ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΓΥΑΡΟΥ

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΖΩΝΩΝ KAI METΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Χάρτης προτεινόμενων ζωνών Θαλάσσιας Προστατευόμενης Περιοχής Γυάρου

Α) Ζώνη Χ1: Περιοχή Προστασίας της Φύσης
Ορίζεται το χερσαίο τμήμα του νησιού 300 μέτρα από την ακτογραμμή από το ακρωτήριο
Φουρνάκι δυτικά έως το ακρωτήριο Φυλλάδες καθώς και η βραχονησίδα Φούης, ως Περιοχή
Προστασίας της Φύσης. Ο χαρακτηρισμός μίας ζώνης ως Περιοχή Προστασίας της Φύσης,
διέπεται από τις προβλέψεις του άρθ. 5 παρ. 2 του ν. 3937/2011 (ΦΕΚ Α’ 60).
Στόχος της Ζώνης Χ1: Η προστασία των ενδιαιτημάτων Μεσογειακής φώκιας και των σπάνιων
ειδών ορνιθοπανίδας και η αποτροπή της όχλησης.
Προτεινόμενα μέτρα:
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 Επιτρέπονται δράσεις & έργα έρευνας και διαχείρισης με βάση το Σχέδιο Διαχείρισης της
Προστατευόμενης Περιοχής
 Δεν επιτρέπεται η ανάπτυξη έργων ΑΠΕ
 Δεν επιτρέπεται η αποβίβαση, η επιβίβαση και η διακίνηση επισκεπτών
 Δεν επιτρέπεται το κυνήγι

Β) Ζώνη Χ2: Περιοχή προστασίας του Ιστορικού Τόπου και ανάδειξης της ιστορικής μνήμης
Ορίζεται το χερσαίο τμήμα του νησιού καθώς και η βραχονησίδα Γλαρονήσι εντός των ορίων
του Ιστορικού Τόπου. Ο χαρακτηρισμός μίας ζώνης ως Ιστορικού Τόπου, διέπεται από τις
προβλέψεις του Νόμου 3028/2002 (ΦΕΚ Α’ 153).
Στόχος της Ζώνης Χ2: Η προστασία, διατήρηση και ανάδειξη του Ιστορικού Τόπου καθώς και η
προστασία των σπάνιων ειδών πανίδας και χλωρίδας και των σημαντικών οικοτόπων.
Προτεινόμενα μέτρα:
 Επιτρέπονται δράσεις & έργα αποκατάστασης και ανάδειξης του Ιστορικού Τόπου και των
κτιρίων και εγκαταστάσεων εντός αυτού με βάση την ΥΠΠΟ ΔΠΑ/11131
 Επιτρέπονται δράσεις & έργα έρευνας και διαχείρισης με βάση το Σχέδιο Διαχείρισης της
Προστατευόμενης Περιοχής
 Επιτρέπεται η διακίνηση επισκεπτών μόνο οργανωμένα μέσα από ειδικά διαμορφωμένες
διαδρομές και μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας
 Επιτρέπεται η αποβίβαση και επιβίβαση επισκεπτών μόνο από τον προβλήτα στον όρμο των
Φυλακών
 Δεν επιτρέπεται το κυνήγι.
 Δεν επιτρέπεται η παραμονή λουόμενων στις παραλίες
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Γ) Ζώνη Χ3: Περιοχή προστασίας του τοπίου
Ορίζεται το υπόλοιπο χερσαίο τμήμα του νησιού ως Περιοχή Προστατευόμενου Τοπίου. Ο
χαρακτηρισμός μίας ζώνης ως Περιοχή Προστατευόμενου Τοπίου, διέπεται από τις προβλέψεις
του άρθ. 5 παρ. 5α του ν. 3937/2011 (ΦΕΚ Α’ 60).
Στόχος της Ζώνης Χ3: Η προστασία, διατήρηση και ανάδειξη του φυσικού τοπίου
Προτεινόμενα μέτρα:
 Επιτρέπονται δράσεις & έργα έρευνας και διαχείρισης με βάση το Σχέδιο Διαχείρισης της
Προστατευόμενης Περιοχής
 Επιτρέπεται η ανάπτυξη ΑΠΕ, βάσει της κείμενης νομοθεσίας
 Επιτρέπονται οι εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης των υφιστάμενων κτισμάτων
καθώς και των υφιστάμενων μονοπατιών
 Επιτρέπεται η διακίνηση επισκεπτών μόνο οργανωμένα μέσα από ειδικά διαμορφωμένες
διαδρομές και μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας, με βάση το Σχέδιο Διαχείρισης της
Προστατευόμενης Περιοχής
 Επιτρέπεται η εγκατάσταση υπαίθριων μη μόνιμων κατασκευών (π.χ. ενημερωτικές
πινακίδες, σταθμοί ξεκούρασης, παρατηρητήρια φύσης) με βάση το Σχέδιο Διαχείρισης της
Προστατευόμενης Περιοχής
 Δεν επιτρέπεται η αποβίβαση και η επιβίβαση επισκεπτών
 Δεν επιτρέπεται η παραμονή λουόμενων στις παραλίες
 Δεν επιτρέπεται το κυνήγι.

Δ) ΖΩΝΗ Θ1: Περιοχή Προστασίας των Ιχθυαποθεμάτων
Ορίζεται η θαλάσσια περιοχή πλάτους 0-400 μέτρων από την ακτογραμμή γύρω από το νησί.
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Στόχος της Ζώνης Θ1: Στόχος της ζώνης Θ1 είναι η προστασία, διατήρηση και ανάκαμψη των
ιχθυαποθεμάτων . H ζώνη Θ1 έχει πλάτος 0-400 από την ακτογραμμή γύρω από το νησί και
χωρίζεται σε δύο επιμέρους ζώνες τη Θ1α και τη Θ1β.
Επιμέρους ζώνη Θ1α, η οποία έχει πλάτος 0-400 μέτρα από την ακτογραμμή στο Δυτικό και
Βόρειο τμήμα του νησιού που ορίζεται από το ακρωτήριο Πετρίτη έως τον όρμο Φυλλάδας.
Επιμέρους ζώνη Θ1β, η οποία έχει πλάτος 0-400 μέτρα από την ακτογραμμή στο Νότιο και
Ανατολικό τμήμα του νησιού που ορίζεται από το ακρωτήριο Πετρίτη έως τον όρμο Φυλλάδας.
Προτεινόμενα μέτρα που ισχύουν για το σύνολο της ζώνης Θ1:
 Επιτρέπονται δράσεις & έργα έρευνας και διαχείρισης με βάση το Σχέδιο Διαχείρισης της
Προστατευόμενης Περιοχής.
 Επιτρέπεται η παράκτια επαγγελματική αλιεία μόνο κατά την περίοδο 1 Ιουνίου με 31
Οκτωβρίου, και αποκλειστικά με δίχτυα απλάδια και με άνοιγμα ματιού από 22 χλ και πάνω
καθώς και μανωμένα από 23 χλ μάτι και πάνω συνολικού μήκους και των δύο τύπων διχτυών
έως 4.000 μέτρων και με παραγάδια και με τη χρήση έως 1000 αγκιστριών μεγέθους 12 και
κάτω. Κάθε άλλη μορφή αλιείας δεν επιτρέπεται. Τα σκάφη που δύνανται να ασκούν αλιευτική
δραστηριότητα εντός της ζώνης Θ1 θα πρέπει να έχουν προμηθευτεί ειδική άδεια από την
αρμόδια Λιμενική Αρχή. Η άδεια αλιείας εντός της ζώνης Θ1 θα έχει διάρκεια 48 ωρών και θα
εκδίδεται από την αρμόδια Λιμενική Αρχή, ενώ ο εκάστοτε αλιέας που θα έχει λάβει άδεια θα
είναι υποχρεωμένος να καταγράφει και να παραδίδει στοιχεία για την αλιευτική δραστηριότητα
και για το αλίευμα μετά από κάθε αλιευτικό ταξίδι όπως θα προβλέπεται από το Σχέδιο
Διαχείρισης της Θαλάσσιας Προστατευόμενης Περιοχής. Το Σχέδιο Διαχείρισης θα ορίζει και
κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετική με την έκδοση των αλιευτικών δραστηριοτήτων εντός της
Θαλάσσιας Προστατευόμενης Περιοχής.
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Επιμέρους μέτρα που ισχύουν μόνο για τη ζώνη Θ1α:
 Δεν επιτρέπεται η διέλευση οποιουδήποτε σκάφους, πλην ι) αυτών που ασχολούνται με
δράσεις έρευνας και διαχείρισης της θαλάσσιας προστατευόμενης περιοχής κατά τη
διάρκεια υλοποίησης των παραπάνω δραστηριοτήτων καθώς ιι) των αλιευτικών σκαφών
που αλιεύουν κατά τη διάρκεια της περιόδου 1 Ιουνίου με 31 Οκτωβρίου με τους όρους που
αναφέρονται ανωτέρω και έχουν προμηθευτεί τη σχετική άδεια από την Λιμενική Αρχή
 Δεν επιτρέπεται καμία άλλη δραστηριότητα.
Επιμέρους μέτρα που ισχύουν μόνο για τη ζώνη Θ1β:
Προτεινόμενα μέτρα:
 Επιτρέπεται η διενέργεια καταδυτικών δραστηριοτήτων αναψυχής αποκλειστικά στις ειδικά
διαμορφωμένες υποβρύχιες διαδρομές στις περιοχές (θα οριστούν με ακρίβεια με
στίγματα). Η καταδυτική δραστηριότητα μπορεί να διενεργείται μόνο οργανωμένα στο
πλαίσιο του προγράμματος καταδυτικού τουρισμού όπως θα προβλέπεται από το Σχέδιο
Διαχείρισης της Θαλάσσιας Προστατευόμενης Περιοχής. Το Σχέδιο Διαχείρισης της
Θαλάσσιας Προστατευόμενης Περιοχής θα ορίζει και κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετική με την
διενέργεια των καταδυτικών δραστηριοτήτων εντός της Θαλάσσιας Προστατευόμενης
Περιοχής όπως αυτό θα προκύψει και θα συμφωνηθεί στο πλαίσιο της Επιτροπής
Συνδιαχείρισης από τα μέλη της Επιτροπής.
 Επιτρέπεται η αγκυροβολία των σκαφών που διέρχονται εντός της ζώνης αυτής
αποκλειστικά στα ειδικά τοποθετημένα αγκυροβόλια που θα βρίσκονται στους όρμους των
Φυλακών, αλλά και στον όρμο Φυλλάδας (θα οριστούν με ακρίβεια με στίγματα), και μόνο
κατά τη διάρκεια της ημέρας. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται να αγκυροβολήσουν κατά τη
διάρκεια της νύχτας τα αλιευτικά σκάφη που έχουν προμηθευτεί ειδική άδεια αλιείας εντός
της Θαλάσσιας Προστατευόμενης Περιοχής

και μόνο στα ειδικά τοποθετημένα

αγκυροβόλια που βρίσκονται στα προαναφερθέντα σε αυτή την παράγραφο σημεία.
 Δεν επιτρέπεται καμία άλλη δραστηριότητα.
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ΖΩΝΗ Θ2: Περιοχή Προστασίας Οικοτόπων
Ορίζεται η θαλάσσια περιοχή πλάτους από τα 400 μέτρα ως το 1,5 ναυτικό μίλι από την
ακτογραμμή γύρω από το νησί. Ο χαρακτηρισμός της ζώνης αυτής ως Περιοχή Προστασίας
Οικοτόπων διέπεται από τις προβλέψεις του αρθ. 5 παρ. 4 του ν 3937/2011 (ΦΕΚ Α’ 60).
Στόχος της Ζώνης Θ2: Η προστασία των σημαντικών θαλάσσιων οικοτόπων καθώς και η
διατήρηση και ανάκαμψη των ιχθυαποθεμάτων.
Προτεινόμενα μέτρα:
 Επιτρέπονται δράσεις & έργα έρευνας και διαχείρισης με βάση το Σχέδιο Διαχείρισης της
Προστατευόμενης Περιοχής.
 Επιτρέπεται η παράκτια αλιεία μόνο κατά την περίοδο 1 Ιουνίου με 31 Οκτωβρίου,
αποκλειστικά με παραγάδια και με τη χρήση έως 1000 αγκιστριών μεγέθους 12 και κάτω.
Κάθε άλλη μορφή αλιείας δεν επιτρέπεται. Τα σκάφη που δύνανται να ασκούν αλιευτική
δραστηριότητα εντός της ζώνης Θ2 θα πρέπει να έχουν προμηθευτεί άδεια από την αρμόδια
Λιμενική Αρχή. Η άδεια αλιείας εντός της ζώνης Θ2 θα έχει διάρκεια 48 ωρών και θα
εκδίδεται από την αρμόδια Λιμενική Αρχή, ενώ ο εκάστοτε αλιέας που θα έχει λάβει άδεια
θα είναι υποχρεωμένος να καταγράφει και να παραδίδει στοιχεία για την αλιευτική
δραστηριότητα και για το αλίευμα μετά από κάθε αλιευτικό ταξίδι όπως θα προβλέπεται από
το Σχέδιο Διαχείρισης της Θαλάσσιας Προστατευόμενης Περιοχής. Το Σχέδιο Διαχείρισης θα
ορίζει και κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετική με την έκδοση των αλιευτικών δραστηριοτήτων
εντός της Θαλάσσιας Προστατευόμενης Περιοχής.
 Επιτρέπεται η διέλευση όλων των σκαφών, πλην των σκαφών που μεταφέρουν επικίνδυνα
φορτία (τοξικά, απόβλητα, καύσιμα, κλπ.), με ταχύτητα έως 10 κόμβους.
 Δεν επιτρέπεται η αγκυροβολία οποιουδήποτε σκάφους, εκτός αυτών που ασχολούνται
αποκλειστικά με δράσεις έρευνας και διαχείρισης της θαλάσσιας προστατευόμενης
περιοχής κατά τη διάρκεια υλοποίησης των παραπάνω δραστηριοτήτων σε ειδικά
τοποθετημένα αγκυροβόλια. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται να αγκυροβολήσουν κατά τη
διάρκεια της νύχτας τα αλιευτικά σκάφη που έχουν προμηθευτεί ειδική άδεια αλιείας εντός
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της Θαλάσσιας Προστατευόμενης Περιοχής και μόνο στα ειδικά τοποθετημένα αγκυροβόλια
που βρίσκονται στα προαναφερθέντα σε αυτή την παράγραφο σημεία.
 Επιτρέπεται κάθε άλλη

νόμιμη δραστηριότητα που δεν υποβαθμίζει το θαλάσσιο

περιβάλλον της προστατευόμενης περιοχής.
ΖΩΝΗ Θ3: Περιοχή Διαχείρισης Αλιείας
Ορίζεται η θαλάσσια περιοχή πλάτους 1,5 ναυτικού μιλίου έως 3 ναυτικών μιλίων γύρω από το
νησί που χαρακτηρίζεται ως Περιοχή Διαχείρισης Αλιείας.
Στόχος της Ζώνης Θ3: Η προστασία, διατήρηση και ανάκαμψη των ιχθυαποθεμάτων .
Προτεινόμενα μέτρα:
 Επιτρέπονται δράσεις & έργα έρευνας και διαχείρισης με βάση το Σχέδιο Διαχείρισης της
Προστατευόμενης Περιοχής.
 Επιτρέπεται η παράκτια επαγγελματική αλιεία μόνο κατά την περίοδο 1 Ιουνίου με 31
Οκτωβρίου, και αποκλειστικά με δίχτυα απλάδια και με άνοιγμα ματιού από 22 χλ και πάνω
καθώς και μανωμένα από 23 χλ μάτι και πάνω συνολικού μήκους και των δύο τύπων διχτυών
έως 4.000 μέτρων και με παραγάδια και με τη χρήση έως 1000 αγκιστριών μεγέθους 12 και
κάτω. Κάθε άλλη μορφή αλιείας δεν επιτρέπεται. Τα σκάφη που δύνανται να ασκούν
αλιευτική δραστηριότητα εντός της ζώνης Θ3 θα πρέπει να έχουν προμηθευτεί ειδική άδεια
από την αρμόδια Λιμενική Αρχή. Η άδεια αλιείας εντός της ζώνης Θ3 θα έχει διάρκεια 48
ωρών και θα εκδίδεται από την αρμόδια Λιμενική Αρχή, ενώ ο εκάστοτε αλιέας που θα έχει
λάβει άδεια θα είναι υποχρεωμένος να καταγράφει και να παραδίδει στοιχεία για την
αλιευτική δραστηριότητα και για το αλίευμα μετά από κάθε αλιευτικό ταξίδι όπως θα
προβλέπεται από το Σχέδιο Διαχείρισης της Θαλάσσιας Προστατευόμενης Περιοχής. Το
Σχέδιο Διαχείρισης θα ορίζει και κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετική με την έκδοση των
αλιευτικών δραστηριοτήτων εντός της Θαλάσσιας Προστατευόμενης Περιοχής.
 Επιτρέπεται η διέλευση όλων των σκαφών, πλην των σκαφών που μεταφέρουν επικίνδυνα
φορτία (τοξικά, απόβλητα, καύσιμα, κλπ.), με ταχύτητα έως 10 κόμβους.
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 Επιτρέπεται κάθε άλλη

νόμιμη δραστηριότητα που δεν υποβαθμίζει το θαλάσσιο

περιβάλλον της προστατευόμενης περιοχής.
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