
                                                                                                              

  

Κοινό δελτίο τύπου                                                        Δευτέρα 21 Μαΐου 2018 
Σωρεία παράνομων παρεμβάσεων οδηγεί σε υποβάθμιση του περιβάλλοντος στο Εθνικό Θαλάσσιο 

Πάρκο Ζακύνθου – ολιγωρούν οι αρμόδιες αρχές. 
Τον κώδωνα του κινδύνου κρούουν οι περιβαλλοντικές οργανώσεις ΑΡΧΕΛΩΝ, MEDASSET, MOm και WWF Ελλάς, 
με αφορμή τη σημερινή ευρωπαϊκή ημέρα Natura 2000, καθώς τους τελευταίους μήνες παρατηρείται σωρεία 
παράνομων παρεμβάσεων εντός του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου που επιφέρει σοβαρή υποβάθμιση του 
περιβάλλοντος στην προστατευόμενη περιοχή και δημιουργεί σοβαρό κίνδυνο αλλοίωσης των παραλιών ωοτοκίας 
της θαλάσσιας χελώνας. Η ολιγωρία που επιδεικνύουν οι αρμόδιες αρχές, οι οποίες αγνοούν τις εκκλήσεις του 
Φορέα Διαχείρισης για άμεση επέμβαση, δυστυχώς αποδεικνύει για ακόμη μια φορά την αδυναμία του κρατικού 
μηχανισμού για έγκαιρη και αποτελεσματική προστασία του φυσικού πλούτου της χώρας μας. Ειδικότερα:   

1) Κοντά στην παραλία του Γέρακα, που αποτελεί σημαντικό βιότοπο αναπαραγωγής της θαλάσσιας χελώνας Caretta 
caretta, και εντός της Περιοχής Προστασίας της Φύσης Π2, όπου απαγορεύεται οποιαδήποτε οικοδομική εργασία 
και επομένως δεν μπορεί να εκδοθεί καμία οικοδομική άδεια, κατασκευάστηκαν τους τελευταίους μήνες δύο 
παράνομα κτίσματα (Φωτ. 1, 2). Από την υπηρεσία δόμησης του Δήμου Ζακύνθου έχουν εδώ και μήνες επιβληθεί 
τα σχετικά πρόστιμα, χωρίς όμως να έχει ξεκινήσει η διαδικασία κατεδάφισης. Οι δε παραβάτες, προτρέπονται, 
έμμεσα και με την ίδια την πράξη επιβολής προστίμου, να «τακτοποιήσουν – νομιμοποιήσουν» τα αυθαίρετα, έστω 
και αν είναι πασιφανές ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της σχετικής νομοθεσίας.        
 

2) Μεταξύ των παραλιών ωοτοκίας της θαλάσσιας χελώνας Γέρακα και Δάφνης, εντός της Περιοχής Προστατευόμενου 
Τοπίου Φ1, διανοίχθηκε, παράνομα, στα τέλη του 2015, δρόμος, μήκους 1 χλμ. και πλάτους 6 μέτρων (Φωτ. 3). 
Εξαιτίας της ολιγωρίας των αρμόδιων αρχών,  όχι μόνο δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αποκατάστασης 
περιβαλλοντικής ζημίας, αλλά οι παράνομες εργασίες συνεχίζονται μέχρι και σήμερα, με διαπλάτυνση του 
παράνομου δρόμου σε συγκεκριμένα σημεία (Φωτ. 4).  
 

3) Στην Περιοχή Προστασίας της Φύσης Π3, πίσω από τη παραλία Καλαμακίου, που αποτελεί σημαντικό βιότοπο 
αναπαραγωγής της θαλάσσιας χελώνας Caretta caretta, έγινε στα μέσα Μαρτίου 2018, παρέμβαση με μπουλντόζα, 
με αποτέλεσμα την καταστροφή της προστατευόμενης βλάστησης των αμμοθινών (Φωτ. 5, 6). Αν και οι αρχές 
ενημερώθηκαν εγκαίρως και ήδη από την πρώτη μέρα των παράνομων εργασιών, δεν ακολουθήθηκε η διαδικασία 
αυτοφώρου, με αποτέλεσμα η καταστροφή να συνεχιστεί ανενόχλητα για 3 ημέρες. 
 

4) Καθ’ όλη τη θερινή περίοδο 2017, στις παραλίες ωοτοκίας Γέρακα, Crystal και Καλαμάκι τοποθετήθηκε πληθώρα 
επίπλων θαλάσσης, κατά παράβαση του Προεδρικού Διατάγματος ίδρυσης του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου 
Ζακύνθου (στην παραλία του Γέρακα καταγράφηκαν 262 ξαπλώστρες, ενώ το Π.Δ. επιτρέπει έως 120, στις παραλίες 
Crystal και Καλαμάκι καταγράφηκαν 569 ξαπλώστρες, ενώ το Π.Δ. επιτρέπει έως 300), τα οποία μάλιστα δεν 
απομακρύνονταν μετά τη δύση του ηλίου, παρεμποδίζοντας έτσι τις θαλάσσιες χελώνες που προσπαθούσαν να 
ωοτοκήσουν (Φωτ. 7). Οι συναρμόδιες αρχές, αγνοώντας τις σχετικές εκκλήσεις του Φορέα Διαχείρισης για τη 
σύννομη λειτουργία των επιχειρήσεων, με τις οποίες ο Δήμος Ζακύνθου είχε υπογράψει συμφωνητικά 
παραχώρησης αιγιαλού, δεν προχώρησαν στις νόμιμες ενέργειες, επικαλούμενες άγνοια της ταυτότητας των 
υπαιτίων.     
Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις ΑΡΧΕΛΩΝ, MEDASSET, MΟm και WWF Ελλάς που δραστηριοποιούνται ενεργά στη 
Ζάκυνθο εδώ και δεκαετίες με γνώμονα την προστασία του φυσικού πλούτου του νησιού, με σχετική επιστολή τους 
προς τον αρμόδιο Εισαγγελέα  
(http://www.wwf.gr/images/pdfs/2018May2nd_ARCHELON_MEDASSET_MOm_WWF_LtrEisaggeleas_Zakynthos_min

.pdf.pdf) ζητούν την άμεση εφαρμογή των προβλεπόμενων από τη νομοθεσία διαδικασιών, προς το σκοπό 
απόδοσης ευθυνών και κυρίως αποκατάστασης του περιβάλλοντος στο Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου, 
σύμφωνα με όσα ζητά και ο αρμόδιος Φορέας Διαχείρισης. Ο κρατικός μηχανισμός πρέπει να συμβάλλει άμεσα και 
αποτελεσματικά στην προστασία του φυσικού πλούτου των προστατευόμενων περιοχών της χώρας μας.   
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Φωτογραφική τεκμηρίωση: 
  

   
Φωτ. 1 & 2: Αυθαίρετα κτίσματα κοντά στην παραλία του Γέρακα.  
 

  
Φωτ. 3 & 4: Διάνοιξη δρόμου μεταξύ των παραλιών Δάφνης και Γέρακα. Οι παράνομες εργασίες το 2015 
(αριστερά) και το 2018 (δεξιά).  

 

      
Φωτ. 5 & 6: Καταστροφή των αμμοθινών στην παραλία Καλαμακίου.  

 

 
Φωτ. 7: Ίχνος θαλάσσιας χελώνας που εγκατέλειψε την προσπάθεια ωοτοκίας λόγω της μη απομάκρυνσης των 
επίπλων θαλάσσης κατά τις βραδινές ώρες (2017).  

 


