


11ν Δηεζλέο Σπλέδξην γηα ηε Ζσνγεσγξαθία, ηελ Οηθνινγία θαη ηελ Εμέιημε ηεο 

Ειιάδαο θαη ησλ Γεηηνληθώλ Πεξηνρώλ 

  21 - 25 Σεπηεκβξίνπ 2009, Ηξάθιεην, Κξήηε 

 

1 
 

 

Ψήυησμα  

Να ζηακαηήζεη ε ππνβάζκηζε ησλ λεζησηηθψλ πγξφηνπσλ ηεο Ειιάδαο 

Σήκεξα, Παξαζθεπή 25 Σεπηεκβξίνπ 2009, ζηα πιαίζηα ηνπ 11
νπ 

Δηεζλνχο Σπλεδξίνπ γηα ηε 

Ζσνγεσγξαθία, ηελ Οηθνινγία θαη ηελ Εμέιημε ηεο Ειιάδαο θαη ησλ Γεηηνληθψλ Πεξηνρψλ (11th 

ICZEGAR) θαη κε πξσηνβνπιία ηνπ WWF Ειιάο πξαγκαηνπνηήζεθε ζπλάληεζε εξγαζίαο ζέκα “Η 

ζεκαζία θαη ε θαηάζηαζε δηαηήξεζεο ησλ πγξόηνπσλ ησλ λεζηώλ ηεο Ειιάδαο ”.  

Όινη νη επηζηήκνλεο πνπ πήξακε κέξνο ζε απηή ηελ ζπλάληεζε δηαπηζηψζακε φηη απαηηείηαη άκεζε 

ιήςε κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πγξνηνπηθψλ νηθνζπζηεκάησλ, ηα νπνία έρνπλ εμαηξεηηθή ζεκαζία 

γηα ηα ειιεληθά λεζηά. Με πιήξε νκνθσλία ζπκθσλήζακε ζηα παξαθάησ θαη ηα απεπζχλνπκε σο 

έθθιεζε πξνο φινπο ηνπο ζρεηηθνχο θνξείο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο Ειιεληθήο Κπβέξλεζεο, ηεο 

Επξσπατθήο Επηηξνπήο,  ησλ Πεξηθεξεηψλ, ησλ ΟΤΑ πξψηνπ θαη δεχηεξνπ βαζκνχ, ησλ αθαδεκατθψλ 

ηδξπκάησλ, ησλ κε θπβεξλεηηθψλ νξγαλψζεσλ, ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ νξγαληζκψλ θαη ηνπ θνηλνχ. 

Θδηαίηεξα, νη επηζηήκνλεο πνπ ππνγξάθνπλ ην παξφλ ςήθηζκα: 

1. Λαμβάνοντας σπ’ όυε φηη νη πγξφηνπνη ησλ ειιεληθψλ λεζηψλ έρνπλ ηεξάζηηα νηθνινγηθή 

ζεκαζία θαζψο ζπκβάινπλ ζηε δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο, θηινμελνχλ κεγάιν αξηζκφ 

ελδεκηθψλ εηδψλ θαη ζπάληνπο ηχπνπο νηθνηφπσλ, απνηεινχλ βαζηθφ θξίθν ζηνλ πδξνινγηθφ θχθιν 

ησλ λεζηψλ θαη ζπκβάιινπλ ζηε δεκηνπξγία θαη δηαηήξεζε εδαθψλ, θαηαπνιεκνχλ ηελ 

εξεκνπνίεζε θαη ζπκβάιινπλ ζηε κσζατθφηεηα ηνπίσλ κε κεγάιε νηθνλνκηθή, πνιηηηζκηθή θαη 

νηθνινγηθή ζεκαζία.    

2. Σεμεηώνοντας φηη ζχκθσλα κε πξφζθαηε έξεπλα ηνπ WWF Ειιάο, ππάξρεη έλα κνλαδηθφ δίθηπν 

806 πγξφηνπσλ κεγαιχηεξσλ ηνπ ελφο ζηξέκκαηνο πνπ βξίζθνληαη ζε 80 λεζηά (485 πγξφηνπνη ζε 

67 λεζηά ηνπ Αηγαίνπ, 200 πγξφηνπνη ζηελ Κξήηε θαη ζε 2 δνξπθνξηθά λεζηά απηήο θαη 121 ζε 10 

λεζηά ηνπ Θφληνπ Πειάγνπο).   

3. Αναγνφρίδοντας φηη απηφ ην δίθηπν έρεη θαη παγθφζκηα νηθνινγηθή ζεκαζία θαζψο  νη πγξφηνπνη 

ησλ λεζηψλ ρξεζηκνπνηνχληαη σο ρψξνη αλάπαπζεο θαη αλεθνδηαζκνχ απφ εθαηνκκχξηα 

κεηαλαζηεπηηθά θαη δηαρεηκάδνληα πηελά.   

4. Αντηλαμβανόμενοη φηη νη πςεινί ξπζκνί αλάπηπμεο θαη νη έληνλεο επνρηθέο πηέζεηο πνπ δέρνληαη νη 

θπζηθνί πφξνη ζηα πεξηζζφηεξα απφ ηα ειιεληθά λεζηά έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ απφηνκε αιιαγή 

ησλ ρξήζεσλ γεο, ηε κείσζε ησλ απνζεκάησλ λεξνχ θαη ηελ ππέξβαζε ηεο θέξνπζαο 

ρσξεηηθφηεηαο ηνπ πεξηβάιινληνο.    

5. Δηαπηστώνοντας φηη ε αλεπάξθεηα ζηνλ ειιεληθφ ρσξνηαμηθφ ζρεδηαζκφ θαη ζην ζχζηεκα 

πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο θαη νη ζνβαξέο ειιείςεηο ζηελ εθαξκνγή ηήο πεξηβαιινληηθήο 

λνκνζεζίαο επηηείλνπλ ηα πξναλαθεξζέληα πξνβιήκαηα. 

6. Ανεσστώντας γηα ην γεγνλφο φηη νη πεξηζζφηεξνη λεζησηηθνί πγξφηνπνη ππνβαζκίδνληαη κε 

απμαλφκελνπο ξπζκνχο θαηά ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο θαη ζπξξηθλψλνληαη εμ αηηίαο 

επηρσκαηψζεσλ, ελαπφζεζεο κπάδσλ, δφκεζεο, δηάλνημεο δξφκσλ, ξχπαλζεο, απνζηξάγγηζεο, 

ζηέξεζεο ησλ εηζξνψλ λεξνχ θαη ηεο ππεξβφζθεζεο. 

7. Ανεσστώντας δηφηη απηά ηα κηθξά παξάθηηα νηθνζπζηήκαηα είλαη ηδηαίηεξα επαίζζεηα ζηηο 

θιηκαηηθέο αιιαγέο θαη  ζα έπξεπε λα πξνζηαηεπηνχλ θαζψο ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ έλα 

θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ θαηαπνιέκεζε ησλ επηπηψζεσλ ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο ζε ηνπηθφ επίπεδν.     
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8. Επησεμαίνοντας φηη ε Ειιάδα είλαη ζπκβαιιφκελν κέξνο ηεο Σχκβαζεο Ramsar, θαη σο εθ ηνχηνπ 

έρεη δεζκεπηεί λα πξνζηαηεχζεη φινπο ηνπο πγξφηνπνπο θαη λα πξνάγεη ηε ζπλεηή ρξήζε ηνπο 

κέζσ εζληθψλ θαη ηνπηθψλ δξάζεσλ. 

9. Υπενζσμίδοντας φηη ζηελ ππφδεημε 7.2 ηνπ 7
νπ

 ζπκβνπιίνπ Ramsar (San Jose, Costa Rica 1999) 

ζρεηηθά κε ηε ζεκαζία ησλ κηθξψλ πγξνηνπηθψλ νηθνζπζηεκάησλ, παξνηξχλνληαη «όια ηα 

ζπκβαιιόκελα κέξε πνπ έρνπλ ζηελ επηθξάηεηά ηνπο κηθξνύο πγξόηνπνπο (πξέπεη) λα δίλνπλ 

ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηε δηαζθάιηζε ηεο εθαξκνγήο ηεο Σύκβαζεο γηα ηνπο ηόπνπο απηνύο ζε 

αλαγλώξηζε ηεο επαηζζεζίαο ηνπο θαη ησλ εηδηθώλ δηαρεηξηζηηθώλ ηνπο αλαγθώλ, θαη, όπνπ 

απαηηείηαη, λα εμεηάδεηαη ε ζπκπεξίιεςή ηνπο ζηνλ Καηάινγν ησλ Υγξόηνπσλ Δηεζλνύο Σεκαζίαο».    

10. Υπενζσμίδοντας επίζεο φηη ε Ειιάδα σο θξάηνο-κέινο ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο έρεη ππνρξέσζε 

λα εθαξκφδεη φζα αλαθέξνληαη ζηελ Οδεγία ηνπ Σπκβνπιίνπ πεξί ηεο δηαηεξήζεσο ησλ άγξησλ 

πηελψλ (79/409/EEC), ηελ Οδεγία ηνπ Σπκβνπιίνπ γηα ηε δηαηήξεζε ησλ ελδηαηηεκάησλ θαη ηεο 

ρισξίδαο θαη παλίδαο (92/43/EEC), ηελ Οδεγία Πιαίζην γηα ηα λεξά (Council Directive 2000/60/EC) 

θαη ηελ Επξσπατθή Σχκβαζε ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο Επξψπεο γηα ην ηνπίν. 

11. Επησεμαίνοντας φηη αξθεηνί πγξφηνπνη είλαη ήδε ππφ ην θαζεζηψο πξνζηαζίαο ησλ αλσηέξσ 

ζεζκηθψλ ξπζκίζεσλ, ή φηη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο γηα πξνζηαζία.  

12. Τονίδοντας φηη απαηηνχληαη άκεζεο δξάζεηο γηα λα πξνζηαηεπηνχλ απηά ηα εχζξαπζηα 

νηθνζπζηήκαηα θαη λα ζηακαηήζεη ε πεξαηηέξσ θαηαζηξνθή ηνπο ψζηε λα δηαηεξεζνχλ νη 

ιεηηνπξγίεο ηνπο θαη ηα νηθνινγηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά, ελψ παξάιιεια απαηηείηαη ιεπηνκεξήο 

ζρεδηαζκφο γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ θαηεζηξακκέλσλ ή ππνβαζκηζκέλσλ πγξφηνπσλ.     

 

Ενζαρρύνοσμε φινπο ηνπο ζρεηηθνχο θνξείο λα αλαιάβνπλ πξσηνβνπιίεο ζηα πιαίζηα ησλ 

αξκνδηνηήησλ ηνπο, ζηεξίδνληαο ζρέδηα θαη πξνγξάκκαηα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πγξφηνπσλ ησλ 

ειιεληθψλ λεζηψλ.  

Καλούμε ηελ Ειιεληθή Κπβέξλεζε λα εγγπεζεί ηελ απαξαίηεηε λνκηθή πξνζηαζία ησλ λεζησηηθψλ 

πγξφηνπσλ, κε ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηεο ζρεηηθήο εζληθήο λνκνζεζίαο, εθπιεξψλνληαο ηηο 

ππνρξεψζεηο ηεο έλαληη ησλ επξσπατθψλ θαη δηεζλψλ ζπλζεθψλ θαη ζεζκνζεηψληαο ηα απαξαίηεηα λέα 

λνκηθά θαη δηνηθεηηθά νξγάλα.    

Παροτρύνοσμε ηελ Ειιεληθή Κπβέξλεζε λα δηαζθαιίζεη ηελ πξνζηαζία ηνπο θαηά πξνηεξαηφηεηα, 

δεδνκέλνπ φηη ε έιιεηςε πξνζηαζίαο ησλ λεζησηηθψλ πγξφηνπσλ δελ παξαβηάδεη κφλν ηηο εζληθέο θαη 

επξσπατθέο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο θαη ηηο ππνρξεψζεηο έλαληη ησλ δηεζλψλ ζπλζεθψλ, αιιά κπνξεί λα 

πξνθαιέζεη επίζεο ζνβαξέο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο ζε νξηζκέλα ειιεληθά λεζηά. 

Καλούμε ηελ Επξσπατθή Επηηξνπή λα εξγαζηεί γηα ηε δηαηήξεζε απηνχ ηνπ κνλαδηθνχ δηθηχνπ 

πγξφηνπσλ θαη λα εμαληιήζεη ηηο δπλαηφηεηέο ηεο φζν αθνξά ηελ πξνψζεζε ζρεηηθψλ δξάζεσλ, ηελ 

παξαθνινχζεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εζληθψλ κέηξσλ γηα ην ζθνπφ απηφ αιιά θαη λα 

δηαζθαιίζεη φηη ε πξνζηαζία απηψλ ησλ κνλαδηθψλ νηθνζπζηεκάησλ απνηειεί πξνηεξαηφηεηα ζε 

επξσπατθφ επίπεδν.  

Ζετούμε απφ ηνπο ρξεκαηνδνηηθνχο θνξείο θαη ηα εξεπλεηηθά ηδξχκαηα λα εθδειψζνπλ ην ελδηαθέξνλ 

ηνπο ζηνλ ηνκέα απηφ θαη λα ζηεξίμνπλ ηα πξνγξάκκαηα πνπ ζηνρεχνπλ ζηε δηαηήξεζε θαη ηελ 

απνθαηάζηαζε ησλ λεζησηηθψλ πγξφηνπσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ 

γηα ηελ πιήξε ηεθκεξίσζε ησλ νηθνινγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ησλ αμηψλ ηνπο.  

 

Σε ζρέζε κε ηα αλσηέξσ, ΚΑΛΟΥΜΕ ηηο ειιεληθέο εζληθέο θαη ηνπηθέο αξρέο λα ζέζνπλ ζε άκεζε 

πξνηεξαηφηεηα ηηο αθφινπζεο δξάζεηο θαη κέηξα: 
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1. Τν Ειιεληθφ Υπνπξγείν Πεξηβάιινληνο, Φσξνηαμίαο θαη Δεκνζίσλ Έξγσλ πξέπεη λα πξνσζήζεη 

έλα πξνεδξηθφ δηάηαγκα  ζχκθσλα κε ην νπνίν νη λεζησηηθνί ξχαθεο θαη ρείκαξξνη θαζψο θαη νη 

εθβνιέο ηνπο ζα πξέπεη λα θεξπρζνχλ σο ηφπνη ηδηαίηεξεο πεξηβαιινληηθήο ζεκαζίαο (φπσο έρεη 

γίλεη π.ρ. γηα ηελ Αηηηθή).   

2. Τα αξκφδηα ππνπξγεία θαη αξρέο λα πξνρσξήζνπλ ζηελ νξηνζέηεζε φισλ ησλ ξπάθσλ θαη 

ρεηκάξξσλ, ηδηαίηεξα εθείλσλ πνπ ζρεκαηίδνπλ πγξφηνπνπο ζηηο εθβνιέο ηνπο. 

3. Να πεξηιεθζνχλ φινη νη παξάθηηνη πγξφηνπνη ζηε λνκηθή πεξηγξαθή ηεο παξάθηηαο δψλεο θαη λα 

δεκηνπξγεζνχλ λνκηθέο δηαηάμεηο γηα ηελ απζηεξή πξνζηαζία ηνπο σο ζηνηρείσλ ηνπ αηγηαινχ. 

Επίζεο πξέπεη λα δνζεί πξνηεξαηφηεηα ζηελ νξηνζέηεζε ηνπ αηγηαινχ θαη ηεο παξαιίαο ζε 

παξάθηηεο πεξηνρέο κε πγξφηνπνπο.  

4. Οη εζληθέο θαη ηνπηθέο δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο πξέπεη λα δψζνπλ πξνηεξαηφηεηα ζηελ 

παξαθνινχζεζε, θχιαμε θαη πξνζηαζία ησλ λεζησηηθψλ πγξφηνπσλ.  

5. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο θηεκαηνγξάθεζεο ησλ λεζηψλ, ζα πξέπεη λα δνζεί πξνηεξαηφηεηα ζε 

πεξηνρέο πνπ θηινμελνχλ πγξφηνπνπο. 

6. Οη βαζηθέο πξνηάζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο ENV/GR/000685
1 

LIFE – Environment ζα πξέπεη λα 

εθαξκνζηνχλ ζε φινπο ηνπο ηακηεπηήξεο λεξνχ ησλ λεζηψλ.  

7. Δελ πξέπεη λα θαηαζθεπαζζνχλ άιιεο θξαγκνιίκλεο ζηα λεζηά. Οη εμσπνηάκηνη ηακηεπηήξεο κε 

πξαλή ήπηαο θιίζεο θαη ππζκέλα κε ρψκα είλαη ζαθψο ε πιένλ πεξηβαιινληηθά απνδεθηή ιχζε.  

8. Θδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δνζεί ζηε δηαηήξεζε ησλ λεζησηηθψλ πγξφηνπσλ πνπ βξίζθνληαη 

εληφο ησλ πεξηνρψλ NATURA 2000. 

9. Εηδηθή πξνζνρή πξέπεη λα δνζεί επίζεο ζε νξηζκέλεο πξνζαξκνγέο πνπ απαηηνχληαη θαηά ηελ 

εθαξκνγή ηεο Κνηλνηηθήο Οδεγίαο-Πιαίζην γηα ηα Νεξά ζε ζρέζε κε ηηο πνιιέο θαη κηθξέο ιεθάλεο 

απνξξνήο ησλ λεζηψλ.  

10. Οη λεζησηηθνί πγξφηνπνη πξέπεη λα πεξηιεθζνχλ θαηά πξνηεξαηφηεηα κεηαμχ ησλ 

πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ θαηά ηελ εθπφλεζε ησλ ηνπηθψλ ρσξνηαμηθψλ ζρεδίσλ (Γεληθά 

Πνιενδνκηθά Σρέδηα, Σρέδηα Οηθηζηηθήο Οξγάλσζεο Αλνηθηήο Πφιεο).
2
 

11. Η πιεξνθφξεζε ηνπ θνηλνχ ζρεηηθά κε ηηο αμίεο ησλ λεζησηηθψλ πγξφηνπσλ θαη ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ ηνπο απεηινχλ πξέπεη λα ζπζηεκαηηθνπνηεζεί, κε έκθαζε ζηελ 

πιεξνθφξεζε ησλ λεζησηηθψλ θνηλσληψλ, ησλ ηνπξηζηηθψλ θαη θηεκαηνκεζηηηθψλ θνξέσλ θαη ησλ 

επηζθεπηψλ. 

 

Τέινο, δεηάκε απφ ηελ Οξγαλσηηθή Επηηξνπή ηνπ 11
νπ

 Σπλεδξίνπ Ζσνγεσγξαθίαο, Οηθνινγίαο θαη 

Εμέιημεο ηεο Ειιάδαο θαη ησλ Γεηηνληθψλ Πεξηνρψλ (11
th
 ICZEGAR) λα δηαβηβάζεη ην παξφλ ςήθηζκα 

ζηηο επξσπατθέο, εζληθέο, πεξηθεξεηαθέο θαη λνκαξρηαθέο αξρέο. 

                                                           
1
 «Μεζογειακέρ Δεξαμενέρ και Υγπόηοποι. Μια επίδειξη ηηρ πολλαπλήρ διασείπιζηρ ζηο νηζί ηηρ Κπήηηρ» 

Πανεπιζηήμιο Κπήηηρ, Μοςζείο Φςζικήρ Ιζηοπίαρ  
2
  Η καηάζηαζη ηηρ πλειονόηηηαρ ηων νηζιωηικών ςγπόηοπων ηηρ Ελλάδαρ έσει ήδη απογπαθεί από ηο WWF 

Ελλάρ και ηα δεδομένα καηασωπούνηαι ζηιρ GrIsWet και GeoGrIsWet βάζειρ δεδομένων. Τα δεδομένα 

παπέσονηαι ελεύθεπα ππορ κάθε ενδιαθεπόμενο μεηά από ζσεηικό αίηημα. 


