
 Η Γυάρος ανήκει στο ευρωπαϊκό δίκτυο 

προστατευόμενων περιοχών NATURA 2000  

  Στη Γυάρο ζει και αναπαράγεται ένας πολύ 

σημαντικός πληθυσμός της υπό εξαφάνιση 

μεσογειακής φώκιας, Monachus monachus, 

ενώ μπορείς να συναντήσεις πληθώρα από 

σπάνια αρπακτικά, θαλασσοπούλια, ψαριά 

και προστατευόμενους θαλάσσιους 

οργανισμούς 

 Η Γυάρος έχει χαρακτηριστεί Θαλάσσιο 

Καταφύγιο Άγριας ζωής 

 Με απόφαση του Λιμενικού Σώματος 

απαγορεύεται η αλιεία (επαγγελματική και 

ερασιτεχνική) στα 3 ναυτικά μίλια γύρω 

από το νησί 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ  
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΤΗΣ ΓΥΑΡΟΥ  

ΜΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΕΙΣ ΟΤΙ ΗΡΘΕΣ ΝΑ ΑΠΟΛΑΥΣΕΙΣ -  
ΑΣ ΣΕΒΑΣΤΟΥΜΕ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΓΥΑΡΟΥ 

! Μην αλιεύετε 
! Μην πετάτε απορρίμματα στη θάλασσα και τις ακτές 
! Μην κατασκηνώνετέ 
! Μην ανάβετε φωτιές 
! Μη συλλέγετε ζωικούς και φυτικούς οργανισμούς 
! Μην αγκυροβολείτε πάνω στις φυκιάδες της Ποσειδωνίας 

To πρόγραμμα ΚΥΚΛΑΔΕΣ LIFE "Ολοκληρωμένη προστασία της Μεσογειακής Φώκιας στις Βόρειες Κυκλάδες» υλοποιείται από το WWF 
Ελλάς, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, την Αναπτυξιακή Εταιρία Κυκλάδων, το 
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, τη ΜΟm/Εταιρία για τη Μελέτη και Προστασία της Μεσογειακής Φώκιας και το ινστιτούτο Tethys. Το 
πρόγραμμα υποστηρίζεται από τη χρηματοδοτική γραμμή LIFE Nature της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και από το Ίδρυμα του Πρίγκιπα 
Αλβέρτου ΙΙ του Μονακό. Περισσότερες πληροφορίες : www.cycladeslife.gr 
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BASIC INFORMATION  
FOR THE VISITORS OF GYAROS 

DON’T DESTROY WHAT YOU HAVE COME TO ENJOY -  
LET’S RESPECT THE NATURAL ENVIRONMNET OF GYAROS 

!  Do not fish around the island 
! Do not litter the sea and the beaches 
! Do not set camp 
! Do not light a fire  
! Do not collect any plants or animals 
! Do not drop your anchor on the Posidonia meadows 

 Gyaros belongs to the NATURA 2000 

European Network  of Protected areas 

 Gyaros hosts a significant, breeding     

population of the endangered 

Mediterranean monk seal, Monachus 

monachus, and you may encounter a 

variety of birds of prey, seabirds, fish and 

other marine species 

 Gyaros is designated as a Marine Wildlife 

Refuge 

 Following a decision of the local Port Police 

Authority of Syros, all fishing activities 

(both professional and recreational) are not 

allowed within a 3 nautical mile zone 

around the island 

The project CYCLADES LIFE, “Integrated monk seal conservation of Northern Cyclades” is being implemented by WWF 
Greece, the Ministry of Environment and Energy, the Decentralized Administrative Authority of the Aegean, the 
Development Corporation of the Cyclades SA, the Harokopio University of Athens, MOm/Hellenic Society for the 
Protection of the Monk Seal and the Tethys Institute. The project is being supported with the contribution of the LIFE 
financial instrument of the European Union and the Prince Albert ΙΙ of Monaco Foundation. More information: 
www.cycladeslife.gr/en 
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