
Μετακινήσεις....................................................................................................................... 259
Διαμονή ............................................................................................................................... 259
Καύσιμα............................................................................................................................... 259
Αναλώσιμα- Υλικά - Διατροφή............................................................................................. 259
Αποζημιώσεις Συμμετεχόντων - αμοιβές δυτών ................................................................ 259

ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ..........................................260
ΙΙ. 11. Μελέτη Κατασκευής Πληροφοριακού Περιπτέρου στο λιμάνι Αλοννήσου.....................260
ΙΙ. 12. Κέντρο Υποδοχής και Ενημέρωσης Επισκεπτών Καταδυτικού Τουρισμού Στενής Βάλας,
...................................................................................................................................................261
II.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 ................................................................261
ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ & ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΩΝ ΕΝΑΛΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ.............................263
ΙΙ. 14. Μελέτη διαμόρφωσης του πρώην κτιρίου "Αστυνομίας" στη Χώρα Αλοννήσου σε Κέντρο
Ενημέρωσης Επισκεπτών - Εκθετήριο Ευρημάτων Ναυαγίων .................................................. 263
ΙΙ. 15.Περιοδεύουσα Έκθεση του Κλασικού Ναυαγίου Περιστέρας Αλοννήσου .......................264
ΙΙΙ. ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ................................................................................................................. 265
Ατλαντίς Συμβουλευτική Α.Ε.

4

Επιχειρησιακό Σχέδιο για την κατασκευή Υποβρύχιων Μουσείων & Καταδυτικών Πάρκων στις Ν.Σποράδες & στην Δ.Παγασητικό

ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ..............................................................................................265
ΙΙΙ. 1. Αρχαιολογική έρευνα και μελέτη......................................................................................265
ΙΙΙ.2. Μελέτη Αρχιτεκτονικής Τεκμηρίωσης ενάλιων αρχαιολογικών θέσεων και πρόταση
ανάδειξής τους...........................................................................................................................267
ΙΙΙ.3. Μελέτη Τοπογραφικής και Φωτογραμμετρικής αποτύπωσης ενάλιων αρχαιολογικών
θέσεων. ......................................................................................................................................268
ΙΙΙ.4. Φωτογραφική τεκμηρίωση – κινηματογράφηση. .............................................................269
ΙΙΙ.5. Μελέτη συντήρησης ακίνητων μνημείων (ναυαγίων και κτιριακών καταλοίπων)...........270
IΙI.6. Προμελέτη και συντήρηση κινητών μνημείων (εναλίων ευρημάτων)..............................271
ΙΙΙ.7. Τοπογραφική εξάρτηση των Χ.Ο.Κ., συντεταγμένες σημείων πρόσδεσης και
φωτοσημαντήρων – αποτύπωση βιοποικιλότητας και διαδρομών...........................................272
ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ .....................................273
ΙΙΙ.8. Μελέτη Τοποθέτησης Οριοδεικτικών Σημαντήρων και Σημείων Αγκύρωσης για την
Πρόσδεση Σκαφών.....................................................................................................................273
ΙΙΙ.9. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων .............................................................................273
ΙΙΙ. Α. Ενέργειες - Παροχές υπηρεσιών - Προμήθειες για την υποστήριξη της ερευνητικής
αποστολής στην περιοχή της Αλοννήσου. (Συνολικό κόστος: 29.000,00€, Α/Μ: 2) ..................274
ΙΙΙ.Α.1.
Τεχνική υποστήριξη της έρευνας..........................................................................274
ΙΙΙ.Α.2
Σκάφος υποστήριξης .............................................................................................274
ΙΙΙ.Α.3
Μετακινήσεις ........................................................................................................274
ΙΙΙ.Α.4
Διαμονή ......................................................................................................................275
ΙΙΙ.Α.5
Καύσιμα ......................................................................................................................275
ΙΙΙ.Α.6
Αναλώσιμα- Υλικά - Διατροφή....................................................................................275
ΙΙΙ.Α.7
Αποζημιώσεις Συμμετεχόντων - αμοιβές δυτών .......................................................275
ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ..........................................276
ΙΙΙ.10 Μελέτη Κατασκευής Πληροφοριακού Περιπτέρου στο λιμάνι Σκοπέλου ........................276
ΙΙΙ.11. Κέντρο Υποδοχής και Ενημέρωσης Επισκεπτών Καταδυτικού Τουρισμού Νέου Κλίματος
...................................................................................................................................................276
ΙV. ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΥ ΠΑΓΑΣΗΤΙΚΟΥ .......................................................................... 278
ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ................................................................................................278
IV.1. Αρχαιολογική έρευνα και μελέτη ......................................................................................278
ΙV.2. Μελέτη Αρχιτεκτονικής Τεκμηρίωσης ενάλιων αρχαιολογικών θέσεων και πρόταση
ανάδειξής τους...........................................................................................................................280
IV.3. Μελέτη Τοπογραφικής και Φωτογραμμετρικής αποτύπωσης ενάλιων αρχαιολογικών
θέσεων. ......................................................................................................................................281
IV. 4. Φωτογραφική τεκμηρίωση – κινηματογράφηση.............................................................282
IV. 5. Μελέτη συντήρησης ακίνητων μνημείων (ναυαγίων και κτιριακών καταλοίπων) .........283
IV. 6. Προμελέτη και συντήρηση κινητών μνημείων (εναλίων ευρημάτων).............................284
IV. 7. Τοπογραφική εξάρτηση των Χ.Ο.Κ., συντεταγμένες σημείων πρόσδεσης και
φωτοσημαντήρων – αποτύπωση βιοποικιλότητας και διαδρομών...........................................285
ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ .....................................285
IV. 8. Μελέτη Τοποθέτησης Οριοδεικτικών Σημαντήρων και Σημείων Αγκύρωσης για την
Πρόσδεση Σκαφών.....................................................................................................................285
IV. 9. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων............................................................................286
ΙV. Α. Ενέργειες - Παροχές υπηρεσιών - Προμήθειες για την υποστήριξη της ερευνητικής
αποστολής στην περιοχή του Παγασητικού κόλπου. (Συνολικό κόστος: 34.800,00€)...............286
ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ..........................................287
IV. 10. Μελέτη Κατασκευής Πληροφοριακού Περιπτέρου στο λιμάνι Αμαλιάπολης................287
IV. 11. Κέντρο Υποδοχής και Ενημέρωσης Επισκεπτών Καταδυτικού Τουρισμού Αμαλιάπολης
...................................................................................................................................................288
ΣΥΝΟΨΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΕΡΓΩΝ............................................................................................... 289
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ............................................................................................................................. 312
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ........................................................................................................................ 360
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ............................................................................................................................... 361

Ατλαντίς Συμβουλευτική Α.Ε.

5

Επιχειρησιακό Σχέδιο για την κατασκευή Υποβρύχιων Μουσείων & Καταδυτικών Πάρκων στις Ν.Σποράδες & στην Δ.Παγασητικό

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

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 όπως
και 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 1ο – Υφιστάμενο
Νομοθετικό Πλαίσιοτηση 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.
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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 απόπλουκατάπλου.
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.

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.
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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 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.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΞΕΤΑΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
ΣΥΝΤΑΞΗ - ΣΥΓΓΡΑΦΗ: Δ. ΜΑΡΚΑΤΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΚΑΤΟΣ – ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

1. Η γενικότερη νομοθεσία για τις καταδύσεις αναψυχής
Η Ευρωπαϊκή Ενωση, κατανοώντας την μεγάλη περιβαλλοντική και οικονομική σημασία
των καταδύσεων αναψυχής και επιθυμώντας την οργανωμενη αναπτυξή τους στα όριά
της, εκπόνησε, μεσω της Επιτροπής CEN και ολοκλήρωσε το 2003 τα Ευρωπαϊκά
Πρότυπα για τις Καταδύσεις Αναψυχής, που ρυθμίζουν πλέον τον κλάδο
πανευρωπαϊκά.

Τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα ρυθμίζουν κυρίως τις προυποθέσεις εκπαίδευσης, τεχνικής
διενέργειας και ελέγχου των καταδύσεων αναψυχής ως δραστηριότητας και δεν
περιέχουν

χωροθετικές

διαταξεις,

ώστε

η

χωροθέτηση

των

καταδυτικών

δραστηριοτήτων αναψυχής επαφίεται στα κράτη, που δεσμεύονται ως πρός αυτην
μόνον από τις υπάρχουσες Ευρωπαϊκές ή διεθνείς ρυθμίσεις για την προστασία του
περιβάλλοντος, την ασφάλεια των θαλάσσιων συγκοινωνιών κλπ.

Στην Ελλάδα οι καταδύσεις αναψυχής, που ήταν γενικά απαγορευμενες από το 1978,
επιτράπηκαν και ρυθμίσθηκαν με τον ν. 3409/2005, που τέθηκε σε ισχύ την 6
Φεβρουαρίου 2006.

Η Ελλάδα και η Μάλτα είναι οι πρώτες χώρες, που ενσωμάτωσαν τα Ευρωπαϊκά
Πρότυπα στην Εθνική τους νομοθεσία, ώστε θα πρέπει να θεωρηθεί, ότι η χώρα μας
διαθέτει μία από τις πλέον σύγχρονες διεθνώς εθνικές νομοθεσίες για τις καταδύσεις
αναψυχής. Ο νέος νόμος χαίρει επαινετικών μεχρι σήμερα σχολίων και από την
ενεργοποίησή του η καταδυτική δραστηριότητα αναψυχής εχει υπερδιπλασιασθεί τοσο
σε αριθμό λειτουργούντων καταδυτικών κέντρων και επιχειρήσεων, όσο και σε επίπεδο
εκδιδόμενων πτυχίων.
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2. Νομοθεσία για τα Καταδυτικά Πάρκα στην Ευρωπαϊκή Ενωση
Ευρωπαϊκή αλλά και διεθνής νομοθεσία για τα Καταδυτικά Πάρκα δεν φαίνεται να
υπάρχει, αφού τα Καταδυτικά Πάρκα είναι θεσμός καινοφανής. Καταδύσεις αναψυχής
ασκούνται παντού, σε μή απαγορευμένες περιοχές. Συμβαίνει, εν τουτοις, ορισμένες
ήδη προστατευμένες περιοχές, που έχουν, ως εκ τουτου αναπτύξει αξιοθέατη
υποβρύχια ζωή, να χρησιμοποιούνται για την κατ΄εξοχήν οργανωμένη διενέργεια
καταδύσεων αναψυχής. Οι περιοχές αυτές βρίσκονται κατά κανόνα μέσα σε Εθνικά
Θαλάσσια Πάρκα Marine Protected Areas ή MPAs), ακριβώς γιατί λόγω των εκεί
ισχυουσών συνήθως συνθηκών απαγόρευσης της αλιείας μπορεί και δημιουργείται
ενδιαφέρουσα υποβρύχια πανίδα και χλωρίδα.

Τα Εθνικά Θαλάσσια Πάρκα, (ΕΘΠ), αποτελούν θεσμό διαφορετικό από εκείνον των
Καταδυτικών Πάρκων. Είναι ευρύτερες θαλάσσιες περιοχές πολύ μεγάλης, συνήθως,
έκτασης, αμιγώς Δημόσιας θεσμοθέτησης, διαχείρισης και διοίκησης, όπου έχουν
θεσπισθεί από τις Εθνικές Νομοθεσίες ειδικοί κανόνες και περιορισμοί στην πρόσβαση,
την διέλευση και την εκεί επιτρεπόμενη δραστηριότητα, χρήση και εκμετάλλευση, για
λόγους προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος, είτε με πρωτοβουλία των ίδιων των
κρατων είτε σε εκτέλεση επιταγών σχετικών Ευρωπαϊκών ή Διεθνών διατάξεων,
συμφωνιών και επιστημονικών πορισμάτων, όπως είναι οι Οδηγίες 92/43 Για την
Διατήρηση των Εθνικών Οικοσυστημάτων και της Αγριας Χλωρίδας & Πανίδας, 2001/42
για την Στρατηγική Αντιμετώπιση των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, το Μπλέ Σχέδιο
του Μεσογειακού Σχεδίου Δράσης που αποφασίσθηκε στο Πλαίσιο του Μεσογειακού
Πρωτοκόλλου για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Περιοχών (ΙCΑΜ) της Συνόδου της
Βαρκελώνης, 2006/216 για την Κοινοτική Πολιτική για την βιοποικιλότητα και την
ανάσχεση της απώλειάς της μέχρι το 2010 και επέκεινα, 2008/56 Περί Πλαισίου
Κοινοτικής Δράσης στο Πλαίσιο της Πολιτικής για το Θαλάσσιο Περιβάλλον,

η

απόφαση της UNEP COP 9 IX/18 (Βόννη, 19-30 Μαΐου 2008) αναφορικά με τις
Προστατευόμενες Περιοχές στο πλαίσιο της Συνθήκης για την Βιοποικιλότητα, τα
πορίσματα της Διεθνούς Συνδιάσκεψης της CBD στη Ναγκόγια της Ιαπωνίας το 2010
(COP 10) κλπ.
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Στην Ελλάδα παραδείγματα ΕΘΠ είναι:

(α) εκείνο των Νήσων Σποράδων, ευρύτατης εκτάσεως με ταυτόχρονη κήρυξη του
συνόλου αυτού ως εναλιου αρχαιολογικού χώρου, όπου, συνεπώς, και παρά τις όποιες
πρόσφετες επιμερους απελευθερώσεις εκ μέρους της Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού
του ΥΠΠΟΑ, απαγορεύεται ακόμη και η ελεύθερη κατάδυση, εξ ού και η
δικαιολογημένη

εχθρότητα

της

τοπικής

κοινωνίας

και

η

περιορισμενη

αποτελεσματικότητα του Πάρκου. Ευτυχώς ήδη δρομολογείται εκεί η υλοποίηση του
βραβευμένου καινοτομου προγράμματος «Άνω Μαγνήτων Νήσοι», που συνίσταται
στην δημιουργία δικτύου Επισκέψιμων Ενάλιων Αρχαιολογικών Χώρων , (επισκέψιμων
εναλιων αρχαιολογικών χώρων), και Καταδυτικών Πάρκων, που θα αναδείξουν τα
φυσικά και πολιτιστικά αξιοθέατα, θα αναπτύξουν την τοπική οικονομία και θα
συμφιλιώσουν τις τοπικές κοινωνίες με τα προστατευτικά μετρα του φυσικού και
πολιτιστικού υποβρύχιου περιβάλλοντος.

(β) το μικρότερο Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου και Στροφάδων, όπου ήδη έχει
μελετηθεί η δημιουργία καταδυτικής ζώνης πρός υποβοήθηση της αειφορίας του
Πάρκου και της μεσω αυτου αναπτυξης της τοπικής κοινωνίας και η περιβαλλοντική
συνειδητοποίηση του κοινού.

Κλασσικό παράδειγμα ΕΘΠ με εντος αυτου περιοχή έντονης οργανωμενης καταδυτικής
δραστηρότητας αναψυχής αποτελεί το πάρκο Port Cross στην Νότια Γαλλία, που εχει
ιδρυθεί την δεκαετία του 1960, όπου με σχετική ζωνοποίηση αλλά και σε συνεννόηση
με τους τοπικούς ψαράδες συγκεκριμενη περιοχή του Πάρκου και ειδικά η νησίδα
Gabinieres δεν αλιεύεται, ώστε λόγω της θεαματικής εκεί αναπτυξης της υποβρύχιας
πανίδας χρησιμοποιείται σχεδόν αποκλειστικά για καταδύσεις αναψυχής με πολύ
μεγάλο αριθμό επισκέψεων και διεθνή αναγνώριση.

Άλλο παράδειγμα αποτελεί το Ισπανικό ΕΘΠ στις βραχονησίδες Medes έξω από την
κωμόπολη Estartit της Καταλωνίας, με ακόμη μεγαλύτερη επιτυχία και διεθνή
αναγνώριση, που, όμως, παρουσιάζει την ιδιαιτερότητα και την μοναδικότητα, ότι
ιδρύθηκε με εξαιρετικά μικρή έκταση, (0,9 τ.χλμ), συμπίπτον ουσιαστικά στο σύνολό
του με τον χρησιμοποιούμενο για καταδύσεις χώρο.
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Η επιτυχία του εν λόγω ιδιόμορφου ΕΘΠ στα νησιά Medes, που συνδυάζει την
προστασία του περιβάλλοντος με την επίτευξη αειφορίας, υπήρξε πολύ μεγάλη.

Τουτο, αφενός από πλευράς αποτελεσμάτων αποκαταστασης και διατήρησης του
φυσικού περιβάλλοντος, (η εκεί θεαματική αύξηση βιοποικιλότητας, βιομάζας, αριθμού
ειδών, μεσου μεγέθους παρατηρούμενων οργανισμών, ιχθυοπληθυσμών και λοιπών
δεικτων οδήγησε σε αλλαγή παραδοχών τους επιστήμονες, που πλέον ομιλούν για το
reserve effect) και

αφετέρου από πλευράς επίτευξης οικονομικών και αναπτυξιακών αποτελεσμάτων,
αφού το Πάρκο Medes παράγει μεσω των εισητηρίων του περί τις 300.000 € ετησίως,
που καλύπτουν κατα το ήμισυ τα ετήσια εξόδά του παρά την πρόσφατη επέκταση της
θαλάσσιας και χερσαίας επιφάνειάς του το 2010, ενώ από τα έμμεσα οφέλη, που
συνεπάγεται για την τοπική κοινωνία της περιοχής της κωμόπολης Εσταρτίτ, καλύπτει
το 70% του ΑΕΠ αυτης, (Μunoz, N, Proceedings of the MedPAN Workshop. Marine
Protected Areas and Sustainable Management of Tourism, Μαρτιος 2006).

Η νομοθεσία, που διέπει το Πάρκο Medes, παρότι αφορά ΕΘΠ και όχι Καταδυτικό
Πάρκο αυτο καθ’ εαυτο, παρέχει μία ενδιαφέρουσα από πλευράς συγκριτικού δικαιου
εικόνα νομοθετικής διαχείρισης του εν λόγω συνυφασμενου με τις καταδύσεις
αναψυχής θαλάσσιου χώρου. Για τον λόγο αυτον στο Παράρτημα Ι περιλαμβάνεται μία
παρουσίαση του θεσμικού και εφαρμοστικού πλαισίου του συγκεκριμενου ΕΘΠ.

Εν όψει της ευρύτατα πλέον διαδεδομενης θέσης όλο και περισσότερων επιστημόνων,
(ενδεικτικά: UNEP, CBD Nagoya 2010, COP 10), ότι δεν μπορεί να επιτευχθεί
αποτελεσματική, αειφόρος και βιώσιμη προστασία του περιβάλλοντος χωρίς ενεργό
δραστηριοποίηση και εμπλοκή της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και χρηματοδότησης, στο
ίδιο Παράρτημα Ι παρατίθεται το παράδειγμα του Φυσικού Πάρκου, που περιλαμβάνει
το νησί Τσούμπε της Ανατολικής Αφρικής στην Τανζανία και την γύρω από αυτο
θαλάσσια περιοχή, που έχει ιδρυθεί από την Γερμανίδα κοινωνική επιστήμονα και
ψυχολόγο Sybille Riedmiller ως αμιγώς ιδιωτική επένδυση με βάση κρατική
παραχώρηση και μεσω της χρησιμοποίησης των καταδύσεων αναψυχής ως μοχλού και
εργαλείου αειφορίας, παρουσιάζει το ίδιο θεαματικά επιτυχή αποτελέσματα τοσο για
την προστασία του περιβάλλοντος, όσο και για την αναπτυξη της τοπικής κοινωνίας.
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Τα παραπάνω παραδείγματα αποδεικνύουν, ότι η καταδυτική τουριστική αξιοποίηση
ενός μικρού θαλάσσιου χώρου, που είναι αποδεδειγμενα πλέον συμβατή με την
προστασία του περιβάλλοντος, αποτελεί, ιδίως αν λάβει την μορφή δικτύου, ενα
πρώτης ταξεως εργαλείο για την επίτευξη αυτοδύναμης και αειφόρου περιβαλλοντικής
προστασίας αλλά και τοπικής αναπτυξης, ανεξάρτητα από την Δημόσια ή ιδιωτική
θεσμική μορφή του εκάστοτε πάρκου.

Δείγμα της αναφαινόμενης χρησιμότητας και αποτελεσματικότητας των μικρών
θαλάσσιων προστατευμενων χώρων είναι το πρόσφατο παράδειγμα στην Αμερική,
όπου 225 ναυάγια χαρακτηρίστηκαν ως θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές.

Η επιτυχία του συνδυασμού των μικρού μεγέθους θαλάσσιων προστατευόμενων
περιοχών με την αειφορία, που επιτυγχάνεται με την αξιοποίηση των καταδύσεων
αναψυχής, ήταν το έναυσμα, που, σε συνδυασμό με τα διεθνώς επισημανθέντα από
τους επιστήμονες εγγενή προβλήματα χρηματοδοτησιμότητας, διαχειρισιμότητας και
αστυνόμευσης των παραδοσιακών ΕΘΠ, οδήγησε στην συνειδητοποίηση και σύλληψη
της ιδέας του νέου περιβαλλοντικού και αναπτυξιακού θεσμού του Καταδυτικού
Πάρκου.

Με βάση αυτην την μεθοδολογία, ως Καταδυτικό Πάρκο μπορεί να χαρακτηρισθεί
θαλάσσια περιοχή μικρής έκτασης, οριοθετημενη με καταλληλη περιμετρική σήμανση
με πλωτους σημαντήρες, περιλαμβάνουσα ή μη περιλαμβάνουσα αιγιαλό και παραλία,
στην οποία απαγορεύεται κάθε μορφή αλιείας ή εν γένει αποκομιδής οργανισμών, (no
take zone), όπως και κάθε άλλη δραστηριότητα πλην των καταδύσεων αναψυχής,
αυτονομων, (SCUBA), ή ελεύθερων, (snorkelling), η επισκόπηση του βυθού με σκάφη
διαφανούς πυθμενα και η επιστημονική έρευνα,

η οποία περιοχή είναι ανεξάρτητη

από την ύπαρξη ή μη ΕΘΠ.

Για την εννοια του Καταδυτικού Πάρκου αυτοτελώς και σε σχέση με τα ΕΘΠ βλ. ευρεία
επιστημονική και βιβλιογραφική τεκμηρίωση σε: Δ.Μαρκάτου – Κ.Κούτση, Καταδυτικά
Πάρκα: Το νέο εργαλείο για την αειφόρο προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος,
Περιβάλλον & Δίκαιο, 2/2008, τ. 44, σ. 237-244. Ομοίως Π.Χριστοφυλλογιαννη,
Κ.Κούτση και Δ.Μαρκάτο σε επιστημονική ανακοίνωση με τίτλο Socially Sustainable
MPAs and Marine Impact Trade, στο διεθνές συνέδριο MEDCOAST, Ρόδος, Οκτώβριος
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2011, Α’ Τομος Πρακτικών Συνεδρίου σελ. 271. Αμφότερα και στα Ελληνικά στην
ιστοσελίδα www.tridentstar.gr.

3. Νομοθεσία για τα Καταδυτικά Πάρκα στην Ελλάδα
Ο όρος και ο θεσμός του αμιγώς Καταδυτικού Πάρκου φαίνεται να χρησιμοποιείται για
πρώτη φορά από την Ελληνική νομοθεσία και συγκεκριμενα στον Νόμο 3409/2005 περί
καταδύσεων αναψυχής, ο οποίος και σε συνδυασμό και με τον Νόμο 2971/2001 περί
αιγιαλού και παραλίας, προβλέπει την δυνατοτητα χαρακτηρισμού και παραχώρησης
αυτοτελών

θαλάσσιων

εκτασεων,

ανεξάρτητων

από

τις

Εθνικές

θαλάσσιες

προστατευόμενες περιοχές, για την δημιουργία Καταδυτικών Πάρκων και μάλιστα τοσο
από δημόσιους, όσο και από δημοτικούς, ιδιωτικούς ή και μικτους φορείς, καθώς και
από μή κυβερνητικές οργανώσεις.

Με τον τρόπο αυτον παρέχεται η δυνατοτητα σχηματισμού ενός ευρέως Εθνικού
Συστήματος – Δικτύου αποτελεσματικά και αειφορικά προστατευόμενων και
διαχειρίσιμων περιοχών μικρού μεγέθους, με τη μορφή των οικονομικά αυτονομων και
βιώσιμων Καταδυτικών Πάρκων, τα οποία επιτρέπουν τον ευέλικτο πειραματισμό με
κάθε μορφή δημόσιας, ιδιωτικής ή μικτης πρωτοβουλίας και διαχείρισης, δηλαδή την
κινητοποίηση του πλήρους φάσματος των κοινωνικών και οικονομικών δυναμεων της
χώρας.

Σημαντική καινοτομία του Ελληνικού νόμου για τα Καταδυτικά Πάρκα είναι, ότι η
πρόβλεψη για την δημιουργία τους μεσω παραχώρησης θαλάσσιου χώρου εκ μερους
της πολιτείας διαφοροποιεί και την μορφή και την αποτελεσματικότητα της
προστασίας, που παρέχεται στο περιβάλλον, αφού εκτος από την θέσπιση νομικών
απαγορεύσεων και την αστυνόμευση από τα αρμόδια κρατικά όργανα, (Λιμενικές
Αρχές για την Ελλάδα), που, όπως είναι γνωστο, δεν επαρκούν πάντοτε, με την
σύμβαση παραχώρησης δημιουργούνται ιδιωτικά δικαιώματα, προστατεύσιμα

εκ

μερους των παραχωρησιούχων τοσο δικαστικά, όσο και, κυρίως, άμεσα και
αυτοδύναμα σύμφωνα με τις σχετικές διαταξεις του Αστικού Κώδικα.

Με τον ίδιο παραπάνω Ελληνικό νόμο, (άρθρο 11, παρ. 1, εδ. 2), έχει προβλεφθεί για
πρώτη φορά και η δημιουργία, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Πολιτισμού του
ΥΠΠΟΑ, Επισκέψιμων Ενάλιων Αρχαιολογικών Χώρων , δηλαδή επισκέψιμων
καταδυτικά χώρων εντος κηρυγμενων εναλιων αρχαιολογικών χώρων, που θα πρέπει
Ατλαντίς Συμβουλευτική Α.Ε.
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να θεωρείται βέβαιο, ότι αποτελεί μονόδρομο για την αναδειξη αλλά και την
αποτελεσματική προστασία των προς το παρόν αφανών και εν πολλοίς αφύλακτων
υποβρύχιων αρχαιοτήτων.

4. Καταδυτικά Πάρκα και Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού
και Αειφορίας για τον Τουρισμό
Το Ελληνικό Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Αναπτυξης
(Απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ 6877/4872/2008 ΦΕΚ Α 128/2008), φαίνεται να ευνοεί εξαιρετικά
την αναπτυξη των Καταδυτικών Πάρκων.

Πράγματι, στους σκοπους και τους στοχους του Σχεδίου (άρθρα 1 και 2) εντασσονται η
αειφόρος ανταγωνιστική αναπτυξη, η διασφάλιση της προστασίας και η αποκατασταση
του περιβάλλοντος και η υλοποίηση των δεσμεύσεων της Ελλάδας σε κοινοτικό
επίπεδο για την διαχείριση του χώρου, το περιβάλλον και την αειφορία, η διατήρηση
της βιοποικιλότητας, η αναδειξη και αξιοποίηση των φυσικών πόρων και των
συγκριτικών πλεονεκτημάτων της χώρας, η περιφερειακή αναπτυξη, η αναπτυξη της
επιχειρηματικότητας και η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, η αναπτυξη του
νησιωτικού χώρου κλπ, που, όλοι, ανεξαιρέτως, εξυπηρετουνται και προάγονται άριστα
από την δημιουργία και την λειτουργία των Καταδυτικών Πάρκων και των Επισκέψιμων
Ενάλιων Αρχαιολογικών Χώρων .

Η ίδρυση και λειτουργία των Καταδυτικών Πάρκων συμβαδίζει απόλυτα και με τις
αναλογες Εθνικές στρατηγικές, που αποφασίζονται με το άρθρο 4 και εξειδικεύονται
μεταξύ άλλων με το άρθρο 10, («Διατήρηση και αναδειξη του Εθνικού πλούτου,
διατήρηση και αναδειξη της ποικιλομορφίας της υπαίθρου και βιώσιμη διαχείριση των
φυσικών πόρων»).

Σε πλήρη συμφωνία, το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου
Αναπτυξης για τον Τουρισμό στο αρθρο 6. Ε 1.3. αφιερώνει ειδικό υποκεφάλαιο στον
καταδυτικό

τουρισμό,

(ως

αυτοτελή,

πλέον,

μορφή

αθλητικού

τουρισμού,

αντιδιαστελλόμενη από τον θαλάσσιο τουρισμό), και, μάλιστα, προβλέπει την
αναπτυξη του είδους αυτού του τουρισμού ακριβώς μεσω Θεματικών Καταδυτικών
Πάρκων θέτοντας γενικές και μόνον και όχι τοπικές προϋποθέσεις για την ίδρυσή τους,
(καθολική χωροθέτηση), ώστε, στην πραγματικότητα αυτή προβλέπεται, επιτρέπεται

Ατλαντίς Συμβουλευτική Α.Ε.
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και ενθαρρύνεται, να υλοποιηθεί σε όλες ανεξαιρέτως τις θαλάσσιες περιοχές της
χώρας.

5. Θεσμικά ζητήματα και απαιτούμενη αδειοδότηση - Διαδικασία
του άρθρου 13 του ν. 3409/2005
Ο νόμος 3409/2005 προβλέπει την δημιουργία των Καταδυτικών Πάρκων με την μορφή
των «Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Καταδυτικού Πάρκου», (ΠΟΑΚΠ), που
δημιουργείτα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 του ν. 2742/1999,
(Χωροταξικός Σχεδιασμός και Αειφόρος Ανάπτυξη).

Πέρα από την άνω γενική πρόβλεψή του ο ν. 3409/2005 προβλέπει την έκδοση γενικής
εκτελεστικής απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, με την οποία θα ορισθούν τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά και οι επιμερους όροι και προϋποθέσεις ίδρυσης και
λειτουργίας των Περιοχών Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης Καταδυτικού Πάρκου, (ΠΟΑΚΠ),
που προβλέπει η εν λόγω διάταξη.

Μετά την έκδοση της εν λόγω γενικής εκτετελεστικής του νόμου ΚΥΑ το ίδιο άρθρο 13
του νόμου 3409/2005 προβλέπει την έκδοση ατομικής Κοινής Απόφασης του ίδιου
Υπουργού ΠΕΚΑ και του αρμόδιου για τις καταδύσεις αναψυχής (άρθρο 1, ν.3409/2005)
υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας (ήδη Ανάπτυξης) για τον τελικό χαρακτηρισμό του κάθε
επί μέρους συγκεκριμένου καταδυτικού πάρκου.

Παρότι η Δ/νση Χωροταξίας του ΥΠΕΚΑ έχει ήδη από τουλάχιστον το καλοκαίρι του
2009 εκπονήσει το σχετικό σχέδιο της άνω γενικής εκτελεστικής Υπουργικής Απόφασης
του άρθρου 13 του ν. 3409/2005, το οποίο παρατίθεται αυτούσιο στο συνημμένο στο
παρόν Παράρτημα ΙΙ, και παρότι έχει παρέλθει επταετία από την έκδοση του νόμου, η
εν λόγω γενική Κοινή Υπουργική Απόφαση για τον καθορισμό των επί μέρους
προυποθέσεων ίδρυσης ΠΟΑΚΠ δεν έχει μέχρι σήμερα εκδοθεί, ώστε μέχρι την έκδοσή
της δεν μπορεί να χωροθετηθεί και αδειοδοτηθεί Καταδυτικό Πάρκο με την στενή
έννοια και μορφή της εν λόγω διάταξης (ΠΟΑΚΠ).

Υπάρχει, συνεπώς, ως προς τουτο νομοθετική έλλειψη, προς κάλυψη της οποίας θα
πρέπει να εκδοθεί η προβλεπόμενη στο άρθρο 13 του ν. 3409/2005 γενική εκτελεστική
Υπουργική Απόφαση, η μη μέχρι σήμερα έκδοση της οποίας συνιστά και αδικοπραξία
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εκ μέρους του Κράτους, η οποία θεμελιώνει κατ’ άρθρο 105 Εισ.Ν.ΑΚ αξίωση πρός
αποζημίωση των βλαπτόμενων από την εν λόγω παράλειψη, (ενδεικτικά: Σ.τ.Ε. 6/2001).

Μάλιστα, μετά την αναθεώρηση του άρθρου 24 του Συνταγματος το 2001, αφότου η
προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος αποτελεί πλέον όχι μόνον
υποχρέωση του κράτους αλλά «και δικαιωμα του καθενός», σε συνδυασμό με το ότι τα
Καταδυτικά Πάρκα αποτελούν πρωτίστως θεσμό και μετρο για την επίτευξη της
αποτελεσματικής και αειφόρου προστασίας του περιβάλλοντος, θα πρέπει να γίνει
δεκτο, ότι η έκδοση της άνω απαραίτητης για την εφαρμογή του άρθρου 13 του ν.
3409/2005 θα μπορούσε κάλλιστα να απαιτηθεί και επιτευχθεί και με αγωγή
οποιουδήποτε ενδιαφερόμενου πολίτη, διαδικασία, η οποία, εντουτοις, εν όψει της
γνωστης βραδύτητας απονομής της δικαιοσύνης, θα ήταν ασφαλώς εξαιρετικά
χρονοβόρος, όσο και δαπανηρή.

Ομως, ακόμη και αν εκδοθεί άμεσα από το ΥΠΕΚΑ η γενική εκτελεστική υπουργική
απόφαση το άρθρου 13 του ν. 3409/2005, αναφαίνεται μία ακόμη σημαντική
νομοτεχνική δυσχέρεια, που φαίνεται να καθιστα την ίδρυση ΠΟΑΚΠ πρακτικά
ανέφικτη.

Πράγματι, σύμφωνα με την παράγραφο 2 εδ. 1 και 2 του άρθρου 24 του ν. 1650/1986,
όπως αυτή αντικατασταθηκε με το άρθρο 10 παρ. 1 του ν. 2742/1999, ο οιασδήποτε
νομικής μορφής φορέας, που ενδιαφέρεται να ιδρύσει περιοχή οργανωμενης
αναπτυξης παραγωγικών δραστηριοτήτων, όπως είναι οι ΠΟΑΚΠ του άρθρου 13 του ν.
3409/2005, μπορεί να υποβάλει αίτηση για χαρακτηρισμό μιας περιοχής ως τοιαύτης,
μόνον εφόσον η έκταση του ανήκει, ή του έχει ήδη παραχωρηθεί κατα χρήση ή
μακροχρονίως μισθωθεί από τον ιδιοκτήτη της, (Υπ.Οικ. για τους Θαλάσσιους Χώρους
των Καταδυτικών Πάρκων).

Σύμφωνα δε με το εδ. 3 της ίδιας διάταξης, η παραχώρηση ή η εκμίσθωση του χώρου
επιτρέπεται, να γίνεται και μετα την έκδοση της εγκριτικής ΚΥΑ, που χαρακτηρίζει την
ΠΟΑΠΔ, (ΠΟΑΚΠ εν προκειμενω), μόνον, όμως, στην περίπτωση δημιουργίας περιοχών
αναπτυξης μοναδων υδατοκαλλιεργειών.

Συνεπώς, ο ενδιαφερόμενος να ιδρύσει ΠΟΑΚΠ σε θαλάσσιο χώρο είναι υποχρεωμενος,
να προβεί στην χρονοβόρο και δαπανηρή διαδικασία παραχώρησης του θαλάσσιου
Ατλαντίς Συμβουλευτική Α.Ε.
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χώρου του άρθρου 14 του ν. 2971/2001 και να επιτύχει την παραχώρηση σε εαυτον της
χρήσης του από το Υπουργείο Οικονομικών αναλαμβάνοντας εκ των προτέρων την
υποχρέωση να καταβάλει μακροχρονίως το σχετικό οικονομικό ανταλλαγμα, χωρίς να
γνωρίζει, αν τελικά ο χώρος θα χαρακτηρισθεί ως ΠΟΑΚΠ από το ΥΠΕΚΑ και τα
συναρμόδια Υπουργεία.

Υπό τις συνθήκες αυτές θα πρέπει, να θεωρείται μάλλον απίθανο, ότι θα ευρεθούν
πολλοί φορείς ενδιαφερόμενοι να επενδύσουν στην δημιουργία Καταδυτικών Πάρκων
στην Ελλάδα.

Λύση στο σοβαρό αυτο πρόβλημα επιχειρεί να δώσει το σχέδιο της υπουργικής
απόφασης, (Παράρτημα ΙΙ), που έχει εκπονηθεί από την Δ/νση Χωροταξίας του ΥΠΕΚΑ
(τοτε ΥΠΕΧΩΔΕ), ορίζοντας, ότι για τον χαρακτηρισμό ΠΟΑΚΠ μπορεί η προαπαιτουμενη
παραχώρηση του θαλάσσιου χώρου από τον Υπουργό Οικονομικών να εχει δοθεί και
υπό την αίρεση του εκ των υστέρων χαρακτηρισμού του χώρου ως ΠΟΑΚΠ.

Για την αξιολόγηση του θεσμού των ΠΟΑΚΠ δεν θα πρέπει, επίσης, να λησμονείται, ότι
το άρθρο 24 του ν. 1650/86 «για την προστασία του περιβάλλοντος» (Α΄ 160), όπως
μεταγενέστερα αντικατασταθηκε με τις διαταξεις του άρθρου 10 του ν. 2742/99
«Χωροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος αναπτυξη και άλλες διαταξεις» (Α΄ 207), στο
οποίο, ατυχώς, παραπέμπει το άρθρο 13 του ν. 3409/2005 αφορά στην αναπτυξη
ευρύτερων περιοχών παραγωγικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, κατα κανόνα
επιβαρυντικών για το περιβάλλον, εξ ου και πραγματεύεται θέματα, όπως η ίδρυση
ιχθυοκαλλιεργειών, βιομηχανιών, πολεοδομικών μελετων κλπ.

Ως τέτοιες περιοχές δεν θα πρέπει και δεν μπορούν, να θεωρούνται τα Καταδυτικά
Πάρκα, που αποτελούν κυρίως περιβαλλοντικό μετρο, αφού αποδεδειγμενα
συνεπάγονται αμελητέα όχληση και αντίθετα μεγάλη ωφέλεια για το περιβάλλον, είναι
δε κατα τα ανωτέρω τεκμηριωθέντα, ήπιας έως οριακής κερδοφορίας, που σκοπεύει
κυρίως στην επίτευξη της αυταρκειας και της αειφορίας αυτου τουτου του
προστατευόμενου χώρου, ώστε δεν μπορούν να χαρακτηρισθούν ως επιχειρήσεις.

Ενώ, αντίθετα, συνεπάγονται τοσο μεγάλη οικονομική και αναπτυξιακή ωφέλεια για
την γύρω περιοχή τους, ώστε έχει διατυπωθεί η άποψη, (βλ. άνω παραπομπές), ότι θα
πρέπει, αν όχι να χρηματοδοτουνται από το Κράτος, η Πολιτεία να τα χρησιμοποιήσει
Ατλαντίς Συμβουλευτική Α.Ε.
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ως αντισταθμιστικό μετρο προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος, υποχρεώνοντας
τους εκμεταλλευόμενους και ρυπαίνοντες αυτο να ιδρύουν και λειτουργούν
Καταδυτικά Πάρκα, (αντισταθμιστικά καταδυτικά πάρκα), ώστε να επιστρέφουν στην
φύση και την κοινωνία μερος του οφέλους από την οχληρές επιχειρήσεις τους
σύμφωνα με την κοινα πλέον αποδεκτή περιβαλλοντική αρχή, «ο ρυπαίνων και ο
χρήστης πληρώνουν».

Η εσφαλμενη αντίληψη για τα καταδυτικά πάρκα, ως χώρων παραγωγικών
δραστηριοτήτων, που εκφράστηκε τελικά στο αρθρο 13 του ν. 3409/2005 με την εκεί
παραπομπή στο αρθρο 10 του ν. 2742/99 «Χωροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος
αναπτυξη και άλλες διαταξεις» και δι’ αυτου στο άρθρο 24 του ν. 1650/86, φαίνεται
και από το ότι στις διενεργούμενες στις ΠΟΑΚΠ δραστηριότητες περιλαμβάνεται και η
εκπαίδευση αυτοδυτων.

Στην πραγματιόκτητα η δραστηριότητα αυτή, χωρίς να απαγορεύται από τον νόμο,
αντενδείκνυται, να διενεργείται στα καταδυτικά πάρκα, των οποίων, αντίθετα, η
εύρυθμη λειτουργία και η ασφάλεια προυποθέτει και επιβάλλει, ότι οι επισκέπτες είναι
ήδη έτοιμοι εκπαιδευμενοι αυτοδύτες, ώστε, μάλιστα, ορισμενες διαδρομες αυξημενης
καταδυτικής δυσκολίας επιτρέπεται να δέχωνται μόνον έμπειρους αυτοδύτες,
κατοχους πτυχίων ανώτερης βαθμίδας εκπαίδευσης, (όπως π.χ. συμβαίναι στο πάρκο
Medes αλλά και στην Αίγυπτο, στην Ερυθρά Θάλασσα).

Η ανω αναφορά του άρθρου 13 του ν. 3409/2005 δείχνει την εσφαλμένη διάθεση, να
συγκεντρωθούν οι καταδυτικές δραστηριότητες αναψυχής σε συγκεκριμενες περιοχές,
τις ΠΟΑΚΠ.

Τουτο είναι λογικό για τις οχληρές παραγωγικές δραστηριότητες, όπως οι βιομηχανίες,
βιοτεχνίες,

ιχθυοκαλλιέργειες

κλπ,

στην

εκλογικευμενη

και

συγκεντρωμενη

χωροθέτηση των οποίων στοχεύει το άρθρο 24 του ν. 1650 /1986, ώστε να
προστατευθεί τό υπόλοιπο περιβάλλον. Δεν εχει, όμως καμμία σχέση με τα καταδυτικά
πάρκα, που, αντιθέτως, ως χώροι αναψυχής και περιβαλλοντικό και τουριστικό –
αναπτυξιακό μετρο, επιβάλλεται να είναι, όσο το δυνατον διεσπαρμενα, ιδίως στην
πειφέρεια, και είναι απολύτως παράλογο, να συγκεντρώνονται σε συγκεκριμενες
περιοχές, όπως ακριβώς θά ήταν παράλογο να απαιτούσε κανείς την αναλογη
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συγκέντρωση για τις οργανωμένες πλάζ του ΕΟΤ, που και αυτές δημιουργούνται, όπου
η φύση τις προσφέρει ως ελκυστικό τοπο αναψυχής για τους επισκέπτες.

Οσον αφορά δε την εκπαίδευση αυτοδυτων, δεν είναι λογικό ουτε και νόμιμο, να
αναφέρεται ως διενεργούμενη στις ΠΟΑΚΠ, αφού σύμφωνα με τις αναλυτικές και
υπερεπαρκείς περί αυτης ρυθμίσεις του ν. 3409/2005 μπορεί και γίνεται σε
οποιαδήποτε παραλία (ή και σε πισίνες, ιδίως κατά τα πρώτα σταδια),

και δεν

χρειάζεται να σπαταλάται γι’ αυτην ο πολύτιμος και δαπανηρά φυλασσόμενος και
συντηρούμενος χώρος των ήδη εξ ορισμού μικρών Καταδυτικών Πάρκων.

Επίσης, οι εγκαταστασεις των καταδυτικών κέντρων, που αποτελούν απλά
καταστήματα λιανικής και όχι βιομηχανοστασια, είναι και αυτές εγκατεσπαρμενες,
ώστε να βρίσκονται κοντα στο πελατειακό τους κοινό και δεν υπάρχει κανένας
απολύτως λόγος, να τοποθετουνται μεσα στα Καταδυτικά Πάρκα. Το ότι ορισμενα απο
τα καταστήματα αυτα βρίσκονται για εμπορικούς λόγους σε σημεία κοντινα στις
περιοχές των Καταδυτικών Πάρκων είναι θέμα άσχετο με αυτα καθ’ εαυτα τα
καταδυτικά πάρκα, όπως ακριβώς δεν μπορεί να απαιτηθεί, να συγκεντρώνονται μεσα
στις πλάζ του ΕΟΤ τα καταστήματα πώλησης ειδών θαλάσσης και παραλίας.

Εφόσον κάποιος Δήμος η άλλος ενδιαφερόμενος επιθυμεί, να συμπεριληφθεί στον
παραχωρούμενο χώρο και αιγιαλός ή χερσαίο τμήμα, προκειμενου, πχ, να
συμπεριλάβει εκεί τα σημεία απόπλου- καταπλου, αν δεν υπάρχει στην περιοχή άλλο
καταλληλο λιμενικό έργο, η για να δημιουργήσει, εφόσον επιτρέπεται από τον νόμο,
χώρους καταστημάτων προς ενοικίαση για την ενίσχυση της βιωσιμότητας και της
αειφορίας του Πάρκου, αυτο είναι νόμιμο και μπορεί να το πράξει. Δεν σχετίζεται,
όμως, με την φύση του πάρκου, αυτου καθ’ εαυτου, ούτε καθιστα τα πάρκα
παραγωγικές εγκαταστασεις.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, η εφαρμογή για την ίδρυση και λειτουργία Καταδυτικών
Πάρκων του άρθρου 24 του ν. 1650/86 παρουσιάζεται ως άσκοπη και εκφεύγουσα του
σκοπου αυτου τουτου του εν λόγω νομοθετήματος, ενώ με την πολύπλοκη, δαπανηρή
αλλά και εχθρική και τεχνικώς αδιέξοδη, όπως αναλύθηκε ανωτέρω, διαδικασία, που
προβλέπει, αποθαρρύνει δραστικά την ίδρυση και λειτουργία Καταδυτικών Πάρκων,
την οποία η Πολιτεία θα πρέπει, όχι μόνον να προωθεί και να ενθαρρύνει, αλλά, αν είχε
την δυνατοτητα, και να χρηματοδοτουςε η ίδια ασχέτως κερδοφορίας τους.
Ατλαντίς Συμβουλευτική Α.Ε.
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6. Διαδικασία παραχώρησης με βάση τις διαταξεις του ν.
2971/2001 περί αιγιαλού και παραλίας.
Εν όψει της συνεχιζόμενης παράλειψης του ΥΠΕΚΑ να προβεί στην έκδοση της άνω
Υπουργικής Απόφασης αλλά και των παραπάνω θεσμικών προβλημάτων, που
δημιουργεί αυτή, όσο και ο θεσμός των ΠΟΑΚΠ, δεν μπορεί, παρά να παρατηρηθεί, ότι
παρουσιάζεται να υπάρχει και άλλη νομική μεθοδολογία, με βάση την οποία μπορούν
να δημιουργηθούν Καταδυτικά Πάρκα.

Πράγματι, το άρθρο 13 του ν. 3409/2005 δεν επιβάλλει την ίδρυση των Καταδυτικών
Πάρκων αποκλειστικά και μόνον με την μορφή Περιοχών Οργανωμενης Αναπτυξης
Καταδυτικού Πάρκου ούτε απαγορεύει την ίδρυση Καταδυτικών Πάρκων με άλλη
νομική μορφή, βασιζόμενη σε άλλες διαταξεις της νομοθεσίας. Από την διατύπωση του
άρθρου μάλιστα προκύπτει σαφώς το αντίθετο.

Συγκεκριμενα, η ακροτελεύτια παράγραφος του άρθρου 13 του ν. 3409/2005
προβλέπει ρητα, ότι η εφαρμογή των προβλέψεων του εν λόγω άρθρου δεν θίγει την
εφαρμογή των διαταξεων του ν. 2971/2001 περί αιγιαλού και παραλίας.

Αυτο σημαίνει, ότι ο ενδιαφερόμενος για την ίδρυση Καταδυτικού Πάρκου δημόσιος,
δημοτικός ιδιωτικός ή μικτος φορέας μπορεί να υποβάλει αίτηση παραχώρησης
θαλάσσιου χώρου από το Υπουργείο Οικονομικών για την δημιουργία Καταδυτικού
Πάρκου με βάση τις διαταξεις του του ν. 2971/2001 περί αιγιαλού και παραλίας.

Πράγματι, σύμφωνα με το άρθρο 14 (ή και ενδεχομενως το άρθρο 16) του εν λόγω
νόμου και την εκεί προβλεπόμενη διαδικασία, με απόφαση του Υπουργείου
Οικονομικών επιτρέπεται η παραχώρηση θαλάσσιου χώρου για την εκτέλεση έργων,
που εξυπηρετουν σκοπους, που προβλέπονται από τις κείμενες διαταξεις.

Στους σκοπους αυτους εντασσεται ασφαλώς η διενέργεια καταδύσεων αναψυχής, που
προβλέπονται πλέον από τον ν. 3409/2005 και επιτρέπονται γενικά σε όλη την χώρα
από το άρθρο 11 αυτου, χωρίς να είναι αναγκη να διενεργούνται σε χώρο κηρυγμενο
κατα το άρθρο 13 ως Περιοχή Οργανωμενης Αναπτυξης Καταδυτικού Πάρκου.

Ατλαντίς Συμβουλευτική Α.Ε.
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Η διενέργεια καταδύσεων αναψυχής και μάλιστα στο πλαίσιο της δραστηριότητας του
καταδυτικού τουρισμού προβλέπεται, άλλωστε, κατα τα προεκτεθέντα και προωθείται
και από το Ειδικό Χωροταξικό Σχέδιο για τον Τουρισμό και μάλιστα ακριβώς μεσω της
αναπτυξης τουριστικών καταδυτικών θεματικών Πάρκων, που δεν είναι κατ΄αναγκην
εκείνα του άρθρου 13 του ν. 3409/2005.

Η σχετική υπάρχουσα στο Ειδικό Χωροταξικό Σχέδιο παραπομπή στο άρθρο 11 του ν.
3409/2005 εφιστα προφανώς την προσοχή στις εκεί προβλεπόμενες αρχαιολογικές
απαγορεύσεις και δεν υποδεικνύει την μορφή των προτεινόμενων θεματικών Πάρκων,
αφού σχετική πρόβλεψη δεν υπάρχει μόνον στο άρθρο 11 (Επισκέψιμοι Ενάλιοι
Αρχαιολογικοί Χώροι), αλλά και στο αρθρο 13 (ΠΟΑΚΠ), που ουδόλως μνημονεύεται
στην παραπομπή του Ειδικού Χωροταξικού.

Άλλωστε, παραχώρηση θαλάσσιου χώρου μπορεί να γίνει και για την νόμιμα επίσης
προβλεπόμενη τουριστική δραστηριότητα επισκόπησης του θαλάσσιου βυθού με
σκάφη διαφανούς πυθμενα, ή και με απλή κολύμβηση επιφανείας ή ελεύθερη
καταδυση, για την διενέργεια των οποίων δραστηριοτήτων δεν προβλέπεται κάν η
δυνατοτητα ίδρυσης ΠΟΑΚΠ και οι οποίες δραστηριότητες δεν απαγορεύεται να
συντρέχουν με τις αυτονομες καταδύσεις αναψυχής, που ούτως ή άλλως επιτρέπονται
σε όλη την επικράτεια και ουδόλως απαιτείται να πραγματοποιούνται αποκλειστικά και
μόνον σε περιοχές χαρακτηρισμενες ως ΠΟΑΚΠ.

Από όλα τα παραπάνω προκύπτει, ότι η παραχώρηση θαλάσσιου χώρου για την
δημιουργία Καταδυτικών Πάρκων επιτρέπεται να γίνεται με βάση τις διαταξεις του ν.
2971/2001 περί αιγιαλού και παραλίας και ουδόλως απαιτείται και η προηγούμενη
κήρυξη του χώρου ως ΠΟΑΚΠ.

Θα πρέπει να σημειωθεί, ότι ο ενδιαφερόμενος θα ήταν αναγκασμενος να προβεί στην
διαδικασία παραχώρησης του θαλάσσιου χώρου σύμφωνα με τις διαταξεις του ν.
2971/2001 περί αιγιαλού και παραλίας ακόμη και αν ζητούσε την ίδρυση ΠΟΑΚΠ, αφού
χωρίς και την παραχώρηση του θαλάσσιου χώρου είναι ανέφικτη η ιδιωτική και
επομενως αποτελεσματική φύλαξη του χώρου του πάρκου, ώστε μόνος ο
χαρακτηρισμός της περιοχής του Καταδυτικού Πάρκου ως ΠΟΑΚΠ θα απέβαινε ανευ
αντικειμένου και κανείς δεν θα ενδιαφερόταν να επενδύσει στην ίδρυση και λειτουργία
καταδυτικών πάρκων.
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Αντίθετα, η διαδικασία παραχώρησης με βάση τις διαταξεις του ν. 2971/2001
διασφαλίζει υπερεπαρκώς την προστασία των συμφερόντων του Δημοσίου και των
πολιτων, αφού προϋποθέτει υποβολή πληρέστατου φακέλου με όλες τις απαραίτητες
μελέτες, που κρίνεται εξονυχιστικά από μακρά σειρά συναρμόδιων Υπηρεσιών του
Δημοσίου, (Γενική Γραμματεία Πολιτισμού του ΥΠΠΟΑ Τ, ΕΟΤ, Υπ. Αναπτυξης, ΓΕΝ, Υπ.
Οικονομικών, τοπικοί ΟΤΑ κλπ), μεταξύ των οποίων πρωτίστως το ΥΠΕΚΑ, που μπορεί
κάλλιστα, να διασφαλίσει την αρμοδιότητας του τήρηση των προϋποθέσεων ορθού
χωροταξικού σχεδιασμού απαιτωντας κατα την εκτίμηση του αιτήματος του
ενδιαφερόμενου για την παραχώρηση θαλάσσιου χώρου την τήρηση των σχετικών
διαταξεων, προκειμενου να εκδώσει την θετική του γνώμη.

Επομενως, η σώρευση της ούτως ή άλλως χρονοβόρου και δαπανηρής διαδικασίας
παραχώρησης του θαλάσσιου χώρου με βάση τις διαταξεις του ν. 2971/2001, με μία
άλλη ομοίως ιδιαίτερα γραφειοκρατική, δαπανηρή και χρονοβόρο διαδικασία, ήτοι
εκείνη του άρθρου 24 του ν. 1650/1986, όπως αντικατασταθηκε με το άρθρο 10 ν.
2742/1999, όπου παραπέμπει το άρθρο 13 ν. 3409/2005, που απαιτουν εκτος από την
απόφαση παραχώρησης του Υπουργού Οικονομικών να εκδοθεί και άλλη ΚΥΑ
(αδιευκρίνηστων) συναρμόδιων Υπουργών για την ίδρυση ΠΟΑΚΠ, παρουσιάζεται στην
πραγματικότητα ως αμφιβόλου σκοπιμότητος και χρησιμότητος και ενδεχομενως
αντενδείκνυται, αφού δυσχεραίνει χωρίς λόγο την ίδρυση Καταδυτικών Πάρκων, που
προωθείται βάσει του Ειδικού Χωροταξικού Σχεδίου για τον Τουρισμό, και
αποθαρρύνει τους ενδιαφερόμενους από το να τα ιδρύσουν επιβαρύνοντας,
επιπρόσθετα, υπέρμετρα καί άσκοπα και την Διοίκηση.

Από το γράμμα, άλλωστε, του ισχύοντος άρθρου 24 του Συνταγματος δεν φαίνεται, να
αποκλείεται η ακολούθηση της διαδικασίας των βεβαιωμενης συνταγματικότητας
διαταξεων του ν. 2971/2002 περί αιγιαλού και παραλίας για την παραχώρηση χώρου
για την δημιουργία Καταδυτικού Πάρκου, αφού η δραστηριότητα των καταδύσεων
αναψυχής προβλέπεται πλέον ρητα από την κείμενη νομοθεσία.

7. Τρόπος Παραχώρησης με βάση τον ν. 2971/2001
Ως τρόπος παραχώρησης του θαλάσσιου χώρου για την δημιουργία Καταδυτικού
Πάρκου με βάση τις διαταξεις περί αιγιαλού και παραλίας προτείνεται εκείνος του
Ατλαντίς Συμβουλευτική Α.Ε.
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αρθρου 14 του ν. 2971/2001, περί παραχώρησης θαλάσσιου χώρου για την εκτέλεση
έργων, αφού η ίδρυση και κατασκευή ενός Καταδυτικού Πάρκου απαιτεί εξ ορισμού
την εκτέλεση έργων.

Τέτοια έργα είναι η πόντιση οριοδεικτικών σημαντήρων, η σηματοδότηση των
καταδυτικών διαδρομών, η πόντιση ναυδέτων πρόσδεσης των σκαφών μεταφοράς των
επισκεπτών του Πάρκου, που είναι απαραίτητη, αφού για λόγους ασφάλειας των
καταδυόμενων και προστασίας του περιβάλλοντος απαγορεύεται η κατ΄ ιδίαν
αγκυροβολία, καθώς και η ενδεχόμενη πόντιση τεχνητών υφάλων και δη αξιοθέατων,
(σε αρκετές περιοχές έχουν ποντισθεί αγάλματα με μεγάλη επιτυχία, όπως ο
βυθισμένος Χριστός του Key Largo, το μπρούτζινο δελφίνι στο Medes κλπ), και
ναυαγίων, που αποτελούν εξ ορισμού έργα κατ’ αρθρο 14 παρ. 4 του ν. 2971/2001.

Με δεδομένο, ότι η ναυαγιοκαταδυση είναι διεθνώς περιζήτητη, η πόντιση ναυαγίων ή
και άλλων τεχνητών αξιοθέατων ως τεχνητων υφάλων είναι και άκρως επωφελής για το
ιδρυόμενο Πάρκο, αφού εξασφαλίζει την άμεση τουριστική ωρίμανση, (boosting), και
ελκυστικότητα του, μέχρι ότου έπειτα από λίγα έτη να ανακάμψει διά της προστασίας η
υποβρύχια πανίδα, την οποία άλλωστε η πόντιση τεχνητων ναυαγίων υποβοηθεί και
επιταχύνει, και να καταστεί το Πάρκο αφ’ εαυτου φυσικά αξιοθέατο.

Με την διαδικασία του άρθρου 14 μπορεί να παραχωρείται θαλάσσιος χώρος μαζί με
συνεχόμενο αιγιαλό και παραλία, εφόσον απαιτείται από τον σχεδιασμό του
συγκεκριμένου καταδυτικού πάρκου, ή και αμιγώς θαλάσσιος χώρος, όπως εχει ρητα
διευκρινισθεί και ερμηνευθεί με υπ’ αριθ. 1008244/857/Β0010/11-3-2002 ερμηνευτική
Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Αυτό είναι σημαντικό, διότι το Καταδυτικό
Πάρκο δεν είναι καθόλου αναγκαίο, να επεκτείνεται και σε χώρο αιγιαλού και
παραλίας, εξ ου και η όχλησή του προς το περιβάλλον είναι πρακτικά αμελητέα.

Η επιλογή της διαδικασίας του άρθρου 14 επιτρέπει την παραχώρηση χωρίς
δημοπρασία, πράγμα, που επιτρέπει στην Διοίκηση να κρίνει με ευρύτερα και όχι
αμιγώς οικονομικά κριτήρια τα σχετικά αιτήματα, (πχ αιτήματα από ή με συμμετοχή
ΟΤΑ), εξυπηρετωντας καλλίτερα το Δημόσιο συμφέρον.

Παρότι ιδιαίτερα μετα την εκδοση της ανω ερμηνευτικής απόφασης του ΥΠΟΙΚ
προκύπτει, ότι το άρθρο 14 του ν. 2971/2001 αρκεί για την ίδρυση Καταδυτικών
Ατλαντίς Συμβουλευτική Α.Ε.

24

Επιχειρησιακό Σχέδιο για την κατασκευή Υποβρύχιων Μουσείων & Καταδυτικών Πάρκων στις Ν.Σποράδες & στην Δ.Παγασητικό

Πάρκων, θα μπορούσε χάριν της ασφάλειας των επενδύσεων να ερμηνευθεί και
αυθεντικά, ότι αυτο ισχύει, με διευκρινιστική τροποποίηση του ν.2971/01 περί
αιγιαλού και παραλίας, διά της προσθήκης σε αυτον άρθρου 14 Α, ή και ως
τροποποίηση του ν. 3409/2005 με την προσθήκη τριών τελευταίων παραγράφων στο
άρθρο 13 αυτου, με το εξής περιεχόμενο:
«1. Κατα τη διαδικασία του άρθρου 14 του ν. 2971/2001 επιτρέπεται η
παραχώρηση σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα θαλάσσιου χώρου και πυθμενα ή
και αιγιαλού και παραλίας για την διενέργεια οργανωμενων καταδύσεων
αναψυχής και επισκόπησης του βυθού από την επιφάνεια ή και για
επιστημονική έρευνα, (Καταδυτικά Πάρκα).
2. Η παραχώρηση της προηγούμενης παραγράφου μπορεί να περιλαμβάνει και
την δυνατοτητα για δημιουργία τεχνητων υφάλων, ναυαγίων ή άλλων
υποβρύχιων αξιοθέατων στους παραχωρούμενους θαλάσσιους χώρους.
3.Τα Καταδυτικά Πάρκα μπορούν να λειτουργούν είτε ως Π.Ο.Α.Κ.Π. του
άρθρου 13 του ν. 3409/05, είτε με οποιαδήποτε άλλη μορφή».

8. Δημιουργία Καταδυτικών

Πάρκων

μέσω Προγραμματικών

Συμβάσεων του άρθρου 100 του ν.3852/2010 (Καλλικράτης).
Μετά την δημοσίευση του ν.3852/2010, (Καλλικράτης), φαίνεται να παρέχεται πλέον η
δυνατότητα ιδρυσης και λειτουργίας Καταδυτικών Πάρκων και μέσω τών
Προγραμματικών Συμβάσεων, που προβλέπονται στο άρθρο 100 του νόμου αυτού.

Με τις Προγραμματικές συμβάσεις μπορει το Δημόσιο, εκπροσωπούμενο και από τον
Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, (παρ. 1α), κατά μείζονα δέ λόγο από τόν
ίδιο τόν αρμόδιο γιά τήν παραχώρηση Δημοσίων Κτημάτων καί θαλάσσιων χώρων
Υπουργό Οικονομικών, νά συμβάλλεται με οποιονδήποτε από την πληθώρα των
φορέων, ιδίως ΟΤΑ, που αναφέρονται στήν παρ. 1 του εν λόγω άρθρου και να
παραχωρεί σε αυτον αρμοδιότητες και δικαιώματα κατασκευής, διαχείρισης,
εκμετάλλευσης καί συντήρησης τών Καταδυτικών Πάρκων, (αρθρο 100, παρ. 1, περ. 2α
και β), για την εκτέλεση οποιωνδήποτε προγραμμάτων ανάπτυξης συγκεκριμένης
περιοχής ή εργων ηθελε κριθεί, ότι προάγουν και εξυπηρετούν το Δημόσιο συμφέρον,
(αρθρο 100, παρ. 1α).

Ατλαντίς Συμβουλευτική Α.Ε.
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Ο παραχωρηριούχος μπορεί περαιτέρω με βάση την παρ. 2β του αρθρου 100 του ν.
3852/2010, να παραχωρει περαιτέρω σε τρίτους την διαχείριση, εκμετάλλευση και
συντήρηση του καταδυτικού πάρκου σύμφωνα με την νομοθεσία, που τον διέπει.

9. Νομοθεσία για την ίδρυση Επισκέψιμων Ενάλιων Αρχαιολογικών
Χώρων και ζητήματα εφαρμογής της.
Όπως προεκτέθηκε, οι Επισκέψιμοι Ενάλιοι Αρχαιολογικοί Χώροι προβλέφθηκαν με
άρθρο 11 παρ.1 περίοδος 2 του Ν.3409/2005 περί καταδύσεων αναψυχής.

Είναι περιοχές εντος κηρυγμενων εναλιων αρχαιολογικών χώρων, όπου επιτρέπονται οι
καθοδηγούμενες

καταδύσεις

με

συνοδεία

δυτων

φυλάκων

αρχαιοτήτων

ή

αρχαιολόγων.

Στους Επισκέψιμους Ενάλιους Αρχαιολογικούς Χώρους, και ιδίως σε αυτούς, ως εκ της
φύσεώς τους, θα πρέπει να επιτρέπονται οι καθοδηγούμενες και μόνον καταδύσεις και
η κολύμβηση των επισκεπτων για επισκόπηση του βυθού με ή χωρίς την χρήση
αυτονομων αναπνευστικών συσκευών, η ερασιτεχνική φωτογράφηση, η επισκόπηση
του βυθού με σκάφη διαφανούς πυθμενα, όπως επίσης και έπειτα από ενημερωση και
έγκριση της Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού του ΥΠΠΟΑ η επιστημονική έρευνα από
αναγνωρισμενους φορείς ή επιστήμονες. Αυτονόητο είναι, ότι στους Επισκέψιμους
Ενάλιους Αρχαιολογικούς Χώρους επιτρέπεται οποτεδήποτε

και άνευ ετέρου η

πρόσβαση των οργάνων της Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού του ΥΠΠΟΑ για την
διενέργεια

επιστημονικής

έρευνας

ή

οποιασδήποτε

άλλης

δραστηριότητας

αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού του ΥΠΠΟΑ.

Ο όρος Υποβρύχια Μουσεία παρουσιάζεται εν πολλοίς άστοχος, αφού δημιουργεί
άσκοπα σύγχυση σε σχέση με την νομοθεσία περί μουσείων, παρότι δεν παραπέμπει σε
αυτήν. Ορθότερος φαίνεται ο όρος «Επισκέψιμοι Ενάλιοι Αρχαιολογικοί Χώροι», αφού
περί αυτού πρόκειται στην πραγματικότητα.

Σε αντίθεση με τις ΠΟΑΚΠ, (άρθρο 13 του ίδιου Νόμου), για τις οποίες απαιτείται η
έκδοση γενικής απόφασης ΥΠΕΚΑ, που να ορίζει τις γενικές προϋποθέσεις
χαρακτηρισμού τους και ειδική ατομική απόφαση για τον χαρακτηρισμό κάθε

Ατλαντίς Συμβουλευτική Α.Ε.

26

Επιχειρησιακό Σχέδιο για την κατασκευή Υποβρύχιων Μουσείων & Καταδυτικών Πάρκων στις Ν.Σποράδες & στην Δ.Παγασητικό

επιμέρους ΠΟΑΚΠ, ο κάθε Επισκέψιμος Ενάλιος Αρχαιολογικός Χώρος ιδρύεται
απευθείας με μία και μοναδική ειδική κοινή απόφαση ΥπΑΝ και Γενικής Γραμματείας
Πολιτισμού του ΥΠΠΟΑ, που ορίζει την θέση, την μορφή και τους όρους λειτουργίας
του συγκεκριμένου Επισκέψιμου Ενάλιου Αρχαιολογικού Χώρου.

Η διαφοροποίηση αυτή είναι αναγκαία, λόγω της ιδιαιτερότητας κάθε υποβρύχιου
αρχαιολογικού χώρου και ταυτόχρονα επιτρέπει στη Γενική Γραμματεία Πολιτισμού του
ΥΠΠΟΑ μεγάλη ευελιξία προς υλοποίηση των σχετικών βουλήσεων και πολιτικών του.

Συνεπώς, με το άνω νομικό πλαίσιο, όπως ακριβώς έχει, είναι εφικτή η άμεση ίδρυση
Επισκέψιμων Ενάλιων Αρχαιολογικών Χώρων , στις περιοχές, που έχουν ήδη κηρυχθεί
ως ενάλιοι αρχαιολογικοί χώροι σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 3028/2002
«Προστασία αρχαιοτήτων και πολιτιστικής κληρονομιάς».

Βέβαια, υπάρχουν διάσπαρτα στις Ελληνικές θάλασσες και ιδίως στην περιοχή, που εν
προκειμένω ενδιαφέρει, θέσεις ναυαγίων, βυθισμένων

οικισμών και εν γένει

υποβρύχιων αρχαίων γνωστές στην Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων, οι οποίες δεν έχουν
μέχρι σήμερα κηρυχθεί ως εναλιοι αρχαιολογικοί χώροι, όπως, για παράδειγμα: το
Βυζαντινό ναυάγιο στην Νήσο Δασιά στην Σκόπελο, ο οικισμός της Μέσης Εποχής του
Χαλκού στην θέση Μετοχι στον όρμο Νηές στον Δυτικό Παγασητικό, και η θέση
Καβούλια με Βυζαντινό ναυάγιο στο Νότιο Παγασητικό κοντά στο Τρίκερι.

Επιπροσθέτως, σε πλειάδα κηρυγμένων θέσεων δεν παρατίθενται στα προεδρικά
διατάγματα κήρυξής τους οι συντεταγμένες του ενάλιου αρχαιολογικού χώρου, με
αποτέλεσμα να αποκλείονται ευρύτερες περιοχές, όπως για παράδειγμα ο όρμος
Πανόρμου στην Σκόπελο, όπου στο μεσο του υπάρχει σύγχρονο ναυάγιο ιδιαίτερα
κατάλληλο για καταδύσεις αναψυχής.

Θα πρέπει, επομενως, η Γενική Γραμματεία Πολιτισμού του ΥΠΠΟΑ να προβεί άμεσα
στις καταλληλες ενέργειες με σκοπό τοσο την κήρυξη όσων από τους χώρους αυτους
ενδιαφέρουν το παρόν πρόγραμμα ως εναλιων αρχαιολογικών χώρων, όσο και την
συμπλήρωση με ακριβείς συντεταγμένες των υφιστάμενων προεδρικών διαταγμάτων
κήρυξης εναλίων αρχαιολογικών χώρων.

Ατλαντίς Συμβουλευτική Α.Ε.

27

Επιχειρησιακό Σχέδιο για την κατασκευή Υποβρύχιων Μουσείων & Καταδυτικών Πάρκων στις Ν.Σποράδες & στην Δ.Παγασητικό

Ασφαλώς, η κατα περίπτωση κήρυξη των νέων εναλιων αρχαιολογικών χώρων όπως και
η διόρθωση των υφισταμενων προεδρικών διαταγμάτων μπορεί να πραγματοποιείται
ταυτοχρονα, δηλ. με την ίδια την Κ.Υ.Α. χαρακτηρισμού των Επισκέψιμων Ενάλιων
Αρχαιολογικών Χώρων.

10. Τρόπος Δημιουργίας και Παραχώρησης Επισκέψιμων Ενάλιων
Αρχαιολογικών Χώρων .
Οι κηρυγμένοι ενάλιοι αρχαιολογικοί χώροι ανήκουν κατα κυριότητα στο Δημόσιο,
πλήν όμως, όπως έχει ήδη αποφανθεί η νομική υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας
Πολιτισμού του ΥΠΠΟΑ (βλ. σχετικά ΥΠΟΙΚ 1054591/3628/80010/14-5-1998, ΥΠΠΟ/ΕΕΑ
1563/23-4-1998, ΥΠΠΟ/ΕΕΑ 2857/21-9-1998, που δεν φαίνονται να αντίκεινται στον
νεώτερο θεσμικό νόμο 3028/2002 περί αρχαιοτήτων), η διαχείρισή τους και επομενως
η αρμοδιότητα παραχώρησης δικαιωμάτων επ’ αυτων ανήκει στη Γενική Γραμματεία
Πολιτισμού του ΥΠΠΟΑ, το οποίο και νομιμοποιείται να εισπράττει το σχετικό
αντάλλαγμα, εφόσον προβλεφθεί, σύμφωνα με τις διαταξεις περί του Ταμείου
Αρχαιολογικών Πόρων και Αναστηλώσεων.

Σε κάθε περίπτωση, η παραχώρηση του δικαιώματος για ίδρυση και λειτουργία
Επισκέψιμου

Ενάλιου

Αρχαιολογικού

Χώρου

αποτελεί

στην

πραγματικότητα

παραχώρηση του περιορισμενου δικαιώματος διενέργειας οργανωμενων καταδύσεων
στην υδάτινη στήλη επάνω από τις εναλιες αρχαιότητες, επί των οποίων αυτων καθ’
εαυτών απαγορεύεται ούτως ή άλλως κάθε επέμβαση ή επαφή, ώστε δεν μπορεί να
γίνει λόγος για παραχώρηση διαχείτισης τών αρχαιοτήτων και των αρχαιολογικών
χώρων, παρά για απλό δικαιωμα μερικής επαγγελματικής δραστηριοποίησης

σε

αρχαιολογικό χώρο, που παραμένει πάντοτε στην χρήση και διαχείριση της Γενικής
Γραμματείας

Πολιτισμού

του

ΥΠΠΟΑ,

ήτοι

δικαιωμα

παραπλήσιο

με

το

παραχωρούμενο σε ιδιώτες ξεναγούς ή διατηρούντες πωλητήρια ή άλλες παρεμφερείς
επιχειρήσεις εντος αρχαιολογικών χώρων.

Η ευθύνη φύλαξης των εναλίων αρχαιοτήτων παραμένει όπως και σήμερα στην πλήρη
αρμοδιότητα της Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού του ΥΠΠΟΑ και του Λιμενικού
Σώματος, η οποία όμως υποβοηθείται σήμερα σημαντικά μεσω της δραστηριότητας
του παραχωρησιούχου φορέα του κάθε Επισκέψιμου Ενάλιου Αρχαιολογικού Χώρου.
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Με βάση τα παραπάνω, ακόμη και αν ο παραχωρησιούχος είναι ΟΤΑ ή άλλο ΝΠΔΔ, δεν
φαίνεται να κωλύεται, εφόσον το επιτρέπει η κείμενη νομοθεσία, που τον αφορά, από
το να αναθέτει επί μέρους λειτουργίες ή εργασίες του Επισκέψιμου Ενάλιου
Αρχαιολογικού Χώρου σε ιδιώτες.

Εφόσον ενδιαφερόμενος να ιδρύσει και λειτουργήσει Επισκέψιμο Ενάλιο Αρχαιολογικό
Χώρο είναι ΟΤΑ, η παραχώρηση του χώρου και η εν γένει συνεργασία με τη Γενική
Γραμματεία Πολιτισμού του ΥΠΠΟΑ μπορεί κάλλιστα, να έχει την μορφή ή να ενταχθεί
στο πλαίσιο Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 100 του ν. 3852/2010
(Καλλικράτης) και δή της ρητα προβλεπόμενης στην παρ. 5 του άρθρου αυτου
Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης με αντικείμενο την εκτέλεση έργων
ανάπτυξης και παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης και ανάδειξης μνημείων.

Με βάση τα παραπάνω και εν όψει του γράμματος της διάταξης του άρθρου 11 του ν.
3409/2005, Επισκέψιμος Ενάλιος Αρχαιολογικός Χώρος μπορεί να ιδρύεται με
απόφαση της Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού του ΥΠΠΟΑ, που θα κηρύσσει τον
αναλογο χώρο ως Επισκέψιμο Ενάλιο Αρχαιολογικό Χώρο και θα προβλέπει βασικούς
όρους και περιορισμούς για την παραχώρησή του στον ενδιαφερόμενο ΟΤΑ
παραπέμποντας για τις λεπτομερειες στην Προγραμματική Σύμβαση Πολιτισμικής
Αναπτυξης, που θα προβλέπει να υπογραφεί από τον παραχωρησιούχο Φορέα προς
δημιουργία του Επισκέψιμου Ενάλιου Αρχαιολογικού Χώρου.

Σε περίπτωση, που δεν ακολουθηθεί η λύση της προγραμματικής σύμβασης με τον
τοπικό Δήμο, στου οποίου τα όρια βρίσκεται ο Επισκέψιμος Ενάλιος Αρχαιολογικός
Χώρος, τότε το τελευταίο θα μπορεί να ιδρυθεί αυτοτελώς από τη Γενική Γραμματεία
Πολιτισμού του ΥΠΠΟΑ με την προβλεπόμενη ΚΥΑ του άρθρου 11 του Ν. 3409/2005 και
στη συνέχεια, καθώς η Γενική Γραμματεία Πολιτισμού του ΥΠΠΟΑ δεν δύναται,
ασφαλώς, να διαθέσει τόσο τους ανθρώπινους πόρους όσο και τα οικονομικά μέσα για
τη λειτουργία των Επισκέψιμων Ενάλιων Αρχαιολογικών Χώρων ανά την Ελλάδα, να
προχωρήσει σε προκήρυξη μειοδοτικού διαγωνισμού για επιλογή ιδιωτικού φορέα, ο
οποίος θα αναλάβει ορισμένες, τουλάχιστον, από τις υποχρεώσεις που θα αναλάμβανε
και ο παραχωρησιούχος δήμος, δηλαδή μεταξύ άλλων την 24ωρη φύλαξη 365
ημερες/χρόνο στο φυλάκιο στο σημείο του απόπλου και καταπλου με καταδυόμενο
προσωπικό με τον κατάλληλο εξοπλισμό και σκάφος των Επισκέψιμων Ενάλιων
Αρχαιολογικών Χώρων, τη συντήρηση της σήμανσης εναλιας και χερσαίας, των
Ατλαντίς Συμβουλευτική Α.Ε.
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ναυδέτων, των υποβρυχίων διαδρομών του ελέγχου και την καταγραφή των
επισκεπτών, την αποστολή όλων των στοιχείων στη Γενική Γραμματεία Πολιτισμού του
ΥΠΠΟΑ και τη τήρηση αρχείου, τη δημιουργία και υποστήριξη του κέντρου υποδοχής
επισκεπτών, την έκδοση και είσπραξη των εισητηρίων και την απόδοση των
αντιστοίχων εσόδων στη Γενική Γραμματεία Πολιτισμού του ΥΠΠΟΑ και όπου αλλού
απαιτείται .

Πέρα από το τεχνικό μέρος της αξιολόγησης το οικονομικό θα αφορά το ελάχιστο
ποσοστό από το εισιτήριο, που θα δικαιούται να παρακρατεί ο ιδιώτης, εφόσον του
ανατεθεί η είσπραξη των εισιτηρίων, ως αμοιβή για την κάλυψη των εξόδων του και την
παροχή των υπηρεσιών του. Με αυτο τον τρόπο η Γενική Γραμματεία Πολιτισμού του
ΥΠΠΟΑ δεν θα χρειαστεί να διαθέσει ανθρώπινους πόρους και προϋπολογισμό για την
λειτουργία των Επισκέψιμων Ενάλιων Αρχαιολογικών Χώρων.

11. Ζητήματα Φύλαξης και Ασφάλειας των Επισκέψιμων Ενάλιων
Αρχαιολογικών Χώρων
Με την ιδρυτική του κάθε Επισκέψιμου Ενάλιου Αρχαιολογικού Χώρου ΚΥΑ και την
αντίστοιχη Προγραμματική Σύμβαση Πολιτισμικής Αναπτυξης θα προβλέπονται όλες οι
προϋποθέσεις, που θα θέσει η Γενική Γραμματεία Πολιτισμού του ΥΠΠΟΑ για την
λειτουργία του Επισκέψιμου Ενάλιου Αρχαιολογικού Χώρου και την διασφάλιση της εκ
μέρους της Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού του ΥΠΠΟΑ εποπτείας και ελέγχου, ώστε
να εξασφαλίζεται η ασφάλεια και η προστασία των υποβρύχιων αρχαιοτήτων.

Η

οποιαδήποτε

δραστηριότητα

εντος

των

επισκέψιμων

εναλιων

χώρων

πραγματοποιείται υπό την επίβλεψη και τον έλεγχο της Γενικής Γραμματείας
Πολιτισμού του ΥΠΠΟΑ, που ασκείται οποτεδήποτε κατα την κρίση της Γενικής
Γραμματείας Πολιτισμού του ΥΠΠΟΑ και είναι αυτοτελής και ανεξάρτητη από την
επίβλεψη του χώρου και των επισκεπτων, στην οποία θα προβαίνει επιπρόσθετα ο
Φορέας Λειτουργίας του Επισκέψιμου Ενάλιου Αρχαιολογικού Χώρου με δικό του
προσωπικό.

Η επίβλεψη και ο έλεγχος της Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού του ΥΠΠΟΑ ασκούνται
με προσωπικό και διαδικασίες επιλογής της Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού του
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ΥΠΠΟΑ, με τέτοιο τρόπο ώστε να μην εμποδίζεται ή διακόπτεται αναίτια η εύρυθμη και
απρόσκοπτη λειτουργία των επισκέψιμων ενάλιων αρχαιολογικών χώρων.

Για την ασφάλεια των αρχαίων, καθώς και για την ασφάλεια και εποπτεία των
καταδυομένων, οι περιηγήσεις στους επισκέψιμους ενάλιους αρχαιολογικούς χώρους
θα γίνονται από και προς προεπιλεγμένα και κατάλληλα προστατευμένα χερσαία
σημεία (φυλασσόμενα σημεία απόπλου - κατάπλου), όπου θα υπάρχει φυλάκιο
στέγασης υπαλλήλων φύλαξης. Οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι θα δικαιούνται κατά την
κρίση τους, τόσο κατά την προσέλευση όσο και κατά την επιστροφή των επισκεπτών
από την περιήγηση, να προβαίνουν σε οποιονδήποτε έλεγχο σε οποιονδήποτε
επισκέπτη ή στον εξοπλισμό και τις τυχόν αποσκευές αυτού. Κατά τη διενέργεια των
περιηγήσεων, τα σκάφη μεταφοράς των επισκεπτών θα απαγορεύεται να προσεγγίζουν
άλλο χερσαίο σημείο ή άλλα σκάφη ή πλωτά μέσα, πλην της ως άνω φυλασσόμενης
αφετηρίας.

Στους επισκέψιμους ενάλιους αρχαιολογικούς χώρους απαγορεύεται οποιαδήποτε
επέμβαση στον πυθμένα και στα εκεί υπάρχοντα εν γένει αντικείμενα ή στοιχεία του
θαλάσσιου Οικοσυστήματος (βιοτικά ή μη βιοτικά), καθώς και η αφαίρεση
οποιουδήποτε αντικειμένου ή στοιχείου. Θα προβλέπεται, επίσης, ικανή απόσταση των
επισκεπτών από τον πυθμένα και τα εκεί ευρισκόμενα αρχαία και δεν θα παραβιάζεται
η ώρα «0» αναλόγως του βάθους.

Κατ΄εξαίρεση ο Παραχωρησιούχος ή ο Φορέας Λειτουργίας του Επισκέψιμου Ενάλιου
Αρχαιολογικού Χώρου, που ο Παραχωρησιούχος θα εγκαταστηςει, θα δικαιούται να
προβαίνει, πάντοτε υπό την έγκριση και την επίβλεψη της Γενικής Γραμματείας
Πολιτισμού του ΥΠΠΟΑ, σε σήμανση και διευθέτηση των υποβρύχιων διαδρομών προς
αναδειξη των υποβρύχιων αξιοθέατων, στην πόντιση ναυδέτων πρόσδεσης των εντος
των Επισκέψιμων Ενάλιων Αρχαιολογικών Χώρων νόμιμα εισερχόμενων σκαφών και
στην πόντιση οριοδεικτικών σημαντήρων ή φωτοσημαντήρων.

Εντός των επισκέψιμων ενάλιων αρχαιολογικών χώρων, θα απαγορεύεται ,επίσης,
οποιαδήποτε μορφή αλιείας ή άλλη δραστηριότητα, πλην των επισκέψεων υποβρύχιας
επισκόπησης και της επιστημονικής έρευνας. Κατά τη διάρκεια υποβρύχιας
ανασκαφικής έρευνας θα διακόπτεται προσωρινά η επίσκεψη των ενάλιων
αρχαιολογικών χώρων, αφού πρώτα έχει προηγηθεί ενημέρωση από τις αρμόδιες
Ατλαντίς Συμβουλευτική Α.Ε.
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Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού του ΥΠΠΟΑ για το χρόνο και τη
διάρκεια της ανασκαφικής έρευνας.

Επίσης, για λόγους προστασίας του πυθμενα και των εκεί αρχαίων αλλά και ασφάλειας
των καταδυόμενων, θα απαγορεύεται και η αγκυροβολία πλην της πρόσδεσης σε
μόνιμα ναύδετα, που θα είναι τοποθετημενα σε συγκεκριμενα σημεία των καταδυτικών
διαδρομών, όπως θα προβλέπεται στον κανονισμό λειτουργίας του κάθε Επισκέψιμου
Ενάλιου Αρχαιολογικού Χώρου.

12. Προσωπικό Φύλαξης των Επισκέψιμων Ενάλιων Αρχαιολογικών
Χώρων - Υποβρύχιοι Ξεναγοί
Το άρθρο 11 του ν. 3409/2005 αναφέρει, ότι εντος των Επισκέψιμων Ενάλιων
Αρχαιολογικών Χώρων επιτρέπεται καθοδηγούμενη καταδυση, πάντα με συνοδεία
δυτων φυλάκων αρχαιοτήτων ή αρχαιολόγων.

Από την διατύπωση αυτην προκύπτει, ότι ο νόμος θεσπίζει δύο μετρα προστασίας,
ήτοι:
Αφενός, ότι εντος των Επισκέψιμων Ενάλιων Αρχαιολογικών Χώρων απαγορεύονται οι
μεμονωμενες καταδύσεις ιδιωτων και επιτρέπονται οι καθοδηγούμενες οργανωμενες
καταδύσεις, οι οποίες προβλέπονται στον ν. 3409/2005, δηλαδή οι ομαδικές
καταδύσεις με την συνοδεία πιστοποιημενου παροχέα υπηρεσιών καθοδηγούμενης
καταδυσης, (υποβρύχιου ξεναγού) και
Αφετέρου, ότι θα πρέπει να υπάρχει συνοδεία των καταδύσεων από δύτες φύλακες
αρχαιοτήτων ή αρχαιολόγους.

Οι υποβρύχιοι ξεναγοί Οι υποβρύχιοι ξεναγοί των επισκεπτών δεν θα αποτελούν
προσωπικό του επισκέψιμου ενάλιου αρχαιολογικού χώρου, αλλά θα αμείβονται από
τον αντίστοιχο Φορέα Λειτουργίας αυτών.

Οι υποβρύχιοι ξεναγοί θα πρέπει, να διαθέτουν άδεια παροχέα καταδυτικών
υπηρεσιών τουλάχιστον καθοδηγούμενης οργανωμενης καταδυσης, όπως ορίζεται στο
άρθρο 6 παρ. 1 περ. β του ν. 3409/2005.
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Θα πρέπει, επίσης, οι υποβρύχιοι ξεναγοί να είναι της εγκρίσεως της Γενικής
Γραμματείας Πολιτισμού του ΥΠΠΟΑ, εκ μέρους της οποίας θα πρέπει να τυγχάνουν και
σχετικής εκπαίδευσης με συγκεκριμένη διδακτέα ύλη τόσο γενικότερης, όσο και
σχετικής με τον εκάστοτε ενάλιο αρχαιολογικό χώρο και να λαμβάνουν σχετική
πιστοποίηση εγγραφόμενοι σε μητρώο της Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού του
ΥΠΠΟΑ. Η Γενική Γραμματεία Πολιτισμού του ΥΠΠΟΑ διατηρεί το δικαίωμα να
προβαίνει σε διαγραφή τους, εφόσον παύουν να πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις
παροχής των υπηρεσιών τους.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτισμού του ΥΠΠΟΑ, εφόσον το κρίνει απαραίτητο θα έχει τη
δυνατότητα να διαθέτει βασικούς εκπαιδευτές, όπως και να επιβλέπει τον κάθε
εκπαιδευτή.

Εφόσον παρατηρούνται παραβάσεις της ιδρυτικής ΚΥΑ ή του κανονισμού λειτουργίας
του επισκέψιμου εναλιου αρχαιολογικού χώρου ή του νόμου από υποβρύχιου ξεναγό ή
αν πάψουν να συντρέχουν οι προϋποθέσεις πιστοποίησής του από τη Γενική
Γραμματεία Πολιτισμού του ΥΠΠΟΑ, αφού ειδοποιήσει εγγράφως τον υποβρύχιο
ξεναγό αναφέροντας συγκεκριμενα τις παραβάσεις ή τις ελλείπουσες προϋποθέσεις και
τασσοντας του εύλογη προθεσμία προς συμμόρφωση και αυτή παρέλθει άπρακτη, θα
πρέπει να δικαιούται, να ανακαλεί την πιστοποίηση.

Σε περιπτώσεις υποτροπής, ιδιαίτερα σοβαρών παραβάσεων ή υπάρχοντος άμεσου
κινδύνου για τα αρχαία, τους επισκέπτες και την εύρυθμη λειτουργία του επισκέψιμου
ενάλιου αρχαιολογικού χώρου η Γενική Γραμματεία Πολιτισμού του ΥΠΠΟΑ θα μπορεί
να ανακαλεί την πιστοποίηση και να επιβάλει τις προβλεπόμενες από το νόμο
κυρώσεις.

Τα περί των υποβρύχιων ξεναγών, όπως και άλλα ζητήματα αναφορικά με την ιδρυση
και την λειτουργία του Επισκέψιμου Ενάλιου Αρχαιολογικού Χώρου, μπορούν να
θεσπισθούν και προβλεφθούν με την ΚΥΑ του χαρακτηρισμού ή με την αντίστοιχη
Προγραμματική Σύμβαση Πολιτισμικής Αναπτυξης ως όροι της Γενικής Γραμματείας
Πολιτισμού του ΥΠΠΟΑ για την παραχώρηση της διαχείρισης του Επισκέψιμου Ενάλιου
Αρχαιολογικού Χώρου στον αντισυμβαλλόμενο Παραχωρησιούχο Δήμου ή τον Φορέα
Λειτουργίας αυτου.

Ατλαντίς Συμβουλευτική Α.Ε.

33

Επιχειρησιακό Σχέδιο για την κατασκευή Υποβρύχιων Μουσείων & Καταδυτικών Πάρκων στις Ν.Σποράδες & στην Δ.Παγασητικό

13. Συνοδεία από δύτες φύλακες αρχαιοτήτων ή αρχαιολόγους
Οι δύτες φύλακες αρχαιοτήτων ή δύτες αρχαιολόγοι, οι οποίοι θα βρίσκονται παρόντες
στα προαναφερθέντα φυλασσόμενα σημεία απόπλου και κατάπλου των καταδυτικών
σκαφών θα πρέπει να είναι διαθέσιμοι και για άμεσες έκτακτες εκεί καταδύσεις, αν
παραστεί συγκεκριμένη ανάγκη.

Σε κάθε περίπτωση, το καταδυόμενο προσωπικό φύλαξης, θα είναι εφοδιασμένο με
άμεσα διαθέσιμο καταδυτικό εξοπλισμό και σκάφος σε 24ωρη βάση καθ’ όλο το έτος.
Το προσωπικό αυτό, που μπορεί να λειτουργεί και υπό το καθεστώς δημοτικής
αστυνομίας, θα οφείλει, να καταγράφει τα ονοματεπώνυμα και τα στοιχεία
διαβατηρίου ή ταυτότητας όλων των επισκεπτών, που καταδύονται, όπως και την χώρα
προέλευσης, τη διεύθυνση και τα στοιχεία επικοινωνίας τους, (τηλέφωνο, email κλπ.).
Ο Φορέας λειτουργίας θα υποχρεούται να αποστέλλει τα στοιχεία αυτά σε
εβδομαδιαία βάση στη Γενική Γραμματεία Πολιτισμού του ΥΠΠΟΑ καθώς και στο
Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Αλοννήσου Βορείων Σποράδων και
θα έχει, επίσης, υποχρέωση αρχειοθέτησης και διατήρησής τους για πολυετές χρονικό
διάστημα.

Όπως προαναφέρθηκε, η εν γένει επίβλεψη και ο έλεγχος των επισκέψιμων εναλιων
αρχαιολογικών χώρων και η προστασία των εκεί ευρισκόμενων αρχαίων συνεχίζει να
ανήκει αυτοτελώς στη Γενική Γραμματεία Πολιτισμού του ΥΠΠΟΑ, το οποίο ασκεί
οποτεδήποτε κατα την κρίση του τις αρμοδιότητές του αυτές, που είναι ανεξάρτητες
από την επίβλεψη των επισκεπτων από τους δύτες – φύλακες ή αρχαιολόγους
συνοδούς των καταδύσεων.

Η επίβλεψη και ο έλεγχος της Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού του ΥΠΠΟΑ ασκούνται
με προσωπικό και διαδικασίες επιλογής της Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού του
ΥΠΠΟΑ και με τρόπο ώστε να μη παραβλάπτεται ή διακόπτεται χωρίς αποχρώντα λόγο
η εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία των επισκέψιμων εναλιων αρχαιολογικών
χώρων.

Στα φυλασσόμενα σημεία απόπλου και κατάπλου η Γενική Γραμματεία Πολιτισμού του
ΥΠΠΟΑ θα δικαιούται, να διατηρεί και δικό του προσωπικό, που θα έχει τα ίδια
δικαιώματα με τον ελεγκτικό υπάλληλο του Δήμου ή του Φορέα Λειτουργίας.
Ατλαντίς Συμβουλευτική Α.Ε.
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Προκειμενου να διασφαλίζεται η ακωλυτη λειτουργία των Επισκέψιμων Ενάλιων
Αρχαιολογικών Χώρων, σε περίπτωση τυχόν κωλύματος παρουσίας του ελεγκτικού
προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού του ΥΠΠΟΑ η λειτουργία των
επισκέψιμων εναλιων χώρων θα πρέπει να συνεχίζεται με την οριζόμενη στην ιδρυτική
ΚΥΑ ευθύνη του Φορέα Λειτουργίας.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτισμού του ΥΠΠΟΑ εποπτεύει και ελέγχει και η ίδια
αυτοτελώς τους ενάλιους αρχαιολογικούς χώρους, πέρα από τον φορέα λειτουργίας,
και είναι οπλισμένη με την επιβολή στους παραβάτες των βαρύτατων κυρώσεων του
άρθρου 66 του ν. 3028/2002 σε συνδυασμό με το άρθρο 15 αυτού, με τη συνδρομή
μάλιστα των αρμόδιων Λιμενικών Αρχών.

14. Ευθύνη ασφάλειας καταδύσεων στον χώρο των Καταδυτικών
Πάρκων και των Επισκέψιμων Ενάλιων Αρχαιολογικών Χώρων .
Τόσο στην περίπτωση των Καταδυτικών Πάρκων, όσο και των Επισκέψιμων Ενάλιων
Αρχαιολογικών Χώρων ο παραχωρήσας ιδιοκτήτης, (ΥπΟικ ή

Γενική Γραμματεία

Πολιτισμού του ΥΠΠΟΑ) δεν θα υπέχει οποιαδήποτε ευθύνη για την ασφάλεια των
καταδύσεων στους χώρους του εκάστοτε Καταδυτικού Πάρκου ή Επισκέψιμου Ενάλιου
Αρχαιολογικού Χώρου, για την οποία ευθύνονται αποκλειστικά για μεν την ασφάλεια
των καταδύσεων αυτων καθ’ εαυτων οι φορείς οργάνωσης των καταδύσεων
(καταδυτικά κέντρα) και οι καταδυόμενοι επισκέπτες αναλόγως κατα περίπτωση, για δέ
την ασφάλεια του χώρου των καταδύσεων και τήρηση του κανονισμού λειτουργίας ο
παραχωρισιούχος Φορέας Λειτουργίας του Καταδυτικού Πάρκου ή Επισκέψιμου
Ενάλιου Αρχαιολογικού Χώρου.

Για τον λόγο αυτον στα Καταδυτικά Πάρκα και στους Επισκέψιμους Ενάλιους
Αρχαιολογικούς Χώρους θα πρέπει να απαγορεύεται η εν γένει είσοδος κάθε
προσώπου χωρίς την προηγούμενη άδεια του Φορέα Λειτουργίας καθώς και η
ναυσιπλοΐα, πλην της διέλευσης και στάθμευσης των σκαφών:
•

-που παρέχουν υπηρεσίες μεταφοράς των επισκεπτων υποβρύχιας
επισκόπησης ή διοίκησης των Επισκέψιμων Ενάλιων Αρχαιολογικών Χώρων ή

Ατλαντίς Συμβουλευτική Α.Ε.
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•

-εξυπηρετούν

τη

Γενική

Γραμματεία

Πολιτισμού

του

ΥΠΠΟΑ

ή

εξουσιοδοτημένους από αυτο φορείς ή άλλους αρμόδιους Κρατικούς φορείς
κατά την άσκηση των επιστημονικών ή ελεγκτικών αρμοδιοτήτων τους ή
•

-των Σωμάτων Ασφαλείας σε περίπτωση τυχόν ανάγκης πρόσβασης στους
Επισκέψιμους Ενάλιους Αρχαιολογικούς Χώρους για την άσκηση των
αρμοδιοτήτων τους.

Χάριν της ασφάλειας των καταδυόμενων και η εν λόγω εξαιρετικά επιτρεπόμενη
ναυσιπλοΐα θα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά και μόνον όντος προκαθορισμένων
διαύλων, που θα ορίζονται από τον Φορέα Λειτουργίας του Καταδυτικού Πάρκου ή του
Επισκέψιμου Ενάλιου Αρχαιολογικού Χώρου.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΩΝ
ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ
ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΟΥ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΣΥΝΤΑΞΗ – ΣΥΓΓΡΑΦΗ : ΑΜΒΙΟ- ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΝΤΟΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Στο Κεφάλαιο 2 παρουσιάζεται το βέλτιστο σενάριο χωροθέτησης της θαλάσσιας περιοχής
των Καταδυτικών Πάρκων και των Επισκέψιμων Ενάλιων Αρχαιολογικών Χώρων
(Υποβρύχιων Μουσείων). Το σενάριο βασίζεται στα υπάρχοντα στοιχεία και προσπαθεί να
προσομοιώσει μια ρεαλιστική, σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα, κατάσταση.
Στόχος είναι μέσω της βέλτιστης χωροθέτησης να μεγιστοποιηθούν οι δυνατότητες
ανάδειξης και ανάπτυξης του καταδυτικού τουρισμού της περιοχής, δυνατότητες οι οποίες
σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα φυσικά μνημεία και αξιοθέατα, εν δυνάμει μπορούν να
δώσουν ώθηση στην τοπική ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής.
Πριν από την ανάλυση της χωροθέτησης κρίνεται σκόπιμο να αναλυθούν εν συντομία οι
όροι του Καταδυτικού Πάρκου και του Επισκέψιμου Ενάλιου Αρχαιολογικού Χώρου
(Υποβρύχιο Μουσείο), έτσι ώστε να είναι σαφές το τι συνιστούν και τι αφορούν.
Με τον όρο Καταδυτικό Πάρκο αναφερόμαστε σε μια θαλάσσια περιοχή έκτασης 2-3
τετραγωνικών χιλιομέτρων, με σχετικά ρηχά νερά (μέγιστο βάθος 35-40μ) σαφώς
χωροθετημένη και σημασμένη, μέσω ποντισμένων σταθερών φωτοσημαντήρων, η οποία
καθίσταται

εκμεταλλεύσιμη

από

παραχωρησιούχο

επιχείρηση,

αποκλειστικά

για

οργανωμένες, αυτόνομες και ελεύθερες καταδύσεις αναψυχής και εν γένει επισκέψεις
επισκόπησης του βυθού, καθώς και για επιστημονική έρευνα ή περιβαλλοντική
εκπαίδευση. Μπορεί είτε να περιβάλλει μια ολόκληρη βραχονησίδα ή ύφαλο, είτε να
αποτελεί τμήμα της ακτογραμμής, είτε αμφότερα, σε θέση που να παρέχει προστασία από
δυνατούς καιρούς και ρεύματα και να μην απέχει περισσότερο από 5-6 μίλια από την
πλησιέστερη ακτή – αφετηρία. Θα πρέπει επίσης να συνδυάζει συγκεκριμένα
χαρακτηριστικά όπως ενδιαφέροντα βυθό (ξέρες, ύφαλοι, σπήλαια, ναυάγια), διαύγεια
υδάτων (καλή υποβρύχια ορατότητα), εγγύτητα σε τουριστικά θέρετρα (μέρη με κατά το
δυνατόν αναπτυγμένη τουριστική υποδομή) και αξιοθέατα που θα εξασφαλίζουν ροή
επισκεπτών. Στην θαλάσσια αυτή έκταση στο εξής σταματά οριστικά κάθε είδους αλιεία
Ατλαντίς Συμβουλευτική Α.Ε.
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(επαγγελματική και ερασιτεχνική) καθώς και η μη ελεγχόμενη ναυσιπλοΐα. Στον χώρο του
πάρκου επιτρέπονται πλέον μόνο οι οργανωμένες αυτόνομες καταδύσεις, συνοδεία
υποβρύχιου ξεναγού. Με την παρέλευση των πρώτων 2-3 ετών χωρίς αλιεία, η υποβρύχια
πανίδα αυτο-εμπλουτίζεται, ο βυθός, πέραν της φυσικής του ομορφιάς, γίνεται
ελκυστικότερος και η πλούσια υποβρύχια ζωή γίνεται στο εξής η βασικότερη ατραξιόν του
καταδυτικού πάρκου.
Οι επισκέψιμοι ενάλιοι αρχαιολογικοί χώροι αφορούν περιοχές που οριοθετούνται γύρω
από θεσμοθετημένους - κηρυγμένους ενάλιους αρχαιολογικούς χώρους. Η έκταση των
περιοχών εξαρτάται από τα αρχαιολογικά ευρήματα (είδος και μέγεθος, περιοχή διασποράς
κλπ). Στους ενάλιους αρχαιολογικούς χώρους απαγορεύεται η αλιεία, η αγκυροβολία και η
μη ελεγχόμενη ναυσιπλοΐα, ενώ οι περιοχές θα πρέπει να εμφανίζουν τα χαρακτηριστικά
περί διάυγειας των υδάτων και προσβασιμότητας που αναφέρονται και για τα Καταδυτικά
Πάρκα. Ειδικά θέματα τα οποία πρέπει να προσεχτούν είναι τόσο η χρήση του Επισκέψιμου
Ενάλιου Αρχαιολογικού Χώρου (υποβρύχιου μουσείου) και ως χώρου διεξαγωγής
παράλληλων αρχαιολογικών ερευνών ταυτόχρονα με την επισκεψιμότητα του χώρου από
αυτοδύτες ή και τουριστικά υποβρύχια όπως και της πιθανής χρησιμοποίησής τους ως
αντικείμενο αναφοράς σε περιοδεύουσες εκθέσεις. Για την κατασκευή των μουσείων
απαιτούνται δράσεις ενημέρωσης, υποδομές ασφάλειας των αυτοδυτών, παρεμβάσεις για
τη φύλαξη του χώρου.
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ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η χωροθέτηση των σχετικών με τις καταδύσεις αναψυχής δραστηριοτήτων του
Βραβευμένου Πρότυπου Καινοτόμου Σχεδίου «Άνω Μαγνήτων Νήσοι» στις περιοχές της
αναφοράς μας δύναται να χωρισθεί στις παρακάτω βασικές κατηγορίες:

Α. Γενική χωροθέτηση ανά γεωγραφική περιοχή αναφοράς, δηλαδή:
α. Περιοχή της Νήσου Αλοννήσου και των υπόλοιπων ερημονήσων των Βορείων
Σποράδων
β. Περιοχή της νήσου Σκοπέλου και
γ. Περιοχή του Νοτίου Παγασητικού Κόλπου του Δήμου Αλμυρού και Νοτίου Πηλίου.
Β. Χωροθέτηση των χώρων που επιτρέπονται σήμερα οι καταδύσεις εντός του Εθνικού
Θαλασσίου Πάρκου Αλοννήσου και λοιπών ερημονήσων των Σποράδων.
Γ. Χωροθέτηση των προτεινόμενων αρχαιολογικών χώρων όπου δύναται να αποτελέσουν
επισκέψιμους ενάλιους αρχαιολογικούς χώρους (Υποβρύχια Μουσεία).
Δ. Τους προτεινόμενους χώρους όπου δύναται να χωροθετηθούν χώροι οργανωμένης
κατάδυσης (Καταδυτικά Πάρκα), δηλαδή χώροι στους οποίους απαγορεύεται οποιαδήποτε
άλλη δραστηριότητα πλην αυτή των καταδύσεων και του snorkeling (δηλαδή κολύμβηση με
μάσκα και αναπνευστήρα) και σε ορισμένες ειδικές περιπτώσεις η περιήγηση με σκάφη με
γυάλινο πάτο. Επίσης σε ορισμένους από αυτούς τους χώρους δύναται να αναπτυχθούν και
τεχνητοί ύφαλοι στο βυθό που μπορούν να αποτελούνται είτε από πλοιάρια τα οποία θα
βυθιστούν ή από τεχνητές κατασκευές μεγαγλυπτών οι οποίες συνδυάζουν το όφελος της
υποβοήθησης της ανάπτυξης της χλωρίδας και της πανίδας του βυθού με ταυτόχρονη
δημιουργία ενδιαφέροντος θέματος προς επίσκεψη από τους αυτοδύτες ή τους κολυμβητές
από την πρώτη ημέρα της πόντισής τους. Σε αυτή την κατηγορία χωροθέτησης
συμπεριλαμβάνονται

και ορισμένα

σημειακά

αξιοθέατα

ιδιαίτερου

καταδυτικού

ενδιαφέροντος όπως σύγχρονα βυθισμένα πλοία ή αεροσκάφη.
Ε. Τα λοιπά σημεία ενδιαφέροντος τα οποία είναι αυτά των σημείων απόπλου και
κατάπλου, συμπεριλαμβανομένης της φύλαξης, τα εναλλακτικά σημεία απόπλου κατάπλου
και τα λοιπά σημεία ενδιαφέροντος σχετικά με το έργο, τα οποία βρίσκονται σε χώρους της
στεριάς.
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Όλα τα παραπάνω αποτυπώνονται στους 7 επισυνάπτόμενους χάρτες οι οποίοι
εκπονήθηκαν σε συνεργασία με την συνεργαζόμενη εταιρεία μας AMBΙO και τους οποίους
και ευχαριστούμε ιδιαίτερα για την συνεισφορά τους στο έργο.

Για τη χωροθέτηση όλων των παραπάνω λήφθηκαν υπόψιν τα παρακάτω :
1. Η μεγάλη εμπειρία και η βαθιά γνώση της περιοχής μελέτης από τα μέλη της
ομάδας εκπόνησης του έργου.
2. Η συνεργασία με αρκετούς από τους υπόλοιπους φορείς οι οποίοι συμμετέχουν στο
«Άνω Μαγνήτων Νήσοι» .
3. Οι κηρυγμένοι ενάλιοι αρχαιολογικοί χώροι σύμφωνα με τα αντίστοιχα ΦΕΚ της
περιοχής Μαγνησίας καθώς και οι ακήρυχθοι οι οποίοι είναι γνωστοί στην Εφορεία
Ενάλιων Αρχαιοτήτων.
4. Η συνεργασία με την Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων και τα στελέχη της. Ιδιαίτερα
ευχαριστούμε την Έφορο κα. Αγγελική Σίμωση καθώς και τον Αρχαιολόγο κ. Ηλία
Σπονδύλη.
5. Επιστημονικές δημοσιεύσεις, ημερίδες και συνέδρια, ειδικός τύπος, πληροφορίες
στο διαδίκτυο, βιβλιογραφία, βάσεις δεδομένων σχετικά με σύγχρονα ναυάγια στο
Νομό Μαγνησίας κ.ά.
6. Οι διαβουλεύσεις που έχουν λάβει χώρα στο παρελθόν, από το 2006 έως το 2011
στους Δήμους Αλοννήσου, Σκοπέλου. Ειδικότερα, στα πλαίσια του συγκεκριμένου
έργου διενεργήθηκαν αλλεπάλληλες επισκέψεις στο Δήμο Αλοννήσου, στο Δήμο
Σκοπέλου, στο Δήμο Νότιου Πηλίου (Αγ. Κυριακή και Χόρτο), στην πόλη του Βόλου,
στην Αγριά, στο Δήμο Αλμυρού (Αλμυρός, Αμαλιάπολη, Πτελεός, Παραλία Πτελεού
και Αχίλλειο). Στις συναντήσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν τόσο ανοιχτές
συνελεύσεις μετά από πρόσκληση των αντίστοιχων Δήμων σε συνεργασία με την
Ατλαντίς Συμβουλευτική ΑΕ στις οποίες συμμετείχαν οι σχετικοί με το έργο φορείς,
καθώς και κάθε ενδιαφερόμενος, όπως και πολλές κατ’ιδίαν συναντήσεις με
επιμέρους εκπροσώπους φορέων οι οποίοι έχουν άποψη για τη χωροθέτηση των
καταδυτικών δραστηριοτήτων στην ευρύτερη περιοχή. Ιδιαίτερα θα ήθελα να
ευχαριστήσω τους κυρίους Κώστα Μαυρίκη, (ιδρυτή του Πειρατικού Μουσείου
Αλοννήσου Αγγέλας και Κώστα Μαυρίκη και συγγραφέα του βιβλίου «Άνω
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Μαγνήτων Νήσοι»), τον κ. Γιώργο Τζανάκη (του Ελληνικού Καταδυτικού Οδηγού και
υπεύθυνου του Καταδυτικού Κέντρου ΙΚΙΟΝ στη Στενή Βάλα Αλοννήσου) και τον κ.
Θοδωρή Μαλαματένιο (Πρόεδρο του Συλλόγου των Επαγγελματιών Αλιέων της
Αλοννήσου), τον κ. Τάκη Ταμπουρέα (συνταξιούχο, παλιό δύτη και άνθρωπο της
θάλασσας στη Σκόπελο, τη σύζυγό του κα. Ελένη Χανά (μέλος του Δημοτικού
Συμβουλίου Σκοπέλου), τον κ. Θανάση Φαδάκη (Πρόεδρο του Ναυτικού Ομίλου
Σκοπέλου), τον κ. Πάρη Σοφό (υπεύθυνο του Καταδυτικού Κέντρου Diving Πήλιο στο
Χόρτο του Νοτίου Πηλίου), τον κ. Κώστα Ζούπο (Πρόεδρο του Συλλόγου «Εν
Δράσει» στον Πτελεό του Δήμου Αλμυρού), τον κ. Μιχάλη Παπουτσή (του Συλλόγου
Αυτοδυτών Βόλου), τον κ. Κωνσταντίνο Αναστασόπουλο (του Συλλόγου Αυτοδυτών
Θεσσαλίας), τους κκ. Αγαπητό Χριστέλλο, Ευάγγελο Ζάρρα, Μαρίνο Ροδίτη και
Σπύρο Καραπιπέρη (εκπροσωπώντας τους αλιείς της Αμαλιάπολης).
7.

Επί τόπου έρευνα σε όλη την θαλάσσια περιοχή από την Νήσο Ψαθούρα έως τα
Σκάντζουρα,

το

Αχίλλειο

και

την

Αμαλιάπολη

του

Δήμου

Αλμυρού.

Πραγματοποιήθηκαν επιτόπου επισκέψεις και καταδύσεις σε ορισμένες περιοχές
για επιβεβαίωση των πληροφοριών σχετικά με τη χωροθέτηση των καταδυτικών
δραστηριοτήτων. Έγιναν εκτεταμένες βυθομετρήσεις και αποτυπώσεις του βυθού
και λήφθησαν πλήθος στιγμάτων τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για την αποτύπωσή
τους στους χάρτες.

Οι βασικές αρχές οι οποίες λήφθηκαν υπόψιν για τη χωροθέτηση όλων των
ανωτέρω είναι οι παρακάτω :
i.

Η μέγιστη προστασία των ενάλιων αρχαιοτήτων. Η σημερινή φιλοσοφία
προστασίας της ενάλιας αρχαιολογικής κληρονομιάς είναι απόλυτα
ανεπαρκής. Στηρίζεται στις αρχές της απαγόρευσης των καταδυτικών
και άλλων δραστηριοτήτων στους ενάλιους αρχαιολογικούς χώρους για
τους οποίους “κανείς” δεν γνωρίζει που βρίσκονται. Αποξενώνει την
ενάλια πολιτιστική κληρονομιά από τις τοπικές κοινωνίες και από τους
ανθρώπους της θάλασσας. Οι σύγχρονες αρχές προστασίας των
ενάλιων πολιτιστικών αγαθών προβλέπουν την in situ προστασία,
σύμφωνα με την UNESCO, των αρχαίων ναυαγίων και ακολουθούν τις
αρχές της σήμανσης, οριοθέτησης και γνωστοποίησης των ενάλιων
αρχαιολογικών θέσεων σε ξηρά και θάλασσα, δημιουργώντας έτσι
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σύμμαχο στην προσπάθειά τους το σύνολο της τοπικής κοινωνίας, τους
αλιείς καθώς και τους ανθρώπους της θάλασσας.
ii.

Οι ήδη απελευθερωμένες περιοχές για καταδυτικές δραστηριότητες
εντός του Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Αλοννήσου και λοιπών
ερημονήσων των Βορείων Σποράδων. (βλέπε Παραρτήματα)

iii.

Οι κηρυγμένοι ή και ακήρυχτοι αλλά γνωστοί στην Εφορεία Εναλίων
Αρχαιοτήτων Ενάλιοι Αρχαιολογικοί χώροι του Νομού Μαγνησίας, οι
οποίοι παρουσιάζουν α) ενδιαφέρον για τους μελλοντικούς τους
επισκέπτες, β) εγγύτητα με τα προτεινόμενα σημεία απόπλου και
κατάπλου συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας αποτελεσματικής
και βιώσιμης φύλαξης, γ) εγγύτητα με τους προτεινόμενους χώρους
οργανωμένης κατάδυσης

και δ) συμπλήρωση του συνολικού

καταδυτικού προϊόντος της κάθε περιοχής.
iv.

Οι κυρίαρχες καιρικές συνθήκες στην κάθε περιοχή και ειδικότερα σε
σχέση με τα προτεινόμενα σημεία απόπλου και κατάπλου, τους
προτεινόμενους ενάλιους επισκέψιμους αρχαιολογικούς χώρους και
χώρους οργανωμένης κατάδυσης, καθώς και τη σχετική εγγύτητα όλων
αυτών.

v.

Η σύμφωνη γνώμη των τοπικών κοινωνιών και ιδιαίτερα των
επαγγελματιών και ερασιτεχνών αλιέων της κάθε περιοχής, καθώς
χωρίς αυτούς είναι αδύνατη η επιτυχής χωροθέτηση των καταδυτικών
δραστηριοτήτων του “Άνω Μαγνήτων Νήσοι», καθώς και η επαρκής
φύλαξή τους στο μέλλον.

vi.

Οι προτεινόμενοι χώροι οργανωμένης κατάδυσης (Καταδυτικά Πάρκα)
να είναι όσο το δυνατόν μικρότεροι σε μέγεθος, ώστε να είναι ιδιαίτερα
βιώσιμη και αποτελεσματική η φύλαξή τους ενώ ταυτόχρονα να μην
παρενοχλούν

λοιπές

δραστηριότητες

ερασιτεχνών

αλιέων,

επαγγελματιών αλιέων καθώς και εκείνες της συνήθους διέλευσης ή
αγκυροβολίας των σκαφών.
vii.

Το βάθος και το είδος του βυθού στους Χώρους Οργανωμένης
Κατάδυσης, δηλαδή η ζώνη που ορίζεται από τα ΧΟΚ να κυμαίνεται
γύρω στα 40μ βάθος και όσων αφορά το είδος του βυθού να είναι
ομαλός με άμμο ή τραγάνα όπου προσφέρεται για τη δημιουργία
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τεχνητών υφάλων ή να παρουσιάζει στις υπόλοιπες περιπτώσεις
ιδιαίτερο καταδυτικό ενδιαφέρον με βράχια, τρύπες και θαλάσσια ζωή
viii.

Σχετικά με τα σημεία απόπλου και κατάπλου λήφθηκε υπόψιν η εύκολη
πρόσβαση σε αυτά, η ύπαρξη λιμενικών υποδομών, η προστασία και η
δυνατότητα λειτουργίας τους όλο το χρόνο λαμβάνοντας υπόψιν τις
συνήθεις καιρικές συνθήκες, καθώς και η εγγύτητά τους στους
επισκέψιμους ενάλιους αρχαιολογικούς χώρους και τους ΧΟΚ της
περιοχής.

ix.

Σχετικά με τα Υποβρύχια Μουσεία και τους ΧΟΚ λήφθηκε υπόψιν η
δυνατότητα σχετικά εύκολης, αποδοτικής και αποτελεσματικής τους
φύλαξης με συνήθη εποπτικά μέσα, καθώς και η συγκέντρωση
επαρκούς αριθμού αρχαίων ναυαγίων (κατ’ελάχιστον 5 τον αριθμό σε
κάθε περιοχή) ώστε να δύναται αυτά να έχουν τον κρίσιμο αριθμό ώστε
σε συνδυασμό με τους ΧΟΚ να αποτελέσουν προορισμό μίας εβομάδας
για τους ξένους αυτοδύτες που θα ταξιδέψουν απ’ όλο το κόσμο για να
το επισκεφθούν.

x.

Οι παράγοντες της εύκολης ή και μαζικής πρόσβασης και της
πολυτελούς διαμονής λήφθηκαν σε πολύ μικρότερο βαθμό υπ’ όψιν
καθώς α) η συγκεκριμένη περιοχή ως νησιωτική και μειονεκτική
περιοχή δεν προσφέρεται από τη φύση της για ανάπτυξη μαζικού
τουρισμού ούτε αυτό συνάδει με την ανάπτυξη ήπιας μορφής
αειφόρου και εξειδικευμένου υψηλής προστιθέμενης αξίας τουριστικού
προϊόντος που είναι ο σκοπός του “Άνω Μαγνήτων Νήσοι” και β) οι
υποψήφιοι επισκέπτες συνήθως είναι διατεθειμένοι να ταξιδέψουν
λίγο περισσότερο, καθώς και να διαμείνουν σε ξενοδοχεία μικρότερης
κατηγορίας ώστε να μπορέσουν να ικανοποιήσουν το πάθος τους, το
οποίο είναι να πραγματοποιήσουν πραγματικά ενδιαφέροντες και
μοναδικές καταδυτικές εξορμήσεις.
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ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ
Ι. Χωροθέτηση των οριοθετημένων περιοχών επιτρεπόμενων καταδυτικών
δραστηριοτήτων από

το Υπουργείο Πολιτισμού εντός του κηρυγμένου

αρχαιολογικού Χώρου του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Αλοννήσου και λοιπών
Ερημονησίων των Βορείων Σποράδων (Χάρτης 8)

Η συγκεκριμένη χωροθέτηση είναι τυπική και ουσιαστικά αποτυπώνει τους 14 χώρους
εντός του Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Αλοννήσου και των λοιπών ερημονήσων των
Βορείων Σποράδων στους οποίους επιτρέπεται η καταδυτική δραστηριότητα σύμφωνα με
τις πρόσφατες αποκηρύξεις του Υπουργείου Πολιτισμού, κατόπιν σχετικής μελέτης που
χρηματοδότησε ο Δήμος Αλοννήσου γι’ αυτό το σκοπό. Το παραπάνω ήταν απαραίτητο
καθώς το σύνολο του χώρου του Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου αποτελεί κηρυγμένο
αρχαιολογικό χώρο.

ΙΙ. Χωροθέτηση καταδυτικών δραστηριοτήτων και λοιπών σημείων ενδιαφέροντος
Νήσου Αλοννήσου και υπόλοιπων ερημονήσων Βορείων Σποράδων. (Χάρτης 5, 7
και 6)

Η συγκεκριμένη χωροθέτηση αφορά το σύνολο των καταδυτικών δραστηριοτήτων και των
λοιπών σημείων ενδιαφέροντος εντός του Θαλασσίου Πάρκου της Αλοννήσου το οποίο
αποτελεί και μία από τις τρεις ενιαίες γεωγραφικές περιοχές ανάπτυξης των
δραστηριοτήτων του Πρότυπου Καινοτόμου Σχεδίου Ανάπτυξης «Άνω Μαγνήτων Νήσοι».
Ως σημείο απόπλου, κατάπλου και φύλαξης προτείνεται η Στενή Βάλα Αλοννήσου (μικρός
οικισμός κυρίως πρώην ψαράδων ο οποίος έχει εξελιχθεί σε τουριστικό οικισμό
προσφέροντας υπηρεσίες σε καταπλέοντα ιδιωτικά σκάφη καθώς και σε τουρίστες οι
οποίοι μένουν σε πολλά από τα ενοικιαζόμενα δωμάτια της περιοχής – με μπλε χρώμα
σημείο 1 στο Χάρτη 5).
Η Στενή Βάλα είναι στρατηγικά τοποθετημένη σχεδόν στο μέσο της Νήσου στην ανατολική
της πλευρά, ενώ είναι προστατευμένη από τους συνήθεις βορειοανατολικούς ανέμους από
την απέναντι Νήσο Περιστέρα, η οποία δημιουργεί μαζί με την Αλόννησο το ασφαλές
λιμάνι ονομαζόμενο Βασιλικό (από τον Μέγα Βασίλειο που κατέπλευσε εκεί κυνηγώντας
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τους Σαρακηνούς πειρατές οι οποίοι είχαν πολιορκήσει την Κωνσταντινούπολη) ή Σαρακηνό
(για τον ίδιο λόγο) ή Μεγάλο Λιμάνι.

Εκατέρωθεν της Στενής Βάλας Αλοννήσου βρίσκονται δύο από τις απελευθερωμένες για
καταδύσεις περιοχές (αριθ. 2 και 3 στο Χάρτη 8), οι οποίες προτείνονται και ως χώροι
οργανωμένης κατάδυσης με αρίθμηση 1 και 2 και πράσινο χρώμα στο Χάρτη 5, ενώ
απέναντι από αυτήν στις δυτικές ακτές της Νήσου Περιστέρα προτείνεται, για τον ίδιο λόγο,
η περιοχή 12 του Χάρτη 8 από τις απελευθερωμένες περιοχές ως χώρος οργανωμένης
κατάδυσης με τον αριθμό 3 και πράσινο χρώμα στο χάρτη 5. Επιπροσθέτως, η περιοχή 15
με πράσινο χρώμα στο Χάρτη 5, η οποία θα πρέπει στο μέλλον κατόπιν και σχετικής
έρευνας της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων να απελευθερωθεί αντίστοιχα καθώς δεν
περιέχει αρχαιότητες.
Οι 4 προτεινόμενοι Χ.Ο.Κ. (ΧΟΚ 1, ΧΟΚ 2, ΧΟΚ 3, ΧΟΚ 15) βρίσκονται σε μέγιστη απόσταση 3
ναυτικών μιλίων μεταξύ τους και από τη Στενή Βάλα. Στο μέλλον θα μπορούσε να προταθεί
και να αποτελέσει ΧΟΚ και η περιοχή 10 στο Χάρτη 8 καθώς βρίσκεται στην ίδια απόσταση
και στις νότιες ακτές της Νήσου Περιστέρας. Η περιοχή αυτή είναι προστατευμένη από τους
Βόρειους Ανέμους και παρουσιάζει ιδιαίτερο καταδυτικό ενδιαφέρον. Οι συγκεκριμένοι
χώροι πέρα από την εγγύτητα μεταξύ τους δύναται να χρησιμοποιηθούν όλο το χρόνο και
σχεδόν με όλες τις καιρικές συνθήκες.
Επιπροσθέτως υπάρχει η δυνατότητα μελλοντικής αξιοποίησης του προτεινόμενου Χ.Ο.Κ.
15 αφού πρώτα προηγηθεί υποβρύχια έρευνα, από τα αποτελέσματα της οποίας θα
εξαρτηθεί η αναοριοθέτησή του και η μελλοντική του αξιοποίηση.
Ο ΧΟΚ 1 είναι ο Όρμος Γλύφα βόρεια και όμορα με τη Στενή Βάλα, ο οποίος παρουσιάζει
έναν ομαλό βυθό με άμμο, τραγάνα και λίγη ποσειδωνία και παρουσιάζει καταλληλότητα,
όπως αντίστοιχα και ο ΧΟΚ 15 για την πόντιση τεχνητών υφάλων σε διάφορα βάθη ώστε να
προσφέρονται τόσο για κολύμβηση με μάσκα και αναπνευστήρα όσο και για καταδύσεις
για άπειρους και έμπειρους αυτοδύτες. Οι ΧΟΚ 2 και 3 παρουσιάζουν αυτόνομο καταδυτικό
ενδιαφέρον και με την απαγόρευση της αλιείας σε αυτούς αναμένεται ότι εντός 3ετών θα
αυξηθούν τα ιχυθοαποθέματα σε εντυπωσιακό βαθμό. Το σημείο 2 (με πράσινο χρώμα)
ανάμεσα στις Νήσους Δύο Αδέλφια παρουσιάζει σχετικά μικρό καταδυτικό ενδιαφέρον
διότι εκεί υπάρχει βυθισμένο καΐκι το οποίο μετέφερε Κούρδους λαθρομετανάστες.
Ο ΧΟΚ 1 περιβάλλεται από την αντίστοιχη ακτή και τα παρακάτω στίγματα, ενώ σχεδόν
ταυτίζεται με την απελευθερωμένη περιοχή για καταδύσεις, χώρο 2 του Χάρτη 8 (όλα τα
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στίγματα έχουν ληφθεί με όργανο Hammerbird 977C). Στον ΧΟΚ 1 θα πρέπει να προβλεφθεί
στη βόρεια πλευρά του και μία μικρή δίοδος για σκάφη αναψυχής για να εξυπηρετεί
αντίστοιχα το μικρό ντόκο που βρίσκεται εκεί. Τα στίγματα του ΧΟΚ 1 είναι κωδ. 147 Ν 39
11,808’ Ε 023 55,910, κωδ. 152 Ν 39 11,535 Ε 023 55,874
Ο ΧΟΚ 2 περιβάλλεται από την αντίστοιχη ακτή και τα παρακάτω στίγματα και ταυτίζεται με
την απελευθερωμένη περιοχή για καταδύσεις στο χώρο 3 του Χάρτη 8. Τα στίγματα του
ΧΟΚ 2 είναι κωδ. 168 Ν 39 11,086’ Ε 023 55,732, κωδ. 169 Ν 39 10,997 Ε 023 55,626
Ο ΧΟΚ 3 περιβάλλεται από την αντίστοιχη ακτή και τα παρακάτω στίγματα και σχεδόν
ταυτίζεται με την απελευθερωμένη για καταδύσεις περιοχή 12 του Χάρτη 8.
Τα στίγματα του ΧΟΚ 3 είναι κωδ. 162 Ν 39 11,586’ Ε 023 57,908, κωδ. 163 Ν 39 10,564 Ε
023 57,745
Ο ΧΟΚ 15 περιβάλλεται από την αντίστοιχη ακτή και τα παρακάτω στίγματα. Τα στίγματα
του ΧΟΚ 15 είναι κωδ. 156 Ν 39 12,267’ Ε 023 58,123, κωδ. 158 Ν 39 12,184 Ε 023 18,365.
Δύο έτερα σημεία καταδυτικού ενδιαφέροντος, το σημείο 1 και το σημείο 14 με πράσινο
χρώμα στο Χάρτη 7 αφορούν αντίστοιχα το πρώτο βορείως της Ψαθούρας βυθισμένο
Γερμανικό αεροσκάφος τύπου Ju-88 Α-4 του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου (Ν 39ο 30,730’ Ε
024ο 11,075’), ενώ το 2ο, βυθισμένο Γερμανικό πλοίο του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου το
οποίο βυθίστηκε την 08/10/1944 από το ελληνικό Α/Τ Θεμιστοκλής και δυο Αγγλικά
Αντιτορπιλικά. Αυτή τη στιγμή δεν διαθέτουμε ακόμα το ακριβές στίγμα του σημείου
ενδιαφέροντος 14 το οποίο βρίσκεται στον ύφαλο βορειονατολικά της Νήσος Γιούρα. Και
τα δύο βρίσκονται σε προσιτά βάθη για ερασιτεχνική κατάδυση. Το πρόβλημα το οποίο
παρουσιάζεται είναι ότι βρίσκονται εκτεθειμένα στις συνήθεις έντονες καιρικές συνθήκες
της περιοχής, οι οποίες είναι οι βόρειοι άνεμοι και άρα είναι δύσκολη και σπάνια η
δυνατότητα προσέγγισής τους.
Όσον αφορά τους ενάλιους αρχαιολογικούς χώρους της περιοχής, αυτοί παρουσιάζουν
εξαιρετικό ενδιαφέρον και είναι οι παρακάτω :
Τέλος θα υπάρξει η δυνατότητα μελλοντικής αξιοποίησης ως Επισκέψιμων ενάλιων
αρχαιολογικών χώρων και άλλων σημείων στην ευρύτερη περιοχή, μετά την ολοκλήρωση
των απαιτουμένων διαδικασιών από της Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού
του ΥΠΠΟΑ (υποβρύχια έρευνα και μελέτη, αποτύπωση κ.λ.π.).
α) Σημείο 5 με κόκκινο χρώμα στο Χάρτη 5 στη νοτιοδυτική άκρα της Νήσου Περιστέρας
απέναντι από την Στενή Βάλα Αλοννήσου όπου σε βάθος 22 - 28 μέτρα βρίσκεται ίσως το
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εντυπωσιακότερο αρχαίο ναυάγιο της Κλασσικής Περιόδου (τελευταίο τέταρτο του 5ου π.Χ.
αιώνα) αυτό της Περιστέρας Αλοννήσου.
β) Σημείο 4 με κόκκινο χρώμα στο Χάρτη 5 και όμορα με την ΧΟΚ 15 σχεδόν στο Μίχο του
Κόλπου του Βασιλικού βρίσκονται τα δύο ίσως εντυπωσιακότερα γνωστά Βυζαντινά
ναυάγια σε βάθος 55-58 μέτρα με χιλιάδες αμφορείς το καθένα. Το βάθος τους αν και
προσφέρεται για τεχνητή κατάδυση από ερασιτέχνες αυτοδύτες των οποίων ο αριθμός
αυξάνει κατά δεκάδες χιλιάδες κάθε χρόνο στην Ευρώπη, προσφέρεται και για ερασιτεχνική
κατάδυση έως το βάθος των 40 μέτρων καθώς τα νερά είναι ιδιαίτερα διαυγή στην περιοχή
και μπορούν οι αυτοδύτες να θαυμάσουν από απόσταση το πλήθος και τους σωρούς των
αμφορέων. Παράλληλα βυζαντινές άγκυρες βρίσκονται σε βάθη 40-45 μέτρων καθώς και
τμήμα των αμφορέων βρίσκεται σε βάθος 25 περίπου μέτρων.
γ)

Σημείο 6 με κόκκινο χρώμα στο Χάρτη 5 στην νοτιοανατολική άκρα της Νήσου

Περιστέρας στο Ακρωτήρι Τζέλιος, όπου βρίσκεται ναυάγιο της Κλασσικής εποχής του 4ου
αιώνα π.Χ. με Χιακούς αμφορείς, το οποίο προσφέρεται μεν για επισκέψιμος ενάλιος
αρχαιολογικός χώρος, αλλά δεν έχει ιδιαίτερα πλούσια αρχαιολογικά ευρήματα.
δ) Σημείο 3 με κόκκινο χρώμα στο Χάρτη 6 στην νοτιοανατολική πλευρά της Νήσου
Σκάντζουρα με ιδιαίτερα σημαντικό ναυάγιο της Κλασσικής εποχής με πλήθος πολλών
τύπων αμφορέων, το οποίο προσφέρεται ιδιαίτερα για ανάδειξη και τουριστική
αξιοποίηση.
ε) Σημείο 1 με κόκκινο χρώμα στο Χάρτη 7 στο νότιο άκρο της Νήσου Φαγκρούς ή
Πελέρισσας, όπου βρίσκεται ιδιαίτερα σημαντικό αρχαίο ναυάγιο της Κλασσικής εποχής το
οποίο προσφέρεται για υποβρύχιο μουσείο.
στ) Σημείο 17 με κόκκινο χρώμα στο Χάρτη 7 στο νότιο άκρο της Βραχονησίδας του Αγίου
Πέτρου στον ομώνυμο Όρμο Κυρά-Παναγιάς, όπου βρίσκεται το διάσημο Βυζαντινό
ναυάγιο με τα πιάτα του 12ου αιώνα. Το ναυάγιο δύναται να παρουσιάζει ιδιαίτερο
καταδυτικό ενδιαφέρον. Στο ίδιο σημείο, και ειδικότερα μεταξύ της Νήσου Αγίου Πέτρου
και της απέναντι δυτικής ακτής του ομώνυμου Όρμου βρίσκεται καταβυθισμένος
προϊστορικός οικισμός, ο οποίος όμως δεν παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον από πλευράς
επισκεψιμότητας.
ζ) Σημείο 20 με κόκκινο χρώμα στο Χάρτη 7 στο βόρειο ακρωτήρι της Κυρά-Παναγιάς που
ονομάζεται Κυρά ή Κάτεργο στο οποίο βρίσκεται βυθισμένο Βυζαντινό ναυάγιο του 11ου
αιώνα μ.Χ. Υπάρχει μικρός σωρός από Βυζαντινούς αμφορείς και 3 άγκυρες τύπου Υ. Το
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ναυάγιο δεν προτείνεται για επισκέψιμο καθώς είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένο στις καιρικές
συνθήκες.
η) Σημείο 21 με κόκκινο χρώμα στο Χάρτη 7 στις ανατολικές ακτές της Νήσου Ψαθούρας,
όπου βρίσκονται ερείπια όχι ιδιαίτερα μελετημένα καταβυθισμένου οικισμού, ο οποίος
όμως δεν παρουσιάζει χαρακτηριστικά επισκεψιμότητας λόγω της ανεπαρκούς μέχρι
σήμερα τεκμηρίωσης, καθώς και της έκθεσής του στον καιρό.
θ) Σημείο 22 με κόκκινο χρώμα στο Χάρτη 7 στο νότιοανατολικό άκρο της Νήσου ΚυράΠαναγιάς απέναντι από την Βραχονησίδα Μέλισσα, όπου βρίσκεται σε σχετικά μεγάλο
βάθος 65-68 μέτρα Βυζαντινό ναυάγιο με πινάκια και αμφορείς. Και αυτό το ναυάγιο δεν
προσφέρεται, ως επισκέψιμος ενάλιος αρχαιολογικός χώρος, λόγω του μεγάλου του
βάθους και της σχετικής έκθεσής του στον καιρό.

Σε σχέση με τα λοιπά σημεία ενδιαφέροντος της περιοχής Αλοννήσου στο Χάρτη 5
έχουμε να σημειώσουμε τα εξής:
1. Το σημείο 2 με πορτοκαλί χρώμα στο Χάρτη 5 στο Πατητήρι, συμβολίζει το
Πειρατικό Μουσείο της Αγγέλας και του Κώστα Μαυρίκη, το οποίο αποτελεί μία
ιδιαίτερα αξιέπαινη προσπάθεια, έχει χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα Leader
της Ευρωπαικής Ένωσης και διαθέτει δηλωμένη συλλογή ενάλιων αρχαιολογικών
ευρημάτων, η οποία προς το παρόν δεν είναι επισκέψιμη προς το κοινό. Είναι
σκόπιμο στα πλαίσια του παρόντος έργου να βοηθηθεί περαιτέρω το Μουσείο για
την καλύτερη τεκμηρίωση και προβολή των εκθεμάτων του. Παράλληλα μπορεί να
αποτελέσει και χώρο για την ενημέρωση των επισκεπτών των Υποβρυχίων
Μουσείων της περιοχής Αλοννήσου, οι οποίοι επισκέπονται το Πατητήρι, καθώς και
σημείο για την ζωντανή αναμετάδοση της εικόνας από το μεγαλύτερο κλασσικό
ναυάγιο της αρχαιότητας, αυτό της Περιστέρας Αλοννήσου.
2. Το σημείο 3 με πορτοκαλί χρώμα στην Παλαιά Χώρα της Αλοννήσου, συμβολίζει το
παλιό ερειπωμένο κτίριο της Πυροσβεστικής/Αστυνομίας του νησιού, το οποίο έχει
δωρηθεί από τον Δήμο Αλοννήσου στο Υπουργείο Πολιτισμού και συγκεκριμένα
στην Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων για περαιτέρω αξιοποίηση από την τελευταία.
Η αναπαλαίωσή του και η χρήση του δεν θεωρείται κρίσιμη για την υλοποίηση του
“Άνω Μαγνήτων Νήσοι” στην πρώτη φάση λειτουργίας του έως το 2015. Παρ’ όλα
αυτά η μελλοντική αξιοποίησή του, ως ένα ακόμα σημείο ενημέρωσης των
επισκεπτών στην τουριστική Παλαιά Χώρα της Αλοννήσου κρίνεται χρήσιμη.
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3. Στο σημείο 4 με πορτοκαλί χρώμα στο Χάρτη 5, στον Όρμο Γέρακα βόρεια της
Αλοννήσου, βρίσκεται εγκαταλειμμένο κτίριο, το οποίο έχει ανεγερθεί με χρήματα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης πριν από περίπου 15 χρόνια, με σκοπό να υποστηρίξει τις
δραστηριότητες του Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου της Αλοννήσου και των
υπόλοιπων ερημονήσων των Βορείων Σποράδων για την προστασία της
Μεσογειακής Φώκιας. Είναι αδιευκρίνιστο το ιδιοκτησιακό καθεστώς των
εγκαταστάσεων αλλά το κλειδί σε αυτές το έχει ο Δήμαρχος Αλοννήσου. Το
ιδιαίτερα μεγάλο πρόβλημα του συγκεκριμένου κτιρίου είναι ότι βρίσκεται
εξαιρετικά μακριά, τόσο από χερσαία όσο και από θαλάσσια άποψη, από την
περιοχή της Αλοννήσου και επιπροσθέτως είναι εκτεθειμένο στους συνήθεις
βορειοανατολικούς ανέμους της περιοχής, γεγονός που το καθιστά ακατάλληλο για
οποιαδήποτε θαλάσσια δραστηριότητα όπως απόπλους και κατάπλους των
σκαφών.

Στη Στενή Βάλα Αλοννήσου είναι ιδιαίτερα κρίσιμο να δημιουργηθεί το Κέντρο Υποδοχής
και Ενημέρωσης επισκεπτών των Υποβρυχίων Μουσείων και των Χώρων Οργανωμένης
Κατάδυσης. Στο θέμα αυτό υπάρχουν δύο λύσεις. Η πρώτη είναι αμεσότερη, φθηνότερη
και πιο πρόχειρη, παρ’ όλα αυτά εφικτή και αφορά την ενοικίαση χώρου στη Στενή Βάλα
Αλοννήσου ο οποίος θα αποτελέσει το Κέντρο Υποδοχής των επισκεπτών, τόσο των
καταδυόμενων όσο και αυτών οι οποίοι δεν θα καταδυθούν αλλά θα θέλουν να
ενημερωθούν για τον ενάλιο αρχαιολογικό πλούτο της περιοχής. Στον ίδιο χώρο πέρα από
ενημερωτικό υλικό σε αφίσες, φωτογραφίες, μπροσούρες, ηλεκτρονικούς υπολογιστές και
τηλεοράσεις που θα δύναται να παίζουν σχετικά βίντεο θα υπάρχει και ζωντανή
αναμετάδοση της εικόνας από το μεγαλύτερο κλασσικό ναυάγιο της αρχαιότητας αυτό της
Περιστέρας Αλοννήσου. Ο ίδιος ο χώρος θα υποστηρίζει και τους φύλακες των Υποβρυχίων
Μουσείων και των Χ.Ο.Κ.
Η δεύτερη λύση, αποτελεί τη μελέτη και κατασκευή του Κέντρου Υποδοχής και Ενημέρωσης
Επισκεπτών καθώς και Υποστήριξης της Ενάλιας Αρχαιολογίας στη Στενή Βάλα Αλοννήσου.
Το Κέντρο Υποδοχής Ενημέρωση Επισκεπτών και Υποστήριξης της Ενάλιας Αρχαιολογίας
θα στεγάζεται σε δημοτική έκταση, πάνω στον ομώνυμο κάβο, που παραχωρεί για το σκοπό
αυτό ο Δήμος Αλοννήσου. Το έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό 2.500.000,00 ευρώ και θα
αποτελεί το στολίδι στη ξηρά μιας τόσο πλούσιας περιοχής σε ενάλιες αρχαιότητες. Η
τοποθεσία είναι κομβική, καθώς έχει οπτική επαφή με τους τέσσερις Χ.Ο.Κ. και τους δύο
Ενάλιους Αρχαιολογικούς χώρους της περιοχής. Το Κέντρο θα μπορεί να υποστηρίξει
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πολλαπλές λειτουργίες, από την υποδοχή και ενημέρωση των επισκεπτών, τη φιλοξενία των
φυλάκων έως την υποστήριξη της ενάλιας αρχαιολογικής έρευνας στην περιοχή όταν αυτή
πραγματοποιείται.

Θα πρέπει να τονίσουμε ότι το Κέντρο δεν θα λειτουργήσει ως Μουσείο, ούτε θα έχει ως
εκθέματα αρχαιότητες. Παρ’ όλα αυτά ο ασφαλής χώρος προσωρινής αποθήκευσης
αρχαίων ευρημάτων καθώς και τα εργαστήρια προσωρινής συντήρησης αυτών, όπως θα
προκύπτουν λόγω των ενάλιων αρχαιολογικών ερευνών που θα λαμβάνουν χώρα στην
περιοχή θα είναι ορατοί από τους επισκέπτες λόγω της χρήσης ασφαλής γυάλινης
τοιχοποιίας η οποία θα τους χωρίζει από τον χώρο των επισκεπτών. Με αυτό τον τρόπο
όπως θα έχουν το δικαίωμα οι αυτοδύτες να επισκέπτονται και να παρακολουθούν
ζωντανά τις ενάλιες αρχαιολογικές έρευνες στα ναυάγια της περιοχής με τον ίδιο τρόπο
στην ξηρά θα έχουν τη δυνατότητα παρακολούθησης της πρώτης φάσης συντήρησης των
αρχαίων ευρημάτων.

Το Κέντρο περιλαμβάνει :
•

κέντρο διοίκησης και γραφείο υποστήριξης προσωπικού, τόσο διοικητικού όσο και
επιστημονικού (75 τ.μ.),

•

χώρο υποδοχής επισκεπτών και κέντρα πληροφόρησης (150 τ.μ.),

•

χώρο πρόχειρης εστίασης, αναψυκτήριο και κυλικείο (30 τ.μ.),

•

χώρους υγιεινής - τουαλέτες (30 τ.μ.),

•

ξενώνα για τους φύλακες (30 τ.μ.),

•

χώρο βιβλιοθήκης, αίθουσα υπολογιστών και αρχείο (75 τ.μ.),

•

μικρή αίθουσα διαλέξεων, προβολών και συσκέψεων (150 τ.μ.),

•

χώρο ειδικών μηχανολογικών εγκαταστάσεων, δεξαμενών νερού, εγκατάστασης
αντλιών θερμότητας, χώρο συλλογής υγρών χημικών αποβλήτων, υποσταθμών ΔΕΗ κ.ά.
(100 τ.μ.),

•

ειδικούς και ασφαλείς αποθηκευτικούς χώρους προσωρινής αποθήκευσης αρχαίων
ευρημάτων (75 τ.μ.),
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•

εργαστήρια προσωρινής συντήρησης των ευρημάτων με κεντρικό εργαστήριο κοινών
εργασιών, συντήρηση κεραμικών, γυαλιού, μετάλλων, έφυδρου ξύλου, studio
φωτογράφησης, σχεδιαστηρίων κ.ά., προσωρινό χώρο εκθετηρίου (150 τ.μ.),

•

καταδυτικό κέντρο, με χώρο εξοπλισμού, αποδυτηρίων, μικρό μηχανουργείο, μικρό
ιατρείο με μικρό θάλαμο αποσυμπίεσης, καθώς και πλατφόρμα με μικρό γερανό
ανέλκυσης αντικειμένων (100 τ.μ.).

Δηλαδή, Σύνολο: 965 τ.μ.

ΙΙΙ. Χωροθέτηση Υποβρυχίων Μουσείων ΧΟΚ και Λοιπών Σημείων Ενδιαφέροντος
της Νήσου Σκοπέλου
Στην νήσο Σκόπελο, παρ’ όλο που χώροι ιδιαίτερου καταδυτικού ενδιαφέροντος όπως η
νήσος Άγιος Γεώργιος, η Άκρα Κιούτρο και η περιοχή Καλόγεροι προσφέρονται ιδιαίτερα
για αυτονόμες καταδύσεις από πλευράς φυσικής ομορφιάς και πιθανόν ως κατάλληλοι
χώροι αύξησης των ιχθυοαποθεμάτων σε περίπτωση μετατροπής τους σε χώρους
οργανωμένης κατάδυσης με απαγόρευση της αλιείας, παρουσιάζουν το μειονέκτημα ότι
είναι εκτεθειμένοι στους συνήθεις βόρειους ανέμους. Το ίδιο συμβαίνει με το προφανές
σημείο απόπλου και κατάπλου, το οποίο θα ήταν το λιμάνι της Χώρας Σκοπέλου, στο βυθό
του οποίου υπάρχουν και καταβυθισμένες ενάλιες αρχαιότητες λιμενικών ρωμαϊκών έργων
μπροστά στο Ασκληπείον. Άρα η βόρεια πλευρά της νήσου απορρίπτεται.
Η πλέον κατάλληλη είναι η νοτιοδυτική πλευρά της νήσου Σκοπέλου, η οποία παρουσιάζει
τόσο αρχαία και σύγχρονα ναυάγια, όσο και περιοχές κατάλληλες για ανάπτυξη χώρων
οργανωμένης κατάδυσης και χωροθέτηση σημείων απόπλου - κατάπλου.
Αναλυτικότερα όσον αφορά τη δημιουργία επισκέψιμων ενάλιων αρχαιολογικών χώρων
(Υποβρυχίων Μουσείων) θα πρέπει να τονισθεί ότι σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής γνώσεις
και πληροφορίες που διαθέτει η μελετητική μας ομάδα, οι ενάλιες αρχαιότητες της νήσου
Σκοπέλου δεν είναι επαρκώς μελετημένες τόσο από τον Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων, όσο
και εν γένει από την Ενάλια Αρχαιολογική Κοινότητα της χώρας. Οι κηρύξεις των ΦΕΚ δεν
περιλαμβάνουν τα αναγκαία στίγματα τόσο για τον Όρμο Στάφυλου όσο και τους Όρμους
Αγνώντα, Πανόρμου και Λουτρακίου (Γλώσσας Σκοπέλου). Επίσης το Βυζαντινό ναυάγιο
στη θέση Άκρη Μύτη (Τραχήλι) μεταξύ του Όρμου Πανόρμου και του Όρμου Αγνώντα, το
ρωμαικό ναυάγιο στη βορειοδυτική άκρα της νήσου Δασιά καθώς και εκείνο στην
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βραχονησίδα Κασίδα δεν έχουν μέχρι σήμερα κηρυχθεί ενάλιοι αρχαιολογικοί χώροι,
γεγονός το οποίο θα πρέπει να γίνει άμεσα τόσο για τη γνωστοποίηση των στοιχείων του
ενάλιου αρχαιολογικού πλούτου όσο και την προστασία αυτών.
Επίσης καθώς υπάρχουν αρχαία ναυάγια έξω από τους Όρμους Αγνώντα και Πανόρμου
είναι επίσης απαραίτητο στα υπάρχοντα ΦΕΚ όπως αυτά παρουσιάζονται στο Παράρτημά
μας να γίνει επικαιροποίηση και συμπλήρωση με τα κατάλληλα στίγματα. Επιπροσθέτως
στον Όρμο Πανόρμου υπάρχει σύγχρονο ναυάγιο εξαιρετικό από πλευράς καταδυτικού
ενδιαφέροντος το οποίο θα πρέπει άμεσα να αποκηρυχθεί ως αρχαιολογικός χώρος για να
γίνει δυνατή η διεξαγωγή καταδύσεων αναψυχής.
Γενικότερα, για την περιοχή της Σκοπέλου είναι απαραίτητη η χρηματοδότηση μελέτης, στη
φάση των μελετών του έργου, η οποία θα δώσει την δυνατότητα χρηματοδότησης στην
Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων για την περαιτέρω τεκμηρίωση των ήδη γνωστών ενάλιων
αρχαιολογικών θέσεων στη νότια πλευρά της νήσου στα πρότυπα κατά τα οποία
πραγματοποιήθηκε και η σχετικά πρόσφατη έρευνα στην Αλόννησο με χρηματοδότηση του
Δήμου Αλοννήσου. Θα πρέπει δηλαδή να επιβεβαιωθούν τα στίγματα των αρχαίων
ναυαγίων, η κατάσταση αυτών και να εκπονηθούν τα απαραίτητα φωτομωσαϊκά για το
καθένα από αυτά.

Αναλυτικότερα οι ενάλιες αρχαιολογικές θέσεις :
ΙΙΙ.α) Σημείο 10 με κόκκινο χρώμα στο Χάρτη 4 στο βορειοδυτικό άκρο της Νήσου Δασιά
απέναντι από το Νέο Κλήμα (ορατή επαφή), όπου βρίσκεται Βυζαντινό ναυάγιο με
συσσωματωμένους αμφορείς με κύριες συγκεντρώσεις σε βάθη 17-20 μέτρων και λοιπές
μικρότερες συγκεντρώσεις σε βάθη έως 30 μέτρων.

Δεν είναι κηρυγμένος ενάλιος

αρχαιολογικός χώρος και πρέπει να κηρυχθεί άμεσα με ενέργειες της Εφορείας Ενάλιων
Αρχαιοτήτων. Το ναυάγιο προσφέρεται για τουριστική αξιοποίηση.
ΙΙΙ. β) Σημείο 8 με κόκκινο χρώμα στο Χάρτη 4 στην Άκρα Μύτη ή Τραχήλι μεταξύ Όρμου
Πανόρμου και Όρμου Αγνώντα (οπτική επαφή με Αγνώντα), όπου βρίσκεται Βυζαντινό
ναυάγιο. Ομοίως δεν είναι κηρυγμένος αρχαιολογικός χώρος και θα πρέπει να κηρυχθεί
άμεσα με ενέργειες της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων.
ΙΙΙ.γ) Σημείο 6 με κόκκινο χρώμα στο Χάρτη 4 έξω και νότια από τον Όρμο Πάνορμο, όπου
βρίσκεται σημαντικό ρωμαικό ναυάγιο.
ΙΙΙ.δ) Σημείο 7 με κόκκινο χρώμα στο Χάρτη 4 έξω και νότια από τον Όρμο Αγνώντα όπου
βρίσκεται αρχαίο ναυάγιο. Τόσο σε αυτό όσο και στο προηγούμενο θα πρέπει να ορισθούν
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τα στίγματα των ναυαγίων σε αντίστοιχα ΦΕΚ με ενέργειες της Εφορείας Εναλίων
Αρχαιοτήτων.
ΙΙΙ.ε) Μάλλον ρωμαικό ναυάγιο στην Βραχονησίδα Κασίδα απέναντι από το Νέο Κλήμα
(Έληος), για το οποίο όμως δεν υπάρχει κήρυξη και καθώς δεν υπάρχουν άλλες
πληροφορίες δεν έχει σημειωθεί στο Χάρτη 4. Απαιτείται περαιτέρω τεκμηρίωση.
ΙΙΙ.στ) Αρχαία ναυάγια στον Όρμο Στάφυλο και στον Όρμο Λουτρακίου (Γλώσσας), για τα
οποία όμως δεν υπάρχουν άλλες πληροφορίες μέχρι στιγμής, δεν έχουν αποτυπωθεί στο
Χάρτη 4 και απαιτείται περαιτέρω τεκμηρίωση.
ΙΙΙ.ζ) Ενάλια αρχαιολογική θέση μέσα στον Όρμο Μπλο του Όρμου Πανόρμου και στην
βορειοανατολική πλευρά αυτού κρίνεται ότι δεν παρουσιάζει ενδιαφέρον από πλευράς
τουριστικής αξιοποίησης.

Πρόκειται μάλλον για απορρίψεις από γειτονικό αρχαίο

κεραμοποιείο το οποίο βρισκόταν στην ακτή.

Παρακάτω παρουσιάζονται οι προτεινόμενοι χώροι οργανωμένων καταδύσεων:
ΙΙΙ.1) O XOK 4 με πράσινο χρώμα στο Χάρτη 4, ο οποίος βρίσκεται βορειοανατολικά του
βορείου άκρου (Φανός) του Όρμου Αγνώντα και ο οποίος ονομάζεται Λημνονάρι και είναι
κατάλληλος για τοποθέτηση τεχνητών υφάλων. Ορίζεται δε από τα σημεία κωδ. 155 Ν39
04,973’ Ε 023 42,296’, κωδ. 172 Ν39 05,101’ Ε023 42,037’, κωδ. 174 Ν39 05,144’ Ε023
41,710’ και την αντίστοιχη ακτή. Ο βυθός τους αποτελείται από άμμο και τραγάνα και
παρουσιάζει και ένα ρηχό ενδιαφέρον κομμάτι κοντά στην Άκρα του Φανού με μέσο βάθος
περί τα 20μ. Στην νότια άκρη της παραλίας Λημνονάρι υπάρχει μικρός ντόκος για την
εξυπηρέτηση σκαφών αναψυχής και άρα θα πρέπει να προβλεφθεί αντίστοιχος δίαυλος.
ΙΙΙ.2) Ο ΧΟΚ 5 με πράσινο χρώμα στο Χάρτη 4, είναι ύφαλος ανατολικά του Αγνώντα και
πολύ κοντά σε αυτόν (1 ναυτικό μίλι και σε οπτική επαφή με τον Όρμο), ο οποίος
παρουσιάζει εκ του φυσικού του ιδιαίτερο καταδυτικό ενδιαφέρον και η κήρυξή του σε
Χώρο Οργανωμένης Κατάδυσης με αντίστοιχη απαγόρευση της αλιείας, που αναμένεται
εντός 3 ετών, θα αυξήσει σημαντικά τα ιχυθοαποθέματα. Το κεφάλι του βρίσκεται σε βάθος
περί τα 10μ. Περικλύεται δε από τα στίγματα κωδ. 177 Ν39 04,855’ Ε023 41,144’, κωδ. 188
Ν39 04,754’ Ε023 41,066΄, κωδ. 189 Ν39 04,698’ Ε023 41,252, κωδ. 190 Ν39 04,708’ Ε023
41,199΄
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ΙΙΙ.3) Ο ΧΟΚ 6 με πράσινο χρώμα στο Χάρτη 4, ο οποίος αποτελείται από το σύμπλεγμα της
Νήσου Δασιά και της Βραχονησίδας στα ανατολικά της Στρογγυλό. Η νήσος Δασιά είναι
πανέμορφο καταπράσινο νησί με πεύκα και άσπρα βράχια σε ένα από τα ομορφότερα
σημεία της Ελλάδας, απέναντι από την παραλία Μηλιά και την παραλία Καστάνη όπου
γυρίστηκαν πλάνα από την Χολλυγουντιανή ταινία Mama Mia. Στην περιοχή δεν θα
ποντιστούν τεχνητοί ύφαλοι αλλά αναμένεται να αυξηθούν τα ιχυθοαποθέματα εντός
μερικών ετών λόγω της ιδιαίτερης μορφολογίας του βυθού η οποία προσφέρεται γι’αυτό
τον σκοπό. Η βραχονησίδα Στρογγυλό είναι απαραίτητο να συμπεριληφθεί στον ΧΟΚ για
λόγους ευκολίας της φύλαξης καθώς βρίσκεται πολύ κοντά στη δυτική πλευρά της νήσου. Ο
ΧΟΚ περικλύεται από τα παρακάτω στίγματα κωδ. 194 Ν39 06,896’ Ε023 38,616’, κωδ. 195
Ν39 06,945’ Ε023 38,618’, κωδ. 196 Ν39 07,132’ Ε023 38,439’, κωδ. 197 Ν39 07,295’ Ε023
38,142’, κωδ. 198 Ν39 07,142’ Ε023 37,931’, κωδ. 199 Ν39 06,925’ Ε023 37,919΄, κωδ. 200
Ν39 06,806 Ε023 38,259’, κωδ. 201 Ν39 06,786’ Ε023 38,458’, κωδ. 202 Ν39 06,862’ Ε023
38,606΄
ΙΙΙ.4) Σημείο 4 με πράσινο χρώμα στο Χάρτη 4 εξαιρετικού καταδυτικού ενδιαφέροντος με
στίγμα Β 39 06,566’ Ε023 39,612’, το οποίο αφορά το Φορτηγό «Χριστόφορος» Νηολογίου
Πειραιώς 5864, ολικής χωρητικότητας 1586 κόρων και καθ. 855 κόρων, μεταφορικής
ικανότητας 2774 τόνων και μήκους 82μ. Το πλοίο μεταφέροντας 2600 τόννους 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 ώστε να διαγνωστεί η τωρινή του
κατάσταση. Σκοπελίτης δύτης που έχει καταδυθεί στο ναυάγιο πριν 10 χρόνια επιβεβαίωσε
την εξαιρετική κατάσταση αυτού καθώς και ότι προσφέρεται για καταδύσεις.
ΙΙΙ.5) Εντός του Όρμου Μπλό του Όρμου Πανόρμου και με στίγμα N 39 06,432’ και E 023
39,632’ βρίσκεται βυθισμένο ξύλινο καΐκι σε βάθος περί των 30μ. το οποίο αν και
προσφέρεται ως σημείο ενδιαφέροντος για καταδύσεις αναψυχής, δεν συνίσταται να
χρησιμοποιηθεί γι’ αυτό το λόγο και δεν σημειώνεται στο χάρτη, καθώς το Μπλό είναι
στενός όρμος όπου συνήθως αγκυροβολούν σκάφη αναψυχής.
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ΙΙΙ.6) Τα λοιπά σημεία ενδιαφέροντος στο Χάρτη 4 συμπεριλαμβάνουν με μπλε χρώμα το
σημείο 4 στο Νέο Κλήμα , το σημείο 5 στον Αγνώντα καθώς και το σημείο 6 με μαύρο
χρώμα στο Πάνορμο. Με τα μέχρι στιγμής δεδομένα προτείνονται για την Νήσο Σκόπελο
δύο εναλλακτικά σημεία απόπλου κατάπλου και φύλαξης των Υποβρυχίων Μουσείων και
των ΧΟΚ. Εναλλακτικά, με τη λογική ότι το κλιμάκιο της φύλαξης ορισμένες μέρες της
εβομάδας θα βρίσκεται και θα επιχειρεί από το Νέο Κλήμα ενώ ορισμένες άλλες από τον
Αγνώντα. Το κλιμάκιο φύλαξης γι’αυτό το λόγο θα πρέπει να διαθέτει δύο φουσκωτά
σκάφη φύλαξης (ένα με βάση επιχειρήσεων το Νέο Κλήμα και ένα με αντίστοιχα με βάση
τον Αγνώντα) καθώς και ένα αυτοκίνητο. Η παραπάνω λύση προσφέρεται για λόγους
οικονομίας κλίμακας και βιωσιμότητας του έργου.
Το Νέο Κλήμα διαθέτει εξαιρετικές λιμενικές εγκαταστάσεις, έχει ιδιαίτερη εγγύτητα στο
Βυζαντινό ναυάγιο της Δασιάς, τον αντίστοιχο ΧΟΚ 6, το ρωμαϊκό ναυάγιο του Πανόρμου
και το βυθισμένο φορτηγό «Χριστόφορος» (μέγιστη απόσταση 3 ναυτικών μιλίων). Έχει
επίσης εγγύτητα με τον Όρμο Λουτράκι και την Βραχονησίδα Κασίδα όπου ενδεχομένως
βρίσκονται και άλλα αρχαία ναυάγια προς αξιοποίηση. Παράλληλα, διαθέτει τουριστικές
υποδομές πολλών ενοικιαζόμενων δωματίων και χώρων εστίασης ενώ βρίσκεται και κοντά
στη Γλώσσα Σκοπέλου (Όρμος Λουτρακίου), όπου πιάνει το πλοίο της γραμμής.
Επιπροσθέτως, ο Δήμος Σκοπέλου προσφέρεται να παραχωρήσει οικόπεδο που βρίσκεται
στη κατοχή του, πλησίον των λιμενικών εγκαταστάσεων του Νέο Κλήματος, ώστε να
ανεγερθεί μελλοντικό Κέντρο Υποδοχής Επισκεπτών των Υποβρυχίων Μουσείων και Χώρων
Οργανωμένης Κατάδυσης της περιοχής.
Το παραπάνω έργο θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό για την αξιοποίηση του “Άνω Μανγήτων
Νήσοι” στη Νήσο Σκόπελο. Σε πρώτη φάση εάν δεν είναι δυνατή η ένταξη της μελέτης και
της κατασκευής του στην παρούσα προγραμματική περίοδο ως το 2015, θα μπορούσε
εναλλακτικά είτε να υλοποιηθεί με ιδιωτικούς οικονομικούς πόρους με ταυτόχρονη χρήση
κεφαλαίων του προγράμματος JESSICA ή να ενοικιαστεί χώρος στο παραλιακό μέτωπο του
Νέου Κλήματος από το Δήμο Σκοπέλου (πιθανώς Λιμενικό Ταμείο Σκοπέλου), ώστε να
χρησιμοποιηθεί ως χώρος υποδοχής και ενημέρωσης των επισκεπτών.
Ο Αγνώντας έχει ικανοποιητικές λιμενικές εγκαταστάσεις αλλά είναι ένας πολύ μικρός
γραφικός οικισμός του οποίου το λιμάνι εξυπηρετεί τη Χώρα της Σκοπέλου όταν πνέουν
ισχυροί βόρειοι άνεμοι. Παρ’όλο που δεν έχει ιδιαίτερη τουριστική υποδομή από πλευράς
καταλυμμάτων βρίσκεται πολύ κοντά στη Σκόπελο όπως και στις αντίστοιχες υποδομές που
υπάρχουν στον Όρμο της Στάφυλου. Έχει οπτική επαφή με τους ΧΟΚ 4 και 5 καθώς και με
τα αρχαία ναυάγια στην Άκρα Μύτη (Τραχήλι) και νοτίως του Όρμου. Στο λιμάνι του
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Αγνώντα υπάρχει μικρό φυλάκιο που ανήκει στο Λιμενικό Ταμείο Σκοπέλου, δηλαδή
ουσιαστικά στο Δήμο Σκοπέλου και το οποίο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως Κέντρο
Υποδοχής και Ενημέρωσης των επισκεπτών παρ’όλο που έχει ιδιαίτερα μικρές διαστάσεις.
Σε κάθε περίπτωση μπορεί να εξυπηρετεί τους φύλακες των Υποβρύχιων Μουσείων και των
ΧΟΚ.
Ο Όρμος Πανόρμου θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο ως σημείο απόπλου - κατάπλου για
το σύγχρονο ναυάγιο του “Χριστόφορος”, καθώς και για τον ΧΟΚ 6 της Νήσου Δασιάς,
χωρίς όμως να αποτελεί σημείο φύλαξης ή να μπορεί από εκεί να πραγματοποιηθεί η
επίσκεψη στα Υποβρύχια Μουσεία της περιοχής. Στον Όρμο Πάνορμο δεν υπάρχουν
λιμενικές εγκαταστάσεις και θα πρέπει για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών και
ενδεχομένως των σκαφών να δημιουργηθεί μία πλωτή προβλήτα.
Από πλευράς καιρικών συνθηκών το Νέο Κλήμα είναι πιο εκτεθειμένο σε βορειοδυτικούς
ανέμους σε αντίθεση με τον Όρμο Πανόρμου και τον Όρμο Αγνώντα. Ο Όρμος Πάνορμος
μπορεί να λειτουργήσει παντός καιρού. Τόσο ο Όρμος του Αγνώντα όσο και το λιμάνι του
Νέου Κλήματος είναι σημεία εκτεθειμένα σε νοτιοδυτικούς και δυτικούς ανέμους οι οποίοι
όμως δεν είναι συνήθεις στην περιοχή.

ΙV. Χωροθέτηση Καταδυτικών Δραστηριοτήτων, Υποβρυχίων Μουσείων, ΧΟΚ και
Λοιπών Σημείων Ενδιαφέροντος στο Νότιο Παγασητικό Κόλπο

Όπως γνωρίζετε, στην αρχική πρόταση του “Άνω Μαγνήτων Νήσοι” με πρωτοβουλία της
Περιφέρειας Θεσσαλίας προστέθηκε και η περιοχή των νοτιοδυτικών ακτών του Δήμου
Αλμυρού, η οποία παρουσιάζει εκείνα τα χαρακτηριστικά της μειονεκτικής μέχρι στιγμής
από πλευράς τουριστικής ανάπτυξης περιοχής διαθέτει 16 θέσεις ενάλιου αρχαιολογικού
ενδιαφέροντος στην περιοχή που καλύπτει 5 μίλια νοτία της Αμαλιάπολης (Μιτζέλας), λόγω
της εκτεταμένης ενάλιας αρχαιολογικής έρευνας που πραγματοποιεί εδώ και 12 χρόνια το
Ινστιτούτο Εναλίων Αρχαιολογικών Ερευνών (ΙΕΝΑΕ).
Παρ’ όλη την ύπαρξη όλων αυτών των ενάλιων αρχαιολογικών θέσεων, κρίνεται ότι λίγες
εξ’ αυτών παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον από πλευράς επισκεψιμότητας μέσω
καταδυτικών δραστηριοτήτων. Παράλληλα η απέναντι περιοχή του Τρικερίου του Δήμου
Νότιου Πηλίου παρουσιάζει εγγύτητα με τις νοτιοδυτικές ακτές του Δήμου Αλμυρού και
ταυτόχρονα αν και τυπικά θεωρείται στεριά, ουσιαστικά είχε και έχει όλα εκείνα τα
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ιδιαίτερα χαρακτηριστικά μίας νησιωτικής μειονεκτικής περιοχής η οποία μοιάζει
εξαιρετικά με εκείνη της Αλοννήσου και της Σκοπέλου.
Παράλληλα, εμπλουτίζει το καταδυτικό προϊόν τόσο με χώρους ιδιαίτερου καταδυτικού
ενδιαφέροντος όσο και με πολλές ενάλιες θέσεις αρχαίων ναυαγίων, οι περισσότερες εκ
των οποίων σήμερα, δεν είναι είτε κηρυγμένες είτε γνωστές στην Εφορεία Εναλίων
Αρχαιοτήτων. Για το σκοπό αυτό προτείνεται η περιοχή του Νοτίου Παγασητικού Κόλπου
από την Αμαλιάπολη έως τα Αργυρόνησα και από την Άκρα Αγία Βάτος μέχρι τη
Βραχονησίδα Βυθού να αντιμετωπιστεί έως μία ενιαία περιοχή.
Αναλυτικότερα, οι ενάλιες αρχαιολογικές θέσεις στην περιοχή είναι οι παρακάτω:
IV. α) Σημείο 16 με κόκκινο χρώμα στο Χάρτη 1 στην Άκρα Περικλής, όπου βρίσκεται
Βυζαντινό Ναυάγιο του 10ου αιώνα μ.Χ., μετρίου καταδυτικού ενδιαφέροντος.
IV.β) Σημείο 23 με κόκκινο χρώμα στο Χάρτη 1, όπου βρίσκεται στη βορειοδυτική άκρη της
Νήσου Κίκινθου (Αγίου Νικολάου) Βυζαντινό ναυάγιο με υπολείμματα πιθοαμφορέων του
11ου/12ου αιώνα μ.Χ. Το ναυάγιο αν και παρουσιάζει μέτριο καταδυτικό ενδιαφέρον (μικρή
έκταση και σπασμένα όλα τα κομμάτια) βρίσκεται σε ιδιαίτερα ρηχό βάθος 4-9 μέτρων και
άρα προσφέρεται για περιήγηση με μάσκα και αναπνευστήρα και με σκάφη με γυάλινο
πάτο.
IV.γ) Σημείο 16 με κόκκινο χρώμα στο Χάρτη 1 στη θέση Μετόχι στον Όρμο Νηές, όπου
βρίσκεται σε βάθος 0-2 μέτρα βυθισμένος προϊστορικός οικισμός της Μέσης Εποχής του
Χαλκού όπου διακρίνονται τείχη οικιών καθώς και 16 κιβωτιόσχημοι τάφοι. Ο οικισμός
παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς μπορεί να είναι επισκέψιμος με μάσκα και
αναπνευστήρα όλο το χρόνο. Παρουσιάζει δε την ιδιαιτερότητα να είναι ένας από τους
σπάνιους έστω και λίγο μελετημένους ενάλιους προϊστορικούς οικισμούς της χώρας. Το
χερσαίο τμήμα του δύναται επίσης να ανασκαφεί και να μελετηθεί από την ΙΓ’ Εφορεία
Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων. Τα δε κτίρια που βρίσκονται στη θέση Μετόχι
στον Όρμο Νηές στη στεριά μπορούν μετά από την αναπαλαίωσή τους στο μέλλον, να
αποτελέσουν ένα νέο σημείο Υποδοχής και Ενημέρωσης επισκεπτών. Το ιδιοκτησιακό τους
καθεστώς είναι αυτή τη στιγμή υπό αμφισβήτηση. Απαιτείται περαιτέρω χρηματοδότηση
για την καλύτερη τεκμηρίωση του ενάλιου αρχαιολογικού πλούτου του προϊστορικού
οικισμού.
IV. δ) Σημεία 11, 12 και 24 με κόκκινο χρώμα στο Χάρτη 1, τα οποία περιβάλλουν την Άκρα
Γλάρος στα βορειοδυτικά του Όρμου Νηές.

Πρόκειται για ένα μεγάλο σύμπλεγμα

διάφορων όμορων και αλληλοκαλυπτόμενων αρχαιολογικών θέσεων με ναυάγια του 12ου
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και 1ου αιώνα μ.Χ. Πέρα από πληθώρα διαφορετικών τύπων αμφορέων και πυθοαμφορέων
παρουσιάζεται συγκέντρωση 13 Βυζαντινών αγκυρών καθώς και δύο μολύβδινων στύπων.
Το σημείο είναι ιδιαίτερου καταδυτικού ενδιαφέροντος.
IV. ε) Σημείο 25 με κόκκινο χρώμα στο Χάρτη 1 με στοιχεία Βυζαντινών ναυαγίων του 12ου
και του 6ου αιώνα μ.Χ. πιθανόν όχι ιδιαίτερου καταδυτικού ενδιαφέροντος.
IV.στ) Σημεία 26, 13 και 14 με κόκκινο χρώμα στο Χάρτη 1 στην Άκρα Τηλέγραφος με
Βυζαντινά ναυάγια του 12ου αιώνα μ.Χ. στο σημείο 26 και του 4ου αιώνα μ.Χ. στο σημείο 13
με περιορισμένο καταδυτικό ενδιαφέρον.
IV.ζ) Σημείο 15 με κόκκινο χρώμα στο Χάρτη 1 πριν την Άκρα Κλιμός με ναυάγιο του τέλους
του 19ου αιώνα αρχές 20ου αιώνα, το οποίο μετέφερε διάφορα πήλινα σκεύη.
IV. η) Θέση 18 με κόκκινο χρώμα στο Χάρτη 2 στην Άκρα Καβούλια στην περιοχή του
Τρικερίου με Βυζαντινό ναυάγιο του 12ου αιώνα μ.Χ., το οποίο παρουσιάζει τουριστικό
ενδιαφέρον. Το ναυάγιο θα πρέπει να κηρυχθεί ενάλιος αρχαιολογικός χώρος μετά από
ενέργειες της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων.
IV. θ) Ο Όρμος Νηές διαθέτει και σε άλλα σημεία ενάλιες αρχαιότητες, όπως τη βυθισμένη
ελληνιστική αγροικία ή λείψανα πρωτελλαδικού πολιτισμού στα βορειοανατολικά παράλιά
του στη θέση «Πανταζή», αλλά αυτά δεν είναι ιδιαίτερα τεκμηριωμένα ούτε χρήζουν προς
το παρόν τουριστικής αξιοποίησης.
Όλες οι παραπάνω θέσεις απαιτούν μεγαλύτερη τεκμηρίωση από αρχαιολογικής απόψεως
και αξιολόγησής τους από πλευράς αξιοποίησης τους μέσω του καταδυτικού
ενδιαφέροντος των επισκεπτών, όπως επίσης απαιτείται και χρηματοδότηση για την
έρευνα και τεκμηρίωση των νέων θέσεων στην περιοχή του Τρικερίου.

Θέσεις που παρουσιάζουν καταδυτικό ενδιαφέρον στην περιοχή είναι:
IV. 1) η Θέση 11 με πράσινο χρώμα στον όρμο της Σούρπης, ο οποίος έχει βιομηχανικά
χαρακτηριστικά, όπου βρίσκεται σε βάθος 7-12 μέτρα αεροσκάφος σε βουρκώδη βυθό.
Απαιτείται να γίνει κατάδυση αξιολόγησης και επιβεβαίωσης του στίγματος.
IV.2) ο XOK 11, ο οποίος περιλαμβάνει το σύνολο της Νήσου Κικίνθου (Άγιος Νικόλαος)
απέναντι από την Αμαλιάπολη, πλην του νοτίου άκρου της, καθώς εκεί υπάρχει ντόκος στην
νοτιοδυτική της πλευρά για πρόσβαση ερασιτεχνικών σκαφών, καθώς και το νότιο πέρασμα
του Όρμου της Μιτζέλας. Η Νήσος στη δυτική της πλευρά προσφέρεται για πόντιση
τεχνητών υφάλων καθώς είναι ιδιαίτερα προστατευμένη καθ’ όλο το χρόνο με αμμώδη
Ατλαντίς Συμβουλευτική Α.Ε.
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βυθό, ενώ στην ανατολική πλευρά της ο βυθός έχει τέτοια μορφολογία που πιστεύεται ότι
μετά την απαγόρευση της αλιείας θα βοηθήσει να αυξηθούν ιδιαίτερα τα ιχθυοαποθέματα
και να αποτελέσει ελκυστικό καταδυτικό προορισμό. Ορίζεται δε από τα παρακάτω
στίγματα κωδ. 275 Ν39 10,406’ Ε 022 53,968’, κωδ. 268 Ν39 10,71’ Ε022 54,020’, κωδ. 277
Ν39 10,729’ Ε022 54,083’, κωδ. 267 Ν 39 10,703’ Ε022 54,119’, κωδ. 266 Ν39 10,610΄ Ε022
54,178’, κωδ. 266 Ν39 10,610’ Ε022 54,247’, κωδ. 278 Ν39 10,488’ Ε022 54,124’, κωδ. 274
Ν39 10,426’ Ε022 83,989’, κωδ. 273 Ν39 10,490’ Ε022 53,855’ , κωδ. 277 Ν39 10,566’ Ε022
53,870’ , κωδ. 269 Ν39 10,633’ Ε022 53,898’ και περιβάλλεται από τις ακτές της .
IV. 3) ο XOK 12 με πράσινα γράμματα στο Χάρτη 1, που περιβάλει τον Όρμο Μπαλτά
πλησίον και νοτίως της Αμαλιάπολης. Θα πρέπει να τεκμηριωθεί το είδος του βυθού και
κατά πόσο προσφέρεται για πόντιση τεχνητών υφάλων.
IV. 4) το Σημείο 8 με πράσινο χρώμα στο Χάρτη 2, όπου βρίσκεται βυθισμένο το σκάφος
«Χρήστος» στον Όρμο Πτελεού σε βάθος 22μ και σε απόσταση 200μ από την ακτή.
Πρόκειται για σλέπι, κενού φορτίου το οποίο βυθίστηκε έπειτα από Γερμανικό
βομβαρδισμό, με ρήγμα στη δεξιά πλευρά του, την 1η Απριλίου 1941.

Παρουσιάζει

καταδυτικό ενδιαφέρον αν και θα πρέπει να πραγματοποιηθεί κατάδυση στο μέλλον για
την αξιολόγηση του.
IV. 5) το Σημείο 16 με πράσινο χρώμα στον Χάρτη 2, στο μέσω του όρμου του Πτελεού,
όπου αναπτύσσεται ύφαλος με καταδυτικό ενδιαφέρον. Εκκρεμεί αξιολόγηση του και θα
μπορούσε να εξελιχθεί σε ΧΟΚ.
IV. 6) το Σημείο 10 με πράσινο χρώμα στο Χάρτη 2, όπου σύμφωνα με πληροφορίες
βρίσκεται βυθισμένο πλοίο με φορτίου τσιμέντο το οποίο παρουσιάζει καταδυτικό
ενδιαφέρον. Εκκρεμεί η αξιολόγηση του και το ακριβές στίγμα του.
IV) 7) ο ΧΟΚ 14 με πράσινο χρώμα στο Χάρτη 2, σύμπλεγμα Αργυρονήσων το οποίο
παρουσιάζει ιδιαίτερο καταδυτικό ενδιαφέρον στον Νότιο Ύφαλο του, όπου αναπτύσσονται
γοργονίες από τα είκοσι μέτρα και κοράλλια από τα 50 μέτρα. Στο σημείο επικρατεί
συνήθως ιδιαίτερο ρεύμα, καθώς επηρεάζεται από το ρεύμα του Βόρειου και Νότιου
Ευβοϊκού κόλπου. Δεν έχουν παρθεί στίγματα, ούτε έχει γίνει βυθομέτρηση. Θα μπορούσε
να επιλεγεί και μόνο το σημείο του Νότιου Υφάλου για ΧΟΚ.
IV. 8) το Σημείο 13 με πράσινο χρώμα στο Χάρτη 3 στη ΒΑ Άκρα της Βραχονησίδος Πυθού,
όπου βρίσκονται διαλυμμένα υπολείμματα από ναυάγιο βενζινακάτου με σημαία
Γερμανίας στα 24 μ. βάθος και ημερομηνία βύθησις 1/1/44. Παρουσιάζει μέτριο
καταδυτικό ενδιαφέρον.
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IV. 9) ο ΧΟΚ 10 με πράσινο χρώμα στο Χάρτη 3, που περιβάλει το Σύμπλεγμα Βραχονησίδων
και Υφάλων της Πυθού. Είναι μία περιοχή με καταδυτικό αλλά και αλιευτικό ενδιαφέρον,
στην οποία αναμένεται να αυξηθούν εντυπωσιακά τα ιχθυοαποθέματα σε περίπτωση
απαγόρευσης της αλιείας, αλλά απαιτείται επίσης εκτενέστερη διαβούλευση με τους αλιείς
της περιοχής. Έχει το σημαντικό πλεονέκτημα ότι βρίσκεται σχεδόν στο κέντρο του
Παγασητικού κόλπου και μπορεί να υπάρχει πρόσβαση από κάθε πλευρά του.
IV. 10) το Σημείο 9 με πράσινο χρώμα στο Χάρτη 3 στο μέσω περίπου των δυτικών ακτών
της Χερσονήσου Τρίκερι του Πηλίου, όπου υπάρχει το βυθισμένο ξύλινο καΐκι «Μπόρα» σε
στίγμα Ν39 05,562’ και Ε023 04,039’ με μέτριο καταδυτικό ενδιαφέρον.
IV. 11) ο ΧΟΚ 9 με πράσινο χρώμα στο Χάρτη 3, που περιβάλει τον όρμο που ορίζεται από
την Άκρα του Φάρου στο Τρίκερι και την Άκρα Καβούλια και συγκεκριμένα από τα στίγματα
κωδ. 225 Ν39 05,728’ και Ε023 02,874’, κωδ. 223 Ν39 06,039’ και Ε023 02,881’ και κωδ. 226
Ν39 06,094’ και Ε23 02,965’. Ο όρμος παρουσιάζει έντονο αρχαιολογικό ενδιαφέρον, όπως
και προσφέρεται για την πόντιση τεχνητών υφάλων στον αμμώδη βυθό του.
IV. 12) το Σημείο 7 με πράσινο χρώμα στο Χάρτη 3, το οποίο αναφέρεται σε βυθισμένο
καΐκι, μήκους 20 περίπου μέτρων, το οποίο βρίσκεται στην άκρη του κρηπιδώματος του
λιμένα της Αγίας Κυριακής στο Τρίκερι σε βάθος 4-17 μέτρα και παρουσιάζει καταδυτικό
ενδιαφέρον.
IV. 13) ο ΧΟΚ 8 με πράσινο χρώμα στο χάρτη 3 στην Άκρα Αγ. Βάτος, ο οποίος παρουσιάζει
έντονο καταδυτικό ενδιαφέρον καθώς ο βυθός είναι εξαιρετικός, με γοργονίες να
αναπτύσσονται από τα 20 μέτρα και κοράλλια στα 50 μέτρα.
Λοιπά σημεία σχετικά με καταδυτικό ενδιαφέρον στην περιοχή του Νοτίου Παγασητικού
Κόλπου:
Με τη μέχρι στιγμής διεξαχθείσα ανάλυση ,η οποία όμως δεν έχει την αντίστοιχη
ωριμότητα της Αλοννήσου και της Σκοπέλου, προτείνονται δύο σημεία απόπλου - κατάπλου
και φύλαξης των Υποβρυχίων Μουσείων και ΧΟΚ της περιοχής. Το πρώτο είναι η
Αμαλιάπολη στις Δυτικές Ακτές του Παγασητικού Κόλπου του Δήμου Αλμυρού (σημείο 7 με
μπλε χρώμα στο Χάρτη 1) και το δεύτερο η Αγία Κυριακή, η οποία είναι το λιμάνι του
Τρικερίου (σημείο 8 με μπλε χρώμα στο Χάρτη 3).
Και τα δύο διαθέτουν λιμάνι και Λιμενικό Σταθμό ενώ είναι σε ιδιαίτερα προστατευμένες
τοποθεσίες. Είναι τουριστικοί προορισμοί μικρής κλίμακας με περίπου 150 κλίνες το
καθένα και βρίσκονται κοντά σε όλους τους προτεινόμενους, προς καταδυτική και
τουριστική αξιοποίηση, ενάλιους χώρους. Οι φορείς αλλά και οι τοπικές κοινωνίες των
Ατλαντίς Συμβουλευτική Α.Ε.
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περιοχών αυτών διαθέτουν επίσης κάποια σχετική εμπειρία αναφορικά με τα οφέλη που
προκύπτουν από τον καταδυτικό τουρισμό, καθώς από την Αμαλιάπολη επιχειρεί 10 χρόνια
τώρα το Ι.ΕΝ.Α.Ε., ενώ στην Αγία Κυριακή λειτούργησε για δύο χρόνια το καταδυτικό κέντρο
του Πάρη Σοφού.
Ειδικά η Αμαλιάπολη είναι ο μοναδικός χερσαίος προορισμός οποίος βρίσκεται πολύ κοντά
στο Αεροδρόμιο της Νέας Αγχιάλου, το οποίο εξυπηρετεί πτήσεις φθηνού κόστους και έχει
καλύτερες προοπτικές ανάπτυξης, λόγω μεγέθους, από εκείνο της Σκιάθου. Επιπλέον,
βρίσκεται δίπλα και στο μέσο του οδικού άξονα Θεσσαλονίκης-Αθήνας (έξοδος Σούρπης).
Παράλληλα μπορεί να εξυπηρετήσει με μικρά ακτοπλοϊκά σκάφη και θαλάσσια ταξί, τόσο
την Αγία Κυριακή όσο και τα υπόλοιπα Νησιά των Βορείων Σποράδων, όπως γίνεται σήμερα
και γινόταν και παλαιότερα κυρίως από το Αχίλλειο.
Εναλλακτικά και μελλοντικά σημεία απόπλου - κατάπλου ακόμη και φύλαξης
(συμπεριλαμβανομένης της υποδοχής και ενημέρωσης των επισκεπτών) μπορεί να
αποτελέσουν ο όρμος Νηές (σημείο 1 με μαύρο χρώμα στο Χάρτη 1), το λιμάνι του Πτελεού
(σημείο 2 με μαύρο χρώμα στο Χάρτη 2) ή το Αχίλλειον (λιμάνι, στο σημείο 4 με μαύρο
χρώμα στο Χάρτη 2, όπου βρίσκεται και ένα μικρό Μουσείο Θαλάσσης).
Τέλος, μικρότερα και συμπληρωματικά / βοηθητικά σημεία απόπλου - κατάπλου και
φύλαξης δύναται να αποτελέσουν ο μικρός οικισμός Αγ. Δημήτριος (σημείο 5 με μαύρο
χρώμα στο Χάρτη 2) και το Νησί Παλαιό Τρίκερι (σημείο 4 με μαύρο χρώμα στο Χάρτη 3).
Γενικά στο Νότιο Παγασητικό Κόλπο πρέπει να αναπτυχθεί ένα μικτό σύστημα φύλαξης με
δύο κύρια σημεία (Αμαλιάπολη και Αγία Κυριακή) και ορισμένα δορυφορικά (Παλαιό
Τρίκερι, Άγιος Δημήτριος και Πτελεός ή Αχίλλειο).

Ατλαντίς Συμβουλευτική Α.Ε.

61

Επιχειρησιακό Σχέδιο για την κατασκευή Υποβρύχιων Μουσείων & Καταδυτικών Πάρκων στις Ν.Σποράδες & στην Δ.Παγασητικό

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Τη μεγαλύτερη ετοιμότητα και το ανταγωνιστικότερο τουριστικό προϊόν αυτή τη στιγμή το
διαθέτει ο Δήμος Αλοννήσου (λόγω της πληθώρας, της σημαντικότητας και της
πληρέστερης τεκμηρίωσης των αρχαίων ναυαγίων του), ενώ ο Δήμος Σκοπέλου
παρουσιάζει τη μεγαλύτερη συγκέντρωση καταδυτικών δραστηριοτήτων σε σχέση με τους
υπόλοιπους προορισμούς και διαθέτει το σύγχρονο ναυάγιο «Χριστόφορος».
Στη Σκόπελο επίσης, όπως και στο Νότιο Παγασητικό, παρουσιάζεται σημαντική ευκαιρία,
ανάδειξης και αξιοποίησης του ενάλιου αρχαιολογικού πλούτου πάντα όμως υπό την
προϋπόθεση της πληρέστερης τεκμηρίωσής του. Η ιδιαιτερότητα των προορισμών του
Βυζαντινού ναυαγίου της Κικύνθου και του Προϊστορικού οικισμού στο Μετόχι, τα οποία
είναι προσβάσιμα από το σύνολο των επισκεπτών με χρήση μάσκας και αναπνευστήρα,
προσδίδει στο Δήμο Αλμυρού ένα σημαντικό πλεονέκτημα και για την ανάπτυξη του
εσωτερικού - ημεδαπού τουρισμού, καθώς βρίσκεται στο κέντρο της χώρας με εύκολη
πρόσβαση από παντού.
Η μελλοντική σύνδεση όλων των ανωτέρω και με την ανάλογη ανάπτυξη του καταδυτικού
προϊόντος της Σκιάθου, θα προσδώσει στη Μαγνησία ένα απόλυτο ανταγωνιστικό
πλεονέκτημα στην παγκόσμια αγορά του καταδυτικού τουρισμού, το οποίο θα συνδυάζει
και θα συμπληρώνει τα σημερινά πλεονεκτήματα με εκείνα τα ανεπανάληπτα ενάλια
τοπικά πολιτιστικά αγαθά, που θα μπορούν αν αποτελέσουν πρότυπο ανάπτυξης σε όλες
τις παραθαλάσσιες και νησιωτικές περιοχές της Ελλάδος.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΣΥΝΤΑΞΗ -ΣΥΓΓΡΑΦΗ: ΦΩΤΕΙΝΗ ΒΛΑΧΑΚΗ - Αρχιτέκτων Μηχανικός - Αναστηλώτρια Ε.Μ.Π.

ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ
Στο παρόν τεύχος αναλύονται βασικά χαρακτηριστικά του έργου και επισημαίνονται
ειδικότερα θέματα για την οργάνωση και λειτουργία των Χώρων Οργανωμένης Κατάδυσης
(ΧΟΚ) και των Ενάλιων Επισκέψιμων Αρχαιολογικών Χώρων (Ε.Ε.Α.Χ.).
Στην αρχή προσεγγίζονται βασικά χαρακτηριστικά του έργου μέσα από την ανάλυση των
κύριων αποδεκτών στους οποίους απευθύνονται οι ΧΟΚ και Ε.Ε.Α.Χ. και των ωφελούμενων
από τη λειτουργία τους. Στη συνέχεια τίθενται προϋποθέσεις και αρχές λειτουργίας των
Ε.Ε.Α.Χ., οι οποίες αναλύονται στην Ενότητα Ι – Θέματα Ενάλιας Αρχαιολογίας και
παρατίθεται η αντίστοιχη πρόβλεψη για τους ΧΟΚ. Παράλληλα ορίζονται γενικές
προδιαγραφές για τον απαιτούμενο εξοπλισμό παρακολούθησης και την καταγραφή των
απαραίτητων επιστημονικών δεδομένων. Τέλος επισημαίνονται βασικές παραδοχές του
έργου στις οποίες στηρίζεται εν μέρει ο καθορισμός των χαρακτηριστικών και
προδιαγραφών του έργου και οι οποίες θα αποτελέσουν τη βασική εισροή για την
εκπόνηση του επόμενου παραδοτέου.
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Ι. Θέματα Ενάλιας Αρχαιολογίας και Τεχνικών Μελετών

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Στην παρούσα μελέτη εξετάζεται 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 θα
προκύψουν κατά την επεξεργασία της πρότασης.
Γίνεται παρουσίαση των χαρακτηριστικών του έργου μέσα από μια αρχική καταγραφή των
δεδομένων τόσο των ενάλιων όσο και των χερσαίων χώρων του έργου και πρόταση για τον
τρόπο εξέλιξης των επόμενων σταδίων του Έργου.

2. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Το έργο "ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ &
ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΣΤΙΣ ΝΗΣΟΥΣ ΣΠΟΡΑΔΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΔΥΤΙΚΟ ΠΑΓΑΣΗΤΙΚΟ" έχει ως
στόχο την ανάδειξη της ενάλιας πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής και την ανάπτυξη
ενός ιδιαίτερου καταδυτικού τουρισμού στη χώρα μας.
Στην παρούσα μελέτη του Σταδίου Γ' του έργου διαπραγματευόμαστε τα Χαρακτηριστικά
των Ενάλιων Αρχαιολογικών Χώρων και τα Τεχνικά Στοιχεία του Έργου σε σχέση με αυτούς.

3. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΑΛΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΧΩΡΩΝ
Το πρόγραμμα αποτελεί μοναδική ευκαιρία για την Ανάδειξη του Πολιτιστικού Αποθέματος
των Εναλίων Αρχαιοτήτων των Νήσων Σποράδων και του Δυτ. Παγασητικού Κόλπου που
έχουν αποτελέσει τα τελευταία σαράντα χρόνια πεδίο εκτεταμένων ερευνών τόσο της
Εφορίας Εναλίων Αρχαιοτήτων όσο και του Ινστιτούτου Εναλίων Αρχαιολογικών Ερευνών. Η
περιοχή αποτελεί άλλωστε χαρακτηριστικό παράδειγμα συγκέντρωσης μεγάλου αριθμού
ναυαγίων διαφόρων εποχών, ενδεικτικό της αδιάλειπτης χρήσης της ως ασφαλές πέρασμα
ναυσιπλοΐας ανά τους αιώνες.
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3.1 Οι Ενάλιες Αρχαιολογικές Θέσεις ως σύνολο
Στο Παράρτημα Ι του παρόντος σταδίου της Μελέτης γίνεται σύντομη αναφορά στις Αρχές
προστασίας της υποβρύχιας πολιτιστικής Κληρονομιάς. Ο λόγος που γίνεται αναφορά στις
παραπάνω αρχές είναι για να επισημανθεί η σπουδαιότητα της ανάδειξης του συνόλου των
ενάλιων αρχαιολογικών θέσεων της υπό μελέτη περιοχής. Τα ενάλια αρχιτεκτονικά λείψανα
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 εκτάσεις 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 εξέλιξης των ναυτικών λαών μέσα στο χρόνο.

3.2 Ιστορικό Δημιουργίας Υποβρύχιου Αρχαιολογικού Πάρκου Β.Σποράδων
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 αρχαιολογικών πάρκων ενώ πρόταση για την δημιουργία
υποβρυχίου αρχαιολογικού πάρκου αποτέλεσε αντικείμενο μελέτης για το επιστημονικό
προσωπικό της Ε.Ε.Α., ήδη από το 1984, για την περιοχή της Μεθώνης2.
Μετά την εξαγγελία επίσης της δημιουργίας υποβρύχιου Αρχαιολογικού Πάρκου στις Β.
Σποράδες, το 1994, από τον τότε υπουργό Πολιτισμού, η Ε.Ε.Α. διενήργησε σειρά
ερευνητικών και ανασκαφικών αποστολών στην περιοχή, με σκοπό την εύρεση και
τεκμηρίωση γνωστών για την τοπική κοινωνία αλλά και άγνωστων ναυαγίων, που είχαν ως

1 Παρουσίαση Πρότασης για την ∆ηµιουργία 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.
2 Πρώτη προσπάθεια δηµιουργίας ενός Υποβρύχιου Αρχαιολογικού Πάρκου στην Ελλάδα στην
περιοχή της Μεθώνης, όπου έχουν ερευνηθεί περίπου 20 ναυάγια, καθώς και ένας προϊστορικός
οικισµόςς, Ν. Λιανός, "Parchi archeologici sott' acqua. Une proposta per la tutela dei beni
sommersi", La tutela del Partimonio Archeologico Subacqueo
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αποτέλεσμα πληθώρα σημαντικών αρχαιολογικών ευρημάτων. Για λόγους υποστήριξης των
ερευνών, συντήρησης και μελλοντικά έκθεσης των ευρημάτων των ναυαγίων, η Ε.Ε.Α.
κίνησε επίσης διαδικασίες για την εύρεση κτίσματος στην νήσο Αλόννησο, με αποτέλεσμα
την παραχώρηση από τον Δήμο Αλοννήσου, κτιρίου που επρόκειτο να στεγάσει την
"Αστυνομία", στην Χώρα Αλοννήσου.
Τα τελευταία χρόνια παγιώθηκε η άποψη της δημιουργίας ενός μεγάλου μουσείου που θα
αναδείξει το πολιτιστικό απόθεμα των εναλίων αρχαιοτήτων στον Ελλαδικό χώρο και το
μουσείο αυτό θα υλοποιηθεί μέσα στα επόμενα χρόνια, μετά και την κήρυξη από τον Ο.Λ.Π.
Ανοιχτού Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού

με θέμα τον "Ανασχεδιασμό του υπάρχοντος

κτιρίου (SILO) στο λιμάνι του Πειραιά και του περιβάλλοντος χώρου του σε Μουσείο
Ενάλιων Αρχαιοτήτων". Τα πιο σημαντικά ευρήματα από τα ναυάγια που έχουν ερευνηθεί
στον ελλαδικό χώρο πρόκειται να εκτεθούν στο μουσείο που θα σχεδιαστεί με άξονα τα
συμπεράσματα που προκύπτουν από την ενάλια αρχαιολογική έρευνα, για ναυτικούς
δρόμους, εμπορικά, κοινωνικά και οικονομικά και τεχνολογικά δεδομένα των διαφόρων
εποχών.
Η ανάγκη λοιπόν για την δημιουργία ενός μεγάλης κλίμακας μουσειακού χώρου στην
περιοχή των Σποράδων, παύει να αποτελεί προτεραιότητα για την ανάδειξη των ναυαγίων
που έχουν επισημανθεί και ερευνηθεί. Η δημιουργία όμως ενός Δικτύου Επισκέψιμων
Ενάλιων Αρχαιολογικών Χώρων, ανάλογου της έννοιας του Υποβρύχιου Αρχαιολογικού
Πάρκου που είχε προταθεί πριν από δύο δεκαετίες, αποτελεί πλέον μια απαραίτητη δράση
για την ανάδειξη των εναλίων ευρημάτων στη θέση και στο περιβάλλον που βρέθηκαν που
θα συμπληρώσει την μουσειακή παρουσίασή τους.

3.3 Δημιουργία δικτύου επισκέψιμων ενάλιων αρχαιολογικών χώρων
Λαμβάνοντας υπόψη τις αναφορές σε Αρχές Προστασίας Πολιτιστικής Κληρονομιάς και την
υπάρχουσα νομοθεσία, που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας μελέτης,
θεωρούμε ότι στην περιοχή ενδιαφέροντος του Προγράμματος, οι ανάγκες προστασίας του
πολιτιστικού αποθέματος οδηγούν στην in situ τεκμηρίωση, μελέτη, συντήρηση και
ανάδειξη των ενάλιων αρχαιολογικών χώρων, που ακολουθείται άλλωστε από την Ε.Ε.Α..
Η έλλειψη οικονομικών πόρων και οι εκτεταμένες ανά την επικράτεια υποχρεώσεις της
Ε.Ε.Α. αποτελούν όμως τροχοπέδη στην ολοκλήρωση της μελέτης και τεκμηρίωσης του
συνόλου των γνωστών αρχαιολογικών θέσεων, με αποτέλεσμα οι αρχαιολογικοί χώροι και
τα σημαντικά τους ευρήματα να είναι γνωστά από επιστημονικές και μη δημοσιεύσεις στο
κοινό, αλλά να μην υπάρχει πρόσβαση σε αυτά.
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Η έλλειψη πληροφόρησης, ευαισθητοποίησης και γνώσης της αρχαιολογικής σημασίας των
συγκεκριμένων χώρων από το ευρύ κοινό, οδηγεί τελικά στην πλημμελή τους προστασία. Η
ενδεικνυόμενη δράση στην περιοχή, όπως και σε άλλες στον Ελλαδικό χώρο, είναι η
ολοκλήρωση προκαταρτικών μελετών στους ενάλιους αρχαιολογικούς χώρους, με σκοπό
την ανάδειξή τους, η οργάνωση του τρόπου προστασίας τους και η δημιουργία ενός
δικτύου επισκέψιμων ενάλιων αρχαιολογικών χώρων σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά και
τις ιδιαιτερότητες του κάθε χώρου.
Το "Επιχειρησιακό Σχέδιο για την Κατασκευή Υποβρύχιων Μουσείων & Καταδυτικών
Πάρκων στις Νήσους Σποράδες και στον Δυτικό Παγασητικό" παρέχει την δυνατότητα για
την υλοποίηση μιας τέτοιας πρότασης στο πλαίσιο της ανάπτυξης του Καταδυτικού
Τουρισμού στην Ελλάδα. Τα άρθρα 6 και 7 του Ν. 3378/2005, (Παράρτημα Ι) θεωρούμε ότι
προτρέπουν άλλωστε προς την κατεύθυνση της προτάσεως του "Επιχειρησιακού Σχεδίου".
Οι όροι και προϋποθέσεις με τις οποίες θα γίνουν οι Ενάλιοι αρχαιολογικοί χώροι
επισκέψιμοι θα οριστούν, σύμφωνα και με το Άρθρο 46, παρ.1,α) του Ν.3028/2002, με
απόφαση του υπουργού Πολιτισμού, ενώ στην παρούσα μελέτη τίθενται το θεωρητικό
πλαίσιο και τα τεχνικά δεδομένα για την προώθηση της συγκεκριμένης δράσης.

4. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΩΝ ΕΝΑΛΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΧΩΡΩΝ

Οι Προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για την επιλογή Ενάλιων Αρχαιολογικών
Θέσεων και την μετατροπή τους σε επισκέψιμες είναι οι εξής:
4.1. Αρχαιολογική έρευνα και Μελέτη
Οι ενάλιοι αρχαιολογικοί χώροι θα πρέπει να έχουν ερευνηθεί τουλάχιστον στο επίπεδο της
προκαταρτικής αρχαιολογικής τεκμηρίωσης της υπάρχουσας κατάστασής τους.
Το στάδιο αυτό περιλαμβάνει και την επιτόπια έρευνα για την μελέτη και αποτύπωση του
χώρου και την εξέταση των δεδομένων μεταγενέστερης φάσης λεπτομερούς αποτύπωσης
καθώς επίσης την βιβλιογραφική έρευνα και τεκμηρίωση της ιστορίας του μνημείου και
των χαρακτηριστικών ευρημάτων ή κατασκευών του συνόλου.
Η μελέτη εκπονείται από τον φορέα που έχει λάβει άδεια ή έχει εντολή για την έρευνα
κάθε Ενάλιου Αρχαιολογικού Χώρου του Έργου.
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4.2 Αρχιτεκτονική, Τοπογραφική και φωτογραμμετρική αποτύπωση υπάρχουσας
κατάστασης των ενάλιων αρχαιολογικών χώρων του Έργου.
Η προκαταρκτική αρχαιολογική μελέτη θα πρέπει να συνοδεύεται από λεπτομερή
αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης, ώστε να είναι δυνατή η εκτίμηση των δεδομένων
του χώρου της κατάστασης στην οποία βρίσκεται το εύρημα, τους πιθανούς κινδύνους από
την έκθεσή του στο ευρύ κοινό, κλπ.
Για το λόγο αυτό προτείνεται, όπου δεν έχει διενεργηθεί, η αποτύπωση των ναυαγίων και
των παράκτιων ενάλιων αρχαιολογικών χώρων, η μελέτη αυτή να γίνει στα πλαίσια του
Έργου υπό τη διεύθυνση του φορέα που μελετά το συγκεκριμένο μνημείο.
Η αποτύπωση προτείνεται να γίνει με συνδυασμό φωτογραφικών, φωτογραμμετρικών και
αρχιτεκτονικών μεθόδων αποτύπωσης καθώς και με την εκπόνηση τρισδιάστατων
αναπαραστάσεων που μπορούν να αποτελέσουν εργαλείο τόσο για την έρευνα όσο και για
την προστασία και ανάδειξη του κάθε μνημείου.
4.3 Έκθεση των Δεδομένων κάθε Ενάλιου Αρχαιολογικού χώρου
Στο στάδιο αυτό θα πρέπει να εκπονηθεί μελέτη καταγραφής των δεδομένων του χώρου,
σύμφωνα με την υπάρχουσα

αρχαιολογική τεκμηρίωση και βιβλιογραφία, την

προκαταρτική μελέτη επί του μνημείου και την λεπτομερή αποτύπωσή του. Η έκθεση θα
πρέπει να περιλαμβάνει:
•

Περιγραφή του αντικειμένου

•

Περίληψη

•

Αναφορά στους στόχους της μελέτης

•

Αναφορά στις μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν

•

Τα αποτελέσματα της έρευνας

•

Τα συμπεράσματα που εξάγονται

•

Τα προτεινόμενα μέτρα για το αντικείμενο της μελέτης

4.4 Προστασία και ανάδειξη
Στο επόμενο στάδιο σύμφωνα με την Έκθεση των Δεδομένων του κάθε χώρου θα γίνεται
πρόταση ανάδειξης λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του.
Στο στάδιο αυτό περιλαμβάνεται η ένταξη ή μη του ενάλιου αρχαιολογικού χώρου στο
δίκτυο Επισκέψιμων Ενάλιων Αρχαιολογικών Χώρων του Έργου. Σύμφωνα με το Πρακτικό
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Παραλαβής των Σταδίων Α' & Β' του έργου έχουν οριστεί οι χώροι που προτείνεται να
γίνουν επισκέψιμοι. Προτείνεται όμως και η διερεύνηση για την μελλοντική ένταξη χώρων
στο δίκτυο του Έργου.
Άλλωστε και οι θέσεις που έχουν προταθεί να γίνουν επισκέψιμες θα πρέπει να μελετηθούν
σύμφωνα με τις παραπάνω προδιαγραφές.
Οι θέσεις τέλος που δεν θα προταθούν για να γίνουν επισκέψιμες προτείνεται να
αναδειχτούν με έκθεση των στοιχείων τους και παρουσίασή τους προς το κοινό για λόγους
ανάδειξης του συνολικού αρχαιολογικού αποθέματος της περιοχής.

5.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΙ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΤΩΝ

ΕΝΑΛΙΩΝ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

5.1 Τεχνικές προδιαγραφές
Οι τεχνικές προδιαγραφές για την μετατροπή των ενάλιων αρχαιολογικών χώρων σε
επισκέψιμους περιλαμβάνουν:
5.1.1

Τη σήμανση Ενάλιων αρχαιολογικών χώρων και χερσαίων θέσεων υποδοχής

επισκεπτών.
5.1.2 Την τοποθέτηση Οριοδεικτικών Σημαντήρων και Ναύδετων πρόσδεσης Σκαφών
5.1.3 Την εγκατάσταση Συστήματος Καταγραφής και αναμετάδοσης υποβρυχίων εικόνων
από τους ενάλιους αρχαιολογικούς χώρους
5.1.4 Την χάραξη Υποβρυχίων Διαδρομών για την οργάνωση της πορείας των επισκεπτών.
που θα πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο των προτεινόμενων μελετών των επόμενων
Σταδίων του Έργου.
5.2 Προδιαγραφές λειτουργίας των Επισκέψιμων Ενάλιων αρχαιολογικών χώρων
Οι προδιαγραφές λειτουργίας των Επισκέψιμων Ενάλιων αρχαιολογικών χώρων θα πρέπει
να ακολουθήσουν τις αρχές προστασίας της ενάλιας πολιτιστικής κληρονομιάς, όπως αυτές
περιγράφονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας μελέτης και να λάβουν υπόψη την εμπειρία
από την διεθνή πρακτική.
Θα πρέπει άλλωστε να είναι σύμφωνες με τις θεσμοθετημένες αρχές της προστασίας
πολιτιστικής κληρονομιάς κατά την ελληνική νομοθεσία και να ακολουθήσουν τις
Ατλαντίς Συμβουλευτική Α.Ε.
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διαδικασίες που υπαγορεύονται από την υπάρχουσα νομοθεσία για την Δημιουργία
Επισκέψιμων Ενάλιων Αρχαιολογικών Χώρων.
Στο παράρτημα Ι προσαρτάται πρόσφατα δημοσιευμένη ΚΥΑ για την Ίδρυση Ενάλιων
Επισκέψιμων Αρχαιολογικών χώρων στον Δήμο Πύλου - Νέστορος, Περιφέρειας
Πελοποννήσου που μπορεί να αποτελέσει παράδειγμα ανάλογης δράσης στον Ελλαδικό
χώρο, ενώ στο Νομοθετικό Πλαίσιο που κατατέθηκε κατά το Στάδιο Α' του Επιχειρησιακού
Σχεδίου γίνεται εκτενής ανάλυση της σχετικής υπάρχουσας νομοθεσίας. Οι όροι και οι
προδιαγραφές λειτουργίας των προτεινόμενων από το Σχέδιο, Ενάλιων Επισκέψιμων
Αρχαιολογικών Χώρων θα αποτελέσουν αντικείμενο επόμενου σταδίου της μελέτης.

6. ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΑΛΙΩΝ
ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

Η περιοχή στην οποία αναφέρεται το Επιχειρησιακό Σχέδιο έχει περιγραφεί αναλυτικά ήδη
κατά το Στάδιο 2 : Χωροθέτηση της θαλάσσιας περιοχής των Καταδυτικών Πάρκων και
Επισκέψιμων Ενάλιων Αρχαιολογικών Χώρων και Χωροθέτηση Κέντρων Επισκεπτών
Καταδυτικού Τουρισμού.
Στο παρόν στάδιο επεξεργασίας του Σχεδίου γίνεται ειδικότερη αναφορά στους Ενάλιους
Αρχαιολογικούς Χώρους της περιοχής και τις δυνατότητες και προοπτικές τους να γίνουν
επισκέψιμοι.

6.1 Περιγραφή Ενάλιων Αρχαιολογικών Θέσεων Πρότασης Επιχειρησιακού
Σχεδίου.
Σύμφωνα με τη χωροθέτηση που έχει γίνει στο προηγούμενο Στάδιο 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.
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Για κάθε μία από τις παραπάνω περιοχές ακολουθεί αναλυτική περιγραφή των ενάλιων
αρχαιολογικών θέσεων.
6.1.1 Περιοχή της Νήσου Αλοννήσου και των υπόλοιπων μικρών νήσων των Βορείων
Σποράδων
Σύμφωνα με την αρίθμηση των θέσεων που ακολουθείται στο κεφάλαιο (ΙΙ) της
Χωροθέτησης του Σταδίου 2
α) Κλασικό ναυάγιο της Νήσου Περιστέρας
Με το Σημείο 5 (σημειώνεται με κόκκινο χρώμα στο Χάρτη 5) σηματοδοτείται το κλασικό
ναυάγιο της Νήσου Περιστέρας. Πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα κλασικά ναυάγια
που έχουν ερευνηθεί ποτέ, λόγω κυρίως του μεγέθους του, που άλλαξε με την ανακάλυψή
του, την αντίληψη για το μέγεθος των πλοίων που μπορούσαν να ναυπηγηθούν εκείνη την
εποχή.
• Γενική Περιγραφή
Το ναυάγιο βρίσκεται 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 30004000 αμφορείς, σε τρεις τουλάχιστον στρώσεις, σχηματίζει το περίγραμμα του πλοίου και
έχει έκταση 25Χ12μ περίπου. Η χρονολόγηση του ναυαγίου μεταξύ 410-380 π.Χ. έγινε με
την ανέλκυση τεσσάρων αμφορέων κατά την πρώτη αναγνωριστική έρευνα το19913. Το
κυρίως φορτίο που μετέφερε το πλοίο, ενδεχομένως κρασί, αποτελείται από αμφορείς
Μένδης Χαλκιδικής και Πεπαρήθου (Σκοπέλου). Ήδη από την πρώτη ερευνητική περίοδο
έγινε εμφανές ότι το μήκος του σκάφους είναι διπλάσιο σε σχέση με τα ως τότε γνωστά
ναυάγια της εποχής και θεωρήθηκε ιδιαίτερα σημαντικό εύρημα που έχριζε περεταίρω
έρευνας.

3

Ελπίδα Χατζηδάκη, Χρονικά του Αρχαιολογικού ∆ελτίου , Τόµος 46 (1991), Αθήνα 1996, σ 523524.
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Εικόνα 1 Φωτομωσαϊκό του ναυαγίου πριν την ανασκαφή του, πηγή: Χρονικά
Αρχαιολογικού Δελτίου, τόμος 46 (1991)

• Στάδιο Αρχαιολογικής Μελέτης - Δημοσιεύσεις
Η δήλωση του ναυαγίου έγινε από ψαρά δύτη Δ. Μαυρίκη στην Εφορεία Εναλίων
Αρχαιοτήτων το 19844 ενώ η πρώτη αναγνωριστική έρευνα έγινε το 19915 υπό την
Διεύθυνση της τότε προϊσταμένης της Εφορείας Δρ. Ελπίδας Χατζηδάκη. Το ναυάγιο έχει
ανασκαφεί σε συγκεκριμένους τομείς κατά την διάρκεια τεσσάρων ερευνητικών περιόδων,
1992, 1993, 1999, 2000.
Κατά τις ερευνητικές περιόδους 1992-19936 κατασκευάστηκαν λυόμενες εγκαταστάσεις
επάνω στην νήσο Περιστέρα για την υποστήριξη της έρευνας που προγραμματιζόταν να
διαρκέσει πολλά χρόνια. 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.
Το ναυάγιο περιέχει 1000 επιφανειακούς αμφορείς, εκ των οποίων ο καθένας ζυγίζει
περίπου 28-37 κιλά, ενώ από κάτω εμφανίσθηκαν άλλες δύο στρώσεις με αποτέλεσμα να

4

Κ. Μαυρίκης, Άνω Μαγνήτων Νήσοι, Αλόννησος 1997, 293-309

5

Όπως 14

6

Ε. Χατζηδάκη, 'Ανασκαφή σε Κλασικό Ναυάγιο στην Αλόννησο (5ος π.Χ. αι.)', ΕΝΑΛΙΑ, Τόµος
IV,Τεύχη1/2, 1992
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υπολογίζεται ότι το ναυάγιο έχει 3.000-4.000 αγγεία και συνεπώς το εκτόπισμα του πλοίου
να είναι άνω των 100 τόνων. Πράγμα " που αναθεωρεί τις προηγούμενες απόψεις και
συμβάλλει στην καλύτερη γνώση της ιστορίας της τέχνης και της ναυπηγικής,
αποκαλύπτοντας ένα ακόμα επίτευγμα της Αρχαίας Ελλάδας που υιοθετήθηκε από τους
Ρωμαίους."7 "Στην τελευταία στρωματογραφική διάταξη και κάτω από τους αμφορείς
ανασκάφτηκαν σειρές μελαμβαφών σκευών συμποσίου αρίστης τεχνικής με το στιλπνό
μαύρο χρώμα, σύμβολο της Αθηναϊκής τους ταυτότητας."8
Κατά την ανασκαφή του 2000 άρχισαν να αποκαλύπτονται τα πρώτα μικρά τεμάχια ξύλου
από την κατασκευή του βυθισμένου σκαριού. Τα περισσότερα έφεραν εντορμίες και
ορειχάλκινα καρφιά, το μέγεθος των οποίων 3 φορές μεγαλύτερο από τους συνδέσμους
του πλοίου της Κυρήνειας, γεγονός που συνάδει με το ασυνήθιστα μεγάλο μέγεθος του
πλοίου. Τα ξύλινα τεμάχια που έχουν βρεθεί προς το παρών έχουν μέγεθος μόνο μερικά
εκατοστά, επιτρέπουν όμως μια πρώτη προσέγγιση του μήκους του πλοίου και της μεθόδου
κατασκευής του.
Στο ναυάγιο έχει γίνει φωτογραμμετρική αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης, πριν
από την έναρξη της ανασκαφής, με δύο διαφορετικές μάλιστα φωτογραμμετρικές
μεθόδους9 (για πειραματικούς λόγους), τα αποτελέσματα των οποίων είναι τα δισδιάστατα
σχέδια κάτοψης του ναυαγίου.(Εικ. 2 & Εικ. 3) Η αποτύπωση των σταδίων της έρευνας έχει
επίσης γίνει με φωτογραμμετρικές μεθόδους.

7

ibid

8

Ε. Χατζιδάκη, "Ναυάγιο Κλασικής εποχής Περιστέρας Αλοννήσου" Πρακτικά Ηµερίδας: Ανάδειξη
Ενάλιου Αρχαιολογικού Πλούτου Νοµού Μαγνησίας , Βόλος 11/9/2010 (υπό έκδοση)

9

Η πρώτη µέθοδος υλοποιήθηκε από τον Dr Michael Marder σε συνεργασία µε τους
αρχιτέκτονες της Ε.Ε.Α. ∆ρα Ν. Λιανό και Κ. Ταγωνίδου και η δεύτερη µέθοδος από τον
τοπογράφο Μηχ. , ∆. Καρανταΐδη σε συνεργασία µε τον αρχιτέκτονα Β. Κονιόρδο
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Εικόνα 2 : Φωτογραμμετρική αποτύπωση ναυαγίου( Μ. Μarder, Ν. Λιανός, Κ. Ταγωνίδου,
πηγή: BCH 120(1996)

Εικόνα 3: Οριζοντιογραφία του ναυαγίου ( Δ.Καρανταίδης, Β. Κονιόρδος), πηγή:BCH 120
(1996)
Το ναυάγιο είναι επαρκώς τεκμηριωμένο σύμφωνα με τις διαθέσιμες μεθόδους της εποχής
ενώ η διαθέσιμη βιβλιογραφία μπορεί να αποτελέσει πλούσιο υπόβαθρο για την
παρουσίαση του ναυαγίου προς το κοινό. Το 2010 εκπονήθηκε επίσης από την Ε.Ε.Α
φωτομωσαϊκό του ναυαγίου για τον έλεγχο της υπάρχουσας κατάστασης.
Ατλαντίς Συμβουλευτική Α.Ε.
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Υπάρχουσα βιβλιογραφία:
E. Hadjidaki, ‘Underwater Excavations of a Late Fifth Century Mercjant Ship at
Alonnesos, Greece: the 1991-1993 Seasons’, BCH 120 (1996), 561-593.
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, 586587,
Ε. Χατζηδάκη, 'Ανασκαφή σε Κλασικό Ναυάγιο στην Αλόννησο (5ος π.Χ. αι.)',
ΕΝΑΛΙΑ, Τόμος IV,Τεύχη1/2, 1992
Ε. 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, 293-309
• Αρχαιολογική Κήρυξη Θέσεως
Με την Υπουργική Απόφαση ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ13/2144/98 (ΦΕΚ 660/Β/4-8-97), κηρύχθηκε
καταρχήν ως αρχαιολογικός χώρος ολόκληρη η νήσος Κυρα-Παναγιά 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.
• Υπάρχουσα Κατάσταση
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.
• Απαιτήσεις Επικαιροποίησης Τεκμηρίωσης - Διενέργειας Νέας Αποτύπωσης
Όπως αναφέρθηκε παραπάνω το ναυάγιο αποτυπώθηκε πλήρως πριν από την έναρξη της
ανασκαφής το1992, με δύο μεθόδους, για λόγους ελέγχου της εγκυρότητάς τους και το
αποτέλεσμα αυτής της αποτύπωσης έχει αποτελέσει σημαντικό εργαλείο κατά την διάρκεια
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της έρευνας αλλά και της μελέτης του ναυαγίου. 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.

• Πρόταση Ανάδειξης και Ένταξης στους Επισκέψιμους Ενάλιους Αρχαιολογικούς
χώρους του Επιχειρησιακού Σχεδίου

Το κλασικό ναυάγιο της Περιστέρας ανήκει στις ενάλιες αρχαιολογικές θέσεις που η
Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής εγκρίνει να γίνουν επισκέψιμες. Οι
προδιαγραφές που θα πρέπει να καλύπτονται ώστε να είναι δυνατή αυτή η χρήση
περιγράφονται συνολικά για τις αρχαιολογικές θέσεις της περιοχής στο κεφάλαιο (5).
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.
β) Τρία Βυζαντινά ναυάγια Περιστέρας
Με το Σημείο 4 (με κόκκινο χρώμα στον Χάρτη 5) σηματοδοτείται η θέση δύο βυζαντινών
ναυαγίων 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. Πρόκειται λοιπόν για μία συγκέντρωση τριών ουσιαστικά ναυαγίων που
φέρουν παρόμοιο φορτίο (αμφορείς 12-13ου αιώνα) και έχουν βυθιστεί σε μια εξαιρετικά
υπήνεμη θέση της περιοχής. Τόσο στο παραδοτέο του Σταδίου Β του Επιχειρησιακού
Σχεδίου (Χωροθέτηση) όσο και στο Πρακτικό Παραλαβής Α & Β σταδίων της Επιτροπής
Παρακολούθησης και Παραλαβής του Επ. Σχεδίου (Λάρισα 6222/18-12-2012)

10

υπάρχει

10

"Σηµείο 4 µε κόκκινο χρώµα στον Χάρτη 5 σελ. 12 παραδοτέου µε δύο βυζαντινά ναυάγια εκ
των οποίων το πρώτο βρίσκεται στην δυτική πλευρά της ν. Περιστέρας και το δεύτερο βρίσκεται
Ατλαντίς Συμβουλευτική Α.Ε.
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σύγχυση για τον αριθμό και τις θέσεις των ναυαγίων στη συγκεκριμένη περιοχή. Πρόκειται
για δύο βυζαντινά ναυάγια που απέχουν μεταξύ τους περίπου 5μ 11 και όχι 6 ναυτικά μίλια,
όπως αναφέρει το Πρακτικό Παραλαβής. Σε απόσταση δε, 120μ περίπου από αυτά
βρίσκεται το τρίτο βυζαντινό ναυάγιο.

• Γενική Περιγραφή

β.1) Το πρώτο από τα δύο πολύ κοντινά ναυάγια έχει έκταση περίπου 16Χ5μ12, το φορτίο
των αμφορέων έχει ύψος περίπου 3μ και αποτελείται από τέσσερις13 τουλάχιστον στρώσεις
αμφορέων. Οι αμφορείς του λεγόμενου "μαγαρικού" τύπου μπορούν να χρονολογηθούν
στον 12ο ή 13ο αιώνα μΧ. Υπάρχουν επίσης διάσπαρτοι αμφορείς του ίδιου τύπου από τα
50 έως τα 25 μ ενώ σε βάθος 23-26 μ υπάρχει μία ακόμη μικρή συγκέντρωση του ίδιου
τύπου αμφορέων που προφανώς ανήκε στο ίδιο φορτίο14.
β.2) Το δεύτερο από τα δύο πολύ κοντινά βυζαντινά ναυάγια έχει μέγεθος 15.5Χ5μ
περίπου15 και αποτελείται από φορτίο με τον ίδιο τύπο αμφορέων.
Και τα δύο ναυάγια βρίσκονται σε βάθος 50-55μ 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.
β.3) Το τρίτο βυζαντινό ναυάγιο που βρίσκεται στην περιοχή (το λεγόμενο "8") και απέχει
από τα παραπάνω, όπως αναφέρθηκε, περίπου 120μ παρουσιάζει μια ιδιομορφία.
Πρόκειται για δύο ξεχωριστές συγκεντρώσεις αμφορέων σε πάρα πολύ μικρή απόσταση
μεταξύ τους και εικάζεται πως το σκάφος κόπηκε στη μέση και διερράγη κατά την πτώση
του στο βυθό. Πρόκειται για ένα φορτίο που αποτελείται εκατοντάδες16 αμφορείς του
ίδιου τύπου με τα άλλα δύο ναυάγια, του λεγόμενου "μαγαρικού" τύπου που μπορούν να
χρονολογηθούν στον 12ο ή 13ο αιώνα μΧ.

σε απόσταση 150 µ. ανοικτά από τις ακτές της ν. Περιστέρας και απέχει 6 ναυτικά µίλια από το
πρώτο ναυάγιο: ΝΑΥΑΓΙΟ ΒΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΡΜΟΥ «ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ» ΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ"
11

Κ. Μαυρίκης, Άνω Μαγνήτων Νήσοι, Αλόννησος 1997, 310, όπου περιγράφει ο Κ. Μαυρίκης
τα δύο ναυάγια και εκφράζει την προσωπική του άποψη ότι πρόκειται για ένα.
12

Κ. Μαυρίκης, Άνω Μαγνήτων Νήσοι, Αλόννησος 1997, 310-311
ΥΠ.ΠΟ. Γραφείο Τύπου 16.5.1994
14
Κ. Μαυρίκης, Άνω Μαγνήτων Νήσοι, Αλόννησος 1997, 310-311
15
ibid
13

16

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
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• Στάδιο Αρχαιολογικής Μελέτης - Δημοσιεύσεις

Τα δύο βυζαντινά ναυάγια που απέχουν μόνο λίγα μέτρα μεταξύ τους δηλώθηκαν στην
Ε.Ε.Α. το 1984 μαζί με το κλασικό ναυάγιο της ν. Περιστέρας17. 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.18 Κατά τις έρευνες των τελευταίων ετών (2007-2008) εκπονήθηκε από την
Ε.Ε.Α φωτομωσαϊκό και μια προκαταρκτική αποτύπωση των ναυαγίων για την τεκμηρίωση
και τον έλεγχο της υπάρχουσας κατάστασής τους. Λόγω του μεγάλου βάθους δεν έχει γίνει
παρ' όλα αυτά ολοκληρωμένη προκαταρκτική μελέτη των ναυαγίων.

Εικόνα 5: Εικόνα του τρίτου ναυαγίου, από τον
ηχοβολιστή
πλευρικής
σάρωσης,
πηγή:
Delaporta, K., Jasinski, M.E., Søreide, F., 2006

Εικόνα 4: Ο σωρός των αµφορέων του τρίτου
ναυαγίου στο βυθό, πηγή: Delaporta, K., Jasinski,
M.E., Søreide, F., 2006

Το βυζαντινό ναυάγιο που βρίσκεται σε απόσταση 120μ από τα προηγούμενα δύο είχε
επίσης δηλωθεί στην Ε.Ε.Α. το 1984 μαζί με το κλασικό ναυάγιο της ν. Περιστέρας. 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)19. Κατά τις έρευνες των τελευταίων ετών (20072008) εκπονήθηκε από την Ε.Ε.Α φωτομωσαϊκό και μια προκαταρκτική αποτύπωση του
ναυαγίου για την τεκμηρίωση και τον έλεγχο της υπάρχουσας κατάστασής του. Λόγω του

17
18

ibid
ΥΠ.ΠΟ. Γραφείο Τύπου 16.5.1994

19

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
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μεγάλου βάθους δεν έχει γίνει ούτε σε αυτό το ναυάγιο ολοκληρωμένη προκαταρκτική
μελέτη των ναυαγίων.
Υπάρχουσα βιβλιογραφία:
Δ. Καζιάνης, ΑΔ 49 (1994), Χρονικά Β’2, 854,
Δ. Χανιώτης, ΑΔ 49 (1994), Χρονικά Β’2, 862-864,
Κ. Μαυρίκης, Άνω Μαγνήτων Νήσοι, Αλόννησος 1997, 310-311.
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

• Αρχαιολογική Κήρυξη Θέσεως
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/28-5-1992)" στην οποία ανήκει και το εν λόγω
ναυάγιο.
• Υπάρχουσα Κατάσταση
Τα ναυάγια λόγω του βάθους τους βρίσκονται σε πολύ καλή κατάσταση δια τήρησης. Δεν
έχουν διαταραχθεί τα σύνολά τους από ανασκαφική έρευνα, αλλά έχουν συληθεί μερικώς.
• Απαιτήσεις Επικαιροποίησης Τεκμηρίωσης - Διενέργειας Νέας Αποτύπωσης
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. Η
ανάδειξη των μνημείων της περιοχής μπορεί να γίνει τόσο με την πλούσια παρουσίαση
τους στο διαδίκτυο όσο και με την επισκεψιμότητά τους από αυτοδύτες. Ο στόχος της
προστασίας των αρχαιοτήτων και ευαισθητοποίησης του κοινού, λειτουργεί έτσι
συγχρόνως και προς όφελος της διαφήμισης της περιοχής ως μοναδικού καταδυτικού
προορισμού.
• Πρόταση Ανάδειξης και Ένταξης στους Επισκέψιμους Ενάλιους Αρχαιολογικούς
χώρους του Επιχειρησιακού Σχεδίου
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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 του Σημείου 5 στους επισκέψιμους αρχαιολογικούς χώρους 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 λόγω του μεγάλου βάθους θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη
προσοχή στην χάραξη της πορείας των επισκεπτών, ώστε η ασφάλεια των καταδυόμενων
και η προστασία των εναλίων αρχαιοτήτων να είναι του υψηλότερου δυνατού επιπέδου.
γ) Ναυάγιο Ακρωτηρίου 'Τσέλιος"
Με το Σημείο 6 (με κόκκινο χρώμα στον Χάρτη 5) σηματοδοτείται η θέση του Ναυαγίου
του Ακρωτηρίου "Τσέλιος". Πρόκειται για κλασικό ναυάγιο το οποίο βρίσκεται

στη

νοτιοανατολική άκρα της Νήσου Περιστέρας σε βάθος 32-36μ.
• Γενική Περιγραφή
Το ναυάγιο βρίσκεται 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 είναι
μερικώς πακτωμένοι στον πυθμένα ή μεταξύ τους. Έχουν τον ίδιο προσανατολισμό και
μερικοί διατηρούν την αρχική τους διάταξη ως φορτίο του πλοίου. Πρόκειται για χιακούς
αμφορείς οι οποίοι χρονολογούνται στον 4ο αιώνα πΧ.20 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.

20

Κ. Μαυρίκης, Άνω Μαγνήτων Νήσοι, Αλόννησος 1997, 309
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• Στάδιο Αρχαιολογικής Μελέτης - Δημοσιεύσεις
Η αρχική δήλωση του ναυαγίου στην Ε.Ε.Α. έγινε το 199121 ή κάποια προκαταρκτική έρευνα
που ενδεχομένως έχει γίνει. Κατά την διάρκεια των ερευνών στην περιοχή τα τελευταία
χρόνια (2007-2008) έγινε αυτοψία, εκπονήθηκε φωτομωσαϊκό του ναυαγίου22 και
ανελκύσθηκε δειγματοληπτικά ένας αμφορέας.
Υπάρχουσα βιβλιογραφία:
Κ. Μαυρίκης, Άνω Μαγνήτων Νήσοι, Αλόννησος 1997, 309.

• Αρχαιολογική Κήρυξη Θέσεως
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/28-5-1992)" στην οποία ανήκει και το εν λόγω
ναυάγιο.
• Υπάρχουσα Κατάσταση
Το σύνολο τον 25 περίπου αμφορέων είναι όπως αναφέρθηκε μερικώς πακτωμένοι στον
πυθμένα ή μεταξύ τους και καλυμμένοι από άμμο.
• Απαιτήσεις Επικαιροποίησης Τεκμηρίωσης - Διενέργειας Νέας Αποτύπωσης
Για το ναυάγιο έχει εκπονηθεί από την Ε.Ε.Α. φωτομωσαϊκό του ναυαγίου (που αποτελεί
τον μοναδικό τρόπο να φωτογραφηθεί το σύνολο ενός ναυαγίου) και έχει γίνει μια
καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασής του. Και σε αυτή την ενάλια αρχαιολογική θέση
απαιτείται η ολοκλήρωση μιας προκαταρκτικής αρχαιολογικής μελέτης και η πλήρης
αποτύπωση του ναυαγίου με φωτογραμμετρικές μεθόδους με σκοπό την αναπαραγωγή
εικονικών αναπαραστάσεων και την πλήρη τεκμηρίωση της υπάρχουσας κατάστασης.

21

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)
22
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•

Πρόταση Ανάδειξης και Ένταξης της θέσεως στους Επισκέψιμους Ενάλιους
Αρχαιολογικούς χώρους του Επιχειρησιακού Σχεδίου

Η συγκεκριμένη ενάλια θέση μπορεί να αναδειχθεί σαν ένα 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 ή της
διάβρωσης μετά την έκθεσή του στο υποβρύχιο περιβάλλον. Το μέτριο βάθος στο οποίο
βρίσκεται μπορεί να επιτρέψει την κατάδυση στην συγκεκριμένη θέση 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.
δ) Ναυάγιο Σκάντζουρας

Εικόνα 6: Η νήσος Σκάντζουρα από ανατολικά

Με το Σημείο 3 (με κόκκινο χρώμα στο Χάρτη 6) 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.
• Γενική Περιγραφή
Εκτενής περιγραφή του ναυαγίου έγινε από την διευθύντρια της έρευνας και Επίτιμη
Διευθύντρια της Ε.Ε.Α. Δρ Καλλιόπη Πρέκα Αλεξανδρή στην Ημερίδα με θέμα "Ανάδειξη
Ενάλιου Αρχαιολογικού Πλούτου Νομού Μαγνησίας", Βόλος 11/9/2010,

που

πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του Έργου.
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.
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"Διάσπαρτα ανάμεσα στους αμφορείς σε όλη την έκταση του ναυαγίου βρίσκονται
αττικά αγγεία, αποθηκευτικά και επιτραπέζια κυρίως, όπως σκύφοι τύπου Α’, ενώ
αριθμητικά λιγότερα είναι αγγεία, όπως ασκοί τύπου Guttous, φιαλίδια, πινάκια, λήκυθοι,
λύχνοι, κανθαροκύλικες και άλλα." 23
Στάδιο Αρχαιολογικής Μελέτης - Δημοσιεύσεις
Το φορτίο του πλοίου ήταν γνωστό στους κατοίκους της νήσου Αλοννήσου, οι οποίοι αν και
μιλούσαν για την ύπαρξη και ανέλκυση μικρών αγγείων από την περιοχή, απέφευγαν να
υποδείξουν τη θέση τους. Τη θέση του ναυαγίου αυτού υπέδειξε ο Άγγελος Σταματίου το
2007 και άμεσα διενεργήθηκε μια προκαταρκτική έρευνα από την Ε.Ε.Α. σε δύο
διαφορετικές ερευνητικές περιόδους (2008-2009). 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. Η υπάρχουσα τεκμηρίωση αποτελεί μια καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης
του ναυαγίου κατά την διάρκεια του εντοπισμού του, καθώς και την βάση για την
εφαρμογή, σε μεταγενέστερη φάση, φωτογραμμετρικών μεθόδων αποτύπωσης για την πιο
λεπτομερή τεκμηρίωση του ναυαγίου.
Η προκαταρκτική μελέτη του ναυαγίου έχει γίνει από την Καλλιόπη Πρέκα - Αλεξανδρή
σύμφωνα με την οποία "Τα αγγεία χρονολογούν το ναυάγιο στο α’ ήμισυ του 4ου αι π.Χ.,
ενώ ο μεγάλος αριθμός των αττικών αγγείων που μετέφερε το πλοίο επιβεβαιώνει τις
πληροφορίες των συγγραφέων για το εμπόριο της Αθήνας με τις Β. Σποράδες και τον
Πόντο"24

23

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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• Υπάρχουσα βιβλιογραφία:
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)
• Αρχαιολογική Κήρυξη Θέσεως
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/28-5-1992)" στην οποία ανήκει και το εν λόγω
ναυάγιο.
• Υπάρχουσα Κατάσταση
Οι γενικές διαστάσεις του ναυαγίου είναι 38.50 Χ18.00 με τον διαμήκη άξονά του
προσανατολισμένο περίπου στην κατεύθυνση Ανατολής – Δύσης ενώ το βαθύτερο τμήμα
του βρίσκεται δυτικά. Στο ανατολικό ρηχότερο τμήμα του ναυαγίου, κυρίαρχο στοιχείο
είναι μία μεγάλη συστάδα πακτωμένων αμφορέων μεταξύ των οποίων επικρατούν
αμφορείς Θάσου, Μένδης, αλλά και αμφορείς με μανιταρόσχημο χείλος του τύπου Σολόχα
Ι. Η συστάδα χαρακτηρίζεται από μεγάλη πυκνότητα αγγείων. Στο κέντρο περίπου αυτής
της συγκέντρωσης, έχει δημιουργηθεί μία οπή από αρχαιοκάπηλους στο εσωτερικό της
οποίας διακρίνονται δύο τουλάχιστον καθ’ ύψος στρώσεις αμφορέων κάτω από την επίσης
διαταραγμένη επιφανειακή στρώση αμφορέων. Άλλες μικρότερες οπές δείχνουν τη μεγάλη
σύληση που έχει υποστεί το ναυάγιο. Κατά την διάρκεια της προκαταρκτικής έρευνας έγινε
ανέλκυση μικρών επιφανειακών ευρημάτων αλλά στους αμμώδεις θύλακες του ναυαγίου
υπάρχει περίπτωση να ανασκαφούν ενδεχομένως, σχετικά εύκολα - ακόμη και από την
κίνηση υποβρυχίων ρευμάτων - και άλλα μικρά αντικείμενα.
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Εικόνα 7 : Πόστερ παρουσίασης του ναυαγίου στο 3ο Αρχαιολογικό Έργο Θεσσαλίας και
Στερεάς Ελλάδας, 2006-2009, από τους Προϊστορικούς στους Νεώτερους Χρόνους,Καλλιόπη
Πρέκα-Αλεξανδρή, "Προκαταρκτική Ενάλια Αρχαιολογική Έρευνα στην Σκάνδιρα (Σκάντζουρα Β.
Σποράδων)"
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• Απαιτήσεις Επικαιροποίησης Τεκμηρίωσης - Διενέργειας Νέας Αποτύπωσης
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 όπως έχει ήδη
γίνει με την σύνταξη πόστερ του συγκεκριμένου ναυαγίου (εικ.12).
• Προδιαγραφές Πρότασης Ανάδειξης και Ένταξης στους Επισκέψιμους Ενάλιους
Αρχαιολογικούς χώρους του Επιχειρησιακού Σχεδίου
Η ένταξη του ναυαγίου Σκάτζουρας του Σημείου 3 στους επισκέψιμους αρχαιολογικούς
χώρους προϋποθέτει, εκτός από την πιο λεπτομερή τεκμηρίωση του, όπως αναφέρεται
παραπάνω, την εγκατάσταση αγκυροβολίων ναυδέτων και σημαντήρων με σκοπό την
ασφαλή για τον αρχαιολογικό χώρο πρόσδεση των σκαφών που θα μεταφέρουν επισκέπτες
και τη σήμανση του χώρου.
Θα πρέπει επίσης να γίνει έλεγχος της υπάρχουσας κατάστασης του ναυαγίου για τυχόν
μικρά επιφανειακά ευρήματα που θα ήταν παρακινδυνευμένο να παραμείνουν
εκτεθειμένα.
Στο συγκεκριμένο ναυάγιο ή πιθανή ένταξή του στο δίκτυο των επισκέψιμων ενάλιων
αρχαιολογικών θέσεων της περιοχής θα μπορούσε να περιλαμβάνει κάποιες εργασίες
αποκατάστασης της φάσης στην οποία βρέθηκε, πριν την αφαίρεση ευρημάτων κατά τις
προκαταρκτικές έρευνες. Με την συγκεκριμένη πρόταση εννοούμε την

κατασκευή

εκμαγείων - εμφανώς διαφοροποιούμενων από τα πρωτότυπα - των μικρών αγγείων που
βρέθηκαν στο χώρο και την τοποθέτησή τους στην αρχική τους θέση.
ε) Κλασσικό Ναυάγιο νήσου Φαγκρούς
Με το Σημείο 1 (με κόκκινο χρώμα στο Χάρτη 7) στο νότιο άκρο της Νήσου Φαγκρούς
σημαίνεται η θέση κλασσικού ναυαγίου σε βάθος 37 μέτρων.
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Εικόνα 8 : Ναυάγιο ν. Φαγκρού με τους αμφορείς σε διάταξη φόρτωσης
στο βυθό. Πηγή: Κ. Μαυρίκης, Άνω Μαγνήτων Νήσοι, Αλόννησος 1997
• Γενική Περιγραφή
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 ναυάγιο25 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.

25

∆. Καζιάνης-Φ.Κ. Χανιώτης, "Υποβρύχιες Αρχαιολογικές Έρευνες στα νησιά του Αρχιπελάγους
των Βορείων Σποράδων τα έτη 1994-1995" στο Α. Σαµψων (επιµ.), Η Αρχαιολογική Έρευνα στις
Βόρειες Σποράδες, Συµπόσιο, Αλόννησος 12-13 Οκτωβρίου 1996, (2001), σελ. 71-77
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• Στάδιο Αρχαιολογικής Μελέτης - Δημοσιεύσεις
Το ναυάγιο εντόπισε για πρώτη φορά η Ε.Ε.Α. μετά από υπόδειξη του Δ. Μαυρίκη το 1994
οπότε έγινε και η πρώτη προκαταρκτική έρευνα του ναυαγίου από κλιμάκιο της Ε.Ε.Α. και η
αποτύπωση της έκτασής του.
Ακολούθησαν στη συνέχεια δύο ανασκαφικές περίοδοι, 1995-1996,. Τοποθετήθηκε επί του
χώρου του ναυαγίου αλουμινένιος κάναβος, τετραγώνων 2Χ2 και έγινε φωτογράφηση για
την φωτογραμμετρική αποτύπωση του ναυαγίου.
Σύμφωνα με την ανασκαφική έρευνα που ακολούθησε το φορτίο εκτιμάται σε 600-800
αμφορείς. Στους ανασκαφικούς τομείς κάτω από το επιφανειακό στρώμα αμφορέων
βρέθηκαν διάφορα

αντικείμενα με σημαντικότερα ευρήματα μια σπάνια μολύβδινη

άγκυρα, και τμήμα του ξύλινου σκαριού διαστάσεων 70cmX17cm.
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.

Εικόνα 9: Φ.Κ. Χανίωτης σε ανασκαφικό τομέα του ναυαγίου. Πηγή: Κ. Μαυρίκης (1997)
•

Υπάρχουσα βιβλιογραφία:
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
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Δ. Καζιάνης-Φ.Κ. Χανιώτης, "Υποβρύχιες Αρχαιολογικές Έρευνες στα νησιά του
Αρχιπελάγους των Βορείων Σποράδων τα έτη 1994-1995" 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

• Αρχαιολογική Κήρυξη Θέσεως
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/28-5-1992)" στην οποία ανήκει και το εν λόγω
ναυάγιο.

• Υπάρχουσα Κατάσταση
Στην θέση είναι πλέον εμφανείς 50 περίπου αμφορείς26 κατά την καταγραφή που έγινε με
sides scan sonar. Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα δεδομένα του ναυαγίου, θα πρέπει να
διατηρείται στη θέση του μεγάλο τμήμα του σκαριού του πλοίου.
• Απαιτήσεις Επικαιροποίησης Τεκμηρίωσης - Διενέργειας Νέας Αποτύπωσης
Μετά την απώλεια του επικεφαλής της έρευνας Φ.Κ. Χανιώτη, δεν προχώρησε η
ολοκλήρωση της μελέτης του ναυαγίου, ούτε επαναλήφθηκαν ανασκαφικές ή άλλες
αποστολές, εκτός από την αυτοψία ελέγχου της υπάρχουσας κατάστασης από την Ε.Ε.Α. το
2007. 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

26

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
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είναι δυνατή η εκτίμησή της, είναι απαραίτητη επίσης η εκ νέου αποτύπωση του ναυαγίου,
επιτόπου, με φωτογραμμετρικές μεθόδους.

• Προδιαγραφές Πρότασης Ανάδειξης και Ένταξης στους Επισκέψιμους Ενάλιους
Αρχαιολογικούς χώρους του Επιχειρησιακού Σχεδίου
Η επικαιροποίηση της μελέτης των αρχαιολογικών δεδομένων του ναυαγίου και της
αποτύπωσής του, 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 που αποτελούν ένα
μοναδικό ιστορικό τεκμήριο της περιοχής.
Πέραν της επικαιροποίησης των μελετών του ναυαγίου, για την μετατροπή του χώρου σε
επισκέψιμο θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η νήσος Φαγγρού βρίσκεται σχετικά
απομονωμένη στο σύνολο των Β. Σποράδων, σε απόσταση 14 μιλίων από την κοντινότερη
κατοικημένη περιοχή και συχνά επικρατούν άστατες καιρικές συνθήκες στο σημείο του
ναυαγίου (η ύπαρξή του αποτελεί άλλωστε απόδειξη).
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 τη σήμανση του χώρου.

στ) Πελαγονήσι
Με το Σημείο 17 (με κόκκινο χρώμα στο Χάρτη 7) στο νότιο άκρο της Βραχονησίδας του
Αγίου Πέτρου στον ομώνυμο Όρμο Κυρά-Παναγιάς, το γνωστό Βυζαντινό ναυάγιο με τα
πινάκια του 12ου αιώνα.
Στο ίδιο σημείο, και ειδικότερα μεταξύ της Νήσου Αγίου Πέτρου και της απέναντι δυτικής
ακτής του ομώνυμου Όρμου βρίσκεται καταβυθισμένος προϊστορικός οικισμός, ο οποίος
όμως δεν παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον από πλευράς επισκεψιμότητας.
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• Γενική Περιγραφή
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. Όλα τα αντικείμενα λεπτής κεραμικής έφεραν πλούσια διακόσμηση με επιρροές από
ισλαμική τέχνη με κουφικά γράμματα, πουλιά, ζώα και φυτικά μοτίβα. Σύμφωνα με την
διακόσμηση των αντικειμένων το ναυάγιο χρονολογήθηκε στον 12ο αιώνα μ.Χ.27
• Στάδιο Αρχαιολογικής Μελέτης - Δημοσιεύσεις
Το 1970, πριν την ίδρυση της Ε.Ε.Α., αποφασίστηκε από τη Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων η
πρώτη θαλάσσια έρευνα ναυαγίου στην Ελλάδα, στο Πελαγονήσι. "Η έρευνα
πραγματοποιήθηκε εξαιτίας της προκλητικής σύλησης σε μεγάλη έκταση του φορτίου του,
το οποίο αποτελούσαν

πολυάριθμα πινάκια και κούπες του 12 μ.Χ αιώνα πλούσια

διακοσμημένες, γι' αυτό και περιζήτητες στο εμπόριο αρχαιοτήτων."

28

Επικεφαλής της

έρευνας τέθηκε ο Peter Throckmorton υπό την εποπτεία του καταδυόμενου τότε
αρχαιολόγου Χαράλαμπου Κριτζά." Η έρευνα του 1970 κράτησε τρεις μήνες με σκοπό την
φωτογράφηση και αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης, την ανασκαφή και την
ανέλκυση επιφανειακών εκτεθειμένων ευρημάτων29
"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" 30. Η αποκάλυψη του τμήματος
του σκαριού επέτρεψε την εξαγωγή κάποιων αρχικών συμπερασμάτων για την ναυπηγική
του πλοίου. όπως αναφέρει ο P. Throkmorton : " συγκρινόμενο με αρχαιότερα σκάφη, το
πέτσωμά του ήταν πιο λεπτό, χωρίς μόρσα, και στερεωμένο σε βαρύ σκελετό με μικρά
σιδηρά καρφιά. Φαινόταν μάλιστα να έχει επισκευαστεί πολλές φορές και να είχε
κατασκευαστεί με την τεχνική του "σκελετού του σκάφους πρώτα"31.

27

Thtrokmoton, P. Ed. "History from the Sea, Shipwrecks and Archaeology" p.90, 94,
1987

28

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)
29

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
31
P. Thtrokmoton, Ed. "History from the Sea, Shipwrecks and Archaeology" p, 94, 1987
30
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Η θέση του ναυαγίου στον όρμο του Αγ. Πέτρου ερευνήθηκε επίσης το 2000 στην διάρκεια
του προγράμματος συνεργασίας της Ε.Ε.Α. με τo Νορβηγικό Πανεπιστήμιο Επιστήμης και
Τεχνολογίας (NTNU) και το Νορβηγικό Ινστιτούτο Αθηνών (NIA), με επιφανειακή έρευνα του
υποθαλάσσιου πυθμένα με ηχοβολιστή πλευρικής σάρωσης (Side Scan Sonar.)32
Κατά τις τελευταίες έρευνες στην περιοχή (2007-2008) από την Ε.Ε.Α. έχει γίνει αυτοψία στο
ναυάγιο και έχει εκπονηθεί φωτομωσαϊκό της υπάρχουσας κατάστασης.
Η σπουδαιότητα του συγκεκριμένου ναυαγίου έγκειται στο γεγονός ότι αποτελεί ένα
ακόμη βυζαντινό ναυάγιο της ίδιας εποχής (11ος - 12ος αιώνας μ.Χ. )με τα υπόλοιπα που
έχουν βρεθεί στην περιοχή. Το σύνολο των ναυγίων είναι ενδεικτικό της αυξημένης
εμπορικής κίνησης στην περιοχή κατά τους τελευταίους αιώνες προσπάθειας να κρατηθεί η
Βυζαντινή αυτοκρατορία. Κατά το Μεσαίωνα στα νησιά των Σποράδων επικρατούσαν οι
Βενετοί οι οποίοι συναγωνίζονταν με τους πειρατές και τους Οθωμανούς για τον έλεγχο και
την ασφάλεια αυτού του πολυσύχναστου ναυτικού περάσματος33.
Υπάρχουσα βιβλιογραφία:

•

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
Archaeological Survey". The International Journal of

Nautical

Deep-Water

Archaeology

35.1:79–87
Κ. Μαυρίκης, Άνω Μαγνήτων Νήσοι, Αλόννησος 1997, 311-317.
Αrmstrong 1991
Ιωαννι δάκη - Δόστογλου 1989

32

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
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• Αρχαιολογική Κήρυξη Θέσεως
Αρχικά με την 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 Κυρα-Παναγιά 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.
• Υπάρχουσα Κατάσταση
Από τον χώρο του ναυαγίου έχει ανελκυσθεί το μεγαλύτερο μέρος των επιφανειακών
μικρών ευρημάτων. Στη θέση διακρίνονται σήμερα κυρίως οι μυλόλιθοι που μετέφερε το
πλοίο34 ενώ 35 περίπου αμφορείς από το φορτίο35 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.
• Απαιτήσεις Επικαιροποίησης Τεκμηρίωσης - Διενέργειας Νέας Αποτύπωσης
Το βυζαντινό ναυάγιο στον όρμο του Αγ. Πέτρου, Κυρά Παναγιάς, 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
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 ή ακόμη και την σύληση του μεγάλου όγκου ευρημάτων που έγινε γνωστό ότι
αφαιρέθηκαν από το φορτίο στην δεκαετία του 196036. Το συγκεκριμένο ναυάγιο
παρουσιάζει ην ιδιαιτερότητα να είναι το μόνο βυζαντινό ναυάγιο που είναι ανεσκαμμένο
σε αυτό το βαθμό στον Ελλαδικό χώρο. Αυτό αποτελεί μοναδική ευκαιρία για περεταίρω

34

Καλλιόπη Πρέκα Αλεξανδρή (2010)

35

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
36
Κ. Μαυρίκης, Άνω Μαγνήτων Νήσοι, Αλόννησος 1997, 311-317
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εκτίμηση του σκαριού του πλοίου έχοντας όμως αφήσει τον χώρο του ναυαγίου πλήρως
διαταραγμένο.
• Προδιαγραφές Πρότασης Ανάδειξης και Ένταξης στους Επισκέψιμους Ενάλιους
Αρχαιολογικούς χώρους του Επιχειρησιακού Σχεδίου
Η όποια προσπάθεια μετατροπής του ναυαγίου σε επισκέψιμο αρχαιολογικό χώρο θα
πρέπει να περιλαμβάνει σίγουρα και την αναπαράσταση της αρχικής κατάστασής του ώστε
να γίνει κατανοητή από τον επισκέπτη η ιστορία της απώλειας των αρχαιοτήτων από το
χώρο όπου συγκροτούσαν ένα μοναδικό ιστορικό τεκμήριο (σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα
βυζαντινά ναυάγια, όπως έχει αναφερθεί) αλλά και της αναγκαστικής - για εκείνη την εποχή
- και εκτεταμένη ανέλκυση 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.
ζ) Ναυάγιο στη θέση Κάτεργο Κυρά-Παναγίας
Με το Σημείο 20 (με κόκκινο χρώμα στο Χάρτη 7) στο βορειότερο ακρωτήρι της ΚυράΠαναγιάς, στη θέση Κάτεργο σημαίνεται το Βυζαντινό ναυάγιο του 11ου αιώνα μ.Χ.
• Γενική Περιγραφή
Πρόκειται για ένα ακόμη βυζαντινό ναυάγιο στην περιοχή του οποίου το μεγαλύτερο μέρος
του φορτίου έχει καταστραφεί. Σύμφωνα με δελτίο τύπου που εκδόθηκε από το ΥΠ.ΠΟ. τον
Ιούλιο του 1994 μετά τον εντοπισμό του ναυαγίου από κλιμάκιο της Ε.Ε.Α. " Πιθανολογείται
ότι το πλοίο στην προσπάθειά του να προσεγγίσει τον όρμο Πλανήτη, τον ασφαλέστερο
λιμένα της νήσου, προσέκρουσε στην βραχώδη περιοχή της εισόδου του και κατέληξε στο
βυθό σε βάθος 26 μέτρων. Κατά τη βύθιση του σκάφους παρέμειναν δεμένες πάνω στο
κατάστρωμά του τρεις άγκυρες χωρίς να μπορέσουν να τις χρησιμοποιήσουν. Και οι τρείς
σιδερένιες άγκυρες που ανήκουν στις άγκυρες τύπου "Υ" και χρονολογούνται στον 11ο
αιώνα, βρίσκονται στη θέση τους."37

37

Γραφείο Τύπου ΥΠ.ΠΟ - Ιούλιος 1994 , Θέµα : Εντοπισµός τεσσάρων αρχαιολογικών θέσεων
στις Βόρειες Σποράδες.
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• Στάδιο Αρχαιολογικής Μελέτης - Δημοσιεύσεις
Ο εντοπισμός του ναυαγίου έγινε το 1994 από κλιμάκιο της Ε.Ε.Α. με επικεφαλής τον Δημ.
Χανιώτη. Κατά την διάρκεια της συγκεκριμένης έρευνας 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.
Υπάρχουσα βιβλιογραφία:
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.

• Αρχαιολογική Κήρυξη Θέσεως
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/28-5-1992)" στην οποία ανήκει και το εν λόγω
ναυάγιο.
• Υπάρχουσα Κατάσταση
Το ναυάγιο είναι σχετικά κατεστραμμένο και με μεγάλη διασπορά των ευρημάτων του. Στη
θέση τους βρίσκονται παρ' όλα αυτά οι τρείς σιδερένιες άγκυρες τύπου "Υ".

• Απαιτήσεις Επικαιροποίησης Τεκμηρίωσης - Διενέργειας Νέας Αποτύπωσης
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.
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• Προδιαγραφές Πρότασης Ανάδειξης και Ένταξης στους Επισκέψιμους Ενάλιους
Αρχαιολογικούς χώρους του Επιχειρησιακού Σχεδίου

Στο στάδιο της χωροθέτησης δεν προτάθηκε το συγκεκριμένο ναυάγιο για να γίνει
επισκέψιμο λόγω ισχυρών ανέμων που πνέουν συχνά στην περιοχή. Το βάθος του παρ' όλα
αυτά επιτρέπει 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.

η) Οικισμός Ψαθούρας
Με το Σημείο 21 (με κόκκινο χρώμα στο Χάρτη 7) στις ανατολικές ακτές της Νήσου
Ψαθούρας, σημειώνεται καταποντισμένος οικισμός σε βάθος που ξεκινά από τα 2 μέτρα.
Η συγκεκριμένη θέση δεν προτείνεται κατά το στάδιο της χωροθέτησης να γίνει
επισκέψιμος, λόγω ανεπαρκούς τεκμηρίωσης και έκθεσης σε ισχυρούς ανέμους.
• Απαιτήσεις Επικαιροποίησης Τεκμηρίωσης - Διενέργειας Νέας Αποτύπωσης
Για λόγους συνολικής ανάδειξης των υποβρύχιων αρχαιολογικών θέσεων της περιοχής
απαιτείται η επικαιροποίηση της αποτύπωσης και της αρχαιολογικής τεκμηρίωσης του
οικισμού.
• Προδιαγραφές Πρότασης Ανάδειξης και Ένταξης στους Επισκέψιμους Ενάλιους
Αρχαιολογικούς χώρους του Επιχειρησιακού Σχεδίου
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.
θ) Ναυάγιο Βραχονησίδας Μέλισσα
Με το Σημείο 22 (με κόκκινο χρώμα στο Χάρτη 7) στο νοτιοανατολικό άκρο της Νήσου
Κυρά-Παναγιάς απέναντι από την Βραχονησίδα Μέλισσα, σημειώνεται Βυζαντινό ναυάγιο
με πινάκια και αμφορείς που 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.
• Γενική Περιγραφή
Ατλαντίς Συμβουλευτική Α.Ε.
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Περιγραφή του ναυαγίου γίνεται από τον Κ. Μαυρίκη ο οποίος αναφέρει ότι πρόκειται για
έναν μεγάλο όγκο από "ντανισμένα πινάκια και αμφορίσκους" σε βάθος από 65-68μ σε
έναν βραχώδη βυθό με που καταλήγει σε αμμώδες πλάτωμα.
Υπάρχουσα Βιβλιογραφία
Κ. Μαυρίκης, Άνω Μαγνήτων Νήσοι, Αλόννησος 1997, 317-318
• Αρχαιολογική Κήρυξη Θέσεως
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/28-5-1992)" στην οποία ανήκει και το εν λόγω
ναυάγιο.

Συμπερασματικά για την Αλόννησο και τις γύρω μικρές νήσους
Για τους ενάλιους αρχαιολογικούς χώρους της Αλοννήσου και των γύρω μικρών νήσων που
γίνεται καταγραφή στο κεφάλαιο 6.1.1 της παρούσας μελέτης αλλά δεν προτείνεται να
γίνουν επισκέψιμοι στο Πρακτικό Παραλαβής Α & Β Σταδίων του Έργου, μπορεί μετά την
ολοκλήρωση

της

προκαταρκτικής

αρχαιολογικής

τεκμηρίωσης

και

λεπτομερούς

αποτύπωσης της υπάρχουσας κατάστασής τους να γίνει επανεκτίμηση για την ένταξή τους
στους επισκέψιμους χώρους. Για το λόγο αυτό προτείνεται και η χρηματοδότηση των
απαιτούμενων μελετών τεκμηρίωσης και αποτύπωσής τους.
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6.1.2 Περιοχή της Νήσου Σκοπέλου

Τα ναυάγια που καταγράφονται στην περιοχή της νήσου Σκοπέλου κατά το Στάδιο Β' της
"Χωροθέτησης

της θαλάσσιας περιοχής των Καταδυτικών Πάρκων και Επισκέψιμων

Ενάλιων Αρχαιολογικών Χώρων" όπως έχει αναφερθεί δεν έχουν ερευνηθεί σε βάθος από
την Ε.Ε.Α. Σύμφωνα με το Πρακτικό Παραλαβής Α & Β Σταδίων του Έργου "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".
Για όλες τις θέσεις ισχύει η απουσία προκαταρκτικής μελέτης αρχαιολογικής τεκμηρίωσης
και αποτύπωσης της υπάρχουσας κατάστασης και κήρυξης του αρχαιολογικού χώρου. Στις
απαιτήσεις ολοκληρωμένης τεκμηρίωσης των θέσεων εντάσσεται η δημιουργία
φωτομωσαϊκών των ναυαγίων και η αποτύπωσή τους με φωτογραμμετρικές μεθόδους για
την δημιουργία τρισδιάστατων αναπαραστάσεών τους και ανάδειξή τους στο σύνολο των
ναυαγίων της περιοχής του Έργου.
Οι προδιαγραφές για την ένταξή τους στους Επισκέψιμους Ενάλιους Αρχαιολογικούς
χώρους του Επιχειρησιακού Σχεδίου μέχρι την ολοκλήρωση της τεκμηρίωσής τους,
ακολουθούν τις γενικές προδιαγραφές που αναφέρονται στο κεφάλαιο (5) της παρούσας
μελέτης.
Για λόγους συνολικής παρουσίασης των ενάλιων αρχαιολογικών χώρων του Έργου
παρατίθενται παρακάτω σε ορθή επανάληψη τα στοιχεία που έχουν συλλεχτεί για τους
υπάρχοντες χώρους της Νήσου Σκοπέλου κατά το Στάδιο Β' του Έργου.
α) Βυζαντινό ναυάγιο Νήσου Δασιάς
Με το Σημείο 10 (με κόκκινο χρώμα στο Χάρτη 4) στο βορειοδυτικό άκρο της Νήσου Δασιά
απέναντι από το Νέο Κλήμα (ορατή επαφή),

βρίσκεται Βυζαντινό ναυάγιο με

συσσωματωμένους αμφορείς με κύριες συγκεντρώσεις σε βάθη 17-20 μέτρων και λοιπές
μικρότερες συγκεντρώσεις σε βάθη έως 30 μέτρων.
Δεν υπάρχει κήρυξη του ενάλιου αρχαιολογικού χώρου.
Το ναυάγιο προσφέρεται για τουριστική αξιοποίηση.
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β) Βυζαντινό Ναυάγιο στην Άκρα Μύτη ή Τραχήλι
Με το Σημείο 8( με κόκκινο χρώμα στο Χάρτη 4) στην Άκρα Μύτη ή Τραχήλι μεταξύ Όρμου
Πανόρμου και Όρμου Αγνώντα βρίσκεται Βυζαντινό ναυάγιο.
Κήρυξη του όρμου Πάνορμου σε αρχαιολογικό χώρο με την ΥΑ 23181/12-9-1969 (ΦΕΚ
653/Β/6-10-1969).
γ) Ρωμαϊκό Ναυάγιο
Με το Σημείο 6 (με κόκκινο χρώμα στο Χάρτη 4) έξω και νότια από τον Όρμο Πάνορμο,
βρίσκεται σημαντικό ρωμαϊκό ναυάγιο.
Κήρυξη του όρμου Πάνορμου σε αρχαιολογικό χώρο με την ΥΑ 23181/12-9-1969 (ΦΕΚ
653/Β/6-10-1969).
δ) (Κλασικό) Ναυάγιο
Με το Σημείο 7 (με κόκκινο χρώμα στο Χάρτη 4) έξω και νότια από τον Όρμο Αγνώντα
βρίσκεται ναυάγιο κλασικής εποχής.
Κήρυξη του όρμου Αγνώντα σε αρχαιολογικό χώρο με την ΥΑ 23181/12-9-1969 (ΦΕΚ
653/Β/6-10-1969).
ε) Θέση πιθανού ρωμαϊκού ναυαγίου
Στην Βραχονησίδα Κασίδα απέναντι από το Νέο Κλήμα (Έληος), το οποίο δεν έχει σημειωθεί
στον χάρτη και αναμένει περεταίρω τεκμηρίωση.
Δεν υπάρχει κήρυξη του ενάλιου αρχαιολογικού χώρου.
στ) Θέσεις αρχαίων ναυαγίων
Αρχαία ναυάγια στον Όρμο Στάφυλο και στον Όρμο Λουτρακίου (Γλώσσας), για τα οποία
όμως δεν υπάρχουν άλλες πληροφορίες μέχρι στιγμής, δεν έχουν αποτυπωθεί στο Χάρτη 4
Κήρυξη του όρμου Στάφυλο σε αρχαιολογικό χώρο με την ΥΑ 23181/12-9-1969 (ΦΕΚ
653/Β/6-10-1969).

και
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9448/19-4-1963

(ΦΕΚ

172/Β/24-8-1963.)

99

Επιχειρησιακό Σχέδιο για την κατασκευή Υποβρύχιων Μουσείων & Καταδυτικών Πάρκων στις Ν.Σποράδες & στην Δ.Παγασητικό

6.1.3 Περιοχή Νότιου Παγασητικού κόλπου

Σύμφωνα με την αρίθμηση των θέσεων που ακολουθείται στο κεφάλαιο (ΙV) της
Χωροθέτησης του Σταδίου 2
Σηµ.16
ΠΕΡΙΚΛΗΣ

ΑΚ.

Σηµ.23 ΚΙΚΥΝΘΟΣ

Σηµ.
ΜΕΤΟΧΙ

16

Εικόνα 10 : Χάρτης του νότιου Παγασητικού Κόλπου με τις θέσεις ενάλιων αρχαιολογικών
χώρων
IV. α) Βυζαντινό ναυάγιο Άκρας Περικλή
Σημείο 16 (με κόκκινο χρώμα στο χάρτη 1 σελ. 23)
Το βυζαντινό ναυάγιο του 13ου αιώνα στην Άκρα Περικλής στον όρμο Παγασητικού
παρουσιάζει μικρό καταδυτικό ενδιαφέρον αλλά σηματοδοτεί την θέση ενός ακόμη
βυζαντινού ναυαγίου στην περιοχή.
IV. β) Βυζαντινό ναυάγιο Κικύνθου
Με το Σημείο 23 (με κόκκινο χρώμα στο χάρτη 1 σελ. 23) σημειώνεται Το βυζαντινό ναυάγιο
του 12ου αι. με υπολείμματα πίθων το οποίο βρίσκεται σε βάθος 4-9μ. στη Βορειοδυτική
άκρη της νήσου Κικύνθου.
• Γενική Περιγραφή
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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.38
Στάδιο Αρχαιολογικής Μελέτης - Δημοσιεύσεις

•

Κατά την έρευνα του Ι.ΕΝ.Α.Ε. στην
περιοχή

το

2006

φωτογραφήθηκαν

χαρακτηριστικά ευρήματα, του ναυαγίου
και

έγινε

αντιληπτό,

μακροσκοπικά

τουλάχιστον, ότι υπάρχουν πέντε τύποι
πίθων στο ναυάγιο. Κατά την διάρκεια της
έρευνας

εκπονήθηκε

επίσης

φωτομωσαϊκό του ναυαγίου (εικ. 16) και
αποτυπώθηκε η θέση χαρακτηριστικών
ευρημάτων με την μέθοδο Sharps. Τέλος
επελέγησαν

και

ανελκύστηκαν

χαρακτηριστικά ευρήματα.
Το ναυάγιο χρονολογήθηκε από τα λίγα
θραύσματα αμφορέων και εκτιμάται ως
σημαντικό για τους αρχαιολόγους διότι
βοηθά

στην,

αντικειμενικά

δύσκολη,

κατανόηση της τυπολογικής εξέλιξης του
Εικόνα 11: Φωτοµωσαϊκό του ναυαγίου της
Κικύνθου © ΙΕΝΑΕ

πίθου.

Υπάρχουσα βιβλιογραφία:
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)

38

Η. Σπονδύλης, "Υποβρύχια Έρευνα ΙΕΝΑΕ στον Παγασητικό Κόλπο. Ερευνητική περίοδος 2005"
ΕΝΑΛΙΑ, Τόµος ΧΙ, 2012, 16-38
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• Αρχαιολογική Κήρυξη Θέσεως
Έχει

γίνει

η

κήρυξη

της

θέσεως

του

ναυαγίου

με

την

ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/46243/3078/21-6-2004 (ΦΕΚ 1028-Β/2004)με τίτλο: "Κήρυξη
ενάλιων αρχαιολογικών χώρων στο νομό Μαγνησίας, Ανατολικές ακτές άκρας Γλάρος
όρμου Νηές, περιοχής Σούρπης"
• Υπάρχουσα Κατάσταση
Μεγάλος αριθμός ευρημάτων βρίσκεται στο βυθό και σε μικρό σχετικά βάθος με
αποτέλεσμα το ναυάγιο να είναι εκτεθειμένο σε επίδοξους λαθρανασκαφείς, όπως συνέβη
παλαιότερα.39
• Απαιτήσεις Επικαιροποίησης Τεκμηρίωσης - Διενέργειας Νέας Αποτύπωσης

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.
• Πρόταση Ανάδειξης και Ένταξης στους Επισκέψιμους Ενάλιους Αρχαιολογικούς
χώρους του Επιχειρησιακού Σχεδίου
Το ναυάγιο της Κικύνθου αποτελεί έναν πολύ εύκολο καταδυτικό προορισμό ακόμη και για
ελεύθερη κατάδυση, μόνο με την χρήση μάσκας και βατραχοπέδιλων. Σύμφωνα και με το
την Πρακτικό Παραλαβής των Α'& Β' Σταδίων του έργου εγκρίνεται η μετατροπή του σε
επισκέψιμο ενάλιο αρχαιολογικό χώρο στα πλαίσια του Έργου. Για την υλοποίηση αυτού
του στόχου 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 απόπλου- κατάπλου), σήμανση του χώρου υποβρυχίως,
έντυπο υλικό).
IV. γ) Προϊστορικός οικισμός ¨Μετόχι"
Με το Σημείο 16 επίσης (με κόκκινο χρώμα στο χάρτη 1 σελ. 23:) σημειώνεται η θέση
Μετόχι στον όρμο Νηές ο οποίος βρίσκεται σε βάθος 0-3μ.
• Γενική Περιγραφή

39

Η. Σπονδύλης," Υποβρύχια Έρευνα ΙΕΝΑΕ στον Παγασητικό Κόλπο. Ερευνητική περίοδος 2005"
ΕΝΑΛΙΑ, Τόµος ΧΙ, 2012, 33
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Πρόκειται για βυθισμένο προϊστορικό οικισμό της Μέσης εποχής του Χαλκού.
•

Στάδιο Αρχαιολογικής Μελέτης - Δημοσιεύσεις

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.

Εικόνα 12:Τοπογραφικό διάγραμμα του προϊστορικού οικισμού Μετόχι.© ΙΕΝΑΕ 2009
"Το Μετόχι είναι ένα χθαμαλό ύβωμα στο βάθος του όρμου Νηές, σε μορφή μικρής
χερσονήσου, που ενώνεται με την ακτή με μία χαμηλή και λεπτή γλώσσα στεριάς. Μεγάλο
μέρος της επιφανείας του καταλαμβάνεται από μοναστηριακές εγκαταστάσεις που
χρησίμευαν, έως και την δεκαετία του ’60, στην συγκομιδή και επεξεργασία ελαιοκάρπου.
Στην δυτική συμβολή της «γλώσσας» με την στεριά το έδαφος είναι ελώδες. Στο Μετόχι
έχουν εντοπιστεί αρχαιότητες προϊστορικής περιόδου στην θαλάσσια έκταση που το
περιβάλλει, οι οποίες συνεχίζονται και στην στεριά, προφανώς κάτω από τις μοναστηριακές
εγκαταστάσεις."40
Η συνεχής αποτύπωση της προόδου των ερευνών έχει σαν αποτέλεσμα να υπάρχει μια
πλήρης τεκμηρίωση του μέχρι σήμερα ανεσκαμμένου τμήματος του οικισμού, με
τοπογραφικό και βυθομετρικό διάγραμμα (Εικ.17) του καταποντισμένου οικισμού, αλλά και

40

Η. Σπονδύλης, " Υποβρύχια Έρευνα Ι.ΕΝ.Α.Ε. στον Παγασητικό Κόλπο, Ερευνητική περίοδος
2005" ΕΝΑΛΙΑ τόµος ΧΙ, 2012, 17-38
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την αποτύπωση του εγγύς χερσαίου χώρου που αποτελεί ενιαίο σύνολο. Μέχρι σήμερα
έχουν εντοπιστεί έντεκα τάφοι ή σε κάποιες περιπτώσεις ίσως και ταφικοί περίβολοι.
Μερικοί βρίσκονται τόσο ρηχά που είναι αδύνατη η υποβρύχια φωτογράφησή τους.
Από το κατώτερο τμήμα μικρού πιθοειδούς αγγείου, εκτιμάται ότι ο οικισμός μπορεί να
χρονολογηθεί στην πρωτοχαλκή εποχή.
Υπάρχουσα βιβλιογραφία:
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
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)
• Αρχαιολογική Κήρυξη Θέσεως
Έχει γίνει κατάθεση πρόταση κήρυξης του χώρου41 και από τις δύο αρμόδιες εφορίες
(Ε.Ε.Α. και ιγ' Ε.Π.Κ.Α.) από το 1999, η οποία δεν έχει εκδοθεί ακόμα.
• Υπάρχουσα Κατάσταση
Ο οικισμός όπως αναφέρθηκε είναι σε βάθος από 0-3μ και είναι εκτεθειμένος τόσο στην
μηχανική και χημική διάβρωση της δράσης των κυματισμών, της παλίρροιας και της
άμπωτης, όσο και σε κολυμβητές ή περιπατητές της περιοχής.

• Απαιτήσεις Επικαιροποίησης Τεκμηρίωσης - Διενέργειας Νέας
Αποτύπωσης
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.

41

Προφορική Πληροφορία από τον ∆ιευθυντή της Έρευνας Η. Σπονδύλη, Ιανουάριος 2013.
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Προτείνεται επίσης η εναέρια φωτογράφηση του οικισμού από μικρό ύψος με σκοπό την
φωτογράφιση του εμφανούς τμήματός του.
• Πρόταση Ανάδειξης και Ένταξης στους Επισκέψιμους Ενάλιους Αρχαιολογικούς
χώρους του Επιχειρησιακού Σχεδίου
Παρόλο που η ενάλια θέση δεν παρουσιάζει καταδυτικό ενδιαφέρον 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 έρευνα πρόκειται να συνεχιστεί στον ενάλιο αρχαιολογικό χώρο από το Ι.ΕΝ.Α.Ε. με
σκοπό την αποκάλυψη του μεγαλύτερου τμήματος του οικισμού. Η έρευνα 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
του κεφαλαίου (5). Προτείνεται επίσης η τοποθέτηση πληροφοριακής πινακίδας στο
χερσαίο τμήμα του παράκτιου χώρου.

IV. δ) Άκρα Γλάρος
Με τα Σημεία 11, 12 και 24 (με κόκκινο χρώμα στο Χάρτη 1) σημειώνεται σύμπλεγμα
διάφορων όμορων και αλληλεπικαλυπτόμενων αρχαιολογικών θέσεων με ναυάγια του
12ου και 11ου αιώνα μ.Χ., τα οποία περιβάλλουν την Άκρα Γλάρος στα βορειοδυτικά του
Όρμου Νηές.
• Γενική Περιγραφή
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, αλλά δεν
προτείνεται από την Επιτροπή Παρακολούθησης για να γίνει επισκέψιμος ενάλιος
αρχαιολογικός χώρος στα πλαίσια του προγράμματος.
• Στάδιο Αρχαιολογικής Μελέτης - Δημοσιεύσεις
Η θέση ερευνάται από το 2002 από το Ι.ΕΝ.Α.Ε. , ενώ η πιο εποικοδομητική χρονιά για την
συγκεκριμένη θέση ήταν το 2006. Τα ναυάγια χρονολογούνται στον 12ο - 13ο αιώνα μ.Χ. Η
κατάσταση διατήρησης των σιδερένιων αγκυρών αποτρέπει προς το παρόν οποιαδήποτε
Ατλαντίς Συμβουλευτική Α.Ε.
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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.
Το 2006 ξεκίνησαν εργασίες τεκμηρίωσης του σημαντικού αυτού συνόλου. Έγινε
τοπογραφική αποτύπωση των θέσεων των αγκυρών και χαρακτηριστικών ευρημάτων
καθώς και σχεδιαστική αποτύπωση με σχέδια λεπτομερειών αλλά και γενικότερης
κατανομής αγκυρών και φορτίου στον χώρο. Στην περιοχή κύριας συγκέντρωσης των
ευρημάτων ξεκίνησε η προσπάθεια δημιουργίας φωτομωσαϊκού, (εικ. 18) που θα μας
επιτρέψει να έχουμε, πέραν της σχεδιαστικής και εικονιστική εποπτεία του χώρου.

Εικόνα 13: Φωτομωσαϊκό της διασποράς αγκυρών στο άκρο Γλάρος © ΙΕΝΑΕ 2006

Υπάρχουσα βιβλιογραφία:
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)
• Αρχαιολογική Κήρυξη Θέσεως
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Έχει

γίνει

η

κήρυξη

της

θέσεως

του

ναυαγίου

με

την

ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/46243/3078/21-6-2004 (ΦΕΚ 1028-Β/2004)με τίτλο: "Κήρυξη
ενάλιων αρχαιολογικών χώρων στο νομό Μαγνησίας, Ανατολικές ακτές άκρας Γλάρος
όρμου Νηές, περιοχής Σούρπης".
• Υπάρχουσα Κατάσταση
Η κατάσταση διατήρησης των σιδερένιων αγκυρών παραμένει ευαίσθητη, ενώ η
λεπτομερής αποτύπωση και μελέτη τους δεν έχει ολοκληρωθεί.

• Απαιτήσεις Επικαιροποίησης Τεκμηρίωσης - Διενέργειας Νέας Αποτύπωσης
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. Το σύνολο των αγκυρών δεν έχει επίσης μελετηθεί
αρχαιολογικά.
• Πρόταση Ανάδειξης και Ένταξης στους Επισκέψιμους Ενάλιους Αρχαιολογικούς
χώρους του Επιχειρησιακού Σχεδίου
Όπως αναφέρθηκε παραπάνω η κατάσταση διατήρησης των ευρημάτων και κυρίως των
σιδερένιων αγκυρών δεν επιτρέπει την επισκεψιμότητα του χώρου προς το παρόν.
Προτείνεται όμως η τρισδιάστατη αναπαράσταση του χώρου και η ένταξή του στο
πληροφοριακό υλικό ανάδειξης των ενάλιων αρχαιολογικών χώρων της περιοχής.

IV. στ) Δύο θέσεις βυζαντινών ναυαγίων στην Άκρα Τηλέγραφος

Με τα σημεία 26,13 και 14 (με κόκκινο χρώμα στο χάρτη 1 σελ. 23) σημειώνονται θέσεις
δύο βυζαντινών ναυαγίων (του 7 και του 8 σύμφωνα με την αρίθμηση των ναυαγίων της
περιοχής κατά την έρευνα) του 12ου και 4ου αιώνα μ.Χ.
• Γενική Περιγραφή
Τα ναυάγια έχουν ερευνηθεί από το Ι.ΕΝ.Α.Ε. από το 2000 ενώ η έναρξη της συστηματικής
ανασκαφής του Ναυαγίου 7, του 4ου αιώνα π.Χ. έγινε από το 2003 μέχρι και το 2008. Το
ναυάγιο αποτελεί ένα σημαντικό εύρημα για την ιστορία της περιοχής σε περίοδο που δεν
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έχει μελετηθεί συστηματικά και δεν έχουν γίνει άλλες υποβρύχιες ανασκαφικές έρευνες
στον Ελλαδικό χώρο. Πρόκειται για ένα ναυάγιο της εποχής που η Ανατολική Ρωμαϊκή
αυτοκρατορία μετεξελίσσεται σε αυτό που αργότερα ονομάσαμε Βυζαντινή Αυτοκρατορία
42

.

Βρίσκεται σε επικλινή βραχώδη βυθό με θύλακες άμμου, σε βάθος από 17 μέχρι 27 μ
• Στάδιο Αρχαιολογικής Μελέτης - Δημοσιεύσεις
Η σημασία του συγκεκριμένου ενάλιου αρχαιολογικού χώρου έγκειται επίσης στο γεγονός
ότι για 6 χρόνια εκπονήθηκε από Ι.ΕΝ.Α.Ε. μια συστηματική υποβρύχια ανασκαφή με
λεπτομερή τεκμηρίωση και σημαντικά αρχαιολογικά και ερευνητικά αποτελέσματα.

Εικόνα 14: Κάτοψη του χώρου του ναυαγίου µετά το πέρας της ανασκαφής © ΙΕΝΑΕ 2008

Υπάρχουσα βιβλιογραφία
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. 6-20
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
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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. 22-30

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

• Αρχαιολογική Κήρυξη Θέσεως

Έχει

γίνει

η

κήρυξη

της

θέσεως

του

ναυαγίου

με

την

ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/46243/3078/21-6-2004 (ΦΕΚ 1028-Β/2004)με τίτλο: "Κήρυξη
ενάλιων αρχαιολογικών χώρων στο νομό Μαγνησίας, Ανατολικές ακτές άκρας Γλάρος
όρμου Νηές, περιοχής Σούρπης"
• Υπάρχουσα Κατάσταση
Μετά το πέρας της ανασκαφής του χώρου παραμένουν ενδεικτικά στο χώρο κάποιοι
αμφορείς.
• Απαιτήσεις Επικαιροποίησης Τεκμηρίωσης - Διενέργειας Νέας Αποτύπωσης
Λόγω της λεπτομερούς τεκμηρίωσης της ανασκαφής του ναυαγίου υπάρχει αρκετό υλικό
για την δημιουργία τρισδιάστατων αναπαραστάσεων για την ανάδειξη της ανασκαφικής
δραστηριότητας αλλά και της συγκεκριμένης αρχαιολογικής θέσεις.
• Πρόταση Ανάδειξης και Ένταξης στους Επισκέψιμους Ενάλιους Αρχαιολογικούς
χώρους του Επιχειρησιακού Σχεδίου
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
Ατλαντίς Συμβουλευτική Α.Ε.
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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.
IV. ζ) Ναυάγιο Άκρας Κλιμός (Πριόνια)
Με το Σημείο 15 (με κόκκινο χρώμα στο χάρτη 1 σελ. 24) σημειώνεται σύγχρονο ναυάγιο
του 19ου -20ου αι. στην Άκρα Κλιμός (Πριόνια), το οποίο μετέφερε πήλινα σκεύη. Βρίσκεται
σε βάθος 15-23 μ και δεν παρουσιάζει γενικά ιδιαίτερο καταδυτικό ενδιαφέρον, λόγω της
πρόσφατης ηλικίας του και της περιορισμένης έκτασης ευρημάτων στο βυθό (κυρίως
συγκεντρώσεις πήλινων τσουκαλιών).

Ατλαντίς Συμβουλευτική Α.Ε.
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6.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΩΡΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

&

ΑΠΟΠΛΟΥ - ΚΑΤΑΠΛΟΥ

ΣΚΑΦΩΝ

Για την υλοποίηση του έργου στις περιοχές που έχουν ήδη προταθεί κατά το Στάδιο 2 της
"χωροθέτησης" και αναλυθεί στο παρόν Στάδιο 3, προτείνεται η δημιουργία χώρων
υποδοχής και αφετηρίας των πορειών των επισκεπτών. Οι χώροι αυτοί θα πρέπει να
σχεδιαστούν με ενιαίο τρόπο αντιμετώπισης της αρχιτεκτονικής τους, με σκοπό την
αναγνωρισιμότητά τους από τον επισκέπτη και της συγκροτημένης σε σύνολο ανάδειξης
των σημείων ενδιαφέροντος της περιοχής.
6.2.1 Κατασκευές πληροφόρησης του κοινού στα λιμάνια Αλοννήσου, Σκοπέλου και
Αμαλιάπολης

6.2.1.1 Πληροφοριακό κιόσκι

Τα λιμάνια των περιοχών επέμβασης του έργου αποτελούν σημεία εισόδου των
επισκεπτών, ιδιαίτερα στην περίπτωση της Αλοννήσου και της Σκοπέλου. Στους χώρους
αυτούς προτείνεται η τοποθέτηση ενός πληροφοριακού μικρού χώρου, φτιαγμένου με
λυόμενη κατασκευή ώστε να μπορεί να μεταφέρεται σε περίπτωση αλλαγής των
δεδομένων του χώρου.
Οι χώροι θα πρέπει να έχουν μικρές διαστάσεις (6.οομ²) και να διαθέτουν επιφάνειες για
την τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων για τα σημεία καταδυτικού ενδιαφέροντος της
περιοχής. Θα πρέπει να είναι σχεδιασμένα με τέτοιο τρόπο ώστε η πληροφόρηση να γίνεται
είτε στο εσωτερικό του χώρου με την βοήθεια κάποιου εκπροσώπου του φορέα ή των
καταδυτικών κέντρων της περιοχής, είτε στις εξωτερικές όψεις του κιοσκιού, όταν ο χώρος
είναι κλειστός.
Τα υλικά κατασκευής θα πρέπει να είναι ικανά να αντέξουν στο παράκτιο περιβάλλον και
να απαιτούν την όσο το δυνατόν λιγότερη συντήρηση. Η κατασκευή θα πρέπει να έχει ένα
λιτό χαρακτήρα αλλά συγχρόνως να αποτελεί τοπόσημο για την κάθε περιοχή ώστε να είναι
εύκολα αναγνωρίσιμο από τους επισκέπτες.
Από πλευράς Η/Μ εγκαταστάσεων, θα πρέπει να γίνει μελέτη για ηλεκτρικά ισχυρά
ρεύματα, τηλέφωνα-Data, T.V., λοιπά ασθ. ρεύματα και πυροπροστασίας.

Επιχειρησιακό Σχέδιο - Ατλαντίς Συμβουλευτική Α.Ε
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Η μελέτη των χώρων αυτών θα πρέπει να περιλαμβάνει και την χωροθέτηση και
αδειοδότησή τους στη κάθε περιοχή.

Εικόνα 15: Συµµετοχή σε αρχιτεκτονικό διαγωνισµό για τον σχεδιασµό τουριστικών
περιπτέρων στον ∆. Χανίων

6.2.1.2 Πληροφοριακές πινακίδες σήμανσης
Συμπληρωματικά του χώρου πληροφόρησης προτείνεται

η τοποθέτηση πινακίδων

σήμανσης στις θέσεις απόπλου - κατάπλου των σκαφών. Οι πινακίδες αυτές θα πρέπει να
τοποθετηθούν εντός του χώρου λιμένος της κάθε περιοχής και να αποτελούν τοπόσημο για
την αναγνώρισή τους από τους επισκέπτες.
Η τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης της θέσης απόπλου - κατάπλου προτείνεται να γίνει
στην Στενή Βάλλα, στην Αμαλιάπολη και στο Νέο Κλίμα Σκοπέλου.
Οι πινακίδες θα πρέπει να είναι κατασκευασμένες από υλικά με αντοχή στο θαλάσσιο
περιβάλλον και να απαιτούν την λιγότερη δυνατή συντήρηση. Θα πρέπει να υπάρχει ικανός
χώρος για την τοποθέτηση του χάρτη της κάθε περιοχής με την σήμανση των χώρων
κατάδυσης και ελάχιστες πληροφορίες για τον καθένα. Θα πρέπει επίσης να υπάρχει ικανός
χώρος για την αναγραφή των κανόνων λειτουργίας των Χ.Ο.Κ. και των Επισκέψιμων
Ενάλιων Αρχαιολογικών χώρων, καθώς και των κανόνων ασφαλείας της κίνησης και των
καταδύσεων των επισκεπτών.

Ατλαντίς Συμβουλευτική Α.Ε.

120

Επιχειρησιακό Σχέδιο για την κατασκευή Υποβρύχιων Μουσείων & Καταδυτικών Πάρκων στις Ν.Σποράδες & στην Δ.Παγασητικό

Εικόνα
16:
Παραδείγµατα
πινακίδων
σήµανσης
σε
αρχαιολογικούς
χώρους
και
χώρους ιδιαίτερου
φυσικού
περιβ/ντος

6.2.2 Κέντρο Υποδοχής και Ενημέρωσης Επισκεπτών Στενής Βάλας

Σύμφωνα με το Στάδιο 2 του έργου με αντικείμενο την " Χωροθέτηση Κέντρων Επισκεπτών
Καταδυτικού Τουρισμού" προτείνεται η δημιουργία στο λιμάνι της Στενής Βάλας ενός
κέντρου Υποδοχής

& Ενημέρωσης. Οι δύο εναλλακτικές που παρουσιάζονται στο

προηγούμενο Στάδιο έχουν την αποδοχή της Επιτροπής Παραλαβής του Έργου
(Α.Π.6222/18-12-2012, ΠΑΡ.ΙΙ, Α.3) με την παρατήρηση " να εξετασθεί αρχικά η
προτεινόμενη λύση της ανέγερσης κτιρίου στη χερσόνησο Στενή Βάλα Αλοννήσου, αφού
εξετασθούν όλες οι παράμετροι(πολεοδομικές & περιβαλλοντικές ρυθμίσεις, αρχαιολογική
τεκμηρίωση) και έπειτα η δυνατότητα ενοικίασης χώρου, μετά τη λήψη των σχετικών
γνωμοδοτήσεων / αδειών." .

Ατλαντίς Συμβουλευτική Α.Ε.
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Σύμφωνα με τα παραπάνω εξετάζονται τα δεδομένα των δύο διαφορετικών λύσεων για την
προώθηση της πρότασης και την εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών.
6.2.2.1 Πρόταση Ανέγερσης Κτιρίου στην Χερσόνησο Στενή Βάλα Αλοννήσου
Η Έκταση στην οποία προτείνεται να γίνει η ανέγερση του κτιρίου ανήκει στον Δήμο
Αλοννήσου και έχει έκταση (20.225,73μ²). Τα στοιχεία του οικοπέδου (σύμφωνα με το
τοπογραφικό Διάγραμμα του Τοπογράφου Μηχ. Ηλία Μπέκα -25-7--2007/ Θεώρηση ΤΥΔΚ
13-11-2007)είναι τα εξής:
Τίτλος Σχεδίου: Τοπογραφικό Διάγραμμα Καταπατημένων Εκτάσεων
Θέση: Εντός των ορίων οικισμού "Στενή Βάλα" Δημοτικού Διαμερίσματος
Δήμου Αλοννήσου, Νομού Μαγνησίας.
ΚΑΕΚ Κτηματολογικού Γραφείου Σκοπέλου: 350141905024
Εντός του συγκεκριμένου οικοπέδου υπάρχουν καταπατημένες εκτάσεις από ιδιώτες καθώς
και μεγάλη έκταση η οποία παραμένει ανεκμετάλλευτη ενώ στην περιοχή είναι χαραγμένη
γραμμή αιγιαλού και ζώνη αιγιαλού και παραλίας πλάτους 15.00μ.
Το ιδιοκτησιακό καθεστώς της περιοχής οφείλει να ερευνηθεί πριν από την ένταξη της
μελέτης για ανέγερση κτιρίου στο Επιχειρησιακό Σχέδιο.
Ο όρμος Στενής Βάλας έχει κηρυχτεί αρχαιολογικός χώρος με την ΥΑ 23181/12-9-1969 (ΦΕΚ
653/Β/6-10-1969)
Οι απαιτούμενε μελέτες και οι προδιαγραφές τους για την ανέγερση κτιρίου στην
συγκεκριμένη θέση θα εξετασθούν σε επόμενο στάδιο του έργου με την προϋπόθεση της
διευθέτηση των δεδομένων του ιδιοκτησιακού καθεστώτος, των χωροταξικών και
πολεοδομικών ρυθμίσεων και την εκτίμηση της δυνατότητας έκδοσης ειδικής ρύθμισης για
την Ανέγερση Κτιρίου Υποστήριξης της Ανάδειξης της περιοχής εντός κηρυγμένου
αρχαιολογικού Χώρου.
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Εικόνα 17: Κτηματογραφικό Απόσπασμα Οικοπέδου

Στενής Βάλας ιδιοκτησίας Δήμου

Αλοννήσου

6.2.2.2 Πρόταση Ενοικίασης Χώρου στην Χερσόνησο Στενή Βάλα Αλοννήσου
Η δεύτερη εναλλακτική λύση για την δημιουργία του Κέντρου Υποδοχής και Ενημέρωσης
Επισκεπτών Στενής Βάλας είναι η εύρεση και ενοικίαση υπάρχοντος χώρου στο λιμάνι της
Στενής Βάλας.
Για την ενοικίαση του χώρου θα πρέπει και πάλι να γίνει έλεγχος του ιδιοκτησιακού
καθεστώτος.
Για την λειτουργία του χώρου θα πρέπει να γίνει η αντίστοιχη μελέτη για γνωμοδότηση/
αδειοδότηση από τις αρμόδιες υπηρεσίες Τουρισμού.
Περιγραφή του προτεινόμενου χώρου.
Στην περίπτωση ενοικίασης χώρου για την δημιουργία του Κέντρου Υποδοχής και
Ενημέρωσης Επισκεπτών Στενής Βάλας στο κτιριολογικό του πρόγραμμα περιλαμβάνοντα
μόνο χρήσεις υποστήριξης

της ενημέρωσης των επισκεπτών και διημέρευσης του

προσωπικού του Φορέα Λειτουργίας ή της Γενική Γραμματεία Πολιτισμού του ΥΠΠΟΑ.
Αναλυτικά:
Ατλαντίς Συμβουλευτική Α.Ε.
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•

Χώρος εισόδου με πληροφοριακό υλικό, ψηφιακές πινακίδες, οθόνες προβολής
ταινιών ανάδειξης των αρχαιοτήτων και του υποβρύχιου φυσικού περιβάλλοντος
της περιοχής, οθόνη προβολής του κλασικού ναυαγίου της Περιστέρας (σε
απευθείας μετάδοση), προσωπικό ενημέρωσης.

•

Χώρος για την διημέρευση του φύλακα και του απαραίτητου εξοπλισμού του.

•

Χώροι υγιεινής προσωπικού και επισκεπτών, WC Α.Μ.Κ.

•

Χώροι αποθήκευσης του κέντρου.

•

Χώροι προσωρινής εναπόθεσης προσωπικών αντικειμένων επισκεπτών με ειδικά
ασφαλιζόμενα ερμάρια (lockers).

•

Ημιυπαίθριος χώρος για την στάση των επισκεπτών.
Προδιαγραφές επιλογής, σχεδίασης και λειτουργίας του χώρου

•

Η γειτνίαση με τον χώρο απόπλου- κατάπλου του λιμανιού

•

Η ύπαρξη ημιυπαίθριου χώρου εισόδου και η οπτική επαφή με την Ν. Περιστέρα
που είναι από τους σημαντικότερους καταδυτικούς προορισμούς της περιοχής.

•

Η προσπελασιμότητα του χώρου από Α.Μ.Κ. για τα οποία η κατάδυση είναι μια από
τις δραστηριότητες που προωθείται παγκοσμίως και στην συγκεκριμένη περιοχή με
τον συνδυασμό της με την ανάδειξη ενάλιων αρχαιολογικών χώρων, μπορεί να
αποτελέσει μοναδική εμπειρία για επισκέπτες από όλο τον κόσμο . Συγχρόνως ο
χώρος θα αποτελεί βάση για τον φύλακα που θα οριστεί από τη Γενική Γραμματεία
Πολιτισμού του ΥΠΠΟΑ καθώς και χώρος στον οποίο ενδεχομένως θα εισέρχονται
οι επισκέπτες μαζί με τον εξοπλισμό τους. Θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη λοιπόν
για την ανεμπόδιστη είσοδο ατόμων και βαρέων υλικών στο χώρο.

•

Θα πρέπει να γίνει μελέτη αναμόρφωσης και αποκατάστασης του υπάρχοντος
χώρου και σχεδιασμός του χώρου υποδοχής με τον ανάλογο εξοπλισμό.

•

Θα πρέπει στο πλαίσιο σχεδιασμού του χώρου να γίνει μελέτη των πληροφοριακών
πινακίδων τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά του κτιρίου, καθώς και μελέτη
σήμανσης του κέντρου σε σχέση με τον οικισμό, λογότυπο κλπ.

•

Από πλευράς Η/Μ εγκαταστάσεων, θα πρέπει με την αναμόρφωση του υπάρχοντος
χώρου να προβλέπονται ύδρευση και αποχέτευση, ηλεκτρικά ισχυρά ρεύματα,
τηλέφωνα-Data, T.V., λοιπά ασθ. ρεύματα και ενεργητική πυροπροστασία.

6.2.3 Κέντρο Υποδοχής και Ενημέρωσης Επισκεπτών στη νήσο Σκόπελο
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Κατά

το Στάδιο 2 του έργου με αντικείμενο την "Χωροθέτηση Κέντρων Επισκεπτών

Καταδυτικού Τουρισμού" διερευνήθηκε η πιθανή χωροθέτηση του Κέντρου Υποδοχής και
Ενημέρωσης της νήσου Σκοπέλου στο Νέο Κλίμα, στον Αγνώντα και στον Πάνορμο.
"Με δεδομένη την μη οριστικοποίηση του αριθμού και των θέσεων τόσο των Χ.Ο.Κ. όσο και
των Επισκέψιμων ενάλιων αρχαιολογικών χώρων της Σκοπέλου η Επιτροπή συμφωνεί για
τις ανάγκες των επομένων σταδίων της μελέτης στην εξέταση της οικονομικότερης λύσης
που πληροί παράλληλα τις στοιχειώδεις προϋποθέσεις, δηλ. της ενοικίασης χώρου στο Νέο
Κλήμα. Η γεωγραφική θέση του χώρου θα εξαρτηθεί από την θέση των Χ.Ο.Κ. ή / και των
Επισκέψιμων ενάλιων αρχαιολογικών χώρων, όταν αυτές οριστικοποιηθούν." 43
Σύμφωνα με τα παραπάνω, εξετάζεται η περίπτωση ενοικίασης χώρου στο Νέο Κλίμα
Σκοπέλου.
Για την ενοικίαση του χώρου θα πρέπει και πάλι να γίνει έλεγχος του ιδιοκτησιακού
καθεστώτος του ακινήτου.
Για την λειτουργία του χώρου θα πρέπει να γίνει η αντίστοιχη μελέτη για γνωμοδότηση/
αδειοδότηση από τις αρμόδιες υπηρεσίες Τουρισμού.
Η περιγραφή του προτεινόμενου χώρου και οι Προδιαγραφές επιλογής, σχεδίασης και
λειτουργίας του χώρου που αναφέρθηκαν στην προηγούμενη παράγραφο 6.2.2.1 ισχύουν
και για την περίπτωση ενοικίασης κάποιου χώρου για την δημιουργία του Κέντρου
Υποδοχής και Ενημέρωσης Επισκεπτών στη νήσο Σκόπελο.
6.2.4 Κέντρο Υποδοχής και Ενημέρωσης επισκεπτών στην Αμαλιάπολη

Σύμφωνα με την ανάλυση των θέσεων ενδιαφέροντος στην περιοχή του νοτιοδυτικού
Παγασητικού κόλπου κατά το Στάδιο 2 της "Χωροθέτησης" του Έργου

και

τις

παρατηρήσεις του Πρακτικού Παραλαβής Σταδίων Α' κα Β' του Έργου από την Επιτροπή
Παρακολούθησης επισημαίνεται ότι:
Με δεδομένο ότι α) δεν έχει τεκμηριωθεί ακόμη (και δεν αναμένεται και στο άμεσο μέλλον)
ο ενάλιος αρχαιολογικός πλούτος στην περιοχή του Τρικερίου, β) η Αγία Κυριακή εμφανίζει
σημαντικά προβλήματα προσβασιμότητας, γ) δεν υφίσταται πλέον επισκέψιμος ενάλιος
αρχαιολογικός χώρος πλησίον του οποίου να απαιτείται σημείο απόπλου/κατάπλου στην
περιοχή του Τρικερίου, προτείνεται η Αμαλιάπολη για τη δημιουργία κέντρου υποδοχής
επισκεπτών με διατήρηση του εκεί σημείου απόπλου/κατάπλου, καθώς υποστηρίζει

43

Πρακτικό Παραλαβής Σταδίων Α' κα Β' του Έργου , Λάρισα, Α.Π. 6222/ 18-12-2012
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καλύτερα την περιοχή του Νότιου Παγασητικού και εμφανίζει εγγύτητα με την ηπειρωτική
χώρα και το αεροδρόμιο της Αγχιάλου.
Για την δημιουργία Κέντρου Υποδοχής και Ενημέρωσης επισκεπτών στην Αμαλιάπολη
προτείνεται επίσης η ενοικίαση κάποιου χώρο, ενδεχομένως στο παραλιακό μέτωπο του
οικισμού σε οπτική επαφή με το σημείο απόπλου - κατάπλου και την νήσο Κίκυνθο που
αποτελεί έναν από τους χώρους Επισκέψιμων Ενάλιων Αρχαιολογικών Θέσεων της
περιοχής.
Και σε αυτή την περιοχή ισχύουν "η περιγραφή του προτεινόμενου χώρου" και οι
"Προδιαγραφές επιλογής, σχεδίασης και λειτουργίας του χώρου" που αναφέρθηκαν στην
παράγραφο 6.2.2.1 για την ενοικίαση κάποιου χώρου για την δημιουργία του Κέντρου
Υποδοχής και Ενημέρωσης Επισκεπτών στην Αμαλιάπολη.

6.3 ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ - ΕΚΘΕΤΗΡΙΟ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΝΑΥΓΙΩΝ ΣΤΟ
ΠΡΩΗΝ ΚΤΙΡΙΟ "ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ" ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

Η δημιουργία ενός ακόμη Κέντρου Ενημέρωσης Επισκεπτών στο νησί της Αλοννήσου το
οποίο μπορεί να περιλαμβάνει αναλυτικές παρουσιάσεις των ενάλιων αρχαιολογικών
χώρων της περιοχής και αντίγραφα σημαντικών ευρημάτων από τις ανασκαφικές έρευνες
που έχουν πλέον τη δική τους ιστορία για τους κατοίκους, αποτελεί ένα πολύ σημαντικό
σταθμό στην ανάδειξη της πολιτιστικής της κληρονομιάς.
Ο χαρακτήρας του Κέντρου προτείνεται να διαμορφωθεί γύρω από την ενίσχυση και την
περιγραφή με διάφορα μέσα του σημαντικού ναυτικού περάσματος που αποτελούν οι Β.
Σποράδες για το Αιγαίο στην διάρκεια των αιώνων. Το πλήθος και η διασπορά το ναυαγίων
πάνω στο χάρτη της περιοχής αποτελεί την απτή μαρτυρία της πλούσιας ιστορίας και σε
συνδυασμό με την εμπειρία της κατάδυσης στον πραγματικό χώρο των ναυαγίων, μπορεί
να αποτελέσει έναν μοναδικό τρόπο αντίληψης της σπουδαιότητάς τους από τους
επισκέπτες.
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Εικόνα 18: Χάρτης Αλοννήσου - Περιστέρας, Dappe 1688

Για την υλοποίηση της συγκεκριμένης πρότασης και την ανάδειξη των ναυαγίων της
περιοχής απαιτείται η εκπόνηση μουσειολογικής μελέτης η οποία θα καταρτίσει ένα
ενημερωτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα παρουσίασης του απαραίτητου υλικού.
Στα στοιχεία που προτείνεται να παρουσιάζονται περιλαμβάνονται:
•

Χάρτης και πληροφοριακό υλικό με τις θέσεις και τα χαρακτηριστικά όλων των
ενάλιων αρχαιολογικών χώρων - επισκέψιμων και μη.

•

Χάρτης και πληροφοριακό υλικό για τις θέσεις που ανήκουν στην ίδια ιστορική
περίοδο.

•

Παρουσίαση των ιδιαιτεροτήτων κάθε θέσης.

•

Ιστορικό ανασκαφών, αρχαιοκαπηλίας και παρουσίαση ευρημάτων κάθε θέσης με
αντίγραφα, φωτογραφίες, τρισδιάστατες αναπαραστάσεις

•

Ναυσιπλοΐα και ναυτικοί χάρτες ανά τους αιώνες

•

Οθόνη παρακολούθησης του κλασσικού ναυαγίου της Περιστέρας σε απευθείας
μετάδοση.

•

Ενημέρωση των επισκεπτών για τους τρόπους προσέγγισης των ενάλιων
αρχαιολογικών χώρων
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Το πρώην κτίριο ¨Αστυνομίας" βρίσκεται στον παραδοσιακό οικισμό στη Χώρα, Αλοννήσου
και πρόκειται για ένα κτίριο των αρχών του 20ου αιώνα το οποίο βρίσκεται σε κατάσταση
εγκατάλειψης. Για την διαμόρφωσή του σε Κέντρο Ενημέρωσης των Επισκεπτών και
Εκθετήριο Ευρημάτων των Ναυαγίων, είναι απαραίτητη η εκπόνηση "Μελέτης Αποτύπωσης
και Αποκατάστασης του κτιρίου και Πρότασης Επανάχρησής του" με τον συγκεκριμένο
χαρακτήρα. Στην μελέτη επανάχρησης του κτιρίου θα πρέπει να ενταχθεί και η
μουσειογραφική μελέτη του χώρου για την εσωτερική του διαμόρφωση. Η αρχιτεκτονική
μελέτη, στην φάση της Πρότασης Επανάχρηση,ς θα πρέπει να υποστηρίζεται και από την
αντίστοιχη μελέτη Η/Μ εγκαταστάσεων.

6.4 ΠΕΡΙΟΔΕΥΟΥΣΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΝΑΥΑΓΙΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ.

Η πρόταση της περιοδεύουσας έκθεσης του Κλασικού Ναυαγίου Περιστέρας Αλοννήσου
έχει αναλυθεί σε προηγούμενα στάδια του έργου. Προτείνεται η χρήση καμερών για την
καταγραφή εικόνας από το ναυάγιο και πρόβλεψη τρόπου αναμετάδοσης. Η δημιουργία
περιοδεύουσας έκθεσης με στόχο την 24ωρη αναμετάδοση της εικόνας σε μουσεία και
κέντρα

ενημέρωσης,

θα

πρέπει

να

αποτελέσει

αντικείμενο

μουσειολογικής

-

μουσειογραφικής μελέτης μικρής κλίμακας με σκοπό την ανάδειξη της ενάλιας πολιτιστικής
κληρονομιάς της περιοχής σε παγκόσμιο επίπεδο.
Η εγκατάσταση θα πρέπει να περιλαμβάνει:
•

οθόνη μεγάλων διαστάσεων

•

λυόμενη υποδομή εκθεσιακού περιπτέρου, με δυνατότητα τοποθέτησης με
διάφορους τρόπους διάταξης

•

Πληροφοριακές πινακίδες προσαρμοζόμενες στην λυόμενη υποδομή

•

Ανεξάρτητο φωτισμό των πληροφοριακών πινακίδων

•

Πληροφοριακά κείμενα σε διάφορες γλώσσες (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά,
Ιταλικά, Ισπανικά, Αραβικά, Κινέζικα, Ιαπωνικά, Ρώσικα) που θα αναδιαμορφώνουν
τις πινακίδες ανάλογα με τον χώρο που περιοδεύει η έκθεση.

•

Διαφημιστικό πανό της έκθεσης

•

Τεχνολογική υποστήριξη της εγκατάστασης
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Η καταγραφή και αναμετάδοση της εικόνας αποτελεί αντικείμενο μίας ακόνη Τεχνικής
Μελέτης που θα περιγράφει λεπτομερώς τα υλικά, τον εξοπλισμό και την κατασκευαστική
δομή της εγκατάστασης.
Η εγκατάσταση καμερών για την καταγραφή της εικόνας ενός ναυαγίου υποβρυχίως
εξυπηρετεί έναν ακόμα σκοπό, εκείνον της εποπτείας και ασφάλειας του χώρου. Έτσι η
πρόταση απαιτεί την εκπόνηση "Μελέτης τεχνικής υποδομής για τη παγκόσμια
περιοδεύουσα έκθεση του κλασσικού ναυαγίου Περιστέρας Αλοννήσου & Μελέτη
Συστήματος Εποπτείας και Ασφαλείας του υποθαλάσσιου Χώρου".
Τεχνικές Προδιαγραφές της προτεινόμενης εγκατάστασης:
•

Η καταγραφή της εικόνας θα πρέπει να μπορεί να γίνει επί 24ωρου βάσεως και άρα
θα πρέπει να υποστηρίζεται και η λειτουργία της κάμερας με συνθήκες χαμηλού
φωτισμού.

•

Η εικόνα θα μεταδίδεται στο τοπικό φυλάκιο ασφαλείας και ελέγχου του Ενάλιου
Αρχαιολογικού χώρου και κατά περίπτωση σε εκθεσιακούς χώρους οπουδήποτε
στον κόσμο, ή στο διαδίκτυο σε επιλεγμένους ιστότοπους με σκοπό την υποστήριξη
της παγκόσμιας περιοδεύουσας έκθεσης και προβολής των αρχαίων ναυαγίων των
Βορείων Σποράδων.

•

Η ποιότητα της μεταδιδόμενης εικόνας απαιτείται να είναι κατάλληλη για να
προβάλλεται σε μεγάλες οθόνες HD.

•

Θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη ικανού αριθμού καμερών με σκοπό την πλήρη
κάλυψη της περιοχής του ναυαγίου και την λήψη διαφορετικών οπτικών γωνιών
του αντικειμένου για λόγους καλύτερης αντίληψής του από το κοινό.

•

Για τους σκοπούς της έκθεσης θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα τηλεκίνησης της
κάθε

κάμερας

από

επιλεγμένα

σημεία

με

σκοπό

την

ανάπτυξη

της

διαδραστικότητας και τη δημιουργία της αίσθησης στον επισκέπτη ότι μπορεί να
«κινηθεί» στο χώρο του ναυαγίου.
•

Η αναμετάδοση της εικόνας από το χώρο του ναυαγίου προς τα φυλάκια, τα
καταδυτικά κέντρα, τα κέντρα ενημέρωσης

και μετέπειτα στους χώρους της

παγκόσμιας περιοδεύουσας έκθεσης θα πρέπει να γίνεται ασύρματα.
•

Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι τοπικές περιβαλλοντικές συνθήκες ξηράς, αέρα
και θάλασσας, η

γεωμορφολογία του ευρύτερου χώρου όπου βρίσκονται το

ναυάγιο, η εγγύτητα του ναυαγίου με την ξηρά, το βάθος στο οποίο βρίσκεται, η
έκτασή του, η κλίση και η μορφολογία του βυθού.
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•

Η εγκατάσταση των καμερών στο βυθό θα πρέπει να περιγραφεί αναλυτικά στην
τεχνική μελέτη της εγκατάστασης και να συνδυάσει τις απαιτήσεις της με εκείνες
των τεχνικών υποδομών του Έργου (Αγκυροβόλια ναύδετων και σημαντήρων).

•

Ο προτεινόμενος εξοπλισμός θα πρέπει να είναι υψηλής αντοχής και να φέρει
πιστοποιητικά ελέγχου ποιότητας και εγγύηση.

•

Η τεχνική μελέτη της εγκατάστασης θα πρέπει να περιγράφει αναλυτικά τα
απαιτούμενα υλικά, να προτείνει επιλεγμένους και αναγνωρισμένους οίκους της
Ελλάδος και του εξωτερικού οι οποίοι προμηθεύουν τα αντίστοιχα υλικά, με
αναλυτικό κοστολόγιο όλων αυτών και να περιγράφει τον τρόπο εφαρμογής τους

•

Η τεχνική μελέτη της εγκατάστασης θα πρέπει να περιλαμβάνει χρονοδιάγραμμα
για την υλοποίηση του έργου, συνολικό κοστολόγιο για την εγκατάσταση των
συστημάτων, πρόγραμμα με αναλυτικό κοστολόγιο συντήρησης και ανταλλακτικών
κατά έτος λειτουργίας καθώς και τον εκτιμώμενο χρόνο ζωής της εγκατάστασης.

•

Η εγκατάσταση του συστήματος θα πρέπει να μην δημιουργεί όχληση στο
υποβρύχιο περιβάλλον, στην λειτουργία του χώρου ως επισκέψιμου, στην
ασφάλεια των καταδύσεων και στην προστασία των αρχαιολογικών ευρημάτων.
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ΙΙ. ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΟΥ

1. TO ΚΟΙΝΟ – ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Ένα τόσο σημαντικό και καινοτόμο έργο σημαία του ΕΣΠΑ, το οποίο αφορά την προώθηση
του Τουρισμού και την ανάδειξη της

Πολιτιστικής Κληρονομιάς είναι προφανές ότι

απευθύνεται στο σύνολο των πολιτών του κόσμου. Στο κοινό του συμπεριλαμβάνονται
αντίστοιχοι policy makers από όλες τις χώρες της Μεσογείου και όχι μόνο, οι οποίοι
διαθέτουν ενάλια πολιτιστική κληρονομιά, εκπρόσωποι της τοπικής και περιφερειακής
αυτοδιοίκησης από όλη την Ελλάδα οι οποίοι ενδιαφέρονται για τον αντίστοιχο θαλάσσιο
πλούτο των περιοχών τους καθώς και οι Φορείς της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης
Επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον μας περισσότερο στους απλούς πολίτες, είναι προφανές
ότι με αφορμή το έργο, οι διαδικασίες περαιτέρω τεκμηρίωσης του ενάλιου αρχαιολογικού
πλούτου της περιοχής, μέσω των αντίστοιχων

φωτομωσαικών και τρισδιάστατων

αποτυπώσεων όπου αυτές απαιτηθεί να γίνουν, μαζί και με το υπόλοιπο υλικό προβολής,
αποτελούν μίας πρώτης τάξεως ευκαιρία διάδοσης του Ελληνικού Πολιτισμού και
προβολής της Αλοννήσου, της Σκοπέλου και της περιοχής του Νοτίου Παγασητικού Κόλπου.
Η συμμετοχή μας σε διεθνείς εκθέσεις, η δημιουργία και προώθηση του ιστοχώρου, η
δημιουργία του έντυπου υλικού, η διαμόρφωση των σημείων ενημέρωσης των επισκεπτών
επί τόπου στις περιοχές του έργου, καθώς και η περιοδεύουσα έκθεση «Επισκεφτείτε
Ζωντανά το Μεγαλύτερο Κλασσικό ναυάγιο της αρχαιότητας στη Νήσο Περιστέρα της
Αλοννήσου» στα μεγαλύτερα μουσεία του κόσμου απευθύνονται στο σύνολο των πολιτών
οι οποίοι ενδιαφέρονται να γνωρίσουν την Παγκόσμια Πολιτιστική Κληρονομιά.
Ορισμένοι από τους πολιτιστικούς θησαυρούς της περιοχής δύναται να είναι προσβάσιμοι
σε όλους τους επισκέπτες ασχέτως αν είναι αυτοδύτες ή όχι.

Γι’ αυτό το σκοπό

προσφέρονται ο οικισμός της Μέσης Εποχής του Χαλκού στη θέση Μετόχι του Όρμου Νιές
(0μ-3μ βάθος), το Βυζαντινό Ναυάγιο των Πυθοαμφορέων στην Νήσο Κίκινθο (4,5μ.-9μ
βάθος) απέναντι από την Αμαλιάπολη του 9ου αιώνα μ.Χ. , το Βυζαντινό Ναυάγιο στη Νήσο
Δασιά στην Σκόπελο του οποίου οι κύριες συγκεντρώσεις βρίσκονται στα 11μ-17μ. βάθος
και ενδεχομένως υπολείμματα του καταβυθισμένου Ασκληπιού στο λιμάνι τις Σκοπέλου,
εφόσον αυτά μελετηθούν και αναδειχθούν κατάλληλα. Επιπροσθέτως, ο οικισμός της
Μέσης Εποχής του Χαλκού καθώς βρίσκεται στο μέσο περίπου της Χώρας είναι εύκολα
προσεγγίσιμος από πλήθος Ελλήνων επισκεπτών και Αλλοδαπών τουριστών απ’ όλη σχεδόν
την Ηπειρωτική Ελλάδα.
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Οι υπόλοιπες ενάλιες αρχαιότητες μέσω της κήρυξης τους σε επισκέψιμες, απευθύνονται
αποκλειστικά σχεδόν στην παγκόσμια κοινότητα των αυτοδυτών και ειδικά στο πολύ
μεγάλο μέρος αυτών, οι οποίοι συνηθίζουν ένα και περισσότερα ταξίδια το χρόνο στο
εξωτερικό σε διάφορους καταδυτικούς προορισμούς. Θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι το
περιβάλλον στο οποίο απευθύνεται το τουριστικό πολιτιστικό καταδυτικό μας «προϊόν»
είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικό, καθώς οι υπόλοιποι παγκόσμιοι καταδυτικοί προορισμοί
είναι ήδη εδραιωμένοι στη συνείδηση της παγκόσμιας κοινότητας αυτοδυτών
προσφέροντας εξαιρετικό φυσικό περιβάλλον, προστατευμένα καταδυτικά πάρκα, πλούσια
ιχθυοπανίδα, ιδιαίτερα ενδιαφέροντα σύγχρονα ναυάγια ή υποβρύχια μουσεία μέσω
εκθέσεων γλυπτών στο βυθό.
Τέτοια παραδείγματα είναι το Cancun στο Μεξικό, η περιοχή της Αqaba στην Ιορδανία, η
περιοχή της Sarm El Seih στην Ερυθρά Θάλασσα, τα νησιά Medes στην Ισπανία, το ναυάγιο
Ζηνοβία στην Κύπρο, τα σύγχρονα ναυάγια ορισμένα από τα οποία έχουν βυθιστεί γι’ αυτό
το σκοπό στην Μάλτα, οι νήσοι Μαλδίβες, ο Άγιος Μαυρίκιος, περιοχές της Ινδονησίας, της
Μαλαισίας, της Ταυλάνδης, των Φιλιππίνων και του Ειρηνικού ωκεανού, παραθαλάσσιες
περιοχές στο Ομάν και Σουδάν, οι νήσοι Fidji, και τo Aρχιπέλαγος των νήσων Calambakos,
τα Κανάρια Nησιά ,το Palau, το Belize, η περιοχή της Florida στις ΗΠΑ, οι υπόλοιπες
περιοχές της Καραιβικής, οι περιοχές της Νήσου Μοζαμβίκης, της Νοτίου Αφρικής παρέα με
λευκούς καρχαρίες και άλλα.
Ορισμένοι από τους παγκόσμιους καταδυτικούς προορισμούς προσφέρουν και επισκέψεις
σε ενάλιες τοποθεσίες «αρχαιολογικού» ενδιαφέροντος όπως η περιοχή Baia στην Ιταλία, η
περιοχή Caesarea με το αρχαίο λιμάνι στο Ισραήλ, το ναυάγιο του Gustava Αdolf στην
Φινλανδία, οι Λίμνες Tahoe και Champlaine, τα ναυάγια της

Florida των ΗΠΑ,

κ.ά.

Παράλληλα σχεδιάζονται να ανοίξουν στο κοινό και άλλοι επισκέψιμοι ενάλιοι
αρχαιολογικοί χώροι όπως η περιοχή του Φάρου στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου.
Επιπροσθέτως στην παγκόσμια καταδυτική κοινότητα παρατηρείται έντονα η τάση της
συνεχούς εκπαίδευσης των αυτοδυτών ώστε να αποκτήσουν νέες γνώσεις και ικανότητες
και να τους ανοιχθούν νέοι και μεγαλύτεροι ορίζοντες για τις καταδυτικές τους εξορμήσεις.
Στο παραπάνω πλαίσιο όλο και περισσότεροι αυτοδύτες εκπαιδεύονται στην τεχνική
κατάδυση και πραγματοποιούν καταδύσεις σε βάθος μεγαλύτερο των 40μ. Είναι κρίσιμο το
«προϊόν» μας να δύναται να απευθυνθεί και σε αυτό το καταδυτικό κοινό το οποίο
παρουσιάζει ραγδαία αυξανόμενη τάση διεθνώς, καθώς στις περιοχές αναφοράς μας τόσο
τα Βυζαντινά Ναυάγια του Όρμου Βασιλικού της Περιστέρας βρίσκονται στα 55μ βάθος ,
όσο και πλούσιοι σχηματισμοί γοργονιών και κοραλλίων συναντώνται σε βάθη γύρω των
50μ. σε διάφορα σημεία του Αρχιπελάγους. Άρα ο περιορισμός που έχει τεθεί να μην
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ξεπερνιέται ο χρόνος «μηδέν» στις καταδύσεις των επισκεπτών δεν συνάδει με τις
σύγχρονες τάσεις της παγκόσμιας καταδυτικής βιομηχανίας, περιορίζει το κοινό στο οποίο
απευθύνεται το έργο και ελαττώνει τις δυνατότητες προβολής και ανάπτυξης του
πολιτιστικού αποθέματος της χώρας συμβάλλοντας έτσι στη μείωση της βιωσιμότητας του
έργου.
Θα πρέπει να τονιστεί ότι από τους παραπάνω ενάλιους επισκέψιμους «αρχαιολογικούς»
χώρους κανένας δεν έχει κατορθώσει μέχρι σήμερα να ανέλθει στην πρώτη δεκάδα των
τουριστικών προορισμών παγκοσμίως. Οι λόγοι γι’ αυτό είναι αρκετοί, όπως το γεγονός ότι
αυτοί που είναι περίπου 2.000 ετών είναι σχετικά ρηχοί (κάτω των 10μ βάθος) άρα
παρουσιάζουν μειωμένο καταδυτικό ενδιαφέρον και ότι το προϊόν που προσφέρουν από
τουριστικής απόψεως δεν έχει εκείνη την ιδιαίτερη κρίσιμη μάζα ώστε να αποτελέσει
καταδυτικό προορισμό τουλάχιστον μίας εβδομάδας καθώς είναι σημαντικό το κόστος του
ταξιδιού του επισκέπτη ο οποίος έρχεται συνήθως από ιδιαίτερα μεγάλη απόσταση
αεροπορικώς. Επειδή παράλληλα απαγορεύεται η πτήση 24 ώρες μετά την τελευταία
κατάδυση γίνεται κατανοητό ότι τουλάχιστον 1 ημέρα των καταδυτικών διακοπών
«χάνεται» για τον επισκέπτη αυτοδύτη.
Θα πρέπει να τονιστεί η ιδιαιτερότητα της περιοχής των Σποράδων και του Ν. Παγασητικού
κόλπου ως καταδυτικού προορισμού, αφού θα είναι ο πρώτος παγκοσμίως που θα ανοίξει
προς το καταδυτικό κοινό αρχαία και βυζαντινά ναυάγια της κλίμακας και της
σπουδαιότητας που περιγράφεται παρακάτω σε αυτό το στάδιο της μελέτης. Ένα πολύ
σημαντικό στοιχείο επίσης για την ανάδειξη των συγκεκριμένων μνημείων και την
ευαισθητοποίηση του κοινού για την ενάλια πολιτιστική κληρονομιά παγκοσμίως, είναι το
γεγονός ότι συγκροτούν

ένα

μοναδικό σύνολο ενάλιων αρχαιολογικών θέσεων που

μαρτυρεί ναυτική την ιστορία της περιοχής ανά τους αιώνες και αποτελεί αφετηρία για το
ξετύλιγμα ιστοριών αρχαίων ισχυρών εμπορικών κρατών, πειρατικών "ρεσάλτων" και
οικισμών, βυζαντινών βασιλέων που ναύλωναν πλοία από όλη τη Μεσόγειο κ.α. Οι
καταδύσεις που θα μπορέσουν να κάνουν οι επισκέπτες στην περιοχή θα είναι αντίστοιχα
εντυπωσιακές με μία επίσκεψη στον Παρθενώνα ή στην Πομπηία και αυτή η ιδιαιτερότητά
τους θα κάνει την περιοχή ανταγωνιστική σε σχέση με άλλους προορισμούς εντατικών
καταδύσεων.
Μελετώντας την εμπειρία από τα μέχρι σήμερα παγκόσμια παραδείγματα προκύπτει ότι ο
κύριος ανταγωνισμός τον οποίο συναντά το τουριστικό και πολιτιστικό καταδυτικό μας
«προϊόν» είναι εξωτικοί προορισμοί ανά το κόσμο ιδιαίτερης φυσικής ομορφιάς και
πλούσιας ιχθυοπανίδας. Άρα το τουριστικό «προϊόν» του Επιχειρησιακού Σχεδίου για την
Κατασκευή Υποβρύχιων Μουσείων & Καταδυτικών Πάρκων στις Νήσους Σποράδες & στον
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Δυτικό Παγασητικό απευθυνόμενο στο συγκεκριμένο καταδυτικό κοινό πρέπει να είναι σε
θέση να προσφέρει ένα πλήρες πακέτο σχετικών εμπειριών . Βέβαια το καταδυτικό αυτό
κοινό δεν είναι μόνο στο οποίο απευθύνεται το έργο. Προφανώς μας ενδιαφέρουν και οι
ταξιδιώτες οι οποίοι ταξιδεύουν ανά τον κόσμο για να θαυμάσουν τις μοναδικές φυσικές
και πολιτιστικές ομορφιές του κόσμου και όχι να «καταναλώσουν» απλά ένα προϊόν, όπως
γίνεται στην περίπτωση της κατάδυσης.
Συνήθως οι αυτοδύτες οι οποίοι ταξιδεύουν σε διάφορες χώρες του κόσμου για να
πραγματοποιήσουν το σπορ το οποίο λατρεύουν, επιθυμούν να καταδύονται τουλάχιστον 2
φορές την ημέρα, ενώ ορισμένες φορές ειδικά στα ταξίδια με σκάφος οι καταδύσεις
πραγματοποιούνται 4-5 φορές ημερησίως. Προφανώς δεν είναι δυνατόν και δεν έχει
νόημα στις περιοχές της Αλοννήσου, της Σκοπέλου και του Νότιου Παγασητικού Κόλπου να
προσφέρουμε αντίστοιχο αριθμό καταδύσεων ημερησίως, τόσο λόγω της αδυναμίας
άμεσης δημιουργίας περισσοτέρων επισκέψιμων ενάλιων αρχαιολογικών χώρων όσο και
της ύπαρξης του υπόλοιπου

πολιτιστικού και τουριστικού προϊόντος που προσφέρει η

Ελλάδα στις περιοχές αυτές. Παρ’ όλα αυτά θα πρέπει να είναι συνεχής η προσπάθεια
δημιουργίας και ανάδειξης όσο το δυνατόν περισσότερων

ενάλιων επισκέψιμων

αρχαιολογικών χώρων καθώς αυτό θα ικανοποιούσε τη σχετική «δίψα» του επισκέπτη για
όσο το δυνατόν περισσότερες αξέχαστες βουτιές.
Είναι λοιπόν αναγκαία η προσπάθεια για προβολή του ενάλιου αρχαιολογικού προϊόντος
της Μαγνησίας ως συνόλου εναλίων αρχαιολογικών πάρκων καθώς και ευρύτερα
πολιτιστικών διαδρομών και με άλλα πολιτιστικά και φυσικά αξιοθέατα σε μία προσπάθεια
να παρακινήσουμε τον ταξιδιώτη να «πηδήξει» από την Αμαλιάπολη στο Πήλιο και από εκεί
στα υπόλοιπα νησιά του Αρχιπελάγους , όπως και να επιδιώξουμε την παράταση της
διαμονής του πέρα της μίας εβδομάδας.
Παράλληλα, η δημιουργία των Χώρων Οργανωμένης Κατάδυσης (ΧΟΚ), όπου έχοντας ήδη
εξασφαλίσει τη σύμφωνη γνώμη των τοπικών αλιέων απαγορεύεται οποιαδήποτε
αλιευτική δραστηριότητα, συνεισφέρει στην κατεύθυνση εμπλουτισμού της ιχθυοπανίδας
στα πρότυπα του παραδείγματος των Νήσων Medes. Για το σκοπό αυτό είμαστε σε
συνεχείς διαβουλεύσεις και συναντήσεις από το 2006 έως και σήμερα με τους τοπικούς
αλιείς και τους εκπροσώπους τους και έχουμε συμφωνήσεις ότι τόσο στους
προτεινόμενους Ενάλιους Επισκέψιμους Αρχαιολογικούς Χώρους όσο και στους Χώρους
Οργανωμένης Κατάδυσης θα υπάρξει θεσμοθέτηση ρύθμισης της αλιείας πχ περιοχές
πλήρους απαγόρευσης, εποχιακής απαγόρευσης και καθορισμού επιτρεπόμενων
εργαλείων κ.λπ. με κίνητρο την άμεση συμμετοχή τους στη λειτουργία των χώρων.

Ατλαντίς Συμβουλευτική Α.Ε.

134

Επιχειρησιακό Σχέδιο για την κατασκευή Υποβρύχιων Μουσείων & Καταδυτικών Πάρκων στις Ν.Σποράδες & στην Δ.Παγασητικό

Δυστυχώς όμως ακόμα και σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να περάσουν αρκετά χρόνια
μέχρι να επιτευχθεί το προσδοκώμενο αποτέλεσμα αύξησης της ιχθυοπανίδας. Ακόμη
όμως και όταν αυτό επιτευχθεί σε 3-5 χρόνια , δεν θα μπορεί να αποτελέσει από μόνο του
ιδιαίτερα ανταγωνιστικό αγαθό καθώς ήδη αναπτύσσονται πολλές παρόμοιες περιοχές σε
όλο το κόσμο όπως και στην Μεσόγειο.

Εξαιτίας λοιπόν του γεγονότος ότι το

συμπληρωματικό καταδυτικό προϊόν το οποίο αποτελούν οι ΧΟΚ και η αντίστοιχη πλούσια
ιχθυοπανίδα που αυτά προσφέρουν, δεν είναι δυνατόν να είναι διαθέσιμα από την πρώτη
ημέρα και φυσικά η αδυναμία ανάπτυξης εσόδων στους ΧΟΚ από την αρχή της λειτουργίας
τους επηρεάζει τη βιωσιμότητα του έργου. Αυτό προκύπτει καθώς τα έξοδα για την φύλαξή
τους είναι σημαντικά, και σε ορισμένες περιπτώσεις όπως αυτή του Νοτίου Παγασητικού
δεν ταυτίζονται με την ύπαρξη παράλληλα στην ίδια περιοχή επισκέψιμων ενάλιων
αρχαιολογικών χώρων ώστε να δημιουργηθούν οικονομίες κλίμακας μέσω της φύλαξης
ταυτόχρονα τόσο ενάλιων επισκέψιμων αρχαιολογικών χώρων όσο και ΧΟΚ.
Το υπόλοιπο σημερινό προσφερόμενο καταδυτικό προϊόν, από την άποψη του φυσικού
περιβάλλοντος, στην περιοχή της Αλοννήσου και της Σκοπέλου δεν παύει να αποτελεί σε
γενικά πλαίσια ένα τυπικό παράδειγμα ενδιαφέροντος Μεσογειακού βυθού, στον οποίο
όμως απουσιάζουν ιδιαίτερα τα ιχθυοαποθέματα λόγω της υπεραλίευσης η οποία
συναντάται σε όλες τις Ελληνικές θάλασσες. Κρίνεται από τους μελετητές ότι το υπόλοιπο
καταδυτικό μας προϊόν το οποίο συνίσταται από καταδυτικές εξορμήσεις στους
υπόλοιπους καταδυτικούς προορισμούς των νήσων, παρουσιάζει σαφέστατα ενδιαφέρον
στον επισκέπτη αυτοδύτη αλλά κυρίως ως συμπληρωματικό προϊόν των επισκέψιμων
ενάλιων αρχαιολογικών χώρων και ενδεχομένως των Χώρων Οργανωμένης Κατάδυσης.
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2. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ - ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ Χ.Ο.Κ.

Στο πλαίσιο της δημιουργίας και λειτουργίας των Χώρων Οργανωμένης Κατάδυσης υπάρχει
μια σειρά προϋποθέσεων που πρέπει αρχικώς να πληρούνται και βασικών αρχών που
πρέπει εν συνεχεία να τηρούνται. Οι προϋποθέσεις και αρχές αυτές σχετίζονται με τα
χαρακτηριστικά των ΧΟΚ και σε μεγάλο βαθμό καθορίζουν τις απαιτούμενες επόμενες
ενέργειες.
•

Η επάρκεια και η καταλληλότητα του χώρου

Σχετίζεται με την αρχική επιλογή των χώρων δημιουργίας των ΧΟΚ. Όπως έχει
προσδιοριστεί και κατά το προηγούμενο παραδοτέο (2 - χωροθέτηση) πρόκειται για πολύ
μικρές σημειακές περιοχές διάστασης πολύ λίγων εκατοντάδων μέτρων. Είναι κατά το
δυνατόν προφυλαγμένοι από δυνατούς καιρούς και παρέχουν δυνατότητα εναλλακτικής
επισκεψιμότητας αναλόγως της εκάστοτε διεύθυνσης ανέμων/κυματισμού. Μπορεί είτε να
περιβάλλουν μια ολόκληρη βραχονησίδα ή ύφαλο, είτε να αποτελούν τμήμα της
ακτογραμμής, είτε αμφότερα, σε θέση που να παρέχει προστασία από δυνατούς καιρούς
και ρεύματα και να μην απέχει περισσότερο από 5-6 μίλια από την πλησιέστερη ακτή –
αφετηρία. Συνδυάζουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά όπως ενδιαφέροντα βυθό (ξέρες,
ύφαλοι, ναυάγια), διαύγεια υδάτων (καλή υποβρύχια ορατότητα), εγγύτητα σε τουριστικά
θέρετρα (μέρη με κατά το δυνατόν αναπτυγμένη τουριστική υποδομή) και αξιοθέατα που
θα εξασφαλίζουν ροή επισκεπτών.
Η επιλογή των προτεινόμενων χώρων, πλέον και των γενικότερων κριτηρίων που
αναφέρθηκαν

ήδη,

βασίστηκε

και

στην

παρουσία

παγκόσμιου

ανταγωνιστικού

πλεονεκτήματος. Οι αρχαιότητες συνιστούν τέτοιο πλεονέκτημα χωρίς όμως να ισχύει το ίδιο
και για την τοπική χλωρίδα και πανίδα, η οποία είναι ιδιαίτερα περιορισμένη (και λόγω
αλιείας) σε σχέση με άλλους καταδυτικούς προορισμούς του πλανήτη, που παρουσιάζουν
έντονο σχετικό πλεονέκτημα. Επιπλέον είναι προφανές ότι η κατάδυση προβλέπεται σε όλες
τις περιοχές (14) που έχουν απελευθερωθεί έως σήμερα στην περιοχή της Αλοννήσου,
ωστόσο η χωροθέτηση των ΧΟΚ, λόγω της συνεπαγόμενης σε αυτούς, απαγόρευσης της
αλιείας θέτει πρακτικά ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν και να ληφθούν υπόψη ως
κριτήρια για την επιλογή των χώρων. Τέτοια ζητήματα αποτελούν κυρίως η φύλαξη των
χώρων (ευκολία προσέγγισης και εποπτείας) αλλά και η αποφυγή αντιδράσεων από τους
τοπικούς αλιείς (μη χωροθέτηση των χώρων σε παραδοσιακούς ψαρότοπους).
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Έτσι περαιτέρω κριτήρια επιλογής των χώρων αποτέλεσαν η εγγύτητα στα προτεινόμενα
σημεία απόπλου – κατάπλου, η προστασία από καιρικές συνθήκες κλπ, η απελευθέρωση ή
μη συγκεκριμένων ζωνών για κατάδυση (στην Αλόννησο για παράδειγμα οι ΧΟΚ είναι σε
περιοχές που ήδη έχουν απελευθερωθεί για κατάδυση) και κυρίως η σύμπνοια με τοπικούς
φορείς (δημόσιοι φορείς, σύλλογοι επαγγελματιών και αλιέων, καταδυτικά κέντρα), η
οποία επιτεύχθηκε με 6 χρόνια δημόσιας διαβούλευσης.
Τέλος πρέπει να τονιστεί ειδικά για την δυνατότητα χωροθέτησης των προτεινομένων ΧΟΚ
εντός των ορίων της προστατευόμενης περιοχής του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου
Αλοννήσου Βορείων Σποράδων απαιτείται τόσο η σύμφωνη γνώμη του Φορέα Διαχείρισης
του Πάρκου, ο οποίος από την αρχή συμμετέχει και στηρίζει το έργο αλλά και ο καθορισμός
των καταρχήν όρων και προϋποθέσεων, για την προστασία και ανάδειξη της τεράστιας
οικολογικής και περιβαλλοντικής αξίας της περιοχής.

•

Η ύπαρξη της αναγκαίας υποδομής και εξοπλισμού

Η απαραίτητη υποδομή και εξοπλισμός των ΧΟΚ ταυτίζεται με τις προδιαγραφές που
προσδιορίζονται για τους Ενάλιους Επισκέψιμους Αρχαιολογικούς Χώρους (Ε.Ε.Α.Χ.). Στις
τεχνικές προδιαγραφές οργάνωσης και λειτουργίας των ΧΟΚ σε άμεση αντιστοιχία με τους
Ε.Ε.Α.Χ. περιλαμβάνεται σήμανση των ΧΟΚ και των χερσαίων θέσεων υποδοχής
επισκεπτών, τοποθέτηση Οριοδεικτικών Σημαντήρων και Ναύδετων πρόσδεσης Σκαφών,
καθώς και χάραξη Υποβρυχίων Διαδρομών για την οργάνωση της πορείας των επισκεπτών.
Όσον αναφορά τη σήμανση τόσο στη ξηρά όσο και στη θάλασσα των ΧΟΚ, θα
ακολουθηθούν οι ίδιες ακριβώς προδιαγραφές με τις ενάλιες αρχαιολογικές θέσεις. Το ίδιο
ισχύει και για τις προδιαγραφές για τα ναύδετα, τα σημεία απόπλου κατάπλου. Σε
ορισμένους ΧΟΚ καθώς αυτοί λόγω μεγέθους θα έχουν περισσότερες από μία
προτεινόμενες καταδυτικές διαδρομές θα υπάρχουν περισσότερα από ένα ναύδετα.
Τέλος επισημαίνεται ότι οι χώροι υποδοχής επισκεπτών καθώς και τα σημεία απόπλου –
κατάπλου αποτελούν κοινή υποδομή για τους ΧΟΚ και τους Ε.Ε.Α.Χ. και ακολουθούνται οι
ίδιες προδιαγραφές και αρχές λειτουργίας όπως αναλύονται στο υποκεφάλαιο 6.2
(ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΩΡΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ & ΑΠΟΠΛΟΥ - ΚΑΤΑΠΛΟΥ ΣΚΑΦΩΝ).

•

Η μελέτη της αλληλεπίδρασης με το φυσικό περιβάλλον

Αν και η δημιουργία και λειτουργία των ΧΟΚ δεν συνεπάγεται έντονες παρεμβάσεις, οι
οποίες να μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά το θαλάσσιο περιβάλλον, εντούτοις είναι
σημαντικό να μελετηθεί αυτή η σχέση και αλληλεπίδραση, για να διερευνηθεί κατά πόσο οι
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ΧΟΚ συμβάλλουν ή όχι στην αύξηση των ιχθυαποθεμάτων αλλά και κατά πόσο τα μέτρα
προστασίας που λαμβάνονται επαρκούν και δεν επιφέρουν αλλοιώσεις

στα τοπικά

οικοσυστήματα.
Στο πλαίσιο αυτό απαιτείται τοπογραφικό διάγραμμα αποτύπωσης της έκτασης των ΧΟΚ
καθώς και πλήρης και λεπτομερής αξιολόγηση της καταλληλότητας του χώρου.
Βασικό κομμάτι αποτελεί η εκπόνηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), όπου
θα προσδιορίζονται όλες οι ενδεχόμενες οχλήσεις και επιβαρύνσεις του θαλάσσιου
περιβάλλοντος τόσο κατά την περίοδο δημιουργίας (κατασκευή ναύδετων, τοποθέτηση
φωτοσημαντήρων κλπ) όσο και κατά την λειτουργία των ΧΟΚ.
Συμπληρωματικά και αφού παρέλθει ικανό διάστημα λειτουργίας των ΧΟΚ (2-3 έτη) θα
πρέπει να εκπονηθεί αντίστοιχη «απολογιστική» μελέτη για να διερευνηθεί η πραγματική
επίδραση στο περιβάλλον και να ελεγχθεί η ρεαλιστικότητα των προβλέψεων της ΜΠΕ. Για
την πραγματοποίηση των ανωτέρω είναι βασικό να ληφθούν - μετρηθούν πριν από τη
δημιουργία των ΧΟΚ οι τιμές αναφοράς της τοπικής χλωρίδας και πανίδας, αφού σε αυτές
θα βασιστεί η αξιολόγηση της επίδρασης στο θαλάσσιο οικοσύστημα στο μέλλον.
Γενικότερα η μελέτη της αλληλεπίδρασης με το περιβάλλον θα πρέπει να λάβει υπόψη τις
προδιαγραφές και χαρακτηριστικά του απαιτούμενου εξοπλισμού παρακολούθησης και
των απαιτούμενων επιστημονικών δεδομένων όπως αυτά εξειδικεύονται στο σχετικό
κεφάλαιο.
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3. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Στη συνέχεια περιγράφεται τι απαιτείται να μελετηθεί συμπληρωματικά στο πλαίσιο
υλοποίησης του έργου αναφορικά με στοιχεία για τις μετεωρολογικές συνθήκες και την
κλιματολογία, τα ωκεανογραφικά δεδομένα και τη μορφολογία του πυθμένα, τη θαλάσσια
βιοποικιλότητα και τις βενθικές βιοκοινωνίες και ότι άλλο στοιχείο θα απαιτηθεί για τη
δημιουργία και κυρίως την ασφαλή από κάθε άποψη λειτουργία των καταδυτικών πάρκων.
Η Πληροφορία που θα πρέπει να συγκεντρωθεί στη φάση υλοποίησης του έργου πρέπει να
ικανοποιεί τις ανάγκες και τις απαιτήσεις λειτουργίας του σε πολλαπλά επίπεδα.
1. Επικρατούσες κλιματολογικές και μετεωρολογικές συνθήκες
2. Ακριβής αποτύπωση του πυθμένα
3. Συνεχές monitoring της περιοχής με την πόντιση πλωτού μετρητικού σταθμού
4. Συνεχής επιτήρηση του καθεστώτος των θαλασσίων ρευμάτων που επικρατούν
στις ευρύτερες περιοχές των στενών στο Πάρκο των Β. Σποράδων
5. Καταγραφή των κύριων βιοτικών στοιχείων (μακροπανίδα και χλωρίδα),
εκτίμηση επιπτώσεων και σχεδιασμός δικτύου παρακολούθησης με στόχο την
αειφορική ανάπτυξη της δραστηριότητας (βιοποικιλότητα)
6. Καταγραφή των βενθικών βιοκοινωνιών απαραίτητη και για το bio-fouling

Αναλυτικότερα:
1. Επικρατούσες κλιματολογικές και μετεωρολογικές συνθήκες
Είναι απολύτως απαραίτητο να μελετηθεί στατιστικά και να αποτυπωθούν οι
κλιματολογικές συνθήκες που επικράτησαν στην περιοχή τα τελευταία τριάντα χρόνια. Θα
πρέπει να είναι σαφές στην Επιτροπή Εποπτείας πόσες ημέρες το χρόνο θα μπορεί να είναι
επισκέψιμο το Πάρκο και οι Αρχαιολογικοί χώροι.
Η στατιστική θα πρέπει να καλύψει τόσο την περίοδο Απρίλιος-Οκτώβριος, όσο και
ολόκληρο το έτος.
Εκτός της στατιστικής επεξεργασίας των υπαρχουσών χρονοσειρών που διατίθενται στην
ΕΜΥ θα πρέπει να αξιοποιηθούν και όλες οι υπάρχουσες παρατηρήσεις από διάφορες
άλλες πηγές. Ενδιαφέρουσες μετρήσεις θα μπορούσε να μας δώσει ο Πλωτός Μετρητικός
σταθμός του Συστήματος ΠΟΣΕΙΔΩΝ που είναι ποντισμένος στην περιοχή του Άθω την
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τελευταία δεκαετία. Σημειώνεται επίσης ότι υπάρχουν ερασιτέχνες οι οποίοι συλλέγουν
δεδομένα τα οποία συγκεντρώνονται και αποθηκεύεται στο Αστεροσκοπείο της Αθήνας.
Τέλος θα πρέπει να προβλεφθεί η εγκατάσταση δύο μόνιμων Μετεωρολογικών Σταθμών.
Κατ' αρχή σε κάποιο από τα νησάκια πέραν της Αλοννήσου πχ. Κυρά Παναγιά, καθώς
επίσης και στον Παγασητικό Κόλπο. Τα όργανα θα συντηρούνται από τους Φορείς
Λειτουργίας των ΧΟΚ που θα ιδρυθούν στις Β. Σποράδες και στον Παγασητικό.
Το κόστος του μετεωρολογικού σταθμού με αισθητήρες ατμοσφαιρικής πίεσης, ταχύτητας
και διεύθυνσης ανέμου, και θερμοκρασίας αέρα κυμαίνεται σε πολύ μεγάλο εύρος.
Προτείνεται ένα συνολικό κόστος των 30.000€ έως 40.000€ για κάθε εγκατάσταση. Η
μετάδοση της πληροφορίας θα γίνεται μέσω κινητού τηλεφώνου ή μέσω του διαδικτύου
εφόσον υπάρχει η δυνατότητα . Οι μετεωρολογικοί σταθμοί είναι modular και ως εκ τούτου
είναι δυνατό να τους εμπλουτίσουμε με όσους αισθητήρες θέλουμε στην πορεία του
έργου.
2. Ακριβής αποτύπωση του πυθμένα
Σήμερα υπάρχει η δυνατότητα της ακριβούς αποτύπωσης του πυθμένα της περιοχής των
Πάρκων και των Υποθαλάσσιων Αρχαιολογικών χώρων με πολύ σύγχρονες μεθόδους.
Υπάρχουν πλέον εξοπλισμένα σκάφη με πολυδεσμικό βυθόμετρο και side scan sonar για
βάθη μέχρι 300m, που θα μπορούσαν να προσφέρουν ένα εξαιρετικό ανάγλυφο του
πυθμένα και των Ε.Ε.Α.Χ. Το πρόβλημα είναι ο χρόνος που απαιτείται για τη σάρωση
μεγάλων εκτάσεων ιδιαίτερα όταν είναι ρηχά. Γι αυτό προτείνεται η προσπάθειά να
περιοριστεί μόνο στις περιοχές που υπάρχει αρχαιολογικό ενδιαφέρον ή στους ΧΟΚ. Το
ΕΛΚΕΘΕ έχει πολύ μεγάλη πείρα στον εντοπισμό αρχαίων αλλά και νεότερων ναυαγίων και
σε συνεργασία με την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ.
Οι χάρτες αυτοί και οι εικόνες που θα παραχθούν μπορούν αποτελέσουν την αρχή κάθε
παρουσίασης σε οποιοδήποτε επίπεδο ώστε να έχει ο θεατής ή / και επισκέπτης μια
ολοκληρωμένη εικόνα του χώρου που θα επισκεφθεί.
Επισημαίνεται ότι το σκάφος καλό θα είναι να είναι εξοπλισμένο με ROV (remotely
operated vehicle). Το ROV είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για την υποθαλάσσια επισκόπηση
και κινηματογράφηση. (Είναι αναγκαίο για τη δραστηριότητα της παρ. 5.)
3. Συνεχές monitoring της περιοχής με την πόντιση πλωτού μετρητικού σταθμού
Έχει πολύ ενδιαφέρον να μπορέσουμε να επιτηρούμε την περιοχή (κυρίως των Β.
Σποράδων) με την πόντιση ενός τουλάχιστον πλωτού μετρητικού σταθμού. Θα ήταν
ιδιαίτερα ενδιαφέρον να είχαμε τη δυνατότητα να μετράμε τρεις ομάδες παραμέτρων. Τις
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Μετεωρολογικές, τις Γαλάζιες και τις Πράσινες. Οι μετεωρολογικές έχουν πολύ μεγάλη
σημασία γιατί μας δίνουν στοιχεία μεταβολής που ίσως να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε
και τις κλιματικές αλλαγές και διακυμάνσεις. Η ύπαρξη και η αξία των μεγάλων
χρονοσειρών έχει επιβεβαιωθεί από την μετεωρολογία και την κλιματολογία.
Οι γαλάζιοι αισθητήρες αφορούν στις παραμέτρους της θάλασσας, όπως θερμοκρασία και
αλατότητα και κύμα. Είναι τα τελευταία είκοσι χρόνια που ο άνθρωπος άρχισε να
συγκεντρώνει συστηματικά μέσω πλωτών μετρητικών σταθμών και εξέδρων και γενικότερα
παρατηρητηρίων δεδομένα για τη θάλασσα.
Και τέλος οι πράσινοι αισθητήρες αφορούν στον προσδιορισμό του διαλυμένου οξυγόνου,
των αιωρούμενων σωματιδίων, τα επίπεδα της χλωροφύλλης και άλλους. Η ανάπτυξη
αισθητήρων προχωρά με μεγάλη ταχύτητα τα τελευταία χρόνια και θα μπορούσαμε να
εξοπλίσουμε τους πλωτούς σταθμούς μας και με πιο απαιτητικούς αισθητήρες όπως αυτοί
που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό των θρεπτικών αλάτων. Επίσης είναι
ενδιαφέρον να χρησιμοποιήσουμε επαγωγικό καλώδιο που θα εξοπλίσουμε με αισθητήρες
που θα κατανεμηθούν σε όλο το βάθος της στήλης του νερού.
Προτείνεται να εγκατασταθούν δύο πλωτοί μετρητικοί σταθμοί, ένας σε κάθε περιοχή,
αλλά εάν υπάρχει πρόβλημα χρηματοδότησης τότε θα είναι πολύ προτιμότερο να
εγκατασταθεί ένας στον Παγασητικό, που να είναι και όσο πιο πλήρης γίνεται, δεδομένου
ότι στην περιοχή το ΕΛΚΕΘΕ έχει εγκατεστημένο στην περιοχή του Άθω, ένα μεγάλο πλωτό
σταθμό που καταγράφει μεγάλο φάσμα παραμέτρων.
4. Συνεχής επιτήρηση του καθεστώτος των θαλασσίων ρευμάτων που επικρατούν
στις ευρύτερες περιοχές των στενών στο Πάρκο των Β. Σποράδων
Είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε να προσδιορίσουμε τις ανταλλαγές μεταξύ της περιοχής
της τάφρου του Β. Αιγαίου (βόρεια των Σποράδων) και της θαλάσσιας περιοχής νότια των Β.
Σποράδων. Τα θαλάσσια ρεύματα στην περιοχή του Πάρκου είναι μάλλον ισχυρά και θα
πρέπει να επιτηρούνται συστηματικά. Τα ρεύματα που εμφανίζονται στα στενά μεταξύ των
νησιών (στα μπουγάζια) και δεν είναι εύκολο να παραμετροποιηθούν με μαθηματικά
ομοιώματα και θα ήταν πολύ χρήσιμο να υπάρχουν μετρήσεις.
Θα ήταν γενικότερου ενδιαφέροντος να ποντιστούν δύο ρευματογράφοι για ένα χρόνο στο
Στενό Σκιάθου - Πηλίου που γνωρίζουμε ότι από αυτό διέρχεται το ρεύμα που ρέει
παράλληλα με την ακτογραμμή που ξεκινά από το Θερμαϊκό και περιβρέχει όλο το μήκος
των ανατολικών ακτών της Εύβοιας. Επίσης σημαντικό είναι και το Στενό μεταξύ Σκοπέλου
και Αλοννήσου. Σε κάθε περίπτωση οι τελικές θέσεις θα επιλεγούν μετά την προσεκτική
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μελέτη των στενών και αφού καταγραφούν οι πυθμένες τους. Ενδιαφέρον παρουσιάζει
επίσης το ρεύμα του βόρειου Ευβοϊκού κόλπου κοντά στα Αργυρόνησα.
5. Καταγραφή των κύριων βιοτικών στοιχείων (μακροπανίδα και χλωρίδα), εκτίμηση
επιπτώσεων και σχεδιασμός δικτύου παρακολούθησης με στόχο την αειφορική
ανάπτυξη της δραστηριότητας (βιοποικιλότητα)
Στα πλαίσια της προστασίας και ανάδειξης μιας υποθαλάσσιας περιοχής θεωρείται
απαραίτητη η αποτύπωση της τρέχουσας κατάστασης του υπό μελέτη οικοσυστήματος με
στόχο τον εντοπισμό και ανάδειξη των κύριων βιοτικών στοιχείων του, καθώς και την
αειφορική διαχείριση αυτών. Ως εκ τούτου προτείνεται η (1) Καταγραφή των κύριων
βιοτικών στοιχείων του οικοσυστήματος με στόχο την αποτύπωση της παρουσίας
σημαντικών / ευαίσθητων ενδιαιτημάτων (π.χ. ύφαλοι, σπήλαια, λιβάδια φανερόγαμων
κλπ) και ειδών (προστατευόμενα, απειλούμενα, σπάνια, αλλόχθονα, εμβληματικά κλπ),
καθώς και εκτίμηση της τρέχουσας βιομάζας των βενθοπελαγικών ιχθύων, και (2)
Εγκατάσταση κατάλληλων μόνιμων πλαισίων / σημείων αναφοράς για την μακροπρόθεσμη
παρακολούθηση της εξέλιξης των βιοκοινωνιών με στόχο τον έγκαιρο και έγκυρο εντοπισμό
ενδείξεων διατάραξης ή ανάκαμψης του οικοσυστήματος, τέλος (3) Η σύνταξη
διαχειριστικών μέτρων και ανάδειξη της οικολογικής και αισθητικής αξίας των κύριων
βιοτικών χαρακτηριστικών της περιοχής.
Η δραστηριότητα αυτή θα γίνει με τη συνεργασία και την υποστήριξη της ομάδας
διαχείρισης των Πάρκων γιατί είναι αναγκαία η συνεχής παρακολούθηση του συστήματος
(τουλάχιστον ανά μήνα). Οι επιστημονικές ομάδες που εμπλέκονται από το ΕΛΚΕΘΕ έχουν
σημαντικότατη εμπειρία με τις αντίστοιχες μελέτες βιοποικιλότητας που απαιτούνται.
6. Καταγραφή των βενθικών βιοκοινωνιών απαραίτητη και για το bio-fouling
Είναι πολύ ενδιαφέρον να μελετηθεί το θέμα του bio-fouling. Παράλληλα με τη μελέτη της
βιοποικιλότητας θα πρέπει να καταγραφεί και η ανάπτυξη και η επικάθιση μικρών ζωικών
και φυτικών βιοκοινωνιών στις διάφορες επιφάνειες δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για
την ανάπτυξη μεγαλύτερων οργανισμών στις επιφάνειες που πρέπει να παραμένουν
καθαρές. Οι βιοκοινωνίες που αναπτύσσονται είναι διαφορετικές κάθε περίοδο και γι’ αυτό
το λόγο πρέπει να γίνει ένα πείραμα με διάρκεια τουλάχιστον ενός έτους. Η ενασχόληση
ενός επιστήμονα κρίνεται αναγκαία.
Θα απαιτηθεί εργασία τουλάχιστον από έναν επιστήμονα ο οποίος θα διενεργεί
μετακινήσεις στο πεδίο και φυσικά με την συμπαράσταση των Φορέων Λειτουργίας των
ΧΟΚ. Και στις δύο προηγούμενες (5, 6) παραγράφους οι Φορείς Λειτουργίας θα πρέπει να
παίξουν ρόλο κλειδί για όλες τις δραστηριότητες.
Ατλαντίς Συμβουλευτική Α.Ε.

142

Επιχειρησιακό Σχέδιο για την κατασκευή Υποβρύχιων Μουσείων & Καταδυτικών Πάρκων στις Ν.Σποράδες & στην Δ.Παγασητικό

4. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ

Στο παρόν κεφάλαιο επισημαίνονται βασικές παραδοχές του έργου στις οποίες στηρίζεται
εν μέρει ο καθορισμός των χαρακτηριστικών και προδιαγραφών του έργου και οι οποίες θα
αποτελέσουν τη βασική εισροή για την εκπόνηση του επόμενου παραδοτέου.
Η απευθυνόμενη υπηρεσία στους επισκέπτες

Καθοριστικό ρόλο στον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών του έργου “Επιχειρησιακό
Σχέδιο για την Κατασκευή Υποβρύχιων Μουσείων & Καταδυτικών Πάρκων στις Νήσους
Σποράδες & στον Δυτικό Παγασητικό” αποτελεί ο καθορισμός των Ενάλιων Επισκέψιμων
Αρχαιολογικών Χώρων (ΕΕΑΧ) καθώς και των Χώρων Οργανωμένης Κατάδυσης (ΧΟΚ) της
περιοχής μελέτης.
Στο σημείο

αυτό να τονίσουμε ότι οι προτεινόμενοι ΧΟΚ μπορούν να ενταχθούν σε

γενικότερες ζώνες κατάδυσης, η επιλογή των οποίων δεν γίνεται αποκλειστικά με μόνο
κριτήριο την παρουσία ενάλιων ευρημάτων. Σημαντικό κριτήριο αποτελούν επίσης τα
οικολογικά – περιβαλλοντικά ευρήματα, τα οποία στην περιοχή είναι σημαντικά και
αξιόλογα όπως το κόκκινο και κίτρινο κοράλλι και ο αστακός που έχουν καταγραφεί κατά
την περίοδο οργάνωσης του Ε.Θ.Π.Α.Σ.

Η επιλογή των προτεινόμενων ΧΟΚ

πραγματοποιήθηκε από το σύνολο των 14 περιοχών που ήδη έχουν προταθεί από τον
Φορέα του Ε.Θ.Π.Α.Σ. και οι οποίες έχουν απελευθερωθεί και είναι διαθέσιμες τόσο για
καταδύσεις όσο και για ερασιτεχνική αλιεία με κριτήρια που έχουν ήδη αναλυθεί και
καθοριστεί. Σε επόμενη φάση του έργου θα πραγματοποιηθεί η ανάδειξη και η
χωροθέτηση των ΧΟΚ, οι οποίοι και θα ενταχθούν στις αντίστοιχες καταδυτικές ζώνες.
Πριν την περιγραφή των χώρων και την ανάλυση των βασικών παραδοχών λειτουργίας τους
θα πρέπει να τονιστεί ότι ο περιορισμός των διαθέσιμων Επισκέψιμων Ενάλιων
Αρχαιολογικών Χώρων στην Αλόννησο και τη Σκόπελο

αναμένεται ενδεχομένως να

επηρεάσει ελαφρώς αρνητικά τη βιωσιμότητα του έργου, λόγω έλλειψης κρίσιμης μάζας
παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας καταδυτικού προϊόντος εβδομαδιαίου προορισμού για
τους αλλοδαπούς δύτες. Για το λόγο αυτό κρίνεται απαραίτητη η διάθεση κονδυλίων, ώστε
να μπορέσουν να εκτελεστούν περαιτέρω εκείνες οι εργασίες τεκμηρίωσης του ενάλιου
αρχαιολογικού πλούτου, ιδιαίτερα στη Νήσο Σκόπελο, ώστε να αντισταθμιστεί το ανωτέρω
πρόβλημα.
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Σύμφωνα με τη χωροθέτηση των καταδυτικών δραστηριοτήτων και των λοιπών σημείων
ενδιαφέροντος, όπως αυτά έχουν οριστεί σύμφωνα με το Παραδοτέο 2 και μετά τις
παρατηρήσεις της Επιτροπής Παραλαβής, στην περιοχή της Αλοννήσου αναγνωρίζονται
προς το παρόν συνολικά οι εξής Ενάλιοι Επισκέψιμοι Αρχαιολογικοί Χώροι: το ΝΑΥΑΓΙΟ
ΒΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΡΜΟΥ «ΚΟΚΑΛΙΑ», ΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ, τα τρία βυζαντινά ναυάγια, τέσσερις
συγκεντρώσεις αμφορέων ΒΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΡΜΟΥ «ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ» ΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ και το
ΝΑΥΑΓΙΟ ΣΤΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙ «ΤΣΕΛΙΟΣ» ΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ. Σε κάθε έναν από τους παραπάνω
ΕΕΑΧ υπολογίζονται κατά μέσο όρο μια θέση κατάδυσης και μια καταδυτική διαδρομή.
Στους επισκέψιμους ενάλιους αρχαιολογικούς χώρους προτείνεται να συμπεριληφθεί το
ΝΑΥΑΓΙΟ ΒΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΡΜΟΥ ΤΟΥ «ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ» ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ μετά την παροχή των
σχετικών στοιχείων από την Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων της Γενικής Γραμματείας
Πολιτισμού του ΥΠΠΟΑ. Αφορά σε ναυάγιο καϊκιού που μετέφερε μεταλλοφόρο πέτρωμα.
Το σκάφος ναυάγησε το 1905 και βρίσκεται σε βάθος 5-8 μέτρων, ενώ σώζονται τμήματα
από το σκαρί του πλοίου.
Τέλος, θα εξετασθεί η δυνατότητα μελλοντικής αξιοποίησης ως Επισκέψιμων Ενάλιων
Αρχαιολογικών Χώρων και άλλων σημείων στην ευρύτερη περιοχή, μετά την ολοκλήρωση
των απαιτουμένων διαδικασιών από της Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού
του ΥΠΠΟΑ (υποβρύχια έρευνα και μελέτη, αποτύπωση κ.λπ.).
Όσον αφορά τους Χώρους Οργανωμένης Κατάδυσης οι τρείς από αυτούς βρίσκονται σε
μέγιστη απόσταση 3 ναυτικών μιλίων μεταξύ τους και από τη Στενή Βάλα, με τις θέσεις
κατάδυσης

και τις καταδυτικές διαδρομές να ανέρχονται

σε δύο

κατά μέσο όρο

αντίστοιχα. Η Στενή Βάλα είναι στρατηγικά τοποθετημένη σχεδόν στο μέσο της Νήσου στην
ανατολική της πλευρά, ενώ είναι προστατευμένη από τους συνήθεις βορειοανατολικούς
ανέμους από την απέναντι Νήσο Περιστέρα, η οποία δημιουργεί μαζί με την Αλόννησο το
ασφαλές λιμάνι ονομαζόμενο Βασιλικό (από τον Μέγα Βασίλειο που κατέπλευσε εκεί
κυνηγώντας

τους

Σαρακηνούς

πειρατές

οι

οποίοι

είχαν

πολιορκήσει

την

Κωνσταντινούπολη) ή Σαρακηνό (για τον ίδιο λόγο) ή Μεγάλο Λιμάνι.
Εκατέρωθεν της Στενής Βάλας Αλοννήσου βρίσκονται δύο από τις απελευθερωμένες για
καταδύσεις περιοχές (ΧΟΚ 1 & 2), ενώ η τρίτη (ΧΟΚ 3) βρίσκεται απέναντι από αυτήν στις
δυτικές ακτές της Νήσου Περιστέρα. Ο ΧΟΚ 1 είναι ο Όρμος Γλύφα βόρεια και όμορα με τη
Στενή Βάλα, ο οποίος παρουσιάζει έναν ομαλό βυθό με άμμο, τραγάνα και λίγη
ποσειδωνία. Οι ΧΟΚ 2 και 3 παρουσιάζουν αυτόνομο καταδυτικό ενδιαφέρον και με την
απαγόρευση της αλιείας σε αυτούς αναμένεται ότι εντός 3ετών θα αυξηθούν τα
ιχυθοαποθέματα σε εντυπωσιακό βαθμό. Προτείνεται σύμφωνα και με τις παρατηρήσεις
Ατλαντίς Συμβουλευτική Α.Ε.

144

Επιχειρησιακό Σχέδιο για την κατασκευή Υποβρύχιων Μουσείων & Καταδυτικών Πάρκων στις Ν.Σποράδες & στην Δ.Παγασητικό

της Επιτροπής Εποπτείας να δημιουργηθεί ένας ακόμα ΧΟΚ στο απελευθερωμένο
καταδυτικό σημείο 10 στη νότια πλευρά της Ν. Περιστέρας, καθώς και να εξετασθεί η
δυνατότητα μελλοντικής αξιοποίησης του προτεινόμενου Χ.Ο.Κ. 15 αφού πρώτα προηγηθεί
υποβρύχια έρευνα, από τα αποτελέσματα της οποίας θα εξαρτηθεί η αναοριοθέτησή του
και η μελλοντική του αξιοποίηση.
Προτείνεται η εξέταση της δυνατότητας μελλοντικής ένταξης στους ήδη τεκμηριωμένους
ΧΟΚ του σημείου 2 ανάμεσα στις Νήσους Δύο Αδέλφια. Παρ’ όλα αυτά υπάρχουν σχετικές
επιφυλάξεις οι οποίες χρήζουν περαιτέρω εξέτασης – τεκμηρίωσης και σχετίζονται με το
γεγονός ότι αποτελεί πέρασμα τόνων στο οποίο ψαρεύουν τοπικοί αλιείς καθώς και το
μοναδικό απάγκιο στην ευρύτερη περιοχή από τους επικρατούντες βορειοανατολικούς
ανέμους. Τέλος, με βάση τα συμπεράσματα της μελέτης βιωσιμότητας θα μελετηθεί η
ένταξη του Μαύρου Κάβου στους προτεινόμενους ΧΟΚ καθώς παρουσιάζει καταδυτικό
ενδιαφέρον λόγω της σημαντικής συγκέντρωσης ιχθυαποθεμάτων (ροφοί, μονόπετρα κ.λπ.)
Στο σημείο αυτό να αναφέρουμε ότι υπάρχει στενή συνεργασία από το 2006 έως και
σήμερα με το Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Αλοννήσου Βορείων
Σποράδων (Ε.Θ.Π.Α.Β.Σ.), όσον αφορά τη δυνατότητα οργάνωσης και χωροθέτησης των
προτεινόμενων καταδυτικών πάρκων (Ζωνών) της Π.Ο.Α.Κ.Π. Αλοννήσου εντός των ορίων
της προστατευόμενης περιοχής. Για το σκοπό αυτό πραγματοποιούνται κατ’ ιδίαν
συναντήσεις με τον πρόεδρο του Ε.Θ.Π.Α.Β.Σ., καθώς και με άλλους 30 φορείς, στις όποιες
ενημερώνεται για την πορεία του έργου σε τακτά χρονικά διαστήματα και ζητείται η
σύμφωνη γνώμη του. Κατά καιρούς πραγματοποιούνται συζητήσεις και με τα υπόλοιπα
στελέχη του Φορέα, τα οποία συμμετέχουν στις διαβουλεύσεις μαζί με τον πρόεδρο, ενώ
όλες οι ενέργειες γίνονται σε στενή συνεργασία με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
του Φορέα. Παρ’ όλα αυτά τα παραδοτέα δεν αποτελούν ακόμα δημόσια έγγραφα οπότε
και δεν γνωστοποιούνται στον Ε.Θ.Π.Α.Β.Σ., Τέλος, να τονίσουμε ότι ο Ε.Θ.Π.Α.Β.Σ. θα
εμπλακεί περισσότερο στο στάδιο της τεκμηρίωσης και τελικής χωροθέτησης των ΧΟΚ
αναφορικά με τα όρια και τις προστατευόμενες περιοχές για την προστασία και την
ανάδειξη της οικολογικής και περιβαλλοντικής αξίας της περιοχής.
Αναφορικά με τη Νήσο Σκοπέλου προτείνεται η λειτουργία των εξής Χώρων Οργανωμένης
Κατάδυσης:
XOK 4, ο οποίος βρίσκεται βορειοανατολικά του βορείου άκρου (Φανός) του Όρμου
Αγνώντα και ονομάζεται Λημνονάρι. Ο βυθός του αποτελείται από άμμο και τραγάνα και
παρουσιάζει και ένα ρηχό ενδιαφέρον κομμάτι κοντά στην Άκρα του Φανού με μέσο βάθος
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περί τα 20μ. Στην νότια άκρη της παραλίας Λημνονάρι υπάρχει μικρός ντόκος για την
εξυπηρέτηση σκαφών αναψυχής και άρα θα πρέπει να προβλεφθεί αντίστοιχος δίαυλος.
- ΧΟΚ 5, ο οποίος είναι ύφαλος ανατολικά του Αγνώντα και πολύ κοντά σε αυτόν (1
ναυτικό μίλι και σε οπτική επαφή με τον Όρμο). Παρουσιάζει εκ του φυσικού του ιδιαίτερο
καταδυτικό ενδιαφέρον και η κήρυξή του σε Χώρο Οργανωμένης Κατάδυσης με αντίστοιχη
απαγόρευση της αλιείας, που αναμένεται εντός 3 ετών, θα αυξήσει σημαντικά τα
ιχυθοαποθέματα.
- ΧΟΚ 6, ο οποίος αποτελείται από το σύμπλεγμα της Νήσου Δασιά και της Βραχονησίδας
στα ανατολικά της Στρογγυλό. Η νήσος Δασιά είναι πανέμορφο καταπράσινο νησί με πεύκα
και άσπρα βράχια σε ένα από τα ομορφότερα σημεία της Ελλάδας, απέναντι από την
παραλία Μηλιά και την παραλία Καστάνη όπου γυρίστηκαν πλάνα από την Χολλυγουντιανή
ταινία Mama Mia. Στην περιοχή αναμένεται να αυξηθούν τα ιχυθοαποθέματα εντός
μερικών ετών λόγω της ιδιαίτερης μορφολογίας του βυθού η οποία προσφέρεται γι’ αυτό
τον σκοπό.
Αν και η περιοχή διαθέτει ενάλιους αρχαιολογικούς θησαυρούς, δεδομένου ότι αυτοί δεν
έχουν μελετηθεί επαρκώς δεν είναι δυνατόν να οριστικοποιηθεί σε αυτή τη φάση ο
αριθμός των αντίστοιχων ΕΕΑΧ. Στο σημείο αυτό να τονίσουμε ότι προτείνεται η
χρηματοδότηση των απαιτούμενων αρχαιολογικών ερευνών για την τεκμηρίωση και την
ανάδειξη των ενάλιων αρχαιολογικών θέσεων σε συνεργασία με την Εφορεία Ενάλιων
Αρχαιοτήτων ώστε να καταστεί δυνατή η μελλοντική αξιοποίηση τους.
Τέλος, στο Νότιο Παγασητικό Κόλπο (Αμαλιάπολη) αναγνωρίζονται συνολικά οι εξής ΧΟΚ:
- ΧΟΚ 8, ο οποίος βρίσκεται στην Άκρα Αγ. Βάτος και παρουσιάζει έντονο καταδυτικό
ενδιαφέρον καθώς ο βυθός είναι εξαιρετικός, με γοργονίες να αναπτύσσονται από τα 20
μέτρα και κοράλλια στα 50 μέτρα.
- ΧΟΚ 10, ο οποίος περιβάλει το Σύμπλεγμα Βραχονησίδων και Υφάλων της Πυθού. Είναι
μία περιοχή με καταδυτικό ενδιαφέρον, στην οποία αναμένεται να αυξηθούν εντυπωσιακά
τα ιχθυοαποθέματα σε περίπτωση απαγόρευσης της αλιείας, αλλά απαιτείται επίσης
εκτενέστερη διαβούλευση με τους αλιείς της περιοχής. Έχει το σημαντικό πλεονέκτημα ότι
βρίσκεται σχεδόν στο κέντρο του Παγασητικού κόλπου και μπορεί να υπάρχει πρόσβαση
από κάθε πλευρά του.
- XOK 12, ο οποίος περιβάλει τον Όρμο Μπαλτά πλησίον και νοτίως της Αμαλιάπολης, ενώ
θα πρέπει να τεκμηριωθεί το είδος του βυθού.
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- ΧΟΚ 13, στη ΒΑ Άκρα της Βραχονησίδος Πυθού, όπου βρίσκονται διαλυμένα υπολείμματα
από ναυάγιο βενζινακάτου με σημαία Γερμανίας στα 24 μ. βάθος και συμπεριλαμβάνεται
στον άνω ΧΟΚ 10.
- ΧΟΚ 14, ο οποίος αποτελεί το σύμπλεγμα των Αργυρονήσων που παρουσιάζει ιδιαίτερο
καταδυτικό ενδιαφέρον στον Νότιο Ύφαλο του, όπου αναπτύσσονται γοργονίες από τα
είκοσι μέτρα και κοράλλια από τα 50 μέτρα.
-ΧΟΚ 16, ο οποίος βρίσκεται στο μέσω του όρμου του Πτελεού, όπου αναπτύσσεται ύφαλος
με καταδυτικό ενδιαφέρον. Ειδικότερα διευκρινίζεται για τους Χ.Ο.Κ. 8, Χ.Ο.Κ. 10, Χ.Ο.Κ.
12, Χ.Ο.Κ. 14 και Χ.Ο.Κ. 16, ότι θα πρέπει να προβλεφθεί δαπάνη για την κάλυψη του
κόστους περαιτέρω υποβρύχιας έρευνας τους.
Αναφορικά με τις ενάλιες αρχαιολογικές θέσεις στην περιοχή τεκμηριώνονται οι παρακάτω:
Σημείο 16 στην Άκρα Περικλής, όπου βρίσκεται Βυζαντινό Ναυάγιο του 10ου αιώνα μ.Χ.
Σημείο 23, όπου βρίσκεται στη βορειοδυτική άκρη της Νήσου Κίκινθου (Αγίου Νικολάου)
Βυζαντινό ναυάγιο με υπολείμματα πιθοαμφορέων του 11ου/12ου αιώνα μ.Χ. Το ναυάγιο
βρίσκεται σε ιδιαίτερα ρηχό βάθος 4-9 μέτρων και άρα προσφέρεται για περιήγηση με
μάσκα και αναπνευστήρα και με σκάφη με γυάλινο πάτο.
Σημείο 16 στη θέση Μετόχι στον Όρμο Νηές, όπου βρίσκεται σε βάθος 0-3 μέτρα
βυθισμένος προϊστορικός οικισμός της Μέσης Εποχής του Χαλκού όπου διακρίνονται τείχη
οικιών καθώς και 16 κιβωτιόσχημοι τάφοι.
Σημεία 26, 13 και 14 στην Άκρα Τηλέγραφος με Βυζαντινά ναυάγια του 12ου αιώνα μ.Χ. και
του 4ου αιώνα μ.Χ.
Σημείο 15 πριν την Άκρα Κλιμός με ναυάγιο του τέλους του 19ου αιώνα αρχές 20ου αιώνα, το
οποίο μετέφερε διάφορα πήλινα σκεύη. Βρίσκεται σε βάθος 15-23 μ και δεν παρουσιάζει
γενικά ιδιαίτερο καταδυτικό ενδιαφέρον

λόγω της πρόσφατης ηλικίας του και της

περιορισμένης έκτασης ευρημάτων στο βυθό (κυρίως συγκεντρώσεις πήλινων τσουκαλιών).
Οι Νήσοι Αλοννήσου, Σκοπέλου καθώς και η περιοχή του Νότιου Παγασητικού Κόλπου
έχουν την ίδια στιγμή τόσο έναν ενιαίο χαρακτήρα, καθώς ανήκουν στην ίδια γεωγραφική
και διοικητική ενότητα του Νομού Μαγνησίας, όσο και ένα πολυδιάστατο χαρακτήρα λόγω
των μεγάλων σχετικά αποστάσεων στις οποίες μεσολαβεί θάλασσα με πτωχές σχετικά
επικοινωνίες μεταξύ τους, ενώ σε γενικές γραμμές θεωρούνται μη ανεπτυγμένες περιοχές
από τουριστικής απόψεως. Κύριος άξονας μας είναι η ανάδειξη των Ενάλιων Επισκέψιμων
Αρχαιολογικών Χώρων της περιοχής οι οποίοι αποτελούν ιδιαίτερα καταδυτικά σημεία
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ενδιαφέροντος, εφόσον η ύπαρξη τους αποτελεί καθοριστικό κίνητρο προσέλκυσης
αντίστοιχων επισκεπτών με όλες τις θετικές επιπτώσεις που αυτό μπορεί να αποφέρει στην
τοπική κοινωνία. Στόχος μας είναι η δημιουργία μιας κρίσιμης μάζας ενδιαφέροντος
καταδυτικού προϊόντος ώστε ο εβδομαδιαίος αλλοδαπός επισκέπτης να μένει
ικανοποιημένος.
Σαφέστατα το έργο προβλέπει από την αρχή την τη συνολική οργάνωση της περιοχής με τον
εμπλουτισμό και τη σύνδεση της καταδυτικής δραστηριότητας και με άλλες δράσεις (π.χ.
οργανωμένες

παραλίες

ημερήσιας

αναψυχής

νέες

ή

υπάρχουσες,

διαδρομές

περιβαλλοντικής, πολιτιστικής, θρησκευτικής αξίας κ.λπ.). Για τη συνολική αντιμετώπιση
του παραπάνω σκοπού είχε προταθεί αρχικός προϋπολογισμός, δεδομένου όμως ότι τα
τελικά διαθέσιμα ποσά αποτελούν πολύ μικρά υποσύνολα του εν λόγω προϋπολογισμού
δεν προβλέπετε να εκπονηθεί μελέτη σε αυτό, αλλά σε επόμενο στάδιο του έργου.
Δεδομένης της γειτνίασης των περιοχών μελέτης και προκειμένου το προσφερόμενο
τουριστικό προϊόν να είναι σε θέση να προσδώσει τα ανάλογα ανταγωνιστικά
πλεονεκτήματα σε αυτές, προσελκύοντας

το παγκόσμιο καταδυτικό ενδιαφέρον,

προτείνεται η δημιουργία πολιτιστικής διαδρομής στην οποία θα συνδυάζεται το πλούσιο
πολιτιστικό απόθεμα της περιοχής του Νότιου Παγασητικού Κόλπου

με τους

τεκμηριωμένους ΕΕΑΧ της Αλοννήσου.
Πιο συγκεκριμένα, η περιοχή που καλύπτει 5 μίλια νότια της Αμαλιάπολης (Μιτζέλας)
διαθέτει 16 επιμέρους θέσεις ενάλιου αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, ενώ εδώ και 12
χρόνια πραγματοποιείται εκτεταμένη ενάλια αρχαιολογική έρευνα από το Ινστιτούτο
Εναλίων Αρχαιολογικών Ερευνών (ΙΕΝΑΕ).
Επίσης, στη θέση Μετόχι στον Όρμο Νήες, βρίσκεται σε βάθος 0-3 μέτρα βυθισμένος
προϊστορικός οικισμός της Μέσης Εποχής του Χαλκού όπου διακρίνονται τείχη οικιών
καθώς και 11 κιβωτιόσχημοι τάφοι. Ο οικισμός παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς
μπορεί να είναι επισκέψιμος με μάσκα και αναπνευστήρα όλο το χρόνο. Συνδέεται οδικά με
την Εθνική οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης και μπορεί εύκολα να συνδυαστεί με αυθημερόν
εκδρομές από επισκέπτες κυρίως της Ηπειρωτικής Ελλάδας. Στο σημείο αυτό θα πρέπει
βέβαια να τονίσουμε ότι η Αμαλιάπολη δεν διαθέτει ιδιαίτερα ανεπτυγμένες τουριστικές
υποδομές με αποτέλεσμα να παρατηρείται χαμηλό δυναμικό κλινών στην περιοχή.
Η περιοχή του Τρικερίου αν και τυπικά θεωρείται στεριά, ουσιαστικά έχει όλα εκείνα τα
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά μίας νησιωτικής μειονεκτικής περιοχής η οποία μοιάζει
εξαιρετικά με εκείνη της Αλοννήσου και της Σκοπέλου. Παράλληλα, εμπλουτίζει το
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καταδυτικό προϊόν τόσο με χώρους ιδιαίτερου καταδυτικού ενδιαφέροντος όσο και με
δυνητικά ενδιαφέρουσες ενάλιες θέσεις αρχαίων ναυαγίων, σύμφωνα με μαρτυρίες
εντόπιων αλιέων και αυτοδυτών. Στην περιοχή απαιτείται να διεξαχθεί εκτεταμένη ενάλια
αρχαιολογική έρευνα επισκόπησης στο άμεσο μέλλον.
Η

Νήσος

Σκοπέλου

δραστηριοτήτων, ενώ

παρουσιάζει

ενδιαφέρουσα

συγκέντρωση

καταδυτικών

θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό από πλευράς καταδυτικού

ενδιαφέροντος το σύγχρονο ναυάγιο «Χριστόφορος» (εντός του Όρμου Πανόρμου), το
οποίο βρίσκεται σε ιδανικό σημείο για πραγματοποίηση καταδύσεων αναψυχής όλο το
χρόνο αλλά θα πρέπει άμεσα να απελευθερωθεί για καταδύσεις διότι σήμερα
απαγορεύεται σε αυτό η κατάδυση λόγω κήρυξης του Όρμου Πανόρμου σε Ενάλιο
Αρχαιολογικό Χώρο. Το ναυάγιο “Χριστόφορος” πρέπει να αποτελέσει ΧΟΚ με την
απελευθέρωση του. Σε αυτή την περίπτωση οι τρεις Ενάλιοι Επισκέψιμοι Αρχαιολογικοί
Χώροι της Αλοννήσου θα μπορούσαν κάλλιστα να συνδυαστούν με τους αντίστοιχους της
Σκοπέλου με την προϋπόθεση της άμεσης μελλοντικής τεκμηρίωσης τους. Η μη τεκμηρίωση
των παραπάνω ενάλιων αρχαιολογικών χώρων επιδρά αρνητικά στη βιωσιμότητα της
επένδυσης, καθώς το ενιαίο πλαίσιο προστασίας και φύλαξης τόσο στους ΧΟΚ όσο και
στους ΕΕΑΧ θα μπορούσε να συμβάλλει στη δημιουργία οικονομιών κλίμακας με όλες τις
θετικές επιπτώσεις που αυτό συνεπάγεται για τη βιωσιμότητα του έργου.
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Προωθητικές Ενέργειες

Έχοντας ως στόχο την προβολή των συγκεκριμένων χώρων αλλά και την ανάδειξη της
ευρύτερης περιοχής ως προορισμό καταδυτικού τουρισμού προβλέπονται αντίστοιχες
ενέργειες προώθησης και υποστήριξης.
Η στρατηγική των προωθητικών ενεργειών θα πρέπει να εστιάσει:
•

στη σαφή «τοποθέτηση» (positioning) του προϊόντος, διακριτή από αυτήν του
ανταγωνισμού

•

στη διαφοροποίηση με βάση τις ομάδες-στόχους και αγορές-στόχους

•

στην ανάπτυξη συνεργασιών (σε εθνικό και διεθνές επίπεδο) και διεύρυνση των
καναλιών διανομής.

Αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση η διαφοροποίηση του καταδυτικού προϊόντος της
περιοχής σε σχέση με τον ανταγωνισμό και η δημιουργία διακριτής και αναγνωρίσιμης
ταυτότητας. Τα χαρακτηριστικά της ταυτότητας αυτής θα πρέπει να στηρίζονται στους
ιδιαίτερους αρχαιολογικούς και φυσικούς πόρους, να είναι συμβατά με τις σύγχρονες
τάσεις και να αποτελούν σημαντικές παραμέτρους επιλογής καταδυτικού και τουριστικού
προορισμού για τους επισκέπτες. Πρέπει απαραίτητα να σημειωθεί ότι η δημιουργία της
επιθυμητής ταυτότητας θα πρέπει να προηγηθεί της οποιασδήποτε επικοινωνιακής –
προωθητικής στρατηγικής, καθώς διαφορετικά τα αποτελέσματα θα είναι απλώς
πρόσκαιρα και παροδικά, χωρίς ουσιαστική μακροχρόνια επίπτωση.
Σημαντικό παράγοντα για την ανάπτυξη του καταδυτικού τουρισμού και την προσέλκυση
επισκεπτών αποτελεί η σωστή και αποτελεσματική πληροφόρηση τους. Προκειμένου να
υπάρξει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα προβολής και προώθησης απαιτείται η
συνδυασμένη διαφήμιση των χώρων, με τη

δημιουργία ηλεκτρονικής διαδικτυακής

τοποθεσίας (web site), την έκδοση σχετικού έντυπου υλικού και κατάλληλες δράσεις στο
πλαίσιο των δημοσίων σχέσεων και της επέκτασης σε νέες αγορές. Έμφαση θα πρέπει να
δοθεί παράλληλα και στην ανάπτυξη δημοσίων σχέσεων.
Πιο αναλυτικά προβλέπεται ένα οργανωμένο πρόγραμμα τουριστικής προβολής το οποίο
θα απαρτίζεται από τις παρακάτω δράσεις:
•

Διαφήμιση

Ηλεκτρονική διαφήμιση
Διαφήμιση σε έντυπα (εξειδικευμένα περιοδικά)
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•

Συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις καταδυτικού – τουριστικού ενδιαφέροντος

DEMA SHOW 2013 & 2014
World Travel Market (WTM) 2013 & 2014
Boat Show Boot 2014 & 2015
Dive Show 2014 & 2015
ΙΤΒ Berlin 2014 & 2015
•

Δημόσιες σχέσεις – νέες αγορές

Διοργάνωση συνεδρίων και σχετικές ομιλίες
Φιλοξενία δημοσιογράφων και τουριστικών πρακτόρων
Δικτύωση με γεωγραφικούς προορισμούς που συνδέονται με αεροπορικές πτήσεις
Στοχευμένες αποστολές εντύπων σε ειδικό κοινό
•

Παραγωγή έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού

Φωτογράφηση και βιντεοσκόπηση περιοχών
Δημιουργία – παραγωγή: Τουριστικός οδηγός
Δημιουργία – παραγωγή: Θεματικά φυλλάδια – φυλλάδια περιοχών
Πέρα των παραπάνω δράσεων αναγκαία κρίνεται η δημιουργία ειδικά εγκεκριμένου υλικού
προβολής, ειδικά για τους ΕΕΑΧ, το οποίο θα μπορεί για να χρησιμοποιηθεί από τον
Επιτροπή Εποπτείας, τους Φορείς Λειτουργίας καθώς και όλους τους εμπορικούς εταίρους
οι οποίοι εμπλέκονται στην υποστήριξη των επισκεπτών όπως Καταδυτικά Κέντρα, Ενώσεις
Ξενοδόχων, Εστιατορίων κ.α.
Για την υποστήριξη της παραγωγής του υλικού θα απαιτηθεί κατάλληλο φωτογραφικό
υλικό, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί σε κάθε μέσο παρουσίασης. Η περιοχή θα πρέπει να
φωτογραφηθεί και να οργανωθεί το υπάρχον φωτογραφικό αρχείο. Εμπλουτισμός του
φωτογραφικού αρχείου πρέπει να γίνει με υλικό τοπικών επιχειρηματιών, φορέων του
τουρισμού, και τοπικών ΜΜΕ. Οι φωτογραφίες πρέπει να έχουν συγκεκριμένες
προδιαγραφές ως προς την ανάλυσή τους και να έχουν ελεγχθεί ως προς τα δικαιώματα
χρήσης.
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Απαιτούμενες Επενδύσεις

Απαραίτητο στοιχείο για τον προσδιορισμό της βιωσιμότητας του έργου αποτελεί το κόστος
της απαιτούμενης αρχικής επένδυσης. Έχοντας στη διάθεση μας ένα προβλεπόμενο
προϋπολογισμό της τάξης των 1.800,00 Ευρώ, τόσο για τις μελέτες υλοποίησης όσο και τα
έργα, υποθέτουμε πως το κόστος επένδυσης περιλαμβάνει τα παρακάτω:
•

Δημιουργία έργων υποδομής. Πιο αναλυτικά, στα πλαίσια υλοποίησης του εν λόγω
έργου προβλέπεται η σήμανση των χώρων με τη χρήση φωτοσημαντήρων
οριοθέτησης

και σημείων πόντισης σταθερών αγκυροβολιών (ναυδέτων), στα

οποία θα προσεγγίζει και θα δένει το καταδυτικό σκάφος που μεταφέρει τους
επισκέπτες αυτοδύτες, δεδομένου ότι για λόγους προστασίας του βυθού και των
καταδυόμενων κάθε αγκυροβολία απαγορεύεται.
•

Εξίσου απαραίτητη κρίνεται η αγορά καμερών για την αναμετάδοση της εικόνας
από το ΝΑΥΑΓΙΟ ΒΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΡΜΟΥ «ΚΟΚΑΛΙΑ», ΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ καθώς και η
πιθανή αγορά θαλάμου αποσυμπίεσης για την αντιμετώπιση ατυχημάτων. Παρ’
όλα αυτά για τον παραπάνω σκοπό προτείνεται να εκπονηθεί ειδική μελέτη σε
επόμενο στάδιο του έργου, καθώς η διεθνής εμπειρία και οι τελευταίες εξελίξεις
έχουν καταδείξει ότι η απλή αγορά και τοποθέτηση θαλάμων αποσυμπίεσης δεν
συνεισφέρει γενικότερα χωρίς την ύπαρξη συνολικού σχεδιασμού. Εναλλακτικά και
εφόσον δεν πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις συνίσταται η μεταφορά των
ασθενών σε κεντρικά νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης και της Αθήνας όπου
υπάρχουν ειδικές μονάδες και εξειδικευμένο προσωπικό για την αντιμετώπιση
σχετικών ατυχημάτων.

•

Αγορά εξοπλισμού καταδύσεων. Η αρχική επένδυση προβλέπει την αγορά 10 σετ
καταδυτικού εξοπλισμού (μάσκα,

βατραχοπέδιλα, αναπνευστήρας, ρυθμιστής

πλευστότητας, ρυθμιστής πίεσης, ζώνη βαρών, καταδυτική στολή, φιάλη αέρα,
όργανα, καταδυτικό μαχαίρι, φακούς κ.λπ.) για κάθε σημείο απόπλου – κατάπλου.
•

Αγορά σκαφών φύλαξης. Προτείνεται η αγορά τριών φουσκωτών σκαφών με
εξωτερικό μήκος 8,50 m και μέγιστη ιπποδύναμη 500 ίππους (μπορούμε να
προσαρμόσουμε δύο κινητήρες των 250 ίππων).
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•

Αγορά οχήματος 4Χ4 (μόνο στην περίπτωση της Σκοπέλου), με τη βοήθεια του
οποίου θα πραγματοποιείται η μεταφορά των φυλάκων στα δύο σημεία απόπλου
κατάπλου.

Εκτός των ανωτέρω, στην αρχική επένδυση θα συμπεριληφθούν και τα αντίστοιχα κόστη
που

προβλέπονται

για

την

εκπόνηση

μελετών,

αρχαιολογικών

επισκοπήσεων,

τεκμηριώσεων και αντίστοιχων ερευνών. Πλέον των κτηρίων που προβλέπεται να
ενοικιαστούν προτείνεται η αξιοποίηση του κτηρίου της «Αστυνομίας» στη χώρα
Αλοννήσου με την ανάδειξη του ως ένα επιπλέον κέντρο υποδοχής επισκεπτών και
Εκθετήριο, καθώς στην περιοχή συγκεντρώνεται η πλειοψηφία της τουριστικής κίνησης της
Αλοννήσου. Θα πρέπει να προβλεφθεί σχετικός προϋπολογισμός για τις αναγκαίες μελέτες
και την ανακαίνιση του.
Επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο της παρούσας προμελέτης (επιχειρησιακό σχέδιο) γίνεται
περιγραφή της απαιτούμενης αρχικής επένδυσης χωρίς ωστόσο να αναλύονται περαιτέρω
ζητήματα κόστους αφού δεν αποτελούν κομμάτι της προμελέτης αλλά και δεν δύναται στην
παρούσα φάση να προσδιοριστούν καθώς δεν έχουν εκπονηθεί οι αντίστοιχες μελέτες
διαστασιολόγησης, προδιαγραφών και κόστους. Κατά το τελευταίο στάδιο της προμελέτης
θα προβλεφθούν – προδιαγραφούν και οι γενικότερες δράσεις που αφορούν τη συνολική
οργάνωση της περιοχής και τον εμπλουτισμό της καταδυτικής δραστηριότητας, οι οποίες
θα αποτελέσουν αντικείμενο εκτενέστερης ανάλυσης στην επόμενη φάση που έπεται της
ολοκλήρωσης της προμελέτης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤΑΔΙΟ 4: Εκπόνηση προμελέτης σκοπιμότητας και
βιωσιμότητας του έργου
ΣΥΝΤΑΞΗ-ΣΥΓΓΡΑΦΗ
Μαγκλής Άγγελος, Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
Κράβαρης Παύλος, Μηχανικός Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής
Ανάπτυξης, MSc, Στέλεχος ΑΤΛΑΝΤΙΣ
Φιδάνη Μαρία, Οικονομολόγος, MSc, Στέλεχος ΑΤΛΑΝΤΙΣ

ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ

Το παρόν παραδοτέο αποτελεί μια προμελέτη που στόχο έχει να διερευνήσει σε
προκαταρκτικό στάδιο την βιωσιμότητα του συνολικού έργου. Αρχικά επιτελείται μια
σύντομη επισκόπηση του κλάδου της καταδυτικής βιομηχανίας σε παγκόσμιο και εθνικό
επίπεδο με στόχο τη διάγνωση των βασικών χαρακτηριστικών του, των προοπτικών που
εμφανίζει και των μελλοντικών τάσεων.
Ακολούθως εξετάζονται κάποια χαρακτηριστικά παραδείγματα ανάπτυξης της καταδυτικής
βιομηχανίας σε παγκόσμιο επίπεδο και εξάγονται καλές πρακτικές και συμπεράσματα τα
οποία μπορούν να αξιοποιηθούν στην διαμόρφωση του πλαισίου δράσης παρόμοιων
πρωτοβουλιών στις περιοχές μελέτης.
Στη συνέχεια προσεγγίζονται και αναλύονται τα βασικά χαρακτηριστικά των περιοχών
μελέτης (κλιματολογικές συνθήκες, γενική και τουριστική υποδομή, χωροταξικά θέματα,
στοιχεία τουριστικής κίνησης κλπ) τα οποία σχετίζονται άμεσα και επηρεάζουν την
ενδεχόμενη ανάπτυξη του καταδυτικού τουρισμού. Στην ανάλυση των στοιχείων αυτών
βασίζονται οι μετέπειτα υποθέσεις αναφορικά με το εύρος της καταδυτικής τουριστικής
περιόδου, την εκτιμώμενη επισκεψιμότητα των ΧΟΚ και ΕΕΑΧ κλπ.
Τέλος αναλύονται τα χρηματοοικονομικά μεγέθη από τη λειτουργία των ΧΟΚ και ΕΕΑΧ ανά
περιοχή για και εξάγονται βασικά συμπεράσματα για τη βιωσιμότητα της κάθε επένδυσης.
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ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Είναι γεγονός ότι στις μέρες μας ο καταδυτικός τουρισμός γνωρίζει εξαιρετική ανάπτυξη σε
παγκόσμιο επίπεδο, καθώς οι καταδύσεις έχουν εξελιχθεί σε ένα από τα πλέον δημοφιλή
θαλάσσια σπορ αποτελώντας εκτός από απόλαυση και πηγή εσόδων για κάθε χώρα που
ξέρει να εκμεταλλεύεται τις θαλάσσιες ομορφιές της.
Στόχος του συγκεκριμένου έργου είναι η ανάπτυξη του καταδυτικού τουρισμού σε μια
σχετικά μη ανεπτυγμένη από τουριστικής απόψεως περιοχή. Πιο συγκεκριμένα η Νήσος
Αλόννησος, τα ερημονήσια του Θαλασσίου Πάρκου, η Νήσος Σκόπελος καθώς και η περιοχή
του Νότιου Παγασητικού Κόλπου η οποία παρουσιάζει νησιωτικά χαρακτηριστικά, δεν
διαθέτουν τόσο έντονη τουριστική κίνηση σε σύγκριση με το μοντέλο της Σκιάθου, όπου
παρατηρείται έντονη τουριστική δραστηριότητα. Οι υπό μελέτη περιοχές έχουν την ίδια
στιγμή τόσο έναν ενιαίο χαρακτήρα, καθώς ανήκουν στην ίδια γεωγραφική και διοικητική
ενότητα του Νομού Μαγνησίας, όσο και ένα πολυδιάστατο χαρακτήρα λόγω των μεγάλων
σχετικά αποστάσεων στις οποίες μεσολαβεί θάλασσα με πτωχές σχετικά επικοινωνίες
μεταξύ τους.
Ο παραπάνω στόχος επιττυγχάνεται με τη δημιουργία μιας κρίσιμης μάζας ενδιαφέροντος
καταδυτικού προϊόντος στην περιοχή, ώστε ο εβδομαδιαίος επισκέπτης να μένει
ικανοποιημένος.

Για την επίτευξη του παραπάνω στόχου κύριος άξονας μας είναι η

ανάδειξη των αρχαίων ναυαγίων της περιοχής σε Ενάλιους Επισκέψιμους Αρχαιολογικούς
Χώρους με την παράλληλη δημιουργία Χώρων Οργανωμένης Κατάδυσης (ΧΟΚ)

Οι ΧΟΚ

είναι πολύ μικρές έως σημειακές περιοχές έκτασης λίγων εκατοντάδων μέτρων, οι οποίες
είναι κατά το δυνατόν προφυλαγμένες από δυνατούς καιρούς και ρεύματα. Σε συμφωνία
με τις τοπικές αρχές και προκειμένου να αναπτυχθεί η ιχθυοπανίδα και να δημιουργηθούν
οι κατάλληλες συνθήκες μικρών και διαχειρίσιμων – καταδυτικών πάρκων και ζωνών
κατάδυσης

ή αλλιώς Χώρων Οργανωμένης Κατάδυσης, στη θαλάσσια έκταση που

περικλείουν οι ΧΟΚ απαγορεύεται κάθε είδους αλιεία (επαγγελματική και ερασιτεχνική)
καθώς και κάθε άλλη δραστηριότητα τρίτων . Πέραν των ανωτέρω οι ΧΟΚ παρουσιάζουν
πλούσια και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τόσο από πλευράς διαμόρφωσης βυθού όσο και από
πλευράς ιχθυοπανίδας, υποβρύχιας χλωρίδας, όπως μπορεί επίσης να περιέχουν τα
σύγχρονα ναυάγια .
Η αγορά στην οποία απευθύνεται το συγκεκριμένο τουριστικό προϊόν είναι ιδιαίτερα
ανταγωνιστική και οι τουρίστες του καταδυτικού τουρισμού αποτελούν μια κατηγορία
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τουριστών η οποία συνεχώς εκπαιδεύεται και αναζητά νέους τόπους προς εξερεύνηση. Πιο
συγκεκριμένα, υπάρχουν δημοφιλείς καταδυτικοί προορισμοί ανά τον κόσμο οι όποιοι
προσφέροντας

προστατευόμενα

καταδυτικά

πάρκα,

πλούσια

ιχθυοπανίδα

και

ενδιαφέροντα ναυάγια ή υποβρύχια μουσεία έχουν εδραιωθεί πλέον στη συνείδηση των
αλλοδαπών και όχι μόνο αυτοδυτών. Τέτοιοι καταδυτικοί προορισμοί είναι το Cancun στο
Μεξικό, η περιοχή της Αqaba στην Ιορδανία, η περιοχή της Sarm El Seih στην Ερυθρά
Θάλασσα, τα νησιά Medes στην Ισπανία, το ναυάγιο Ζηνοβία στην Κύπρο, τα σύγχρονα
ναυάγια ορισμένα από τα οποία έχουν βυθιστεί γι’ αυτό το σκοπό στην Μάλτα, οι νήσοι
Μαλδίβες, ο Άγιος Μαυρίκιος, περιοχές της Ινδονησίας, της Μαλαισίας, της Ταυλάνδης, των
Φιλιππίνων και του Ειρηνικού ωκεανού, παραθαλάσσιες περιοχές στο Ομάν και Σουδάν, οι
νήσοι Fidji, και τo Aρχιπέλαγος των νήσων Galapagos, τα Κανάρια Nησιά, το Palau, το Belize,
η περιοχή της Florida στις ΗΠΑ, άλλες περιοχές της Καραιβικής, οι περιοχές της Νήσου
Μοζαμβίκης, της Νοτίου Αφρικής παρέα με λευκούς καρχαρίες, η περιοχή Baia στην Ιταλία
κ.α.
Μελετώντας τη σχετική εμπειρία σε παγκόσμιο επίπεδο καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι
οι βασικοί ανταγωνιστές του «προϊόντος» μας είναι κυρίως προορισμοί με πλούσια
ιχθυοπανίδα και ιδιαίτερη φυσική ομορφιά και περιοχές που έχουν αναπτύξει
προστατευόμενα καταδυτικά πάρκα, αλλά και προορισμοί στους οποίους υπάρχουν
σημαντικά και ενδιαφέροντα αρχαία και σύγχρονα ναυάγια και περιοχές στις οποίες
λειτουργούν υποβρύχια μουσεία. Όσον αφορά το προσφερόμενο στην περιοχή μελέτης
καταδυτικό «προϊόν», αυτή τη στιγμή αποτελεί ένα τυπικό παράδειγμα ενδιαφέροντος
Μεσογειακού βυθού, με οικολογικά – περιβαλλοντικά ευρήματα τα οποία είναι σημαντικά
και αξιόλογα όπως το κόκκινο και κίτρινο κοράλλι και ο αστακός, το οποίο όμως δύναται να
ενισχυθεί λόγω της ύπαρξη σημαντικών αρχαίων, βυζαντινών και σύγχρονων ναυαγίων. Η
ανάπτυξη των ΧΟΚ, δεν μπορεί να αποτελέσει από μόνη της ένα εξαρχής ανταγωνιστικό
προϊόν, καθώς

χρειάζονται 3-5 χρόνια προκειμένου να επιτευχθεί το προσδοκώμενο

αποτέλεσμα αύξησης της ιχθυοπανίδας, ενώ παράλληλα πρέπει να αντιμετωπιστεί ο
αντίστοιχος ανταγωνισμός καθώς πολλές περιοχές παρόμοιας φυσικής ομορφιάς και
ιχθυοπανίδας αναπτύσσονται παγκοσμίως αλλά και στη Μεσόγειο. Προκειμένου να
πετύχουμε την παράταση της παραμονής των τουριστών στην περιοχή κρίνεται αναγκαία η
προβολή του ενάλιου της πλούτου ως συνόλου επισκέψιμων ενάλιων αρχαιολογικών
χώρων και ευρύτερων πολιτιστικών διαδρομών με άλλα πολιτιστικά και φυσικά αξιοθέατα.
Προκειμένου να αναδειχθεί η σημασία και το εύρος της βιομηχανίας του καταδυτικού
τουρισμού αλλά και τα οφέλη που μπορούν να αποκομίσουν οι χώρες οι οποίες
αξιοποιούν το θαλάσσιο πλούτο τους προς αυτή την κατεύθυνση, στο σημείο αυτό κρίθηκε
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σκόπιμο να παρουσιάσουμε στατιστικά και ποιοτικά στοιχεία της καταδυτικής βιομηχανίας
τόσο παγκοσμίως όσο και στην Ελλάδα, ενώ στη συνέχεια θα παραθέσουμε κάποια
επιτυχημένα παραδείγματα καλών πρακτικών σε παγκόσμιο επίπεδο.

1. Η ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Η κατάδυση ως άθλημα ξεκίνησε το 1930 στη Μασσαλία, από ερασιτέχνες ψαράδες. Το
φράγμα των «υποβρύχιων ορίων» όμως έσπασε μόλις το 1943, όταν ο διάσημος
εξερευνητής Ζακ – Ιβ Κουστό εφηύρε τη συσκευή ρύθμισης της ροής του αέρα (τον
ρυθμιστή) και έφερε την επανάσταση στις καταδύσεις, επιτρέποντας στον δύτη να
αυτονομηθεί από τις ογκώδεις και αρκετά αναξιόπιστες στολές κατάδυσης, καθώς και τις
αντλίες επιφάνειας. Η εφεύρεση του Κουστό άνοιξε καινούργιους ορίζοντες στις
υποβρύχιες εξερευνήσεις και έδωσε στους λάτρεις της θάλασσας απεριόριστες
δυνατότητες.
Σήμερα υπάρχουν δύο είδη καταδύσεων: η ελεύθερη κατάδυση (χωρίς αναπνευστική
συσκευή) και η αυτόνομη κατάδυση (με χρήση φιαλών αέρα). Ο όρος που έχει επικρατήσει
παγκοσμίως για την αυτόνομη κατάδυση είναι «Scuba» και προέρχεται από τη σύντμηση
των λέξεων Self Contained Underwater Breathing Apparatus (αυτόνομη υποβρύχια
αναπνευστική συσκευή). Όπως χαρακτηριστικά δηλώνει το όνομά της, η αυτόνομη
κατάδυση παρέχει στους δύτες τη σχετική αυτονομία, ώστε να απολαύσουν μια βουτιά
χωρίς να εξαρτώνται από το σκάφος επιφανείας.
Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία του διεθνούς εκπαιδευτικού οργανισμού καταδύσεων PADI
(Professional Association of Diving Instructors), ο οποίος κατέχει σήμερα το 70% της
παγκόσμιας καταδυτικής αγοράς με παρουσία σε 175 χώρες,

οι πιστοποιήσεις των

αυτοδυτών έφθασαν τις 923,571 το 2010 και τις 930,941 το 2011 (αύξηση της τάξεως του
0,8%). Στον παρακάτω πίνακα μπορούμε να δούμε αναλυτικά την εξέλιξη των
πιστοποιήσεων από το 1967 έως και το 2011.
Γενικότερα, παγκοσμίως υπάρχουν πάνω από 6.000 καταδυτικά κέντρα και περισσότερα
από 200 καταδυτικά πάρκα με ιδιαίτερα θετικές επιπτώσεις στην οικονομία και στο
θαλάσσιο περιβάλλον για τις αντίστοιχες τοπικές κοινωνίες. Τα τελευταία χρόνια
πιστοποιούνται ετησίως περισσότεροι από 1,3 εκατομμύρια αυτοδύτες, ενώ ο συνολικός
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τους αριθμός ξεπερνά τα 24 εκατομμύρια παγκοσμίως, αριθμός που αναμένεται να αυξηθεί
καθώς η Ινδία και η Κίνα πλησιάζουν τα επίπεδα του αναπτυγμένου κόσμου (PADI, 2011)

Πίνακας 1: Πιστοποιήσεις αυτοδυτών 1967-2010, Επεξεργασία στοιχείων από PADI, 2011

Ατλαντίς Συμβουλευτική Α.Ε.

158

Επιχειρησιακό Σχέδιο για την κατασκευή Υποβρύχιων Μουσείων & Καταδυτικών Πάρκων στις Ν.Σποράδες & στην Δ.Παγασητικό

Εικόνα 19: Πιστοποιήσεις αυτοδυτών 1967-2010, Επεξεργασία στοιχείων από PADI, 2011

Όπως μπορούμε να δούμε αναλυτικά και στο παρακάτω γράφημα η πλειοψηφία των
αυτοδυτών είναι άνδρες, ενώ η μέση ηλικία τη στιγμή της πιστοποίησης τους
διαμορφώνεται στα 30 χρόνια και στα 27 χρόνια για τις γυναίκες.

Εικόνα 20: Πιστοποιητικά κατάδυσης κατά φύλο 2006-2011, Επεξεργασία στοιχείων από
PADI, 2011
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Επιπλέον, όσον αφορά τα χαρακτηριστικά των αυτοδυτών σύμφωνα με έρευνα που
πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 3.815 ενεργών αυτοδυτών όλων των επιπέδων στις Ηνωμένες
Πολιτείες Αμερικής , παρατηρήθηκε ότι η μέση ηλικία τους είναι μεταξύ 38-53 ετών, με
εισόδημα μεταξύ 75 έως 100 χιλιάδες δολάρια για το 56% του δείγματος, κατά 76% άνδρες
και 71% παντρεμένοι (DEMA, 2006).
Οι αυτόνομες καταδύσεις αναψυχής έχουν αναδειχθεί τις τελευταίες δύο δεκαετίες σε μια
ιδιαίτερα δημοφιλή δραστηριότητα ελεύθερου χρόνου. Ο σημερινός αυτοδύτης
χρησιμοποιεί συχνά τις υπηρεσίες της βιομηχανίας της ψυχαγωγίας, όπως ταξιδιωτικά
πρακτορεία που εξειδικεύονται σε καταδυτικά ταξίδια, σχολές και κέντρα κατάδυσης σε
όλο τον κόσμο. Από διεθνή στατιστικά στοιχεία και μελέτες γύρω από το προφίλ των
αυτοδυτών προκύπτει ότι η συντριπτική τους πλειοψηφία είναι άνθρωποι υψηλού
μορφωτικού και οικονομικού επιπέδου, που εκτιμούν και σέβονται το περιβάλλον και είναι
διατεθειμένοι

να

ταξιδεύουν

συχνά

και

επαναλαμβανόμενα

ανά

τον

κόσμο,

πραγματοποιώντας πολυήμερες διακοπές προκειμένου να ανακαλύψουν τη μαγεία του
υποβρύχιου κόσμου.
Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σύμφωνα με στοιχεία της European Underwater Federation
(www.euf.vdst.de) και της RSTC (Recreational Scuba Training Council, www.rstc-eu.com),
κύριοι καταδυτικοί προορισμοί θεωρούνται η Μάλτα, η Ισπανία, η Κύπρος αλλά και κάποιοι
νέοι όπως η Τουρκία και η Κροατία.

Οι καταδυτικές δραστηριότητες αναψυχής

σημειώνουν άμεσο κύκλο εργασιών περίπου 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως και
επιπλέον 520 εκατομμύρια ευρώ σε έμμεσα ταξίδια. Εκτιμάται ότι ο αριθμός των ενεργών
ευρωπαίων αυτοδυτών έχει κάθε χρόνο αυξητική τάση ξεπερνώντας ήδη τον αριθμό των
3,5 εκατομμυρίων, εκ των οποίων το 70% επιλέγει τη Μεσόγειο και ξοδεύει τουλάχιστον 2
δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως. Περισσότεροι από 825,500 αυτοδύτες πραγματοποιούν
ετησίως ένα τουλάχιστον ταξίδι σε κάποιο καταδυτικό προορισμό πραγματοποιώντας
τουλάχιστον 10 διανυκτερεύσεις κατά μέσο όρο, ενώ οι δαπάνες ταξιδιού ανέρχονται
περίπου σε 3,800 εκατομμύρια ευρώ.

Οι συγκεκριμένοι τουρίστες είναι αυξημένης

περιβαλλοντικής συνειδητοποίησης και πειθαρχίας, μεσαίων έως υψηλών εισοδημάτων και
λόγω της φύσεως του τουρισμού που επιλέγουν να πραγματοποιήσουν, αφήνουν ιδιαίτερα
υψηλό ποσό συναλλάγματος σε κάθε τους εξόρμηση σε άλλη χώρα.
Είναι λοιπόν προφανές πως οι ωκεανοί και οι θάλασσες αποτελούν πηγή εισοδημάτων
μέσω του τουρισμού. Συγκεκριμένα, ο άμεσος κύκλος εργασιών του θαλάσσιου τουρισμού
στην Ευρώπη σύμφωνα με την Πράσινη Βίβλο της Ε.Ε. εκτιμάται σε 72 δις € το 2004. Οι
τουρίστες που κάνουν τις διακοπές τους σε παραθαλάσσιες περιοχές επωφελούνται από τη
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θάλασσα, τις παραλίες και την ίδια την παράκτια περιοχή κατά πολλούς, διαφορετικούς
τρόπους. Πολλοί τουριστικοί προορισμοί οφείλουν τη δημοτικότητά τους στην εγγύτητά
τους με τη θάλασσα και εξαρτώνται από την ποιότητα του θαλάσσιου περιβάλλοντος.
(Πράσινη Βίβλος, EE).
Οι καταδύσεις αναψυχής και ο καταδυτικός τουρισμός (τουρισμός υψηλού εισοδήματος εξ
ορισμού) είναι πλέον σοβαρότατος κλάδος της διεθνούς οικονομίας, με ετήσιο τζίρο δις
δολαρίων. Ολόκληρα κράτη (Καραϊβική, Σεϋχέλλες, Μαλδίβες, Τρινιντάντ και Τομπάγκο
κλπ) ζουν από τις καταδύσεις. Σε αντίθεση με τον τουρισμό, ο καταδυτικός τουρισμός
στοχεύει σε ένα σχετικά μικρό ποσοστό περιοχών σε μερικές από τις οποίες (Ταϊλάνδη,
Κανάρια Νησιά, Αίγυπτος, Μάλτα κλπ) το εισόδημα από το συγκεκριμένο είδος τουρισμού
αντιπροσωπεύει ένα από τα μεγαλύτερα τμήματα του κυβερνητικού προϋπολογισμού.
Βασικό κριτήριο επιλογής του τόπου κατάδυσης για έναν αυτοδύτη αποτελεί η πλούσια
υποθαλάσσια ζωή και δευτερευόντως η καταδυτική υποδομή, η διαύγεια του βυθού και οι
υποδομές φιλοξενίας. Οι καταδύσεις αναψυχής αποτελούν πλέον μια ευρέως διαδεδομένη
μορφή εναλλακτικού τουρισμού, καθώς και μοχλό ανάπτυξης της τουριστικής βιομηχανίας
ιδιαίτερα στη Μεσόγειο.

Καταδυτικός τουρισμός στην Ελλάδα
Η ανάπτυξη του καταδυτικού τουρισμού αποτελεί μια από τις άμεσες προτεραιότητες του
Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού στο πλαίσιο της προώθησης των ειδικών –
εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Η Ελλάδα έχει όλα τα απαραίτητα χαρακτηριστικά για να
γίνει ένας ιδιαίτερα ανταγωνιστικός δημοφιλής διεθνής καταδυτικός προορισμός, αφού
διαθέτει τεράστια ακτογραμμή, χιλιάδες νησιά, βραχονησίδες και ύφαλους, εξαιρετικά
ενδιαφέροντα υποβρύχια τοπία, θερμά και φιλικά νερά όλο το χρόνο. Ο καταδυτικός
τουρισμός θα προσδώσει ποιοτικά στοιχεία στο εγχώριο τουριστικό προϊόν και θα
συμβάλλει στην περαιτέρω αύξηση του τουριστικού ρεύματος προς την Ελλάδα. Με 16. 575
χιλιόμετρα ακτογραμμής και 3.500 κατοικημένα και ακατοίκητα νησιά, το όραμα πλέον
είναι σαφές και εφικτό: Η Ελλάδα μπορεί εύκολα με μικρές σχετικά επενδύσεις, να γίνει
ένας από τους πλέον δημοφιλείς καταδυτικούς προορισμούς παγκοσμίως .
Στην Ελλάδα έχουμε εν ενεργεία περισσότερες από 200 άδειες για καταδυτικά κέντρασχολές (Πηγή: ΣΕΑ ΤΗΘΥΣ – Σύλλογος Ερασιτεχνών Αυτοδυτών), ενώ υπάρχουν δύο
θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές, τα θαλάσσια πάρκα Ζακύνθου και Αλοννήσου και
πολλές περιοχές με ναυάγια του 2ου Παγκοσμίου πολέμου 1
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(υποσημείωση τονίζεται ότι τα ναυάγια 2ου παγκοσμίου πολέμου θεωρούνται μνημεία
βάσει νόμου, προστατεύονται και ανήκουν στην αρμοδιότητα της Εφορείας Εναλείων
Αρχαιτοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού ) και νεώτερα, που μπορούν να αναδειχθούν σε
επισκέψιμους τόπους για τους αυτοδύτες. Ειδικά αναφέρονται τα ναυάγια πολεμικών
πλοίων και αεροπλάνων στη Λέρο (γνωστό το αντιτορπιλικό ΟΛΓΑ) και βεβαίως η πολυετή
ιστορία και παράδοση των καλύμνιων σφουγγαράδων που είναι γνωστοί σε όλο τον κόσμο.
Πρόσφατες πρωτοβουλίες έχουν αναληφθεί για τη δημιουργία καταδυτικών πάρκων στην
Κρήτη, Ρόδο, Μεθώνη, Μακρόνησο, Κάρυστο, Σποράδες, Παγασητικό, Χαλκιδική και
αλλού44. Επιπλέον, τρία νησιά των Δωδεκανήσων ετοιμάζονται να διεκδικήσουν ένα τμήμα
της σημαντικής «πίτας» του καταδυτικού τουρισμού που υπολογίζεται στην Ευρώπη
περίπου στα 2 δισ. ευρώ. Πάτμος, Λέρος και Λειψοί πρόκειται να καταθέσουν φακέλους για
τη χρηματοδότηση των πρώτων καταδυτικών πάρκων στην Ελλάδα από την Ευρωπαϊκή
Ένωση, ύψους 750.000 ευρώ, μαζί με την κυπριακή Πάφο45.
Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Εταιρίας Προστασίας και Ανάδειξης του Υποβρύχιου
Περιβάλλοντος και της Χερσαίας Περιοχής, Γιώργο Τζανάκη, από τον Ιούνιο μέχρι και τον
Αύγουστο του 2011 είχαν βουτήξει στις ελληνικές θάλασσες 115.00 άτομα, ενώ οι ξένοι
δύτες που θα επισκέπτονταν τη χώρα μας, μαζί με τις οικογένειες τους μέχρι και τον
Οκτώβριο του 2011 υπολογίζονταν σε 250.000. Σημειώνεται ότι το 2011 ήταν η πρώτη
φορά που καταγράφηκε στατιστικά ο αριθμός των ξένων τουριστών δυτών στη χώρα μας.
Σε 7.500 ερωτηματολόγια που απαντήθηκαν από ξένους δύτες την περίοδο 2006-2007, η
Ελλάδα αναδείχτηκε από το 95%, ως ο δημοφιλέστερος προορισμός για βουτιές. Η χώρα
μας κέρδισε αυτόν τον τίτλο χάρη σε τρία βασικά χαρακτηριστικά: το θέμα (πάνω από
20.000 ναυάγια βρίσκονται στον ελληνικό βυθό, από τα οποία τα 6.000 είναι επίσημα
αναγνωρισμένα)46, την τιμή (η κατάδυση στην Ελλάδα είναι φθηνότερη μέχρι και 30% από
ότι σε Μάλτα, Κροατία, Ιταλία, Τουρκία και Κύπρο) και κυρίως το γεγονός ότι οι δύτες
μπορούν να φέρουν μαζί τους και την οικογένεια τους καθώς υπάρχει πλήθος άλλων
δραστηριοτήτων για να περάσει ευχάριστα κανείς τις καλοκαιρινές του διακοπές.
Μεταξύ των επισκεπτών δυτών, το 70% ήταν Γερμανοί, Ρώσοι, Ισπανοί, Γάλλοι και Ιταλοί
ενώ το υπόλοιπο 30% Αμερικάνοι. Κύριος προορισμός των ξένων δυτών στη χώρα μας,
μέχρι στιγμής, είναι τα νησιά Κως, Κέρκυρα, Ζάκυνθος και Κρήτη. Πλέον η κατάδυση στην
Ελλάδα όχι μόνο είναι πραγματικότητα, αλλά είναι και ένα από τα ισχυρά «όπλα» μας, για

44

http://www.visitgreece.gr/el/greeceonthespotlight/diving_parks
http://www.real.gr/DefaultArthro.aspx?page=arthro&id=147959&catID=5
46
http://www.eleftheria.gr/index.asp?cat=7&aid=32627#.U38PO9J_tqA
45
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την προσέλκυση περισσότερων τουριστών. Συγκεκριμένα, έχουν εκδοθεί 212 καταδυτικές
άδειες, εκ των οποίων οι 186 είναι ενεργές. Οι περισσότερες έχουν δοθεί στην Αθήνα, ενώ
στη Θεσσαλονίκη υπάρχουν 14 άτομα που είναι κάτοχοι αδειών κατάδυσης (Ροδιακή,
2011).
Αυτή τη στιγμή σε όλη την επικράτεια έχουν αναγνωριστεί 5 οργανισμοί εκπαίδευσης
αυτοδυτών, βοηθώντας στην ποιοτική τουριστική ανάπτυξη των περιοχών που
δραστηριοποιούνται, δημιουργώντας ταυτόχρονα νέες θέσεις εργασίας με προφανή
ευεργετικά αποτελέσματα για την εθνική οικονομία. Σύμφωνα, με τα στατιστικά στοιχεία
του Ελληνικού Συνδέσμου Επαγγελματιών Κατάδυσης, η αύξηση των πτυχίων ερασιτεχνών
αυτοδυτών που εκδόθηκαν στην Ελλάδα μετά την εφαρμογή του νέου Νόμου 3409/05
ήταν της τάξης του 30% φτάνοντας το 2007 στην έκδοση περίπου 9000 πτυχίων. Το 2008 ο
αριθμός

αυτός

σταθεροποιήθηκε

στα

ίδια

επίπεδα.

Στα

στοιχεία

αυτά

δεν

συμπεριλαμβάνονται οι πιστοποιήσεις των καταδύσεων γνωριμίας (Discover Scuba) όπως
επίσης και οι καταδύσεις των πτυχιούχων αυτοδυτών (Χαλκέας, 2009).
Παράλληλα, με τον νέο και ήδη εξαιρετικά επιτυχημένο Ν. 3409/0547 (για πρώτη φορά
μετά από 30 χρόνια η Ελλάδα από απαγορευμένος χώρος έχει γίνει ένθερμα προτεινόμενος
διεθνής καταδυτικός προορισμός – βλ. ήδη 12σέλιδο πρωτοφανές σαλόνι – αφιέρωμα στο
τεύχος Απριλίου 2013 του τριμηνιαίου καταδυτικού περιοδικού

PADI UNDERWATER

JOURNAL με εκατομμύρια δύτες αναγνώστες παγκοσμίως), νέα μοντέλα ανάπτυξης
καταδυτικού τουρισμού με εξαιρετικά αποτελέσματα έχουν κάνει την εμφάνιση τους. Πιο
συγκεκριμένα, μπορούμε να διακρίνουμε τα εξής μοντέλα ανάπτυξης του καταδυτικού
τουρισμού:
1) Σε περιοχές πλούσιας χλωρίδας και ιχθυοπανίδας, πολύ όμορφων βυθών, με πολλά
κοράλλια και όμορφη γεωμορφολογία οι οποίες συχνά προστατεύονται πλέον από
κάθε άλλη δραστηριότητα πλην των καταδύσεων ώστε να διατηρήσουν το “προϊόν”
αναλλοίωτο.
2) Σε περιοχές όπου υπάρχουν όλα τα παραπάνω πλην της ιχθυοπανίδας η οποία έχει
εξαντληθεί λόγω της υπεραλίευσης. Στις περιοχές αυτές συνήθως αποφασίζεται να
προστατευθούν απαγορεύοντας κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα πλην των

47

Ο Νόμος 3409/2005 με τίτλο «Καταδύσεις αναψυχής και άλλες διατάξεις» απελευθερώνει το
σύνολο των ελληνικών θαλασσών για πρώτη φορά από το 1978 στους Έλληνες και ξένους αυτοδύτες
ενώ παράλληλα εισάγει την έννοια των «Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Καταδυτικών Πάρκων
για τη διενέργεια καταδύσεων αναψυχής, εκπαίδευσης αυτοδυτών, επιστημονικής έρευνας ή
έρευνας άλλης μορφής»
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καταδύσεων, δίνοντας τους τη δυνατότητα να επανέλθουν στην προηγούμενη
φυσική τους κατάσταση μέσα σε λίγα χρόνια (3-5 χρόνια).
3) Σε περιοχές ή σημεία όπου υπάρχουν σύγχρονα Ναυάγια.
4) Σε περιοχές όπου βυθίζονται πλοία με σκοπό να δημιουργηθούν σύγχρονα Ναυάγια
ως τεχνητοί ύφαλοι. Αυτές οι περιοχές έχουν το πλεονέκτημα ότι όχι μόνο
προστατεύουν το βυθό από τη χρήση των καταστροφικών εργαλείων της
συρόμενης αλιείας (τράτες) ενώ παράλληλα προσφέρουν και προστασία στα ψάρια
και τους θαλάσσιους μικροοργανισμούς, αλλά και αποτελούν ελκυστικό προορισμό
από την πρώτη ημέρα της καταβύθισης τους. (δεν προτείνεται αυτό το μοντέλο για
τον Νομό Μαγνησίας)
5) Σε περιοχές υποβρύχιων θεματικών πάρκων όπου με γλυπτά συνήθως (Cozumel,
Mexico)

προσελκύουν το

ενδιαφέρον

των

δυτών

και ταυτόχρονα του

κοραλλοιογενείς υφάλους
6) Σε ορισμένες περιπτώσεις σε περιοχές αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, όπως
Ναυάγια του 16ου, 17ου και 18ου αιώνα στην Αμερική και τις Σκανδιναβικές χώρες
όπως

στην περιοχή Baia στην Ιταλία και στην Caesaria στο Ισραήλ. Στις δύο

τελευταίες περιπτώσεις πρόκειται για ρωμαικούς καταποντισμένους οικισμούς.
Η Ελλάδα αποτελεί ιδανικό καταδυτικό προορισμό για τους ευρωπαίους αυτοδύτες διότι:
1) αποτελεί μια νέα σχετικά ανεξερεύνητη καταδυτική περιοχή με φυσικό υποθαλάσσιο
πλούτο, 2) είναι ιδιαίτερα κοντινός και ασφαλής προορισμός για τους Ευρωπαίους δύτες,
3) συνδυάζει τις καταδύσεις με το υπόλοιπο ανεπτυγμένο τουριστικό προϊόν της χώρας, 4)
χαρακτηρίζεται από άριστες συνθήκες και ευνοϊκό κλίμα για καταδύσεις

καθώς και

ανυπαρξία ακραίων καιρικών συνθηκών και επικίνδυνων θαλάσσιων οργανισμών, 5) έχει
εξαιρετική διαύγεια νερών και κατάλληλη θερμοκρασία όλο το χρόνο (12μηνη δυνατότητα
με βέλτιστη καταλληλότητα τους μήνες από Απρίλιο έως Οκτώβριο) κ.α.
Εν κατακλείδι, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε
ότι η χώρα μας πληρεί τις απαραίτητες προδιαγραφές έτσι ώστε να αναδειχθεί στο μέλλον
σε έναν παγκοσμίου φήμης καταδυτικό προορισμό. Αναγκαία βέβαια προϋπόθεση για την
εκπλήρωση του παραπάνω στόχου είναι η πραγματοποίηση των απαραίτητων προς αυτή
την κατεύθυνση επενδύσεων, έτσι ώστε να δρομολογηθούν τα αντίστοιχα έργα υποδομής
καθώς και οι προωθητικές ενέργειες των σχετικών δράσεων, πάντα σε συνεργασία τόσο
με την τοπική κοινωνία όσο και με τους τοπικούς εμπλεκόμενους φορείς.
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2. ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

Παρακάτω παρουσιάζονται κάποια χαρακτηριστικά παραδείγματα ανάπτυξης της
καταδυτικής βιομηχανίας σε παγκόσμιο επίπεδο και εξάγονται συμπεράσματα τα οποία θα
μπορούσαν να συμβάλλουν στη διαμόρφωση του πλαισίου δράσης παρόμοιων
πρωτοβουλιών και στη χώρα μας.
Sharm el Sheikh στην Αίγυπτο
Το 1983 το Σαρμ Ελ Σέιχ στην Αίγυπτο αποτελούσε έναν καταδυτικό προορισμό για λίγους,
αφού πέρα από τη φυσική της ομορφιά, η περιοχή δεν διέθετε επαρκής τουριστικές
υποδομές. Συγκεκριμένα, εκείνη την περίοδο το θέρετρο διέθετε 2 καταδυτικά κέντρα, 3
σκάφη κατάδυσης και 200 κλίνες. Η κυβέρνηση της Αιγύπτου γρήγορα αντιλήφθηκε την
τουριστική αξία της περιοχής και μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα αυτό που κάποτε ήταν
έρημος έγινε μια σειρά από πολυτελή ξενοδοχεία, τα οποία σήμερα φιλοξενούν δεκάδες
χιλιάδες επισκέπτες απ' όλο τον κόσμο. Το 2003 ύστερα από μια
μεθοδευμένη αξιοποίηση και τουριστική ανάπτυξη της περιοχής,
υποστηριζόμενη από διαφημιστικές εκστρατείες του Αιγυπτιακού
Υπουργείου

Τουρισμού,

μετατράπηκε

σε

έναν

καταδυτικό

παράδεισο προσελκύοντας τουρίστες από όλο τον κόσμο. Με 40
καταδυτικά κέντρα, 300 σκάφη και πάνω από 20.000 κλίνες, η
τουριστική περίοδος διαρκεί πλέον όλο το χρόνο, ενώ τα έσοδα από
τον καταδυτικό τουρισμό ανέρχονται σε 36 εκατομμύρια ετησίως.
Καθημερινά κατά μέσο όρο μεταφέρονται περίπου 6.000 δύτες και
το κόστος ανά κατάδυση ανέρχεται περίπου στα 50 ευρώ.
Βρίσκεται στο νοτιότερο σημείο της χερσονήσου του Σινά και θεωρείται ένα από τα
καλύτερα παραθαλάσσια θέρετρα στην Μέση Ανατολή, ικανοποιώντας όλες τις ανάγκες
κάθε δύτη. Το Σαρμ Ελ Σέιχ συνδυάζει ηλιόλουστο καιρό όλο το χρόνο, υψηλή ξενοδοχειακή
υποδομή, πολύ καλή αξία υπηρεσιών διαθέτοντας έναν πραγματικό υποβρύχιο παράδεισο.
Κάθε πρωί εκατοντάδες σκάφη ξεκινούν από το παλιό λιμάνι των ψαράδων για να
μεταφέρουν δύτες στις δεκάδες περιοχές εξαιρετικής ομορφιάς που απλώνονται από τον
Κόλπο της Άκκαμπα μέχρι τα στενά του Γκουμπάλ και τα νησάκια που βρίσκονται απέναντί
του.
Συχνά αναφέρεται ως η «Ριβιέρα της Ερυθράς θάλασσας» και συνδυάζει τις απολαύσεις
του ήλιου, της άμμου και της θάλασσας με εξαιρετικά ξενοδοχεία, πολύ καλή διασκέδαση
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και πληθώρα θαλασσίων σπορ. Από το Sharm μπορεί κανείς να προσεγγίσει μερικά από τα
καλύτερα καταδυτικά σημεία στον πλανήτη τα οποία βρίσκονται στο προστατευμένο πάρκο
Ras Mohammed, στα στενά του Tiran και αλλού.
To καταδυτικό πάρκο Ras Mohammed βρίσκεται περίπου 30 km νότια του Sharm El Sheikh
και αναγνωρίστηκε ως Εθνικό Πάρκο το 1983 καταλαμβάνοντας μια έκταση 97 Κm2. Σήμερα
έχει επεκταθεί σημαντικά καλύπτοντας μια περιοχή 480 km2 και περιλαμβάνει τόσο
θαλάσσιες όσο και χερσαίες περιοχές (όπως και το νησί Tiran), ενώ τη διαχείριση του έχει
αναλάβει ο Οργανισμός Περιβαλλοντικών Υποθέσεων Αιγύπτου (Egyptian Environmental
Affairs Agency). Το εισιτήριο εισόδου είναι 5 δολάρια/άτομο την ημέρα και οι δύτες έχουν
την ευκαιρία να δουν περισσότερα από 220 είδη κοραλλιών, πάνω από 1.000 είδη ψαριών,
δεκάδες ποικιλίες ψαριών, αχινούς και διάφορα είδη θαλάσσιων χελωνών. Έχουν
θεσμοθετηθεί αυστηροί κανόνες και περιορισμοί που σκοπό έχουν να προστατεύσουν τα
κοραλλοΰφαλα και το εύθραυστο οικοσύστημα που αυτά συντηρούν, καθώς μαζί με τα
κοραλλοΰφαλα της Καραϊβικής, το σύμπλεγμα της Ερυθράς Θάλασσας είναι το
σημαντικότερο που υπάρχει στο Βόρειο Ημισφαίριο. Επίσης, γίνεται προσπάθεια ώστε να
περιοριστούν οι αρνητικές επιπτώσεις από τις δραστηριότητες των επισκεπτών, για
παράδειγμα στο πάρκο έχουν τοποθετηθεί εξαρτήματα μόνιμης αγκυροβόλησης, προβλήτες
και

διαβάσεις για του επισκέπτες, παρ’ όλα αυτά όμως οι

χιλιάδες δύτες που

επισκέπτονται τον ύφαλο κάθε ημέρα τυχαίνει στιγμιαία σε ορισμένες περιπτώσεις να
έρθουν σε επαφή με το βυθό, σπάζοντας έτσι κοράλλια και άλλους ευαίσθητους
οργανισμούς.

Στις δημοφιλής περιοχές κατάδυσης περιλαμβάνονται οι Sha'ab Mahmoud,

Beacon Rock, Jackfish Alley, Yolanda Reef, Old Quay και το ναυάγιο SS Thistlegorm. Το
camping επιτρέπεται σε μια μόνο περιοχή, ενώ οι επισκέπτες πρέπει να πάρουν άδεια από
την διοίκηση του πάρκου. Αντίθετα, το ελεύθερο camping απαγορεύεται και η
πραγματοποίηση του συνεπάγεται χρηματική ποινή.
Το Ras Mohammed δέχεται ετησίως περίπου 50.000 επισκέπτες και ο αριθμός αυξάνεται
καθώς η περιοχή του Σινά γίνεται όλο και περισσότερο διάσημη, ενώ μόνο το 12% του
πάρκου είναι ανοιχτό στο κοινό για την προστασίας του οικοσυστήματος του
(www.theabyss.gr)
Το παράδειγμα της μαζικής ανάπτυξης του καταδυτικού τουρισμού στο Sharm El Sheikh δεν
προσφέρεται για την περιοχή της Μαγνησίας. Ο λόγος που παρουσιάζεται εδώ είναι για να
αναδείξει τις σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης μίας περιοχής.
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Νησιά Μedes στην Ισπανία
Τα νησιά Medes στη Μεσόγειο βρίσκονται περίπου 0,84 ν.μ. απέναντι από το τουριστικό
θέρετρο L'Estartit, βορειοανατολικά της Ισπανίας και αποτελούνται από 7 νησάκια
συνολικής έκτασης 220 στρέμματα. Η αναζήτηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού για την
περιοχή ξεκίνησε από την ανάγκη αντιμετώπισης τόσο της ύφεσης στην τουριστική
βιομηχανία των νησιών όσο και της ανεργίας των τοπικών ψαράδων λόγω της καταστροφής
των ιχθυοαποθεμάτων εξαιτίας της υπεραλλίευσης. Η αυτόνομη κατάδυση προέκυψε ως
μια πιθανή λύση γύρω στα μέσα της δεκαετίας του ’80.
Σύντομα έπειτα από αυτή την προσπάθεια η περιοχή εντάχθηκε σε καθεστώς προστασίας
απαγορεύοντας την αλιεία

και

εξελίχθηκε σε έναν από τους πιο σημαντικούς

καταδυτικούς προορισμούς στη Δυτική Μεσόγειο, λόγω του γεγονότος ότι τα
ιχυοαποθέματα πολύ γρήγορα επανήλθαν σε επίπεδα που σχεδόν αναλογικά συναντάμε
στην Ερυθρά Θάλασσα. Η περιοχή δέχεται 20.000 αυτοδύτες ετησίως (9,3% του συνολικού
τουρισμού), που πραγματοποιούν ένα μέσο όρο 60.000 καταδύσεων (90% των
καταδύσεων στην Καταλονία)
Το 1990, οπότε και τα νησιά Medes μετετράπησαν σε καταδυτικό πάρκο, οι καταδύσεις
στην περιοχή είχαν φτάσει τις 100.000 ετησίως, κάτι που έθεσε σε κίνδυνο την οικολογική
ισορροπία. Έτσι, λήφθησαν διάφορα μέτρα για να προστατευθεί η περιοχή, όπως η επιβολή
εισιτηρίου (2,20$ δηλαδή 2,60€ ανά κατάδυση). Επίσης, την ίδια χρονιά η Κυβέρνηση
ψήφισε ένα νέο νόμο ο οποίος περιόριζε τον αριθμό των δυτών στους 500 ημερησίως
(γύρω στους 50.000 δύτες το έτος) , ενώ τα καταδυτικά κέντρα συνειδητοποίησαν ότι
πρέπει να προσαρμοστούν στους περιορισμούς και να αναπτύξουν την ανάλογη
στρατηγική. Μείωσαν

λοιπόν τις τιμές τους τη χαμηλή τουριστική περίοδο για να

προσελκύσουν επιπλέον κόσμο και να επιμηκύνουν την τουριστική περίοδο και τις αύξησαν
την υψηλή, για να ανταπεξέλθουν στη μείωση των εσόδων λόγω των μέτρων της
κυβέρνησης. Επιπλέον, κατήργησαν τα μαθήματα των αρχαρίων δυτών στα όρια της
προστατευόμενης περιοχής. Εδώ ας σημειωθεί, ότι μέχρι να οριστεί η περιοχή των Medes
ως προστατευόμενη, είχε ήδη προκληθεί ζημιά στο θαλάσσιο περιβάλλον, κάτι που συνέβη
και σε άλλες περιοχές, όπως π.χ στο Sharm-el-Sheikh της Ερυθράς Θάλασσας, στην Αίγυπτο,
όπου η αλματώδης ανάπτυξη του καταδυτικού τουρισμού μετά το 1985 αποδείχτηκε
επιβλαβής για τα κοράλλια της περιοχής. Ομοίως και στους κορραλιογενείς υφάλους του
Κανκούν στο Μεξικό πριν δημιουργηθούν τα υποβρύχια μουσεία με τα γλυπτά .
Σήμερα το πάρκο έχει συνολική επιφάνεια 551 στέμματα και απαγορεύεται κάθε
δραστηριότητα αλιείας, ενώ εξακολουθεί να υπάρχει περιορισμός στις επισκέψεις των
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δυτών ανά ημέρα με το συνολικό αριθμό τους να ανέρχεται ετησίως στους 60.800 ενώ
πραγματοποιούνται πάνω από 200.000 βουτιές ετησίως. Αυτή η απαγόρευση έχει
συντελέσει στην ανάπτυξη της πλούσιας υποβρύχιας ζωής με τα λογής-λογής υδρόβια,
επιτυγχάνοντας αρμονία ανάμεσα στους επισκέπτες και το περιβάλλον. Η ευρύτερη περιοχή
της ακτογραμμής γύρω από το L’Estartit, όπως άλλωστε και οι βραχονησίδες, είναι
διαμορφωμένη από ασβεστολιθικά πετρώματα, με συνέπεια να σχηματίζονται πολλές
υποβρύχιες στοές και σπήλαια, σημαντικός πόλος έλξης για τους δύτες.
To πάρκο διοικείται από ένα νόμιμο όργανο που προστατεύει όλες τις αξιοσημείωτες
περιοχές της Καταλονίας (Pla d’Espais d’Interes Natural) και είναι κατά βάση
αυτοχρηματοδοτούμενο καθώς χρεώνει 3€ σήμερα συν 1, 5€ φόρο ανά κατάδυση. Επίσης,
ένα από τα χαρακτηριστικά του πάρκου είναι η πολύ καλή του οργάνωση, καθώς υπάρχει
ένα σύνολο κανόνων η εφαρμογή των οποίων υποστηρίζεται από ένα σύστημα
αστυνόμευσης. Μόνιμες σημαδούρες πρόσδεσης υπάρχουν σε όλα τα σημεία κατάδυσης,
κωδικοποιημένες με χρώματα ώστε να δηλώνουν αν τα εν λόγω σημεία προορίζονται για
χρήση από τοπικές σχολές κατάδυσης ή από ιδιωτικά σκάφη. Η παράβαση των κανόνων
τιμωρείται αυστηρά: η ελάχιστη ποινή σε περίπτωση παράνομης αλιείας είναι η κατάσχεση
όλου του εξοπλισμού.
Ο κύριος λόγος επίσκεψης στα νησιά (σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποιήθηκε,
Mundet & Ribera 2001, σελ. 505-507) είναι η πλούσια θαλάσσια ζωή, απάντηση που έχουν
δώσει δύτες και σε άλλα μέρη του κόσμου. Είναι λοιπόν ολοφάνερη η σπουδαιότητα
διατήρησης της ποιότητας του περιβάλλοντος για την επιβίωση της καταδυτικής και
επομένως τουριστικής βιομηχανίας στην περιοχή, κάτι που αναγνωρίζεται και από τους
ίδιους τους δύτες. Άλλοι σημαντικοί παράγοντες που έπαιξαν ρόλο στην επιλογή αυτού του
προορισμού ήταν η προσβασιμότητα, η ποιότητα των υποδομών, η καθαρότητα της
θάλασσας και η περίοδος που προτιμάται για κατάδυση. Ανάμεσα στις προτάσεις που
έγιναν από τους ερωτηθέντες για τη βελτίωση του πάρκου, ήταν και η ενημέρωση των
επισκεπτών για την περιοχή, τους κινδύνους που διατρέχει και την επίγνωση για την ανάγκη
προστασίας του περιβάλλοντος. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στα καταδυτικά κέντρα, στην
ποιότητα των σκαφών και το διάστημα των καταδυτικών εκδρομών, καθώς και στην
προτίμηση για ελεύθερες, χωρίς ξεναγό-δύτη, καταδύσεις.
Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τους μήνες Απρίλιο, Μάιο και Οκτώβριο που η τουριστική
κίνηση είναι γενικά χαμηλή, οι δύτες αποτελούν το 90% του συνολικού τουρισμού,
επιμηκύνοντας έτσι την τουριστική περίοδο. Παρά το βόρειο πλάτος, τις χαμηλές
θερμοκρασίες και τη χαμηλή ορατότητα το χειμώνα, τα Χριστούγεννα αποτελούν περίοδο
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αιχμής (κόκκινη περίοδος πληρότητας, ανάγκη κράτησης θέσεων μήνες πριν), αφού οι
δύτες με το σύγχρονο ισοθερμικό προστατευτικό εξοπλισμό τους δεν επηρεάζονται από τα
καιρικά φαινόμενα. Ο μέσος όρος παραμονής στο L'Estartit είναι 12 ημέρες, ενώ η
τουριστική περίοδος στην περιοχή αυξήθηκε στους 10 μήνες. Οι διαθέσιμες κλίνες
ανέρχονται στις 30.000, ενώ η μαρίνα της περιοχής φιλοξενεί περισσότερα από 740 σκάφη.
Επίσης, στην γύρω περιοχή σήμερα αλιεύουν 3 διαφορετικοί αλιευτικοί στόλοι εξαιτίας της
αύξησης των αλιευμάτων γύρω από το καταδυτικό πάρκο. Τα ετήσια έσοδα μόνο από τον
καταδυτικό τουρισμό ανέρχονται σε εκατομμύρια €, ενώ έχει υπολογιστεί ότι τα έσοδα από
τη συνολική οικονομική τουριστική δραστηριότητα στην περιοχή είναι σημαντικά σε ετήσια
βάση. Το 1996, δέκα από τα καταδυτικά κέντρα της περιοχής

απασχολούσαν 125

υπαλλήλους και διέθεταν 17 σκάφη, αντιπροσωπεύοντας μια επένδυση 3.6 εκατομμυρίων
δολαρίων. Οι βραχονησίδες Medes αποδεικνύουν ότι ο φυσικός υποθαλάσσιος πλούτος
μπορεί να γίνει ένας σημαντικός πόλος έλξης τουριστών, να τονώσει την τοπική οικονομία
και κατ’επέκταση την εθνική οικονομία, διατηρώντας την ιδανική ισορροπία ανάμεσα στον
άνθρωπο και στο περιβάλλον (Αυτόνομη Κατάδυση; Badalamenti et al 2000; Πάικου 2005;
MedPAN 2007). Το παράδειγμα των νησιών Μendez στην Ισπανία μπορεί να αποτελέσει
οδηγό καλής πρακτικής για ορισμένες από τις πλευρές του έργου «Άνω Μαγνήτων Νήσοι»

Θαλάσσιο Πάρκο Portofino, Ιταλία
Το πάρκο του Portofino εκτείνεται κατά μήκος όλης της ακτογραμμής της χερσονήσου του
Portofino, έχοντας ως βόρειο όριο τον οικισμό Camogli και νότιο το θέρετρο Santa
Margherita Ligure. Ιδρύθηκε με σχετικό νόμο από το Υπουργείο Περιβάλλοντος της Χώρας
το 1998 και αποτελείται από μια θαλάσσια έκταση 374 εκταρίων. Βασικός στόχος του
πάρκου είναι η προστασία της υποβρύχιας ποικιλότητας και της αναπαραγωγής των ειδών,
η ανάπτυξη της επιστημονικής έρευνας και η ευαισθητοποίηση του κοινού στα θέματα της
υποβρύχιας βιοποικιλότητας. Για την επιτέλεση του παραπάνω σκοπού το πάρκο διαθέτει 3
ζώνες προστασίας. Η ζώνη Α, που περιορίζεται σε έναν μικρό όρμο βόρεια του S. Fruttuoso,
θεωρείται απαγορευμένη περιοχή και προορίζεται αυστηρά και μόνο για επιστημονική
έρευνα. Η ζώνη Β είναι η περιοχή της γενικής προστασίας, όπου επιτρέπονται οι καταδύσεις
και η προσέγγιση σκαφών με ταχύτητα μέχρι 5 κόμβους, τα οποία μπορούν να δέσουν μόνο
σε συγκεκριμένες σημαδούρες. Τέλος, η ζώνη Γ είναι η περιοχή της μερικής προστασίας,
επιτρέποντας την αλιεία ελαφριάς μορφής και τη διέλευση σκαφών.
Το πάρκο ανήκει στο ιταλικό Δημόσιο και η διοίκηση του έχει ανατεθεί σε δημόσιο φορέα,
που αποτελείται από τη σύμπραξη τεσσάρων δήμων (Camogli, Santa Margherita Ligure,
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Portofino, Genova) και του Πανεπιστημίου της Γένοβας, με σχετικό νόμο του Υπουργείου
Περιβάλλοντος. Το προσωπικό του αποτελείται συνολικά από 8 άτομα, ενώ η επιτήρηση
πραγματοποιείται από την αστυνομία και τη ναυτική αρχή και επιπλέον ένα δασοφύλακα
το καλοκαίρι. Επίσης, το πάρκο διαθέτει 2 σκάφη τα οποία χρησιμοποιούνται για
παρακολούθηση και επιστημονική έρευνα ή από την αστυνομία για επιτήρηση.

Το

εισιτήριο εισόδου είναι 3 ευρώ το άτομο.
Υπολογίζεται ότι γύρω στους 35.000 με 55.000 δύτες επισκέπτονται το πάρκο ετησίως, ενώ
ο αριθμός των διερχόμενων σκαφών το ίδιο διάστημα προσεγγίζει τα 10.000. Ο ετήσιος
προϋπολογισμός για το 2011 ήταν περίπου 240.000 ευρώ, ενώ παρατηρήθηκε μείωση της
τάξεως του 40% σε σύγκριση με το 2008. Στο σημείο αυτό να αναφέρουμε ότι το 95% του
προϋπολογισμού προέρχεται από κρατικές πηγές.
Από τα παραπάνω γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι το πάρκο δε συμβάλλει μόνο στην
αποκατάσταση της οικολογικής ισορροπίας του υποθαλάσσιου οικοσυστήματος από τις
βλαβερές ανθρώπινες παρεμβάσεις (μόλυνση, υπεραλίευση κ.α.), αλλά συμβάλλει
αποφασιστικά και στην ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας, με την ανάπτυξη τουρισμού
ήπιας μορφής και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας (Badalamenti

et al

2000,

Αυτόνομη Κατάδυση).
Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Port – Cros, Γαλλία
Το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο του Port - Cros αποτελεί δημόσιο φορέα υπό την εποπτεία του
Υπουργείου Οικολογίας. Δημιουργήθηκε το 1963 και είναι ένα από τα παλαιότερα Εθνικά
Πάρκα στη Γαλλία και το πρώτο θαλάσσιο πάρκο στην Ευρώπη. Περιλαμβάνει το μικρό
νησί Port - Cros, τη θάλασσα γύρω από αυτό και μέρος της ηπειρωτικής ακτής αποτελώντας
προστατευόμενη

περιοχή

εξαιρετικής

βιοποικιλότητας.

Συγκεκριμένα,

το

πάρκο

αποτελείται από 700 εκτάρια χερσαίας γης (τα νησιά Port – Cros και Bagaud, Rascas και
Gabiniere) και 1.300 εκτάρια θαλασσιάς περιοχής, ενώ οι διαχειριστές του επικεντρώνονται
στην εξαιρετική φύση και την ιστορική και περιβαλλοντική κληρονομιά της περιοχής. Το
γειτονικό νησί Porquerolles (1000 εκτάρια) και στην ηπειρωτική χώρα το Cape Lardier (325
εκτάρια), το πρώην Salins d’Hyeres (900 εκτάρια) και το Giens (110 εκτάρια) ανήκουν επίσης
στη ζώνη προστασίας και διοικούνται από το πάρκο. Η θαλάσσια προστατευόμενη περιοχή
εντάσσεται στο δίκτυο Natura 2000, ενώ από το 1999 το πάρκο είναι υπεύθυνο για το
συντονισμό και τη διαχείριση του Διεθνούς Καταφυγίου Θαλάσσιων Θηλαστικών
(International Marine Mammals Sanctuary) μια συμφωνία μεταξύ Ιταλίας, Μονακό και
Γαλλίας.
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Στο πάρκο οι επισκέπτες πραγματοποιούν ψυχαγωγικές δραστηριότητες όπως καταδύσεις ή
κολύμβηση με αναπνευστήρα, ενώ μια υποθαλάσσια διαδρομή τους επιτρέπει να
ανακαλύψουν την εξαιρετική πανίδα και χλωρίδα του βυθού. Το πάρκο του Port – Cros
ήταν ένα από τα πρώτα στην Ευρώπη και τον κόσμο που καθιέρωσε υποβρύχια διαδρομή
το 1979. Μια ιδιωτική εταιρία μισθώνει εξοπλισμό κατάδυσης στους επισκέπτες, ενώ η
πρόσβαση είναι ελεύθερη. Οι επισκέψεις μπορεί να συνοδεύονται από επαγγελματίες
οδηγούς. Οι καταδύσεις περιορίζονται σε 6 ζώνες και δεν επιτρέπονται περισσότεροι από
40 δύτες την ίδια στιγμή στην ίδια περιοχή.

Το ψάρεμα απαγορεύεται, ενώ το

επαγγελματικό ψάρεμα επιτρέπεται στο βορειότερο τμήμα του πάρκου.
Το νησί Porquerolles δέχεται περίπου 400.000 με 450.000 επισκέπτες το χρόνο. Οι
ψυχαγωγικές δραστηριότητες είναι κάπως διαφορετικές από αυτές που προσφέρονται στο
νησί Port Cros, καθώς το Porquerolles είναι λιγότερο προστατευόμενη περιοχή όπου για
παράδειγμα η ποδηλασία και το ψάρεμα επιτρέπονται. Επίσης, υπάρχει περιορισμός στον
αριθμό των επισκεπτών, καθώς το Porquerolles δέχεται 5000 επισκέπτες την ημέρα ενώ το
Port – Cros 1500. Και στα δύο νησιά υπάρχουν καταστήματα για ενοικίαση εξοπλισμού,
σκάφους, ποδήλατου, στολής κατάδυσης κλπ.
Στόχος του πάρκου είναι η διαφύλαξη της θαλάσσιας και χερσαίας ζωής και

η

ευαισθητοποίηση του κοινού όσον αφορά την βιοποικιλότητα, τη χλωρίδα και την πανίδα
μέσα και γύρω από τη θάλασσα. Ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα του είναι ότι
προσελκύει πολλούς επενδυτές και χορηγούς, επομένως η σωστή συντήρηση του είναι
ιδιαίτερης σημασίας. Το πάρκο διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό και προσφέρει
εγκαταστάσεις, δωμάτια και υποστήριξη σε δραστηριότητες έρευνας/σπουδαστές,
σύμφωνα πάντα με τη διαθεσιμότητα. Συγκεκριμένα, το πάρκο έχει στην ιδιοκτησία του
αρκετά κτήρια, διαθέτει τρία σκάφη, καταδυτικό εξοπλισμό καθώς και διαμερίσματα στο
Port – Cros. Επίσης, συμμετέχει συχνά σε προγράμματα επιμόρφωσης και ερευνητικά έργα,
χρηματοδοτεί

έρευνες

και

εκδίδει

σχετικό

επιστημονικό

περιοδικό

(TRAVAUX

SCIENTIFIQUES DU PARC NATIONAL DE PORT-CROS).
Παρά το γεγονός ότι η προστασία και η διαχείριση της περιοχής είναι πιο αυστηρές σε
σύγκριση με άλλα πάρκα, το Port Cros δέχεται περίπου 300.000 επισκέπτες το χρόνο, και
όλο το πάρκο (μαζί με το Porquerolles και το Cap Lardier ) δέχεται 1,5 εκατομμύριο
επισκέπτες, από τους οποίους οι 60.000 είναι δύτες. Ο ετήσιος προϋπολογισμός ανέρχεται
περίπου σε 7 εκατομμύρια ευρώ, αλλά το 2012 παρατηρήθηκε μείωση της τάξης του 20%
εξαιτίας της οικονομικής κρίσης. Το 80% του προϋπολογισμού προέρχεται από
κυβερνητικές πηγές, ενώ το υπόλοιπο από τα εισιτήρια εισόδου.
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Σύμφωνα με έρευνα σχετικά με την αξιολόγηση των υπηρεσιών αναψυχής του πάρκου, οι
επισκέπτες ξοδεύουν το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων τους σε διαμονή, ταξιδιωτικές
εταιρίες και δραστηριότητες αναψυχής. Για το 56% των επισκεπτών η διαμονή χρεώνεται,
ενώ το υπόλοιπο 44% μένει σε φίλους ή συγγενικά σπίτια με μέση διάρκεια διαμονής 9.9.
νύχτες. Η αξιολόγηση των δραστηριοτήτων αναψυχής δείχνει ότι οι ψυχαγωγικές χρήσεις
του πάρκου εκτιμούνται σε 75 με 90 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο (MMMPA 2007, Casier
2011, Badalamenti et al 2000, Blayac et al 2011).
Από όλα τα παραπάνω γίνεται εύκολα κατανοητό ότι η αξιοποίηση του υποβρύχιου
πλούτου συμβάλλει, εκτός από την προστασία του υποθαλάσσιου περιβάλλοντος, στην
οικονομική και τουριστική ανάπτυξη της εκάστοτε περιοχής π.χ. μέσω της δημιουργίας
άμεσων και έμμεσων εσόδων από τις δραστηριότητες των τουριστών, μέσω της
δημιουργίας επιπλέον θέσεων εργασίας κ.λπ. Παρόμοιες λοιπόν με τις παραπάνω δράσεις
έχουν ως αποτέλεσμα τόσο τη γενικότερη ενδυνάμωση της τοπικής κοινότητας όσο και την
αναγέννηση μειονεκτικών, μη αναπτυγμένων τουριστικά περιοχών μέσω της προσέλκυσης
μιας ιδιαίτερης κατηγορίας τουριστών, οι οποίοι σε γενικές γραμμές ξοδεύουν περισσότερα
χρήματα και διαμένουν περισσότερο χρόνο στην περιοχή ενδιαφέροντος από τον απλό
τουρίστα. Προκειμένου όμως να επιτευχθούν όλα τα παραπάνω απαραίτητη προϋπόθεση
είναι η σωστή διαχείριση των χώρων και η τήρηση συγκεκριμένων κανόνων για την
προστασία του περιβάλλοντος και την επίτευξη βιωσιμότητας των αντίστοιχων
επενδύσεων. Η εμπειρία από τις καλές πρακτικές παγκοσμίως μας διδάσκει πως θα πρέπει
να ακολουθηθεί μια σειρά δράσεων και ενεργειών προκειμένου να στεφτεί με επιτυχία το
εγχείρημα μας, κάποιες από τις πιο σημαντικές παρατίθενται συνοπτικά παρακάτω:
•

Δημιουργία των απαραίτητων τουριστικών υποδομών για την φιλοξενία των
επισκεπτών, αξιοποίηση & τουριστική ανάπτυξη της περιοχής.

•

Προωθητικές ενέργειες - προβολή και ανάδειξη της ευρύτερης περιοχής σε
καταδυτικό προορισμό.

•

Θέσπιση κανόνων για την προστασία του θαλάσσιου οικοσυστήματος, λήψη
μέτρων για τον περιορισμό των αρνητικών επιπτώσεων από τις δραστηριότητες των
επισκεπτών (π.χ. με τοποθέτηση εξαρτημάτων μόνιμης αγκυροβόλησης, προβλητών
και διαβάσεων για τους επισκέπτες).

•

Απαγόρευση της αλιείας προκειμένου να επιτευχθεί, σε βάθος χρόνου, ο
επιθυμητός βαθμός αύξησης των ιχθυαποθεμάτων.

Ατλαντίς Συμβουλευτική Α.Ε.

172

Επιχειρησιακό Σχέδιο για την κατασκευή Υποβρύχιων Μουσείων & Καταδυτικών Πάρκων στις Ν.Σποράδες & στην Δ.Παγασητικό

•

Καθορισμός του μέγιστου αριθμού καταδύσεων και αυτοδυτών προκειμένου να
μην τεθεί σε κίνδυνο η οικολογική ισορροπία και να διατηρηθεί η ποιότητα του
θαλάσσιου περιβάλλοντος.

•

Κατάλληλη προσαρμογή της τιμολογιακής πολιτικής για την προσέλκυση
τουριστών.

•

Συστηματική επιτήρηση των χώρων (προσωπικό ασφαλείας).

Αρμονική συνεργασία με την τοπική κοινότητα και τους τοπικούς εμπλεκόμενους φορείς.

3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Η συλλογή των στοιχείων που παρουσιάζονται στη συγκεκριμένη ενότητα έγινε κατά κύριο
λόγο από επίσημες ιστοσελίδες των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης της περιοχής
μελέτης, όπως τις επίσημες ιστοσελίδες των Δήμων Αλμυρού, Μηλεών, Αλοννήσου και
Σκοπέλου, του Κέντρου Τουριστικής Πληροφόρησης Βόλου, της Περιφερειακής Ενότητας
Μαγνησίας και Σποράδων Περιφέρειας Θεσσαλίας κ.λπ.
•

Κλιματολογικές συνθήκες

Αλόννησος
Το κλίμα της Αλοννήσου είναι Μεσογειακό με βροχερό χειμώνα και ξηρό καλοκαίρι. Η μέση
ετήσια θερμοκρασία φτάνει τους 17°C. Οι ελάχιστες θερμοκρασίες (υπό το μηδέν) και οι
παγετοί είναι σπάνιοι. Οι άνεμοι είναι μέσης έντασης με επικρατέστερους κατά σειρά τους
ανατολικούς, δυτικούς και βορειοδυτικούς. Η μέση ετήσια βροχόπτωση ανέρχεται σε
περίπου 42,5mm ενώ το ετήσιο ύψος υετού φτάνει τα 509,6mm (Στεργιούλη, 2006)
Σκόπελος
Το κλίμα της Σκοπέλου ανήκει στο μεσογειακό τύπο με μέτριο και βροχερό χειμώνα,
βροχερή άνοιξη, ξηρό και θερμό καλοκαίρι και δροσερό φθινόπωρο. Λόγω του γεωλογικού
ανάγλυφου του νησιού, δημιουργούνται πολλές περιπτώσεις μικροκλίματος, που
οφείλονται στην υψομετρική διαφορά, την κλίση και την έκθεση του εδάφους. Θερμότεροι
μήνες είναι ο Ιούλιος και ο Αύγουστος, ενώ ο ψυχρότερος είναι ο Ιανουάριος. Ως μέση
ετήσια θερμοκρασία της περιοχής θεωρείται η τιμή των 16,2 βαθμών Κελσίου. Η
βροχόπτωση παρουσιάζει

διακυμάνσεις με βροχερότερη περίοδο του έτους από τον
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Σεπτέμβριο μέχρι τον Φεβρουάριο και μέσο ετήσιο ύψος βροχής την τιμή των 749,2
χιλιοστών. Ξηρότερος μήνας θεωρείται ο Ιούλιος, ενώ υγρότεροι ο Δεκέμβριος και ο
Ιανουάριος. Οι άνεμοι που επικρατούν στην περιοχή είναι κυρίως Βόρειοι –
Βορειοανατολικοί και οφείλονται τον χειμώνα μεν στους αντικυκλώνες της Κεντρικής
Ευρώπης και το καλοκαίρι δε στα ετήσια μελτέμια. Τέλος, χιονοπτώσεις δεν συμβαίνουν
κάθε έτος, όταν όμως χιονίσει το χιόνι καλύπτει ακόμη και τις ακρογιαλιές.

Μέσος όρος θερμοκρασιών

air

Μαρ.

Απρ. Μάιος Ιούν

Ιούλ

Αύγ.

Σεπτ. Οκτ.

Νοέ.

11°C

15

26

25

22

13

19

23

18

Αμαλιάπολη, Σούρπη, Πτελεός
Στην περιοχή του Αλμυρού (γεωγραφικά η Επαρχία Αλμυρού εκτείνεται από την περιοχή
του Πτελεού και των Αγ. Θεοδώρων μέχρι και τη Ν. Αγχίαλο) το κλίμα είναι ηπειρωτικό και
μεταβάλλεται σε μεσογειακό στο ανατολικό τμήμα. Ο ψυχρότερος μήνας είναι ο
Ιανουάριος και ο θερμότερος ο Ιούλιος. Στις πεδινές περιοχές το ύψος βροχής κυμαίνεται
από 400-600 mm, ενώ στα ορεινά και ημιορεινά της Όθρυος από 600-1200 mm.
Τρίκερι
Το κλίμα στη συγκεκριμένη περιοχή χαρακτηρίζεται ήπιο με μεσογειακή ιδιοτυπία και
ατμοσφαιρική διαύγεια. Ψυχρότερος μήνας θεωρείται ο Ιανουάριος με μέση θερμοκρασία
7,80 C και θερμότερο μήνα τον Ιούλιο με μέση θερμοκρασία 270 C. Η σχετική υγρασία της
περιοχής ξεκινάει από 60,1% το μήνα Αύγουστο έως και 74,3% το μήνα Νοέμβριο. Το μέσο
ύψος βροχής είναι 420,5mm που αυξάνει με την αύξηση του υψομέτρου. Οι άνεμοι είναι
βόρειοι από τον Οκτώβριο έως τον Απρίλιο και νότιοι κατά τους θερινούς μήνες.
•

Γενική υποδομή

Αλόννησος
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Στο νησί επικρατεί αυστηρό καθεστώς επιτήρησης σε ότι αφορά την αλιεία, εξαιτίας της
ύπαρξης του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Αλοννήσου Βορείων Σποράδων. Έτσι, οι άδειες
που εκδίδονται από τις αρμόδιες αρχές για αλιεία περιορίζονται στους ντόπιους ψαράδες
του Συλλόγου Αλιέων, ενώ το ερασιτεχνικό ψάρεμα στα ανοιχτά του νησιού και στις ακτές
του Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου υπόκειται σε περιορισμούς.

Αντίθετα, επιβάλλονται

αυστηρά πρόστιμα σε όσους παρά τις απαγορεύσεις συλλαμβάνονται να ψαρεύουν στις
οριοθετημένες περιοχές. Πιο συγκεκριμένα, η νομοθεσία που διέπει το Πάρκο και η οποία
περιλαμβάνει τα ρυθμιστικά μέτρα και το γενικό διαχειριστικό πλαίσιο της περιοχής, είναι η
κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθμ. φύλλου 621/23537/2003. Η βασική φιλοσοφία
οργάνωσης του Πάρκου συνίσταται στο χωρισμό του σε δύο κύριες ζώνες προστασίας (Α
και Β).
Ζώνη Α
Στη Ζώνη Α, αυστηρής προστασίας, ισχύουν ιδιαίτερες ρυθμίσεις σε επιμέρους περιοχές
ανάλογα με τη κρισιμότητα, τη μοναδικότητα και τη φυσικότητα τους. Για την είσοδο στη
Ζώνη Α είναι απαραίτητη η λήψη ειδικής άδειας από το Φορέα Διαχείρισης. Το κυνήγι
απαγορεύεται καθώς επίσης υπάρχουν και ειδικές ρυθμίσεις όσον αφορά την
επαγγελματική αλιεία (παράκτια και μέση αλιεία). Επίσης υπάρχουν ρυθμίσεις για την
ερασιτεχνική αλιεία, ενώ σε όλη την περιοχή του Πάρκου δεν επιτρέπεται η χρήση φωτιάς,
η ελεύθερη κατασκήνωση και το ψαροντούφεκο. Στις περιοχές που επιτρέπεται η
πρόσβαση στα σκάφη αναψυχής και στα επαγγελματικά τουριστικά σκάφη, επιτρέπεται η
αγκυροβολία, η κολύμβηση, η παρατήρηση της πανίδας και χλωρίδας, η φωτογράφηση και
η βιντεοσκόπηση και η επίσκεψη σε πολιτιστικά μνημεία. Επίσης επιτρέπεται και η
διανυκτέρευση εντός των σκαφών σε συγκεκριμένες περιοχές.
Ζώνη Β
Στη Ζώνη Β, περιλαμβάνονται οι κατοικημένες περιοχές, στις οποίες ισχύει χαμηλότερος
βαθμός προστασίας. Στη Ζώνη Β δεν υπάρχουν ιδιαίτερες ρυθμίσεις για τον επισκέπτη με
εξαίρεση την απαγόρευση της ελεύθερης κατασκήνωσης και της χρήσης φωτιάς και σε
ορισμένες περιοχές τη ρύθμιση της ταχύτητας των σκαφών. Επίσης, υπάρχουν ειδικές
ρυθμίσεις για την ερασιτεχνική και τη μέση επαγγελματική αλιεία εκτός αυτών που ισχύουν
σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία (ΕΘΠΑΒΣ)
Επιπροσθέτως, η προσέγγιση στο νησί Πιπέρι, που είναι ο πυρήνας του ΕΘΠΑΒΣ, δεν
επιτρέπεται σε απόσταση μικρότερη των 3 ναυτικών μιλίων από τις ακτές του, ενώ η
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προσέγγιση στο νησί Γιούρα επιτρέπεται σε απόσταση μέχρι 400 μέτρα από τις ακτές του
(Στεργιούλη, 2006).
Η Αλόννησος συγκαταλέγεται ανάμεσα στις ολυμπιακές πόλεις του 2004 καθώς αποτέλεσε
σταθμό των ιστιοπλοϊκών σκαφών που συμμετείχαν στο αγώνισμα της ιστιοπλοΐας. Παρά
το γεγονός ότι δεν υπάρχουν μόνιμες αθλητικές εγκαταστάσεις, το νησί διαθέτει όλες τις
προϋποθέσεις για την φιλοξενία ιστιοπλοϊκών και άλλων συναφών δραστηριοτήτων.
Συγκρίνοντας την παραγωγή νερού από τις πηγές και τις γεωτρήσεις (1.275 κυβικά), με τις
ανάγκες κατανάλωσης (1115 κυβικά εκτός τουριστικής περιόδου και 2447 κατά την
τουριστική περίοδο) γίνεται φανερή η ανεπάρκεια των αξιοποιούμενων υδατικών πόρων,
ιδίως κατά την καλοκαιρινή περίοδο.
Η Αλόννησος διαθέτει εκσυγχρονισμένο οδικό δίκτυο σε αρκετά μεγάλο ποσοστό.
Εξυπηρετείται από τον κύριο οδικό άξονα που ξεκινάει από το Πατητήρι και καταλήγει στον
Γέρακα (Βορειότερο άκρο του νησιού) με διακλάδωση προς τη Στενή Βάλα. Ο δρόμος αυτός
είναι ασφαλτοστρωμένος και έχει μήκος 28km, ενώ από αυτόν ξεκινούν μια σειρά
παράπλευρων δρόμων οι οποίοι οδηγούν στις παραλίες του νησιού και βρίσκονται σε
μέτρια κατάσταση. Επιπλέον υπάρχει ασφαλτοστρωμένος δρόμος που ενώνει το Πατητήρι
με την Μαρπούντα μήκους 4km καθώς και ένας επίσης ασφαλτοστρωμένος δρόμος που
συνδέει το Πατητήρι με τη Χώρα μήκους 4,5km. Το ασφαλτοστρωμένο οδικό δίκτυο
συνολικά ξεπερνά τα 40km και η βατότητα στο σύνολο του είναι ικανοποιητική. Για την
μετακίνηση των τουριστών κατά τους θερινούς μήνες υπάρχει αστικό λεωφορείο της
Δημοτικής Επιχείρησης. Επίσης το νησί εξυπηρετείται από 4 ταξί.
Η Αλόννησος συνδέεται ακτοπλοϊκά με τα υπόλοιπα νησιά των Β. Σποράδων (Σκόπελος,
Σκιάθος κλπ), το Βόλο, τη Θεσσαλονίκη (κατά περίπτωση ορισμένους μήνες το χρόνο) και
τον Άγιο Κωνσταντίνο. Η μεταφορά επιβατών γίνεται με υδροπτέρυγα και Ο/Γ Ε/Γ πλοία σε
καθημερινή βάση καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Αντίθετα η μεταφορά οχημάτων και
ορισμένων εμπορευμάτων γίνεται μόνο από Ο/Γ πλοία που εκτελούν δρομολόγια πέντε
φορές την εβδομάδα κατά την περίοδο αιχμής και λιγότερο συχνά κατά τη χειμερινή
περίοδο. Αξίζει να σημειωθεί πάντως πως τα υφιστάμενα δρομολόγια οχηματαγωγών δεν
καλύπτουν επαρκώς τη ζήτηση των επιβατών και πάγιο αίτημα των ντόπιων είναι η αύξηση
τους. Στο νησί υπάρχουν επίσης αρκετά πλωτά μέσα, τα οποία χρησιμοποιούνται για την
περιήγηση των τουριστών στις φυσικές ομορφιές των περιμετρικών του ακτών, καθώς και
στο σύμπλεγμα των νησιών που αποτελούν το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο. Το πλησιέστερο
πολιτικό αεροδρόμιο είναι το αεροδρόμιο της Σκιάθου. Η Αλόννησος διαθέτει μόνο ένα
ελικοδρόμιο το οποίο χρησιμοποιείται συνήθως σε έκτακτες περιπτώσεις, όποτε η
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εσπευσμένη μεταγωγή κάποιου ασθενούς σε Νοσοκομείο της Αθήνας ή της Θεσσαλονίκης
κρίνεται απαραίτητη, ενώ παράλληλα το 2013 πρόκειται να εκπονηθεί το master plan για
την κατασκευή του νέου Αεροδρομίου της Αλοννήσου. Το νησί διαθέτει κέντρο υγείας,
δημοτικό κλειστό γυμναστήριο,

3 αθλητικούς ομίλους αλλά και Δημοτική Επιχείρηση

Τουρισμού.

Σκόπελος
H Σκόπελος απέχει 41 ναυτικά μίλια από την Εύβοια, 60 ναυτικά μίλια από τον Άγιο
Κωνσταντίνο και 60 ναυτικά μίλια από τον Βόλο. Οι επισκέπτες μπορούν να ταξιδέψουν στη
Σκόπελο με πλοίο, καταμαράν και ιπτάμενα δελφίνια. Το νησί διαθέτει 3 λιμάνια, το κύριο
λιμάνι της Σκοπέλου, το Λουτράκι (επίνειο λιμάνι της Γλώσσας) και τον Αγνώντα (που
χρησιμοποιείται όταν τα μελτέμια είναι ισχυρά οπότε οι βόρειοι άνεμοι εμποδίζουν την
προσέγγιση στο λιμάνι της Σκοπέλου). Η Σκόπελος έχει ακτοπλοϊκή σύνδεση με τα εξής
λιμάνια: Άγιος Κωνσταντίνος, Βόλος, Σκιάθος, Αλόννησος και Σκύρος, ενώ κάποιες χρονιές
συνδέεται ακτοπλοϊκά κατά τον Ιούλιο και Αύγουστο και με το λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Οι
διαδρομές με δελφίνια και πλοία από τον Άγιο Κωνσταντίνο έχουν ανταπόκριση με
πούλμαν από και προς την Αθήνα. Η ακτοπλοϊκή σύνδεση αν και είναι συχνότερη το
καλοκαίρι, είναι ελλιπής τις υπόλοιπες εποχές.
Ακριβώς έξω από το λιμάνι υπάρχει στάση λεωφορείων που εκτελούν δρομολόγια για τις
περισσότερες περιοχές, χωριά και παραλίες της Σκοπέλου. Τα τοπικά δίκτυα λεωφορείων
είναι καλά οργανωμένα, καθημερινά αναχωρούν από την πρωτεύουσα ακολουθώντας τον
κεντρικό δρόμο για Γλώσσα και Λουτράκι, κάνοντας στάση σε όλα τα μονοπάτια που
οδηγούν στις κεντρικές παραλίες.
Γενικότερα, το οδικό δίκτυο της Σκοπέλου καλύπτει μια απόσταση 36 χλμ και
χαρακτηρίζεται σχετικά χαμηλής ποιότητας. Στη Σκόπελο δεν υπάρχει αεροδρόμιο και το
κοντινότερο είναι αυτό της Σκιάθου. Όσον αφορά τις υποδομές υγείας το νησί διαθέτει
Κέντρο Υγείας, ενώ αναφορικά με τις εκπαιδευτικές και αθλητικές υποδομές διαθέτει ένα
Γυμνάσιο και ένα Λύκειο καθώς και Αθλητικό Όμιλο και Ναυτικό Ιστιοπλοϊκό Κολυμβητικό
Όμιλο. Επίσης, στο νησί λειτουργεί Δημοτική Επιχείρηση Τουρισμού.
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Αμαλιάπολη, Σούρπη
Η Σούρπη συνδυάζει τόσο ορεινούς όσο και παράκτιους προορισμούς σημαντικής φυσικής
ομορφιάς οι οποίοι είναι εύκολα προσβάσιμοι στον επισκέπτη καθώς βρίσκονται πλησίον
της εθνικής οδού Αθήνας - Θεσσαλονίκης. Σε εξέλιξη βρίσκεται το έργο κατασκευής του
νέου φράγματος συγκέντρωσης νερού στο Μαυρομάτη το οποίο αναμένεται να δώσει
ανάσα ύδρευσης στην περιοχή της Σούρπης αλλά και γενικότερα στις παραλιακές
κοινότητες του Αλμυρού. Η περιφέρεια δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην εξασφάλιση επαρκούς
και κατάλληλης ποιότητας πόσιμου νερού, ενώ με την ολοκλήρωση του εν λόγω έργου
πρόκειται να καλυφθούν οι ανάγκες υδροδότησης των κατοίκων της Σούρπης και του
Πτελεού καθώς και των παραθεριστών που διαμένουν κατά τους θερινούς μήνες στους
παραλιακούς οικισμούς του Δήμου Αλμυρού. Η Αμαλιάπολη ή Μιτζέλα αποτελεί
παραθαλάσσιο τουριστικό θέρετρο, διαθέτει 2 οργανωμένες παραλίες, μικρά ξενοδοχεία
και ενοικιαζόμενα δωμάτια (105 κλίνες), ψαροταβέρνες, ουζερί κλπ. Τους καλοκαιρινούς
μήνες υπάρχουν καταμαράν τα οποία αναχωρούν κυρίως από Αχίλλειο και κάποιες φορές
από Αμαλιάπολη, πραγματοποιώντας μονοήμερες κρουαζιέρες στη Σκιάθο, ενώ τακτικά
δρομολόγια του ΚΤΕΛ συνδέουν τη Σούρπη και την Αμαλιάπολη με τους υπόλοιπους
δήμους του νομού καθώς και με τα δημοτικά διαμερίσματα.
Πτελεός
Ο Πτελεός αποτελεί έναν όμορφο τουριστικό προορισμό με μια ομάδα από οικισμούς και
παραλίες να πλαισιώνουν την ευρύτερη περιοχή του, δημιουργώντας μια κοινότητα που
συνδυάζει το φυσικό περιβάλλον με όλες τις σύγχρονες ανέσεις, καταστήματα, ξενοδοχεία,
bar, εστιατόρια κ.α. Το Πηγάδι Πτελεού και το Αχίλλειο είναι τα κέντρα ζωής, με τα
γραφικά λιμάνια, τις ταβέρνες αλλά και τη νυχτερινή διασκέδαση. Στους μελλοντικούς
στόχους των ιθυνόντων περιλαμβάνεται η δημιουργία ανάλογων υποδομών και κυρίως η
βελτίωση της προσβασιμότητας, που εκτιμάται ότι θα συμβάλλουν αποφασιστικά στην
κατεύθυνση της περαιτέρω προβολής και ανάπτυξης της περιοχής και στη γενικότερη
τουριστική της τόνωση. Το βασικό ζητούμενο, όπως εξηγεί και ο Αντιδήμαρχος Αλμυρού,
είναι η βελτίωση του οδικού δικτύου, καθώς οι στροφές του δρόμου που εκτείνεται μεταξύ
Σούρπης και Πτελεού καθιστούν κουραστική την οδήγηση. Υπάρχουν πολλές παραλίες
αλλά σε ορισμένες η πρόσβαση γίνεται μέσω χωματόδρομου, ενώ σε άλλες περιπτώσεις
δεν υπάρχει παρκινγκ.
Τακτικά δρομολόγια του ΚΤΕΛ συνδέουν τον Πτελεό με τους Δήμους του Νομού καθώς και
με τα δημοτικά διαμερίσματα, Αχιλλείου, Αγίων Θεοδώρων , Γαύριανης, ενώ οδικώς
μπορεί να φτάσει κανείς στην περιοχή από τρεις διαφορετικές διαδρομές:
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•

Από το Κόμβο Αγίων Θεοδώρων στο 261 χλμ. της Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας. Το πρώτο
χωριό του Δήμου Πτελεού που θα συναντήσουμε είναι οι Άγιοι Θεόδωροι σε
απόσταση 3 περίπου χιλιομέτρων.

•

Από το Κόμβο Σούρπης στο 273 χλμ. της Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας. Το πρώτο χωριό του
Δήμου Πτελεού που θα συναντήσουμε είναι ο Πτελεός σε απόσταση 12 περίπου
χιλιομέτρων.

•

Από το Πορθμείο Γλύφας - Αγιοκάμπου. Το πρώτο χωριό του Δήμου Πτελεού που
θα συναντήσουμε είναι το Αχίλλειο σε απόσταση 7 περίπου χιλιομέτρων.

Τρίκερι
Το Τρίκερι είναι χωριό του νομού Μαγνησίας χτισμένο στην κορυφή του υψώματος στο
τελείωμα της χερσονήσου της Μαγνησίας, ανατολικά της εισόδου του Παγασητικού
κόλπου. Απέχει ελάχιστα από τη θάλασσα και εξυπηρετείται από το λιμάνι της Αγίας
Κυριακής, που βρίσκεται ακριβώς κάτω από τον οικισμό. Λόγω της ευκολότερης πρόσβασης
από την θάλασσα παρά από την ορεινή και απόκρημνη ενδοχώρα απέκτησε χαρακτήρα
νησιού και ανέπτυξε ιδιαίτερα τη ναυτιλία. Στην περιοχή υπάρχουν καταλύματα και
εστιατόρια, ενώ το καλοκαίρι υπάρχει τουριστική κίνηση. Ο Βόλος απέχει από την Αθήνα
324 χλμ και το Τρίκερι από τον Βόλο 80 χλμ. Στο δεύτερο τμήμα της διαδρομής χρειάζεται
ιδιαίτερη προσοχή καθώς ο δρόμος είναι ιδιαίτερα στενός. Οδικά συνδέεται με το Βόλο
καθημερινά με λεωφορεία του ΚΤΕΛ Βόλου (τα οποία εκτελούν δύο δρομολόγια την
ημέρα). Μπορεί λοιπόν να επισκεφθεί κανείς το Τρίκερι με το Ι.Χ. αυτοκίνητο του ή με τα
λεωφορεία του ΚΤΕΛ Μαγνησίας και από τη θάλασσα με τα πλοία της γραμμής Βόλου - Β.
Σποράδων. Διαθέτει Λιμενικό Σταθμό, αρκετές τουριστικές επιχειρήσεις όπως ταβέρνες,
εστιατόρια, καφετέριες, ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα δωμάτια που αναπτύσσουν αξιόλογη
τουριστική δραστηριότητα.
•

Υποδομή φιλοξενίας

Αλόννησος
Η Αλόννησος είναι ένα νησί με πλούσιες φυσικές ομορφιές, αρχαιολογικά μνημεία και
καθαρές θάλασσες, αλλά παρόλα αυτά ο τουριστικός τομέας παρουσιάζει σχετική
καθυστέρηση. Οι υποδομές που υπάρχουν περιορίζονται σε δύο μεγάλα ξενοδοχεία
(Μediteranneo, Marpunda) κατηγορίας Γ’ , αρκετά μικρότερα κατηγοριών Γ’ ,Δ’ ,Ε’ και
διάφορες μονάδες ενοικιαζόμενων δωματίων πολλές από τις οποίες λειτουργούν χωρίς
πιστοποίηση από τον Ε.Ο.Τ.
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Οι κλίνες που υπάρχουν στο νησί εξυπηρετούν την απαιτούμενη ζήτηση, αλλά δεν
υπάρχουν οι προϋποθέσεις για περαιτέρω αύξηση. Μελλοντικά αναμένεται μεγαλύτερη
ανάπτυξη αφού λόγω της ύπαρξης του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου και της στροφής που
έχει πάρει το νησί στον εναλλακτικό τουρισμό

οικοτουρισμό, το ενδιαφέρον για

επενδύσεις στον τομέα της τριτογενούς απασχόλησης έχει αρχίσει να γίνεται εντονότερο.
Υποδομές

Αριθμός κλινών

Ξενοδοχεία

1200

Λοιπά

3000

καταλύματα
Σύνολο

4. 200

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από ΕΣΥΕ και ΕΟΤ
Κατά τα άλλα, το νησί διαθέτει 2 υποτυπώδεις εγκαταστάσεις camping για υποδοχή
σκαφών σε διάφορα σημεία (Πατητήρι, Στενή Βάλα, Βότση) και μεγάλο αριθμό εστιατορίων
και εμπορικών καταστημάτων για την εξυπηρέτηση των τουριστών.
Σκόπελος
Οι τουριστικές υποδομές του νησιού είναι ικανοποιητικές, ενώ κάθε χρόνο δημιουργούνται
και νέες τουριστικές επιχειρήσεις. Η Σκόπελος διαθέτει πολλές υποδομές φιλοξενίας τόσο
ξενοδοχειακά συγκροτήματα όσο και μικρές ξενοδοχειακές μονάδες και οι επισκέπτες
έχουν δυνατότητα διαμονής είτε στη χώρα είτε σε μικρούς και ήσυχους οικισμούς όπως ο
Αγνώντας ή το Έλιος. Τις τελευταίες δεκαετίες έχουν αναπτυχθεί μεγαλύτερης ή μικρότερης
κλίμακας, πολύμορφες και σύγχρονες τουριστικές υποδομές, που μπορούν να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες και τις επιθυμίες κάθε επισκέπτη. Σύμφωνα με το Στρατηγικό
Σχέδιο Ανάπτυξης Μαγνησίας (2005), που εκπονήθηκε από το Τμήμα Μηχανικών
Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, η
κατανομή των ξενοδοχειακών κλινών στη Σκόπελο έχει ως εξής:
Σύνολο Μονάδων: 54
Μονάδες › 100 κλινών: 5
Σύνολο κλινών: 2406
Μ.Ο κλινών ανά μονάδα: 45
Τα ενοικιαζόμενα δωμάτια στο νησί έχουν συνολικά δυναμικότητα 7.000 κλινών (3.000
νόμιμες, 4.000 παράνομες) (Λεμονής, 2006).
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Τα περισσότερα από τα τουριστικά καταλύματα έχουν ανακαινιστεί και εκσυγχρονιστεί
πρόσφατα και διαθέτουν σύγχρονες εγκαταστάσεις υψηλών προδιαγραφών. Είναι
εφοδιασμένα με το ειδικό σήμα λειτουργίας του Ε.Ο.Τ. και ανήκουν στους ακόλουθους
τύπους:
•

Ξενοδοχεία (κλασικού τύπου, παραδοσιακοί ξενώνες, αγροτουριστικά καταλύματα
κ.α.),

•

Ενοικιαζόμενα πολύχωρα διαμερίσματα με κουζίνα και ατομικό μπάνιο,

•

Ενοικιαζόμενα μονόχωρα διαμερίσματα (studio) με κουζίνα και ατομικό μπάνιο,

•

Ενοικιαζόμενα δωμάτια με ατομικό μπάνιο,

•

Αυτοτροφοδοτούμενα τουριστικά καταλύματα (τουριστικές κατοικίες και τουριστικές
επαύλεις).

Αμαλιάπολη, Σούρπη, Πτελεός
Στην ευρύτερη περιοχή του Αλμυρού οι υποδομές φιλοξενίας είναι πολύ περιορισμένες.
Συγκεκριμένα, ο συνολικός αριθμός των ξενοδοχειακών μονάδων ανέρχεται μόλις σε 13. Η
πλειοψηφία των καταλυμάτων συγκεντρώνεται στην Αμαλίαπολη και τη Νέα Αγχίαλο.
Αναλυτικότερα, στην Αμαλιάπολη υπάρχουν 4 ξενοδοχεία με σύνολο κλινών 89, ενώ στη
Νέα Αγχίαλο 6. Τα υπόλοιπα κατανέμονται μεταξύ των περιοχών Άγιος Ιωάννης Σούρπης
(παραδοσιακός ξενώνας 60 κλινών) και Αλμυρός. Σύμφωνα με πληροφορίες του κέντρου
τουριστικής πληροφόρησης Βόλου, στην περιοχή Σούρπης και συγκεκριμένα στην
Αμαλιάπολη τα συγκροτήματα ενοικιαζόμενων δωματίων είναι 10 με συνολικό αριθμό
κλινών 105. Στην ευρύτερη περιοχή του Πτελεού ο αριθμός των ενοικιαζόμενων δωματίων
αντιστοιχεί σε 55 τα οποία κατανέμονται μεταξύ των περιοχών Αχίλλειο και Πηγάδι, ενώ ο
συνολικός αριθμός κλινών σε 404.
Τρίκερι
Η κοινότητα Τρικερίου διαθέτει συνολικά 9 συγκροτήματα ενοικιαζόμενων δωματίων με
συνολικό αριθμό κλινών 124 (Τρίκερι, Κόττες, Αγ. Κυριακή, Νησί Τρίκερι), 1 ξενοδοχείο και
1 παραδοσιακό κατάλυμα.
•

Χωροταξικά πλεονεκτήματα

Αλόννησος
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Σημαντικό βιότοπο αποτελεί το σύμπλεγμα των νησιών γύρω από την Αλόννησο για πολλά
είδη ιχθυοπανίδας (περίπου 170 είδη ψαριών, 70 είδη αμφίποδων και 40 είδη κνιδόζωων)
και ορνιθοπανίδας (μαυροπετρίτης, Larus andouinii, Puffinus puffinus, Phalacrocorax
aristotelis, Calonectis diomedea κλπ) . Επίσης ευδοκιμούν είδη ερπετοπανίδας αλλά και
θηλαστικά όπως η απειλούμενη με εξαφάνιση Μεσογειακή φώκια Monachus monachus,
της οποίας ο πληθυσμός στην εν λόγω περιοχή εκτιμάται ως ο σημαντικότερος της
Μεσογείου.
Η περιοχή της Αλοννήσου έχει συμπεριληφθεί εξ’ ολοκλήρου στις περιοχές Natura, 2000 και
τους βιότοπους Corine. Στην περιοχή αυτή εντάσσεται και το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο
Αλοννήσου - Βορείων Σποράδων (GR1430004 από 1/4/95). Θαλάσσιο Πάρκο δεν αποτελεί
μία «κλειστή» προστατευόμενη περιοχή. Είναι μία εκτεταμένη θαλάσσια περιοχή 2.200
τετραγωνικών χιλιομέτρων, όπου ο επισκέπτης μπορεί να περιηγηθεί, ακολουθώντας πάντα
τους κανονισμούς που έχουν θεσπιστεί για την προστασία του μοναδικού αυτού
οικοσυστήματος. Εκτός από το επιστημονικό και εκπαιδευτικό της ενδιαφέρον, η περιοχή
παρουσιάζει επίσης και μεγάλο αρχαιολογικό ενδιαφέρον, καθώς στα νησιά υπάρχουν
ευρήματα και μνημεία των προϊστορικών, κλασικών και βυζαντινών χρόνων (σπηλαιολογικά
ευρήματα, ναυάγια πλοίων, παλιά μοναστήρια και εκκλησίες).
Σκόπελος
Η Σκόπελος ανήκει στο νησιωτικό σύμπλεγμα των Βόρειων Σποράδων καθώς βρίσκεται στο
κεντρικό - βορειοδυτικό Αιγαίο, ανατολικά από το Πήλιο και βόρεια της Εύβοιας, ανάμεσα
στη Σκιάθο και την Αλόννησο. Έχει έκταση 96 τετραγωνικά χιλιόμετρα και είναι ορεινή με
μέγιστο υψόμετρο 680 μέτρα. Το γεγονός ότι υπήρξε επί δεκαετίες το διοικητικό κέντρο των
Βόρειων Σποράδων δεν είναι τυχαίο και σε μεγάλο βαθμό οφείλεται στη γεωγραφική της
θέση. Η Σκόπελος διαθέτει ιδιαίτερα βραχώδεις και απότομες ακτές καθώς και ήσυχους
όρμους και πανέμορφες παραλίες, λιμενικές υποδομές, 350 εκκλησίες και όλες τις
προϋποθέσεις για βιώσιμη αειφόρο οικοτουριστική ανάπτυξη.
To νησί αποτελεί ένα τοπίο ιδιαίτερης φυσικής ομορφιάς και αξίας, στο οποίο συντελεί το
γεγονός ότι καλύπτεται κατά 97% από πράσινο. Χαρακτηρίζεται από τα πυκνά δάση και το
γαλάζιο της θάλασσας και γι’ αυτό είχε ανακηρυχθεί στο παρελθόν επίσημα ως «πράσινο
και γαλάζιο νησί» από το διεθνή οργανισμό Βιοπολιτικής. Επίσης, η πόλη της Σκοπέλου με
προεδρικό διάταγμα (19/10/78 προεδρικό διάταγμα 594 , 13-11/78) έχει χαρακτηριστεί ως
παραδοσιακός οικισμός.
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Το θαλάσσιο οικοσύστημα των Βόρειων Σποράδων αποτελεί μια από τις σημαντικότερες
περιοχές διαβίωσης του πλέον απειλούμενου θαλάσσιου θηλαστικού της Ευρώπης, της
Μεσογειακής φώκιας. Συγκεκριμένα, 12 από τα 14 καταφύγια φώκιας που έχουν
καταγραφεί εντοπίστηκαν στις ακτές της Σκοπέλου καθώς οι πολυάριθμες σπηλιές και οι
παραλίες που σχηματίζονται μεταξύ των απότομων βραχωδών ακτών αποτελούν ιδανικά
καταφύγια.
Στην περιοχή συναντά κανείς όλα τα τυπικά μεσογειακά οικοσυστήματα και το έντονο
ανάγλυφο του νησιού δημιουργεί αξιόλογους οικότοπους, όπως μικρές κοιλάδες, ρεματιές
και χαράδρες. Οι βιότοποι βρίσκονται σε πολύ καλή κατάσταση και χαρακτηρίζονται από
αφθονία ειδών. Σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 81149/125/6.2.86 απόφαση του Υπ. Γεωργίας,
στη θέση «Παλούκι», ιδρύθηκε μόνιμο καταφύγιο θηραμάτων. Το έλος της Λούτσας και το
έλος της Μηλιάς αποτελούν σημαντικής αξίας υγροτοπικά συστήματα, αφού εκεί συναντά
κανείς την ύπαρξη υδροχαρών φυτών και την παρουσία νεροχελωνών, ειδών βατράχων και
σπάνιων ειδών ορνιθοπανίδας. Επίσης, σημαντική είναι η παρουσία ορισμένων ειδών
αρπακτικών πτηνών και θαλασσοπουλιών που είναι σπάνια και προστατευόμενα όπως ο
Πετρίτης, ο Μαυροπετρίτης, ο Αιγαιόγλαρος και 2-3 είδη σπάνιων Γερακιών μοναδικών σε
παγκόσμια κλίμακα.
Όσον αφορά την χλωρίδα, η Σκόπελος διατηρεί την ποιότητα της φυσικής της κληρονομιάς
και έτσι στο νησί υπάρχει μεγάλη ποικιλία τύπων οικοσυστημάτων. Συνολικά στο νησί
έχουν καταγραφεί 550 περίπου φυτικά είδη, ενώ πολύ σημαντική είναι η παρουσία
αρκετών αγριολούλουδων σπάνιων, απειλούμενων ή ενδημικών.
Η Σκόπελος διαθέτει αρχαιολογικούς χώρους οι οποίοι και αποτελούν περιοχές
θεσμοθετημένης

υψηλής

προστασίας.

Διατηρούνται

λείψανα

κατοίκισης

που

χρονολογούνται μεταξύ 16ου και 14ου αιώνα π.Χ. (Στάφυλος), ενώ αρχαίους οικισμούς
αποτελούν η Πεπάρηθος στη θέση του Κάστρου της πόλης Σκοπέλου, η Σελίνους στην
περιοχή Λουτρακίου Γλώσσας και ο Πάνορμος στον ομώνυμο όρμο.
Αμαλιάπολη, Σούρπη
Η Σούρπη βρίσκεται στο κέντρο του Ελληνικού χώρου, απέχοντας από την Αθήνα 275 χλμ.
και από τη Θεσσαλονίκη 250 χλμ. Έχει υψόμετρο 30 μέτρα και είναι κτισμένη αμφιθεατρικά
στους πρόποδες του Κοκκινόβραχου (448μ.) και του Καραγκίνη (300μ.) που αποτελούν
προέκταση του Χλωμού όρους (893 μ.). Ο Χλωμός είναι μια οροσειρά που ξεκινά από την
περιοχή του Πτελεού και τελειώνει στη θαλάσσια περιοχή της Αμαλιάπολης. Όλο το χωριό
έχει ηλιακή πρόσοψη, με φυσική προστασία από τους Β.Α. ανέμους, εμπρός του δε
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απλώνεται εύφορη πεδιάδα, το αρχαίο Αθαμάντιον πεδίον, ενώ περιοχή ιδιαίτερου
φυσικού κάλλους αποτελεί το έλος της Σούρπης. Στην επιστημονική μελέτη Natura 2000 η
περιοχή "Έλος Σούρπης - Κουρί Αλμυρού" καταγράφεται ως προστατευόμενη περιοχή Β'
κατηγορίας, υπό τον κωδικό GR-1430002, επειδή αποτελεί χώρο αναπαραγωγής και
ανάπτυξης γόνων ψαριών. Περιλαμβάνει ένα παράκτιο υγρότοπο ανάμεσα στις κοινότητες
Πλάτανος και Σούρπη και ένα πεδινό μικτό δρυόδασος κοντά στον Αλμυρό Μαγνησίας.
Ειδικότερα, σε αυτή την περιοχή ανήκει ελώδης έκταση 280 στρ., θαλάσσια έκταση 750 στρ.
και υπολείμματα πεδινού δρυοδάσους 1.000 στρ. Συνολικά το χερσαίο τμήμα αποτελεί το
79% της έκτασης, το έλος το 6% και το θαλάσσιο το 15%, ενώ καλύπτεται κυρίως από
καλάμια και θαμνώνες. Τμήμα της περιοχής καλύπτεται από καλλιέργειες, οπωρώνες και
υποβαθμισμένη υγροτοπική βλάστηση που χρησιμοποιείται για βόσκηση.
Πνιγμένη στο πεύκο και στην ελιά, 58 χλμ από το Βόλο, βρίσκεται η Αμαλιάπολη,
αμφιθεατρικά κτισμένο ψαροχώρι με θαυμάσια ρυμοτομία. Διαθέτει δύο φυσικά λιμάνια,
το ένα εκ των οποίων προστατεύεται από το νησάκι Κίκυνθος. Διακρίνεται για την ιδιαίτερη
αρχιτεκτονική της, καθώς ακόμα και σήμερα διασώζονται κτίρια υψηλής αρχιτεκτονικής
όπως

επίσης και το κάστρο της Μιτζέλας. Στον ευρύτερο θαλάσσιο χώρο από την

Αμαλιάπολη ως τις Νηές έχουν εντοπιστεί τουλάχιστο 12 ενάλιες αρχαιολογικές θέσεις που
ξεκινούν από τη Μέση Εποχή του Χαλκού και φθάνουν ως την περίοδο της Τουρκοκρατίας.
Πάνω στα βουνά της Όρθυος βρίσκεται το Φαράγγι του Μαυρομάτη, φυσικό μνημείο το
οποίο είναι δυσκολοδιάβατο και τα τελευταία χρόνια με την ανάπτυξη των ακραίων
αθλημάτων (extreme sports) πολλοί, όχι μόνο Έλληνες, αλλά και ευρωπαίοι έρχονται για να
κάνουν την κατάβαση του. Άθλημα που δηλώνεται διεθνώς με τον όρο canyoning και σε
ιστοσελίδες που αναφέρονται στο θέμα αυτό κατέχει περίοπτη θέση λόγω της ομορφιάς
αλλά και του μεγάλου βαθμού δυσκολίας του. Οι ομορφιές της Όρθυος δεν είναι μόνο
επιφανειακές αλλά και υπόγειες, καθώς διαθέτει πλήθος σπηλιών με τη Νεροσπηλιά να
αποτελεί το πιο γνωστό σπήλαιο. Το συγκεκριμένο σπήλαιο βρίσκεται σε υψόμετρο 1.090μ
και αποτελεί το μεγαλύτερο υπόγειο ποτάμι που έχει μέχρι σήμερα εξερευνηθεί σε
ολόκληρη τη Θεσσαλία, από όπου αναβλύζει νερό που μετά την έξοδο του από το στόμιο
σχηματίζει καταρράχτη ύψους 80 μέτρων.
Πτελεός
Στη νότια πλευρά του Παγασητικού κόλπου, μόλις 35 χιλιόμετρα μακριά από το αεροδρόμιο
της Νέας Αγχιάλου, απέναντι από τις Σποράδες, βρίσκεται η περιοχή Πτελεού. Οι παραλίες
και οι ακτές της περιοχής έχουν τιμηθεί πολλές φορές με τα βραβεία “Χρυσός Αστερίας” και
“Γαλάζια Σημαία” για την καθαριότητα και την όμορφη φυσική αμμουδιά τους. Στην
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ευρύτερη περιοχή υπάρχουν πολλά ιστορικά μνημεία και αξιοθέατα, όπως οι Θολωτοί
Μυκηναϊκοί Τάφοι, το Ενετικό Κάστρο στο Πηγάδι, το Μουσείο Θαλάσσης του Αχιλλείου
κ.α. Στα αξιοθέατα της περιοχής θα πρέπει να συμπεριληφθούν και τα σπήλαια που
υπάρχουν στην περιφέρεια Πτελεού, ανεξερεύνητα ακόμη από την Σπηλαιολογική Εταιρία
από τα οποία το ένα στην “Μεταξόλακα” είναι με σταλακτίτες, ενώ το δεύτερο στην
“Μπρινιώτισσα”, που έχει είσοδο από τη θάλασσα, δεν έχει εξερευνηθεί ακόμα λόγω της
επικινδυνότητας που παρουσιάζει.
Στα νότια του Πτελεού και βόρεια του Αχχιλείου, στον ενδιάμεσο χερσαίο και θαλάσσιο
χώρο, βρίσκεται ο υδροβιότοπος της Λιχούρας. Πρόκειται για ένα παράκτιο έλος, έκτασης
άνω των χιλίων στρεμμάτων, μη προστατευόμενο. Ο συνδυασμός γλυκού και αλμυρού
νερού δίνει στην περιοχή τη δυνατότητα ανάπτυξης ποικίλης χλωρίδας και πανίδας. Έτσι,
αποτελεί πόλο έλξης για ψαράδες και κυνηγούς καθώς υπάρχουν σε αφθονία κέφαλοι,
λαβράκια, καβούρια αλλά και πάπιες, αγριόχηνες, μαυρόκοτες και άλλα πουλιά. Επίσης, να
αναφέρουμε ότι στο Πηγάδι υπάρχει ένα από τα σημαντικότερα αλιευτικά καταφύγια της
περιοχής. Τέλος, πόλο έλξης για τους λάτρεις της ορειβασίας αποτελεί το βουνό Όρθυς, με
καλύτερη ορειβατική περίοδο αυτή μεταξύ των μηνών Μαΐου και Νοεμβρίου. Το βουνό
χαρακτηρίζεται από απότομες χαράδρες και κορυφές που ξεπερνούν τα 1.300 μέτρα με
υψηλότερη κορυφή το Γερακοβούνι (1.726μ).
Τρίκερι
Το Τρίκερι βρίσκεται στο νοτιότερο άκρο του Πηλίου, στην κορυφή του όρους Τισσαίον,
απέναντι από την Εύβοια. Από το χωριό μπορεί κανείς να απολαύσει τη θέα τόσο προς τον
Παγασητικό όσο και προς τον Ευβοϊκό κόλπο.

Αποτελεί ιδανική περιοχή για όσους

αγαπούν τη φύση και την πεζοπορία, καθώς από εκεί ξεκινούν λιθόστρωτα καλντερίμια τα
οποία καταλήγουν στην Αγία Κυριακή (1,5 χιλιόμετρα) και στις Κόττες. Η Αγία Κυριακή
είναι ένα γραφικό ψαροχώρι, με μικρά λευκά σπιτάκια χτισμένα αμφιθεατρικά και όμορφα
ταβερνάκια δίπλα στη θάλασσα, ιδανικό μέρος για αποδράσεις καθ’όλη τη διάρκεια του
έτους. Στη συγκεκριμένη περιοχή υπάρχει και αλιευτικό καταφύγιο. Από την παραλία
“Αλογόπορος” με καραβάκι ο επισκέπτης μπορεί να περάσει απέναντι στο παλιό Τρίκερι,
νησί με πολλούς κολπίσκους. Η ευρύτερη περιοχή διαθέτει ιστορία νεώτερη μα και παλαιά
που χάνεται στα βάθη του απώτερου παρελθόντος. Το νησί των Τρικέρων (Παλιό Τρίκερι)
καταγράφει ανθρώπινη παρουσία από την τρίτη χιλιετία π.Χ, ενώ το χωρίο των Τρικέρων
πρωταγωνίστησε κατά την Ελληνική Επανάσταση το 1821 διαθέτοντας χρήματα και πλοία
στον αγώνα. Το εν λόγω χωριό είναι χτισμένο σε θέση στρατηγική με θέα στο Αιγαίο και
τον Παγασητικό. Σήμερα σώζονται κάποια από τα Τρικεριώτικα αρχοντικά, καταπληκτικές
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εκκλησίες, μονοπάτια και γραφικά καλντερίμια. Θαυμάσιο δείγμα μοναστηριακής
αρχιτεκτονικής το μοναστήρι της Παναγίας στο νησί που εδώ και μερικά χρόνια γίνεται
προσπάθεια αποκατάστασης του. Το ευρύτερο περιβάλλον διατηρεί σχεδόν αναλλοίωτη
την εικόνα του, καθώς δεν πραγματοποιήθηκαν επεμβάσεις ικανές να το επιβαρύνουν, ενώ
το χωριό αν και ανήκει στον ευρύτερο χώρο του Πηλίου μέχρι πριν μερικά χρόνια δεν
διάθετε κανενός είδους δια ξηράς επικοινωνία με αποτέλεσμα να αναπτυχθεί σαν ένα νησί
στην ξηρά.
•

Στοιχεία Τουριστικής Κίνησης

Βασικό στοιχείο το οποίο θα συντελέσει στη βιωσιμότητα του έργου αποτελεί η σημερινή
καθώς και η μελλοντική επισκεψιμότητα των περιοχών μελέτης καθώς τα στοιχεία της
τουριστικής κίνησης και κυρίως ο αριθμός των επισκεπτών καθορίζουν και τα αναμενόμενα
κέρδη από τη λειτουργία των Χώρων Οργανωμένης Κατάδυσης (ΧΟΚ) και των Ενάλιων
Επισκέψιμων Αρχαιολογικών Χώρων (ΕΕΑΧ). Για το λόγο αυτό παρακάτω παρατίθενται
στοιχεία τουριστική κίνησης για τις υπο μελέτη περιοχές, προκειμένου με βάση αυτά να
καθορίσουμε τις βασικές παραδοχές της χρηματοοικονομικής μας ανάλυσης όσον αφορά
την πληρότητα και τα έσοδα μας από τους αντίστοιχους ΧΟΚ και ΕΕΑΧ.
Αλόννησος
Η καταγραφή και παρακολούθηση της τουριστικής κίνησης γίνεται από τον Σύλλογο
Ξενοδόχων και το Σύλλογο Ενοικιαζόμενων Δωματίων που όμως δεν διαθέτουν αναλυτικά
στοιχεία για την κατάσταση και χωρητικότητα των διαφόρων υποδομών ούτε διατηρούν
στατιστικά στοιχεία για την ζήτηση και πληρότητα των δωματίων ανά εποχή καθώς και την
ετήσια διακύμανση τους.
Η τουριστική σαιζόν στην Αλόννησο τυπικά ξεκινά από τον Μάιο και λήγει περί τα μέσα
Σεπτεμβρίου. Στην πραγματικότητα όμως η πληρότητα των ξενοδοχείων δεν επιτυγχάνεται
παρά μόνο από τα μέσα Ιουλίου έως μέσα Αυγούστου. Τον υπόλοιπο καιρό η κίνηση
επιμερίζεται στις διάφορες μονάδες που σπανίως παρουσιάζουν πληρότητα.
Όσον αφορά την χωρική κατανομή, ο κύριος όγκος των τουριστών συγκεντρώνονται στο
Πατητήρι και τον γειτονικό Ρουσούμ Γιαλό (περί τα 5.000 άτομα στην αιχμή), λιγότεροι στο
Βότση (περί τους 1.500) και ακόμη πιο λίγοι στην Χώρα (κοντά στα 1.000 άτομα). Οι
υπόλοιπες περιοχές δε διαθέτουν στο σύνολο τους υποδομές (εκτός από τη Στενή Βάλλα
όπου και αναπτύσσονται υποδομές) και η τουριστική κίνηση περιορίζεται σε επισκέψεις. Ο
τουρισμός της Αλοννήσου θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ποιοτικός καθώς το νησί
προτιμούν οικογένειες και ζευγάρια ενώ σπανιότερα το επισκέπτονται παρέες νέων.
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Μεγαλύτερη προτίμηση δείχνουν οι Έλληνες στο νησί ενώ οι ξένοι κατευθύνονται κυρίως
από τουριστικά γραφεία του εξωτερικού στη Σκιάθο και την Σκόπελο και λιγότερο στην
Αλόννησο. Οι τουρίστες διαμένουν ως επί το πλείστον σε κάποια από τις μονάδες του
νησιού ή σε ελλιμενισμένα σκάφη και συντελούν στην κίνηση της τοπικής αγοράς. Η
διακίνηση των τουριστών γίνεται κατά κύριο όγκο ακτοπλοϊκά ενώ υπάρχουν πτήσεις
Charter μέσω του αεροδρομίου της Σκιάθου, από οργανωμένα πακέτα διακοπών.
Η Αλόννησος, τα τελευταία χρόνια τείνει να αποστασιοποιηθεί από το κλασσικό μοντέλο
τουρισμού που επικρατεί στις Βόρειες Σποράδες και συνίσταται σε οργανωμένα «γκρούπ»
αλλοδαπών. Γίνεται λοιπόν μια προσπάθεια να αξιοποιηθούν οι φυσικές ομορφιές του
νησιού και το Θαλάσσιο Πάρκο ώστε το νησί να προσελκύσει εναλλακτικό τουρισμό.
Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μικρό αυξανόμενο ενδιαφέρον για τις καταδύσεις που
οργανώνονται από τουριστικά γραφεία της περιοχής και αποκτούν όλο και περισσότερους
οπαδούς κυρίως τους θερινούς μήνες, παρόλα τα προβλήματα και τους περιορισμούς που
θέτει η κήρυξη όλου του Θαλάσσιου Πάρκου ως Αρχαιολογικού Χώρου.
Σκόπελος
Η Σκόπελος, όπως και τα άλλα δύο νησιά των Βορείων Σποράδων, αποτελεί ισχυρό
τουριστικό πόλο σε εθνικό επίπεδο με σημαντικές αναπτυξιακές επιδόσεις. Η επιμήκυνση
της τουριστικής περιόδου και η αξιοποίηση ήπιων θεματικών μορφών τουρισμού δύναται
να λειτουργήσουν αναζωογονητικά για την οικονομική ανάπτυξη του νησιού.
Στη Σκόπελο, το δεύτερο πιο ανεπτυγμένο τουριστικό προορισμό των Σποράδων, γυρίστηκε
η διάσημη Χολιγουντιανή ταινία "Mamma Mia" γεγονός που συνέβαλε καθοριστικά στην
αύξηση τουριστικού ενδιαφέροντος τα τελευταία χρόνια. Ο τουρισμός αποτελεί την κύρια
πηγή εσόδων για το νησί της Σκοπέλου, καθώς κάθε χρόνο το επισκέπτονται 50.000
περίπου τουρίστες. Η τουριστική περίοδος ξεκινάει τον Μάιο και τελειώνει τον Οκτώβριο,
με περίοδο αιχμής από 1/7 έως 15/09.
Εν αντιθέσει με το παρελθόν, η τουριστική κίνηση επικεντρώνεται σε μεγάλο ποσοστό
στους ξένους τουρίστες, αρκετοί μάλιστα από τους οποίους επιλέγουν τη Σκόπελο για την
τέλεση των γάμων τους. Σύμφωνα με δηλώσεις του προέδρου του Συλλόγου Ιδιοκτητών
Ενοικιαζόμενων

Δωματίων

και

Διαμερισμάτων

Σκοπέλου,

Γιώργου

Αναγνώστου,

παρατηρείται σήμερα μεγάλη πτώση της τουριστικής κίνησης σε σχέση με τα προηγούμενα
χρόνια. Συγκεκριμένα, η κίνηση έχει μειωθεί κατά το ήμισυ περίπου, σε σχέση με την
περίοδο 2009-2011, καθώς οι Έλληνες τουρίστες είναι ελάχιστοι σε σχέση με τους ξένους. Η
Σκόπελος αποτελεί πλέον κέντρο διεθνούς οργανωμένου/μαζικού τουρισμού που
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διακινείται κυρίως μέσω charter από το διεθνές αεροδρόμιο της Σκιάθου, ενώ το στοίχημα
για τους επαγγελματίες του κλάδου είναι η καλύτερη δυνατή δικτύωση και συνεργασία με
τις αγορές του εξωτερικού.
Εκτός όμως από το μαζικό οργανωμένο τουρισμό στο νησί ιδιαίτερα ανεπτυγμένο είναι και
ένα άλλο είδος εναλλακτικού αυτή τη φορά τουρισμού του λεγόμενου οικοτουρισμού. Είναι
γεγονός ότι η Σκόπελος διαθέτει ιδιαίτερα πλούσιο και ποικίλο φυσικό περιβάλλον, καθώς
παρά τη μικρή της έκταση παρουσιάζει ενδιαφέρουσα γεωμορφολογία με έντονες
αντιθέσεις και πολλές περιοχές υψηλής οικολογικής αξίας. Έτσι, επισκεπτόμενος τις
διάφορες περιοχές της Σκοπέλου, ο φυσιολάτρης περιηγητής έχει την ευκαιρία:
•

να εξερευνήσει τα δάση, τα βουνά και τις παράκτιες περιοχές του νησιού ή να
περιπλανηθεί στους ελαιώνες και στα κτήματα με τις δαμασκηνιές,

•

να μελετήσει την εξαιρετική ποικιλία της χλωρίδας και της πανίδας στην ύπαιθρο,

•

να παρατηρήσει και να θαυμάσει τα σπάνια είδη πουλιών που φωλιάζουν ή
καταφεύγουν στα παράκτια οικοσυστήματα και τους υγρότοπους,

•

να επισκεφθεί το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Βορείων Σποράδων, όπου βρίσκει καταφύγιο
το προστατευόμενο είδος της μεσογειακής φώκιας μονάχους-μονάχους (Monachusmonachus),

•

να γνωρίσει την τοπική αρχιτεκτονική, την πολιτισμική και γαστρονομική παράδοση,
αλλά και τα προϊόντα, τις αγροτικές ασχολίες και την καθημερινή ζωή των κατοίκων της
περιοχής.

Αμαλιάπολη, Σούρπη
Η ευρύτερη περιοχή της Αμαλιάπολης και της Σούρπης αν και κατά βάση αγροτική, τα
τελευταία χρόνια γνωρίζει σημαντική τουριστική ανάπτυξη, ενώ διαθέτει ορισμένους
σημαντικούς τουριστικούς πόρους, οι οποίοι παραμένουν σε μεγάλο βαθμό αναξιοποίητοι.
Ταυτόχρονα στην περιοχή βρίσκεται και το αεροδρόμιο της Νέας Αγχιάλου, που αυξάνει τις
δυνατότητες πρόσβασης, ενώ διασχίζεται και από τον κεντρικό οδικό άξονα της χώρας που
δίνει δυνατότητες πρόσβασης στους τουρίστες που προέρχονται από τα μεγάλα αστικά
κέντρα. Παρόλα αυτά η κυριαρχία του πρωτογενή τομέα καθιστά σχετικά δύσκολη την
τουριστική αξιοποίηση. Η δημιουργία μεγάλων τουριστικών μονάδων θα συντελέσει στην
κάλυψη των αναγκών μικρής και μεγάλης διάρκειας παραμονής τουριστών και θα
αποτελέσει εφαλτήριο για την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής (οι φορείς αναφέρουν ότι
οι αδήλωτες κλίνες φθάνουν περίπου στο ποσοστό 70% του συνόλου). Η βασικότερη
δυνατότητα που ανοίγεται είναι μέσω της αξιοποίησης των προγραμμάτων αγροτουρισμού,
ενώ οι πολύμορφες παραλίες της περιοχής, το όρος Όρθυς και η αξιοποίηση της
Ατλαντίς Συμβουλευτική Α.Ε.
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κυνηγετικής περιόδου δημιουργούν τις προϋποθέσεις για περαιτέρω ανάπτυξη του
θαλάσσιου και ορεινού τουρισμού.
Πτελεός
Η περιοχή του Πτελεού είναι ιδανική για διακοπές καθ’όλη τη διάρκεια του έτους, κυρίως
όμως το καλοκαίρι οπότε και παρατηρείται έντονη τουριστική κίνηση. Αναπτύσσει αξιόλογη
τουριστική παρουσία στο τουριστικό πεδίο και αποτελεί πόλος έλξης για επισκέπτες κάθε
ηλικίας, οικογένειες αλλά και νέους, ενώ η τουριστική κίνηση σημειώνεται κυρίως στο
Πηγάδι και το Αχίλλειο. Σύμφωνα με δηλώσεις του Αντιδημάρχου Αλμυρού, κ. Κώστα
Παπαδογιάννη, πράγματι παρατηρείται άνοδος της τουριστικής κίνησης η οποία κατά την
άποψη του οφείλεται στις κοντινές αποστάσεις, καθώς αρκετοί επισκέπτες έρχονται από
Λαμία για να απολαύσουν τις ακτές της περιοχής.
Τρίκερι
Ο Δήμος Νότιου Πηλίου, στον οποίο και εντάσσεται η κοινότητα Τρικερίου, είναι ιδανικός
προορισμός και παρουσιάζει δυναμική και για άλλες μορφές τουρισμού όπως πολιτιστικός,
αθλητικός, αγροτουρισμός, συνεδριακός και μαθητικός τουρισμός. Οι θάλασσες και τα
γραφικά τοπία προσφέρουν πολλές δυνατότητες περιήγησης και αθλημάτων όπως
κατάδυση, ιστιοπλοΐα, ποδηλασία κ.α. Σε πολύ ικανοποιητικά επίπεδα κινείται η τουριστική
κίνηση στην ευρύτερη περιοχή του Τρικερίου, όπου είναι σαφώς ανεπτυγμένος ο
θρησκευτικός τουρισμός. Οι επισκέπτες καταφθάνουν είτε στο πλαίσιο ημερήσιων
εκδρομών, είτε για πολυήμερη διαμονή καθώς η περιοχή συνδυάζει χερσαία και νησιωτικά
χαρακτηριστικά και δικαιολογημένα έχει χαρακτηριστεί ως νησί της στεριάς. Στο πλαίσιο
αυτό καταγράφονται δεκάδες ιστιοπλοϊκά σκάφη που προσεγγίζουν τη συγκεκριμένη
περιοχή στη διάρκεια του έτους, ενισχύοντας την άποψη ότι αποτελεί προσφιλή τόπο
διακοπών.

Ο παρακάτω πίνακας συνοψίζει την τουριστική κίνηση της περιοχής βάσει των επίσημων
διαθέσιμων στοιχείων:
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΣ

2009
ΑΦΙΞΕΙΣ
ΗΜΕΔΑΠΟΙ

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
ΘΡΑΚΗ

ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ

ΣΥΝΟΛΟ

2010
ΚΛΙΝΕΣ
ΠΟΥ
ΛΕΙΤΟΥΡΓ.

ΑΦΙΞΕΙΣ
ΗΜΕΔΑΠΟΙ

ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ

ΣΥΝΟΛΟ

ΚΛΙΝΕΣ
ΠΟΥ
ΛΕΙΤΟΥΡΓ.

7.352.183

8.542.307

15.894.490

626.042

6.876.371

8.964.224

15.840.595

654.339

485.521

126.398

611.919

18.135

416.784

114.937

531.721

18.830

ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

41.418

3.049

44.467

1.041

38.692

3.409

42.101

1.088

ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

122.394

93.233

215.627

10.983

90.791

79.876

170.667

11.397

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

144.158

17.285

161.443

3.453

140.374

19.556

159.930

3.457

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

89.325

7.063

96.388

1.381

67.964

6.855

74.819

1.405

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

88.226

5.768

93.994

1.277

78.963

5.241

84.204

1.483

1.216.403

890.648

2.107.051

68.369

1.118.831

839.356

1.958.187

72.505

54.912

4.847

59.759

1.251

51.468

4.661

56.129

1.308

671.519

283.425

954.944

12.921

615.418

275.414

890.832

13.397

ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ

10.072

2.440

12.512

594

10.800

2.461

13.261

703

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΗΣ

52.553

4.882

57.435

1.465

51.430

3.170

54.600

1.573

ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ

101.242

88.714

189.956

11.276

96.863

94.349

191.212

13.068

ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

80.076

9.680

89.756

1.828

72.398

7.767

80.165

1.891

ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

246.029

496.660

742.689

39.034

220.454

451.534

671.988

40.565

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

187.386

16.088

203.474

4.642

168.151

20.119

188.270

4.899

ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

30.029

718

30.747

919

22.192

545

22.737

919

ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

64.094

9.217

73.311

1.344

58.286

13.286

71.572

1.459

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

54.627

3.843

58.470

1.390

51.253

3.012

54.265

1.470

ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ

38.636

2.310

40.946

989

36.420

3.276

39.696

1.051

641.007

221.626

862.633

23.940

593.007

228.369

821.376

24.845

64.301

1.838

66.139

1.540

63.496

1.402

64.898

1.727

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ

121.205

10.479

131.684

2.283

115.645

10.361

126.006

2.499

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

329.482

87.079

416.561

16.464

297.303

94.138

391.441

16.809

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

126.019

122.230

248.249

3.653

116.563

122.468

239.031

3.810

ΗΠΕΙΡΟΣ

363.165

56.144

419.309

10.523

356.690

58.205

414.895

11.210

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΗΣ

43.479

2.388

45.867

667

38.748

2.278

41.026

711

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

36.820

11.993

48.813

1.634

39.571

14.748

54.319

1.701

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

210.648

22.612

233.260

3.715

210.762

22.313

233.075

4.258

72.218

19.151

91.369

4.507

67.609

18.866

86.475

4.540

342.716

778.526

1.121.242

72.165

345.088

795.059

1.140.147

73.007

ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

70.893

284.031

354.924

24.382

66.183

275.576

341.759

24.470

ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

151.740

415.702

567.442

35.993

166.034

437.404

603.438

36.648

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

54.576

61.474

116.050

8.252

51.343

64.099

115.442

8.180

ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

65.507

17.319

82.826

3.538

61.528

17.980

79.508

3.709

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΣ

2009
ΑΦΙΞΕΙΣ
ΗΜΕΔΑΠΟΙ

ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ

ΣΥΝΟΛΟ

2010
ΚΛΙΝΕΣ
ΠΟΥ
ΛΕΙΤΟΥΡΓ.

ΑΦΙΞΕΙΣ
ΗΜΕΔΑΠΟΙ

ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ

ΣΥΝΟΛΟ

ΚΛΙΝΕΣ
ΠΟΥ
ΛΕΙΤΟΥΡΓ.

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

499.859

268.719

768.578

17.817

470.178

253.290

723.468

18.580

143.723

10.030

153.753

3.342

124.829

10.765

135.594

3.350

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ

221.515

51.129

272.644

6.694

218.431

51.937

270.368

7.310

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ

134.621

207.560

342.181

7.781

126.918

190.588

317.506

7.920

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

415.856

187.586

603.442

21.649

408.580

166.225

574.805

23.036

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

37.047

15.729

52.776

983

35.759

12.737

48.496

1.054

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

174.321

50.100

224.421

12.247

174.383

44.974

219.357

13.374

ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

43.005

784

43.789

1.335

43.267

793

44.060

1.340

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ

99.211

10.155

109.366

4.371

100.152

9.248

109.400

4.464

ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΟΣ

62.272

110.818

173.090

2.713

55.019

98.473

153.492

2.804

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

763.966

270.317

1.034.283

29.737

734.712

308.490

1.043.202

30.458

ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ

197.971

115.740

313.711

9.084

181.914

160.048

341.962

9.011

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

73.022

7.368

80.390

2.469

68.777

6.406

75.183

2.771

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

217.845

84.926

302.771

8.047

213.838

80.975

294.813

8.355

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

102.977

26.905

129.882

3.405

102.235

25.985

128.220

3.731

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

172.151

35.378

207.529

6.732

167.948

35.076

203.024

6.590

1.340.834

1.957.430

3.298.264

52.762

1.253.433

1.946.902

3.200.335

53.806

978.641

1.594.356

2.572.997

33.487

905.099

1.588.183

2.493.282

34.447

171.374

251.445

422.819

9.040

159.108

245.687

404.795

9.003

12.362

17.622

29.984

1.204

14.096

15.659

29.755

1.159

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

178.457

94.007

272.464

9.031

175.130

97.373

272.503

9.197

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

173.697

136.892

310.589

19.496

150.905

139.609

290.514

20.341

ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

85.167

48.283

133.450

7.967

71.332

45.740

117.072

8.134

ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ

46.786

76.406

123.192

9.173

41.129

78.585

119.714

9.574

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ

41.744

12.203

53.947

2.356

38.444

15.284

53.728

2.633

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

479.920

1.700.519

2.180.439

143.153

442.808

2.056.066

2.498.874

151.902

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

244.909

1.424.936

1.669.845

117.354

226.922

1.754.213

1.981.135

124.874

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

235.011

275.583

510.594

25.799

215.886

301.853

517.739

27.028

ΚΡΗΤΗ

441.853

1.931.414

2.373.267

143.654

417.204

2.037.597

2.454.801

150.920

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

154.425

873.643

1.028.068

61.015

137.552

926.174

1.063.726

63.253

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

73.765

322.864

396.629

22.164

69.760

319.300

389.060

23.180

ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

75.886

306.421

382.307

25.499

70.540

338.688

409.228

26.769

137.777

428.486

566.263

34.976

139.352

453.435

592.787

37.718

ΑΤΤΙΚΗ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
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Πηγές
1.

Στρεγιούλη (2006), Δίκτυο Αειφόρων Νήσων Δάφνη, Αλόννησος

2. Λεμονής (2006), Δίκτυο Αειφόρων Νήσων Δάφνη, Σκόπελος
3. Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Αλοννήσου Βορείων Σποράδων, www.alonissos-park.gr
4. Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης Μαγνησίας (2005), Φορέας εκπόνησης Πανεπιστήμιο
Θεσσαλίας, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής
Ανάπτυξης
5. Κέντρο Τουριστικής Πληροφόρησης Βόλου, hwww.volosinfo.gr
6. ΕΛΣΤΑΤ 2009-2010
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4. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

Για την χρηματοοικονομική ανάλυση της εν λόγω επένδυσης και τον προσδιορισμό της
βιωσιμότητας της έχει καταρτιστεί αντίστοιχο excel χρηματοοικονομικών στοιχείων, όπου
και παρουσιάζονται αναλυτικά τα διάφορα σενάρια. Πιο συγκεκριμένα, πραγματοποιείται
χρηματοοικονομική ανάλυση της κατασκευής Χώρων Οργανωμένης Κατάδυσης σε Σκόπελο,
Αλόννησο και Αμαλιάπολη για μια περίοδο 10 ετών.
Στο παρόν κεφάλαιο επισημαίνονται οι βασικές παραδοχές του έργου στις οποίες
στηρίζεται εν μέρει ο καθορισμός των χαρακτηριστικών και προδιαγραφών του και οι
οποίες αποτελούν τη βασική εισροή για τον καθορισμό της βιωσιμότητας του.
Καθορισμός σημείων ενδιαφέροντος ανά περιοχή μελέτης
Καθοριστικό ρόλο στον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών του έργου «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ & ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΣΤΙΣ
ΝΗΣΟΥΣ ΣΠΟΡΑΔΕΣ & ΣΤΟΝ ΔΥΤΙΚΟ ΠΑΓΑΣΗΤΙΚΟ» αποτελεί ο καθορισμός των Ενάλιων
Επισκέψιμων Αρχαιολογικών Χώρων (ΕΕΑΧ) καθώς και των Χώρων Οργανωμένης
Κατάδυσης (ΧΟΚ) της περιοχής μελέτης.
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται ενδεικτικά συνοπτικά στοιχεία που αφορούν το
σύνολο

των προτεινόμενων χώρων σύμφωνα με την χωροθέτηση των καταδυτικών

δραστηριοτήτων και των λοιπών σημείων ενδιαφέροντος , όπως αυτά έχουν οριστεί στο
παραδοτέο 2

και μετά τις

παρατηρήσεις της Επιτροπής Παραλαβής.

Επίσης,

παρουσιάζεται ο αριθμός των θέσεων κατάδυσης (θέσεις – σημεία στην επιφάνεια της
θάλασσας στα οποία μπορούν να δέσουν τα σκάφη και από τα οποία πραγματοποιούνται
οι βουτιές) και των καταδυτικών διαδρομών ανά χώρο (αναφέρεται σε υποβρύχιες
διαδρομές) και τέλος τα προτεινόμενα σημεία απόπλου/κατάπλου στην κάθε περίπτωση.

Περιοχή

Αλόννησος

Αριθμός

Θέσεις

Καταδυτικές

Αριθμός

Θέσεις

Καταδυτικές

Σημείο

ΕΕΑΧ

κατάδυσης

διαδρομές/

ΧΟΚ

κατάδυσης

διαδρομές/

απόπλου /

/ EEAX

EEAX

/XOK

XOK

κατάπλου

1

1,25

7

2

2

Στενή Βάλα

3

2

2

Αγνώντας και

4

Σκόπελος

Έλιος

Νότιος

5

1

1,2

6

2

2

Αμαλιάπολη

Παγασητικός
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Για κάθε έναν από τους παραπάνω προτεινόμενους ΕΕΑΧ υπολογίζεται κατά μέσο όρο μια
θέση κατάδυσης. Όσον αφορά τις καταδυτικές διαδρομές, στην Αλόννησο θεωρούμε πως
αυτές ανέρχονται στις 1,25 (τρείς στα βυζαντινά ναυάγια και από μια στους υπόλοιπους
ΕΕΑΧ), ενώ στο Νότιο Παγασητικό 1,2 καταδυτικές διαδρομές (δύο στην Άκρα Τηλέγραφο
και από μια στους υπόλοιπους ΕΕΑΧ). Ως σημείο απόπλου, κατάπλου προτείνεται η Στενή
Βάλα στην Αλόννησο, ο Αγνώντας και ο Έλιος στη Σκόπελο και η Αμαλιάπολη στην περιοχή
του Νότιου Παγασητικού Κόλπου. Αντίστοιχα για τους ΧΟΚ προβλέπονται 2 σημεία
κατάδυσης για κάθε ΧΟΚ και 2 καταδυτικές διαδρομές.
Απαιτούμενες επενδύσεις
Απαραίτητο στοιχείο για τον προσδιορισμό της βιωσιμότητας του έργου αποτελεί το κόστος
της απαιτούμενης αρχικής επένδυσης. Έχοντας στη διάθεση μας ένα προβλεπόμενο
προϋπολογισμό της τάξης των 1.800.000,00 Ευρώ, τόσο για τις μελέτες υλοποίησης όσο και
τα έργα, υποθέτουμε πως το ενδεικτικό κόστος επένδυσης περιλαμβάνει τα παρακάτω:
Α. Δημιουργία έργων υποδομής. Πιο αναλυτικά, στα πλαίσια υλοποίησης του εν λόγω
έργου προβλέπεται η σήμανση των χώρων με τη χρήση φωτοσημαντήρων οριοθέτησης και
σημείων πόντισης σταθερών αγκυροβολιών (ναυδέτων), στα οποία θα προσεγγίζει και θα
δένει το καταδυτικό σκάφος που θα μεταφέρει τους επισκέπτες αυτοδύτες, δεδομένου ότι
για λόγους προστασίας του βυθού και των καταδυόμενων κάθε αγκυροβολία
απαγορεύεται. Πιο συγκεκριμένα, εκτιμάται ότι απαιτούνται τέσσερις φωτοσημαντήρες
οριοθέτησης ανά θέση κατάδυσης και ένα ναύδετο ανά θέση κατάδυσης.
Εξίσου απαραίτητη κρίνεται η αγορά καμερών για την αναμετάδοση της εικόνας από το
ΝΑΥΑΓΙΟ ΒΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΡΜΟΥ «ΚΟΚΑΛΙΑ», ΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ. Παρ’ όλα αυτά, όπως ήδη
έχει αναφερθεί και σε προηγούμενο στάδιο της μελέτης, για το θέμα πιθανής
αντιμετώπισης καταδυτικών ατυχημάτων προτείνεται να εκπονηθεί ειδική μελέτη σε
επόμενο στάδιο του έργου, καθώς η διεθνής εμπειρία και οι τελευταίες εξελίξεις έχουν
καταδείξει ότι η απλή αγορά και τοποθέτηση θαλάμων αποσυμπίεσης δεν συνεισφέρει
γενικότερα στην αντιμετώπιση ατυχημάτων χωρίς την ύπαρξη συνολικού σχεδιασμού.
Εναλλακτικά και εφόσον δεν πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις συνίσταται η
μεταφορά των ασθενών σε κεντρικά νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης και της Αθήνας όπου
υπάρχουν ειδικές μονάδες και εξειδικευμένο προσωπικό για την αντιμετώπιση σχετικών
ατυχημάτων. Για το θέμα αυτό έγιναν κατ’επανάληψη συζητήσεις με τον κ. Θόδωρο
Μεσημέρη επικαφαλής της μονάδος υπερβαρικής ιατρικής του Νοσοκομείου Αγ.Παύλου
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Θεσσαλονίκης. Ο κ. Μεσημέρης με την προοπτική των επισκέψιμων ενάλιων χώρων –
υποβρύχιων μουσείων έχει φροντίσει για τη μεταφορά του παλιού θαλάμοου υπερβαρικής
του Νοσοκομείου Αγ. Παύλου στο Νοσοκομείο Βόλου όπου και γίνονται προσπάθειες για
την ταχύτερη δυνατη λειτουργία του. Στο πλαίσιο της παρούσας προμελέτης ούτε
προβλέπεται ούτε είναι δυνατό

να γίνε από τον ανάδοχο μελέτη για το σχεδιασμό

υποστήριξης των καταδυτικών ατυχημάτων που ενδεχομένως θα συμβούν στην περιοχή.
Αυτή η μελέτη είναι αντικείμενο της Β’ Φάσης των μελετών του έργου. Σύμφωνα με τον κ.
Μεσημέρη η διακομιδή των ασθενών αντιμετωπίζεται όπως και σήμερα στα Νοσοκομεία
Θεσσαλονίκης και Αθηνών και πλεόν καθώς προβλέπεται να λειτουργήσει η Μονάδα
Υπερβαρικής Ιατρικής στον Βόλο πριν τη λειτουργία των ΕΕΑΧ και ΧΟΚ αυτή θα γίνει πιο
εύκολη.
Β. Αγορά εξοπλισμού καταδύσεων. Η αρχική επένδυση προβλέπει την αγορά 10 σετ
καταδυτικού

εξοπλισμού

(μάσκα,

βατραχοπέδιλα,

αναπνευστήρας,

ρυθμιστής

πλευστότητας, ρυθμιστής πίεσης, ζώνη βαρών, καταδυτική στολή, φιάλη αέρα, όργανα,
καταδυτικό μαχαίρι, φακός κ.λπ.) για κάθε σημείο απόπλου – κατάπλου. Για το σκοπό της
μελέτης τα δύο σημεία απόπλου-κατάπλου της Σκοπέλου (Αγνώντας και Έλιος) θεωρούνται
ως ένα σημείο καθώς λειτουργούν εναλλακτικά.
Γ. Αγορά οχήματος 4Χ4 και τρέιλερ (μόνο στην περίπτωση της Σκοπέλου) με τη βοήθεια
του οποίου θα πραγματοποιείται η μεταφορά των φυλάκων στα δύο σημεία απόπλου
κατάπλου.
Δ. Αγορά σκαφών φύλαξης. Προτείνεται η αγορά τριών φουσκωτών σκαφών με εξωτερικό
μήκος 8,50 m και μέγιστη ιπποδύναμη 500 ίππους (μπορούν να προσαρμοστούν με δύο
κινητήρες των 250 ίππων).
Ε. Εκπόνηση μελετών, αρχαιολογικών επισκοπήσεων, τεκμηριώσεων και αντίστοιχων
ερευνών. Επίσης, πλέον των κτηρίων που προβλέπεται να ενοικιαστούν προτείνεται η
αξιοποίηση του κτηρίου της «Αστυνομίας» το οποίο αποτελεί ιδιοκτησία του Υπουργείου
Πολιτισμού στη Χώρα Αλοννήσου με την ανάδειξη του ως ένα επιπλέον κέντρο υποδοχής
επισκεπτών και Εκθετήριο, καθώς στην περιοχή συγκεντρώνεται η πλειοψηφία της
τουριστικής κίνησης της Αλοννήσου. Έχει προβλεφθεί σχετικός προϋπολογισμός για τις
αναγκαίες μελέτες και την ανακαίνιση του και βρίσκεται στο Σταδιο 6 της παρούσας
προμελέτης

(προτεινόμενες

μελέτες

(33,000€)

και

εκτιμώμενα

κόστη

έργου

100,000€)..Σχετικά με τα κτίρια που πρόκειται να ενοικιαστούν θα αναφερθούν οι
προδιαγραφές που πρέπει να πληρούν τα κτίρια στο Σταδιο 6 της προμελέτης. Δεν έχουν
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επισημανθεί συγκεκριμένα κτίρια και το κόστος θα είναι εύλογο στα πλαίσια βιωσιμότητας
του έργου.
Τιμολογιακή πολιτική
Τα άμεσα έσοδα των χώρων προς τους Φορείς Λειτουργίας θα προέρχονται από τα
εισιτήρια των ΕΕΑΧ καθώς και τα εισιτήρια των Χώρων Οργανωμένης Κατάδυσης.
Συγκεκριμένα, ο επισκέπτης θα πληρώνει εισιτήριο αξίας 10 ευρώ στο σημείο απόπλου από
βουτιά σε ΕΕΑΧ, εκ των οποίων τα 6 Ευρώ αντιστοιχούν στο Φορέα Λειτουργίας, τα 2 Ευρώ
στο Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων του ΥΠΠΟΑ και τα υπόλοιπα 2 Ευρώ στην Περιφέρεια
Θεσσαλίας ώστε να συμβάλλουν στις αναγκαίες μελέτες αποτίμησης του έργου στο μέλλον
για τις οποίες υπεύθυνη θα είναι η Επιτροπή Εποπτείας. Διευκρινίζεται ότι ως Φορέας
Λειτουργίας νοείται ο εκάστοτε Δήμος, ο οποίος θα λειτουργεί τους χώρους, ενώ ο Φορέας
Διαχείρισης όπως τον είχαμε αρχικά προδιαγράψει (με συμμετοχή της Περιφέρειας και
Εκπροσώπων Φορέων) θα αναφέρεται πλέον ως Επιτροπή Εποπτείας του έργου, σε
Περιφερειακό επίπεδο υπό την ευθύνη της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Για κατάδυση στους
Χώρους Οργανωμένης Κατάδυσης

το αντίτιμο του εισιτήριου προπληρώνεται και

αντιστοιχεί σε 4 ευρώ ανά κατάδυση.
Προκειμένου να επισκεφθούν τους ενάλιους αρχαιολογικούς χώρους οι επισκέπτες θα
αναχωρούν και θα επιστρέφουν στα προκαθορισμένα σημεία απόπλου – κατάπλου, ενώ
για τις καταδύσεις σε Χώρους Οργανωμένης Κατάδυσης θα προπληρώνουν το εισιτήριο και
δεν θα είναι υποχρεωμένοι να επιστρέφουν απαραίτητα στο σημείο απόπλου.
Παρακάτω παραθέτονται συνοπτικά οι βασικές υποθέσεις στις οποίες

στηρίζεται ο

υπολογισμός των εσόδων της επένδυσης:
•

Γενικά, ισχύει η υπόθεση ότι οι χώροι λειτουργούν κυρίως κατά τους μήνες
Απρίλιο με Οκτώβριο, καθώς επίσης και την περίοδο των Χριστουγέννων. Η
περίοδος λειτουργίας των χώρων είναι βέβαια άμεσα συνδεδεμένη με τη
ζήτηση, καθώς αυξημένη ζήτηση για το προϊόν αυτόματα συνεπάγεται και
επέκταση του χρόνου λειτουργίας των χώρων, οπότε σε αυτή την
περίπτωση ενδέχεται να λειτουργούν καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

•

Όσον αφορά των αριθμό των επισκεπτών αυτός περιορίζεται στα 12 άτομα
ανά σκάφος ανά διαδρομή.

•

Το γκρουπ των δώδεκα ατόμων θα συνοδεύεται από 2 υποβρύχιους
συνοδούς. Οι υποβρύχιοι συνοδοί των επισκεπτών δεν θα αποτελούν
προσωπικό του Φορέα Λειτουργίας. Θα αποτελούν προσωπικό των
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Καταδυτικών Κέντρων. Θα πρέπει επίσης οι υποβρύχιοι συνοδοί να είναι
της εγκρίσεως της Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού του ΥΠΠΟΑ, εκ μέρους
της οποίας θα πρέπει να τυγχάνουν και σχετικής εκπαίδευσης με
συγκεκριμένη διδακτέα ύλη τόσο γενικότερης, όσο και σχετικής με τον
εκάστοτε Ενάλιο Επισκέψιμο Αρχαιολογικό Χώρο και να λαμβάνουν σχετική
πιστοποίηση εγγραφόμενοι και εκπαιδευόμενοι σε / από

μητρώο της

Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού του ΥΠΠΟΑ.
•

Για τον καθορισμό των περιόδων κατάδυσης ανά ημέρα, υποθέτουμε πως
αυτές πραγματοποιούνται ανά δύο ώρες ξεκινώντας στις 10:00 πμ. με την
τελευταία βουτιά να ολοκληρώνεται πριν τη δύση του ηλίου. Αυτό σημαίνει
πως για τους θερινούς μήνες υπολογίζουμε πως η πρώτη βουτιά
πραγματοποιείται στις 10:00 πμ. και η τελευταία στις 20:00 πμ. με το
μέγιστο αριθμό slots να διαμορφώνεται στα 5 slots. Για τους χειμερινούς
μήνες θεωρούμε πως η πρώτη βουτιά ξεκινάει στις 10:00 πμ. και η
τελευταία στις 16:00 πμ., με το μέγιστο αριθμό slots να ανέρχεται στα 3
slots.

Επισκεψιμότητα
Στον προσδιορισμό των συνολικών εσόδων πρέπει να ληφθεί υπόψη η διαφορετική
επισκεψιμότητα που παρατηρείται ανά μήνα και ανά έτος στις υπό μελέτη περιοχές.
Οι Νήσοι Αλοννήσου, Σκοπέλου καθώς και η περιοχή Νότιου Παγασητικού Κόλπου σε
γενικές γραμμές θεωρούνται μη ανεπτυγμένες περιοχές από τουριστικής απόψεως σε
σχέση με τη νήσο της Σκιάθου, που ενώ ανήκει στην ίδια διοικητική ενότητα παρουσιάζει
έντονη τουριστική δραστηριότητα. Οι Ενάλιοι Επισκέψιμοι Αρχαιολογικοί Χώροι αποτελούν
το κύριο καταδυτικό προϊόν της περιοχής με αποτέλεσμα το ποσοστό των επισκεπτών που
επιλέγει να πραγματοποιήσει κατάδυση σε αυτούς να είναι υψηλότερο, από την πρώτη
κιόλας ημέρα λειτουργίας τους, από το αντίστοιχο ποσοστό των αυτοδυτών που
πραγματοποιεί κατάδυση στους ΧΟΚ. Η παραπάνω τάση οφείλεται στο γεγονός ότι
απαιτούνται τουλάχιστον 3 χρόνια προκειμένου οι ΧΟΚ να φθάσουν στο επιθυμητό επίπεδο
αύξησης της ιχθυοπανίδας, εφόσον φυσικά οι εντός ΧΟΚ δραστηριότητες είναι
παρακολουθήσιμες και τηρούνται οι αντίστοιχοι κανόνες. Έτσι, εκτιμάται ότι οι ΧΟΚ
αποδίδουν περισσότερο μετά το τρίτο έτος λειτουργίας τους καθώς με την πάροδο του
χρόνου εμπλουτίζεται η βιοποικιλότητα του βυθού, αποτελώντας καταφύγιο και πόλο έλξης
διαφόρων ειδών (π.χ. με την απαγόρευση κάθε είδους αλιείας).
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Όσον αφορά τους ΕΕΑΧ, η επισκεψιμότητα τους αυξάνεται πολύ περισσότερο κατά το
δεύτερο έτος λειτουργίας τους ακολουθώντας στη συνέχεια σταθερή ανοδική πορεία. Η
αύξηση της επισκεψιμότητας αποδίδεται μεταξύ άλλων στη συνεχιζόμενη λειτουργία των
χώρων, την απόδοση των προωθητικών ενεργειών καθώς και την

στόμα με στόμα

διαφήμιση.
Πιο αναλυτικά, στην Αλόννησο πέραν της ύπαρξης των ΕΕΑΧ η ταυτόχρονη παρουσία του
μεγαλύτερου θαλάσσιου πάρκου της Ευρώπης, του Θαλάσσιου Πάρκου Αλοννήσου και
υπόλοιπων ερημονήσων των Βορείων Σποράδων, αποτελεί σημαντικό ανταγωνιστικό
πλεονέκτημα της περιοχής και αναμένεται μελλοντικά να συμβάλει στην αύξηση των
επισκεπτών και στην ανάπτυξη επιπλέον υποδομών φιλοξενίας. Όσον αφορά τη Σκόπελο,
εμφανίζεται ελαφρώς υψηλότερη επισκεψιμότητα σε σχέση με την περιοχή της Αλοννήσου,
καθώς παρά το γεγονός ότι στην περιοχή δεν υπάρχουν τεκμηριωμένοι ΕΕΑΧ, οι οποίοι θα
μπορούσαν να αποτελέσουν επιπλέον κίνητρο επίσκεψης αυτοδυτών, το νησί
χαρακτηρίζεται από υψηλότερη τουριστική κίνηση και διαθέτει επαρκής υποδομές
φιλοξενίας οι οποίες αναπτύσσονται συνεχώς. Η περιοχή δε του Νότιου Παγασητικού
παρουσιάζει χαμηλότερη συγκριτικά επισκεψιμότητα σε σχέση με τις νήσους Σκοπέλου και
Αλοννήσου, λόγω της έλλειψης ανεπτυγμένων τουριστικών υποδομών και κατά συνέπεια
του χαμηλού δυναμικού κλινών με αποτέλεσμα να απευθύνεται περισσότερο σε
ημεδαπούς δύτες (εσωτερικό τουρισμό), οι οποίοι επισκέπτονται την περιοχή κατά βάση
αυθημερόν.
Αλόννησος
Πληρότητα τριών πρώτων ετών για καταδύσεις σε ΧΟΚ
Έτη 1-3

Ιαν Φεβ Μαρ

Πληρότητα %

0,00 0,00

0,00

Απρ

Μαϊ

Ιουν

Ιουλ

Αυγ

Σεπ

Οκτ

Νοε

Δεκ

5,00 10,00 15,00 15,00 20,00 10,00

5,00

0,00

5,00

Οκτ

Νοε

Δεκ

Πληρότητα τέταρτου έτους για καταδύσεις σε ΧΟΚ
Έτος 4

Ιαν Φεβ Μαρ

Πληρότητα %

0,00 0,00

Απρ

Μαϊ

Ιουν

Ιουλ

Αυγ

Σεπ

0,00 10,00 15,00 20,00 20,00 25,00 15,00 10,00

0,00 10,00

Πληρότητα δέκατου έτους για καταδύσεις σε ΧΟΚ
Έτος 10

Ιαν Φεβ Μαρ

Πληρότητα %

0,00 0,00
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Απρ

Μαϊ

Ιουν

Ιουλ

Αυγ

Σεπ

Οκτ
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198

Νοε

Δεκ

0,00 23,00

Επιχειρησιακό Σχέδιο για την κατασκευή Υποβρύχιων Μουσείων & Καταδυτικών Πάρκων στις Ν.Σποράδες & στην Δ.Παγασητικό

Μετά τη σημαντική αύξηση του τέταρτου έτους (λόγω εμπλουτισμού των ιχθυαποθεμάτων)
υποθέτουμε μια περίοδο ακμής για τα έτη 5- 7 με αύξηση της τάξης του 20% ενώ η
εκτιμάται αύξηση 10% ανά έτος για τα έτη από 8 – 10.

Πληρότητα πρώτου έτους για καταδύσεις σε ΕΕΑΧ
Έτoς 1

Ιαν Φεβ Μαρ

Πληρότητα %

0,00 0,00

Απρ

Μαϊ

Ιουν

Ιουλ

Αυγ

Σεπ

Οκτ

Νοε

0,00 10,00 15,00 20,00 20,00 25,00 15,00 10,00

Δεκ

0,00 10,00

Πληρότητα δεύτερου έτους για καταδύσεις σε ΕΕΑΧ
Έτος 2

Ιαν Φεβ Μαρ

Πληρότητα %

0,00 0,00

Απρ

Μαϊ

Ιουν

Ιουλ

Αυγ

Σεπ

Οκτ

0,00 15,00 20,00 25,00 25,00 30,00 20,00 15,00

Νοε

Δεκ

0,00 15,00

Πληρότητα δέκατου έτους για καταδύσεις σε ΕΕΑΧ
Έτος 10

Ιαν Φεβ Μαρ

Πληρότητα %

0,00 0,00

Απρ

Μαϊ

Ιουν

Ιουλ

Αυγ

Σεπ

Οκτ

0,00 41,74 55,66 69,57 69,57 83,49 55,66 41,74

Νοε

Δεκ

0,00 41,74

Μετά το δεύτερο έτος υποθέτουμε μια σταθερή αύξηση της τάξης του 10% για τα έτη 3-4,
μια περίοδο ακμής με αύξηση 20% για τα έτη 5-7 και αύξηση 10% για τα έτη 8-10.
Βάσει των πληροτήτων για ΧΟΚ και ΕΕΑΧ στο 10 έτος εκτιμώνται περίπου 30.000 δύτες το
χρόνο, υπολογίζοντας ότι κάθε δύτης θα διεξάγει κατά μέσο όρο 6 βουτιές.

Σκόπελος
Πληρότητα τριών πρώτων ετών για καταδύσεις σε ΧΟΚ
Έτη 1-3

Ιαν Φεβ Μαρ

Πληρότητα %

0,00 0,00

Απρ

Μαϊ

Ιουν

Ιουλ

Αυγ

Σεπ

Οκτ

0,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 15,00 10,00

Νοε

Δεκ

0,00 10,00

Πληρότητα τέταρτου έτους για καταδύσεις σε ΧΟΚ
Έτος 4

Ιαν Φεβ Μαρ

Πληρότητα %

0,00 0,00

Απρ

Μαϊ

Ιουν

Ιουλ

Αυγ

Σεπ

Οκτ

0,00 20,00 25,00 30,00 35,00 40,00 25,00 20,00

Πληρότητα δέκατου έτους για καταδύσεις σε ΧΟΚ
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Έτος 10

Ιαν Φεβ Μαρ

Πληρότητα %

0,00 0,00

Απρ

Μαϊ

Ιουν

Ιουλ

Αυγ

Σεπ

Οκτ

Νοε

0,00 46,00 57,50 69,00 80,50 92,00 57,50 46,00

Δεκ

0,00 34,50

Μετά τη σημαντική αύξηση του τέταρτου έτους (λόγω εμπλουτισμού των ιχθυαποθεμάτων)
υποθέτουμε μια περίοδο ακμής για τα έτη 5- 7 με αύξηση της τάξης του 20% ενώ η
εκτιμάται αύξηση 10% ανά έτος για τα έτη από 8 – 10.
Βάσει των πληροτήτων για ΧΟΚ στο 10 έτος εκτιμώνται περίπου 30.000 δύτες το χρόνο,
υπολογίζοντας ότι κάθε δύτης θα διεξάγει κατά μέσο όρο 3 βουτιές.
Νότιος Παγασητικός
Πληρότητα τριών πρώτων ετών για καταδύσεις σε ΧΟΚ
Έτη 1-3

Ιαν Φεβ Μαρ

Πληρότητα %

0,00 0,00

0,00

Απρ

Μαϊ

Ιουν

Ιουλ

Αυγ

Σεπ

Οκτ

Νοε

Δεκ

0,00

5,00 10,00 10,00 15,00

5,00

0,00

0,00

0,00

Πληρότητα τέταρτου έτους για καταδύσεις σε ΧΟΚ
Έτος 4

Ιαν Φεβ Μαρ

Πληρότητα %

0,00 0,00

Απρ

Μαϊ

Σεπ

Οκτ

Νοε

Δεκ

0,00

5,00 15,00 20,00 25,00 10,00

0,00

0,00

0,00

Οκτ

Νοε

Δεκ

0,00 11,50 23,00 34,50 46,00 57,50 23,00 11,50

0,00

0,00

0,00

Ιουν

Ιουλ

Αυγ

Πληρότητα δέκατου έτους για καταδύσεις σε ΧΟΚ
Έτος 10

Ιαν Φεβ Μαρ

Πληρότητα %

0,00 0,00

Απρ

Μαϊ

Ιουν

Ιουλ

Αυγ

Σεπ

Μετά τη σημαντική αύξηση του τέταρτου έτους (λόγω εμπλουτισμού των ιχθυαποθεμάτων)
υποθέτουμε μια περίοδο ακμής για τα έτη 5- 7 με αύξηση της τάξης του 20% ενώ η
εκτιμάται αύξηση 10% ανά έτος για τα έτη από 8 – 10.

Πληρότητα πρώτου έτους για καταδύσεις σε ΕΕΑΧ
Έτoς 1

Ιαν Φεβ Μαρ

Πληρότητα %

0,00 0,00

Απρ

0,00 0,00

Μαϊ

Ιουν

Ιουλ

Αυγ

Σεπ

Οκτ

Νοε

Δεκ

5,00 15,00 20,00 25,00 10,00

5,00

0,00

0,00

6,00
Οκτ

0,00
Νοε

0,00
Δεκ

Πληρότητα δεύτερου έτους για καταδύσεις σε ΕΕΑΧ
Πληρότητα %
Έτος 2

0,00 0,00 0,00
Ιαν Φεβ Μαρ
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Απρ

6,00 15,00 20,00 25,00 10,00
Μαϊ Ιουν Ιουλ
Αυγ
Σεπ
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Πληρότητα δέκατου έτους για καταδύσεις σε ΕΕΑΧ
Έτος 10

Ιαν Φεβ Μαρ

Πληρότητα %

0,00 0,00

0,00

Απρ

Μαϊ

Ιουν

Ιουλ

Αυγ

Σεπ

Οκτ

Νοε

Δεκ

2,78 16,70 41,74 55,66 69,57 27,83 16,70

0,00

0,00

Μετά το δεύτερο έτος υποθέτουμε μια σταθερή αύξηση της τάξης του 10% για τα έτη 3-4,
μια περίοδο ακμής με αύξηση 20% για τα έτη 5-7 και αύξηση 10% για τα έτη 8-10.
Βάσει των πληροτήτων για ΧΟΚ και ΕΕΑΧ στο 10 έτος εκτιμώνται περίπου 22.000 δύτες το
χρόνο, υπολογίζοντας ότι κάθε δύτης θα διεξάγει κατά μέσο όρο 5 βουτιές.

Απαιτούμενες Λειτουργικές δαπάνες
Αναφορικά με τα έξοδα καθημερινής λειτουργίας των Κέντρων Φύλαξης υποθέτουμε την
κατανομή τους στις εξής κατηγορίες:
•

Καύσιμα

•

Συντήρηση σκάφους

•

Προσωπικό Ασφαλείας

•

Ενέργειες προώθησης

•

Ασφάλιστρα

•

Λοιπά λειτουργικά έξοδα

•

Αναλώσιμα

Πιο αναλυτικά, όσον αφορά τον υπολογισμό των καυσίμων υποθέτουμε την κατανάλωση
350λίτρων/100 ναυτικά μίλια, ενώ εκτιμάται ότι το σκάφος θα πραγματοποιεί περιπολία 3
φορές την εβδομάδα κατά μέσο όρο. Επισημαίνεται ότι στις περιόδους αιχμής ενδέχεται το
σκάφος να πραγματοποιεί καθημερινά περιπολίες. Στην περίπτωση της Σκοπέλου, στο
κόστος καυσίμων συνυπολογίζονται και τα έξοδα μετακίνησης του οχήματος για τη
μεταφορά του σκάφους στα δύο διαφορετικά σημεία απόλπου – κατάπλου. Στην
περίπτωση αυτή υποθέτουμε πως το όχημα πραγματοποιεί 6 διαδρομές των 30
χιλιομέτρων με κατανάλωση 10λίτρα/χιλιόμετρο.
Αναφορικά με τα έξοδα επιτήρησης των χώρων, υποθέτουμε ότι το πλαίσιο επιτήρησης
αυτών θα γίνεται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και για το λόγο αυτό προβλέπεται η
πρόσληψη 10 ατόμων (δύτες – φύλακες) ανά περιοχή παρέμβασης (Αλόννησο, Σκόπελο,
Νότιο Παγασητικό) με κόστος 1.500 Ευρώ/μήνα.

Οι δύτες – φύλακες θα αποτελούν

προσωπικό του Φορέα Λειτουργίας, ενώ θα υπάρχουν και συμπληρωματικά φύλακες –
Ατλαντίς Συμβουλευτική Α.Ε.
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αρχαιολόγοι, οριζόμενοι από τη Γενική Γραμματεία Πολιτισμού, χωρίς η μη παρουσία τους
να επηρεάζεται τη λειτουργία των χώρων. Επισημαίνεται ότι οι τελευταίοι δεν αμείβονται
από το Φορέα Λειτουργίας. Στο σημείο αυτό τονίζεται ότι βάση της Ελληνικής Νομοθεσίας
οι κηρυγμένοι Ενάλιοι Επισκέψιμοι Αρχαιολογικοί Χώροι ανήκουν στην ευθύνη και
δικαιοδοσία της Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού, ενώ η φύλαξη αυτών πραγματοποιείται
από το Λιμενικό Σώμα.
Έχοντας ως στόχο την προβολή των συγκεκριμένων χώρων αλλά και την ανάδειξη της
ευρύτερης περιοχής ως προορισμό καταδυτικού τουρισμού προβλέπονται αντίστοιχες
ενέργειες προώθησης και υποστήριξης, οι οποίες και έχουν αναλυθεί εκτενώς σε
προηγούμενο στάδιο της μελέτης. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι η στρατηγική των
προωθητικών ενεργειών προβλέπει οργανωμένο πρόγραμμα τουριστικής προβολής το
οποίο θα απαρτίζεται μεταξύ άλλων από τις εξής ενέργειες:
•

Διαφήμιση

Ηλεκτρονική διαφήμιση
Διαφήμιση σε έντυπα (εξειδικευμένα περιοδικά)
•

Συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις καταδυτικού – τουριστικού ενδιαφέροντος

DEMA SHOW 2013 & 2014
World Travel Market (WTM) 2013 & 2014
Boat Show Boot 2014 & 2015
Dive Show 2014 & 2015
ΙΤΒ Berlin 2014 & 2015
•

Δημόσιες σχέσεις – νέες αγορές

Διοργάνωση συνεδρίων και σχετικές ομιλίες
Φιλοξενία δημοσιογράφων και τουριστικών πρακτόρων
Δικτύωση με γεωγραφικούς προορισμούς που συνδέονται με αεροπορικές πτήσεις
Στοχευμένες αποστολές εντύπων σε ειδικό κοινό
•

Παραγωγή έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού

Φωτογράφηση και βιντεοσκόπηση περιοχών
Δημιουργία – παραγωγή: Τουριστικός οδηγός
Ατλαντίς Συμβουλευτική Α.Ε.
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Δημιουργία – παραγωγή: Θεματικά φυλλάδια – φυλλάδια περιοχών
•

Δημιουργία ειδικά εγκεκριμένου υλικού προβολής, ειδικά για τους ΕΕΑΧ, το οποίο
θα μπορεί για να χρησιμοποιηθεί από τον Επιτροπή Εποπτείας, τους Φορείς
Λειτουργίας καθώς και όλους τους εμπορικούς εταίρους οι οποίοι εμπλέκονται
στην υποστήριξη των επισκεπτών όπως Καταδυτικά Κέντρα, Ενώσεις Ξενοδόχων,
Εστιατορίων κ.α.

Αναφορικά με την κατηγορία των λοιπών λειτουργικών εξόδων αυτή περιλαμβάνει έξοδα
όπως ηλεκτρισμός, ύδρευση, θέρμανση κ.λπ. Τέλος, στο σημείο αυτό να τονίσουμε ότι στις
απαιτούμενες λειτουργικές δαπάνες δεν συνυπολογίστηκαν δαπάνες κατασκευής ή
ενοικίασης κτηρίων, καθώς οι αντίστοιχοι χώροι αναμένεται να παραχωρηθούν προς
εκμετάλλευση από τον Δήμο.

Στους παρακάτω πίνακες μπορούμε να δούμε αναλυτικά το κόστος των απαιτούμενων
επενδύσεων, καθώς επίσης και την ανάλυση της χρηαματοροής για την κάθε περιοχή
μελέτης ξεχωριστά.

Ατλαντίς Συμβουλευτική Α.Ε.
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Ενδεικτικά κόστη απαιτούμενων επενδύσεων : Σκόπελος

Αρμόδιος
Περιγραφή
Α

Φορέας

Μονάδα

Ποσότητα

Κόστος/μονάδα (€)

Συνολικό κόστος (€)

Δήμος

τεμ

24

2.000

48.000

τεμ

6

10.000

60.000

σετ

10

1.500

15.000

τεμ

1

24.000

24.000

τεμ

1

140.000

140.000

τεμ

1

100.000

100.000

ΣΥΝΟΛΟ

387.000

Έργα υποδομής
1

Σήμανση

χώρων

(φωτοσημαντήρες

οριοθέτησης,

σύστημα παρακολούθησης)
2

Θάλαμος αποσυμπίεσης

Σκοπέλου
Δεν

τεμ

απαιτείται
3

Σημεία πόντισης σταθερών αγκυροβολίων
(ναύδετα)

Β

Δήμος
Σκοπέλου

Εξοπλισμός καταδύσεων
1

Σετ κατάδυσης

Δήμος
Σκοπέλου

Γ

Οχήματα
1

Αυτοκίνητο (4Χ4)

Δήμος
Σκοπέλου

Δ

Σκάφη
1

Σκάφος φύλαξης

Δήμος
Σκοπέλου

Ε

Mελέτες
1

Εκπόνηση μελετών, αρχαιολογικών επισκοπήσεων,

Εφορία

τεκμηριώσεων και αντίστοιχων ερευνών

Ενάλιων
Αρχαιοτήτων

Ατλαντίς Συμβουλευτική Α.Ε.
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Ενδεικτικά κόστη απαιτούμενων επενδύσεων: Αλόννησος
Αρμόδιος

Α

Περιγραφή

Φορέας

Σήμανση χώρων (φωτοσημαντήρες οριοθέτησης,

Δήμος

Κόστος/μονάδα (€)

Συνολικό κόστος (€)

Έργα υποδομής
1

σύστημα παρακολούθησης)
2

Σημεία

πόντισης

3

Σύστημα

τεμ

72

2.000

144.000

τεμ

18

10.000

180.000

τεμ

1

10.000

10.000

σετ

10

1.500

15.000

τεμ

1

140.000

140.000

τεμ

1

30.000

30.000

τεμ

1

130.000

130.000

ΣΥΝΟΛΟ

649.000

Αλλονήσου

σταθερών

αγκυροβολίων

(ναύδετα)

Δήμος
Αλλονήσου

αναμετάδοσης

εικόνας

(ναυάγιο

Περιστέρας)
Β

Μονάδα Ποσότητα

Δήμος
Αλλονήσου

Εξοπλισμός καταδύσεων
1

Σετ κατάδυσης

Δήμος
Αλλονήσου

Γ

Σκάφη
1

Σκάφος φύλαξης

Δήμος
Αλλονήσου

Δ

Μελέτες
1

2

Εκπόνηση μελετών, αρχαιολογικών επισκοπήσεων,
τεκμηριώσεων και αντίστοιχων ερευνών

Αρχαιοτήτων

Αξιοποίηση

Περιφέρεια

του

κτηρίου

(μελέτες & ανακαίνιση)

Ατλαντίς Συμβουλευτική Α.Ε.

Εφορία Ενάλιων

της

«Αστυνομίας»

Θεσσαλίας
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Απαιτούμενες επενδύσεις : Αμαλιάπολη
Αρμόδιος
Φορέας

Περιγραφή
Α

Μονάδα

Ποσότητα

Κόστος/μονάδα (€)

Συνολικό κόστος (€)

Έργα υποδομής
Σήμανση
1

χώρων

(φωτοσημαντήρες

οριοθέτησης, σύστημα παρακολούθησης)

Δήμος
Αλμυρού

68

2.000

136.000

τεμ

17

10.000

170.000

σετ

10

1.500

15.000

τεμ

1

140.000

140.000

τεμ

1

100.000

100.000

ΣΥΝΟΛΟ

561.000

τεμ

Δεν
2

Θάλαμος αποσυμπίεσης

απαιτείται

Σημεία πόντισης σταθερών αγκυροβολίων
3
Β

(ναύδετα)

τεμ

Δήμος
Αλμυρού

Εξοπλισμός καταδύσεων
Δήμος
1

Γ

Σετ κατάδυσης

Αλμυρού

Σκάφη
Δήμος
1

Δ

Σκάφος φύλαξης

Αλμυρού

Μελέτες
Εκπόνηση

μελετών,

αρχαιολογικών

ΙΕΝΑΕ

επισκοπήσεων,
1

Ατλαντίς Συμβουλευτική Α.Ε.
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ΧΡΗΜΑΤΟΡΟΗ
ΣΚΟΠΕΛΟΣ

Έτος 1

Έτος 2

Έτος 3

Έτος 4

Έτος 5

Έτος 6

Έτος 7

Έτος 8

112.090

112.090

112.090

172.829

207.395

248.873

298.648

328.513

361.364

397.501

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Συνολικές ταμειακές εισροές

112.090

112.090

112.090

172.829

207.395

248.873

298.648

328.513

361.364

397.501

Λειτουργικά έξοδα

273.608

273.608

273.608

273.608

273.608

273.608

273.608

273.608

273.608

273.608

0

-43.122

-43.122

-43.122

-30.974

-24.061

-15.765

-5.810

613

11.535

Συνολικές ταμειακές εκροές

273.608

230.486

230.486

230.486

242.634

249.547

257.843

267.798

274.221

285.143

Καθαρή χρηματοροή

-161.518

-118.397

-118.397

-57.658

-35.240

-674

40.805

60.715

87.143

112.357

Συσσωρευμένη χρηματοροή

-161.518

-279.915

-398.312

-455.969

-491.209

-491.883

-451.078

-390.363

-303.219

-190.862

Έτος 7

Έτος 8

Έτος 9

Έσοδα από κατάδυση σε ΧΟΚ
Έσοδα από κατάδυση σε ΕΕΑΧ

Φόροι

Έτος 10

ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ

Έτος 1

Έτος 2

Έτος 3

Έτος 4

Έτος 5

Έσοδα από κατάδυση σε ΧΟΚ

166.723

166.723

166.723

240.710

288.852

346.623

415.948

457.542

503.297

553.626

Έσοδα από κατάδυση σε ΕΕΑΧ

64.476

84.294

92.723

101.996

122.395

146.874

176.249

193.874

213.261

234.587

Συνολικές ταμειακές εισροές

231.199

251.017

259.447

342.706

411.247

493.497

592.196

651.416

716.557

788.213

Λειτουργικά έξοδα

243.800

243.800

243.800

243.800

243.800

243.800

243.800

243.800

243.800

243.800

0

-15.786

-11.823

-10.137

6.515

20.223

36.673

56.563

68.707

87.079

Συνολικές ταμειακές εκροές

243.800

228.014

231.977

233.663

250.315

264.023

280.473

300.363

312.507

330.879

Καθαρή χρηματοροή

-12.601

23.003

27.469

109.043

160.932

229.473

311.723

351.053

404.050

457.334

Συσσωρευμένη χρηματοροή

-12.601

10.403

37.872

146.915

307.847

537.320

849.043

1.200.095

1.604.146

2.061.479

Φόροι

Ατλαντίς Συμβουλευτική Α.Ε.
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ΑΜΑΛΙΑΠΟΛΗ

Έτος 1

Έτος 4

Έτος 5

Έτος 6

Έτος 7

Έτος 8

Έτος 9

Έσοδα από κατάδυση σε ΧΟΚ

79.488

79.488

79.488

155.405

186.486

223.783

268.539

295.393

324.933

357.426

Έσοδα από κατάδυση σε ΕΕΑΧ

51.689

53.408

58.749

64.624

77.549

93.058

111.670

122.837

135.121

148.633

Συνολικές ταμειακές εισροές

131.177

132.896

138.237

220.029

264.034

316.841

380.210

418.231

460.054

506.059

Λειτουργικά έξοδα

287.648

287.648

287.648

287.648

287.648

287.648

287.648

287.648

287.648

287.648

0

-46.288

-45.944

-44.876

-28.518

-19.717

-9.155

3.668

11.573

27.073

Συνολικές ταμειακές εκροές

287.648

241.360

241.704

242.772

259.130

267.931

278.493

291.316

299.221

314.721

Καθαρή χρηματοροή

-156.471

-108.464

-103.467

-22.743

4.904

48.910

101.717

126.914

160.833

191.338

Συσσωρευμένη χρηματοροή

-156.471

-264.935

-368.401

-391.145

-386.240

-337.330

-235.613

-108.699

52.134

243.472

Φόροι

Ατλαντίς Συμβουλευτική Α.Ε.
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Έτος 3

Έτος 10
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5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η καταδυτική βιομηχανία παρουσιάζει σημαντικές προοπτικές και αποτελεί ικανή πηγή εσόδων για τις
περιοχές στις οποίες αναπτύσσεται, κάτι το οποίο οφείλεται και στο προφίλ των δυτών – τουριστών. Οι
τουρίστες του καταδυτικού τουρισμού αποτελούν μια κατηγορία τουριστών υψηλών εισοδημάτων και η
οποία συνεχώς εκπαιδεύεται και αναζητά νέους τόπους προς εξερεύνηση. Οι καταδύσεις έχουν εξελιχθεί
σήμερα σε ένα από τα πλέον δημοφιλή θαλάσσια σπορ με αποτέλεσμα η καταδυτική βιομηχανία να
γνωρίζει ήδη εξαιρετική ανάπτυξη σε παγκόσμιο επίπεδο.
Η περιοχή μελέτης εμφανίζει σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης καταδυτικού τουρισμού. Διαθέτει
φυσικούς και πολιτιστικούς πόρους ικανούς να προσελκύσουν την απαιτούμενη ζήτηση με τους δεύτερους
να αποτελούν το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα.
Εξετάζοντας τη βιωσιμότητα του εγχειρήματος ανά περιοχή η Αλόννησος είναι αυτή που εμφανίζει τα πιο
θετικά μεγέθη. Η επένδυση στην περιοχή εκτιμάται εξαιρετικά βιώσιμη και αποδοτική. Ήδη από το 2ο έτος
λειτουργίας εμφανίζεται θετική καθαρή χρηματοροή και συσσωρευμένη χρηματοροή στο τέλος της 10ετίας
φτάνει τα 2.098.919€. Τα εκτιμώμενα αυτά αποτελέσματα στην περιοχή της Αλόννησου οφείλονται
κυρίως στην ύπαρξη και λειτουργία των ΕΕΑΧ και στον μεγάλο (συγκριτικά με τις άλλες περιοχές) αριθμό
θέσεων κατάδυσης σε ΧΟΚ. Εκτιμάται ότι οι αποδόσεις της επένδυσης θα μπορούσαν να είναι
μεγαλύτερες, ωστόσο η περιορισμένη τουριστική υποδομή της περιοχής επηρεάζει αρνητικά τους
αριθμούς των επισκεπτών που μπορεί να δεχτεί. Στο πλαίσιο ανάπτυξης του καταδυτικού τουρισμού
σαφώς και θα αυξηθεί η τουριστική ανωδομή, ωστόσο η θραυστότητα και η οικολογική αξία του φυσικού
περιβάλλοντος της περιοχής επιβάλλουν τη διατήρηση σχετικά χαμηλών (σε σύγκριση με την Σκόπελο που
αποτελεί πιο καταξιωμένο τουριστικό προορισμό) ποσοστών επισκεψιμότητας.
Για την περιοχή της Αμαλιάπολης η επένδυση κρίνεται επίσης βιώσιμη σε βάθος 10ετίας με χαμηλότερες
ωστόσο αποδόσεις. Θετικό στοιχείο αποτελεί το γεγονός ότι η επένδυση εμφανίζει θετική χρηματοροή ήδη
μετά το 4ο έτος λειτουργίας ενώ θετική είναι και η συσσωρευμένη χρηματοροή στο τέλος της 10ετίας. Η
ύπαρξη και λειτουργία των ΕΕΑΧ και ο μεγάλος (σε σχέση με την Σκόπελο) αριθμός των θέσεων κατάδυσης
στους ΧΟΚ επιδρούν θετικά.. Εκτιμάται ότι οι αποδόσεις της επένδυσης θα αυξηθούν περαιτέρω λόγω της
ανάπτυξης και επέκτασης της τουριστικής υποδομής.

Παρά το γεγονός ότι οι πληρότητες αναμένονται υψηλότερες για την περιοχή της Σκοπέλου η επένδυση
κρίνεται οριακά μη βιώσιμη σε βάθος 10ετίας με την συσσωρευμένη χρηματοροή στο τέλος της 10ετίας να
είναι αρνητική. Τα εκτιμώμενα αποτελέσματα στην περιοχή της Σκοπέλου οφείλονται κυρίως στην μη
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ύπαρξη και λειτουργία ΕΕΑΧ, οι οποίοι συνεπάγονται σημαντικές εισροές για τις υπόλοιπες περιοχές, αλλά
και στην ύπαρξη αρκετά μικρού αριθμού (σε σύγκριση με την Αλόννησο και Αμαλιάπολη) θέσεων
κατάδυσης σε ΧΟΚ. Θετικό στοιχείο ωστόσο αποτελεί το γεγονός ότι η επένδυση εμφανίζει θετική
χρηματοροή μετά το 6ο έτος λειτουργίας ενώ βάσει της εξέλιξης των χρηματοοικονομικών μεγεθών στη
10ετία, θετική αναμένεται να είναι η συσσωρευμένη χρηματοροή μετά το 12 έτος. Παράλληλα η περιοχή
διαθέτει ήδη ικανή τουριστική υποδομή συγκριτικά με την Αμαλιάπολη και την Αλόννησο και η ενδεχόμενη
λειτουργία των ΕΕΑΧ αλλά και επιπλέον ΧΟΚ θα αυξήσει σημαντικά τις αποδόσεις καθιστώντας την
επένδυση ιδιαίτερα βιώσιμη. Ειδικότερα η λειτουργία μόλις 1 επιπλέον ΧΟΚ (2 θέσεις κατάδυσης) επιπλέον
θέσεων κατάδυσης οδηγεί σε θετική χρηματοροή ήδη μετά το 4ο έτος και σε θετική συσσωρευμένη
χρηματοροή στο τέλος τη 10ετίας, ενώ σε περίπτωση λειτουργίας 2 επιπλέον ΧΟΚ (4 επιπλέον θέσεις
κατάδυσης) έχουμε θετική χρηματοροή ήδη μετά το 3ο έτος, ενώ η συσσωρευμένη χρηματοροή στο τέλος
της δεκαετίας θα ανέλθει σε 1.120.654€.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ
ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ, ΔΗΜΟΣΙΟΥ Η ΜΕΙΚΤΟΥ Ο ΟΠΟΙΟΣ
ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΣΥΝΤΑΞΗ – ΣΥΓΓΡΑΦΗ :
ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΓΚΛΗΣ , Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
ΠΑΥΛΟΣ ΚΡΑΒΑΡΗΣ , Μηχανικός Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, MSc,
Στέλεχος ΑΤΛΑΝΤΙΣ
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το παρόν παραδοτέο έχει ως στόχο να προδιαγράψει τις βασικές αρχές οργάνωσης και δραστηριοποίησης
του Φορέα Λειτουργίας των Επισκέψιμων Ενάλιων Αρχαιολογικών Χώρων (Ε.Ε.Α.Χ.) και των Χώρων
Οργανωμένης Κατάδυσης (Χ.Ο.Κ.) του Επιχειρησιακού Σχεδίου.
Όπως έχει προκύψει από τις μέχρι τώρα διαβουλεύσεις του έργου, αλλά και από αντίστοιχες
διαβουλεύσεις και συναντήσεις με φορείς που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο κατάρτισης του ΠΚΣΑ
«Άνω Μαγνήτων Νήσοι», άμεση απόρροια του οποίου αποτελεί το Επιχειρησιακό Σχέδιο, Φορέας
Λειτουργίας των χώρων θα είναι ο εκάστοτε Δήμος - ΟΤΑ.
Σε ότι αφορά τους ΧΟΚ δύναται να παραχωρηθούν στους Δήμους αρμοδιότητες και δικαιώματα
κατασκευής, διαχείρισης, εκμετάλλευσης και συντήρησης. Σε ότι αφορά τους ΕΕΑΧ, οι οποίοι τελούν υπό
την αρμοδιότητα του Υπουργείου Πολιτισμού, υπάρχει η δυνατότητα, αφού προηγουμένως ιδρυθούν οι
ΕΕΑΧ με απόφαση κήρυξής τους από το Υπουργείου Πολιτισμού, να παραχωρηθούν μέσω Προγραμματικής
σύμβασης στον εκάστοτε Δήμο.
Πλέον του Φορέα Λειτουργίας προτείνεται και η σύσταση Επιτροπής Εποπτείας υπό την Περιφέρεια για τον
συντονισμό των Φορέων Λειτουργίας.
Η διερεύνηση – τεκμηρίωση της εφικτότητας του συνόλου της πρότασης από Νομικής – Θεσμικής πλευράς
έχει πραγματοποιηθεί εκτενώς στο Στάδιο Α του παρόντος παραδοτέου.
Όλες οι παραπάνω και παρακάτω προτάσεις για τους φορείς λειτουργίας των Χ.Ο.Κ. και των ΕΕΑΧ είναι
ενδεικτικές.
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΕΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Στόχοι – Στρατηγική Φορέα

Ο σχεδιασμός της διαχείρισης των περιοχών των ΧΟΚ και ΕΕΑΧ απαιτεί την ύπαρξη ορισμένων βασικών
στοιχείων απαραίτητων στον διαχειριστή, ώστε να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στην ευθύνη που
αναλαμβάνει για την προστασία, οργάνωση και λειτουργία τους. Η διαχείριση βέβαια έχει να επιλύσει και
να συμβιβάσει βιολογικά και κοινωνικοοικονομικά προβλήματα, που διαφέρουν από περιοχή σε περιοχή.
Για το λόγο αυτό θα πρέπει να καθοριστούν οι σκοποί του Φορέα, τα μέσα οργάνωσης και λειτουργίας και
οι αναγκαίοι πόρων για την αποτελεσματική λειτουργία του.
Οι σημαντικότερες αρχές που πρέπει να τηρούνται στο πλαίσιο λειτουργίας του Φορέα είναι:
- η γνώση των οικολογικών, πολιτιστικών, κοινωνικών και νομοθετικών συνθηκών
- η προστασία και η χρήση (εκμετάλλευση) της φύσης και των φυσικών και πολιτιστικών πόρων πρέπει να
θεωρούνται σαν ένα ενιαίο σύνολο και να γίνονται μόνο με αειφορικές μεθόδους,
- τα τοπικά και ιδιωτικά ενδιαφέροντα και συμφέροντα πρέπει να υποτάσσονται σε αυτά του γενικότερου
κοινωνικού συνόλου αλλά και σε εκείνα του μέλλοντος,
- όλα τα φυσικά και κοινωνικά φαινόμενα και διαδικασίες απαιτούν σύνθετες λύσεις οι οποίες προκύπτουν
μέσα από συμμετοχικές διαδικασίες.
Παίρνοντας υπόψη τις αξίες, τις ιδιαιτερότητες, τα δεδομένα και τις δυνατότητες που δημιουργεί η
λειτουργία των ΧΟΚ και ΕΕΑΧ, προσδιορίζονται οι στόχοι του Φορέα:
-

η βελτίωση των συνθηκών διοίκησης, διαχείρισης και λειτουργικής οργάνωσης των ΧΟΚ και ΕΕΑΧ

-

η προστασία και διατήρηση των ιδιαίτερων αξιών των περιοχών των ΧΟΚ και ΕΕΑΧ από την άποψη
του φυσικού περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς, με παράλληλη προσπάθεια για
επανόρθωση των οικολογικών και άλλων ζημιών που έχουν προκαλέσει οι διάφορες ανθρώπινες
δραστηριότητες

-

η ανάδειξη των αξιών (περιβαλλοντική – οικολογική, πολιτιστική) της περιοχής,

-

η οργάνωση των χώρων για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών αλλά και ο έλεγχος της
επισκεψιμότητας ώστε να μην δημιουργείται ζημία στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον
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-

η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση επισκεπτών και τοπικών κοινωνιών,

-

η συμβολή στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, σε συμφωνία πάντα με την διατήρηση των
αξιών και της φυσιογνωμίας των ΧΟΚ και ΕΕΑΧ

Δομή και Οργάνωση
Στους δήμους δύναται να συσταθεί συγκεκριμένη ομάδα που θα αναλάβει τις υποχρεώσεις και
υπευθυνότητες για την παρακολούθηση της λειτουργίας των χώρων είτε αυτές να τεθούν υπό την
αρμοδιότητα συγκεκριμένης διεύθυνσης ή τμήματος. Η συγκεκριμένη ομάδα προτείνεται να συνεδριάζει
γα θέματα ευθύνης της κατ ελάχιστον σε μηνιαία βάση παρουσία του εκάστοτε δημάρχου ή κάποιου εκ
των αντιδημάρχων.
Οι οικονομικές υποχρεώσεις που προκύπτουν από τον ορισμό των Δήμων ως φορέων λειτουργίας
προβλέπεται να καλυφθούν από την λειτουργία των χώρων και δεν αναμένεται να επιβαρύνουν
προϋπολογισμούς των Δήμων. Βασική πηγή χρηματοδότησης αποτελούν τα έσοδα από τα εισιτήρια.
Συμπληρωματικά στο πλαίσιο διαχείρισης - λειτουργίας των ΧΟΚ και ΕΕΑΧ, ο Φορέας δύναται να λαμβάνει
χορηγίες, ενώ μπορεί να χρηματοδοτεί μέρος των δράσεών του (κυρίως όσες σχετίζονται με θέματα
έρευνας και μελετών) μέσω της συμμετοχής του σε Ευρωπαϊκά προγράμματα.

Προσωπικό
Η επιτήρηση των χώρων πραγματοποιείται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και για το λόγο αυτό
προβλέπεται η πρόσληψη 10 ατόμων (δύτες – φύλακες) ανά περιοχή παρέμβασης(Αλόννησος, Σκόπελος,
Νότιος Παγασητικός). Οι δύτες – φύλακες θα αποτελούν προσωπικό του Φορέα Λειτουργίας, ενώ δύναται
να υπάρχουν και συμπληρωματικά φύλακες – αρχαιολόγοι, οριζόμενοι από τη Γενική Γραμματεία
Πολιτισμού, χωρίς η μη παρουσία τους να επηρεάζεται τη λειτουργία των χώρων. Επισημαίνεται ότι οι
τελευταίοι δεν αμείβονται από το Φορέα Λειτουργίας
Οι υποβρύχιοι συνοδοί των επισκεπτών επίσης δεν θα αποτελούν προσωπικό του Φορέα Λειτουργίας. Θα
αποτελούν προσωπικό των Καταδυτικών Κέντρων. Θα πρέπει επίσης οι υποβρύχιοι συνοδοί να είναι της
εγκρίσεως της Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, από όπου και
θα λαμβάνουν σχετική πιστοποίηση εγγραφόμενοι σε μητρώο της Γενικής Γραμματείας.
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Εξοπλισμός και Υποδομή
Απαραίτητο στοιχείο για την λειτουργία του Φορέα αποτελεί ο προσδιορισμός του απαιτούμενου
εξοπλισμού και υποδομής, ο οποίος ενδεικτικά περιλαμβάνει:
•

Εξοπλισμός καταδύσεων. Προβλέπεται η αγορά 10 σετ καταδυτικού εξοπλισμού (μάσκα,
βατραχοπέδιλα, αναπνευστήρας, ρυθμιστής πλευστότητας, ρυθμιστής πίεσης, ζώνη βαρών,
καταδυτική στολή, φιάλη αέρα, όργανα, καταδυτικό μαχαίρι, φακούς κ.λπ.) για κάθε σημείο
απόπλου – κατάπλου.

•

Σκάφη φύλαξης. Προτείνεται η αγορά τριών φουσκωτών σκαφών με εξωτερικό μήκος 8,50 m και
μέγιστη ιπποδύναμη 500 ίππους (μπορούμε να προσαρμόσουμε δύο κινητήρες των 250 ίππων).

•

Όχημα 4Χ4 (μόνο στην περίπτωση της Σκοπέλου), με τη βοήθεια του οποίου θα πραγματοποιείται η
μεταφορά των φυλάκων στα δύο σημεία απόπλου κατάπλου.

•

Κτιριακές εγκαταστάσεις. Προβλέπεται να μισθωθούν χώροι - κτίρια, πλησίον των σημείων
απόπλου – κατάπλου. Θα πρέπει να είναι κατ’ ελάχιστον 100 τετραγωνικών και θα περιλαμβάνουν
χώρο υποδοχής και ενημέρωσης επισκεπτών, μικρό εκθετήριο, χώρους υγιεινής προσωπικού και
επισκεπτών, χώρο γενικής αποθήκης και χώρο αποθήκευσης του καταδυτικού εξοπλισμού και χώρο
για την περίπτωση που απαιτηθεί διανυκτέρευση του προσωπικού. Πλέον των κτηρίων που
προβλέπεται να ενοικιαστούν προτείνεται η αξιοποίηση του κτιρίου της «Αστυνομίας» στη χώρα
Αλοννήσου με την ανάδειξη του ως ένα επιπλέον κέντρο υποδοχής επισκεπτών και Εκθετήριο,
καθώς στην περιοχή συγκεντρώνεται η πλειοψηφία της τουριστικής κίνησης της Αλοννήσου.

Δράσεις
Για την επίτευξη των τεθέντων στόχων του Φορέα όπως προηγούμενα αναπτύχθηκαν, θα απαιτηθεί μια
σειρά δράσεων οι οποίες εξειδικεύονται σε τρεις βασικές κατηγορίες:

Ι. Θεσμικές
- Η κατάρτιση και η ευθύνη της εφαρμογής των κανονισμών διοίκησης και λειτουργίας των περιοχών των
ΧΟΚ και ΕΕΑΧ, καθώς και σχεδίων διαχείρισης.
- Η παρακολούθηση και η αξιολόγηση της εφαρμογής των κανονισμών.
- Η παρακολούθηση και ο έλεγχος της καταδυτικής δραστηριότητας στους ΧΟΚ και ΕΕΑΧ (παρακολούθηση
της ασφάλειας των χώρων, εισιτήρια, έλεγχος απόπλου – κατάπλου κλπ).
- Η Συνεργασία σε διεθνές, εθνικό και τοπικό επίπεδο των αρχών διοίκησης του Φορέα με αντίστοιχες
αρχές άλλων περιοχών.
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- Η επέκταση των ορίων ευθύνης του Φορέα, με σύσταση επιπλέον ΧΟΚ και ίδρυση / κήρυξη νέων ΕΕΑΧ και
η προώθηση / υποστήριξη έναντι των αρμόδιων αρχών της έκδοσης των σχετικών ΚΥΑ κλπ.
- Η παροχή γνωμοδοτήσεων πριν από την προέγκριση χωροθέτησης και την έγκριση των περιβαλλοντικών
όρων των έργων και δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στην περιοχή ευθύνης του, καθώς και σε κάθε άλλο
θέμα για το οποίο ζητείται η γνώμη του από τις αρμόδιες αρχές.
- Η επικουρία των αρμόδιων διοικητικών και δικαστικών αρχών στον έλεγχο της εφαρμογής της
Νομοθεσίας που διέπει τη λειτουργία των ΧΟΚ και ΕΕΑΧ και της νομοθεσίας και των περιβαλλοντικών όρων
που ισχύουν ή επιβάλλονται αντιστοίχως για έργα ή δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στην περιοχή
ευθύνης του. Για τον ίδιο σκοπό, ο Φορέας Λειτουργίας θέτει στη διάθεση των αρμοδίων αρχών τα
αναγκαία μέσα και προσωπικό που απαιτούνται για την εκτέλεση αποφάσεων με τις οποίες επιβάλλονται
κυρώσεις και άλλα μέτρα προστασίας της περιοχής.
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ΙΙ. Προστασίας και διαχείρισης οικοσυστημάτων
- Η μέριμνα για τη συλλογή, ταξινόμηση και επεξεργασία περιβαλλοντικών στοιχείων και δεδομένων για τις
περιοχές ευθύνης του. Για την άσκηση της δράσης αυτής, ο Φορέας Λειτουργίας συνεργάζεται με το
Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, άλλα αρμόδια υπουργεία, Ανώτατα
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα, μη κυβερνητικές οργανώσεις και άλλους
οργανισμούς δημοσίου ή ιδιωτικού χαρακτήρα.
- Η Απογραφή και χαρτογράφηση της χλωρίδας και πανίδας της περιοχής ευθύνης του Φορέα, ο
εντοπισμός και χαρτογράφηση των βιοτόπων των σπουδαιότερων ειδών, η χαρτογράφηση βιοτόπων
ενδημικών, απειλούμενων και γενικά προστατευόμενων ειδών και διαχείριση των ιδιαίτερων
οικοσυστημάτων πάντα σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς (ΕΘΠΑΒΣ, ΕΛΚΕΘΕ κλπ).
- Η κατάρτιση σχεδίων προστασίας από παράνομες επεμβάσεις.
- Η κατάρτιση μελετών και ερευνών, καθώς και η εκτέλεση έργων που είναι απαραίτητα για την προστασία,
την αποκατάσταση και την ανάδειξη των προστατευομένων αντικειμένων της περιοχής ευθύνης του. Η
κατασκευή, επισκευή ή συντήρηση των αναγκαίων έργων υποδομής καθώς και η προμήθεια του αναγκαίου
επιστημονικού και τεχνικού εξοπλισμού για την άσκηση των λειτουργιών διαχείρισης.

III. Ερμηνείας περιβάλλοντος
- Η Λειτουργία κέντρων ενημέρωσης επισκεπτών.
- Η διοργάνωση δράσεων ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης (διανομή υλικού, εκδηλώσεις κλπ).
- Η ανάληψη εκπόνησης ή εκτέλεσης εθνικών ή ευρωπαϊκών προγραμμάτων και δράσεων σχετικών με την
περιοχή ευθύνης του, τα οποία προάγουν ή προβάλλουν τους σκοπούς της διαχείρισης των περιοχών
ευθύνης του.
- Η ενημέρωση, εκπαίδευση και κατάρτιση του πληθυσμού σε θέματα αναγόμενα στις αρμοδιότητες και
σκοπούς του Φορέα Λειτουργίας, καθώς και στην προστασία της περιοχής ευθύνης του. Στο πλαίσιο αυτό,
ο Φορέας μπορεί να διοργανώνει προγράμματα κατάρτισης και επιμόρφωσης σε συνεργασία με άλλους
αρμόδιου δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, καθώς και συνέδρια, ημερίδες, επιμορφωτικά σεμινάρια και
άλλες ενημερωτικές εκδηλώσεις για την προβολή στόχων και επιτευγμάτων και να αναλαμβάνει σχετική
εκδοτική δραστηριότητα έντυπης ή και ηλεκτρονικής μορφής.
- Η χορήγηση αδειών επιστημονικής έρευνας και τεχνικών δοκιμών και αναλύσεων εντός των ορίων των
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περιοχών ευθύνης του.
Για την εκπλήρωση των σκοπών του, ο κάθε Φορέας Λειτουργίας συνεργάζεται με όλες τις αρμόδιες
υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των διεθνών οργανισμών, τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, νομικά
πρόσωπα δημοσίου δικαίου, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και των δύο βαθμίδων, κάθε άλλο
οργανισμό του ευρύτερου δημοσίου τομέα, λοιπούς φορείς διαχείρισης και λειτουργίας. Οι κατά τα
ανωτέρω οργανισμοί και υπηρεσίες οφείλουν να συνδράμουν τον Φορέα στο έργο του, παρέχοντας κάθε
αναγκαίο στοιχείο και πληροφορία. Ο Φορέας μπορεί να συνεργάζεται με ημεδαπά και αλλοδαπά
εκπαιδευτικά ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα, οργανισμούς του ίδιου ή συγγενούς επιστημονικού
ενδιαφέροντος, μη κυβερνητικές οργανώσεις, καθώς και με φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα του
ιδιωτικού τομέα που δραστηριοποιούνται στα πεδία αρμοδιότητας του. Σε κάθε περίπτωση ο Φορέας θα
διατηρεί στενή και διαρκή συνεργασία με το Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου
Αλοννήσου και Βορείων Σποράδων.

Τιμολογιακή Πολιτική
Τα άμεσα έσοδα των χώρων προς το Φορέα Λειτουργίας θα προέρχονται από τα εισιτήρια των ΕΕΑΧ καθώς
και τα εισιτήρια των Χώρων Οργανωμένης Κατάδυσης. Συγκεκριμένα, ο επισκέπτης θα πληρώνει εισιτήριο
αξίας 10 ευρώ στο σημείο απόπλου από βουτιά σε ΕΕΑΧ, εκ των οποίων τα 6 Ευρώ αντιστοιχούν στο Φορέα
Λειτουργίας, τα 2 Ευρώ στο Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και
τα υπόλοιπα 2 Ευρώ στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
Για κατάδυση στους Χώρους Οργανωμένης Κατάδυσης το αντίτιμο του εισιτήριου προπληρώνεται και
αντιστοιχεί σε 4 ευρώ ανά κατάδυση.
Προκειμένου να επισκεφθούν τους ενάλιους αρχαιολογικούς χώρους οι επισκέπτες θα αναχωρούν και θα
επιστρέφουν στα προκαθορισμένα σημεία απόπλου – κατάπλου, ενώ για τις καταδύσεις σε Χώρους
Οργανωμένης Κατάδυσης θα προπληρώνουν το εισιτήριο και δεν θα είναι υποχρεωμένοι να επιστρέφουν
απαραίτητα στο σημείο απόπλου.
Επισημαίνεται ότι δεν τίθενται θέματα βιωσιμότητας του φορέα καθώς η βιωσιμότητα του φορέα είναι
συνυφασμένη με την βιωσιμότητα των χώρων, η οποία αναλύεται εκτενώς και διεξοδικά στο σχετικό
παραδοτέο (Παραδοτέο 4).
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Γενικοί Κανόνες Λειτουργίας Χώρων
Προκειμένου οι εντός των ΧΟΚ και ΕΕΑΧ δραστηριότητες να είναι παρακολουθήσιμες και ελέγξιμες από τον
φορέα, πρέπει να καταρτιστεί κανονισμός λειτουργίας ο οποίος σε κάθε περίπτωση θα πρέπει κατ’
ελάχιστον να προσδιορίζει:
α) μέγιστο αριθμό καταδυόμενων ανά επίσκεψη σε κάθε διαδρομή καταδυτικού πάρκου ή Επισκέψιμου
Ενάλιου Αρχαιολογικού Χώρου (στην παρούσα φάση ορίζονται ενδεικτικά σε 12 επισκέπτες)
β) αριθμό συνοδών υποβρυχίων ξεναγών (στην παρούσα φάση ορίζονται ενδεικτικά σε 2 για κάθε 12
επισκέπτες)
γ) αριθμό καταδυτικών κέντρων που μπορούν να έχουν άδεια διενέργειας καθοδηγούμενης κατάδυσης
στους χώρους (άδεια για επίσκεψη των χώρων θα παρέχεται στα καταδυτικά κέντρα με έδρα ή
υποκατάστημα στο Ν. Μαγνησίας).
δ) η ελάχιστη απόσταση προσέγγισης των αρχαιοτήτων από τους επισκέπτες (στην παρούσα φάση ορίζεται
ενδεικτικά σε 2 μέτρα)
ε) ο καταλογισμός ευθυνών σε όποια καταδυτικά κέντρα ή σκάφη παραβιάζουν τους κανονισμούς
λειτουργίας (ενδεικτικά: προσωρινή ή και μόνιμη αφαίρεση δικαιώματος κατάδυσης στους Ε.Ε.Α.Χ. και
ΧΟΚ).
Στα ειδικότερα θέματα θέσπισης κανόνων είναι κρίσιμο να μελετηθεί το ζήτημα του χρόνου μηδέν,
λαμβάνοντας όμως πάντα υπόψη ότι στην κατάρτιση των κανόνων, πλέον της προστασίας των χώρων, που
αποτελεί σαφώς το κεντρικό ζητούμενου, πρέπει να υπεισέρχεται και η προσέλκυση και ικανοποίηση των
επισκεπτών. Η βιωσιμότητα άλλωστε των χώρων (ΧΟΚ και Ε.Ε.Α.Χ.) αλλά και του συνολικού έργου
συναρτάται από τα επίπεδα επισκεψιμότητας. Στο πλαίσιο αυτό ενδεχόμενη απαγόρευση της κατάδυσης
πέραν του χρόνου «0» (κατάδυση σε βάθος όχι μεγαλύτερο των 40 μέτρων) θα απέτρεπε ένα μεγάλο μέρος
δυτών, τους λεγόμενους ερασιτέχνες τεχνικούς δύτες, από το να καταδυθούν στην περιοχή. Το κομμάτι
αυτό των αυτοδυτών είναι και εκείνο που κατά κύριο λόγο ταξιδεύει στο εξωτερικό για καταδύσεις και το
οποίο θα πρέπει να αποτελέσει μια από τις βασικές αγορές στόχου.
Στη θαλάσσια έκταση που περικλείουν οι ΧΟΚ σταματά κάθε είδους αλιεία (επαγγελματική και
ερασιτεχνική) καθώς και κάθε άλλη δραστηριότητα τρίτων συμπεριλαμβανομένης της εκτός εργασιών ή μη
ελεγχόμενης ναυσιπλοΐας. Εντός των χώρων επιτρέπονται πλέον μόνο οι καταδύσεις αναψυχής,
αυτόνομων (SCUBA), ή ελεύθερων (snorkelling), συνοδεία υποβρύχιου ξεναγού, η επισκόπηση του βυθού
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με σκάφη διαφανούς πυθμένα και η επιστημονική έρευνα.
Κύριος αρμόδιος για την φύλαξη των Ε.Ε.Α.Χ. και ΧΟΚ και την τήρηση των μέτρων και κανόνων προστασίας
παραμένει το Λιμενικό Σώμα (και η Γ.Γ. Πολιτισμού – Εφορία Αρχαιοτήτων στο μέτρο της αρμοδιότητάς
της). Παράλληλα έλεγχος θα υπάρχει στα σημεία απόπλου – κατάπλου, από όπου και προβλέπεται να
ξεκινούν και να επιστρέφουν κατά περίπτωση τα σκάφη που επισκέπτονται τους ΧΟΚ και Ε.Ε.Α.Χ.
Συμπληρωματικά δράσεις ευαισθητοποίησης των πολιτών και των επισκεπτών προβλέπεται να
πραγματοποιηθούν ενώ θα μελετηθεί η δυνατότητα πρόβλεψης ανταποδοτικών κινήτρων για τους αλιείς.
Επιπλέον θα εφαρμοστεί το μέτρο της επιτήρησης των χώρων με διενέργεια περιπολίας σκάφους του
Φορέα Λειτουργίας των ΧΟΚ και ΕΕΑΧ.
Αναφορικά με τους περιορισμούς συνοδείας από το εξειδικευμένο προσωπικό των καταδυτικών κέντρων
θα ακολουθηθούν τα όσα προβλέπόνται για τους Επισκέψιμους Ενάλιους Αρχαιολογικούς Χώρους.
Παράλληλα, θα ισχύσουν στην αρχή τα ίδια όρια όσον αναφορά τον αριθμό των αυτοδυτών καθώς και τον
αριθμό των ομάδων που δύναται να επισκεφθούν ένα καταδυτικό σημείο είτε αυτός είναι ΧΟΚ είτε ενάλιος
αρχαιολογικός χώρος.
Οι χώροι λειτουργούν κυρίως κατά τους μήνες Απρίλιο με Οκτώβριο καθώς επίσης και την περίοδο των
Χριστουγέννων. Η περίοδος λειτουργίας των χώρων είναι βέβαια άμεσα συνδεδεμένη με τη ζήτηση, καθώς
αυξημένη ζήτηση για το προϊόν αυτόματα συνεπάγεται και επέκταση του χρόνου λειτουργίας των χώρων,
οπότε σε αυτή την περίπτωση ενδέχεται να λειτουργούν καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ
Προτείνεται η συμμετοχή της Περιφέρειας στο έργο με τη μορφή παρακολούθησης και επίβλεψης της
λειτουργίας των ΕΕΑΧ και ΧΟΚ, ώστε η Περιφέρεια να μην αναλαμβάνει υποχρεώσεις, που αναλογούν σε
αυτόν καθεαυτό τον παραχωρησιούχο Φορέα Λειτουργίας. Η εμπλοκή της Περιφέρειας συνίσταται στην
συμμετοχή της σε ενιαίο φορέα παρακολούθησης και διαχείρισης του δικτύου των ΧΟΚ και ΕΕΑΧ στο
σύνολό τους, (monitoring authority).
Προτείνεται

λοιπόν η σύσταση υπό την Περιφέρεια μιας Επιτροπής Εποπτείας, η οποία θα έχει

συμβουλευτικό και αξιολογικό χαρακτήρα. Η Επιτροπή θα είναι αρμόδια για τον συντονισμό των Φορέων
Λειτουργίας αλλά και την παρακολούθηση σε στρατηγικό επίπεδο της λειτουργίας των χώρων και της
πορείας υλοποίησης των σχετικών έργων. Παράλληλα η Επιτροπή Εποπτείας θα είναι υπεύθυνη για την
αποτίμηση του συνολικού έργου.
Πλέον των εκπροσώπων και στελεχών της Περιφέρειας στην Επιτροπή προτείνεται να συμμετέχουν
εκπρόσωποι των αρμόδιων Υπουργείων (Πολιτισμού και Αθλητισμού, ΥΠΕΚΑ) και των Φορέων Λειτουργίας,
αλλά και εκπρόσωποι άμεσα εμπλεκομένων φορέων και των τοπικών παραγωγικών τάξεων της περιοχής
όπως του ΕΘΠΑΒΣ, ναυτικών ομίλων, ενώσεων αυτοδυτών, εκπροσώπων τοπικών καταδυτικών κέντρων,
του ΙΕΝΑΕ λόγω της συνεχιζόμενης έρευνας αυτού στο Δυτικό Παγασητικό κλπ
Πάντως, η εν λόγω Επιτροπή Εποπτείας του δικτύου των ΧΟκ και ΕΕΑΧ επιβάλλεται να δημιουργηθεί και να
υπάρχει, ώστε πέραν από την διοίκηση του κάθε ενός χωριστά, που θα αναλαμβάνεται από τον τοπικό
ΟΤΑ, να επιτυγχάνεται και κεντρική παρακολούθηση και διοίκηση του συνολικού δικτύου των
υφισταμένων ή και των τυχόν εν συνεχεία ιδρυόμενων και προστιθέμενων ΧΟΚ και ΕΕΑΧ, ως
ολοκληρωμενου εργαλείου άσκησης αναπτυξιακής και πολιτιστικής πολιτικής στην περιοχή.
Μέσω της Επιτροπής Εποπτείας μπορεί επίσης να επιτυγχάνεται σχετική ομοιομορφία διαδικασιών, όπως
πχ να θεσπίζονται κανόνες ελάχιστου περιεχομένου των κανονισμών λειτουργίας των επί μέρους πάρκων
και μουσείων, ώστε να ορθολογικοποιείται και να διευκολύνεται η λειτουργία, η παρακολούθηση και η
αξιολόγηση αυτών.
Παράλληλα η Επιτροπή Εποπτείας θα πρέπει να είναι υπεύθυνη για την τήρηση συνολικού αρχείου
τεχνικών και οικονομικών στοιχείων, όπως και για την συλλογή και διατήρηση διαθέσιμων επιστημονικών
δεδομένων από όλο το δίκτυο ΧΟΚ και ΕΕΑΧ, καθώς και για την ταξινόμηση, την ποσοτικοποίηση και την
αξιολόγηση των στοιχείων αυτών και της πορείας και των αποτελεσμάτων του όλου εγχειρήματος
δημιουργίας του δικτύου και την υποβολή ετήσιας αναφοράς στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
και τις άλλες αρμόδιες Υπηρεσίες, ώστε να μπορούν να γίνονται οι απαραίτητες εκτιμήσεις, αναθεωρήσεις
και βελτιώσεις.
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Η Επιτροπή Εποπτείας μπορεί να θεσμοθετείται και να εξειδικεύεται με αυτήν καθεαυτή την
Προγραμματική Σύμβαση, που θα υπογραφεί μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού και Δήμου ή Δήμων για την
ίδρυση και λειτουργία των αρχικών ΕΕΑΧ και ΧΟΚ και στην οποία θα παραπέμπουν και θα υπάγονται και οι
μεταγενέστερες Προγραμματικές Συμβάσεις, που θα υπογράφονται για την δημιουργία και πρόσθετων
χώρων.
Η Επιτροπή Εποπτείας μπορεί να έχει και τη μορφή συμβουλευτικής επιτροπής και για τη λειτουργία και τις
ανάγκες της προτείνεται να παραχωρείται χώρος εντός των γραφείων της Περιφέρειας. Η Επιτροπή θα
συνεδριάζει δύο φορές ετησίως στην έδρα της Περιφέρειας με ευθύνη του συντονιστή εταίρου και θα έχει
συγκεκριμένο όριο απαρτίας. Προτείνεται οι συνεδριάσεις να διεξάγονται τον Μάρτιο πριν από την έναρξη
της σεζόν, όπου και θα αναλύονται θέματα προγραμματισμού και τον Νοέμβριο με τη λήξη της σεζόν, ώστε
να συζητιούνται θέματα απολογισμού και επόμενων ενεργειών.
Σε ότι αφορά την χρηματοδότηση της Επιτροπής αυτή θα προέλθει από τη λειτουργία των ΕΕΑΧ.
Συγκεκριμένα, οι Φορείς Λειτουργίας θα λαμβάνουν 10 από κάθε εισιτήριο για βουτιά σε ΕΕΑΧ, εκ των
οποίων τα 2 Ευρώ θα αποδίδονται στην Περιφέρεια, τα οποία θα διαχειρίζεται για τις ανάγκες της η
Επιτροπής Εποπτείας.
Τούτο, αφενός προς αυτοσυντήρησή της και αφετέρου με σκοπό την χρησιμοποίηση των χρημάτων αυτών
για εκπόνηση αναγκαίων μελετών αξιολόγησης ή άλλων απαραίτητων για την τεκμηρίωση της λειτουργίας
των ΕΕΑΧ και ΧΟΚ, όπως και της περαιτέρω χρηματοδότησης της ενάλιας αρχαιολογικής έρευνας στην
περιοχή της Περιφέρειας μέσω της ανάλογης προκήρυξης εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς αρχαιολογικές
εναλίες ερευνητικές ομάδες μετά από απόφαση επιστημονικής αρχαιολογικής επιτροπής και εφόσον
υπάρχει η έγκριση του ΚΑΣ και η εποπτεία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού μέσω της Εφορείας
Εναλίων Αρχαιοτήτων.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ
ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΩΝ

ΣΥΝΤΑΞΗ – ΣΥΓΓΡΑΦΗ:
Μαγκλής Άγγελος, Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
Φωτεινή Βλαχάκη - Αρχιτέκτων Μηχανικός - Αναστηλώτρια Ε.Μ.Π.
Γεωργόπουλος Δημήτριος, Αναπληρωτής Δ/ντης ΕΛΚΕΘΕ
Κράβαρης Παύλος, Μηχανικός Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, MSc, Στέλεχος
ΑΤΛΑΝΤΙΣ
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το παρόν παραδοτέο έχει ως στόχο να προσδιορίσει τις 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) και των Χώρων Οργανωμένης Κατάδυσης (Χ.Ο.Κ.), εντός ζωνών κατάδυσης που έχουν
προκύψει για την περιοχή βάσει των προηγούμενων σταδίων του συνολικού έργου. 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).
Το παρόν παραδοτέο επιμελήθηκε η ομάδα των μελετητών της Ατλαντίς Συμβουλευτικής ΑΕ με επικεφαλής
τον κ. Άγγελο Μαγκλή και συμμετέχοντες το ΕΛΚΕΘΕ, την ΑΜΒΙΟ το Δικηγορικό Γραφείο Δημήτριος Μαρκάτος
και Συνεργάτες καθώς και την Αρχιτέκτονα Μηχανικό κα. Φωτεινή Βλαχάκη, υπεύθυνη για τα θέματα των
Ε.Ε.Α.Χ. του Επιχειρησιακού Σχεδίου.
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΧΟΚ ΚΑΙ ΕΕΑΧ (ΥΠΟΒΡΎΧΙΑ ΜΟΥΣΕΊΑ)

Περιοχή της Νήσου Αλοννήσου και των υπόλοιπων μικρών νήσων των Βορείων Σποράδων
Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής - σύμφωνα με το Πρακτικό Παραλαβής των Α & Β σταδίων συμφωνεί με τους εξής προτεινόμενους χώρους προκειμένου να γίνουν Ε.Ε.Α.Χ (Υποβρύχια Μουσεία):
α) Κλασικό ναυάγιο της Νήσου Περιστέρας (Σημείο 5)
β) Τρία Βυζαντινά ναυάγια Περιστέρας (Σημείο 4)
β1), β2), β3)
γ) Ναυάγιο Ακρωτηρίου «Τσέλιος»(Σημείο 6)
ζ) Ναυάγιο βόρεια του όρμου «Αγ. Δημητρίου»
Οι υπόλοιπες θέσεις που μπορούν να αξιοποιηθούν μελλοντικά ως επισκέψιμοι ενάλιοι αρχαιολογικοί χώροι
(όπως υποδεικνύεται και από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής στο το Πρακτικό Παραλαβής των
Α & Β σταδίων) είναι:
δ) Ναυάγιο Σκάντζουρας (Σημείο 3)
ε) Κλασσικό Ναυάγιο νήσου Φαγκρούς (Σημείο 1)
στ) Πελαγονήσι (Σημείο 17)
ζ) Ναυάγιο στη θέση Κάτεργο Κυρά-Παναγίας (Σημείο 20)
η) Ψαθούρα (Σημείο 21) - Στη θέση αυτή υπάρχουν γεωλογικοί σχηματισμοί που δίνουν
εντόπιση αρχαίων οικοδομικών καταλοίπων ενώ επίσης στο θαλάσσιο χώρο της

Νησίδας

την
Ψαθούρας

48

έχει εντοπιστεί ένα αρχαίο ναυάγιο (Α.Δ. 1996-97).

θ) Ναυάγιο Βραχονησίδας Μέλισσα (Σημείο 22)
Αναφορικά με τους ΧΟΚ εντός ζωνών κατάδυσης, στην περιοχή της Αλοννήσου,
Εκατέρωθεν της Στενής Βάλας Αλοννήσου βρίσκονται δύο από τις απελευθερωμένες για καταδύσεις περιοχές
(ΧΟΚ 1 & 2), ενώ η τρίτη (ΧΟΚ 3) βρίσκεται απέναντι από αυτήν στις δυτικές ακτές της Νήσου Περιστέρα.
Προτείνεται σύμφωνα και με τις παρατηρήσεις της Επιτροπής να δημιουργηθεί ένας ακόμα ΧΟΚ στο
απελευθερωμένο καταδυτικό σημείο 10 στη νότια πλευρά της Ν. Περιστέρας, καθώς και να εξετασθεί η
δυνατότητα μελλοντικής αξιοποίησης του προτεινόμενου Χ.Ο.Κ. 15. Προτείνεται η εξέταση της δυνατότητας

48
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μελλοντικής ένταξης, στους ήδη τεκμηριωμένους ΧΟΚ, του σημείου 2 ανάμεσα στις Νήσους Δύο Αδέλφια.
Τέλος, με βάση τα συμπεράσματα της μελέτης βιωσιμότητας μελετήθηκε η ένταξη του Μαύρου Κάβου στους
προτεινόμενους ΧΟΚ.
Περιοχή της Νήσου Σκοπέλου
«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»49.
Προκειμένου οι παρακάτω θέσεις να γίνουν κατάλληλες για τουριστική αξιοποίηση, θα πρέπει να γίνει σε
πρώτη φάση ενδελεχής αρχαιολογική έρευνα 50
α) Βυζαντινό ναυάγιο Νήσου Δασιάς (Σημείο 10)
β) Βυζαντινό Ναυάγιο στην Άκρα Μύτη ή Τραχήλι (Σημείο 8)
γ) Ρωμαϊκό Ναυάγιο (Σημείο 6)
δ) (Κλασικό) Ναυάγιο (Σημείο 7)
ε) Θέση πιθανού ρωμαϊκού ναυαγίου
στ) Θέσεις αρχαίων ναυαγίων στον Όρμο Στάφυλο και στον Όρμο

Λουτρακίου (Γλώσσας)

ζ) Ασκληπείο στο Λιμάνι Σκοπέλου
Αναφορικά με τους ΧΟΚ εντός ζωνών κατάδυσης, στην περιοχή της Σκοπέλου προτείνονται : ο XOK 4, ο οποίος
ονομάζεται Λημνονάρι, βρίσκεται βορειοανατολικά του βορείου άκρου (Φανός) του Όρμου Αγνώντα, ο ΧΟΚ 5,
ο οποίος είναι ύφαλος ανατολικά του Αγνώντα και πολύ κοντά σε αυτόν (1 ναυτικό μίλι και σε οπτική επαφή με
τον Όρμο) και ο ΧΟΚ 6, ο οποίος αποτελείται από το σύμπλεγμα της Νήσου Δασιά και της Βραχονησίδας στα
ανατολικά της Στρογγυλό και ο ΧΟΚ ο οποίος αφορά το σύγχρονο ναυάγιο «Χριστόφορος» εντός του Όρμου
Πανόρμου.

49
50
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"Η Επιτροπή προτείνει τη χρηματοδότηση των απαιτούμενων ερευνών της Εφορίας Εναλίων Αρχαιοτήτων
στους προτεινόμενους ΧΟΚ και στους προτεινόμενους χώρους ναυαγίων, προκειμένου να αποτελέσουν
αντικείμενο του υπόψη Σχεδίου στα μεταγενέστερα στάδιά του".51
Περιοχή Νότιου Παγασητικού κόλπου
Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής συμφωνεί με τους εξής προτεινόμενους χώρους προκειμένου να
γίνουν Ε.Ε.Α.Χ. (Υποβρύχια Μουσεία):
α) Βυζαντινό ναυάγιο Άκρας Περικλή (Σημείο 23)
β) Βυζαντινό ναυάγιο Κικύνθου (Σημείο 16)
γ) Προϊστορικός οικισμός ¨Μετόχι" (Σημείο 16)
στ) Δύο θέσεις βυζαντινών ναυαγίων στην Άκρα Τηλέγραφος
(Σημεία 26,13 και 14)
ζ) Ναυάγιο Άκρας Κλιμός (Πριόνια) (Σημείο 15)
Θέση που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί μελλοντικά, μετά την ολοκλήρωση της αρχαιολογικής έρευνας και
αποτύπωσης από το Ινστιτούτο Εναλίων Αρχαιολογικών Ερευνών είναι:
δ) Άκρα Γλάρος (Σημεία 11, 12 και 24)
Στο Νότιο Παγασητικό Κόλπο αναγνωρίζονται συνολικά οι εξής ΧΟΚ:
- ΧΟΚ 8, ο οποίος βρίσκεται στην Άκρα Αγ. Βάτος.
- ΧΟΚ 10, ο οποίος περιβάλει το Σύμπλεγμα Βραχονησίδων και Υφάλων της Πυθού..
- XOK 12, ο οποίος περιβάλει τον Όρμο Μπαλτά πλησίον και νοτίως της Αμαλιάπολης.
- ΧΟΚ 13, στη ΒΑ Άκρα της Βραχονησίδος Πυθού, (συμπεριλαμβάνεται στον άνω ΧΟΚ 10).
- ΧΟΚ 14, ο οποίος αποτελεί το σύμπλεγμα των Αργυρονήσων.
-ΧΟΚ 16, ο οποίος βρίσκεται στο μέσω του όρμου του Πτελεού.
Ειδικότερα διευκρινίζεται για τους Χ.Ο.Κ. 8, Χ.Ο.Κ. 10, Χ.Ο.Κ. 12, Χ.Ο.Κ. 14 και Χ.Ο.Κ. 16, ότι θα πρέπει να
προβλεφθεί δαπάνη για την κάλυψη του κόστους περαιτέρω υποβρύχιας έρευνας τους.

51
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Επισημαίνεται ότι για τους ενάλιους αρχαιολογικούς χώρους της Αλοννήσου και των γύρω μικρών νήσων, της
Σκοπέλου και του Νότιου Παγασητικού κόλπου, για τους οποίους γίνεται καταγραφή στο κεφάλαιο 6 του
Σταδίου Γ του έργου αλλά δεν προτείνεται να γίνουν επισκέψιμοι στο Πρακτικό Παραλαβής των Α & Β Σταδίων
του Έργου, μπορεί μετά την ολοκλήρωση της προκαταρκτικής αρχαιολογικής τεκμηρίωσης και λεπτομερούς
αποτύπωσης της υπάρχουσας κατάστασής τους, να γίνει επανεκτίμηση για την ένταξή τους στους
επισκέψιμους χώρους. Για το λόγο αυτό, αλλά και για την προώθηση των αρχαιολογικών ερευνών και την όσο
το δυνατόν πληρέστερη καταγραφή του πολιτιστικού αποθέματος της περιοχής, προτείνεται και σε αυτές τις
θέσεις, η μελλοντική χρηματοδότηση των απαιτούμενων αρχαιολογικών ερευνών και μελετών τεκμηρίωσης
και αποτύπωσής τους και δίνονται κόστη που αφορούν τις μελλοντικές μελέτες και σε αυτές τις περιοχές (π.χ.
περιοχή Σκοπέλου, όπου στην παρούσα φάση δεν έχουμε εγκεκριμένους Ε.Ε.Α.Χ.(ΥΠΟΒΡΎΧΙΑ ΜΟΥΣΕΊΑ)).
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Ι. ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΕΡΓΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
Δεδομένου ότι οι επιμέρους υπο-περιοχές μελέτης αποτελούν κομμάτι ενός γενικότερου στρατηγικού
σχεδιασμού, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Σχεδίου αναμένεται να απαιτηθεί η εκπόνηση μελετών και
παροχή υπηρεσιών σε ανώτερο (σε επίπεδο Περιφέρειας) και όχι τοπικό επίπεδο. Για το λόγο αυτό προτείνεται
οι μελέτες αυτές να αποτελέσουν αντικείμενο ενός συνολικού έργου υποστήριξης προς την Περιφέρεια. Το
έργο αυτό θα αφορά τον προγραμματισμό, τη διαχείριση και παρακολούθηση του συνολικού έργου με στόχο
την ολοκληρωμένη οργάνωση, την πληρέστερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία των Ε.Ε.Α.Χ.(ΥΠΟΒΡΎΧΙΑ
ΜΟΥΣΕΊΑ) και Χ.Ο.Κ. εντός των Ζωνών Κατάδυσης και τη μεγιστοποίηση του οφέλους για τις υπο-περιοχές
μελέτης.

I.1. Έργο Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης προς την Περιφέρεια
- Κόστος Έργου: 85.000€
- Διάρκεια: 18 μήνες
- Προδιαγραφές Αναδόχου: Ο υποψήφιος Ανάδοχος – 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. Απαιτούμενες Ειδικότητες:
Οικονομολόγος, Νομικός, Μηχανικός, OWSI.
Επισημαίνεται ότι οι παρακάτω μελέτες που προσδιορίζονται στη συνέχεια αποτελούν κομμάτια του ανωτέρω
έργου Ι.1. και κατατάσσονται στην 4η Κατηγορία52 των απαιτούμενων μελετών και ενεργειών για την ωρίμανση
του έργου. Παράλληλα γίνεται ανάλυση α/μ στι ς μελέτες που δύναται να ανατεθούν σε μεμονωμένα άτομα ή
επιστήμονες. Δεν υπάρχει ανάλυση α/μ σε εκείνες τις ελάχιστες μελέτες που ανατίθενται σε φορείς ή εταιρίες:

I. 1.1 Οργάνωση και Βιωσιμότητα Φορέων Διαχείρισης και Εποπτείας
(Προδιαγραφές Αναδόχου: ο Υποψήφιος ανάδοχος – οργανισμός ή σύμπραξη θα πρέπει να διαθέτει εμπειρία
στην κατάρτιση επιχειρηματικών σχεδίων και μελετών Σκοπιμότητας βιωσιμότητας, εμπειρία στην ανάπτυξη
Συστημάτων Ποιότητας αλλά και εμπειρία σε θέματα καταδύσεων, θα πρέπει επίσης να διαθέτει
Πιστοποιητικό Ποιότητας με βάση το ισχύον πρότυπο ISO9001. Απαιτούμενες Ειδικότητες: Μηχανικός,
Οικονομολόγος, Νομικός, Ενδεικτικό Κόστος: 28.000€, Χρονοδιάγραμμα: 6 μήνες).

52

Πρακτικού Παραλαβής του ΣΤ' σταδίου του έργου με Α.Π. 2504/ 09-05-2014, Παράγραφος 1. δ).
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Γενικότερα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας των Φορέων Διαχείρισης και Εποπτείας προσεγγίστηκαν και
στο πλαίσιο της προμελέτης στην οποία εντάσσεται και το παρόν παραδοτέο. Η προτεινόμενη μελέτη ωστόσο
θα αναλύσει σε βάθος επιμέρους θέματα όπως:
-

Μελέτη Οργανογράμματος και Κανονισμός Λειτουργίας

Σκοπός είναι ο σχεδιασμός της εσωτερικής οργάνωσης τόσο των 3 Φορέων Διαχείρισης (Φορείς Λειτουργίας),
όσο και της Επιτροπής Εποπτείας σε επίπεδο Περιφέρειας ώστε να λειτουργούν αποδοτικότερα προς όφελος
όλων των ενδιαφερομένων μερών. Ο σχεδιασμός στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης συνίσταται στον
προσδιορισμό της επιθυμητής κατάστασης για τους Φορείς Διαχείρισης και την Επιτροπή Εποπτείας,
αναπτύσσοντας λύσεις αναφορικά με θέματα οργάνωσης και διοίκησης και περιλαμβάνει, δόμηση
οργανογράμματος, περιγραφές θέσεων εργασίας, συστήματα αναφοράς και ελέγχου, διαδικασίες λειτουργίας,
οι οποίες θα είναι και σύμφωνες με το ισχύον Πρότυπο Διασφάλισης Ποιότητας ISO9001. Απώτερος στόχος
είναι η δημιουργία των απαραίτητων δομών και καθιέρωση ισχυρής εταιρικής κουλτούρας, που στοχεύει στη
διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών και τη συνεχή βελτίωση της αποδοτικότητας των Φορέων και της
Επιτροπής Εποπτείας.
Στο πλαίσιο αυτό θα καθοριστούν οι ευθύνες και αρμοδιότητες με στόχο την αποφυγή αλληλοκαλύψεων, τα
απαιτούμενα προσόντα των στελεχών οι διαδικασίες στελέχωσης και θα προδιαγραφούν θέματα επικοινωνίας.
Η αποτύπωση της επικοινωνίας θα γίνει σύμφωνα με τη ροή των εργασιών μέσα από όλες τις θέσεις εργασίας,
με τέτοιο τρόπο ώστε να αναδειχθεί η αλληλουχία όλων των πιθανών διαδρομών όπως αυτά «ρέουν» μέσα
από τις θέσεις εργασίας. Παράλληλα θα τεθούν συγκεκριμένες προδιαγραφές για την λειτουργία τόσο των
ίδιων των Φορέων Διαχείρισης και της Επιτροπής Εποπτείας σε πρώτη φάση καταρτίζοντας σχετικές
διαδικασίες (Καθημερινή Λειτουργία, Συνεδριάσεις, Διαχείριση Εξοπλισμού κλπ), ενώ θα καταρτιστεί και
αναλυθεί Κανονισμός Λειτουργίας των Χώρων ευθύνης των Φορέων Διαχείρισης. Ο Κανονισμός θα
περιλαμβάνει χάρτη με τις περιοχές ευθύνης του κάθε Φορέα, προϋποθέσεις εισόδου και παραμονής,
επιτρεπόμενες δραστηριότητες, απαγορεύσεις κλπ.
Ειδική αναφορά θα πρέπει να γίνει στον απαραίτητο εξοπλισμό των Φορέων Διαχείρισης (φορητός
καταδυτικός εξοπλισμός, εξοπλισμός εγκαταστάσεων, σκάφη). Ειδικότερα στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης
θα πρέπει να τεθούν και αναλυθούν όλες οι ειδικές προδιαγραφές του εξοπλισμού έτσι ώστε μετά το πέρας
της μελέτης να είναι ώριμη και να προχωρήσει άμεσα η διαδικασία της προμήθειάς του. Παράλληλα αναφορά
θα γίνει στις διαδικασίες reporting προσδιορίζοντας το είδος των αναφορών που θα πρέπει να υποβάλλουν
τόσο οι Φορείς Διαχείρισης όσο και η Επιτροπή Εποπτείας αλλά και τους αποδέκτες αυτών.
-

Επιχειρηματικό σχέδιο και εκτίμηση της βιωσιμότητας των Φορέων Διαχείρισης

Στη συνέχεια θα προσδιοριστεί το προσφερόμενο καταδυτικό προϊόν από άποψη ποιότητας, τιμής, διάρκειας
ζωής, μοναδικών χαρακτηριστικών κλπ, θα περιγραφεί η μορφή και τα χαρακτηριστικά των Φορέων
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Διαχείρισης και θα προσδιοριστούν οι βασικές αγορές στόχοι. Η μελέτη θα περιλαμβάνει επίσης αναγνώριση
και καταγραφή των δυνατών και αδύνατων σημείων και ανάλυση των εξωτερικών αλλά και εσωτερικών
παραγόντων.
Τελικώς θα καταρτιστούν, σε ένα ορίζοντα 5 ετών οι οικονομικές προβλέψεις, κρίσιμων χρηματοοικονομικών
μεγεθών όπως ο κύκλος εργασιών και η κερδοφορία έτσι ώστε να προσδιοριστεί η βιωσιμότητα των Φορέων
Διαχείρισης. Θα αναλυθεί επίσης η σημασία αυτών σε όρους αριθμού πωλήσεων και ανταπόκρισης στην
παροχή υπηρεσιών. Θα προσδιοριστεί επίσης το σημείο στο οποίο θα επιτευχθεί απόσβεση της επένδυσης και
θα εξαχθούν ρεαλιστικές παραδοχές - οικονομικοί δείκτες που θα επεξεργάζονται σενάρια τόσο θετικά όσο και
απαισιόδοξα. Παράλληλα μέσω τη μελέτης θα πρέπει να εξεταστούν και οι ενδεχόμενες πηγές εξωτερικής
χρηματοδότησης. Θα αναλυθούν διάφορες περιπτώσεις συγκρίνοντας τα αποτελέσματα που προκύπτουν από
την εφαρμογή της κάθε μίας από αυτές.

I.1.2 Μελέτη Σχεδιασμού Στρατηγικής Μάρκετινγκ
(Προδιαγραφές Αναδόχου: ο Υποψήφιος ανάδοχος – οργανισμός ή σύμπραξη θα πρέπει να διαθέτει εμπειρία
σε θέματα κατάρτισης επιχειρηματικών σχεδίων και να τεκμηριώνει εμπειρία σε θέματα καταδυτικού
τουρισμού, ενώ θα πρέπει να διαθέτει Πιστοποιητικό Ποιότητας με βάση το ισχύον πρότυπο ISO9001.
Απαιτούμενες Ειδικότητες: Οικονομολόγος, ΟWSI Κόστος: 22.000€, Χρονοδιάγραμμα: 6 μήνες)
Η μελέτη έχει δύο σκέλη και θα περιλαμβάνει εκπόνηση έρευνας αγοράς παγκόσμιου καταδυτικού
προϊόντος και κατάρτιση marketing plan για την προώθηση του συνολικού καταδυτικού προϊόντος της
Περιφέρειας.
- Εκπόνηση έρευνας αγοράς (Desk Research)
Η έρευνα θα αφορά το καταδυτικό προϊόν σε παγκόσμιο επίπεδο, τα ποσοτικά στοιχεία (δομή, μέγεθος)
και τις τάσεις της αγοράς, την ανάλυση των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων άλλων χωρών και γεωγραφικών
περιοχών (προφίλ και τυπολογία ανταγωνιστών), τα ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία του κλάδου, τους
προσδιοριστικούς παράγοντες της ζήτησης και την εξέλιξή τους, την εύρεση υποκατάστασης των υπηρεσιών,
την παρουσίαση βέλτιστων παραδειγμάτων του εξωτερικού και εκτενής ανάλυσή τους, τα χαρακτηριστικά της
επιτυχίας τους,

καθώς και τα χαρακτηριστικά των ομάδων στόχου. Συμπληρωματικά ενδέχεται να

διερευνηθούν παρεχόμενα επενδυτικά κίνητρα που υποστηρίζουν σχετικές επενδύσεις.
Η έρευνα θα εκπονηθεί αποκλειστικά από βιβλιογραφικές πηγές, το internet, και πρόσφατα συνέδρια και
εκθέσεις που έχουν λάβει χώρα. Παράλληλα, θα διενεργηθούν συγκεκριμένες συνεντεύξεις με ημιδομημένα
ερωτηματολόγια με στρατηγικούς παίκτες του χώρου των καταδύσεων διεθνώς (περίπου 10). Ο κύριος σκοπός
της είναι η αποτύπωση του κλάδου παγκοσμίως, των τάσεων καθώς και αναγνώρισης εκείνου του «χώρου»
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που αποτελεί την ανάλογη ευκαιρία για την τοποθέτηση του καταδυτικού προϊόντος της Περιφέρειας
Θεσσαλίας.
- Μarketing plan
Θα εξειδικεύει την στρατηγική προώθησης του νέου καταδυτικού προϊόντος της Περιφέρειας Θεσσαλίας
διεθνώς, τα κανάλια επικοινωνίας. Αρχικώς θα γίνει σύντομη ανάλυση του εξωτερικού και εσωτερικού
περιβάλλοντος (SWOT, PEST, Porter) και τμηματοποίηση τη αγοράς βάσει και των αποτελεσμάτων της έρευνας
που θα προηγηθεί. Ακολούθως θα εξειδικευθεί η Στρατηγική με σχεδιασμό πλάνου διείσδυσης στην αγορά,
καθορισμό τιμολογιακής πολιτικής και προωθητικών ενεργειών, οριστικοποίηση των καναλιών διανομής.
Παράλληλα θα καταγραφούν οι διεθνείς εκθέσεις, τα πιο αναγνωρισμένα sites και blocks, τα διεθνή περιοδικά,
τις Ενώσεις επαγγελματιών και ερασιτεχνών αυτοδυτών κ.ά. Θα γίνει προσπάθεια λεπτομερής περιγραφής
όλων των ανωτέρω καθώς και του τρόπου χρησιμοποίησής τους με στόχο την διαφήμιση του προϊόντος στις
ομάδες στόχου.
Επιπλέον το πλάνο θα περιλαμβάνει ποσοτικοποίηση των ενεργειών marketing. Ειδικότερα θα καθοριστεί ο
προϋπολογισμός, θα ποσοτικοποιηθούν και προτεραιοποιηθούν οι προωθητικές ενέργειες και θα καθοριστούν
μετρήσιμα μεγέθη σχετικά με την επίτευξη των «πωλήσεων» - αύξηση της ζήτησης.
Πλέον των ανωτέρω μελετών στο πλαίσιο του έργου Τεχνικής Υποστήριξης θα παρασχεθούν προς την
Περιφέρεια:

I.1.3 Υπηρεσίες Διαχείρισης.
(Προδιαγραφές Αναδόχου: ο Υποψήφιος ανάδοχος – οργανισμός ή σύμπραξη θα πρέπει να διαθέτει 7τή
εμπειρία στη διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων και εμπειρία σε θέματα καταδυτικού τουρισμού,
καθώς και εμπειρία σε θέματα θεσμικού πλαισίου αναφορικά με τις καταδύσεις στην Ελλάδα. Απαιτούμενες
ειδικότητες; Μηχανικός, Νομικός, OWSI, Ενδεικτικό Κόστος: 25.000€, Χρονοδιάγραμμα: 18 μήνες).
Οι υπηρεσίες αυτές θα αφορούν υπηρεσίες παρακολούθησης των υποέργων και δράσεων του συνολικού
έργου και αναφορές προς την Περιφέρεια και θα περιλαμβάνουν:
•

Συντονισμό της διαχείρισης των υποέργων και δράσεων του έργου.

•

Εντοπισμός και επισήμανση προβλημάτων και αποκλίσεων στην υλοποίηση.

•

Εξέταση του βαθμού επίτευξης των ποσοτικών στόχων του συνολικού έργου.

•

Σύνταξη εκθέσεων προόδου (φυσικού και οικονομικού αντικειμένου), συμπλήρωση εντύπων,
αναφορών και τεχνικών δελτίων.

•

Διενέργεια τυχόν απαιτούμενων διοικητικών επαληθεύσεων.
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•

Συνεισφορά σε τεχνικά θέματα για την παρακολούθηση της πορείας του συνολικού έργου.

•

Υπηρεσίες συγκέντρωσης και παραγωγής του πολύγλωσσου περιεχομένου για τον κεντρικό
διαδικτυακό τόπο. Το περιεχόμενο θα δοθεί και θα υποστηρίζεται στα ελληνικά, αγγλικά,
γερμανικά, γαλλικά, ρωσικά και ιταλικά.

Στο πλαίσιο των ανωτέρων ενεργειών θα πρέπει να εξετάζεται η πρόοδος στην εφαρμογή υποέργων και
δράσεων, οι βασικές εκροές και τα κύρια αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν, τη χρηματοοικονομική εφαρμογή
και η τήρηση του χρονοδιαγράμματος. Θα διενεργείται επικοινωνία με αναδόχους και αρμόδιους φορείς και
διαρκής έλεγχος της συμφωνίας και ορθότητας των υλοποιούμενων υποέργων και δράσεων σε επίπεδο τόσο
φυσικού όσο και οικονομικού αντικειμένου.

I. 1.4 Προμελέτη Νήσου Σκιάθου
(Προδιαγραφές Αναδόχου: o Υποψήφιος ανάδοχος – οργανισμός ή σύμπραξη θα πρέπει να διαθέτει εμπειρία
στην αντίστοιχη εκπόνηση παρόμοιου έργου στην προς μελέτη περιοχή, να διαθέτει καταδυτική εμπειρία και
γνώσεις καταδυτικού τουρισμού όπως και συγχρηματοδοτούμενων ευρωπαϊκών έργων. Απαιτούμενες
ειδικότητες Μηχανικός, OWSI, Απαραίτητος Εξοπλισμός: Σκάφος και καταδυτικός εξοπλισμός, Ενδεικτικό
κόστος: 10.000€ και Χρονοδιάγραμμα 6 μήνες).
Οι υπηρεσίες θα αφορούν τον εντοπισμό και αρχική χαρτογράφηση των θέσεων οι οποίες παρουσιάζουν
καταδυτικό ενδιαφέρον και δύναται να μετατραπούν σε Χ.Ο.Κ. εντός νέας Ζώνης Κατάδυσης στη Ν. Σκιάθο. Οι
χώροι αυτοί θα προκύψουν κατόπιν ευρείας διαβούλευσης με την τοπική κοινωνία, τους αλιείς και τους
συνδέσμους τους όπως και με τα τοπικά καταδυτικά κέντρα. Θα ακολουθήσουν επιτόπιες καταδύσεις και θα
γίνει περιγραφή και διαστασιολόγηση των απαιτούμενων μελετών και έργων.

Σε Στρατηγικό Επίπεδο θα πρέπει επίσης να χρηματοδοτηθεί:

I. 2. Παροχή Υπηρεσιών για την αισθητική και δημιουργική αντιμετώπιση του συνόλου του
έργου και των μελετών σήμανσης και σχεδίασης πληροφοριακών πινακίδων
(Ειδικότητα: Γραφίστας ΤΕ με προηγούμενη εμπειρία σε μελέτες και υλοποίηση σήμανσης αρχαιολογικών
χώρων, Ενδεικτικό Κόστος: 15.000€, Χρονοδιάγραμμα: 18 μήνες, Α/Μ: 10)
Η Μελέτη - Παροχή Υπηρεσιών της παρούσας παραγράφου

κατατάσσεται στην 3η Κατηγορία53 των

απαιτούμενων μελετών και ενεργειών για την ωρίμανση του έργου.

53

Πρακτικού Παραλαβής του ΣΤ' σταδίου του έργου με Α.Π. 2504/ 09-05-2014, Παράγραφος 1. γ).
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Οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν θα είναι :
α) Σχεδιασμός σήματος/λογότυπου του εγκεκριμένου έργου δηλαδή δημιουργία της εικονικής
ταυτότητας του έργου (οπτικό μέσο προβολής)
β) Γραφιστική επιμέλεια και την εκτύπωση ενημερωτικού φυλλαδίου και αφίσας (ενέργειες προβολής
μέσω παραγωγής έντυπου υλικού)
β) Σχεδιασμός σήμανσης πληροφοριακών περιπτέρων και ένταξη εποπτικού υλικού στην κατασκευή
που θα σχεδιαστεί.
γ) Σχεδιασμός σήμανσης χώρων υποδοχής επισκεπτών
δ) Σχεδιασμός σήμανσης χώρων έκθεσης ευρημάτων
ε) Σχεδιασμός υπαίθριων πινακίδων
στ) Γραφιστική επιμέλεια εποπτικού υλικού υπαίθριων πινακίδων σήμανσης, πληροφοριακών
κιοσκιών, χώρων υποδοχής επισκεπτών και

χώρων έκθεσης ευρημάτων (κείμενα, φωτογραφίες,

λεζάντες εκθεμάτων, διαγράμματα κλπ. ) συνολικού εμβαδού περίπου 100m2
ζ) Επίβλεψη παραγωγής και εφαρμογής των ανωτέρω.

I.3. Μελέτη σχεδιασμού και διατήρηση ιστοσελίδας
(Ειδικότητα: Ειδικός Πληροφορικής και Δικτύων ΤΕ/ΠΕ, Ενδεικτικό Κόστος: 12.000€, Χρονοδιάγραμμα: 18 μήνες,
Α/Μ: 6,7)
Η Μελέτη - Παροχή Υπηρεσιών της παρούσας παραγράφου

κατατάσσεται στην 3η Κατηγορία των

απαιτούμενων μελετών και ενεργειών για την ωρίμανση του έργου.
Ο Ανάδοχος θα δημιουργήσει πολύγλωσσο τον δικτυακό τόπο ανάδειξης του ενάλιου πολιτιστικού και
περιβαλλοντικού αποθέματος της συνολικής περιοχής του έργου, σύμφωνα με τη διαδικασία και τις
προδιαγραφές που παρουσιάζονται. Το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου του έργου θα πρέπει να αποτελείται
από ενότητες οργανωμένες έτσι ώστε να πετυχαίνεται η πληρέστερη ενημέρωση των επισκεπτών. Θα πρέπει
να δίνεται η δυνατότητα στο διαχειριστή του δικτυακού τόπου να μπορεί να διαγράψει, διορθώσει και
προσθέσει ενότητες και υποενότητες όταν αυτό χρειάζεται χωρίς την ενημέρωση, άδεια ή παρέμβαση του
Αναδόχου. Για την ανάπτυξη της ιστοσελίδας θα πρέπει να αξιοποιηθούν σύγχρονα εργαλεία web 2.0, με
έμφαση στη φιλικότητα στον χρήστη και στην ορθή προβολή και βέλτιστη παρουσίαση της πληροφορίας
(προτείνεται σχεδίαση με Drupal).
Μαζί με τη μελέτη θα πρέπει να εξασφαλιστεί και η διατήρηση και ενημέρωση της ιστοσελίδας έως την
ολοκλήρωση του έργου.
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I. 4. Μελέτη για το Σχεδιασμό του Συστήματος διακομιδής ασθενών σε Ιατρικά Υπερβαρικά
Κέντρα.
(Ειδικότητα: Ιατρός ΠΕ 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, Ενδεικτικό Κόστος: 10.000€, Χρονοδιάγραμμα: 4 μήνες , Α/Μ: 3,3)
Η Μελέτη της παρούσας παραγράφου κατατάσσεται στην 1η Κατηγορία54 των απαιτούμενων μελετών και
ενεργειών για την ωρίμανση του έργου.
Η μελέτη θα καταγράψει τις τελευταίες εξελίξεις διεθνώς, σχετικά με το βέλτιστο τρόπο πρόληψης
αντιμετώπισης και διαχείρισης πιθανών καταδυτικών ατυχημάτων. Έπειτα θα πρέπει να αναγνωρίσει και
καταγράψει όλα τα υφιστάμενα Κέντρα που διαθέτουν Υπερβαρικό Θάλαμο στην Ελλάδα και στη συνέχεια να
μελετήσει τους τρόπους αλλά και τους χρόνους προσέγγισής αυτών από τις υπό μελέτη περιοχές. Στη συνέχεια
λαμβάνοντας υπόψη την υγεία των ασθενών και την αποφυγή δημιουργίας οποιουδήποτε σχετικού ρίσκου θα
πρέπει να επιλεγούν οι κατάλληλες θέσεις προς διακομιδή των ασθενών.
Επιπρόσθετα η μελέτη θα πρέπει να θέσει και προδιαγράψει συγκεκριμένους κανόνες για την διαδικασία
διακομιδής των ασθενών, την επικοινωνία με τους αρμόδιους φορείς υγείας, αλλά και τα μέτρα που θα πρέπει
να τηρούνται στο χειρισμό των ασθενών μέχρι την τελική εισαγωγή τους στο υπερβαρικό Κέντρο.

I. 5. 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
(Ειδικότητα: Περιβαλλοντολόγος ή Υδροβιολόγος ΠΕ, με εμπειρία σε θέματα θαλάσσιων οικοσυστημάτων και
στη διεξαγωγή υποβρύχιας έρευνας. Ενδεικτικό Κόστος: 35.000€, Χρονοδιάγραμμα: 15 μήνες, Α/Μ: 14).
Η Μελέτη - Παροχή Υπηρεσιών της παρούσας παραγράφου

κατατάσσεται στην 1η Κατηγορία των

απαιτούμενων μελετών και ενεργειών για την ωρίμανση του έργου.
Στα πλαίσια της προστασίας και ανάδειξης μιας υποθαλάσσιας περιοχής θεωρείται απαραίτητη η
αποτύπωση της τρέχουσας κατάστασης του υπό μελέτη οικοσυστήματος με στόχο τον εντοπισμό και
ανάδειξη των κύριων βιοτικών στοιχείων του, καθώς και την αειφορική διαχείριση αυτών.

54

Πρακτικού Παραλαβής του ΣΤ' σταδίου του έργου με Α.Π. 2504/ 09-05-2014, Παράγραφος 1. α).
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Ως εκ τούτου προτείνεται η (1) Καταγραφή των κύριων βιοτικών στοιχείων του οικοσυστήματος με στόχο
την αποτύπωση της παρουσίας σημαντικών/ευαίσθητων ενδιαιτημάτων (π.χ. ύφαλοι, σπήλαια, λιβάδια
φανερόγαμων κλπ) και ειδών (προστατευόμενα, απειλούμενα, σπάνια, αλλόχθονα, εμβληματικά κλπ),
καθώς και εκτίμηση της τρέχουσας βιομάζας των βενθοπελαγικών ιχθύων, και (2) Εγκατάσταση
κατάλληλων μόνιμων πλαισίων/σημείων αναφοράς για την μακροπρόθεσμη παρακολούθηση της εξέλιξης
των βιοκοινωνιών και του bio-fouling, με στόχο τον έγκαιρο και έγκυρο εντοπισμό ενδείξεων διατάραξης ή
ανάκαμψης του οικοσυστήματος, τέλος (3) Η σύνταξη διαχειριστικών μέτρων και ανάδειξη της οικολογικής
και αισθητικής αξίας των κύριων βιοτικών χαρακτηριστικών της περιοχής.
Η δραστηριότητα αυτή θα γίνει με τη συνεργασία και την υποστήριξη της ομάδας διαχείρισης των Πάρκων
γιατί είναι αναγκαία η συνεχής παρακολούθηση του συστήματος (τουλάχιστον ανά μήνα). Το συνολικό
κόστος ανέρχεται σε 30.000€. Στην ερευνητική ομάδα θα συμμετέχουν δύο επιστήμονες που θα
συνεργαστούν με τους επιστήμονες του Πάρκου των Β. Σποράδων και θα επισκεφτούν και την περιοχή του
ΝΔ Παγασητικού. Το παραδοτέο θα είναι η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που θα επικαιροποιείται
κάθε δύο με τρία χρόνια, για να υπάρχει μια γνώση των πιθανών επιπτώσεων στο περιβάλλον από την
αξιοποίησή του.

I.6. Διερεύνηση των κλιματολογικών και μετεωρολογικών συνθηκών που επικρατούν στις
περιοχές ενδιαφέροντος
(Ειδικότητα: Μετεωρολόγος ή Φυσικός ΠΕ με εξειδίκευση σε θέματα συλλογής και επεξεργασίας
κλιματολογικών δεδομένων με τουλάχιστον 5ετή εμπειρία, Ενδεικτικό Κόστος: 5.000€ και διάρκεια 6 μήνες,
Α/Μ: 2,8)
Η Μελέτη - Παροχή Υπηρεσιών της παρούσας παραγράφου

κατατάσσεται στην 2η Κατηγορία των

απαιτούμενων μελετών και ενεργειών για την ωρίμανση του έργου.
Είναι απολύτως απαραίτητο να μελετηθεί στατιστικά και να αποτυπωθούν οι κλιματολογικές συνθήκες που
επικράτησαν στην περιοχή τα τελευταία τριάντα χρόνια. Η στατιστική θα πρέπει να καλύψει τόσο την
περίοδο από Μάιο μέχρι Οκτώβριο, όσο και ολόκληρο το έτος. Δεδομένα θα συγκεντρωθούν από την ΕΜΥ
αλλά και από ερασιτέχνες. Τα δεδομένα των τελευταίων συλλέγονται στο Αστεροσκοπείο της Αθήνας.
Ενδιαφέρουσες μετρήσεις θα μπορούσε να μας δώσει ο Πλωτός Μετρητικός σταθμός του Συστήματος
ΠΟΣΕΙΔΩΝ που είναι ποντισμένος στην περιοχή του Άθω την τελευταία δεκαετία.
Τέλος θα πρέπει να προβλεφθεί η εγκατάσταση μόνιμου Μετεωρολογικού Σταθμού σε κάποιο από τα
νησάκια πέραν της Αλοννήσου πχ. Κυρά Παναγιά που θα συντηρείται από την Διαχειριστική Αρχή του
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Πάρκου των Β. Σποράδων. Θα έπρεπε, σε επόμενο στάδιο, να εγκατασταθεί και Μετεωρολογικός Σταθμός
στην περιοχή του Παγασητικού.
Τα κλιματολογικά δεδομένα είναι αναγκαία για λόγους αποκλειστικά οικονομικής διαχείρισης και θα
πρέπει να είναι γνωστά στο Φορέα Διαχείρισης. Είναι σημαντικό να είναι γνωστό πόσες ημέρες το χρόνο θα
μπορεί να είναι επισκέψιμο το Πάρκο και οι Αρχαιολογικοί χώροι με ασφάλεια.
Επίσης για λόγους ασφαλείας θα πρέπει είναι σαφής και η πληροφορία να ανανεώνεται συνεχώς σχετικά
με τις συνθήκες που επικρατούν αλλά και πρόκειται να επικρατήσουν (τις επόμενες 6 ώρες τουλάχιστον)
στην περιοχή.
Θα προηγηθεί η επεξεργασία των κλιματολογικών δεδομένων και θα ακολουθήσει η εγκατάσταση του
σταθμού. Μετά τους πρώτους 10 μήνες του έργου θα έχει κατατεθεί το παραδοτέο. Η επιλογή του σημείου
εγκατάστασης θα γίνει μετά από διαβούλευση με τον Φορέα Διαχείρισης του Πάρκου.

I.7. Ακριβής αποτύπωση του πυθμένα στις περιοχές ΧΟΚ και στα επιλεγμένα ναυάγια
(Ειδικότητα Υδρογράφος ΠΕ ή Ωκεανογράφος ΠΕ ή Οργανισμός με τουλάχιστον 10ετή εμπειρία σε θέματα
αποτύπωσης θαλάσσιου πυθμένα, Ενδεικτικό Κόστος : 75.000€ και διάρκεια 6 μήνες)
Η Μελέτη - Παροχή Υπηρεσιών της παρούσας παραγράφου

κατατάσσεται στην 2η Κατηγορία των

απαιτούμενων μελετών και ενεργειών για την ωρίμανση του έργου.
Οι περιοχές που πρέπει να μελετηθούν είναι δύο ειδών. Πρώτον οι αρχαιολογικοί χώροι που
προσδιορίζονται από τα ναυάγια που έχουν και είναι τρεις στο Πάρκο των Βορείων Σποράδων και ένας
στον ΝΔ Παγασητικό. Και δεύτερο οι περιοχές που προσδιορίζονται ως ΧΟΚ (Χώροι Οργανωμένης
Κατάδυσης).
Η ακριβής τοπογραφική αποτύπωση των περιοχών πρέπει να γίνει για κάθε μια περιοχή ξεχωριστά και θα
χρησιμοποιηθούν κατά περίπτωση το πολυδεσμικό βυθόμετρο, το side scan sonar και το ROV.
Οι εργασίες αποτύπωσης του πυθμένα με ακρίβεια θα πρέπει να γίνουν από ειδικά εξοπλισμένο σκάφος.
Πιστεύεται ότι η χρήση του σκάφους για 15 ημέρες είναι επαρκής για την τοπογραφική αποτύπωση των
διαφόρων επιλεγμένων περιοχών στις Β. Σποράδες και στον ΝΔ Παγασητικό.
Οι χάρτες αυτοί και οι εικόνες που θα παραχθούν μπορούν αποτελέσουν την αρχή κάθε παρουσίασης σε
οποιοδήποτε επίπεδο ώστε να έχει ό θεατής ή/και αναγνώστης μια ολοκληρωμένη εικόνα του χώρου που
θα επισκεφθεί.
Το κόστος της χρήσης του σκάφους για 15ημέρες, οι μετακινήσεις του προσωπικού και η χρήση των
οργάνων θα ανέλθει στο ύψος των 70.000€ και η κατάθεση της έκθεσης θα ανέλθει στο ύψος των 5.000€
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Στη συνέχεια επιχειρείται η προκοστολόγηση των προτεινόμενων υποέργων σε στρατηγικό επίπεδο55:
•

Χρηματοδότηση των ελέγχων που απαιτούνται βάσει της νομοθεσίας για τις ενάλιες αρχαιότητες.
Προγραμματική σύμβαση με ΥΠΟΤ για κάλυψη μέρους του κόστους των κλιμακίων της Εφορείας
Ενάλιων Αρχαιοτήτων που θα διεξάγουν τους ελέγχους (ενδεικτική χρηματοδότηση: 50.000€).

•

Δράση / Πρόγραμμα για την εκπαίδευση και κατάρτιση φυλάκων των Φορέων Λειτουργίας καθώς και
των στελεχών των Καταδυτικών Κέντρων από την Γ.Γ. Πολιτισμού του ΥΠΟΤ. Υπολογίζεται κατάρτιση
περίπου 60 ατόμων σε σεμινάρια των 40 ωρών (ενδεικτική χρηματοδότηση: 20.000€).

•

Επέκταση καταδυτικής δραστηριότητας και εμπλουτισμός τοπικού καταδυτικού προϊόντος.
Χρηματοδότηση της μελέτης, έρευνας και τεκμηρίωσης για την απελευθέρωση και λειτουργία
επιπλέον ΧΟΚ εντός ζωνών κατάδυσης και Ε.Ε.Α.Χ.(ΥΠΟΒΡΎΧΙΑ ΜΟΥΣΕΊΑ) (ενδεικτική χρηματοδότηση
της Προγραμματικής Σύμβασης με τον ΥΠΟΤ για τους επιπλέον Ε.Ε.Α.Χ. 100.000€, πιθανών λοιπών
αρχαιολογικών φορέων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή 50.000€ και προκήρυξη έργου για τους
Χ.Ο.Κ. με 50.000€)

•

Δράση / Πρόγραμμα για τη μεταστροφή των αλιέων και εκπαίδευσή τους στον καταδυτικό τουρισμό.
Υπολογίζεται εκπαίδευση περίπου 30 ατόμων σε σεμινάρια των 240 ωρών με λήψη διπλώματος
εκπαιδευτή – δύτη (OWSI) (Διάρκεια 18 μήνες) (Περιλαμβάνεται απόκτηση 30 πλήρη ατομικών σετ
εξοπλισμού και πρακτική εξάσκηση 6 μηνών για τον καθένα (ενδεικτική χρηματοδότηση: 150.000€).

•

Προώθηση και branding του συνολικού καταδυτικού προϊόντος της Περιφέρειας. Συμμετοχή με
περίπτερο σε τουλάχιστον 12 διεθνείς εκθέσεις το 2014 και το 2015 (DEMA, BOOT-Dusseldorf, London
International Dive Show, Birbingham Dive Show, Salon de la Plongee, EUDI Show), καταχωρήσεις σ’όλα
τα διεθνή καταδυτικά περιοδικά (Diver, Tauchen, Unterwasser κ.ά) τόσο καταχωρήσεων όσο και
άρθρων, διαφημιστική προβολή του ιστοχώρου μέσω google adwords κ.ά.

(ενδεικτική

χρηματοδότηση: 200.000€).
•

Προμήθεια & Εγκατάσταση μετεωρολογικού σταθμού (ενδεικτική χρηματοδότηση: 30.000€ , διάρκεια
4 μήνες) .

•

Προμήθεια & Εγκατάσταση Μετρητικού Σταθμού (ενδεικτική χρηματοδότηση: 85.000€, διάρκεια 6
μήνες)

•

Προμήθεια Εξοπλισμού και Πόντιση του Πλωτού Μετρητικού Σταθμού (ενδεικτική χρηματοδότηση
50.000€, διάρκεια 3 μήνες)

55

Στην παρούσα ενότητα προκοστολογούνται μόνο τα υποέργα που θα πρέπει να εκτελεστούν σε στρατηγικό επίπεδο
για το συνολικό έργο. Τα υποέργα που απαιτούνται και προτείνονται ανά περιοχή αναλύονται στη σχετική ενότητα
κάθε περιοχής.
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•

Πόντιση δύο διατάξεων ρευματογράφων στην περιοχή των Β. Σποράδων (ενδεικτική χρηματοδότηση
40.000€ , διάρκεια 12 μήνες)

•

Προμήθεια εξοπλισμού για τις ρευματομετρήσεις (με τα αναλώσιμα) (ενδεικτική χρηματοδότηση
180.000€, διάρκεια 3 μήνες)
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ΙΙ. ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
Το σύνολο των επιμέρους μελετών των αρχαιολογικών έργων που αναφέρονται στα παρακάτω κεφάλαια θα
πρέπει να κατατεθούν και στην Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων για τον απαιτούμενο αρχαιολογικό έλεγχο.56
Επίσης για την υποβρύχια αρχαιολογική τεκμηρίωση των εντοπισθέντων ναυαγίων που δεν έχουν μελετηθεί
ενδελεχώς μπορεί να γίνει πρόβλεψη για την ένταξή τους ως υποέργα αυτεπιστασίας σε ευρωπαϊκά
συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα ανάπτυξης σύμφωνα με τα όσα αναλύονται στα παρακάτω κεφάλαια57.

ΙΙ.1. Αρχαιολογική έρευνα και μελέτη 58
Κατά την ανάθεση των αρχαιολογικών μελετών και ερευνών θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα άρθρα 35, 36, 39
του Ν. 3028/2002 και οι σχετικές για την περιοχή της Αλοννήσου Υπουργικές αποφάσεις, σύμφωνα με τις
οποίες δικαίωμα έρευνας και μελέτης έχει η Υπηρεσία του ΥΠ.ΠΟ.Α. ή εκχωρείται η άδεια έρευνας και μελέτης
συγκεκριμένου αρχαιολογικού χώρου ή ευρύτερης περιοχής, σε συγκεκριμένο φορέα και διευθύνοντα
αρχαιολόγο καθώς και ο Ν. 2121/1993 (ΦΕΚ 25/Α/ 04-03-1993) με θέμα "Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά
δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα" όπως έχει τροποποιηθεί με τον Ν. 4212/2013 (ΦΕΚ 257 Α’/3-12-2013).
Για τον κάθε διευθυντή αρχαιολογικής έρευνας και μελέτης, η τοποθέτηση του οποίου ορίζεται σύμφωνα με
τα παραπάνω, προβλέπεται η ενδεικτική αμοιβή των 6.000,00€ με μέγιστο αριθμό τις τρείς (3) θέσεις
διευθυντή έρευνας, στην συγκεκριμένη φάση του έργου για την περιοχή της Αλοννήσου. (3 διευθυντές
ερευνών 18.000,00€, Α/Μ: 4,5)
Υπό τον αρμόδιο φορέα και τον/τους διευθύνοντα/ες αρχαιολόγο/ους προτείνεται για την περιοχή της
Αλοννήσου η υποστήριξη της αρχαιολογικής έρευνας και μελέτης από 3 Αρχαιολόγους ΠΕ, καταδυόμενους, με
εξειδίκευση στην ενάλια αρχαιολογία και αποδεδειγμένη εμπειρία 6 μηνών, τουλάχιστον, σε ενάλιες
αρχαιολογικές έρευνες. Ενδεικτική αμοιβή : 4.000,00€ για κάθε αρχαιολόγο. (3 ΠΕ Αρχαιολόγοι : 12.000,00€,
Α/Μ: 4).

Στο συνολικό κόστος της αρχαιολογικής έρευνα και μελέτης θα πρέπει να υπολογιστούν τα λειτουργικά έξοδα

56

Πρακτικό Παραλαβής του ΣΤ' σταδίου του έργου με Α.Π. 2504/ 09-05-2014, Παράγραφος 9.
Πρακτικό Παραλαβής του ΣΤ' σταδίου του έργου με Α.Π. 2504/ 09-05-2014, Παράγραφος 10.
58
Η αναδιατύπωση και συμπλήρωση τμημάτων του παρόντος κεφαλαίου γίνονται λαμβάνοντας υπόψη τις
παρατηρήσεις των παραγράφων 2, 7, 8, και 9 του Πρακτικού Παραλαβής του ΣΤ' σταδίου του έργου με Α.Π. 2504/ 0905-2014
57
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(Σκάφος υποστήριξης, Καύσιμα, Τεχνικός υπεύθυνος έρευνας, Διαμονή, διατροφή, μετακινήσεις, υλικά,
αποζημιώσεις μελών ομάδας) τα οποία υπολογίζονται συνολικά για την ερευνητική αποστολή της Αλοννήσου
στην παράγραφο ΙΙ.Α.
Χρονοδιάγραμμα: 9 μήνες
Οι μελέτες και έρευνες του παρόντος κεφαλαίου κατατάσσονται στην 1η Κατηγορία59 των απαιτούμενων
μελετών και ενεργειών για την ωρίμανση του έργου, αφού αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για την
τεκμηρίωση και συμπλήρωση του φακέλου αδειοδότησης και λειτουργίας των συμφωνηθέντων σε
προηγούμενα στάδια Επισκέψιμων Ενάλιων αρχαιολογικών χώρων.
Σχετική ισχύουσα νομοθεσία:
• Ο Ν. 3028/2002 «Για την Προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς».
• Την υπ’ αριθμό ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/48604/3385/5.9.2003 (ΦΕΚ 1701/Β/2003) «Χαρακτηρισμός
ναυαγίων ως πολιτισμικών αγαθών»
• Ο Ν. 4049/2012 "Αντιμετώπιση της βίας στα γήπεδα, του Ντόπινγκ, των προσυννενοημένων αγώνων και
λοιπές διατάξεις" του ΥΠ.ΠΟΤ., άρθρα42, 43.
• Π.Δ. 346, ΦΕΚ 230/Α/12-10-98, Κεφάλαιο Β', άρθρο 9, παρ. 3.β: Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να
συνάπτουν συμβάσεις υπηρεσιών με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, και χωρίς να προηγηθεί
δημοσίευση σχετικής προκήρυξης στις ακόλουθες περιπτώσεις:
β. όταν για λόγους τεχνικούς, καλλιτεχνικούς ή σχετικούς με την προστασία αποκλειστικών
δικαιωμάτων, η εκτέλεση των υπηρεσιών μπορεί να ανατεθεί μόνο σε συγκεκριμένο πρόσωπο.
Οι ενάλιοι αρχαιολογικοί χώροι θα πρέπει να ερευνηθούν τουλάχιστον στο επίπεδο της προκαταρτικής
αρχαιολογικής τεκμηρίωσης της υπάρχουσας κατάστασής τους. Η μελέτη θα πρέπει να είναι ώριμη και να
εμπεριέχει υλικό, υπάρχουσα τεκμηρίωση, βιβλιογραφία και συμπεράσματα από προηγούμενες έρευνες που
έχουν γίνει στην κάθε θέση. Ο διευθύνων αρχαιολόγος, θα έχει επίσης τη 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.60

59

Πρακτικό Παραλαβής του ΣΤ' σταδίου του έργου με Α.Π. 2504/ 09-05-2014, Παράγραφος 1. α).
Σύμφωνα με την παρατήρηση της παραγράφου 8. Πρακτικού Παραλαβής του ΣΤ' σταδίου του έργου με Α.Π. 2504/
09-05-2014
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Οι προδιαγραφές της αρχαιολογικής έρευνας και μελέτης σε αντιστοιχία με τις Προδιαγραφές Μελετών
Αρχαιολογικών Έργων του ΥΠ.ΠΟ.Α.61 ακολουθούν τα εξής:

Πλαίσιο Σύνταξης μελετών
Το πλαίσιο σύνταξης μελετών αρχαιολογικών έργων διέπουν:
• Ο Ν. 3028/2002 «Για την Προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς».
• Οι Διεθνείς αρχές προστασίας (Χάρτης της Βενετίας – 1964, Διακήρυξη του Άμστερνταμ – 1975, Διεθνής
χάρτης για την προστασία των ιστορικών πόλεων – 1987), η Σύμβαση για την προστασία της
αρχιτεκτονικής κληρονομιάς της Ευρώπης (N.2039/1992)
• Ο Ν. 3378/2005 «Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την προστασία της αρχαιολογικής
κληρονομιάς(αναθεωρημένη).
• Το Π.Δ 99/92 (ΦΕΚ 46/Α/24.3.1992) για τη μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών εν γένει έργων.
• Οι κανόνες που προκύπτουν από την Σύνοδο της UNESCO του 2001 για την Προστασία της Υποβρύχιας
Πολιτιστικής Κληρονομιάς σύμφωνα με το “UNESCO Manual for activities directed at Under water
Cultural Heritage”.

Οι μελέτες των αρχαιολογικών έργων του ΥΠ.ΠΟ.Α. διέπονται επίσης από το ακόλουθο νομικό πλαίσιο.62
• Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του Π.Δ 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22-4-2005).
• Την ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/49610/28.11.90 (ΦΕΚ

743/Β/29.11.90) «Εξαίρεση από τον περιορισμό των τριών

υπογραφών»
• Το Π.Δ 191/2003 (ΦΕΚ
• Το Π.Δ 119/2013

(ΦΕΚ

146/Α’/13-6-2003) «Οργανισμός του Υπουργείου Πολιτισμού».
153/Α/2013)

«Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
• Το Π.Δ 118/2013 (ΦΕΚ

152/Α/2013) «Τροποποίηση του π.δ. 85/2012 (Α’ 141)- Ίδρυση Υπουργείου

Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού»

61

Εγχειρίδιο Διαδικασιών Αρχαιολογικών Έργων που εκτελούνται δι’ Αυτεπιστασίας της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων
και Πολιτιστικής Κληρονομιάς – Παράρτημα Β
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• Τον Ν. 3409/2005 (ΦΕΚ 273/Α/2005) «Καταδύσεις αναψυχής και άλλες διατάξεις»
• Την υπ’ αριθμό ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/48604/3385/5.9.2003 (ΦΕΚ 1701/Β/2003) «Χαρακτηρισμός
ναυαγίων ως πολιτισμικών αγαθών»
• Την υπ’ αριθμό ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ13/2146/99/1997 (ΦΕΚ 662/Β/1997) «Καθορισμός Ζώνης Α’ Απολύτου
Προστασίας, αδόμητης σε ολόκληρη τη νήσο Κυρά Παναγιά, Δ. Αλλονήσου, Β. Σποράδων»
• Την υπ’ αριθμό ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/2144/98/16.7.1997 (ΦΕΚ 660/Β/1997) «Συμπληρωματική κήρυξη
ολόκληρης της νήσου Κυρά Παναγιάς Δήμου Αλλονήσου Β.Σποράδων και του περιβάλλοντος αυτής
κηρυγμένου θαλάσσιου πάρκου Β. Σποράδων ως αρχαιολογικού χώρου».
• Την

υπ’

αριθμό

ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/60806/2748/23.6.2011

(1741/Β/2011)

«Έγκριση

αναοριοθέτησης ενάλιου χώρου Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Αλοννήσου Β. Σποράδων».
Αρχαιολογική έρευνα
Η αρχαιολογική έρευνα κάθε θέσης θα γίνει ταυτόχρονα με την αρχιτεκτονική και τοπογραφική της
τεκμηρίωση και την απαραίτητη αυτοψία για την σύνταξη της πρότασης προστασίας και ανάδειξης του χώρου
και θα έχει σκοπό την εξαγωγή αποτελεσμάτων για την σύνταξη πλήρους αρχαιολογικής έκθεσης για την κάθε
θέση. Θα πρέπει στο πλαίσιο της αρχαιολογικής έρευνας να γίνεται επίσης πρόβλεψη για την φύλαξη και
συντήρηση κινητών και ακίνητων ευρημάτων.
Αρχαιολογική προμελέτη των θέσεων με την σύνταξη Αρχαιολογικής έκθεσης που θα περιέχει:
1. Ιστορική και αρχαιολογική ανάλυση και ερμηνεία του αρχαιολογικού χώρου – μνημείου, που
περιλαμβάνει ιδίως την αναλυτική περιγραφή και αξιολόγηση του αρχαιολογικού χώρου –
μνημείου (κατάσταση διατήρησης, χρονολόγηση, υπάρχον φορτίο, σημαντικά χαρακτηριστικά
ευρήματα, διατηρούμενο τμήμα σκάφους, δομική κατασκευή σκάφους), με αναφορά στα στοιχεία
που έχουν προκύψει από την αρχαιολογική έρευνα, την ιστορική τεκμηρίωση και την αποτύπωση
του μνημείου.
2. Βιβλιογραφική τεκμηρίωση του αρχαιολογικού χώρου / μνημείου.
3. Κριτική παρουσίαση προηγούμενων επεμβάσεων ή φάσεων ερευνών.
4. Τους στόχους της έρευνας στο πλαίσιο της μετατροπής του χώρου σε επισκέψιμο, που θα
βασίζονται κυρίως στην υπόσταση του αρχαιολογικού χώρου – μνημείου ως φορέα πνευματικών
αξιών και μηνυμάτων.
5. Την αρχαιολογική αξιολόγηση των προτάσεων της μελέτης προστασίας και ανάδειξης της κάθε
θέσης, ιδίως για θέματα που αφορούν στη διατήρηση φάσεων και την διατήρηση της υπάρχουσας
κατάστασης του μνημείου, στην ανάδειξη στοιχείων που προέκυψαν από την αρχαιολογική
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έρευνα, στις προτεινόμενες νέες προσθήκες και γενικά όσα αφορούν στη διατήρηση της
αυθεντικότητας και της ιστορικότητας του αρχαιολογικού χώρου/ μνημείου.
6. Κριτική - Εισήγηση για την πρόταση χρήσης, της κάθε θέσης, ως επισκέψιμου ενάλιου
αρχαιολογικού χώρου
7. Φωτογραφική και σχεδιαστική τεκμηρίωση (η οποία εμπλουτίζεται από τα παραδοτέα των
κεφαλαίων ΙΙ.2, ΙΙ.3, ΙΙ.4) Πλήρες τεύχος που απεικονίζει την υπάρχουσα κατάσταση, καθώς και
παλαιότερες φωτογραφίες ή/και video σχέδια αρχείου ή από δημοσιεύσεις, που τεκμηριώνουν
παλαιότερες φάσεις ή τη μορφή των μνημείων κατά την αρχική τους τεκμηρίωση.

ΙΙ.2. Μελέτη Αρχιτεκτονικής Τεκμηρίωσης ενάλιων αρχαιολογικών θέσεων και πρόταση
Προστασίας και Ανάδειξης
(Ειδικότητα: Ο ανάδοχος της μελέτης θα πρέπει να είναι Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ, 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.
Ενδεικτικό Αμοιβή 30.000€, Χρονοδιάγραμμα: 9 μήνες, Α/Μ: 10).
Στο συνολικό κόστος της μελέτης Αρχιτεκτονικής Τεκμηρίωσης τεκμηρίωσης θα πρέπει να υπολογιστούν τα
λειτουργικά έξοδα (Σκάφος υποστήριξης, Καύσιμα, Τεχνικός υπεύθυνος έρευνας, Διαμονή, διατροφή,
μετακινήσεις, υλικά, αποζημιώσεις μελών ομάδας) τα οποία υπολογίζονται συνολικά για την ερευνητική
αποστολή της Αλοννήσου στην παράγραφο ΙΙ.Α.
Ο διευθύνων αρχαιολόγος, θα έχει επίσης

τη διεύθυνση των μελετών και ενεργειών Αρχιτεκτονικής

Τεκμηρίωσης και Πρότασης Ανάδειξης των ενάλιων αρχαιολογικών χώρων της Αλοννήσου.63
Η κατάθεση των παραδοτέων της Αρχιτεκτονικής Τεκμηρίωσης θα συνοδεύεται από υπόμνημα/ματα του
υπεύθυνου/νων αρχαιολόγου/γων για την διεύθυνση της έρευνας σύμφωνα με αυτά που αναφέρονται στο
κεφάλαιο ΙΙ.1.
Οι μελέτες και έρευνες του παρόντος κεφαλαίου κατατάσσονται στην 1η Κατηγορία64 των απαιτούμενων
μελετών και ενεργειών για την ωρίμανση του έργου, αφού αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για την
τεκμηρίωση και συμπλήρωση του φακέλου αδειοδότησης και λειτουργίας των συμφωνηθέντων σε
προηγούμενα στάδια Επισκέψιμων Ενάλιων αρχαιολογικών χώρων.

63

Σύμφωνα με την παρατήρηση της παραγράφου 8. Πρακτικού Παραλαβής του ΣΤ' σταδίου του έργου με Α.Π. 2504/
09-05-2014
64
Πρακτικού Παραλαβής του ΣΤ' σταδίου του έργου με Α.Π. 2504/ 09-05-2014, Παράγραφος 1. α).
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Σχετική ισχύουσα νομοθεσία:
• Ο Ν. 3028/2002 «Για την Προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς».
• Ο. Ν. 3316/2005 «Περί ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής
συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις»
• ΠΔ. 99/1992 " Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών εν γένει έργων"
• Ο Ν. 4049/2012 "Αντιμετώπιση της βίας στα γήπεδα, του Ντόπινγκ, των προσυννενοημένων αγώνων και
λοιπές διατάξεις" του ΥΠ.ΠΟΤ., άρθρα42, 43.
• Ν. 2947/2001 " Θέματα Ολυμπιακής Φιλοξενείας, Έργων Ολυμπιακής Υποδομής και άλλες διατάξεις."
• Ν. 4049/ 2012 "Αντιμετώπιση της βίας στα γήπεδα, του Ντόπινγκ, των προσυννενοημένων αγώνων και
λοιπές διατάξεις" του ΥΠ.ΠΟΤ., άρθρα42, 43.
• Ν. 3463/2006 " Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων"
• Ν. 3481/2006 " Τροποποιήσεις στη νομοθεσία για το Εθνικό Κτηματολόγιο, την ανάθεση και εκτέλεση
συμβάσεων έργων και μελετών και άλλες διατάξεις."
• Ν. 3669/2008 " Κύρωση της κωδικοποίησης νομοθεσίας κατασκευής Δημ. Έργων
Η αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης κάθε θέσης θα λαμβάνει υπόψη την υπάρχουσα τεκμηρίωση από
προηγούμενες αρχαιολογικές έρευνες, θα τις εμπεριέχει και θα αποτελεί επικαιροποίησή τους, με σκοπό την
όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένη τεκμηρίωση του μνημείου και την οικονομία των εργασιών που
προκύπτουν για τους σκοπούς του Προγράμματος.
Η αρχιτεκτονική αποτύπωση θα γίνει ταυτόχρονα με την επιτόπια αρχαιολογική έρευνα κάθε θέσης και σε
συνεργασία με την τοπογραφική και φωτογραμμετρική τεκμηρίωση του χώρου της οποίας θα χρησιμοποιήσει
στοιχεία για την ολοκλήρωση της μελέτης.
Η αρχιτεκτονική μελέτη τεκμηρίωσης θα περιλαμβάνει:
Τεχνική έκθεση, που θα περιέχει :
α. Αναλυτική περιγραφή του μνημείου ή του αρχαιολογικού χώρου και του περιβάλλοντός του.
β. Καταγραφή των διαφορετικών τύπων ευρημάτων, των πιθανών δομικών υλικών και περιγραφή των
τεχνικών κατασκευής.
γ. Περιγραφή των πιθανών μηχανισμών συσσώρευσης και δημιουργίας του χώρου, φάσεις κατασκευής .
Σχέδια αποτύπωσης :
α. Τοπογραφικό διάγραμμα σε κλίμακα ανάλογη με την έκταση του χώρου, τη φύση και την έκταση του
υπό μελέτη έργου.
β. Κατόψεις, όψεις, τομές, σε κλίμακες ανάλογες με τις απαιτήσεις του κάθε χώρου (1:20 - !:50).
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γ. Σχέδια λεπτομερειών κατασκευαστικών στοιχείων, σε κλίμακα 1:20, 1:10, 1:5, 1:2 και 1:1 κατά
περίπτωση.
δ. Επεξηγηματικά σχέδια (τρισδιάστατες αναπαραστάσεις , αξονομετρικά, πιθανά αναπτύγματα κ.λ.π.),
για την παρουσίαση των μνημείων προς τον επισκέπτη, πού είναι δύσκολο να κατανοηθούν μόνο από τα
πιο πάνω γενικά σχέδια.
Φωτογραφική τεκμηρίωση
Πλήρες τεύχος με φωτογραφίες που απεικονίζει την υπάρχουσα κατάσταση.
Παράλληλα, Μελέτη Προστασίας και Ανάδειξης θα γίνει μόνο στις θέσεις που έχουν ήδη εγκριθεί από την
Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Προγράμματος να γίνουν ενάλιοι επισκέψιμοι αρχαιολογικοί
χώροι.
Η μελέτη κάθε αρχαιολογικού χώρου θα γίνει, σε ότι αφορά τις εργασίες πεδίου, σε συνδυασμό με την
αρχαιολογική έρευνα και τεκμηρίωση κάθε θέσης και σε συνεργασία με τις μελέτες συντήρησης. Η αισθητική
και δημιουργική αντιμετώπιση της σήμανσης των αρχαιολογικών χώρων θα είναι ενιαία σε όλες τις θέσεις και
θα ακολουθεί τις οδηγίες που θα δοθούν από την αντίστοιχη μελέτη. Η μελέτη προστασίας και ανάδειξης θα
ενσωματώνει τις προτάσεις αυτές στον σχεδιασμό της σήμανσης του ενάλιου αρχαιολογικού χώρου και την
χάραξη της πορείας των επισκεπτών.
Για κάθε περιοχή θα οριστεί ένας ανάδοχος για τις επί μέρους μελέτες Προστασίας και Ανάδειξης των ενάλιων
αρχαιολογικών χώρων με σκοπό την ενιαία αντιμετώπιση του χώρου και την εξοικονόμηση πόρων κατά την
διενέργεια των εργασιών πεδίου του προγράμματος.
Κάθε μελέτη θα περιλαμβάνει:
1. Τις αρχές που διέπουν την πρόταση Προστασίας και Ανάδειξης του χώρου.
2. Τους στόχους της μελέτης σε σχέση με την προστασία του χώρου εν γένει και ιδιαίτερη κατά την
μετατροπή του σε επισκέψιμο.
3. Την ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων της αρχαιολογικής, αρχιτεκτονικής και τοπογραφικής
τεκμηρίωσης καθώς και των μελετών συντήρησης για τα ακίνητα και κινητά τμήματα του μνημείου.
4. Καταγραφή της όποιας παθολογίας των δομικών και μη στοιχείων του χώρου επί των σχεδίων
τεκμηρίωσης.
5. Τεχνική περιγραφή με τις προτάσεις προστασίας του χώρου και τις μεθόδους

που θα

χρησιμοποιηθούν.
6. Τεχνική περιγραφή της πρότασης ανάδειξης κάθε ενάλιου αρχαιολογικού χώρου, με την χάραξη της
πορείας των επισκεπτών , την χωροθέτηση άλλων κατασκευών στο χώρο (όπως σημείων πρόσδεσης
σκαφών, οριοδεικτικών σημαντήρων, εγκαταστάσεων καταγραφής εικόνας κλπ.) και την σήμανση
του χώρου με σκοπό να γίνει επισκέψιμος.
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7. Την υπόδειξη σημείων για την πιθανή μελλοντική τοποθέτηση Χ.Ο.Κ. υποβρυχίων και ξερών.
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ΙΙ.3. Μελέτη Τοπογραφικής και Φωτογραμμετρικής αποτύπωσης ενάλιων αρχαιολογικών
θέσεων.
(Ειδικότητα: Ο ανάδοχος της μελέτης θα πρέπει να είναι Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ, καταδυόμενος , εταιρεία
ή επιστημονικός φορέας τοπογραφικών μελετών, με ειδίκευση στην φωτογραμμετριά και να έχει
αποδεδειγμένη εμπειρία σε φωτογραμμετρικές αποτυπώσεις ενάλιων αρχαιολογικών. Ενδεικτικό Κόστος:
20.000€, Χρονοδιάγραμμα: 9 μήνες, Α/Μ: 8).
Στο συνολικό κόστος της μελέτης Τοπογραφικής και φωτογραμμετρικής τεκμηρίωσης θα πρέπει να
υπολογιστούν τα λειτουργικά έξοδα (Σκάφος υποστήριξης, Καύσιμα, Τεχνικός υπεύθυνος έρευνας, Διαμονή,
διατροφή, μετακινήσεις, υλικά, αποζημιώσεις μελών ομάδας) τα οποία υπολογίζονται συνολικά για την
ερευνητική αποστολή της Αλοννήσου στην παράγραφο ΙΙ.Α.
Ο διευθύνων αρχαιολόγος, θα έχει επίσης τη διεύθυνση των μελετών και ενεργειών Τοπογραφικής και
Φωτογραμμετρικής Τεκμηρίωσης των ενάλιων αρχαιολογικών χώρων της Αλοννήσου.65
Η κατάθεση των παραδοτέων της Τοπογραφικής και Φωτογραμμετρικής Τεκμηρίωσης θα συνοδεύεται από
υπόμνημα/ματα του υπεύθυνου/νων αρχαιολόγου/γων για την διεύθυνση της έρευνας σύμφωνα με αυτά που
αναφέρονται στο κεφάλαιο ΙΙ.1.
Οι μελέτες και έρευνες του παρόντος κεφαλαίου κατατάσσονται στην 1η Κατηγορία66 των απαιτούμενων
μελετών και ενεργειών για την ωρίμανση του έργου, αφού αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για την
τεκμηρίωση και συμπλήρωση του φακέλου αδειοδότησης και λειτουργίας των συμφωνηθέντων σε
προηγούμενα στάδια Επισκέψιμων Ενάλιων αρχαιολογικών χώρων.
Σχετική ισχύουσα νομοθεσία:
• Ο Ν. 3028/2002 «Για την Προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς».
• Ο. Ν. 3316/2005 «Περί ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής
συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις»
• ΠΔ. 99/1992 " Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών εν γένει έργων"
• Ο Ν. 4049/2012 "Αντιμετώπιση της βίας στα γήπεδα, του Ντόπινγκ, των προσυννενοημένων αγώνων και
λοιπές διατάξεις" του ΥΠ.ΠΟΤ., άρθρα42, 43.
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• Ν. 2947/2001
• Ν. 4049/ 2012
• Ν. 3463/2006
• Ν. 3481/2006
• Ν. 3669/2008

Η τοπογραφική αποτύπωση της κάθε θέσης θα λαμβάνει υπόψη την υπάρχουσα τεκμηρίωση από
προηγούμενες αρχαιολογικές έρευνες, θα τις εμπεριέχει και θα αποτελεί επικαιροποίησή τους, με σκοπό την
όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένη τεκμηρίωση του μνημείου και την οικονομία των εργασιών που
προκύπτουν για τους σκοπούς του Προγράμματος.
Η μελέτη θα περιλαμβάνει:
α. Την αποτύπωση της ενάλιας θέσης και την εξάρτησή της από το Εθνικό Γεωγραφικό σύστημα
Αναφοράς.
β. Την φωτογραμμετρική αποτύπωση κάθε θέσης με σκοπό την εξαγωγή τρισδιάστατου μοντέλου
ενδεχομένως και προς περαιτέρω επεξεργασία από τους μελετητές της αρχιτεκτονικής τεκμηρίωσης.

ΙΙ.4. Φωτογραφική τεκμηρίωση – κινηματογράφηση.
(Ειδικότητα: Ο ανάδοχος θα πρέπει να είναι υποβρύχιος Φωτογράφος - κινηματογραφιστής ή εταιρεία
υποβρύχιων φωτογραφήσεων και κινηματογράφησης

με σχετική εμπειρία σε ενάλιους αρχαιολογικούς

χώρους. Ενδεικτικό Κόστος: 20.000€, Χρονοδιάγραμμα: 9 μήνες, Α/Μ: 10).
Στο συνολικό κόστος των εργασιών Φωτογράφισης και Κινηματογράφισης θα πρέπει να υπολογιστούν τα
λειτουργικά έξοδα (Σκάφος υποστήριξης, Καύσιμα, Τεχνικός υπεύθυνος έρευνας, Διαμονή, διατροφή,
μετακινήσεις, υλικά, αποζημιώσεις μελών ομάδας) τα οποία υπολογίζονται συνολικά για την ερευνητική
αποστολή της Αλοννήσου στην παράγραφο ΙΙ.Α.
Ο διευθύνων αρχαιολόγος, θα έχει επίσης τη διεύθυνση των εργασιών Φωτογράφισης και Κινηματογράφισης
των σε κάθε θέση ενάλιου αρχαιολογικού χώρου της Αλοννήσου.67
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Η κατάθεση των παραδοτέων των εργασιών Φωτογράφισης και Κινηματογράφισης θα συνοδεύεται από
υπόμνημα/ματα του υπεύθυνου/νων αρχαιολόγου/γων για την διεύθυνση της έρευνας σύμφωνα με αυτά που
αναφέρονται στο κεφάλαιο ΙΙ.1.
Οι ενέργειες του παρόντος κεφαλαίου κατατάσσονται στην 1η Κατηγορία68 των απαιτούμενων μελετών και
ενεργειών για την ωρίμανση του έργου, αφού αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για την τεκμηρίωση και
συμπλήρωση του φακέλου αδειοδότησης και λειτουργίας των συμφωνηθέντων σε προηγούμενα στάδια
Επισκέψιμων Ενάλιων αρχαιολογικών χώρων.

Σε κάθε ενάλιο αρχαιολογικό χώρο είναι απαραίτητη η πλήρης καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης μέσω
φωτογράφησης και κινηματογράφησης του χώρου. Το υλικό που θα προκύψει θα χρησιμοποιηθεί και από
τους υπόλοιπους μελετητές με σκοπό την ποιοτική και πλήρη τεκμηρίωση και ανάδειξη κάθε μνημείου και την
οικονομία εργασιών στα πλαίσια του προγράμματος.
Για κάθε ενάλια αρχαιολογική θέση θα παραδοθεί τεύχος φωτογραφιών με τα χαρακτηριστικά στοιχεία κάθε
χώρου, πιθανά φωτομωσαϊκά, λήψεις κατόψεων και όψεων του κάθε χώρου, καθώς και μικρή ταινία
διάρκειας 5-10 λεπτών με σκοπό την προβολή του μνημείου προς τους επισκέπτες και την ανάδειξη του
ενάλιου πολιτιστικού αποθέματος κάθε περιοχής.

Παράλληλα, θα πραγματοποιηθεί φωτογραφική τεκμηρίωση καθώς και 3 λεπτά video του κάθε X.O.K. της
περιοχής μελέτης.

ΙΙ.5. Μελέτη συντήρησης ακίνητων μνημείων (ναυαγίων και κτιριακών καταλοίπων)
(Ειδικότητα: Ο ανάδοχος μελετητής θα πρέπει να είναι συντηρητής αρχαιοτήτων και έργων τέχνης ΤΕ με
ειδίκευση σε ενάλια ευρήματα, αποδεδειγμένη συμμετοχή σε ενάλιες αρχαιολογικές έρευνες και ενδεχομένως
έρευνα ή εργασίες προστασίας εναλίων μνημείων in situ. Ενδεικτικό Κόστος: 9.000€, Χρονοδιάγραμμα: 5μήνες,
Α/Μ: 4,5).
Στο συνολικό κόστος των μελετών και εργασιών Συντήρησης θα πρέπει να υπολογιστούν τα λειτουργικά έξοδα
(Σκάφος υποστήριξης, Καύσιμα, Τεχνικός υπεύθυνος έρευνας, Διαμονή, διατροφή, μετακινήσεις, υλικά,
αποζημιώσεις μελών ομάδας) τα οποία υπολογίζονται συνολικά για την ερευνητική αποστολή της Αλοννήσου
στην παράγραφο ΙΙ.Α.
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Ο διευθύνων αρχαιολόγος, θα έχει επίσης τη διεύθυνση των μελετών και εργασιών Συντήρησης σε κάθε θέση
ενάλιου αρχαιολογικού χώρου της Αλοννήσου.69
Η κατάθεση των παραδοτέων των μελετών και εργασιών Συντήρησης θα συνοδεύεται από υπόμνημα/ματα του
υπεύθυνου/νων αρχαιολόγου/γων για την διεύθυνση της έρευνας σύμφωνα με αυτά που αναφέρονται στο
κεφάλαιο ΙΙ.1.
Οι ενέργειες του παρόντος κεφαλαίου κατατάσσονται στην 2η Κατηγορία70 των απαιτούμενων μελετών και
ενεργειών για την ωρίμανση του έργου.
Η μελέτη συντήρησης θα γίνει μόνο στις θέσεις που έχουν ήδη εγκριθεί από την Επιτροπή Παρακολούθησης
και Παραλαβής του Προγράμματος να γίνουν ενάλιοι επισκέψιμοι αρχαιολογικοί χώροι.
Η μελέτη για κάθε αρχαιολογική θέση θα περιλαμβάνει:
Τεχνική έκθεση που θα περιέχει:
1. Παρουσίαση των γενικών αρχών της πρότασης, συνεκτιμώντας την αξιοποίηση των στοιχείων της
αρχαιολογικής προμελέτης
2. Την αξιολόγηση των προτάσεων της αρχιτεκτονικής μελέτης και της μελέτης προστασίας και ανάδειξης
κάθε χώρου.
3. Περιγραφή του αντικειμένου και της θέσης του στο χώρο.
4. Αναλυτική περιγραφή της παθολογίας του αντικειμένου και προσδιορισμό των αιτιών αλλοίωσης.
5. Συνοπτική κριτική παρουσίασης προηγούμενων επεμβάσεων και των επιπτώσεων στη σημερινή
κατάσταση διατήρησης του αντικειμένου.
6. Αναφορά σε πρόσθετες ερευνητικές-εργαστηριακές εξετάσεις που απαιτούνται για την τεκμηρίωση της
παθολογίας του αντικειμένου και την επιλογή της μεθοδολογίας και των υλικών επέμβασης.
7. Προτάσεις επέμβασης
I. Διατύπωση των γενικών αρχών που διέπουν τις προτεινόμενες επεμβάσεις.
II. Αναλυτική περιγραφή της μεθοδολογίας και των προτεινόμενων επεμβάσεων.
Κάθε προτεινόμενη επέμβαση πρέπει να δικαιολογείται από την τεκμηρίωση της παθολογίας.
Θα παρουσιάζονται σύμφωνα με τη χρονική σειρά που θα εφαρμοστούν και θα διαχωρίζονται σε
επεμβάσεις προληπτικής ή συστηματικής συντήρησης.
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IV. Αναφορά στις βασικές τεχνικές προδιαγραφές για την ποιότητα όλων των προτεινόμενων υλικών
συντήρησης, καθώς και των συνθέσεων κονιαμάτων, ενεμάτων κ.λπ των οποίων πρέπει να
τεκμηριώνονται η καταλληλότητα, η συμβατότητά τους με τα αυθεντικά υλικά του αντικειμένου και η
ανθεκτικότητά τους στο περιβάλλον του μνημείου.
8. Πρόσθετα μέτρα προστασίας του αντικειμένου σε σχέση με την μετατροπή του σε επισκέψιμο.
Σχέδια:
α. Κατόψεις, όψεις και τομές της κατασκευής με σημειωμένες τις θέσεις των διαφορετικών υλικών σε
κλίμακα 1:50κ και λεπτομέρειες αν είναι απαραίτητο.
β. Γραφική τεκμηρίωση της παθολογίας.
Προσεγγιστικό προϋπολογισμό μελέτης, που θα περιλαμβάνει τις απαιτούμενες δαπάνες για την εκτέλεση
όλων των εργασιών που προβλέπονται από τη μελέτη.

II.6. Προμελέτη και συντήρηση κινητών μνημείων (εναλίων ευρημάτων)
(Ειδικότητα: Ο ανάδοχος μελετητής θα πρέπει να είναι συντηρητής αρχαιοτήτων και έργων τέχνης με ειδίκευση
σε ενάλια εύρημα, αποδεδειγμένη συμμετοχή σε ενάλιες αρχαιολογικές έρευνες. Ενδεικτικό Κόστος: 7.000€,
Χρονοδιάγραμμα: 4 μήνες, Α/Μ: 3,5).
Στο συνολικό κόστος των μελετών και εργασιών Συντήρησης θα πρέπει να υπολογιστούν τα λειτουργικά έξοδα
(Σκάφος υποστήριξης, Καύσιμα, Τεχνικός υπεύθυνος έρευνας, Διαμονή, διατροφή, μετακινήσεις, υλικά,
αποζημιώσεις μελών ομάδας) τα οποία υπολογίζονται συνολικά για την ερευνητική αποστολή της Αλοννήσου
στην παράγραφο ΙΙ.Α.
Ο διευθύνων αρχαιολόγος, θα έχει επίσης τη διεύθυνση των μελετών και εργασιών Συντήρησης σε κάθε θέση
ενάλιου αρχαιολογικού χώρου της Αλοννήσου.71
Η κατάθεση των παραδοτέων των μελετών και εργασιών Συντήρησης θα συνοδεύεται από υπόμνημα/ματα του
υπεύθυνου/νων αρχαιολόγου/γων για την διεύθυνση της έρευνας σύμφωνα με αυτά που αναφέρονται στο
κεφάλαιο ΙΙ.1.
Οι ενέργειες του παρόντος κεφαλαίου κατατάσσονται στην 2η Κατηγορία72 των απαιτούμενων μελετών και
ενεργειών για την ωρίμανση του έργου.
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Η μελέτη συντήρησης θα γίνει μόνο στις θέσεις που έχουν ήδη εγκριθεί από την Επιτροπή Παρακολούθησης
και Παραλαβής του Προγράμματος να γίνουν ενάλιοι επισκέψιμοι αρχαιολογικοί χώροι.
Οι εργασίες για κάθε αρχαιολογική θέση θα περιλαμβάνουν:
Τεχνική έκθεση που θα περιέχει:
I. Παρουσίαση των γενικών αρχών της πρότασης συνεκτιμώντας την αξιοποίηση των στοιχείων της
αρχαιολογικής τεκμηρίωσης που προαναφέρθηκαν.
II. Δελτίο κατάστασης διατήρησης αντικειμένου ή συλλογής που θα περιέχει:
1. Στοιχεία ταυτότητας του αντικειμένου ή της συλλογής
2. Περιγραφή αντικειμένου ή συλλογής
3. Φωτογραφική τεκμηρίωση: πλήρης φωτογράφηση του αντικειμένου που απεικονίζει την
υπάρχουσα κατάσταση, παλαιότερες φωτογραφίες αρχείου, ειδικές φωτογραφικές τεχνικές (με
υπέρυθρο ή υπεριώδη φωτισμό, πλάγιο φωτισμό κ.λπ.), μικροφωτογράφηση.
4. Σχεδιαστική αποτύπωση
5. Περιγραφή προηγούμενων επεμβάσεων
6. Αναλυτική περιγραφή της παθολογίας του αντικειμένου και προσδιορισμός των αιτίων φθοράς
7. Προτεινόμενες διαγνωστικές εξετάσεις και αναλύσεις
8. Προτάσεις επέμβασης :
-

Διατύπωση των γενικών αρχών που διέπουν τις προτεινόμενες επεμβάσεις

-

Αναλυτική περιγραφή της μεθοδολογίας των προτεινομένων επεμβάσεων: κάθε
προτεινόμενη επέμβαση πρέπει να δικαιολογείται από την τεκμηρίωση της
παθολογίας. Θα παρουσιάζονται σύμφωνα με τη χρονική σειρά που θα
εφαρμοστούν και θα διαχωρίζονται σε επεμβάσεις προληπτικής ή συστηματικής
συντήρησης.

-

Αναφορά στις βασικές τεχνικές προδιαγραφές για την ποιότητα όλων των
προτεινόμενων υλικών συντήρησης, των οποίων θα πρέπει να τεκμηριώνονται η
καταλληλότητα, η συμβατότητα τους με τα αυθεντικά υλικά του αντικειμένου και η
ανθεκτικότητά τους στο περιβάλλον του μνημείου.

Η τεχνική έκθεση εξετάζει το σύνολο ή ομάδες αντικειμένων μιας θέσης. Μπορεί να συνταχθεί τεχνική έκθεση
για ένα αντικείμενο, εάν πρόκειται για ιδιαίτερα σημαντικό κινητό μνημείο.
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Προσεγγιστικό προϋπολογισμό μελέτης που θα περιλαμβάνει τις απαιτούμενες δαπάνες για την εκτέλεση
όλων των εργασιών που προβλέπονται από τη μελέτη. Ο προσεγγιστικός προϋπολογισμός μπορεί να συνταχθεί
με βάση το πλήθος των αντικειμένων και τις δαπάνες που προκύπτουν από τις επί μέρους επεμβάσεις, την
κατάσταση διατήρησης των αντικειμένων, καθώς και το κόστος των υλικών που θα απαιτηθούν για το έργο. Θα
πρέπει να αναφέρεται εάν οι εργασίες συντήρησης θα πραγματοποιηθούν με υφιστάμενη εργαστηριακή
υποδομή, ενώ εάν προτείνεται η αναβάθμισή της θα πρέπει να αναφέρεται και το κόστος του προβλεπόμενου
εξοπλισμού.
Εργασίες πρώτων σωστικών μέτρων για την προστασία και συντήρηση των ευρημάτων που προκύπτουν κατά
την διάρκεια των αρχαιολογικών ερευνών.

ΙΙ. 7. Τοπογραφική Εξάρτηση των Χ.Ο.Κ. και συντεταγμένες σημείων πρόσδεσης και
φωτοσημαντήρων – Αποτύπωση βιοποικιλότητας και καταδυτικών διαδρομών
(Ειδικότητα: Ο ανάδοχος της μελέτης θα πρέπει να είναι Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ ή εταιρεία τοπογραφικών
μελετών, ενώ στην ομάδα θα πρέπει να περιλαμβάνεται Περιβαλλοντολόγος με εμπειρία στη θαλάσσια
έρευνα, καθώς και OWSI. Ενδεικτικό Κόστος: 20.000€, Χρονοδιάγραμμα: 6 μήνες, Α/Μ: 9,1).
Στο συνολικό κόστος των εργασιών καταγραφής θα πρέπει να υπολογιστούν τα λειτουργικά έξοδα (Σκάφος
υποστήριξης, Καύσιμα, Τεχνικός υπεύθυνος έρευνας, Διαμονή, διατροφή, μετακινήσεις, υλικά, αποζημιώσεις
μελών ομάδας) τα οποία υπολογίζονται συνολικά για την ερευνητική αποστολή της Αλοννήσου στην
παράγραφο ΙΙ.Α.
Οι μελέτες και έρευνες του παρόντος κεφαλαίου κατατάσσονται στην 1η Κατηγορία73 των απαιτούμενων
μελετών και ενεργειών για την ωρίμανση του έργου, αφού αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για την
τεκμηρίωση και συμπλήρωση του φακέλου αδειοδότησης και λειτουργίας των συμφωνηθέντων σε
προηγούμενα στάδια Επισκέψιμων Ενάλιων αρχαιολογικών χώρων.
Τεχνική έκθεση, πού θα περιέχει :
α. Αναλυτική περιγραφή του χώρου και του περιβάλλοντός του.
β. Εξειδίκευση της καταγραφής των διαφορετικών τύπων οικοσυστημάτων για το συγκεκριμένο Χ.Ο.Κ.
λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω μελέτη της βιοποικιλότητας.

73

Πρακτικού Παραλαβής του ΣΤ' σταδίου του έργου με Α.Π. 2504/ 09-05-2014, Παράγραφος 1. α).
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γ. 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.
δ. Εξάρτησή της θέσης από το Εθνικό Γεωγραφικό σύστημα Αναφοράς.
ε. Χάραξη των υποβρυχίων διαδρομών, αποτύπωσή τους με σκίτσο στο βυθό καθώς και τη γεωμορφολογία
του βυθού, εντοπισμός και αποτύπωση χαρακτηριστικών σημείων καθώς και σχεδιασμός τυπικού
καταδυτικού προφίλ για κάθε θέση.
στ. Φωτογραφική τεκμηρίωση- Πλήρες τεύχος με φωτογραφίες και video που απεικονίζει την υπάρχουσα
κατάσταση.
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ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΙΙ.8. Μελέτη Τοποθέτησης Οριοδεικτικών Σημαντήρων και Σημείων Αγκύρωσης για την
Πρόσδεση Σκαφών
(Ειδικότητα: Ο ανάδοχος θα πρέπει να είναι Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ Λιμενικών Έργων. Ενδεικτικό Κόστος:
5.000€, Χρονοδιάγραμμα: 3 μήνες, Α/Μ: 2).
Προτείνεται η εκπόνηση μελέτης για την τοποθέτηση στο σύνολο του έργου Οριοδεικτικών Σημαντήρων και
Σημείων Αγκύρωσης για την Πρόσδεση Σκαφών. Για την προσαρμογή των προτεινόμενων κατασκευών σε κάθε
θέση, τόσο για τους Χ.Ο.Κ. όσο και για τους Ενάλιους Επισκέψιμους Αρχαιολογικούς Χώρους, θα ληφθούν
υπόψη τα δεδομένα αρχιτεκτονικής και τοπογραφικής τεκμηρίωσης καθώς η βυθομετρική αποτύπωση της
περιοχής. Για το λόγο αυτό ο οι έρευνες και εργασίες πεδίου θα πρέπει να γίνουν ταυτόχρονα και από κοινού,
με την ομάδα της μελέτης ΙΙ.7.
Οι μελέτη του παρόντος κεφαλαίου κατατάσσεται στην 2η Κατηγορία74 των απαιτούμενων μελετών και
ενεργειών για την ωρίμανση του έργου

ΙΙ. 9. Μελέτη Εγκατάστασης Συστήματος Καταγραφής και αναμετάδοσης υποβρυχίων εικόνων
από επιλεγμένους πιλοτικά ενάλιους αρχαιολογικούς χώρους.
(Ειδικότητα: Ο ανάδοχος πρέπει Ηλεκτρολόγος/Ηλεκτρονικός ΤΕ ειδικευμένος σε υποβρύχιες εγκαταστάσεις.
Ενδεικτικό Κόστος: 3.000€, Χρονοδιάγραμμα: 3 μήνες, Α/Μ: 2).
Οι μελέτη του παρόντος κεφαλαίου κατατάσσεται στην 2η Κατηγορία75 των απαιτούμενων μελετών και
ενεργειών για την ωρίμανση του έργου.
Προτείνεται αρχικά η εφαρμογή της καταγραφής και αναμετάδοσης υποβρυχίων εικόνων από το κλασικό
Ναυάγιο της νήσου Περιστέρας (Σημείο 5). Η μελέτη της εγκατάστασης θα πρέπει να λάβει υπόψη τόσο την
αρχαιολογική και αρχιτεκτονική και τοπογραφική και βυθομετρική τεκμηρίωση του χώρου όσο και την μελέτη
προστασίας και ανάδειξης του χώρου. Οι εργασίες πεδίου για την μελέτη ένταξης της εγκατάστασης στην
συγκεκριμένη θέση θα πρέπει να γίνουν κατά την διάρκεια της αρχαιολογικής έρευνας και τεκμηρίωσης του
χώρου, για λόγους εξοικονόμησης πόρων του έργου.

74
75

Πρακτικού Παραλαβής του ΣΤ' σταδίου του έργου με Α.Π. 2504/ 09-05-2014, Παράγραφος 1. β).
Πρακτικού Παραλαβής του ΣΤ' σταδίου του έργου με Α.Π. 2504/ 09-05-2014, Παράγραφος 1. β).
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ΙΙ. 10. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
(Απαιτούμενες Ειδικότητες: Περιβαλλοντολόγος ή Μηχανικός με δικαίωμα υπογραφής Περιβαλλοντικών
Μελετών – κατ. 27, με εμπειρία σε θέματα καταδύσεων και καταδυτικού τουρισμού. Κόστος: 6.000€,
Χρονοδιάγραμμα: 4 μήνες, Α/Μ: 2,4)
Η μελέτη του παρόντος κεφαλαίου κατατάσσεται στην 1η Κατηγορία76 των απαιτούμενων μελετών και
ενεργειών για την ωρίμανση του έργου, αφού αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την τεκμηρίωση και
συμπλήρωση του φακέλου αδειοδότησης και λειτουργίας των συμφωνηθέντων σε προηγούμενα στάδια
Επισκέψιμων Ενάλιων αρχαιολογικών χώρων κι Χώρων Οργανωμένης Κατάδυσης.
Σχετική ισχύουσα νομοθεσία:
• Ο. Ν. 3316/2005 «Περί ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής
συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις»
• Ο. Ν. 4049/2012 "Αντιμετώπιση της βίας στα γήπεδα, του Ντόπινγκ, των προσυννενοημένων αγώνων και
λοιπές διατάξεις" του ΥΠ.ΠΟΤ., άρθρα42, 43.
• Ν. 3463/2006
• Ν. 3481/2006
• Ν. 3669/2008
Πρέπει να τονιστεί ότι για κάθε ενιαία χωρικά περιοχή καταδύσεων θα υποβάλλεται ένας φάκελος στοιχείων
με μελέτη που θα περιλαμβάνει το σύνολο των δραστηριοτήτων και έργων τόσο στο χερσαίο (εφόσον
υπάρχουν) όσο και στο θαλάσσιο τμήμα.
Τα ελάχιστα περιεχόμενα ενός φάκελου και μελέτης ΜΠΕ θα πρέπει να περιλαμβάνουν:
i. Επιτρεπόμενες χρήσεις γης στην περιοχή του έργου ή της δραστηριότητας.
ii. Περιγραφή της θέσης του έργου, του σχεδιασμού και των τεχνικών χαρακτηριστικών του συνόλου του
έργου κατά τα στάδια της κατασκευής και της λειτουργίας. Επίσης, την περιγραφή των κυριότερων
χαρακτηριστικών των μεθόδων κατασκευής, τη φύση και τις ποσότητες των χρησιμοποιούμενων υλικών,
καθώς και την περιγραφή των προβλεπόμενων τύπων και ποσότητας καταλοίπων και εκπομπών, ιδίως
στα νερά, ατμόσφαιρα, έδαφος, θόρυβο, δονήσεις, ακτινοβολίες, που αναμένεται να προκύψουν από
την κατασκευή και λειτουργία του προτεινόμενου έργου ή της δραστηριότητας.

76

Πρακτικού Παραλαβής του ΣΤ' σταδίου του έργου με Α.Π. 2504/ 09-05-2014, Παράγραφος 1. α).
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iii. Περιγραφή και αξιολόγηση των εναλλακτικών λύσεων, ιδίως ως προς τη θέση, το μέγεθος ή/και την
τεχνολογία αυτών, συμπεριλαμβανομένης της μηδενικής λύσης, που εξετάστηκαν από τον φορέα του
έργου ή της δραστηριότητας και παρουσίαση των κύριων λόγων της επιλογής της προτεινόμενης λύσης
σχετικά με τις επιπτώσεις στο περιβάλλον.
iv. Περιγραφή των στοιχείων του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος που ενδέχεται να θιγούν
σημαντικά από το προτεινόμενο έργο ή δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένων ειδικότερα του
πληθυσμού, της πανίδας, της χλωρίδας, των οικοτόπων, του εδάφους, του νερού, του αέρα, των
κλιματικών παραγόντων, των υλικών αγαθών, μεταξύ των οποίων η αρχιτεκτονική, πολιτιστική και
αρχαιολογική κληρονομιά, το τοπίο, καθώς και η περιγραφή της αλληλεπίδρασης των στοιχείων αυτών.
v. Περιγραφή, εκτίμηση και αξιολόγηση των πιθανά σημαντικών επιπτώσεων που το προτεινόμενο έργο ή
δραστηριότητα ενδέχεται να προκαλέσει στο περιβάλλον από τη χρήση των φυσικών πόρων, την
εκπομπή ρυπαντών, τη δημιουργία οχλήσεων και τη διάθεση των αποβλήτων, το σύνολο των δεδομένων
και την περιγραφή των μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν για την πρόβλεψη και εκτίμηση των
επιπτώσεων στο περιβάλλον, με αναφορά στην αξιοπιστία των μεθόδων, καθώς και επισήμανση των
ενδεχόμενων δυσκολιών που προέκυψαν κατά τη συλλογή των απαιτούμενων πληροφοριών.
vi. Αναλυτική περιγραφή των μέτρων που προβλέπονται για να αποφευχθούν, μειωθούν, αποκατασταθούν
και αντισταθμιστούν οι σημαντικές δυσμενείς επιπτώσεις του έργου ή της δραστηριότητας στο
περιβάλλον.
vii. Σχέδιο περιβαλλοντικής διαχείρισης που θα εφαρμοστεί για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής
προστασίας του περιβάλλοντος και εφαρμογής των προτεινόμενων μέτρων, το οποίο θα περιλαμβάνει
και το προτεινόμενο πρόγραμμα παρακολούθησης. Το πρόγραμμα παρακολούθησης στην εφαρμογή του
οποίου δεσμεύεται ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας περιλαμβάνει τουλάχιστον: τις
παραμέτρους, τα στοιχεία και τους δείκτες του περιβάλλοντος που παρακολουθούνται, τις μεθόδους, τον
τόπο, τον χρόνο και τη συχνότητα καταγραφής, τα μέτρα διασφάλισης της ποιότητας και αξιοπιστίας των
καταγραφών, το χρονοδιάγραμμα ενημέρωσης του ΗΠΜ.
viii. Μη τεχνική περίληψη των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στην ΜΠΕ.
ix. Εξειδικευμένες μελέτες οι οποίες ενδέχεται να προκύψουν στην περίπτωση που ακολουθηθεί η
διαδικασία Προκαταρκτικού Προσδιορισμού Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων - ΠΠΠΑ (φορείς έργων ή
δραστηριότητας κατηγορίας Α δύναται να ζητήσουν γνωμοδότηση της αρμόδιας περιβαλλοντικής αρχής,
με την υποβολή φακέλου ΠΠΠΑ).
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ΙΙ. Α. Ενέργειες - Παροχές υπηρεσιών - Προμήθειες για την υποστήριξη της ερευνητικής
αποστολής στην περιοχή της Αλοννήσου. (Συνολικό κόστος: 38.800,00€, Α/Μ: 2,5)

ΙΙ.Α.1.

Τεχνική υποστήριξη της έρευνας

(Απαιτούμενη Ειδικότητα: Τεχνικός, καταδυόμενος με αναγνωρισμένο πτυχίο για καταδύσεις αποσυμπίεσης,
κατάδυση με εμπλουτισμένο αέρα (Nitrox), προηγούμενη εμπειρία τεχνικής υποστήριξης σε τρείς τουλάχιστον
υποβρύχιες αρχαιολογικές έρευνες της Υπηρεσίας ή αναγνωρισμένων επιστημονικών φορέων, με άδεια
πλοήγησης ταχύπλοου σκάφους. Ενδεικτική αμοιβή: 5.000,00€, Χρονοδιάγραμμα: 9 μήνες)
ΙΙ.Α.2

Σκάφος υποστήριξης

Πρόβλεψη για την ενοικίαση σκάφους με τον κυβερνήτη του, με δυνατότητα παραλαβής του απαραίτητου
εξοπλισμού και προσωρινής παραμονής και μετακίνησης της ομάδας έρευνας και μελέτης των αρχαιολογικών
θέσεων της περιοχής. Προβλεπόμενο κόστος: 20.000,00€
ΙΙ.Α.3

Μετακινήσεις

Πρόβλεψη για την πληρωμή
τεχνικών,

δυτών,

βοηθών,

υπηρεσιών μεταφοράς του συνόλου της ομάδας έρευνας (Επιστημόνων,
εθελοντών διαφόρων ειδικοτήτων). Προβλεπόμενο

κόστος: 1.800,00€

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
ΙΙ.Α.4

Διαμονή

Πρόβλεψη για την διαμονή του συνόλου της ομάδας έρευνας (Επιστημόνων, τεχνικών, δυτών, βοηθών,
εθελοντών διαφόρων ειδικοτήτων) στην περιοχή της Αλοννήσου. Προβλεπόμενο κόστος: 2.000,00€
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
ΙΙ.Α.5

Καύσιμα

Πρόβλεψη για την αγορά καυσίμων για την κίνηση των σκαφών υποστήριξης της έρευνας και την μετάβαση της
ομάδας στον χώρο έρευνας με ιδία μέσα. Προβλεπόμενο κόστος: 3.000,00€
ΙΙ.Α.6

Αναλώσιμα- Υλικά - Διατροφή

Πρόβλεψη για γενικά έξοδα και διατροφή. Προβλεπόμενο κόστος: 4.000,00€
ΙΙ.Α.7

Αποζημιώσεις Συμμετεχόντων - αμοιβές δυτών

Πρόβλεψη Αποζημιώσεις Συμμετεχόντων - αμοιβές δυτών. Προβλεπόμενο κόστος: 3.000,00€
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ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΙΙ. 11. Μελέτη Κατασκευής Πληροφοριακού Περιπτέρου στο λιμάνι Αλοννήσου
(Απαιτούμενες Ειδικότητες: Αρχιτέκτονας Μηχανικός ΠΕ με Α' Τάξης Μελετητικό Πτυχίο στην Κατηγορία 7 των
Ειδικών Αρχιτεκτονικών Μελετών. Ενδεικτικό Κόστος: 3.000€, Χρονοδιάγραμμα: 3 μήνες, Α/Μ: 1)
Η μελέτη του παρόντος κεφαλαίου κατατάσσεται στην 3η Κατηγορία77 των απαιτούμενων μελετών και
ενεργειών για την ωρίμανση του έργου.
Αντικείμενο της μελέτης θα είναι η κατασκευή ενός αρχικά περιπτέρου τουριστικής ενημέρωσης και
πληροφόρησης των πολιτών και επισκεπτών της περιοχής του έργου, όπου με έντυπο υλικό, κείμενα, χάρτες,
φωτογραφίες και πρόσβαση στο διαδίκτυο θα προβάλλονται οι ενάλιοι επισκέψιμοι αρχαιολογικοί χώροι και
τα σημεία υποβρύχιου περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος όπου μπορούν να καταδυθούν οργανωμένα οι
επισκέπτες.
Η προτεινόμενη κατασκευή θα πρέπει να πληροί κάποιες βασικές προδιαγραφές όπως:
- πρόβλεψη 1 θέσης εργασίας προσωπικού ενημέρωσης, σε προστατευμένο χώρο με άμεση πρόσβαση
σε διερχόμενο κοινό.
- θέση λήψης ενημερωτικού έντυπου υλικού (φυλλάδια , χάρτες).
- θέση πρόσβασης κοινού σε υπολογιστή τύπου tablet.
- πρόβλεψη σημείου ανάρτησης πληροφορικών εντύπων, ορατών ακόμα και όταν δεν λειτουργεί το
περίπτερο.
- παροχή σκίασης για το κοινό.
- τοποθέτηση ευδιάκριτα του λογότυπου.
- η πρόταση δεν θα καταλαμβάνει χώρο μεγαλύτερο από 6 τ.μ.
- δυνατότητα ασφάλισης της κατασκευής σε ώρες μη λειτουργίας
- κατασκευή από μη φθαρτά υλικά λόγω τοποθέτησης σε παραθαλάσσιο

περιβάλλον.

Όπως περιγράφονται και στην παράγραφο 6.2.1.1 του παραδοτέου του Σταδίου 3 του έργου.

77

Πρακτικού Παραλαβής του ΣΤ' σταδίου του έργου με Α.Π. 2504/ 09-05-2014, Παράγραφος 1. γ).
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ΙΙ. 12. Κέντρο Υποδοχής και Ενημέρωσης Επισκεπτών Καταδυτικού Τουρισμού Στενής Βάλας,
(Απαιτούμενες Ειδικότητες: Αρχιτέκτονας Μηχανικός ΠΕ με Α' Τάξης Μελετητικό Πτυχίο στην Κατηγορία 7 των
Ειδικών Αρχιτεκτονικών Μελετών και Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ με Α' Τάξης Μελετητικό Πτυχίο στην
Κατηγορία 9 των Η/Μ Μελετών, Ενδεικτικό Κόστος: 9.000€, Χρονοδιάγραμμα: 5 μήνες, Α/Μ: 3,2)
Οι μελέτες του παρόντος κεφαλαίου κατατάσσονται στην 3η Κατηγορία78 των απαιτούμενων μελετών και
ενεργειών για την ωρίμανση του έργου.
Για την δημιουργία χώρου Υποδοχής και Ενημέρωσης Επισκεπτών Καταδυτικού Τουρισμού προτείνεται η
διεξαγωγή διαγωνισμού για την εύρεση του καταλληλότερου και προσφορότερου χώρου, σύμφωνα με τις
"Προδιαγραφές επιλογής, σχεδίασης και λειτουργίας του χώρου" που αναφέρθηκαν στην παράγραφο 6.2.2.1
του παραδοτέου του Σταδίου 3 του έργου.
Σύμφωνα με τις ίδιες προδιαγραφές θα πρέπει να εκπονηθούν στη συνέχεια οι παρακάτω μελέτες:
- Ειδική Αρχιτεκτονική Μελέτη Διαμόρφωσης Κέντρου Υποδοχής και Ενημέρωσης Επισκεπτών Στενής
Βάλας Αλοννήσου (6.000€).
- Μελέτη Η/Μ Εγκαταστάσεων Διαμόρφωσης Κέντρου Υποδοχής και Ενημέρωσης Επισκεπτών Στενής
Βάλας Αλοννήσου (3.000€).

II.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
(Απαιτούμενη ειδικότητα: Αρχιτέκτονας Μηχανικός ΠΕ ή εταιρία Αρχιτεκτονικών μελετών με Β' Τάξης
Μελετητικό Πτυχίο στην Κατηγορία 6, Ενδεικτικός προϋπολογισμός 20.000€ , ενώ η διάρκεια θα είναι 5 μήνες,
Α/Μ: 6,7)
Οι μελέτες του παρόντος κεφαλαίου κατατάσσονται στην 4η Κατηγορία79 των απαιτούμενων μελετών και
ενεργειών για την ωρίμανση του έργου.
Αντικείμενο της Μελέτης είναι η δημιουργία φακέλου έργου που θα περιλαμβάνει:
α) Το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων του έργου.
Το περιεχόμενο του τεύχους αποτελείται κυρίως από την τεχνική περιγραφή του προς μελέτη έργου με τα
κύρια λειτουργικά του χαρακτηριστικά, αναφορά στα διαθέσιμα στοιχεία και προηγούμενες μελέτες που
σχετίζονται με την υπό ανάθεση μελέτη ή υπηρεσία, αναφορά στις τοπικές συνθήκες και τις

78
79

Πρακτικού Παραλαβής του ΣΤ' σταδίου του έργου με Α.Π. 2504/ 09-05-2014, Παράγραφος 1. γ).
Πρακτικού Παραλαβής του ΣΤ' σταδίου του έργου με Α.Π. 2504/ 09-05-2014, Παράγραφος 1. δ).
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ιδιαιτερότητες του έργου και της ευρύτερης περιοχής, και ιδίως στις υφιστάμενες περιβαλλοντικές,
αρχαιολογικές και άλλες δεσμεύσεις ως προς το σχεδιασμό του έργου, τις διαθέσιμες υποστηρικτικές
μελέτες (γεωλογικές, γεωτεχνικές κ.λπ.) που απαιτούνται για την προώθηση της μελέτης και ποσοτικά
στοιχεία φυσικού αντικειμένου του, που κατά την εκτίμηση του κυρίου του έργου απαιτούνται για την
υλοποίηση του έργου και χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των προεκτιμώμενων αμοιβών.
β) Την τεκμηρίωση της σκοπιμότητας του έργου.
γ) Το πρόγραμμα των απαιτούμενων μελετών και υπηρεσιών.
δ) Την απαιτούμενη δαπάνη, που περιλαμβάνει τις προβλέψιμες επί μέρους προεκτιμώμενες αμοιβές
των μελετών και συναφών υπηρεσιών και την προεκτίμηση της δαπάνης κατασκευής του έργου.
Θα περιλαμβάνει επίσης την σύνταξη των απαραίτητων συμβατικών τευχών για την διεξαγωγή της προκήρυξης
της μελέτης και ειδικότερα Συγγραφή Υποχρεώσεων και Σχέδιο Προκήρυξης σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν.
3316/05.
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ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ & ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΩΝ ΕΝΑΛΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΙΙ. 14. Μελέτη διαμόρφωσης του πρώην κτιρίου "Αστυνομίας" στη Χώρα Αλοννήσου σε Κέντρο
Ενημέρωσης Επισκεπτών - Εκθετήριο Ευρημάτων Ναυαγίων
(Απαιτούμενες Ειδικότητες: Αρχιτέκτονας Μηχανικός ΠΕ με εξειδίκευση στις Αποκαταστάσεις κτιρίων με Β'
Τάξης Μελετητικό Πτυχίο στην Κατηγορία 7, Αρχιτέκτονας Μηχανικός ΠΕ με εξειδίκευση σε μουσειογραφικές
μελέτες, με Α' Τάξης Μελετητικό Πτυχίο στην Κατηγορία 7, και Αρχαιολόγος με εξειδίκευση

σε

μουσειολογικές μελέτες, Μηχανολόγος με Β' Τάξης Μελετητικό Πτυχίο στην Κατηγορία 9, Ενδεικτικό Κόστος:
33.000€, Χρονοδιάγραμμα: 8 μήνες, Α/Μ: 11,4)
Οι μελέτες του παρόντος κεφαλαίου κατατάσσονται στην 3η Κατηγορία80 των απαιτούμενων μελετών και
ενεργειών για την ωρίμανση του έργου.
Σύμφωνα με τις προδιαγραφές του έργου θα πρέπει να εκπονηθούν οι παρακάτω μελέτες:
- Ειδική Αρχιτεκτονική Μελέτη Αποκατάστασης και Επανάχρησης του πρώην κτιρίου "Αστυνομίας" με
σκοπό την δημιουργία Κέντρου Ενημέρωσης Επισκεπτών Καταδυτικού Τουρισμού & εκθετηρίου Ευρημάτων
Ναυαγίων της Περιοχής. Η μελέτη περιλαμβάνει την αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης του κτιρίου την
καταγραφή των προβλημάτων και της παθολογίας του και την πρόταση αποκατάστασής και επανάχρησής του
ως Κέντρου Ενημέρωσης επισκεπτών και εκθετηρίου Ευρημάτων ναυαγίων. Η μελέτη θα πρέπει να λάβει
υπ’όψιν την μουσειογραφική και μουσειολογική μελέτη που θα εκτελεστούν παράλληλα και να διαμορφώσει
το κατάλληλα το κτίριο με σκοπό την υποστήριξη της προτεινόμενης λειτουργίας (15.000€).
- Ειδική Αρχιτεκτονική Μουσειογραφική Μελέτη για την εσωτερική διαμόρφωση του Κέντρου
Ενημέρωσης Επισκεπτών Καταδυτικού Τουρισμού & εκθετηρίου Ευρημάτων Ναυαγίων της Περιοχής (6.000€).
- Μουσειολογική Μελέτη για την δημιουργία Κέντρου Ενημέρωσης Επισκεπτών Καταδυτικού
Τουρισμού & εκθετηρίου Ευρημάτων Ναυαγίων της Περιοχής (6.000€).
- 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(6.000€).

80

Πρακτικού Παραλαβής του ΣΤ' σταδίου του έργου με Α.Π. 2504/ 09-05-2014, Παράγραφος 1. γ).
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ΙΙ. 15.Περιοδεύουσα Έκθεση του Κλασικού Ναυαγίου Περιστέρας Αλοννήσου
(Απαιτούμενες Ειδικότητες: Αρχαιολόγος ή Αρχιτέκτονας ΠΕ με εξειδίκευση στις μουσειογραφικές και
μουσειολογικές μελέτες, Γραφίστας ΤΕ με τουλάχιστον 5ετή εμπειρία, Ενδεικτικό Κόστος: 12.000€,
Χρονοδιάγραμμα: 4 μήνες, Α/Μ: 5,4)
Οι μελέτες του παρόντος κεφαλαίου κατατάσσονται στην 4η Κατηγορία81 των απαιτούμενων μελετών και
ενεργειών για την ωρίμανση του έργου.
- Μουσειολογική Μελέτη για την Περιοδεύουσα Έκθεση του Κλασικού Ναυαγίου Περιστέρας
Αλοννήσου (8.000€).
- Μελέτη Σχεδιασμού εποπτικού υλικού για την Περιοδεύουσα Έκθεση του Κλασικού Ναυαγίου
Περιστέρας Αλοννήσου (4.000€).

Στη συνέχεια επιχειρείται η προκοστολόγηση των προτεινόμενων υποέργων στην περιοχή Αλοννήσου:
-

Σήμανση Ε.Ε.Α.Χ. και ΧΟΚ χάραξη Υποβρυχίων Διαδρομών για την οργάνωση της πορείας των επισκεπτών
(50.000€).

-

Τοποθέτηση Οριοδεικτικών Σημαντήρων και Σημείων Αγκύρωσης πρόσδεσης Σκαφών (95.000€)

-

Εγκατάσταση Συστήματος Καταγραφής και αναμετάδοσης υποβρυχίων εικόνων από το Κλασσικό
Ναυάγιο της Περιστέρας Αλοννήσου (20.000€).

-

Κατασκευή Πληροφοριακού Περιπτέρου (15.000€).

-

Διαμόρφωση Κέντρου Υποδοχής και Ενημέρωσης Επισκεπτών Καταδυτικού Τουρισμού (45.000€).

-

Μελέτες και Κατασκευή Νέου Κτιρίου Υποδοχής και Ενημέρωσης Επισκεπτών Καταδυτικού Τουρισμού
στην Χερσόνησο της Στενής Βάλας Αλοννήσου (1.200.000€).

-

Κατασκευή και τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων σήμανσης (15.000€)

-

Διαμόρφωση του πρώην κτιρίου "Αστυνομίας" στη Χώρα Αλοννήσου σε Κέντρο Ενημέρωσης Επισκεπτών
- Εκθετήριο Ευρημάτων Ναυαγίων (100.000€)

-

Περιοδεύουσα Έκθεση του Κλασικού Ναυαγίου Περιστέρας Αλοννήσου - 45.000€

-

Προμήθεια

απαραίτητου

εξοπλισμού

(εξοπλισμός

καταδύσεων,

σκάφος,

όχημα,

εξοπλισμός

εγκαταστάσεων) (150.000€)

81

Πρακτικού Παραλαβής του ΣΤ' σταδίου του έργου με Α.Π. 2504/ 09-05-2014, Παράγραφος 1. δ).
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ΙΙΙ. ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΚΟΠΕΛΟΥ
ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
Το σύνολο των επιμέρους μελετών των αρχαιολογικών έργων που αναφέρονται στα παρακάτω κεφάλαια θα
πρέπει να κατατεθούν και στην Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων για τον απαιτούμενο αρχαιολογικό έλεγχο.82
Επίσης για την υποβρύχια αρχαιολογική τεκμηρίωση των εντοπισθέντων ναυαγίων που δεν έχουν μελετηθεί
ενδελεχώς μπορεί να γίνει πρόβλεψη για την ένταξή τους ως υποέργα αυτεπιστασίας σε ευρωπαϊκά
συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα ανάπτυξης σύμφωνα με τα όσα αναλύονται στα παρακάτω κεφάλαια83.

ΙΙΙ. 1. Αρχαιολογική έρευνα και μελέτη
Κατά την ανάθεση των αρχαιολογικών μελετών και ερευνών θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα άρθρα 35, 36, 39
του Ν. 3028/2002 και οι σχετικές για την περιοχή της Σκοπέλου Υπουργικές αποφάσεις, σύμφωνα με τις οποίες,
δικαίωμα έρευνας και μελέτης έχει η Υπηρεσία του ΥΠ.ΠΟ.Α. ή εκχωρείται η άδεια έρευνας και μελέτης
συγκεκριμένου αρχαιολογικού χώρου ή ευρύτερης περιοχής, σε συγκεκριμένο φορέα και διευθύνοντα
αρχαιολόγο, καθώς και ο Ν. 2121/1993 (ΦΕΚ 25/Α/ 04-03-1993) με θέμα "Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά
δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα" όπως έχει τροποποιηθεί με τον Ν. 4212/2013 (ΦΕΚ 257 Α’/3-12-2013).
Για τον κάθε διευθυντή αρχαιολογικής έρευνας και μελέτης, η τοποθέτηση του οποίου ορίζεται σύμφωνα με
τα παραπάνω, προβλέπεται η ενδεικτική αμοιβή των 8.000,00€, με μέγιστο αριθμό την (1) θέση διευθυντή
έρευνας, στην συγκεκριμένη φάση του έργου για την περιοχή της Σκοπέλου.(Διευθυντής έρευνας : 8.000,00€,
Α/Μ: 2)
Υπό τον αρμόδιο φορέα και τον διευθύνοντα αρχαιολόγο προτείνεται για την περιοχή της Σκοπέλου η
υποστήριξη της αρχαιολογικής έρευνας και μελέτης από 3 Αρχαιολόγους ΠΕ, καταδυόμενους, με εξειδίκευση
στην ενάλια αρχαιολογία και αποδεδειγμένη εμπειρία, 6 μηνών, τουλάχιστον, σε ενάλιες αρχαιολογικές
έρευνες. Ενδεικτική αμοιβή : 4.000,00€ για κάθε αρχαιολόγο. (3 ΠΕ Αρχαιολόγοι : 12.000,00€, Α/Μ: 4).

Στο συνολικό κόστος της αρχαιολογικής έρευνα και μελέτης θα πρέπει να υπολογιστούν τα λειτουργικά έξοδα
(Σκάφος υποστήριξης, Καύσιμα, Τεχνικός υπεύθυνος έρευνας, Διαμονή, διατροφή, μετακινήσεις, υλικά,
αποζημιώσεις μελών ομάδας) τα οποία υπολογίζονται συνολικά για την ερευνητική αποστολή της Σκοπέλου
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στην παράγραφο ΙΙΙ.Α.
Χρονοδιάγραμμα: 9 μήνες
Οι μελέτες και έρευνες του παρόντος κεφαλαίου κατατάσσονται στην 1η Κατηγορία84 των απαιτούμενων
μελετών και ενεργειών για την ωρίμανση του έργου, αφού αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για την
τεκμηρίωση και συμπλήρωση του φακέλου αδειοδότησης και λειτουργίας των συμφωνηθέντων σε
προηγούμενα στάδια Επισκέψιμων Ενάλιων αρχαιολογικών χώρων.
Σχετική ισχύουσα νομοθεσία:
• Ο Ν. 3028/2002 «Για την Προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς».
• Την υπ’ αριθμό ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/48604/3385/5.9.2003 (ΦΕΚ 1701/Β/2003) «Χαρακτηρισμός
ναυαγίων ως πολιτισμικών αγαθών»
• Ο Ν. 4049/2012 "Αντιμετώπιση της βίας στα γήπεδα, του Ντόπινγκ, των προσυννενοημένων αγώνων και
λοιπές διατάξεις" του ΥΠ.ΠΟΤ., άρθρα42, 43.
• Π.Δ. 346, ΦΕΚ 230/Α/12-10-98, Κεφάλαιο Β', άρθρο 9, παρ. 3.β: Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να
συνάπτουν συμβάσεις υπηρεσιών με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, και χωρίς να προηγηθεί
δημοσίευση σχετικής προκήρυξης στις ακόλουθες περιπτώσεις:
β. όταν για λόγους τεχνικούς, καλλιτεχνικούς ή σχετικούς με την προστασία αποκλειστικών
δικαιωμάτων, η εκτέλεση των υπηρεσιών μπορεί να ανατεθεί μόνο σε συγκεκριμένο πρόσωπο.
Οι ενάλιοι αρχαιολογικοί χώροι θα πρέπει να ερευνηθούν τουλάχιστον στο επίπεδο της προκαταρτικής
αρχαιολογικής τεκμηρίωσης της υπάρχουσας κατάστασής τους. Η μελέτη θα πρέπει να είναι ώριμη και να
εμπεριέχει υλικό, υπάρχουσα τεκμηρίωση, βιβλιογραφία και συμπεράσματα από προηγούμενες έρευνες που
έχουν γίνει στην κάθε θέση. Ο διευθύνων αρχαιολόγος, θα έχει επίσης τη 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.85

Οι προδιαγραφές, το νομικό πλαίσιο από το οποίο διέπονται οι μελέτες των αρχαιολογικών έργων, το
αντικείμενο και το περιεχόμενο της μελέτης είναι παρόμοιες με αυτές που αναφέρονται στην αντίστοιχη
μελέτη για την περιοχή Αλοννήσου.

84
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ΙΙΙ.2. Μελέτη Αρχιτεκτονικής Τεκμηρίωσης ενάλιων αρχαιολογικών θέσεων και πρόταση
ανάδειξής τους
(Ειδικότητα: Ο ανάδοχος της μελέτης θα πρέπει να είναι Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ, 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.
Ενδεικτική αμοιβή 25.000€, Χρονοδιάγραμμα: 9 μήνες, Α/Μ: 8,3).
Στο συνολικό κόστος της μελέτης Αρχιτεκτονικής Τεκμηρίωσης τεκμηρίωσης θα πρέπει να υπολογιστούν τα
λειτουργικά έξοδα (Σκάφος υποστήριξης, Καύσιμα, Τεχνικός υπεύθυνος έρευνας, Διαμονή, διατροφή,
μετακινήσεις, υλικά, αποζημιώσεις μελών ομάδας) τα οποία υπολογίζονται συνολικά για την ερευνητική
αποστολή της Σκοπέλου στην παράγραφο ΙΙΙ.Α.
Ο διευθύνων αρχαιολόγος, θα έχει επίσης

τη διεύθυνση των μελετών και ενεργειών Αρχιτεκτονικής

Τεκμηρίωσης και Πρότασης Ανάδειξης των ενάλιων αρχαιολογικών χώρων της Σκοπέλου.86
Η κατάθεση των παραδοτέων της Αρχιτεκτονικής Τεκμηρίωσης θα συνοδεύεται από υπόμνημα/ματα του
υπεύθυνου/νων αρχαιολόγου/γων για την διεύθυνση της έρευνας σύμφωνα με αυτά που αναφέρονται στο
κεφάλαιο ΙΙ.1.
Οι μελέτες και εργασίες του παρόντος κεφαλαίου κατατάσσονται στην 1η Κατηγορία87 των απαιτούμενων
μελετών και ενεργειών για την ωρίμανση του έργου, αφού αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για την
τεκμηρίωση και συμπλήρωση του φακέλου αδειοδότησης και λειτουργίας των συμφωνηθέντων σε
προηγούμενα στάδια Επισκέψιμων Ενάλιων αρχαιολογικών χώρων.
Σχετική ισχύουσα νομοθεσία:
• Ο Ν. 3028/2002 «Για την Προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς».
• Ο Ν. 3316/2005 «Περί ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής
συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις»
• ΠΔ. 99/1992 " Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών εν γένει έργων"
• Ο Ν. 4049/2012 "Αντιμετώπιση της βίας στα γήπεδα, του Ντόπινγκ, των προσυννενοημένων αγώνων και
λοιπές διατάξεις" του ΥΠ.ΠΟΤ., άρθρα42, 43.
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• Ν. 2947/2001 " Θέματα Ολυμπιακής Φιλοξενείας, Έργων Ολυμπιακής Υποδομής και άλλες διατάξεις."
• Ν. 4049/ 2012 "Αντιμετώπιση της βίας στα γήπεδα, του Ντόπινγκ, των προσυννενοημένων αγώνων και
λοιπές διατάξεις" του ΥΠ.ΠΟΤ., άρθρα42, 43.
• Ν. 3463/2006 " Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων"
• Ν. 3481/2006 " Τροποποιήσεις στη νομοθεσία για το Εθνικό Κτηματολόγιο, την ανάθεση και εκτέλεση
συμβάσεων έργων και μελετών και άλλες διατάξεις."
• Ν. 3669/2008 " Κύρωση της κωδικοποίησης νομοθεσίας κατασκευής Δημ. Έργων
Οι προδιαγραφές, το αντικείμενο και το περιεχόμενο της μελέτης είναι παρόμοιες με αυτές που αναφέρονται
στην αντίστοιχη μελέτη για την περιοχή Αλοννήσου.

ΙΙΙ.3. Μελέτη Τοπογραφικής και Φωτογραμμετρικής αποτύπωσης ενάλιων αρχαιολογικών
θέσεων.
(Ειδικότητα: Ο ανάδοχος της μελέτης θα πρέπει να είναι Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ, καταδυόμενος , εταιρεία
ή επιστημονικός φορέας τοπογραφικών μελετών, με ειδίκευση στην φωτογραμμετριά και να έχει
αποδεδειγμένη εμπειρία σε φωτογραμμετρικές αποτυπώσεις ενάλιων αρχαιολογικών. Ενδεικτικό Κόστος:
16.000€, Χρονοδιάγραμμα: 9 μήνες, Α/Μ: 6,4).
Στο συνολικό κόστος της μελέτης Τοπογραφικής και φωτογραμμετρικής τεκμηρίωσης θα πρέπει να
υπολογιστούν τα λειτουργικά έξοδα (Σκάφος υποστήριξης, Καύσιμα, Τεχνικός υπεύθυνος έρευνας, Διαμονή,
διατροφή, μετακινήσεις, υλικά, αποζημιώσεις μελών ομάδας) τα οποία υπολογίζονται συνολικά για την
ερευνητική αποστολή της Σκοπέλου στην παράγραφο ΙΙΙ.Α.
Ο διευθύνων αρχαιολόγος, θα έχει επίσης τη διεύθυνση των μελετών και ενεργειών Τοπογραφικής και
Φωτογραμμετρικής Τεκμηρίωσης των ενάλιων αρχαιολογικών χώρων της Σκοπέλου.88
Η κατάθεση των παραδοτέων της Τοπογραφικής και Φωτογραμμετρικής Τεκμηρίωσης θα συνοδεύεται από
υπόμνημα/ματα του υπεύθυνου/νων αρχαιολόγου/γων για την διεύθυνση της έρευνας σύμφωνα με αυτά που
αναφέρονται στο κεφάλαιο ΙΙ.1.
Οι μελέτες και έρευνες του παρόντος κεφαλαίου κατατάσσονται στην 1η Κατηγορία89 των απαιτούμενων
μελετών και ενεργειών για την ωρίμανση του έργου, αφού αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για την
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τεκμηρίωση και συμπλήρωση του φακέλου αδειοδότησης και λειτουργίας των συμφωνηθέντων σε
προηγούμενα στάδια Επισκέψιμων Ενάλιων αρχαιολογικών χώρων.
Σχετική ισχύουσα νομοθεσία:
• Ο Ν. 3028/2002 «Για την Προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς».
• Ο Ν. 3316/2005 «Περί ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής
συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις»
• ΠΔ. 99/1992 " Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών εν γένει έργων"
• Ο Ν. 4049/2012 "Αντιμετώπιση της βίας στα γήπεδα, του Ντόπινγκ, των προσυννενοημένων αγώνων και
λοιπές διατάξεις" του ΥΠ.ΠΟΤ., άρθρα42, 43.
• Ν. 2947/2001 " Θέματα Ολυμπιακής Φιλοξενείας, Έργων Ολυμπιακής Υποδομής και άλλες διατάξεις."
• Ν. 4049/ 2012 "Αντιμετώπιση της βίας στα γήπεδα, του Ντόπινγκ, των προσυννενοημένων αγώνων και
λοιπές διατάξεις" του ΥΠ.ΠΟΤ., άρθρα42, 43.
• Ν. 3463/2006 " Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων"
• Ν. 3481/2006 " Τροποποιήσεις στη νομοθεσία για το Εθνικό Κτηματολόγιο, την ανάθεση και εκτέλεση
συμβάσεων έργων και μελετών και άλλες διατάξεις."
• Ν. 3669/2008 " Κύρωση της κωδικοποίησης νομοθεσίας κατασκευής Δημ. Έργων

Οι προδιαγραφές, το αντικείμενο και το περιεχόμενο της μελέτης είναι παρόμοιες με αυτές που αναφέρονται
στην αντίστοιχη μελέτη για την περιοχή Αλοννήσου.

ΙΙΙ.4. Φωτογραφική τεκμηρίωση – κινηματογράφηση.
(Ειδικότητα: Ο ανάδοχος της μελέτης θα πρέπει να είναι υποβρύχιος Φωτογράφος - κινηματογραφιστής ή
εταιρεία υποβρύχιων φωτογραφήσεων και κινηματογράφησης

με σχετική εμπειρία σε ενάλιους

αρχαιολογικούς χώρους. Ενδεικτικό Κόστος: 15.000€, Χρονοδιάγραμμα: 9 μήνες, Α/Μ: 7,5).
Στο συνολικό κόστος των εργασιών Φωτογράφισης και Κινηματογράφισης θα πρέπει να υπολογιστούν τα
λειτουργικά έξοδα (Σκάφος υποστήριξης, Καύσιμα, Τεχνικός υπεύθυνος έρευνας, Διαμονή, διατροφή,
μετακινήσεις, υλικά, αποζημιώσεις μελών ομάδας) τα οποία υπολογίζονται συνολικά για την ερευνητική
αποστολή της Σκοπέλου στην παράγραφο ΙΙΙ.Α.
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Ο διευθύνων αρχαιολόγος, θα έχει επίσης τη διεύθυνση των εργασιών Φωτογράφισης και Κινηματογράφισης
των σε κάθε θέση ενάλιου αρχαιολογικού χώρου της Σκοπέλου.90
Η κατάθεση των παραδοτέων των εργασιών Φωτογράφισης και Κινηματογράφισης θα συνοδεύεται από
υπόμνημα/ματα του υπεύθυνου/νων αρχαιολόγου/γων για την διεύθυνση της έρευνας σύμφωνα με αυτά που
αναφέρονται στο κεφάλαιο ΙΙ.1.
Οι ενέργειες του παρόντος κεφαλαίου κατατάσσονται στην 1η Κατηγορία91 των απαιτούμενων μελετών και
ενεργειών για την ωρίμανση του έργου, αφού αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για την τεκμηρίωση και
συμπλήρωση του φακέλου αδειοδότησης και λειτουργίας των συμφωνηθέντων σε προηγούμενα στάδια
Επισκέψιμων Ενάλιων αρχαιολογικών χώρων.

Οι προδιαγραφές, το αντικείμενο και το περιεχόμενο της μελέτης είναι παρόμοιες με αυτές που αναφέρονται
στην αντίστοιχη μελέτη για την περιοχή Αλοννήσου.

ΙΙΙ.5. Μελέτη συντήρησης ακίνητων μνημείων (ναυαγίων και κτιριακών καταλοίπων)
(Ειδικότητα: Ο ανάδοχος μελετητής θα πρέπει να είναι συντηρητής αρχαιοτήτων και έργων τέχνης ΤΕ με
ειδίκευση σε ενάλια ευρήματα, αποδεδειγμένη συμμετοχή σε ενάλιες αρχαιολογικές έρευνες και ενδεχομένως
έρευνα ή εργασίες προστασίας εναλίων μνημείων in situ. Ενδεικτικό Κόστος: 8.000€, Χρονοδιάγραμμα: 5μήνες,
Α/Μ: 4).
Στο συνολικό κόστος των μελετών και εργασιών Συντήρησης θα πρέπει να υπολογιστούν τα λειτουργικά έξοδα
(Σκάφος υποστήριξης, Καύσιμα, Τεχνικός υπεύθυνος έρευνας, Διαμονή, διατροφή, μετακινήσεις, υλικά,
αποζημιώσεις μελών ομάδας) τα οποία υπολογίζονται συνολικά για την ερευνητική αποστολή της Σκοπέλου
στην παράγραφο ΙΙΙ.Α.
Ο διευθύνων αρχαιολόγος, θα έχει επίσης τη διεύθυνση των μελετών και εργασιών Συντήρησης σε κάθε θέση
ενάλιου αρχαιολογικού χώρου της Σκοπέλου.92
Η κατάθεση των παραδοτέων των μελετών και εργασιών Συντήρησης θα συνοδεύεται από υπόμνημα/ματα του
υπεύθυνου/νων αρχαιολόγου/γων για την διεύθυνση της έρευνας σύμφωνα με αυτά που αναφέρονται στο
κεφάλαιο ΙΙ.1.
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Οι ενέργειες του παρόντος κεφαλαίου κατατάσσονται στην 2η Κατηγορία93 των απαιτούμενων μελετών και
ενεργειών για την ωρίμανση του έργου.

Οι προδιαγραφές, το αντικείμενο και το περιεχόμενο της μελέτης είναι παρόμοιες με αυτές που αναφέρονται
στην αντίστοιχη μελέτη για την περιοχή Αλοννήσου

IΙI.6. Προμελέτη και συντήρηση κινητών μνημείων (εναλίων ευρημάτων)
(Ειδικότητα: Ο ανάδοχος μελετητής θα πρέπει να είναι συντηρητής αρχαιοτήτων και έργων τέχνης ΤΕ με
ειδίκευση σε ενάλια ευρήματα, αποδεδειγμένη συμμετοχή σε ενάλιες αρχαιολογικές έρευνες. Ενδεικτικό
Κόστος: 6.000€, Χρονοδιάγραμμα: 4 μήνες, Α/Μ: 3).
Στο συνολικό κόστος των μελετών και εργασιών Συντήρησης θα πρέπει να υπολογιστούν τα λειτουργικά έξοδα
(Σκάφος υποστήριξης, Καύσιμα, Τεχνικός υπεύθυνος έρευνας, Διαμονή, διατροφή, μετακινήσεις, υλικά,
αποζημιώσεις μελών ομάδας) τα οποία υπολογίζονται συνολικά για την ερευνητική αποστολή της Σκοπέλου
στην παράγραφο ΙΙΙ.Α.
Ο διευθύνων αρχαιολόγος, θα έχει επίσης τη διεύθυνση των μελετών και εργασιών Συντήρησης σε κάθε θέση
ενάλιου αρχαιολογικού χώρου της Σκοπέλου.94
Η κατάθεση των παραδοτέων των μελετών και εργασιών Συντήρησης θα συνοδεύεται από υπόμνημα/ματα του
υπεύθυνου/νων αρχαιολόγου/γων για την διεύθυνση της έρευνας σύμφωνα με αυτά που αναφέρονται στο
κεφάλαιο ΙΙ.1.
Οι ενέργειες του παρόντος κεφαλαίου κατατάσσονται στην 2η Κατηγορία95 των απαιτούμενων μελετών και
ενεργειών για την ωρίμανση του έργου.

Οι προδιαγραφές, το αντικείμενο και το περιεχόμενο της μελέτης είναι παρόμοιες με αυτές που αναφέρονται
στην αντίστοιχη μελέτη για την περιοχή Αλοννήσου.

93

Πρακτικού Παραλαβής του ΣΤ' σταδίου του έργου με Α.Π. 2504/ 09-05-2014, Παράγραφος 1. β).
Σύμφωνα με την παρατήρηση της παραγράφου 8. Πρακτικού Παραλαβής του ΣΤ' σταδίου του έργου με Α.Π. 2504/
09-05-2014
95
Πρακτικού Παραλαβής του ΣΤ' σταδίου του έργου με Α.Π. 2504/ 09-05-2014, Παράγραφος 1. β).
94
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ΙΙΙ.7.

Τοπογραφική

εξάρτηση

των

Χ.Ο.Κ.,

συντεταγμένες

σημείων

πρόσδεσης

και

φωτοσημαντήρων – αποτύπωση βιοποικιλότητας και διαδρομών
(Ειδικότητα: Ο ανάδοχος της μελέτης θα πρέπει να είναι Τοπογράφος Μηχανικός ή εταιρεία τοπογραφικών
μελετών, ενώ στην ομάδα θα πρέπει να περιλαμβάνεται και Περιβαλλοντολόγος με εμπειρία στη θαλάσσια
έρευνα, καθώς και OWSI. Ενδεικτικό Κόστος: 15.000€, Χρονοδιάγραμμα: 5 μήνες, Α/Μ: 6,8).
Στο συνολικό κόστος των εργασιών καταγραφής θα πρέπει να υπολογιστούν τα λειτουργικά έξοδα (Σκάφος
υποστήριξης, Καύσιμα, Τεχνικός υπεύθυνος έρευνας, Διαμονή, διατροφή, μετακινήσεις, υλικά, αποζημιώσεις
μελών ομάδας) τα οποία υπολογίζονται συνολικά για την ερευνητική αποστολή της Σκοπέλου στην παράγραφο
ΙΙΙ.Α.
Οι μελέτες και έρευνες του παρόντος κεφαλαίου κατατάσσονται στην 1η Κατηγορία96 των απαιτούμενων
μελετών και ενεργειών για την ωρίμανση του έργου, αφού αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για την
τεκμηρίωση και συμπλήρωση του φακέλου αδειοδότησης και λειτουργίας των συμφωνηθέντων σε
προηγούμενα στάδια Επισκέψιμων Ενάλιων αρχαιολογικών χώρων και των Χ.Ο.Κ.
Οι προδιαγραφές, το αντικείμενο και το περιεχόμενο της μελέτης είναι παρόμοιες με αυτές που αναφέρονται
στην αντίστοιχη μελέτη για την περιοχή Αλοννήσου.

96

Πρακτικού Παραλαβής του ΣΤ' σταδίου του έργου με Α.Π. 2504/ 09-05-2014, Παράγραφος 1. α).
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ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΙΙΙ.8. Μελέτη Τοποθέτησης Οριοδεικτικών Σημαντήρων και Σημείων Αγκύρωσης για την
Πρόσδεση Σκαφών
(Ειδικότητα: Ο ανάδοχος θα πρέπει να είναι Πολιτικός Μηχανικός Λιμενικών Έργων. Ενδεικτικό Κόστος: 5.000€,
Χρονοδιάγραμμα: 3 μήνες, Α/Μ: 2).
Οι προδιαγραφές, το αντικείμενο και το περιεχόμενο της μελέτης είναι παρόμοιες με αυτές που αναφέρονται
στην αντίστοιχη μελέτη για την περιοχή Αλοννήσου.
Οι έρευνες και εργασίες πεδίου θα πρέπει να γίνουν ταυτόχρονα και από κοινού, με την ομάδα της μελέτης
ΙΙΙ.7.
Οι μελέτη του παρόντος κεφαλαίου κατατάσσεται στην 2η Κατηγορία97 των απαιτούμενων μελετών και
ενεργειών για την ωρίμανση του έργου.

ΙΙΙ.9. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
(Απαιτούμενες Ειδικότητες: Περιβαλλοντολόγος ΠΕ ή Μηχανικός ΠΕ με δικαίωμα υπογραφής Περιβαλλοντικών
Μελετών – κατ. 27, με εμπειρία σε θέματα καταδύσεων και καταδυτικού τουρισμού. Κόστος: 6.000€,
Χρονοδιάγραμμα: 4 μήνες, Α/Μ: 2,4)
Η μελέτη του παρόντος κεφαλαίου κατατάσσεται στην 1η Κατηγορία98 των απαιτούμενων μελετών και
ενεργειών για την ωρίμανση του έργου, αφού αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την τεκμηρίωση και
συμπλήρωση του φακέλου αδειοδότησης και λειτουργίας των συμφωνηθέντων σε προηγούμενα στάδια
Επισκέψιμων Ενάλιων αρχαιολογικών χώρων κι Χώρων Οργανωμένης Κατάδυσης.
Σχετική ισχύουσα νομοθεσία:
• Ο. Ν. 3316/2005 «Περί ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής
συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις»
• Ο. Ν. 4049/2012 "Αντιμετώπιση της βίας στα γήπεδα, του Ντόπινγκ, των προσυννενοημένων αγώνων και
λοιπές διατάξεις" του ΥΠ.ΠΟΤ., άρθρα42, 43.
• Ν. 3463/2006

97
98

Πρακτικού Παραλαβής του ΣΤ' σταδίου του έργου με Α.Π. 2504/ 09-05-2014, Παράγραφος 1. β).
Πρακτικού Παραλαβής του ΣΤ' σταδίου του έργου με Α.Π. 2504/ 09-05-2014, Παράγραφος 1. α).
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• Ν. 3481/2006
• Ν. 3669/2008

Πρέπει να τονιστεί ότι για κάθε ενιαία χωρικά περιοχή καταδύσεων θα υποβάλλεται ένας φάκελος στοιχείων
με μελέτη που θα περιλαμβάνει το σύνολο των δραστηριοτήτων και έργων τόσο στο χερσαίο (εφόσον
υπάρχουν) όσο και στο θαλάσσιο τμήμα.
Τα ελάχιστα περιεχόμενα ενός φάκελου και μελέτης ΜΠΕ θα πρέπει να περιλαμβάνουν: (βλ. σχετική «Μελέτη
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων» για την περιοχή της Αλοννήσου).

ΙΙΙ. Α. Ενέργειες - Παροχές υπηρεσιών - Προμήθειες για την υποστήριξη της ερευνητικής
αποστολής στην περιοχή της Αλοννήσου. (Συνολικό κόστος: 29.000,00€, Α/Μ: 2)

ΙΙΙ.Α.1. Τεχνική υποστήριξη της έρευνας
(Απαιτούμενη Ειδικότητα: Τεχνικός, καταδυόμενος με αναγνωρισμένο πτυχίο για καταδύσεις αποσυμπίεσης,
κατάδυση με εμπλουτισμένο αέρα (Nitrox), προηγούμενη εμπειρία τεχνικής υποστήριξης σε τρείς τουλάχιστον
υποβρύχιες αρχαιολογικές έρευνες της Υπηρεσίας ή αναγνωρισμένων επιστημονικών φορέων, με άδεια
πλοήγησης ταχύπλοου σκάφους. Ενδεικτική αμοιβή: 4.000,00€, Χρονοδιάγραμμα: 9 μήνες)

ΙΙΙ.Α.2 Σκάφος υποστήριξης
Πρόβλεψη για την ενοικίαση σκάφους με τον κυβερνήτη του, με δυνατότητα παραλαβής του απαραίτητου
εξοπλισμού και προσωρινής παραμονής και μετακίνησης της ομάδας έρευνας και μελέτης των αρχαιολογικών
θέσεων της περιοχής. Προβλεπόμενο κόστος: 15.000,00€

ΙΙΙ.Α.3 Μετακινήσεις
Πρόβλεψη για την πληρωμή
τεχνικών,

δυτών,

βοηθών,

υπηρεσιών μεταφοράς του συνόλου της ομάδας έρευνας (Επιστημόνων,
εθελοντών διαφόρων ειδικοτήτων). Προβλεπόμενο

κόστος: 1.500,00€

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
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ΙΙΙ.Α.4 Διαμονή
Πρόβλεψη για την διαμονή του συνόλου της ομάδας έρευνας (Επιστημόνων, τεχνικών, δυτών, βοηθών,
εθελοντών διαφόρων ειδικοτήτων) στην περιοχή της Σκοπέλου. Προβλεπόμενο κόστος: 1.500,00€
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

ΙΙΙ.Α.5 Καύσιμα
Πρόβλεψη για την αγορά καυσίμων για την κίνηση των σκαφών υποστήριξης της έρευνας και την μετάβαση της
ομάδας στον χώρο έρευνας με ιδία μέσα. Προβλεπόμενο κόστος: 2.000,00€

ΙΙΙ.Α.6 Αναλώσιμα- Υλικά - Διατροφή
Πρόβλεψη για γενικά έξοδα και διατροφή. Προβλεπόμενο κόστος: 3.000,00€

ΙΙΙ.Α.7 Αποζημιώσεις Συμμετεχόντων - αμοιβές δυτών
Πρόβλεψη Αποζημιώσεις Συμμετεχόντων - αμοιβές δυτών. Προβλεπόμενο κόστος: 2.000,00€
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ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΙΙΙ.10 Μελέτη Κατασκευής Πληροφοριακού Περιπτέρου στο λιμάνι Σκοπέλου
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.

ΙΙΙ.11. Κέντρο Υποδοχής και Ενημέρωσης Επισκεπτών Καταδυτικού Τουρισμού Νέου Κλίματος
(Απαιτούμενες Ειδικότητες: Αρχιτέκτονας Μηχανικός ΠΕ με Α' Τάξης Μελετητικό Πτυχίο στην Κατηγορία 7 των
Ειδικών Αρχιτεκτονικών Μελετών και Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ με Α' Τάξης Μελετητικό Πτυχίο στην
Κατηγορία 9 των Η/Μ Μελετών, Ενδεικτικό Κόστος: 9.000€, Χρονοδιάγραμμα: 5 μήνες, Α/Μ: 3,2)
Οι μελέτες του παρόντος κεφαλαίου κατατάσσονται στην 3η Κατηγορία99 των απαιτούμενων μελετών και
ενεργειών για την ωρίμανση του έργου.
Για την δημιουργία χώρου Υποδοχής και Ενημέρωσης Επισκεπτών Καταδυτικού Τουρισμού προτείνεται η
διεξαγωγή διαγωνισμού για την εύρεση του καταλληλότερου και προσφορότερου χώρου, σύμφωνα με τις
"Προδιαγραφές επιλογής, σχεδίασης και λειτουργίας του χώρου" που αναφέρθηκαν στην παράγραφο 6.2.2.1
του παραδοτέου του Σταδίου 3 του έργου.
Σύμφωνα με τις ίδιες προδιαγραφές θα πρέπει να εκπονηθούν στη συνέχεια οι παρακάτω μελέτες:
- Ειδική Αρχιτεκτονική Μελέτη Διαμόρφωσης Κέντρου Υποδοχής και Ενημέρωσης Επισκεπτών Νέου
Κλίματος Σκοπέλου (6.000€).
- Μελέτη Η/Μ Εγκαταστάσεων Διαμόρφωσης Κέντρου Υποδοχής και Ενημέρωσης Επισκεπτών Νέου
Κλίματος Σκοπέλου (3.000€).

Στη συνέχεια επιχειρείται η προκοστολόγηση των προτεινόμενων υποέργων στην περιοχή Σκοπέλου:
-

Σήμανση ΧΟΚ χάραξη Υποβρυχίων Διαδρομών για την οργάνωση της πορείας των επισκεπτών (20.000€)
(θα είναι μεγαλύτερο εφ’ όσον λειτουργήσουν Ε.Ε.Α.Χ.)

-

Τοποθέτηση Οριοδεικτικών Σημαντήρων και Σημείων Αγκύρωσης πρόσδεσης Σκαφών (30.000€) (θα είναι
μεγαλύτερο εφ’ όσον λειτουργήσουν Ε.Ε.Α.Χ.)

99

-

Κατασκευή Πληροφοριακού Περιπτέρου (15.000€).

-

Διαμόρφωση Κέντρου Υποδοχής και Ενημέρωσης Επισκεπτών Καταδυτικού Τουρισμού (45.000€).

Πρακτικού Παραλαβής του ΣΤ' σταδίου του έργου με Α.Π. 2504/ 09-05-2014, Παράγραφος 1. γ).
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-

Κατασκευή και τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων σήμανσης (10.000€)

-

Προμήθεια

απαραίτητου

εξοπλισμού

(εξοπλισμός

καταδύσεων,

σκάφος

όχημα,

εξοπλισμός

εγκαταστάσεων ) (150,000€)
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ΙV. ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΥ ΠΑΓΑΣΗΤΙΚΟΥ
ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
Το σύνολο των επιμέρους μελετών των αρχαιολογικών έργων που αναφέρονται στα παρακάτω κεφάλαια θα
πρέπει να κατατεθούν και στην Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων για τον απαιτούμενο αρχαιολογικό έλεγχο.100

IV.1. Αρχαιολογική έρευνα και μελέτη
Κατά την ανάθεση των αρχαιολογικών μελετών και ερευνών θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα άρθρα 35, 36, 39
του Ν. 3028/2002 και οι σχετικές για την περιοχή του Παγασητικού Κόλπου Υπουργικές αποφάσεις, σύμφωνα
με τις οποίες, δικαίωμα έρευνας και μελέτης έχει η Υπηρεσία του ΥΠ.ΠΟ.Α. ή εκχωρείται η άδεια έρευνας και
μελέτης συγκεκριμένου αρχαιολογικού χώρου ή ευρύτερης περιοχής, σε συγκεκριμένο φορέα και διευθύνοντα
αρχαιολόγο, καθώς και ο Ν. 2121/1993 (ΦΕΚ 25/Α/ 04-03-1993) με θέμα "Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά
δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα" όπως έχει τροποποιηθεί με τον Ν. 4212/2013 (ΦΕΚ 257 Α’/3-12-2013).
Για τον διευθυντή της αρχαιολογικής έρευνας και μελέτης, η τοποθέτηση του οποίου ορίζεται σύμφωνα με τα
παραπάνω, προβλέπεται η ενδεικτική αμοιβή των 8.000,00€, στην συγκεκριμένη φάση του έργου για την
περιοχή του Παγασητικού κόλπου. (Διευθυντής έρευνας : 8.000,00€, Α/Μ: 2)
Υπό τον αρμόδιο φορέα και τον διευθύνοντα αρχαιολόγο προτείνεται για την περιοχή του Παγασητικού
κόλπου η υποστήριξη της αρχαιολογικής έρευνας και μελέτης από 3 Αρχαιολόγους ΠΕ, καταδυόμενους, με
εξειδίκευση στην ενάλια αρχαιολογία και αποδεδειγμένη εμπειρία,

6 μηνών, τουλάχιστον, σε ενάλιες

αρχαιολογικές έρευνες. Ενδεικτική αμοιβή : 4.000,00€ για κάθε αρχαιολόγο. (3 ΠΕ Αρχαιολόγοι : 12.000,00€,
Α/Μ: 4).

Στο συνολικό κόστος της αρχαιολογικής έρευνα και μελέτης θα πρέπει να υπολογιστούν τα λειτουργικά έξοδα
(Σκάφος υποστήριξης, Καύσιμα, Τεχνικός υπεύθυνος έρευνας, Διαμονή, διατροφή, μετακινήσεις, υλικά,
αποζημιώσεις μελών ομάδας) τα οποία υπολογίζονται συνολικά για την ερευνητική αποστολή του
Παγασητικού κόλπου στην παράγραφο ΙV.Α.
Χρονοδιάγραμμα: 9 μήνες

100

Πρακτικό Παραλαβής του ΣΤ' σταδίου του έργου με Α.Π. 2504/ 09-05-2014, Παράγραφος 9.
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Οι μελέτες και έρευνες του παρόντος κεφαλαίου κατατάσσονται στην 1η Κατηγορία101 των απαιτούμενων
μελετών και ενεργειών για την ωρίμανση του έργου, αφού αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για την
τεκμηρίωση και συμπλήρωση του φακέλου αδειοδότησης και λειτουργίας των συμφωνηθέντων σε
προηγούμενα στάδια Επισκέψιμων Ενάλιων αρχαιολογικών χώρων.
Σχετική ισχύουσα νομοθεσία:
• Ο Ν. 3028/2002 «Για την Προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς».
• Την υπ’ αριθμό ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/48604/3385/5.9.2003 (ΦΕΚ 1701/Β/2003) «Χαρακτηρισμός
ναυαγίων ως πολιτισμικών αγαθών»
• Ο Ν. 4049/2012 "Αντιμετώπιση της βίας στα γήπεδα, του Ντόπινγκ, των προσυννενοημένων αγώνων και
λοιπές διατάξεις" του ΥΠ.ΠΟΤ., άρθρα42, 43.
• Π.Δ. 346, ΦΕΚ 230/Α/12-10-98, Κεφάλαιο Β', άρθρο 9, παρ. 3.β: Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να
συνάπτουν συμβάσεις υπηρεσιών με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, και χωρίς να προηγηθεί
δημοσίευση σχετικής προκήρυξης στις ακόλουθες περιπτώσεις:
β. όταν για λόγους τεχνικούς, καλλιτεχνικούς ή σχετικούς με την προστασία αποκλειστικών
δικαιωμάτων, η εκτέλεση των υπηρεσιών μπορεί να ανατεθεί μόνο σε συγκεκριμένο πρόσωπο.
Οι ενάλιοι αρχαιολογικοί χώροι θα πρέπει να ερευνηθούν τουλάχιστον στο επίπεδο της προκαταρτικής
αρχαιολογικής τεκμηρίωσης της υπάρχουσας κατάστασής τους. Η μελέτη θα πρέπει να είναι ώριμη και να
εμπεριέχει υλικό, υπάρχουσα τεκμηρίωση, βιβλιογραφία και συμπεράσματα από προηγούμενες έρευνες που
έχουν γίνει στην κάθε θέση. Ο διευθύνων αρχαιολόγος, θα έχει επίσης τη 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.102

Οι προδιαγραφές, το νομικό πλαίσιο από το οποίο διέπονται οι μελέτες των αρχαιολογικών έργων, το
αντικείμενο και το περιεχόμενο της μελέτης είναι παρόμοιες με αυτές που αναφέρονται στην αντίστοιχη
μελέτη για την περιοχή Αλοννήσου.
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ΙV.2. Μελέτη Αρχιτεκτονικής Τεκμηρίωσης ενάλιων αρχαιολογικών θέσεων και πρόταση
ανάδειξής τους
(Ειδικότητα: Ο ανάδοχος της μελέτης θα πρέπει να είναι Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ, 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.
Ενδεικτική αμοιβή 20.000€, Χρονοδιάγραμμα: 9 μήνες, Α/Μ: 6,7).
Στο συνολικό κόστος της μελέτης Αρχιτεκτονικής Τεκμηρίωσης τεκμηρίωσης θα πρέπει να υπολογιστούν τα
λειτουργικά έξοδα (Σκάφος υποστήριξης, Καύσιμα, Τεχνικός υπεύθυνος έρευνας, Διαμονή, διατροφή,
μετακινήσεις, υλικά, αποζημιώσεις μελών ομάδας) τα οποία υπολογίζονται συνολικά για την ερευνητική
αποστολή του Παγασητικού κόλπου στην παράγραφο ΙV.Α.
Ο διευθύνων αρχαιολόγος, θα έχει επίσης

τη διεύθυνση των μελετών και ενεργειών Αρχιτεκτονικής

Τεκμηρίωσης και Πρότασης Ανάδειξης των ενάλιων αρχαιολογικών χώρων Παγασητικού κόλπου.103
Η κατάθεση των παραδοτέων της Αρχιτεκτονικής Τεκμηρίωσης θα συνοδεύεται από υπόμνημα του υπεύθυνου
αρχαιολόγου για την διεύθυνση της έρευνας σύμφωνα με αυτά που αναφέρονται στο κεφάλαιο ΙΙ.1.
Οι μελέτες και εργασίες του παρόντος κεφαλαίου κατατάσσονται στην 1η Κατηγορία104 των απαιτούμενων
μελετών και ενεργειών για την ωρίμανση του έργου, αφού αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για την
τεκμηρίωση και συμπλήρωση του φακέλου αδειοδότησης και λειτουργίας των συμφωνηθέντων σε
προηγούμενα στάδια Επισκέψιμων Ενάλιων αρχαιολογικών χώρων.
Σχετική ισχύουσα νομοθεσία:
• Ο Ν. 3028/2002 «Για την Προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς».
• Ο Ν. 3316/2005 «Περί ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής
συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις»
• ΠΔ. 99/1992 " Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών εν γένει έργων"
• Ο Ν. 4049/2012 "Αντιμετώπιση της βίας στα γήπεδα, του Ντόπινγκ, των προσυννενοημένων αγώνων και
λοιπές διατάξεις" του ΥΠ.ΠΟΤ., άρθρα42, 43.
• Ν. 2947/2001 " Θέματα Ολυμπιακής Φιλοξενείας, Έργων Ολυμπιακής Υποδομής και άλλες διατάξεις."
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• Ν. 4049/ 2012 "Αντιμετώπιση της βίας στα γήπεδα, του Ντόπινγκ, των προσυννενοημένων αγώνων και
λοιπές διατάξεις" του ΥΠ.ΠΟΤ., άρθρα42, 43.
• Ν. 3463/2006 " Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων"
• Ν. 3481/2006 " Τροποποιήσεις στη νομοθεσία για το Εθνικό Κτηματολόγιο, την ανάθεση και εκτέλεση
συμβάσεων έργων και μελετών και άλλες διατάξεις."
• Ν. 3669/2008 " Κύρωση της κωδικοποίησης νομοθεσίας κατασκευής Δημ. Έργων
Οι προδιαγραφές, το αντικείμενο και το περιεχόμενο της μελέτης είναι παρόμοιες με αυτές που αναφέρονται
στην αντίστοιχη μελέτη για την περιοχή Αλοννήσου.

IV.3. Μελέτη Τοπογραφικής και Φωτογραμμετρικής αποτύπωσης ενάλιων αρχαιολογικών
θέσεων.
(Ειδικότητα: Ο ανάδοχος της μελέτης θα πρέπει να είναι Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ, καταδυόμενος , εταιρεία
ή επιστημονικός φορέας τοπογραφικών μελετών, με ειδίκευση στην φωτογραμμετριά και να έχει
αποδεδειγμένη εμπειρία σε φωτογραμμετρικές αποτυπώσεις ενάλιων αρχαιολογικών. Ενδεικτικό Κόστος:
16.000€, Χρονοδιάγραμμα: 9 μήνες, Α/Μ: 6,4).
Στο συνολικό κόστος της μελέτης Τοπογραφικής και φωτογραμμετρικής τεκμηρίωσης θα πρέπει να
υπολογιστούν τα λειτουργικά έξοδα (Σκάφος υποστήριξης, Καύσιμα, Τεχνικός υπεύθυνος έρευνας, Διαμονή,
διατροφή, μετακινήσεις, υλικά, αποζημιώσεις μελών ομάδας) τα οποία υπολογίζονται συνολικά για την
ερευνητική αποστολή του Παγασητικού κόλπου στην παράγραφο ΙV.Α.
Ο διευθύνων αρχαιολόγος, θα έχει επίσης τη διεύθυνση των μελετών και ενεργειών Τοπογραφικής και
Φωτογραμμετρικής Τεκμηρίωσης των ενάλιων αρχαιολογικών χώρων Παγασητικού κόλπου.105
Η κατάθεση των παραδοτέων της Τοπογραφικής και Φωτογραμμετρικής Τεκμηρίωσης θα συνοδεύεται από
υπόμνημα του υπεύθυνου αρχαιολόγου για την διεύθυνση της έρευνας σύμφωνα με αυτά που αναφέρονται
στο κεφάλαιο ΙΙ.1.
Οι μελέτες και έρευνες του παρόντος κεφαλαίου κατατάσσονται στην 1η Κατηγορία106 των απαιτούμενων
μελετών και ενεργειών για την ωρίμανση του έργου, αφού αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για την
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τεκμηρίωση και συμπλήρωση του φακέλου αδειοδότησης και λειτουργίας των συμφωνηθέντων σε
προηγούμενα στάδια Επισκέψιμων Ενάλιων αρχαιολογικών χώρων.
Σχετική ισχύουσα νομοθεσία:
• Ο Ν. 3028/2002 «Για την Προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς».
• Ο Ν. 3316/2005 «Περί ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής
συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις»
• ΠΔ. 99/1992 " Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών εν γένει έργων"
• Ο Ν. 4049/2012 "Αντιμετώπιση της βίας στα γήπεδα, του Ντόπινγκ, των προσυννενοημένων αγώνων και
λοιπές διατάξεις" του ΥΠ.ΠΟΤ., άρθρα42, 43.
• Ν. 2947/2001 " Θέματα Ολυμπιακής Φιλοξενείας, Έργων Ολυμπιακής Υποδομής και άλλες διατάξεις."
• Ν. 4049/ 2012 "Αντιμετώπιση της βίας στα γήπεδα, του Ντόπινγκ, των προσυννενοημένων αγώνων και
λοιπές διατάξεις" του ΥΠ.ΠΟΤ., άρθρα42, 43.
• Ν. 3463/2006 " Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων"
• Ν. 3481/2006 " Τροποποιήσεις στη νομοθεσία για το Εθνικό Κτηματολόγιο, την ανάθεση και εκτέλεση
συμβάσεων έργων και μελετών και άλλες διατάξεις."
• Ν. 3669/2008 " Κύρωση της κωδικοποίησης νομοθεσίας κατασκευής Δημ. Έργων
Οι προδιαγραφές, το αντικείμενο και το περιεχόμενο της μελέτης είναι παρόμοιες με αυτές που αναφέρονται
στην αντίστοιχη μελέτη για την περιοχή Αλοννήσου.

IV. 4. Φωτογραφική τεκμηρίωση – κινηματογράφηση.
(Ειδικότητα: Ο ανάδοχος της μελέτης θα πρέπει να είναι υποβρύχιος Φωτογράφος - κινηματογραφιστής ή
εταιρεία υποβρύχιων φωτογραφήσεων και κινηματογράφησης

με σχετική εμπειρία σε ενάλιους

αρχαιολογικούς χώρους. Ενδεικτικό Κόστος: 10.000€, Χρονοδιάγραμμα: 9 μήνες, Α/Μ: 5).
Στο συνολικό κόστος των εργασιών Φωτογράφισης και Κινηματογράφησης θα πρέπει να υπολογιστούν τα
λειτουργικά έξοδα (Σκάφος υποστήριξης, Καύσιμα, Τεχνικός υπεύθυνος έρευνας, Διαμονή, διατροφή,
μετακινήσεις, υλικά, αποζημιώσεις μελών ομάδας) τα οποία υπολογίζονται συνολικά για την ερευνητική
αποστολή του Παγασητικού στην παράγραφο ΙV.Α.
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Ο διευθύνων αρχαιολόγος, θα έχει επίσης τη διεύθυνση των εργασιών Φωτογράφισης και Κινηματογράφησης
των σε κάθε θέση ενάλιου αρχαιολογικού χώρου του Παγασητικού Κόλπου.107
Η κατάθεση των παραδοτέων των εργασιών Φωτογράφισης και Κινηματογράφησης θα συνοδεύεται από
υπόμνημα του υπεύθυνου αρχαιολόγου για την διεύθυνση της έρευνας σύμφωνα με αυτά που αναφέρονται
στο κεφάλαιο ΙΙ.1.
Οι ενέργειες του παρόντος κεφαλαίου κατατάσσονται στην 1η Κατηγορία108 των απαιτούμενων μελετών και
ενεργειών για την ωρίμανση του έργου, αφού αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για την τεκμηρίωση και
συμπλήρωση του φακέλου αδειοδότησης και λειτουργίας των συμφωνηθέντων σε προηγούμενα στάδια
Επισκέψιμων Ενάλιων αρχαιολογικών χώρων.
Οι προδιαγραφές, το αντικείμενο και το περιεχόμενο της μελέτης είναι παρόμοιες με αυτές που αναφέρονται
στην αντίστοιχη μελέτη για την περιοχή Αλοννήσου.

IV. 5. Μελέτη συντήρησης ακίνητων μνημείων (ναυαγίων και κτιριακών καταλοίπων)
(Ειδικότητα: Ο ανάδοχος μελετητής θα πρέπει να είναι συντηρητής αρχαιοτήτων και έργων τέχνης ΤΕ με
ειδίκευση σε ενάλια εύρημα, αποδεδειγμένη συμμετοχή σε ενάλιες αρχαιολογικές έρευνες και ενδεχομένως
έρευνα ή εργασίες προστασίας εναλίων μνημείων in situ. Ενδεικτικό Κόστος: 10.000€, Χρονοδιάγραμμα:
5μήνες, Α/Μ: 5).
Στο συνολικό κόστος των μελετών και εργασιών Συντήρησης θα πρέπει να υπολογιστούν τα λειτουργικά έξοδα
(Σκάφος υποστήριξης, Καύσιμα, Τεχνικός υπεύθυνος έρευνας, Διαμονή, διατροφή, μετακινήσεις, υλικά,
αποζημιώσεις μελών ομάδας) τα οποία υπολογίζονται συνολικά για την ερευνητική αποστολή του
Παγασητικού κόλπου στην παράγραφο ΙV.Α.
Ο διευθύνων αρχαιολόγος, θα έχει επίσης τη διεύθυνση των μελετών και εργασιών Συντήρησης σε κάθε θέση
ενάλιου αρχαιολογικού χώρου του Παγασητικού κόλπου.109
Η κατάθεση των παραδοτέων των μελετών και εργασιών Συντήρησης θα συνοδεύεται από υπόμνημα του
υπεύθυνου αρχαιολόγου για την διεύθυνση της έρευνας σύμφωνα με αυτά που αναφέρονται στο κεφάλαιο
ΙΙ.1.
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Οι ενέργειες του παρόντος κεφαλαίου κατατάσσονται στην 2η Κατηγορία110 των απαιτούμενων μελετών και
ενεργειών για την ωρίμανση του έργου.
Οι προδιαγραφές, το αντικείμενο και το περιεχόμενο της μελέτης είναι παρόμοιες με αυτές που αναφέρονται
στην αντίστοιχη μελέτη για την περιοχή Αλοννήσου.

IV. 6. Προμελέτη και συντήρηση κινητών μνημείων (εναλίων ευρημάτων)
(Ειδικότητα: Ο ανάδοχος μελετητής θα πρέπει να είναι συντηρητής αρχαιοτήτων και έργων τέχνης ΤΕ με
ειδίκευση σε ενάλια εύρημα, αποδεδειγμένη συμμετοχή σε ενάλιες αρχαιολογικές έρευνες. Ενδεικτικό Κόστος:
5.000€, Χρονοδιάγραμμα: 4 μήνες, Α/Μ: 2,5).
Στο συνολικό κόστος των μελετών και εργασιών Συντήρησης θα πρέπει να υπολογιστούν τα λειτουργικά έξοδα
(Σκάφος υποστήριξης, Καύσιμα, Τεχνικός υπεύθυνος έρευνας, Διαμονή, διατροφή, μετακινήσεις, υλικά,
αποζημιώσεις μελών ομάδας) τα οποία υπολογίζονται συνολικά για την ερευνητική αποστολή του
Παγασητικού κόλπου στην παράγραφο ΙV.Α.
Ο διευθύνων αρχαιολόγος, θα έχει επίσης τη διεύθυνση των μελετών και εργασιών Συντήρησης σε κάθε θέση
ενάλιου αρχαιολογικού χώρου του Παγασητικού κόλπου.111
Η κατάθεση των παραδοτέων των μελετών και εργασιών Συντήρησης θα συνοδεύεται από υπόμνημα του
υπεύθυνου αρχαιολόγου για την διεύθυνση της έρευνας σύμφωνα με αυτά που αναφέρονται στο κεφάλαιο
ΙΙ.1.
Οι ενέργειες του παρόντος κεφαλαίου κατατάσσονται στην 2η Κατηγορία112 των απαιτούμενων μελετών και
ενεργειών για την ωρίμανση του έργου.
Οι προδιαγραφές, το αντικείμενο και το περιεχόμενο της μελέτης είναι παρόμοιες με αυτές που αναφέρονται
στην αντίστοιχη μελέτη για την περιοχή Αλοννήσου.

110

Πρακτικού Παραλαβής του ΣΤ' σταδίου του έργου με Α.Π. 2504/ 09-05-2014, Παράγραφος 1. α).
Σύμφωνα με την παρατήρηση της παραγράφου 8. Πρακτικού Παραλαβής του ΣΤ' σταδίου του έργου με Α.Π. 2504/
09-05-2014
112
Πρακτικού Παραλαβής του ΣΤ' σταδίου του έργου με Α.Π. 2504/ 09-05-2014, Παράγραφος 1. β).
111
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IV. 7. Τοπογραφική εξάρτηση των Χ.Ο.Κ., συντεταγμένες σημείων πρόσδεσης και
φωτοσημαντήρων – αποτύπωση βιοποικιλότητας και διαδρομών
(Ειδικότητα: Ο ανάδοχος της μελέτης θα πρέπει να είναι Τοπογράφος Μηχανικός ή εταιρεία τοπογραφικών
μελετών, ενώ στην ομάδα θα πρέπει να περιλαμβάνεται και Περιβαλλοντολόγος με εμπειρία στη θαλάσσια
έρευνα, καθώς και OWSI. Ενδεικτικό Κόστος: 20.000€, Χρονοδιάγραμμα: 5 μήνες, Α/Μ: 9,1).
Στο συνολικό κόστος των εργασιών καταγραφής θα πρέπει να υπολογιστούν τα λειτουργικά έξοδα (Σκάφος
υποστήριξης, Καύσιμα, Τεχνικός υπεύθυνος έρευνας, Διαμονή, διατροφή, μετακινήσεις, υλικά, αποζημιώσεις
μελών ομάδας) τα οποία υπολογίζονται συνολικά για την ερευνητική αποστολή του Παγασητικού κόλπου στην
παράγραφο ΙV.Α.
Οι μελέτες και έρευνες του παρόντος κεφαλαίου κατατάσσονται στην 1η Κατηγορία113 των απαιτούμενων
μελετών και ενεργειών για την ωρίμανση του έργου, αφού αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για την
τεκμηρίωση και συμπλήρωση του φακέλου αδειοδότησης και λειτουργίας των συμφωνηθέντων σε
προηγούμενα στάδια Επισκέψιμων Ενάλιων αρχαιολογικών χώρων και των Χ.Ο.Κ.
Οι προδιαγραφές, το αντικείμενο και το περιεχόμενο της μελέτης είναι παρόμοιες με αυτές που αναφέρονται
στην αντίστοιχη μελέτη για την περιοχή Αλοννήσου.

ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
IV. 8. Μελέτη Τοποθέτησης Οριοδεικτικών Σημαντήρων και Σημείων Αγκύρωσης για την
Πρόσδεση Σκαφών
(Ειδικότητα: Ο ανάδοχος θα πρέπει να είναι Πολιτικός Μηχανικός Λιμενικών Έργων. Ενδεικτικό Κόστος: 5.000€,
Χρονοδιάγραμμα: 3 μήνες, Α/Μ: 2).
Οι έρευνες και εργασίες πεδίου θα πρέπει να γίνουν ταυτόχρονα και από κοινού, με την ομάδα της μελέτης
ΙV.7.
Οι μελέτη του παρόντος κεφαλαίου κατατάσσεται στην 2η Κατηγορία114 των απαιτούμενων μελετών και
ενεργειών για την ωρίμανση του έργου.
Οι προδιαγραφές, το αντικείμενο και το περιεχόμενο της μελέτης είναι παρόμοιες με αυτές που αναφέρονται
στην αντίστοιχη μελέτη για την περιοχή Αλοννήσου.

113
114

Πρακτικού Παραλαβής του ΣΤ' σταδίου του έργου με Α.Π. 2504/ 09-05-2014, Παράγραφος 1. α).
Πρακτικού Παραλαβής του ΣΤ' σταδίου του έργου με Α.Π. 2504/ 09-05-2014, Παράγραφος 1. β).
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IV. 9. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
(Απαιτούμενες Ειδικότητες: Περιβαλλοντολόγος ΠΕ ή Μηχανικός ΠΕ με δικαίωμα υπογραφής Περιβαλλοντικών
Μελετών – κατ. 27, με εμπειρία σε θέματα καταδύσεων και καταδυτικού τουρισμού. Κόστος: 6.000€,
Χρονοδιάγραμμα: 4 μήνες, Α/Μ: 9,4)
Η μελέτη του παρόντος κεφαλαίου κατατάσσεται στην 1η Κατηγορία115 των απαιτούμενων μελετών και
ενεργειών για την ωρίμανση του έργου, αφού αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την τεκμηρίωση και
συμπλήρωση του φακέλου αδειοδότησης και λειτουργίας των συμφωνηθέντων σε προηγούμενα στάδια
Επισκέψιμων Ενάλιων αρχαιολογικών χώρων και Χώρων Οργανωμένης Κατάδυσης.
Σχετική ισχύουσα νομοθεσία:
• Ο Ν. 3316/2005 «Περί ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής
συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις»
• Ο Ν. 4049/2012 "Αντιμετώπιση της βίας στα γήπεδα, του Ντόπινγκ, των
• Ν. 3463/2006 " Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων"
• Ν. 3481/2006 " Τροποποιήσεις στη νομοθεσία για το Εθνικό Κτηματολόγιο, την ανάθεση και εκτέλεση
συμβάσεων έργων και μελετών και άλλες διατάξεις."
• Ν. 3669/2008 " Κύρωση της κωδικοποίησης νομοθεσίας κατασκευής Δημ. Έργων

Πρέπει να τονιστεί ότι για κάθε ενιαία χωρικά περιοχή καταδύσεων θα υποβάλλεται ένας φάκελος στοιχείων
με μελέτη που θα περιλαμβάνει το σύνολο των δραστηριοτήτων και έργων τόσο στο χερσαίο (εφόσον
υπάρχουν) όσο και στο θαλάσσιο τμήμα.
Τα ελάχιστα περιεχόμενα ενός φάκελου και μελέτης ΜΠΕ θα πρέπει να περιλαμβάνουν: (βλ. σχετική «Μελέτη
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων» για την περιοχή της Αλοννήσου).

ΙV. Α. Ενέργειες - Παροχές υπηρεσιών - Προμήθειες για την υποστήριξη της ερευνητικής
αποστολής στην περιοχή του Παγασητικού κόλπου. (Συνολικό κόστος: 34.800,00€)
ΙV.Α.1.

115

Τεχνική υποστήριξη της έρευνας

Πρακτικού Παραλαβής του ΣΤ' σταδίου του έργου με Α.Π. 2504/ 09-05-2014, Παράγραφος 1. α).
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(Απαιτούμενη Ειδικότητα: Τεχνικός, καταδυόμενος με αναγνωρισμένο πτυχίο για καταδύσεις αποσυμπίεσης,
κατάδυση με εμπλουτισμένο αέρα (Nitrox), προηγούμενη εμπειρία τεχνικής υποστήριξης σε τρείς τουλάχιστον
υποβρύχιες αρχαιολογικές έρευνες της Υπηρεσίας ή αναγνωρισμένων επιστημονικών φορέων, με άδεια
πλοήγησης ταχύπλοου σκάφους. Ενδεικτική αμοιβή: 5.000,00€, Χρονοδιάγραμμα: 9 μήνες, Α/Μ: 2,5)
ΙV.Α.2

Σκάφος υποστήριξης

Πρόβλεψη για την ενοικίαση σκάφους με τον κυβερνήτη του, με δυνατότητα παραλαβής του απαραίτητου
εξοπλισμού και προσωρινής παραμονής και μετακίνησης της ομάδας έρευνας και μελέτης των αρχαιολογικών
θέσεων της περιοχής. Προβλεπόμενο κόστος: 15.000,00€
ΙV.Α.3

Μετακινήσεις

Πρόβλεψη για την πληρωμή
τεχνικών,

δυτών,

βοηθών,

υπηρεσιών μεταφοράς του συνόλου της ομάδας έρευνας (Επιστημόνων,
εθελοντών διαφόρων ειδικοτήτων). Προβλεπόμενο

κόστος: 1.800,00€

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
ΙV.Α.4

Διαμονή

Πρόβλεψη για την διαμονή του συνόλου της ομάδας έρευνας (Επιστημόνων, τεχνικών, δυτών, βοηθών,
εθελοντών διαφόρων ειδικοτήτων) στην περιοχή της Αμαλιάπολης και του Υπόλοιπου Παγασητικού κόλπου.
Προβλεπόμενο κόστος: 2.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
ΙV.Α.5

Καύσιμα

Πρόβλεψη για την αγορά καυσίμων για την κίνηση των σκαφών υποστήριξης της έρευνας και την μετάβαση της
ομάδας στον χώρο έρευνας με ιδία μέσα. Προβλεπόμενο κόστος: 3.000,00€
ΙΙ.Α.6

Αναλώσιμα- Υλικά - Διατροφή

Πρόβλεψη για γενικά έξοδα και διατροφή. Προβλεπόμενο κόστος: 5.000,00€
ΙΙ.Α.7

Αποζημιώσεις Συμμετεχόντων - αμοιβές δυτών

Πρόβλεψη Αποζημιώσεις Συμμετεχόντων - αμοιβές δυτών. Προβλεπόμενο κόστος: 3.000,00€

ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
IV. 10. Μελέτη Κατασκευής Πληροφοριακού Περιπτέρου στο λιμάνι Αμαλιάπολης
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.
Επιχειρησιακό Σχέδιο - Ατλαντίς Συμβουλευτική Α.Ε
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IV. 11. Κέντρο Υποδοχής και Ενημέρωσης Επισκεπτών Καταδυτικού Τουρισμού Αμαλιάπολης
(Απαιτούμενες Ειδικότητες: Αρχιτέκτονας Μηχανικός ΠΕ με Α' Τάξης Μελετητικό Πτυχίο στην Κατηγορία 7 των
Ειδικών Αρχιτεκτονικών Μελετών και Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ με Α' Τάξης Μελετητικό Πτυχίο στην
Κατηγορία 9 των Η/Μ Μελετών, Ενδεικτικό Κόστος: 9.000€, Χρονοδιάγραμμα: 5 μήνες, Α/Μ: 3,2)
Οι μελέτες του παρόντος κεφαλαίου κατατάσσονται στην 3η Κατηγορία116 των απαιτούμενων μελετών και
ενεργειών για την ωρίμανση του έργου.
Για την δημιουργία χώρου Υποδοχής και Ενημέρωσης Επισκεπτών Καταδυτικού Τουρισμού προτείνεται η
διεξαγωγή διαγωνισμού για την εύρεση του καταλληλότερου και προσφορότερου χώρου, σύμφωνα με τις
"Προδιαγραφές επιλογής, σχεδίασης και λειτουργίας του χώρου" που αναφέρθηκαν στην παράγραφο 6.2.2.1
του παραδοτέου του Σταδίου 3 του έργου.
Σύμφωνα με τις ίδιες προδιαγραφές θα πρέπει να εκπονηθούν στη συνέχεια οι παρακάτω μελέτες:
- Ειδική Αρχιτεκτονική Μελέτη Διαμόρφωσης Κέντρου Υποδοχής και Ενημέρωσης Επισκεπτών
Αμαλιάπολης (6.000€).
- Μελέτη Η/Μ Εγκαταστάσεων Διαμόρφωσης Κέντρου Υποδοχής και Ενημέρωσης Επισκεπτών
Αμαλιάπολης (3.000€).

Στη συνέχεια επιχειρείται η προκοστολόγηση των προτεινόμενων υποέργων στην περιοχή Παγασητικού:
-

Σήμανση Ε.Ε.Α.Χ. και ΧΟΚ, χάραξη Υποβρυχίων Διαδρομών για την οργάνωση της πορείας των
επισκεπτών (50.000€).

-

Τοποθέτηση Οριοδεικτικών Σημαντήρων και Σημείων Αγκύρωσης πρόσδεσης Σκαφών (75.000€)

-

Κατασκευή Πληροφοριακού Περιπτέρου (15.000€).

-

Διαμόρφωση Κέντρου Υποδοχής και Ενημέρωσης Επισκεπτών Καταδυτικού Τουρισμού (45.000€).

-

Κατασκευή και τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων σήμανσης (15.000€)

-

Προμήθεια

απαραίτητου

εξοπλισμού

(εξοπλισμός

καταδύσεων,

σκάφος,

όχημα,

εξοπλισμός

εγκαταστάσεων ) (150.000€)

116

Πρακτικού Παραλαβής του ΣΤ' σταδίου του έργου με Α.Π. 2504/ 09-05-2014, Παράγραφος 1. γ).
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ΣΥΝΟΨΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΕΡΓΩΝ
Οι προτεινόμενες προς χρηματοδότηση ενέργειες (Μελέτες, Έρευνες, Υπηρεσίες Διαχείρισης, κλπ)
κατατάσσονται στις εξής κατηγορίες:
α) 1η κατηγορία : Απαραίτητες μελέτες – ενέργειες για την συμπλήρωση του φακέλου αδειοδότησης της
λειτουργίας των συμφωνηθέντων σε προηγούμενα στάδια Επισκέψιμων Ενάλιων Αρχαιολογικών Χώρων
και Χώρων Οργανωμένης Κατάδυσης σύμφωνα με την σχετική ισχύουσα νομοθεσία, συγκεκριμένη
αναφορά στην οποία πρέπει να περιλαμβάνεται για κάθε προτεινόμενη ενέργεια,
β) 2η κατηγορία : Μελέτες – Ενέργειες απαραίτητες για την έναρξη λειτουργίας των παραπάνω Χώρων,
γ) 3η κατηγορία : Προαπαιτούμενες Μελέτες – Ενέργειες για την κατασκευή / ενοικίαση των απαιτούμενων
κτηριακών εγκαταστάσεων στα σημεία απόπλου και κατάπλου,
δ) 4η κατηγορία : Λοιπές Ενέργειες.

Παρακάτω ακολουθεί η παράθεση όλων των ως άνω αναφερομένων μελετών και ενεργειών σε μορφή
πινάκων (Πίνακες 1-15.1). Τέλος, παρατίθενται πίνακες με την προκοστολόγηση των έργων (Πίνακες 16-20).
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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 €

Επιχειρησιακό Σχέδιο - Ατλαντίς Συμβουλευτική Α.Ε

Ειδικότητα

ΠΕ Ιατρός

ΠΕ
Περιβαλλοντολόγος ή
Υδροβιολόγος

Επιστημονική Εξειδίκευση/
Γνωστικό Αντικείμενο Θέσης
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

με εμπειρία σε θέματα θαλάσσιων
οικοσυστημάτων και στη διεξαγωγή
υποβρύχιας έρευνας

Αντικείμενο

Α/μήνε
ς

Διάρκεια

3,3

4 μήνες

14,0

15 μήνες

Εκπόνηση μελέτης συστήματος
διακομιδής ασθενών σε Ιατρικά
Υπερβαρικά Κέντρα.

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

17,3
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Πίνακας 2. Περιοχή Αλοννήσου -1η κατηγορία

ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ
A/A

Περιγραφή

Κόστος

12.000 €

ΙΙ. 1.

Ειδικότητα

3 ΠΕ Αρχαιολόγοι

Επιστημονική Εξειδίκευση/
Γνωστικό Αντικείμενο Θέσης

Αντικείμενο

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

Αρχαιολογική Έρευνα και
Μελέτη
3 Διευθυντές ερευνών

Κάτοχοι πνευματικών δικαιωμάτων
για κάθε θέση

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.

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

18.000 €

ΙΙ. 2.

Μελέτη Αρχιτεκτονικής
Τεκμηρίωσης Ενάλιων
Αρχαιολογικών θέσεων &
Πρόταση Προστασίας και
Ανάδειξης

ΙΙ.3.

Μελέτη Τοπογραφικής
και Φωτογραμμετρικής
αποτύπωσης ενάλιων
αρχαιολογικών θέσεων
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Αρχαιολογική έρευνα του
συγκεκριμένου
αρχαιολογικού χώρου ή
μνημείου, έχει επίσης την
επίβλεψη όλων των μελετών
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
Αρχιτεκτονική μελέτη
τεκμηρίωσης (τεχνική έκθεση,
σχέδια αποτύπωσης και
φωτογραφική τεκμηρίωση)
μελέτες Προστασίας και
Ανάδειξης των ενάλιων
αρχαιολογικών χώρων

Αποτύπωση θέσεων
ναυαγίων και
φωτογραμμετρική
αποτύπωση

Α/μήνες

Διάρκεια

4,0

9 μήνες
4,5

10,0

9 μήνες

8,0

9 μήνες

Επιχειρησιακό Σχέδιο για την κατασκευή Υποβρύχιων Μουσείων & Καταδυτικών Πάρκων στις Ν.Σποράδες & στην Δ.Παγασητικό

ΙΙ.4.

ΙΙ.7.

ΙΙ.10.

ΙΙ.Α

Φωτογραφική
τεκμηρίωση κινηματογράφηση

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

Μελέτη Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων

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

20.000 €

8.000 €

Υποβρύχιος
Φωτογράφος κινηματογραφιστής ή
εταιρεία υποβρύχιων
φωτογραφήσεων και
κινηματογράφησης

με σχετική εμπειρία σε ενάλιους
αρχαιολογικούς χώρους

ΠΕ Τοπογράφος
Μηχανικός ή εταιρεία
τοπογραφικών μελετών

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

9 μήνες

6 μήνες

8.000 €

ΠΕ Περιβαλλοντολόγος

4.000 €

Open water scuba
instructor (OWSI)

Υποστήριξη μελέτης

2,7

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,

Επιχειρησιακό Σχέδιο - Ατλαντίς Συμβουλευτική Α.Ε

με εμπειρία στη θαλάσσια έρευνα

Φωτογράφιση Κινηματογράφηση ενάλιων
αρχαιολογικών χώρων
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Καύσιμα, Διαμονή,
Μετακινήσεις,
Διατροφή, Υλικά,
Αποζημιώσεις
ΣΥΝΟΛΟ, πλέον ΦΠΑ:

164.800 €

Επιχειρησιακό Σχέδιο - Ατλαντίς Συμβουλευτική Α.Ε
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Πίνακας 3. Περιοχή Σκοπέλου -1η κατηγορία
ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΚΟΠΕΛΟΥ
A/A

Περιγραφή

Κόστος

12.000 €

ΙΙΙ.1
.

Ειδικότητα

3 ΠΕ Αρχαιολόγοι

Επιστημονική Εξειδίκευση/
Γνωστικό Αντικείμενο Θέσης

Αντικείμενο

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

Αρχαιολογική Έρευνα και
Μελέτη
8.000 €

ΙΙΙ.2
.

Μελέτη Αρχιτεκτονικής
Τεκμηρίωσης Ενάλιων
Αρχαιολογικών Θέσεων
και Πρόταση Ανάδειξής
τους

ΙΙΙ.3
.

Μελέτη Τοπογραφικής και
Φωτογραμμετρικής
αποτύπωσης ενάλιων
αρχαιολογικών θέσεων

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

Α/μήνες

Διάρκεια

4,0

9 μήνες

1 Διευθυντής ερευνών

Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων

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

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

8,3

9 μήνες

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

Επιχειρησιακό Σχέδιο - Ατλαντίς Συμβουλευτική Α.Ε
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ΙΙΙ.4
.

Φωτογραφική τεκμηρίωση
– κινηματογράφηση

ΙΙΙ.7

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

ΙΙΙ.9

ΙΙΙ.Α

Μελέτη Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων

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

ΣΥΝΟΛΟ, πλέον ΦΠΑ:

15.000 €

Υποβρύχιος
Φωτογράφος κινηματογραφιστής ή
εταιρεία υποβρύχιων
φωτογραφήσεων και
κινηματογράφησης

6.000 €

Φωτογράφιση ενάλιων
αρχαιολογικών χώρων

7,5

ΠΕ Τοπογράφος
Μηχανικός ή εταιρεία
τοπογραφικών μελετών

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

2,4

6.000 €

ΠΕ Περιβαλλοντολόγος

Αποτύπωση βιοποικιλότητας
και καταδυτικών διαδρομών

2,4

3.000 €

Open water scuba
instructor (OWSI)

Υποστήριξη μελέτης

2,0

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

2,4

4 μήνες

2

9 μήνες

6.000 €

ΠΕ Περιβαλλοντολόγος ή
ΠΕ Μηχανικός

4.000 €

Τεχνική υποστήριξη
Υποβρύχιας
αρχαιολογικής έρευνας

25.000 €

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

με σχετική εμπειρία σε ενάλιους
αρχαιολογικούς χώρους

με εμπειρία στη θαλάσσια έρευνα

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

126.000 €
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33,4
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Πίνακας 4. Περιοχή Παγασητικού -1η κατηγορία
ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΓΑΣΗΤΙΚΟΥ
A/A

Περιγραφή

Κόστος

Ειδικότητα

12.000 € 3 ΠΕ Αρχαιολόγοι

ΙV.1.

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

Αρχαιολογική Έρευνα και
Μελέτη
8.000 € 1 Διευθυντής ερευνών

Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων

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

Α/μήνες Διάρκεια

4,0

9 μήνες
2,0

Μελέτη Αρχιτεκτονικής
IV.2 Τεκμηρίωσης Ενάλιων
Αρχαιολογικών Θέσεων

καταδυόμενος, με ειδίκευση στην
προστασία, αποκατάσταση και
Αρχιτεκτονική μελέτη
ανάδειξη μνημείων και να έχει
τεκμηρίωσης (τεχνική έκθεση,
20.000 € ΠΕ Αρχιτέκτων Μηχανικός αποδεδειγμένη εμπειρία σε ενάλιες
σχέδια αποτύπωσης και
αρχαιολογικές έρευνες επιστημονικών
φωτογραφική τεκμηρίωση)
φορέων ή της αρχαιολογικής
υπηρεσίας, τουλάχιστον 6 μηνών

6,7

9 μήνες

Μελέτη Τοπογραφικής και
Φωτογραμμετρικής
IV.3
αποτύπωσης ενάλιων
αρχαιολογικών θέσεων.

Τοπογράφος Μηχανικός
ΠΕ, καταδυόμενος ,
16.000 € εταιρεία ή επιστημονικός
φορέας τοπογραφικών
μελετών

6,4

9 μήνες

Επιχειρησιακό Σχέδιο - Ατλαντίς Συμβουλευτική Α.Ε

με ειδίκευση στην φωτογραμμετριά
και να έχει αποδεδειγμένη εμπειρία
σε φωτογραμμετρικές αποτυπώσεις
ενάλιων αρχαιολογικών
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Αποτύπωση της ενάλιας θέσης
και φωτογραμμετρική
αποτύπωση
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IV.4

Φωτογραφική τεκμηρίωση –
κινηματογράφηση

Τοπογραφική εξάρτηση των
ΧΟΚ , συντεταγμένες σημείων
πρόσδεσης και
IV.7
φωτοσημαντήρων –
Αποτύπωση βιοποικιλότητας
και διαδρομών

Υποβρύχιος Φωτογράφος κινηματογραφιστής ή
με σχετική εμπειρία σε ενάλιους
10.000 € εταιρεία υποβρύχιων
αρχαιολογικούς χώρους
φωτογραφήσεων και
κινηματογράφησης

Φωτογράφιση ενάλιων
αρχαιολογικών χώρων

5,0

ΠΕ Τοπογράφος Μηχανικός
8.000 € ή εταιρεία τοπογραφικών
μελετών

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

3,2

Αποτύπωση βιοποικιλότητας
και καταδυτικών διαδρομών

3,2

Υποστήριξη μελέτης

2,7

8.000 € ΠΕ Περιβαλλοντολόγος
4.000 €

με εμπειρία στη θαλάσσια έρευνα

Open water scuba
instructor (OWSI)

Εκπόνηση ΜΠΕ για το σύνολο
με δικαίωμα υπογραφής
των δραστηριοτήτων και έργων
Μελέτη Περιβαλλοντικών
ΠΕ Περιβαλλοντολόγος ή Περιβαλλοντικών Μελετών – κατ. 27,
IV.9
6.000 €
τόσο στο χερσαίο (εφόσον
με εμπειρία σε θέματα καταδύσεων
Επιπτώσεων
ΠΕ Μηχανικός
υπάρχουν) όσο και στο
και καταδυτικού τουρισμού
θαλάσσιο τμήμα
Τεχνικός, καταδυόμενος με
αναγνωρισμένα, προηγούμενη
Ενέργειες - Παροχές
εμπειρία τεχνικής υποστήριξης σε
Τεχνική υποστήριξη
Σχεδιασμός και Εφαρμογή
υπηρεσιών - Προμήθειες για
τρείς τουλάχιστον υποβρύχιες
ΙV.Α
5.000 € Υποβρύχιας αρχαιολογικής
τεχνικών μεθόδων υποβρύχιων
την υποστήριξη των IV.1, IV.2,
αρχαιολογικές έρευνες της Υπηρεσίας
έρευνας
αρχαιολογικών ερευνών.
IV.3, IV.4, IV.7.
ή αναγνωρισμένων επιστημονικών
φορέων, με άδεια πλοήγησης
ταχύπλοου σκάφους
Σκάφος υποστήριξης,
Καύσιμα, Διαμονή,
29.800 € Μετακινήσεις, Διατροφή,
Υλικά, Αποζημιώσεις,
Aναλώσιμα
ΣΥΝΟΛΟ, πλέον ΦΠΑ:

126.800 €

Επιχειρησιακό Σχέδιο - Ατλαντίς Συμβουλευτική Α.Ε

5 μήνες

2,4

4 μήνες

2,5

9 μήνες

38
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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
A/A

Περιγραφή

Διερεύνηση των
κλιματολογικών και
Ι.6. μετεωρολογικών συνθηκών
που επικρατούν στις περιοχές
ενδιαφέροντος

Ι.7

Ακριβής αποτύπωση του
πυθμένα στις περιοχές ΧΟΚ
και στα επιλεγμένα ναυάγια

ΣΥΝΟΛΟ, πλέον ΦΠΑ:

Κόστος

5.000 €

75.000 €

Ειδικότητα

ΠΕ Μετεωρολόγος ή
Φυσικός

ΠΕ Υδρογράφος ή ΠΕ
Ωκεανογράφος ή
Οργανισμός

Επιστημονική Εξειδίκευση/
Γνωστικό Αντικείμενο Θέσης

Αντικείμενο

με ειδίκευση σε θέματα συλλογής και
επεξεργασίας κλιματολογικών
δεδομένων με τουλάχιστον 5ετή
εμπειρία

στατιστική μελέτη και
αποτύπωση των
κλιματολογικών συνθηκών

με τουλάχιστον 10ετή εμπειρία σε
θέματα 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.

80.000 €

Επιχειρησιακό Σχέδιο - Ατλαντίς Συμβουλευτική Α.Ε
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Α/μήνες Διάρκεια

2,8

6 μήνες

6 μήνες
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Πίνακας 6. Περιοχή Αλοννήσου -2η κατηγορία

ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ
A/A

Περιγραφή

Μελέτη Συντήρησης Ακίνητων
ΙΙ.5. Μνημείων (ναυαγίων και
κτιριακών καταλοίπων)

Κόστος

9.000 €

Προμελέτη και Συντήρηση
ΙΙ.6. Κινητών Μνημείων (εναλίων
ευρημάτων)

7.000 €

Μελέτη Τοποθέτησης
Οριοδεικτικών Σημαντήρων
ΙΙ.8.
και Σημείων Αγκύρωσης για
την Πρόσδεση Σκαφών

5.000 €

Μελέτη Εγκατάστασης
ΙΙ.9. Συστήματος Καταγραφής και
αναμετάδοσης

3.000 €

ΣΥΝΟΛΟ, πλέον ΦΠΑ:

Ειδικότητα

Επιστημονική Εξειδίκευση/
Γνωστικό Αντικείμενο Θέσης

με ειδίκευση σε ενάλια ευρήματα,
αποδεδειγμένη συμμετοχή σε ενάλιες
ΤΕ Συντηρητής αρχαιοτήτων
αρχαιολογικές έρευνες και
και έργων τέχνης
ενδεχομένως έρευνα ή εργασίες
προστασίας εναλίων μνημείων in situ

Εκπόνηση μελέτης
συντήρησης σκίνητων
μνημείων (ναυαγίων και
κτιριακών καταλοίπων)

Εκπόνηση μελέτης
συντήρησης στις θέσεις που
με ειδίκευση σε ενάλια ευρήματα,
έχουν ήδη εγκριθεί (Τεχνική
ΤΕ Συντηρητής αρχαιοτήτων
αποδεδειγμένη συμμετοχή σε ενάλιες έκθεση, Προσεγγιστικό
και έργων τέχνης
αρχαιολογικές έρευνες
προϋπολογισμό μελέτης,
Εργασίες πρώτων σωστικών
μέτρων)
Εκπόνηση μελέτης για την
τοποθέτηση στο σύνολο του
ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός
έργου Οριοδεικτικών
Σημαντήρων και Σημείων
Λιμενικών Έργων
Αγκύρωσης για την Πρόσδεση
Σκαφών
Εκπόνηση μελέτης
εγκατάστασης συστήματος
καταγραφής και
ΤΕ
με ειδίκευση σε υποβρύχιες
αναμετάδοσης υποβρυχίων
Ηλεκτρολόγος/Ηλεκτρονικός ηλεκτρονικές εγκαταστάσεις
εικόνων από επιλεγμένους
πιλοτικά ενάλιους
αρχαιολογικούς χώρους

24.000 €

Επιχειρησιακό Σχέδιο - Ατλαντίς Συμβουλευτική Α.Ε

Αντικείμενο

Α/μήνες Διάρκεια

4,5

5 μήνες

3,5

4 μήνες

2,0

3 μήνες

2,0

3 μήνες

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

Περιγραφή

Μελέτη Συντήρησης Ακίνητων
ΙΙΙ.5. Μνημείων (ναυαγίων και
κτιριακών καταλοίπων)

Κόστος

8.000 €

Προμελέτη και Συντήρηση
ΙΙΙ.6 Κινητών Μνημείων (εναλίων
ευρημάτων)

6.000 €

Μελέτη Τοποθέτησης
Οριοδεικτικών Σημαντήρων
ΙΙΙ.8.
και Σημείων Αγκύρωσης για
την Πρόσδεση Σκαφών

5.000 €

ΣΥΝΟΛΟ, πλέον ΦΠΑ:

19.000 €

Επιχειρησιακό Σχέδιο - Ατλαντίς Συμβουλευτική Α.Ε

Ειδικότητα

Επιστημονική Εξειδίκευση/
Γνωστικό Αντικείμενο Θέσης

με ειδίκευση σε ενάλια ευρήματα,
αποδεδειγμένη συμμετοχή σε ενάλιες
ΤΕ Συντηρητής αρχαιοτήτων
αρχαιολογικές έρευνες και
και έργων τέχνης
ενδεχομένως έρευνα ή εργασίες
προστασίας εναλίων μνημείων in situ

Αντικείμενο
Εκπόνηση μελέτης
συντήρησης σκίνητων
μνημείων (ναυαγίων και
κτιριακών καταλοίπων)

Εκπόνηση μελέτης
συντήρησης στις θέσεις που
με ειδίκευση σε ενάλια ευρήματα,
έχουν ήδη εγκριθεί (Τεχνική
ΤΕ Συντηρητής αρχαιοτήτων
αποδεδειγμένη συμμετοχή σε ενάλιες έκθεση, Προσεγγιστικό
και έργων τέχνης
αρχαιολογικές έρευνες
προϋπολογισμό μελέτης,
Εργασίες πρώτων σωστικών
μέτρων)
Εκπόνηση μελέτης για την
τοποθέτηση στο σύνολο του
έργου Οριοδεικτικών
ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός
Σημαντήρων και Σημείων
Λιμενικών Έργων
Αγκύρωσης για την Πρόσδεση
Σκαφών

Α/μήνες Διάρκεια

4,0

5 μήνες

3,0

4 μήνες

2,0

3 μήνες

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

Περιγραφή

Μελέτη συντήρησης
ακίνητων μνημείων
IV.5
(ναυαγίων και κτιριακών
καταλοίπων)

IV.6

Προμελέτη και συντήρηση
κινητών μνημείων

Κόστος

10.000 €

5.000 €

Μελέτη Τοποθέτησης
Οριοδεικτικών Σημαντήρων
ΙV.8
και Σημείων Αγκύρωσης για
την Πρόσδεση Σκαφών

5.000 €

ΣΥΝΟΛΟ, πλέον ΦΠΑ:

20.000 €

Επιχειρησιακό Σχέδιο - Ατλαντίς Συμβουλευτική Α.Ε

Ειδικότητα

Επιστημονική Εξειδίκευση/
Γνωστικό Αντικείμενο Θέσης

με ειδίκευση σε ενάλια ευρήματα,
αποδεδειγμένη συμμετοχή σε ενάλιες
ΤΕ Συντηρητής αρχαιοτήτων
αρχαιολογικές έρευνες και
και έργων τέχνης
ενδεχομένως έρευνα ή εργασίες
προστασίας εναλίων μνημείων in situ

Αντικείμενο
Εκπόνηση μελέτης
συντήρησης σκίνητων
μνημείων (ναυαγίων και
κτιριακών καταλοίπων)

Εκπόνηση μελέτης
συντήρησης στις θέσεις που
με ειδίκευση σε ενάλια ευρήματα,
έχουν ήδη εγκριθεί (Τεχνική
ΤΕ Συντηρητής αρχαιοτήτων
αποδεδειγμένη συμμετοχή σε ενάλιες έκθεση, Προσεγγιστικό
και έργων τέχνης
αρχαιολογικές έρευνες
προϋπολογισμό μελέτης,
Εργασίες πρώτων σωστικών
μέτρων)
Εκπόνηση μελέτης για την
τοποθέτηση στο σύνολο του
ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός
έργου Οριοδεικτικών
Σημαντήρων και Σημείων
Λιμενικών Έργων
Αγκύρωσης για την Πρόσδεση
Σκαφών

Α/μήνες Διάρκεια

5,0

5 μήνες

2,5

4 μήνες

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
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

Μελέτη σχεδιασμού και
διατήρηση ιστοσελίδας
ΣΥΝΟΛΟ, πλέον ΦΠΑ:

Κόστος

Ειδικότητα

Επιστημονική Εξειδίκευση/
Γνωστικό Αντικείμενο Θέσης

15.000 €

ΤΕ Γραφίστας

με προηγούμενη εμπειρία σε
μελέτες και υλοποίηση σήμανσης
αρχαιολογικών χώρων

12.000 €

Ειδικός
Πληροφορικής
και Δικτύων
ΤΕ/ΠΕ

με εμπειρία στο σχεδιασμό και
υποστήριξη ιστοτόπων

Αντικείμενο
Εκπόνηση μελέτης αισθητικής και
δημιουργικής αντιμετώπισης του
έργου καθ’ όλη τη διάρκεια
υλοποίησής του (σχεδιασμός
λογότυπου, γραφιστική επιμέλεια
κ.λπ.)
Σχεδιασμός, διατήρηση και
ενημέρωση πολύγλωσσου
δικτυακού ιστοτόπου έως την
ολοκλήρωση του έργου

27.000 €

Επιχειρησιακό Σχέδιο - Ατλαντίς Συμβουλευτική Α.Ε

Α/μήνες

Διάρκεια

10,0

18 μήνες

6,7

18 μήνες

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

Κόστος

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

6.000 €

ΠΕ Αρχιτέκτων
Μηχανικός

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

3.000 €

ΠΕ
Μηχανολόγος
Μηχανικός

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

15.000 €

ΠΕ Αρχιτέκτων
Μηχανικός

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

6.000 €

ΠΕ Αρχιτέκτων
Μηχανικός

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

ΙΙ. 12

ΙΙ.14.

Κέντρο Υποδοχής και
Ενημέρωσης Επισκεπτών
Καταδυτικού Τουρισμού
Στενής Βάλας,

Μελέτη διαμόρφωσης του
πρώην κτιρίου "Αστυνομίας"
στη Χώρα Αλοννήσου

Επιχειρησιακό Σχέδιο - Ατλαντίς Συμβουλευτική Α.Ε

Ειδικότητα

Επιστημονική Εξειδίκευση/
Γνωστικό Αντικείμενο Θέσης

A/A

Αντικείμενο
Εκπόνηση μελέτης για την
κατασκευή πληροφοριακόυ
περιπτέρου στο λιμάνι Αλοννήσου
Ειδική Αρχιτεκτονική Μελέτη
Διαμόρφωσης Κέντρου Υποδοχής
και Ενημέρωσης Επισκεπτών Στενής
Βάλας Αλοννήσου
Μελέτη Η/Μ Εγκαταστάσεων
Διαμόρφωσης Κέντρου Υποδοχής
και Ενημέρωσης Επισκεπτών Στενής
Βάλας Αλοννήσου
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
Ειδική Αρχιτεκτονική
Μουσειογραφική Μελέτη
(Κατηγορία 7) για την εσωτερική
διαμόρφωση του Κέντρου
Ενημέρωσης Επισκεπτών
Καταδυτικού Τουρισμού &
εκθετηρίου Ευρημάτων Ναυαγίων
της Περιοχής
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Α/Μ

Διάρκεια

1,0

3 μήνες

2,0
5 μήνες
1,2

5,0

2,0

8 μήνες
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ΣΥΝΟΛΟ, πλέον ΦΠΑ:

6.000 €

ΠΕ Αρχαιολόγος

με εξειδίκευση σε μουσειολογικές
μελέτες

6.000 €

ΠΕ
Μηχανολόγος
Μηχανικός

με Β' Τάξης Μελετητικό Πτυχίο
στην Κατηγορία 9

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

Επιχειρησιακό Σχέδιο - Ατλαντίς Συμβουλευτική Α.Ε

2,0

2,4

15,6
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Πίνακας 11. Περιοχή Σκοπέλου -3η κατηγορία
ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΚΟΠΕΛΟΥ
A/A

Περιγραφή

ΙΙΙ.10

Μελέτη Κατασκευής
Πληροφοριακού Περιπτέρου
στο λιμάνι του Νέου Κλίματος

Κόστος

0€

6.000 €
ΙΙΙ.11.

Κέντρο Υποδοχής και
Ενημέρωσης Επισκεπτών
Καταδυτικού Τουρισμού
Νέου Κλίματος
3.000 €

ΣΥΝΟΛΟ, πλέον ΦΠΑ:

Ειδικότητα

Επιστημονική Εξειδίκευση/
Γνωστικό Αντικείμενο Θέσης

Αντικείμενο

Διάρκεια

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

ΠΕ Αρχιτέκτων
Μηχανικός

ΠΕ
Μηχανολόγος
Μηχανικός

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

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

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

9.000 €

Επιχειρησιακό Σχέδιο - Ατλαντίς Συμβουλευτική Α.Ε

Α/Μ

2,0
5 μήνες
1,2

3,2
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Πίνακας 12. Περιοχή Παγασητικού -3η κατηγορία
ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΓΑΣΗΤΙΚΟΥ
A/A

ΙV.10

Περιγραφή

Μελέτη Κατασκευής
Πληροφοριακού Περιπτέρου
στο λιμάνι της Αμαλιάπολης

Κόστος

0€

6.000 €
ΙV.11

Κέντρο Υποδοχής και
Ενημέρωσης Επισκεπτών
Καταδυτικού Τουρισμού
Αμαλιάπολης
3.000 €

ΣΥΝΟΛΟ, πλέον ΦΠΑ:

Ειδικότητα

Επιστημονική Εξειδίκευση/
Γνωστικό Αντικείμενο Θέσης

Αντικείμενο

Διάρκεια

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.

ΠΕ Αρχιτέκτων
Μηχανικός

ΠΕ
Μηχανολόγος
Μηχανικός

Αρχιτέκτονας Μηχανικός ΠΕ με Α'
Τάξης Μελετητικό Πτυχίο στην
Κατηγορία 7 των Ειδικών
Αρχιτεκτονικών Μελετών
με Α' Τάξης Μελετητικό Πτυχίο
στην Κατηγορία 9 των Η/Μ
Μελετών

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

9.000 €
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Α/Μ

2,0
5 μήνες
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:

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

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)
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)

85.000 €
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Α/μήνες

Διάρκεια

18 μήνες
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Πίνακας 14. Περιοχή Αλοννήσου -4η κατηγορία
ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ
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

Κόστος

Ειδικότητα

Επιστημονική Εξειδίκευση/
Γνωστικό Αντικείμενο Θέσης

20.000 €

ΠΕ Αρχιτέκτων
Μηχανικός ή
εταιρία
Αρχιτεκτονικών
μελετών

με Β' Τάξης Μελετητικό Πτυχίο
στην Κατηγορία 6

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

8.000 €

ΠΕ Αρχαιολόγος
ή ΠΕ
Αρχιτέκτονας

με εξειδίκευση στις
μουσειογραφικές και
μουσειολογικές μελέτες

ΣΥΝΟΛΟ, πλέον ΦΠΑ:

32.000 €

4.000 €

ΤΕ Γραφίστας

Επιχειρησιακό Σχέδιο - Ατλαντίς Συμβουλευτική Α.Ε

με τουλάχιστον 5ετή εμπειρία

Αντικείμενο

Α/Μ

Διάρκεια

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

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

2,7
4 μήνες
2,7

12,0
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Πίνακας 15. Συγκεντρωτικός πίνακας κατηγοριών μελετών – ενεργειών
Α/Α
ΤΙΤΛΟΣ
Κατ. 1η
Κατ. 2η
Κατ. 3η
Α.
ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΕΣ
45.000 €
80.000 €
27.000 €
Β.
Γ.
Δ.

Κατ. 4η
85.000 €

Σύνολο
237.000 €

ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ

164.800 €

24.000 €

45.000 €

32.000 €

265.800 €

126.000 €

19.000 €

9.000 €

-

154.000 €

126.800 €

20.000 €

9.000 €

-

155.800 €

462.600 €

143.000 €

90.000 €

117.000 €

812.600 €

ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΠΑΓΑΣΗΤΙΚΟΥ

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ, πλέον ΦΠΑ
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ΠΡΟΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΈΡΓΩΝ
Πίνακας 16. Προκοστολόγηση έργων- συνολική περιοχή
ΑΙ. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ

ΚΟΣΤΟΣ

Α1.

Έλεγχοι Εφορείας Ενάλιων Αρχαιοτήτων

50.000€

Α2.

Δράση Κατάρτισης Φυλάκων των Φορέων Υλοποίησης καθώς και των Στελεχών

20.000€

των Καταδυτικών Κέντρων
Α3.

Εμπλουτισμός / Επέκταση Καταδυτικού Προϊόντος

200.000€

Α4.

Πρόγραμμα μεταστροφής αλιέων

150.000€

Α5.

Προώθηση Συνολικού Καταδυτικού Προϊόντος

200.000€

Α6.

Προμήθεια και Εγκατάσταση Μετεωρολογικού/ών σταθμού

30.000€

Α7.

Προμήθεια Πλωτού Μετρητικού Σταθμού

85.000€

Α8.

Προμήθεια εξοπλισμού και πόντιση του Πλωτού Μετρητικού Σταθμού

50.000€

Α9.

Πόντιση δύο διατάξεων ρευματογράφων στην περιοχή των Β. Σποράδων

40.000€

Α10. Προμήθεια εξοπλισμού για τις ρευματομετρήσεις (με αναλώσιμα)
ΣΥΝΟΛΟ, πλέον ΦΠΑ

180.000€
1.005.000€

Πίνακας 17. Προκοστολόγηση έργων- περιοχή Αλονννήσου
Β. ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ
Α/Α
Β1.
Β2.
Β3.

ΤΙΤΛΟΣ

ΚΟΣΤΟΣ

Σήμανση Ε.Ε.Α.Χ. και ΧΟΚ χάραξη Υποβρυχίων Διαδρομών για την οργάνωση της
πορείας των επισκεπτών
Τοποθέτηση Οριοδεικτικών Σημαντήρων και Σημείων Αγκύρωσης πρόσδεσης
Σκαφών
Εγκατάσταση Συστήματος Καταγραφής και αναμετάδοσης υποβρυχίων εικόνων
από το κλασσικό Ναυάγιο της Περιστέρας

50.000€
95.000€
20.000€

Β4.

Κατασκευή Πληροφοριακού Περιπτέρου

15.000€

Β5.

Διαμόρφωση Κέντρου Υποδοχής και Ενημέρωσης Επισκεπτών Καταδυτικού
Τουρισμού
Μελέτες και Κατασκευή Νέου Κτιρίου Υποδοχής και Ενημέρωσης Επισκεπτών
Καταδυτικού Τουρισμού στην Χερσόνησο Στενή Βάλα Αλοννήσου
Κατασκευή και τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων σήμανσης

45.000€

Β6.
Β7.
Β8.
Β9.
Β10.

Διαμόρφωση του πρώην κτιρίου "Αστυνομίας" στη Χώρα Αλοννήσου σε Κέντρο
Ενημέρωσης Επισκεπτών - Εκθετήριο Ευρημάτων Ναυαγίων
Περιοδεύουσα Έκθεση του Κλασικού Ναυαγίου Περιστέρας Αλοννήσου Σύστημα Εποπτείας και Ασφάλειας του Υποθαλάσσιου Χώρου
Προμήθεια απαραίτητου εξοπλισμού (εξοπλισμός καταδύσεων, σκάφος, όχημα)

ΣΥΝΟΛΟ, πλέον ΦΠΑ

Επιχειρησιακό Σχέδιο - Ατλαντίς Συμβουλευτική Α.Ε

1.200.000€
15.000€
100.000€
45.000€
150.000€
1.735.000€
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Πίνακας 18. Προκοστολόγηση έργων- περιοχή Σκοπέλου
Γ. ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΚΟΠΕΛΟΥ
Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ

Γ1.

Σήμανση Ε.Ε.Α.Χ. και ΧΟΚ χάραξη Υποβρυχίων Διαδρομών για την οργάνωση της
πορείας των επισκεπτών
Τοποθέτηση Οριοδεικτικών Σημαντήρων και Σημείων Αγκύρωσης πρόσδεσης
Σκαφών
Κατασκευή Πληροφοριακού Περιπτέρου

Γ2.
Γ3.
Γ4.

ΚΟΣΤΟΣ
20.000€
30.000€
15.000€

Διαμόρφωση Κέντρου Υποδοχής και Ενημέρωσης Επισκεπτών Καταδυτικού
Τουρισμού
Κατασκευή και τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων σήμανσης

45.000€

Προμήθεια απαραίτητου εξοπλισμού (εξοπλισμός καταδύσεων, σκάφος, όχημα,
οπλισμός εγκαταστάσεων)
ΣΥΝΟΛΟ, πλέον ΦΠΑ

150.000€

Γ5.

10.000€

Γ6.

270.000€

Πίνακας 19. Προκοστολόγηση έργων- περιοχή Παγασητικού
Δ. ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΓΑΣΗΤΙΚΟΥ
Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ

Δ1.

Σήμανση Ε.Ε.Α.Χ. και ΧΟΚ χάραξη Υποβρυχίων Διαδρομών για την οργάνωση της
πορείας των επισκεπτών
Τοποθέτηση Οριοδεικτικών Σημαντήρων και Σημείων Αγκύρωσης πρόσδεσης
Σκαφών
Κατασκευή Πληροφοριακού Περιπτέρου

Δ2.
Δ3.
Δ4.

ΚΟΣΤΟΣ
50.000€
75.000€
15.000€

Διαμόρφωση Κέντρου Υποδοχής και Ενημέρωσης Επισκεπτών Καταδυτικού
Τουρισμού
Κατασκευή και τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων σήμανσης

45.000€

Προμήθεια απαραίτητου εξοπλισμού (εξοπλισμός καταδύσεων, σκάφος, όχημα,
εξοπλισμός εγκαταστάσεων)
ΣΥΝΟΛΟ, πλέον ΦΠΑ

150.000€

Δ5.

15.000€

Δ6.

350.000€

Πίνακας 20. Συγκεντρωτικός πίνακας προκοστολόγησης έργων
Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ

ΚΟΣΤΟΣ

Α.

ΓΕΝΙΚΑ

1.005.000 €

Β.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

1.735.000 €

Γ.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΚΟΠΕΛΟΥ

270.000 €

Δ.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΓΑΣΗΤΙΚΟΥ

350.000 €

ΣΥΝΟΛΟ, πλέον ΦΠΑ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
Εισαγωγική Περίληψη Παράρτημα 1ο

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 24208/4-62009, 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.
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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.
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
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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 /5535/30-92013, (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.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο – Παράρτημα 1

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ
ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ
ΜΕ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ:

ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΘΠ MEDES ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ CHUMBE ΣΤΗΝ
ΖΑΝΖΙΒΑΡΗ / ΤΑΝΖΑΝΙΑ

1.

Το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Medes στην Καταλωνία της Ισπανίας. Νομοθετικές
Ρυθμίσεις και εφαρμογή τους.

2.

Η προστασία της θαλάσσιας περιοχής των νησιών Medes, που αποτελούν αμιγώς
δημόσια προστατευόμενη περιοχή, ξεκίνησε με Διάταγμα της Κυβέρνησης της
Ανεξάρτητης Περιοχής της Καταλωνίας του 1983, που απαγορεύει την αλιεία και
την εξαγωγή ζωντανών θαλάσσιων πόρων σε ζώνη περιορισμού 75 μετρων
περιμετρικά των βραχονησίδων αυτων.

3.

Η προστασία αυτή επεκταθηκε το 1990 με τον Νόμο 19/1990 περί προστασίας /
διατήρησης της χλωρίδας και πανίδας του πυθμενα της θάλασσας στις νήσους
Μεδες, που εγκαθίδρυε το Μερικό Θαλάσσιο Φυσικό Καταφύγιο. Η υλοποίηση του
νόμου αυτου είχε ως αποτέλεσμα η Προστατευόμενη Περιοχή των Νήσων Μεδες
να γίνει μία από τις σημαντικότερες προστατευόμενες περιοχές της Μεσογείου.

4.

Οι κανονισμοί αυτοί προστατευαν μόνον την θαλάσσια υποβρύχια περιοχή. Νέο
Διάταγμα υπ’ αριθ. 328/1992 ενέκρινε το Σχέδιο για Περιοχές Φυσικού
Ενδιαφέροντος, που συμπεριλάμβανε και προστατευε την οροσειρά Montgri
Massif, την θαλάσσια και χερσαία περιοχή των Νήσων Μεδες και τους
υγροβιότοπους της Baix Emporda. Το 2006 η περιοχή Montgri-Medes y Baix Ter
χαρακτηρίζεται ως Ειδική Περιοχή Προστασίας για Πτηνα και ως Τοπος Κοινοτικής
Σημασίας, μερος του Δικτύου Natura 2000. Το 2008 εγκρίνεται για 4 χρόνια το
Κύριο Σχέδιο για Χρήσεις και Διαχείριση.
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5.

Έως το 2010 η Αυστηρά Προστατευμενη Ζώνη των Νήσων Μεδες κάλυπτε περιοχή
93 εκταρίων, ήτοι 930 στρεμμάτων. Μία επιπλέον προστατευόμενη περιοχή
εκτείνεται έως την ακτογραμμή του Montgris για 418 εκταρια, ήτοι 4180
στρέμματα, γύρω από τις νήσους.

6.

Η περιοχή έχει αναγνωρισθεί ως τοποθεσία του Natura 2000 (2007), Σημαντική
Περιοχή Πτηνών και Ειδική Προστατευόμενη Περιοχή Μεσογειακής Σημασίας το
2001. Είναι μερος του Δικτύου Προστατευόμενων Περιοχών MEDPAN και εταίρος
στο Πρόγραμμα MEDPAN Βορρά.

7.

Το 2010 ο Νόμος 15/2010 εγκαθίδρυσε το Φυσικό Πάρκο Montgri, Νήσων Μεδες
και Baix Ter, μεγαλώνοντας την προστατευόμενη περιοχή και μετατρέποντας την σε
θαλάσσιο και χερσαίο Φυσικό Πάρκο, για να επιτρέψει ολοκληρωμενο συντονισμό
και προστασία της περιοχής.

8.

Η θαλάσσια περιοχή έχει επεκταθεί από 511 εκταρια σε 2037 εκταρια, και
προστέθηκε σε αυτην χερσαία περιοχή (ακτή, εκβολές ποταμού και ορεινή) 6155
εκταρίων. Ο νόμος δηλώνει, ως «Μερικό Θαλάσσιο Φυσικό Καταφύγιο» την
θαλάσσια περιοχή γύρω από τις νήσους και τους βάλτους και τις λιμνοθάλασσες
στην Baix Ter. Η επιφάνεια των νήσων δηλώνεται ως «Αναπόσπαστο Φυσικό
Καταφύγιο». Η επέκταση αυτή είναι σημαντική για την βελτίωση της
περιβαλλοντικής καταστασης των νέων προστατευόμενων περιοχών, αλλά
επιπρόσθετα, για να διαφοροποιήσει την τουριστική πίεση στις νήσους Μεδες και
να δώσει εναλλακτικές λύσεις στον χώρο του υπεύθυνου τουρισμού, που βασίζεται
στην εκμεταλλευση της φύσης χωρίς αναλωση και αλλοίωση αυτης.

9.

Το θαλάσσιο τμήμα του Φυσικού Πάρκου χωρίζεται τώρα σε 4 τύπους ζωνών. Το
χερσαίο τμήμα των νήσων, που κατοικείται, κατηγοριοποιείται Ως Αναπόσπαστο
Φυσικό Καταφύγιο. Η περιβάλλουσα θαλάσσια περιοχή, πρότινος Αυστηρά
Προστατευμενη Ζώνη, είναι τώρα Μερικό Θαλάσσιο Φυσικό Καταφύγιο, το
υπόλοιπο της περιοχής, που ήταν Καταφύγιο, θεωρείται ρυθμιστική περιοχή
(buffer zone) και η επεκταθείσα θαλάσσια περιοχή συνιστα πλέον το Φυσικό
Πάρκο.
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10. Ο Νόμος 15/2010, που εγκαθίδρυσε το Φυσικό Πάρκο Montgri, Νήσων Μεδες και
Baix Ter, εγκαινίασε ένα διοικητικό όργανο, που συνδέεται με τη Διεύθυνση
Περιβάλλοντος και αποτελείται από εκπροσώπους διευθύνσεων της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης με αρμοδιότητες συναφείς με το Πάρκο, άλλους αρμόδιους
διοικητικούς οργανισμούς, όπως δήμοι και οργανισμοί, που αντιπροσωπεύουν
τους κύριους κοινωνικοοικονομικούς τομείς, όπως γεωργία, αλιεία, τουρισμό,
πολιτισμό, αναψυχή, έρευνα, περιβάλλον, ιδιωτική ιδιοκτησία, κυνήγι, και άλλους.
Το όργανο αυτο δεν είχε ακόμα ιδρυθεί μεχρι τον Φεβρουάριο 2012.

11. Εντουτοις η Προστατευόμενη Περιοχή Νήσων Μεδες, όπως αυτή ιδρύθηκε το 1990,
έχει μία διοικητική Αρχή, το Συμβουλευτικό Συμβούλιο. Το όργανο αυτο είναι
υπεύθυνο για την περιοχή έως ότου ιδρυθεί το διοικητικό όργανο.

12. Πρόεδρος του Συμβουλευτικού Συμβουλίου είναι ο Γενικός Διευθυντης Φυσικού
Περιβάλλοντος της Κυβερνήσεως της Καταλωνίας, και το Συμβούλιο περιλαμβάνει
εκπροσώπους:
-

Της

Καταλανικής

Κυβερνήσεως:

δύο

εκπροσώπους

από

τη

διεύθυνση

περιβάλλοντος και έναν εκπρόσωπο από τους τομείς αλιείας, λιμενων και ακτων,
τουρισμού, πολιτισμού, και αθλητισμού.
-

Της Τοπικής Αυτοδιοίκησης: δύο εκπροσώπους του Δήμου του L’ Εstartit, έναν
εκπρόσωπο του Σώματος Εκπροσώπησης της εκεί περιοχής Girona και έναν
εκπρόσωπο του Περιφερειακού Συμβουλίου της Baix Emporda.

-

Για τον βιοτεχνικό κλάδο της επαγγελματικής αλιείας: έναν εκπρόσωπο των αλιέων
του L’ Estartit.

-

Για τον τουριστικό τομεα: έναν εκπρόσωπο των κρουαζιερόπλοιων, που
δραστηριοποιούνται στις νήσους Μεδες, έναν εκπρόσωπο των καταδυτικών
θέρετρων, που βρίσκονται στο L’ Estartit και έναν εκπρόσωπο του Ιστιοπλοϊκού
Ομίλου του L’ Estartit.

-

Για τον τομεα αθλητισμού: έναν εκπρόσωπο της Καταλανικής Συνομοσπονδίας
Αθλητικής Αλιείας και έναν αντιπρόσωπο της Καταλανικής Συνομοσπονδίας
Υποβρυχίων Δραστηριοτήτων.

-

Για τους ειδικούς θαλάσσιους επιστήμονες: έναν εκπρόσωπο της πανεπιστημιακής
κοινότητας και των ερευνητικών κέντρων, ένα εκπρόσωπο του Ινστιτουτου
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Καταλανικών Σπουδών, έναν εκπρόσωπο των ενώσεων προστασίας της θάλασσας
και δύο εκπροσώπους, που διορίζονται λόγω των επαγγελματικών, επιστημονικών
ή πολιτιστικών τους δραστηριοτήτων, που έχουν διακριθεί για την προάσπιση των
Νήσων Μεδες.

Ρύθμιση των κυρίων δραστηριοτήτων.
Καταδυση και θαλάσσια αναψυχή
13. Σύμφωνα με τα δεδομενα του Γραφείου Τουρισμού του Estartit στην
Προστατευόμενη Περιοχή των Νήσων Μεδες λαμβάνουν χώρα ετησίως κατα μεσον
όρο 65000 καταδύσεις αναψυχής. Οι Νήσοι Μεδες είναι ένας καταδυτικός
παράδεισος, με την παρουσία 1350 ταξινομικών ομάδων θαλάσσιας πανίδας και
χλωρίδας. Η εκεί υπάρχουσα μεγάλη ποικιλία βαθών επιτρέπει πολλές μορφές
καταδυσης, που απευθύνονται σε δύτες αρχάριους έως και προχωρημενους.
Υπάρχουν επίσης σπήλαια και υποβρύχιες σήραγγες.

14. Ως αποτέλεσμα της μεγάλης επισκεψιμότητας υπήρξε ελαφρά αρνητική επίπτωση
σε ορισμενους βενθικούς οργανισμούς, λόγω της φυσικής επαφής με τα πτερύγια,
τα χέρια ή τον καταδυτικό εξοπλισμό των επισκεπτων. Έτσι, ο νόμος του 1990 για
την διατήρηση της πανίδας και χλωρίδας του θαλάσσιου πυθμενα των Νήσων
Μεδες θέσπισε δέσμη μετρων σε προσπάθεια ελέγχου και αντιμετώπισης των
επιπτώσεων αυτων, ήτοι:
-

Πάγωσε τον αριθμό των υφισταμενων αδειών καταδυτικών κέντρων στην περιοχή

-

Περιόρισε τις καταδύσεις σε 450 ημερησίως

-

Θέσπισε μετρα και μηχανισμού ελέγχου του αριθμού καταδύσεων

-

Οριοθέτησε συγκεκριμενες διαδρομες για τα σκάφη μεταφοράς των επισκεπτων
και

-

Ίδρυσε επιτροπή αποτίμησης με αρμοδιότητα την συζήτηση και πρόταση νέων
μετρων αναλογα με τις παρατηρούμενες συνθήκες.

15. Για τον έλεγχο των επιπτώσεων υπολογίζεται η φέρουσα χωρητικότητα, που
ορίζεται ως ο μεγιστος αριθμός δυτων ανα σημείο καταδυσης και έτος, ο οποίος
επιτρέπει βιώσιμη χρήση, χωρίς να προκαλεί αλλοίωση οιουδήποτε τύπου. Η
χωρητικότητα εξαρταται σε μεγάλο βαθμό από τα χαρακτηριστικά της εκασταχού
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περιοχής, της υποβρύχιες βιοκοινότητες, τα είδη, που απαντουν εκεί, και την
συμπεριφορά των δυτων.
16. Η Διοικούσα Αρχή του Πάρκου έχει διενεργήσει έρευνα (Sanched J. et al, 2010) για
να αξιολογηθεί η κατασταση στην Θαλάσσια Προστατευόμενη Περιοχή και να
παράγει εργαλεία αξιολόγησης της φέρουσας χωρητικότητας αυτης.

17. Στο Πάρκο Medes έχουν καθορισθεί 10 καταδυτικές περιοχές-διαδρομες
εφοδιασμενες με 12 ναύδετα αγκυροβόλησης, οι οποίες χωρίζονται σε τρία είδη
αναλογα με τα χαρακτηριστικά της κάθε περιοχής.

18. Η καταδυση στις Νήσους Μεδες απαιτεί ειδική άδεια. Η αίτηση μπορεί να
υποβληθεί στο Γραφείο του Θαλάσσιου Καταφύγιου ή μεσω Καταδυτικού Κέντρου.
Για να εξασφαλισθεί η άδεια, υποχρεωτικά ο αιτων πρέπει να έχει πιστοποιητικό
καταδύσεως 2ου ή υψηλότερου επιπέδου (ή διεθνές αναλογο αυτου),
ομοσπονδιακή άδεια ή ιδιωτική ασφάλεια, χαρτιά σκάφους και πιστοποιητικό
εκπαίδευσης.

19. Η κολύμβηση με αναπνευστήρα (snorkeling) επιτρέπεται χωρίς άδεια για
μεμονωμενα άτομα, ενώ για οργανωμενες ομάδες απαιτείται εξουσιοδότηση. Το
2009 μόνο υπήρχαν 12000 εξορμήσεις snorkeling

μεσω εξουσιοδοτημενων

κέντρων. (Capella J. 2009, Μελέτη βασιζόμενη σε στοιχεία του Γραφείου Τουρισμού
του L’ Estartit, από την Θαλάσσια Προστατευόμενη Περιοχή και από συνεντεύξεις
με τουριστικούς επιχειρηματίες της περιοχής).

20. Οι ατομικές καταδύσεις είναι λιγότερες σε αριθμό και δη περίπου 3000 το 2009,
ενώ οι περισσότερες καταδύσεις έγιναν μεσω διαπιστευμενων Κέντρων, που
ανήκουν σε δύο ομάδες:

21. Κατηγορία Α: μπορούν να διεξάγουν έως και 37 καταδύσεις ημερησίως, χωρίς την
υποχρέωση να συνοδεύονται από οδηγό, αν και μπορεί να χρησιμοποιούν
οδηγούς, αναλογα με την δυσκολία, το επίπεδο των δυτων και τις μετεωρολογικές
συνθήκες. Υπάρχουν 8 καταδυτικά κέντρα Κατηγορίας Α.
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22. Κατηγορία Β: Τα καταδυτικά κέντρα, που υπάγονται σε αυτην την κατηγορία
μπορούν, να διεξάγουν κατα μεγιστο αριθμό 16 καταδύσεις ημερησίως, οι οποίες
πάντα να συνοδεύονται οπωσδήποτε από οδηγό. Υπάρχουν 6 κέντρα Κατηγορίας Β.

23. Άλλες δραστηριότητες αναψυχής στο Πάρκο Medes συμπεριλαμβάνουν το
Θαλάσσιο Καγιακ και υποβρύχιες περιοδείες ή περιοδείες παρατήρησης της
θάλασσας, που αρχικά είχαν οργανωθεί από το Γραφείο Τουρισμού του L’ Estartit
και που τώρα προσφέρονται από ιδιωτικές εταιρείες, και παρουσιάζουν τις
παραδόσεις των Νήσων Μεδες στο κοινό.

Αλιεία
24. Ο Νόμος 15/2010 εγκαθίδρυσε το Φυσικό Πάρκο του Montgri, των Νήσων Μεδες
και

της

Baix

Ter,

και

ρυθμίζει

την

δραστηριότητα

των

παράκτιων

μικροεπαγγελματιών αλιέων εντος του Φυσικού Πάρκου, στις ζώνες, όπου
επιτρέπεται η ήπια αλιεία, μολονότι μπορεί να υπάρξουν στο μελλον επιπλέον
κανονισμοί από την επόμενη Διοίκηση του Πάρκου.

Σχέση με άλλες πρωτοβουλίες και πολιτικές
25. Η εγκαθίδρυση σε πρώτη φάση της Θαλάσσιας Προστατευόμενης Περιοχής και
κατα δεύτερη φάση το μεγαλύτερο φυσικό πάρκο βασίσθηκε σε ένα πλαίσιο
εθνικής, Ευρωπαϊκής και διεθνούς νομοθεσίας και κανονισμών στον χώρο αυτον.
26. Συγκεκριμενα βασίσθηκε στην υλοποίηση των Οδηγιών περί Διατηρήσεων Πτηνών
και Φυσικών Οικοτοπων και την ίδρυση του δικτύου Natura 2000.
27. Όπως ήδη αναφέρθηκε, το Διάταγμα 328/1992 ενέκρινε το Σχέδιο για Περιοχές
Φυσικού Ενδιαφέροντος, στην οποία συμπεριελήφθη και τελικά προστατεύθηκε η
οροσειρά Montgri Massif, οι θαλάσσιες και χερσαίες περιοχές των Νήσων Μεδες
και οι υγροβιότοποι της Baix Emporda.
28. Το 2006 η περιοχή Montgri - Medes y Baix Ter χαρακτηρίζεται ως Ειδική
Προστατευόμενη Περιοχή για Πτηνα και ως Τοποθεσία Κοινοτικής Σημασίας. Έγινε
μερος του Δικτύου Natura 2000 ως τοποθεσία ES5120016.

29. Αυτο είχε ως αποτέλεσμα να μεγαλώσει το ΕΘΠ και να δημιουργηθεί ένα θαλάσσιο
και χερσαίο Φυσικό Πάρκο, ώστε να του παρασχεθεί νομική προστασία σύμφωνα
με την εθνική και περιφερειακή νομοθεσία και με καταλληλη διοικητική δομή.
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30. Περαιτέρω, οι Νήσοι Μεδες χαρακτηρίσθηκαν ως Ειδικές Προστατευμενες Περιοχές
Μεσογειακής Σημασίας τον Νοέμβριο 2001. Η νομική αυτή μορφή ορίσθηκε με το
Πρωτοκολλο της Σύμβαση της Βαρκελώνης Σχετικά με Ειδικά Προστατευμενες
Μεσογειακές Περιοχές και Βιοποικιλότητας στην Μεσόγειο (που αντικατέστησε το
Πρωτοκολλο του 1982 περί Ειδικών Προστατευμενων Περιοχών της Μεσογείου).

31. Το άρθρο 8(2) του Πρωτοκόλλου ορίζει, ότι Ειδικές Προστατευμενες Περιοχές
Μεσογειακής Σημασίας είναι τοποθεσίας «σημαντικές για την διατήρηση των
συστατικών

της

βιοποικιλότητας

της

Μεσογείου,

που

περιλαμβάνουν

οικοσυστήματα που υπάρχουν μόνον στην Μεσόγειο ή οικότοπους ειδών που
διατρέχουν

κίνδυνο

εξαφάνισης,

που

είναι

ειδικού

ενδιαφέροντος

για

επιστημονικούς, αισθητικούς, πολιτιστικούς ή εκπαιδευτικούς λόγους». Το
Πρωτοκολλο εγκαθιδρύει την υποχρέωση προστασίας, διατήρησης και διαχείρισης
των περιοχών αυτων κατα βιώσιμο και σοφό τρόπο, ειδικά μεσα από την
εγκαθίδρυση προστατευμενων ζωνών.

32. Το παράδειγμα του Ιδιωτικού Θαλάσσιου Πάρκου στην νήσο Τσούμπε της
Ανατολικής Αφρικής.
33. Στον αντίποδα του αμιγώς δημόσιου χαρακτήρα ΕΘΠ των νησιών Medes βρίσκεται
το αμιγώς ιδιωτικό Φυσικό Πάρκο, που περιλαμβάνει την νήσο Τσούμπε της
Ανατολικής Αφρικής και την γύρω από αυτην θαλάσσια περιοχή, που έχει ιδρυθεί
από την Γερμανίδα κοινωνική επιστήμονα και ψυχολόγο Sybille Riedmiller ως
αμιγώς ιδιωτική επένδυση.

34. Το παράδειγμα αυτο είναι ιδιαίτερα σημαντικό εν όψει της ευρύτατα πλέον
διαδεδομενης θέσης όλο και περισσότερων επιστημόνων, (UNEP, CBD Nagoya
2010, COP 10), ότι δεν μπορεί να επιτευχθεί αποτελεσματική, αειφόρος και
βιώσιμη προστασία του περιβάλλοντος χωρίς ενεργό δραστηριοποίηση και
εμπλοκή της ιδιωτικής πρωτοβουλίας.
35. (Κατα την χαρακτηριστική διατύπωση της ίδιας της Riedmiller: «Οι εξαρτώμενοι
από τα αποθέματα των υφάλων για την επιβίωσή τους παράκτιοι αλιείς, συλλογείς
οστράκων και θαλασσοκαλλιεργητές, μπορούν να έχουν περισσότερα κοινα
συμφέροντα με τον τουρισμό και τα καταδυτικά κέντρα, απ’ ότι με την κεντρική
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κυβέρνηση ή τους αλλοδαπής χρηματοδότησης μή κυβερνητικούς οργανισμούς. (...)
Η υποστήριξη ιδιωτικών πρωτοβουλιών μπορεί να διαμοιράσει το ρίσκο
μακροπρόθεσμων επενδύσεων και να ενσωματώσει ένα ευρύτερο φάσμα μετοχων
στην διαχείριση των παράκτιων περιοχών, βελτιώνοντας με τον τρόπο αυτο την
πολιτική υποστήριξη των προστατευόμενων θαλάσσιων περιοχών»).

36. Η Sibylle Riedmiller έπειτα από εκτεταμενη σταδιοδρομία σε διεθνείς οργανισμούς
σε ζητήματα εκπαίδευσης, αναπτυξης και περιβάλλοντος, εμπνεύστηκε και ίδρυσε
το 1991 μεσω ομώνυμης εμπορικής εταιρείας το Κοραλιογενές Πάρκο της Νήσου
Τσούμπε έπειτα από σύμβαση παραχώρησης εκ μερους της Κυβέρνησης της
Ζανζιβάρης / Τανζανίας, όπου και κατοικεί μόνιμα από το 1982.

37. Αφότου διαπιστώθηκε το εκεί απίστευτης βιοποικιλότητας υποθαλάσσιο
οικοσύστημα και έπειτα από χρόνια αγώνων η Sibylle Riedmiller κατορθωσε και
απαγορεύθηκε η αλιεία στον περιμετρικο κοραλλιογενή ύφαλο δυτικά της νήσου
Τσούμπε τον Οκτώβριο του 1992, με αποτέλεσμα θεαματική ανακαμψη των εκει
εναλιων ειδών, ώστε το Πάρκο Τσούμπε τροφοδοτεί πλέον ως φυσικό εκτροφείο
τις σημαντικότατες γύρω αλιευτικές περιοχές, που είχαν υποστεί μεγάλη
υποβάθμιση λόγω της υπεραλίευσης.

38. Με τον τρόπο αυτον το Ιδιωτικό Πάρκο Τσούμπε συμβάλλει ουσιαστικά όχι μόνον
στην προστασία του περιβάλλοντος και της βιοπικιλότητας αλλά και στην τοπική
αλιευτική οικονομία.

39. Την 24 Οκτωβρίου 1994 η Κυβέρνηση της Ζανζιβάρης θέσπισε επίσημα το Πάρκο
ως «Εναλιο Καταφύγιο του Υφάλου του Τσούμπε» και με τον τρόπο αυτον το
συγκεκριμενο Πάρκο αποτέλεσε το πρώτο θαλάσσιο πάρκο της Τανζανίας, που εν
συνεχεία αναγνωρίσθηκε από τα Ηνωμενα Έθνη ως Επίσημη Προστατευόμενη
Περιοχή.

40. Όπως και το ΕΘΠ των Νήσων Μεδες το Πάρκο Τσούμπε έχει επιτύχει μεσω των
καταδύσεων αναψυχής εξαιρετικά οικονομικά αποτελέσματα, που το καθιστουν
βιώσιμο και αειφόρο, αποδεικνύοντας, ότι η καταδυτική τουριστική αξιοποίηση
ενός θαλάσσιου χώρου, που είναι πλήρως συμβατή με την προστασία του
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περιβάλλοντος, αποτελεί πρώτης ταξεως εργαλείο για την επίτευξη αυτοδύναμης
και αειφόρου περιβαλλοντικής προστασίας αλλά και τοπικής αναπτυξης,
ανεξάρτητα από την Δημόσια ή ιδιωτική θεσμική μορφή του εκάστοτε πάρκου.

41. Η επιτυχία του συνδυασμού των μικρού μεγέθους θαλάσσιων προστατευόμενων
περιοχών με την αειφορία, που επιτυγχάνεται με την αξιοποίηση των καταδύσεων
αναψυχής ήταν το έναυσμα, που, σε συνδυασμό με τα διεθνώς επισημανθέντα από
τους επιστήμονες εγγενή προβλήματα χρηματοδοτησιμότητας, διαχειρισιμότητας
και αστυνόμευσης των παραδοσιακών ΕΘΠ, οδήγησε στην συνειδητοποίηση και
σύλληψη της ιδέας του νέου θεσμού του Καταδυτικού Πάρκου, που είναι θαλάσσια
περιοχή μικρής εκτασης, πλήρως καταδύσιμη και ανεξάρτητη από την ύπαρξη ή μη
ΕΘΠ.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο – Παράρτημα 2

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ
ΓΙΑ ΤΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΩΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Έχοντας υπόψη:
α.

Τις διαταξεις του άρθρου 29 Α του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα»
(Α’ 137), που προστέθηκε με το άρθρο 27 του ν. 2081/1992 (Α’ 154) και τροποποιήθηκε
με το άρθρο 1 παρ. 2α του ν. 2469/1997 (Α’ 38).

β.

Τον ν. 3409/05 «Καταδύσεις Αναψυχής και άλλες διαταξεις» (Α 273) και ιδιαίτερα το
άρθρο 13 αυτου.

γ.

Τις διαταξεις του άρθρου 24 του ν. 1650/86 "για την προστασία του περιβάλλοντος" (Α΄
160), όπως μεταγενέστερα αντικατασταθηκε με τις διαταξεις του άρθρου 10 του ν.
2742/99 "Χωροταξικός σχεδιασμός και αειφόρο αναπτυξη και άλλες διαταξεις" (Α΄ 207).

δ.

Τις διαταξεις του ν. 2971/2001 «Αιγιαλός και Παραλία» (A’ 285).

ε.

Το από ……………….…… Πρακτικό της επιτροπής του Άρθρου 13 του ν.3409/2005, που
συστήθηκε με την υπ’ αριθ …………….. Απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

στ. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διαταξεις της παρούσας απόφασης δεν προκύπτει
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
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Άρθρο 1
Ορισμός – Σκοπός της Π.Ο.Α.Κ.Π.
1.

Ως περιοχή Οργανωμενης Αναπτυξης Καταδυτικού Πάρκου (Π.Ο.Α.Π.Κ.) ορίζεται η
θαλάσσια έκταση που οργανώνεται καταλληλα με στοχο να αποτελέσει πόλο
ενδιαφέροντος για την αναπτυξη καταδύσεων αναψυχής και καταδυτικού τουρισμού.
Πρόκειται για υποθαλάσσιο βιότοπο με επιφάνεια μεχρι τρία τετραγωνικά χιλιόμετρα,
που τελεί υπό καταλληλη προστασία και διαχείριση και εξασφαλίζει συνθήκες
ασφαλούς καταδυσης και επισκόπησης του βυθού.

2.

Στις Π.Ο.Α.Κ.Π. επιτρέπεται η ελεγχόμενη ναυσιπλοία, αποκλειστικά και μόνον στα
πλωτα μεσα του Φορέα Λειτουργίας, στα πλωτα μεσα εξυπηρέτησης των επισκεπτων,
καθώς και των αρμόδιων Αρχών.

3.

Στις Π.Ο.Α.Κ.Π. απαγορεύεται η αγκυροβολία. Η πρόσδεση των πλωτων μεσων γίνεται
αποκλειστικά σε προτοποθετημενα ναύδετα με καταλληλη σήμανση.

4.

Περιμετρικά του θαλάσσιου χώρου των Π.Ο.Α.Κ.Π. μπορεί να προβλέπεται ζώνη
ελεγχόμενης αλιείας.

5.

Εντος του θαλάσσιου χώρου Π.Ο.Α.Κ.Π. επιτρέπεται η πόντιση, από το φορέα ίδρυσης
και λειτουργίας της, τεχνητων ναυαγίων, υφάλων και εν γένει αξιοθέατων.
Άρθρο 2
Απαιτουμενα δικαιολογητικά για το χαρακτηρισμό ΠΟΑΚΠ

1.

Για το χαρακτηρισμό και την οριοθέτηση εκτασεων ως Π.Ο.Α.Κ.Π., σύμφωνα με τις
διαταξεις του άρθρου 13 του ν. 3409/2005, απαιτείται υποβολή σχετικής αίτησης εκ
μερους του ενδιαφερομενου φορέα ίδρυσης και λειτουργίας.

2.

Η αίτηση συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α)

Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με την οποία έχει παραχωρηθεί σύμφωνα με
τη διαδικασία του άρθρου 14 του ν. 2971/2001 ο απαιτουμενος για την ίδρυση και
λειτουργία της Π.Ο.Α.Κ.Π. χώρος. Η παραχώρηση μπορεί να τελεί και υπό την
αίρεση του χαρακτηρισμού των παραχωρούμενων χώρων ως Π.Ο.Α.Κ.Π.

β)

Παρουσίαση του Φορέα ίδρυσης και διαχείρισης της Π.Ο.Α.Κ.Π. και νομιμοποιητικά
έγγραφα του εκπροσώπου του, που υπογράφει την αίτηση.
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Ο Φορέας πρέπει να διαθέτει τις αναγκαιες οικονομικές και τεχνικές προϋποθέσεις
για την ίδρυση, οργάνωση, διαχείριση, λειτουργία και φύλαξη της Π.Ο.Α.Κ.Π. και
ιδίως για τη διασφάλιση της προστασίας και διατήρησης του, εντος αυτης,
θαλάσσιου φυσικού περιβάλλοντος καθώς και την απαραίτητη οργανωτική δομή
και τεχνογνωσία για την εκτέλεση του έργου του που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:
-

τη μεριμνα για την εγκατασταση και την διατήρηση σε καλή κατασταση των
σημάνσεων και ναύδετων πρόσδεσης των σκαφών μεταφοράς των
επισκεπτων,

-

τη διευθέτηση των υποβρύχιων επισκέψεων,

-

την ασφαλή και σύμφωνη με τον νόμο και τον κανονισμό λειτουργίας
διαχείριση και λειτουργία της Π.Ο.Α.Κ.Π.,

-

την ενημερωση των επισκεπτων για το υποθαλάσσιο περιβάλλον της
Π.Ο.Α.Κ.Π.,

-

την παροχή προς τις αρμόδιες Δημόσιες Αρχές κάθε διαθέσιμου στοιχείου ή
πληροφορίας σε σχέση με την Π.Ο.Α.Κ.Π. και την λειτουργία της και συνδρομή
σε αυτές για την εκτέλεση των καθηκόντων τους,

-

την ορθή εφαρμογή σχεδίου αντιμετώπισης ατυχημάτων,

-

την φύλαξη της Π.Ο.Α.Κ.Π. και την εντος του χώρου της πρόληψη και αποφυγή
παραβάσεων του νόμου, των αποφάσεων παραχώρησης και χαρακτηρισμού
της Π.Ο.Α.Κ.Π. και του κανονισμού λειτουργίας αυτης.

γ)

Οικονομοτεχνική μελέτη (μελέτη βιωσιμότητας - σκοπιμότητας), η οποία πρέπει να
περιλαμβάνει έρευνα αγοράς και επιχειρηματικό σχέδιο οργάνωσης και
λειτουργίας της Π.Ο.Α.Κ.Π.

δ)

Τεχνική έκθεση για την τεκμηρίωση των σχετικών με την οριοθέτηση του Π.Ο.Α.Κ.Π.
προτασεων του φορέα, που αφορούν:
-

στην επιλογή της θέσης και της έκτασης της Π.Ο.Α.Κ.Π. και στον τυχόν
καθορισμό ζώνης ελεγχόμενης αλιείας γύρω από την προτεινόμενη για
οριοθέτηση περιοχή,

-

στην καταλληλότητα της έκτασης από απόψεως γεωμορφολογίας βυθού,
ποιότητας νερών, ανέμων, κυματισμού και θαλάσσιων ρευμάτων, ποικιλίας
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ειδών και πλήθους υποβρύχιας πανίδας και χλωρίδας σε συνδυασμό με τα
προτεινόμενα μετρα προστασίας και διαχείρισης.
ε)

στις δραστηριότητες, που προτείνεται να ασκούνται στον χώρο της Π.Ο.Α.Κ.Π.

Αντίγραφο της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων που υποβλήθηκε στο πλαίσιο
της διαδικασίας παραχώρησης του χώρου κατα το άρθρο 14 του ν. 2971 / 01 (Α
285).

στ) Σχέδιο κανονισμού λειτουργίας της Π.Ο.Α.Κ.Π. που θα περιλαμβάνει και σχέδιο
αντιμετώπισης ατυχημάτων.
3.

Τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά του φακέλου της Π.Ο.Α.Κ.Π. και τα συνοδευτικά
αυτων διαγράμματα συντασσονται και υπογράφονται από μελετητή ή ομάδα μελετητων
καταλληλης κατα περίπτωση ειδικότητας. Η υποβολή των ψηφιακών αρχείων (κείμενα,
πίνακες, χαρτογραφικά δεδομενα και φωτογραφίες) θα γίνει σε CD-RΟΜS σύμφωνα με
το πρότυπο ΙSΟ 9660, Οι ελληνικοί χαρακτήρες που θα χρησιμοποιηθούν σε όλες τις
μορφές των δεδομενων θα ακολουθούν τις προδιαγραφές ΕΛΟΤ 928. Τα κείμενα και οι
πίνακες πρέπει να έχουν δημιουργηθεί σε περιβάλλον Μίcrοsοft Οffίce, έκδοση `95 ή
μεταγενέστερη. Τα αρχεία της διανυσματικής πληροφορίας πρέπει να είναι σε φόρμα
αρχείων Αrc -export της ΕSΡΙ. Το σύστημα αναφοράς θα είναι Ε.Γ.Σ.Α. `87. Οι θεματικοί
χάρτες θα παραδοθούν και σε μορφή αρχείου ΤΙF, όπως και οι φωτογραφίες. Η
παράδοση των ψηφιακών αρχείων θα συνοδεύεται από ένα αρχείο word με την
ονομασία catalog.doc που θα επεξηγεί λεπτομερώς τα περιεχόμενα και τη δομή κάθε
επιμερους αρχείου.
Άρθρο 3
Διαδικασία χαρακτηρισμού και οριοθέτησης της ΠΟΑΚΠ

1.

Ο φάκελος με τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 1 υποβάλλεται σε
οκτώ (8) αντίγραφα, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, στη Δ/νση Χωροταξίας του
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

2.

Η Δ/νση Χωροταξίας του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. οφείλει εντος πέντε (5) εργάσιμων ημερών,
να αποστείλει δύο αντίτυπα των δικαιολογητικών του φακέλου στην Δ/νση Περ/κου
Σχεδιασμού του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και από ένα στη Δ/νση ………………... του Υ.Ε.Ν., στη Δ/νση
…….……..… του Υπ. Αγροτικής Αναπτυξης και στον Ε.Ο.Τ.

3.

Στην περίπτωση που α) η έκταση εμπίπτει σε περιοχές των ρυθμιστικών σχεδίων
Αθήνας και Θεσσαλονίκης, καθώς επίσης και στις περιπτώσεις λειτουργίας των
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Οργανισμών του άρθρου 3 του Ν. 2508/97, β) η χρήση και η εκμεταλλευση του
θαλάσσιου χώρου της προτεινόμενης Π.Ο.Α.Κ.Π. ανήκει σε φορέα διοίκησης και
εκμεταλλευσης λιμενα ή γ) η διαχείριση του χώρου ασκείται σύμφωνα με το νόμο από
διαχειριστική Αρχή, τοτε για τον χαρακτηρισμό του χώρου ως Π.Ο.Α.Κ.Π. ένα αντίτυπο
αποστέλλεται και στους αντιςτοιχους φορείς.
4.

Οι παραπάνω αναφερόμενες υπηρεσίες οφείλουν όπως εντος δεκαπέντε (15)
εργάσιμων ημερών από τη λήψη των σχετικών φακέλων από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. να
γνωστοποιήσουν στη Δ/νση Χωροταξίας του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., και τον ενδιαφερόμενο, τυχόν
ελλείψεις του φακέλου. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν ελλείψεις, η υπηρεσία η
οποία διαπίστωσε τις ελλείψεις, ζητα τη συμπλήρωση του φακέλου από τον
ενδιαφερόμενο κοινοποιώντας στη Δ/νση Χωροταξίας του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. η οποία
αναστέλλει τη διαδικασία μεχρι την συμπλήρωση του φακέλου.

5.

Σε

περίπτωση που

δεν διαπιστωθούν ελλείψεις

ή οι διαπιστωθείσες

συμπληρωθούν ή παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία, η Δ/νση Χωροταξίας του
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. αποστέλλει εντος (20) είκοσι ημερών ένα αντίτυπο των ανωτέρω
δικαιολογητικών στο οικείο Νομαρχιακό Συμβούλιο, για τη διατύπωση της γνώμης του.
Η διατύπωση της γνώμης του Νομαρχιακού Συμβουλίου παρέχεται εντος της
προθεσμίας, που ορίζεται από την παράγραφο 3β του άρθρου 10 του ν. 2742/99.
6.

Οι φορείς των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου γνωστοποιούν
εγγράφως τις απόψεις τους για την προτεινόμενη Π.Ο.Α.Κ.Π. στη Δ/νση Χωροταξίας του
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. μεσα στην προθεσμία, που ορίζεται για τη γνωμοδότηση του Νομαρχιακού
Συμβουλίου.

7.

Η Δ/νση Χωροταξίας του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. μετα τη γνωμοδότηση του Νομαρχιακού
Συμβουλίου και τη διαβίβαση των απόψεων, επί της Π.Ο.Α.Κ.Π. των ανωτέρω φορέων ή
την πάροδο άπρακτης της άνω προθεσμίας διατύπωσης της γνώμης αυτων, οπότε
θεωρείται ότι υπάρχει θετική γνώμη της Υπηρεσίας, που δεν έχει εκφράσει έγγραφη
γνώμη, συντασσει και προωθεί σχετική εισήγηση προς το Κεντρικό Συμβούλιο
Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος (Κ.Σ.Χ.Ο.Π.).

8.

Στις περιπτώσεις, που προβλέπεται από τις διαταξεις της παραγράφου 3β του
άρθρου 10 του ν. 2742/99, αντί του Κ.Σ.Χ.Ο.Π. γνωμοδοτεί η Εκτελεστική Επιτροπή του
Οργανισμού Αθήνας ή του Οργανισμού Θεσσαλονίκης, κλπ". Στις περιπτώσεις αυτές,
όπου στο παρόν άρθρο αναφέρεται η Δ/νση Χωροταξίας, νοείται αντιςτοιχα ο αρμόδιος
Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου ο οποίος εισηγείται στην παραπάνω Εκτελεστική
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Επιτροπή. Στις περιπτώσεις αυτές η Δ/νση Χωροταξίας του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. γνωστοποιεί
εγγράφως τις απόψεις της στους αντιςτοιχους Οργανισμούς.
9.

Μετα τη γνωμοδότηση του Κ.Σ.Χ.Ο.Π. ή της Εκτελεστικής Επιτροπής των οικείων
Οργανισμών Ρυθμιστικών Σχεδίων, η Δ/νση Χωροταξίας του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. συντασσει και
προωθεί το σχέδιο της απόφασης χαρακτηρισμού της Π.Ο.Α.Κ.Π. για υπογραφή στους
Υπουργούς ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., Αγροτικής Αναπτυξης και Τροφίμων, Τουριστικής Αναπτυξης και
Ε.Ν.Α.Ν.Π.
Άρθρο 4
Κριτήρια χαρακτηρισμού και οριοθέτησης Π.Ο.Α.Κ.Π.

Ο χαρακτηρισμός και η οριοθέτηση των Π.Ο.Α.Κ.Π. γίνεται σύμφωνα με τις προβλέψεις της
παραγράφου 3α του άρθρου 10 του ν. 2742/1999. Ειδικότερα κατα την αξιολόγηση των
προτασεων χαρακτηρισμού και οριοθέτησης των Π.Ο.Α.Κ.Π. λαμβάνονται υπόψη:

-

Οι γενικές και ειδικές κατευθύνσεις της χωροταξικής πολιτικής που προκύπτουν
από τυχόν εγκεκριμενα χωροταξικά πλαίσια, ρυθμιστικά και πολεοδομικά σχέδια ή
προγράμματα και η συμβατοτητα της σχεδιαζόμενης αναπτυξης με υφισταμενες ή
εγκεκριμενες χρήσεις και τα ιδιαίτερα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά της ευρύτερης
του περιοχής καθώς και η ενδεχόμενη συμπληρωματικότητα της με άλλες χρήσεις.

-

Η επάρκεια και η καταλληλότητα του χώρου της προτεινόμενης Π.Ο.Α.Κ.Π.
Η ύπαρξη των αναγκαιων για την εξυπηρέτηση της Π.Ο.Α.Κ.Π. έργων εξωτερικής
υποδομής

-

Τα αναμενόμενα οφέλη, για το περιβάλλον, την εθνική και τοπική οικονομία και
τον πληθυσμό και ιδιαίτερα για την απασχόληση και γενικότερα για τη βελτίωση του
επιπέδου ζωής των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής της προτεινόμενης Π.Ο.Α.Κ.Π.

-

Η δυνατοτητα μεταφοράς, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, σε εγκαταστασεις υπερβαρικής
θεραπείας σε χρονοαπόσταση 120 λεπτων.
Άρθρο 5
Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως, που εντέλλεται με την παρούσα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο – Παράρτημα 1 – Χάρτες
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο – Παράρτημα 2 – Διαβουλεύσεις
Στο πλαίσιο υλοποίησης του παρόντος παραδοτέου και με στόχο τον εντοπισμό των
καταλληλότερων θέσεων – θαλάσσιων περιοχών για τη χωροθέτηση των Καταδυτικών
Πάρκων και των Υποβρύχιων Μουσείων, διενεργήθηκαν διαβουλεύσεις στην περιοχή
μελέτης με τους άμεσα και έμμεσα εμπλεκόμενους στα ζητήματα του έργου τοπικούς
φορείς.
Ειδικότερα η ομάδα μελέτης σε συνεργασία με τις τοπικές δημοτικές αρχές διεξήγαγε
κύκλους συναντήσεων με τοπικές ενώσεις επαγγελματιών (ξενοδόχοι, αλιείς), οργανώσεις
και ενώσεις ερασιτεχνών (ερασιτέχνες αλιείς, αυτοδύτες), περιβαλλοντικούς και
πολιτιστικούς συλλόγους και ΜΚΟ, Καταδυτικά Κέντρα στην Αλόννησο, τη Σκόπελο, την
Αμαλιάπολη, τον Αλμυρό.
Η τελική επιλογή των θέσεων χωροθέτησης έγινε με βάση τα συμπεράσματα που
προέκυψαν από τις εν λόγω συναντήσεις και ενσωματώνει στο βαθμό του δυνατού τις
απόψεις και εισηγήσεις των τοπικών φορέων όπως διατυπώθηκαν κατά τις διαβουλεύσεις.
Στη συνέχεια παρατίθενται οι λίστες συμμετεχόντων των συναντήσεων.

Διαβούλευση 28ης Μαΐου – Δήμος Αλμυρού

Α/Α

ΦΟΡΕΑΣ

1.

Δίκτυο Συλλόγων
ΜΚΟ
Ζώγας Χρήστος
Σύλλογος Γυν.
Αμαλιάπολης
Κίνηση Νέων
Αμαλιάπολης
Τοπική Κοινότητα
Αμαλιάπολης

2.
3.
4.
5.

6.

Δημοτική Κοινότητα
Σούρπης

7.

Δημοτική Κοινότητα
Σούρπης

8.

Εκπολιτιστικός
Σύλλογος Σούρπης
«Οι Νηες»
Σύλλογος
Ερασιτεχνών Αλιέων
και Ιδιοκτητών
Σκαφών Αναψυχής
«ο Αη-Γιάννης»

9.

ΟΝΟΜ/ΝΟ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ
Καραζούνης Χρ.

Κοντογιάννη
Άννα
Κοντογιάννη
Γαρυφαλλιά
Χριστέλλος Αγ.
Πρόεδρος
Τοπικής
Κοινότητας
Κάλτσας Δημ.
Πρόεδρος Δημ.
Κοιν. Σούρπης
Κουτμάνη
Ελένη
Σύμβουλος
Δημ. Κοιν.
Σύμβουλος
Διοικητικού
Συμβουλίου
Κράνας
Κων/νος
Πρόεδρος Δ.Σ.

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

E-MAIL

6972 098613

Θερμοπυλών 15

endrasei@yahoo.gr

6944 059595

Αμαλιάπολη

f_kontogianni@hotmail.com

6944 059596

Αμαλιάπολη

f_kontogianni@hotmail.com

6972 395410

Αμαλιάπολη

t.kamaliapolis@gmail.com

6985 061720

Σούρπη

6977 718235

Σούρπη

6977 718235

Σούρπη

24220 23901

Αλμυρός

Επιχειρησιακό Σχέδιο - Ατλαντίς Συμβουλευτική Α.Ε

331

Επιχειρησιακό Σχέδιο για την κατασκευή Υποβρύχιων Μουσείων & Καταδυτικών Πάρκων στις Ν.Σποράδες & στην Δ.Παγασητικό

10.

13.

Σύλλογος
Αυτοδυτών Βόλου
(ΣΑΒ)
Σύλλογος
Αυτοδυτών
Θεσσαλίας
Δημοτικός
Σύμβουλος
«Εν δράσει»

14.

Δημότισσα

15.

Ιστορικός
αρχαιολόγος
ΑΤΛΑΝΤΙΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
Α.Ε.

11.

12.

16.

Παπουτσής
Μιχάλης

24210 81027
6944 376373

Βόλος

seavolou@yahoo.gr

Αναστασόπουλ
ος Κων/νος

6944 900470

Αλμυρός

anakostas1@gmail.com

Πριάγγελος
Γιώργος
Ζούπης
Κων/νος
Χριστοπούλου
ΑΘανασία
Ελπίδα-Λούζη
Ντενικα
Άγγελος
Μαγκλής
(Πρόεδρος και
Δ/νων
Σύμουλος)

6975 021513

Σούρπη

priagg@otenet.gr

6974 378013

Πτελεός

kzoupis@yahoo.gr

6947 422059

Αχίλλειο

chrissoula@sch.gr

6944 791345

Αχίλλειο

elpidaloi22@gmail.com

2310 531000

9o χλμ
Θεσσαλονίκης Θέρμης

amanglis@atlantisresearch.gr

Διαβούλευση 8ης Ιουνίου 2012 – Δήμος Σκοπέλου

Α/Α

ΦΟΡΕΑΣ

1.

2.

ΑΤΛΑΝΤΙΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
Α.Ε.
Δήμος Σκοπέλου

3.

Δήμος Σκοπέλου

4.

Δήμος Σκοπέλου

5.

Δήμος Σκοπέλου

6.

Δήμος Σκοπέλου –
Ναυτικός Όμιλος

7.

Τοπική Κοινότητα
Κλήματος
Τοπική Κοινότητα
Κλήματος
Λιμενική Αρχή
Τοπική Κοινότητα
Κλήματος

8.
9.
11.

12.

Δήμος Σκοπέλου

13.

Πρόεδρος
Ξενοδόχων

ΟΝΟΜ/ΝΟ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ
Άγγελος Μαγκλής
(Πρόεδρος και Δ/νων
Σύμουλος)
Μιχελής Γεώργιος
(Δήμαρχος)
Φύβγας Γεώργιος
(Αντιδήμαρχος)
Χρήστος Βασιλούδης
(Δημοτικός Σύμβουλος πρώην Δήμαρχος)
Ελένη Χανά
(Αντιπρόεδρος Δημ
Κοινότητας Σκοπέλου)
Θανάσης Φαδάνης
(Δημοτικός Σύμβουλος
και Πρόεδρος Ναυτικού
Ομίλου)

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

E-MAIL

2310 531000

9o χλμ
Θεσσαλονίκης Θέρμης

amanglis@atlantisres
earch.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

E-MAIL

2310 531000

9o χλμ
Θεσσαλονίκης Θέρμης

amanglis@atlantisres
earch.gr

6977701060
6988080809

6977187988

6977632597

Πάντελος Σωκράτης

6932310043

Καρβέλη Μάχη

2424033045

Μαρία Δαλακιάρη
(Πρόεδρος Τ.Κ.
Κλήματος)
Γιώργος Πατσής
(Δημοτικός Σύμβουλος)
Γιάννης Γιολδάσης

6970466874

6974744936

Διαβούλευση 8ης Ιουνίου 2012 – Δήμος Αλοννήσου

Α/Α

ΦΟΡΕΑΣ

1.

ΑΤΛΑΝΤΙΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
Α.Ε.
Δήμος Αλοννήσου

2.

ΟΝΟΜ/ΝΟ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ
Άγγελος Μαγκλής
(Πρόεδρος και Δ/νων
Σύμουλος)
Βαφίνης Πέτρος

6937020880
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3.

Δήμος Αλοννήσου

4.

Δήμος Αλοννήσου

5.

Δήμος Αλοννήσου

6.

Δ.Λ.Τ.Α.

7.

Πολιτιστικός
Σύλλογος
Φορέας Διαχείρισης
ΕΘΠΑΒΣ
Ένωση Ξενοδόχων

8.
9.
10.
11.

13.

Ξενοδοχείο Γιαλίς
Περιβαλλοντική
Οργάνωση MoM
ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ
ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ
Δήμος Αλοννήσου

14.

Δήμος Αλοννήσου

15.
16.

IKION DIVE CENTER
Αλιευτικός
Σύλλογος
Ναυτικός Όμιλος
Αλοννήσου (NOA)

12.

17.

(Δήμαρχος)
Αναγνώστου
Ζαφειρούλα (Πρόεδρος
Δ.Σ.)
Αναγνώστου
Παναγιώτης
(Πρόεδρος ΟΠΑΚΔΑ)
Βασιλείου Μελπομένη
(Αντιπρόεδρος ΟΠΑΚΔΑ)
Μπεσίνης Φίλιππος
(Αντιπρόεδρος)
Αβραάμ Αποστολίδης
(Πρόεδρος)
Καραμήτρος Γρηγόρης

6981894502

6992653620

6972013646
6976685102

hayati_alonissos@hot
mail.com
info@alamal.com.gr

6946955700

avraam@inapa.gr

6973004136

gkaramitros@aloniss
os-park.gr
info@albedotravel.co
m
info@yalishotel.gr
e.tounta@mom.gr

Ευσταθίου Κώστας

6979726394

Καπογιανμάτος Άγγελος
Ελένη Τούντα

6987127700
6946065729

EMILY JOSEPH

2424066483

Βλάικος Παναγιώτης
(Δημοτικός Σύμβουλος)
Δροσάκης Κων/νος
(Δημοτικός Σύμβουλος)
Τζανάκης Γεώργιος
Μαλαματένιος
Θεόδωρος (Πρόεδρος)
Χρήστου Δημήτριος
(Πρόεδρος)

an_zafeiroula@yahoo
.gr

diveposeidonas@yah
oo.gr
infoalkyone@gmail.c
om

6944613342
6978795948

info@ikiondiving.gr

Διαβούλευση 9ης Ιουνίου 2012 – Αμαλιάπολη

Α/Α

ΦΟΡΕΑΣ

1.

ΑΤΛΑΝΤΙΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
Α.Ε.

2.
3.
4.

5.

Σύλλογος
Επαγγελματιών
Αλιέων
Λιμενικό Σώμα

ΟΝΟΜ/ΝΟ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ
Άγγελος Μαγκλής
(Πρόεδρος και Δ/νων
Σύμουλος)
Αγαπητός Χριστέλλος
Ευάγγελος Ζάρρας

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

E-MAIL

2310 531000

9o χλμ
Θεσσαλονίκης Θέρμης

amanglis@atlantisres
earch.gr

6945645287

Μαρίνος Ροδίτης

6972765917

Σπύρος Καραπιπέρης
(Αρχηγός Στόλου)

6944337424

zarrasvagelis@yahoo.
gr

Συνάντηση 9ης Ιουνίου 2012 (με Αυτοδύτες και Καταδυτικά Κέντρα) – Αγριά

Α/Α

ΦΟΡΕΑΣ

1.

ΑΤΛΑΝΤΙΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
Α.Ε.
Σύλλογος
Αυτοδυτών
Θεσσαλίας (ΣΑΘ)
Σύλλογος
Αυτοδυτών
Θεσσαλίας (ΣΑΘ)
Σύλλογος
Αυτοδυτών

2.

3.

4.

ΟΝΟΜ/ΝΟ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ
Άγγελος Μαγκλής
(Πρόεδρος και Δ/νων
Σύμουλος)
Μενεμένογλου Κων/νος

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

E-MAIL

2310 531000

9o χλμ
Θεσσαλονίκης Θέρμης

amanglis@atlantisres
earch.gr

6979434528

m3n3m3n3@gmail.co
m

Αναστασόπουλος
Κων/νος

6944900470

anakostas1@gmail.co
m

Σωτηριάδης Γιώργος

6983507741

gsdiver@yahoo.gr
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6.
7.

Θεσσαλίας (ΣΑΘ)
Σχολή Καταδύσεων
– Καταδυτικό
Κέντρο Diving Pelion
Thessalia Dive Club
Thessalia Dive Club

8.
9.

Thessalia Dive Club
Thessalia Dive Club

5.

Σοφός Πάρης

Αποστόλης Αλπούς
Στηλιανός Σιδερίδης
Γιώργος Ρουσόπουλος
Νίκος Δελληγιάννης

69744135882423091500

info@divingpelion.co
m

6944602195
6984226343

apostalp@yahoo.gr
monopedilos@yahoo.
gr
rouso@hol.gr
nikosdeligiannis@hot
mail.com

6977823994
6983503936
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο – Παράρτημα 3 – Κηρυγμένοι Ενάλιοι Αρχαιολογικοί Χώροι
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο – ΠΑΡΤΗΜΑ 1

I.i . Αρχές προστασίας ενάλιας πολιτιστικής κληρονομιάς

Η έννοια της "προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς" είναι πλέον δεδομένο ότι
117 118

αντιμετωπίζει ως μια ενότητα την χερσαία και ενάλια πολιτιστική κληρονομιά

,

.

Οι ενάλιοι αρχαιολογικοί χώροι - ναυάγια ή λείψανα κτιριακών ή άλλων εγκαταστάσεων αποτελούν μνημεία και σύμφωνα με το άρθρο 1. του Χάρτη της Βενετίας (1964) "η έννοια
του ιστορικού μνημείου δεν καλύπτει μόνο το μεμονωμένο αρχιτεκτονικό έργο αλλά και την
αστική ή αγροτική τοποθεσία που μαρτυρεί έναν ιδιαίτερο πολιτισμό, μια ενδεικτική εξέλιξη
119

ή ένα ιστορικό γεγονός"

.

Επίσης η έννοια της προστασίας όχι μόνο ενός μεμονωμένου μνημείου και του άμεσου
περιβάλλοντός του, αλλά και συνόλων ιδιαίτερου ιστορικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος
- όπως είναι μια εκτεταμένη περιοχή με συγκέντρωση ενάλιων αρχαιολογικών θέσεων θεσμοθετείται άλλωστε από το 1975, με το άρθρο (β) του Συνεδρίου του Άμστερνταμ, που
αναφέρεται στην προστασία των αρχιτεκτονικών μνημείων.
Οι παραπάνω αρχές έχουν θεσμοθετηθεί άλλωστε με τον Ν.3028/2002 "Για την προστασία
των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς" όπου στον προσδιορισμό του
όρου των "Αρχαιολογικών Χώρων" αναφέρεται ότι "Οι αρχαιολογικοί χώροι περιλαμβάνουν
και το απαραίτητο ελεύθερο περιβάλλον που επιτρέπει στα σωζόμενα μνημεία να
συντίθεται σε ιστορική, αισθητική και λειτουργική ενότητα".
Οι ενάλιοι αρχαιολογικοί χώροι αποτελούν μνημεία και προστατεύονται σύμφωνα με τον
νόμο Ν. 3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής
Κληρονομιάς» ο οποίος εναρμονίζεται με τις ρυθμίσεις της Σύμβασης της UNESCO του
120

2001

για την Προστασία της Υποβρύχιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς, καθώς και την

117

Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συµβουλίου της Ευρώπης 1978
Ν. 3028/2002 "Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς",
άρθρο 2., (γ)
119 Χάρτης Βενετίας - Μάιος 1964 στο ∆ιεθνές Συνέδριο Αρχιτεκτόνων και Τεχνικών των Ιστορικών
Μνηµείων.
118

120

Η Σύµβαση περιλαµβάνει 35 Άρθρα και Παράρτηµα µε 36 Κανόνες, που βασίζονται στην
Χάρτα Προστασίας και ∆ιαχείρισης της Υ/β Πολιτιστικής Κληρονοµιάς του ∆ιεθνούς Συµβουλίου
Μνηµείων και Χώρων της UNESCO, ICOMOS, Σόφια 1996.
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Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης της Βαλλέτα με τον Ν. 3378/2005 "για την προστασία
της αρχαιολογικής κληρονομιάς"
Η σύμβαση της UNESCO αποτελεί το διεθνές θεσμικό πλαίσιο προστασίας, υιοθετούμενο,
κατά τις βασικές αρχές του και από την Ελλάδα, παρόλο που δεν ανήκει στα συμβαλλόμενα
121

μέλη

.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση θα αναφερθούμε σε μερικές από τις αρχές προστασίας που
άπτονται αντικειμένου της μελέτης:
•

Από τις βασικές αρχές προστασίας της υποβρύχιας πολιτιστικής κληρονομιάς, είναι
η "in situ" διατήρησή της, προτού επιτραπεί ή αναληφθεί οποιαδήποτε επέμβαση σε
αυτή.

•

Ενθαρρύνεται η υπεύθυνη και μη παρεμβατική πρόσβαση στην υ/β πολιτιστική
κληρονομιά για την παρατήρηση και τεκμηρίωση in situ,

με σκοπό την

ευαισθητοποίηση και εκτίμηση και προστασία της υ/β πολιτιστικής κληρονομιάς
από το κοινό, εκτός εάν τέτοιου είδους πρόσβαση είναι μη συμβατή με την
διαχείριση και προστασία της.

•

Είναι απαραίτητο να προωθηθεί η επιμόρφωση, η μεταφορά τεχνογνωσίας, καθώς
και η διάδοση της πληροφορίας, να ευαισθητοποιηθεί και να επιμορφωθεί το κοινό
για την αξία και το ενδιαφέρον της υ/β πολιτιστικής κληρονομιάς.

•

Η υ/β πολιτιστική κληρονομιά δεν πρέπει να αποτελεί αντικείμενο εμπορικής
εκμετάλλευσης.

Αντίστοιχα ο Ν. 3028/2002,

"Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της

Πολιτιστικής Κληρονομιάς" στο Άρθρο 3 όπου περιγράφεται το περιεχόμενο της προστασίας
αναφέρει ότι
"η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς της Χώρας συνίσταται κυρίως:

121 Η Ελλάδα απείχε από την ψηφοφορία κυρίως για "ζητήµατα που άπτονται των δικαιωµάτων
άσκησης της εθνικής δικαιοδοσίας της χώρας ακόµη και εντός των χωρικών υδάτων της". Κ.
∆ελλαπόρτα, "Υποβρύχια Αρχαιολογική Κληρονοµιά στην Ελλάδα: Νοµική Προστασία και
∆ιαχείρηση", Νόµος & Φύση, Νοέµβριος 2005.
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α) στον εντοπισμό, την έρευνα, την καταγραφή, την τεκμηρίωση και τη μελέτη των
στοιχείων της,
ε) στη διευκόλυνση της πρόσβασης και της επικοινωνίας του κοινού με αυτήν,
στ) στην ανάδειξη και την ένταξή στη σύγχρονη κοινωνική ζωή και
ζ) στην παιδεία, την αισθητική αγωγή και την ευαισθητοποίηση των πολιτών για την
πολιτιστική κληρονομιά."
Επίσης με τον Ν.3378/2005 όπου κυρώνεται η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την προστασία της
αρχαιολογικής κληρονομιάς (αναθεωρημένη,) που είχε υπογραφεί στην Βαλέττα το 1992,
γίνεται μία προσπάθεια συμβιβασμού της προστασίας των αρχαιοτήτων και των σύγχρονων
αναπτυξιακών έργων.
Συγκεκριμένα στο Άρθρο 5 του Ν.3378/2005 αναφέρεται ότι "Κάθε συμβαλλόμενος
αναλαμβάνει την υποχρέωση:
i) να επιδιώξει το συμβιβασμό και το συνδυασμό των αντίστοιχων αναγκών της
αρχαιολογίας και του αναπτυξιακού σχεδιασμού εξασφαλίζοντας τη συμμετοχή των
αρχαιολόγων:
α) στο σχεδιασμό πολιτικών που αποσκοπούν στην κατάρτιση ισορροπημένων
στρατηγικών για την προστασία, συντήρηση και ανάδειξη των χώρων αρχαιολογικού
ενδιαφέροντος,
β)στην εξέλιξη των διαφόρων φάσεων των προγραμμάτων αναπτυξιακού
σχεδιασμού.
v) να εξασφαλίσει ότι το άνοιγμα των αρχαιολογικών χώρων στο κοινό και ειδικά οι
εγκαταστάσεις και διαμορφώσεις για την υποδοχή μεγάλου αριθμού επισκεπτών
δεν θα προσβάλλουν τον αρχαιολογικό και επιστημονικό χαρακτήρα των χώρων και
του περιβάλλοντός τους."
Επίσης στα άρθρα 3, και 4 το ίδιου νόμου γίνεται αναφορά και πάλι στην διατήρηση in situ:
" Με σκοπό τη διαφύλαξη της αρχαιολογικής κληρονομιάς καθώς και τη διασφάλιση
της επιστημονικής σημασίας της αρχαιολογικής έρευνας, κάθε Συμβαλλόμενος
αναλαμβάνει την υποχρέωση ...i),β) να διασφαλίζει ότι οι ανασκαφές και οι
αρχαιολογικές έρευνες διεξάγονται με τρόπο επιστημονικό και με την επιφύλαξη ότι:
θα εφαρμόζονται μη καταστρεπτικές ερευνητικές μέθοδοι οπουδήποτε αυτό είναι
δυνατό" και
"Κάθε Συμβαλλόμενος αναλαμβάνει την υποχρέωση να λάβει μέτρα για τη φυσική
προστασία της αρχαιολογικής κληρονομιάς προβλέποντας, ανάλογα με τις
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περιστάσεις:... ii)τη συντήρηση και τη διατήρηση της αρχαιολογικής κληρονομιάς
κατά προτίμηση στη θέση εύρεσης"

Τα άρθρα 6 και 7 του Ν. 3378/2005
Άρθρο 6: Χρηματοδότηση αρχαιολογικής έρευνας και συντηρήσεως
Κάθε συμβαλλόμενος αναλαμβάνει την υποχρέωση:
i)να ρυθμίσει τη δημόσια οικονομική υποστήριξη για την αρχαιολογική
έρευνα από εθνικές, περιφερειακές ή τοπικές αρχές, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων
τους,
Άρθρο 7: Συλλογή και διάδοση της επιστημονικής πληροφορίας
Με στόχο τη διευκόλυνση της μελέτης και της διαδόσεως των πληροφοριών για τις
αρχαιολογικές ανακαλύψεις, κάθε Συμβαλλόμενος αναλαμβάνει την υποχρέωση:
i)να πραγματοποιήσει ή να εκσυγχρονίσει τις έρευνες, τις καταγραφές και τις
χαρτογραφήσεις των αρχαιολογικών χώρων στις περιοχές δικαιοδοσίας του,
ii)να υιοθετήσει όλα τα πρακτικά μέτρα που να εξασφαλίζουν, μετά το πέρας
των αρχαιολογικών εργασιών,

ένα

δημοσιεύσιμο συνοπτικό επιστημονικό

σύγγραμμα, προκαταρτικό της απαραίτητης ολοκληρωμένης δημοσιεύσεως των
εξειδικευμένων μελετών."

I.ii.

Ανάδειξη ενάλιας πολιτιστικής κληρονομιάς "in situ" και προσβασιμότητα του

κοινού

122

Γιατί επιλέγεται η " in situ" προστασία

:

" - Μεγάλος αριθμός εντοπισμένων ναυαγίων, ανεπαρκή μέσα και ελλιπές προσωπικό

Στο μεταξύ οι αρχαιολογικοί χώροι γίνονται συνεχώς περισσότερο προσβάσιμοι για το κοινό
τόσο στην ξηρά όσο και στην θάλασσα. Η κατάδυση σαν δραστηριότητα γίνεται συνεχώς και

122

Martijn Manders, "In Situ Preservation: ‘the preferred option’" MUSEUM INTERNATIONAL - ISSN
1350-0775, No. 240 (Vol. 60, No. 4, 2008) - Ελεύθερη µετάφραση κειµένου
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πιο διαδεδομένη. Η ανάπτυξη τόσο της τεχνολογίας των καταδύσεων όσο και η αύξηση του
κόσμου που μπορεί να βρεθεί στο υποβρύχιο περιβάλλον έχει ως αποτέλεσμα και την
αύξηση των ενάλιων αρχαιολογικών θέσεων που ανακαλύπτονται με αποτέλεσμα να είναι
αδύνατη η πλήρης μελέτη ή εκτενής ανασκαφή τους σύμφωνα με τις παγκοσμίως αποδεκτές
αρχές προστασίας των αρχαιοτήτων.
- Κόστος

Ενώ όμως η κατάδυση έχει γίνει πλέον πιο προσιτή, οι υποβρύχιες αρχαιολογικές έρευνες
παραμένουν σε υψηλό κόστος, γεγονός που κάνει τις υποβρύχιες αρχαιολογικές ανασκαφές
πολύ πιο ακριβές από αντίστοιχες χερσαίες

- Έλλειψη Γνώσεων

Ένας ακόμα λόγος για την προστασία "in situ" είναι η έλλειψη γνώσεων σε σχέση με τις
διαδικασίες φθοράς των υλικών με πρόσφατα παραδείγματα τα προβλήματα με θείο που
παρουσιάστηκαν στις διαδικασίες συντήρησης των σκαριών του Vasa και του Mary Rose.

-Μουσεία και προστασία in situ

Τα μουσεία εναλίων αρχαιοτήτων είναι σημαντικοί χώροι για την πληροφόρηση και την
ευαισθητοποίηση του κοινού που αποτελεί και τον καλύτερο τρόπο εξασφάλισης
προστασίας της υ/β πολιτιστικής κληρονομιάς. Μουσεία σαν το Vasa στην Στοκχόλμη έχουν
αποδειχθεί ιδιαίτερα επιτυχή στην ευαισθητοποίηση του κοινού με

περίπου 750.000

επισκέπτες ετησίως. Όταν όμως οι ενάλιες αρχαιότητες παραμένουν, για επιστημονικούς
κυρίως λόγους, υποβρυχίως, η ευαισθητοποίηση του κοινού μπορεί να επιτευχθεί, είτε με
την φυσική παρουσία του επισκέπτη στον αρχαιολογικό χώρο ή με την εικονική μεταφορά
του αρχαιολογικού χώρου στον επισκέπτη.

Προσβασιμότητα ενάλιων αρχαιολογικών χώρων

Οι καταδύσεις αναψυχής αποτελούν μια πραγματικότητα και η κοινότητα των αυτοδυτών
αποτελεί το κοινό που έρχεται εκ των πραγμάτων σε επαφή με το υποβρύχιο περιβάλλον
και τις πιθανές θέσεις εναλίων αρχαιοτήτων, ενώ πολλές φορές είναι εκείνοι που
υποδεικνύουν στους αρχαιολόγους νέες αρχαιολογικές θέσεις. Είναι σημαντικό όλος αυτός
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ο κόσμος να αποτελεί σύμμαχο στην προστασία της υ/β πολιτιστικής κληρονομιάς και στην
επιτυχή διαχείριση των ενάλιων αρχαιολογικών θέσεων. Η αυστηρή νομοθεσία για την
προστασία των αρχαιοτήτων είναι απαραίτητη, αλλά η απαγόρευση της πρόσβασης σε μία
αρχαιολογική περιοχή θα μπορούσε να είναι πιο επιτυχής με την ταυτόχρονη δημιουργία
προσβάσιμων ενάλιων αρχαιολογικών θέσεων ή περιοχών ιδιαίτερου φυσικού κάλους. Η
σκέψη αυτή κερδίζει έδαφος τα τελευταία χρόνια και αυξάνονται οι πρωτοβουλίες για την
δημιουργία προσβάσιμων ενάλιων αρχαιολογικών χώρων. Παραδείγματα αποτελούν το
λιμάνι της Καισάρειας στο Ισραήλ, το νησί Wardang στην νότια Αυστραλία, και το Florida
Κeys National Marine Sanctuary στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.

Οι υποβρύχιες διαδρομές ή οι επισκέψεις σε ενάλιες αρχαιολογικές θέσεις οφείλουν να
είναι εκπαιδευτικές και με την βοήθεια σύγχρονων υποβρύχιων

οπτικοακουστικών

βοηθημάτων οι διαδρομές μπορούν να αποτελέσουν μια πραγματικά αλησμόνητη εμπειρία
για τον επισκέπτη. Η ποιότητα και πληρότητα της παρεχόμενης πληροφορίας μπορούν να
αποτελέσουν πόλο έλξης για το κοινό των αυτοδυτών αλλά και τον καλύτερο τρόπο
επιμόρφωσής και ευαισθητοποίησης του για την ενάλια πολιτιστική κληρονομιά γενικότερα.
Με την πλήρη τεκμηρίωση των ενάλιων αρχαιολογικών θέσεων μπορεί να πραγματωθεί και
η έννοια της μεταφοράς του μνημείου στον επισκέπτη με την βοήθεια εικονικών
αναπαραστάσεων και η διάχυση της πληροφορίας μέσω π.χ. του internet, ολογραφικών
παρουσιάσεων ή τρισδιάστατων αναπαραστάσεων

να αποτελέσει έναν ακόμη τρόπο

ευαισθητοποίησης του κοινού, το οποίο δεν μπορεί να έχει άμεση πρόσβαση αφ’ εαυτού.

Παρόλο που η διατήρηση ενάλιων αρχαιολογικών ευρημάτων in situ αποτελεί την ευρέως
αποδεκτή πρώτη επιλογή, δημιουργεί προβλήματα στην πληροφόρηση και την
ευαισθητοποίηση του κοινού για το πλήθος και την αρχαιολογική σημασία των μνημείων
που βρίσκονται κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. Η δυσκολία όμως που παρουσιάζει
στην έκθεση

και διάδοση της πληροφορίας με παραδοσιακούς τρόπους, αποτελεί

συγχρόνως πρόκληση για την εύρεση καινοτόμων λύσεων προς αυτή την κατεύθυνση. Με
την χρήση νέων τεχνικών αναπαράστασης είναι ζητούμενο ή χρήση τους στον τομέα της
υποβρύχιας αρχαιολογίας τόσο για την μελέτη και τεκμηρίωση, όσο και για την ανάδειξη
εναλίων αρχαιοτήτων. Η πρόσβαση στο ευρύ κοινό που αυξήσει την ευαισθητοποίηση,
αποτελεί πρόβλημα όχι του αντικειμένου που παρουσιάζεται αλλά των διαθέσιμων μέσων
και των κατάλληλων τρόπων διάχυσης της πληροφορίας."
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο – ΠΑΡΤΗΜΑ 2
Διεθνής πρακτική - Παραδείγματα
II.i

Αρχαίο λιμάνι Καισάρειας

•

Έναρξη λειτουργίας του πρώτου παγκοσμίως υποβρύχιου μουσείου: Απρίλιος 2006

•

Ρωμαϊκό Λιμάνι που ανασκάφτηκε κατά την διάρκεια των τελευταίων τριών
δεκαετιών υπό την διεύθυνση του Καθηγητή Avner Raban του Ινστιτούτου Ναυτικών
Σπουδών του πανεπιστημίου της Haifa.

•

Μεταξύ των ενάλιων αρχαιολογικών θέσεων που μπορούν να επισκεφτούν οι δύτες
είναι ρωμαϊκό ναυάγιο, λείψανα του φάρου, αρχαίος κυματοθραύστης, τα αρχικά
θεμέλια του λιμανιού, άγκυρες και άλλα.

•

Υπάρχουν 36 θέσεις που έχουν σημανθεί και μπορούν να επισκεφτούν οι δύτες κατά
μήκος 4 διαφορετικών διαδρομών με την βοήθεια αδιάβροχων χαρτών με
πληροφοριακό υλικό για κάθε θέση, σε βάθη από 2,5-10μ.

•

Το υποβρύχιο αρχαιολογικό πάρκο δημιουργήθηκε με την χρηματοδότηση της
Αναπτυξιακής Εταιρίας Καισάρειας

Εικόνα 21: Σήµανση θέσεων υποβρύχιας πορείας στο λιµάνι της
Καισάρειας
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Εικόνα 22 : Χάρτης του υποβρύχιου Αρχαιολογικού Πάρκου του λιµανιού της
Καισάρειας µε προτεινόµενη διαδροµή και την αντίστοιχη για αυτήν
πληροφόρηση.
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II.ii

Ένα Ναυτικό Υποβρύχιο Πάρκο στη Φιλανδία

Εικόνα 23: Άγκυρα του Ναυαγίου του Kronprins Gustav Adolf

Το

Ναυτικό
Υποβρύχιο

Πάρκο που έχει
δημιουργηθεί στη Φιλανδία βρίσκεται στο χώρο του ναυαγίου του πλοίου Kronprins Gustav
Adolf έξω από το Ελσίνκι. Ο υποβρύχιος αρχαιολογικός χώρος άνοιξε το 2000. Οι δύτες
μπορούν να επισκεφτούν το ναυάγιο ακολουθώντας μια σταθερή γραμμή κατάδυσης με 12
πληροφοριακές πινακίδες κατά μήκος του ναυαγίου. Το βάθος του ναυαγίου 19-21μ και
βρίσκεται σε ένα αμμώδη βυθό, όπου η ορατότητα είναι συνήθως στα 4-6μ.
Η κατάδυση στο ναυάγιο γίνεται χωρίς ιδιαίτερη άδεια, αλλά ακλουθώντας πιστά
123

συγκεκριμένους κανόνες

, μεταξύ των οποίων, είναι η απόσταση από το αντικείμενο, ο

τρόπος πρόσδεσης και ο αριθμός των σκαφών που επιτρέπεται να δέσουν συγχρόνως, η
απόσταση των σκαφών από τις σταθερές πορείες ξενάγησης και φυσικά η απαγόρευση της
όποιας διατάραξης του ναυαγίου.
124

Η κατάδυση επιτρέπεται μετά από άδεια, σε όλα τα ναυάγια της Φιλανδίας εκτός από (4)

που έχουν κηρυχτεί, προστατευόμενοι αρχαιολογικοί χώροι και η πρόσβαση του κοινού σε
αυτά έχει αποτελέσει αντικείμενο μελετών με σκοπό την χρήση σύγχρονων μέσων,
τρισδιάστατων αναπαραστάσεων και εφαρμογών εικονικής πραγματικότητας, για την

123

Λεπτοµέρειες για τους κανόνες προστασίας του ναυαγίου δίνονται στον ιστότοπο :
http://www.nba.fi/en/cultural_environment/archaeological_heritage/underwater_cultural_herit
age/underwater_park/rules
124
St. Nikolai, St. Mikael, Vrouw Maria και Gråharun στην θάλασσα του αρχιπελάγους.
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διάχυση της πληροφόρησης μέσω της ενημέρωσης ενός blog για την εξέλιξη των ερευνών
125

και την ψηφιοποίηση όλων των ευρημάτων

Υποβρύχια αρχαιολογικά ευρήματα και η σχετική νομοθεσία
(Μετάφραση κειμένων από τον δικτυακό τόπο

του φινλανδικής Εθνικού Υπηρεσίας

Αρχαιοτήτων
http://www.nba.fi/en/cultural_environment/archaeological_heritage/official_protection/un
derwater_cultural_heritage)
"Το Εθνικό Συμβούλιο Αρχαιοτήτων είναι υπεύθυνο για την προστασία, την έρευνα, τη
συντήρηση και την αποκατάσταση των υποβρύχιων αρχαιολογικών χώρων. Τα Ναυάγια
πάνω από εκατό ετών, συμπεριλαμβανομένων των αντικειμένων και τμημάτων των
ναυαγίων, καθώς και άλλες ιστορικές τεχνητές κατασκευές, θεωρούνται υποβρύχιοι
αρχαιολογικοί χώροι. Αυτές οι τοποθεσίες προστατεύονται από το νόμο. Οι αρχαιολογικοί
χώροι είναι μάρτυρες του παρελθόντος, της ιστορίας και του πολιτισμού της Φινλανδίας.
Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε τέτοιες περιοχές τιμωρείται από το νόμο. Ο
καλύτερος τρόπος για να δείξετε τον σεβασμό σας προς τη φινλανδική ναυτική κληρονομιά
και παράδοση, είναι να αποφύγετε την δημιουργία οποιασδήποτε βλάβης στο ναυάγιο".

Προστασία της υποβρύχιας πολιτιστικής κληρονομιάς

(Μετάφραση κειμένων από τον δικτυακό τόπο

του φινλανδικής Εθνικού Υπηρεσίας

Αρχαιοτήτων
http://www.nba.fi/en/cultural_environment/archaeological_heritage/official_protection/un
derwater_cultural_heritage)
"Ο αρχαιολογικός νόμος προστατεύει τις υποβρύχιες αρχαιολογικές θέσεις με τον ίδιο τρόπο
που προστατεύει τα αρχαία μνημεία στην ξηρά. Οι υποβρύχιες τεχνητές κατασκευές, όπως
εμπόδια ναυσιπλοΐας ή τα λείψανα γεφυρών ή προβλητών, για παράδειγμα,
προστατεύονται ως μαρτυρίες

του παρελθόντος των οικισμών και της ιστορίας της

Φινλανδίας. Ανεξάρτητα από την εποχή στην οποία ανήκουν, όλες οι τοποθεσίες
προστατεύονται και απαγορεύεται οποιαδήποτε επέμβαση χωρίς άδεια από την Εθνική
Υπηρεσία Αρχαιοτήτων (NBA)."

125

Προσβασιµότητα στο ναυάγιο Vrouw Maria:
http://www.nba.fi/en/cultural_environment/archaeological_heritage/research/wreck_finds/vm
uw/accessibility
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"Τα ιστορικά ναυάγια προστατεύονται από την ηλικία τους. Τα ναυάγια πλοίων και άλλων
σκαφών που ανακαλύφθηκαν στη θάλασσα ή σε εσωτερικά ύδατα, ή τμήματα αυτών που
μπορεί να θεωρηθεί ότι έχουν βυθιστεί πάνω από εκατό χρόνια, θεωρούνται αρχαία
μνημεία. Οποιοδήποτε ναυάγιο αυτού του είδους βρεθεί, πρέπει να αναφερθεί στην Εθνική
Υπηρεσία Αρχαιοτήτων χωρίς καθυστέρηση. Εάν είναι προφανές ότι ο ιδιοκτήτης έχει
εγκαταλείψει το ναυάγιο ή ένα μέρος του το ναυάγιο αυτό ανήκει στο κράτος. Επίσης, τα
ευρήματα εντός ή από ένα τέτοιο ναυάγιο ανήκουν στο κράτος".
Μέσα προστασίας
"Για να είναι δυνατή

η προστασία των

υποβρύχιων αρχαιολογικών χώρων, είναι

απαραίτητη η εκπαίδευση και η συνεργασία των δυτών αναψυχής. Ο στόχος είναι οι δύτες
αναψυχής να κατανοούν και να σέβονται την αξία των αρχαίων τόπων και τις πληροφορίες
αυτές περιέχουν. Οι ίδιοι οι δύτες θα πρέπει θα πρέπει βρουν πως μπορούν να λάβουν
μέρος στην προστασία της υποβρύχιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Η Εθνική Υπηρεσία
Αρχαιοτήτων συνεργάζεται ενεργά με τους δύτες, όταν πρόκειται για τον εντοπισμό θέσεων
σε διάφορες περιοχές, την τεκμηρίωση των χώρων, καθώς και γενικές πληροφορίες για
οποιαδήποτε

αλλαγή της κατάστασής τους. Το υποθαλάσσιο πάρκο στο ναυάγιο του

Kronprins Gustav Adolf off Ελσίνκι είχε σχεδιαστεί ειδικά για να δώσει μια ιδέα, για το τι
μπορεί μια μοναδική υποβρύχια θέση να μας πει για τα γεγονότα των τελευταίων χρόνων
και γιατί αυτά τα ευρήματα είναι άξια προστασίας".
"Η Εθνική Υπηρεσία Αρχαιοτήτων είναι σε ενεργή συνεργασία με την Ακτοφυλακή.
Ενημερώνει τους φύλακες για τις ερευνητικές περιόδους που βρίσκεται στο πεδίο, χορήγησε
τις άδειες έρευνας για ψυχαγωγικές καταδύσεις σε ναυάγια. Η φινλανδική Ακτοφυλακή
συμμετέχει ενεργά στην προστασία των γνωστών υποβρύχιων αρχαιολογικών χώρων.
Η προστασία των χώρων υποβοηθείται επίσης από την ενεργό συνεργασία με τις
περιβαλλοντικές αρχές, τη διοίκηση δασών, το Πολεμικό Ναυτικό, τη Φινλανδική Ναυτιλιακή
Διοίκηση, το Φινλανδικό Ινστιτούτο Θαλασσίων Ερευνών και άλλων δημόσιων φορέων. Η
ανταλλαγή πληροφοριών με ξένες αρχές στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς έχει
επίσης μεγάλη σημασία".
Προστατευόμενες Περιοχές
"Στη βάση του Αρχαιολογικού νόμου, τέσσερις θέσεις ναυαγίων στη Φινλανδία έχουν πλέον
γύρω τους μια προστατευόμενη περιοχή: St. Nikolai έξω από το Kotka, St Mikael, Vrouw
Maria και Gråharun στη Θάλασσα του Αρχιπελάγους. Στόχος είναι η προστασία των
υποβρυχίων αρχαιολογικών θέσεων για τις μελλοντικές γενιές και για τις επικείμενες
έρευνες".
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Κανόνες λειτουργίας του υποβρύχιου Πάρκου προς τους δύτες αναψυχής
(Μετάφραση κειμένων από τον δικτυακό τόπο

του φινλανδικής Εθνικού Υπηρεσίας

Αρχαιοτήτων
http://www.nba.fi/en/cultural_environment/archaeological_heritage/underwater_cultural_h
eritage/underwater_park/rules)
1. Κατά την κατάδυση στο Πάρκο να χρησιμοποιείται ο υποβρύχιος χάρτης.

2. Σκοπός των κανόνων
"Στόχος των κανόνων αυτών είναι να εγγυηθούν μια ευχάριστη και ασφαλή κατάδυση για
όλους στο πάρκο. Προσοχή πρέπει να δίνεται σε όλες τις δραστηριότητες".
3.

Νόμος

αρχαιολογικών

καταλοίπων

και

προστατευόμενες

περιοχές.

"Τα υποβρύχια αρχαιολογικά κατάλοιπα προστατεύονται από το νόμο. Η προστατευόμενη
περιοχή ξεκινά δύο μέτρα από την ορατά εξωτερική επιφάνεια του αντικειμένου. Στο
υποβρύχιο πάρκο, όμως, μπορείτε να βουτήξετε πιο κοντά στο ναυάγιο. Θα πρέπει όμως να
προσέχετε να μην προξενήσετε οποιαδήποτε ζημιά στο ναυάγιο ή να πάρετε κάποιο
«σουβενίρ».
Οι δύτες δεν χρειάζονται άδεια για να βουτήξουν στο υποθαλάσσιο πάρκο, όπως συμβαίνει
και με όλα τα άλλα ναυάγια άνω των εκατό ετών στη Φινλανδία, με εξαίρεση τέσσερα
ναυάγια που έχουν προστατευόμενη περιοχή γύρω τους.
Οι δύτες μπορούν να παίρνουν υποβρύχιες φωτογραφίες του ναυαγίου.
Κάθε ερευνητική εργασία στο ναυάγιο γίνεται μετά από σχετική έγκριση".

4. Ώρες και προϋποθέσεις
"Πριν βουτήξετε στο πάρκο, συνιστούμε να έχετε προμηθευτεί τον υποβρύχιο χάρτη και το
ενημερωτικό φυλλάδιο.
Παρακαλούμε να εξοικειωθείτε με τον χάρτη πριν από την κατάδυση.

Η κατάδυση στο πάρκο επιτρέπεται κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών, και υπό την
προϋπόθεση ότι τηρούνται οι κανόνες αυτοί. Η κατάδυσηαπαγορεύεται εάν η ταχύτητα του
ανέμου υπερβαίνει 8 m / s".

5. Προσόρμιση
"Υπάρχουν δύο αριθμημένες κίτρινες σημαδούρες από το ναυάγιο. Η σημαδούρα με τον
αριθμό ένα είναι προς τα βόρεια-βορειοανατολικά, και με το νούμερο δύο στην νότια-
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νοτιοδυτικά του ναυαγίου. Οι άγκυρες των σημαδούρων ζυγίζουν περίπου 6.000 κιλά η
κάθε μία.
Επιτρέπεται η αγκυροβόληση ενός πλοίου τη φορά σε κάθε σημαδούρα.
Οι μικρότερες κόκκινες σημαδούρες είναι για την πρόσδεση γραμμών κατάδυσης και
ανάδυσης.
Η πρόσδεση σκάφους σε αυτές απαγορεύεται.
Η απόσταση από τις σημαδούρες αγκυροβόλησης μέχρι τις σημαδούρες των γραμμών
κατάδυσης είναι 50-70 m.
Όταν βρίσκεστε στο χώρο του ναυαγίου, να δίνετε προσοχή στην κυκλοφορία στις κοντινές
πορείες άλλων σκαφών και την θαλάσσια κυκλοφορία στην περιοχή".

6. Κατάδυση στο ναυάγιο
"Υπάρχουν γραμμές κατάδυσης ασφαλισμένες σε δύο στρογγυλές κόκκινες σημαδούρες,
που οδηγούν κοντά στο ναυάγιο. Η μία από τις σημαδούρες έχει τη σήμανση «perä»
(πρύμνη) και η άλλη τη σήμανση «keula» (πλώρη), που οδηγούν αντίστοιχα στην πρύμνη και
την πλώρη του ναυαγίου. Υπάρχουν αντίστοιχες πινακίδες σήμανσης στα υποβρύχια κάτω
άκρα των γραμμών κατάδυσης.

Η καταδυτική διαδρομή σημαίνεται με ένα μπλε και άσπρο σχοινί 14 mm, το οποίο
στερεώνεται στο βυθό με μικρά βαρίδια και στις πινακίδες σήμανσης.
Το σχοινί είναι εξοπλισμένο με κίτρινα βέλη που δείχνουν την πορεία της κατάδυσης.
Παρακαλούμε

ακολουθήστε

την

προτεινόμενη

Οι πληροφοριακές πινακίδες είναι κίτρινες μεγέθους

πορεία

της

κατάδυσης.

Α3. Υπάρχουν 12 πίνακες

πληροφοριών και μία πληροφοριακή πινακίδα εισόδου στο χώρο του ναυαγίου.

• Κατά την διάρκεια της κατάδυσης πρέπει να υπάρχει επαρκές πλήρωμα
επιφανείας
• Ελέγξτε τον εξοπλισμό επικοινωνιών έκτακτης ανάγκης και βεβαιωθείτε
οι

ότι

αριθμοί έκτακτης ανάγκης είναι σε ετοιμότητα
• Η κατάδυση γίνεται με δική σας ευθύνη.
• Οι δύτες θα πρέπει να συνοδεύονται από ένα εκπαιδευτή καταδύσεων. Δεν πρέπει

να υπάρχουν πάρα πολλοί δύτες ταυτόχρονα.
• Το σκάφος θα πρέπει να φέρει καταδυτική σημαία.
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• Η κατάδυση να γίνεται πάντα σε ζεύγη.
• Να έχετε στον εξοπλισμό σας καταδυτικούς φακούς
• Να καταδύεστε και να αναδύεστε χρησιμοποιώντας τις σταθερές γραμμές.
• Μην χάνετε οπτική επαφή με το μπλε και το λευκό σχοινί κατάδυσης που
σηματοδοτεί την καταδυτική διαδρομή.
• Το μέγιστο βάθος στο ναυάγιο είναι περίπου 21 μέτρα.
• Υπολογίστε περίπου 25 λεπτά για την πορεία κατάδυσης..
• Θυμηθείτε να ελέγχετε τον αέρα σας.
•

Ακολουθήστε

τα

συνήθη

μέτρα

ασφαλείας

για

την

κατάδυση.

7. Στο τέλος της κατάδυσης
Βεβαιωθείτε ότι όλες οι δύτες είναι με ασφάλεια στο πλοίο. Θυμηθείτε να
κατεβάσετε την καταδυτική σημαία.
8. Φεύγοντας από το ναυάγιο
Να είστε προσεκτικοί κατά την αποχώρηση από τον χώρο. Δώστε προσοχή σε
άλλα σκάφη και δύτες.
9. Άλλα πράγματα που πρέπει να θυμάστε

Όταν βρίσκεστε στο χώρο του ναυαγίου, υποβρυχίως ή στην επιφάνεια, να

δίνετε

προσοχή σε άλλα σκάφη και δύτες. Αφήστε το πάρκο στην κατάσταση στην οποία το
βρήκατε.
Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε βλάβη στο ναυάγιο, παρακαλείσθε να ενημερώσετε την
Εθνική Υπηρεσία Αρχαιοτήτων."

Σε μελέτη που έγινε για την υποβρύχια πολιτιστική κληρονομιά των χωρών της Βαλτικής126
επιλέχθηκαν 100 χαρακτηριστικές θέσεις από όλες τις χώρες προς εξέταση της
προσβασιμότητάς τους και των νόμων στους οποίους υπόκεινται. Το μεγαλύτερο ποσοστό
των θέσεων είναι προσβάσιμες από το κοινό, ενώ σε κάποιες από τις χώρες η πρόσβαση
γίνεται υπό όρους για 24 από τις 100 θέσεις. Σε 7 θέσεις στις χώρες της Βαλτικής
απαγορεύεται η κατάδυση για λόγους έρευνας και προστασίας, ενώ 4 έχουν σκεπαστεί για
λόγους συντήρησης και δεν είναι ορατές για το κοινό. Το ναυάγιο του Kronprins Gustav Adolf
είναι το μόνο που έχει οργανωθεί σαν επισκέψιμο υποβρύχιο αρχαιολογικό πάρκο.

126

"RUTILUS - Strategies for a Sustainable Development of the Underwater Cultural Heritage in
the Baltic Sea Region" SWEDISH NATIONAL MARITIME MUSEUMS REPORT dnr 1267/03-51, 2006
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II. iii
•

Νομοθεσία των Σκανδιναβικών χωρών.
Στη Σουηδία, προστατεύονται αυτόματα πλοία που έχουν βυθιστεί πριν από 100
χρόνια. Τα ναυάγια είναι επισκέψιμα - με ελάχιστες εξαιρέσεις, αλλά απαγορεύεται
η οποιαδήποτε διατάραξη του χώρου.

•

Στην Φιλανδία ισχύει το ίδιο και η παράβαση του νόμου μπορεί να οδηγήσει σε δύο
χρόνια φυλάκιση.

•

Στο νησί Åland απαγορεύεται γενικά η κατάδυση σε ναυάγια εκτός από μερικές
θέσεις που είναι επισκέψιμες από εγκεκριμένα καταδυτικά κέντρα. Η νομοθεσία
αυτή ισχύει από το 1974 και η παραβίασή της μπορεί να οδηγήσει σε 2-4 χρόνια
φυλάκισης.

•

Στη Νορβηγία η νομοθεσία είναι παρόμοια με την Σουηδία και είναι σε ισχύ από το
1978. Η παραβίαση μπορεί να οδηγήσει σε πρόστιμα, αλλά όχι φυλάκιση.

•

Η Δανία έχει νομοθεσία παρόμοια με την Σουηδία, την Νορβηγία και τη Φιλανδία
από το 1963. Η παραβίαση μπορεί να οδηγήσει σε πρόστιμα, αλλά όχι φυλάκιση.
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II. iv.

Κροατία

Εικόνα 24: Εικόνα των προστατευόµενων µε µεταλλικό πλέγµα αρχαίων ναυαγίων στην
Κροατία.

Στην Κροατία μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί 400 ενάλιες αρχαιολογικές θέσεις από
διάφορες ιστορικές περιόδους, από τις οποίες 80 έχουν γίνει επισκέψιμες, μερικές με την
παρουσία εγκεκριμένου οδηγού. Έχει δοθεί ιδιαίτερη σημασία στις θέσεις που
προστατεύονται in situ και κινδυνεύουν. Περίπου 100 θέσεις έχουν κηρυχτεί από Κροατική
Υπηρεσία Καταγραφής Αρχαιολογικών μνημείων και βρίσκονται υπό την κρατική μέριμνα.
Οκτώ από αυτές αποφασίστηκε να προστατευτούν

με την τοποθέτηση σιδηρών

κατασκευών (κλουβιών), ώστε να μπορούν να είναι επισκέψιμες από τους δύτες αλλά να
αποφευχθεί η καταστροφή τους.
Η κατάδυση σε όλες τις ενάλιες αρχαιολογικές θέσεις γίνεται με την λήψη γραπτής άδειας
από το γραφείο Προστασίας και Συντήρησης στο οποίο ανήκουν ή από τον οργανισμό των
τοπικών καταδυτικών κέντρων τα οποία είναι εγκεκριμένα από το Υπουργείο Πολιτισμού
της Κροατίας. Η ελεύθερη πρόσβαση στις ενάλιες αρχαιολογικές θέσεις στην Κροατία
απαγορεύεται αυστηρά.

Επιχειρησιακό Σχέδιο - Ατλαντίς Συμβουλευτική Α.Ε

351

Επιχειρησιακό Σχέδιο για την κατασκευή Υποβρύχιων Μουσείων & Καταδυτικών Πάρκων στις Ν.Σποράδες & στην Δ.Παγασητικό

II. v.

127

Baiae

- Ιταλία

Η πρώτη υποβρύχια ανασκαφική έρευνα στην περιοχή έγινε το 1980, ενώ από το 1984
ξεκίνησε πρόγραμμα αποκατάστασης και προσπάθεια ανάδειξης των αρχαιολογικών χώρων
που είχαν ερευνηθεί. Το 1987 απαγορεύτηκαν οι όλες οι οχλούσες δραστηριότητες στην
περιοχή σε ακτίνα 500μ. Το 2000, μετά από ζημίες που έγιναν από κάποιο εμπορικό σκάφος
απαγορεύτηκε εντελώς ή χρήση του λιμανιού από εμπορικά ή τουριστικά σκάφη.
Το υποβρύχιο αρχαιολογικό πάρκο της Baiae κηρύχθηκε ως προστατευόμενη θαλάσσια
περιοχή το 2000 ενώ ξεκίνησε να είναι επισκέψιμο από το 2007.
Υπάρχουν 7 βασικές επισκέψιμες αρχαιολογικές θέσεις στη Baiae:
•

Secca delle Fumose - μια σειρά μεγάλου μεγέθους προβλητών από πλίνθους οι
οποίες ενδεχομένως διαμόρφωναν τμήμα της προστασίας του ρωμαϊκού λιμανιού.

•

Portus Julius - Ένας λιμένας διαμορφωμένος από τον Αγρίπα ως ναύσταθμος για τον
στόλο του.

•

Piso Villa - Μία πολυτελής βίλα που

πέρασε αργότερα στην ιδιοκτησία του

αυτοκράτορα.
•

Protiro Villa - Άλλη μία ρωμαϊκή πολυτελής οικία σε διατηρούμενο δρόμο.

•

Villa κάτω από το κάστρο Aragonese - Άλλη μία ρωμαϊκή πολυτελής οικία μερικώς
κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας

•

Maritime villa - ρωμαική πολυτελής οικία

•

Φάρος Misenum - Κολώνες από πλίνθους ύψους 18 μ που βρίσκονται σήμερα στο
βυθό.

•

Συγκρότημα ρωμαϊκών λουτρών - Βρίσκεται κοντά στο Νυμφαίο του Κλαύδιου και
πολλά από τα αγάλματα που εκτίθενται στο μουσείο της Baiae είναι από αυτή τη
θέση. Δεν είναι ακόμη επισκέψιμο αλλά γίνονται έργα για την δημιουργία
υποβρύχιας διαδρομής με συνοδεία ξεναγού με χρήση φωτισμού ακόμα και για
νυχτερινές καταδύσεις.

127

Πληροφορίες από τον ιστότοπο του υποβρύχιου αρχαιολογικού πάρκου:
www.parcoarcheologicosommersodibaia.it/parco.php?id_lingua=en
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Εικόνα 25: Το Υποβρύχιο Αρχαιολογικό Πάρκο της Baiae με τις τρεις ζώνες: (Α)
απόλυτης,

(Β) γενικής, (C) μερικής προστασίας.

Νομοθεσία
(Μετάφραση από τα αναρτημένα κείμενα στο δικτυακό τόπο του Αρχαιολογικού Πάρκου της
Baiae, www.parcoarcheologicosommersodibaia.it/parco.php?id_lingua=en )

ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ
Το υποβρύχιο αρχαιολογικό πάρκο της Baiae κηρύχθηκε ως προστατευόμενη θαλάσσια
περιοχή (DI7.08.2002) σύμφωνα με το άρθρο 114, σημείο 10 του νόμου 388 από το 2000
από το Υπουργείο Περιβάλλοντος [Ministerio dell'Ambiente e della Tutela del Territorio] σε
συμφωνία με τα Υπουργεία, Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Εκδηλώσεων, Υποδομών και
Μεταφορών, Γεωργίας και Δασών των Υποδομών [Ministeri per i Beni e le Attività Culturali,
delle dei Trasporti, della Politiche Agircole e forestali] και σε συνεργασία με την Περιφέρεια
της Καμπανίας. Τόσο αυτό το πάρκο όσο και το υποβρύχιο αρχαιολογικό πάρκο της Gaiola
στον κόλπο της Νάπολης, που έχει επίσης συσταθεί βάσει του ίδιου νόμου, αποτελούν ένα
θαλάσσιο περιβάλλον με σημαντική ιστορική, αρχαιολογική, περιβαλλοντική και πολιτιστική
αξία.
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Η περιοχή του υποβρύχιου αρχαιολογικού πάρκου της Baiae περιλαμβάνει την ακτογραμμή
του Bacoli και Pozzuoli που εκτείνεται μεταξύ του νοτιότερου προβλήτα του λιμένα Baia του
(προβλήτα Omlin) και του προβλήτα Lido Augustus στο Pozzuoli, και χωρίζεται σε τρείς:
απόλυτης (Α), γενικής (Β) και μερικής (C) προστασίας. Η διαχείριση του Πάρκου έχει σήμερα
ανατεθεί στην Αρχαιολογική Αρχή της Νάπολης και της Καζέρτα.

Οι κύριοι στόχοι του υποβρύχιου αρχαιολογικού πάρκου της Baiae είναι:
•

περιβαλλοντική και αρχαιολογική προστασία και ανάδειξη της περιοχής,
ενσωματώνοντας ευκαιρίες απασχόλησης.

•

διάχυση της γνώσης σχετικά με τη θαλάσσια βιολογία και την υποβρύχια
αρχαιολογική κληρονομιά.

•

υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τη βελτίωση της οικολογικής,
υδροβιολογικής και αρχαιολογικής ευαισθητοποίησης.

•

εφαρμογή των επιστημονικών ερευνητικών προγραμμάτων για την περαιτέρω
μελέτη του χώρου.

•

προώθηση μιας συμβατής κοινωνικό-οικονομικής ανάπτυξης η οποία βασίζεται σε
παραδοσιακές τοπικές δραστηριότητες των κατοίκων και των επιχειρήσεων που
λειτουργούν σήμερα στην περιοχή.

Κανονισμός Λειτουργίας
(Μετάφραση από τα αναρτημένα κείμενα στο δικτυακό τόπο του Αρχαιολογικού Πάρκου της
Baiae, www.parcoarcheologicosommersodibaia.it/parco.php?id_lingua=en )

ΣΥΜΦΩΝΙΑ
για την έγκριση και τον τρόπο λειτουργίας των υποβρυχίων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων
στην προστατευόμενη θαλάσσια περιοχή της Baia (NA).
Σήμερα, την τριακοστή του Ιανουαρίου του έτους δύο χιλιάδες επτά (30-01-2007)
ΜΕΤΑΞΥ
της Αρχαιολογικής Αρχής της Νάπολης και της Καζέρτα, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από
Maria Luisa Nava (στη συνέχεια αναφέρεται στο παρόν ως η Αρχαιολογική Αρχή)
ΚΑΙ
ATI S. r. l, καταδυτικής κοινοπραξίας Assodiving Flegreum, που εκπροσωπείται από το
καταδυτικό κέντρο, Centro Sub Campi Flegrei (στη συνέχεια αναφέρεται στο παρόν ως ATI)
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ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ

την Αρχαιολογική Αρχή, ως διαχειριστική αρχή του υποβρύχιου αρχαιολογικού πάρκου της
Baiae, όπως αυτή θεσπίστηκε με διυπουργική απόφαση στις 7 Αυγούστου του 2002, που
έχει θεσμικό συμφέρον να διευρύνει την ευαισθητοποίηση του κοινού προς το πάρκο, και

την καταδυτική κοινοπραξία που έχει συσταθεί ειδικά για το σκοπό απόκτησης της άδειας
της Αρχαιολογικής Αρχής για την εκτέλεση υποβρυχίων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων εντός
του Πάρκου

ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟΔΕΚΤΗ Η ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ ΟΡΟΙ:

Άρθρο 1
Οι όροι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του εγγράφου.

Άρθρο 2
Η ATI υποχρεώνεται να πραγματοποιεί καταδυτικές δραστηριότητες με έναν εκπαιδευμένο
οδηγό για μέγιστο αριθμό οκτώ ατόμων ανά κατάδυση.

Άρθρο 3
Η ATI υποχρεώνεται να πραγματοποιεί όχι περισσότερες από πέντε καταδύσεις την ημέρα
σε κάθε μία από τις ζώνες του Πάρκου.
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Άρθρο 4
Η ATI υποχρεώνεται, με δικά της έξοδα, να εγκαταστήσει ένα σημείο πρόσδεσης
(αγκυροβόλιο) (σταθερό σημείο ή πλωτήρα) σε κάθε ένα από τους αρχαιολογικούς χώρους,
με διαφορετική σήμανση από εκείνα που χρησιμοποιούνται από την υποβρύχια ομάδα της
Αρχαιολογικής Αρχής..

Άρθρο 5
Το κόστος εισόδου στο Πάρκο είναι € 35,00 ανά επίσκεψη.

Άρθρο 6
Η ATI υποχρεώνεται να καταθέτει στην Αρχαιολογική Αρχή πρόγραμμα με τις ημερομηνίες
των καταδύσεων εντός του Πάρκου πριν από την 5η κάθε μήνα.

Άρθρο 7
Η ATI υποχρεώνεται να καταβάλει δικαιώματα του 10% επί του συνολικού ακαθάριστου
κύκλου εργασιών στις Αρχαιολογικές Εποπτικές Αρχές σε τριμηνιαία βάση.

Άρθρο 8
Η ATI υποχρεώνεται να πληροφορεί και να καταθέτει το συμφωνηθέν τίμημα
(αναφέροντας τις ολοκληρωμένες καταδύσεις) στις Αρχαιολογικές Εποπτικές Αρχές, πριν από
την 5η του επόμενου μήνα, δηλαδή του Απριλίου, του Ιουλίου, του Οκτωβρίου και του
Ιανουαρίου.

Άρθρο 9
Η ATI υποχρεώνεται να αποκτήσει ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο για την κάλυψη πιθανών
ζημιών που μπορεί να προκύψουν για τους επισκέπτες κατά τη διάρκεια των
δραστηριοτήτων τους εντός του Πάρκου. Τέλη χαρτοσήμου και τις πιθανές πρόσθετες
δαπάνες βαρύνουν τον κάτοχο της άδειας.

Άρθρο 10

Τα μέρη υποχρεώνονται να αναθεωρούν την παρούσα συμφωνία, όσο συχνά είναι
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απαραίτητο.

Άρθρο 11
Η συμφωνία αυτή ισχύει για ένα έτος και είναι ανανεώσιμη κάθε χρόνο.

Άρθρο 12
Η συμφωνία αυτή θα ακυρωθεί σε περίπτωση που οποιοδήποτε από τις τριμηνιαίες
καταθέσεις οικονομικών δικαιωμάτων καθυστερήσει για περισσότερο από τριάντα ημέρες
από τη συμφωνηθείσα ημερομηνία κατάθεσης.

Άρθρο 13
Σε περίπτωση διαφωνίας, αρμόδιο είναι το Δικαστήριο της Νάπολης.

Άρθρο 14
Αυτή η συμφωνία έχει συνταχθεί σε τρία πρωτότυπα και, αφού διαβάστηκε και να
επιβεβαιώθηκε, υπεγράφη την ημέρα, το μήνα και το έτος που αναγράφονται παραπάνω.

Η κοινοπραξία της Καμπανίας, Assodiving Flegreum, ιδρύθηκε στις 7 Αυγούστου 2007.
Η συμφωνία σχετικά με τις υποβρύχιες δραστηριότητες παραμένει αμετάβλητη.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3

Πρωτοβουλίες Διεθνών Οργανισμών για τουρισμό και πολιτιστική κληρονομιά

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 10 ετών, διεθνείς οργανισμοί (World Heritage Committee
members, National UNESCO offices) στηρίζουν τις πρωτοβουλίες που αναπτύσσουν
βέλτιστες πρακτικές στη διαχείριση της σχέσης μεταξύ της πολιτιστικής κληρονομιάς και του
τουρισμού.
Οι τρεις στόχοι για την προστασία και βιωσιμότητα των αρχαιολογικών θέσεων στο πλαίσιο
του τουρισμού είναι:
•

Συντήρηση της πολιτιστικής σημασίας

•

Επικοινωνία της πολιτιστικής σημασίας

•

Ενίσχυση της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας

Το 2010 στην συνάντηση στη Βραζιλία η World Heritage Committee ζήτησε από το World
Heritage Centre να αναπτύξει ένα καινούριο πρόγραμμα για τη συμβολή του τουρισμού
128

στην παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά. Οι αρχές του προγράμματος είναι

:

Αρχή 1: Συμβολή στους στόχους της Παγκόσμιας Κληρονομιάς
Η τουριστική ανάπτυξη και οι δραστηριότητες των επισκεπτών που σχετίζονται με τα
Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς (ΜΠΚ) πρέπει να συμβάλλουν στην προστασία,
συντήρηση, παρουσίαση και μεταφορά των αξιών της πολιτιστικής κληρονομιάς. Ο
τουρισμός οφείλει επίσης να δημιουργεί βιώσιμη κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη και να
προσφέρει ισοδύναμα υλικά και άυλα πλεονεκτήματα σε τοπικές και περιφερειακές
κοινωνίες με ένα τέτοιο τρόπο ώστε να σέβεται την προστασία της πολιτιστικής
κληρονομιάς.
Αρχή 2: Συνεργατικοί Συνεταιρισμοί
Τα ΜΠΚ πρέπει να είναι μέρη που όλοι οι μέτοχοι συμμετέχουν μέσω ενός αποτελεσματικού
εταιρικού σχήματος για τη μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων της συντήρησης και της
διατήρησής τους, ενώ παράλληλα μειώνουν το ρίσκο καταστροφής των μνημείων από τον
μαζικό τουρισμό.

128

Οι αρχές εδώ αναφέρονται σε περίληψη

Επιχειρησιακό Σχέδιο - Ατλαντίς Συμβουλευτική Α.Ε

358

Επιχειρησιακό Σχέδιο για την κατασκευή Υποβρύχιων Μουσείων & Καταδυτικών Πάρκων στις Ν.Σποράδες & στην Δ.Παγασητικό

Αρχή 3: Ενημέρωση του κοινού και υποστήριξη
Η προώθηση, παρουσίαση και ερμηνεία των ΜΠΚ πρέπει να είναι αποτελεσματική,
ειλικρινής, κατανοητή και ελκυστική. Πρέπει να κινητοποιεί εθνικά και παγκόσμια την
ευαισθησία και την υποστήριξη του κοινού για την προστασία, διατήρηση και βιώσιμη
χρήση των αρχαιολογικών θέσεων.
Αρχή 4: Ενεργητική τουριστική διαχείριση
Η συμβολή της τουριστικής ανάπτυξης και τουριστικών δραστηριοτήτων στα ΜΠΚ πρέπει να
σχετίζεται με την προστασία, συντήρηση και παρουσίαση των μνημείων και να προϋποθέτει
συνεχή και προληπτικό σχεδιασμό για τη διαχείρισή τους και την ταυτόχρονη εποπτεία των
μνημείων. Η διαχείριση μια αρχαιολογικής θέσης πρέπει να λαμβάνει υπόψη από τη μια
πλευρά τις δυνατότητες επισκεψιμότητας και εισροής των τουριστών χωρίς αυτές να
αποτελούν απειλή για τις πολιτιστικές αξίες των μνημείων και από την άλλη να λαμβάνονται
υπόψη η τουριστική ζήτηση και αναγκαιότητα για συνεχή προσαρμογή του σχεδιασμού και
βελτίωση του τουριστικού προϊόντος.
Αρχή 5: Ενδυνάμωση των ενδιαφερομένων
Η τουριστική ανάπτυξη πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις τοπικές δυνατότητες κάθε περιοχής.
Αρχή 6: Τουριστική υποδομή
Οι τουριστικές υποδομές των ΜΠΚ πρέπει να σχεδιάζονται και να κατασκευάζονται με
μεγάλη προσοχή και σε απόλυτη αρμονία με το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον.
Αρχή 7: Ικανότητα για διαχείριση της θέσης (site management)
Τα συστήματα διαχείρισης των ΜΠΚ πρέπει να είναι υψηλού επιπέδου.
Αρχή 8: Έσοδα από τουρισμού
Μέρος των εσόδων του τουρισμού μιας αρχαιολογικής θέσης πρέπει να πηγαίνουν πίσω στη
συντήρηση των ΜΠΚ.
Αρχή 9: Συνεισφορά στην τοπική ανάπτυξη
Οι τουριστικές υποδομές που σχετίζονται με τα ΜΠΚ οφείλουν να συμβάλλουν στην
ανάπτυξη και ενδυνάμωση της τοπικής κοινωνίας με αποτελεσματικό τρόπο.
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ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

Στο παρόν παραδοτέο χρησιμοποιούνται οι παρακάτω συντομογραφίες:

•

Γ.Γ.

: Γενική Γραμματεία

•

Ε.Ε.Α.Χ.:

Επισκέψιμοι Ενάλιοι Αρχαιολογικοί Χώροι

•

Η/Μ

: Ηλεκτρομηχανολογικά

•

ΗΠΜ

: Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

•

ΜΠΕ

: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

•

ΠΔ

: Προεδρικό Διάταγμα

•

ΠΠΠΑ

: Προκαταρκτικός Προσδιορισμός Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων

•

ΥΠΠΟΤ

: Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού

•

ΥΠ.ΠΟ.Α.

: Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

•

ΦΕΚ

: Φύλλο Εφημερίδας Κυβερνήσεως

•

Χ.Ο.Κ.

: Χώροι Οργανωμένης Κατάδυσης

•

Π.Κ.Σ.Α.

: Πρότυπο Καινοτόμο Σχέδιο Ανάπτυξης

•

OWSI

:Open Water Scuba Instructor
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Jasinski,
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Deep-WaterArchaeological Survey", The International Journal of Nautical Archaeology
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•
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Underwater
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rules
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•
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