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Άρθρο 1
Θεωρώντας ιδιαίτερα σημαντική την θεσμική κατοχύρωση του νησιωτικού Συμπλέγματος
Βόρειας Καρπάθου, Σαρίας, Αστακίδας ως Περιφερειακό Πάρκο, η περιβαλλοντική οργάνωση
WWF Ελλάς συμμετέχει στη σχετική διαβούλευση επί του ΠΔ. Θα θέλαμε να τονίσουμε πως η
κατοχύρωση είναι επιβεβλημένη δεδομένου ότι έχει ήδη καθυστερήσει πολλά χρόνια.
Ευελπιστούμε πως η διαδικασία θα ολοκληρωθεί σύντομα και πως ο Φορέας Διαχειρίσεις θα
αποκτήσει και θεσμικά την αρμοδιότητα που θα έπρεπε να είχε όλα αυτά τα χρόνια, ώστε να
διαχειριστεί σε συνεργασία με την τοπική κοινωνία, την κοινωνία των πολιτών και όλους τους
αρμόδιους φορείς της πολιτείας την τόσο σημαντική αυτή περιοχή της Νοτιοανατολικής
Μεσογείου.
Το νησιωτικό σύμπλεγμα Βόρειας Καρπάθου, Σαρίας, Αστακίδας αποτελεί μία ιδιαίτερα
σημαντική περιοχή σε παγκόσμιο επίπεδο για την άμεσα απειλούμενη με εξαφάνιση μεσογειακή
φώκια (Monachus monachus). Πέρα όμως από αυτό το μοναδικό και ιδιαίτερα σπάνιο θαλάσσιο
θηλαστικό, η περιοχή της Καρπάθου φιλοξενεί ένα μεγάλο αριθμό από είδη προτεραιότητας της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, σημαντική ορνιθοπανίδα, ερπετοπανίδα και πολλά ακόμα σημαντικά ή
ενδημικά είδη χλωρίδας. Το ευρύτερο φυσικό περιβάλλον της περιοχής, η γεωμορφολογία της,
καθώς και η περιβάλλουσα θαλάσσια έκταση και οι βυθοί της αποτελούν ιδιαίτερα στοιχεία, τα
οποία μαζί με την πλούσια και μοναδική πολιτιστική κληρονομιά των νησιών είναι απαραίτητο
να προστατευθούν ως κοινό κτήμα τόσο για την τοπική κοινωνία, όσο και για όλους μας.

Άρθρο 2
Ο χαρακτηρισμός της προστατευόμενης περιοχής θα πρέπει να είναι σαφής, δεδομένου ότι αυτή
της στιγμή δεν είναι ξεκάθαρο αν πρόκειται για Εθνικό ή Περιφερειακό Πάρκο.

Άρθρο 3
(II.3.1, II.4.1, II.5.1) Δεδομένου ότι ο Μεσογειακός Κανονισμός (ΕΚ 1967/2006, Άρθρο 9, παρ. 6)
ορίζει ως ελάχιστο μέγεθος ματιού διχτυών βυθού τα 16 χιλ, προτείνουμε την αφαίρεση της
πρόβλεψης για χρήση αθερινόδιχτου/μαριδόδιχτου αυτού του μεγέθους. Επιπλέον, με σκοπό την
προστασία των ιχθυοαποθεμάτων και της μεσογειακής φώκιας η αναδιατύπωση για τις ζώνες
Θ2, Θ3 και Θ4 προτείνεται να συμπεριλαμβάνει:
- παραγάδια με αγκίστρι όχι μικρότερο από νούμερο 14
- αύξηση του ελάχιστου επιτρεπόμενου βάρους αλίευσης χταποδιού από 500 στα 750 γραμμάρια
ανά άτομο». (δεδομένου της σημασίας του στη δίαιτα της μεσογειακής φώκιας το χταπόδι
αποτελεί 61% της δίαιτας της από πλευράς βάρους σύμφωνα με τα στοιχεία που προέκυψαν από
το πρόγραμμα MOFI, βλ. http://mofi.mom.gr/pdf/Final%20Action%20Plan%20GR.pdf )

Αναφορικά με τη ζώνη Χ0, προτείνουμε την αφαίρεση των δραστηριοτήτων ΙΙΙ.4 (γεωργική
δραστηριότητα) και ΙΙΙ.6 (μελισσοκομία), οι οποίες δεν ασκούνται στην περιοχή. Η Αστακίδα
είναι μια βραχονησίδα 18 ναυτικά μίλια από την Κάρπαθο, μεγέθους 1 τετραγωνικού
χιλιομέτρου μόνο. Σε αυτήν, πέρα από την βόσκηση, δεν πραγματοποιούνται άλλες
δραστηριότητες. Θεωρούμε ότι τέτοιες δραστηριότητες στο μέλλον δε συνάδουν με το
χαρακτήρα της περιοχής.
Η ζώνη Χ1 (ΙΙΙ.2.1) αφορά στη Σαρία, η οποία χαρακτηρίζεται με αυτό το ΠΔ ως περιοχή
Προστασίας της Φύσης. Θεωρούμε πως για την υλοποίηση των παραπάνω έργων στη ζώνη αυτή
απαιτείται όχι μόνο η γνωμοδότηση, αλλά η σύμφωνη γνώμη του πλέον αρμόδιου φορέα για την
περιοχή δηλαδή του ΦΔ.
Προτείνουμε την αφαίρεση της πρόβλεψης για αμμοληψία επί της νήσου Σαρίας (ΙΙ.2.8). Η
δραστηριότητα της αμμοληψίας δεν συνάδει με μια Περιοχή Προστασίας της Φύσης. Η Σαρία
είναι ακατοίκητη εδώ και πολλές δεκαετίες και η απόσταση μεταξύ Σαρίας και Καρπάθου είναι
ελάχιστη.
Προτείνουμε την αφαίρεση πρόβλεψης για υποστηρικτικές υποδομές για οργανωμένες πλαζ
(ΙΙΙ.2.9).
(ΙΙΙ.3.1) Θεωρούμε πως για την υλοποίηση των παραπάνω έργων στη ζώνη αυτή απαιτείται όχι
μόνο η γνωμοδότηση, αλλά η σύμφωνη γνώμη του πλέον αρμόδιου φορέα για την περιοχή
δηλαδή του ΦΔ.
Προτείνουμε την αφαίρεση πρόβλεψης για υποστηρικτικές υποδομές για οργανωμένες πλαζ
(ΙΙΙ.4.5).
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