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ΠΡΟΣ:  Υπουργό Εθνικής Άμυνας 
  Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας 
  Υπουργό Τουριστικής Ανάπτυξης 
ΚΟΙΝ:  Νομάρχη Χανίων 
  Δήμαρχο Ακρωτηρίου 
 
Αξιότιμοι κοι Υπουργοί, 
 
 Με την παρούσα θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με τις πρωτοβουλίες 
του Συλλόγου Χανίων «Φίλοι του Βυθού» που αφορά τη δημιουργία καταδυτικού 
πάρκου στα Χανιά, και συγκεκριμένα στην περιοχή μεταξύ Αγ. Ουφρίου και Καλαθά. 
 
 Η συγκεκριμένη περιοχή είναι αποδεσμευμένη από την Εφορία Εναλίων 
Αρχαιοτήτων για υποβρύχιες δραστηριότητες (σχετικά ΦΕΚ:  923Β 27/8/98 και 1083Β 
16/10/98) και ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους, λόγω της ύπαρξης επισκέψιμων 
υποθαλάσσιων σπηλαίων που προσφέρονται για περιήγηση και σπηλαιοκαταδυτική 
εκπαίδευση. Ωστόσο η καταδυτική της εκμετάλλευση είναι περιορισμένη. 
 
 Στη συγκεκριμένη περιοχή, ο Σύλλογός μας έχει ξεκινήσει το τελευταίο διάστημα 
θαλάσσια έρευνα με σκοπό τη βιντεοσκόπηση, φωτογράφηση και χαρτογράφηση του 
βυθού, με σκοπό τα συλλεχθέντα στοιχεία να χρησιμοποιηθούν για την προβολή της 
περιοχής ως καταδυτικού προορισμού. Η προβολή θα γίνει μέσω δικτυακών τόπων 
συνδεδεμένων με τους δικτυακούς τόπους τοπικών φορέων (πχ. Δήμος Ακρωτηρίου, 
Νομαρχία Χανίων), με τη δημοσίευση του υλικού στον καταδυτικό περιοδικό τύπο της 
Ελλάδας και του εξωτερικού, καθώς και με κάθε άλλο δίαυλο τουριστικής προβολής της 
περιοχής, μιας περιοχής που υστερεί σε τουριστική ανάπτυξη σε σχέση με άλλες 
περιοχές των Χανίων. 
 
 Στην αύξηση του καταδυτικού ενδιαφέροντος της περιοχής θα βοηθούσε η 
δημιουργία ενός τεχνητού ναυαγίου, συγκεκριμένα ενός παροπλισμένου πλοιάριου του 
Πολεμικού Ναυτικού, το οποίο, αφού προετοιμαστεί κατάλληλα, θα βυθιστεί σε 
κατάλληλο σημείο, όπου δε θα εμποδίζει τη ναυσιπλοϊα ή άλλη θαλάσσια 
δραστηριότητα. Το ναυάγιο αυτό θα χρησιμοποιηθεί για ψυχαγωγικές και εκπαιδευτικές 
καταδύσεις (ναυαγιοκαταδύσεις).  
 
 



 
 
 

Γνωρίζοντας τις προσπάθειες της Κυβέρνησης για την τουριστική προβολή της 
χώρας μας, πιστεύουμε ότι βοηθούμε σε αυτή τη κατεύθυνση και γι αυτό ευελπιστούμε 
να στηρίξετε την προσπάθεια του συλλόγου μας. 
 
 
       Με Τιμή, 
 
 
 
       Ο Πρόεδρος 
             Χάρης Καραβαράκης 
 
 
 
Συνημμένα: 

1. Χάρτης της περιοχής Χανίων που εντοπίζει την προτεινόμενη περιοχή. 
2. Φωτογραφικό υλικό από τα υποβρύχια σπήλαια της περιοχής. 
3. Βιογραφικό σημείωμα του Συλλόγου Χανίων «Φίλοι του Βυθού» 

 



1. Χάρτης της περιοχής Χανίων 
 
 

 

Προτεινόμενη 
περιοχή 

 
 

2. Φωτογραφικό υλικό από τα υποβρύχια σπήλαια της περιοχής 
 
 

 
 



 
 

      


