Δελτίο τύπου

16 Νοεμβρίου 2016

Προστασία και ανάδειξη της Γυάρου ο διττός στόχος της 3ης
συνάντησης της Επιτροπής Συνδιαχείρισης της Γυάρου
Την Πέμπτη 3 και την Παρασκευή 4 Νοεμβρίου 2016 πραγματοποιήθηκε στην Ερμούπολη η 3η
συνάντηση της Επιτροπής Συνδιαχείρισης της Γυάρου. Στόχος της συνάντησης ήταν ο
σχεδιασμός δράσεων προστασίας και ανάδειξης της Γυάρου από τους φορείς που συμμετέχουν
στην Επιτροπή Συνδιαχείρισης.
Κατά τη διάρκεια της διήμερης συνάντησης, παρουσιάστηκαν και οι τελευταίες έρευνες που είχαν
πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος ΚΥΚΛΑΔΕΣ LIFE. Το Χαροκόπειο
Πανεπιστήμιο συγκεκριμένα, εταίρος του προγράμματος, παρουσίασε τα αποτελέσματα της
μελέτης που υλοποίησε στα νησιά Σύρο και Άνδρο, τα κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά της
περιοχής καθώς και τις στάσεις των διαφορετικών ομάδων πληθυσμού. Η εταιρία
περιβαλλοντικών συμβούλων NCC παρουσίασε τις μελέτες θαλάσσιας χωροταξίας και
οικοσυστημικής διαχείρισης ενώ η ΜΟm παρουσίασε την Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη
ολοκληρώνοντας έτσι τον κύκλο επιστημονικών μελετών που αφορούσαν στο φυσικό και
ανθρωπογενές περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής και οι οποίες εκπονήθηκαν στον πλαίσιο του
προγράμματος.
Στη συνέχεια και δεδομένου ότι η Γυάρος είναι Ιστορικός Τόπος και ταυτόχρονα ανήκει στο
Ευρωπαϊκό Δίκτυο προστατευόμενων περιοχών Νatura 2000, οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν
για το θεσμικό πλαίσιο που διέπει το νησί. Η Υπηρεσία Νεότερων Μνημείων και Τεχνικών Έργων
Αττικής, Ανατολικής Στερεάς Ελλάδος και Κυκλάδων του Υπουργείου Πολιτισμού, μέλος της
Επιτροπής Συνδιαχείρισης, παρουσίασε τη Γυάρο υπό το πρίσμα του ιστορικού τόπου ενώ το
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναφέρθηκε στο υφιστάμενο καθεστώς των
προστατευόμενων περιοχών στη χώρα μας. Τέλος, το WWF Ελλάς παρουσίασε μια σειρά από
παραδείγματα θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών στον ελλαδικό χώρο.
Έχοντας μία συνολική εικόνα της Γυάρου, τα μέλη της Επιτροπής, που αποτελείται από ψαράδες,
φορείς που εκπροσωπούν την τοπική αυτοδιοίκηση, την πολιτεία, ερευνητικά ινστιτούτα,
αναπτυξιακούς φορείς, πανεπιστήμια και ΜΚΟ χωρίστηκαν σε ομάδες εργασίας και δούλεψαν
πάνω σε δύο άξονες. Ο ένας άξονας αφορούσε τα ιστορικά και φυσικά στοιχεία που χρήζουν
προστασίας, δηλαδή τον ιστορικό τόπο και τα είδη και τους οικοτόπους, θαλάσσιους και
χερσαίους που πρέπει να προστατευτούν βάσει των επιστημονικών μελετών που έχουν παραχθεί.
Ο άλλος άξονας αφορούσε στις εν δυνάμει ανθρώπινες δραστηριότητες που θα μπορούσαν να
αναδείξουν το νησί, πάντα όμως με γνώμονα την προστασία των προαναφερθέντων στοιχείων
και τον σεβασμό στο περιβάλλον και τον άνθρωπο. Ακολούθησαν συζητήσεις και ανταλλαγή
απόψεων στην Ολομέλεια επί των αποτελεσμάτων.
«Η Επιτροπή προχωράει με σταθερά βήματα και σε κλίμα εμπιστοσύνης στην ολοκλήρωση του
έργου της πιστή πάντα στο όραμα που έχουν συμφωνήσει τα μέλη της» δήλωσε ο Σπύρος
Κοτομάτας, συντονιστής του προγράμματος ΚΥΚΛΑΔΕΣ LIFE από το WWF Ελλάς. “Nα
δημιουργήσουμε δηλαδή ένα πρωτοποριακό μοντέλο θαλάσσιας προστατευόμενης περιοχής,

στην περιοχή της Γυάρου, από κοινού με τις κοινωνίες της Σύρου και της Άνδρου, που θα
λειτουργεί με σεβασμό προς το περιβάλλον και τους ανθρώπους.»
Στόχος της Επιτροπής Συνδιαχείρισης Γυάρου, είναι τα μέλη της να συνδιαμορφώσουν και να
συναποφασίσουν τα μέτρα που θα ισχύσουν στην περιοχή γύρω από τη Γυάρο λαμβάνοντας
υπόψη τόσο την προστασία της φύσης και των θαλάσσιων πόρων όσο και τις ανθρώπινες
δραστηριότητες που υπάρχουν στην περιοχή.

Σημειώσεις προς συντάκτες:
Βρείτε εδώ περισσότερα για το Πρόγραμμα ΚΥΚΛΑΔΕΣ LIFE.
Bρείτε εδώ φωτογραφικό υλικό από τη συνάντηση.
Bρείτε εδώ περισσότερες πληροφορίες για την Επιτροπή.
Περισσότερες πληροφορίες:
Λιβανού Μαρία, Υπεύθυνη Επικοινωνίας του Προγράμματος ΚΥΚΛΑΔΕΣ LIFE, m.livanou@wwf.gr
To πρόγραμμα υλοποιείται από το WWF Ελλάς μαζί με 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 ιταλικό ινστιτούτο Tethys. Για
περισσότερα: www.cycladeslife.gr
Το πρόγραμμα ΚΥΚΛΑΔΕΣ LIFE "Ολοκληρωμένη προστασία της Μεσογειακής Φώκιας στις Βόρειες
Κυκλάδες» υποστηρίζεται και συγχρηματοδοτείται από τη χρηματοδοτική γραμμή LIFE Nature της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και από το Ίδρυμα του Πρίγκιπα Αλβέρτου ΙΙ του Μονακό
(http://www.fpa2.com/home.html)

