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Αθήνα, 8 Ιουλίου 2011

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
Με την παρούσα επιστολή, θέλουμε να επισημάνουμε την ανάγκη προώθησης του σχεδίου προεδρικού
διατάγματος με τίτλο «Καταγραφή των μικρών νησιωτικών υγροτόπων της χώρας και καθορισμός μέτρων
για την προστασία και διατήρησή τους». Το π.δ. αυτό αποτελεί επιταγή του ν. 3937/2011 για την
προστασία της βιοποικιλότητας (άρθρα 13 παρ. 3 και 20 παρ. 6).
Το σχέδιο π.δ. τέθηκε σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση από την προηγούμενη Υπουργό κα Τίνα
Μπιρμπίλη. Η διαβούλευση ολοκληρώθηκε την 1η Ιουνίου 2011 και η μεγάλη πλειονότητα των σχολίων που
κατατέθηκαν ήταν πολύ θετικά. Μάλιστα, πολλοί σχολιαστές καλούσαν το ΥΠΕΚΑ να συμπεριλάβει
επιπλέον υγρότοπους, αλλά και να εισαγάγει αυστηρότερες ρυθμίσεις προστασίας αυτών των εξαιρετικά
ευαίσθητων οικοσυστημάτων. Στην παρούσα φάση, εκκρεμεί η αποστολή του σχεδίου π.δ. στο Συμβούλιο
της Επικρατείας για επεξεργασία.
Όπως ορθά σημειώνεται στην ιστοσελίδα της δημόσιας ηλεκτρονικής διαβούλευσης
(http://www.opengov.gr/minenv/?p=1838) για το εν λόγω σχέδιο π.δ., «Οι ελληνικοί υγρότοποι, έχουν
μειωθεί σημαντικά εξαιτίας της μετατροπής τους σε άλλες χρήσεις γης (δόμηση, αποξηράνσεις για γεωργική
χρήση), καθώς και της μη ορθολογικής χρήσης των υδατικών πόρων (υπεράντληση για άρδευση και
ύδρευση). Επιπλέον, η καταστροφή πλήθους δασικών εκτάσεων, η ρύπανση των νερών από τη χημική
γεωργία και τα αστικά και βιομηχανικά λύματα, καθώς και η υπεραλίευση, οδήγησε σε περαιτέρω
υποβάθμιση και μείωση των υγροτοπικών οικοσυστημάτων. Όσον αφορά στους μεγάλους υγροτόπους της
χώρας και κυρίως αυτούς που έχουν χαρακτηριστεί ως υγρότοποι διεθνούς σημασίας, βάσει της συνθήκης
Ραμσάρ, έχει γίνει η καταγραφή των ορίων τους και έχουν καθοριστεί μέτρα για την διαχείριση και
διατήρησή τους, τα οποία, βέβαια, θα πρέπει να εφαρμόζονται αποτελεσματικά και να επανεξετάζονται,
ώστε να καλύπτονται πλήρως οι ανάγκες για τη «συνετή χρήση» των υγροτόπων. Δυστυχώς δεν ισχύει μέχρι
σήμερα το ίδιο και για τους μικρούς υγροτόπους της χώρας, οι οποίοι είναι πολλοί και διάσπαρτοι σε όλη
την επικράτεια και παρά το γεγονός ότι αποτελούν πολύ σημαντικά οικοσυστήματα για τους λόγους που
προαναφέρθηκαν.»

Αποστολή του WWF Ελλάς είναι να διατηρήσει την πλούσια
βιοποικιλότητα της Ελλάδας ως αναπόσπαστο στοιχείο
της Μεσογείου και να εμποδίσει –και μακροπρόθεσμα
να αντιστρέψει– την υποβάθμιση του περιβάλλοντος,
στοχεύοντας στην αρμονική συνύπαρξη ανθρώπου
και φύσης.
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Δεδομένης της αναγκαιότητας για την προστασία των μικρών υγρότοπων, που στην περίπτωση των νησιών
αποτελούν τα πλέον απειλούμενα οικοσυστήματα, σας καλούμε να επιταχύνετε τις αναγκαίες ενέργειες
για την έκδοση του συγκεκριμένου προεδρικού διατάγματος.
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιεσδήποτε περαιτέρω διευκρινίσεις.

Με εκτίμηση,

Δημήτρης Καραβέλλας
Γενικός Διευθυντής

