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Έ ό ξ ί έ ή ΓΥΑΡΟΣΈνας τόπος εξορίας μετατρέπεται σε περιοχή 
προστασίας της φύσης

"ΑΝ∆ΙΚΑΤ: Καταδυτικές ∆ιαδρομές σε Θαλάσσιες Προστατευόμενες Περιοχές της 
Ανατολικής Μεσογείου - Ανάπτυξη ∆ικτύου Καταδυτικού Τουρισμού"
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ΚΥΚΛΑ∆ΕΣ Life 
Με επίκεντρο τη Γυάρο και τη μεσογειακή φώκια ξεκινήσαμε τονΜε επίκεντρο τη Γυάρο και τη μεσογειακή φώκια, ξεκινήσαμε τον 
Ιούλιο του 2013 το ΚΥΚΛΑ∆ΕΣ Life με στόχο να δημιουργήσουμε μια 
νέα Θαλάσσια Προστατευόμενη Περιοχή με πολλαπλά οφέλη για τη 
θαλάσσια ζωή και για την τοπική κοινωνία της περιοχής



Ποιος ήταν ο στόχος μας…

∆ημιουργία και αποτελεσματική διαχείριση της πρώτης Θαλάσσιας 
Προστατευόμενης Περιοχής (ΘΠΠ) στις Κυκλάδες, μέσω νέων 
προσεγγίσεων και πρωτοποριακών μεθόδων

Ε έ ή ώθ ώ β ώ λ ίΕπιτυχημένη εφαρμογή και προώθηση πρακτικών βιώσιμης αλιείας 
στην ευρύτερη περιοχή των Κυκλάδων

Π ί ό λ θ ύ Μ ήΠροστασία του σημαντικότερου πληθυσμού της Μεσογειακής
φώκιας στην Ελλάδα & τη Μεσόγειο

Προστασία χερσαίου και θαλάσσιου περιβάλλοντος της περιοχήςΠροστασία χερσαίου και θαλάσσιου περιβάλλοντος της περιοχής
∆ημιουργία και προώθηση σε Μεσογειακό επίπεδο ενός νέου 
μοντέλου ΘΠΠ που βασίζεται στις αρχές της συνδιαχείρισης τηςμοντέλου ΘΠΠ που βασίζεται στις αρχές της συνδιαχείρισης, της 
οικοσυστημικής προσέγγισης (ΕΒΜ) και της θαλάσσιας 
χωροταξίας (MSP).ξ ς ( )



Ποιοι ενεπλάκησαν;

WWF Ελλάς (Συντονιστής)
Οι 7 εταίροι του ΚΥΚΛΑ∆ΕΣ Life ήταν:

Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας
Αποκεντρωμένη ∆ιοίκηση Αιγαίου
Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Γεωγραφίας
MOm
Tethys Research Institute

Ενεπλάκησαν όμως άμεσα στις δράσεις του προγράμματος και άλλα συναρμόδια 
υπουργεία (Εμπορικής Ναυτιλίας, Πολιτισμού, Αγροτικής Ανάπτυξης), αλλά 

ί έ ί δή Σύ Ά δ ίκυρίως οι τοπικές κοινωνίες, οι δήμοι Σύρου και Άνδρου, οι τοπικοί και 
περιφερειακοί φορείς (Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου), οι επαγγελματίες ψαράδες, οι 
ερασιτέχνες ψαράδες, ο τουριστικός τομέας, τα καταδυτικά κέντρα, οι τοπικοί 
σύλλογοι, άλλες εθνικές ΜΚΟ, οι σύλλογοι εξόριστων, και πολλοί άλλοι



Επιβεβαιώσαμε…
ότι στη Γυάρο ζει και αναπαράγεται το 27% του ελληνικού και τοότι στη Γυάρο ζει και αναπαράγεται το 27% του ελληνικού και το 
14% του παγκόσμιου πληθυσμού της Μεσογειακής φώκιας (70 
άτομα, 10 γεννήσεις το χρόνο)

c.papadas/wwf 



Συλλέχθηκαν πάνω από 25.000 φωτογραφίες από τις αυτόματες 
κάμερες στις σπηλιές αναπαραγωγήςκάμερες στις σπηλιές αναπαραγωγής
Αναγνωρίστηκαν 34 άτομα του είδους
Γεννήθηκαν συνολικά 45 φωκάκιαή η φ

c.papadas/wwf 



Βρήκαμε…
και χαρτογραφήσαμε μοναδικούς εκτεταμένους και υγιείςκαι χαρτογραφήσαμε μοναδικούς, εκτεταμένους και υγιείς 
θαλάσσιους οικοτόπους (λιβάδια Ποσειδωνίας και τραγάνα), που 
φιλοξενούν θαλάσσιους οργανισμούς και πληθυσμούς ψαριών



Ο οικότοπος της τραγάνας, σε εξαιρετική κατάσταση, καλύπτει το  
52% του βυθού της περιοχής52% του βυθού της περιοχής 
Υγιή λιβάδια Ποσειδώνιας εκτείνονται σε όλη τη περιοχή σε βάθη 
έως 40 μέτρα, χωρίς ίχνη καταστροφής από αλιεία με τράτα



Βρήκαμε…
Σημαντικούς πληθυσμούς αρπακτικών και θαλασσοπουλιών



Καταγράφηκαν πάνω από  37 είδη πουλιών, όπως οι σπάνιοι 
μαυροπετρίτες, σπιζαετοί, και πολλά θαλασσοπούλιαμαυροπετρίτες, σπιζαετοί, και πολλά θαλασσοπούλια
Ανακαλύψαμε τη μεγαλύτερη αποικία του σπάνιου Μύχου, με πάνω 
από 2.000 άτομα,  να φωλιάζει στις βραχώδεις ακτές της Γυάρου



Μελετήσαμε…
τις κοινωνικοοικονικές συνθήκες της Σύρου και της Άνδρου και τις 
απόψεις των τοπικών κατοίκων και των ψαράδων για τη Γυάρο



Φροντίσαμε το βιοτόπο της φώκιας…

καθαρίζοντας τις σπηλιές και της παραλίες αναπαραγωγής και το βυθό 
από εγκαταλελειμμένα δίχτυα και σκουπίδια



Προστατέψαμε ενεργά τη Γυάρο…

εγκαθιστώντας ένα πρωτοποριακό σύστημα απομακρυσμένης επιτήρησηςεγκαθιστώντας ένα πρωτοποριακό σύστημα απομακρυσμένης επιτήρησης, 
με τη χρήση  νέων τεχνολογιών (ραντάρ, μεγάλης εμβέλειας IR κάμερα, 
drone) που επιτρέπει στην ομάδα πεδίου και το Λιμεναρχείο Σύρου να 
επιτηρούν την περιοχή και να παρεμβαίνουν όταν χρειάζεται



Ανοίξαμε νέες προοπτικές…

για την ανάπτυξη νέων ήπιων μορφών τουρισμού (π.χ. καταδυτικό 
τουρισμό, παρατήρηση φύσης, αλιευτικό τουρισμό) δημιουργώντας 
υποβρύχια μονοπάτια και ειδικά αγκυροβόλιαυποβρύχια μονοπάτια και ειδικά αγκυροβόλια 



Στηρίξαμε τους ντόπιους αλιείς…

με μια σειρά σεμιναρίων κατάρτισης για τους ψαράδες της Σύρου και 
της Άνδρου για βιώσιμες πρακτικές αλιείας και για την ανάπτυξη 

ώ ή ό ό όεναλλακτικών δραστηριοτήτων όπως ο αλιευτικός τουρισμός



Ευαισθητοποιήσαμε τη νέα γενιά…

με μια σειρά από εκπαιδευτικές και δημιουργικές δράσεις σε όλα τα 
σχολεία της Σύρου και της Άνδρου, όπου εκατοντάδες παιδιά έμαθαν 
για τη φύση και την ιστορία της Γυάρου και της ευρύτερης περιοχήςγια τη φύση και την ιστορία της Γυάρου και της ευρύτερης περιοχής



Ενημερώσαμε τις τοπικές κοινωνίες…

της Σύρου και της Άνδρου με ποικίλα επικοινωνιακά εργαλεία, άρθρα 
στον τύπο, παρουσιάσεις, ανοικτές εκδηλώσεις και εκθέσεις 



Ένα πρωτοποριακό σχήμα συν‐διαχείρισης…

δημιουργήσαμε την Επιτροπή Συν-διαχείρισης Γυάρου, όπου 15 φορείς 
δουλέψαμε μαζί για δύο χρόνια



Συμφωνήσαμε σε ένα κοινό όραμα …

Η δ ί ό θ λά ό ή ό ύΗ δημιουργία μιας πρότυπης θαλάσσιας προστατευόμενης περιοχής από κοινού με τις 
κοινωνίες της Σύρου και της Άνδρου με σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον. 

θα προστατεύει 
σημαντικούς οικοτόπους θα εξασφαλίζει ψάρια για όλους θα γεννάει ιδέες 

θα  διασώζει σπάνια 
και απειλούμενα είδη

θα στηρίζει την τοπική κοινωνία θα ενώνει ανθρώπους 

θα κρατά ζωντανή την ιστορία 

θα ανοίγει ορίζοντες και θα δίνει το παράδειγμα



Σχεδιάσαμε με κοινό στόχο…

συνδιαμορφώσαμε κοινές προτάσεις για τα μέτρα προστασίας και 
ανάδειξης της νέας προστατευόμενης περιοχής της Γυάρου



Διασφαλίζουμε την θεσμική προστασία της Γυάρου…

Θεσμοθετείται και είναι σε ισχύ το θαλάσσιοΘεσμοθετείται και είναι σε ισχύ το θαλάσσιο
καταφύγιο άγριας ζωής (ΚΑΖ) στη θαλάσσια ζώνη
πέριξ της Γυάρου και οι προστατευτικές διατάξειςπέριξ της Γυάρου και οι προστατευτικές διατάξεις
που προβλέπονται στην απόφαση 91881/2015 (∆'
463).

Υπουργική απόφαση ΥΠΕΝ / ∆∆ΦΠΒ / 58979 /
1531 (∆’389/04.07.2019) Καθορισμός όρων και1531 (∆ 389/04.07.2019) Καθορισμός όρων και
περιορισμών για την προστασία, διατήρηση και
διαχείριση της φύσης της χερσαίας και

Π άλλ λ ίζ θ ύ θ θέ ή

θαλάσσιας περιοχής της ν. Γυάρου

Παράλληλα συνεχίζουμε να προωθούμε τη θεσμοθέτηση της περιοχής 
σαν Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο από τις εθνικές αρχές.



Η επόμενη ημέρα…

Βασισμένοι στα αποτελέσματα του ΚΥΚΛΑ∆ΕΣ Life και χτίζοντας πάνω σταΒασισμένοι στα αποτελέσματα του ΚΥΚΛΑ∆ΕΣ Life και χτίζοντας πάνω στα 
επιτεύγματα που πετύχαμε διαμορφώνουμε ένα Σχέδιο ∆ράσης για την 
περίοδο 2018-2022 με στόχο: 
να διασφαλίσουμε την αποτελεσματική προστασία του φυσικού 
περιβάλλοντος (θαλάσσιου και χερσαίου), και ειδικά του πληθυσμού 
της Monachus monachusτης Monachus monachus, 
να προωθήσουμε την τοπική βιώσιμη ανάπτυξη, 
να εδραιώσουμε την συν διαχείριση της Θαλάσσιαςνα εδραιώσουμε την συν-διαχείριση της Θαλάσσιας 
Προστατευόμενης Περιοχής της Γυάρου υπό το Φορέα ∆ιαχείρισης 
Κυκλάδων, σαν μια πρότυπη ΘΠΠ στην Ελλάδα και την Μεσόγειο., μ ρ η η η γ



Συνεχίζουμε τη διαρκή επιτήρηση του νησιού της Γυάρου…

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ
ΗΗ συνεχήςσυνεχής επιτήρησηεπιτήρηση τουτου νησιούνησιού τηςτης ΓυάρουΓυάρου μεμε σκοπόσκοπό τηντην προστασίαπροστασία
τωντων ευάλωτωνευάλωτων ειδώνειδών καικαι οικοτόπωνοικοτόπων..
Με την χρήση ενός σύστημα παρακολούθησης και επιτήρησης
προηγμένης τεχνολογίας, η περιοχή επιτηρείται από απόσταση
εικοσιτέσσερις ώρες το εικοσιτετράωρο επτά ημέρες την εβδομάδαεικοσιτέσσερις ώρες το εικοσιτετράωρο, επτά ημέρες την εβδομάδα,
λειτουργώντας αποτρεπτικά για τους όποιους παραβάτες της ισχύουσας
νομοθεσίας.
Στην παρούσα φάση δεν επιτρέπεται καμία μορφή αλιείας εντός της
θαλάσσιας περιοχής των 3ν.μ. περιμετρικά της ακτογραμμής της Γυάρου.



Η Ομάδα του WWF και τα επιμέρους τμήματα του
συστήματος επιτήρησης

Ανθρώπινο δυναμικόΑνθρώπινο δυναμικό

ΜιαΜια τετραμελήςτετραμελής ομάδαομάδα φύλαξης,φύλαξης, απαρτιζόμενηαπαρτιζόμενη απόαπό
έμπειρουςέμπειρους χειριστέςχειριστές ταχυπλόων,ταχυπλόων, περιπολείπεριπολεί τηντην περιοχήπεριοχή
αξιοποιώνταςαξιοποιώντας όλεςόλες τιςτις δυνατότητεςδυνατότητες πουπου παρέχειπαρέχει οο
τεχνολογικόςτεχνολογικός εξοπλισμόςεξοπλισμός..τεχνολογικόςτεχνολογικός εξοπλισμόςεξοπλισμός..

ΗΗ ομάδαομάδα σεσε συνδυασμόσυνδυασμό μεμε προηγμέναπροηγμένα λογισμικάλογισμικά
προγράμματαπρογράμματα παρακολουθείπαρακολουθεί τατα δεδομέναδεδομένα πουπου λαμβάνειλαμβάνει απόαπό
τοτο νησίνησί 2424 ώρεςώρες τηντην ημέρα,ημέρα, 77 ημέρεςημέρες τηντην εβδομάδαεβδομάδα καικαι
επεμβαίνειεπεμβαίνει ανάανά πάσαπάσα στιγμήστιγμή κριθείκριθεί απαραίτητοαπαραίτητο μέσαμέσα σεσε
λάλά όόελάχιστοελάχιστο χρόνοχρόνο..

Τεχνικός εξοπλισμός

Για να επιτευχθεί η διαρκής παρακολούθηση και η άμεση
επέμβαση η ομάδα τουWWF διαθέτει:επέμβαση η ομάδα τουWWF διαθέτει:

ΈναΈνα ταχύπλοοταχύπλοο φουσκωτόφουσκωτό σκάφοςσκάφος 77,,55μμ πουπου δίνειδίνει τητη
δυνατότηταδυνατότητα τηςτης άμεσηςάμεσης επέμβασηςεπέμβασης στοστο χώροχώρο

ΤρίαΤρία μημη επανδρωμέναεπανδρωμένα τετρακόπτερατετρακόπτερα DRONESDRONES τατα οποίαοποία
βλέβλέ ήή όό έέ δίδί ξξεπιβλέπουνεπιβλέπουν τηντην περιοχήπεριοχή απόαπό αέροςαέρος δίνονταςδίνοντας εξεξ

αποστάσεωςαποστάσεως εικόναεικόνα στοστο πλήρωμαπλήρωμα τουτου σκάφουςσκάφους

ΈναΈνα σύστημασύστημα ραντάρραντάρ εγκατεστημένοεγκατεστημένο στηνστην ψηλότερηψηλότερη
κορυφήκορυφή τηςτης ΓυάρουΓυάρου

ΜιαΜια υπέρυθρηυπέρυθρη τηλεκατευθυνόμενητηλεκατευθυνόμενη κάμερακάμερα πουπου
παρακολουθείπαρακολουθεί τουςτους στόχουςστόχους πουπου εντοπίζειεντοπίζει τοτο ραντάρραντάρ

ΈναΈνα κέντροκέντρο επιχειρήσεωνεπιχειρήσεων όπουόπου συλλέγονταισυλλέγονται τατα δεδομέναδεδομένα
καικαι στοστο οποίοοποίο γίνεταιγίνεται ηη βάρδιαβάρδια τηςτης ομάδαςομάδας φύλαξηςφύλαξης



Συνεργασία Λιμενικού Σώματος και WWF ΕΛΛΑΣ

Συνεργασία Λιμενικού Σώματος καιWWF ΕΛΛΑΣ
Στα πλαίσια της προσπάθειας που κάνει το WWF Ελλάς για την
προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος και πιο συγκεκριμένα της
θαλάσσιας περιοχής περιμετρικά της Γυάρου, έχει έναν μεγάλο σύμμαχο
που δεν είναι άλλος από το Λιμενικό Σώμα.
Το Λιμενικό Σώμα, το κατεξοχήν αρμόδιο όργανο της πολιτείας, για τη
φύλαξη και προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος είναι δίπλα στοφύλαξη και προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος είναι δίπλα στο
WWF Ελλάς από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησε τις προσπάθειες
δημιουργίας της Θαλάσσιας Προστατευόμενης Περιοχής γύρω από τη
Γυάρο.
Όμως από το καλοκαίρικαλοκαίρι τουτου 20182018, η συνεργασία αυτή επισημοποιήθηκε
με την υπογραφή σχετικού μνημονίου μεταξύ των δύο.
Πιο συγκεκριμένα οι εκπρόσωποι των υπουργείων Περιβάλλοντος και
Ενέργειας (ΥΠΕΝ), Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (ΥΝΑΝΠ) και το
WWF Ελλάς, συνυπέγραψαν ένα Μνημόνιο Συνεργασίας με σκοπό την
Αξιοποίηση του Ολοκληρωμένου Συστήματος Ασφάλειας και ΕπιτήρησηςΑξιοποίηση του Ολοκληρωμένου Συστήματος Ασφάλειας και Επιτήρησης
στην παράκτια και Θαλάσσια ζώνη της ν. Γυάρου.



Φέρνουμε κοντά τις τοπικές κοινωνίες των Κυκλάδων 
στην άγνωστη Γυάρο



Περπατάμε για πρώτη φορά σε έναν τόπο 
ξεχασμένο…



Φέρνουμε στη Γυάρο νέους από τα γύρω νησιά…



Συνεχίζουμε μαζί 
ή θάλ !για μια ζωντανή θάλασσα!

Σας ευχαριστούμε…Σας ευχαριστούμε…


