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ΜΕΡΟΣ Ε: ΣΧΕ∆ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Ε.1. Εισηγητική έκθεση
Τα κεφάλαια της παρούσας μελέτης αποτελούν την τεκμηρίωση του Κανονισμού Διοίκησης και
Λειτουργίας του Φορέα Διαχείρισης και του Σχεδίου Διαχείρισης του «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ
ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΝΗΣΟΥ ΣΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΑΚΙΔΟΝΗΣΙΩΝ»
(Π.Θ.Π.Β.Κ.Σ.Α.).
Για τη σύνταξη του Σχεδίου αυτού ελήφθη ιδιαίτερα υπόψη ότι, όλες οι απαιτούμενες
ενέργειες και δραστηριότητες για την εξειδίκευση της κανονιστικής πράξης με την οποία
επιβάλλεται καθεστώς προστασίας στην περιοχή αυτή, αποτελούν υποχρεώσεις του Ελληνικού
Κράτους, για την υλοποίηση των οποίων έχουν ευθύνη όλα τα συγκροτημένα όργανα της
Πολιτείας. Στο παρόν σχέδιο περιγράφονται όσες από τις υποχρεώσεις της Πολιτείας
αναθέτονται προς εκτέλεση στο Φορέα Διαχείρισης, στα πλαίσια των σχετικών αρμοδιοτήτων
του που ορίζονται νομοθετικά.
Για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων αυτών, προϋπόθεση αποτελεί, η πρόσληψη στο Φορέα
Διαχείρισης του απαιτούμενου προσωπικού και η μεταφορά στον προϋπολογισμό του των
απαραίτητων κονδυλίων.
Μέχρις ότου εξασφαλιστούν οι ως άνω προϋποθέσεις ή στην περίπτωση κατά την οποία
αποφασιστεί διαφορετική αντιμετώπιση του θέματος των Φορέων Διαχείρισης, υπεύθυνοι για
την υλοποίηση της παρούσας απόφασης είναι τα αρμόδια όργανα των Δασικών υπηρεσιών, της
Αστυνομίας, του Λιμενικού, όπως και κάθε φιλόνομος πολίτης.

Ε.2. ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΙΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Κανονισμός
Διοίκησης και Λειτουργίας
και Σχέδιο Διαχείρισης του
«ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ» Βόρειας Καρπάθου νήσου
Σαρίας και Αστακιδονησίων (Π.Θ.Π.Β.Κ.Σ.Α.)
Έχοντας υπόψη:
........................................................................................................................................................
.......................
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Ι. Εγκρίνεται το Σχέδιο διοίκησης και λειτουργίας του Φορέα Διαχείρισης του
Περιφερειακού Θαλάσσιου Πάρκου Βόρειας Καρπάθου νήσου Σαρίας και
Αστακιδονησίων. Με το σχέδιο αυτό καθορίζονται τα αναγκαία μέτρα οργάνωσης και
λειτουργίας των προστατευομένων αντικειμένων και εξειδικεύονται οι γενικοί όροι και
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περιορισμοί άσκησης δραστηριοτήτων και εκτέλεσης έργων που καθορίζονται στo υπό
έκδοση Π.Δ/μα χαρακτηρισμού του Περιφερειακού Θαλάσσιου Πάρκου.
ΙΙ. 1. Η μέριμνα για την τήρηση των διατάξεων της παρούσας απόφασης ανατίθεται
και στον Φορέα Διαχείρισης Καρπάθου Σαρίας και Αστακιδονησίων (Π.Θ.Π.Β.Κ.Σ.Α.),
που συστάθηκε με τον Ν.3044/ΦΕΚ/Α/197/27.8.2002 (σύμφωνα με τους Ν. 1650/1986
για «την προστασία του περιβάλλοντος» και Ν.2742/ΦΕΚ/Α/207/7.10.1999 «χωροταξικός
σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν σήμερα), ενώ
συγκροτήθηκε με την ΚΥΑ 125914/1553/9.5.2003, με την προϋπόθεση ότι οι υπηρεσίες
του θα επανδρωθούν με το προβλεπόμενο προσωπικό και εγγραφούν στον
προϋπολογισμό του οι προβλεπόμενες πιστώσεις. Διαφορετικά με την ευθύνη
υλοποίησης της παραπάνω Απόφασης επιφορτίζονται τα αρμόδια όργανα των Δασικών
υπηρεσιών, της Αστυνομίας, του Λιμενικού, κ.λ.π., όπως και κάθε φιλόνομος πολίτης. Ο
φορέας διαχείρισης εισηγείται ή αναφέρει προς τις αρµόδιες αρχές τις πράξεις ή
παραλείψεις εκείνες που συνιστούν παράβαση των όρων και περιορισµών που
καθορίζονται µε τα προεδρικά διατάγµατα των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 21
του ν. 1650/1986 όπως ισχύει, για τις περιοχές ευθύνης τους. Για την επίτευξη του
ίδιου σκοπού, ο Φορέας ∆ιαχείρισης θέτει στη διάθεση των αρµοδίων αρχών τα
αναγκαία µέσα και προσωπικό που απαιτούνται για την εκτέλεση αποφάσεων µε τις
οποίες επιβάλλονται κυρώσεις ή άλλα µέτρα προστασίας της περιοχής.

2. Για θέματα φύλαξης υπεύθυνος είναι ο Φορέας Διαχείρισης (Φ.Δ.) του
Π.Θ.Π.Β.Κ.Σ.Α., ο οποίος σε περίπτωση παραβάσεων ενημερώνει τις καθ΄ ύλην
αρμόδιες Υπηρεσίες των κατά περίπτωση Υπουργείων. Η διατήρηση της εννόμου
τάξεως και η γενικότερη αστυνόμευση της περιοχής του Π.Θ.Π.Β.Κ.Σ.Α. ανήκει στις καθ΄
ύλην αρμόδιες Υπηρεσίες.
Σε περίπτωση που για την εκπλήρωση των στόχων διαχείρισης του Π.Θ.Π.Β.Κ.Σ.Α.
απαιτούνται ειδικές ρυθμίσεις φύλαξης ή εποπτείας της περιοχής, τότε δύναται να
ισχύσουν ειδικά μέτρα, σε μόνιμη ή προσωρινή βάση, μετά από σχετικό αίτημα του ΦΔ
που θα συνοδεύεται από σχετική αιτιολογική έκθεση και έγκριση του καθ’ ύλην
αρμόδιου φορέα:
1. Για θέματα αλιείας, γεωργίας, δασών και γενικότερα διατήρησης του φυσικού
περιβάλλοντος ενημερώνονται οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων
ή/και οι αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας ή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου .
2. Για θέματα περιβαλλοντικής αδειοδότησης, χρήσεων γης και δόμησης
ενημερώνονται οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υ.Π.Ε.Κ.Α. η/και οι αρμόδιες υπηρεσίες της
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, του Δήμου Καρπάθου ή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αιγαίου.

Σελ. 2

MΕΛΕΤΗΤΗΣ: ENVIROPLAN A.E.

ΣΥΜΒΑΣΗ:

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΦΟΡΕΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΣΑΡΙΑΣ

ΣΤΑΔΙΟ:

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - Β΄ΦΑΣΗ

3. Για θέματα εμπορικών δραστηριοτήτων ενημερώνονται οι αρμόδιες υπηρεσίες του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ή του
Δήμου Καρπάθου
4. Με μέριμνα και απόφαση του Φορέα Διαχείρισης Π.Θ.Π.Β.Κ.Σ.Α. και τη σύμφωνη
γνώμη της αρμόδιας Δ/νσης του Υ.Π.Ε.Κ.Α. ή του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων εξειδικεύονται περαιτέρω θέματα του κανονισμού που αφορούν:
την πρόσβαση και μετακίνηση εντός του Περιφερειακού Θαλάσσιου Πάρκου
• την οργάνωση της αναψυχής και της οικοτουριστικής δραστηριότητας
• τη συστηματική παρακολούθηση περιβαλλοντικών και άλλων παραμέτρων
• την επιστημονική έρευνα
• την εφαρμογή ειδικών διαχειριστικών μέτρων επί των απειλούμενων ή

προστατευόμενων ειδών χλωρίδας και πανίδας, ενδιαιτημάτων και τοπίων
• τη δόμηση εκτός ορίων οικισμού

ΙΙΙ. Ειδικότερα μέτρα προστασίας, οργάνωσης και λειτουργίας και ειδικότεροι όροι και
περιορισμοί άσκησης των προβλεπόμενων στο Π.Δ. δραστηριοτήτων εκτέλεσης έργων
σύμφωνα με την εγκεκριμένη Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη και το Σχέδιο Διαχείρισης
της παρούσας απόφασης αναφέρονται σε θέματα:
1. Οριοθέτησης των ζωνών προστασίας και σήμανσης της περιοχής απόλυτης προστασίας
του Π.Θ.Π.Β.Κ.Σ.Α.

2.

Εποπτείας και φύλαξης του Π.Θ.Π.Β.Κ.Σ.Α.

3.

Συστηματικής παρακολούθησης φυσικοχημικών, βιολογικών και οικολογικών
παραμέτρων και διεξαγωγής επιστημονικής έρευνας

4.

Κατάρτισης των εκθέσεων αποτελεσμάτων της επιστημονικής παρακολούθησης
οικοτόπων και ειδών

5.

Οργάνωσης της οικοτουριστικής δραστηριότητας και της ξενάγησης στο
Π.Θ.Π.Β.Κ.Σ.Α.

6.

Ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού και εκπαίδευσης του σε θέματα
αναγόμενα στις αρμοδιότητες και τους σκοπούς του (προστασία και διαχείριση
ευαίσθητων περιοχών, κλπ.)

7.

Κατασκευής τεχνικών έργων και εκτέλεσης δραστηριοτήτων
Π.Θ.Π.Β.Κ.Σ.Α.

8.

Παρακολούθησης της εφαρμογής των επιβαλλόμενων περιβαλλοντικών όρων
για έργα και δραστηριότητες
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9.

Πρόληψης και έγκαιρης αντιμετώπισης απειλών και έκτακτων καταστροφικών
περιστατικών

10. Σύνταξης του Σχεδίου Διαχείρισης του Περιφερειακού Θαλάσσιου Πάρκου
11. Πλαίσιο διαβούλευσης και δημοσιοποίησης για το Σχέδιο Διαχείρισης

IV. Ειδικότερα
1.

Οριοθέτηση των ζωνών προστασίας και σήμανση της περιοχής απόλυτης προστασίας
του Π.Θ.Π.Β.Κ.Σ.Α.
1.1

Η οριοθέτηση των ζωνών προστασίας του Π.Θ.Π.Β.Κ.Σ.Α., όπως αυτή
καθορίζεται από το Π.Δ. (υπό έκδοση), διαμορφώθηκε σύμφωνα με τα ακόλουθα
κριτήρια:
Ι) τις επικρατούσες χρήσεις γης και δραστηριότητες που καταγράφονται στην
επικράτεια του Π.Θ.Β.Κ.Σ.
ΙΙ) στον χωρικό προσδιορισμό των ενδιαιτημάτων των σημαντικών
προστατευόμενων ειδών (Μεσογειακή Φώκια Monachus monachus, κλπ)
Τροποποίηση των ορίων των ζωνών είναι δυνατή με εισήγηση του Φ. Δ. προς τον
αρμόδιο υπουργό ΠΕΚΑ κατόπιν επαρκούς επιστημονικής τεκμηρίωσης, σύμφωνα
με τη διαδικασία που προβλέπεται από το Αρ. 15 του Ν.2742/1999 όπως αυτό
τροποποιήθηκε με το αρ. 7 του ν. 3937/2011 και ισχύει σήμερα.

1.2

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Π.Δ.
(υπό έκδοση)
ως «Περιοχή Απόλυτης
Προστασίας της Φύσης» ορίζεται η θαλάσσια έκταση πλάτους 3 ναυτικών μιλίων
που περιλαμβάνει τις νησίδες Αστακίδα, Χέλι, Αστακιδόπουλο και Σίαλ ή Αλμυρό.
Η σήμανση της περιοχής απόλυτης προστασίας προς την υδάτινη και χερσαία
επιφάνεια θα γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες που θα δοθούν από τις αρμόδιες
υπηρεσίες του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και
Ενέργειας.

2. Εποπτεία και φύλαξη του Περιφερειακού Θαλάσσιου Πάρκου:
Σκοπός της φύλαξης και επόπτευσης είναι η διασφάλιση της τήρησης των
διατάξεων του ΠΔ χαρακτηρισμού του Π.Θ.Π.Β.Κ.Σ., ιδίως σε ότι αφορά: α)
την προστασία και διατήρηση του πληθυσμού της απειλούμενης με
εξαφάνιση Μεσογειακής Φώκιας Monachus Monachus και όλων των
προστατευόμενων ειδών και οικοτόπων β) τους όρους άσκησης
των
επιτρεπόμενων δραστηριοτήτων ανά ζώνη προστασίας.
Η εποπτεία και φύλαξη του Π.Θ.Π.Β.Κ.Σ. θα διεξάγεται υπό τους εξής όρους:
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2.1 Καθήκοντα φύλαξης – επόπτευσης ασκούνται από προσωπικό του Φορέα
Διαχείρισης με έμμισθη σχέση εργασίας. Η συνδρομή εθελοντών στο έργο της
φύλαξης – επόπτευσης είναι εφικτή μόνο σε συνδυασμό και ενισχυτικά με το
έμμισθο προσωπικό, το οποίο θα έχει και την τελική ευθύνη των ενεργειών
ανταπόκρισης σε περιστατικά παραβάσεων.
2.2 Η ενδυμασία του προσωπικού φύλαξης θα πρέπει να είναι ομοιόμορφη,
ευδιάκριτη και δηλωτική του ρόλου του φύλακα. Οι τελικές λεπτομέρειες της
περιβολής ρυθμίζονται με απόφαση του Φορέα Διαχείρισης.
2.3 Το έργο ενός φύλακα αναπτύσσεται σε δύο βασικούς ρόλους:
α) στην ενημέρωση των χρηστών της περιοχής ευθύνης του σχετικά με τους
κανόνες που ισχύουν και με τις ενέργειες στις οποίες θα πρέπει να προβούν
ώστε να συμμορφωθούν με τους κανόνες αυτούς,
β) Σε περίπτωση μη-συμμόρφωσης, στην καταγραφή του περιστατικού και των
στοιχείων των εμπλεκομένων, και στην άμεση αναφορά του περιστατικού στον
Φορέα Διαχείρισης, και περαιτέρω στις εκάστοτε αρμόδιες Υπηρεσίες τήρησης
της έννομης τάξης.
2.4 Η τήρηση ή/και η επιβολή της έννομης τάξης ασκούνται αποκλειστικά από τις
καθ’ ύλη αρμόδιες δημόσιες αρχές.
2.5 Η καταγραφή των περιστατικών που αναφέρονται από το προσωπικό φύλαξης
θα γίνεται με τήρηση αντίστοιχου ημερολογίου συμβάντων
2.6 Οι αρμόδιες για την τήρηση ή/και επιβολή της έννομης τάξης κρατικές
Υπηρεσίες, ιδίως δε οι λιμενικές και αστυνομικές αρχές, υποχρεούνται να
αντιμετωπίζουν τα αιτήματα συνδρομής από το Φορέα Διαχείρισης με
αυξημένη προτεραιότητα.
1. Συστηματική παρακολούθηση φυσικοχημικών, βιολογικών και οικολογικών
παραμέτρων και διεξαγωγή επιστημονικής έρευνας
3.1 Η παρακολούθηση φυσικοχημικών, βιολογικών και οικολογικών παραμέτρων
περιλαμβάνει συστηματική καταγραφή και επεξεργασία ποιοτικών και
ποσοτικών δεδομένων που λαμβάνονται από την έρευνα πεδίου και από τις
δράσεις εποπτείας και φύλαξης με στόχο την εκπλήρωση των στόχων
υλοποίησης του Π.Δ. χαρακτηρισμού της προστατευόμενης περιοχής και την
ικανοποίηση των αναγκών περιβαλλοντικής παρακολούθησης που προκύπτουν
από την πάγια εθνική και κοινοτική νομοθεσία.
3.2 Ο Φορέας Διαχείρισης, πέραν της πρωτογενούς εργασίας πεδίου που εκτελούν
τα στελέχη του, οφείλει να συντονίζει αποτελεσματικά τις δράσεις
παρακολούθησης που υλοποιούνται από διαφορετικούς φορείς (συλλόγους,
οργανώσεις, εκπαιδευτικά ή ερευνητικά ιδρύματα κ.ά.). Ο συντονισμός αυτός
θα αποσκοπεί:
•
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στη συνδυαστική παραγωγή αποτελεσμάτων
στη διαμόρφωση κατευθύνσεων για την μελλοντική παρακολούθηση μεγεθών
και παραμέτρων που θα επεκτείνουν ή θα ολοκληρώσουν το σώμα γνώσης για
τα κύρια περιβαλλοντικά στοιχεία του Π.Θ.Π.Β.Κ.Σ..

•
•

3.3 Η διεξαγωγή επιστημονικής έρευνας τεχνικών δοκιμών ή αναλύσεων εντός του
Π.Θ.Π.Β.Κ.Σ. επιτρέπεται μόνο μετά από έγκριση των βασικών τους
χαρακτηριστικών από το Φορέα Διαχείρισης κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης
άδειας.
3.4 Η διαδικασία χορήγησης άδειας για την άσκηση επιστημονικής έρευνας είναι η
παρακάτω: Τα ενδιαφερόμενα φυσικά ή νομικά πρόσωπα καταθέτουν αίτηση
στον Φορέα Διαχείρισης. Στην αίτηση αναφέρονται τα εξής:
•

ο σκοπός και το αντικείμενο της επιστημονικής έρευνας καθώς και τα
μελετώμενα μεγέθη ή παράμετροι

•

η ερευνητική μέθοδος που θα ακολουθηθεί

•

η χρονική διάρκεια της ερευνητικής εργασίας και οι θέσεις στις οποίες θα
διεξαχθεί (με ακριβή γεωχωρικά στοιχεία).

•

ο αριθμός και τα άτομα που θα εργαστούν στο πεδίο

•

ο τεχνικός εξοπλισμός και τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν

•

ο βαθμός κατά τον οποίο η ερευνητική δραστηριότητα ενδέχεται να επηρεάσει
το διερευνώμενο αντικείμενο ή το γενικότερο περιβάλλον

3.5 Η σχετική άδεια εκδίδεται από τον/την Πρόεδρο του ΔΣ ή/και από τον/την
Διευθυντή/ρια και διατυπώνει το σύνολο των κανόνων και περιορισμών που
ισχύουν κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της συγκεκριμένης ερευνητικής δράσης.
Η δε τήρηση των κανόνων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη συνέχιση
της έρευνας.
3.6 Τα στοιχεία ή αποτελέσματα που προκύπτουν από την ερευνητική
δραστηριότητα εντός των ορίων του πάρκου, καθίστανται διαθέσιμα προς τον
Φορέα Διαχείρισης στο σύνολό τους και αδαπάνως. Η δημοσίευση των
αποτελεσμάτων επιστημονικής έρευνας σχετικά με την κατάσταση του
περιβάλλοντος στο Π.Θ.Π.Β.Κ.Σ. δεν προϋποθέτει τη σύμφωνη γνώμη του Φορέα
Διαχείρισης, εφόσον η παρακολούθηση που οδήγησε στα αποτελέσματα και
συμπεράσματα αυτά είχε λάβει την προαναφερθείσα έγκριση.

4. Κατάρτιση των εκθέσεων αποτελεσμάτων της επιστημονικής παρακολούθησης
οικοτόπων και ειδών
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Το τμήμα Διαχείρισης και Διατήρησης Φυσικού Περιβάλλοντος του Φορέα
Διαχείρισης Π.Θ.Π.Β.Κ.Σ επιμελείται τη σύνταξη και υποβολή ετήσιων εκθέσεων
παρακολούθησης οικοτόπων και ειδών προς την Γενική Διεύθυνση
Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιματικής
Αλλαγής κατ' εφαρμογή του άρθρου 17, παρ. γ. του Ν. 3937/2011.
Οι ετήσιες εκθέσεις καταρτίζονται βάσει των συγκεντρωτικών στοιχείων που
συλλέγονται κατά τη συστηματική παρακολούθηση φυσικοχημικών, βιολογικών
και οικολογικών παραμέτρων, που διενεργεί ο Φ. Δ., σύμφωνα με το ανωτέρω
άρθρο 3.

5. Οργάνωση της οικοτουριστικής δραστηριότητας και της ξενάγησης στο
Π.Θ.Π.Β.Κ.Σ.Α.:
5.1

Στο σύνολο των οικοτουριστικών δραστηριοτήτων περιλαμβάνονται: η
επίσκεψη και ξενάγηση με σκοπό την αναψυχή, την παρατήρηση της φύσης
και την περιβαλλοντική εκπαίδευση, τα θαλάσσια λουτρά, οι αθλητικές
δραστηριότητες χωρίς χρήση μηχανοκίνητων μέσων.

5.2 Οι οικοτουριστικές δραστηριότητες επιτρέπονται στο σύνολο της χερσαίας
έκτασης του Περιφερειακού Θαλάσσιου Πάρκου καθ όλη τη διάρκεια του έτους.
5.3 Στην περίπτωση παροχής οργανωμένου οικοτουριστικού προγράμματος εντός
του Περιφερειακού Θαλάσσιου Πάρκου, από τουριστικούς πράκτορες,
συλλόγους, σωματεία ή άλλους φορείς, διάρκειας μεγαλύτερης της μίας ημέρας,
απαιτείται προηγούμενη χορήγηση άδειας από τον Φορέα Διαχείρισης
Καρπάθου – Σαρίας.
5.4 Η διαδικασία χορήγησης άδειας για την άσκηση δραστηριότητας είναι η
παρακάτω:
Τα ενδιαφερόμενα φυσικά ή νομικά πρόσωπα καταθέτουν αίτηση στον Φορέα
Διαχείρισης του Περιφερειακού Πάρκου. Στην αίτηση αναφέρονται τα εξής:
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•

Τα στοιχεία του φυσικού ή νομικού προσώπου που υποβάλει την αίτηση.

•

Η ημερομηνία έναρξης και η ημερομηνία λήξης του οικοτουριστικού
προγράμματος.

•

Οι τοποθεσίες επίσκεψης και διανυκτέρευσης.

•

Ο αριθμός των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα.

•

Το είδος των προγραμματισμένων δραστηριοτήτων.
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5.5 Η αίτηση κατατίθεται προ της διεξαγωγής της δραστηριότητας εντός
διαστήματος τουλάχιστον είκοσι (20) ημερών. Η χορήγηση της άδειας
αποφασίζεται από τον/την Πρόεδρο του ΔΣ ή/και από τον/την
Διευθυντή/ρια λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του επιστημονικού
προσωπικού. Ο Φ.Δ. ενημερώνει τον αιτούντα σχετικά με την απόφαση για
τη χορήγηση άδειας. Η χορήγηση της άδειας ή η απόρριψη της αίτησης από τον
Φορέα Διαχείρισης κοινοποιείται εντός τριάντα (30) ημερών από την κατάθεσή
της. Ο Φορέας Διαχείρισης
δικαιούται να ζητήσει από τον αιτούντα
περαιτέρω διευκρινήσεις ή συμπληρωματικά στοιχεία.
6. Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού και εκπαίδευση του σε θέματα
αναγόμενα στις αρμοδιότητες και τους σκοπούς του (προστασία και διαχείριση
ευαίσθητων περιοχών, κλπ.)
Στο πλαίσιο αυτό εντάσσονται η εκπόνηση και η υλοποίηση προγραμμάτων και
δράσεων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ενημέρωσης με ευθύνη του Φορέα
Διαχείρισης Π.Θ.Π.Β.Κ.Σ.Α., σε συνεργασία με άλλους αρμόδιους δημόσιους ή
ιδιωτικούς φορείς, που αναπτύσσουν αντίστοιχη δραστηριότητα σε παρόμοια
αντικείμενα.

7. Κατασκευή τεχνικών έργων και η εκτέλεση δραστηριοτήτων
Π.Θ.Π.Β.Κ.Σ.Α.

εντός του

Η κατασκευή τεχνικών έργων και η εκτέλεση δραστηριοτήτων εντός του
Περιφερειακού Θαλάσσιου Πάρκου απαιτεί Περιβαλλοντική αδειοδότηση (Ν.
4014/2011) μετά από διαδικασία Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης και ενίοτε
υποβολή ΜΠΕ. Ο ΦΔ υποχρεούται να παρέχει αιτιολογημένη γνωμοδότηση πριν
από την έγκριση των εκάστοτε Περιβαλλοντικών όρων των έργων και
δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στις περιοχές ευθύνης του ή των οποίων οι
επιπτώσεις επηρεάζουν, άμεσα ή έμμεσα, τις περιοχές αυτές, καθώς και σε κάθε
άλλο θέμα για το οποίο ζητείται η γνώμη τους από τις αρμόδιες αρχές (Παρ. 3,
Αρθ. 7 του Ν. 3937/11, ΦΕΚ 60Α, άρ. 10 του ν. 4014/11, ΦΕΚ 209Α).

8. Παρακολούθηση της εφαρμογής των επιβαλλόμενων περιβαλλοντικών
για έργα και δραστηριότητες

όρων

Το σύνολο των έργων και δραστηριοτήτων που χαρακτηρίζονται ως
επιτρεπόμενα από το Π.Δ. (υπό έκδοση), στις αντίστοιχες ζώνες προστασίας,
υπόκεινται στις επιθεωρήσεις που
προβλέπονται από το άρθ. 20,
Ν.
4014/2011, όπως ισχύει, για την τήρηση των ΠΠΔ ή της σχετικής ΑΕΠΟ και της εν
γένει περιβαλλοντικής νομοθεσίας και διεξάγονται από τις αρμόδιες κεντρικές
ή περιφερειακές αρχές με τις διαδικασίες, που ορίζονται στο ανωτέρω άρθρο.
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Ο Φορέας Διαχείρισης Π.Θ.Π.Β.Κ.Σ.Α. διενεργεί προληπτική περιβαλλοντική
επιθεώρηση με αυτοψία, κατά τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης
όλων των έργων και δραστηριοτήτων που πρόκειται να πραγματοποιηθούν εν
μέρει ή στο σύνολο τους εντός των ορίων του Περιφερειακού Θαλάσσιου
Πάρκου με συμμετοχή της αδειοδοτούσας υπηρεσίας.
Οι όροι και προϋποθέσεις υπαγωγής των επιτρεπόμενων έργων και
δραστηριοτήτων της δεύτερης κατηγορίας (B') σε ΠΠΔ καθώς και οι γενικές
και οι ειδικές δεσμεύσεις του φορέα υλοποίησης του έργου κατά τη φάση
κατασκευής του ή λειτουργίας του ορίζονται στις σχετικές Αποφάσεις για την
αντίστοιχη ομάδα έργων και δραστηριοτήτων.
Επανεξέταση ή αναθεώρηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργου ή
δραστηριότητας διεξάγεται σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 4 του
Π.Δ. (υπό έκδοση) χαρακτηρισμού του Περιφερειακού Θαλάσσιου Πάρκου, με
ευθύνη των αρμόδιων υπηρεσιών σε συνεργασία με τον Φορέα Διαχείρισης.

9. Πρόληψη και έγκαιρη αντιμετώπιση απειλών και έκτακτων καταστροφικών
περιστατικών
Ο Φορέας Διαχείρισης Π.Θ.Π.Β.Κ.Σ.Α. οφείλει:
1.

να ενημερώνει έγκαιρα τις αρμόδιες κεντρικές ή περιφερειακές αρχές σε
περίπτωση εντοπισμού φυσικής απειλής ή έκτακτου καταστροφικού
περιστατικού είτε εντός των ορίων του Περιφερειακού Θαλάσσιου
Πάρκου είτε σε γειτονική σ' αυτό περιοχή

2.

να συνδράμει τις αρμόδιες κεντρικές ή περιφερειακές αρχές, κατόπιν
λήψης σχετικού γραπτού ή προφορικού αιτήματος, παρέχοντας το
απασχολούμενο σ' αυτόν προσωπικό και τα υλικά μέσα που διαθέτει για
την αντιμετώπιση των ανωτέρω έκτακτων περιστατικών,

3.

να ενσωματώνει στον προγραμματισμό των δράσεων του τη μελέτη και
αξιολόγηση του κινδύνου περιβαλλοντικών καταστροφών, προτάσεις
μέτρων πρόληψης και αποτροπής τους καθώς και έργα ανάπλασης και
αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος από φυσικές ή
ανθρωπογενείς καταστροφές.

10. Σύνταξη του Σχεδίου Διαχείρισης του Περιφερειακού Θαλάσσιου Πάρκου
Το περιεχόμενο του Σχεδίου Διαχείρισης διακρίνεται σε
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• ρυθμίσεις με απευθείας
Π.Θ.Π.Β.Κ.Σ.Α.,

εφαρμογή

στη

διαχειριστική

πρακτική

του

• ρυθμίσεις που θα αποτελέσουν το πλαίσιο των ετήσιων προγραμμάτων δράσης,
και οριοθετείται λαμβάνοντας υπόψη το ισχύον θεσμικό, προγραμματικό και
διαχειριστικό πλαίσιο που έχει διαμορφωθεί μέχρι την εκάστοτε δεδομένη
στιγμή.
Η εξειδίκευση των διαχειριστικών στόχων, που επιχειρείται με το Σχέδιο
Διαχείρισης, περιλαμβάνει κατευθύνσεις και προτεραιότητες για την εφαρμογή
των έργων, δράσεων και μέτρων που απαιτούνται για την αποτελεσματική
προστασία και διαχείριση των βασικών στοιχείων του περιβάλλοντος του
Π.Θ.Π.Β.Κ.Σ.
Επιπρόσθετα, οι στόχοι του Σχεδίου Διαχείρισης θα χρησιμεύσουν και ως μέτρο
αποτίμησης των αποτελεσμάτων του μετά την πενταετή εφαρμογή του.
Εάν οι απαιτήσεις διαχείρισης διαφοροποιούνται κατά ουσιαστικό τρόπο
μεταξύ ζωνών προστασίας του Π.Θ.Π.Β.Κ.Σ., μπορούν να καθορίζονται
αντίστοιχες επιμέρους διαχειριστικές ενότητες.
Σημαντικά στοιχεία του περιεχομένου του Σχεδίου Διαχείρισης είναι η
διατύπωση και η κατά το δυνατόν ποσοτικοποίηση των ειδικών στόχων
διαχείρισης που τίθενται στο ΠΔ χαρακτηρισμού του Π.Θ.Π.Β.Κ.Σ. για το σύνολο
της προστατευόμενης περιοχής και για τις επί μέρους ζώνες προστασίας. Η εν
λόγω αποσαφήνιση είναι απαραίτητη για την εστίαση στα ζητήματα με τις
ουσιαστικότερες επιδράσεις στο περιβάλλον του Πάρκου και την εξασφάλιση
δυνατότητας για μετρήσιμη αποτίμηση των αποτελεσμάτων ανά έτος.
Μετά την παραπάνω συγκεκριμενοποίηση της στοχοθεσίας, στο Σχέδιο
Διαχείρισης επιλέγονται τα μέτρα, έργα και δράσεις που χρειάζονται για την
επίτευξη των εν λόγω στόχων.
Μέθοδοι υλοποίησης των επιμέρους έργων και ενεργειών, διαδικασιών
χρηματοδότησης και ενδεικτικά χρονοδιαγράμματα είναι δυνατόν να
παρατίθενται με σχετικές διευκρινήσεις για την εξασφάλιση της μεγαλύτερης
δυνατής εφικτότητας.
Συμπληρωματικά, γίνεται εξειδίκευση ως προς τον τρόπο εφαρμογής του
προγράμματος παρακολούθησης φυσικοχημικών, βιολογικών και οικολογικών
παραμέτρων.
Η εκπόνηση και τροποποίηση του Σχεδίου Διαχείρισης
πραγματοποιείται αιτιολογημένα, κατόπιν απόφασης του

Σελ. 10

πρέπει να
Διοικητικού

MΕΛΕΤΗΤΗΣ: ENVIROPLAN A.E.

ΣΥΜΒΑΣΗ:

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΦΟΡΕΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΣΑΡΙΑΣ

ΣΤΑΔΙΟ:

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - Β΄ΦΑΣΗ

Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Π.Θ.Π.Β.Κ.Σ.Α. συνοδευόμενης από
αναφορά του ΦΔ προς την αρμόδια διεύθυνση του Υ.ΠΕ.Κ.Α.
11. Πλαίσιο διαβούλευσης και δημοσιοποίησης για το Σχέδιο Διαχείρισης
Η διαβούλευση με το κοινό και με τις αρμόδιες για την περιοχή του Π.Θ.Β.Κ.Σ.
τίθεται ως ρητή προϋπόθεση για την έγκριση νέου Σχεδίου Διαχείρισης
ή
τροποποίησή του κατά ουσιαστικό τρόπο. Προβλέπονται για το σκοπό αυτό,
τρεις ομάδες υποχρεώσεων του Φορέα Διαχείρισης:
1. Δημοσιοποίηση του φακέλου μελέτης με τις τεκμηριώσεις και προτάσεις σχετικά
με το νέο Σχέδιο Διαχείρισης ή την τροποποίηση του προς το κοινό και τις
υπηρεσίες των οποίων οι αρμοδιότητες συνδέονται με τη διαχείριση του
Περιφερειακού Πάρκου. Δηλώνεται με τον τρόπο αυτό η πρόθεση του Φορέα
Διαχείρισης και ζητούνται απόψεις και παρατηρήσεις. Για την
αποτελεσματικότητα της διαδικασίας, προβλέπεται η δυνατότητα ορισμού
συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος για τη διατύπωση των εν λόγω απόψεων
– παρατηρήσεων.
2. Συνεκτίμηση των απόψεων και παρατηρήσεων που θα διατυπωθούν από τους
πολίτες και τους φορείς εκπροσώπησής τους, καθώς και από τις υπηρεσίες και
αρχές με αρμοδιότητα στην περιοχή του Πάρκου, στη διαμόρφωση της τελικής
μορφής του Σχεδίου Διαχείρισης. Εφαρμόζεται έτσι εμπράκτως η συμμετοχή
όσων τοποθετήθηκαν επί των αρχικώς δημοσιοποιηθέντων προτάσεων.
3. Δημοσιοποίηση της απόφασης έγκρισης του Σχεδίου Διαχείρισης κατά το γενικό
τρόπο (στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης), καθώς και μέσω επιπρόσθετων
τρόπων αποτελεσματικής ενημέρωσης του κοινού. Εξασφαλίζεται έτσι η
ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου για τα θέματα που εμπίπτουν στην εμβέλεια
του Σχεδίου Διαχείρισης.

Για τη δημοσιοποίηση του φακέλου τεκμηριώσεων και προτάσεων σχετικά με την
έγκριση ή τροποποίηση του Σχεδίου Διαχείρισης του Π.Θ.Β.Κ.Σ., ορίζεται διαδικασία
κατά την οποία ο Φορέας Διαχείρισης:
1. Διαβιβάζει τον εν λόγω φάκελο προς το Περιφερειακό Συμβούλιο της
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και προς το Νομαρχιακό Συμβούλιο Δωδεκανήσου,
ώστε να τεθούν στη διάθεση του κοινού. Το Νομαρχιακό Συμβούλιο θεωρείται
το κατάλληλο όργανο που θα εξασφαλίσει δημοσιοποίηση στο τοπικό επίπεδο,
ενώ το Περιφερειακό Συμβούλιο προσφέρεται για ευρύτερη γνωστοποίηση.
2. Δημοσιεύει σχετική ανακοίνωση – πρόσκληση σε δύο τουλάχιστον ημερήσιες
εφημερίδες περιφερειακής ή ευρύτερης χωρικής εμβέλειας, ώστε να
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ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι για τη δημοσιοποίηση του φακέλου και τον
τρόπο με τον οποίο μπορούν να λάβουν γνώση του περιεχόμενου του.
3. Προσκαλεί με την παραπάνω ανακοίνωση τους πολίτες και τους φορείς
εκπροσώπησής τους να καταθέσουν τις απόψεις και προτάσεις τους, με
επαρκώς τεκμηριωμένο και έγγραφο τρόπο, εντός προθεσμίας σαρανταπέντε
(45) ημερών. Ο έγγραφος τρόπος αποτελεί προϋπόθεση ελέγξιμης διαδικασίας,
ενώ η τεκμηρίωση είναι απαραίτητη για να καθίσταται παραγωγική η
διαβούλευση και να αποφεύγονται άγονες αντιπαραθέσεις. Η προθεσμία
τίθεται με τρόπο που να συνιστά μια εύλογη εξισορρόπηση μεταξύ της
πρόθεσης για πλήρη ενημέρωση του κοινού και διάθεση επαρκούς χρόνου για
τη διατύπωση απόψεων, από τη μια μεριά, και την ανάγκη παραγωγής
αποτελέσματος σε εύλογο χρόνο, από την άλλη.
Επιπλέον παρέχεται η δυνατότητα στον Φορέα Διαχείρισης να χρησιμοποιήσει
επιπροσθέτως και επιλεκτικά οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο που κατά την
κρίση του καθιστά ουσιαστική τη συμμετοχή του κοινού, όπως ηλεκτρονικά
μέσα, δημόσιες ακροάσεις, συνεντεύξεις, ανοικτές συζητήσεις, διάλογο μέσω
διαδικτύου.
Η διαβούλευση με τις δημόσιες αρχές σχετικά με την έγκριση ή τροποποίηση
του Σχεδίου Διαχείρισης θα πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις Υπηρεσίες με
χωρική ή θεματική αρμοδιότητα εντός Π.Θ.Β.Κ.Σ., ώστε να εξασφαλίζεται κατά
το δυνατόν ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των ζητημάτων διυπηρεσιακής φύσης.
Στο πλαίσιο αυτό, ο Φορέας Διαχείρισης διαβιβάζει το φάκελο τεκμηριώσεων
και προτάσεων του Σχεδίου Διαχείρισης προς μια σειρά Υπηρεσιών, η
αρμοδιότητα των οποίων τεκμαίρεται είτε από τα θέματα του Περιφερειακού
Πάρκου που επιχειρείται να ρυθμιστούν με το Σχέδιο Διαχείρισης είτε από τις
υπογραφές Υπουργών που απαιτεί η έγκριση του Σχεδίου, βάσει του άρθρου 6
παρ. 16 του ΠΔ χαρακτηρισμού του Π.Θ.Π.Β.Κ.Σ.Α.
Για τη διατύπωση των απόψεων, δίδεται στις ως άνω δημόσιες αρχές
προθεσμία σαρανταπέντε ημερών, όμοια με το διάστημα δημοσιοποίησης της
μελέτης προς το κοινό, στο πλαίσιο της ισότιμης αντιμετώπισης. Στην περίπτωση
που κάποια από τις εν λόγω δημόσιες αρχές δεν διαβιβάσει την άποψή της, η
έγκριση ή μη του Σχεδίου Διαχείρισης πραγματοποιείται χωρίς την άποψη αυτή.
Καθορίζεται ρητά ότι οι απόψεις και παρατηρήσεις που διατυπώνονται κατά τις
ως άνω διαδικασίες δημοσιοποίησης – διαβούλευσης, λαμβάνονται
υπόψη
κατά την έγκριση ή τροποποίηση του Σχεδίου Διαχείρισης.
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Η έγκριση ή τροποποίηση του σχεδίου πραγματοποιείται με κοινή υπουργική
απόφαση, όπως ορίζεται στο ΠΔ χαρακτηρισμού του Π.Θ.Π.Β.Κ.Σ.Α. (άρθρο 6,
παρ. 16).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Άρθρο 1 - Έγκριση Σχεδίου Διαχείρισης
Εγκρίνεται Σχέδιο Διαχείρισης (Σ.Δ.) της περιοχής του Περιφερειακού Θαλάσσιου
Πάρκου Βόρειας Καρπάθου Σαρίας και Αστακιδονησίων (Π.Θ.Π.Β.Κ.Σ.Α.), όπως αυτό
χαρακτηρίστηκε με το Π.Δ. (υπό έκδοση), και με το οποίο: α) εξειδικεύονται τα
αναγκαία μέτρα οργάνωσης και λειτουργίας για την προστασία και διατήρηση του
προστατευτέου αντικειμένου β) εξειδικεύονται οι όροι και περιορισμοί άσκησης
δραστηριοτήτων και εκτέλεσης έργων γ) προσδιορίζονται οι κατευθύνσεις και οι
προτεραιότητες για την εφαρμογή των έργων, δράσεων και μέτρων που απαιτούνται
για την αποτελεσματική προστασία και διατήρηση των αντικειμένων που
προστατεύονται κατά περίπτωση.

Άρθρο 2 - Σκοπός
Σκοπός του Σχεδίου Διαχείρισης είναι η προστασία, διατήρηση και διαχείριση της
φυσικής κληρονομιάς του Περιφερειακού Θαλάσσιου Πάρκου Βόρειας Καρπάθου
Σαρίας και Αστακιδονησίων.
Οι βασικές αρχές για την επίτευξη του σκοπού στην περιοχή του Εθνικού Πάρκου
απορρέουν από την ευρωπαϊκή και εθνική πολιτική, από τις θεματικές στρατηγικές για
το περιβάλλον και την σχετική νομοθεσία και νομολογία της χώρας και περιλαμβάνουν
α) την ανάσχεση της απώλειας και τη διατήρηση και προστασία της βιοποικιλότητας β)
τη βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των οικοτόπων, των πληθυσμών και
ενδιαιτημάτων των απειλούμενων και κινδυνευόντων ειδών

Άρθρο 3 - Περιοχή εφαρμογής Σχεδίου Διαχείρισης
Ως περιοχή εφαρμογής του Σχεδίου Διαχείρισης ορίζεται η περιοχή χωρικής ευθύνης
του Φορέα Διαχείρισης, όπως αυτή καθορίστηκε στο Π.Δ. και απεικονίζεται στο
Παράρτημα Ι – Χάρτης 1 της παρούσας.

Άρθρο 4 – Πρόσβαση και μετακίνηση εντός του Περιφερειακού Θαλάσσιου Πάρκου
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4.1

4.2

4.3

Ως κύρια οδός πρόσβασης στο Π.Θ.Π.Β.Κ.Σ.Α. δια ξηράς θεωρείται ο οδικός
άξονας Σποών – Ολύμπου, ενώ δια θαλάσσης η κατάπλευση στον λιμένα
του Διαφανίου.
Άλλα σημεία πρόσβασης στο χερσαίο τμήμα του ΠεριφερειακούΘαλάσσιου
Πάρκου αποτελούν τα ήδη κατασκευασμένα αγκυροβόλια στις θέσεις
Τρίστομο, Βρυκούντα, στην Βόρεια Κάρπαθο και Άγιος Παντελεήμονας,
Γιάπλος, Παλάτια, Αλμυρός και Αλιμούντα, στο νησί της Σαρίας.
Η διακίνηση των επισκεπτών και των μόνιμων κατοίκων επιτρέπεται σε όλη
την έκταση του Περιφερειακού Θαλάσσιου Πάρκου καθ’ όλη τη διάρκεια της
ημέρας, με εξαίρεση την περιοχή της νήσου Σαρίας (Ζώνη Χ1) και την
περιοχή των Αστακηδονησίων (Ζώνη Χ0), στην οποία περιορίζεται από την
ανατολή έως τη δύση του ηλίου.

Άρθρο 5 - Κατασκευή υποδομών και εκτέλεση έργων εντός του Περιφερειακού
Θαλάσσιου Πάρκου
5.1 Σε όλη τη χερσαία έκταση του Περιφερειακού Θαλάσσιου Πάρκου επιτρέπεται η
κατασκευή έργων, υποδομών εξυπηρέτησης επισκεπτών και των επιτρεπόμενων
λοιπών δραστηριοτήτων και χρήσεων κατόπιν γνωστοποίησης στα αρμόδια
όργανα και λήψης γνωμοδότησης από τον Φορέα Διαχείρισης. Στόχος είναι η
υλοποίηση των απολύτως αναγκαίων έργων και δράσεων για την ικανοποίηση
του σκοπού διαχείρισης όπως αυτός διατυπώνεται στο υπό έγκριση Προεδρικό
Διάταγμα
5.2 Η κατασκευή έργων και η εκτέλεση δραστηριοτήτων εντός του Περιφερειακού
Θαλάσσιου Πάρκου απαιτεί Περιβαλλοντική αδειοδότηση (Ν. 4014/2011) και
ακολουθεί τη διαδικασία της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης. Ο Φ.Δ.
υποχρεούται να παρέχει αιτιολογημένη γνωμοδότηση πριν από την έγκριση των
εκάστοτε Περιβαλλοντικών όρων
των έργων και δραστηριοτήτων που
εμπίπτουν στις περιοχές ευθύνης του ή των οποίων οι επιπτώσεις επηρεάζουν,
άμεσα ή έμμεσα, τις περιοχές αυτές, καθώς και σε κάθε άλλο θέμα για το οποίο
ζητείται η γνώμη τους από τις αρμόδιες αρχές (Παρ. 3, Αρθ. 7, Ν. 3937/11, ΦΕΚ60 Α).
5.3 Η διαδικασία χορήγησης άδειας για την άσκηση δραστηριότητας είναι η
παρακάτω:
Τα ενδιαφερόμενα φυσικά ή νομικά πρόσωπα καταθέτουν αίτηση στα αρμόδια
όργανα ή στον Φορέα Διαχείρισης του Περιφερειακού Θαλάσσιου Πάρκου.
Στην αίτηση αναφέρονται τα εξής:
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1.

2.
3.
4.
5.
6.

Τα στοιχεία του φυσικού ή νομικού προσώπου που υποβάλει την
αίτηση, καθώς και η ακριβής χωροθέτηση της περιοχής όπου η
δραστηριότητα θα λάβει χώρα.
Η δραστηριότητα την οποία προτίθενται να ασκήσουν.
Η σύνοψη των εργασιών που περιλαμβάνονται σε αυτή.
Ο αριθμός των ατόμων που θα απασχοληθούν στη δραστηριότητα.
Η ημερομηνία έναρξης και λήξης άσκησης της δραστηριότητας.
Τυχόν ειδικά μηχανήματα ή εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί.

5.4 Η αίτηση κατατίθεται προ της διεξαγωγής της δραστηριότητας εντός
διαστήματος τουλάχιστον είκοσι (20) ημερών. Η σχετική άδεια εκδίδεται από το
αρμόδιο όργανο μετά και από γνωμοδότηση και του Φ.Δ.. Ο Φορέας
Διαχείρισης ενημερώνει τον αιτούντα σχετικά με την απόφαση για τη χορήγηση
άδειας. Ο Φορέας Διαχείρισης δικαιούται να ζητήσει από τον αιτούντα
περαιτέρω διευκρινήσεις ή συμπληρωματικά στοιχεία.

Άρθρο 6 - Συλλογή φυτών, ασπονδύλων και μυκήτων (μανιταριών),
6.1

Σε όλη τη χερσαία έκταση του Περιφερειακού Θαλάσσιου Πάρκου επιτρέπεται η
συλλογή φυτών, ασπονδύλων και μυκήτων για αυστηρά ατομική χρήση, (εκτός
εάν ισχύει διαφορετική σχετική Δασική Αστυνομική Διάταξη (ΔΑΔ)). Εμπορική
χρήση δύναται να επιτρέπεται μόνο για τα είδη και την μέγιστη ποσότητα που
υποδεικνύεται στο σχετικό κατάλογο που θα καταρτιστεί με ευθύνη και του
Φορέα Διαχείρισης Καρπάθου – Σαρίας και κατόπιν χορήγησης της σχετικής
άδειας από το αρμόδιο όργανο.

6.2 Η διαδικασία χορήγησης άδειας για την άσκηση δραστηριότητας συλλογής είναι η
παρακάτω: Τα ενδιαφερόμενα φυσικά ή νομικά πρόσωπα καταθέτουν αίτηση στον
Φορέα Διαχείρισης του Περιφερειακού Θαλάσσιου Πάρκου ή στον εκάστοτε
αρμόδιο φορέα. Ο Φ.Δ. υποχρεούται να διαβιβάσει την σχετική αίτηση στην
αρμόδια εκάστοτε υπηρεσία αδειοδότησης με σχετική γνωμοδότησή του. Στην
αίτηση αναφέρονται τα εξής:
• Τα στοιχεία του φυσικού ή νομικού προσώπου που κάνει την αίτηση.
• Τα είδη, ή τα τμήματα του φυτού για τα οποία προτίθεται να ασκήσει εμπορική
χρήση, την περίοδο συλλογής τους, την περιοχή συλλογής και τη μέγιστη
ποσότητα ανά έτος.
6.3 Η σχετική άδεια εκδίδεται αρμοδίως και διατυπώνει το σύνολο των κανόνων και
περιορισμών σχετικά με τη συλλογή και την εμπορική χρήση των συγκεκριμένων
ειδών.

Σελ. 15

MΕΛΕΤΗΤΗΣ: ENVIROPLAN A.E.

ΣΥΜΒΑΣΗ:

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΦΟΡΕΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΣΑΡΙΑΣ

ΣΤΑΔΙΟ:

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - Β΄ΦΑΣΗ

Άρθρο 7 - Εξόρυξη λατομικών προϊόντων
7.1 Η εξόρυξη λατομικών προϊόντων επιτρέπεται μόνο μετά από σχετική
περιβαλλοντική αδειοδότηση, εντός των ορίων της Ζώνης Οικοανάπτυξης Χ4,
όπως αυτή ορίζεται στο Προεδρικό Διάταγμα «Χαρακτηρισμός της χερσαίας και
θαλάσσιας περιοχής της Βόρειας Καρπάθου, της νήσου Σαρίας και των
Αστακιδονησίων, ως “Περιφερειακό Θαλάσσιο Πάρκο”», και κατόπιν έκδοσης
Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης με τα στοιχεία του έργου όπως ορίζεται από
την κείμενη νομοθεσία.
7.2 Η διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Νοτίου
Αιγαίου οφείλει να ενημερώνει τον Φορέα Διαχείρισης Καρπάθου - Σαρίας
σχετικά με κάθε αίτηση έκδοσης νέας άδειας εκμετάλλευσης ιδιωτικών ή
δημοτικών λατομείων και να προχωρεί στην έκδοσή της μόνο ύστερα από
σχετική γνωμοδότηση του Φορέα Διαχείρισης, η οποία πρέπει να παρέχεται
εντός προθεσμίας 30 ημερών.

Άρθρο 8 - Εξόρυξη αδρανών υλικών, έργα εξυγίανσης ή βελτίωσης εδαφών στα
ενδιαιτήματα του βατράχου Pelophylax cerigensis και γύρω από αυτά.
8.1 Εξόρυξη αδρανών υλικών και λοιπές χωματουργικές εργασίες εντός της Ζώνης
Χ4 στις περιοχές όπου εντοπίζονται τα ενδιαιτήματα του ενδημικού είδους
βατράχου Pelophylax cerigensis, ήτοι στις περιοχές Αργώνι, Αχαμάντια, Νάτι και
Αγνώντια, επιτρέπονται με την προϋπόθεση της προηγούμενης έγκρισης
Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων για τις συγκεκριμένες εργασίες από
την Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Νοτίου
Αιγαίου.
8.2 Η διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Νοτίου
Αιγαίου οφείλει να ενημερώνει τον Φορέα Διαχείρισης Καρπάθου - Σαρίας
σχετικά με κάθε νέα αίτηση έγκρισης Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων
ή έκδοσης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για εξόρυξη αδρανών ή
έργα εξυγίανσης ή βελτίωσης εδαφών κατηγορίας Β ή Υποκατηγορίας Α2,
αντιστοίχως, στις προαναφερόμενες περιοχές και να προχωρεί στη χορήγηση
της μόνο ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Φορέα Διαχείρισης, η οποία πρέπει
να παρέχεται εντός προθεσμίας 30 ημερών.

Άρθρο 9 - Διαχείριση της ελεύθερης βόσκησης
Η βοσκοϊκανότητα κατά είδος, ο χρόνος, η διάρκεια και οι χώροι βόσκησης, ο
αριθμός και το είδος ζώων που θα επιτρέπεται εκάστοτε, καθώς και οι χώροι και οι
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υποδομές σταβλισμού καθορίζονται από ειδική διαχειριστική μελέτη βόσκησης (Ν.
4264/2014 & Ν 4056/2012 όπως και σχετικές ΚΥΑ).

Άρθρο 10 - Κατοικία – Δόμηση
Οποιαδήποτε εκτός σχεδίου δόμηση εντός του Περιφερειακού Πάρκου πρέπει να
εναρμονίζεται με τις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος περί «Χαρακτηρισμού της
χερσαίας και θαλάσσιας περιοχής της Βόρειας Καρπάθου, της νήσου Σαρίας και των
Αστακιδονησίων ως “Περιφερειακό Θαλάσσιο Πάρκο”» καθώς και της ισχύουσας
πολεοδομικής νομοθεσίας.

Άρθρο 11 - Σχέδιο Δράσης
Το Σχέδιο Δράσης το οποίο συνοδεύει το παρόν (Παράρτημα ΙΙ), περιλαμβάνει άξονες
παρέμβασης, στους οποίους εξειδικεύονται οι παρεμβάσεις, τα έργα, τα υποέργα και οι
δράσεις, καθώς και οι φάσεις, το κόστος, οι πηγές και οι φορείς χρηματοδότησης τους,
το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης και οι φορείς υλοποίησης τους.
Οι βασικοί άξονες παρεμβάσεων για τη διατήρηση των αντικειμένων που
προστατεύονται είναι: η διαχείριση των χερσαίων και θαλάσσιων οικοτόπων και των
ειδών, η διαχείριση των αλιευτικών πόρων, η προώθηση δράσεων οικοτουριστικής
ανάπτυξης, η φύλαξη/επόπτευση της προστατευόμενης περιοχής, η ενημέρωση και
ευαισθητοποίηση του κοινού, η εξασφάλιση για κτήρια, υποδομές, εξοπλισμό, η
διοίκηση/δημόσιες σχέσεις/συνεργασίες.
Οι χρόνοι και οι προτεραιότητες για την υλοποίηση των έργων και δράσεων που
περιλαμβάνονται στο παρόν σχέδιο διαχείρισης δίδονται σε αυτό αλλά μπορεί επίσης
να καθορίζονται από τον Φορέα Διαχείρισης. Το σχέδιο Διαχείρισης δύναται να
τροποποιηθεί πριν τη συμπλήρωση της πενταετίας, αν κάτι τέτοιο κρίνεται αναγκαίο
για την εκπλήρωση των στόχων διαχείρισης του Π.Θ.Π.Β.Κ.Σ.Α., μετά από σχετική
αιτιολογημένη αίτηση του Φορέα Διαχείρισης.

Άρθρο 12
Σύμφωνα με την περ. ε του άρθρου 4 του Ν. 3937/2011, ο χρονικός ορίζοντας του
παρόντος Σχεδίου Διαχείρισης ορίζεται σε πέντε έτη. Μετά το πέρας αυτού του
χρονικού διαστήματος ο Φορέας Διαχείρισης μπορεί να προτείνει την επέκτασή του ή
αναθεώρησή του ή να προβεί στη σύνταξη νέου Διαχειριστικού Σχεδίου.
Ο Φορέας Διαχείρισης οφείλει να συντάσσει ετήσια έκθεση αξιολόγησης των
διαχειριστικών δράσεων και παρεμβάσεων, η οποία κοινοποιείται στην Εθνική
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Επιτροπή Προστατευόμενων Περιοχών, στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής, στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης καθώς και σε άλλα
Υπουργεία ή οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα των οποίων οι αρμοδιότητες
ή οι δραστηριότητες ασκούνται εντός του Π.Θ.Π.Β.Κ.Σ.Α.
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της
Κυβέρνησης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Οι Υπουργοί
Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
Πίνακας. Παρουσίαση του Σχεδίου Δράσης του Σχεδίου Διαχείρισης του Περιφερειακού Θαλάσσιου Πάρκου Βόρειας Καρπάθου,
Σαρίας και Αστακιδονησίων

Άξονες Παρεμβάσεων

Παρεμβάσεις

Διαχείριση Οικοτόπων

Διαχείριση περιοχών Natura A/3. Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη
2000 γειτονικών της περιοχής περιοχών Δικτύου Natura 2000

Διαχείριση ειδών

Έργα / Υποέργα / Δράσεις

Υψηλή

ευθύνης του Φ.Δ.Κ.Σ

γειτονικών της περιοχής ευθύνης του
Φ.Δ.Κ.Σ

Διαχείριση ιχθυοπανίδας

A/4. Παρακολούθηση της παράκτιας
ιχθυοπανίδας της Καρπάθου με
έμφαση στη μένουλα (Spicara
maena)

Μέτρια

θαλάσσιας Α/6. Παρακολούθηση της θαλάσσιας

Υψηλή

Διαχείριση
βιοποικιλότητας

βιοποικιλότητας στον κόλπο του
Τριστόμου με έμφαση στα είδη
προτεραιότητας
της
Οδηγίας
92/43/EE

Εφαρμοσμένη
διαχείριση
Διαχείριση χερσαίων ενδημικών A/5.
πληθυσμών
και
βιοτόπου
του
ειδών
ενδημικού
cerigensis

Διαχείριση φυσικών πόρων και Διαχείριση της βόσκησης
ανθρωπογενών δραστηριοτήτων
Διαχείριση
λατομικής
δραστηριότητας
και
αμμοληψιών
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Προτεραιότητα

βατράχου

Υψηλή

Pelophylax

Α/1. Εκπόνηση σχεδίου διαχείρισης
της βόσκησης

Υψηλή

Α/2.
Χωροθέτηση
θέσεων
αμμοληψίας.
Επιλογή
και
οριοθέτηση χώρων των λατομείων

Υψηλή
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εξόρυξης.
Μελέτη
παραγωγικής
Προώθηση νέων παραγωγικών A/7.
αξιοποίησης
θαμνώνων
λαδανιάς και
δραστηριοτήτων

Μέτρια

οργάνωση παραγωγής και διάθεσης
λάβδανου

Επικοινωνία, ενημέρωση και Παραγωγή ενημερωτικού υλικού
ευαισθητοποίηση του κοινού

Διαχείριση επισκεψιμότητας και Διαχείριση
τουριστικών δραστηριοτήτων
δραστηριοτήτων

Μέτρια

Ε/2. Ενέργειες Ενημέρωσης –
Ευαισθητοποίησης & Δημοσιότητας
Φ.Δ

Υψηλή

τουριστικών Γ/1.

Διαχείριση επισκεψιμότητας
Κτήρια, υποδομές, εξοπλισμός

Γ/5. Δημιουργία καταλόγου –
οδηγού εμπορικών ειδών χλωρίδας

Χωροθέτηση
θαλάσσιων
τουριστικών δραστηριοτήτων

Υψηλή

Ε/1. Οικοτουριστική μελέτη

Υψηλή

Στέγαση
έδρας
Φορέα Β/1. Κατασκευή κτηρίου για στέγαση
του ΦΔΚΣ
Διαχείρισης Καρπάθου - Σαρίας

Υψηλή

Υποστήριξη δράσεων φύλαξης Γ/2. Ενεργειακή αναβάθμιση του
και
επιτήρησης
της κτηρίου στη θέση Διάπλου (Γιάπλου)
της νήσου Σαρίας με χρήση ΑΠΕ
προστατευόμενης περιοχής

Μέτρια

Γ/3. Προμήθεια πλωτού μέσου για
την επόπτευση και επιστημονική
παρακολούθηση του θαλάσσιου
τμήματος της προστατευόμενης
περιοχής

Υψηλή

Εγκατάσταση
πλωτού
Δράσεις αποκατάστασης τοπίου Γ/4.
αντιρρυπαντικού
συστήματος
με
στον κόλπο του Τριστόμου

Υψηλή

δίχτυ στον κόλπο του Τριστόμου

Διοίκηση,
δημόσιες
συνεργασίας
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σχέσεις, Δράσεις
φύλαξης
προστατευόμενης περιοχής

της Δ/1. Επόπτευση της περιοχής
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Αξιολόγηση της εφαρμοζόμενης ΣΤ/1. Παρακολούθηση του βαθμού
συμμόρφωσης των κατοίκων στα
διαχείρισης

Υψηλή

μέτρα
προστασίας,
αποτελεσματικότητα των δράσεων
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης

Διοίκηση
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ΣΤ/2. Οργάνωση
εφαρμογής
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και

διοίκηση

Υψηλή

