
Τη γραφειοκρατία που
παρατηρείται στο θέμα
της έκδοσης Υπουργικής
Απόφασης που θα επι-
τρέψει τη  δημιουργία
καταδυτικού πάρκου στον
Καλαθά επεσήμανε χθες ο
δήμαρχος Χανίων Μαν.
Σκουλάκης ενώπιον του
υπουργού Π.Ε.Κ.Α. Γιάν-
νη Μανιάτη. 

Ο
κ. Σκουλάκης τόνισε

την αναγκαιότητα έκ-

δοσης Κοινής Υπουργι-

κής Απόφασης για την εφαρμο-

γή της διάταξης “περί καταδύ-

σεων αναψυχής και άλλες δια-

τάξεις” (ΦΕΚ 273/4-11-2005), η

οποία «δεν έχει υπογραφεί έως

σήμερα και η οποία είναι απα-

ραίτητη προκειμένου να προ-

χωρήσουν -από τη Δημοτική

Αρχή των Χανίων- οι ενέργειες

για τη δημιουργία καταδυτικού

πάρκου στη θέση Καλαθά της πε-

ριοχής Ακρωτηρίου». Τις επιση-

μάνσεις αυτές έκανε ο κ. Σκου-

λάκης κατά την πρώτη συνε-

δρίαση της Επιτροπής που έχει

συσταθεί για τη θεσμοθέτηση

των Περιοχών Ολοκληρωμένης

Ανάπτυξης Καταδυτικών Πάρ-

κων (Π.Ο.Α.Κ.Π.). 

Οπως ανακοίνωσε ο Δήμος

Χανίων, η συνεδρίαση πραγμα-

τοποιήθηκε προχθές παρουσία

του υπουργού Π.Ε.Κ.Α. Γιάννη

Μανιάτη, του αναπληρωτή

υπουργού Π.Ε.Κ.Α. Σταύρου Κα-

λαφάτη και του γενικού γραμ-

ματέα Χωροταξίας και Αστικού

Περιβάλλοντος Σωκράτη Αλε-

ξιάδη. 

Ο υπουργός Π.Ε.Κ.Α. Γιάννης

Μανιάτης στην τοποθέτησή του

αναφέρθηκε στον σημαντικό

ρόλο που έχει αναλάβει η Επι-

τροπή καθώς η ανάπτυξη κατα-

δυτικών πάρκων είναι μια και-

νοτόμα δραστηριότητα που μπο-

ρεί να συμβάλει στην αύξηση του

ποιοτικού τουρισμού της χώ-

ρας, δίνοντας σε έναν τουριστι-

κό πληθυσμό -που ανθεί και

αριθμεί ήδη 8.000.000 τουρί-

στες παγκοσμίως και πάνω από

4.000.000 μόνο στην Ευρώπη-

έναν νέο προορισμό, όπως η

χώρα μας.  Οπως υπογράμμισε

χαρακτηριστικά ο κ. Μανιάτης:

«Δεν μπορεί να υπάρξει καμία

ανοχή σε φαινόμενα καθυστέ-

ρησης εγκρίσεων αναπτυξιακών

δράσεων. Εντός τριών μηνών η

Επιτροπή θα πρέπει να ολοκλη-

ρώσει το έργο της... Η δημιουρ-

γία ενός Εθνικού Δικτύου Κατα-

δυτικών Πάρκων θα επιτρέψει

την επιμήκυνση της εποχικότη-

τας του ελληνικού τουρισμού, με

τον εμπλουτισμό του τουριστικού

προϊόντος και την ενίσχυση των

τουριστικών μονάδων, ως ειδική

υποδομή, με την ανάπτυξη πα-

ράλληλων επαγγελμάτων».  Από

την πλευρά του ο κ. Σκουλάκης

τόνισε ότι η περιοχή του Καλα-

θά αποτελεί μια περιοχή ιδιαί-

τερου φυσικού κάλλους, λόγω της

ύπαρξης υποθαλάσσιων σπη-

λαίων, που προσφέρονται εύκο-

λα για επίσκεψη και σπηλαιοκα-

ταδυτική εκπαίδευση, ενώ πα-

ράλληλα αυτή αναπτύσσεται του-

ριστικά και σε μικρή απόσταση

από την πόλη των Χανίων. Μά-

λιστα, ο δήμαρχος Χανίων υπο-

γράμμισε ότι η συγκεκριμένη

περιοχή είναι αποδεσμευμένη

από την Εφορεία Ενάλιων Αρ-

χαιοτήτων, ενώ με την πρόταση

της Δημοτικής Αρχής έχουν συ-

νταχθεί και οι εμπλεκόμενοι με το

θέμα φορείς και οι δύο Καταδυ-

τικοί Σύλλογοι των Χανίων.   Πέ-

ραν των παραπάνω, ο δήμαρχος

Χανίων επεσήμανε ότι «είναι

πολύ σημαντικό να διευθετηθεί

η μορφή, αλλά και ο φορέας

Διαχείρισης του Καταδυτικού

Πάρκου», ενώ σημείωσε ότι «πρέ-

πει να τηρηθεί το χρονοδιά-

γραμμα, ώστε να μην χαθεί άλλος

πολύτιμος χρόνος, για ένα έργο

που θα δώσει πνοή σε έναν

πολύ σημαντικό τομέα του θε-

ματικού τουρισμού, αυτόν του

Καταδυτικού Τουρισμού». 

Να σημειωθεί τέλος ότι ο

υπουργός Περιβάλλοντος ζήτησε

από τον κ. Σκουλάκη να συμμε-

τέχει ο Δήμος Χανίων και στην

επόμενη συνεδρίαση της Επι-

τροπής σε χρόνο που θα καθο-

ριστεί στο άμεσο μέλλον.
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Γραφειοκρατία κατά
καταδυτικών πάρκων

■ Αναγκαία η έκδοση Υπουργικής Απόφασης 

για την αξιοποίηση του βυθού στον Καλαθά

Την αναγκαιότητα έκδοσης Κοινής Υπουργικής Απόφασης για την εφαρμογή της διάταξης “περί καταδύσεων αναψυχής και άλλες διατάξεις”
(ΦΕΚ 273/4-11-2005), η οποία «δεν έχει υπογραφεί έως σήμερα και η οποία είναι απαραίτητη προκειμένου να προχωρήσουν -από τη
Δημοτική Αρχή των Χανίων- οι ενέργειες για τη δημιουργία καταδυτικού πάρκου στη θέση Καλαθά της περιοχής Ακρωτηρίου», τόνισε ο κ.
Σκουλάκης.


