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Ένα βήμα πιο κοντά στη δημιουργία 

μιας πρότυπης προστατευόμενης θαλάσσιας περιοχής στη Γυάρο 

από την Επιτροπή Συνδιαχείρισης Γυάρου 
 

Την Πέμπτη 6 Απριλίου 2017 πραγματοποιήθηκε στην Ερμούπολη της Σύρου η 4η συνάντηση 

της Επιτροπής Συνδιαχείρισης Γυάρου. Στόχος της συνάντησης ήταν η συζήτηση και συμφωνία 

επί των προτάσεων για τις ζώνες προστασίας και ανάδειξης της Γυάρου, τόσο του χερσαίου όσο 

και του θαλάσσιου περιβάλλοντός της, από τους φορείς που συμμετέχουν στην Επιτροπή 

Συνδιαχείρισης. 

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η Γραμματεία της Επιτροπής, παρουσίασε την πρότασή της 

για τις ζώνες και τα μέτρα διαχείρισης του χερσαίου και του θαλάσσιου κομματιού της Γυάρου. Η 

Γραμματεία διαμόρφωσε τις ζώνες και τα μέτρα προστασίας βάσει των προτάσεων που είχαν 

προκύψει από τα μέλη στην 3η συνάντηση της Επιτροπής, των προτάσεων μεμονωμένων φορέων 

και επιμέρους συναντήσεων, των επιστημονικών στοιχείων για το φυσικό περιβάλλον της Γυάρου, 

καθώς και την ισχύουσα νομοθεσία. 

Η Ολομέλεια ομόφωνα κατέληξε στη διαμόρφωση τριών χερσαίων και τεσσάρων θαλάσσιων 

ζωνών, με συγκεκριμένα όρια, δράσεις και προτεινόμενα μέτρα προστασίας και ανάδειξης για την 

καθεμία. Το σκεπτικό που διέπει την τελική πρόταση είναι η κλιμάκωση της προστασίας του νησιού, 

η πρόθεση όλων των μελών να επιτραπεί η βιώσιμη αλιεία στη Γυάρο, αλλά και το κοινό όραμα 

για τη δημιουργία μιας πρότυπης θαλάσσιας προστατευόμενης περιοχής στο νησί, που θα 

λειτουργεί με σεβασμό προς το περιβάλλον και τους ανθρώπους. Η πρόταση αυτή θα αποτελέσει 

και την επίσημη πρόταση που θα συμπεριληφθεί στην Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη η οποία και 

θα κατατεθεί στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 

Σημειώσεις προς συντάκτες: 
Βρείτε εδώ περισσότερα για το Πρόγραμμα ΚΥΚΛΑΔΕΣ LIFE. 
 
Βρείτε εδώ περισσότερα για την 3η συνάντηση της Επιτροπής Συνδιαχείρισης.  
 
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) 

  

        

http://www.cycladeslife.gr/
http://www.wwf.gr/blog/1926-2017-03-09-11-43-58
mailto:m.livanou@wwf.gr
http://www.cycladeslife.gr/
http://www.fpa2.com/home.html

