
 

 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΤΟΥ Ε.Θ.Π.Ζ ΜΕΤΑ ΤΟ 2016 

Το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου (Ε.Θ.Π.Ζ.) έχει τη δική του ιστορική αξία στην 
προστασία του περιβάλλοντος στην Ελλάδα, καθώς το 1999 που ιδρύθηκε με 
Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ 906Δ), απετέλεσε την 1η θεσμοθετημένη 
Προστατευόμενη Περιοχή στην Ελλάδα που διοικείται από Φορέα Διαχείρισης. 
Περιλαμβάνει τη θαλάσσια και χερσαία έκταση του Κόλπου Λαγανά (με τις παραλίες 
ωοτοκίας της θαλάσσιας χελώνας) καθώς και τα Νησιά Στροφάδια. Πλήθος 
ανθρώπινων δραστηριοτήτων αναπτύσσονται στο Ε.Θ.Π.Ζ., με σημαντικότερες τον 
τουρισμό, τη γεωργία και την αλιεία. Το Ε.Θ.Π.Ζ. στοχεύει στη διαφύλαξη της 
φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς και στη διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας, 
μέσω της προστασίας των απειλούμενων ειδών και των χερσαίων και θαλάσσιων 
οικοτόπων, καθώς και στην προώθηση αναπτυξιακών δραστηριοτήτων που 
εναρμονίζονται με την προστασία της φύσης. Για την αποτελεσματικότερη διαχείριση 
και προστασία της περιοχής δικαιοδοσίας του, το Ε.Θ.Π.Ζ. αξιοποιεί την εμπειρία της 
επιτυχημένης πρακτικής που ακολουθείται σε άλλες Θαλάσσιες Προστατευόμενες 
Περιοχές (Θ.Π.Π.) της Μεσογείου (Δίκτυο MedPAN - www.medpan.org) 
συμμετέχοντας στο Δίκτυο ως ιδρυτικό μέλος. 

Για την  υλοποίηση των δράσεων Προστασίας και Διαχείρισης του χώρου του 
Ε.Θ.Π.Ζ., ο Φορέας Διαχείρισης  διαθέτει 13 θέσεις εργασίας για Διοικητικό και 
Επιστημονικό Προσωπικό καθώς και 19 θέσεις για Προσωπικό Ελέγχου 
Δραστηριοτήτων/Φύλαξης/Επιστημονικής Παρακολούθησης και Ενημέρωσης, 
δηλαδή ένα ανθρώπινο δυναμικό που ανέρχεται σε 32 άτομα με πολύχρονη εμπειρία 
στο Φορέα Διαχείρισης (περίπου 10 χρόνια εμπειρίας κατά μέσο όρο). Ωστόσο, η 
σχέση εργασίας της πλειοψηφίας των εργαζομένων παραμένει  ιδιαίτερα εύθραυστη 
εφόσον 28 από αυτούς διαθέτουν Συμβάσεις Εργασίας Ορισμένου Χρόνου με 
ημερομηνία λήξης στις 31/12/2016, σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ. 184/Α’/30.12.2015.  

Μερικούς μήνες πριν από τη λήξη της σχέσης εργασίας της μεγάλης πλειοψηφίας 
των εργαζομένων του Φ.Δ. του Ε.Θ.Π.Ζ., απαιτείται η άμεση δρομολόγηση ενεργειών 
και πρωτοβουλιών, ώστε να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία του Φ.Δ. του 
Ε.Θ.Π.Ζ.  και μέσω της συνέχισης της εργασίας του προσωπικού ορισμένου χρόνου 
που διαθέτει (28 ατόμων με τουλάχιστον 10χρονη εμπειρία στον Φορέα Διαχείρισης) 
εφόσον: 

- Μετά από 16 χρόνια ύπαρξης, και μέσω των δραστηριοτήτων που αναπτύχθηκαν 
από το Προσωπικό και τη Διοίκηση του Φορέα Διαχείρισης, εγκαθιδρύθηκε και 
ενσωματώθηκε η λειτουργία του στο κοινωνικοοικονομικό ιστό της Ζακύνθου ως 
σημαντικός παράγοντας  που ενεργεί τόσο για τη βιώσιμη ανάπτυξη του νησιού 
όσο και για την απόκτηση συγκριτικού πλεονεκτήματος στην οικονομία του, σε 
περίοδο έντονης ανταγωνιστικότητας. 

- Η έως σήμερα θετική πορεία του θεσμού του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου 
Ζακύνθου, ιδιαίτερα σε σχέση με τις συμβατικές υποχρεώσεις της Ελλάδας 
απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την ικανοποιητική προστασία των πιο 
σημαντικών παραλιών ωοτοκίας της Μεσόγειου, οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην 
αποτελεσματική συνεργασία με τις Δημόσιες Υπηρεσίες,  τους Ο.Τ.Α. (Π.Ι.Ν-Π.Ε. 



Ζακύνθου, Δήμος Ζακύνθου), καθώς και με όλους τους θεσμούς (Περιβαλλοντικές 
Μ.Κ.Ο., Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Ιδρύματα, Επαγγελματικές οργανώσεις, κλπ..) 
που συμβάλλουν σημαντικά στην επίτευξη των στόχων προστασίας και 
διαχείρισης της Προστατευόμενης Περιοχής. Σε αυτό το σημείο, ο ρόλος του Φ.Δ. 
του Ε.Θ.Π.Ζ. είναι καθοριστικός εφόσον είναι γνωστό ότι η ταυτόχρονη προστασία 
και ανάπτυξη ανθρωπίνων δραστηριοτήτων απαιτεί των συγκερασμό των 
αρμοδιοτήτων με το πιο αποτελεσματικό τρόπο, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι 
της βιώσιμης ανάπτυξης. 

- Η απρόσκοπτη λειτουργία του Φ.Δ. του Ε.Θ.Π.Ζ. με το υφιστάμενο προσωπικό 
που διαθέτει (όπου η πολιτεία έχει επενδύσει σημαντικά ποσά για την εκπαίδευση 
του και την απόκτηση της σχετικής τεχνογνωσίας) εξασφαλίζει τον 
προγραμματισμό δράσεων και την εύρεση κονδυλίων που  θα ενισχύσουν τη 
συνέχιση των δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται εδώ και 16 χρόνια. 
Επιπρόσθετα, θα καθιερώσουν μακροπρόθεσμα την προστιθεμένη αξία  που 
δημιουργείται, ιδιαίτερα λαμβάνοντας υπόψη την αναβάθμιση των υπηρεσιών και 
δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται στο νησί της Ζακύνθου. Στο πλαίσιο αυτό, η 
λειτουργία του Φ.Δ. του Ε.Θ.Π.Ζ. δεν αποτελεί ένα κόστος για την πολιτεία ή/και 
την Τοπική Κοινωνία άλλα αντιθέτως αποτελεί μια επένδυση που, αποδεδειγμένα, 
έχει ήδη αποδώσει τόσο σε κοινωνικό όσο και σε οικονομικό επίπεδο.  

- Η συνεχόμενη παρουσία και δραστηριοποίηση ανθρώπων του Φ.Δ. στη Ζάκυνθο, 
με πολύ σημαντική εμπειρία σε ποικιλόμορφα εξειδικευμένα θέματα (κατάρτιση και 
υλοποίηση Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων- προγράμματα LIFE-
ΕΠΠΕΡ-ΕΠΠΕΡΑΑ, Επιστημονική Παρακολούθηση, Έλεγχος Δραστηριοτήτων, 
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση, Θέματα Διακυβέρνησης και 
Συμμετοχικής Διαδικασίας, κ.λπ.), που εργάζονται και προωθούν τους σκοπούς 
της Βιώσιμης Ανάπτυξης «επί τόπου», αλλάζει δραστικά την προοπτική 
απόκτησης ενός αναγνωρίσιμου σήματος ποιότητας που θα συμβάλλει 
μακροπρόθεσμα στην τοπική ανάπτυξη και στην ανάλογη κατάρτιση και 
ευαισθητοποίηση των μελλοντικών γενεών.   

Κατά συνέπεια, είναι ιδιαίτερα σημαντική η έμπρακτη υποστήριξη του Φορέα 
Διαχείρισης του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου από τους Ο.Τ.Α. και 
Τοπικούς Φορείς, ώστε να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία του και να 
διατηρηθούν τα οφέλη αλλά και τα θετικά επιτεύγματα που προσφέρει. Στο πλαίσιο 
αυτό, οι εργαζόμενοι του Φ.Δ. του Ε.Θ.Π.Ζ. καλούν τον Υφυπουργό Πολιτισμού και 
Αθλητισμού και Βουλευτή Ζακύνθου κ. Σ. Κοντονή,  την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων 
(Π.Ε. Ζακύνθου), το Δήμο Ζακύνθου και όλους τους Τοπικούς Φορείς να ενεργήσουν 
σε επίπεδο  κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης ώστε να εξασφαλιστεί : 

 Η διατήρηση θέσεων εργασίας υψηλής δεξιότητας, εν καιρώ υψηλής ανεργίας, 

 Η λήψη αποφάσεων από την κυβέρνηση, ώστε οι θέσεις εργασίας να 
μετατραπούν από ορισμένου χρόνου σε αόριστου χρόνου.   

 Η εύρεση μακροπρόθεσμης λύσης για τη χρηματοδότηση του Φ.Δ. του Ε.ΘΠ.Ζ. 
που θα καλύψει τόσο το κόστος μισθοδοσίας όσο και τη βασική λειτουργία του, 
στη σημερινή μορφή του. 

 Η ενίσχυση της λειτουργίας του Φ.Δ., ώστε να αξιοποιηθούν Ευρωπαϊκά 
κονδύλια που θα συμβάλλουν σημαντικά στην βιώσιμη ανάπτυξη της Ζακύνθου 
σε όλους του τομείς (π.χ. περιβάλλον, τουρισμός, γεωργία, αλιεία). 



 Η αξιοποίηση του έργου που διετέλεσε και καλείται να εκτελέσει ο Φορέας 
Διαχείρισης του Ε.Θ.Π.Ζ. και  όχι την υποβάθμιση του με ασαφή σχέδια που δεν 
λαμβάνουν υπόψη την εθνική και διεθνή διάσταση του.      

 


