
                           

 

 

                                                                                                          Αθήνα, 12 Ιανουαρίου 2016  
                                                                                                       Αρ. πρωτ.: 4/16 (WWF) 

 
 
 

Προς:   

α) Εισαγγελέα Ζακύνθου  

β) Υπουργείο Οικονομικών Γεν. Γραμματέα Δημόσιας Περιουσίας Περιφερειακή 
Δ/νση Δημόσιας Περουσίας Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, Αυτοτελές Γραφείο 
Ζακύνθου 

γ) Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Δ/νση Προστασίας Βιοποικιλότητας, 
Εδάφους και Διαχείρισης Αποβλήτων  

δ) Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Τμήμα Βιοποικιλότητας και 
Προστατευόμενων Περιοχών    

ε) Δ/νση Πολεοδομίας Δήμου Ζακύνθου 

ζ) Δ/νση Δασών Ζακύνθου  

η) Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε Ζακύνθου 

θ) Σώμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Ενέργειας, Δόμησης και Μεταλλείων  

ι) Λιμεναρχείο Ζακύνθου  

κ) Αστυνομικό Τμήμα Ζακύνθου  

 

Κοιν.:  Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου 

Συνημμένα: Φωτογραφίες 

          

Θέμα:  Παράνομες εργασίες, χερσαία παρέμβαση και διάνοιξη δρόμου 
στην περιοχή μεταξύ Δάφνης και Γέρακα στο Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο 
Ζακύνθου 

Σε συνέχεια της επιστολής του ΕΘΠΖ της 14/12/15 (Αρ. Πρωτ. 2779) καθώς και 
επιτόπιας επίσκεψης  του WWF Ελλάς στην περιοχή, οι συνυπογράφουσες 
οργανώσεις καλούμε τις αρμόδιες υπηρεσίες να προβούν στις διαδικασίες που 
προβλέπονται για την εκτέλεση παράνομων εργασιών εντός των ορίων του ΕΘΠΖ και 
ειδικότερα στην περιοχή μεταξύ Δάφνης και Γέρακα.  

Οι εργασίες έλαβαν χώρα στην περιοχή Φ1 Προστατευόμενου Τοπίου του ΕΘΠΖ, της 
οποίας στόχος βάσει του ΠΔ του ΕΘΠΖ είναι «η διατήρηση των φυσικών 
χαρακτηριστικών και του τοπίου και η διασφάλιση των προϋποθέσεων προστασίας 
των παραλιών ωοτοκίας της θαλάσσιας χελώνας στις περιοχές Α1, Π1, Π2 και της 



προστασίας της ακτής.» Η περιοχής της παρέμβασης  γειτνιάζει με τις περιοχές 
προστασίας της φύσης Π1 και Π2  των ιδιαίτερα σημαντικών παραλιών ωοτοκίας 
Δάφνης και Γέρακα. Ως εκ τούτου, η παρέμβαση μπορεί να επηρεάσει τη 
φωλεοποίηση, να δημιουργήσει συνθήκες όχλησης των θαλασσίων χελωνών και να 
υποβαθμίσει το οικοσύστημα και τα ενδιαιτήματα στην περιοχή καθώς και να 
δημιουργήσει φαινόμενα διάβρωσης των πρανών και να αλλοιώσει τη δομή της 
παράκτιας ζώνης. Η αλλοίωση του τοπίου είναι ήδη εμφανής (βλ. συνημμένες 
φωτογραφίες).  

Όπως αναφέρεται και στην επιστολή του ΕΘΠΖ για τις εργασίες δε ζητήθηκε άδεια 
και δεν υπάρχει σχετική σύμφωνη γνώμη του Φορέα Διαχείρισης του ΕΘΠΖ. 
Παράλληλα η περιοχή έχει χαρακτηριστεί ως αναδασωτέα μετά την πυρκαγιά του 
2012 και ειδικότερα με το ΦΕΚ 267Δ/12.  

Παρακαλούμε όπως : 

1) μας ενημερώσετε για τις ενέργειες στις οποίες έχετε ήδη προβεί 

2) κινήσετε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες που προβλέπονται για την 
εκτέλεση παράνομων εργασιών σε προστατευόμενη περιοχή και την 
υποβάθμισης αυτής.  

 

Με εκτίμηση, 

 

Δημήτρης Καραβέλλας 
Γενικός Διευθυντής, WWF Ελλάς 
 

Θεόδωρος Μπένος–Πάλμερ 
Διευθυντής, ΑΡΧΕΛΩΝ, Σύλλογος για την Προστασία της θαλάσσιας χελώνας 
 
Πάνος Δενδρινός 
Συντονιστής, MOM 
 

Βασίλης Σταμογιάννης 
Διευθυντής, MEDASSET, Μεσογειακός Σύνδεσμος για τη Σωτηρία των Θαλασσίων 
Χελωνών 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Επισυνάπτονται τέσσερις φωτογραφίες από την επιτόπια επίσκεψη του WWF Ελλάς, 
στις 9 Ιανουαρίου 2016.  

 

 

 



 

 


