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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Ανάπτυξη του Καταδυτικοφ Τουριςμοφ, 
με καταςκευή Καταδυτικοφ πάρκου ςτα Μζγαρα 

 
 

Σιμερα ςτθν εποχι τθσ μεταπαγκοςμοποίθςθσ, κερδίηει ζδαφοσ θ οικονομία τθσ 
δθμιουργίασ κακόςο το βάροσ τθσ ςυνολικότερθσ ζλλειψθσ πόρων πρωτοςτατεί ςτθν 
προςταςία του περιβάλλοντοσ, όχι με τον τρόπο, που θ οικολογία το ζπραττε και 
απαγόρευε  τθν οικονομικι λειτουργία, αλλά αντικζτωσ υπθρετεί το δόγμα ότι το 
περιβάλλον και οι φυςικοί πόροι διαςϊηονται μόνο μζςα από τθν οργανωμζνθ και με 
κανόνεσ ανκρϊπινθ δραςτθριότθτα.  

Με αυτό ωσ δεδομζνο ο Δήμοσ Μεγαρζων ζχει δϊςει ιδιαίτερθ ςθμαςία ςτθν 
ανάπτυξθ του Ιαματικοφ και Καταδυτικοφ Τουριςμοφ με δφο δράςεισ. Δθμιουργία 
Καταδυτικοφ Πάρκου ςτην Πάχη και Ιαματικά λουτρά ςτο Βουρκάρι ςτθν Αγία Τριάδα. 
Ο Δήμαρχοσ Μεγαρζων Γρηγόρησ Σταμοφλησ δήλωςε: 
 
« Η Διοίκθςθ του Διμου μασ ζχει προγραμματίςει τθν δθμιουργία Καταδυτικοφ Πάρκου 
ςτθν περιοχι μασ κι ζχει κάνει ότι πρζπει προκειμζνου να γίνει αυτό όςο το δυνατόν 
ςυντομότερα. Ηδθ βρίςκεται ςε εξζλιξθ ο ςχετικόσ διαγωνιςμόσ για τθν ανάκεςθ τθσ  
μελζτθσ  χωροκζτθςθσ του καλάςςιου χϊρου,  που προςδιορίηεται  ανάμεςα ςτο μικρό και 
μεγάλο νθςί ςτθν Πάχθ.  Εξ άλλου  φροντίηουμε παράλλθλα για τθν  ανάπτυξθ Ιαματικοφ 
τουριςμοφ ςτο χϊρο  του Περιφερειακοφ Πάρκου τθσ  Αγίασ Τριάδασ, ςτο Βουρκάρι. 
Προφανώσ θα υπάρξουν πολλαπλά οφζλη για το Δήμο μασ.» 

 
Ο κ. Κωνςταντίνοσ Κουςκοφκησ, Κακθγθτισ Δερματολογίασ, Νομικόσ, Πρόεδροσ τθσ 
Ελλθνικισ Ακαδθμίασ Ιαματικισ Ιατρικισ και Πρόεδροσ του Ελλθνικοφ Συνδζςμου 
Τουριςμοφ Υγείασ ςχετικά με τθ δθμιουργία Καταδυτικοφ πάρκου διλωςε: 

« Τα καταδυτικά πάρκα είναι ζργα, που εξαςφαλίηουν τθν βιϊςιμθ ανάπτυξθ, 
γεγονόσ το οποίο δεν κα ωφελιςει εν προκειμζνω μόνο  πολίτεσ τθσ κάκε περιοχισ, που 
υποφζρει από τθν ζνδεια πόρων αλλά και τθν ευρφτερθ περιοχι μζςα από τθν μόχλευςθ, 
που κα προκαλζςει θ ςυνεργατικι οικονομία. 
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Ο καταδυτικόσ τουριςμόσ αναψυχισ είναι ειδικι μορφι τουριςμοφ, θ οποία 
περιλαμβάνει υποβρφχια περιιγθςθ ςε κάκε υδάτινθ περιοχι τθσ ελλθνικισ επικράτειασ 
ςυμπεριλαμβανομζνων τθσ κάλαςςασ, των εςωτερικϊν υδάτων(λίμνεσ, ποταμοί, ςπιλαια), 
των προςτατευόμενων υποκαλάςςιων χωρϊν ι ιςτορικϊν τόπων, ναυαγίων είτε 
παλαιοτάτων είτε νεότερων των 50 ετϊν από τθν βφκιςθ τουσ κακϊσ και των ελεφκερων 
τεχνιτϊν υποβρυχίων αξιοκζατων.Οι υδάτινεσ περιοχζσ επιλζγονται από τουσ επιςκζπτεσ 
τουρίςτεσ που ςυνδυάηουν τισ διακοπζσ τουσ με ατομικζσ ι οργανωμζνεσ καταδφςεισ με 
ςυγκεκριμζνο εξοπλιςμό. 
 
             Αξιοκζατα καταδυτικοφ τουριςμοφ αποτελοφν τα υποκαλάςςια αξιοκζατα, που 
ευρίςκονται ι καταςκευάηονται εντόσ τθσ ελλθνικισ επικράτειασ και μποροφν να 
αξιοποιθκοφν ωσ πόλοι ζλξθσ τουριςτϊν που ταξιδεφουν ςτο πλαίςιο του καταδυτικοφ 
τουριςμοφ όπωσ είναι οι επιςκζψιμοι ενάλιοι αρχαιολογικοί χϊροι, τα ναυάγια, τα 
ελεφκερα τεχνθτά  υποβρφχια αξιοκζατα κακϊσ και τα καταδυτικά πάρκα. 
 
                 Ο καταδυτικόσ τουριςμόσ επιτρζπεται ελεφκερα ςε όλθ τθν επικράτεια 
ςυμπεριλαμβανομζνων των καλάςςιων περιοχϊν που βρίςκονται γειτονικά ςτα 
καταδυτικά πάρκα ανεξαρτιτωσ βάκουσ κατάδυςθσ.Περιιγθςθ επιφάνειασ με μάςκα και 
αναπνευςτιρα είναι θ υπθρεςία μεταφοράσ ςυνοδείασ επιτιρθςθσ και υποςτιριξθσ ςε 
περίπτωςθ ζκτακτθσ ανάγκθσ. 
 
                   Στισ καταδφςεισ αναψυχισ και ςτισ περιιγθςθσ επιφάνειασ με μάςκα και 
αναπνευςτιρα (snorkeling), οπουδιποτε κι αν διενεργοφνται, εφαρμόηονται τα εκάςτοτε 
ιςχφοντα εκνικά πρότυπα καταδφςεων αναψυχισ, που αφοροφν ςτισ ελάχιςτεσ απαιτιςεισ 
αςφαλείασ για τθν εκπαίδευςθ εραςιτεχνϊν αυτοδυτϊν και τθν εκπαίδευςθ εκπαιδευτϊν 
αυτοδυτϊν.Η δθμιουργία καταδυτικϊν πάρκων και επιςκζψιμων ενάλιων χϊρων μπορεί να 
ςυμβάλει ταυτόχρονα ςτθ βιϊςιμθ διαχείριςθ ςφνκετων τοπίων πολιτιςτικισ και φυςικισ 
κλθρονομιάσ και ςτθν αειφόρο ανάπτυξθ των παράκτιων και νθςιωτικϊν περιοχϊν.  
                    
              Αντίςτοιχεσ  πρωτοβουλίεσ για τα καταδυτικά πάρκα, που είναι ζργα εντάςεωσ 
εργαςίασ και όχι εντάςεωσ κεφαλαίου, πρόκειται δθλαδι για ζργα ιπιασ παρζμβαςθσ και 
μικρισ οικονομικισ κλίμακασ ωσ μικρζσ, ζξυπνεσ και λειτουργικζσ δράςεισ,  που μποροφν 
να βελτιϊςουν τισ τοπικζσ οικονομίεσ και να αποτελζςουν το ελατιριο για το restart και το 
re-engineering τθσ βαριάσ βιομθχανίασ τθσ χϊρασ, γι’ αυτό και επιβάλλεται ευρφτερο 
νομοκετικό πλαίςιο.» 
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