
                                                                                                              
  

Προς: 
Κ Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ζακύνθου  
Τερτσέτη 2, 29100 Ζάκυνθος (αποστολή με fax: 26950 45912) 
 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ  

Αθήνα, 2 Μαΐου 2018 
Αρ. πρωτ. ΑΡΧΕΛΩΝ: 28331 

 
ΘΕΜΑ: Σωρεία παράνομων παρεμβάσεων υποβαθμίζει το περιβάλλον στο Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου. 
 
Σχετ: (α) Το Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ Δ 906/22-12-1999) με το οποίο γίνεται χαρακτηρισμός των χερσαίων και 

θαλάσσιων περιοχών του κόλπου Λαγανά και των νήσων Στροφάδων Ν. Ζακύνθου ως Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο,  

(β) Οι υπ’ αριθμ. πρωτ. 1978/07-11-2017 και 308/16-02-2018 (για το θέμα 1),  2779/14-12-2015 και 544/23-3-

2018 (για το θέμα 2), 467/14-3-2018 (για το θέμα 3), 1032/16-6-2017, 1181/7-7-2017, 1193/11-7-2017 και 1344/2-

8-2017 (για το θέμα 4) επιστολές του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου.   

 
Αξιότιμε κ Εισαγγελέα,  

Σε συνέχεια των σχετικών καταγγελιών του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου 

(ΕΘΠΖ) (Σχετ. β), οι συνυπογράφουσες Περιβαλλοντικές Οργανώσεις θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για 

σωρεία παράνομων παρεμβάσεων που τους τελευταίους μήνες λαμβάνει χώρα εντός των ορίων του ΕΘΠΖ και 

επιφέρει σοβαρή υποβάθμιση του περιβάλλοντος εντός της προστατευόμενης περιοχής. Ειδικότερα: 

1) Εντός της Περιοχής Προστασίας της Φύσης (Π2) και πλησίον της παραλίας Γέρακα, που αποτελεί σημαντικό 
βιότοπο αναπαραγωγής της θαλάσσιας χελώνας Caretta caretta, κατασκευάστηκαν τους τελευταίους μήνες 
(και σε χρόνο μεταγενέστερο του Ιουνίου 2016) δύο (2) κτίσματα (ξύλινος στάβλος εμβαδού 150 τ.μ. και 
πέτρινη οικία εμβαδού 80 τ.μ.), τα οποία έγιναν αντιληπτά το Νοέμβριο 2017 (φωτ. 1, 2). Η κατασκευή τους 
έχει γίνει χωρίς οικοδομική άδεια και επιφέρει αλλοίωση του τοπίου, καθόσον σύμφωνα με το άρθρο 4 του 
σχετικού Π.Δ. (Σχετ. α), στην εν λόγω ζώνη απαγορεύεται οποιαδήποτε οικοδομική εργασία. Για αμφότερα τα 
αυθαίρετα κτίσματα έχουν επιβληθεί πρόστιμα από την υπηρεσία δόμησης του Δήμου Ζακύνθου (αρ. πρωτ. 
3813/17/22-1-2018), όμως δεν έχει ακόμα ενεργοποιηθεί η διαδικασία κατεδάφισής τους.  Τουναντίον στην 
πράξη επιβολής προστίμου, αναφέρονται ενδελεχώς οι δυνατότητες που παρέχει η νομοθεσία περί 
νομιμοποίησης των αυθαίρετων κατασκευών, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη από την υπηρεσία δόμησης 
αφενός το καθεστώς ειδικής προστασίας που ισχύει για την εν λόγω ζώνη, αφετέρου ότι αμφότερα τα κτίσματα 
έχουν κατασκευασθεί σε χρόνο μεταγενέστερο του 2011.   
   

2) Εντός της Περιοχής Προστατευόμενου Τοπίου (Φ1) και μεταξύ των παραλιών ωοτοκίας της θαλάσσιας 
χελώνας Γέρακα και Δάφνης έλαβε χώρα στα τέλη του έτους 2015 παράνομη παρέμβαση μεγάλης κλίμακας 
και συγκεκριμένα διάνοιξη δρόμου, μήκους 1 χλμ. και πλάτους 6 μέτρων (Φωτ. 3). Αν και οι συναρμόδιες 
αρχές ενημερώθηκαν για τις παρεμβάσεις με την υπ’ αριθμ.  πρωτ. 2779/14-12-2015 επιστολή του Φορέα 
Διαχείρισης (Σχετ. β), οι παράνομες εργασίες συνεχίστηκαν και τους πρώτους μήνες του 2016 με φύτευση 
«καλλωπιστικών» φυτών. Εξ όσων γνωρίζουμε, έως σήμερα έχει επιβληθεί στον υπαίτιο των παρεμβάσεων 
πρόστιμο μόνο για τις χωματουργικές εργασίες. Αντίθετα, παρά τη σχετική υποχρέωση, δεν έχει προχωρήσει 
η διαδικασία αποκατάστασης περιβαλλοντικής ζημίας βάσει του Π.Δ. 148/2009. Ως αποτέλεσμα της ολιγωρίας 
των αρμόδιων υπηρεσιών και κατόπιν επιτόπιων επισκέψεων συνεργατών μας, προκύπτει ότι οι παράνομες 
εργασίες στο σημείο συνεχίζονται ακόμη και σήμερα. Ειδικότερα, από τις αρχές του 2018, λαμβάνει χώρα 
διαπλάτυνση του παράνομου δρόμου σε συγκεκριμένα σημεία (Φωτ. 4, 5), γεγονός για το οποίο οι 
συναρμόδιες αρχές έχουν ήδη ενημερωθεί με την υπ’ αριθμ. 544/23-3-2018 επιστολή του Φορέα Διαχείρισης 
του ΕΘΠΖ (Σχετ. β).   
 

3) Εντός της Περιοχής Προστασίας της Φύσης (Π3) και όπισθεν της παραλίας Καλαμακίου (μεταξύ των θέσεων 
Λούρος και ξενοδοχείο Zante Beach, έμπροσθεν της μοναδικής υφιστάμενης κατοικίας), που αποτελεί 
σημαντικό βιότοπο αναπαραγωγής της θαλάσσιας χελώνας Caretta caretta, έλαβε χώρα στις 13, 14 και 15 
Μαρτίου 2018 παρέμβαση με βαρύ όχημα (μπουλντόζα), με αποτέλεσμα την αποψίλωση και καταστροφή του 



οικοτόπου θινών (Φωτ. 6, 7). Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 4 του σχετικού Π.Δ. (Σχετ. α), στην εν 
λόγω ζώνη στόχος είναι η διατήρηση του βιοτόπου αναπαραγωγής της θαλάσσιας χελώνας και των φυσικών 
σχηματισμών των αμμοθινών. Από το προσωπικό φύλαξης του Φορέα Διαχείρισης ενημερώθηκαν εγκαίρως 
οι αρχές αστυνόμευσης από την πρώτη μέρα παρεμβάσεων, ενώ ακολούθησε ενημέρωση όλων των 
συναρμόδιων υπηρεσιών με την υπ’ αριθμ. 467/14-3-2018 επιστολή του Φορέα Διαχείρισης (Σχετ. β). 
Εντούτοις, εξ όσων γνωρίζουμε δεν ακολουθήθηκε η διαδικασία αυτοφώρου, με αποτέλεσμα οι παρεμβάσεις 
να συνεχιστούν για ακόμα 3 ημέρες. 

 
4) Εντός των Περιοχών Προστασίας της Φύσης Π2 και Π3 (παραλίες ωοτοκίας της θαλάσσιας χελώνας Γέρακας, 

Crystal και Καλαμάκι) τοποθετήθηκαν καθ’ όλη την θερινή περίοδο 2017 έπιπλα θαλάσσης (ξαπλώστρες, 
ομπρέλες). Δυστυχώς παρατηρήθηκε κατάφορη παραβίαση του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου (Σχετ. α), 
καθώς καταγράφηκαν υπεράριθμα έπιπλα θαλάσσης (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), σε όλο το πλάτος των παραλιών (ενώ το επιτρεπτό είναι 
απόσταση 3-5 μέτρων από το κύμα), τα οποία μάλιστα δεν απομακρύνονταν μετά τη δύση του ηλίου (Φωτ. 
8) προκαλώντας σημαντική όχληση στη θαλάσσια χελώνα. Οι συναρμόδιες για την παραχώρηση τμημάτων 
αιγιαλού υπηρεσίες δεν ανταποκρίθηκαν στις υπ’ αριθμ. πρωτ. 1032/16-6-2017, 1181/7-7-2017, 1193/11-7-
2017 και 1344/2-8-2017 σχετικές καταγγελίες (Σχετ. β) του Φορέα Διαχείρισης. Τουναντίον, τόσο ο Δήμος 
Ζακύνθου (αριθμ. πρωτ. 2662/2017/19-9-2017) όσο και  το Αυτοτελές Γραφείο Δημόσιας Περιουσίας 
Ζακύνθου (αριθμ. πρωτ. 23567/12-12-2017) επικαλέστηκαν άγνοια περί της ταυτότητας των υπαιτίων και 
αιτήθηκαν από τον Φορέα Διαχείρισης να γνωστοποιήσει, μέσω του προσωπικού φύλαξης, τα στοιχεία τους. 
Ουδεμία αναφορά έγινε από τις συναρμόδιες αρχές για την υποχρέωση τους προς κατάσχεση του αυθαίρετου 
εξοπλισμού, με τη συμβολή των αρχών αστυνόμευσης. Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί πως ο Δήμος 
Ζακύνθου, με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 3061/11-10-2017 επιστολή του προς τον Σύλλογο ΑΡΧΕΛΩΝ, 
κοινοποίησε – κατόπιν σχετικού αιτήματος – αντίγραφα των συμφωνητικών παραχώρησης αιγιαλού για τη 
θερινή περίοδο του 2017.  
 

Κατόπιν  των ανωτέρω περιγραφόμενων πραγματικών περιστατικών, οι συνυπογράφουσες περιβαλλοντικές 

οργανώσεις θεωρούμε αναγκαία την άμεση παρέμβασή Σας προς τον σκοπό αφενός της προστασίας των 

ευαίσθητων οικοσυστημάτων στο Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου, αφετέρου της απόδοσης ευθυνών στους 

υπαίτιους των παράνομων παρεμβάσεων.   

Με εκτίμηση 

Οι συνυπογράφουσες οργανώσεις: 

ΑΡΧΕΛΩΝ 
MEDASSET 
MOm 
WWF Ελλάς 
 
 
 
 
 
 

 

              
Φωτ. 1 & 2: Αυθαίρετα κτίσματα εντός της Περιοχής Προστασίας της Φύσης (Π2).  
 



 
Φωτ. 3: Παρέμβαση εντός της Περιοχής Προστατευόμενου Τοπίου (Φ1) το έτος 2015.  
 
 

          
Φωτ. 4 & 5: Συνέχεια παράνομων εργασιων εντός της ζώνης Φ1 (Μάρτιος, Απρίλιος 2018). 

 

                                

 
Φωτ. 6 & 7: Αποψίλωση θινών εντός της Περιοχής Προστασίας της Φύσης (Π3).  



  
Φωτ. 8: Μη απομάκρυνση επίπλων θαλάσσης κατά τις βραδινές ώρες (2017).  

 
 
Κοινοποίηση: 
1. Υ.Π.ΕΝ.  
(α) Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού, κ Σωκράτη Φάμελλου   
Μεσογείων 119, 11526 Αθήνα (αποστολή με email: yper@prv.ypeka.gr) 
β) Δ/νση Προστασίας Φυσικού Περιβάλλοντος & Βιοποικιλότητας 
Τμήμα Προστατευόμενων Περιοχών 
Πατησίων 147, 11251 Αθήνα (αποστολή με fax: 210 8662024) 
γ) Ειδική Γραμματεία Σώματος Επιθεωρητών & Ελεγκτών,  
Συντονιστικό Γραφείο Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών ζημιών 
Μεσογείων 119, 11526 Αθήνα (αποστολή με email: poulis@prv.ypeka.gr)   
2. Υπουργείο Προστασίας του πολίτη, Γραφείο Αν. Υπουργού, κ Νικολάου Τόσκα 
Π. Κανελλοπούλου 4, 10177 Αθήνα (αποστολή με email: n.toskas@parliament.gr)   
3. Γενική Επιθεωρήτρια Δημόσιας Διοίκησης, κα Παπασπύρου Μαρία 
Λ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα (αποστολή με email: info@gedd.gr)   
4. Συνήγορο του Πολίτη, κ Ανδρέα Ποττάκη 
Χαλκοκονδύλη 17, 10432 Αθήνα (αποστολή με email: grafeiosynigorou@synigoros.gr, sagias@synigoros.gr)     
5. Περιφέρεια Ιονίων νήσων, Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου 
α) Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη, κ Ελευθέριου Νιοτόπουλου 
Διοικητήριο, 29 100 Ζάκυνθος (αποστολή με e-mail: antipin.zak@pin.gov.gr) 
β) Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας 
Διοικητήριο, 29100 Ζάκυνθος (αποστολή με e-mail: boumpoutsaris@pin.gov.gr) 
6. Περιφερειακή Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου 
Γούναρη 11, 26221 Πάτρα (αποστολή με email: syzefxis@2860.syzefxis,gov.gr) 
7. Αυτοτελές Γραφείο Δημόσιας Περιουσίας Ζακύνθου 
Τερτσέτη 36 & Γκούσκου, 29100 Ζάκυνθος 
(αποστολή με email: ktimzak@2658.syzefxis.gov.gr, ktimzak@otenet.gr) 
8. Δήμος Ζακύνθου, Γραφείο Δημάρχου, κ. Παύλου Κολοκοτσά 
Πλατεία Διονυσίου Σολωμού 1, 29 100 Ζάκυνθος (αποστολή με fax: 26953 61314) 
9. Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης Δήμου Ζακύνθου 
Βανάτο, 29100 Ζάκυνθος (αποστολή με fax:  26950 63768) 
10. Διεύθυνση Δασών Ζακύνθου 
Ελ. Βενιζέλου 1, 29 100 Ζάκυνθος (αποστολή με e-mail: ddzak@apd-depin.gov.gr)  
11. Αστυνομικό Τμήμα Ζακύνθου 
Λομβάρδου 62, 29100 Ζάκυνθος (αποστολή με fax: 26950 44871) 
12. Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου 
Ελ. Βενιζέλου 1, 29 100 Ζάκυνθος (αποστολή με e-mail: info@nmp-zak.org, lsourbes@nmp-zak.org) 
 
 
 

mailto:yper@prv.ypeka.gr
mailto:poulis@prv.ypeka.gr
mailto:n.toskas@parliament.gr
mailto:grafeiosynigorou@synigoros.gr
mailto:sagias@synigoros.gr
mailto:antipin.zak@pin.gov.gr
mailto:boumpoutsaris@pin.gov.gr
mailto:syzefxis@2860.syzefxis,gov.gr
mailto:ktimzak@2658.syzefxis.gov.gr
mailto:ktimzak@otenet.gr
mailto:ddzak@apd-depin.gov.gr
mailto:info@nmp-zak.org
mailto:lsourbes@nmp-zak.org

