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ΘΕΜΑ:  Ανακοίνωση σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος με τίτλο: 

«Χαρακτηρισμός χερσαίων και υδάτινων εκτάσεων του Δήμου 

Τήλου της περιοχής της νήσου Τήλου ως Περιοχή 

Οικοανάπτυξης και ίδρυση ειδικού Φορέα διαχείρισης της». 
   

ΣΧΕΤ: α) Η με Α.Π. οικ. 186912/3421/23-10-2006 Απόφαση έγκρισης της 

επιστημονικής μελέτης «Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη 

περιοχής νήσου Τήλου Νομού Δωδεκανήσου» 
 β) Η υπ’αρ.71961/3670/1991 ΚΥΑ «Καθορισμός των όρων και της 

διαδικασίας ανακοίνωσης των σχεδίων των Προεδρικών 

Διαταγμάτων που προβλέπονται στις παρ.1 και 2 του άρθρου 

21 του Ν. 1650/1986 (Α΄160)» ΦΕΚ 541Β΄/1991 
 
 
 Σας διαβιβάζουμε το σχέδιο του στον τίτλο αναφερόμενου σχεδίου 

Προεδρικού Διατάγματος (Π.Δ.) (κείμενο και 11 χάρτες), συνοδευόμενο από την 

σχετική Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη (τεύχος, παραρτήματα, χάρτες) και 

παρακαλούμε για τις εκ μέρους σας ενέργειες, για τη δημοσιοποίηση της όπως αυτές 

περιγράφονται στα άρθρα 2 και 3 του (β) σχετικού, το οποίο επίσης επισυνάπτεται 

στο παρόν, για διευκόλυνσή σας. 

 Επισημαίνουμε ότι θα πρέπει να τηρηθούν με ακρίβεια οι τιθέμενες στο άρθρο 

2 του (β) σχετ. προθεσμίες, καθώς και τα οριζόμενα στο άρθρο 3 του (β) σχετ. 

ελάχιστα στοιχεία της ανακοίνωσης του σχεδίου Π.Δ. 

Για το σκοπό αυτό παρακαλούμε να γνωστοποιήσετε στην Υπηρεσία μας εγγράφως 

τα ακόλουθα: 



1. Με την παραλαβή του παρόντος, την ημερομηνία και τον αριθμό πρωτοκόλλου με 

τον οποίο εισήχθη στην υπηρεσία σας το παρόν έγγραφο και τα συνημμένα σε 

αυτό. 

2. Το έγγραφο με το οποίο αποστέλλεται η σχετική ανακοίνωση-πρόσκληση για 

δημοσίευση στον τύπο (βλ.παρ.2 του (β) σχετ.), καθώς και το κείμενο της 

ανακοίνωσης (βλ.άρ.3 του (β) σχετ.). 

3. Τα αποκόμματα από τον τύπο με την προαναφερόμενη δημοσίευση και την 

ημερομηνία καταχώρησής της. 

Διευκρινίζουμε ότι τα έξοδα δημοσίευσης της ανακοίνωσης του Νομαρχιακού 

Συμβουλίου (βλ.(β) σχετ. Άρθρο 2, παρ.2), καλύπτονται από τη Νομαρχιακή 

Αυτοδιοίκηση Δωδεκανήσου. 

 

Τα συναρμόδια Υπουργεία Ανάπτυξης, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και 

Αιγαίου, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δωδεκανήσου 

και ο Δήμος Τήλου όπου αποστέλλεται ο Φάκελος Δημοσιοποίησης του Προεδρικού 

Διατάγματος και η ΕΠΜ, παρακαλούνται για τις απόψεις τους εντός του χρόνου 

διάρκειας της ανωτέρω διαδικασίας ανακοίνωσης του σχεδίου Π.Δ., δηλ. εντός 

τριάντα (30) ημερών. Επίσης παρακαλούνται να αναπαράγουν και αποστείλουν το 

σχέδιο Π.Δ. και την ΕΠΜ σε όλες τις αρμόδιες να γνωμοδοτήσουν υπηρεσίες τους. 

 

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση, πρόσθετη πληροφορία και εν 

γένει συνεργασία επί του θέματος. 

 

 

ΣΥΝ: Ο Διευθυντής 
1) Το β σχετικό  α/α 
2) Ένα (1) αντίτυπο της ΕΠΜ  
3) Ένα (1) αντίτυπο του σχεδίου Π.Δ. Σ. ΒΑΝΙΚΙΩΤΗ 
  
Ε.Δ.  
Χρον. Αρχείο Δ/νσης  
Χρον. Αρχείο Τ.Δ.Φ.Π.  
Τ.Δ.Φ.Π.  
Γ. Πεφάνης  
 



ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 
 

1. ΥΠΕΧΩΔΕ  
Γρ. Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 
Γρ. Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 
Γρ. Γεν. Γραμματέα Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε 
Γρ. Γεν. Δ/ντή Περιβάλλοντος 

2. ΥΠOΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
(α) Γρ. Υφυπουργού κ. Νεράντζη) 
(β) Δ/νση Υδατικού Δυναμικού και Εσωτερικών Υδάτων  
(με συνημμένο Φάκελο Δημοσιοποίησης ΠΔ και ΕΠΜ) 
Μεσογείων 119, 10192 

3. ΥΠOΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  και ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
(α)   Γρ. Υφυπουργού κ. Κοντού 
        Αχαρνών 2 , 101 76 ΑΘΗΝΑ 
(β)   Δ/νση Αισθητικών Δασών Δρυμών και Θήρας 
       (με συνημμένο Φάκελο Δημοσιοποίησης ΠΔ και ΕΠΜ) 
       Χαλκοκονδύλη 31, 104 32, ΑΘΗΝΑ 

4. ΥΠOΥΡΓΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 
(με συνημμένο Φάκελο Δημοσιοποίησης ΠΔ και ΕΠΜ) 
Γρ. Υπουργού 
Φιλελλήνων 9 
105 57 ΑΘΗΝΑ 

5. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
(α) Γρ. Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας 
     (με συνημμένο Φάκελο Δημοσιοποίησης ΠΔ και ΕΠΜ) 
     Επτανήσου 35 
     841 00  ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ ΣΥΡΟΥ 
(β) Τμήμα ΠΕΧΩ Ρόδου 
      Ολύμπου Καρπάθου 4β 
      851 00 ΡΟΔΟΣ  

6. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 
Γρ. Νομάρχη 
 (με συνημμένο Φάκελο Δημοσιοποίησης ΠΔ και ΕΠΜ) 
Πλ. Ελευθερίας Διοικητήριο 
851 00 ΡΟΔΟΣ 

7. ΔΗΜΟΣ ΤΗΛΟΥ 
(με συνημμένο Φάκελο Δημοσιοποίησης ΠΔ και ΕΠΜ) 
Μεγάλο Χωριό Τήλου Δωδεκανήσου 
850 02 ΤΗΛΟΣ  

8. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΥΠΕΧΩΔΕ 
(με συνημμένη ΕΠΜ) 
Τρικάλων 36     115 26 ΑΘΗΝΑ 

 



ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ 

 

Χαρακτηρισμός χερσαίων και υδάτινων εκτάσεων της περιοχής νήσου Τήλου 

ως Περιοχή Οικοανάπτυξης  

 

 

Έχοντας υπόψη: 

Τα άρθρα 18, 19 (παρ. 2 και 3), 21 (παρ. 1 και 2), 28, 29, 30 και 31 (παρ. 9 και 10) του ν. 
1650/1986, όπως τα άρθρα 18 και 21 τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 
2742/1999 (ΦΕΚ Α’ 207) και όπως το άρθρο 30 τροποποιήθηκε με το άρθρο 98 παρ. 12 του ν. 
1892/1990 (ΦΕΚ Α’ 101). 

Τις διατάξεις των άρθρων 15, 16, 17 και 18 του ν. 2742/1999 ‘’Χωροταξικός σχεδιασμός και αει-
φόρος ανάπτυξη  και άλλες διατάξεις’’ (ΦΕΚ Α΄ 207). 

Τη δασική νομοθεσία όπως αυτή κατοχυρώνεται με το νομικό πλαίσιο των διατάξεων του Ν.Δ. 
86/1969 και των συμπληρωματικών και τροποποιητικών του διαταγμάτων καθώς και του Ν.998/1979 
(ΦΕΚ Α’ 289). 

Την ΚΥΑ 33318/3028/1998 ‘’Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση των φυσι-
κών οικοτόπων (ενδιαιτημάτων) καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας’’ (ΦΕΚ Β’ 1289) και την 
ΚΥΑ 414985/1985 ‘’Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας’’ (ΦΕΚ Β’ 757). 

Το ν. 2719/99 “Περί κύρωσης της Διεθνούς Σύμβασης για τη διατήρηση των αποδημητικών ει-
δών της άγριας πανίδας και άλλες διατάξεις (Σύμβαση της Βόννης)” (ΦΕΚ Α’ 106). 

Το ν. 1335/83 “Περί κύρωσης της Διεθνούς Σύμβασης για τη διατήρηση της ευρωπαϊκής άγριας 
ζωής και των φυσικών οικοτόπων (Σύμβαση της Βέρνης)” (ΦΕΚ Α’ 32). 

Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του ν. 1558/1985 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα" (ΦΕΚ Α' 
137), που προστέθηκε με το άρθρο 27 του ν. 2071/1992 (ΦΕΚ Α΄154) και αντικαταστάθηκε με την 
παρ. 2 α του άρθρου 1 του ν. 2469/1997 (ΦΕΚ Α΄ 38).  

Την ΥΑ 331794/99 “Περί εμπορίας των ειδών της άγριας πανίδας και αυτοφυούς χλωρίδας” 
(ΦΕΚ Β’ 281). 

Το από 10-5-2002 Προεδρικό Διάταγμα «Χαρακτηρισμός των νησιών Κίμωλος, … , Τήλος, 
…Θύμαινα ως περιοχών που έχουν ανάγκη από ιδιαίτερη προστασία και καθορισμός περιορισμών 
και ειδικών όρων δόμησης στις εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών περιοχές αυτών» ΦΕΚ 
402Δ/17-5-2002 

Την από …………… επιστημονική μελέτη "Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη νήσου Τήλου" που ε-
γκρίθηκε για τους σκοπούς του διατάγματος αυτού με την οικ. 186912/3421/23-10-2006 απόφαση 
του Γενικού Δ/ντη Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ.  

Την υπ’ αριθμ. 71961/3670/1.7.1991 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 
Δημοσίων Έργων "Καθορισμός τρόπου ενημέρωσης του κοινού για το περιεχόμενο των σχεδίων 
Προεδρικών Διαταγμάτων του άρθρου 21 παρ. 1 και 2 του ν. 1650/1986" (ΦΕΚ Β' 541).  

Την ………γνωμοδότηση του νομαρχιακού συμβουλίου Δωδεκανήσου. 

Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη στον Κρα-
τικό Προϋπολογισμό. 
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Την ……… γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση των Υπουργών Ανά-
πτυξης, Γεωργικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων  Έργων και 
Αιγαίου. 

 

αποφασίζουμε 

 

Άρθρο 1 

Σκοπός 

Σκοπός του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος είναι η προστασία, η διατήρηση και διαχείριση 
του φυσικού περιβάλλοντος και του τοπίου, ως φυσικής κληρονομιάς και πολύτιμου εθνικού φυσικού 
πόρου σε χερσαία και υδάτινα τμήματα της περιοχής νήσου Τήλου, που διακρίνονται για την μεγάλη 
βιολογική, οικολογική, αισθητική, επιστημονική, γεωμορφολογική και εκπαιδευτική τους αξία, με το 
χαρακτηρισμό της ως Περιοχή Οικοανάπτυξης σύμφωνα με τα άρθρα 18 και 19 (παρ. 5) του ν. 
1650/86 (ΦΕΚ 160 Α).  

Ειδικότερα, επιδιώκεται η αποτελεσματική προστασία του μοναδικού, για την πολύπλευρη αξία 
του, οικοσυστήματος της περιοχής νήσου Τήλου, η οποία είναι σημαντική για την προστασία της 
φύσης και του τοπίου στη χώρα μας, των τύπων οικοτόπων, της χλωρίδας και πανίδας ιδιαίτερα της 
ορνιθοπανίδας καθώς και των σχέσεων φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. 

 

Άρθρο 2 

Χαρακτηρισμός και οριοθέτηση περιοχής και ζωνών 

1. Χαρακτηρίζεται ως Περιοχή Οικοανάπτυξης, σύμφωνα με τα άρθρα 18 και 19 (παρ. 5) του ν. 
1650/86 (ΦΕΚ 160 Α) η νήσος Τήλος οι νησίδες και βραχονησίδες που διοικητικά ανήκουν στον Δή-
μο Τήλου (Γαϊδουρονήσι, Χαέ, Πρασούδα, Γάιδαρος Λεθρών ή Νησί, Αντίτηλος ή Άσκενα, Χοιρονή-
σι, Πελεκούσα, Αγ. Κωνσταντίνος, Αγ. Ανδρέας, Γιακουμή και όλες οι ανώνυμες ή μη νησίδες και 
βραχονησίδες του νησιωτικού συμπλέγματος της Τήλου) καθώς και θαλάσσια περιοχή σε απόσταση 
εκατό (100) μέτρων από την ακτογραμμή της νήσου Τήλου και των ανωτέρω νησίδων και βραχονη-
σίδων. 

2. Εντός της Περιοχής Οικοανάπτυξης, όπως οριοθετείται παραπάνω, χαρακτηρίζονται οι κάτω-
θι Περιοχές Προστασίας της Φύσης, σύμφωνα με τα άρθρα 18 και 19 (παρ. 2) του ν. 1650/86 (ΦΕΚ 
160 Α), που περιλαμβάνουν τις εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών προ του 1923 και κάτω των 
2000 κατοίκων εκτάσεις του Δήμου Τήλου:  

α) Περιοχή Κούτσουμπα της νήσου Τήλου. 

β) Περιοχή Σταυρού – Μισαριάς – Χαρκαδιού της νήσου Τήλου. 

γ) Περιοχή Βορείων Ακτών της νήσου Τήλου. 

δ) Περιοχή Μονής Αγ. Παντελεήμονα – Προφήτη Ηλία – Παλαιοκάστρου της νήσου Τήλου. 

ε) Νησίδες και βραχονησίδες Τήλου (Γαϊδουρονήσι, Χαέ, Πρασούδα, Γάιδαρος Λεθρών ή Νησί, 
Αντίτηλος ή Άσκενα, Χοιρονήσι, Πελεκούσα, Αγ. Κωνσταντίνος, Αγ. Ανδρέας, Γιακουμή και λοιπές 
νησίδες, βραχονησίδες του νησιωτικού συμπλέγματος της Τήλου) 

ζ) Παρόχθιες Περιοχές της νήσου Τήλου. 

Τα όρια των περιοχών προστασίας της φύσης, φαίνονται με συνεχείς γραμμές σε ένδεκα πρω-
τότυπα διαγράμματα κλίμακας 1:10.000 που θεωρήθηκαν από τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης 
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Τοπογραφικών Εφαρμογών με την ……………… πράξη του και που αντίτυπό τους σε φωτοσμί-
κρυνση δημοσιεύονται με το παρόν διάταγμα. Τα όρια των περιοχών προστασίας της φύσης περι-
γράφονται στο παράρτημα Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος Προεδρικού Δια-
τάγματος. 

 

Άρθρο 3 

Χρήσεις, δραστηριότητες, μέτρα, όροι και περιορισμοί προστασίας και διαχείρισης 

1. Γενικοί όροι - Επιτρεπόμενες χρήσεις, μέτρα προστασίας και περιορισμοί 

Για την Περιοχή Οικοανάπτυξης, όπως αυτή οριοθετείται στο άρθρο 2 παρ. 1 του παρόντος, δι-
αχειριστικός στόχος είναι η διαφύλαξη της φυσικής κληρονομιάς και η διατήρηση της οικολογικής 
ισορροπίας με παράλληλη παροχή στο κοινό δυνατοτήτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και φυσιο-
λατρικών δραστηριοτήτων. 

Στην περιοχή αυτή επιτρέπεται να εκτελούνται έργα, να γίνονται έρευνες και να ασκούνται δρα-
στηριότητες, κυρίως παραδοσιακού χαρακτήρα. Δεν επιτρέπεται το κυνήγι. 

Στον Κανονισμό Διοίκησης και Λειτουργίας δύνανται να εξειδικεύονται θεματικά ή/ και χωρικά οι 
όροι και περιορισμοί στις επιτρεπόμενες χρήσεις γης, στην εγκατάσταση και άσκηση επιτρεπόμενων 
δραστηριοτήτων καθώς και στην εκτέλεση των επιτρεπόμενων έργων. 

Για όλες τις κατηγορίες έργων υποδομών υποστήριξης των παραπάνω δραστηριοτήτων απαι-
τείται εκπόνηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων κατηγορίας τουλάχιστον ΑΙΙ και υποβολή 
για έλεγχο στη Δ/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΧΩΔΕ. 

 

2. Ειδικοί όροι - Επιτρεπόμενες χρήσεις, μέτρα προστασίας και περιορισμοί κατά περιοχή προ-
στασίας 

2.Α. Περιοχές Προστασίας της Φύσης 

Για το σύνολο των Περιοχών Προστασίας της Φύσης, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 παρ. 2 του 
παρόντος, διαχειριστικός στόχος είναι η διατήρηση της υφιστάμενης κατάστασης του φυσικού περι-
βάλλοντος και η αποτελεσματική προστασία του, ώστε να ακολουθήσει τη φυσική του εξέλιξη χωρίς 
ανθρώπινες επεμβάσεις. 

Στις Περιοχές Προστασίας της Φύσης επιτρέπονται: 

α) Η διεξαγωγή επιστημονικών ερευνών εφόσον εξασφαλίζεται υψηλός βαθμός προστασίας και 
μετά από σχετική άδεια. 

β) Η ξενάγηση επισκεπτών και η διοργάνωση οικοτουριστικών προγραμμάτων σε συγκεκριμέ-
νες χρονικές περιόδους, σε καθορισμένες διαδρομές και χώρους έπειτα από σχετική άδεια. 

γ) Η πρόσβαση πεζών. Ο Κανονισμός Διοίκησης και Λειτουργίας μπορεί να προβλέπει περιορι-
σμούς στην πρόσβαση πεζών. 

δ) Νόμιμα υφιστάμενες δραστηριότητες που έχουν αγροτικό και κτηνοτροφικό χαρακτήρα και 
συγκεκριμένα η μελισσοκομία, η ελεύθερη βόσκηση, οι γεωργικές καλλιέργειες και η αλιεία. 

ε) Η εκτέλεση εργασιών που αποσκοπούν στη διατήρηση και αναβάθμιση των χαρακτηριστικών 
του φυσικού περιβάλλοντος εφόσον εξασφαλίζεται υψηλός βαθμός προστασίας και εφ’ όσον περι-
λαμβάνονται σε εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης. 
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στ) Η κατασκευή υποδομών με αποκλειστικό στόχο τη διαχείριση και φύλαξη της περιοχής κα-
θώς και η λήψη μέτρων και η εκτέλεση έργων εφ’ όσον περιλαμβάνονται σε εγκεκριμένο Σχέδιο Δια-
χείρισης. 

ζ) Έργα συντήρησης και βελτίωσης των μονοπατιών με τις αντίστοιχες υποδομές ανάπαυσης 
και ενημέρωσης επισκεπτών εφόσον εξασφαλίζεται υψηλός βαθμός προστασίας και εφόσον περι-
λαμβάνονται σε εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης. 

η) Η συντήρηση και βελτίωση  των υπαρχόντων δρόμων. Δεν επιτρέπεται η διάνοιξη νέων δρό-
μων. 

θ) Η κίνηση τροχοφόρων στους υφιστάμενους αγροτικούς και δασικούς δρόμους. Ο Κανονισμός 
Διοίκησης και Λειτουργίας μπορεί να προβλέπει περιορισμούς στην κίνηση τροχοφόρων. 

ι) Νομίμως υφιστάμενα κτίσματα ή κατασκευές επιτρέπεται να διατηρήσουν τη χρήση για την 
οποία κατασκευάστηκαν. Η αλλαγή της χρήσης επιτρέπεται μόνον εφόσον γίνεται για λόγους διαχεί-
ρισης και προστασίας της προστατευόμενης περιοχής ή για την εξυπηρέτηση των επιτρεπομένων 
παραδοσιακών χρήσεων. Επιτρέπονται προσθήκες για λόγους υγιεινής, ασφάλειας, παραγωγής 
ανανεώσιμων μορφών ενέργειας, εξοικονόμησης ενέργειας και αποθήκευσης νερού.  

2.Β. Περιοχή Οικοανάπτυξης 

2.Β.1. Για τις εκτάσεις της Περιοχής Οικοανάπτυξης που είναι εκτός Περιοχών Προστασίας της 
Φύσης και εκτός σχεδίων Πόλεως και Ορίων Οικισμών επιτρέπεται κάθε δραστηριότητα, με ειδικούς 
όρους που δύνανται να περιλαμβάνονται στον Κανονισμό Διοίκησης και Λειτουργίας και μετά από 
έγκριση περιβαλλοντικών όρων κατηγορίας τουλάχιστον Α ΙΙ. 

Ειδικότερα δεν επιτρέπεται: 

α) Η κατασκευή κτιρίων γραφείων, καταστημάτων και υπεραγορών. Κατ' εξαίρεση, επιτρέπεται η 
κατασκευή καταστημάτων και εγκαταστάσεων αναψυχής και διημέρευσης για την εξυπηρέτηση των 
επισκεπτών και των κατοίκων της περιοχής. Τέτοια καταστήματα και εγκαταστάσεις είναι: καφενεία, 
εστιατόρια, αναψυκτήρια και κέντρα διασκέδασης.  

β) Η αλλοίωση του φυσικού ανάγλυφου του εδάφους (εκσκαφές, εκβραχισμοί, επιχωματώσεις, 
αποψιλώσεις, αλλοίωση της επιφάνειας του εδάφους με ασφαλτοστρώσεις, τσιμεντοστρώσεις, πλα-
κοστρώσεις κλπ.) εκτός αν αυτές γίνονται στα πλαίσια νόμιμων δημόσιων ή ιδιωτικών έργων και 
προβλέπονται από τις σχετικές εγκεκριμένες μελέτες των έργων. 

γ Η κατεδάφιση, καταστροφή ή η αλλοίωση των παραδοσιακών στοιχείων, όπως μαντριά, λιθό-
στρωτοι δρόμοι, μάντρες, αναλλειματικοί τοίχοι, κρήνες, στέρνες, αλώνια, καμίνια, γέφυρες, ανεμό-
μυλοι, πέτρινοι ή μεταλλικοί κ.λ.π.  

δ) Η κατασκευή οποιασδήποτε οδού σε ακτίνα 1000 μ. από το σημείο εκβολής του χειμάρρου 
στην περιοχή «Ποταμού» της Παραλίας Λεθρών.  

2.Β.2. Όροι και περιορισμοί δόμησης 

2.Β.2.1. Για το σύνολο της Περιοχής Οικοανάπτυξης ισχύουν τα κάτωθι: 

α) Επιτρέπεται η πολεοδόμηση των οικισμών καθώς και οι αναγκαίες επεκτάσεις αυτών, σύμ-
φωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις.  

β) Ιδιοκτησίες που βρίσκονται σήμερα εν μέρει σε δύο διαφορετικές κατηγορίες περιοχών προ-
στασίας λογίζονται ενιαίες για θέματα αρτιότητας και μέγιστης επιτρεπόμενης δόμησης. Σε κάθε τμή-
μα τους, όμως, επιτρέπεται η χρήση και η δόμηση που επιτρέπεται στην αντίστοιχη κατηγορία περι-
οχή προστασίας στην οποία ανήκει κάθε τμήμα.   
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2.Β.2.2. Στο τμήμα της Περιοχής Οικοανάπτυξης που είναι εκτός Περιοχών Προστασίας της Φύ-
σης, εκτός σχεδίου πόλεως και εκτός ορίων οικισμών ισχύουν οι κάτωθι Όροι δόμησης: 

α) Όριο κατάτμησης: 4 στρέμματα 

β) Όριο αρτιότητας: 4 στρέμματα 

γ) Δεν ισχύουν παρεκκλίσεις αρτιότητας για την παρόδια δόμηση ή για δόμηση εντός ζώνης οι-
κισμών. 

δ) Όλα τα ισχύοντα σήμερα μεγαλύτερα όρια αρτιότητας για τις επιτρεπόμενες σ' αυτήν τη περι-
οχή χρήσεις εξακολουθούν να ισχύουν. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις για την εκτός σχεδίου δόμηση, σύμφωνα με το εκάστοτε ι-
σχύον διάταγμα και το από 10-5-2002 Προεδρικό Διάταγμα ΦΕΚ 402Δ/17-5-2002 

 

Άρθρο 4 

Οργανωτικό Σχήμα Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Τήλου 

1. Σύμφωνα με την παρ. 1.γ. του άρθρου 15 του ν. 2742/99, η σύνταξη, παρακολούθηση της 
εφαρμογής και αξιολόγηση των κανονισμών διοίκησης και λειτουργίας και των σχεδίων διαχείρισης 
της περιοχής της Τήλου, όπως οριοθετείται με το άρθρο 2 παρ. 1 και 2 του παρόντος ανατίθεται στο 
Δήμο Τήλου.  

2. Σε περίπτωση που συσταθεί Φορέας Διαχείρισης για προστατευόμενη περιοχή που ανήκει 
στην ίδια γεωγραφική ή διοικητική ενότητα, σύμφωνα με την παρ. 1β του άρθρου 15 του ν. 
2742/1999, η διοίκηση και διαχείριση καθώς και  της προστατευόμενη με το παρών περιοχή ανατίθε-
ται στον φορέα αυτό, ο οποίος λειτουργεί ως κοινός φορέας διαχείρισης. Στον φορέα αυτό μεταβιβά-
ζονται, εντός (6) έξι μηνών και οι αρμοδιότητες της παραπάνω παραγράφου. 

3. Το Οργανωτικό Σχήμα Διαχείρισης του Φυσικού Πάρκου Τήλου τελεί υπό την εποπτεία του 
Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. 

 

Άρθρο 5 

Κανονισμός Διοίκησης και Λειτουργίας – Σχέδιο Διαχείρισης 

1. Εντός ενός έτους από την έκδοση του παρόντος Π. Δ/τος εκπονείται, με ευθύνη του Δήμου 
Τήλου Κανονισμός Διοίκησης και Λειτουργίας, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 1 του ν. 2742/1999. 

2. Στον Κανονισμό Διοίκησης και Λειτουργίας περιλαμβάνονται τουλάχιστον: 

α) η θεματική εξειδίκευση των όρων και περιορισμών άσκησης δραστηριοτήτων και εκτέλεσης 
έργων που αναφέρονται στο άρθρο 3 του παρόντος, ή/ και η χωρική τους εξειδίκευση σε υποζώνες 
εντός των ορίων της Περιοχής Οικοανάπτυξης και των Περιοχών Προστασίας της Φύσης. 

β) οι διαδικασίες και αρμοδιότητες υλοποίησης της φύλαξης εντός των ορίων της Περιοχής Οι-
κοανάπτυξης και των Περιοχών Προστασίας της Φύσης.   

γ) οι γενικοί και ειδικοί στόχοι του Σχεδίου Διαχείρισης που εκπονείται από τον Φορέα Διαχείρι-
σης του άρθρου 4 του παρόντος και σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 1 του ν. 2742/1999.  

3.Εντός το αργότερο 6 μηνών από την έκδοση του Κανονισμού Διοίκησης και Λειτουργίας εκπο-
νείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες και με ευθύνη του Δήμου Τήλου Πρόγραμμα Φύλαξης της Περιο-
χής Οικοανάπτυξης και των Περιοχών Προστασίας της Φύσης. Τα περιεχόμενα και οι διαδικασίες 
έκδοσης καθώς και η διάρκεια και οι διαδικασίες αναθεώρησης του Προγράμματος Φύλαξης καθορί-
ζονται στον Κανονισμό Διοίκησης και Λειτουργίας. Η αξιολόγηση του Προγράμματος Φύλαξης περι-
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λαμβάνεται στην Ετήσια Έκθεση Αξιολόγησης, που συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 3 
του ν. 2742/1999, τροποποιείται με βάση τις υποδείξεις της Ετήσιας Έκθεσης Αξιολόγησης και ε-
γκρίνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου μετά από εισήγηση 
του Δήμου Τήλου.  

4.Εντός 18 μηνών από την έκδοση του παρόντος Π. Δ/τος συντάσσεται, με ευθύνη του Δήμου 
Τήλου, Σχέδιο Διαχείρισης της Περιοχής Οικοανάπτυξης και των Περιοχών Προστασίας της Φύσης, 
σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 1 του ν. 2742/1999.  

 

Άρθρο 6 

Έκδοση αδειών ξενάγησης, διεξαγωγής οικοτουριστικών προγραμμάτων 
και επιστημονικής έρευνας 

1. Ο Δήμου Τήλου χορηγεί τις προβλεπόμενες στο άρθρο 3 άδειες για: 

α) επιστημονική έρευνα και τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις εντός των ορίων των Περιοχών Προ-
στασίας της Φύσης της παρ. 2 του άρθρου 2 του παρόντος.  

β) ξενάγησης επισκεπτών και διεξαγωγής οικοτουριστικών προγραμμάτων εντός των ορίων των 
Περιοχών Προστασίας της Φύσης της παρ. 2 του άρθρου 2 του παρόντος. 

2. Το περιεχόμενο των αδειών της προηγούμενης παραγράφου, οι ειδικότεροι όροι, οι προϋπο-
θέσεις και οι διαδικασίες, ορίζονται στον αντίστοιχο Κανονισμό Διοίκησης και Λειτουργίας. 

3. Άδειες ξενάγησης και έρευνας που χορηγούνται από τις καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες και 
φορείς συνεχίζουν και εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις που τις διέπουν, εφόσον δεν αντίκεινται 
στις διατάξεις του παρόντος. 

 

Άρθρο 7 

Μεταβατικές διατάξεις 

1. Εξαιρούνται από τις απαγορεύσεις της παρούσας ρύθμισης: 

α) Τα έργα και οι δραστηριότητες που την ημέρα δημοσίευσης του παρόντος:  

υφίστανται και λειτουργούν νομίμως, ή 

βρίσκονται στο στάδιο της κατασκευής με βάση σύννομη άδεια, ή  

έχουν δημοπρατηθεί, ή βρίσκονται στο στάδιο της δημοπράτησης, ή 

έχουν άδεια εγκατάστασης ή λειτουργίας, ή  

έχει εκδοθεί σχετική οικοδομική άδεια, ή 

έχουν περιβαλλοντικά αδειοδοτηθεί με επιβολή περιβαλλοντικών όρων με τη δυνατότητα, εάν 
απαιτείται, επιβολής αρμοδίως προσθετικών ή περιβαλλοντικών όρων. 

β) Έργα εθνικής σημασίας, ύστερα από έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου, καθώς επίσης 
έργα και επεμβάσεις λόγω εκτάκτου ανάγκης (σεισμών, πλημμυρών, θεομηνιών, πυρκαγιών, κ.λπ.). 

2. Τα έργα για τα οποία έχει εκδοθεί Απόφαση Προέγκρισης Χωροθέτησης και εκείνα για τα ο-
ποία έχει προηγηθεί, βάσει της κείμενης νομοθεσίας, παραχώρηση κοινοχρήστων ή δημοτικών γη-
πέδων και αντίκεινται στις διατάξεις της παρούσας ρύθμισης και εφόσον δεν ρυθμίζονται με το πα-
ρόν διάταγμα, επανεξετάζονται κατά προτεραιότητα στα πλαίσια των διατάξεων της παρούσας και 
προωθείται η διαδικασία αδειοδότησής τους μετά από σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Διεύθυνσης 
του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 
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3. Αρμόδιες για την τήρηση και εφαρμογή των όρων του παρόντος Π. Δ/γματος είναι οι Υπηρε-
σίες του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και οι καθ’ ύλην αρμόδιες σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Κεντρικές Υ-
πηρεσίες των συναρμόδιων Υπουργείων, καθώς και Υπηρεσίες της Περιφέρειας και της Νομαρχια-
κής Αυτοδιοίκησης. 

4. Μέχρι την έγκριση του Κανονισμού Διοίκησης και Λειτουργίας η φύλαξη και επόπτευση της 
περιοχής γίνεται από τα αρμόδια όργανα των περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερι-
κών. 

 

Άρθρο 8 

Κυρώσεις 

Οι παραβάτες των διατάξεων του παρόντος Π.Δ. υπόκεινται στις κυρώσεις που προβλέπονται 
από τα άρθρα 28, 29 και 30 του Ν. 1650/1986, καθώς και από τις ειδικές διατάξεις της υφιστάμενης 
νομοθεσίας. 

 

Άρθρο 9 

Ισχύς 

Η ισχύς του Προεδρικού Διατάγματος αυτού αρχίζει από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 

Αθήνα, …………………… 

 

                                                          Οι Υπουργοί 

 

        Ανάπτυξης 

 

 

 

Γεωργικής Ανάπτυξης και Τροφίμων  

Περιβάλλοντος Χωροταξίας και 

      Δημοσίων Έργων 

Αιγαίου 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

Όρια Περιοχής Οικοανάπτυξης Τήλου και Περιοχών Προστασίας εντός αυτής. 

 

Α. Περιοχή Οικοανάπτυξης Τήλου 

Στη Περιοχή Οικοανάπτυξης περιλαμβάνεται ολόκληρο το νησιώτικο σύμπλεγμα της Τήλου, δη-
λαδή η νήσος Τήλος και οι νησίδες και βραχονησίδες Γαϊδουρονήσι, Χαέ, Πρασούδα, Γάιδαρος Λε-
θρών ή Νησί, Αντίτηλος ή Άσκενα, Χοιρονήσι, Πελεκούσα, Αγ. Κωνσταντίνος, Αγ. Ανδρέας, Γιακου-
μή και όλες οι ανώνυμες ή μη βραχονησίδες που διοικητικά ανήκουν στον Δήμο Τήλου. Σ΄ αυτήν 
περιλαμβάνονται και οι οικισμοί αλλά και περιοχές που μελλοντικά θα πολεοδομηθούν. 

Β Περιοχές Προστασίας της Φύσης 

1. Περιοχή Κούτσουμπα νήσου Τήλου 

Περιλαμβάνει τη νοτιοανατολική ορεινή και δυσπρόσιτη απόληξη του νησιού στην οποία δεσπό-
ζει ο βραχώδεις όγκος του Κούτσουμπα με μεγαλύτερο ύψος 494 μέτρα. Η νότιες και νοτιοανατολι-
κές πλευρές του βουνού σχηματίζουν τις μεγαλύτερες παράκτιες ορθοπλαγιές στο νησί. 

Το όριο ορίζεται από την ακτογραμμή και την τεθλασμένη γραμμή 101 – 102 – 103 – 104. Συ-
γκεκριμένα: 

101 Σημείο επί της ακτής στον μυχό του όρμου του Αγίου Ζαχαρία, που ευρίσκεται 50 μέτρα δυ-
τικά της εκβολής ρέματος. 

101-102 Ακολουθεί το ρέμα σε απόσταση 50 μέτρα δυτικά της κοίτης αυτού μέχρι το σημείο 102 
που ευρίσκεται Α -ΝΑ του οικισμού Γερά. 

102-103 Ευθεία μέχρι το σημείο 103 που ευρίσκεται στη ράχη της πλαγιάς και έχει υψόμετρο 
190 μέτρα. 

103-104 Ευθεία μέχρι την ακτή στην Άκρα Μαζιά. 

104-101 Η ακτογραμμή (κατά την αντίστροφη φορά του ρολογιού). 

 

2. Περιοχή Σταυρού – Μισαριάς – Χαρκαδιού νήσου Τήλου 

Πρόκειται για περιοχή που βρίσκεται στο κέντρο του νησιού και εκτείνεται από την Άκρα Μάρω 
προς νότο, μέχρι την περιοχή του Σπηλαίου Χαρκαδιού (ευρύτερη περιοχή Μισαριάς) προς βορά. 

Το όριο ορίζεται από την ακτογραμμή προς Ν και προς Δ, και από τεθλασμένη γραμμή προς τις 
άλλες πλευρές ως εξής: 

201 Σημείο στην ακτογραμμή στη δυτική πλευρά του Όρμου Σταυρός. 

201-202 Ευθεία μέχρι μικρή κορυφή με υψόμετρο 164,70 μέτρα δυτικά του Όρμου Σταυρός. 

202-203 Ευθεία μέχρι τη νοτιότερη στροφή της οδού προς Αμαλί. 

203-204 Η οδός προς Αμαλί μέχρι την επόμενη στροφή. 

204-205 Ευθεία μέχρι την προτελευταία στροφή της οδού προς Αμαλί. 

205-206 Η οδός προς Αμαλί μέχρι την τελευταία στροφή. 

206-207 Ευθεία μέχρι σημείο στην άκρη των απότομων βράχων, ΝΔ του Μικρού Χωριού, σε 
υψόμετρο 360 μέτρων. 

207-208 Ευθεία μέχρι μικρό αυχένα Δ του Μικρού Χωριού σε υψόμετρο 297,8 μέτρων περίπου. 
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208-209 Ευθεία μέχρι στροφή μονοπατιού ΒΔ του Μικρού Χωριού. 

209-210 Το μονοπάτι αυτό και στη συνέχεια η διακλάδωσή του που πορεύεται προς βορά, στην 
ανατολική πλαγιά του υψώματος Γαλατόγκρεμος, μέχρι σημείο αυτού που ευρίσκεται σε απόσταση 
600 μέτρων περίπου ΝΑ του Κάστρου Μισαριάς. 

210-211 Ευθεία μέχρι την οδό από Λιβάδια προς Μεγάλο Χωριό σε σημείο που υπάρχει οχετός 
αποχέτευσης ομβρίων και στη συνέχεια το ρέμα που καταλήγει στον οχετό μέχρι σημείο αυτού που 
απέχει 50 μέτρα της οδού. 

211-212 Γραμμή σε απόσταση 50 μέτρων από την οδό προς Μεγάλο Χωριό μέχρι σημείο που 
ευρίσκεται σε απόσταση 250 μέτρα περίπου από τη διακλάδωση της οδού προς Αγ. Ειρήνη. 

212-213 Ευθεία μέχρι σημείο της οδού προς Αγ. Ειρήνη που απέχει 50 μέτρα από το όριο του 
αναχώματος της λιμνοδεξαμενής. 

213-214 Γραμμή που περιβάλει τη λιμνοδεξαμενή σε απόσταση 50 μέτρων από το όριο του α-
ναχώματος κατά την αντίστροφη φορά του ρολογιού μέχρι σημείο προς Ν αυτής, που απέχει 50 μέ-
τρα από τη οδό προς την Αγ. Ειρήνη. 

214-215 Γραμμή σε απόσταση 50 μέτρων από την οδό προς Αγ. Ειρήνη η οποία συνεχίζει προς 
Ν στη ρίζα της ανατολικής πλαγιάς της κοιλάδας (κάμπου) Ερίστου μέχρι το σημείο συνάντησης της 
με μικρό μονοπάτι ανατολικά μικρού λόφου. 

215-216 Ευθεία μέχρι την κορυφή μικρού λόφου με υψόμετρο 222,80 μέτρα. 

216-217 Ευθεία μέχρι σημείο στο δημοτικό κτήμα με υψόμετρο 3 μέτρα (όπως αυτό φαίνεται στο 
διάγραμμα 1:50 000 της ΓΥΣ). 

217-218 Ευθεία μέχρι την ακτογραμμή  κάθετη σ’ αυτήν. 

218-219 Η ακτογραμμή κατά την αντίστροφη φορά του ρολογιού μέχρι το αρχικό σημείο 201. 

 

3. Περιοχή Βόρειων Ακτών νήσου Τήλου 

Πρόκειται για τμήμα των Βόρειων Ακτών του νησιού, από τον όρμο Σπήλιο προς Δ μέχρι σημείο 
αυτών, που βρίσκεται Α της κορυφής Προφήτης Ηλίας του βουνού Πρίνοι, νότια της περιοχής Καρ-
βουνόλακκος. 

Στην περιοχή αυτή περιλαμβάνονται οι σημαντικότερες κορυφές του βόρειου τμήματος του νη-
σιού, όπως Καστέλος, Πρίνοι, Προφ. Ηλίας (όπου το παλιό Ιταλικό παρατηρητήριο). Συμπεριλαμβά-
νεται και το πάνω μέρος της Κοιλάδας Σκάφης με την ομώνυμη παραλία. 

301 Σημείο της ακτής του όρμου Σπήλιο που βρίσκεται 50 μέτρα νοτιότερα του σημείου εκβολής 
των ρεμάτων (όπου υπάρχουν παλιά καμίνια). 

301-302 Ευθεία μέχρι σημείο της κορυφογραμμής Καστέλος, με υψόμετρο 255,10  μέτρα. 

302-303 Ευθεία μέχρι σημείο σε απόσταση 50 μέτρων νότια της εκκλησίας που ευρίσκεται στην 
δυτική πλαγιά της κοιλάδας Σκάφης. 

303-304 Ευθεία μέχρι τη δυτική κορυφή της κορυφογραμμής Πρίνοι με υψόμετρο 350 μέτρων. 

304-305 Ευθεία μέχρι το σημείο (χ= -9.760 ψ= 22.680) ΝΔ της κορυφής Προφήτης Ηλίας (όπου 
το ομώνυμο τριγωνομετρικό σημείο) σε απόσταση περίπου 200 μέτρων από αυτό. 

305-306 Ευθεία μέχρι το σημείο του μονοπατιού προς το ιταλικό παρατηρητήριο που ευρίσκεται 
σε απόσταση 280 μέτρων, περίπου, ΝΔ της κορυφής. 

 9



306-307 Ευθεία  μέχρι το σημείο (χ= -9.090 ψ= 21.920) που απέχει 350μ. περίπου Ν της κορυ-
φής. 

307-308 Ευθεία μέχρι μικρή κορυφή της κορυφογραμμής του Προφήτη Ηλία με υψόμετρο 
339,20 μέτρα. 

308-309 Ευθεία μέχρι σημείο που ευρίσκεται 50 μέτρα Α εξωκλησιού ΝΑ της κορυφής Προφή-
της Ηλίας. 

309-310 Ευθεία μέχρι σημείο της ακτογραμμής που απέχει 50 μέτρα από την εκβολή ρέματος. 

310-301 Η ακτογραμμή κατά την αντίστροφη φορά του ρολογιού. 

 

4. Περιοχή Μονής Αγ. Παντελεήμονα – Προφήτη Ηλία – Παλαιοκάστρου νήσου Τήλου 

Περιλαμβάνει τμήμα των ΒΔ ακτών του νησιού και τις σημαντικότερες κορυφές του ορεινού ό-
γκου του Προφήτη Ηλία, που είναι το ψηλότερο βουνό του νησιού. 

401 Σημείο στην ακτή του Αγ. Πέτρου στο ανατολικό άκρο της μικρής παραλίας στην οποία κα-
ταλήγουν δυο ρέματα. 

401-402 Η ανατολική απότομη παρειά του δυτικού ρέματος που καταλήγει στην παραλία Αγίου 
Πέτρου μέχρι το σημείο που το ρέμα διακλαδίζεται σε υψόμετρο 220μ. 

402-403 Ευθεία μέχρι το σημείο 403 (χ= -12.400 ψ= 20.105) 

403-404 Ευθεία μέχρι το σημείο 404 (χ= -12.180 ψ= 20.330) 

404-405 Ευθεία μέχρι το σημείο 405 (χ= -11.935 ψ= 20.575) 

405-406 Ευθεία μέχρι το σημείο 406 (χ= -11.710 ψ= 20.800) 

406-407 Ευθεία μέχρι το σημείο 407 (χ= -11.640 ψ= 21.590) 

407-408 Ευθεία μέχρι το σημείο με υψόμετρο 295,20 μέτρων. 

408-409 Ευθεία μέχρι το σημείο 409  (χ= -12.010 ψ= 21.550) 

409-410 Ευθεία μέχρι το σημείο 410 (χ= -12.180 ψ= 21.320) 

410-411 Ευθεία μέχρι το σημείο 411 (χ= -12.605 ψ= 20.835) 

411-412 Ευθεία μέχρι το σημείο διακλάδωσης του ρέματος σε υψόμετρο 332μ. 

412-413 Ευθεία μέχρι το σημείο 413 (χ= -12.910 ψ= 21.090) 

413-414 Ευθεία μέχρι το σημείο με υψόμετρο 390,90 μέτρα. 

414-415 Ευθεία μέχρι το σημείο 415 (χ= -13.510 ψ= 21.820) 

415-416 Ευθεία μέχρι το σημείο 416 (χ= -13.505 ψ= 22.085) 

416-417 Ευθεία μέχρι το σημείο 417 (χ= -13.905 ψ= 22.320) 

417-418 Ευθεία μέχρι το σημείο 418 (χ= -14.350 ψ= 22.685) 

418-419 Ευθεία μέχρι τον αυχένα με υψόμετρο 279 μέτρα. 

419-420 Ευθεία μέχρι στροφή του δρόμου προς τη Μονή Αγίου Παντελεήμονα. 

420-421 Ευθεία μέχρι σημείο στην ακτή δυτικά της πηγής. 

421-401 Η ακτογραμμή κατά την αντίστροφη φορά ρολογιού. 
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5. Νησίδες και Βραχονησίδες 

Όλες οι νησίδες και βραχονησίδες που περιβάλουν την Τήλο, οι οποίες μαζί με την Τήλο σχημα-
τίζουν το νησιωτικό σύμπλεγμα, συνθέτουν την πέμπτη Περιοχή Προστασίας της Φύσης. Σ΄ αυτήν 
περιλαμβάνονται αναλυτικά οι νησίδες και βραχονησίδες Γαϊδουρονήσι, Χαέ, Πρασούδα, Γάιδαρος 
Λεθρών ή Νησί, Αντίτηλος ή Άσκενα, Χοιρονήσι, Πελεκούσα, Αγ. Κωνσταντίνος, Αγ. Ανδρέας, Για-
κουμή και όλες οι ανώνυμες ή μη βραχονησίδες που διοικητικά ανήκουν στον Δήμο Τήλου. 

Τα όρια αυτής της Περιοχής Προστασίας της Φύσης είναι η ακτογραμμή καθεμιάς από τις νησί-
δες και βραχονησίδες που την συνθέτουν. 

 

6. Παρόχθιες περιοχές 

Οι παρόχθιες περιοχές των σημαντικών ρεμάτων του νησιού ορίζονται ως Περιοχές Προστασίας 
της Φύσης, εφόσον δεν περιλαμβάνονται ήδη σε Περιοχές Προστασίας της Φύσης. Τα όρια αυτών 
των ζωνών ορίζονται σε απόσταση 50 μέτρων εκατέρωθεν της κοίτης του ρέματος. 
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11  ΕΕΙΙΣΣΑΑΓΓΩΩΓΓΗΗ  

1.1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Το παρόν τεύχος αποτελεί την Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη που συντάχθηκε από το 
Τμήμα Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ, που βασίστηκε στη μελέτη 
"ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΗΝ ΤΗΛΟ, ΓΙΑ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗ ΤΗΣ 
ΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΧΛΩΡΙΔΑΣ, ΔΙΑΣΩΣΗ ΑΠΟΔΗΜΗΤΙΚΩΝ ΠΤΗΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ 
ΝΗΣΟΥ ΤΗΛΟΥ". 

Η μελέτη αυτή ανατέθηκε από το Δήμο Μεγάλου Χωριού Τήλου στους συμπράττοντες με-
λετητές Φαίδων Παπαθεοδώρου (Χωροτάκτης - Πολιτικός Μηχανικός, Μελετητής κατηγορί-
ας 1 -Χωροταξικές και Ρυθμιστικές Μελέτες-, τάξης Γ') και Νικόλαο Πάγκα (Δασολόγος, Με-
λετητής κατηγορίας 24 -Δασικές Μελέτες-, τάξης Β') σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 91/1996 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μεγάλου Χωριού, την υπ’ αριθμ. 
12899/11-11-96 όμοια απόφαση της Περιφερειακής Διοίκησης Δωδεκανήσου και την υπ’ 
αριθμ. 164/6-2-1997 σχετική Σύμβαση Ανάθεσης. 

Οι συμπράττοντες μελετητές πλαισιώνονται από τους κάτωθι ειδικούς επιστήμονες: 

Αράπης Θωμάς   Βιολόγος, M.Sc. Διαχείριση Φύσης 

Βασιλάκης Κων/νος  Βιολόγος - Ορνιθολόγος 

Ζόγκαρης Σταμάτης  Γεωγράφος - Βιολόγος 

Μαστρογιάννης Αθανάσιος Γεωλόγος - Υδρογεωλόγος, Ph.D. Περιβάλλον 

Μισιακός Κων/νος  Περιβαλλοντολόγος 

Πανίτσα Μαρία  Βιολόγος, Ph.D. Βοτανικής 

Παππά Χρυσάνθη  Βιολόγος 

Σύμβουλοι για ειδικά θέματα είναι οι κάτωθι:  

Αγγελάκης Μιχάλης  Ζωγράφος 

Τζανουδάκης Δημήτριος  Αν. Καθ. Βοτανικής - Τμ. Βιολογίας Παν/μίου Πατρών 

καθώς και η εταιρεία ΟΙΚΟΣ - Διαχείριση Φυσικού Περιβάλλοντος Ε.Π.Ε. 

Η επεξεργασία των ψηφιακών χαρτών έγινε από τους Α. Βασιλόπουλο και Ν. Ευελπίδου. 

Νόμιμος εκπρόσωπος των συμπραττόντων μελετητών έναντι του εργοδότη είναι ο Φαίδων 
Παπαθεοδώρου. 

Επιβλέπουσα υπηρεσία είναι η Τεχνική Υπηρεσία Δήμων και Κοινοτήτων Δωδεκανήσου. 
Για την επίβλεψη της μελέτης έχει εκδοθεί η με αριθμ. πρωτ. 1736/25-2-1997 απόφαση της 
ΤΥΔΚ με την οποία ορίζεται επιβλέπουσα της μελέτης η κα Α. Τσιμπούκη, υπάλληλος της 
εν λόγω υπηρεσίας.  

Στόχος της μελέτης είναι η εφαρμογή των κατάλληλων ρυθμιστικών παρεμβάσεων και ειδι-
κών διαχειριστικών μέτρων για τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση του φυσικού 
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περιβάλλοντος της Τήλου, με ιδιαίτερη έμφαση σε θέματα προστασίας της ορνιθοπανίδας 
και γενικότερα της πανίδας και χλωρίδας. 

Η παρούσα μελέτη, σύμφωνα με τη σύμβαση και την Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων που 
τη συνοδεύει, περιλαμβάνει δύο φάσεις: 

Α) Στην πρώτη φάση καλύπτονται τα κεφάλαια 1-4 καθώς και 5 (συνοπτικά) των προδια-
γραφών. Στην περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης στην ευρύτερη περιοχή δίνονται 
ορισμένα γενικά στοιχεία για την ευρύτερη περιοχή των Δωδεκανήσων. Όσον αφορά την 
περιγραφή και ανάλυση της περιοχής μελέτης δίνονται στοιχεία σχετικά με:  

- το Αβιοτικό Περιβάλλον, όπως: 
Κλιματολογικά στοιχεία, Γεωμορφολογία – Γεωλογία, Ορυκτοί Πόροι – Κοιτάσματα, 
Υδρολογία - Υδρογεωλογία και Ποιότητα Νερών, Στοιχεία Ρύπανσης και Ποιότητας 
Ατμόσφαιρας - Ηχορύπανση  

- το Βιοτικό Περιβάλλον, όπως:   
Γενική Περιγραφή Οικοσυστημάτων – Βλάστηση, Σημαντικοί Βιότοποι, Πανίδα και 
Χλωρίδα, Ενδημικά, Απειλούμενα, Σπάνια και Προστατευόμενα Είδη 

- το Ανθρωπογενές Περιβάλλον, όπως:   
Δημογραφικά Στοιχεία, Διοικητική και Οικιστική Δομή, Δίκτυα Τεχνικής και Κοινωνι-
κής Υποδομής, Χρήσεις Γης, Οικονομικές Δραστηριότητες και Τάσεις, Ιστορικά και 
Πολιτιστικά Χαρακτηριστικά, Κοινωνικά Χαρακτηριστικά και Τάσεις 

Επίσης, αξιολογείται συνοπτικά το φυσικό περιβάλλον στην περιοχή μελέτης, αναλύονται οι 
φυσικές και αναπτυξιακές δυνατότητές της, αλλά και τα προβλήματα και οι επιπτώσεις στο 
περιβάλλον από το οικονομικό - κοινωνικό σύστημα με ιδιαίτερη αναφορά στην κατάσταση 
και τα προβλήματα διαχείρισης περιβάλλοντος καθώς και στα προβλήματα και τις αρνητι-
κές επιπτώσεις που προκαλούνται στο βιοτικό περιβάλλον από τις ανθρώπινες δραστηριό-
τητες στην περιοχή μελέτης. Επιπλέον, εντοπίζονται οι κρίσιμες φυσικο-βιολογικές παράμε-
τροι και αξιολογούνται οι εξελίξεις για το φυσικό περιβάλλον. 

Β) Στη Β΄ φάση περιλαμβάνεται  το σύνολο της μελέτης σύμφωνα με τις προδιαγραφές. 

Σημειώνεται ότι στη Β’ φάση της μελέτης συντάσσεται σχέδιο Π.Δ. για τις ζώνες προστασί-
ας και την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και, επιπλέον, προδιαγραφές και σχέδια για τις 
προτεινόμενες μελέτες, έργα, επεμβάσεις, ρυθμίσεις κλπ.  

Το παρόν οριστικό τεύχος περιλαμβάνει τις παρατηρήσεις επί της Β’ φάσης της μελέτης, 
όπως αυτές διατυπώθηκαν από της αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και 
ΓΕΩΡΓΙΑΣ (βλ. Παράρτημα 2), και συνοδεύεται από:  
 Τεύχος Παραρτημάτων με πληροφοριακά στοιχεία σχετικά με την παρούσα μελέτη. 
 Φάκελο ανακοίνωσης και δημοσιοποίησης σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος. 
 Χάρτες με τα στοιχεία της ανάλυσης και της πρότασης, σύμφωνα με τις προδιαγραφές: 

- Χάρτης Α1: Κάλυψη γης (κλίμακα 1:50.000) 

- Χάρτης Α2: Χρήσεις γης (κλίμακα 1: 25.000) 

- Χάρτης Α3.1: Σηματικοί τύποι οικοτόπων (κλίμακα 1:25.000) 

- Χάρτης Α3.2: Σημαντικά στοιχεία πανίδας – χλωρίδας (κλίμακα 1:25.000) 

- Χάρτης Α4: Γεωμορφολογία – Υδρολογία – Υδρογεωλογία (κλίμακα 1:50.000) 
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- Χάρτης Α5: Τεχνικές και κοινωνικές υποδομές (κλίμακα 1:50.000) 

- Χάρτης Α6: Δεν επισυνάπτεται λόγω ανεπαρκών στοιχείων για το ιδιοκτησιακό καθεστώς 

- Χάρτης Α7: Γεωλογία – Τεχνική γεωλογία – Ορυκτοί πόροι (κλίμακα 1:50.000) 

- Χάρτης Α8: Προβλήματα – επιπτώσεις από το κοινωνικο-οικονομικό σύστημα (κλίμακα 1:50.000) 

- Χάρτης Α9: Υφιστάμενα και προγραμματιζόμενα έργα (κλίμακα 1:50.000) 

- Χάρτης Π1: Πρόταση ορίων περιοχών προστασίας και έργων ερμηνείας και διαχείρισης περιβάλλοντος 
(κλίμακα 1:25.000) 

- Χάρτες - Διαγράμματα ορίων Περιοχών Προστασίας της Φύσης (αριθμ. χαρτών – διαγραμμάτων: 8, 
κλίμακα 1:10.000) 

Η μελέτη εγκρίνεται στη συνέχεια από το ΥΠΕΧΩΔΕ και προωθείται η υπογραφή του Π.Δ. 
και η δημοσίευση του σε ΦΕΚ, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.  

1.2 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ - ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

Η οριοθέτηση μιας περιοχής γίνεται κυρίως βάσει των κάτωθι κριτηρίων: 

= Φυσικό περιβάλλον (σημαντικοί τύποι οικοτόπων και περιοχές προτεινόμενες προς έ-
νταξη στο Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο “Natura 2000” βάσει της Κοινοτική Οδηγία 
92/43, Ζώνες Ειδικής Προστασίας βάσει της Κοινοτικής Οδηγίας 79/409, Σημαντικές 
Περιοχές για τα Πουλιά (ΣΠΠ) - Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρία/ BirdLife International, 
Σπάνια - Απειλούμενα και Προστατευόμενα είδη πανίδας και χλωρίδας). 

= Διοικητικό σύστημα (όρια ΟΤΑ, περιοχές ευθύνης Δασαρχείων, κ.λπ.). 

= Τοπογραφία – Υδρολογικό σύστημα (λεκάνες και υπολεκάνες απορροής) – Γεωλογικά 
Μνημεία/ Γεώτοποι. 

= Σημαντικά αρχαιολογικά - ιστορικά μνημεία.  

= Δίκτυο τεχνικών υποδομών (επαρχιακοί δρόμοι, προσβάσεις στην περιοχή, υποδομές 
διαμονής επισκεπτών κ.λπ.). 

= Χρήσεις γης (επίσης θεσμοθετημένες ζώνες, όπως π.χ. λατομικές περιοχές, καταφύγια 
άγριας ζωής, τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, κ.λπ.). 

= Δίκτυο κοινωνικών υποδομών (κέντρα εξυπηρέτησης σε τοπικό επίπεδο). 

= Οικονομική λειτουργία της περιοχής (τοπικά οικονομικά κέντρα, δραστηριότητες, κ.λπ.). 

Ως περιοχή μελέτης ορίζεται ο Δήμος Τήλου (που περιλαμβάνει τη νήσο Τήλο και τις γύρω 
νησίδες και βραχονησίδες) για τους εξής λόγους:   

• Ο συγκεκριμένος χώρος χαρακτηρίζεται από μία ενότητα φυσικού και ανθρωπογενούς 
περιβάλλοντος και αποτελεί ένα «πολύνησο» σύμπλεγμα, δηλαδή ένα αυτόνομο μικρό 
συγκρότημα νησίδων γύρω από ένα κύριο νησί.  

• Μέσα στο συγκεκριμένο χώρο εντοπίζονται σημαντικές οικολογικές αξίες, οι οποίες εί-
ναι αλληλένδετες μεταξύ τους και δεν δύναται να ‘’τεμαχιστούν’’, όπως:  

⇒ οι παράκτιοι γκρεμοί που εκτείνονται σε όλο σχεδόν το μήκος της ακτογραμμής,  

⇒ η ενδιαφέρουσα ορνιθοπανίδα που αναπαράγεται, σταθμεύει ή διαχειμάζει στο νησί 
και τις γύρω βραχονησίδες, 
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⇒ οι αξιόλογοι γεωλογικοί σχηματισμοί που, σε συνδυασμό με την μωσαϊκότητα του 
φυσικού τοπίου και την μικρή έκταση του χώρου, παρέχουν τη δυνατότητα ανάπτυ-
ξης αναψυχής ειδικού τύπου και υψηλής ποιότητας, 

⇒ η απομόνωση της περιοχής από άλλα νησιά ή χερσαίους χώρους, που την τοποθε-
τεί σε μία ξεχωριστή οικολογική θέση.  

• Ολόκληρη η περιοχή μελέτης εντάσσεται σε μία διοικητική αρχή, το Δήμο Τήλου, τα δι-
οικητικά όρια της οποίας συμπίπτουν με τα όρια της άμεσης περιοχής μελέτης.  

Ως ευρύτερη περιοχή μελέτης εκλαμβάνεται συνήθως ο ευρύτερος χώρος, ο οποίος μπορεί 
να ασκήσει φυσική ή ανθρωπογενή επίδραση στην άμεση περιοχή μελέτης. Στην προκειμέ-
νη περίπτωση, λόγω της γεωγραφικής απομόνωσης της Τήλου από τα υπόλοιπα Δωδεκά-
νησα και των αμελητέων φυσικών και ανθρωπογενών επιδράσεων που το νησί δέχεται από 
τον ευρύτερό του χώρο, δεν κρίνεται σκόπιμο να οριοθετηθεί ευρύτερη περιοχή μελέτης. 
Όμως, παρόλο που δεν οριοθετείται ευρύτερη περιοχή μελέτης ορίζεται, για τις ανάγκες της 
παρούσας, ως ευρύτερη περιοχή η περιοχή των Δωδεκανήσων (βλ. χάρτη 1.2-2). Τέλος, η 
θέση της Τήλου στον ευρύτερο ελλαδικό χώρο φαίνεται στο χάρτη 1.2-1.  
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Χάρτης 1.2-1: Θέση της Τήλου σε σχέση με τον ευρύτερο ελλαδικό χώρο 
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Χάρτης 1.2-2: Ευρύτερη περιοχή μελέτης 
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1.3 ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

1.3.1 Διεθνείς Συμβάσεις – Κοινοτικές Οδηγίες 

Οι διεθνείς και κοινοτικές δεσμεύσεις της χώρας, που αφορούν την προστασία της φύσης 
στην Ελλάδα, περιλαμβάνονται στις παρακάτω συμβάσεις και οδηγίες: 

− Οδηγία 79/409/ΕΕ «Για τη διατήρηση των άγριων πτηνών». 

− Οδηγία 92/43/ΕΕ «Για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πα-
νίδας και χλωρίδας». 

− Σύμβαση για την Βιολογική Ποικιλότητα, 1992. 

− Σύμβαση για τη διατήρηση μεταναστευτικών ειδών άγριων ζώων (Σύμβαση της Βόν-
νης), 1983. 

− Πρωτόκολλο περί των Ειδικά Προστατευόμενων Μεσογειακών Περιοχών, 1982. 

− Σύμβαση για την διατήρηση της άγριας ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος της Ευ-
ρώπης (Σύμβαση της Βέρνης), 1979. 

− Σύμβαση για την προστασία της Μεσογείου από τη ρύπανση (Σύμβαση της Βαρκελώ-
νης), 1976.  

− Ευρωπαϊκό Δίκτυο Βιογενετικών Πάρκων, 1976. 

− Σύμβαση για την Προστασία της Παγκόσμιας Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς, 
1975. 

− Σύμβαση για το Διεθνές Εμπόριο των Απειλούμενων Ειδών Άγριας Πανίδας και Χλωρί-
δας (Σύμβαση της Ουάσιγκτον – CITES), 1973.  

− Πρόγραμμα της UNESCO για τον Άνθρωπο και τη Βιόσφαιρα, 1970. 

Στα κεφάλαια που ακολουθούν περιγράφονται συνοπτικά οι σημαντικότερες οδηγίες/ συμ-
βάσεις καθώς και όσες έχουν άμεση σχέση με την περιοχή μελέτης. 

1) Οδηγία 79/409/ΕΕ – Ζώνες Ειδικής Προστασίας (Special Protected Areas – SPA) 

Αντικείμενο της Κοινοτικής Οδηγίας 79/409 «περί της διατηρήσεως των άγριων πτηνών» 
είναι η προστασία της ορνιθοπανίδας -μεταναστευτικής και μη- και των οικοτόπων (βιοτό-
πων) της στον ευρωπαϊκό χώρο.  

Η Οδηγία υιοθετήθηκε τον Απρίλιο του 1979 και τέθηκε σε ισχύ τον Απρίλιο του 1981. Α-
παιτεί από τα Κράτη μέλη να διατηρήσουν όχι μόνο τους πληθυσμούς των αγρίων πουλιών 
αλλά και επαρκή έκταση και ποικιλία βιοτόπων για να επιτευχθεί η προστασία τους. Ανα-
πόσπαστο μέρος της Οδηγίας αποτελούν τα Παραρτήματα όπου, με μορφή καταλόγου, 
αναφέρονται τα είδη και υποείδη για τα οποία θα πρέπει να ληφθούν μέτρα προστασίας και 
διατήρησης των πληθυσμών και των οικοτόπων τους. Ειδικότερα, στο Παράρτημα Ι περι-
λαμβάνονται είδη και υποείδη που είτε απειλούνται, είτε είναι σπάνια -λόγω των μικρών 
πληθυσμών ή/ και της περιορισμένης κατανομής τους, είτε είναι ευάλωτα σε αλλαγές των 
βιοτόπων και οικοτόπων τους.  
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Σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 2 «Η διαφύλαξη, η συντήρηση και η αποκατάσταση των βιο-
τόπων και των οικοτόπων περιλαμβάνουν προπάντων τα ακόλουθα μέτρα: α) δημιουργία 
ζωνών προστασίας, β) συντήρηση και διευθέτηση σύμφωνα με τις οικολογικές απαιτήσεις 
των οικοτόπων που βρίσκονται στο εσωτερικό και στο εξωτερικό των ζωνών προστασίας, γ) 
αποκατάσταση των κατεστραμμένων βιοτόπων, δ) δημιουργία βιοτόπων.».  

Η Οδηγία επιβάλλει αυστηρές νομικές υποχρεώσεις στα Κράτη μέλη και η Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή είναι υπεύθυνη για την συνεχή επίβλεψη της εφαρμογής τους. Η Επιτροπή μπορεί 
να φέρει μια υπόθεση στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο εάν θεωρήσει ότι ένα Κράτος μέλος πα-
ρέβη τους όρους της Οδηγίας.  

Σημειώνεται ότι οι Ζώνες Ειδικής Προστασίας περιλαμβάνονται στο ευρωπαϊκό οικολογικό 
δίκτυο «Natura 2000» σύμφωνα με την Κοινοτική Οδηγία 92/43 (βλ. αντίστοιχο υποκεφά-
λαιο).  

Με την υπ’ αριθμ 414985/85 ΚΥΑ (ΦΕΚ 757/Β/85) θεσπίστηκαν, σε συμμόρφωση της Κοι-
νοτικής Οδηγίας 79/409, τα αναγκαία μέτρα για τη διατήρηση, προστασία και διαχείριση 
των ειδών άγριας ορνιθοπανίδας.  

Η Ελλάδα έχει ορίσει μέχρι σήμερα 52 Ζώνες Ειδικής Προστασίας. Η περιοχή της Τήλου με 
τις γύρω νησίδες περιλήφθηκε πρόσφατα (Οκτώβριος 2001) στο νέο κατάλογο με τις Ζώνες 
Ειδικής Προστασίας και αναμένεται σύντομα ο χαρακτηρισμός της («Νήσος Τήλος και νησί-
δες: Αντίτηλος, Πελεκούσα, Γαϊδουρονήσι, Γιακουμή, Αγ. Ανδρέας, Πρασούδα, Νησί») (βλ. 
χάρτη Α2).  

2) Σημαντικές Περιοχές για τα Πουλιά στην Ελλάδα (ΣΠΠΕ) (Important Bird Areas – ΙΒΑ) 

Οι Σημαντικές Περιοχές για τα Πουλιά (ΣΠΠ) αν και δεν έχουν κάποια νομική υπόσταση 
εντούτοις αποτελούν το πρώτο στάδιο για τον χαρακτηρισμό μιας περιοχής ως Ζώνη Ειδι-
κής Προστασίας, βάσει της Κοινοτικής Οδηγίας 79/409. Χαρακτηριστικό τέτοιο παράδειγμα 
αποτελεί και το νησιωτικό σύμπλεγμα της Τήλου (βλ. τέλος παρόντος υποκεφαλαίου).   

Οι Σημαντικές Περιοχές για τα Πουλιά (ΣΠΠ) αναγνωρίστηκαν περί τα τέλη της δεκαετίας 
του ’80, με σκοπό την προστασία της ορνιθοπανίδας και των βιοτόπων της στην Ευρώπη. 
Για την επιλογή των περιοχών αυτών χρησιμοποιήθηκαν ως δείκτες τα πουλιά (παρουσία 
απειλούμενων, σπάνιων, προστατευόμενων ή/ και μεταναστευτικών ειδών, ποικιλότητα ει-
δών, πυκνότητα πληθυσμών, κ.λπ.).  

Η πρότυπη και κοινώς αποδεκτή μεθοδολογία αξιολόγησης που χρησιμοποιήθηκε, η δημι-
ουργία του πρώτου Ευρωπαϊκού Καταλόγου ΣΠΠ με πάνω από 2.400 περιοχές, η έκδοση 
του σχετικού βιβλίου και οι αντίστοιχες εθνικές εκδόσεις σε 6 Ευρωπαϊκές χώρες (Ελληνική 
έκδοση: ‘’Σημαντικές Περιοχές για τα Πουλιά της Ελλάδας’’, Ελληνική Ορνιθολογική Εται-
ρεία (ΕΟΕ) 1994) αποτέλεσαν έναυσμα για την έναρξη ενός Ευρωπαϊκού Προγράμματος 
για τις ΣΠΠ με σκοπό την προστασία τους. Το Πρόγραμμα αφορά στην αναθεώρηση των 
ΣΠΠ, συντονίζεται από την BirdLife International και υλοποιείται από τους εταίρους της σε 
27 χώρες.  

Στα πλαίσια της αναθεώρησης των ΣΠΠ χρησιμοποιούνται πιο αυστηρά αριθμητικά κριτή-
ρια επιλογής, με τρόπο ώστε να έχουν παγκόσμια εφαρμογή. Από την αναθεώρηση μπο-
ρούν να προσδιοριστούν ακριβώς ποιες ΣΠΠ πληρούν τα κριτήρια για την ένταξή τους στις 
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Ζώνες Ειδικής Προστασίας, σύμφωνα με την Κοινοτική Οδηγία 79/409, καθώς και ποιες 
έχουν διεθνής σημασία για είδη που χρήζουν προστασία σε Ευρωπαϊκό επίπεδο (SPEC), 
όπως αυτά προσδιορίστηκαν από το ‘’Birds in Europe’’ του BirdLife International (Tucker 
and Heath 1994).  

Στον πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται συνοπτικά οι κατηγορίες και τα κριτήρια που ε-
φαρμόστηκαν για την αναγνώριση των ΣΠΠ.  

Πίνακας 1.3.1-1: Περίληψη των κατηγοριών και κριτηρίων αναγνώρισης των ΣΠΠ 
Κατηγορία Κριτήριο 

Α. Περιοχές με παγκόσμια σημασία 
Α1. Παγκοσμίως απειλούμενα είδη Η περιοχή τακτικά συντηρεί σημαντικούς αριθμούς από ένα παγκοσμί-

ως απειλούμενο είδος, ή άλλο είδος χρήζον προστασίας σε παγκόσμιο 
επίπεδο 

Α.2. Περιορισμένης εξάπλωσης είδη Η περιοχή είναι γνωστό, ή θεωρείται, ότι συντηρεί ένα σημαντικό τμήμα 
ενός είδους περιορισμένης εξάπλωσης, η αναπαραγωγική κατανομή 
του οποίου ορίζει μία ΕΒΑ (Ενδημική Περιοχή για τα Πουλιά) ή SΑ 
(Δευτερεύουσα Περιοχή) 

Α.3. Ομάδα ειδών που η εξάπλωση τους πε-
ριορίζεται σε ένα τύπο οικοτόπων (biome) 

Η περιοχή είναι γνωστό, ή θεωρείται γνωστό ότι συντηρεί ένα σημαντικό 
τμήμα της ομάδας των ειδών, των οποίων οι κατανομές είναι κυρίως ή 
ολοκληρωτικά περιορισμένες σε ένα biome. 
(i) Η περιοχή είναι γνωστό, ή θεωρείται ότι συντηρεί σε τακτική βάση 
περισσότερο από το 1% ενός βιογεωγραφικού πληθυσμού από ένα 
υδρόβιο είδος 
(ii) Η περιοχή είναι γνωστό, ή θεωρείται ότι συντηρεί σε τακτική βάση 
περισσότερο από το 1% του παγκόσμιου πληθυσμού ενός θαλασσο-
πουλιού ή εδαφόβιου είδους 
(iii) Η περιοχή είναι γνωστό, ή θεωρείται ότι συντηρεί σε τακτική βάση 
περισσότερα από 20.000 υδρόβια πουλιά, ή 10.000 ζευγάρια θαλασ-
σοπούλια από ένα ή περισσότερα είδη 

Α.4. Συγκεντρώσεις 

(iv) Η περιοχή είναι γνωστό, ή θεωρείται ότι υπερβαίνει τα πληθυσμιακά 
όρια που έχουν τεθεί για μεταναστευτικά είδη 

Β. Περιοχές με Ευρωπαϊκή σημασία 
(i) Η περιοχή είναι γνωστό, ή θεωρείται ότι συντηρεί περισσότερο από 
το 1% ενός flyway ή άλλου ξεχωριστού πληθυσμού ενός υδρόβιου εί-
δους 
(ii) Η περιοχή είναι γνωστό, ή θεωρείται ότι συντηρεί περισσότερο από 
το 1% ενός ξεχωριστού πληθυσμού ενός θαλασσοπουλιού 
(iii) Η περιοχή είναι γνωστό, ή θεωρείται ότι συντηρεί περισσότερο από 
το 1% ενός flyway ή άλλου ξεχωριστού πληθυσμού ενός άλλου αγελαί-
ου είδους 

Β.1. Συγκεντρώσεις 

(iv) Περιοχή όπου περισσότεροι από 5.000 Πελαργοί, ή 3.000 αρπακτι-
κά ή Γερανοί περνούν τακτικά κατά την ανοιξιάτικη ή φθινοπωρινή με-
τανάστευση 

Β.2. Είδη με δυσμενές καθεστώς διατήρησης 
στην Ευρώπη (SPEC 1, 2 και 3) 

Η περιοχή είναι μία από τις «n» σημαντικότερες στην χώρα για ένα 
είδος με δυσμενές καθεστώς διατήρησης στην Ευρώπη (SPEC 1, 2 και 
3), για το οποίο η προσέγγιση με βάση τις περιοχές θεωρείται κατάλλη-
λη 

Β.3. Είδη με ευνοϊκό καθεστώς διατήρησης, 
αλλά συγκεντρωμένα στην Ευρώπη (SPEC 4) 

Η περιοχή είναι μία από τις «n» σημαντικότερες στην χώρα για ένα 
είδος με ευνοϊκό καθεστώς διατήρησης στην Ευρώπη (SPEC 4), για το 
οποίο η προσέγγιση με βάση τις περιοχές θεωρείται κατάλληλη 

C. Περιοχές με σημασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
C1. Η περιοχή τακτικά συντηρεί σημαντικούς αριθμούς από ένα παγκο-
σμίως απειλούμενο είδος, ή άλλο είδος χρήζον προστασίας σε παγκό-
σμιο επίπεδο 
C2. Η περιοχή είναι γνωστό ότι συντηρεί τουλάχιστον το 1% ενός flyway 
ή συνόλου πληθυσμού στην Ε.Ε. από ένα απειλούμενο είδος 
C3. Η περιοχή είναι γνωστό ότι συντηρεί τουλάχιστον το 1% ενός flyway 
άλλου μεταναστευτικού είδους 

Για είδη ή υποείδη του Παραρτήματος Ι της 
Κοινοτικής Οδηγίας για τα Πουλιά 

C4. Η περιοχή είναι γνωστό ότι συντηρεί σε τακτική βάση τουλάχιστον 
20.000 μεταναστευτικά υδρόβια, ή 10.000 ζευγάρια θαλασσοπούλια 
από ένα ή περισσότερα είδη 
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Κατηγορία Κριτήριο 
C5. Περιοχή όπου περισσότεροι από 5.000 Πελαργοί ή 3.000 μετανα-
στευτικά αρπακτικά ή Γερανοί περνούν τακτικά κατά την ανοιξιάτικη ή 
φθινοπωρινή μετανάστευση 
C6. Η περιοχή είναι μία από τις 5 πιο σημαντικές σε μία Ευρωπαϊκή 
περιφέρεια, για ένα είδος ή υποείδος που θεωρείται απειλούμενο στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση 
C7. Η περιοχή που έχει χαρακτηριστεί ως SPA, ή έχει επιλεγεί ως υπο-
ψήφια SPA βάσει ορνιθολογικών κριτηρίων (παρόμοιων αλλά όχι ίσων 
με τα C1-C6) αναγνωρισμένων με την επιλογή SPA 

Πηγή: ‘’Αναθεώρηση των Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά στην Ελλάδα’’, ΕΟΕ 1999. 

Η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία (ΕΟΕ), στα πλαίσια της αρχικής αξιολόγησης και απο-
γραφής, αναγνώρισε 113 Σημαντικές Περιοχές για τα Πουλιά της Ελλάδας (ΣΠΠΕ) (1994). 
Από την αναθεώρηση των ΣΠΠΕ, η οποία ολοκληρώθηκε το 1999, προέκυψαν συνολικά 
196 ΣΠΠΕ (‘’Αναθεώρηση των Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά στην Ελλάδα’’, ΕΟΕ 
1999).  

Σημειώνεται ότι οι 196 αυτές περιοχές δεν είναι οι μόνες περιοχές στην Ελλάδα που χρή-
ζουν προστασία ως προς την ορνιθολογική τους αξία. Υπάρχουν πολλές ακόμα περιοχές 
εθνικής ορνιθολογικής σημασίας που όμως, λόγω των αυστηρών αριθμητικών κριτηρίων 
που έχουν τεθεί για τον χαρακτηρισμό μιας ΣΠΠ διεθνούς σημασίας, δεν έχουν περιληφθεί 
στην αναθεώρηση.  

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, οι ΣΠΠ αποτελούν το πρώτο στάδιο για τον χαρακτηρισμό μιας 
περιοχής ως Ζώνη Ειδικής Προστασίας (Οδηγία 79/409/ΕΕ). Τα κριτήρια που θα πρέπει να 
πληρεί μία περιοχή προκειμένου να χαρακτηριστεί ως Ζώνη Ειδικής Προστασίας περιλαμ-
βάνονται στην κατηγορία C. Ήδη αρκετές ΣΠΠ που πληρούν ένα ή περισσότερα από τα 
κριτήρια της κατηγορίας C έχουν χαρακτηριστεί ως Ζώνες Ειδικής Προστασίας, ενώ για άλ-
λες, που πληρούν τα αντίστοιχα κριτήρια, προωθείται η ένταξή τους στις Ζώνες αυτές. Ση-
μειώνεται ότι η Ε.Ε., στα πλαίσια της Οδηγίας 79/409, αντιμετωπίζει ήδη όλες τις ΣΠΠ της 
Ελλάδας που φέρουν κριτήρια C ως Ζώνες Ειδικής Προστασίας. 

Η περιοχή της νήσου Τήλου, βάσει των στοιχείων που συγκεντρώθηκαν, ιδίως κατά τα τε-
λευταία έτη, και την αξιολόγηση αυτών, περιλήφθηκε στον αναθεωρημένο κατάλογο των 
Σημαντικών για τα Πουλιά Περιοχών της Ευρώπης (ΣΠΠΕ) με κωδικό 168 και με κριτήρια 
Α1, Α4ii, B1iii, B2, C1, C2 (‘’Αναθεώρηση των Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά στην 
Ελλάδα’’, ΕΟΕ 1999). Τα κριτήρια αυτά δεν τεκμηριώνουν μόνον την ορνιθολογική της αξία 
αλλά έδωσαν τη δυνατότητα να περιληφθεί στο νέο κατάλογο με τις Ζώνες Ειδικής Προ-
στασίας (SPA), ο οποίος απεστάλει πρόσφατα στην αρμόδια επιτροπή της Ε.Ε., μια και 
πληρούσε -λόγω του κριτηρίου C- τις προϋποθέσεις που θέτει η Κοινοτική Οδηγία 79/409 
για τον χαρακτηρισμό περιοχών με ορνιθολογική αξία ως SPA.  

3) Οδηγία 92/43/ΕΕ – Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο ‘’Natura 2000’’ 

Η Κοινοτική Οδηγία 92/43 «για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας 
πανίδας και χλωρίδας» συμπληρώνει την Οδηγία 79/409/ΕΕ και αποτελεί σήμερα ένα από 
τα σημαντικότερα ‘’εργαλεία’’ για την προώθηση της προστασίας του φυσικού περιβάλλο-
ντος. Η Οδηγία για τους οικοτόπους, όπως είναι ευρέως γνωστή, αποσκοπεί στην προστα-
σία της βιολογικής ποικιλότητας στην Ευρώπη, μέσω της διατήρησης των φυσικών οικοτό-
πων και της άγριας χλωρίδας και πανίδας.  
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Σύμφωνα με την Οδηγία, τα Κράτη μέλη υποχρεώνονται στην λήψη μέτρων που θα δια-
σφαλίσουν τη διατήρηση ή/ και αποκατάσταση των φυσικών οικοτόπων, των οικοτόπων 
των ειδών και των άγριων ειδών χλωρίδας και πανίδας που αναφέρονται στα Παραρτήματα 
της Οδηγίας, συνεκτιμώντας και τις οικονομικές, κοινωνικές, πολιτιστικές, περιφερειακές και 
τοπικές ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής. Στα Παραρτήματα Ι και ΙΙ της Οδηγίας αναφέρονται οι 
τύποι οικοτόπων και τα είδη πανίδας και χλωρίδας κοινοτικού ενδιαφέροντος αντίστοιχα για 
τα οποία ‘’η διατήρηση επιβάλλει τον καθορισμό Ειδικών Ζωνών Διατήρησης’’ (Σημ.: Στο 
πλαίσιο αυτό προβλέπεται η δημιουργία του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου Ειδικών 
Ζωνών Διατήρησης, γνωστό ως «Natura 2000», όπου θα περιλαμβάνονται και οι Ζώνες 
Ειδικής Προστασίας (SPA) της Οδηγίας 79/409), στο Παράρτημα IV αναφέρονται τα ‘’ζωικά 
και φυτικά είδη κοινοτικού ενδιαφέροντος που απαιτούν αυστηρή προστασία’’, ενώ στο Πα-
ράρτημα V αναφέρονται τα ‘’είδη ζώων και φυτών κοινοτικού ενδιαφέροντος των οποίων η 
απόσπαση από το φυσικό τους περιβάλλον και η εκμετάλλευση δύναται να ρυθμίζονται με 
διαχειριστικά μέτρα’’. Τονίζεται ότι στους καταλόγους των Παραρτημάτων I και II σημειώνο-
νται με αστεράκι (*) οι τύποι οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας που έχουν προ-
τεραιότητα ως προς την λήψη μέτρων προστασίας. 

Η Ελλάδα, όπως και κάθε Κράτος μέλος, έχει προβεί -βάσει ορισμένων κριτηρίων αξιολό-
γησης (Παράρτημα ΙΙΙ της Οδηγίας)- στην κατάρτιση του Εθνικού της Καταλόγου με τις πε-
ριοχές που μπορούν να αναγνωριστούν ως Περιοχές Κοινοτικού Ενδιαφέροντος και να χα-
ρακτηριστούν ως Ειδικές Ζώνες Διατήρησης. 

Όσον αφορά την αξιολόγηση, οι περιοχές του Εθνικού Καταλόγου έχουν ενταχθεί σε μία 
από τις κάτωθι τρεις κατηγορίες:  
- Κατηγορία Α: Περιλαμβάνει περιοχές με μοναδικότητα τύπων οικοτόπων ή/ και ειδών 

των Παραρτημάτων Ι και ΙΙ αντίστοιχα, περιοχές υψηλής αξίας όσον αφορά την βιοποι-
κιλότητα, την παρουσία τύπων οικοτόπων και ειδών προτεραιότητας των Παραρτημά-
των Ι και ΙΙ αντίστοιχα και, τέλος, περιοχές στις οποίες απαντά υψηλός αριθμός άλλων 
σημαντικών για την Ελλάδα ειδών.  

- Κατηγορία Β: Περιλαμβάνει περιοχές με σημαντική βιοποικιλότητα, που όμως δεν πα-
ρουσιάζουν μοναδικότητα τύπων οικοτόπων ή/ και ειδών, ενώ οι τύποι οικοτόπων και 
τα είδη προτεραιότητας αντιπροσωπεύονται σε μικρότερο βαθμό συγκριτικά με τις πε-
ριοχές της κατηγορίας Α.  

- Κατηγορία Γ: Περιλαμβάνει περιοχές για τις οποίες δεν υπάρχουν αρκετά στοιχεία ώστε 
να ενταχθούν στο Δίκτυο.  

Τέλος, η Ελλάδα εναρμονίστηκε με την Οδηγία 92/43/ΕΕ με την έκδοση της υπ’ αριθμ. 
33318/3028/98 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1289/Β/98).  

Η περιοχή της Τήλου, λόγω του αναμενόμενου χαρακτηρισμού της ως Ζώνη Ειδικής Προ-
στασίας (SPA), σύμφωνα με την Κοινοτική Οδηγία 79/409, θα περιληφθεί -σύμφωνα με τα 
παραπάνω- και στις προτεινόμενες για ένταξη περιοχές στο δίκτυο «Natura 2000» με κωδι-
κό GR 4210024 («Νήσος Τήλος και νησίδες: Αντίτηλος, Πελεκούσα, Γαϊδουρονήσι, Γιακου-
μή, Αγ. Ανδρέας, Πρασούδα, Νησί»). 
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4) Σύμβαση για τη διατήρηση της Βιολογικής Ποικιλότητας 

Η Σύμβαση για τη διατήρηση της Βιολογικής Ποικιλότητας υπογράφηκε το 1992 στο Ρίο ντε 
Τζανέιρο και κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 2204/94 (ΦΕΚ 59/Α/94).  

Σκοπός της σύμβασης είναι, η διατήρηση της βιολογικής ποικιλότητας, η αειφορική χρήση 
των στοιχείων της και ο δίκαιος και ισότιμος καταμερισμός των πλεονεκτημάτων που θα 
προκύψουν από τη χρήση των γενετικών πόρων.  

Πεδίο εφαρμογής της είναι η βιολογική ποικιλότητα σε σχέση με τα ζητήματα που θέτει η 
ταχεία ανάπτυξη και η χρήση της βιοτεχνολογίας. Οι υποχρεώσεις που αναλαμβάνουν τα 
συμβαλλόμενα κράτη ταξινομούνται σε δύο ενότητες. Η πρώτη ενότητα (άρθρα 6-14) περι-
λαμβάνει τις υποχρεώσεις εκείνες που αφορούν στη διατήρηση, την προστασία και την αει-
φορική χρήση της βιολογικής ποικιλότητας. Η δεύτερη ενότητα (άρθρα 15-20) αφορά στους 
όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης της βιολογικής ποικιλότητας για βιοτεχνολογικούς 
σκοπούς.  

Ειδικότερα τα κράτη υποχρεούνται: 
- να αναπτύσσουν εθνικές στρατηγικές για τη διατήρηση και της αειφορική χρήση της βι-

ολογικής ποικιλότητας και να προσαρμόζουν υπάρχουσες στρατηγικές με στόχο την 
προστασία της φύσης 

- να εντοπίζουν τα στοιχεία εκείνα της βιολογικής ποικιλότητας (δηλαδή είδη και βιοτό-
πους) που είναι αξιόλογα για τη διατήρησή της και την αειφορική χρήση της και να πα-
ρακολουθούν αυτά που απαιτούν επείγοντα μέτρα προστασίας 

- να λαμβάνουν μέτρα για την εκτός προστατευόμενων φυσικών περιοχών διατήρησης 
των στοιχείων της βιολογικής ποικιλότητας 

- να υιοθετούν μέτρα για την αποκατάσταση, την αναβάθμιση και την επανεισαγωγή ει-
δών στα ενδιαιτήματά τους 

- να προστατεύουν και να ενθαρρύνουν τις συνθήκες χρήσεις των βιολογικών πόρων 
σύμφωνα με τις παραδοσιακές πρακτικές που είναι συμβατές με τη διατήρηση ή των α-
ειφορική χρήση των πόρων 

- να προάγουν και να ενθαρρύνουν της εξειδικευμένη έρευνα και την επιστημονική επι-
μόρφωση καθώς και τη συνεργασία για την αξιοποίηση των επιστημονικών εξελίξεων 
σχετικά με τη βιολογική ποικιλότητα, λαμβάνοντας υπ' όψιν τις ιδιαιτερότητες των ανα-
πτυσσόμενων χωρών.     

- να ενθαρρύνουν την ευρεία εκπαίδευση και ενημέρωση του κοινού σχετικά με τη σημα-
σία των μέτρων προστασίας της βιολογικής ποικιλότητας καθώς και τη διεθνή συνεργα-
σία και πληροφόρηση.  

- να υιοθετούν διαδικασίες εκπόνησες Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, στις ο-
ποίες προβλέπεται η δυνατότητα συμμετοχής των πολιτών. 
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5) Σύμβαση για τη διατήρηση μεταναστευτικών ειδών άγριων ζώων (Σύμβαση της Βόννης) 

Η Σύμβαση της Βόννης, την οποία εφαρμόζει η χώρα μας ως Κράτος Μέλος της ΕΕ, τέθηκε 
σε ισχύ τον Νοέμβριο του 1983 και προβλέπει τις κάτωθι βασικές δράσεις για την προστα-
σία των μεταναστευτικών ειδών άγριας πανίδας (ορνιθοπανίδα, θηλαστικά, ιχθυοπανίδα και 
ασπόνδυλα):  
- Την προώθηση, τον συντονισμό και την υποστήριξη της έρευνας σχετικά με τα μετανα-

στευτικά είδη. 
- Την λήψη άμεσων μέτρων προστασίας των μεταναστευτικών ειδών που περιλαμβάνο-

νται στο Παράρτημα Ι της Σύμβασης, τα οποία απειλούνται με εξαφάνιση σε ολόκληρη 
την κατανομή τους ή σε μεγάλο τμήμα αυτής. Τα συμβαλλόμενα μέλη, που αποτελούν 
κράτη διέλευσης των ειδών που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι, είναι υποχρεωμένα να 
λάβουν μέτρα τόσο προστασίας των ειδών όσο και διατήρησης ή αποκατάστασης των 
βιοτόπων τους.   

Η Σύμβαση της Βόννης κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 2719/99 (ΦΕΚ 106/Α/99).  

6) Σύμβαση για την διατήρηση της άγριας ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος της 
Ευρώπης (Σύμβαση Βέρνης) 

Η Σύμβαση της Βέρνης, υπογράφτηκε το 1979, τέθηκε σε ισχύ το 1982 και κυρώθηκε από 
την χώρα μας με το Ν. 1335/83 (ΦΕΚ 32 Α/83). Η σύμβαση έχει σκοπό να εξασφαλίσει τη 
διατήρηση της αυτοφυούς χλωρίδας, της άγριας πανίδας και των φυσικών ενδιαιτημάτων 
τους, ιδιαίτερα των ειδών και των ενδιαιτημάτων τους για τη διατήρηση των οποίων χρειά-
ζεται η συνεργασία περισσότερων κρατών. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στα είδη που απει-
λούνται με εξαφάνιση και είναι ευπαθή, περιλαμβανομένων και των μεταναστευτικών ειδών.      

Η Σύμβαση υποχρεώνει τα συμβαλλόμενα μέρη: 
- να λάβουν τα κατάλληλα και απαραίτητα νομοθετικά και κανονιστικά μέτρα για την 

προστασία των οικοτόπων των άγριων ειδών χλωρίδας και πανίδας, που περιλαμβά-
νονται στα Παραρτήματα της Σύμβασης και ιδιαίτερα στα Παραρτήματα Ι και ΙΙ αυτής.  

- να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή σε περιοχές σημαντικές για τα μεταναστευτικά είδη που 
περιλαμβάνονται στα Παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ και οι οποίες βρίσκονται σε κατάλληλες θέ-
σεις σε σχέση με τις μεταναστευτικές οδούς και χρησιμοποιούνται για ξεχειμώνιασμα, 
εύρεση τροφής, στάση, αναπαραγωγή ή αλλαγή φτερώματος.  

- να λάβουν τα κατάλληλα και απαραίτητα νομοθετικά και κανονιστικά μέτρα για τη διατή-
ρηση των άγριων ειδών χλωρίδας του Παραρτήματος Ι και των άγριων ειδών πανίδας 
του Παραρτήματος ΙΙ. 

- να απαγορέψουν την εκ προθέσεως βλάβη ή καταστροφή των περιοχών αναπαραγω-
γής ή ανάπαυσης των ειδών του Παραρτήματος ΙΙ.  

7) Σύμβαση για την προστασία της Μεσογείου από τη ρύπανση (Σύμβαση της Βαρκελώνης) 

Η σύμβαση της Βαρκελώvης για τηv Πρoστασία της Μεσoγείoυ από τη Ρύπαvση και το με-
ταγενέστερο Πρωτόκολλο περί των Ειδικά Προστατευόμενων Μεσογειακών Περιοχών κυ-
ρώθηκαν από την Ελλάδα με τo Ν. 855/78 και το Ν. 1634/86 αντίστοιχα. Η Σύμβαση της 
Βαρκελώνης καθώς και όλα τα πρωτόκολλά της προβλέπουν κυρίως μέτρα για την προ-
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στασία της θάλασσας της Μεσογείου από τη ρύπανση καθώς και τη δημιουργία Περιοχών 
Ειδικής Προστασίας στη θαλάσσια και παράκτια ζώνη.  

1.3.2 Εθνικό θεσμικό πλαίσιο 

1) Δασική νομοθεσία 

Στην πρώτη κωδικοποίηση της δασικής νομοθεσίας, που έγινε το 1929 με το Νόμο 
4173/1929, περιλαμβάνονται δύο σημαντικές διατάξεις για την προστασία της φύσης, που 
εμπεριέχονται σ΄ όλες τις μετέπειτα σχετικές νομοθεσίες και εξακολουθούν να ισχύουν και 
σήμερα. Αναφέρεται σε εδάφη (οποιασδήποτε χρήσεως) των οποίων, σύμφωνα με το άρ-
θρο 77 του Ν.4173/1929, «η άνευ όρων φύλαξη είναι απαραίτητη, χάριν του κρατικού και 
κοινού καλού». Όπως ορίζει και το μεταγενέστερο Ν.Δ. 86/1969 («Δασικός Κώδικας», ΦΕΚ 
7Α), άρθρο 69, προστατευτικά δάση χαρακτηρίζονται «δάση και γαία εν γένει καλλιεργήσι-
μοι ή μη, των οποίων η καθόλου διαχείριση υπόκειται εις ειδικούς περιορισμούς χάριν του 
δημοσίου συμφέροντος» (σχετικά είναι και τα άρθρα 70, 71 και 72 του Ν.Δ. 86/1969, με τα 
οποία καθορίζονται οι διαδικασίες χαρακτηρισμού και διαχείρισης των προστατευτικών δα-
σών). 

Ο Δασικός Κώδικας (Ν.Δ. 86/1969, άρθρα 79, 80, 81), όπως συμπληρώθηκε και τροπο-
ποιήθηκε με μία σειρά μεταγενέστερων διαταγμάτων και ισχύει σήμερα, προβλέπει επίσης 
τη δυνατότητα θέσπισης τριών κατηγοριών προστατευόμενων περιοχών: τους Εθνικούς 
Δρυμούς, τα Αισθητικά Δάση και τα Διατηρητέα Μνημεία της Φύσης 1. Αρμόδιες για 
την προστασία και διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών, που κηρύσσονται σύμφω-
να με το Ν.Δ. 996/1971 (ΦΕΚ 192Α), είναι οι περιφερειακές δασικές αρχές στον τόπο που 
βρίσκονται, σε συνεργασία με το αντίστοιχο Τμήμα της κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργεί-
ου Γεωργίας.  

Εκτός από τις παραπάνω περιοχές, που κηρύσσονται ειδικά για την προστασία της φύσης, 
ο Δασικός Κώδικας παρέχει επίσης τη δυνατότητα χαρακτηρισμού ορισμένων περιοχών ως 
Καταφυγίων Θηραμάτων, Ελεγχόμενων Κυνηγετικών Περιοχών και Εκτροφείων Θη-
ραμάτων (άρθρο 253 του Ν.Δ. 86/1969 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Ν.Δ. 
177/1975). Οι περιοχές αυτές αποσκοπούν στην «προστασίαν και διάσωσιν του φυσικού 
περιβάλλοντος της χώρας εν γένει, καθώς επίσης και προς το σκοπό της διατήρησης, ανά-
πτυξης και εκμετάλλευσης του θηραματικού πλούτου και της άγριας πανίδας εν γένει». Ση-
μειώνεται ότι με το άρθρο 57 του Ν. 2637/98 ο όρος «Καταφύγια Θηραμάτων» αντικατα-
στάθηκε με τον όρο «Καταφύγια Άγριας Ζωής». 

Ο τρόπος ίδρυσης και λειτουργίας των άνω περιοχών αναφέρεται στο άρθρο 254 του Ν.Δ. 
86/1969, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του Ν.Δ. 996/1971 και αντικαταστάθηκε με 
το άρθρο 4 του Ν. 177/1975.  

                                                 
1 Σύμφωνα με το μεταγενέστερο ν. 2742/99 (άρθρο 16 παρ. 4), ο οποίος συμπληρώνει – τροποποιεί το ν. 
1650/86 (βλ. παρακάτω), αναφέρεται ότι κάθε νέος χαρακτηρισμός ενθικών δρυμών, αισθητικών δασών και δια-
τηρητέων μνημείων της φύσης, καθώς και κάθε τροποποίηση των ορίων ή/ και των αναγκαίων όρων και περιο-
ρισμών προστασίας των ήδη χαρακτηρισμένων, βάσει της δασικής νομοθεσίας, ενθικών δρυμών, αισθητικών 
δασών και διατηρητέων μνημείων της φύσης υπάγεται πλέον στη διαδικασία του άρθρου 21 παρ. 7 του 
ν.1650/86. 
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Επίσης, και σύμφωνα με την παρ. 3.β) του ιδίου άρθρου, επιτρέπεται με κοινή απόφαση 
των Υπουργών Γεωργίας και Οικονομικών, εκτός των εκτάσεων των Καταφυγίων Άγριας 
Ζωής, των Ελεγχόμενων Κυνηγετικών Περιοχών και των Εκτροφείων Θηραμάτων, η ανα-
γκαστική απαλλοτρίωση κτημάτων οποιασδήποτε φύσης για την εκπλήρωση του σκοπού 
ίδρυσής τους. 

Σημειώνεται ότι ο χαρακτηρισμός περιοχών ως Καταφύγια Άγριας Ζωής είναι σήμερα αρ-
μοδιότητα μεταβιβασμένη στον Γ.Γ. της Περιφέρειας και κηρύσσονται με απόφασή του μετά 
από εισήγηση των αρμόδιων υπηρεσιών (Δ/νσεις Δασών).  

Ένας άλλος ειδικός Νόμος που εκδόθηκε κατ΄ επιταγήν του άρθρου 24 του Συντάγματος, 
είναι ο Ν. 998/1979 «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εκτάσεων της χώρας». 
Με το νόμο αυτό προβλέπεται, εκτός των άλλων, ότι οι προστατευόμενες περιοχές, στις 
οποίες περιλαμβάνονται και οι υγρότοποι, τίθενται κάτω από το ειδικό προστατευτικό καθε-
στώς, που ισχύει για τα δάση και τις δασικές εκτάσεις της χώρας (άρθρο 4 παρ. 1α). Το ίδιο 
ισχύει και για τη βλάστηση κατά μήκος των ποταμών και των ρεμάτων αλλά και για την «ε-
ντός των δασών και των δασικών εκτάσεων αγρίαν πανίδα ως και την λοιπήν χλωρίδα» για 
την προστασία της οποίας εκδίδεται αργότερα ειδικό Διάταγμα που αναφέρεται στους ό-
ρους των διεξαγόμενων ερευνών, την συλλογή κ.λπ. (Π.Δ. 67/1981, ΦΕΚ 23Α και 43Α, 
«περί προστασίας της αυτοφυούς χλωρίδας και της άγριας πανίδος και καθορισμού διαδι-
κασίας συντονισμού και ελέγχου επ΄ αυτών»).  

Τονίζεται επίσης ότι βάσει της κείμενης Δασικής Νομοθεσίας οι δασικές εκτάσεις που έχουν 
καταστραφεί ή υποβαθμιστεί κηρύσσονται υποχρεωτικά ως αναδασωτέες (άρθρο 38 Ν. 
998/79) και διέπονται από ιδιαίτερα αυστηρές διατάξεις. Επιπρόσθετα, η Δασική Νομοθεσί-
α, δίνει τη δυνατότητα - με την έκδοση ΔΑΔ - να ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα που αφο-
ρούν τη βοσκή και τη θήρα.  

Δεν θα γίνει μεγαλύτερη ανάλυση στη Δασική Νομοθεσία, σημειώνεται πάντως ότι τα δάση 
και οι δασικές εκτάσεις μόνο σε ειδικές περιπτώσεις επιτρέπεται να αλλάξουν χαρακτήρα 
και να δεχτούν άλλες χρήσεις ή δραστηριότητες. 

Στην περιοχή μελέτης, το βόρειο τμήμα της Τήλου, συνολικής έκτασης 36.710 στρ. (που 
αντιστοιχεί περίπου με τη μισή έκταση του νησιού), έχει χαρακτηριστεί ως μόνιμο Καταφύ-
γιο Άγριας Ζωής με την υπ’ αριθμ. 1306/28.7.00 απόφαση του Γ.Γ. της Περιφέρειας Ν. Αι-
γαίου, ενώ στο υπόλοιπο τμήμα ισχύει, για την κυνηγετική περίοδο 2001 – 2002, ΔΑΔ θή-
ρας με την οποία ορίζεται ως ημ/νία έναρξης της θήρας η 20.10.01 (Απόφ. 
4289/ΔΑΔ1/17.8.01 Δ/ντη Δασών Δωδεκανήσου). Σημειώνεται όμως ότι βάσει απόφασης 
του Δημοτικού Συμβουλίου δεν επιτρέπεται το κυνήγι κανενός ζώου εντός των διοικητικών 
ορίων του Δήμου Τήλου (βλ. σχετικά Παράρτημα 3 και κεφ. 3.3.4.1).  

2) Νόμος 1650/86 - Κ.Υ.Α. 69269/5387/1990 

Ο Νόμος 1650/86 "Για την προστασία του περιβάλλοντος", όπως τροποποιήθηκε - συ-
μπληρώθηκε με το Νόμο 2742/99, αποτελεί το νόμο πλαίσιο και για τα ζητήματα προστασί-
ας - διατήρησης της φύσης. Περιλαμβάνει τις διαδικασίες και τα μέσα θεσμοθέτησης, την 
κατηγοριοποίηση των προστατευόμενων περιοχών, καθώς και τις διαδικασίες λήψης απο-
φάσεων για τη θεσμοθέτησή τους. 

 15



Σημαντικό στοιχείο στο Ν. 1650/86 (σύμφωνα με το άρθρο 21) αποτελεί η θεσμοθέτηση 
των Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών (Ε.Π.Μ.) ως εργαλείων επιλογής, οριοθέτησης και 
κατευθύνσεων λειτουργίας και διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών (οι διαδικασίες 
ανάθεσης και εκπόνησης καθώς και οι προδιαγραφές των Ε.Π.Μ. εξειδικεύονται στην 
Κ.Υ.Α. 69269/ 5387/1990).  

Στόχοι μιας Ε.Π.Μ. είναι:  
- η οριοθέτηση ζωνών προστασίας μέσα στην προστατευόμενη περιοχή, 
- ο καθορισμός των όρων και των περιορισμών των χρήσεων μέσα στις ζώνες αυτές,  
- η παρουσίαση συγκεκριμένων προτάσεων για την αναβάθμιση, βελτίωση, προστασία 

και διατήρηση των αξιόλογων στοιχείων του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλο-
ντος της περιοχής, 

- η πρόταση για τη δημιουργία ενός "σχήματος" που θα διαχειρίζεται την περιοχή και θα 
μεριμνά για την προστασία της (σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας / Φορέα Διαχείρισης),  

- η νομική κατοχύρωση των παραπάνω με την έκδοση Προεδρικού Διατάγματος. 

Οι περιοχές προστασίας κατηγοριοποιούνται, με βάση το άρθρο 19 του Ν. 1650/86, ως ε-
ξής: 
- Περιοχές απόλυτης προστασίας της φύσης 
- Περιοχές προστασίας της φύσης 
- Εθνικά πάρκα 2 
- Προστατευόμενοι φυσικοί σχηματισμοί 3, προστατευόμενα τοπία 4 και στοιχεία του το-

πίου 
- Περιοχές οικοανάπτυξης. 

Τέλος, βασικά ζητήματα που αφορούν τη διαχείριση και διοίκηση των προστατευόμενων 
περιοχών ρυθμίζονται θεσμικά κυρίως από τους νόμους 1650/86 (ΦΕΚ Α’ 160) και 2742/99 
(κυρίως άρθρα 15 και 16) (ΦΕΚ Α’ 207).  

Η παρούσα μελέτη, εκπονείται στα πλαίσια του Ν. 1650/86, με σκοπό:  
α. την αναγνώριση και αξιολόγηση της σημαντικότητας του φυσικού περιβάλλοντος της Τή-

λου.   
β. την τεκμηρίωση της ανάγκης προστασίας του νησιού και το χαρακτηρισμό περιοχών του 

ως προστατευόμενων, με βάση τις κατηγορίες του άρθρου 19 του νόμου αυτού, και με 
την έκδοση Προεδρικού Διατάγματος. 

γ. την οργάνωση της προστασίας και της διαχείρισης της νήσου Τήλου. 

Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην προστασία των απειλούμενων, σπάνιων, ενδημικών και 
προστατευόμενων ειδών χλωρίδας και πανίδας, ιδιαίτερα της ορνιθοπανίδας. 

                                                 
2 Όταν το εθνικό πάρκο ή μεγάλο τμήμα του καταλαμβάνει θαλάσσια περιοχή ή εκτάσεις δασικού χαρακτήρα 
μπορεί να χαρακτηρίζεται ειδικότερα ως θαλάσσιο πάρκο ή εθνικός δρυμός, αντίστοιχα. 
3 Όταν έχουν μνημειακό χαρακτήρα χαρακτηρίζονται ειδικότερα ως διατηρητέα μνημεία της φύσης. 
4 Με βάση τα κύρια χαρακτηριστικά τους μπορεί να δίνονται ειδικότερες ομομασίες, όπως αισθητικό δάσος, τοπίο 
άγριας φύσης, τοπίο αγροτικό κ.λπ.  
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3) Αλιευτική νομοθεσία 

Οι περισσότερες ρυθμίσεις πoυ αφoρoύv στηv εθvική αλιευτική voμoθεσία περιλαμβάvovται 
στo Ν. Δ. 420/70, τo λεγόμεvo "Αλιευτικό Κώδικα", πoυ αφoρά κυρίως στov έλεγχo τωv 
αλιευτικώv δραστηριoτήτωv και στηv πρoστασία τωv ιχθυαπoθεμάτωv μέσα από τηv 
καταστoλή τωv παράvoμωv εvεργειώv.  

Οι μεταγενέστεροι vόμoι 743/77, 1740/87, 2040/92 και 2332/95 εισάγoυv επιπλέov ρυθμί-
σεις σχετικά με τηv πρoστασία τoυ θαλάσσιoυ περιβάλλovτoς γεvικότερα.  

Τέλος, o Καvovισμός 1626/94 της Ευρωπαϊκής Εvωσης συμπληρώvει τηv εθvική αλιευτική 
voμoθεσία. 

4) Νόμος 5351/1932 «περί αρχαιοτήτων» & Νόμος 1577/1985 «Γενικός Πολεοδομικός 
Κανονισμός» 

Ο Νόμος περί αρχαιοτήτων (Ν. 5351/1932, ΦΕΚ 275/Α/32) συμβάλλει επίσης στη διαφύλα-
ξη της φυσικής κληρονομιάς, μια και με την εφαρμογή του επιτυγχάνεται πλέον της προ-
στασίας των αρχαιοτήτων και η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.  

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι ζώνες προστασίας αρχαιολογικών χώρων Α και Β, 
για τις οποίες θεσπίστηκε σχετική διάταξη, και στις οποίες οι περιορισμοί ορίζονται κατά 
περίπτωση (Ν. 1892/90 άρθρο 91).  

Επιπρόσθετα αξίζει να αναφερθεί ότι ο Νόμος περί αρχαιοτήτων, ο οποίος επεκτάθηκε και 
στα «μνημεία της σύγχρονης εποχής» με το συμπληρωματικό Νόμο 1469/1950, δίνει τη 
δυνατότητα κήρυξης ορισμένων περιοχών ως «Τοπίων Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους». 

Την αρμοδιότητα και ευθύνη για τα Τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους έχει το Υπουργείο 
Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (Π.Δ. 161/84, ΦΕΚ 54/Α/84), ενώ το Υ-
πουργείο Πολιτισμού έχει την αρμοδιότητα για την κήρυξη και διοίκηση των Ιστορικών Τό-
πων.  

Σημειώνεται ότι ως Τόποι Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους χαρακτηρίζονται περιοχές και βάσει 
των διατάξεων του Ν. 1577/85 «Γενικός Πολεοδομικός Κανονισμός» όπως τροποποιήθηκε 
με το άρθρο 3 του Ν. 2831/2000 (ΦΕΚ 140 Α/13.6.2000). Σύμφωνα με τον εν λόγω νόμο 
έχουν χαρακτηριστεί ως Τόποι Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους οι νησίδες Αντίτηλος και Γάιδα-
ρος της νήσου Τήλου. Η κύρηξη έγινε με απόφαση του Υπουργού Αιγαίου (Απόφ. 
ΔΠΑ/9914/2000, ΦΕΚ 1323 Β/1.11.2000) με στόχο την αποτελεσματική προστασία, διατή-
ρηση και ανάδειξη του φυσικού τους περιβάλλοντος. Για την επίτευξη του στόχου αυτού η 
ΥΑ ορίζει επιπρόσθετα ως επιτρεπόμενες ορισμένες μόνον χρήσεις και δραστηριότητες (βλ. 
κεφ. 2.2.4 και 3.3.4.1). 
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1.4 ΣΚΟΠΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΕΟΥ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Οι σκοποί προστασίας περιλαμβάνουν: 

 Τη διατήρηση στοιχείων του φυσικού περιβάλλοντος που είναι μοναδικά σε διεθνές, ε-
θνικό και τοπικό επίπεδο. 

 Τη διατήρηση στοιχείων του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος που προσδίνουν ιδιαίτερη  
ταυτότητα στην περιοχή. 

 Την υποστήριξη της ανάπτυξης σε τοπικό επίπεδο. 

 Την ανταπόκριση της Ελλάδας σε διεθνείς δεσμεύσεις, όσον αφορά την προστασία του 
φυσικού περιβάλλοντος. 

Συνοπτικά τα παραπάνω θεμελιώνουν και τον κύριο σκοπό της προστασίας που είναι: 

Η διατήρηση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και  
η υποστήριξη της τοπικής ανάπτυξης. 

Η παραπάνω συνολική κατεύθυνση προκύπτει και από τις βασικές κατευθύνσεις που έχουν 
γίνει αποδεκτές σε εθνικό και κοινοτικό επίπεδο. 

Το 5ο πρόγραμμα δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον θέτει ουσιαστικά τις 
αρχές που θα διέπουν τις ενέργειες των κρατών - μελών κατά τα επόμενα χρόνια. Η βασική 
αρχή συνοψίζεται στην άποψη ότι περιβάλλον και ανάπτυξη συνθέτουν μια δυναμική και 
αλληλοσυμπληρούμενη σχέση. Σύμφωνα με αυτήν δεν τίθεται το δίλημμα "ανάπτυξη ή 
προστασία", διότι οι προστατευόμενες περιοχές θεωρούνται χώροι των οποίων η διαχείρι-
ση θα υποστηρίξει την κοινωνική, πολιτιστική και οικονομική ανάπτυξη. Οι προστατευόμε-
νες περιοχές δεν αντιμετωπίζονται ως "νησίδες αντι-ανάπτυξης", αλλά ως παράμετροι μιας 
πιο σταθερής και αειφόρου ανάπτυξης. 

Ο συνδυασμός σημαντικών στοιχείων του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος (αρχιτεκτονική, 
ιστορία, πολιτισμός, μνημεία κ.λπ.) με αντίστοιχα του φυσικού περιβάλλοντος (σπάνια και 
ενδημική χλωρίδα, σημαντικοί οικότοποι, προστατευόμενα είδη ορνιθοπανίδας, αξιόλογοι 
γεωλογικοί σχηματισμοί) θέτει ουσιαστικά τους βασικούς σκοπούς της προστασίας της πε-
ριοχής.  

Συγκεκριμένα, η ομάδα μελέτης προτίθεται να αντιμετωπίσει τα εξής θέματα:  

1) Την αναγνώριση και συν-αξιολόγηση στοιχείων φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλ-
λοντος Τήλου. Ειδικότερα:  

⇒ 

⇒ 

Την αναγνώριση της οικολογικής αξίας της Τήλου ως προς τα είδη χλωρίδας και πα-
νίδας (χερσαίας - παράκτιας και θαλάσσιας), ιδιαίτερα ως προς την ορνιθοπανίδα 
(μόνιμη και μεταναστευτική), σε συνδυασμό με τον προσδιορισμό των βιοτόπων 
τους.  

Την αναγνώριση της οικολογικής αξίας της Τήλου ως προς τους υπάρχοντες τύπους 
οικοτόπων (τύπων φυσικής βλάστησης) και "γεωτόπων" (σπάνιων ή ασυνήθιστων 
γεωλογικών σχηματισμών, π.χ. σπήλαια).  
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⇒ Την συν-αξιολόγηση των παραπάνω, σε συνάρτηση με τα πολιτισμικά στοιχεία, τα 
κοινωνικο-οικονομικά χαρακτηριστικά της Τήλου, τη χωροταξική πρόταση που έχει 
διαμορφωθεί για την περιοχή, τα απαραίτητα  μέτρα προστασίας, διαχείρισης και 
αναβάθμισής της. 

Η ανάλυση και αξιολόγηση των παραπάνω θεμάτων θα οδηγήσει στον προσδιορισμό 
των χώρων όπου θα γίνουν οι κύριες παρεμβάσεις και στη μορφή των απαιτούμενων 
μέτρων προστασίας και διαχείρισης της φύσης.  

2) Την ένταξη της περιοχής στις κατηγορίες του άρθρου 18 και 19 του Ν. 1650/86, ώστε 
να προταθεί ο χαρακτηρισμός της βάσει του ίδιου νόμου. 

3) Τέλος, τη διαπραγμάτευση προτάσεων για την ανάδειξη και λειτουργία του Φυσικού 
Πάρκου. Οι προτάσεις αυτές θα βασίζονται: 

⇒ Στα μέτρα προστασίας και διαχείρισης του φυσικού περιβάλλοντος. 

⇒ Στις ανάγκες προστασίας και ανάδειξης αξιόλογων στοιχείων του ανθρωπογενούς 
περιβάλλοντος, όπως το μοναστήρι Αγ. Παντελεήμονα, τα εξωκλήσια, τα κάστρα, οι 
εγκαταλειμμένοι οικισμοί. 

⇒ Στη δυνατότητα δημιουργίας θέσεων εργασίας για τους κατοίκους, τόσο τους ντόπι-
ους όσο και αυτούς που εγκαθίστανται εδώ σε μόνιμη ή εποχιακή βάση. 

Οι προτάσεις αυτές θα έχουν ως κύριο αντικείμενο την πρόταση εφαρμογής των μέτρων 
διαχείρισης και προστασίας του Φυσικού Πάρκου (επιστημονική τεκμηρίωση, περιγρα-
φή, προδιαγραφή, ενδεικτική κοστολόγηση), η οποία μπορεί να περιλαμβάνει:  
- πρόταση βασικών έργων υποδομής, όπως δημιουργία ανοιχτών επισκέψιμων χώ-

ρων, δημιουργία Κέντρου Ενημέρωσης (με χρήση οπτικοακουστικών μέσων) για το 
Φυσικό Πάρκο και την φυσική και πολιτιστική ιστορία του νησιού, δημιουργία χώρου 
έκθεσης και εργαστηρίων εικαστικών τεχνών. 

-  προτάσεις προσέλκυσης και διαχείρισης επισκεπτών καθώς και προώθησης ειδικών 
μορφών τουρισμού (προσδιορισμός ξεναγήσεων ή περιηγήσεων και  περιπάτων σε 
περιοχές έμπνευσης των εικαστικών τεχνών, π.χ. περίπλους του νησιού, περιπατη-
τικές διαδρομές, επίσκεψη και παρατήρηση άγριας ζωής, επίσκεψη σπηλαίων 
κλπ.). 

- προτάσεις προγράμματος συστηματικής παρακολούθησης του φυσικού περιβάλλο-
ντος, των ειδών χλωρίδας και πανίδας, ώστε να είναι δυνατή η αξιολόγηση της απο-
τελεσματικότητας των μέτρων προστασίας. 

- προτάσεις δράσεων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, ευαισθητοποίησης και ενημέρω-
σης του κοινού, με τη διοργάνωση συναντήσεων, σεμιναρίων και την έκδοση ενημε-
ρωτικού υλικού. 

Σημειώνεται ξανά ότι η περιοχή μελέτης χαρακτηρίζεται από μια ιδιαίτερη ενότητα φυσικού 
και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. Η ανάγκη για οργάνωση της προστασίας και της αει-
φόρου χρήσης του είναι σήμερα επιτακτική, δεδομένου ότι ορισμένες δραστηριότητες -που 
υλοποιούνται ή πρόκειται να υλοποιηθούν- απειλούν να υποβαθμίσουν το νησί.  
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22  ΠΠΕΕΡΡΙΙΓΓΡΡΑΑΦΦΗΗ  ΤΤΗΗΣΣ  ΕΕΥΥΡΡΥΥΤΤΕΕΡΡΗΗΣΣ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΟΟΧΧΗΗΣΣ  
ΜΜΕΕΛΛΕΕΤΤΗΗΣΣ  

2.1 ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

2.1.1 Διοικητική διάρθρωση 

Η νήσος Τήλος, μαζί με τις γειτονικές νησίδες και βραχονησίδες (Αντίτηλος, Γαϊδουρονήσι 
κ.λπ.), αποτελεί από την 1-1-1999 ξεχωριστό πρωτοβάθμιο Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοί-
κησης, το Δήμο Τήλου, ο οποίος ανήκει διοικητικά στην Επαρχία Ρόδου του Νομού Δωδε-
κανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.  

Ο Δήμος Τήλου αποτελεί έναν από τους 17 Πρωτοβάθμιους Ο.Τ.Α. που έχουν συγκροτηθεί 
στον Νομό Δωδεκανήσου σε εφαρμογή του Ν. 2539/97 «Συγκρότηση της Πρωτοβάθμιας 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης» στο πλαίσιο του προγράμματος «Καποδίστριας». 

Διοικητικά ο Δήμος Τήλου συνορεύει (με θαλάσσια όρια) με τους δήμους Χάλκης προς 
Ν.Α., και Νισύρου προς Β.Δ., ενώ Β.Α. συνορεύει με τα χωρικά ύδατα της Τουρκίας (χερ-
σόνησος Κνίδου) και Ν.Δ. με τα διεθνή ύδατα στο Καρπάθιο Πέλαγος. Επομένως ο Δήμος 
Τήλου θα μπορούσε να χαρακτηριστεί δυο φορές ακριτικός δήμος. 

Πληθυσμιακά και παραγωγικά η Τήλος ήταν, και είναι σήμερα ακόμη περισσότερο, ένας 
από τους ασθενέστερους -αν όχι ο ασθενέστερος- κρίκος της Δωδεκανησιακής αλυσίδας. 
Παρακάτω παρατίθεται πίνακας όπου συγκρίνεται η εξέλιξη του πληθυσμού της Τήλου με 
το σύνολο του νομού Δωδεκανήσου. 

Πίνακας 2.1.1-2: Σύγκριση εξέλιξης πληθυσμού Ν. Τήλου προς πληθυσμό Δωδεκανήσου 

 1922 1951 1981 1991 1991/1922 

Ν. Τήλος 1.160 1052 301 279 24% 

Δωδεκάνησος 102.668 121.480 145.071 163.476 159% 

Ποσοστό πληθ. Τήλου επί 
πληθ. Δωδεκανήσου 

1,13% 0,87% 0,21% 0,17% 15% 

Από τα στοιχεία του πίνακα παρατηρείται ότι, από το 1922 μέχρι το 1991, ο πληθυσμός της 
Δωδεκανήσου αυξήθηκε κατά 60% περίπου, ενώ ο πληθυσμός της Τήλου μειώθηκε κατά 
76%. Έτσι, το 1922, ο πληθυσμός της Τήλου αποτελούσε το 1,13% του πληθυσμού της 
Δωδεκανήσου, ενώ, το 1991, αποτελούσε μόλις το 0,17% παρουσιάζοντας μείωση του πο-
σοστού συμμετοχής της τάξης του 85%. 
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2.1.2 Χρήσεις γης - Θεσμοθετημένες ζώνες 

Aναλυτική αναφορά για τις χρήσεις γης του νησιού γίνεται στο κεφάλαιο 3.3.4 ενώ για την 
ευρύτερη περιοχή μελέτης -λόγω της εκτεταμένης έκτασης που καταλαμβάνει (περιοχή 
Δωδεκανήσου)- δεν κρίνεται σκόπιμη μία τέτοια προσέγγιση. Αξίζει όμως να αναφερθεί ότι 
στην περιοχή μελέτης κυριαρχεί η εκτατική κτηνοτροφία σε σημαντικό μέρος της έκτασης 
του νησιού και στις γειτονικές νησίδες. Η ευρύτερη θαλάσσια περιοχή αξιοποιείται κυρίως 
ως χώρος παράκτιας αλιείας και, βέβαια, χρησιμεύει ως θαλάσσιος δρόμος επικοινωνίας 
μεταξύ των νησιών. 

Θα πρέπει επιπλέον να σημειωθεί ότι, λόγω της θέσης της, η Τήλος χρησίμευε από παλαιά 
ως στρατηγικό σημείο παρακολούθησης των κινήσεων στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή. 
Αυτό μαρτυρούν τα παρατηρητήρια που έχουν κατασκευαστεί, από την αρχαιότητα μέχρι 
την εποχή της Ιταλοκρατίας, στις πολυάριθμες κορυφές της. 

Πρόσφατα, έχει γίνει εγκατάσταση σε κορυφές του νησιού (Αμαλί, Κούτσουμπας) σύγχρο-
νων μέσων επικοινωνιών, όπως αυτά που επιτρέπουν τις ασύρματες τηλεφωνικές συνδια-
λέξεις μεταξύ των νησιών αλλά και της Δωδεκανήσου με την υπόλοιπη Ελλάδα. 

Όσον αφορά τις θεσμοθετημένες ζώνες που υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή (και τις επι-
τρεπόμενες χρήσεις) αυτές αναφέρονται στο κεφ. 2.2.3.  

Τέλος, με αποφάσεις νομάρχη έχουν τεθεί περιορισμοί και απαγορεύσεις για την προστα-
σία των υπόγειων υδατικών πόρων τόσο της Τήλου όσο και των γειτονικών νησιών (Νίσυ-
ρος, Σύμη, Χάλκη κλπ), ενώ στην περιβάλλουσα θαλάσσια περιοχή δεν υπάρχουν ειδικές 
θεσμοθετημένες ζώνες οποιουδήποτε θεσμικού χαρακτήρα. 

2.1.3 Βασικές οικονομικές δραστηριότητες και έργα 

Το κύριο αστικό κέντρο της ευρύτερης περιοχής είναι η πόλη της Ρόδου και ακολουθεί η 
πόλη της Κω. Στην πρώτη, που είναι η πρωτεύουσα του νομού, συγκεντρώνεται το μεγαλύ-
τερο μέρος των υπηρεσιών διοίκησης και του εμπορίου, από όπου καλύπτεται το μεγαλύ-
τερο μέρος των αναγκών της Τήλου. 

Ο τουρισμός μπορεί να χαρακτηριστεί ως η βασικότερη οικονομική δραστηριότητα που α-
ναπτύσσεται στην ευρύτερη περιοχή. 

Κύριος τουριστικός πόλος είναι το νησί της Ρόδου -ειδικότερα, οι ακτές του ΒΑ τμήματος 
του νησιού- και ακολουθούν η Κως, η Σύμη κ.λπ. Η Τήλος είναι από τα λιγότερο αναπτυγ-
μένα τουριστικά νησιά της Δωδεκανήσου. 

Η ανάπτυξη του τουρισμού στα γύρω νησιά, ιδιαίτερα στη Ρόδο και την Κω, επηρεάζει την 
ανάπτυξη της Τήλου. Συγκεκριμένα, τόσο στη Ρόδο όσο και την Κω διοργανώνονται ημε-
ρήσιες θαλάσσιες εκδρομές με τα λεγόμενα ημερόπλοια με προορισμό την Τήλο. Οι τουρί-
στες αποβιβάζονται στην Τήλο, επισκέπτονται διάφορα μέρη (Μονή Αγ. Παντελεήμονα, 
Σπήλαιο Χαρκαδιό κ.λπ.), γευματίζουν και κάνουν μπάνιο. 

Στην ευρύτερη περιοχή, επίσης σημαντική οικονομική δραστηριότητα είναι η εξόρυξη τερά-
στιας ποσότητας περλίτη από τη νήσο Γυαλί της Νισύρου. 
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Τέλος, τα μεγαλύτερα έργα που κατασκευάζονται ή προγραμματίζονται στην ευρύτερη πε-
ριοχή είναι έργα τεχνικής υποδομής, όπως οδικά και λιμενικά έργα. Τα οδικά έργα αφορούν 
ειδικότερα τα νησιά όπου αυτά κατασκευάζονται. Κάποια όμως από αυτά έχουν επίδραση 
και στην ευρύτερη περιοχή, όπως οι οδοί ταχείας κυκλοφορίας που συνδέουν το αεροδρό-
μιο της Ρόδου με το λιμάνι. Από τα έργα κοινωνικής υποδομής, η κατασκευή του νέου πε-
ριφερειακού Νοσοκομείου Ρόδου μπορεί να θεωρηθεί ως το σημαντικότερο και αυτό που 
θα έχει ουσιαστική επίδραση και στην Τήλο. 

2.2 ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

2.2.1 Γενικά γεωμορφολογικά – γεωλογικά και γεωτεκτονικά στοιχεία  

2.2.1.1 Ευρύτερη χερσαία περιοχή  

Οι αλπικοί σχηματισμοί που απαντώνται στα Δωδεκάνησα εντάσσονται κυρίως στις γεωτε-
κτονικές ενότητες της Τρίπολης (Κάσος, Κάρπαθος, Αστυπάλαια, Ρόδος), της Πίνδου (Τή-
λος, Ρόδος, Β. Κάρπαθος), της Ιονίου (Κάρπαθος, ΝΔ τμήμα της Ρόδου) και της Μάνης 
(περιοχή Λίνδου - Ρόδος). H γεωτεκτονική ενότητα της Τρίπολης αποτελεί το υπόβαθρο 
πάνω στο οποίο έχουν επωθηθεί οι σχηματισμοί της ενότητας της Πίνδου και οι αυτόχθονοι 
σχηματισμοί που απαντώνται στην Τήλο (Χριστοδούλου, 1972). 

Η παραπάνω γεωτεκτονική ανομοιομορφία του συγκεκριμένου χώρου είναι αποτέλεσμα 
των γεωδυναμικών φαινομένων βάθους και επιφανείας που συνοδεύουν το συγκεκριμένο 
τμήμα του ορογενετικού τόξου. Σημειώνεται ότι το σημερινό Ελληνικό ορογενετικό τόξο με-
ταξύ άλλων περιλαμβάνει και το νησιώτικο τόξο της Πελοποννήσου – Κρήτης – Δωδεκανή-
σων και όπως είναι προφανές, περιορίζεται στο νότιο τμήμα του Ελλαδικού χώρου, ενώ 
παλαιότερα (Μάλμιο – Μειόκαινο) αυτό εκτεινόταν σε όλο το μήκος των Ελληνίδων και α-
κόμη μακρύτερα στα πλευρικά τμήματα της Τηθύος, δηλαδή στις Δειναρίδες και τις Άλπεις 
προς Βορρά και στις Ταυρίδες και Ιρανίδες προς την Ανατολή. Η αποκοπή του σημερινού 
ενεργού τμήματος του Ελληνικού τόξου και η αυτόνομη εξέλιξη της μικροπλάκας του Αιγαί-
ου έγινε κατά το Μέσο Μειόκαινο. Τα κυριότερα σεισμικά ενεργά ρήγματα, που έδρασαν 
από το Ανώτερο Μειόκαινο μέχρι σήμερα στο χώρο του ΝΑ Αιγαίου, έχουν γενική διεύθυν-
ση ΑΒΑ-ΔΝΔ (Παπανικολάου, 1986). 

Οι μεταλπικοί σχηματισμοί του ΝΑ Αιγαίου περιλαμβάνουν ηφαιστειακά και ιζηματογενή 
πετρώματα τα οποία αποτέθηκαν κατά το Νεογενές και Τεταρτογενές. Συγκεκριμένα, η η-
φαιστειακή δραστηριότητα που καταγράφεται στο ηφαιστειακό τόξο του Αιγαίου, το οποίο 
ξεκινάει από τον Ισθμό της Κορίνθου και μέσω των νησιών Αίγινας, Μήλου και Σαντορίνης 
καταλήγει στα νησιά Γυαλί και Νίσυρος, είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ηφαιστειακών 
πετρωμάτων στα νησιά Νίσυρος, Γυαλί, Κως και Τήλο. 

Όσον αφορά τα μεταλπικά ιζήματα που παρατηρούνται στο Ανατολικό Αιγαίο (από τη Λέ-
σβο μέχρι την Τήλο), αυτά είναι λιμναίας και κατά τόπους χερσαίας φάσης, ενώ νοτιότερα 
(Ρόδος, Κάρπαθος, Κρήτη) κυριαρχούν ιζήματα θαλάσσιας προέλευσης (Παπανικολάου, 
1986). 
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2.2.1.2 Ευρύτερη θαλάσσια περιοχή 

Με δεδομένη την επιφανειακή εμφάνιση της γεωτεκτονικής ενότητας της Τρίπολης στα γει-
τονικά νησιά της Τήλου, εκτιμάται ότι ο πυθμένας της θαλάσσιας περιοχής του ΝΑ Αιγαίου 
δομείται κυρίως από ιζήματα της ζώνης της Τρίπολης, τα οποία αποτελούν το γεωλογικό 
υπόβαθρο της περιοχής (Χριστοδούλου, 1972). 

Το υποθαλάσσιο ανάγλυφο περιμετρικά του νησιού χαρακτηρίζεται από απότομες κλίσεις 
με αποτέλεσμα το βάθος της θάλασσας να αυξάνει απότομα και το πλάτος της υφαλοκρη-
πίδας του νησιού (ισοβαθής 200 m) να κυμαίνεται ανάμεσα στα 300 m (ΒΑ του ακρωτηρίου 
Κεφάλι) και στα 6 Km (δυτικά της νησίδας Γιακουμή στο ΒΔ τμήμα του νησιού). Σε σχετικά 
μικρή απόσταση (50 Km περίπου ΝΝΔ της Τήλου) απαντάται και η ισοβαθής των 2.000 m. 
Οι μεγάλες κλίσεις του υποθαλάσσιου αναγλύφου και τα μεγάλα βάθη που απαντώνται στο 
ΝΑ Αιγαίο (2.430 m στο Καρπάθιο πέλαγος και 4.486 m, 40 Km ανατολικά της Ρόδου), ο-
φείλονται κατά κύριο λόγο στην έντονη γεωτεκτονική δραστηριότητα της περιοχής και στην 
ύπαρξη των τάφρων Πλίνιου και Στράβωνα, νότια και ΝΑ της Κρήτης, οι οποίες μαζί με την 
Ιόνια τάφρο, το νησιώτικο και το ηφαιστειακό τόξο διαμορφώνουν το σημερινό Ελληνικό 
ορογενετικό τόξο. 

2.2.2 Γενικά στοιχεία οικοσυστημάτων 

Τα πολυάριθμα νησιά και βραχονησίδες που είναι διάσπαρτα στις ελληνικές θάλασσες στε-
γάζουν ένα από τα πιο αξιόλογα τμήματα της ελληνικής βιοποικιλότητας. Τα ελληνικά νησιά 
δεν συγκροτούν μία ομοιόμορφη -γεωγραφικά και βιοκλιματικά- περιοχή, με αποτέλεσμα 
κάθε ένα από αυτά να έχει τα δικά του χλωριδικά χαρακτηριστικά και να απαιτεί ιδιαίτερη 
διαχειριστική προσέγγιση. Η ποικιλότητα ειδών και η οικολογική ποικιλότητα (όπως αυτή 
εκφράζεται από τον αριθμό των παρόντων φυτοκοινοτήτων και οικοτόπων) είναι εντυπωσι-
ακά ψηλές σε κάθε επιμέρους νησί ή νησιωτικό σύμπλεγμα και ακόμα περισσότερο στα πιο 
απομονωμένα από αυτά. Η βιοποικιλότητα, γενικά, αποτελεί τη φυσική μας κληρονομιά και 
πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ένας ιδιαίτερα σημαντικός φυσικός πόρος.  

Η περιοχή του Ανατολικού Αιγαίου δεν περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό σπάνιων και ενδημι-
κών ειδών, αλλά εμφανίζει σημαντική ποικιλότητα στη χλωρίδα και τη βλάστηση των νησί-
δων της. Κάθε μία από τις νησίδες αυτές χαρακτηρίζεται από την ιδιαίτερή της χλωρίδα και 
βλάστηση, όπως αυτές διαγράφονται από τη χλωριδική σύνθεση, το κυρίαρχο είδος και την 
πυκνότητα φυτοκάλυψης (Πανίτσα 1997).  

Οι προδασικές διαπλάσεις, τα φρύγανα, η χασμοφυτική βλάστηση των κάθετων ασβεστο-
λιθικών βράχων, η αλοφυτική βλάστηση των βραχωδών ακτών, η βλάστηση των αμμωδών 
παραλιών, η υγρόφιλη βλάστηση, η ιδιαίτερη βλάστηση που αναπτύσσεται σε χέρσες εγκα-
ταλελειμμένες εκτάσεις, κ.λπ., προσδίνουν σημαντική ποικιλία στη βλάστηση των νησιών 
αυτών, που με μία πρώτη ματιά δίνουν την εντύπωση μονότονης ομοιομορφίας.  
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2.2.3 Περιοχές προστασίας της φύσης και σημαντικοί βιότοποι 

Στην ευρύτερη περιοχή δεν έχουν θεσμοθετηθεί εκτεταμένες περιοχές προστασίας της φύ-
σης, σύμφωνα με τον Ν. 998/ 79 και το Ν. 1650/ 86 (ΦΕΚ Α’ 160).  

Μεμονωμένα φυτά ή συστάδες έχουν χαρακτηριστεί ως Διατηρητέα Μνημεία της Φύσης: 
- Φυσικό δάσος κυπαρισσιού στον Έμπωνα Ρόδου (ΑΠ 105497/6459/86, ΦΕΚ 

656/ΤΒ/86) 
- Ο Πλάτανος του Ιπποκράτη στην Κω (ΦΕΚ 589/ΤΒ/85) 

και ορισμένες περιοχές έχουν χαρακτηριστεί ως Τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους: 
- Ο λόφος Φιλερήμου στη Ρόδο 
- Η περιοχή του Ροδινίου 
- Ολόκληρο το νησί της Πάτμου 
- Η Κλίτυς (περιοχή μεταξύ Σκάλας και χώρας Πάτμου) 
- Η νήσος Γυαλί Μανδρακίου Νισύρου 
- Παντέλι, Πλάτανος και Αγ. Μαρίνα Λέρου  

Με πρόσφατη απόφαση του Υπουργού Αιγαίου, σε εφαρμογή άρθρου 4 του Ν.1577/85 
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Ν.2831/2000, οι κάτωθι νησίδες της ευρύτερης 
περιοχής έχουν χαρακτηριστεί επίσης ως «τόποι ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους» (Αποφ. 
ΔΠΑ/9914/2000, ΦΕΚ 1323 Β/1.11.2000):  

- Οι νησίδες Ποντικούσα, Κουτσομύτι, Αγ. Κυριακή, Χονδρό και Γλυνό της νήσου Α-
στυπάλαιας 

- Οι νησίδες Αρμαθιά και Μακρόνησος της νήσου Κάσου 
- Οι νησίδες Γάιδαρος και Αντίτηλος της νήσου Τήλου 
- Οι νησίδες Τραγούσα, Αγ. Θεόδωρος και Κρεβάτια της νήσου Χάλκης 
- Η νησίδα Μακρύ της νήσου Ρόδου 
- Οι νησίδες Κανδελιούσα και Στρογγυλή της νήσου Νισύρου 
- Οι Νησίδες Διαβάτες της νήσου Σύμης 
- Η νησίδα Νερά της νήσου Καλύμνου 
- Οι νησίδες Στρογγυλή, Μαύρα, Γλάρος, Μεγάλο Λιβάδι, Τρυπητή και Βελόνα της 

νήσου Λέρου 
- Οι νησίδες Χιλιομόδι, Τραγομήσι, Στρογγυλό, Μακρονήσι, Κόμαρος και Καλόβολος 

της νήσου Πάτμου 
- Η νησίδα Φράγκος της νήσου Λειψών 
- Οι νησίδες Κουνέλι, Γλάρος, Ψαθονήσι και Νερά της νήσου Αγαθονησίου 

Στις παραπάνω νησίδες επιτρέπεται μόνον, σύμφωνα με την σχετική απόφαση: 
α) η άσκηση των παραδοσιακών ασχολιών αγροτικού χαρακτήρα (αλιεία, μελισσοκομία, 
γεωργία, κτηνοτροφία). 
β) η επισκευή και αποκατάσταση τυχόν υφισταμένων κτισμάτων και υποδομών (διαβατικά, 
κελιά, μάνδρες). 
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γ) η κατασκευή κτισμάτων προσαρμοσμένων στο περιβάλλον για την εξυπηρέτηση ανα-
γκών εθνικής άμυνας, φαροφύλαξης, αρχαιολογίας, επιστημονικής έρευνας και για λόγους 
προστασίας και διαχείρισης του φυσικού περιβάλλοντος και μετά από σύμφωνη γνώμη της 
αρμόδιας ΕΠΑΕ. 

Με την υπ’ αριθμ. 1306/28.7.00 απόφαση του Γ.Γ. της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου κηρύχθηκε 
ως μόνιμο Καταφύγιο Άγριας Ζωής συνολική έκταση 36.710 στρ. που περιλαμβάνει το 
βόρειο τμήμα της Τήλου. Στο υπόλοιπο τμήμα του νησιού, με απόφαση του Δ/ντή Δασών 
Δωδεκανήσου (αριθμ. 4289/ΔΑΔ 1/17.8.01), ισχύει ΔΑΔ θήρας με την οποία ορίζεται για 
την κυνηγητική περίοδο 2001-2002 ως ημ/νία έναρξης της θήρας η 20.10.01. Σημειώνεται 
ότι η θήρα, βάσει απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, δεν επιτρέπεται σε όλη την έκταση 
του Δήμου Τήλου (βλ. Παράρτημα 3 και κεφ. 3.3.4.1). Λόγω της μεγάλης έκτασης της ευρύ-
τερης περιοχής δεν αναφέρονται σχετικές κηρύξεις και αποφάσεις για τα υπόλοιπα Δωδε-
κάνησα.      

Επίσης, το Φυσικό δάσος κυπαρισσιού στον Έμπωνα Ρόδου έχει χαρακτηριστεί Βιογενε-
τικό Απόθεμα.  

Τέλος, στα Δωδεκάνησα, έχουν προταθεί για ένταξη στο ευρωπαϊκό οικολογικό δίκτυο 
«Natura 2000» οι ακόλουθες περιοχές κοινοτικού ενδιαφέροντος, σύμφωνα με την Κοινοτι-
κή Οδηγία 92/43:  

- Κάσος και Κασονήσια (GR 4210001) 
- Κεντρική Κάρπαθος: Καλή Λίμνη – Λαστός – Κυρά Παναγιά (GR 4210002) 
- Βόρεια Κάρπαθος και Σαρία (GR 4210003) 
- Καστελόριζο και νησίδες Ρω και Στρογγυλή (GR 4210004) 
- Ρόδος: Ακραμύτης – Αρμενιστής – Αττάβυρος (GR 4210005) 
- Ρόδος: Προφήτης Ηλίας – Επτά Πηγές – Πεταλούδες (GR 4210006) 
- Νίσυρος και Στρογγυλή (GR 4210007) 
- Κως: Ακρωτήριο Λούρος – Λίμνη Ψαλίδι – Όρος Δίκαιος – Αλυκή (GR 4210008) 
- Αστυπάλαια: Ανατολικό τμήμα, γύρω νησίδες και Οφιδούσα (GR 4210009) 
- Αρκοί, Λειψοί, Αγαθονήσι και βραχονησίδες (GR 4210010) 
- Βραχονήσια Νοτίου Αιγαίου: Βελοπούλα, Φαλκονέρα, Ανάνες, Χριστιάνα, Παχιά, 

Φτενό, Αστακιδονήσια, Σύρνα – γύρω νησιά (GR 4210011) 

καθώς και οι κάτωθι Ζώνες Ειδικής Προστασίας (SPA), σύμφωνα με την Κοινοτική Οδη-
γία 79/409: 

- Βραχονησίδες Αστυπάλαιας (Κουνούπι, Φτενό, Κατσαγρέλι) και τρία νησιά (Μεσο-
νήσι, Πλακίδι, Στεφανία) (GR 4210012) 

- Βραχονησίδες Βορείου Δωδεκανήσου: Λιαδια & Γλάρος Λέρου, Πίττα, Αγαθονήσι & 
Φράγκος Λειψών, Πιγανούσα Λέρου, Λέλενδος & Ερανο Καλύμνου (GR 4210013) 

Η περιοχή της Τήλου [''Νήσος Τήλος και νησίδες: Αντίτηλος, Πελεκούσα, Γαϊδουρονήσι, Γι-
ακουμή, Αγ. Ανδρέας, Πρασούδα, Νησί’’ (GR 4210024)] θα περιληφθεί στον κατάλογο με τις 
προτεινόμενες για ένταξη περιοχές στο Δίκτυο «Natura 2000» μόλις ολοκληρωθούν οι δια-
δικασίες χαρακτηρισμού της ως Ζώνη Ειδικής Προστασίας. 

 25



2.3 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ 

ΕΞΕΛΙΞΗΣ 

Όσο αφορά το φυσικό περιβάλλον η ευρύτερη περιοχή μελέτης των νότιων Δωδεκανήσων 
θεωρείται ιδιαίτερη πλούσια σε ποικιλία τοπίων, βλάστησης, οικοτόπων, χλωρίδας και πα-
νίδας. Υπάρχει έντονη διαφοροποίηση μεταξύ επιμέρους περιοχών και νησίδων και διατη-
ρούνται πολλές ιδιαιτερότητες του φυσικού περιβάλλοντος στο εσωτερικό εκτεταμένων πε-
ριοχών. Το φυσικό περιβάλλον είναι από τους σημαντικότερους πόλους έλξης για την του-
ριστική βιομηχανία και την ανάπτυξη της μικτής οικονομίας στα νότια Δωδεκάνησα.  

Η ευρύτερη περιοχή μελέτης μπορεί να χαρακτηριστεί ως περιοχή εκτατικής ανάπτυξης του 
τουρισμού. Με πυρήνα την ευρύτερη περιοχή της πόλης της Ρόδου, όπου ο τουρισμός έχει 
αναπτυχθεί εδώ και αρκετές δεκαετίες και έχει πια φτάσει σε σημείο κορεσμού, ο τουρισμός 
έχει αναπτυχθεί και συνεχίζει να αναπτύσσεται και στα γειτονικά νησιά. Είναι μάλιστα χα-
ρακτηριστικό ότι, σε ορισμένα από τα νησιά αυτά και για συγκεκριμένους λόγους, έχουν 
αναπτυχθεί ή επιδιώκεται να αναπτυχθούν ειδικές μορφές τουρισμού που σχετίζονται με 
τον πολιτισμό (Σύμη), τη νεολαία (Χάλκη) κ.λπ. Η ανάπτυξη τουρισμού -ιδιαίτερα των ειδι-
κών μορφών του- που να αξιοποιεί τα ιδιαίτερα πλεονεκτήματα του κάθε νησιού αποτελεί 
την περισσότερα υποσχόμενη προοπτική για το νησιωτικό σύμπλεγμα της ευρύτερης περι-
οχής της Τήλου. 

Η ανάπτυξη σημαντικών υποδομών στην Ρόδο (Αεροδρόμιο, Λιμάνι, βασικοί συνδετήριοι 
οδικοί άξονες), η βελτίωση των λιμενικών υποδομών στα μικρότερα νησιά και η δρομολό-
γηση ταχύτερων και πιο σύγχρονων ακτοπλοϊκών σκαφών είναι ενέργειες που υποστηρί-
ζουν αυτή την προοπτική. 

Η παρουσία σημαντικού αριθμού προτεινόμενων για ένταξη περιοχών (στη Νίσυρο, στην 
Κω, στη Ρόδο, κ.αλ.) στο Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο «Natura 2000», βάσει της Κοινοτι-
κής Οδηγίας 92/43, καθώς και άλλων περιοχών με ορνιθολογικό ενδιαφέρον και αξία (Ση-
μαντικές Περιοχές για τα Πουλιά –ΣΠΠΕ, όπως στην Κω) σε συνδυασμό με την αναμενό-
μενη ένταξη της Τήλου (λόγω του επικείμενου χαρακτηρισμού της ως Ζώνη Ειδικής Προ-
στασίας βάσει της Κοινοτικής Οδηγίας 79/409) στο δίκτυο «Natura 2000», ενισχύουν την 
προοπτική για την ανάπτυξη στην περιοχή ειδικών μορφών τουρισμού που σχετίζονται με 
το περιβάλλον. 

Η προβλεπόμενη ανάπτυξη του τουριστικού τομέα στα μικρά νησιά θα δώσει την ευκαιρία 
δημιουργίας θέσεων εργασίας τόσο στον τομέα αυτόν όσο και σε τομείς που επηρεάζονται 
έμμεσα από τον τουρισμό. Ο ορθολογικά προγραμματισμένος οικοτουρισμός και αγροτου-
ρισμός, σε συνδυασμό με την οργανωμένη ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος, είναι βέ-
βαιο ότι θα δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες για την προώθηση βιώσιμης ανάπτυξης. 
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33  ΠΠΕΕΡΡΙΙΓΓΡΡΑΑΦΦΗΗ  ΚΚΑΑΙΙ  ΑΑΝΝΑΑΛΛΥΥΣΣΗΗ  ΤΤΗΗΣΣ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΟΟ--
ΧΧΗΗΣΣ  ΜΜΕΕΛΛΕΕΤΤΗΗΣΣ  

3.1 ΑΒΙΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

3.1.1 Κλιματολογικά στοιχεία 

Στις κυριότερες παραμέτρους του φυσικού περιβάλλοντος, που επηρεάζουν τον οικολογικό 
χαρακτήρα μιας περιοχής και παρεμβαίνουν στα διάφορα φαινόμενα μεταφοράς και μετά-
δοσης μορφών ρύπανσης, περιλαμβάνονται και οι μετεωρολογικές συνθήκες (θερμοκρασι-
ακές μεταβολές, ατμοσφαιρικά κατακρημνίσματα, ταχύτητες και διεύθυνση ανέμων κ.λπ.). 

Με βάση τα παραπάνω κρίνεται αναγκαία η σκιαγράφηση των βασικών μετεωρολογικών 
παραμέτρων που επικρατούν στο νησί. Για το σκοπό αυτό -και με δεδομένο ότι στην Τήλο 
δεν υπάρχει μετεωρολογικός σταθμός- χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα από τους πλησιέστε-
ρους υπάρχοντες μετεωρολογικούς σταθμούς, της Κω (Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία 
και Υπουργείο Γεωργίας) και της Αστυπάλαιας (Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία και Υ-
πουργείο Γεωργίας). Τα βασικά χαρακτηριστικά των παραπάνω μετεωρολογικών σταθμών 
δίνονται στον πίνακα που ακολουθεί. 

Πίνακας 3.1.1-3: Χαρακτηριστικά μετεωρολογικών σταθμών 

ΣΤΑΘΜΟΣ ΥΨΟΜΕΤΡΟ 
(m) 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΕΙΔΟΣ ΟΡΓΑΝΩΝ 

Κως (πόλη) 10 ΕΜΥ 1968 - 1981  Βμ, Βγ, Θα, Αμ, Υ 

Κως (αεροδρόμιο) 129 ΕΜΥ 1982 - Βμ, Θα, Αμ, Υ 

Κως (Ασφενδιού) 240 ΥΠ.ΓΕ. 1983 - Βμ, Ε, Αμ, Η 

Αστυπάλαια 73 ΕΜΥ/ ΥΠ.ΓΕ. 1987 - 1990 Βμ, Θα, Αμ, Υ 

όπου:  
Βμ : Βροχόμετρο, Βγ : Βροχογράφος, Θα : Θερμόμετρο αέρα, Υ : Υγρόμετρο, Α : Όργανο μέτρησης ταχύτητας 
ανέμου, Η : Ηλιογράφος, Ε : Εξατμισήμετρο 

Από τους παραπάνω, σταθμός πλέον αξιόπιστος και πλήρης από άποψη καταγραφής δε-
δομένων θεωρείται αυτός του αεροδρομίου της Κω. Η πλειοψηφία των στοιχείων που ανα-
λύθηκαν για την εξαγωγή των παρατηρήσεων που ακολουθούν προέρχονται από τον πα-
ραπάνω σταθμό. 

3.1.1.1 Θερμοκρασία 

Η μέση ετήσια θερμοκρασία που καταγράφεται στον προαναφερθέντα μετεωρολογικό 
σταθμό ανέρχεται στους 17,6 °C, ενώ οι μέσες μηνιαίες τιμές κυμαίνονται μεταξύ 10,3 °C 
(Φεβρουάριος) και 30,3 °C (Ιούλιος). Η μέση ελάχιστη θερμοκρασία αέρα, 8,0 °C, κατα-
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γράφεται το Φεβρουάριο, ενώ η μέση μέγιστη καταγράφεται τον Ιούλιο και ανέρχεται σε 
21,6 °C (βλ. κάτωθι πίνακα). 

Η απολύτως μέγιστη θερμοκρασία για την ευρύτερη περιοχή και για όλους τους μήνες του 
χρόνου κυμαίνεται, σύμφωνα με τα κλιματολογικά δεδομένα, μεταξύ 19 και 39°C, ενώ η 
απολύτως ελάχιστη κυμαίνεται ανάμεσα στους -1,2 και 17,4°C. 

Πίνακας 3.1.1-4: Μέση, μέση μέγιστη και μέση ελάχιστη θερμοκρασία αέρα 

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (οC)  

ΜΗΝΕΣ Μέση Μέση Μέγιστη Μέση Ελάχιστη 

Ιανουάριος 11,5 14,0 9,3 

Φεβρουάριος 10,3 13,0 8,0 

Μάρτιος 11,6 14,4 9,2 

Απρίλιος 15,6 18,8 12,5 

Μάιος 19,6 23,3 15,9 

Ιούνιος 23,5 27,5 19,4 

Ιούλιος 25,9 30,3 21,8 

Αύγουστος 25,1 29,7 21,5 

Σεπτέμβριος 23,1 27,4 19,8 

Οκτώβριος 18,8 22,4 16,1 

Νοέμβριος 14,7 17,5 12,5 

Δεκέμβριος 12,3 14,8 11,9 
 

Στο διάγραμμα που ακολουθεί παρατίθενται οι μέσες θερμοκρασίες μηνών του προανα-
φερθέντος σταθμού.   

Διάγραμμα 3.1.1-1: Μέση μηνιαία μεταβολή θερμοκρασίας (Μ. Σ. αεροδρομίου Κω) 
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3.1.1.2 Ατμοσφαιρικά κατακρημνίσματα 

Το μέσο ετήσιο ύψος των ατμοσφαιρικών κατακρημνισμάτων στους τρεις σταθμούς της Κω 
κυμαίνεται από 514,2 – 872,0 mm (βλ. (βλ. κάτωθι πίνακα). 

Πίνακας 3.1.1-5: Μέσο ετήσιο ύψος βροχόπτωσης 

ΣΤΑΘΜΟΣ Υψόμετρο 
(m) 

Μέσο ετήσιο ύψος βροχής 
(mm) 

Κως (πόλη) 10 872,0 

Κως (αεροδρόμιο) 129 514,2 

Κως (Ασφενδιού) 240 723,7 
 

Στο διάγραμμα που ακολουθεί παρατίθεται η μηνιαία κατανομή των μέσων τιμών βροχό-
πτωσης για το σταθμό του αεροδρομίου. 

Διάγραμμα 3.1.1-2: Μηνιαία κατανομή μέσων τιμών βροχόπτωσης (Μ. Σ. αεροδρομίου Κω) 
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3.1.1.3 Ομβροθερμικό πηλίκο Emberger - Ομβροθερμικό διάγραμμα 

Για τον χαρακτηρισμό του κλίματος μιας περιοχής λαμβάνονται συνήθως οι παράγοντες της 
θερμοκρασίας και των υδατικών συνθηκών είτε για τον υπολογισμό αριθμοδεικτών είτε για 
την απεικόνιση σχετικών κλιματικών διαγραμμάτων. 

Τέτοιες μαθηματικές εκφράσεις ή αριθμοί ονομάζονται κλιματικοί ή βιοκλιματικοί δείκτες α-
ντίστοιχα, ανάλογα με το αντικείμενο που επηρεάζουν. 
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Για την περιοχή της Μεσογείου ικανοποιητικά αποτελέσματα δίνει ο κλιματικός τύπος του  
‘‘βροχοθερμικού πηλίκου’’ του Emberger, σε συνδυασμό με το κλιματικό διάγραμμα των 
Εmberger-Sauvage:  

)(*
2

)(
*1000

2

mMmM
PQ
−

+
=  

όπου  
P : το ετήσιο ύψος βροχής σε mm, 
Μ : ο μέσος όρος των μέγιστων θερμοκρασιών του θερμότερου μήνα σε απόλυτους βαθμούς 
m : ο μέσος όρος των ελάχιστων θερμοκρασιών του ψυχρότερου μήνα σε απόλυτους βαθμούς 

Σημειώνεται ότι όσο μικρότερος είναι ο δείκτης Q τόσο ξηρότερο είναι το κλίμα. 

Η έννοια του βιοκλιματικού ορόφου ανταποκρίνεται στην κατακόρυφη διαδοχή του βιοκλί-
ματος στην οποία οφείλεται και η κατακόρυφη διαδοχή της βλαστήσεως. Ο Μαυρομάτης 
(1980) διακρίνει τρεις βιοκλιματικούς ορόφους, ‘‘ημίξηρο’’, ‘‘ύφυγρο’’, ‘‘υγρό’’, και τέσσερις 
υποορόφους με βάση την τιμή του m (σε οC), ‘‘χειμώνα θερμό’’ (m>7oC), ‘‘χειμώνα ήπιο’’ 
(3<m<7oC), ‘‘χειμώνα ψυχρό’’ (0<m<3oC) και ‘‘χειμώνα δριμύ’’ (-10<m<0οC).  

Σύμφωνα με τον τύπο του Emberger και τα στοιχεία της ΕΜΥ, προκύπτει ότι για την περιο-
χή του έργου οι τιμές των m, M, P και Q είναι αντίστοιχα : 

Μ= 30,3 οC 
m= 8,0 oC 
P= 514,2 mm 
Q= 78,93 

Tοποθετώντας αυτά τα δεδομένα στο διάγραμμα του Emberger κατά Μαυρομάτη για την 
Ελλάδα, παρατηρείται ότι ο βιοκλιματικός όροφος της περιοχής είναι ημίξηρος με χειμώνα 
θερμό. 

Οι Gaussen και Bagnouls, απεικονίζουν με ένα διάγραμμα που καλείται ‘‘ομβροθερμικό 
διάγραμμα’’ την πορεία μήνα προς μήνα της μέσης μηνιαίας θερμοκρασίας σε οC και του 
μέσου μηνιαίου ύψους βροχής σε mm. Για την καμπύλη των θερμοκρασιών λαμβάνεται 
κλίμακα διπλάσια εκείνης του όμβρου (1οC αντιστοιχεί σε 2 χιλιοστά βροχής). Η περίοδος 
κατά την οποία η καμπύλη του όμβρου βρίσκεται χαμηλότερα από την καμπύλη της θερμο-
κρασίας θεωρείται ξηρή. Ένας μήνας χαρακτηρίζεται ως ξηρός, όταν το σύνολο των κατα-
κρημνισμάτων του μήνα αυτού είναι ίσο ή μικρότερο από το διπλάσιο της μέσης θερμοκρα-
σίας του (P(mm)≤2T(°C)). Η διάκριση αυτή, σύμφωνα με τα ομβροθερμικά διαγράμματα, 
είναι περισσότερο κατατοπιστική από τους αριθμοδείκτες και αποδίδουν περισσότερο την 
πραγματική ‘‘οικολογικά’’ ξηρή περίοδο, αν συνυπολογιστούν το βάθος καθώς και επιμέ-
ρους παράγοντες του εδάφους. Το διάγραμμα που ακολουθεί αντιπροσωπεύει με ικανο-
ποιητική ακρίβεια το ομβροθερμικό διάγραμμα της περιοχής μελέτης (βάσει των διαθέσι-
μων στοιχείων του Μ.Σ. του αεροδρομίου της Κω της ΕΜΥ). Η ξηρή περίοδος ξεκινάει τον 
Απρίλιο και τελειώνει τον Οκτώβριο. 

 30



Διάγραμμα 3.1.1-3: Ομβροθερμικό διάγραμμα (Μ. Σ. αεροδρομίου Κω) 
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3.1.1.4 Άνεμοι - Υγρασία - Νέφωση 

Σύμφωνα με τα δεδομένα του Μ.Σ. του αεροδρομίου της Κω, οι μήνες που εμφανίζουν τους 
ισχυρότερους ανέμους είναι ο Φεβρουάριος και ο Μάιος, με επικρατέστερες διευθύνσεις την 
Βορειοδυτική και τη Βόρεια. 

Η μέση ετήσια σχετική υγρασία, για την ευρύτερη περιοχή της Κω, ανέρχεται σε 68,1% και 
η μηνιαία μεταβολή της ακολουθεί σε γενικές γραμμές την αντίστοιχη μεταβολή του ύψους 
βροχόπτωσης (βλ. πίν. 3.1.1-5). 

Πίνακας 3.1.1-6: Μέση σχετική υγρασία ατμοσφαιρικού αέρα 

ΜΗΝΕΣ Μέση Σχετική 
Υγρασία (%) 

Ιανουάριος 73,9 

Φεβρουάριος 72,5 

Μάρτιος 73,1 

Απρίλιος 70,0 

Μάιος 67,4 

Ιούνιος 62,3 

Ιούλιος 57,0 

Αύγουστος 63,4 

Σεπτέμβριος 65,7 

Οκτώβριος 66,6 

Νοέμβριος 71,8 

Δεκέμβριος 74,0 
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Οι ημέρες νέφωσης κατά τη διάρκεια του έτους, στην ευρύτερη περιοχή, κυμαίνονται στο 
39,3%, με περισσότερες ημέρες νέφωσης τους μήνες Ιανουάριο έως Μάρτιο και λιγότερες 
ημέρες νέφωσης τους μήνες Ιούνιο έως Σεπτέμβριο. 

3.1.2 Γεωμορφολογία - Γεωλογία 

3.1.2.1 Γεωμορφολογία 

Η νήσος Τήλος, συνολικής έκτασης περίπου 63 Km2, βρίσκεται στο νοτιοανατολικό άκρο 
του Αιγαίου και απέχει 13 Km από τη Νίσυρο, 18 Km από τη Χάλκη, 34 Km από τη Σύμη 
και 20 Km από τη Μικρασιατική χερσόνησο της Κνίδου. Το μέγιστο και ελάχιστο πλάτος της 
ανέρχεται σε 10,4 και 0,8 Km αντίστοιχα. Σε μεγαλύτερη ή μικρότερη απόσταση από τις 
ακτές της Τήλου ευρίσκονται 16 νησίδες και βραχονησίδες. 

Στον πίνακα που ακολουθεί σημειώνονται τα κυριότερα γεωγραφικά στοιχεία της Τήλου και 
των νησίδων και βραχονησίδων που, μαζί με την  Τήλο, συνθέτουν το νησιωτικό σύμπλεγ-
μα της Τήλου (και ανήκουν διοικητικά στον Δήμο Τήλου). 

Πίνακας 3.1.2-7: Νήσοι – Νησίδες και βραχονησίδες συμπλέγματος Τήλου 

α/α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΜΒΑΔΟΝ
(στρ.) 

ΜΗΚΟΣ 
ΑΚΤΗΣ 
(χλμ.) 

ΥΨΟΜΕΤΡΟ
(μ.) 

ΓΕΩΓΡ.  
ΠΛΑΤΟΣ 

ΓΕΩΓΡ.  
ΜΗΚΟΣ 

ΑΠΟΣΤΑΣΗ 
από Ν. ΤΗΛΟ 

(μ.) 

1 Τήλος (η) 62.825  653   0 

2 Γαϊδουρονήςι (Πλάκα) 802 4,596 157 36°26΄23΄΄ 27°17΄26΄΄  

3 Αντίτηλος η (Άσκινα, η) 510 6,392 153 36°22΄7΄΄ 27°27΄42΄΄  

4 Νησί (Γάιδουρο) το 186 2,471 74 36°26΄23΄΄ 27°23΄55΄΄ 25 

5 Χοιρονήσι, το 8 0,398 48 36°22΄52΄΄ 27°24΄21΄΄ 20 

6 Πελεκούσα, η (Λαϊνάς, ο) 10 0,434 30 36°22΄56΄΄ 26°22΄47΄΄ 60 

7 Γιακουμή, του 6 0,289 10 36°27΄37΄΄ 27°17΄32΄΄ 400 

8 Άγιος Κωνσταντίνος 3 0,251 12 36°23΄22΄΄ 27°22΄47΄΄ 5 

9 Άγιος Ανδρέας 13 0,593 28 36°24΄30΄΄ 27°19΄11΄΄ 75 

10 Πρασούδα, η 12 0,460 133 36°26΄55΄΄ 27°23΄23΄΄ 250 

11 Χαέ 3 0,239  36°28΄50΄΄ 27°20΄30΄΄ 25 

12 Ανώνυμο 3 0,229  36°24΄36΄΄ 27°21΄31΄΄  

13 Ανώνυμο 1 0,169  36°24΄19΄΄ 27°25΄24΄΄  

14 Ανώνυμο 2 0,193  36°22΄46΄΄ 27°28΄9΄΄  

15 Ανώνυμο 2 0,201  36°22΄59΄΄ 27°24΄ 50΄΄  

16 Ανώνυμο 2 0,208  36°22΄59΄΄ 27°22΄49΄΄  

Δήμος Τήλου 64.388  

Πηγές: Σκανδαλίδης Μ. (1994) και Εφημερίδα Στρατιωτικής Διοικήσεως Δωδεκανήσου (11947). 
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Η νήσος Τήλος χαρακτηρίζεται ορεινή, αποτελούμενη κυρίως από ασβεστολιθικές μάζες 
που δεν δημιουργούν συνεχείς οροσειρές αλλά διακοπτόμενους ορεινούς όγκους. Πεδινές 
εκτάσεις περιορισμένης έκτασης απαντώνται σε κοιλάδες στην περίμετρο του νησιού, με 
σημαντικότερη την έκταση όπου βρίσκεται ο μεγαλύτερος οικισμός του νησιού (Μεγάλο 
Χωριό) και αναπτύσσεται μεταξύ των όρμων Αγίου Αντωνίου και Ερίστου.  

Η σημαντική εξάπλωση των ανθρακικών σχηματισμών και οι τεκτονικές συνθήκες που επι-
κρατούν στο νησί είναι οι κυρίαρχες παράμετροι που καθορίζουν τα μορφολογικά του χα-
ρακτηριστικά. 

Συγκεκριμένα, οι ασβεστόλιθοι και σε μικρότερο βαθμό οι δολομίτες είναι σχετικά ευδιάλυτοι 
στο νερό της βροχής. Ο βαθμός διαλυτότητας ελέγχεται από την τιμή του pH του νερού της 
βροχής, η οποία με τη σειρά της ελέγχεται από το ποσό των όξινων ατμοσφαιρικών οξειδί-
ων, κατά κύριο λόγο του CO2, και των εδαφικών οργανικών οξέων που διαλύονται στο νε-
ρό. 

Το ελαφρώς όξινο νερό της βροχής όταν πέφτει στους ασβεστολιθικούς όγκους κινείται μέ-
σα από ασυνέχειες του πετρώματος (διακλάσεις και επίπεδα στρώσεων), κατά μήκος των 
οποίων παρατηρείται και η διάλυση των ασβεστολιθικών πετρωμάτων. Τα εξωτερικά και 
εσωτερικά μορφολογικά στοιχεία που δημιουργούνται εξαιτίας της διαλυτικής ικανότητας 
του νερού ονομάζονται «καρστ». 

Στο νησί της Τήλου τα καρστικά φαινόμενα είναι εμφανέστατα τόσο με επιφανειακές (εξω-
κάρστ), όσο και υπόγειες (ενδοκάρστ) εκδηλώσεις. Συγκεκριμένα, στους ορεινούς όγκους 
του νησιού παρατηρείται σχεδόν παντελής έλλειψη βλάστησης και οι χαρακτηριστικές γλυ-
φές του εξωκάρστ (βαθιά αυλάκια που δημιουργήθηκαν λόγω της διαλυτικής ικανότητας 
του νερού) είναι ένδειξη πρόσφατης καρστικής διεργασίας στην επιφάνεια του εδάφους. 
Επίσης, απαντώνται καρστικά φρέατα, τα οποία συνήθως δημιουργούνται σε ζώνες κατα-
κόρυφων ρωγμών ή ρηγμάτων, που διευρύνθηκαν με την καρστική διεργασία και κατά κα-
νόνα συνδέονται με τη βαθιά καρστικοποίηση. Ένας τέτοιος κλασσικός τύπος φρέατος βρί-
σκεται στην περιοχή Γέρα, ΝΔ του κόλπου Αγ. Ζαχαρία. 

Όσον αφορά το ενδοκάρστ του νησιού αυτό εκδηλώνεται επιφανειακά με τη μορφή μικρο-
πηγών (που υπερβαίνουν τις εκατό) και σπηλαίων, με σημαντικότερο το σπήλαιο Χαρκαδιό 
όπου βρέθηκαν απολιθώματα νάνων ελεφάντων. 

Οι ασβεστολιθικές ακτές του νησιού - στο σύνολό τους - είναι εξαιρετικά απόκρημνες και 
σχηματίζουν απότομα πρανή με κλίσεις που φτάνουν το 65% (ΝΑ πλαγιές του όρους Κου-
τσουμπάς).  

Ήπιες κλίσεις στην παράκτια ζώνη παρατηρούνται μόνο στους όρμους Ερίστου, Αγίου Α-
ντωνίου, Λιβαδιών, Σκάφης και σε άλλους μικρότερης σημασίας. Στους τρεις μεγαλύτερους 
όρμους του νησιού (Ερίστου, Αγίου Αντωνίου και Λιβαδιών) παρατηρούνται και παράκτιες 
θίνες. 

Στην πλειοψηφία των όρμων του νησιού, στη γραμμή της θάλασσας αλλά και ελάχιστα κά-
τω από την επιφάνεια, παρατηρούνται διακεκομμένες ταινίες στρωμάτων beach rocks (ψη-
φοπαγείς αιγιαλοί), τα οποία είναι ψαμμίτες πρόσφατης ηλικίας (από το τέλος της 3ης π.Χ. 
χιλιετίας μέχρι και τους Ρωμαϊκούς ή Βυζαντινούς χρόνους). Το υλικό των beach rocks ποι-
κίλει πετρολογικά, εξαρτώμενο από τα μητρικά πετρώματα που τροφοδοτούν τις παράκτιες 
αποθέσεις. Η συγκόλληση της παράκτιας άμμου κατά το στάδιο της ψαμμιτοποίησης γίνε-
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ται με την απόθεση ανθρακικού ασβεστίου, το οποίο είναι διαλυμένο στα ελαφρώς όξινα 
υπόγεια νερά και αποτίθεται λόγω μεταβολής της τιμής του pH  (ελαφρώς αλκαλικό) όταν 
έρχεται σε επαφή με το θαλασσινό νερό. 

Στην Τήλο έχει μελετηθεί το beach rock (ψηφιπαγείς αιγιαλοί) που εντοπίζεται στο ΝΑ άκρο 
του όρμου του Αγίου Αντωνίου. Στο εσωτερικό του βρέθηκαν ανθρώπινα οστά και αγγεία, 
τα οποία χρονολογούνται από το 500 περίπου π.Χ. (Μαρίνος κ.α., 1972). 

Οι ηφαιστειακοί τόφφοι που εντοπίζονται κυρίως ανάμεσα στους όρμους Αγίου Αντωνίου 
και Ερίστου, δημιουργούν τη μοναδική εκτεταμένη πεδινή έκταση του νησιού. Χαρακτηρι-
στικό του αναγλύφου της συγκεκριμένης έκτασης είναι οι αναβαθμίδες που παρατηρούνται 
κατά μήκος των χειμάρρων που τη διασχίζουν και υποδηλώνουν ανοδικές ηπειρογενετικές 
κινήσεις κατά τη διάρκεια του Τεταρτογενούς. 

3.1.2.2 Λιθολογία - Στρωματογραφία 

Το νησί της Τήλου δομείται κατά κύριο λόγο από ιζηματογενή πετρώματα και σε μικρότερο 
βαθμό από εκρηξιγενή και ελαφρώς μεταμορφωμένα πετρώματα. Με βάση τη γεωτεκτονική 
εξέλιξη και τα στρωματογραφικά δεδομένα, στο νησί παρατηρούνται τρεις γεωτεκτονικές 
σειρές. Η πρώτη περιλαμβάνει τις σύγχρονες αποθέσεις και τους ηφαιστειακούς τόφφους 
του Τεταρτογενούς, η δεύτερη αλλόχθονη σειρά ανήκει στη ζώνη της Πίνδου και περιλαμ-
βάνει τις ενότητες Καμάρας και Κρεατής και τέλος, η παρααυτόχθονη σειρά, πάνω στην 
οποία είναι επωθημένη η προηγούμενη, περιλαμβάνει την ενότητα Κούτσουμπα. Οι γεωλο-
γικοί σχηματισμοί που απαντώνται στο νησί (βλ. και χάρτη Α7), από τους παλαιότερους 
προς τους νεώτερους, δίνονται στη συνέχεια (Ρούσσος, 1985). 

3.1.2.2.1 Μεταλπικοί σχηματισμοί του Τεταρτογενούς 

Αποτελούνται από: 
 παράκτιες άμμους (cd5) 
 αλλούβιες αποθέσεις (al) 
 συνεκτικά κροκαλοπαγή χερσαίων αποθέσεων (c) τα οποία δομούνται από συνάγματα 

ασβεστολιθικής, ψαμμιτικής και τοφφικής προέλευσης με ασβεστιτική συνδετική ύλη 
(beach rocks). 

 αδρομερείς ασβεστιτικούς ψαμμίτες (πώρους) (st), οι οποίοι απαντώνται σε περιορι-
σμένη έκταση στο ΒΔ τμήμα του νησιού, στην περιοχή του Ακρωτηρίου Πούντα. Το μέ-
γιστο πάχος τους ανέρχεται σε λίγες δεκάδες μέτρα. 

 ηφαιστειακούς τόφφους (tf) οι οποίοι προέρχονται από εκρήξεις γειτονικών ηφαιστείων 
και περιέχουν κομμάτια ανδεσιτικών, δακιτικών και ρυοδακιτικών λαβών. 
Εμφανίζονται μεταξύ του Μικρού και του Μεγάλου Χωριού και επεκτείνονται στη συνέ-
χεια μέχρι τους κόλπους του Αγίου Αντωνίου, Ερίστου και Αγίου Νικολάου και φτάνουν 
μέχρι το υψόμετρο των 150 m. Οι εν λόγω τόφφοι δεν έχουν δημιουργηθεί στο νησί και 
γίνεται η υπόθεση ότι έχουν μεταφερθεί από το ηφαιστειακό κέντρο της Νισύρου (Χρι-
στοδούλου κ.α., 1972). 

                                                 
5 Τα σύμβολα που αντιστοιχούν σε κάθε γεωλογικό σχηματισμό, είναι τα σύμβολα που χρησιμοποιούνται στο 
γεωλογικό χάρτη 
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3.1.2.2.2 Αλλόχθονη σειρά ζώνης Πίνδου 

Οι λεπτοπλακώδεις, με παρεμβολές κερατολιθικών ενστρώσεων και κονδύλων ασβεστόλι-
θοι που απαντώνται στο νησί, μπορούν να χαρακτηριστούν ως Πινδικού τύπου, δεδομένου 
ότι παρατηρούνται ουσιαστικές ομοιότητες αλλά και σημαντικές στρωματογραφικές αποκλί-
σεις από τη ζώνη της Πίνδου (Παπανικολάου, 1986).  

Συγκεκριμένα, οι δύο ισοπικές ζώνες που παρατηρούνται στο νησί και εντάσσονται στη ζώ-
νη της Πίνδου αναλύονται παρακάτω (Ρούσσος, 1985).  

Ενότητα Καμάρας 

Φλύσχης (fw) 

Η στρωματογραφική κολώνα της ενότητας Καμάρας κλείνει με την τυπική εμφάνιση φλύσχη 
Κενομάνιας ηλικίας (Ανώτερο Κρητιδικό), ο οποίος αποτελείται -από πάνω προς τα κάτω- 
από: 
 ιλυολιθικό – ψαμμιτικό ορίζοντα πάχους 20 m, με λίγες παρεμβολές ασβεστολιθικών 

κροκαλοπαγών και ασβεστολίθων 
 πλακώδεις ασβεστολίθους (K6.k) πάχους 20 m 
 ιλυολιθικό – ψαμμιτικό ορίζοντα πάχους 15 m 
 πλακώδεις ασβεστόλιθοι (J13-K5.k), ηλικίας Τιθώνιο – Άλβιο, συνολικού πάχους 150 m 

περίπου. 

Η σειρά αρχίζει με ένα πολυγενές λατυποπαγές με ασβεστολιθικές κυρίως λατύπες και πυ-
ριτόλιθους. Ακολουθούν λεπτοπλακώδεις έως πλακώδεις ασβεστόλιθοι με παρεμβολές α-
σβεστολιθικών τουρβιδιτών και η σειρά κλείνει με μικριτικούς ασβεστολίθους οι οποίοι περι-
λαμβάνουν κονδύλους και ενστρώσεις κίτρινων πυριτόλιθων. 

Ενότητα Κρεατής 

Φλύσχης και ραδιολαρίτες (Ks.h, fl) 

Η στρωματογραφική κολώνα της ενότητας Κρεατής κλείνει με την τυπική εμφάνιση φλύσχη 
Ανωκρητιδικής ηλικίας, ο οποίος απαντάται σε τρεις διαφορετικές φάσεις σε αντίστοιχες 
περιοχές (Κρεατή, Θόλος και Αμαλή). Το πάχος του σχηματισμού ανέρχεται σε 60 m περί-
που και τα βασικά χαρακτηριστικά του στις τρεις διαφορετικές περιοχές είναι: 
 Κρεατή: Ερυθροί ή πράσινοι ραδιολαρίτες με παρεμβολές ενστρώσεων ή κονδύλων 
μαγγανίου 

 Θόλος: Ιλυόλυθοι 
 Αμαλή: Παρατηρείται ραδιολαριτική σειρά στη βάση, η οποία μεταβαίνει βαθμιαία σε 

ιλυολιθικό – ψαμμιτικό φλύσχη, με λεπτές ασβεστολιθικές ενστρώσεις 

Ραδιολαρίτες (J13-K5.h), ηλικίας από Τιθώνιο μέχρι Ανώτερο Άλβιο, συνολικού πάχους 35 m 
περίπου. 

Πρόκειται για ερυθρούς ραδιολαρίτες με συχνές εμφανίσεις ενστρώσεων μαγγανίου, πάνω 
στους οποίους βρίσκονται ερυθροί, μαργαϊκοί ασβεστόλιθοι με παρεμβολές ερυθρών πυρι-
τολίθων. 
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Ασβεστόλιθοι (Ts-J?.k), ηλικίας από Ανώτερο Νόριο μέχρι Ιουρασικό, με συνολικό πάχος 
που ξεπερνάει τα 450 m. 

Πρόκειται για τεφρούς έως λευκότεφρους πλακώδεις βιομικριτικούς ασβεστόλιθους πλού-
σιους σε κονδύλους πυριτολίθων. 

Κλαστική (φλυσχοειδής) σειρά (Τ4-5. fl), ηλικίας από Κάρνιο μέχρι Κατώτερο Νόριο μέχρι 
Ιουρασικό, με συνολικό πάχος που ξεπερνάει τα 100 m.  

Πρόκειται για εναλλαγές αργίλων και ψαμμιτών με ασβεστολιθικές ενστρώσεις, ενώ απα-
ντώνται και σώματα βασικών εκρηξιγενών πετρωμάτων. 

3.1.2.2.3 Παρά - αυτόχθονη σειρά 

Τα μεσοζωικά ανθρακικά ιζήματα, από τα οποία αποτελείται η συγκεκριμένη σειρά, αποτε-
λούνται από ασβεστόλιθους, μερικές φορές δολομιτικούς, παχυστρωματώδεις έως άστρω-
τους, τεφρούς, μελανότεφρους, λευκούς, σε γενικές γραμμές κρυσταλλικούς, οι οποίοι στε-
ρούνται πυριτολίθων και είναι έντονα αποκαρστωμένοι.  

Οι παραπάνω σχηματισμοί απαντώνται στο όρος Κουτσουμπάς, στο ΝΑ άκρο του νησιού, 
στα νησιά Αντίτηλο και Γαϊδουρονήσι και στη θέση Περικοπιά, Δ-ΝΔ του ακρωτηρίου Πού-
ντα. Τα βασικά χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης γεωτεκτονικής ενότητας (Κουτσουμπά), 
παρατίθενται στη συνέχεια. 

Ενότητα Κουτσουμπά 

Φλύσχης (fο) 

Αποτελείται από εναλλαγές ιλυολίθων και ψαμμιτών, με λίγες ενστρώσεις ασβεστολίθων. 
Είναι πλούσιος σε ογκόλιθους ασβεστολίθων και ραδιολαριτών, οι οποίοι προέρχονται κυ-
ρίως από την ενότητα Κρεατής. Η ηλικία του φλύσχη υπολογίζεται στο Μαιστρίχτιο, ενώ το 
πάχος του φαίνεται να ξεπερνά τα 300 m. 

Κρητιδικοί Ασβεστόλιθοι (K.k) 

Είναι ανοικτότεφροι, φαιοί, λεπτοστρωματώδεις, μικριτικοί, με λεπτές ενστρώσεις κίτρινων 
πυριτολίθων και μικρολατυποπαγών. Το πάχος τους εκτιμάται ότι ανέρχεται στα 450 m πε-
ρίπου. 

Πλακώδεις ασβεστόλιθοι και δολομίτες (Jm-s-k.d) 

Στη βάση παρατηρούνται πυριτόλιθοι, ενώ προς την κορυφή εναλλάσσονται με μικρολατυ-
ποπαγή και μαύρους δολομίτες. Η ηλικία τους εκτιμάται ανάμεσα στο Δογγέριο και στο Οξ-
φόρδιο (Μέσο – Ανώτερο Ιουρασικό) και το πάχος τους δεν ξεπερνά τα 30 m. 

Νηριτικοί ασβεστόλιθοι και δολομίτες ((Ji-k.d) 

Πρόκειται για λευκότεφρους έως μαύρους νηριτικούς ασβεστόλιθους και μαύρους δολομί-
τες. Η ηλικία τους εκτιμάται ανάμεσα στο Μέσο και Ανώτερο Λιάσιο και το πάχος τους ξε-
περνά τα 300 m. 

3.1.2.3 Τεκτονική 
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Οι σχηματισμοί του νησιού, δομούνται κυρίως, όπως έχει ήδη αναφερθεί, από ανθρακικά 
ιζήματα, η πλειοψηφία των οποίων δημιουργεί δύο ισοπικές ζώνες (ενότητες Καμάρας και 
Κρεατής), οι οποίες έχουν χαρακτηριστικά της ζώνης της Πίνδου. Τα παραπάνω ιζήματα 
είναι πλαστικότερα από τα σε μικρότερη έκταση εμφανιζόμενα ανθρακικά ιζήματα της πα-
ρα-αυτόχθονης ενότητας Κουτσουμπά και για το λόγο αυτό έχουν πτυχωθεί ισχυρότερα και 
έχουν υποστεί έντονες διαρρήξεις, κερματισμούς και μετακινήσεις (εφιππεύσεις). Παρατη-
ρείται επίσης μεταμόρφωση επιζωνικού χαρακτήρα, η οποία είναι εμφανέστερη στα κλαστι-
κά αλπικά ιζήματα του νησιού. 

Οι ασβεστολιθικοί σχηματισμοί και ιδιαίτερα αυτοί της γεωτεκτονικής ενότητας της ζώνης 
της Πίνδου διαμορφώνουν πλήθος μικροπτυχών και μικροεφιππεύσεων και σημαντικά σύ-
γκλινα και αντίκλινα, ο άξονας των οποίων έχει γενικά ΒΑ διεύθυνση. Οι τεκτονικές αυτές 
μορφές διατέμνονται κατά κανόνα από ρήγματα, ΒΑ ή ΒΔ διεύθυνσης. Η διατάραξη και η 
ασυνέχεια που παρατηρούνται στα εν λόγο αντίκλινα και σύγκλινα ενισχύεται και από μία 
άλλη ομάδα ρηγμάτων διεύθυνσης Α – Δ, καθώς επίσης και από τις εφιππευτικές κινήσεις 
που έλαβαν χώρα στην περιοχή. 

Οι ασβεστόλιθοι των αλλόχθονων ενοτήτων της ζώνης της Πίνδου είναι επωθημένοι στην 
παρα-αυτόχθονη ενότητα Κουτσουμπά (Ρούσσος, 1985), ενώ παλαιότερα και πριν την έ-
νταξη των παραπάνω ενοτήτων στη γεωτεκτονική ενότητα της ζώνης της Πίνδου, επικρα-
τούσε η άποψη ότι οι ασβεστόλιθοι «Κουτσουμπά», είναι επωθημένοι στους αλλόχθονες 
ασβεστόλιθους (Χριστοδούλου κ.α., 1972). 

3.1.2.4  Σεισμολογία 

Το μεγαλύτερο μέρος της σεισμικής ενέργειας που εκλύεται στον Ελληνικό χώρο προέρχε-
ται από δύο σαφώς οριοθετημένα κέντρα υψηλής σεισμικής δράσης, τα οποία κινούνται 
κατά μήκος της μεγάλης ρηξιγενούς ζώνης που περιβάλλει τις δυτικές και νότιες ακτές της 
Ελλάδας. Το ένα από τα δύο κέντρα οριοθετείται από την Κεφαλονιά, τη Ζάκυνθο και τον 
Πατραϊκό κόλπο και το άλλο από τα νησιά Ρόδο, Κάρπαθο και Κω. Και στα δύο κέντρα η 
εκλυόμενη σεισμική ενέργεια σε εκατό χρόνια και ανά τετραγωνική μοίρα είναι ισοδύναμη 
με την ενέργεια 12 σεισμών μεγέθους 6,8 της κλίμακας Richter. Στους πυρήνες των παρα-
πάνω περιοχών παρατηρούνται σεισμοί μεγαλύτεροι από 5,5 της κλίμακας Richter κάθε 4 
έως 6 χρόνια. Οι περίοδοι παλινδρόμησης σεισμών μεγαλυτέρων από 6 είναι 10 έως 15 
χρόνια και σεισμών μεγαλυτέρου μεγέθους από 7 της κλίμακας Richter, 75 έως 100 χρόνια 
(Γαλανόπουλος, 1976). 

Η ύπαρξη του σεισμικού κέντρου του Νοτιοανατολικού Αιγαίου αποδίδεται στο εν ενεργεία 
Ελληνικό ηφαιστειακό τόξο. Αξίζει να σημειωθεί ότι σε τρία νησιά του προαναφερθέντος 
τόξου (Μέθανα, Σαντορίνη και Νίσυρος), η ηφαιστειότητα συνεχίσθηκε και κατά τους ιστορι-
κούς χρόνους. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι το εν λόγω σεισμικό κέντρο δίνει ένα σημαντι-
κό αριθμό μεγάλων σεισμών ενδιάμεσου βάθους (Γαλανόπουλος, 1976). 

Συγκεκριμένα, εκτιμάται ότι στη θαλάσσια περιοχή που περικλείεται μεταξύ της Τουρκίας 
και των νησιών Κω και Ρόδος, η περίοδος επανάληψης σεισμών με μεγέθη μεγαλύτερα ή 
ίσα από 5,5 και 6 της κλίμακας Richter είναι έξι (6) και δεκαπέντε (15) χρόνια αντίστοιχα. 

Ο μεγαλύτερος σεισμός - από το 1760 μέχρι σήμερα - που έπληξε την ευρύτερη περιοχή 
του ΝΑ Αιγαίου σημειώθηκε στις 26 Ιουνίου 1926, είχε μέγεθος 8 της κλίμακας Richter και 
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το επίκεντρό του εντοπίσθηκε στα ΒΑ παράλια της Ρόδου. Ο εν λόγω σεισμός προξένησε 
ζημιές, έντασης ΧΙ της κλίμακας Mercalli, στη ΒΑ Ρόδο (Παπαζάχος κ.α., 1989). 

Άλλος μεγάλος σεισμός σημειώθηκε στις 23 Απριλίου 1933, είχε μέγεθος 6,6 της κλίμακας 
Richter, το επίκεντρό του εντοπίσθηκε στο ΒΑ τμήμα της Κω και ουσιαστικά κατέστρεψε 
εντελώς την πόλη της Κω. Επίσης, στις 9 Φεβρουαρίου 1948, καταγράφηκε σεισμός μεγέ-
θους 7,1 της κλίμακας Richter, με επίκεντρο την θαλάσσια περιοχή της Καρπάθου  (Παπα-
ζάχος κ.α., 1989). 

Η σεισμική δραστηριότητα συνεχίζεται και στις επόμενες δεκαετίες με εκδήλωση σεισμών 
μεγέθους 7,0 της κλίμακας Richter, με επίκεντρο που εντοπίζεται στην περιοχή της Ρόδου. 
Για το συγκεκριμένο σεισμό υπάρχουν καταγραφές για ζημιές και στην Τήλο. Επίσης, στην 
ευρύτερη περιοχή έχουν καταγραφεί σημαντικοί σεισμοί το 1958, 1961 και το 1968 με μέ-
γεθος 6,0, 6,4 και 6,0 αντίστοιχα της κλίμακας Richter. Τέλος, πρόσφατη σεισμική δραστη-
ριότητα (Αύγουστος 1997), μικρού εστιακού βάθους, με επίκεντρο στη θαλάσσια περιοχή 
δυτικά της Νισύρου, έδωσε σεισμούς με μέγιστο μέγεθος 5,3 της κλίμακας Richter. 

3.1.2.5 Παλαιοντολογικά ευρήματα Σπηλαίου Χαρκαδιού 

Η ανακάλυψη, από το 1971, στο σπήλαιο Χαρκαδιό, απολιθωμάτων νάνων ελεφάντων και 
άλλων θηλαστικών είναι ιδιαίτερη σημαντική τόσο από παλαιοντολογική και γεωλογική  όσο 
και από οικονομική άποψη (τουριστική αξιοποίηση/ προβολή). Για το λόγο αυτό, στις πα-
ραγράφους που ακολουθούν, παραθέτονται συνοπτικά στοιχεία που αφορούν τα παλαιο-
ντολογικά ευρήματα του προαναφερθέντος σπηλαίου. 

Τα νησιά του Αιγαίου κατά τη διάρκεια του Τεταρτογενούς (τα τελευταία 1,8 εκατομμύρια 
χρόνια) φιλοξένησαν πολλές φορές ενδημικά είδη, ένα από τα οποία ήταν και οι νάνοι ελέ-
φαντες, οι οποίοι είχαν ύψος 120 – 150 cm και υπάγονται στο είδος Palaeoloxodon an-
tiquus falconeri BUSK (Θεοδώρου, 1982).  
Στο σπήλαιο Χαρκαδιό, εκτός από τους προαναφερθέντες νάνους ελέφαντες έχουν βρεθεί 
οστά από ελάφια, χελώνες, μικροθηλαστικά και θραύσματα από χαυλιόδοντες που πιθανόν 
να χρησιμοποιήθηκαν σαν εργαλεία, γεγονός που υποδηλώνει τη συνύπαρξη στο νησί νά-
νων ελεφάντων και ανθρώπου. 
Τα ελάφια έζησαν στην Τήλο πριν από 140.000 χρόνια και εξαφανίστηκαν πριν την εμφά-
νιση των ελεφάντων, πριν από 50.000 χρόνια. Αυτό το ενδημικό είδος νάνου ελέφαντα επι-
βίωσε στο νησί για χιλιάδες χρόνια. Με βάση όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, οι νάνοι ελέφαντες 
της Τήλου είναι οι τελευταίοι ελέφαντες τις Ευρώπης μια και εξαφανίστηκαν μόλις πριν 
3.500 – 4.000 χρόνια περίπου (Θεοδώρου και Σημεωνίδης, 1994). 

Οι παράγοντες που έπαιξαν ρόλο στη εξελικτική πορεία, αλλά και στην εξαφάνιση των ελα-
φιών και των ελεφάντων είναι:  

- οι σημαντικές αυξομειώσεις της έκτασης του νησιού κατά τη διάρκεια του Πλειστο-
καίνου, που οφείλονταν κυρίως στις μεταβολές της στάθμης της θάλασσας και την 
ηφαιστειακή δράση, και 

- ο άνθρωπος, ιδιαίτερα για τους ελέφαντες. 
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3.1.3 Ορυκτοί πόροι - Κοιτάσματα 

Σύμφωνα με το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Τήλου (1987), στο νησί δεν υπάρχουν μεταλλεύ-
ματα ή ορυκτά που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν ή να εξορυχτούν. 

Σε τοπικό επίπεδο χρησιμοποιούνται οι ασβεστόλιθοι για την κατασκευή λιθοδομών και την 
παρασκευή ασβέστη σε μικρά, διάσπαρτα σε όλο το νησί, παραδοσιακά ασβεστοκάμινα. 
Σημειώνεται ότι στο παρελθόν γίνονταν εξαγωγές ασβέστη στη Νίσυρο. 

Κατά τόπους στους ηφαιστειακούς τόφφους γίνονται εκσκαφές και απόληψη -κυρίως κίσ-
σηρης- από κατοίκους του νησιού, για την παραγωγή κονιάματος ή τη μόνωση κατοικιών. 

Περιοδικά έχουν λειτουργήσει λατομεία για παραγωγή αδρανών (δίπλα στην οδό που συν-
δέει τα Λιβάδια με το Μεγάλο Χωριό, στο δρόμο προς Άγιο Παντελεήμονα, κ.αλ.), ενώ στο 
παρελθόν υπήρξε ενδιαφέρον για την κατασκευή εργοστασίου παραγωγής τσιμέντου στο 
ΒΔ άκρο του όρμου Ερίστου, στη θέση Ρίστα, με στόχο την εκμετάλλευση των ασβεστολι-
θικών πετρωμάτων του ορεινού όγκου του Προφήτη Ηλία σε συνδυασμό με την αξιοποίηση 
των ηφαιστειακών πετρωμάτων της Νισύρου. Σημειώνεται ότι το σύνολο των 
προαναφερθεισών λατομικών δραστηριοτήτων έχει πάψει να λειτουργεί (‘’ΦΙΛΩΝ’’ κ.α.).  

Σήμερα, είναι εγκαταστημένο λατομείο αδρανών στη θέση Ρίστα, στους ΝΑ πρόποδες του 
Προφήτη Ηλία.  

3.1.4 Υδρολογία – Υδρογεωλογία και ποιότητα νερών 

3.1.4.1 Υδρολογία 

Το έντονα αποκαρστωμένο ασβεστολιθικό ανάγλυφο, οι απότομες κλίσεις, η μικρή έκταση 
του νησιού, η απουσία βλάστησης στους ορεινούς όγκους και οι κλιματολογικές συνθήκες 
διαμορφώνουν τις επιφανειακές υδρολογικές συνθήκες του νησιού. 

Συγκεκριμένα, το έντονο ανάγλυφο και η μικρή έκταση έχουν σαν αποτέλεσμα τον κατα-
κερματισμό του νησιού σε δεκάδες λεκάνες απορροής με εκτάσεις που κυμαίνονται από 
μερικές εκατοντάδες τετραγωνικά μέτρα μέχρι τρία περίπου τετραγωνικά χιλιόμετρα (λεκά-
νη απορροής της προγραμματιζόμενης για κατασκευή λιμνοδεξαμενής).  

Οι υδροκριτικές γραμμές των λεκανών απορροής παρουσιάζονται κυρίως σε δύο διευθύν-
σεις, ΒΑ - ΝΔ και ΒΔ - ΝΑ, κάθετες μεταξύ τους και συμφωνούν με τις διευθύνσεις των κυρί-
ων ρηγμάτων που παρατηρούνται στην περιοχή μελέτης. 

Στις καρστικές περιοχές, τα ατμοσφαιρικά κατακρημνίσματα ελάχιστα συγκρατούνται στην 
επιφάνεια, με αποτέλεσμα τα μικρού μήκους υδατορεύματα που δημιουργούνται να είναι 
διαλείπουσας μορφής. Επίσης, οι παροχές των πηγών και των υδατορευμάτων παρουσιά-
ζουν μεγάλες διακυμάνσεις. 

Από το σύνολο των υδατορευμάτων του νησιού, μόλις τρία αναπτύσσουν κλάδους δεύτε-
ρης τάξης, ενώ το σύνολο των υπολοίπων δεν ξεπερνά την πρώτη τάξη. Οι κλίσεις των κοι-
τών τους κυμαίνονται από 8% στις πεδινές περιοχές μέχρι 50% περίπου στους ασβεστολι-
θικούς ορεινούς όγκους. 
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Με βάση τα παραπάνω και με δεδομένη την παντελή σχεδόν απουσία βλάστησης από τους 
ασβεστολιθικούς όγκους προκύπτει ότι οι λεκάνες απορροής αποστραγγίζονται ταχύτατα 
από μικρά, ορμητικά υδατορεύματα και ότι η διαβρωτική ικανότητα του νερού είναι σημαντι-
κή. Τέλος σημειώνεται ότι το σύνολο σχεδόν των υδατορευμάτων τροφοδοτείται περιοδικά 
από τις διάσπαρτες σε όλο το νησί μικροπηγές (εφ’ όσον αυτές δεν υδρομαστεύονται), με 
παροχές που κυμαίνονται από μερικά λίτρα μέχρι 1 – 2 m3 την ώρα. 

Στο πλαίσιο αξιοποίησης μέρους των επιφανειακών απορροών του νησιού, μελετάται η κα-
τασκευή εξωποτάμιας λιμνοδεξαμενής, χωρητικότητας 220.000 m3, στην ανατολική παρυ-
φή του κάμπου της Τήλου, 200 m περίπου κατάντη της επαρχιακής οδού που οδηγεί από 
το λιμενίσκο Λιβάδια στο Μεγάλο Χωριό (Γκόφας κ.α., 1993). Στόχος του υπό μελέτη έργου 
είναι η άρδευση 260 στρεμμάτων της περιοχής του Κάμπου. 

3.1.4.2 Υδρογεωλογία 

3.1.4.2.1 Υδρολιθικά στοιχεία 

Οι γεωλογικοί σχηματισμοί που δομούν το νησί, εξετάζονται στη συνέχεια με βάση την υ-
δρογεωλογική τους συμπεριφορά. 

Ασβεστόλιθοι: Λόγω της έντονης διάρρηξης και αποκάρστωσης είναι δευτερογενώς περα-
τοί. Η ροή του νερού μέσα στη μάζα τους ελέγχεται από την κλίση των στρωμάτων, τις τε-
κτονικές συνθήκες της περιοχής (ρήγματα, πτυχές, επωθήσεις και εφιππεύσεις) και από 
τους υπόγειους καρστικούς αγωγούς (ενδοκάρστ). Με βάση γεωτρητικό πρόγραμμα του 
ΙΓΜΕ, που εκπονήθηκε το 1985 (Δάνδολος, 1986), αποδείχθηκε ότι το μεγαλύτερο ποσο-
στό του κατεισδύοντος νερού κατεβαίνει μέχρι το επίπεδο της θάλασσας, η οποία αποτελεί 
το αδιαπέρατο υπόβαθρο για το γλυκό νερό. Εκτιμάται βέβαια ότι στην περίμετρο του νη-
σιού πρέπει να υπάρχουν σημαντικές απώλειες νερού, λόγω υποθαλάσσιων εκφορτίσεων. 

Φλύσχης: Στο σύνολό του θεωρείται πρακτικά αδιαπέρατος σχηματισμός. Εξαίρεση αποτε-
λεί σε ορισμένες περιπτώσεις ο μικρού πάχους αποσαθρωμένος μανδύας του, ο οποίος 
μπορεί να συγκρατήσει μικρές ποσότητες νερού. Το παραπάνω φαινόμενο χαρακτηρίζεται 
σαν επιδερμικό και δεν παρουσιάζει υδρογεωλογικό ενδιαφέρον. 

Ραδιολαρίτες και φλυσχοειδής σχηματισμός: Χαρακτηρίζονται σαν στεγανοί σχηματισμοί. 
Το υδρογεωλογικό τους ενδιαφέρον είναι έμμεσο, γιατί σε πολλές περιπτώσεις αποτελούν 
το στεγανό υπόβαθρο ασβεστολίθων, με αποτέλεσμα τη δημιουργία πολλών πηγών επα-
φής. 

Τεταρτογενείς αποθέσεις: Το μέτριο έως ικανοποιητικό πρωτογενές ενεργό πορώδες δημι-
ουργεί σημαντική υδατοχωρητικότητα, η οποία σε συνδυασμό με τη μέτρια σε γενικές 
γραμμές υδατοπερατότητά τους και το μικρό πάχος τους, δημιουργεί ασθενείς φρεάτιους 
υδροφόρους ορίζοντες. 

Ο σημαντικότεροι (ασθενείς) φρεάτιοι υδροφόροι ορίζοντες του νησιού αναπτύσσονται στον 
όρμο του Αγίου Αντωνίου και στον κάμπο της Ερίστου. 
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3.1.4.2.2 Υπόγειο υδατικό δυναμικό - Αξιοποίηση 

Με βάση τα υδρολιθολογικά στοιχεία που παρατέθηκαν στην προηγούμενη ενότητα αναμέ-
νεται η ύπαρξη σημαντικής υδροφορίας στις ασβεστολιθικές μάζες και ασθενούς στις Τε-
ταρτογενείς αποθέσεις. 

Τα ετήσια απολήψιμα αποθέματα νερού στις Τεταρτογενείς αποθέσεις και στους ασβεστο-
λιθικούς σχηματισμούς, εκτιμάται ότι ανέρχονται σε 28.560 και 189.000 m3 αντίστοιχα 
(Γκόφας κ.α., 1993). 

Το γεωτρητικό πρόγραμμα του ΙΓΜΕ, που εκπονήθηκε το 1985 (Δάνδολος, 1986), εκτέλεσε 
δώδεκα ερευνητικές γεωτρήσεις, με στόχο τη διερεύνηση των υδροφοριών στις Τεταρτογε-
νείς αποθέσεις και στους ασβεστολιθικούς σχηματισμούς. Αποτέλεσμα του εν λόγω προ-
γράμματος ήταν η κατασκευή τεσσάρων υδρογεωτρήσεων για την ύδρευση των δύο οικι-
σμών του νησιού, με συνολικά προτεινόμενη αντλούμενη ποσότητα νερού τα 700 
m3/ημέρα. Οι δύο απ’ αυτές (στα Λιβάδια), παρουσίασαν προβλήματα υφαλμύρωσης λόγω 
θαλάσσιας διείσδυσης (‘’ΦΙΛΩΝ’’ κ.ά.). 

Στους φρεάτιους υδροφόρους σχηματισμούς των Τεταρτογενών αποθέσεων έχουν ανορυ-
χθεί πηγάδια και υδρογεωτρήσεις. 

Έχει ήδη αναφερθεί ότι οι ασβεστολιθικές μάζες του νησιού εκφορτίζονται από μεγάλο α-
ριθμό μικροπηγών (υπερβαίνουν τις εκατό), οι σημαντικότερες από τις οποίες έχουν αξιο-
ποιηθεί από τους δύο οικισμούς του νησιού. Τα χαρακτηριστικά των σημαντικότερων πη-
γών δίνονται στις παραγράφους που ακολουθούν (Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Τήλου, 1987). 

Πηγή «Καλάμοι»: Πρόκειται για πηγή επαφής με δύο σημεία εκφόρτισης στις επαφές ασβε-
στόλιθου – ραδιολαρίτη και ραδιολαρίτη – φλυσχοειδούς. Βρίσκεται σε υψόμετρο 200 m 
περίπου και η παροχή της ανέρχεται σε 12 – 15 m3 την ημέρα. Το νερό της χρησιμοποιείται 
για την κάλυψη των υδρευτικών αναγκών του οικισμού Λιβάδια. 

Πηγή «Καμάρι»: Η σημαντικότερη ίσως πηγή του νησιού, από άποψη παροχής (20 – 25 m3 
την ημέρα, κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού), υδροδοτεί το Μεγάλο Χωριό. Πρόκειται για 
πηγή υπερπλήρωσης στην επαφή (εφίππευση) ασβεστολίθων και αδιαπέρατου φλύσχη.  

Πηγή «Άγιος Παντελεήμων»: Η πηγή εμφανίζεται στην επαφή ασβεστολίθων και υποκείμε-
νου φλυσχοειδούς και χρησιμοποιείται για άρδευση στην περιοχή του Μοναστηριού. Χαρα-
κτηριστικό της πηγής είναι η σημαντική μείωση της παροχής της κατά τη διάρκεια του κα-
λοκαιριού. 

Από τις υπόλοιπες πηγές οι σημαντικότερες παρατίθενται στον πίνακα που ακολουθεί (Α-
ναπτυξιακό Πρόγραμμα Τήλου, 1987). 

Πίνακας 3.1.4-8: Κυριότερες μικροπηγές Ν. Τήλου 

Ονομασία πηγής Περιοχή Παροχή Χρήση Υψόμετρο 

Γερά – Ξηροπηγή Λιβάδια 1 – 2 m3/ημέρα Πότισμα ζώων 88 m 

Δεσπότης Λιβάδια 7 – 8 m3/ημέρα Πότισμα ζώων  

Ρουκούνι Λιβάδια Πολύ μικρή Πότισμα ζώων 230 m 

Μισοσκάλι Λιβάδια Πολύ μικρή Πότισμα ζώων  

Ποταμός Μεγάλο Χωριό 1 – 2 m3/ώρα   
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Ονομασία πηγής Περιοχή Παροχή Χρήση Υψόμετρο 

Παραδείσι Μεγάλο Χωριό 3 - 4 m3/ημέρα   

Ποτάμι Εμπελειό     

Πλάκα Μεγάλο Χωριό 3 - 4 m3/ημέρα  20 m 

Μεσαριά Μεγάλο Χωριό    

Σκάφη Μεγάλο Χωριό 500 lt/ώρα   

Τέλος, και με δεδομένη την περιμετρική επαφή θάλασσας και ασβεστολίθων, αναμένονται 
σημαντικές υποθαλάσσιες εκφορτίσεις. Μία τέτοια υποθαλάσσια υφάλμυρη πηγή έχει εντο-
πιστεί στο δυτικό τμήμα του νησιού, περίπου 1.300 m νότια του «Ακρωτηρίου». 

3.1.4.2.3 Ποιοτικά χαρακτηριστικά υπόγειων υδατικών πόρων 

Η καταγραφή των ποιοτικών χαρακτηριστικών των υπόγειων νερών του νησιού είναι σχε-
δόν ανύπαρκτη. Συγκεκριμένα υπάρχουν μόνο δεδομένα ηλεκτρικής αγωγιμότητας για τις 
ερευνητικές υδρογεωτρήσεις που ανόρυξε το ΙΓΜΕ (1986). Τα στοιχεία αυτά παρατίθενται 
στον πίνακα 3.1.4-9 και αφορούν την αγωγιμότητα του δείγματος πριν την έναρξη άντλη-
σης. 

Με βάση τα δεδομένα που παρατίθενται στον πίνακα, προκύπτει ότι στα υπόγεια νερά υ-
πάρχει ήδη αυξημένη συγκέντρωση διαφόρων ιόντων, η παρουσία των οποίων οφείλεται 
στη σημαντική διαλυτότητα του ασβεστολίθου και κατά κύριο λόγο στη διείσδυση της θά-
λασσας. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η τιμή της ηλεκτρικής αγωγιμότητας στο νερό της βρο-
χής κυμαίνεται από 20 – 50 μmhos/cm (Κουϊμτζής, 1994) και στο πόσιμο νερό περίπου στα 
400 μmhos/cm (ΦΕΚ 53/20-2-1986). Με βάση τα παρατιθέμενα στοιχεία αλλά και τις επι-
σημάνσεις του μελετητή, οι γεωτρήσεις Γ4, Γ10, Γ11 και Γ12 απέδειξαν άμεση διείσδυση 
της θάλασσας στους προσχωματικούς υδροφορείς του Αγίου Αντωνίου και των Λιβαδιών 
(Δάνδολος, 1986). 

Τέλος σημειώνεται ότι οι χρησιμοποιούμενες παραγωγικές υδρογεωτρήσεις ύδρευσης των 
Λιβαδιών (Γ7 και Γ9) έχουν ήδη υποβαθμιστεί σοβαρά από περαιτέρω διείσδυση της θά-
λασσας. 

Πίνακας 3.1.4-9: Τιμές αγωγιμότητας δειγμάτων από υδρογεωτρήσεις ΙΓΜΕ (1986) 

Γεώτρηση 
Απόλυτο υψόμετρο 
στάθμης άντλησης 

(m) 

Αγωγιμότητα  
(μmhos/cm) 

Γ1 7,04 860 

Γ2 -3,06 958 

Γ3 -3,33 1.113 

Γ4 -1,30 1.650 

Γ5   

Γ6 9,52 835 

Γ7 5,27 640 

Γ8 1,22 632 
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Απόλυτο υψόμετρο Αγωγιμότητα  
Γεώτρηση στάθμης άντλησης (μmhos/cm) 

(m) 

Γ9 3,7 636 

Γ10 -1,57 12.100 

Γ11  2.950 

Γ12 -1,09  

3.1.5 Ρύπανση - Υποβάθμιση 

Το πρόβλημα της ρύπανσης του περιβάλλοντος σε ημιαστικές - αγροτικές περιοχές εντοπί-
ζεται κυρίως στην υποβάθμιση της ποιότητας του εδάφους και των επιφανειακών και υπό-
γειων νερών, και οφείλεται στις παρακάτω αιτίες: 

= διάθεση στο έδαφος, ή σε επιφανειακούς αποδέκτες, αστικών και βιοτεχνικών υγρών 
αποβλήτων 

= ανεξέλεγκτη διάθεση αστικών, βιοτεχνικών και γεωργικών στερεών αποβλήτων 

= χρήση λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων 

= κτηνοτροφικές δραστηριότητες (μονάδες) 

= υφαλμύρωση παράκτιων υδροφοριών λόγω υπεράντλησης 

Για το νησί της Τήλου, από το σύνολο των παραπάνω ρυπογόνων δραστηριοτήτων, απου-
σιάζουν οι βιοτεχνικές δραστηριότητες, τα γεωργικά απόβλητα, η αξιόλογη χρήση λιπασμά-
των και φυτοφαρμάκων και οι συγκεντρωτικές κτηνοτροφικές δραστηριότητες. Στις παρα-
γράφους που ακολουθούν παρατίθενται τα βασικά χαρακτηριστικά των υπόλοιπων ρυπο-
γόνων δραστηριοτήτων που παρατηρούνται στο νησί. Τονίζεται όμως, ότι με βάση τις υφι-
στάμενες χρήσεις γης, τη χωρική κατανομή του πληθυσμού και του αριθμού των μόνιμων 
κατοίκων του νησιού, οι επιπτώσεις στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των υδατικών πόρων από 
τις παραπάνω δραστηριότητες είναι περιορισμένες. 

3.1.5.1 Αστικά υγρά και στερεά απόβλητα 

Βασικό χαρακτηριστικό του καθεστώτος διαχείρισης των υγρών αποβλήτων των δύο οικι-
σμών του νησιού είναι η παντελής απουσία έργων υποδομής (αποχετευτικό δίκτυο - μονά-
δες επεξεργασίας). 

Τα υγρά απόβλητα, που παράγονται στους δύο κατοικήσιμους οικισμούς του νησιού (Με-
γάλο Χωριό και Λιβάδια), διατίθενται σε απορροφητικούς ή στεγανούς βόθρους με τις υ-
περχειλίσεις να τροφοδοτούν παρακείμενα υδατορεύματα και, σε μερικές περιπτώσεις, τη 
θάλασσα. Το ίδιο καθεστώς ισχύει και στα μικρά ξενοδοχεία και τα υπόλοιπα τουριστικά 
καταλύματα του νησιού, που έχουν συνολική δυναμικότητα μεγαλύτερη των 400 κλινών και 
κατανέμονται στις παραλίες Λιβαδιών, Ερίστου και Αγίου Αντωνίου. 

Τα στερεά απόβλητα του Μεγάλου Χωριού διατίθενται σε εδαφική κοιλότητα στον κάμπο 
Ερίστου, ενώ στα Λιβάδια απορρίπτονται σε απότομη πλαγιά. Τέλος, κατά τους καλοκαιρι-
νούς μήνες, στην παραλία της Πλάκας, κατασκηνώνουν παραθεριστές, οι οποίοι διαθέτουν 
τα απορρίμματά τους σε λάκκους που ανοίγουν στην παραλιακή ζώνη. 
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Αποτέλεσμα των παραπάνω δραστηριοτήτων είναι η ρύπανση των επιφανειακών υδατο-
ρευμάτων που τροφοδοτούνται από τα υγρά απόβλητα ή από τα εκχυλίσματα των σκουπι-
δότοπων. Τελικός αποδέκτης μέρους του ρυπαντικού φορτίου είναι η θάλασσα με αποτέ-
λεσμα – ιδιαίτερα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες – να παρατηρούνται φαινόμενα ρύπαν-
σης στις παραλίες των Λιβαδιών και της Πλάκας. 

Τα προβλήματα που δημιουργεί το παραπάνω καθεστώς διάθεσης των αποβλήτων στο 
έδαφος και σε χείμαρρους σχετίζονται με τις συνθήκες υγιεινής (δυσοσμία, ανάπτυξη μι-
κροβιακών πληθυσμών) και την τροφοδότηση των επιφανειακών και υπόγειων νερών με 
οργανικό ρυπαντικό φορτίο, το οποίο έχει σαν αποτέλεσμα την αύξηση κυρίως των συγκε-
ντρώσεων των ενώσεων του αζώτου και του φωσφόρου, που προέρχονται από την απο-
δόμηση των οργανικών ενώσεων. 

Η ανεξέλεγκτη διάθεση των απορριμμάτων του νησιού δημιουργεί πέρα από την περιορι-
σμένη (λόγω ποσοτήτων) χημική ρύπανση, αλλοίωση του τοπίου και υποβάθμιση της αι-
σθητικής της περιοχής λόγω διασποράς ελαφρών αντικειμένων. 

Για τον περιορισμό των προβλημάτων που δημιουργεί η ανεξέλεγκτη διάθεση των απορ-
ριμμάτων, μελετάται η κατασκευή Χώρου Υγειονομικής Ταφής των Απορριμμάτων στο ΝΑ 
άκρο του νησιού, ανάμεσα στους όρμους Θόλος και Άγιος Στέργιος. 

3.1.5.2 Υφαλμύρωση υπόγειων νερών 

Η επαφή των υδροπερατών ασβεστολιθικών σχηματισμών και των αποθέσεων του Τεταρ-
τογενούς με τη θάλασσα έχει σαν αποτέλεσμα την υδραυλική επικοινωνία των αντίστοιχων 
υδροφορέων με το θαλασσινό νερό, σχηματίζοντας μία διεπιφάνεια αλμυρού - γλυκού νε-
ρού, το μέτωπο της οποίας, σε φυσιολογικές συνθήκες, βρίσκεται σχετικά κοντά στην ακτο-
γραμμή. Σε περίπτωση όμως ελλειμματικού υδατικού ισοζυγίου (υπεραντλήσεις, ξηρασία) η 
υδραυλική ισορροπία διαταράσσεται και η διεπιφάνεια αλμυρού - γλυκού νερού διεισδύει 
στην ενδοχώρα και υποβαθμίζει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των έργων υδροληψίας. 

Στο νησί παρατηρούνται έντονα φαινόμενα υφαλμύρωσης, ιδίως στους υδροφόρους ορίζο-
ντες των προσχώσεων των περιοχών Ερίστου, Αγίου Αντωνίου και Λιβαδιών. Σοβαρότερη 
όμως είναι η κατάσταση στην περίπτωση της υποβάθμισης των δύο υδρογεωτρήσεων ύ-
δρευσης των Λιβαδιών, οι οποίες κατασκευάστηκαν το 1986 από το ΙΓΜΕ. 

Σημειώνεται ότι η χρήση υφάλμυρου αρδευτικού νερού έχει δυσμενείς επιπτώσεις στις καλ-
λιέργειες λόγω αύξησης της αλατότητας των εδαφών. 

3.1.6 Στοιχεία ποιότητας ατμόσφαιρας – Ηχορύπανση 

Στην Τήλο δεν καταγράφονται αξιόλογες ρυπογόνες δραστηριότητες ικανές να τροφοδοτή-
σουν με σημαντικές ποσότητες ρύπων τον ατμοσφαιρικό αέρα του νησιού. Σαν μεμονωμέ-
νες εστίες ρύπανσης μπορούν να θεωρηθούν οι δύο σκουπιδότοποι του νησιού, οι οποίοι 
περιοδικά, και μόνο στην περίπτωση καύσης των απορριμμάτων, τροφοδοτούν με αέριους 
ρύπους την ατμόσφαιρα της ευρύτερης περιοχής. 

Ηχορύπανση, περιορισμένης έκτασης και έντασης, μπορεί να καταγραφεί κατά τους καλο-
καιρινούς μήνες από τα καταστήματα αναψυχής που βρίσκονται στους οικισμούς ή στις 
προαναφερθείσες παραλίες. 
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3.2 ΒΙΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

3.2.1 Γενική περιγραφή οικοσυστημάτων – Βλάστηση 

Η επίδραση των συνθηκών του περιβάλλοντος και κυρίως του κλίματος, έχει ως αποτέλε-
σμα τη διαμόρφωση της φυτικής κάλυψης μίας περιοχής σε χαρακτηριστικές ζώνες ή ορό-
φους βλάστησης. Η βλάστηση της Τήλου κατατάσσεται στο θερμομεσογειακό όροφο και σε 
μία γενική περιγραφή της αναφέρονται τα εξής:  

⇒ προδασικό οικοσύστημα με αείφυλλα σκληρόφυλλα,  

⇒ φρυγανικό οικοσύστημα,  

⇒ παράκτιο οικοσύστημα  
- βραχώδεις ακτές,  
- αμμώδεις παραλίες,  

⇒ χασμοφυτική βλάστηση κάθετων βράχων,  

⇒ υγρόφιλη βλάστηση,  

⇒ αγροοικοσύστημα. 

α. Προδασικές διαπλάσεις 

Σύμφωνα με την παλαιότερη ταξινόμηση, οι προδασικές διαπλάσεις του θερμομεσογειακού 
ορόφου βλάστησης ανήκουν στην κλάση Quercetea ilicis Br.-Bl. 1947, την τάξη Quercetalia 
ilicis Br.-Bl. 1936 em. Rivas-Martinez 1975 και τη συνένωση Oleo-Ceratonion Br.-Bl. 1936 
em. Rivas-Martinez 1975. Σύμφωνα με τους Barbero & Quezel (1979), η συνένωση αυτή 
δεν αφορά προδασικά οικοσυστήματα και επίσης, θα πρέπει να περιορισθεί στη βόρειο-
δυτική Μεσόγειο. Με βάση τη νεώτερη ταξινόμηση, οι προδασικοί σχηματισμοί του θερμο-
μεσογειακού ορόφου βλάστησης ανήκουν στην κλάση Quercetea ilicis Br.-Bl. 1947, την τά-
ξη Pistacio-Rhamnetalia Rivas-Martinez 1974 και τη συνένωση Ceratonio-Rhamnion 
Barbero & Quezel 1980.  

Οι προδασικές διαπλάσεις στην Τήλο έχουν ως κυρίαρχα αρκετά από τα χαρακτηριστικά 
είδη της κλάσης, της τάξης και της συνένωσης. Αυτά είναι τα: Pistacia lentiscus, Olea 
europaea subsp. oleaster, Ceratonia siliqua, Rhamnus spp., Phagnalon graecum κ.α. κα-
θώς και το είδος Quercus aucheri που απαντάται μόνο στα Δωδεκάνησα και τη δυτική 
Τουρκία.  

Οι διαπλάσεις αυτές ανήκουν στους τύπους οικοτόπων με κωδικούς 9320 (Δάση με Olea 
και Ceratonia) του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ και 32.193 (ελληνικοί θερμο-
μεσογειακοί θαμνώνες πρίνου) που αναφέρεται στο Corine Biotopes.  

Πρέπει επίσης να σημειωθούν οι σχηματισμοί με Euphorbia dendroides, οι οποίοι θεωρείται 
ότι αποτελούν στάδιο υποβάθμισης των εν λόγω φυτοκοινοτήτων και οι οποίοι ανήκουν 
στον τύπο οικοτόπου με κωδικό 5330 του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ (δια-
πλάσεις ή σχηματισμοί ή θαμνώδεις φυτοκοινωνίες με Euphorbia dendroides).  
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Οι διαπλάσεις με Quercus ithaburensis subsp. macrolepis που απαντούν στην Τήλο πρέπει 
επίσης να αναφερθούν εδώ. Αυτές ανήκουν στον τύπο οικοτόπου 9350 του Παραρτήματος 
Ι της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ (Δάση με Quercus macrolepis). 

β. Φρυγανικές διαπλάσεις 

Οι φρυγανικές διαπλάσεις ανήκουν στην κλάση και τάξη Cisto-Micromerietea (-etalia), και 
κυρίαρχα είδη είναι τα: Sarcopoterium spinosum, Coridothymus capitatus, Cistus 
salviifolius, Genista acanthoclada, Calicotome villosa, Erica manipuliflora, Satureja 
thymbra, Teucrium divaricatum, Teucrium polium, Salvia fruticosa, Fumana thymifolia, 
Phagnalon graecum, κ.α. Πρέπει να σημειωθεί ότι αρκετά συχνά στις καταγραφές φυτοκοι-
νοτήτων φρυγάνων επισημαίνεται η παρουσία προδασικών στοιχείων (Quercus coccifera, 
Pistacia lentiscus, Ceratonia siliqua) που αποτελούν δείκτες της δυνητικής δομής από την 
οποία προέρχονται.  

Οι συνενώσεις φρυγάνων που είχαν οριστεί από τον Oberdorfer (1954) και στη συνέχεια 
διατηρήθηκαν από τους Horvat & al. (1974), Krause & al. (1963) και εν μέρει τον Raus 
(1979), αφορούσαν κυρίως τη βόρεια Ελλάδα. Οι Barbero & Quezel (1989) όρισαν νέες συ-
νταξινομικές μονάδες, από τις οποίες αναφέρονται όσες γεωγραφικά περιλαμβάνουν την 
περιοχή του Αιγαίου ή/ και τη Μικρασιατική χερσόνησο και είναι οι Hyperico empetrifolii – 
Micromerion graecae και Helichryso sanguinei – Origanion syriaci. Και οι δύο αυτές συνε-
νώσεις απαρτίζονται από πολλές επιμέρους φυτοκοινωνίες, αρκετές από τις οποίες σχετί-
ζονται με τον πλούτο των περιοχών σε τοπικά ενδημικά. 

Με βάση τα προαναφερθέντα στοιχεία και λαμβάνοντας υπ' όψη τις οικολογικές και γεω-
γραφικές ιδιαιτερότητες που χαρακτηρίζουν τα μικρά νησιά, θεωρούμε ότι για να γίνει 
προσδιορισμός σε επίπεδο φυτοκοινωνίας θα πρέπει να προηγηθεί συγκριτική μελέτη με 
τις αντίστοιχες μονάδες βλάστησης των μεγαλύτερων νησιών της περιοχής του ανατολικού 
Αιγαίου, κάτι που δεν έχει γίνει σε ικανοποιητικό βαθμό μέχρι σήμερα. Ωστόσο, με βάση τα 
κυρίαρχα είδη, είναι δυνατή η διάκριση περισσοτέρων από μίας φυσιογνωμικών όψεων με 
ανάλογη διαφοροποίηση της δομής των φρυγανικών διαπλάσεων. Τέτοιες διαφοροποιήσεις 
είναι οι παρακάτω: 

∗ Όψη με Sarcopoterium spinosum που αναπτύσσεται κυρίως σε περιοχές που στο 
παρελθόν είχαν καεί ή καλλιεργηθεί και στη συνέχεια εγκαταλείφθηκαν. Καθορίζει τη 
φυσιογνωμία χαμηλών φρυγάνων με ύψος που κυμαίνεται από 30-50 cm και βαθμό 
κάλυψης 60-80%. Στη χλωριδική σύνθεση αυτού του τύπου συμμετέχουν επίσης, με μι-
κρότερο βαθμό πληθοκάλυψης, είδη όπως τα Genista acanthoclada, Cistus salviifolius, 
Coridothymus capitatus και Pistacia lentiscus. 

∗ Όψη με Genista acanthoclada που καθορίζει τη φυσιογνωμία μέτριων σε ύψος θα-
μνώνων (50-70 cm) και συχνά εμφανίζει πολύ υψηλό βαθμό πληθοκάλυψης. Στη χλω-
ριδική σύνθεση αυτού του τύπου συμμετέχουν επίσης, με μικρότερο βαθμό πληθοκά-
λυψης, τα είδη Sarcopoterium spinosum, Cistus salviifolius, Coridothymus capitatus και 
Pistacia lentiscus.  

∗ Όψη με Coridothymus capitatus που είναι η πιο ξηροτυπική και καθορίζει τη φυσιο-
γνωμία χαμηλών φρυγάνων με ύψος που φθάνει τα 50 cm. Απαντάται σε συνδυασμό 
με είδη Cistus, Satureja thymbra κ.α. Ο βαθμός κάλυψης κυμαίνεται από 70-80%.  
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Οι παραπάνω διαπλάσεις κατατάσσονται στον τύπο οικοτόπου 5420 του Παραρτήματος Ι 
της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ (φρύγανα του Αιγαίου). Στην Τήλο και σε ορισμένα γύρω νησιά, 
μέσα σε παράκτιες φρυγανικές διαπλάσεις απαντά και ο χαρακτηριστικός θάμνος Daphne 
gnidiodes, που συχνά σχηματίζει πυκνούς μικτούς θαμνώνες. 

γ. Παράκτια βλάστηση 

Το μεγαλύτερο μέρος των ακτών της Τήλου αποτελείται από βραχώδεις και απόκρημνες 
περιοχές, ενώ οι αμμώδεις παραλίες είναι περιορισμένες. Το ανάγλυφο των ακτών προκα-
θορίζει βιότοπους με μικρή ποικιλία βλάστησης, η οποία αποτελείται από εποίκους των 
βραχωδών ακτών και από περιορισμένης έκτασης φυτοκοινωνίες των αμμωδών παραλιών. 

γ.1. Βλάστηση βραχωδών ακτών 

Στις βραχώδεις ακτές διακρίνεται αρχικά μία ζώνη βλάστησης, από την οποία λείπουν τα 
ανώτερα φυτά και η οποία είναι αποτέλεσμα της επίδρασης της θάλασσας σε αυτές. Μετά 
τη ζώνη αυτή αναπτύσσεται μία ιδιαίτερα αλόφιλη μονάδα βλάστησης, η οποία ανήκει στην 
κλάση Crithmo-Staticetea Br.-Bl. 1947, την τάξη Crithmo-Staticetalia Mol. 1934 και την συ-
νένωση Crithmo-Staticion Mol. 1934. Ο Mayer (1995), χρησιμοποιεί τα ονόματα Crithmo-
Limonietea (-etalia) και Crithmo-Limonion.  

Οι φυτοκοινότητες των βραχωδών ακτών αποτελούνται από μικρό αριθμό αλοφυτικών ει-
δών, από τα οποία αναφέρουμε τα πιο χαρακτηριστικά είδη: Crithmum maritimum, 
Limonium ocymifolium, Limonium graecum, Silene sedoides, Reichardia picroides, Lotus 
cytisoides, Parapholis incurva κ.α.  

Οι φυτοκοινότητες αυτές ανήκουν στον τύπο οικοτόπου 1240 του Παραρτήματος Ι της Ο-
δηγίας 92/43/ΕΟΚ (απόκρημνες βραχώδεις ακτές με Limonium spp.) 

γ.2. Αμμώδεις ακτές 

H Τήλος έχει σχετικά περιορισμένες αμμώδεις ακτές με φυτοκάλυψη μικρότερη από 20%, 
οι οποίες  χαρακτηρίζονται από μικρό αριθμό ειδών όπως τα Cakile maritima, Salsola kali 
και Matthiola tricuspidata, που ανήκουν στη συνένωση Euphorbion peplis R.Tx. 1950, στην 
τάξη Euphorbietalia peplis R.Tx. 1950 και την κλάση Cakiletea maritimae R.Tx. et Preis. 
1950, καθώς και Elymus farctus, Eryngium maritimum (στα σημεία όπου αναπτύσσονται 
μικρές πρωτογενείς θίνες), που ανήκουν στη συνένωση Ammophilion arenariae Br.-Bl. et 
Tux. 1943, στην τάξη Ammophiletalia arenariae Br.-Bl. et Tux. 1943 και την κλάση 
Ammophiletea Br.-Bl. et Tux. 1943. Χαρακτηριστική είναι επίσης η παρουσία του κρίνου της 
παραλίας (Pancratium maritimum). Είδη όπως τα Juncus heldreichianus subsp. 
heldreichianus και Scirpus holoschoenus επικρατούν σε επίπεδες περιοχές που κατά τη 
χειμερινή περίοδο κατακλύζονται από νερά. Στην Έριστο, όπου βρίσκεται η μεγαλύτερη έ-
κταση με αμμοθίνες, φαίνεται ότι τέτοιες εποχιακά κατακλυζόμενες εκτάσεις έχουν κατα-
στραφεί από τις αμμοληψίες.  

Οι φυτοκοινότητες αυτές ανήκουν στον τύπο οικοτόπου 2110 του Παραρτήματος Ι της Ο-
δηγίας 92/43/ΕΟΚ (υποτυπώδεις κινούμενες θίνες). 
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δ. Βραχώδεις σχηματισμοί μεγάλης κλίσης 

Οι φυτοκοινότητες που αναπτύσσονται σε ασβεστολιθικούς βράχους κλίσης >45%, παρά-
κτιους αλλά και εσωτερικούς, κατατάσσονται στην κλάση Asplenietea rypestris (H.Meier) 
Br.-Bl. 1934, την τάξη Cirsietalia chamaepeucis Horvat 1974 και τη συνένωση Inulion 
heterolepis Horvat 1974. Κυρίαρχα είδη σε αυτούς τους σχηματισμούς είναι τα Campanula 
hagielia, Inula heterolepis, Rosularia serrata, Ptilostemon chamapeuce, Dianthus fruticosus 
subsp. rhodius.  

Οι φυτοκοινότητες αυτές ανήκουν στον τύπο οικοτόπου 8217 του Παραρτήματος Ι της Ο-
δηγίας 92/43/ΕΟΚ (ασβεστολιθικά βράχια του Αιγαίου).  

ε. Υγρόφιλη βλάστηση 

Στα σημεία που ευνοείται η ανάπτυξη υγρόφιλης βλάστησης χαρακτηριστική είναι η πα-
ρουσία των ειδών Platanus orientalis, Nerium oleander, Spartium junceum, Vitex agnus-
castus κ.α. Οι φυτοκοινότητες αυτές ανήκουν στον τύπο οικοτόπου 92D0 του Παραρτήμα-
τος Ι της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ (παρόχθια δάση στοές της θερμής Μεσογείου). Ο πλάτανος  
(Platanus orientalis) φύεται δίπλα σε φυσική υδρορροή μόνο σε ένα σημείο του νησιού, 
στην Πηγή του Αγίου Παντελεήμονα εντός του περιβολιού του Μοναστηριού. Είναι άγνωστο 
αν κάποτε υπήρχαν φυσικές συστάδες με πλάτανο στο νησί. 

στ. Χέρσες εκτάσεις 

Αρκετά μεγάλες χέρσες εκτάσεις με εντυπωσιακή την κυριαρχία της γραμιθιάς (Pistacia 
terebinthus palaestina) υπάρχουν σε εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες στα πεδινά της Τή-
λου. Αυτές οι εκτάσεις μπορούν να θεωρηθούν μερικώς δασοσκεπείς εκτάσεις που βο-
σκούνται από αιγοπρόβατα. Η φυσιογνωμία αυτού του τοπίου έχει ομοιότητες με την «εύ-
κρατη σαβάνα» ή Dehesas, γνωστό επίσης ως “βοσκοδάσος”. Παρόλο που αποτελεί μια 
ημιφυσική διάπλαση (αναγέννηση δένδρων σε εγκαταλειμμένες καλλιέργειες) και δεν έχει 
περιγραφεί ως οικότοπος βάσει της Οδηγίας 92/43, αποτελεί πολύ σημαντικό χαρακτηρι-
στικό του νησιού και έχει μεγάλη οικολογική αξία. Γενικά, οι χέρσες εκτάσεις του νησιού 
παρουσιάζουν σημαντικό ορνιθολογικό, βοτανικό και φυτοκοινωνιολογικό ενδιαφέρον. 

3.2.2 Σημαντικοί βιότοποι 

Οι τύποι οικοτόπων που απαντούν στην Τήλο και περιέχονται στο Παράρτημα Ι της Οδηγί-
ας 92/43/ΕΟΚ ή/ και στο Corine είναι οι παρακάτω (με αστερίσκο σημειώνονται οι τύποι 
οικοτόπων προτεραιότητας για την προστασία της φύσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση): 
• 1120* Ποσειδωνίες  
• 1210 Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας και αμπώτιδας 
• 1240 Απόκρημνες βραχώδεις ακτές με Limonium spp. 
• 2110 Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες 
• 3170* Μεσογειακά εποχικά τέλματα 
• 5330 Διαπλάσεις ή σχηματισμοί ή θαμνώδεις φυτοκοινωνίες με Euphorbia dendroides 
• 5420 Φρύγανα Sarcopoterium spinosum 
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• 6220* Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά (Thero-Brachypodietea) 
• 53406 Θαμνώνες με δρυς η αουχέριος (Quercus aucheri) 
• 8210 Χασμοφυτική βλάστηση βραχωδών πρανών/ Ασβεστόφιλες υποδιαιρέσεις 
• 8217 Ασβεστολιθικά βράχια του Αιγαίου 
• 8310 Σπήλαια των οποίων δεν γίνεται τουριστική εκμετάλλευση 
• 8330 Θαλάσσια σπήλαια εξ’ ολοκλήρου ή κατά το ήμισυ κάτω από την επιφάνεια της 

θάλασσας 
• 92D0 Παρόχθια δάση στοές της θερμής Μεσογείου (Nerio-Tamariceteae) και της Νοτιο-

δυτικής Ιβηρικής χερσονήσου (Securigerion tinctoriae) 
• 9320 Δάση με Olea και Ceratonia 

• 9350 Δάση με Quercus macrolepis 

Στον πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται τα διαθέσιμα στοιχεία για τους τύπους οικοτόπων 
της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ που απαντούν στην Τήλο, τα οποία αφορούν τη σχετική επιφάνεια 
(έκταση της περιοχής που καλύπτεται από το φυσικό τύπο οικοτόπου σε σχέση με τη συ-
νολική έκταση που αυτός καλύπτει εντός των εθνικών ορίων), το βαθμό διατήρησης και τη 
συνολική εκτίμηση της κατάστασης του καθενός από αυτούς. Τα σημαντικά είδη χλωρίδας 
(ενδημικά, απειλούμενα, σπάνια) που απαντούν σε αυτούς τους τύπους οικοτόπων αναφέ-
ρονται  στο κεφάλαιο 3.2.4.2. 

Πίνακας 3.2.2-10: Αναλυτικά στοιχεία για τους τύπους οικοτόπων της Τήλου 
Tύποι  

οικοτόπων 
Τύπος 

προτεραιότητας 
Αντιπροσω-
πευτικότητα 

Σχετική  
επιφάνεια 

Βαθμός  
διατήρησης 

Συνολική  
εκτίμηση 

Θέση 

1120* Ν Α Β Α Α (θαλάσσια περιοχή) 

1210 Ο Α Β Α Α (παράκτια περιοχή) 

1240 Ο Α Β Α Α Βραχονησίδες και βραχώ-
δεις ακτές Τήλου 

2110 Ο Α Β Α Α Εριστος, Παραλία Σκάφης 

3170* Ν Β Β Β Β «Γκιόλα» Λιβάδια 

5330 Ο Α Β Β Α Προφήτης Ηλίας Μεγάλου 
Χωριού 

5420 Ο Α Β Α Α Διάσπαρτα σε όλο σχεδόν το 
νησί 

6220* Ν Α Β Β Α Εριστος, Μισαριά, Σκάφη 

5340  Ο Β Β Β Β «Πουρναρόδασος» Λιβάδια, 
Μικρό Χωριό- Μισαριά, Πρί-
νοι Προφήτης Ηλίας (426μ.), 
Αρνό ή Ποταμός Μικρού 
Χωριού  

                                                 
6 5340 Θαμνώνες με πρίνο. Πρέπει να σημειωθεί ότι αντί για Quercus coccifera υπάρχει το ασιατικό είδος Quercus aucheri, 
το οποίο έχει περιορισμένη εξάπλωση στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και ευρύτερη στην Ανατολία. Το είδος αυτό φυσιο-
γνωμικά μοιάζει πολύ με το Q. coccifera  και η περιγραφή του τύπου οικοτόπου παραμένει η ίδια. Η παρουσία του οικότοπου 
είναι σημαντική γιατί πρόκειται για μία από τις λίγες εμφανίσεις του είδους αυτού σε αμιγείς συστάδες. 
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Tύποι  
οικοτόπων 

Τύπος 
προτεραιότητας 

Αντιπροσω-
πευτικότητα 

Σχετική  
επιφάνεια 

Βαθμός  Συνολική  Θέση 
διατήρησης εκτίμηση 

8210 Ο Α Β Α Α Προφήτης Ηλίας, Κούτσου-
μπας 

8217 Ο Α Β Α Α Κούτσουμπας, Αμαλί, Σταυ-
ρός, Κεφάλα, Κρίαλος  

8310 Ο Α Β Α Α Ακρ. Ορφός 

8330 Ο Α Β Α Α (θαλάσσια / παράκτια περιο-
χή) 

92D0 Ο Α Β Β Α Κοιλάδα Σκάφης, κοιλάδα 
Αρνό (Ποταμός Μικρού Χω-
ριού), Λιβάδια, Αγ. Παντε-
λεήμονας 

9320 Ο Α Β Β Α Μεγάλο χωριό 

9350 Ο Β Β Γ Β Μισαριά 

Συντομογραφίες 
Τύπος προτεραιότητας:  Ν: είναι τύπος προτεραιότητας, Ο: δεν είναι τύπος προτεραιότητας 
Αντιπροσωπευτικότητα:  Α: εξαιρετική, Β: καλή, Γ: σημαντική, Δ: μη σημαντική 
Σχετική επιφάνεια (p):   Α: 100>p>15%, B: 15>p>2%, Γ: 2>p>0 
Βαθμός διατήρησης:  Α: εξαιρετική διατήρηση, Β: καλή διατήρηση, Γ: Μέτρια ή υποβαθμισμένη 
Συνολική εκτίμηση:  Α: εξαιρετική αξία, Β: καλή αξία, Γ: σημαντική αξία 

Σημειώνεται ότι παλαιότερα υπήρχαν στην Τήλο δύο φυσικοί υγρότοποι, στη θέση Στόλους 
του Μεγάλου Χωριού και στα Λιβάδια. Γραπτές αναφορές στους δύο αυτούς υγροτόπους 
υπάρχουν ήδη από τα ιστορικά χρόνια.   
 

3.2.2.1 Περιγραφή σημαντικών οικοτόπων  

1) Mεσογειακά εποχιακά τέλματα 

Πρόκειται για τύπο προτεραιότητας για προστασία σύμφωνα με την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ 
(κωδικός: 3170*). Αφορά πολύ ρηχές εποχιακές λιμνούλες (βάθους λίγων εκατοστών) που 
υπάρχουν μόνο το χειμώνα ή την άνοιξη, με χλωρίδα που αποτελείται κυρίως από Μεσο-
γειακά θερόφυτα και γεώφυτα που ανήκουν στις ενώσεις Isoetion, Nanocyperion flaves-
centis, Preslion cervinae, Agrostion salmanticae, Heleochloion και Lythrion tribacteati. Η 
εξάπλωση αυτού του τύπου οικοτόπου στην Ελλάδα είναι σημαντική. Στην Τήλο είναι ιδιαί-
τερα περιορισμένη με μικρές εμφανίσεις στα Λιβάδια. 

Η φυτοκοινωνιολογική κατάταξη αυτού του τύπου οικοτόπου είναι η εξής:  
Κλάση:  Isoeto-Nanojuncetea 

Τάξη:   Cyperetalia 

Συνένωση: Isoetion 

Συνένωση: Nanocyperion 
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2) Ψευδοστέππα με θερόφυτα 

Πρόκειται για τύπο προτεραιότητας για προστασία, σύμφωνα με την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ 
(κωδικός: 6220*). Αφορά σχηματισμούς γραστέων (αγρωστωδών) με διάφορα είδη 
Brachypodium συνοδευόμενα από αρκετά είδη ψυχανθών, που καλύπτουν μετακαλλιερ-
γούμενες εκτάσεις (χέρσα) ή περιοχές με εντατική βόσκηση. 

Η φυτοκοινωνιολογική κατάταξη αυτού του τύπου οικοτόπου είναι η εξής:  
Κλάση:  Thero-Brachypodietea 

Τάξη:   Thero-Brachypodietalia 
Συνένωση:  Thero-Brachypodion 

Η εξάπλωση αυτού του τύπου οικοτόπου στην Ελλάδα είναι εκτεταμένη. Στην Τήλο είναι 
πολύ περιορισμένη, κυρίως κοντά στις παραλίες της Ερίστου, στην ευρύτερη περιοχή της 
Μισαριάς και της Σκάφης. 

3) Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες 

Οι υποτυπώδεις κινούμενες θίνες (κωδικός: 2110) είναι διαπλάσεις που αντιπροσωπεύουν 
το πρώτο στάδιο σχηματισμού θινών αποτελούμενες από ρυτιδώσεις ή ανυψωμένες αμ-
μώδεις επιφάνειες της ανώτερης υπερπαραλιακής ζώνης ή στο περιθώριο του κυματισμού 
ή στους πρόποδες υψηλών θινών. Χαρακτηριστικά φυτικά είδη αυτής της διάπλασης, τα 
οποία καταγράφηκαν στην Τήλο, είναι τα εξής: Elymus farctus (Agropyron junceum), 
Otanthus maritimus, Anthemis tomentosa, Eryngium maritimum, Pancratium maritimum.  

Η φυτοκοινωνιολογική κατάταξη αυτού του τύπου οικοτόπου είναι η εξής:  
Κλάση:  Ammophiletea 

Τάξη:   Ammophiletalia 

Συνένωση:  Agropyrion juncei 

Η εξάπλωση αυτού του τύπου οικοτόπου στην Ελλάδα είναι ευρεία, αν και θα μπορούσε να 
θεωρηθεί ότι χρειάζεται προστασία επειδή απειλείται από τις ανθρωπογενείς επεμβάσεις 
που πραγματοποιούνται στα πλαίσια της τουριστικής ανάπτυξης στις αμμώδεις ακτές. Στην 
Τήλο συναντάται κυρίως στην παραλία της Ερίστου και -σε μικρότερη έκταση- σε ορισμένες 
άλλες παραλίες του νησιού. Η μεγαλύτερη έκταση με θίνες στην Τήλο βρίσκεται στην Έρι-
στο ενώ η δεύτερη σημαντικότερη στην παραλία της Σκάφης.  

3.2.3 Πανίδα και Χλωρίδα 

3.2.3.1 Πανίδα 

3.2.3.1.1 Επιρροές της Βιογεωγραφίας στην πανίδα της Τήλου  

Τα οικοσυστήματα των νησιών έχουν συχνά μεγάλο επιστημονικό ενδιαφέρον λόγω των 
ιδιαιτεροτήτων του φυσικού τους περιβάλλοντος και κυρίως της πανίδας και χλωρίδας τους. 
Τρεις είναι οι κυρίως λόγοι που προκαλούν το ενδιαφέρον των επιστημόνων για τα νησιά:  
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1) Οι οικολογικές σχέσεις είναι πιο απλές στα νησιά επειδή υπάρχουν λιγότερα είδη και 
περισσότεροι περιορισμοί στην έκταση ενδιαιτημάτων σε σύγκριση με τις ηπειρωτικές 
περιοχές.  

2) Στη μακρόχρονη απομόνωσή τους, τα νησιά έχουν δημιουργήσει και διαφυλάξει μια 
ποικιλία ενδημικών μορφών που δεν υπάρχουν πουθενά αλλού.  

3) Οι βιοκοινότητες στα νησιά παρουσιάζουν ιδιομορφίες και έχουν πολύ μεγάλο βιογεω-
γραφικό ενδιαφέρον, χάρη στη μικρή τους κλίμακα και την απομόνωσή τους από άλλες 
πληθυσμιακές πηγές, καθώς και για άλλους παράγοντες που σχετίζονται με τα φαινό-
μενα της βιογεωγραφίας των νησιών. 

Κατά τις τελευταίες δεκαετίες γνώρισε σημαντική ανάπτυξη η θεωρητική βιογεωγραφία, έ-
νας κλάδος της βιολογίας που ασχολείται με την ανάπτυξη μοντέλων που αναλύουν τη δο-
μή και την εξέλιξη νησιωτικών και απομονωμένων ειδών πανίδας και χλωρίδας. Η βιογεω-
γραφία των νησιών (Island Biogeography) είναι ένα σημαντικό πεδίο επιστημονικής έρευ-
νας που μπορεί να αξιοποιηθεί στην οργάνωση της προστασίας φυσικών περιοχών. Ση-
μειώνεται ότι έχουν ήδη εφαρμοστεί, σε προστατευόμενες φυσικές περιοχές, μορφές δια-
χείρισης που απορρέουν από το θεωρητικό αυτό ερευνητικό πεδίο, μια και στην ουσία οι 
προστατευόμενες περιοχές αποτελούν «κλειστές απομονωμένες περιοχές» όπως και τα 
νησιά.   

Οι πιο σημαντικές θεωρίες που αναπτύχθηκαν από τους βιογεωγράφους (Preston 1962, 
Watson 1964, MacArthur & Wilson 1967, Williams 1981) επικεντρώνονται στα εξής: 

 Υπάρχει στενή σχέση ανάμεσα στην έκταση ενός νησιού και τον αριθμό τον ειδών που 
ζουν εκεί. Τα μεγάλα νησιά έχουν συνήθως περισσότερα είδη πανίδας από τα μικρά.  

 Ο αριθμός ειδών σε ένα νησί είναι αποτέλεσμα μιας δυναμικής ισορροπίας ανάμεσα 
στην αποίκιση νέων ειδών που προέρχονται από την πλησιέστερη ηπειρωτική περιοχή 
και την παράλληλη εξαφάνισή τους από το νησί (Θεωρία MacArthur & Wilson).  

Οι θεωρίες αυτές έχουν προκύψει από πειραματικά δεδομένα σε ορνιθοπανίδα, ερπετοπα-
νίδα και εντομοπανίδα νησιωτικών συμπλεγμάτων.  

Η έρευνα των βιογεωγραφικών θεωριών στον Αιγαιοπελαγίτικο χώρο εφαρμόστηκε από 
τον Αμερικάνο Ορνιθολόγο G. E. Watson (1964), ο οποίος απέδειξε ότι νησιά με μεγαλύτε-
ρη ποικιλότητα ενδιαιτημάτων έχουν και περισσότερα είδη που αναπαράγονται και επιβιώ-
νουν εκεί. Συνεπώς, όσον αφορά τον πλούτο ειδών της ορνιθοπανίδας ανά νησί, σημαντι-
κότατος παράγοντας είναι η ύπαρξη πολλών διαφορετικών ενδιαιτημάτων, η ποιότητά τους 
καθώς και το μέγεθος του νησιού.  

Τα περισσότερα νησιά του Αιγαίου, λόγω της σχετικά ‘’κλειστής’’ θάλασσας του Αιγαίου και 
της εγγύτητάς τους στις ηπειρωτικές ακτές, δεν είναι τόσο απομονωμένα και ως εκ τούτου -
με εξαίρεση την Κρήτη- δεν απαντούν σ’ αυτά ενδημικά είδη ή υποείδη ορνιθοπανίδας.  

Παρόλα αυτά στην Τήλο, που ήταν πάντοτε ένα νησί πιο απομονωμένο από τα γειτονικά 
του νησιά -όπως θα δούμε αναλυτικότερα στην επόμενη ενότητα-, αναπτύχθηκαν σε πα-
λαιότερες εποχές ενδημικές ταξινομικές μονάδες ή taxa (υποείδη ή είδη) θηλαστικών, όπως 
μαρτυρούν τα ευρήματα των νάνων ελεφάντων. Σήμερα, προκαλεί έκπληξη η απουσία εν-
δημικών taxa της χερσαίας πανίδας από τα μέχρι τώρα στοιχεία των ερευνών (Masseti, 
1999). 
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Σε σύγκριση με την απέναντι ακτή της Μικράς Ασίας, τα μικρά νησιά των νοτίων Δωδεκα-
νήσων είναι φτωχά σε είδη πουλιών. Ο αριθμός ειδών που αναπαράγεται σε ένα νησί μπο-
ρεί να χρησιμοποιηθεί ως δείκτης οικολογικής ποικιλότητας και να οδηγήσει σε συμπερά-
σματα σχετικά με την παρουσία/ απουσία ορισμένων ενδιαιτημάτων, την κατανομή τους και 
την ποιοτική αξιολόγησή τους. Για παράδειγμα, χαρακτηριστικό της Τήλου είναι η απουσία 
πολλών ειδών πουλιών που σχετίζονται με υγρότοπους, οπότε είναι αναμενόμενη  η ανυ-
παρξία φυσικών υγροτόπων -τουλάχιστον κατά τους ιστορικούς χρόνους.  

Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η κατανομή και σύνθεση ορισμένων οικογενειών α-
σπόνδυλων, ερπετών και θηλαστικών και η χρήση των στοιχείων αυτών στην αξιολόγηση 
των ενδιαιτημάτων της Τήλου και τον καθορισμό της σημασίας του νησιού από βιογεωγρα-
φική άποψη. Η βιογεωγραφία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επιβεβαίωση της γεωλογι-
κής ιστορίας και παλαιογεωγραφίας του νησιού. 

3.2.3.1.2 Στοιχεία Παλαιογεωγραφίας της Τήλου  

Η κατανομή αρκετών ζώων στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου είναι εν μέρει εξαρτημένη 
από μια σειρά γεωφυσικών αλλαγών που έλαβαν χώρα κατά το Ανώτερο Πλειόκαινο και το 
Κατώτερο Τεταρτογενές.    

Γνωρίζουμε ότι μέχρι την Τριτογενή περίοδο, στον χώρο που σήμερα βρίσκονται διάσπαρ-
τα τα νησιά του Αιγαίου, υπήρχε ενιαία ξηρά – η Αγαιΐδα. Η ξηρά αυτή λειτουργούσε ως γέ-
φυρα διασποράς ειδών από και προς την Ασία και Ευρώπη. Κατά το Μέσο Μειόκαινο άρ-
χισε ο κατακερματισμός της Αγαιΐδας και η εισροή της θάλασσας με αποτέλεσμα την απο-
κοπή της Κρήτης. Κατά τον Ανώτερο Μειόκαινο συνεχίζεται ο κατακερματισμός της Αγαιΐ-
δας και η κατάκλυσή της από την θάλασσα, που οδήγησε στη δημιουργία των πρώτων νη-
σιωτικών σχηματισμών κατά το Πλειόκαινο. Κατά το διάστημα αυτό, το μέγεθος των νησιών 
και οι αποστάσεις τόσο μεταξύ τους όσο και από την ξηρά, μεταβάλλονται συνεχώς εξαιτίας 
τεκτονικών και ευστατικών κινήσεων.  

Η δέσμευση τεράστιων ποσοτήτων νερού κατά τις παγετώδεις περιόδους του Πλειστοκαί-
νου και η αποδέσμευση τους κατά τη Μεσοπαγετώδη είχε ως αποτέλεσμα την κάθοδο και, 
στην συνέχεια, άνοδο της επιφάνειας της θάλασσας κατά αρκετές δεκάδες μέτρα. Την τε-
λευταία παγετώδη περίοδο η επιφάνεια της θάλασσας κατέβηκε περισσότερο από 100 μ. 
με αποτέλεσμα πολλά νησιά, που τα χώριζε η θάλασσα και είχαν βάθος μικρότερο από 100 
μ., να ενωθούν. Η ερμηνεία της έκτασης που είχε τότε η νήσος Τήλος μπορεί να υπολογι-
στεί από τα όρια των ισοβαθών σε συνάρτηση με άλλους τεκτονικούς παράγοντες.  

Σημειώνεται ότι τα παλαιοντολογικά στοιχεία προσφέρουν επίσης πληροφορίες που αφο-
ρούν την επικοινωνία της Τήλου με άλλα νησιά ή την απόστασή της από τη στεριά κατά τις 
αυξομειώσεις της θαλάσσιας στάθμης. Η Τήλος, σε σύγκριση με την Ρόδο για παράδειγμα, 
ήταν πολύ απομονωμένη με αποτέλεσμα πάνω στο νησί να αναπτυχθούν ενδημικά taxa 
(υποείδη ή είδη) θηλαστικών, όπως μαρτυρούν τα ευρήματα των νάνων ελεφάντων.  

Σε σύγκριση με άλλα νησιά των Δωδεκανήσων η Τήλος έχει ευνοηθεί όσον αφορά την πα-
λαιοντολογική έρευνα. Επειδή η έρευνα άρχισε από το 1972, έχει ήδη συγκεντρωθεί ένας 
πλούτος γνώσεων και έχουν γίνει αρκετές επιστημονικές δημοσιεύσεις (Θεοδώρου και Συ-
μεωνίδη, 1994). Όμως, για να υπάρξει ολοκληρωμένη ερμηνεία της γεωλογικής ιστορίας και 
παλαιοντολογίας της Τήλου θα πρέπει να συνεχιστεί η έρευνα σε αυτό το πεδίο, ώστε να 
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οδηγήσει σε μια αξιόλογη σύνθεση. Η έκθεση καθώς και η εκλαΐκευση της γεωλογικής ιστο-
ρίας σίγουρα παρουσιάζει διεθνές ενδιαφέρον και εμπεριέχει σημαντικές προοπτικές για 
την προβολή και την ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος του νησιού.  

3.2.3.1.3 Χαρακτηριστικά ενδιαιτήματα της πανίδας της Τήλου  

Τα είδη της πανίδας χρησιμοποιούν συγκεκριμένα ενδιαιτήματα για να επιβιώσουν και να 
αναπαραχθούν. Για αρκετά μάλιστα είδη η εξάρτησή τους από συγκεκριμένους τύπους εν-
διαιτημάτων είναι άμεση και ως εκ τούτου κρίνεται σκόπιμο να περιγραφούν και εξεταστούν 
τα σημαντικότερα ενδιαιτήματα σε σχέση με την πανίδα τους. Ο διαχωρισμός των επιμέ-
ρους ενδιαιτημάτων στη μορφή που παρουσιάζεται παρακάτω προέκυψε κυρίως από τα 
είδη και τις ομάδες της πανίδας που αυτά διατηρούν και όχι από τις χλωριδικές διαφορο-
ποιήσεις τους. Μαζί με τον τίτλο του κάθε ενδιαιτήματος αναγράφεται (κατά προσέγγιση και 
μέσα σε παρένθεση) ο κωδικός του αντίστοιχου οικότοπου του Παραρτήματος I της Οδηγί-
ας 92/43/ΕΟΚ (κωδικός NATURA 2000) ή του Corine. 

∗ Φρύγανα με Θυμάρι (Corydothymus) ή Αστοιβή (Sarcopoterium) (5420) 

Πρόκειται για εκτεταμένες ξηρές περιοχές, κυρίως στα νότια ορεινά του νησιού, που επειδή 
υπερβόσκονται και καίγονται συχνά, έχουν πολύ χαμηλή βλάστηση και μεγάλο ποσοστό 
γυμνής από βλάστηση γης. Η πανίδα των περιοχών αυτών είναι φτωχή σε είδη και περι-
λαμβάνει 5 είδη πουλιών, όπως τη Μικρογαλιάντρα (Calandrella brachydactyla) και το 
Βραχοκιρκίνεζο (Falco tinnunculus), ενώ από τα ερπετά απαντά ο Οφίσωψ (Ophisops 
elegans). Συχνά ο οικότοπος αυτός απαντά ως μωσαϊκό με άλλους τύπους οικοτόπων και 
εκεί παρουσιάζει μεγαλύτερο ενδιαφέρον ως ενδιαίτημα για τα πουλιά. 

∗ Φρύγανα με αφάνα (Genista acanthoclada) (5420) 

Στα κεντρικά ορεινά και σε πλαγιές με βόρειο προσανατολισμό, σε χαμηλότερα υψόμετρα, 
επικρατούν τα φρύγανα με χαρακτηριστικό την αφάνα Genista acanthoclada σε αρκετά κα-
λή ανάπτυξη (έως και 0,70 μέτρα ύψος). Αυτό το ενδιαίτημα παρέχει ικανοποιητική κάλυψη 
σε 9 τουλάχιστον είδη πουλιών και στα ερπετά του νησιού. Από τα πουλιά αυτά, μεγαλύτε-
ρους πληθυσμούς εμφανίζουν ο Μαυροτσιροβάκος και η Νησοπέρδικα. Σημειακά και σε 
μικρούς αριθμούς παρατηρείται το Κουφαηδόνι, είδος που προτιμά τους χείμαρρους και 
ψηλότερη θαμνώδη βλάστηση. Κατά τη μεταναστευτική περίοδο παρατηρούνται πολλά είδη 
μεταναστευτικών, όπως το Τρυγόνι, η Δενδροκελάδα και το Ξεφτέρι, το οποίο έχει παρατη-
ρηθεί να κυνηγά. Από την υπόλοιπη πανίδα, εδώ ζει η σαύρα Οφίσωψ, το Αγριοκούνελο, 
ενώ έχουν παρατηρηθεί και πολλές πεταλούδες. 

∗ Φρύγανα με λιθώνες και πετροπλαγιές (5420) 

Αποτελεί σημαντικό ενδιαίτημα για σχεδόν όλα τα ερπετά του νησιού, που βρίσκουν κατα-
φύγιο κάτω από τις πέτρες, στις σχισμές των βράχων αλλά και των ξερολιθιών. Εδώ ζουν 
και φωλιάζουν η Ασπροκώλα και ο Σκουρόβλαχος (συνολικά, 7 είδη πουλιών). Σημειώνεται 
η παρουσία της Νησοπέρδικας αλλά και των περισσότερων από τα αρπακτικά πουλιά του 
νησιού. Κάτω από τις πέτρες και στις σχισμές των βράχων εντοπίστηκαν διάφορα είδη σα-
λιγκαριών. 

∗ Κάθετοι βράχοι στο εσωτερικό του νησιού (8210) 
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Στους ορεινούς όγκους του νησιού αφθονούν οι βραχώδεις εξάρσεις ασβεστολιθικής σύ-
στασης με κοιλώματα, σχισμές και σπηλιές. Το ενδιαίτημα αυτό είναι πολύ σημαντικό για το 
φώλιασμα αρπακτικών πουλιών όπως ο Σπιζαετός, η Αετογερακίνα, ο Πετρίτης, το Βραχο-
κιρκίνεζο. Επίσης, είναι απαραίτητο για το φώλιασμα και την διαβίωση του Γαλαζοκότσυφα, 
του Κόρακα, του Σταχτοπετροκλή και της Ασπροκώλας (11 είδη πουλιών). Σε τέτοιο βιότο-
πο έχει παρατηρηθεί και η σπάνια Κοκκινοκαλιακούδα (είδος που ίσως έχει εξαφανιστεί 
από το νησί). Συνεπώς, ο οικότοπος αυτός είναι από τους σημαντικότερους για την σπάνια 
ορνιθοπανίδα του νησιού. 

∗ Παράκτιοι βράχοι (1240, 8210, 8217) 

Ανάλογη είναι η αξία και των παράκτιων βράχων για την ορνιθοπανίδα. Σε αυτούς έχουν 
καταγραφεί 10 είδη πουλιών, με πιο σημαντικό τον παγκοσμίως απειλούμενο Μαυροπετρί-
τη που φωλιάζει εδώ. Άλλα είδη είναι το Αγριοπερίστερο, ο Γαλαζοκότσυφας, το Βραχοχε-
λίδονο, η Ασπροκώλα και - κοντά στην ακτή - ο Θαλασσοκόρακας. 

∗ Ρεματιές με παραρεμάτια βλάστηση (82D0), πηγές και ποτίστρες ζώων 

Στις μικρές - εποχιακής ροής, στην πλειοψηφία τους - ρεματιές που δημιουργούν οι μόνιμης 
ροής πηγές του νησιού έχει αναπτυχθεί βλάστηση με πικροδάφνες και λυγαριές. Τοπικά 
στην Πηγή του Αγίου Παντελεήμονα υπάρχουν λίγες λεύκες, πλατάνια και καρυδιές. Εκεί 
βρίσκουν καταφύγιο, για να τραφούν και να φωλιάσουν, ορισμένα είδη στρουθιόμορφων 
πουλιών (10 είδη), όπως όλα τα είδη μυγοχαφτών, το Αηδόνι, ο Θαμνοτσιροβάκος και οι 
σουσουράδες. Επίσης, οι υγρές αυτές γωνιές του νησιού είναι ενδιαιτήματα ζωτικής σημα-
σίας για την αναπαραγωγή των αμφίβιων (Πρασινόφρυνος, Βάτραχος). Εδώ κοντά ζουν και 
αρκετά ερπετά ενώ τα θηλαστικά επισκέπτονται συχνά τις ρεματιές για να πιουν νερό (Σκα-
ντζόχοιρος). 

Η μόνιμες πηγές και συγκεντρώσεις μόνιμου νερού όπως είναι οι «ποτίστρες» (λιμνούλες 
που έχουν εκσκαφθεί  κοντά σε πηγές) αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα ενδιαιτήματα 
για πολλά εξειδικευμένα είδη ασπόνδυλων ζώων (έντομα και άλλα υδρόβια είδη μικροπανί-
δας) που ζουν αποκλειστικά κοντά στο νερό. Επειδή το νερό σπανίζει στο νησί, οι πηγές 
αυτές έχουν εξαιρετικά μεγάλο επιστημονικό ενδιαφέρον. Μάλιστα, μία από τις παλαιότερες 
αναφορές για την πανίδα της Τήλου επικεντρώνεται στην πανίδα ασπόνδυλων των γλυκών 
νερών. Η έρευνα του Alessandro Ghigi από την δεκαετία του ’20 είναι γνωστή η σχετικά 
μεγάλη ποικιλία υδρόβιων ειδών. Εντυπωσιακή είναι η καταγραφή ειδών στις πηγές κοντά 
του Δεσπότη το Νερό, στην Πηγή Ποταμός (κοιλάδα Λεθρών) κοντά στο Μικρό Χωριό, κα-
θώς και σε μία ποτίστρα για κατσίκια (Ghigi et. al. 1929). Η Ιταλική ερευνητική ομάδα θεώ-
ρησε τις συγκεντρώσεις γλυκών νερών ως το σημαντικότερο ενδιαίτημα για την πανίδα στο 
νησί, που γενικά παρουσίασε μια “πολύ φτωχή” πανίδα. 

∗ Παράκτια Μεσογειακά εποχιακά τέλματα (3170), και άλλοι μικροί υγρότοποι. 

Σε δύο μόνο περιοχές του νησιού εντοπίστηκαν μικροί παράκτιοι εποχιακοί υγρότοποι. 
Πρόκειται για το μικρό υποβαθμισμένο έλος πίσω από την παραλία των Λιβαδιών (θέση 
Γκιόλα), ανάμεσα στα τουριστικά ξενοδοχεία που επεκτείνονται σε βάρος του, και την εκβο-
λή του ρέματος των Λεθρών. Περιοδικές λιμνούλες δημιουργούνται μετά τη βροχή σε χεί-
μαρρους και αλλού, αλλά υγρότοποι με αναπτυγμένη υγρόφιλη βλάστηση δεν υπάρχουν 
πια στο νησί. Οι μικροί υγρότοποι γλυκού και υφάλμυρου νερού είναι πολύ σημαντικοί 
σταθμοί για ανεφοδιασμό των μεταναστευτικών παρυδάτιων και υδρόβιων πουλιών. Αν και 
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δεν παρατηρήθηκαν πολλά είδη πουλιών στα εποχιακά αυτά τέλματα, θα μπορούσαν να τα 
επισκέπτονται ο Ποταμοσσφυριχτής, ο Δασότριγγας, η Κιτρινοσουσουράδα και ο Λευκοτσι-
κνιάς, είδη που έχουν παρατηρηθεί κατά την μετανάστευση σε άλλα σημεία της Τήλου.  

∗ Αραιό βοσκοδάσος με δρυς και γραμιθιές (9350 ) 

Ονομάζουμε εδώ «βοσκοδάσος», τις εκτάσεις με αραιά δέντρα που βόσκονται από αιγο-
πρόβατα. Εντύπωση προκαλεί η ύπαρξη αυτού του ενδιαιτήματος σε ένα τόσο μικρό νησί. 
Η σπανιότητά του αυξάνει την οικολογική σημασία του. Αποτελείται από συστάδες και με-
μονωμένα δένδρα Quercus macrolepis, Q. aucheri, Pistacia terebinthus palaestina. Ορι-
σμένα από τα δέντρα αυτά είναι μεγάλης ηλικίας και έχουν κορμούς κουφαλιασμένους, που 
παρέχουν την απαραίτητη κάλυψη ή και χώρο φωλιάσματος για τουλάχιστον 30 είδη που-
λιών. Τα σημαντικότερα από αυτά είναι η Χαλκοκουρούνα, η Λιοστριτσίδα, το Κουφαηδόνι, 
η Γαλαζοπαπαδίτσα, ο Κοκκινοκεφαλάς, οι στριτσίδες, οι τσίχλες, τα είδη των μυγοχαφτών 
κ.α. Συνεπώς αυτό το ενδιαίτημα είναι εξαιρετικά σημαντικό για την ορνιθοπανίδα του νη-
σιού. 

∗ Ηφαιστειογενή αμμώδη πρανή (τόφοι) και αργιλώδη πρανή 

Στο κεντρικό τμήμα του νησιού και κυρίως στην ευρύτερη λεκάνη απορροής της ρεματιάς 
Χαρκαδιό που βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή της Μισαριάς, υπάρχουν χαλαρά ηφαι-
στειογενή πετρώματα (τόφοι) που εμφανίζουν φυσική διάβρωση ή ίχνη παλαιότερης εξόρυ-
ξης για παραγωγή οικοδομικών υλικών. Τα κάθετα πρανή των τόφων χρησιμοποιούνται 
από δύο χαρακτηριστικά είδη πουλιών που φωλιάζουν σε τρύπες, το Μελισσοφάγο και τη 
Χαλκοκουρούνα. Αρκετές φωλιές Μελισσοφάγων (>10 φωλιές) βρέθηκαν στην ευρύτερη 
περιοχή της Μισαριάς - ιδιαίτερα δίπλα στον Ξηροπόταμο - και στα πρανή του δρόμου κο-
ντά στον χείμαρρο. Επειδή αυτά τα δύο είδη φωλιάζουν σε ελάχιστα νησιά της Ελλάδας, το 
ενδιαίτημα αυτό μπορεί να θεωρηθεί κρίσιμο για την αναπαραγωγή τους στην Τήλο. 

∗ Εγκαταλειμμένες καλλιέργειες σιτηρών, εκτατικές καλλιέργειες με διάσπαρτα δένδρα και 
θαμνοφράκτες σε πεδινές θέσεις (9320, 6220) 

Ως πριν λίγες δεκαετίες, μεγάλο μέρος του νησιού καλλιεργούνταν παραδοσιακά με ξερικές 
καλλιέργειες σιτηρών. Σήμερα, που οι καλλιέργειες αυτής της μορφής έχουν εγκαταλειφθεί 
στο μεγαλύτερο μέρος των πεδινών εκτάσεων του νησιού έχουν απομείνει χωράφια με μο-
νοετή ή πολυετή αγρωστώδη (θερόφυτα) και διάσπαρτα δένδρα, κυρίως Pistacia terebin-
thus palaestina, Olea europaea και Ceratonia ciliqua. Αυτό το ενδιαίτημα είναι το πιο 
πλούσιο σε είδη πουλιών, αφού έχουν παρατηρηθεί 33 τουλάχιστον είδη, όπως η Λιοστρι-
τσίδα, ο Καστανολαίμης, η Μικρογαλιάντρα, ο Χωραφοσπουργίτης και ο Τσιφτάς. Αυτό το 
ενδιαίτημα προτιμάται από το Αγριοκούνελο και από αρκετά είδη ερπετών όπως ο Μαύρος 
Ζαμενής και το Κροκοδειλάκι. Αν και υπάρχει κάποια επικάλυψη του παρόντος ενδιαιτήμα-
τος με το «βοσκοδάσος» όπου κυριαρχούν οι δρυς, εδώ αναφερόμαστε σε εκτάσεις απο-
κλειστικά πεδινές και σε χωράφια χέρσα ή εγκαταλειμμένα. Τέτοιες εκτάσεις υπάρχουν αρ-
κετές στο νησί, με σημαντικότερη τον Κάμπο της Ερίστου. 

∗ Αρδευόμενες καλλιέργειες κηπευτικών 

Στον κάμπο της Ερίστου συγκεντρώνεται, σήμερα, ολόκληρη η γεωργική παραγωγή κηπευ-
τικών του νησιού. Οι καλλιέργειες απαιτούν άρδευση και χρήση λιπασμάτων και φυτοφαρ-
μάκων. Θετικό στοιχείο αποτελεί η ύπαρξη διάσπαρτων δέντρων - κυρίως γραμιθιών - στην 

 56



περιοχή, αλλά και φυτοφραχτών και ξερολιθιών μεταξύ των χωραφιών. Το ενδιαίτημα φιλο-
ξενεί 6 τουλάχιστον  είδη πουλιών, διάφορα ερπετά και τον Σκαντζόχοιρο.  

∗ Οικισμοί, εγκαταλειμμένοι ή κατοικημένοι 

Οι οικισμοί - ιδιαίτερα, τα ερείπια του Μικρού Χωριού και της Γεράς - αποτελούν εξαιρετικά 
καταφύγια για αρκετά πουλιά και ερπετά. Έχουν παρατηρηθεί σε αυτούς 10 τουλάχιστον 
είδη πουλιών, με πιο χαρακτηριστικά την Κουκουβάγια, τον Γκιώνη, την Τυτώ, το Αγριοπε-
ρίστερο και τον Φλώρο. Επίσης, τα ερείπια αποτελούν πολύ καλό καταφύγιο για το Κροκο-
δειλάκι, την Οθωμανική Οχιά και τον Κυρτοδάκτυλο. Πολύ ενδιαφέρον παρουσιάζει το γε-
γονός ότι σε ορισμένα ερείπια έχει βρεθεί να φωλιάζει η Χαλκοκουρούνα, ένα από τα σπα-
νιότερα είδη πουλιών της Τήλου. 

∗ Ακατοίκητες βραχονησίδες (8217) 

Στις γύρω από την Τήλο νησίδες και βραχονησίδες βρίσκουν καταφύγιο θαλασσοπούλια 
όπως ο Αιγαιόγλαρος, είδος παγκοσμίως απειλούμενο που παρατηρήθηκε να φωλιάζει σε 
τέσσερις από τις νησίδες αυτές. Υπάρχουν, επίσης, μεγάλες αποικίες από Ασημόγλαρους, 
ενώ είναι σχεδόν σίγουρο ότι φωλιάζουν ο Αρτέμης και ο Θαλασσοκόρακας (αυστηρά προ-
στατευόμενα είδη). Στις νησίδες αυτές φωλιάζουν και τρία είδη αρπακτικών πουλιών, ο Πε-
τρίτης, ο Μαυροπετρίτης και η Αετογερακίνα (επίσης αυστηρά προστατευόμενα είδη από 
την Κοινοτική Οδηγία 92/43). Τα δύο πρώτα από τα παραπάνω αρπακτικά εκμεταλλεύονται 
την τακτική διέλευση - κυρίως, κατά τις μεταναστευτικές περιόδους - πουλιών από τις νησί-
δες αυτές. Επιπλέον, στη νησίδα Γαϊδουρονήσι ζει ένα ενδιαφέρον είδος ερπετού που δεν 
έχει καταγραφεί πουθενά αλλού στο νησιωτικό σύμπλεγμα της Τήλου, η Τουρκική Σαύρα. 
Χωρίς αμφιβολία η νησίδες και μικρές βραχονησίδες είναι εξαιρετικά σημαντικά καταφύγια 
για την πανίδα της περιοχής, και για μεγάλο αριθμό απειλούμενων και προστατευόμενων 
ειδών. 

∗ Βραχώδεις ακτές με θαλάσσια σπήλαια (8330) 

Οι βραχώδεις ακτές της Τήλου σχηματίζουν σπήλαια κατάλληλα για ανάπαυση και αναπα-
ραγωγή της Μεσογειακής Φώκιας. Σε τέτοιες θέσεις παρατηρήθηκε ότι βρίσκουν καταφύγιο 
και ομάδες ανήλικων Θαλασσοκοράκων. 

∗ Αμμώδεις ή πετρώδεις θαλάσσιες ακτές 

Στις ακτές έχουν παρατηρηθεί να ξεκουράζονται - και πιθανά να τρέφονται - παρυδάτια με-
ταναστευτικά πουλιά όπως ο Ποταμοσφυριχτής, ο Δασότρυγγας, η Κιτρινοσουσουράδα και 
ο Λευκοτσικνιάς (συνολικά, 6 είδη). Συνεπώς, αυτές οι παραλίες έχουν κάποια - αν και πε-
ριορισμένη - αξία ως τόποι ανάπαυσης για αυτά τα είδη, αλλά πιθανά και για άλλα μετανα-
στευτικά παρυδάτια πουλιά. 

∗ Θαλάσσιοι κόλποι, όρμοι και ανοικτή θάλασσα 

Στους κόλπους του νησιού τρέφονται ο Αιγαιόγλαρος, ο Αρτέμης και ο Θαλασσοκόρακας 
(συνολικά, 8 είδη πουλιών). Επίσης, έχουν παρατηρηθεί η θαλάσσια χελώνα Καρέττα και 
δελφίνια - πιθανά, Ρινοδέλφινα -, είδη που, μαζί με τα τακτικά παρατηρούμενα Ζωνοδέλφι-
να, παρατηρούνται τακτικά στην ανοικτή θάλασσα της ευρύτερης περιοχής. 
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3.2.3.1.4 Ορνιθοπανίδα 

1) Εισαγωγή στην ορνιθολογική σημασία της Τήλου  

Η Ορνιθοπανίδα της Νήσου Τήλου αποτελεί στοιχείο του φυσικού περιβάλλοντος με πολύ 
μεγάλο επιστημονικό ενδιαφέρον. Έως τη δεκαετία του ’90, η περιοχή της Τήλου δεν είχε 
ερευνηθεί συστηματικά όσον αφορά την ορνιθοπανίδα της.  

Δεν είναι γνωστή καμία ολοκληρωμένη δημοσιευμένη αναφορά ή μελέτη για την ορνιθοπα-
νίδα του νησιού, παρόλο που στην ευρύτερη περιοχή του νοτίου Αιγαίου έχουν γίνει ζωο-
λογικές καταγραφές από σημαντικούς ορνιθολόγους και ερευνητές (Ghigi et. al. 1929, 
Watson, 1964). Αν και επιστήμονες αλλά και αρκετοί ερασιτέχνες ορνιθολόγοι (παρατηρη-
τές πουλιών) έχουν επισκεφθεί το νησί, οι παρατηρήσεις και οι αδημοσίευτες καταγραφές 
ορνιθοπανίδας δεν έχουν, δυστυχώς, συλλεχθεί και αξιολογηθεί. Μάλιστα, δεν είναι εύκολο 
να εκτιμηθεί η αξιοπιστία των παρατηρήσεων από ορισμένους ξένους τουρίστες. Στην πα-
ρούσα αναφορά, αν και υπήρχε διαθέσιμο υλικό από ερασιτέχνες παρατηρητές πουλιών 
(ξένους τουρίστες), χρησιμοποιήθηκαν τελικά μόνο στοιχεία πρωτογενή ή δημοσιευμένα 
από ορνιθολόγους που έχουν πρόσφατα επισκεφτεί το νησί.  

Η περιοχή της Τήλου εντάχθηκε στον κατάλογο των Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά 
της Ευρώπης μετά από επίσκεψη μελών της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρίας (ΕΟΕ), στα 
μέσα της δεκαετίας του ’80 (Hallmann, B. -προσωπική επικοινωνία). Στα μέσα του 1996 
πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις στο νησί από μέλη της ΕΟΕ για την ανανέωση των στοι-
χείων των Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά στην Ελλάδα (Γκαίτλιχ, Μ., 1996).  

Στην παρούσα Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη γίνεται, ουσιαστικά για πρώτη φορά, μια συ-
ντονισμένη προσπάθεια καταγραφής και αξιολόγησης της ορνιθοπανίδας του νησιού. Η 
μελέτη αυτή στηρίζεται κυρίως σε αυτοψίες που πραγματοποιήθηκαν από τους ορνιθολό-
γους - ερευνητές: Μισιακός Κώστας, Ζόγκαρης Σταμάτης, Γκαίτλιχ Μαρτίνος, Μπουρδάκης 
Στρατής και Αλιβιζάτος Χαράλαμπος. Τα ορνιθολογικά στοιχεία για τα φωλεάζοντα και τα 
μεταναστευτικά είδη του νησιού συμπληρώθηκαν και αξιολογήθηκαν κατά την φθινοπωρινή 
(Σεπτ. 1998) και την ανοιξιάτικη επίσκεψη (Απρ. 1999) των ορνιθολόγων στο νησί. 

Από τα στοιχεία που συλλέχθηκαν, τόσο στα πλαίσια της παρούσας μελέτης όσο και από 
μέλη της ΕΟΕ, επιβεβαιώθηκε η ορνιθολογική αξία της Τήλου με αποτέλεσμα να περιληφ-
θεί στο νέο κατάλογο των Ζωνών Ειδικής Προστασίας, βάσει της Κοινοτικής Οδηγίας 
79/409. Ο εν λόγω κατάλογος απεστάλη πρόσφατα στην αρμόδια επιτροπή της Ε.Ε. και 
αναμένεται -με την ολοκλήρωση των διαδικασιών που απαιτούνται- ο χαρακτηρισμός της 
περιοχής της Τήλου ως Ζώνη Ειδικής Προστασίας και η ένταξή της στις προτεινόμενες για 
ένταξη περιοχές στο Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο «Natura 2000».   

2) Ορνιθοπανίδα νήσου Τήλου 

Η Τήλος, αν και παρουσιάζει ιδιαίτερη ορνιθολογική αξία, θα μπορούσε να θεωρηθεί ως μία 
από τις λιγότερο μελετημένες περιοχές για την ορνιθοπανίδα στην Ελλάδα. Κατά την τελευ-
ταία εξαετία, πραγματοποιήθηκαν οι πιο λεπτομερείς καταγραφές, κυρίως κατά την φθινο-
πωρινή και ανοιξιάτικη περίοδο. Συγκεκριμένα, πρόκειται για καταγραφές από τους Μ. 
Γκαίτλιχ (Για την Ε.Ο.Ε.) (μέσα Ιουνίου 1996, αρχές Απριλίου 1997), Στρ. Μπουρδάκη (μέ-
σα Αυγούστου 1997), Στ. Ζόγκαρη και Κ. Μισιακό (τέλη Σεπτεμβρίου 1998) και Κ. Μισιακό 
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(μέσα Απριλίου 1999), από τις οποίες οι δύο τελευταίες έγιναν στα πλαίσια της παρούσας 
μελέτης. Συμπληρωματικά στοιχεία προσέφερε ο Χ. Αλιβιζάτος, από επισκέψεις στη διάρ-
κεια του 1999 και από τη μοναδική χειμερινή ορνιθολογική καταγραφή που έχει γίνει στο 
νησί (7.2.2000). Τα είδη πουλιών που παρατηρήθηκαν στην Τήλο από τους εν λόγω ερευ-
νητές – ορνιθολόγους περιλαμβάνονται στον πίνακα που ακολουθεί. Τονίζεται, όμως, ότι τα 
είδη που αναφέρονται στον πίνακα έχουν παρατηρηθεί στη διάρκεια ορισμένων μόνο μη-
νών του έτους και είναι σίγουρο ότι μία διεξοδικότερη καταγραφή -καθ’ όλη τη διάρκεια του 
έτους- θα αυξήσει τον αριθμό των παρατηρημένων ειδών.  

Πίνακας 3.2.3-11: Κατάλογος ειδών ορνιθοπανίδας 

 Είδος Παρουσία στην Τήλο 

1 2 3 4 5 6 7 

 Ελληνικό όνομα Επιστημονικό όνομα Καθ.  
παρουσίας Πλήθος Ενδιαιτήματα Περιοχές  

παρουσίας 

1.  Αρτέμης Calonectris diomedea (Β) 2-5 p ΑΘ Μεταξύ Τήλου-
Αντίτηλου, Ν. Αγ. 
Ανδρέα 

2.  Μύχος Puffinus yelkouan (R) P ΑΘ Μεταξύ Νισύρου και 
Τήλου 

3.  Θαλασσοκόρακας Phalacrocorax aristotelis RΒ 5-10p ΣΠ, ΑΘ Ακρωτήρι Ρεματικός, 
Νησί, Πρασούδα, 
Πορτέλα, Ακρ. Όρ-
φος, Ν. Αγ. Ανδρέα 

4.  Κορμοράνος Phalacrocorax carbo (Α) 1 ΑΘ Κόλπος Λιβαδιών 

5.  Λευκοτσικνιάς Egretta garzetta M R ΑΘ, ΒΝ Δυτική ακτή 

6.  Ορνιο Gyps fulvus (E) V BH,BΠ Το είδος αυτό ανα-
φέρεται στην ανα-
φορά των ΣΠΠΕ 
(I.C.B.P. 1987) – 
Δεν έχει παρατηρη-
θεί πρόσφατα στο 
νησί. 

7.  Σφηκιάρης Pernis apivorus M R Π Παντού στα ορεινά 

8.  Καλαμόκιρκος Circus aeruginosus M R Π » 

9.  Λιβαδόκιρκος Circus pygargus M V Π 2 

10.  Αετογερακίνα Buteo rufinus  (R)WΒ 2-4 p ΒΗ, ΒΠ, ΒΝ, Π 3,2,6,5,9 

11.  Σταυραετός Hieraaetus pennatus M V Π Παντού 

12.  Σπιζαετός Hieraaetus fasciatus RΒ 2-3 p ΒΗ, ΦΒ, ΦΥ, 
ΒΝ 

4, 6, 8, 3, 5, 9 

13.  Φιδαετός Circaetus gallicus M V Π 5 

14.  Ψαραετός Pandion haliaetus M V ΑΘ, ΒΝ 9 

15.  Τσιχλογέρακο Accipiter nisus MW R ΦΑ, ΔΑ, ΚΕ 6 

16.  Βραχοκιρκίνεζο Falco tinnunculus R 2-5 p ΒΗ, Π Σε όλο το νησί 

17.  Μαυροπετρίτης Falco eleonorae B 100-125p ΒΠ, ΒΝ, ΦΑ, 
ΦΒ 

8, 4, 6, 9, 3 

18.  Δενδρογέρακο Falco subbuteo Μ V Π 7 

19.  Πετρίτης Falco peregrinus RΒ 2-4p ΒΠ, ΒΗ, ΒΝ, Π 9, 3, 4, 5, 7 

20.  Νησιώτικη πέρδικα Alectoris chukar RB 120-400i ΦΒ, ΦΥ, ΦΑ, 
ΚΕ 

Παντού 
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 Είδος Παρουσία στην Τήλο 

1 2 3 4 5 6 7 

Καθ.  Περιοχές   Ελληνικό όνομα Επιστημονικό όνομα Πλήθος Ενδιαιτήματα παρουσίας παρουσίας 

21.  Ποταμοσφυριχτής Charadrius dubius M V ΘΑ, ΠΤ Αμμώδεις ακτές 

22.  Δασότρυγγας Tringa ochropus M V ΘΑ, ΠΤ 9 

23.  Αιγαιόγλαρος Larus audouinii (R)B 20-30 p ΒΝ, ΑΘ, ΒΠ 9, 3 

24.  Ασημόγλαρος Larus cachinnans RB 150-200p ΒΝ, ΑΘ 9 

25.  Καστανοκέφαλος 
γλάρος 

Larus ridibundus (W) (C) ΑΘ, ΘΑ  

26.  Αγριοπερίςτερο Columba livia RB 40-60p ΒΠ, ΦΥ, ΒΝ 5,9, 3, 4, 8 

27.  Τρυγόνι Streptopelia turtur M (Β) R ΦΑ, ΔΑ  

28.  Δεκαοχτούρα Streptopelia decaocto RB R ΟΚ  

29.  Κούκος Cuculus canorus M R ΔΑ, ΦΑ, ΚΕ  

30.  Τυτώ Tyto alba RB P ΚΕ, ΟΚ 2 

31.  Γκιώνης  Otus scops BM(R) R ΚΕ, ΟΚ 3, 4, 8, 7, 5 

32.  Κουκουβάγια Athene noctua R R ΟΚ, ΒΗ, ΦΒ, 
ΚΚ 

4, 3, 1, 5, 7, 8 

33.  Σταχτάρα Apus apus M(Β) C(M) Π  

34.  Ωχροσταχτάρα Apus pallidus M R(M) Π  

35.  Σκεπαρνάς Apus melba M(B) C(M), R(B) ΒΠ, ΒΗ, Π  

36.  Αλκυόνα Alcedo atthis M  P ΘΑ  

37.  Μελισσοφάγος Merops apiaster  MB 10-25p ΠΑ, ΔΑ, ΚΕ, 
ΚΚ 

1,2 

38.  Χαλκοκουρούνα Coracias garrulus MB 15-25p ΔΑ, ΠΑ, ΚΕ, 
ΚΚ 

1,2,3 

39.  Τσαλαπετεινός Upupa epops M(B) R ΔΑ, ΚΕ  

40.  Στραβολαίμης Jynx torquila M P ΔΑ  

41.  Σταρήθρα Alauda arvensis W P KE 7 

42.  Μικρογαλιάντρα Calandrella brachydactyla B R ΦΥ, ΦΒ 6, 4, 8 

43.  Κατσουλιέρης Galerida cristata (E) P ΚΚ, ΚΕ  

44.  Βραχοχελίδονο Ptyonoprogne rupestris R(Β) R ΒΗ, ΒΠ, Π 8 

45.  Χελιδόνι Hirundo rustica M(B) C(M), R(B) ΟΚ, Π  

46.  Δενδροχελίδονο Hirundo daurica M C(M) Π  

47.  Σπιτοχελίδονο Delichon urbica M C(M) Π  

48.  Λιβαδοκελάδα Anthus pratensis w C KE 7 

49.  Κοκκινοκελάδα Anthus cervinus w P KE 7 

50.  Δενδροκελάδα Anthus trivialis M R(M) ΦΑ, ΔΑ 8 

51.  Χαμοκελάδα Anthus campestris M R(M) Π  

52.  Κιτρινοσουσουράδα Motacilla flava M C(M) ΡΒ, Π 5 

53.  Σταχτοσουσουράδα Motacilla cinerea M R ΡΒ, ΘΑ, ΠΤ 5, 4 

54.  Λευκοσουσουράδα Motacilla alba M(B) R ΡΒ, ΘΑ, ΠΤ  

55.  Κουφαηδόνι Cercotrichas galactotes MB R ΦΑ, ΚΕ 2, 1 

56.  Κοκκινούρης Phoenicurus phoenicurus M V KE 3 

57.  Καρβουνιάρης Phoenicurus ochrurus W C ΟΚ, ΔΑ, ΚΕ 7 

58.  Καστανολαίμης Saxicola rubetra M R ΔΑ, ΚΕ 3 
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 Είδος Παρουσία στην Τήλο 

1 2 3 4 5 6 7 

Καθ.  Περιοχές   Ελληνικό όνομα Επιστημονικό όνομα Πλήθος Ενδιαιτήματα παρουσίας παρουσίας 

59.  Μαυρολαίμης Saxicola torquata W P KE  

60.  Κοκκινολαίμης Erithacus rubecula W C ΟΚ, ΔΑ, ΚΕ  

61.  Σταχτοπετρόκλης Oenanthe oenanthe MB R ΦΒ 4 

62.  Ασπροκώλα Oenanthe hispanica  MB 38-80p ΦΒ, ΒΠ, ΒΗ Παντού 

63.  Γαλαζοκότσυφας Monticola solitarius RB 10-20p ΒΠ, ΒΗ 4, 3, 8 

64.  Κότσυφας Turdus merulus W C ΟΚ, ΔΑ, ΚΕ  

65.  Τσίχλα Turdus philomelos W C ΔΑ, ΚΕ  

66.  Καλαμοποταμίδα Acrocephalus scirpaceus Μ P PB 2 

67.  Βουρλοποταμίδα Acrocephalus schoeno-
baenus 

M V Π  

68.  Ωχροστριτσίδα Hippolais pallida  MB R ΟΚ, ΔΑ 2, 1 

69.  Λιοστριτσίδα Hippolais olivetorum  MB 5-10p ΔΑ, ΚΕ 2,1,3 

70.  Κιτρινοστριτσίδα Hippolais icterina M R ΔΑ, ΚΕ 5 

71.  Κοκκινοτσιροβάκος Sylvia cantillans M R ΔΑ, ΚΕ  

72.  Μαυροτσιροβάκος Sylvia melanocephala RB C ΦΑ, ΔΑ, ΚΕ  

73.  Λαλοτσιροβάκος Sylvia curruca M V ΔΑ, ΚΕ  

74.  Θαμνοτσιροβάκος Sylvia communis M R ΔΑ, ΚΕ, ΡΒ 3, 5, 4 

75.  Δενδροτσιροβάκος Sylvia hortensis M V ΔΑ, ΚΕ, ΡΒ 5 

76.  Μαυροσκούφης Sylvia atricapilla W P ΟΚ, ΔΑ, ΚΕ  

77.  Δασοφυλλοσκόπος Phylloscopus sibilatrix M R(M) ΔΑ, ΚΕ  

78.  Θαμνοφυλλοσκόπος Phylloscopus trochilus M C(M) ΔΑ, ΚΕ  

79.  Δενδροφυλλοσκόπος Phylloscopus collybita M(W) C(W) ΔΑ, ΚΕ  

80.  Μυγοχάφτης Muscicapa striata  MB R C(M) ΔΑ, ΚΕ, ΟΚ 2,1,5 

81.  Μαυρομυγοχάφτης Ficedula hypoleuca M C(M) ΔΑ, ΚΕ, ΡΒ 5,3,1,2 

82.  Δρυομυγοχάφτης Ficedula semitorquata M V(M) ΔΑ, ΚΕ, ΡΒ 5,3,1,2 

83.  Κρικομυγοχάφτης Ficedula albicollis M R(M) ΔΑ, ΚΕ, ΡΒ 5,3,1,2 

84.  Αηδόνι Luscinia megarhynchos M R ΡΒ, ΔΑ  

85.  Γαλαζοπαπαδίτσα Parus caeruleus RB C ΔΑ, ΚΕ, ΡΒ 5,3,1,2 

86.  Συκοφάγος Oriolus oriolus M R ΔΑ, ΚΕ  

87.  Αετομάχος Lanius collurio M C(M) ΔΑ, ΚΕ  

88.  Κοκκινοκεφαλάς Lanius senator  MB 5-10 p ΚΕ, ΔΑ 5,3,1,2 

89.  Κοκκινοκαλιακούδα Pyrrhocorax pyrrhocarax A(E) 5 I ΒΗ, ΒΠ 3 

90.  Κουρούνα Corvus corone RB 15-35p ΚΚ, ΚΕ, Π 4, 3, 1, 5, 8 

91.  Κόρακας Corvus corax RB 6-10p ΒΗ, Π  

92.  Σπουργίτης Passer domesticus RB C ΟΚ 2, 1, 7 

93.  Χωραφοσπουργίτης Passer hispaniolensis M C(M) Π, ΚΕ  

94.  Σπίνος Fringilla coelebs W C ΟΚ, ΔΑ, ΚΕ  

95.  Σκαρθάκι Serinus serinus W C  ΔΑ, ΚΕ  

96.  Καρδερίνα Carduelis carduelis W C ΟΚ, ΚΚ, ΚΕ 3 

97.  Φλώρος Carduelis chloris RB R(-) ΟΚ, ΚΚ, ΚΕ 3 

98.  Τσιφτάς Miliaria calandra (M)W R(-) ΚΕ 3 
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 Είδος Παρουσία στην Τήλο 

1 2 3 4 5 6 7 

Καθ.  Περιοχές   Ελληνικό όνομα Επιστημονικό όνομα Πλήθος Ενδιαιτήματα παρουσίας παρουσίας 

99.  Βλάχος Emberiza hortulana M P ΚΕ  

100.  Σκουρόβλαχος Emberiza caesia B 37-70p ΦΒ 3, 6, 8, 4 

Επεξηγήσεις πίνακα 
Στήλες 1-3: Αύξων αριθμός, Ελληνική και Επιστημονική ονομασία των ειδών της ορνιθοπανίδας. 

Στήλες 4-7: Παρουσία στην Τήλο 
Στήλη 4: Καθεστώς παρουσίας 
Περιγράφεται το καθεστώς παρουσίας για κάθε είδος στη περιοχή με τα εξής σύμβολα: Β: φωλιάζει, Μ: 
παρόν κατά τη μετανάστευση, R: μόνιμος κάτοικος, W: διαχειμάζει, Α: τυχαία εμφανιζόμενο, E: πιθανά 
εξαφανισμένο. Τα σύμβολα σε παρένθεση (πχ (Β) )αναφέρονται σε καθεστώς μη επιβεβαιωμένο. 

Στήλη 5: Πλήθος 
Εκτιμάται ο πληθυσμός του είδους στην περιοχή μελέτης είτε κατά την περίοδο φωλιάσματος, είτε κατά 
την μετανάστευση (Μ), είτε κατά την διαχείμαση (W). Η εκτίμηση γίνεται είτε με αναφορά στον αριθμό 
των φωλιαζόντων ζευγαριών (p), είτε των ατόμων (i), είτε με ένα από τα παρακάτω σύμβολα: C: κοινό, 
R: σπάνιο, V: πολύ σπάνιο, P: παρόν χωρίς ικανοποιητική εκτίμηση πληθυσμού. Επίσης με τα σύμβο-
λα (+), (-), (*) φανερώνουν την τάση των πληθυσμών των ειδών όπου αυτές είναι γνωστές, δηλαδή κα-
τά σειρά: αυξάνεται, μειώνεται, σταθερό. 

Στήλη 6: Ενδιαιτήματα 
Περιγράφεται εδώ σε ποια ενδιαιτήματα απαντάται το είδος, κατά σειρά προτίμησης. Σε περιπτώσεις 
που το είδος έχει ευρεία εξάπλωση αναγράφεται το σύμβολο του ενδιαιτήματος που φωλιάζει και κα-
τόπιν αναφέρεται το σύμβολο Π (παντού). Τα χαρακτηριστικότερα ενδιαιτήματα των πουλιών είναι: 
ΦΥ: Υποβαθμισμένα φρύγανα (Thymus) από φωτιά και υπερβόσκηση, ΦΑ: Φρύγανα με ικανοποιητική 
ανάπτυξη (Genista acanthoclada), ΦΒ: Φρύγανα με λιθώνες και πετροπλαγιές, ΒΗ: Ηπειρωτικοί κάθε-
τοι βράχοι, ΒΠ: παράκτιοι βράχοι, ΡΒ: ρεματιές με παραρεμάτια βλάστηση, ΠΤ: παράκτια εποχιακά 
τέλματα, ΔΑ: Αραιό βοσκοδάσος με δρυς και γραμιθιές, ΠΑ: ηφαιστειογενή αμμώδη ή αργιλλώδη πρα-
νή, ΚΕ: Εγκαταλειμμένες καλλιέργειες σιτηρών με διάσπαρτα δένδρα, ΚΚ: Αρδευόμενες καλλιέργειες 
κηπευτικών, ΟΚ: Οικισμοί εγκαταλειμμένοι ή κατοικημένοι, ΒΝ: Ακατοίκητες βραχονησίδες, ΣΠ: Βρα-
χώδεις ακτές με θαλάσσια σπήλαια, ΘΑ: Αμμώδεις ή πετρώδεις θαλάσσιες ακτές, ΑΘ: Κόλποι και α-
νοικτή θάλασσα. 

Στήλη 7: Περιοχές παρουσίας.  
Περιγράφονται οι περιοχές του νησιού όπου έχει παρατηρηθεί το είδος. Με τους κωδικούς αριθμούς 
συμβολίζονται οι ακόλουθες πιο σημαντικές περιοχές του νησιού:  
1. Περιοχή Μισαριά – Χαρκαδιό 

2. Κάμπος και Αμμοθίνες Εριστού 

3. Προφήτης Ηλίας Μεγάλου Χωριού, Κοιλάδα και Παραλία Σκάφης, Παράκτια Περιοχή Νότια του 
Ακρωτηρίου Ορφός 

4. Ευρύτερη Περιοχή Μονής Αγίου Παντελεήμονα (Ορεινός Όγκος Κριάλλος - Προφήτης Ηλίας - Πα-
λαιόκαστρο και παράκτιοι γκρεμοί) 

5. Μικρό Χωριό και Κοιλάδά Αρνό ή Ποταμού 

6. Παράκτιοι Γκρεμοί βουνού Αμαλί (Φαράγγι Βαθιά) έως Ακρωτήριο Τράχηλας  

7. Πουρναρόδασος και ευρύτερη περιοχή Λιβαδιών 

8. Οροπέδιο Γερά και Χερσόνησος Κούτσουμπας, έως δυτικά από το Χοιρονήσι 

9. Νησίδες Γαϊδουρονήσι, Γιακουμή, Νησί (ή Γάιδαρος κοντά στα Λεθρά), Πρασούδα, Αντίτηλος (Α-
σκένα) και λοιπές βραχονησίδες 
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Πίνακας 3.2.3-12: Κατάλογος ειδών ορνιθοπανίδας της Τήλου που περιλαμβάνονται στο Πα-
ράρτημα Ι της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ  

Ελληνικό όνομα Επιστημονικό όνομα Bern IUCN α/α Bonn 79/409/
EOK 

 1 2 3 4 5 6 

1. Αρτέμης Calonectris diomedea III   Ι 

2. Θαλασσοκόρακας Phalacrocorax aristotelis III -V  Ι 

3. Λευκοτσικνιάς Egretta garzetta II   Ι 

4. Σφηκιάρης Pernis apivorus II  II Ι 

5. Ορνιο Gyps fulvus II -V II Ι 

6. Φιδαετός Circaetus gallicus II  II Ι 

7. Καλαμόκιρκος Circus aeruginosus II -V  Ι 

8. Λιβαδόκιρκος  Circus pygargus II -E1 II Ι 

9. Αετογερακίνα Buteo rufinus II -R II Ι 

10. Σταυραετός Hieraaetus pennatus II -V II Ι 

11. Σπιζαετός Hieraaetus fasciatus II -V II Ι 

12. Ψαραετός Pandion haliaetus II -I II Ι 

13. Μαυροπετρίτης Falco eleonorae II -K II Ι 

14. Πετρίτης Falco peregrinus II -K II Ι 

15. Αιγαιόγλαρος Larus audouinii II LR-E2 I, II Ι 

16. Αλκυόνα Alcedo atthis II   Ι 

17. Χαλκοκουρούνα Coracias garrulus II -V II Ι 

18. Μικρογαλιάντρα Calandrella brachydactyla II   Ι 

19. Χαμοκελάδα Anthus campestris II   Ι 

20. Λιοστριτσίδα Hippolais olivetorum II  II Ι 

21. Δρυομυγοχάφτης Ficedula semitorquata II -R II Ι 

22. Κρικομυγοχάφτης Ficedula albicollis II  II Ι 

23. Αετομάχος Lanius collurio III   Ι 

24. Κοκκινοκαλιακούδα Pyrrhocorax pyrrhocorax II -K  Ι 

25. Βλάχος Emberiza hortulana ΙΙΙ   Ι 

26. Σκουρόβλαχος Emberiza caesia II   Ι 

Επεξηγήσεις πίνακα 
Στήλες 1-2:  Ελληνική και Επιστημονική ονομασία των ειδών της ορνιθοπανίδας που έχει καταγραφεί 

στην Τήλο και πληρεί τα ακόλουθα κριτήρια. 

Στήλη 3:  Σύμβαση Βέρνης (Bern): 

 II Αυστηρά προστατευόμενο είδος 
 III Προστατευόμενο είδος 

Στήλη 4: ΙUCN (Red List of Threatened Animals, IUCN, 1996, και Το Κόκκινο Βιβλίο των Απειλούμε-
νων Σπονδυλοζώων της Ελλάδας, Καρανδεινός, 1992): 

CR- Κρισίμως κινδυνεύον είδος 
EN- Κινδυνεύον είδος 

 VU- Τρωτό είδος 
 LR- Είδος χαμηλού κινδύνου 
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 DD- Ανεπαρκώς γνωστό είδος (IUCN 1996) 
 -E1 Άμεσα κινδυνεύον είδος 
 -E2 Μη άμεσα κινδυνεύον είδος 
 -V Τρωτό είδος 
 -R Σπάνιο είδος 
 -I Απροσδιόριστο είδος 
 -K Ανεπαρκώς γνωστό είδος (Καρανδεινός 1992) 

Στήλη 5:  Σύμβαση Βόννης (Bonn): 

 Ι Είδος που κινδυνεύει να εκλείψει σε μεγάλο μέρος της εξάπλωσής του 
 ΙΙ Είδος που θα ωφεληθεί από διεθνή συνεργασία για προστασία και διαχείριση 

Στήλη 6: Κοινοτική Οδηγία για την Προστασία των Πουλιών (79/409/ΕΟΚ) (τροποποιημένη από την 
Οδηγία 91/244/ΕΟΚ): 

I Είδος που για το βιότοπό του προβλέπονται ειδικά μέτρα διατήρησης  

3) Αξιολόγηση ειδών ορνιθοπανίδας 

Tα πουλιά χρησιμοποιούνται συχνά ως δείκτες αξιολόγησης σημαντικών περιοχών που 
χρήζουν ειδικά μέτρα προστασίας της φύσης. Πολλά είδη πουλιών αναφέρονται σε Διεθνείς 
Συμβάσεις (Βέρνη, Βόννη), καθώς και στην Κοινοτική Οδηγία 79/409 για την προστασία 
των άγριων πτηνών. Η Τήλος παρουσιάζει ιδιαίτερα μεγάλη συγκέντρωση ειδών του Παρα-
τήματος Ι της παραπάνω Οδηγίας, τα οποία μάλιστα αναπαράγονται στο νησί. Πάνω από 
¼ των ειδών που έχουν καταγραφεί ως σήμερα στο νησί αποτελούν είδη του Παραρτήμα-
τος Ι (αυστηρά προστατευόμενα είδη).  

Ιδιαίτερα σημαντικά για την περιοχή μελέτης είναι τα 26 αυστηρά προστατευόμενα είδη του 
Παραρτήματος Ι της Κοινοτικής Οδηγίας 79/409 (βλέπε πίνακα 3.2.3-12). Για ορισμένα από 
αυτά δεν υπάρχουν αρκετά στοιχεία που να βεβαιώνουν ότι πράγματι το νησί έχει ζωτική 
σημασία για την επιβίωση σημαντικών πληθυσμών τους. Επίσης, δεν έχει επιβεβαιωθεί το 
κατά πόσο ορισμένα είδη έχουν τακτική παρουσία στο νησί ή αν έχουν μειωθεί. Συνεπώς, 
με τα στοιχεία που διαθέτουμε, δεν μπορούμε να τεκμηριώσουμε την σημασία του νησιού 
για ορισμένα είδη (π.χ. Όρνιο, Δρυομυγοχάφτης). Ωστόσο υπάρχουν τεκμηριωμένες ενδεί-
ξεις ότι η Τήλος έχει μεγάλη σημασία για αρκετά από τα αυστηρώς προστατευόμενα είδη, 
τα οποία εμφανίζουν επιπρόσθετα σημαντικούς πληθυσμούς.  

Σε εθνικό ή/και ευρωπαϊκό επίπεδο, τα ακόλουθα 10 αυστηρώς προστατευόμενα είδη 
προσδίδουν μεγάλη ορνιθολογική και οικολογική αξία στο νησί:  
- ο Θαλασσοκόρακας,  
- η Αετογερακίνα,  
- ο Σπιζαετός,  
- ο Μαυροπετρίτης,  
- ο Πετρίτης,  
- ο Αιγαιόγλαρος,  
- η Κοκκινοκαλιακούδα,  
- η Λιοστριτσίδα,  
- η Χαλκοκουρούνα και  
- ο Σκουρόβλαχος.  
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Η ιδιαίτερη ορνιθολογική σημασία της Τήλου για τα 10 αυτά είδη τεκμηριώνεται από την 
εκπλήρωση ενός ή περισσότερων από τα ακόλουθα κριτήρια:  
α) η Τήλος διατηρεί έναν σημαντικό -σε ευρωπαϊκό ή εθνικό επίπεδο- πληθυσμό του εί-
δους,  
β) η Τήλος είναι σημαντικός τόπος αναπαραγωγής του είδους,  
γ) ο πληθυσμός του είδους στην Τήλο κατέχει αξιόλογα βιογεωγραφικά χαρακτηριστικά ή 
ιδιαιτερότητες.  

Τονίζουμε εδώ ότι η σημασία της Τήλου ως τακτικού σταθμού ανεφοδιασμού κατά τις μετα-
κινήσεις απειλούμενων και προστατευόμενων ειδών είναι ένα σημαντικό ορνιθολογικό χα-
ρακτηριστικό που, όμως, δεν μπορεί να αξιολογηθεί επαρκώς με τις υπάρχουσες γνώσεις. 
Ως εκ τούτου, παρατίθενται στην συνέχεια στοιχεία που τεκμηριώνουν τη σημασία των 
πληθυσμών των παραπάνω σημαντικών ειδών - και μερικών επιπλέον ειδών - σε σύγκριση 
με την αφθονία και το καθεστώς διατήρησής τους στην Τήλο, στην Ελλάδα και στην Ευρώ-
πη. Τα 10 είδη που αναγράφονται με έντονα γράμματα αποτελούν είδη-κριτήρια, για τα 
οποία υπάρχουν επαρκή στοιχεία που τεκμηριώνουν την ορνιθολογική σημασίας της Τή-
λου. 

 

∗ Αρτέμης (Calonectris diomedia) 

Ο Αρτέμης είναι θαλασσοπούλι που επισκέπτεται τις ελληνικές θάλασσες κυρίως την θερινή περίοδο (κυρίως, 
από Μάρτη έως Οκτώβρη). Φωλιάζει σε νησιά, σε σχισμές παράκτιων βράχων, συχνά σε τούνελ χωμάτινων 
πρανών. Ακόμη και την περίοδο του φωλιάσματος περνά τις περισσότερες ώρες στη θάλασσα, ενώ προσεγγίζει 
νύχτα τις αποικίες. Ο ευρωπαϊκός πληθυσμός του υπολογίζεται σε 140.000-210.000 ζευγάρια, ενώ ο πληθυ-
σμός της Μεσογείου υπολογίζεται σε 50.000-60.000 ζευγάρια (Hagemeijer et al, 1997). Στην Ελλάδα φωλιάζουν 
περίπου 5000 ζευγάρια πληθυσμός που θεωρείται σταθερός. Παρατηρούνται τακτικά κατά την περίοδο φωλιά-
σματος στην περιοχή των νότιων Δωδεκανήσων, κυρίως στην Κω, τη Χάλκη και κοντά στις Τουρκικές ακτές. 
Δυστυχώς, παραμένουν ανεπαρκείς οι γνώσεις μας για το καθεστώς παρουσίας αυτού του είδους στο νησιωτι-
κό σύμπλεγμα της Τήλου. Είναι άγνωστο αν φωλιάζει στην Τήλο, παρά το γεγονός ότι παρατηρείται σταθερά 
κατά την καλοκαιρινή περίοδο (2-10 άτομα). Υπάρχουν αναφορές από ντόπιους ψαράδες (οι οποίοι τον αποκα-
λούν Μύχο) ότι φωλιάζει στο νησάκι του Αγ. Ανδρέα, ΝΔ του κόλπου της Έριστου. Ο Μύχος Puffinus yelkouan 
είναι συγγενικό είδος και, καθώς έχει παρατηρηθεί μόνο μία φορά κοντά στις ακτές της Τήλου, παραμένει ά-
γνωστο το καθεστώς παρουσίας του στην περιοχή. 

∗ Θαλασσοκόρακας (Phalacrocorax aristotelis) 

O Θαλασσοκόρακας φωλιάζει στις βραχώδεις ακτές της Ευρώπης, όπου βρίσκεται και το 75% της κατανομής 
του. Ο πληθυσμός του, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, υπολογίζεται σε 85.421 – 88.311 ζευγάρια (Hagemeijer et al, 
1997). Στο Αιγαίο, απαντάται το - αυστηρά προστατευόμενο από την Οδηγία 79/409/ΕΟΚ (Παράρτημα Ι) - με-
σογειακό υποείδος Phalacrocorax aristotelis dermarestii. Ο πληθυσμός του στη χώρα μας είναι διάσπαρτος και 
υπολογίζεται ότι δεν ξεπερνά τα 200 ζευγάρια. Φωλιάζει σε απόκρημνες βραχώδεις ακτές. Στην περιοχή των Β. 
Δωδεκανήσων ο πληθυσμός του εκτιμάται σε περισσότερα από 70 ζευγάρια, ενώ στις νησίδες του Νοτίου Αι-
γαίου έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 50 ζευγάρια. Υπάρχουν τεκμηριωμένες ενδείξεις ότι το είδος αυτό φωλιά-
ζει στις απόκρημνες ακτές της Τήλου και πιθανώς να αναπαράγεται και στις βραχονησίδες της. Η μέγιστη ταυ-
τόχρονη παρατήρηση για το είδος στην Τήλο είναι 15 ενήλικα άτομα (Γκαίτλιχ, 1996). Ο πληθυσμός της Τήλου 
και των νησίδων της εκτιμάται σε 5 με 10 ζευγάρια. Στις 20.04.1999 παρατηρήθηκαν τέσσερα νεαρά να κολυ-
μπούν μαζί μπροστά στην είσοδο της θαλάσσιας σπηλιάς “Πορτέλα” και φάνηκε ότι τα πουλιά αυτά δεν μπο-
ρούσαν ακόμη να πετάξουν. Αυτή η παρατήρηση αποτελεί απόδειξη ότι αυτό το σημαντικό θαλασσοπούλι ανα-
παράγεται στην Τήλο. 

∗ Λευκοτσικνιάς (Egretta garzetta) 

Ο Λευκοτσικνιάς είναι είδος ερωδιού αρκετά κοινού στην χώρα μας, ιδιαίτερα κατά τις περιόδους μετανάστευ-
σης. Παρατηρείται στους υγρότοπους αλλά κατά την μετανάστευση και στις ακτές της θάλασσας, σε ήσυχους 
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ρηχούς κόλπους όπου ψαρεύει. O αναπαραγόμενος πληθυσμός του στην Ευρώπη ανέρχεται σε 24.401-34.121 
ζευγάρια. Ο αναπαραγόμενος πληθυσμός του στην Ελλάδα έχει υπολογιστεί σε 1.055-1.232 ζευγάρια,  σε κα-
ταμέτρηση του ‘85-‘86,  και έκτοτε εμφανίζει μείωση. Τα μεταναστευτικά άτομα μπορεί να είναι μόνα τους ή σε 
κοπάδια των 5-50 ατόμων, που διασκορπίζονται για να τραφούν στη διάρκεια της ημέρας και συγκεντρώνονται 
ξανά για να κουρνιάσουν το απόγευμα. Ο Λευκοτσικνιάς διέρχεται από την Τήλο κατά την μετανάστευση και, 
όπως όλα τα παρυδάτια πουλιά, ακολουθεί την παράκτια ζώνη όπου πιθανόν να χρησιμοποιεί ήσυχα σημεία 
για να ξεκουραστεί και να τραφεί. Το Σεπτέμβριο του 1998, ένα κοπάδι από 22 Λευκοτσικνιάδες παρατηρήθηκε 
να ταξιδεύει προς νότο πετώντας σε μικρό ύψος πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας και σε μικρή απόστα-
ση από την δυτική ακτή του νησιού (Αγ. Παντελεήμονας).  

∗ Καλαμόκιρκος (Circus aeruginosus) 

Ο πληθυσμός του είδους στην Ευρώπη υπολογίζεται σε 25.955-34.675 ζευγάρια, ενώ στην Ελλάδα είναι μικρό-
τερος από 80 ζευγάρια. Βρίσκονται κυρίως στην Μακεδονία και τη Θράκη, ενώ έχει εξαφανιστεί από την Πελο-
πόννησο. Η Λήμνος είναι το μοναδικό νησί όπου έχει αποδειχθεί ότι φωλιάζει. Κατά την διάρκεια της μετανά-
στευσης το είδος είναι κοινό και έχει καταγραφεί σε όλη τη χώρα και σε όλα τα νησιά. Ο Καλαμόκιρκος μπορεί 
να θεωρηθεί το πιο κοινό μεσαίου μεγέθους αρπακτικό που μεταναστεύει περνώντας από την Τήλο. Δεν παρα-
τηρήθηκε να τρέφεται στο νησί, αλλά μόνο να εκμεταλλεύεται τα ανοδικά ρεύματα που δημιουργούνται την ημέ-
ρα πάνω από τα βουνά του νησιού για να πάρει ύψος και να συνεχίσει το ταξίδι του. Είναι πιο κοινό κατά τη 
φθινοπωρινή μετανάστευση, οπότε παρατηρήθηκαν τουλάχιστον 9 άτομα σε 2 μέρες, ενώ κατά την εαρινή επί-
σκεψη παρατηρήθηκαν 3 άτομα σε 3 μέρες. Πιθανώς οι Καλαμόκιρκοι ακολουθούσαν τη διαδρομή Κως – Νίσυ-
ρος – Τήλος – Χάλκη – Ρόδος, καθώς είναι γνωστό ότι χρησιμοποιούν τα νησιά ως σταθμούς στο ταξίδι τους 
πάνω  από την θάλασσα.  Αξίζει να καταμετρηθεί ο συνολικός αριθμός Καλαμόκιρκων που διέρχεται από την 
Τήλο, επειδή, αν είναι μεγάλος, θα επαυξήσει την ορνιθολογική αξία του νησιού. 

∗ Αετογερακίνα (Buteo rufinus) 

Ένα από τα σημαντικότερα είδη σπάνιων αρπακτικών πουλιών που αναπαράγεται στην Τήλο. Μόνο το 20% 
του πληθυσμού της Αετογερακίνας βρίσκεται στην Ευρώπη, ενώ το υπόλοιπο απαντάται στην Β.Δ. Αφρική, τη 
Μέση Ανατολή, το Καζακστάν και την Κεντρική Ασία. Ο Ευρωπαϊκός πληθυσμός του είδους συγκεντρώνεται 
στα Βαλκάνια και υπολογίζεται σε 246-349 ζευγάρια, τα περισσότερα από τα οποία ζουν στην Ελλάδα (τουλά-
χιστον 150 ζευγάρια). Στα Δωδεκάνησα, η Αετογερακίνα έχει έναν από τους σημαντικότερους πληθυσμούς. 
Έχει καταγραφεί ότι φωλιάζει στο Αγαθονήσι, στη νησίδα Αργυλούσα των Αρκιών και στους Λειψούς, έχει πα-
ρατηρηθεί στη Νίσυρο, τη Σύμη και τη Χάλκη (Μισιακός - ΕΟΕ, 1996), ενώ φωλιάζει και στην Κω (ΕΟΕ, 1994). 
Από τις βραχονησίδες του Νοτίου Αιγαίου, έχει καταγραφεί στην Σοφράνα. Στην Τήλο φωλιάζουν 2 έως 4 ζευ-
γάρια. Φωλιάζει στα απότομα βράχια των ακτών ή/ και στο εσωτερικό του νησιού. Ένα ζευγάρι έχει επανειλημ-
μένα παρατηρηθεί να κυνηγά κοντά στο Μεγάλο Χωριό, στην κοιλάδα της Σκάφης και του Αγ. Αντωνίου. Περνά-
ει με ευκολία σε κοντινά νησιά και βραχονησίδες για να κυνηγήσει αγριοκούνελα, αρουραίους, πουλιά, φίδια και 
άλλα μεγάλα ερπετά. Παρατηρήθηκε, επίσης, στο Γαϊδουρονήσι και την Αντίτηλο. Το άτομο που παρατηρήθηκε 
στο Γαϊδουρονήσι πέρασε με ευκολία στο κυρίως νησί.  

∗ Σπιζαετός (Hieraaetus fasciatus) 

Ένα από τα σημαντικότερα είδη σπάνιων αρπακτικών πουλιών που αναπαράγεται και είναι μόνιμος κάτοικος 
της Τήλου. Οι γυμνές βραχώδεις ακτές, τα φαράγγια και οι απότομοι γκρεμοί των νησιών του Αιγαίου είναι τα 
μέρη όπου ζει και φωλιάζει ο Σπιζαετός. Σήμερα, έχει εξαφανιστεί από πολλά νησιά και έχει μειωθεί σε αρκετές 
περιοχές της χώρας. Η αδικαιολόγητη έχθρα των κτηνοτρόφων, το εντατικό παράνομο κυνήγι, η μείωση της 
φυσικής τροφής του είναι οι πιο σημαντικές απειλές για την επιβίωση του είδους. Τα τελευταία χρόνια, η μείωση 
του Σπιζαετού έχει επιταχυνθεί εξαιτίας των μαζικών διανοίξεων νέων δρόμων, που κάνουν προσιτά στους λα-
θροθήρες - αλλά και στους ανυποψίαστους τουρίστες - τα πλέον απομακρυσμένα λημέρια του. Ο Ευρωπαϊκός 
πληθυσμός του, μόλις 818-898 ζευγάρια, είναι συγκεντρωμένος στην Μεσόγειο (Hagemeijer et al, 1997). Είναι 
άγνωστος ο ακριβής πληθυσμός του στην Ελλάδα. Αρχικά είχε εκτιμηθεί ότι φωλιάζουν 35 – 45 ζευγάρια με 
τάση μείωσης, αλλά σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες ο πληθυσμός του στην Ελλάδα ανέρχεται σε 120 ζευγά-
ρια (Μπουρδάκης Σ., Αλιβιζάτος Χ., προσωπ. επίκοιν.). Στην περιοχή των Β. Δωδεκανήσων έχει καταγραφεί 
ένα ζευγάρι στους Λειψούς, ένα στο νησιωτικό σύμπλεγμα Λέρου και ένα στην Κάλυμνο. Υπάρχει επίσης σε 
όλα τα γύρω από την Τήλο νησιά, όπως η Νίσυρος (1-2 ζεύγη), η Χάλκη (1ζ), η Σύμη (Μισιακός, 1996) και η 
Κως (ΕΟΕ, 1994). 

Στην Τήλο αναπαράγονται 2 έως 3 ζευγάρια αυτού του είδους. Ο υπολογισμός του  μεγάλου - για το μέγεθος 
του νησιού - πληθυσμού, προέκυψε από ταυτόχρονη έρευνα ορνιθολόγων σε διαφορετικά σημεία του νησιού 
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κατά την φθινοπωρινή περίοδο και με τον εντοπισμό ομάδων φωλιών που αποδίδονται στο είδος - λόγω χαρα-
κτηριστικού μεγέθους και κατασκευής, αλλά και με την παρατήρηση ζευγαριού Σπιζαετών μέσα ή κοντά σε αυ-
τές. Επίσης, κατά τις πολύωρες έρευνες πεδίου, παρατηρήθηκε η συμπεριφορά των ζευγαριών των σπιζαετών 
και εκτιμήθηκαν οι υπάρχουσες επικράτειες και το ενδιαίτημα που προτιμούν. Είναι προφανές ότι στην Τήλο 
υπάρχει άφθονη τροφή για το είδος, εφόσον η νησοπέρδικα - βασική τροφή του Σπιζαετού - απαντάται σε πολύ 
μεγάλους πληθυσμούς. Η παρουσία αγριοκούνελων, κουρουνών, ερπετών και ημιελεύθερων αιγοπροβάτων 
θεωρείται θετική για τη διατήρηση βιώσιμου πληθυσμού του είδους. Ο Σπιζαετός είναι ίσως από τα σημαντικό-
τερα είδη πανίδας του νησιού λόγω της σπανιότητάς του στην Ελλάδα, της περιορισμένης εξάπλωσής του στην 
Ευρώπη και του ότι βρίσκεται στην κορυφή της τροφικής αλυσίδας του οικοσυστήματος.  

Στην Τήλο εντοπίστηκαν 9 φωλιές σπιζαετού, όλες σε κάθετα ασβεστολιθικά βράχια με προσανατολισμό από 
νοτιοδυτικά έως βόρεια. Είναι κατασκευασμένες από κλαδιά φρυγάνων και θάμνων, έχουν διάμετρο 1,0 μ περί-
που και - πολλές από αυτές, πιθανά οι παλαιότερες - ύψος μέχρι 1,50 μ. Συνήθως βρίσκονται σε βράχια ύψους 
τουλάχιστον 50 μέτρων, συνήθως είναι αθέατες από μεγαλύτερα ή μικρότερα υψόμετρα, και προφυλαγμένες 
από τους δυνατούς βοριάδες. Για τον εντοπισμό φωλιών ερευνήθηκαν με τηλεσκόπιο σχεδόν όλες οι βραχο-
πλαγιές του νησιού, σε συνδυασμό με τις παρατηρήσεις Σπιζαετών.  

∗ Μαυροπετρίτης (Falco eleonorae) 

Ένα από τα πιο αξιόλογα είδη μικρών αρπακτικών πουλιών που αναπαράγονται στην Τήλο. Ο Μαυροπετρίτης 
είναι ένα από τα σημαντικότερα σε παγκόσμιο επίπεδο είδη που φιλοξενεί η Ελλάδα και, ως εκ τούτου, η ευθύ-
νη για την προστασία του είναι μεγάλη. Ολόκληρος σχεδόν ο αναπαραγόμενος πληθυσμός του Μαυροπετρίτη 
(περίπου 4.500 ζευγάρια) είναι συγκεντρωμένος στα βραχώδη νησιά της Μεσογείου. Στα νησιά του Αιγαίου 
είναι συγκεντρωμένα τα δύο τρίτα (2/3) του πληθυσμού του, περίπου 3.000 ζευγάρια. Το είδος είναι εξαιρετικά 
ευάλωτο επειδή ακριβώς είναι συγκεντρωμένο σε λιγοστές αποικίες. Κάθε ενόχληση από τον τουρισμό ή από το 
κυνήγι μπορεί να έχει σημαντικότατες επιπτώσεις στο είδος. Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί περιπτώσεις σύλ-
ληψης νεαρών από την φωλιά από ανθρώπους για τροφή, ενώ σημαντική απειλή είναι και η θήρευση των αυ-
γών από ποντίκια. Στα Β. Δωδεκάνησα, ο Μαυροπετρίτης σχηματίζει διάσπαρτες αποικίες σε ορισμένες νησίδες 
και ο συνολικός του αριθμός εκτιμάται σε 130 ζευγάρια. Στην περιοχή της Αστυπάλαιας, πληθυσμός μέχρι 100 
ζευγάρια φωλιάζει σε νησίδες που περιβάλλουν την Αστυπάλαια και τη Σύρνα, ενώ πληθυσμός μεγαλύτερος 
από 300 ζευγάρια φωλιάζει σχεδόν σε όλες τις νησίδες στην περιοχή των βραχονησίδων του Νοτίου Αιγαίου. 
Στην Τήλο και τις νησίδες που την περιβάλλουν υπολογίζεται ότι φωλιάζουν 100-125 ζευγάρια. Κατά τη φθινο-
πωρινή επίσκεψη (Σεπτέμβριος 1998) πραγματοποιήθηκε γύρος του νησιού με ταχύπλοο σκάφος και καταμε-
τρήθηκαν 207 μαυροπετρίτες. Οι βραχώδεις ακτές που συγκεντρώνουν τα περισσότερα αναπαραγόμενα ζεύγη 
είναι οι εξής: ολόκληρη η δυτική ακτή του Αγ. Παντελεήμονα, το νησάκι και το Ακρωτήριο του Αγ. Ανδρέα, τα 
ακρωτήρια Μάρω και Διακανίκι καθώς και οι βραχώδεις πλαγιές του όρους Κούτσουμπας στα ανατολικά. Επί-
σης, οι βραχονησίδες Αντίτηλος και Γαϊδουρονήσι αποτελούν πολύ καλά καταφύγια για το είδος, αλλά δεν υ-
πάρχουν στοιχεία για το φώλιασμά του σε αυτά. 

∗ Πετρίτης (Falco peregrinus) 

Το είδος μειώθηκε σοβαρά στην Ευρώπη κατά τη δεκαετία 1955-1965, εξαιτίας των τοξικών καταλοίπων από τη 
χρήση χημικών στην γεωργία. Μετά τον έλεγχο της χρήσης χημικών ουσιών, ο Πετρίτης άρχισε να ανακάμπτει. 
Ο πληθυσμός του στην Ευρώπη υπολογίζεται σε 5.633-6.075 ζευγάρια (Hagemeijer et al, 1997), ενώ στην Ελ-
λάδα υπολογίζεται σε 100-250 ζευγάρια. Ο Πετρίτης χρειάζεται ασφαλή βράχια για να φωλιάσει και άφθονα 
πουλιά μεσαίου μεγέθους για να τραφεί. Το Αιγαίο είναι ιδανικός τόπος γι' αυτόν και εδώ βρίσκεται ίσως ο πιο 
υγιής πληθυσμός Πετρίτη στην Ελλάδα. Στην περιοχή των Β. Δωδεκανήσων υπολογίζεται ότι φωλιάζουν του-
λάχιστον 5 ζευγάρια, στην περιοχή της Αστυπάλαιας τουλάχιστον 3 ζευγάρια, ενώ σε ορισμένες από τις μεγα-
λύτερες νησίδες του Νοτίου Αιγαίου - όπως η Αστακίδα και η Αλιμνιά - φαίνεται ότι φωλιάζουν λίγα ζευγάρια 
(Μισιακός–ΕΟΕ-1996). Στην Τήλο υπολογίζεται ότι φωλιάζουν 2-4 ζευγάρια. Ένα ζευγάρι παρατηρήθηκε να 
κυνηγά κοντά στο Μεγάλο Χωριό και ένα άλλο νότια από τα Λιβάδια. Χαρακτηριστική είναι η παρατήρηση Πε-
τρίτη (Απρίλιος 1999) στην Αντίτηλο, το Γαϊδουρονήσι και το Νησί, που φανερώνει ότι ο Πετρίτης εκμεταλλεύεται 
τη διέλευση μεταναστευτικών πουλιών από τις βραχονησίδες για να τραφεί - τουλάχιστον κατά την περίοδο που 
απουσιάζουν οι μαυροπετρίτες. 

∗ Νησιώτικη Πέρδικα (Alectoris chukar cypriotes) 

Αυτό το είδος δεν αναφέρεται στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας 79/409, αλλά αναφέρεται εδώ επειδή η Τήλος δια-
τηρεί σημαντική πυκνότητα πληθυσμού του.  
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Η Νησιώτικη Πέρδικα είναι Ασιατικό είδος με ευρεία εξάπλωση στην Κεντρική Ασία. Περίπου ένα δέκατο (1/10) 
του πληθυσμού του είδους βρίσκεται στην Ευρώπη, περιορισμένο στο νοτιοανατολικό της άκρο. Το είδος υ-
πάρχει στην Κύπρο, την Τουρκία, τη Βουλγαρία και την Ελλάδα (Δυτική Θράκη, Νησιά Αιγαίου). Σε όλες τις πε-
ριοχές, οι αυτόχθονες πληθυσμοί του είδους έχουν μειωθεί δραστικά μετά το 1970. Στην Ελλάδα, η μείωση εμ-
φανίστηκε πριν το 1970 και το είδος έχει ήδη εξαφανιστεί από ορισμένα νησιά του Αιγαίου. Στην περιοχή των Β. 
Δωδεκανήσων, το είδος είναι επιδημητικό (μόνιμος κάτοικος) σε Λειψούς, Αρκιούς, Λέρο και Κάλυμνο, ενώ οι 
εισαγωγές που έγιναν σε ορισμένα νησιά δεν είχαν επιτυχία. Ένας μέτριος πληθυσμός επιβιώνει στην Αστυπά-
λαια. Στα νησιά γύρω από την Τήλο, η Νησιώτικη Πέρδικα διατηρεί ικανοποιητικούς πληθυσμούς στη Νίσυρο, 
τη Χάλκη και λιγότερο τη Σύμη (Μισιακός, 1996). Στα Δωδεκάνησα απαντάται το υποείδος Α. c. cypriotes.  

Για την Τήλο το είδος είναι χαρακτηριστικό είδος-κλειδί, εφόσον διατηρεί έναν από τους μεγαλύτερους και πυ-
κνότερους γνωστούς πληθυσμούς στα Δωδεκάνησα. Αυτή η μεγάλη πυκνότητα πληθυσμού είναι αποτέλεσμα 
της απαγόρευσης του κυνηγιού που έχει επιβληθεί τα τελευταία χρόνια (βλ. κεφ. 3.3.4), αλλά και της απουσίας 
άγριων σαρκοφάγων θηλαστικών. Η Νησιώτικη Πέρδικα αποτελεί το βασικό θήραμα του σπιζαετού και άλλων 
αρπακτικών πουλιών και για το λόγο αυτό η διατήρησή της σε μεγάλους πληθυσμούς είναι πρωτεύουσας ση-
μασίας. Κατά την φθινοπωρινή επίσκεψη, η ομάδα μελέτης παρατήρησε μεγάλες ομάδες σε ολόκληρη την έ-
κταση του νησιού, ακόμη και κοντά στους οικισμούς. Αντίθετα, κατά την εαρινή επίσκεψη, που προφανώς συ-
νέπεσε με την έναρξη της περιόδου φωλιάσματος, παρατηρήθηκαν εντυπωσιακά λιγότερες πέρδικες. Αν και με 
τα διαθέσιμα στοιχεία δεν είναι δυνατός ο ακριβής υπολογισμός, εκτιμάται ότι ο συνολικός πληθυσμός του εί-
δους στην Τήλο βρίσκεται μεταξύ 200 και 400 ατόμων. Αυτή η προκαταρκτική καταμέτρηση θα πρέπει να επι-
βεβαιωθεί με ειδική έρευνα, αλλά είναι σίγουρο ότι η Τήλος εμφανίζει μία από της μεγαλύτερες πληθυσμιακές 
πυκνότητες  Νησιώτικης Πέρδικας στην περιφέρεια του Νοτίου Αιγαίου.    

∗ Αιγαιόγλαρος (Larus audouinii) 

Ο Αιγαιόγλαρος είναι χαρακτηρισμένος ως παγκοσμίως απειλούμενο είδος, συνεπώς είναι από τα σημαντικότε-
ρα είδη πουλιών που αναπαράγονται στο νησιωτικό σύμπλεγμα της Τήλου. Είναι ένα από τα πιο  σπάνια θα-
λασσοπούλια της Ελλάδας και η προστασία του αποτελεί θέμα άμεσης προτεραιότητας. Ο συνολικός Ευρωπαϊ-
κός πληθυσμός του ανέρχεται σε 13.000 – 14.000 ζευγάρια από τα οποία τα 12.600 είναι συγκεντρωμένα σε 2 
αποικίες στην Ισπανία. Πρόσφατες καταγραφές της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας ανεβάζουν τον πληθυ-
σμό του είδους στο χώρο του Αιγαίου στα 700 ζευγάρια, διασκορπισμένο σε πολλές μικρές αποικίες (Παπα-
κωνσταντίνου Κ., και Πορτόλου Δ ., προσωπική επικοινωνία). Ο κατάλληλος χώρος φωλιάσματος του είδους 
στο Αιγαίο είναι οι μικρές, ακατοίκητες βραχονησίδες με ήπιες κλίσεις εδάφους και σκεπασμένες από αραιή 
βλάστηση. Η πρώτη αποικία βρέθηκε το 1966 στο χώρο του σημερινού Θαλάσσιου Πάρκου των Βορείων Σπο-
ράδων. Ο Αιγαιόγλαρος αποφεύγει τα μεγάλα λιμάνια, τους σκουπιδότοπους και την ενδοχώρα, δείχνοντας 
σαφή προτίμηση στις ερημικές βραχώδεις ακτές. Αυτό σημαίνει ότι δεν εκμεταλλεύεται τις πλούσιες πηγές τρο-
φής που προσφέρουν οι ανθρώπινες δραστηριότητες. Αντίθετα, η υπεραλίευση των παράκτιων νερών έχει 
προκαλέσει μείωση της τροφής του, στην οποία ο ίδιος δεν διαθέτει εναλλακτικές λύσεις. Η ανθρώπινη ενόχλη-
ση στις αναπαραγωγικές αποικίες είναι μια ακόμα σοβαρή απειλή. Στην περιοχή της Τήλου, το είδος αναπαρά-
γεται ή έχει φωλιάσει σε τέσσερα νησιά: Γαϊδουρονήσι (1998), Γιακουμή (1999), Αντίτηλος, Γάιδαρο (Νησί) στην 
περιοχή των Λεθρών. Επίσης, είναι πιθανόν να φωλιάζει στις νησίδες Αγ. Ανδρέας και Πρασούδα. Συνεπώς το 
νησιωτικό σύμπλεγμα της Τήλου διατηρεί μια ή περισσότερες αποικίες διεθνούς σημασίας του σπάνιου αυτού 
πουλιού. 

Κατά την εργασία πεδίου (θερινή περίοδος 1998) μετρήθηκαν τουλάχιστον 20 φωλιές Αιγαιόγλαρου στο Γαϊ-
δουρονήσι. Εκτός περιόδου φωλιάσματος, ορνιθολόγοι επισκεπτόμενοι τις βραχονησίδες έχουν παρατηρήσει 
αιγαιόγλαρους - μεμονωμένους ή σε μικρές ομάδες - σε όλο το μήκος της ακτογραμμής. Κατά την περίοδο φω-
λιάσματος του 1999, καταμετρήθηκαν 27 φωλιές σε βλάστηση Limonium sp , στη μικροσκοπική νησίδα Γιακου-
μή. Ο συνολικός πληθυσμός του είδους στην Τήλο εκτιμάται  μεταξύ 20 και 30 ζευγαριών. Θα πρέπει να συνε-
χίσει η έρευνα, αλλά και η ενεργή φύλαξη των αποικιών αυτού του  σημαντικού είδους στο νησιωτικό σύμπλεγ-
μα της Τήλου. 

∗ Αγριοπερίστερο (Columba livia) 

Αυτό το είδος δεν αναφέρεται στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας 79/409, αλλά αναφέρεται εδώ επειδή ή Τήλος δια-
τηρεί σημαντική πυκνότητα πληθυσμού του. Το αγριοπερίστερο είναι ο πρόγονος του ήμερου περιστεριού των 
πόλεων. Δεν προστατεύεται στην χώρα μας και δέχεται έντονη πίεση από το κυνήγι. Είναι τοπικά κοινό στα 
περισσότερα νησιά του Αιγαίου, αλλά λιγότερο κοινό στα νησιά του Ιονίου. Το μέγεθος του πληθυσμού του στην 
Ελλάδα είναι αδύνατο να εκτιμηθεί με ακρίβεια, αλλά έχει αναφερθεί ότι μειώνεται στην Πελοπόννησο και σε 
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άλλες περιοχές όπου κυνηγιέται έντονα. Φωλιάζει στα περισσότερα από τα Δωδεκάνησα που διαθέτουν βράχια 
με σπηλιές, ακόμα και στις βραχονησίδες. Στην περιοχή της Τήλου, φωλιάζει σε όλα σχεδόν τα νησιά, όπως η 
Νίσυρος, η Χάλκη και η Σύμη. Στην Τήλο, επειδή αφθονούν οι κάθετοι βράχοι με σπηλιές και το κυνήγι είναι 
απαγορευμένο, διατηρείται ένας αρκετά μεγάλος πληθυσμός Αγριοπερίστερου. Φωλιάζει στις βραχώδεις ακτές, 
αλλά και σε ηπειρωτικά βράχια και ερείπια (Μικρό Χωριό). Αποτελεί τροφή για τον Πετρίτη, πιθανόν και για άλ-
λα αρπακτικά πουλιά. Κατά την φθινοπωρινή επίσκεψη (Σεπτέμβριος 1998) παρατηρήθηκε ένα κοπάδι 90 ατό-
μων κοντά στο Μεγάλο Χωριό, φαινόμενο που στην Ελλάδα δεν παρατηρείται συχνά στις μέρες μας. 

∗ Αλκυόνα (Alcedo atthis) 

Η αλκυόνα είναι μικρό πολύχρωμο πουλί που τρέφεται με μικρά ψάρια. Ζει και φωλιάζει σε ποτάμια, λίμνες και 
ήσυχους θαλάσσιους κόλπους. Ο συνολικός Ευρωπαϊκός πληθυσμός της ανέρχεται σε 46.000-190.000 ζευγά-
ρια, ενώ στην Ελλάδα φωλιάζουν 100 - 1.000 ζευγάρια με τάση μείωσης. Στην Τήλο, η μοναδική παρατήρηση 
του είδους έγινε στις 18.4.99 στον όρμο του Αγ. Σεργίου, έναν ήσυχο όρμο με διαυγές νερό και πολλά βράχια 
πλούσια σε σχισμές και σπηλιές. Συνεπώς, το είδος ενδέχεται να είναι τακτικός επισκέπτης κατά την μετανά-
στευση ή και να διαχειμάζει στο νησί. 

∗ Μελισσοφάγος (Merops apiaster)  

Αυτό το είδος δεν αναφέρεται στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας 79/409, αλλά αναφέρεται εδώ επειδή ή Τήλος δια-
τηρεί έναν σημαντικό πληθυσμό που αναπαράγεται στο νησί (βιογεωγραφικό ενδιαφέρον). 

Ο Ευρωπαϊκός πληθυσμός του είδους υπολογίζεται σε 86.000-380.000 ζευγάρια ενώ έχει καταγραφεί μείωση 
του πληθυσμού του σε αρκετές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας. Ο πληθυσμός στη χώρα μας υπο-
λογίζεται σε 2.000-3.000 ζευγάρια. Το είδος είναι κοινό κατά την ανοιξιάτικη μετανάστευση και, παρόλο που έχει 
ευρεία κατανομή, η εμφάνισή του είναι ακανόνιστη επειδή συνηθίζει να μεταναστεύει σε ομάδες των 10-100 
ατόμων που μετακινούνται πολύ γρήγορα.  

Η Τήλος αποτελεί ένα από τα λίγα μικρά νησιά της Ελλάδας όπου αναπαράγεται ο Μελισσοφάγος. Ο Μελισσο-
φάγος φωλιάζει σε πρανή εδάφους στον κάμπο της Έριστου, στην κοιλάδα του Χαρκαδιού μέχρι το Μικρό Χω-
ριό. Εκμεταλλεύεται την ύπαρξη αργιλικών ή αμμωδών κάθετων πρανών για να σκάψει τη φωλιά του. Κατά την 
επίσκεψη (Σεπτέμβριος 1998) παρατηρήθηκαν συνολικά περισσότεροι από 30 Μελισσοφάγοι που πιθανά να 
βρίσκονταν σε μετανάστευση στις παραπάνω περιοχές. Ο αναπαραγόμενος πληθυσμός του πιθανόν να ξεπερ-
νά τα 20 ζεύγη. 

∗ Χαλκοκουρούνα (Coracias garrulus) 

Ένα από τα σπανιότερα πουλιά της Ελλάδας, διατηρεί στην Τήλο έναν από τους ελάχιστους νησιωτικούς πλη-
θυσμούς του. Η Χαλκοκουρούνα, μεταξύ του 1970 και του 1990, εμφάνισε δραματική μείωση του πληθυσμού 
της και της περιοχής εξάπλωσής της σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες. Οι πιο σημαντικοί παράγοντες της μείωσης 
είναι η απώλεια των ενδιαιτημάτων της λόγω εντατικοποίησης της γεωργίας, οι πιθανές κλιματικές αλλαγές και 
το κυνήγι στη διάρκεια της μετανάστευσης. Ο Ευρωπαϊκός πληθυσμός της υπολογίζεται σε 29.000 – 180.000 
ζευγάρια, ενώ ο Ελληνικός πληθυσμός εκτιμάται σε 50-200 (ή το πολύ 400) ζευγάρια, με τάση μείωσης (Tucker 
and Heath, 1994). Στα Ελληνικά νησιά η Χαλκοκουρούνα φωλιάζει αποκλειστικά στην Τήλο, Σάμο, Κω και πι-
θανώς στην Λέσβο (όπου ίσως υπάρχει ένας πολύ μικρός πληθυσμός στα πρόθυρα εξαφάνισης).  Η παρουσία 
και αναπαραγωγή του είδους στην Τήλο είναι από τα σημαντικότερα ορνιθολογικά χαρακτηριστικά του νησιού. 

Στην Τήλο, φωλιάζει ένας σημαντικός πληθυσμός Χαλκοκουρούνας. Το μέγεθος του πληθυσμού που αναπα-
ράγεται στο νησί εκτιμάται από 10 έως 30 ζευγάρια, και υπάρχουν ενδείξεις ότι πολύ πιθανόν ξεπερνά τα 20 
ζεύγη (Gaetlich and Zogaris, 1999). Σε πρώτη εκτίμηση φαίνεται να είναι από της μεγαλύτερες πυκνότητες του 
είδους στην Ελλάδα. Η Χαλκοκουρούνα παρατηρήθηκε κατά την εποχή αναπαραγωγής στην περιοχή της Ερί-
στου, Μισαριά, Μικρού Χωριού, Γερά, και υπάρχουν ενδείξεις φωλιάσματος σε όλες αυτές τις θέσεις. Δεν είναι 
απίθανο να φωλιάζει και σε άλλα σημεία του νησιού. Η παρουσία του είδους και με τόσο καλό πληθυσμό στην 
Τήλο, μάλλον οφείλεται στην ύπαρξη ημιεγκαταλειμμένων καλλιεργειών γραμιθιάς (αραιό βοσκοδάσος) καθώς 
και αραιών δρυοδασών με άφθονες κουφάλες όπου η Χαλκοκουρούνα φτιάχνει τη φωλιά της. Επίσης, είναι 
πιθανόν να φωλιάζει και σε αργιλικά πρανή, ενώ υπάρχουν αποδείξεις ότι το είδος φωλιάζει σε ερείπια που 
είναι άφθονα στο νησί.  

∗ Μικρογαλιάντρα (Calandrella brachydactyla) 

Η περιοχή εξάπλωσης του είδους εκτείνεται κυρίως γύρω από την Μεσόγειο και την Μαύρη Θάλασσα. Το μεγα-
λύτερο μέρος του συνολικού Ευρωπαϊκού πληθυσμού του φωλιάζει στην Ιβηρική χερσόνησο. Το είδος εμφανί-
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ζει μείωση στο μεγαλύτερο μέρος της περιοχής κατανομής του. Ο πληθυσμός του στην Ευρώπη υπολογίζεται 
σε 2.500.000-4.800.000 ζευγάρια. Στην Ελλάδα, ο πληθυσμός του είδους θεωρείται σταθερός και είναι της τά-
ξης των 20.000-50.000 ζευγαριών. Η Μικρογαλιάντρα είναι καλοκαιρινός επισκέπτης στη χώρα μας. Βαδίζει 
αρκετά στο έδαφος όπου αναζητά την τροφή της, σπόρους και έντομα. Φωλιάζει επίσης στο έδαφος, σε εκτά-
σεις με χαμηλή βλάστηση και αρκετά ανοίγματα γυμνού εδάφους. Η ορνιθολογική έρευνα απέδειξε ότι το είδος 
φωλιάζει στην Τήλο. Παρατηρήθηκε στους πιο πτωχούς φρυγανότοπους και συγκεκριμένα στην κορυφή Κεφά-
λα, κοντά στην δυτική ακτή του νησιού, στη Μονή Αγ. Παντελεήμονα, στο βουνό Αμαλί και στη ράχη Φρούδια, 
ΒΑ του όρμου του Αγ. Σεργίου.  Ο πληθυσμός του είδους θα πρέπει να καταμετρηθεί επειδή ενδέχεται να απο-
τελέσει ακόμη ένα ορνιθολογικό κριτήριο  που να υποστηρίζει την οικολογική αξία  και ιδιαίτερη βιοποικιλότητα 
του νησιού. 

∗ Κατσουλιέρης (Galerida cristata) 

Αυτό το είδος δεν αναφέρεται στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας 79/409, αλλά αναφέρεται εδώ επειδή υπάρχουν 
ενδείξεις ότι το είδος πρόσφατα εξαφανίστηκε ως αναπαραγόμενο είδος από την Τήλο.  

Ο πληθυσμός του είδους αυτού στην Ευρώπη υπολογίζεται σε 2.100.000-14.000.000 ζευγάρια και φαίνεται ότι 
η ευρωπαϊκή κατανομή του έχει μεγαλώσει. Στην Ελλάδα έχει ευρεία κατανομή και απαντάται στην πλειοψηφία 
των μεγάλων νησιών. Φωλιάζει σε περιοχές που είναι ανοικτές, επίπεδες και καλύπτονται από χαμηλού ύψους 
βλάστηση. Ο συνολικός αναπαραγόμενος πληθυσμός του στην Ελλάδα υπολογίζεται σε 50.000-200.000 ζευ-
γάρια. Είναι από τα είδη σποροφάγων πουλιών που δέχθηκαν πιο έντονα τις επιπτώσεις της εγκατάλειψης των 
παραδοσιακών ξερικών καλλιεργειών σιτηρών στην Τήλο. Παλαιότερα, σύμφωνα με αναφορές των ντόπιων, 
ήταν κοινό στο νησί. Το 1996, είχε παρατηρηθεί σε μικρούς αριθμούς κατά την επίσκεψη ορνιθολόγου (Γκαίτλιχ-
ΕΟΕ, 1997), αλλά δεν παρατηρήθηκε κατά τις επισκέψεις της ομάδας μελέτης. Πιθανόν να έχει ήδη εξαφανιστεί 
από το νησί, όπως άλλωστε υποστηρίζουν και οι ντόπιοι. 

∗ Σταχτοπετροκλής (Oenanthe oenanthe) 

Αυτό το είδος δεν αναφέρεται στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας 79/409, όμως καταγράφεται εδώ επειδή η Τήλος 
διατηρεί σημαντικούς αριθμούς που πιθανώς αναπαράγονται στο νησιωτικό σύμπλεγμα της. 

Ο Σταχτοπετροκλής έχει ευρεία κατανομή και φωλιάζει στην κυρίως Ελλάδα και τα νησιά. Ο πληθυσμός του στη 
χώρα μας υπολογίζεται σε 30.000-100.000 ζευγάρια.  Έχει αναφερθεί ότι φωλιάζει στα νησιά του Ανατολικού 
Αιγαίου, φτάνοντας ακόμη και σε μηδενικό υψόμετρο, κάτι που δεν συμβαίνει στην ηπειρωτική Ελλάδα. Αν και 
στην Τήλο συνυπάρχει με το «ανταγωνιστικό» είδος Oenanthe hispanica, έχει παρατηρηθεί στα μεγαλύτερα 
υψόμετρα του νησιού, σε ράχες και κορυφές με αρκετούς βράχους και σάρες. Το φώλιασμα του είδους στο κυ-
ρίως νησί της Τήλου δεν αποδείχθηκε αλλά είναι αρκετά πιθανό.  

∗ Ασπροκώλα (Oenanthe hispanica) 

Αυτό το είδος δεν αναφέρεται στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας 79/409, όμως καταγράφεται εδώ επειδή η Τήλος 
διατηρεί σημαντικούς αριθμούς που αναπαράγονται στο νησί. 

Ο Ευρωπαϊκός πληθυσμός του είδους ανέρχεται σε 650.000-1.400.000 ζευγάρια και το μεγαλύτερο μέρος του 
βρίσκεται στην Ισπανία. Στην Ελλάδα ο πληθυσμός του υπολογίζεται σε 50.000-150.000 ζευγάρια. Το είδος 
εμφανίζεται πιο πολυπληθές και με πιο ευρεία κατανομή από τον Σταχτοπετροκλή. Συνήθως προτιμά περιοχές 
με υψόμετρο πάνω από 100 μέτρα και έχει καταγραφεί στα 1500 μ (Κρήτη) και στα 1750 μ (βόρεια Πελοπόννη-
σος).   

Στην Τήλο, η Ασπροκώλα απαντάται σε φρυγανότοπους, αλλά πάντα κοντά σε πέτρες και βράχια, κορυφές 
βουνών, βραχώδεις ακτές και πετρότοιχους. Φαίνεται ότι αντέχει τις υψηλές θερμοκρασίες και τα ξηρά οικοσυ-
στήματα, γι' αυτό δεν είναι ιδιαίτερα εκλεκτική στο υψόμετρο και τον προσανατολισμό της πλαγιάς. Εκτιμάται ότι 
ο πληθυσμός της στο νησί της Τήλου κυμαίνεται μεταξύ 38-80 ζευγαριών. 

∗ Γαλαζοκότσυφας (Monticola solitarius) 

Αυτό το είδος δεν αναφέρεται στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας 79/409, όμως καταγράφεται εδώ επειδή η Τήλος 
διατηρεί σημαντικούς αριθμούς που αναπαράγονται στο νησιωτικό σύμπλεγμα της. 

Ο Ευρωπαϊκός πληθυσμός του είδους υπολογίζεται σε 38.000-130.000 ζευγάρια και είναι κυρίως συγκεντρωμέ-
νος στην Ιβηρική Χερσόνησο και σε χώρες που συνορεύουν με το Αιγαίο. Η Πορτογαλία, Ισπανία, Ιταλία, Ελλά-
δα και Τουρκία συγκεντρώνουν τους μεγαλύτερους πληθυσμούς στην Ευρώπη. Στην Ελλάδα, ο πληθυσμός του 
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υπολογίζεται σε 10.000-30.000 ζευγάρια και εξαπλώνεται στο μεγαλύτερο τμήμα της ηπειρωτικής Ελλάδας και 
στα περισσότερα νησιά (ακόμα και τα πιο μικρά), στο Ιόνιο και στο Αιγαίο.  

Ο Γαλαζοκότσυφας είναι ένα μεσαίου μεγέθους εντομοφάγο στρουθιόμορφο, εξαρτημένο άμεσα από την ύπαρ-
ξη κάθετων βράχων όπου ζει και φωλιάζει. Προτιμά υψόμετρα άνω των 100 μέτρων. Αν και τέτοιοι βράχοι είναι 
πολύ κοινοί στην Τήλο, ο Γαλαζοκότσυφας δεν είναι ανάλογα κοινός. Έχει εντοπιστεί στον δυτικό ορεινό όγκο, 
τον Προφ. Ηλία, στη ράχη Θυμαδερή και στις νότιες βραχώδεις ακτές, στα Φρούδια και τον Αγ. Λίθο. Παρατη-
ρήθηκε ότι στην Τήλο είναι αισθητά πιο δειλός από ότι σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, ίσως λόγω παρουσίας 
πληθώρας γερακοειδών που αποτελούν θηρευτές του. Εκτιμάται ότι στην Τήλο φωλιάζουν τουλάχιστον 10-20 
ζευγάρια. 

∗ Λιοστριτσίδα (Hippolais olivetorum) 

Ένα από τα σπανιότερα είδη πουλιών των Ελληνικών νησιών και από τα σημαντικότερα είδη που αναπαράγο-
νται στην Τήλο. 

Ο πληθυσμός της Λιοστριτσίδας απαντά σχεδόν αποκλειστικά στην νότιο-ανατολική Ευρώπη και υπολογίζεται 
σε 7.600-25.000 ζευγάρια. Πάνω από το μισό του ευρωπαϊκού πληθυσμού του είδους απαντάται στην Ελλάδα 
(5.000-10.000 ζευγάρια), με μικρότερους πληθυσμούς στην Κροατία, Αλβανία, Βουλγαρία και Τουρκία.  

Στην Τήλο έχει εντοπιστεί ένας σημαντικός πληθυσμός (5-10 ζευγάρια), ο οποίος αναπαράγεται σε δενδροσυ-
στάδες με γραμιθιές και βελανιδιές (περιοχή Ερίστου, Λεθρών και Μικρού Χωριού). Η οικολογία του είδους είναι 
ελάχιστα γνωστή, αλλά φαίνεται ότι η αλλαγή στη δομή του οικότοπου που προτιμά, με το κόψιμο των δρυμώ-
νων (περιοχές με βελανιδιές) και την εντατικοποίηση της γεωργίας (ειδικά στους ελαιώνες), μπορεί να έχει ση-
μαντικές επιπτώσεις στο είδος. 

∗ Μαυροτσιροβάκος (Sylvia melanocephala) 

Αυτό το είδος δεν αναφέρεται στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας 79/409, αλλά αναφέρεται εδώ επειδή η Τήλος δια-
τηρεί σημαντικούς αριθμούς που αφθονούν στο νησιωτικό σύμπλεγμα της. 

Ο Ευρωπαϊκός πληθυσμός του Μαυροτσιροβάκου υπολογίζεται σε 2.200.000-5.800.000 ζευγάρια και είναι συ-
γκεντρωμένος κυρίως στην Ελλάδα, Ιταλία, Πορτογαλία, Ισπανία και Γαλλία. Είναι το πιο κοινό στρουθιόμορφο 
πουλί στην χώρα μας, με πληθυσμό 500.000-1.000.000 ζευγάρια, αλλά απουσιάζει ή είναι πολύ σπάνιο σε Ή-
πειρο, Μακεδονία και Θράκη. Απαντάται σε περιοχές που έχουν μακία, φρύγανα, ελαιώνες, θαμνώνες, φυτο-
φράχτες, ακόμα και σε μεγάλους κήπους μέχρι το υψόμετρο των 700 μέτρων. Ο Μαυροτσιροβάκος είναι μόνι-
μος κάτοικος της Τήλου και των γύρω νησίδων και αποτελεί το πιο χαρακτηριστικό στρουθιόμορφο του νησιού. 
Αν και είναι κοινό πουλί σε ολόκληρη την Παραμεσογειακή Ελλάδα, τον αναφέρουμε επειδή αποτελεί λεία αρκε-
τών γερακιών καθώς και λόγω της προσαρμογής του στο ξηρό οικοσύστημα του νησιού. Στην ηπειρωτική Ελ-
λάδα απαντάται κυρίως σε θαμνώνες μακίας, ελαιώνες και λιγότερο σε πευκοδάση. Στην Τήλο, όπου τέτοια 
ενδιαιτήματα σπανίζουν, έχει προσαρμοστεί και φωλιάζει σε μεγάλους πληθυσμούς στα πιο ψηλά από τα φρύ-
γανα, κυρίως όπου επικρατεί η αφάνα (Genista acanthoclada), και σε όλα τα υψόμετρα. Φωλιάζει ακόμη στο 
Νησί, το Γαϊδουρονήσι και πιθανόν και σε άλλες νησίδες. 

∗ Κρικομυγοχάφτης (Ficedula albicollis) 

Το είδος αυτό φωλιάζει κυρίως στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Ο συνολικός Ευρωπαϊκός πληθυσμός του 
υπολογίζεται σε 340.000-360.000 ζευγάρια. Στην Ελλάδα, το είδος απαντάται κατά την μετανάστευση με πλη-
θυσμούς που ποικίλλουν από χρόνο σε χρόνο. Υπάρχουν ενδείξεις ότι οι μεγαλύτεροι πληθυσμοί του είδους 
καταγράφονται στην ανατολική πλευρά της χώρας, συμπεριλαμβανομένων των νησιών του Αιγαίου. Έχουν 
καταγραφεί περιπτώσεις όπου, με τις κατάλληλες καιρικές συνθήκες, οι πληθυσμοί του είδους σε συγκεκριμένες 
περιοχές φθάνουν σε αρκετές χιλιάδες άτομα κατά την μετανάστευση. 

Στην Τήλο, ο Κρικομυγοχάφτης καθώς και όλα τα υπόλοιπα είδη του γένους Ficedula, απαντώνται μόνο κατά 
την μετανάστευση - ιδιαίτερα, κατά την εαρινή. Δεκάδες άτομα του γένους αυτού κατακλύζουν τον Απρίλιο τις 
υγρές ρεματιές του νησιού (Λεθρά, Σκάφη, Αγ. Παντελεήμων) για να ξεκουραστούν και να τραφούν μέσα στην 
παραρεμάτια δενδρώδη βλάστηση. 

∗ Γαλαζοπαπαδίτσα (Parus caeruleus) 

Αυτό το είδος δεν αναφέρεται στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας 79/409, όμως καταγράφεται εδώ επειδή η Τήλος 
διατηρεί έναν μόνιμο πληθυσμό του είδους με βιογεωγραφικό ενδιαφέρον. 
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Το είδος αυτό απαντάται σε όλη την Ευρώπη, κυρίως σε δάση. Ο συνολικός Ευρωπαϊκός πληθυσμός του υπο-
λογίζεται σε 14.000.000-28.000.000 ζευγάρια. Στην Ελλάδα, είναι δύσκολο να υπολογιστεί με ακρίβεια ο πλη-
θυσμός του, που εκτιμάται σε 1.000.000-5.000.000 ζευγάρια. Είναι ένα από τα πολυπληθέστερα φωλιάζοντα 
είδη στη χώρα μας. 

Η γαλαζοπαπαδίτσα είναι ένα εντομοφάγο δασόβιο πουλί, κοινό στην ηπειρωτική Ελλάδα και στα μεγαλύτερα 
από τα νησιά. Στην Τήλο δεν ήταν αναμενόμενη η παρουσία της, επειδή το νησί είναι μικρό. Ωστόσο, είναι πολύ 
κοινός μόνιμος κάτοικός της και κατά κάποιο τρόπο χαρακτηρίζει το νησί. Η παρουσία της στηρίζεται στην ύ-
παρξη των εκτεταμένων καλλιεργειών γραμιθιάς και των συστάδων δρυός, όπου η γαλαζοπαπαδίτσα φωλιάζει 
(στις κουφάλες τους) και τρέφεται. 

∗ Αετομάχος (Lanius collurio) 

Ο Ευρωπαϊκός πληθυσμός του είδους εκτιμάται σε 2.300.000-5.900.000 ζευγάρια και είναι συγκεντρωμένος 
κυρίως στις χώρες της ανατολικής Ευρώπης. Στην Ελλάδα, αν και πολυπληθές, δεν φωλιάζει σε μεγάλα τμήμα-
τα της κυρίως Ελλάδας και στα περισσότερα νησιά. Στις περισσότερες περιοχές όπου απαντάται προτιμάει υ-
ψόμετρα μεταξύ 500 και 1500 μέτρων. 

Ο αετομάχος διέρχεται κατά την μετανάστευση από την Τήλο, όπου σταθμεύει για ξεκούραση και ανεφοδιασμό. 
Κατά τη φθινοπωρινή μετανάστευση, τον Σεπτέμβριο, το νησί κατακλύζεται από εκατοντάδες αετομάχους, αρκε-
τοί από τους οποίους είναι ανήλικοι. Απαντάται στις πιο δασωμένες τοποθεσίες των κοιλάδων όπου τρέφεται με 
έντομα που πιάνει στο έδαφος εφορμώντας από κάποιο γειτονικό κλαδί. 

∗ Κοκκινοκεφαλάς (Lanius senator) 

Αυτό το είδος δεν αναφέρεται στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας 79/409, όμως καταγράφεται εδώ επειδή η Τήλος 
διατηρεί σημαντικούς αριθμούς που αναπαράγονται στο νησί. 

Ο Κοκκινοκεφαλάς κατανέμεται κυρίως στις χώρες της Μεσογείου (Ισπανία, Πορτογαλία, Γαλλία, Ιταλία, Ελλάδα 
και Τουρκία). Ο ευρωπαϊκός πληθυσμός του, που αριθμεί 450.000-1.200.000 ζευγάρια, έχει μειωθεί τις τελευ-
ταίες δεκαετίες. Στην Ελλάδα εκτιμάται σε 10.000-30.000 ζευγάρια και απαντάται στην ηπειρωτική χώρα και στα 
μεγαλύτερα νησιά του Ιονίου και του Αιγαίου.  

Στην Τήλο έχει παρατηρηθεί κατά την περίοδο του φωλιάσματος στο μικρό δασωμένο οροπέδιο του Μικρού 
Χωριού, τον κάμπο της Ερίστου, αλλά και στην κοιλάδα της Σκάφης, όπου επιβεβαιώθηκε το φώλιασμά του 
εφόσον τάιζε μικρά (Γκαίτλιχ-ΕΟΕ, 1997). Είναι πιθανόν να φωλιάζει και σε άλλα σημεία του νησιού, αφού το 
ενδιαίτημα κρίνεται κατάλληλο. Ο αναπαραγόμενος πληθυσμός του υπολογίζεται σε 5-10 ζευγάρια. Ο Κοκκινο-
κεφαλάς σταθμεύει επίσης στην Τήλο  κατά την μετανάστευση. 

∗ Κοκκινοκαλιακούδα (Pyrrhocorax pyrrhocοrax) 

Η Τήλος φαίνεται ότι είναι το τελευταίο νησί της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου που διατηρούσε μόνιμο πληθυσμό 
Κοκκινοκαλιακούδας. Υπάρχουν ενδείξεις ότι αυτό το σπάνιο είδος εξαφανίστηκε πρόσφατα από το νησί. 

Ο πληθυσμός της Κοκκινοκαλιακούδας στην Ευρώπη κατανέμεται κυρίως στην δυτική και νότια πλευρά της. 
Πάνω από τα τρία τέταρτα (3/4) του ευρωπαϊκού πληθυσμού της βρίσκεται στην Τουρκία, την Ισπανία και την 
Ελλάδα, με την Κρήτη να κατέχει τον μεγαλύτερο Μεσογειακό νησιωτικό πληθυσμό του είδους. Ο πληθυσμός 
στην Ελλάδα έχει μειωθεί δραματικά τις τελευταίες δύο δεκαετίες και υπολογίζεται σε 1.000 – 5.000 ζευγάρια, με 
τάση μείωσης.  

Ο μοναδικός γνωστός πληθυσμός του στα Δωδεκάνησα έχει καταγραφεί στην Τήλο, όπου σχετικά πρόσφατα 
μειώθηκε δραματικά. Η τελευταία παρατήρηση του είδους (1996) έχει γίνει στο κάστρο του Μεγάλου Χωριού (Μ. 
Γκαίτλιχ –ΕΟΕ). Κύρια απειλή για την επιβίωση του είδους είναι, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η αλλαγή των χρήσε-
ων γης με την εγκατάλειψη της παραδοσιακής κτηνοτροφίας, την εντατικοποίηση της γεωργίας και την ανάπτυ-
ξη του τουρισμού. Κατά τις επισκέψεις στην Τήλο, η ομάδα μελέτης δεν παρατήρησε Κοκκινοκαλιακούδες, παρ' 
όλες τις προσπάθειες. Πιθανόν οι Κοκκινοκαλιακούδες που παρατηρήθηκαν το 1996 να έχουν πια εγκαταλείψει 
το νησί. Αξίζει να επαναληφθεί η έρευνα κατά την εποχή φωλιάσματος για να επιβεβαιωθεί το καθεστώς πα-
ρουσίας του είδους στο νησί. 

∗ Κόρακας (Corvus corax) 

Αυτό το είδος δεν αναφέρεται στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας 79/409, όμως καταγράφεται εδώ επειδή η Τήλος 
διατηρεί σημαντικό αριθμό που αναπαράγονται στο νησιωτικό σύμπλεγμα της. 
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Ο Κόρακας απαντάται σε μικρούς αριθμούς σε ολόκληρη την ηπειρωτική χώρα και στα νησιά του Ιονίου και του 
Αιγαίου. Κατά τα τέλη της δεκαετίας του ΄50 φώλιαζε ακόμα και στα πιο μικρά νησιά του Αιγαίου και, παρά το 
κυνήγι, φωλιάζει ακόμα στα περισσότερα από αυτά. Ο συνολικός πληθυσμός του στην Ελλάδα εκτιμάται σε 
3.000-10.000 ζευγάρια.   

Στην Τήλο ο Κόρακας δεν είναι σπάνιος αν και στο παρελθόν ήταν πολύ πιο κοινός. Τον συναντά κανείς σε όλο 
το νησί να ψάχνει για ψοφίμια. Συχνά ακολουθεί τους Σπιζαετούς, με τους οποίους συνεργάζεται (έμμεσα) εφ' 
όσον τρώει τα αποφάγια τους. Φωλιάζει σε κάθετα βράχια με σπηλιές. Ο πληθυσμός τους εκτιμάται σε 6-10 
ζευγάρια. 

∗ Σκουρόβλαχος (Emberiza caesia) 

Αυτό το ενδιαφέρον είδος στρουθιόμορφου πουλιού, έχει περιορισμένη παγκόσμια γεωγραφική εξάπλωση και 
διατηρεί σημαντικούς πληθυσμούς στην Τήλο. 

Ο Σκουρόβλαχος παρουσιάζει περιορισμένη εξάπλωση στα νότια Βαλκάνια και τα ανατολικά και νότια παράλια 
της Τουρκίας, γι’ αυτό παρουσιάζει ιδιαίτερο επιστημονικό ενδιαφέρον. Πάνω από το 75% του παγκόσμιου 
πληθυσμού του βρίσκεται στην Τουρκία, αλλά σημαντικοί αριθμοί υπάρχουν στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Ο 
Ευρωπαϊκός πληθυσμός ανέρχεται σε 18.000-120.000 και ο ελληνικός σε 5.000-20.000 ζευγάρια. Οι πιο πυκνοί 
πληθυσμοί του είδους απαντώνται στην νότιο-ανατολική Ελλάδα και στα μεγάλα νησιά του Αιγαίου (αντιθέτως 
στην Κρήτη είναι πολύ σπάνιο κατά το φώλιασμα).  

Είναι καλοκαιρινός επισκέπτης στην Τήλο, όπως και όπου αλλού απαντάται. Προτιμά φρυγανότοπους με ύπαρ-
ξη μικρών, ή μεγάλων βράχων και πετροπλαγιές. Είναι είδος που συχνά ωφελείται από την φωτιά και την βό-
σκηση. Υπολογίζεται ότι στην Τήλο φωλιάζουν 37-70 ζευγάρια, σημαντικός πληθυσμός αν ληφθεί υπ' όψη ότι 
το είδος αυτό έχει πολύ περιορισμένη παγκόσμια κατανομή, και ιδιαίτερα περιορισμένη γεωγραφική εξάπλωση 
στην Ευρώπη. 

 

4) Μετανάστευση των πουλιών 

Η Τήλος, λόγω της γεωγραφικής της θέσης και του απομονωμένου νησιωτικού χαρακτήρα 
της, αποτελεί σημαντικό μεταναστευτικό σταθμό για αρκετά μεταναστευτικά πουλιά. Το γε-
γονός αυτό είναι προφανές αν παρατηρήσει κανείς τον χάρτη της ανατολικής Μεσογείου και 
πολύ περισσότερο αν επισκεφθεί κανείς την Τήλο κατά τις μεταναστευτικές περιόδους. Αυ-
τό συμβαίνει επειδή η Τήλος βρίσκεται πάνω στον μεταναστευτικό διάδρομο των νησιών 
του Ανατολικού Αιγαίου και των παραλίων της Ανατολικής Τουρκίας και, μία προφανής δια-
δρομή που ακολουθούν τα πουλιά κατά το μεταναστευτικό τους ταξίδι είναι Κρήτη – Κάρ-
παθος – Ρόδος – Χάλκη – Τήλος – Νίσυρος – Κως – Τουρκία κλπ. 

Από τις παρατηρήσεις πεδίου, αλλά και από την εμπειρία μας από γειτονικά νησιά, φαίνεται 
ότι για ορισμένα είδη, όπως είναι για παράδειγμα τα αρπακτικά, η φθινοπωρινή μετανά-
στευση είναι πιο σημαντική από την ανοιξιάτικη. Ενδεικτικά αναφέρουμε στον παρακάτω 
πίνακα τις παρατηρήσεις 4 ημερών το φθινόπωρο (Σεπτ. ‘98) και 5 ημερών την άνοιξη 
(Απρ. ‘99).  

Πίνακας 3.2.3-13: Παρατηρήσεις μεταναστευτικών ειδών (Σεπτ. ’98, Απρ. ’99) 

 ΑΡΠΑΚΤΙΚΑ ΣΤΡΟΥΘΙΟΜΟΡΦΑ 

 Circus 
aeroginosus 

Pernis 
apivorus 

Hieraaetus 
pennatus 

Circaetus 
gallicus 

Lanius 
collurio 

Ficedula 
sp. 

Passer his-
paniolensis 

Motacilla 
sp. 

Σεπτέμβριος 
1998 

9 7 6 - 2 1 - 5 

Απρίλιος 3 - - 1 - 10 300 50 
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 ΑΡΠΑΚΤΙΚΑ ΣΤΡΟΥΘΙΟΜΟΡΦΑ 

 Circus Pernis Hieraaetus Circaetus Lanius Ficedula Passer his- Motacilla 
aeroginosus apivorus pennatus gallicus collurio sp. paniolensis sp. 

1999 

Αν και οι μετρήσεις διάρκεσαν μικρό χρονικό διάστημα και δεν αποτελούν ικανό δείγμα για 
εξαγωγή βέβαιων συμπερασμάτων, φανερώνουν την τάση που έχουν τα αρπακτικά πουλιά 
να διέρχονται από την περιοχή πιο συχνά κατά την φθινοπωρινή μετανάστευση, ενώ το 
αντίστροφο φαίνεται να συμβαίνει με τα στρουθιόμορφα. Την ένδειξη αυτή έρχεται να ενι-
σχύσει και η εμπειρία μας από γειτονικά νησιά (Χάλκη, Νίσυρος) όπου εμφανίζεται ακριβώς 
η ίδια τάση (Μισιακός, Κ. αδημοσίευτα στοιχεία). Σημειώνεται όμως ότι, σε αντίθεση με τα 
άλλα στρουθιόμορφα, οι αετομάχοι (κυρίως, νεαρά άτομα) κατακλύζουν τα νησιά του ανα-
τολικού Αιγαίου κυρίως κατά την φθινοπωρινή περίοδο, ενώ οι πληθυσμοί τους είναι αισθη-
τά μικρότεροι κατά την ανοιξιάτικη περίοδο.  

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η πορεία που ακολουθεί κάθε ομάδα πουλιών όταν περνάει 
από την Τήλο κατά τη μετανάστευση. Τα στρουθιόμορφα ακολουθούν τις ρεματιές και γενι-
κότερα τις περιοχές του νησιού με χαμηλότερο υψόμετρο. Τον Απρίλιο του 1999 παρατη-
ρήθηκαν κοπάδια Χωραφοσπουργίτη (30 έως και 150 ατόμων) να πετούν με μεγάλη ταχύ-
τητα πάνω από την πεδιάδα των Λιβαδιών, την κοιλάδα των Λεθρών και της Σκάφης, και 
να σταματούν κοντά στην θάλασσα για ανάπαυση πριν συνεχίσουν το ταξίδι τους πετώντας 
λίγες δεκάδες μέτρα πάνω από το νερό. Με ανάλογο τρόπο παρατηρήθηκαν να μετανα-
στεύουν κοπάδια Κιτρινοσουσουράδας, με λιγότερα όμως άτομα.  

Άλλα είδη στρουθιόμορφων παρατηρήθηκαν να σταθμεύουν για μερικές ώρες, ίσως και η-
μέρες, στο νησί για να τραφούν και να ξεκουραστούν.  

Τα πιο χαρακτηριστικά είδη στρουθιόμορφων που μπορεί να δει κανείς κατά την μετανά-
στευση είναι:  
- ο Μελισσοφάγος,  
- ο Καστανολαίμης,  
- ο Κοκκινούρης,  
- 4 είδη μυγοχαφτών,  
- 3 είδη σουσουράδων,  
- 2 είδη κελάδων,  
- 4 είδη τσιροβάκων,  
- η Κιτρινοστριτσίδα,  
- 3 είδη φυλλοσκόπων,  
- 2 είδη κεφαλάδων,  
- ο Τσιφτάς,  
- ο Τσαλαπετεινός,  
- το Τρυγόνι,  
- τον Συκοφάγος,  
- μεγάλα κοπάδια χελιδονιών (3 είδη) και σταχταρών (3 είδη).  
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Ακόμη και σχετικά σπάνια στρουθιόμορφα παρατηρούνται κατά την μετανάστευση στο νησί 
όπως είναι:  
- ο Στραβολαίμης και  
- η Βουρλοποταμίδα. 

Τα παρυδάτια πουλιά, που περνούν από το νησί, δεν φαίνεται να σταθμεύουν επειδή α-
πουσιάζουν οι υγρότοποι. Παρατηρήθηκαν όμως Ποταμοσφυριχτές και Δασότρυγγες να 
ξεκουράζονται σε ήσυχες θαλάσσιες ακτές πριν κατευθυνθούν προς τις Τουρκικές ακτές, 
καθώς και ένα κοπάδι 22 Λευκοτσικνιάδων που πετούσε, κατά την φθινοπωρινή μετανά-
στευση, κατά μήκος της δυτικής ακτής, σε χαμηλό ύψος πάνω από τη θάλασσα και με κα-
τεύθυνση από βορρά προς νότο. 

Αντίθετα, τα περισσότερα αρπακτικά που παρατηρήθηκαν κατά την ανοιξιάτικη και φθινο-
πωρινή μετανάστευση δεν έκαναν στάση στο νησί αλλά, ακολουθώντας τις κορυφογραμμές 
με κατεύθυνση από ΝΔ προς ΒΑ (και αντίστροφα), πήραν ύψος και συνέχισαν το ταξίδι 
τους. Τρεις Ψαραετοί που παρατηρήθηκαν κοντά στην δυτική ακτή (Σεπτέμβριος 1999) πε-
τούσαν 1-3 μέτρα πάνω από την θάλασσα και με κατεύθυνση νότια. Η μόνη εξαίρεση στον 
κανόνα φάνηκε να ήταν ο μοναδικός Φιδαετός που παρατηρήθηκε (Απρίλιος 1999) να ψά-
χνει για ερπετά, πετώντας επί τόπου σε κορυφογραμμή και σε μικρό ύψος από το έδαφος. 

Επιπλέον, οι Μαυροπετρίτες, κατά τη σημαντική φθινοπωρινή μετανάστευση των στρου-
θιόμορφων πάνω από την Τήλο, εκμεταλλεύονται την επάρκεια τροφής για να μεγαλώσουν 
τα μικρά τους τον Σεπτέμβριο. Πιθανόν, και οι Σπιζαετοί του νησιού να τρέφονται μερικώς 
με μεταναστευτικά πουλιά. 

5) Είδη πουλιών που έχουν εξαφανιστεί από την Τήλο 

Από αναφορές ντόπιων στην Τήλο αλλά και την γειτονική Χάλκη, που απέχει μόνο 18 χι-
λιόμετρα και μοιάζει μορφολογικά με την Τήλο, συμπεραίνουμε ότι ως πριν 1-2 δεκαετίες 
ζούσαν γύπες στο νησί. Ως γνωστό, οι επικράτειες του Όρνιου ξεπερνούν σε διάμετρο τα 
50 χλμ. (Cramp, Simmons et al, 1980) και το είδος αναφέρεται ότι υπήρχε στο νησί κατά 
την δεκαετία του ’80 (I.C.B.P.1987). Στην Χάλκη μάλιστα, εκτός από το κοινό Όρνιο (Gyps 
fulvus), οι ντόπιοι φαίνεται ότι γνώριζαν καλά τον γυπαετό (Gypaetus barbatus) και τον 
Ασπροπάρη (Neophron percnopterus), που τους είχαν ονομάσει Χαλιναρά και Σκατολόγο 
αντίστοιχα (Κ. Μισιακός, Μ. Γκαίτλιχ προσ. επικοινωνία). Αρκετοί μύθοι είχαν επικρατήσει 
στη Χάλκη σχετικά με τα ονόματά τους αλλά και την συμπεριφορά τους. Δεν αποκλείεται τα 
τρία είδη γυπών να υπήρχαν και στην Τήλο και να «συνεργάζονταν» με τους Κόρακες και 
τις Κοκκινοκαλιακούδες στην κατανάλωση των πτωμάτων των άφθονων αιγοπροβάτων, 
που βόσκουν ακόμα στο νησί. Εξάλλου, λόγω του βραχώδους χαρακτήρα του νησιού, εύ-
κολα θα έβρισκαν βράχια και σπηλιές για να φωλιάσουν. Οι ορνιθολόγοι της ομάδας κατέ-
γραψαν συνέντευξη από έμπιστο άτομο στο λιμάνι των Λιβαδιών που ισχυριζόταν ότι είχε 
δει πριν μερικές δεκαετίες (πιθανόν κατά τη δεκαετία του ’70) έναν «μεγάλο πολύχρωμο 
αετό» σκοτωμένο από κυνηγό. Η περιγραφή ταίριαζε στην περιγραφή Γυπαετού. Πολύ πι-
θανώς η λαθροθηρία να συνετέλεσε στην εξαφάνιση αυτού του είδους από την Τήλο.   

Την ίδια ‘’τύχη’’ με τους γύπες μάλλον είχαν και οι Κοκκινοκαλιακούδες (Pyrrhocorax 
pyrrhocarax). Σύμφωνα με τους ντόπιους, οι Κοκκινοκαλιακούδες ήταν κοινά πουλιά στο 
νησί. Πιθανόν όμως, με την εγκατάλειψη των καλλιεργειών σιτηρών, να έχασαν μια σημα-
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ντική τροφική πηγή. Το ίδιο φαίνεται να συμβαίνει και με τους Κατσουλιέρηδες (Galerida 
cristata) της Τήλου που και αυτοί υποστηρίζονται τροφικά από τις καλλιέργειες σιτηρών. 

Τονίζουμε ότι, σε ένα μικρό και απομονωμένο νησί, κάποια είδη πουλιών μπορούν να εξα-
φανιστούν εξαιτίας πιέσεων (ανθρωπογενών και μη) που αναπτύσσονται και επιβαρύνουν 
τους πληθυσμούς τους. Στα μικρά νησιά, τα είδη φυτών και ζώων είναι επιρρεπή στη στο-
χαστική μείωση η εξαφάνιση. «Στοχαστικό» είναι ένα αποτέλεσμα που προκαλείται από 
τυχαίους παράγοντες. Τέτοιοι παράγοντες μπορεί να έχουν ιδιαίτερο βάρος σε ένα νησί 
που επικοινωνεί ελάχιστα με ηπειρωτικούς πληθυσμούς. Χαρακτηριστικοί παράγοντες που 
ενδέχεται να καταπονήσουν ένα νησιωτικό πληθυσμό είναι οι ανώμαλες καιρικές συνθήκες, 
η δυναμική πληθυσμών, οι ασθένειες κ.α.   

Άλλος ένας παράγοντας που επηρεάζει τους νησιωτικούς  πληθυσμούς είναι η διαθεσιμό-
τητα ατόμων που μπορούν να εμπλουτίσουν τους τοπικούς πληθυσμούς από γειτονικές 
περιοχές. Γνωρίζουμε για παράδειγμα, ότι οι πληθυσμοί γυπών στην Μικρά Ασία έχουν 
μειωθεί δραματικά τα τελευταία 20 χρόνια και συνεπώς η επανεποίκηση της Τήλου από 
γύπες που προέρχονται από την Ασιατική  ήπειρο είναι σήμερα πολύ πιο δύσκολη. 

6) Σχέδια Δράσης για τον Σπιζαετό, τον Αιγαιόγλαρο, τον Μαυροπετρίτη και τον 
Θαλασσοκόρακα 

Για ορισμένα είδη πουλιών της Κοινοτικής Οδηγίας 79/409 έχουν συνταχθεί Σχέδια Δράσης 
εγκεκριμένα και από την αρμόδια Επιτροπή των Ε.Κ. (Ornis Committee). Από τα εν λόγω 
Σχέδια Δράσης απορρέουν υποχρεώσεις και δεσμεύσεις, τις οποίες η Ελλάδα οφείλει να 
τηρεί.  

Παρακάτω παρουσιάζονται συνοπτικά τα Σχέδια Δράσης για τον Σπιζαετό, τον Αιγαιόγλα-
ρο, τον Μαυροπετρίτη και τον Θαλασσοκόρακα προκειμένου να συνεκτιμηθούν στην σύ-
νταξη της πρότασης οριοθέτησης και στα αντίστοιχα μέτρα προστασίας.  

 Σπιζαετός 

Ο Σπιζαετός (Hieraaetus fasciatus) είναι ένα απειλούμενο σε ευρωπαϊκό επίπεδο είδος λό-
γω της μεγάλης μείωσης του πληθυσμού του σε όλη την ευρωπαϊκή επικράτειά του. Περι-
λαμβάνεται στο Παράρτημα Ι της Κοινοτικής Οδηγίας 79/409 καθώς και στο Παράρτημα ΙΙ 
των Συμβάσεων Βέρνης και Βόννης. Ο Ευρωπαϊκός πληθυσμός του αριθμεί 818-898 ζευ-
γάρια. Το 65% του Ευρωπαϊκού πληθυσμού του απαντάται στην Ισπανία και το υπόλοιπο 
είναι ακανόνιστα κατανεμημένο στη Μεσόγειο. 

Οι απειλές που αντιμετωπίζει το είδος περιλαμβάνουν:  
- θανάτωση από κυνηγούς και ηλεκτροφόρα καλώδια,  
- υποβάθμιση του βιοτόπου του,  
- έλλειψη τροφής και  
- ανθρώπινη ενόχληση. 

Τα μέτρα προστασίας που προβλέπονται από το Σχέδιο Δράσης για την Ελλάδα περιλαμ-
βάνουν: 
- Διατήρηση των παραδοσιακών αγροτικών πρακτικών που παρέχουν τα απαραίτητα για 

τις βασικές οικολογικές απαιτήσεις του είδους. 
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- Εφαρμογή των υφιστάμενων κυνηγετικών ρυθμίσεων για το είδος. Το κυνήγι θα πρέπει 
να απαγορεύεται σε μεγάλες ζώνες γύρω από τις περιοχές που φωλιάζει. 

- Επέκταση του δικτύου προστατευομένων περιοχών σε όλες οι σημαντικές περιοχές 
(ΙΒΑs) για το είδος. 

- Αποφυγή υποβάθμισης του βιοτόπου του είδους (κατασκευή δρόμων) και ανθρώπινης 
ενόχλησης στις περιοχές που φωλιάζει. 

- Αύξηση της αφθονίας και της διαθεσιμότητας της τροφής για το είδος. 
- Υλοποίηση ενημερωτικής εκστρατείας για την προστασία του είδους και γενικότερα για 

τα αρπακτικά που θα επικεντρώνεται στους γεωργούς, κτηνοτρόφους και στους κυνη-
γούς.  

 Αιγαιόγλαρος  

Ο Αιγαιόγλαρος (Larus audouinii) είναι ένα παγκοσμίως απειλούμενο είδος γλάρου, κορυ-
φαίου ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος για προστασία. Στην Ελλάδα φωλιάζει στο Αιγαίο, σε 
απομονωμένες και ασφαλείς μικρές νησίδες με μικρή κλίση και αραιή βλάστηση, σε αποικί-
ες των 10 έως 65 ζευγαριών. Τα τελευταία χρόνια ανακαλύφθηκαν γύρω στις 25 νέες αποι-
κίες του Αιγαιόγλαρου, ανεβάζοντας τον ελληνικό πληθυσμό στα 700 περίπου ζευγάρια, το 
μεγαλύτερο δηλαδή πληθυσμό του είδους στην Ανατολική Μεσόγειο. Παρ΄ όλα αυτά εξακο-
λουθεί να είναι το πιο σπάνιο θαλασσοπούλι της Ελλάδας.  

Τα κυριότερα σημεία αναπαραγωγής του στην Ελλάδα είναι σε μικρονήσια των Δωδεκανή-
σων, των νοτιοανατολικών Κυκλάδων, των Κυθήρων και των Σποράδων.  

Κίνδυνοι - Απειλές:  

Ο βασικός ανταγωνιστής του Αιγαιόγλαρου, ο Ασημόγλαρος, εκμεταλλεύεται τις ανθρωπο-
γενείς πηγές διατροφής, με αποτέλεσμα να αυξάνεται δραματικά ο πληθυσμός του. Επι-
πλέον, φωλιάζει ένα μήνα νωρίτερα από τον Αιγαιόγλαρο, μειώνοντας έτσι τις διαθέσιμες 
θέσεις αναπαραγωγής. Οι ανθρώπινες δραστηριότητες έχουν οδηγήσει στη δραματική μεί-
ωση των αλιευμάτων περιορίζοντας την αφθονία και τη διαθεσιμότητα της τροφής του Αι-
γαιόγλαρου, κάτι που μπορεί να επηρεάσει τόσο τους πληθυσμού όσο και την αναπαρα-
γωγική του επιτυχία.  

Όμως, η πιο μεγάλη απειλή για τα πουλιά αυτά προέρχεται από την ενόχληση. Η ανθρώπι-
νη παρουσία στους χώρους αναπαραγωγής μπορεί να οδηγήσει σε χαμηλή αναπαραγωγι-
κή επιτυχία, ή ακόμα και σε εγκατάλειψη των αποικιών. Επίσης, απειλείται από την υπο-
βάθμιση των βιοτόπων του και από την χημική ρύπανση και τις πετρελαιοκηλίδες.  

Τα μέτρα προστασίας που προβλέπονται από το Σχέδιο Δράσης για την Ελλάδα περιλαμ-
βάνουν: 
- Νομική κατοχύρωση της προστασίας του είδους και των βιοτόπων του.  
- Αποφυγή υποβάθμισης ή καταστροφής των περιοχών όπου το είδος φωλιάζει. 
- Κήρυξη όλων των περιοχών που φωλιάζει ως SPΑs. 
- Αποφυγή ανθρώπινης ενόχλησης στις αποικίες. 
- Ενημέρωση του κοινού και  αύξηση της ευαισθητοποίησης για την ανάγκη προστασίας 

του είδους και του βιοτόπου του. Η ενημέρωση πρέπει να περιλαμβάνει τουρίστες, ψα-
ράδες αλλά και όλους τους χρήστες των περιοχών με στόχο να μην ενοχλείται το είδος.   

- Φύλαξη από παράνομο κυνήγι. 
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- Αποφυγή εισαγωγής θηρευτών του είδους σε ακατοίκητες νησίδες όπου υπάρχουν α-
ποικίες. 

- Αποφυγή μεταφοράς βοσκόντων ζώων σε νησίδες που έχουν αποικίες την περίοδο α-
ναπαραγωγής (από Μάρτιος έως και Ιούνιο). 

- Παρακολούθηση των απειλών στις αποικίες. 

 Μαυροπετρίτης 

Ο Μαυροπετρίτης (Falco eleonorae) είναι ένα αρπακτικό της Μεσογείου, που έχει χαρακτη-
ριστεί ως Σπάνιο (Rare) σε Ευρωπαϊκό επίπεδο (Tucker and Heath 1994). Ο παγκόσμιος 
πληθυσμός του, που αριθμεί περίπου 4.500 ζευγάρια, συγκεντρώνεται σε σχετικά λίγες 
αποικίες των 300 περίπου ζευγαριών οι οποίες είναι διάσπαρτες από τα Κανάρια Νησιά 
μέχρι την Κύπρο. Η απώλεια ακόμα και μιας αποικίας είναι σημαντική για την επιβίωση του 
είδους. Οι αποικίες του βρίσκονται στις ακτές, σε νησιά και σε μεγαλύτερο βαθμό σε ακα-
τοίκητες νησίδες. 

Οι απειλές που αντιμετωπίζει περιλαμβάνουν:  
- απώλεια ή υποβάθμιση του βιοτόπου τους,  
- κυνήγι και παράνομο εμπόριο,  
- ανθρώπινη ενόχληση,  
- θήρευση από γάτες και αρουραίους και τέλος  
- εισαγωγή άλλων ειδών. 

Τα μέτρα προστασίας που προβλέπονται από το Σχέδιο Δράσης για την Ελλάδα περιλαμ-
βάνουν: 
- Κήρυξη ως SPAs  όλων των Σημαντικών Περιοχών για το είδος. 
- Προστασία όλων των υπαρχόντων αποικιών του είδους από την υποβάθμιση του βιο-

τόπου και από την ανθρώπινη ενόχληση. 
- Προστασία όλων των Σημαντικών περιοχών για το είδος (ΙΒΑs) μέσω των πιο κατάλλη-

λων εθνικών ή διεθνών κανονισμών. 
- Πλήρη εφαρμογή του εθνικού δικαίου για την προστασία του είδους. 
- Καθορισμό ζωνών μη επιρροής (ενόχλησης) από τη θάλασσα και την ξηρά σε αποικίες 

του είδους και εφαρμογή τους από 1η Ιουλίου ως 1η Νοεμβρίου. 
- Αν δεν υπάρχει άλλο καθεστώς προστασίας το κυνήγι δεν θα πρέπει να επιτρέπεται 

πριν από την 1η Νοεμβρίου. 
- Αποφυγή εισαγωγής θηρευτών του είδους σε ακατοίκητες νησίδες όπου υπάρχουν α-

ποικίες. 
- Αποφυγή μεταφοράς βοσκόντων ζώων σε νησίδες που έχουν αποικίες την περίοδο 

από 1η Ιουλίου ως 1η Νοεμβρίου. 
- Παρακολούθηση των απειλών στις αποικίες. 
- Ενημέρωση του κοινού και αύξηση της ευαισθητοποίησης για την ανάγκη προστασίας 

του είδους και του βιοτόπου του. 

 Θαλασσοκόρακας 

Ο θαλασσοκόρακας (Phalacrocorax aristotelis desmarestii)  είναι ενδημικό υποείδος στην 
Μεσόγειο. Η βιολογία του και ο πληθυσμός του δεν έχουν μελετηθεί αρκετά. Η κατανομή 
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φωλιάσματος του είδους περιλαμβάνει όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά 
μήκος της Μεσογειακής ακτής και το Γιβραλτάρ. Όλοι οι ειδικοί συμφωνούν στο γεγονός ότι 
ο πληθυσμός του έχει μειωθεί αρκετά.  

Το υποείδος περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Ι της Kοινοτικής Oδηγίας 79/409 και ο μεσο-
γειακός πληθυσμός του είδους (Phalacrocorax aristotelis) περιλαμβάνεται στο Παράρτημα 
ΙΙ της Σύμβασης της Βέρνης. 

Φωλιάζει σε βραχώδεις ακτές και νησίδες και τρέφεται με ψάρια. Είναι πολύ ευαίσθητο εί-
δος στην ενόχληση στις περιοχές του φωλιάσματος και κουρνιάσματος. 

Οι απειλές που αντιμετωπίζει το είδος περιλαμβάνουν:  
- απώλεια ή υποβάθμιση του βιοτόπου του,  
- κυνήγι,  
- ανθρώπινη ενόχληση,  
- θήρευση από εισαγόμενα θηλαστικά,  
- ρύπανση και πετρελαιοκηλίδες,  
- υπεραλίευση και  
- ανταγωνισμό από άλλα είδη. 

Τα μέτρα προστασίας που προβλέπονται από το Σχέδιο Δράσης για την Ελλάδα περιλαμ-
βάνουν: 
- Άμεση κήρυξη ως SPAs των Σημαντικών Περιοχών  (ΙΒΑs) για το είδος και προώθηση 

της προστασίας όλων των αποικιών του είδους, των εκτάσεων με Posidonia oceanica 
καθώς και των περιφερειακών ζωνών γύρω από τις αποικίες και την θαλάσσια περιοχή. 

- Προφύλαξη από πετρελαιοκηλίδες και από χημική θαλάσσια ρύπανση 
- Προώθηση επαρκούς προστασίας στις θέσεις φωλιάσματος και στις περιφερειακές ζώ-

νες, στις οποίες πρέπει να ρυθμίζονται οι τουριστικές δραστηριότητες. Επίσης πρέπει 
να ρυθμίζονται οι αλιευτικές δραστηριότητες που επηρεάζουν τη διαθεσιμότητα της 
τροφής για το είδος. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην φύλαξη κατά μήκος των 
ακτών για να εμποδιστεί το παράνομο ψάρεμα με χρήση δυναμίτη 

- Ενημέρωση του κοινού και αύξηση της ευαισθητοποίησης για την ανάγκη προστασίας 
του είδους και του βιοτόπου του. Η ενημέρωση πρέπει να περιλαμβάνει τουρίστες, ψα-
ράδες αλλά και όλους τους χρήστες των περιοχών με στόχο να μην ενοχλείται το είδος.   

3.2.3.1.5 Λοιπή πανίδα σπονδυλοζώων 

Η πανίδα σπονδυλοζώων (εκτός ορνιθοπανίδας) του νησιού δεν έχει επαρκώς μελετηθεί 
ως σήμερα. Για την ερπετοπανίδα και τα θηλαστικά υπάρχουν ορισμένα στοιχεία, τα οποία 
προέκυψαν είτε από βιβλιογραφικές πηγές είτε από την έρευνα πεδίου, και παρατίθενται 
παρακάτω. Αντίστοιχα στοιχεία δεν ήταν δυνατόν να προκύψουν από την εργασία πεδίου 
για την ιχθυοπανίδα. Παρόλα αυτά παραθέτουμε ένα κατάλογο αλιεύσιμων ιχθύων και άλ-
λων θαλάσσιων οργανισμών που απαντώνται στην ευρύτερη περιοχή των Δωδεκανήσων. 

Για τα αμφίβια, τα διαθέσιμα στοιχεία είναι ελάχιστα. Παρατηρήθηκαν γυρίνοι ενός μόνο εί-
δους και υπάρχουν ενδείξεις για την παρουσία ενός ακόμη είδους βατράχου.  
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Συνεπώς, οι αναφορές που ακολουθούν για τα είδη σπονδυλόζωων της Τήλου είναι μάλ-
λον προκαταρκτικές και θα πρέπει να συμπληρωθούν μετά από συστηματική και ολοκλη-
ρωμένη έρευνα. 

Σημειώνεται ότι,  είναι αναμενόμενο η Τήλος να χαρακτηρίζεται από σχετικά φτωχή χερσαία 
πανίδα, αποτέλεσμα της γεωγραφικής της απομόνωσης και - κυρίως - της μακρόχρονης 
παρουσίας του ανθρώπου σε μία περιορισμένη περιοχή.  

Από τα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί ως σήμερα, προκύπτει ότι στην περιοχή μελέτης α-
παντούν συνολικά 8 είδη θηλαστικών, 2 είδη αμφίβιων, 5 είδη σαυρών, 2 είδη φιδιών και 
ένα είδος χελώνας. 

1) Θηλαστικά  

Η Τήλος δεν έχει μελετηθεί για τα χερσαία θηλαστικά της και, ως εκ τούτου, ο κατάλογος 
των ειδών που έχουν επίσημα καταγραφεί στο νησί είναι πολύ περιορισμένος. Τα θηλαστι-
κά αποτελούν μία από τις δυσκολότερες ομάδες σπονδυλοζώων στην μελέτη τους, καθώς 
απαιτούν πολύ διαφορετικές και, συχνά, μακρόχρονες μεθοδολογικές προσεγγίσεις. 

Παρόλα αυτά ένας προσεκτικός παρατηρητής της άγριας ζωής διαισθάνεται εύκολα την 
“φτώχια” του νησιού σε θηλαστικά. Στην πλειοψηφία του το νησί είναι άνυδρο και φτωχό σε 
βλάστηση. Στα πιο υγρά και με θαμνώδη βλάστηση μέρη, παρατηρείται ο Σκαντζόχοιρος. 
Στο νησί ζει και το Αγριοκούνελο, ο Μαυροποντικός καθώς και ελεύθερες γάτες. Στις ακτές 
έχουν απομείνει, λόγω της έντονης ανθρώπινης ‘’καταδίωξης’’, λίγες Μεσογειακές Φώκιες, 
ενώ παρατηρούνται δελφίνια που, από την βιβλιογραφία, θα πρέπει να είναι Ρινοδέλφινα 
(κοντά στις ακτές) και Ζωνοδέλφινα (στα ανοικτά). 

Πίνακας 3.2.3-14: Είδη θηλαστικών 

Ελληνικό όνομα Επιστημονικό όνομα 

Σκαντζόχοιρος Erinaceus concolor 

Μικρολευκοδονομυγαλή Crocidura suaveolens7

Μαυροποντικός Rattus rattus 

Κατοικίδιος ποντικός Mus domesticus 

Αγριοκούνελο Oryctolagus cuniculus 

Γάτα Felis catus 

Μεσογειακή Φώκια Monachus monachus  

Ρινοδέλφινο (;) Tursiops truncatus (;) 

Ζωνοδέλφινο (;) Stenella coeruleoalba (;) 

                                                 
7 Υπολείμματα κρανίου αυτού του είδος βρέθηκαν στην Τήλο στις 07.02.2000 σε pellet (έμεσμα) της Κουκουβά-
γιας (Athene noctua) από τον Ερευνητή - Ζωολόγο Δρ. Χ. Αλιβιζάτο. 
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∗ Σκαντζόχοιρος (Erinaceus concolor)  

Πρόκειται για νυκτόβιο θηλαστικό μεσαίου μεγέθους. Την ημέρα είναι πολύ σπάνια δραστήριο και εντοπίζεται 
μόνο από τα περιττώματά του που είναι μικρά σκουρόχρωμα γεμάτα έντομα και παρουσιάζουν μικρή συνοχή. 
Παρατηρείται στα πιο υγρά μέρη του νησιού, στις ρεματιές (Αγ. Παντελεήμων), τις αρδευόμενες καλλιέργειες 
(Έριστος) και όπου υπάρχει πυκνή θαμνώδης βλάστηση. 

∗ Αγριοκούνελο (Oryctolagus cuniculus) 

Αγριοκούνελα υπάρχουν σε πάρα πολλά νησιά του Αιγαίου, όπου έχουν - συνήθως - εισαχθεί από τον άνθρω-
πο. Οι πληθυσμοί τους έχουν πολύ μεγάλη σημασία για τα αρπακτικά πουλιά, και ειδικά για τον Σπιζαετό και 
την Αετογερακίνα. Στην Τήλο ζουν σε καλλιέργειες αλλά και σε πιο ξηρές και ορεινές περιοχές. Κατά τις επισκέ-
ψεις πεδίου (στα πλαίσια της παρούσας μελέτης) παρατηρήθηκαν ομάδες αγριοκούνελων στην χαράδρα του 
χείμαρρου Χαρκαδιό, στη ρεματιά της Σκάφης και στην περιοχή Αγ. Νικόλαος στην Πλάκα. Έγινε επίσης αντι-
ληπτό από τα χαρακτηριστικά σκαψίματα και λαγούμια που φτιάχνει σε εγκαταλελειμμένους αγρούς και από τα 
περιττώματά του. Περιττώματά του βρέθηκαν μέχρι και στο Ιταλικό παρατηρητήριο, σε υψόμετρο 440 μ περί-
που. Θεωρείται σχετικά σπάνιο είδος. 

∗ Γάτα (Felis catus) 

Στην Τήλο, λόγω της απουσίας των σαρκοφάγων αρπακτικών θηλαστικών το ρόλο τους έχουν αναλάβει να 
παίξουν σπιτικές γάτες που ζουν ελεύθερες, σχεδόν άγριες, μακριά από οικισμούς. Κατά τις επισκέψεις στο 
νησί παρατηρήθηκαν άτομα που απέφευγαν έντονα την ανθρώπινη παρουσία δίνοντας την εντύπωση άγριου 
ζώου. Δεν γνωρίζουμε πόσα είναι αυτά τα άτομα, αλλά φαίνεται ότι είναι λίγα. Στην ρεματιά της Σκάφης βρέθη-
καν περιττώματα γάτας και από την εξέτασή τους (Χατζηρβασάνης B., προσωπική επικοινωνία) φάνηκε ότι είχε 
τραφεί με Κατοικίδιους Ποντικούς Mus domesticus και μεσαίου μεγέθους πουλί, πιθανά Τρυγόνι. Τονίζουμε ότι 
η γάτα αποτελεί πολύ επικίνδυνο είδος αν ποτέ εισαχθεί σε βραχονησίδες όπου φωλιάζουν θαλασσοπούλια. 
Γενικά για κανένα λόγο δεν θα πρέπει να ενθαρρυνθεί η επιβίωση άγριου πληθυσμού γάτας στην Τήλο. Το εί-
δος θα πρέπει να θεωρηθεί  καθαρά «ανθρωπογενής πίεση» πάνω στους ευαίσθητους πληθυσμούς νησιωτικής 
πανίδας. 

∗ Μαυροποντικός (Rattus rattus) 

Είναι είδος τρωκτικού, γνωστό και ως αρουραίος, που επεκτάθηκε από τους τροπικούς σε όλη την Ευρώπη 
αλλά και άλλα σημεία του πλανήτη, ταξιδεύοντας στα αμπάρια των πλοίων. Κάπως έτσι μεταφέρθηκε, από τα 
πλοία στα περισσότερα Ελληνικά νησιά και βραχονησίδες. Με τα χρόνια αυξάνεται ραγδαία και μπορεί να εξελι-
χθεί σε πραγματική μάστιγα. Ειδικότερα, στις βραχονησίδες όπως η Αντίτηλος έχει παρατηρηθεί ότι προκαλεί 
προβλήματα στις αποικίες των γλάρων, και ιδιαίτερα στις αποικίες του παγκοσμίως απειλούμενου Αιγαιόγλα-
ρου, τρώγοντας τα αυγά τους και τους νεοσσούς. Στο κυρίως νησί σημαντικός εχθρός του μαυροποντικού είναι 
τα νυκτόβια αρπακτικά, ενώ έχει σημειωθεί και θήρευση.  

∗ Κατοικίδιος Ποντικός (Mus domesticus) 

Πρόκειται για μικρό είδος τρωκτικού με μήκος σώματος περίπου 9 εκατοστά, με μακριά ουρά και μεγάλα αυτιά 
και μάτια. Είναι κοινό είδος ποντικού στην Ελλάδα όπως και σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ζει στην ύπαιθρο αλλά 
τον χειμώνα αναζητά καταφύγιο μέσα σε κτίρια όπου φτιάχνει την φωλιά του με μασημένο χαρτί και άλλα μαλα-
κά υλικά σε τοίχους, ντουλάπια και πατώματα. Στην ύπαιθρο φωλιάζει μέσα σε υπόγειες στοές και θαλάμους, 
στους οποίους, κατά κανόνα, δεν αποθηκεύει τροφές. Ενώ κοντά στον άνθρωπο τρέφεται με κάθε είδους αν-
θρώπινη τροφή, στην ύπαιθρο τρέφεται με μπουμπούκια λουλουδιών, σπόρους και έντομα. Αναπαράγεται όλη 
την διάρκεια του έτους, από 4 έως 6 φορές. 

Στην Τήλο, το είδος εντοπίστηκε μόνο από κρανιακά οστά που περιέχονταν σε περιττώματα ημιάγριας γάτας 
και βρέθηκαν από την ομάδα μελέτης κατά την εργασία πεδίου. Η αναγνώριση έγινε από τον συνεργάτη Χα-
τζηρβασάνη Β., ειδικό στα μικροθηλαστικά.  

∗ Μεσογειακή Φώκια (Monachus monachus) 

Αναμφισβήτητα είναι το σημαντικότερο θηλαστικό στην περιοχή μελέτης. Η Μεσογειακή Φώκια είναι σήμερα ένα 
από τα πιο απειλούμενα με εξαφάνιση θηλαστικά στην Ευρώπη αλλά και παγκοσμίως.  
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Η έρευνα για τον εντοπισμό και καταγραφή των καταφυγίων της Μεσογειακής φώκιας υλοποιήθηκε από την 
Εταιρία για τη Μελέτη και Προστασία της Μεσογειακής Φώκιας (Mom) το διάστημα Μάρτιο – Ιούνιο 1992. Επι-
πλέον, εκτός από το πρόγραμμα έρευνας, η Μοm υλοποίησε και δράσεις/ ενέργειες ενημέρωσης και ευαισθη-
τοποίησης του τοπικού πληθυσμού.  

Κατά την διάρκεια του προγράμματος εξετάστηκαν λεπτομερώς 9 νησιά των νοτίων Δωδεκανήσων, ανάμεσά 
τους και η Τήλος. Αν και εξετάστηκαν όλες οι θαλάσσιες σπηλιές και όλα σχεδόν τα ανοίγματα βράχων, δεν 
εξετάσθηκαν σπηλιές που είχαν υποβρύχια είσοδο.  

Η εκτίμηση της Mom ήταν ότι, κατά την περίοδο υλοποίησης του προγράμματος, στις ακτές της Τήλου σύχνα-
ζαν 1 με 3 άτομα Μεσογειακής Φώκιας. Παρόλο που αυτός είναι φανερά ένας πολύ μικρός πληθυσμός, η Τήλος 
έχει κατάλληλα ενδιαίτημα για την αναπαραγωγή και επιβίωση του είδους. Το νησί διαθέτει τουλάχιστον 5 θα-
λάσσιες σπηλιές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από την Μεσογειακή Φώκια ως καταφύγια. Τέσσερις από 
αυτές δεν μπορούν να χαρακτηρισθούν «σαν πραγματικά κατάλληλα καταφύγια για τα ζώα», μπορούν όμως να 
χρησιμοποιούνται από Μεσογειακές φώκιες για ανάπαυση, κυρίως κατά την διάρκεια του χειμώνα. 

Ένα πολύ καλό καταφύγιο-σπηλιά για την Μεσογειακή φώκια βρίσκεται στη θέση Πορτέλα στα Β.Α. του νησιού, 
λίγο νοτιότερα του Ακρ. Ορφός. Είναι το μοναδικό, εξαιρετικά καλό καταφύγιο που είναι γνωστό στον νησί, το 
οποίο έχει χρησιμοποιηθεί πρόσφατα για αναπαραγωγή. Η καταλληλότητα του καταφυγίου αυτού στηρίζεται 
στους εξής λόγους: 1) το καταφύγιο αυτό έχει μια στενή χαμηλή είσοδο, 2) έχει κατάλληλη παραλία (μήκους 7 μ. 
και πλάτους 4 μ.) με ψιλό βότσαλο, και 3) έχει έναν σχετικά μακρύ σπηλαίο διάδρομο (μήκους 13-14 μ.) που 
συνδέει το στόμιο της σπηλιάς με την παραλία. Η σπηλιά είναι απόλυτα προφυλαγμένη απ’ όλους τους ανέμους 
του Βόρειου, Δυτικού και Νότιου τόξου. Από παρατηρήσεις ντόπιων ψαράδων, που γνωρίζουν την σπηλιά αυ-
τή, έχει αναφερθεί η παρουσία σε αυτήν έως και τεσσάρων φωκών μαζί. 

Τόσο η εν λόγω σπηλιά όσο και οι υπόλοιπες σπηλιές (-καταφύγια) είναι ευάλωτες στην ενόχληση από τουρί-
στες. Η σπηλιά στην Πορτέλα δυστυχώς βρίσκεται ήδη σε σημείο όπου σταθμεύει, σχεδόν σε καθημερινή βάση, 
ταχύπλοο φουσκωτό σκάφος που αναχωρεί από το Λιβάδι κατά τους καλοκαιρινούς μήνες για μία τουριστική 
διαδρομή γύρω από το νησί. 

Σημειώνεται ότι τα ως άνω στοιχεία αφορούν κυρίως τις ακτές της Τήλου, ενώ δεν βρέθηκαν αντίστοιχα στοιχεία 
για τις γύρω νησίδες και βραχονησίδες. Είναι, όμως, πιθανόν, λόγω της πολυσχιδούς μορφολογίας των ακτών 
αλλά και της παρουσίας κατάλληλων σπηλαίων, να υπάρχουν περισσότερες σπηλιές απ΄ όσες έχουν καταγρα-
φεί (τόσο στην Τήλο όσο και στις μικρές νησίδες), οι οποίες είναι διαθέσιμες ως θέσεις αναπαραγωγής ή/ και 
ανάπαυσης Μεσογειακών φωκών.   

∗ Ρινοδέλφινο (Tursiops truncatus) 

Τα δελφίνια δεν έχουν καθόλου σχεδόν μελετηθεί στις θάλασσες της Τήλου και των Δωδεκανήσων γενικότερα. 
Παρόλο που δεν παρατηρήθηκαν δελφίνια κατά την εργασία πεδίου, αναφέρονται στην παρούσα μελέτη λόγω 
των αναφορών ντόπιων ψαράδων που τα παρατηρούν συχνά. Πρόκειται πιθανώς για Ρινοδέλφινα, που είναι τα 
μόνα δελφίνια που παρατηρούνται κοντά στις ακτές. Το αρχιπέλαγος του Αιγαίου, με τα στενά περάσματα ανά-
μεσα στα νησιά, αποτελούν ιδανικό βιότοπο για το είδος.  

Πρόκειται για ένα εύρωστο δελφίνι βάρους 400 κιλών και μήκους 2-4 μέτρων. Ο χρωματισμός του είναι κυρίως 
γκρίζος με σκούρα ράχη, ομοιόμορφα γκρίζα πλευρά και ανοικτόχρωμη - συνήθως λευκή - κοιλιά. Τρέφεται με 
ψάρια που σχηματίζουν κοπάδια, όπως σαρδέλες, σκουμπριά, ρέγγες και κυνηγά κατά ομάδες των 5-10 ατό-
μων. Γεννά κάθε 3-4 χρόνια ένα μικρό που γίνεται ανεξάρτητο μετά από 2-6 χρόνια. 

Τέλος, στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή των Δωδεκανήσων έχει παρατηρηθεί και το Ζωνοδέλφινο (Stenella 
coeruleoalba), τυπικό πελαγίσιο δελφίνι, που ακολουθεί τα πλοία σε μεγάλα συνήθως κοπάδια. 

Σημ.: Στην Τήλο, όπως άλλωστε σε όλη την Ελλάδα, οι ψαράδες διαμαρτύρονται ότι τα δελφίνια, όπως και οι 
φώκιες (και οι θαλάσσιες χελώνες), καταστρέφουν τα δίχτυα τους. Οι προσπάθειες απελευθέρωσης ενός ε-
γκλωβισμένου στα δίχτυα ζώου προκαλούν απώλεια της ψαριάς και συχνά ζημιές στα αλιευτικά εργαλεία επι-
βαρύνοντας οικονομικά τους θιγόμενους ψαράδες. Επιπρόσθετα, η άτοπη επικρατούσα άποψη μεταξύ των 
αλιέων ότι η μείωση των αλιευτικών αποθεμάτων οφείλεται στα δελφίνια, τις φώκιες και τις θαλάσσιες χελώνες, 
συνδυαζόμενη με την παραπληροφόρηση οδηγούν πολύ συχνά κάποιους ψαράδες να "πάρουν τα μέτρα τους" 
τραυματίζοντας θανάσιμα όποιο από αυτά τα ζώα πιαστεί στα δίχτυα ή παραγάδια τους. Στη χώρα μας έχουν 
βρεθεί αρκετές φορές νεκρά δελφίνια (φώκιες και χελώνες) από σφαίρες πυροβόλου όπλου, πνιγμένα σε δίκτυα 
ψαράδων ή με σοβαρούς τραυματισμούς από προπέλα, αγκίστρι ή καμάκι. Τονίζεται ότι οι τυχαίοι θάνατοι που 
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πιθανόν να προκληθούν από αλιευτικά εργαλεία είναι ένα φαινόμενο που σαφώς δεν μπορεί να ελεγχθεί ή πε-
ριοριστεί και σε καμία περίπτωση δεν φέρουν την ευθύνη οι ψαράδες. Οι ηθελημένες όμως θανατώσεις (κυρίως 
από ψαράδες) αποτελούν σοβαρό πρόβλημα για την επιβίωση δελφινιών, φωκών και χελωνών. Σημειώνεται ότι 
η αντιμετώπιση των ζημιών σε δίκτυα από δελφίνια, φώκιες και χελώνες θα πρέπει να εξεταστεί σε εθνικό επί-
πεδο. Σε τοπικό επίπεδο, και συγκεκριμένα στην Τήλο, αυτό που μπορεί -και είναι θεμιτό- να γίνει είναι η προ-
στασία ορισμένων βιοτόπων τους (όπως η προστασία των σπηλιών που αποτελούν καταφύγια για την φώκια) 
και η ενημέρωση/ ευαισθητοποίηση των αλιέων, προκειμένου να περιοριστούν οι ηθελημένες θανατώσεις τους. 

 

2) Αμφίβια 

Δεν είναι γνωστή καμία ερευνητική εργασία που να αφορά τα αμφίβια στην Τήλο. Τα λίγα 
στοιχεία που παρουσιάζονται στην παρούσα μελέτη προέκυψαν από τις επισκέψεις της 
ομάδας μελέτης, κυρίως κατά τον Απρίλιο του 1999. 

Τα επιφανειακά γλυκά νερά στην Τήλο, όπως συμβαίνει στα περισσότερα μικρά νησιά του 
κεντρικού και νότιου Αιγαίου, σπανίζουν. Οι λίγες πηγές που δημιουργούν ρυάκια (Λεθρά, 
Σκάφη, Αγ. Παντελεήμονας, Γερά, Νερό Δεσπότη) εμφανίζουν σημαντική μείωση των πα-
ροχών τους στις αρχές καλοκαιριού, ενώ λίγο πριν το καλοκαίρι στεγνώνουν και τα λιγοστά 
παραθαλάσσια έλη που δημιουργούνται στις εκβολές των ρεμάτων (Λεθρά, Λιβάδια). 

Τα αμφίβια πρέπει να εκμεταλλευτούν το σύντομο αυτό χρονικό διάστημα, που οι πηγές 
της Τήλου έχουν αρκετό νερό, προκειμένου να γεννήσουν τα αυγά τους και στη συνέχεια να 
αναπτυχθούν οι γυρίνοι - που χρειάζονται απαραιτήτως γλυκό νερό αφού αναπνέουν με 
βράγχια - έως ότου μεταμορφωθούν. Αυτό ακριβώς φάνηκε ότι συμβαίνει σε δύο τουλάχι-
στον από τις σημαντικότερες πηγές του νησιού. 

Στην πηγή του εγκαταλειμμένου οικισμού Γερά παρατηρήθηκαν και αναγνωρίστηκαν επί 
τόπου γυρίνοι Πρασινόφρυνου Bufo viridis. Επίσης, στο ρέμα των Λεθρών, κοντά στις πη-
γές του, ακούστηκε δύο φορές φωνή βατράχου που όμως δεν βρέθηκε μέσα στην πυκνή 
παραρεμάτια βλάστηση για να αναγνωριστεί. Πάντως, πουθενά αλλού στο ρέμα των Λε-
θρών και στο ρέμα και την πηγή της Σκάφης δεν παρατηρήθηκαν γυρίνοι ή ενήλικα άτομα 
αμφίβιων. Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι πιθανόν οι πληθυσμοί των αμφιβίων να 
είναι αρκετά περιορισμένοι. 

Πίνακας 3.2.3-15: Είδη αμφιβίων 

Ελληνική όνομα Επιστημονική όνομα 

Πρασινόφρυνος Bufo viridis 

Βάτραχος Rana sp.? 

 
∗ Πρασινόφρυνος (Bufo viridis) 

Ο Πρασινόφρυνος ανήκει στα άνουρα αμφίβια, είναι νυκτόβιος και φτάνει σε μήκος μέχρι 10 εκατοστά. Την ημέ-
ρα είναι δραστήριος μόνο μετά από βροχή. Δεν είναι εξαρτημένος από την ύπαρξη νερού, γι’ αυτό και απαντά-
ται σε μεγάλη ποικιλία ενδιαιτημάτων, ακόμη και στα πιο ξηρά, μέχρι 500 μέτρα υψόμετρο. Το βασικό του χρώ-
μα είναι μπεζ αλλά η ράχη του είναι καλυμμένη με διάσπαρτες άμορφες πράσινες κηλίδες και μικρά καφετιά 
εξογκώματα. Τρέφεται με ασπόνδυλα και λιγότερο με σπονδυλόζωα. Γεννά στο νερό μέχρι και 1200 αυγά μέσα 
σε ζελατινώδη θήκη. Για τη διαδικασία μεταμόρφωσης σε τέλειους φρύνους απαιτούνται τουλάχιστον 2 μήνες, 
για το λόγο αυτό πρέπει καθ΄ όλη την διάρκεια αυτή να υπάρχει αρκετό νερό. Αρκετές φορές οι φρύνοι γεννούν 
σε προσωρινούς νερόλακκους μετά από βροχή, οπότε τα αυγά τους καταστρέφονται όταν στεγνώσει το νερό. 
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Στην Ελλάδα, το είδος είναι κοινό στο μεγαλύτερο μέρος της ηπειρωτικής χώρας, εκτός από τα βουνά. Έχει 
βρεθεί και στα περισσότερα νησιά του Αιγαίου. Στην Τήλο, το μοναδικό σημείο όπου παρατηρήθηκαν γυρίνοι 
Πρασινόφρυνου ήταν σε νερόλακκο που δημιουργούσε η πηγή της Γεράς και η οποία έχει μόνιμη ροή καθ’ όλη 
τη διάρκεια του έτους. Αν και θα μπορούσαν να υπάρχουν και σε άλλες πηγές και ρέματα του νησιού, δεν εντο-
πίστηκαν κατά την έρευνα πεδίου. 

∗ Βάτραχος (Rana sp.?) 

Η μοναδική ένδειξη ύπαρξης βατράχων στην Τήλο ήταν το κόασμα που ακούστηκε κοντά στην πηγή της ρεμα-
τιάς των Λεθρών (Ποταμός), σε σημείο με αρκετή παρόχθια βλάστηση (Μισιακός, Κ. προσωπική παρατήρηση). 
Από την χροιά της φωνής εκτιμάται ότι πρόκειται για κάποιο είδος του γένους Rana. Για την επιβεβαίωση όμως 
της ύπαρξης του είδους απαιτείται περαιτέρω έρευνα. Πάντως, η θέση της πηγής των Λεθρών (στην θέση Πο-
ταμός) είναι από τα καλύτερα σημεία του νησιού για αναπαραγωγή και διαβίωση αμφιβίων, εφόσον είναι η ση-
μαντικότερη μη εκμεταλλευόμενη πηγή του νησιού με ικανοποιητική παροχή όλο το έτος και υδρόβια βλάστηση. 

 

3) Ερπετοπανίδα 

Η ερπετοπανίδα του νησιού δεν είναι επαρκώς μελετημένη (Clark 1972, Eiselt & Schmidtler 
1986, Clark 1990, Clark 1992). Ο ερπετολόγος R. Clark είναι ίσως ο σημαντικότερος ερευ-
νητής που έχει δημοσιεύσει περιγραφές της ερπετοπανίδας της Τήλου τα τελευταία χρόνια. 
Μάλιστα ο ίδιος, σε ανασκόπηση της ερπετοπανίδας των νοτίων Δωδεκανήσων, δεν βρήκε 
καμία άλλη δημοσίευση για την Τήλο τα τελευταία 20 χρόνια. Συγκριτικά με γειτονικά νησιά 
παρατήρησε το γεγονός ότι η Τήλος διαθέτει πιο φτωχή ερπετοπανίδα (8 είδη στην Τήλο 
έναντι 12 στην Σύμη). 

Επειδή δεν έχει γίνει πλήρης καταγραφή της ερπετοπανίδας του νησιού, είναι πολύ πιθα-
νόν να υπάρχουν σημαντικές ελλείψεις. Μετά την έρευνα του R. Clark, δύο νέα είδη εντοπί-
στηκαν στην Τήλο από άλλους ερευνητές. Πρώτα εντοπίστηκε η Οθωμανική Οχιά (Vipera 
xanthina) το 1996 (Μ. Γκαίτλιχ-ΕΟΕ 1996) και, πολύ πρόσφατα, η Τουρκική Σαύρα 
(Lacerta oertzeni) τον Απρίλιο του 1999, στο Γαϊδουρονήσι (Κ. Μισιακός), κατά την επίσκε-
ψη της ομάδας μελέτης. 

Η παρουσία των Columber jugularis, Vipera xanthina, Ophisops elegans και κυρίως της 
Lacerta oertzeni, μαρτυρά ότι η ερπετοπανίδα της Τήλου έχει προέλθει από την Μικρά Ασί-
α. Τα υπόλοιπα όμως είδη έχουν ευρεία εξάπλωση στο Αιγαίο. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η 
απουσία ορισμένων ειδών σαυρών (Podarcis spp.) που μπορεί να οφείλεται στην απομό-
νωση του νησιού, στην σχετικά, με άλλα νησιά, μεγάλη απόσταση της Τήλου από τις ακτές 
της Μικράς Ασίας και στα μεγαλύτερα θαλάσσια βάθη (μέγιστο 900 μ.) που κράτησαν το 
νησί απομονωμένο από ηπειρωτικές περιοχές για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα συγκριτικά 
με άλλα γειτονικά νησιά. 

Πολύ πρόσφατα, και κατά την διάρκεια της σύνταξης της παρούσας μελέτης, δημοσιεύτηκε 
από τον Ιταλό βιολόγο M. Masseti μελέτη καταγραφής της χερσαίας σπονδυλωτής πανίδας 
του νησιού. Στην μελέτη αυτή, για πρώτη φορά, αναφέρεται η παρουσία του είδους Able-
pharus kitaibelii στην Τήλο. 
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Πίνακας 3.2.3-16: Είδη ερπετοπανίδας 

Ελληνικό όνομα Επιστημονικό όνομα 

Κροκοδειλάκι (τοπικά Κρουκούδιαλος) Αgama stellio stellio 

Κυρτοδάκτυλος Cyrtodactylus (=Cyrtopodion) kotschyi 

Οφίσωψ Ophisops elegans 

Τουρκική Σαύρα Lacerta oertzeni 

Αβλέφαρος Ablepharus kitaibelii 

Μαύρος Ζαμενής Columber jugularis  

Οθωμανική Οχιά Vipera xanthina  

Καρέττα (Θαλάσσια Χελώνα) Caretta caretta 

 
Σαύρες  

∗ Οφίσωψ (Ophisops elegans) 

Ο Οφίσωψ πήρε το όνομά του από την απουσία βλεφάρων στα μάτια του. Είναι μικρή σε μέγεθος, θερμόφιλη, 
εδαφόβια σαύρα που σπανίως σκαρφαλώνει. Συνήθως κρύβεται σε θάμνους ή σε σχισμές του εδάφους, αλλά 
είναι περισσότερο θαρραλέα από άλλα είδη σαύρας και γι’ αυτό είναι εύκολο να την παρατηρήσει κανείς. Στην 
Ελλάδα απαντάται στην περιοχή του Έβρου και στα περισσότερα από τα Δωδεκάνησα, ενώ παρουσιάζει ευρεία 
κατανομή και στην Μικρά Ασία. Είναι η κοινότερη σαύρα στην Τήλο και υπάρχει σχεδόν παντού. Ο Οφίσωψ 
παρατηρήθηκε κατά την εργασία πεδίου της παρούσας μελέτης σχεδόν σε όλους τους τύπους βιοτόπων, ακόμη 
και σε περιοχές όπου δεν υπήρχαν πέτρες για κάλυψη, αρκεί να υπήρχαν φρύγανα. Εκτός Τήλου παρατηρήθη-
κε στο Νησί και στο Γαϊδουρονήσι (ΒΔ Αγ. Αντωνίου), ενώ είναι πιθανόν να υπάρχει και στην Αντίτηλο. 

∗ Κυρτοδάκτηλος (Cyrtodactylus (=Cyrtopodion) kotschyi) 

Είναι ένα νυκτόβιο είδος μικρής σαύρας (σαμιαμίδι). Παρά τις νυκτόβιες συνήθειές του παρατηρείται και την 
αυγή ή το σούρουπο. Δεν σκαρφαλώνει πολύ και συνήθως κρύβεται κάτω από πεσμένα φύλλα, σε κορμούς 
δένδρων, κάτω από πέτρες και σε πετρότοιχους. Ζει σε ξηρές περιοχές, γυμνά εδάφη, ανοικτά δάση, ψηλή 
βλάστηση ή παράκτιες θίνες. Αντίθετα με τα περισσότερα είδη ερπετών, έχει φωνή και μάλιστα δυνατή. Μπορεί 
να αλλάξει το χρώμα του με σχετική ευκολία, αλλά συνήθως είναι γκρίζος ή γκριζοκάστανος με χαρακτηριστικές 
κοκκώδεις φολίδες. Στην Τήλο ο Κυρτοδάκτηλος είναι πολύ κοινός και τον συναντάμε κυρίως σε ξερολιθιές και 
τοίχους από ερείπια. Έχει βρεθεί, εκτός από την Τήλο, και στο Νησί του όρμου Λεθρών (Clark, 1992).  

∗ Κρουκούδιαλος (Αgama stellio stellio) 

Το Κροκοδειλάκι, ή Κουρκούδιαλος (ή Κουρκούνταυλος) όπως ονομάζεται στα Δωδεκάνησα, είναι μία μεγαλό-
σωμη σαύρα (έως 35 εκ. με την ουρά της) της οικογένειας Agamidae. Είναι ένα από τα πιο εντυπωσιακά είδη 
σαύρας της Ελλάδας που είναι και η μοναδική Ευρωπαϊκή χώρα που φιλοξενεί αυτό το είδος. Έχει μεγάλο α-
γκαθωτό κεφάλι, χονδρό και πλατύ σώμα, δυνατά πόδια με γαμψά νύχια και αγκαθωτή ουρά. Το χρώμα του 
είναι κυρίως γκρίζο με ανοιχτόχρωμα ρομβοειδή σχέδια στην ράχη, αλλά μπορεί να αλλάζει χρώματα με σχετική 
ευκολία. Είναι κυρίως εντομοφάγο είδος, αλλά μερικές φορές δοκιμάζει λουλούδια, φύλλα και μαλακούς καρ-
πούς. 

Η οικογένεια Agamidae εξαπλώνεται κυρίως στην Ασία, Αφρική και Αυστραλία, ενώ στην Αμερική και τον Ειρη-
νικό αντικαθίσταται από την συγγενική γνωστή οικογένεια των Ιγουάνων (Ιguanidae). To κροκοδειλάκι, έχει  
κυρίως νησιωτική κατανομή στην Ελλάδα και η χώρα μας είναι η μοναδική χώρα στην Ευρώπη όπου συναντά-
ται αυτό το ενδιαφέρον είδος. Στην Τήλο, το είδος αυτό είναι πολύ κοινό σε πετρότοιχους, χωράφια, ακόμη και 
σε άγονες και ξερές περιοχές, όπως είναι οι φρυγανότοποι σε βραχώδεις περιοχές. Εντυπωσιάζει με το μέγεθός 
του και την άγρια όψη του όταν το δει κανείς να λιάζεται πάνω σε πέτρες και ξερολιθιές. Κατά την ανοιξιάτικη 
επίσκεψη της ομάδας μελέτης (μέσα Απριλίου 1999) παρατηρήθηκαν λίγα μόνο άτομα σε χαμηλά υψόμετρα, 
φαινόμενο που μαρτυρεί τον θερμόφιλο χαρακτήρα του είδους. Η θερμοκρασία το επηρεάζει ιδιαίτερα μια και 
δεν μπορεί να δραστηριοποιηθεί πριν η θερμοκρασία ανέβει σε ικανοποιητικά για το είδος επίπεδα. 
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∗ Τούρκικη Σαύρα (Lacerta oertzeni pelasgiana). 

Κατά την ίδια επίσκεψη, παρατηρήθηκε ένα νέο είδος ερπετού για το σύμπλεγμα των νησιών της Τήλου (Γαϊ-
δουρονήσι), το οποίο εκτιμάται ότι ανήκει στο είδος της Τουρκικής Σαύρας (Ιωαννίδης Ι., προσ. επικ.). Πρόκειται 
για είδος που είχε παρατηρηθεί σε Ευρωπαϊκό έδαφος μόνο σε άλλα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, και συγκε-
κριμένα στην Ρόδο, Σύμη, Νίσυρο και Ικαρία, ενώ στην Σάμο υπάρχει το συγγενικό είδος Lacerta anatolica. 
Εκτός Ευρώπης, απαντάται στην γειτονική Τουρκία. Για τους λόγους αυτούς, η παρουσία του, από τις 5 κύριες 
νησίδες του συμπλέγματος της Τήλου, μόνο στο Γαϊδουρονήσι παρουσιάζει βιογεωγραφικό ενδιαφέρον.  

Στην Ελλάδα, όπως και στις ακτές της Μικράς Ασίας, απαντάται το υποείδος Lacerta oertzeni pelasgiana, σύμ-
φωνα με τους γερμανούς ερπετολόγους Eiselt J. & J.F. Schmidtler, που έκαναν την τελευταία επισκόπηση του 
είδους το 1986. 

Είναι σαύρα μεσαίου μεγέθους, ευκίνητη και επιφυλακτική. Τα άτομα που παρατηρήθηκαν στην Τήλο είχαν όλα 
παρόμοια σχέδια, με λαδί χρωματισμό ράχης και διάσπαρτα μικρά μαύρα στίγματα. Ίσως πρόκειται για τοπική 
ποικιλία γιατί τα σχέδιά τους διαφέρουν από τα τυπικά των διπλανών νησιών. Σκαρφαλώνει με ευκολία σε κάθε-
τες επιφάνειες και ζει πάντα κοντά σε βράχια ή πέτρες. Τρέφεται με έντομα και αράχνες.  

Παρατηρήθηκαν και φωτογραφήθηκαν τουλάχιστον τρία άτομα στην νησίδα Γαϊδουρονήσι, βορειοδυτικά του 
όρμου του Αγ. Αντωνίου, σε φρυγανότοπο με αρκετούς βράχους με σχισμές, στις οποίες κρύβονταν. Απαιτείται 
περαιτέρω έρευνα για την επιβεβαίωση του προσδιορισμού του είδους, επειδή μπορεί αυτός ο - ως πρόσφατα 
άγνωστος πληθυσμός - να παρουσιάζει ταξινομικό και βιογεωγραφικό ενδιαφέρον. Επίσης πρέπει να καθορι-
στεί  η εξάπλωσή του είδους στο σύμπλεγμα των νησίδων της Τήλου. 

∗ Αβλέφαρος (Ablepharus kitaibelii) 

Ο Αβλέφαρος είναι μικρό είδος σαύρας με μικρό κεφάλι και ατροφικά άκρα. Όπως δηλώνει το όνομά του δεν 
διαθέτει βλέφαρα. Το μήκος του μαζί με την ουρά φτάνει μέχρι 13,5 εκ. Είναι ημερόβιο είδος και τρέφεται με 
ασπόνδυλα, κυρίως μικρά έντομα, και γεννά αυγά σε σημεία με σχετικά υψηλή υγρασία, όπως κάτω από πέ-
τρες. Έχει αρκετά μεγάλη εξάπλωση σε ολόκληρη την ηπειρωτική Ελλάδα και στα περισσότερα από τα νησιά. 
Στην Τήλο έχει παρατηρηθεί από τον Ιταλό βιολόγο Massetti Μ. 

Φίδια 

Στο νησί έχουν καταγραφεί μόνο δύο είδη φιδιών. Παρόλο που ο αριθμός ειδών είναι περιορισμένος, πιθανόν 
να υπάρχουν και άλλα είδη φιδιών που δεν έχουν ακόμα παρατηρηθεί.  

∗ Μαύρος Ζαμενής (Columber jugularis) 

Είναι κοινό φίδι στο νησί (Clark, 1992). Ανήκει στην οικογένεια Columbridae όπου περιλαμβάνονται και οι γνω-
στές Δενδρογαλιές (Coluber gemonensis). Το είδος αυτό παρατηρείται αποκλειστικά στα Δωδεκάνησα, ενώ 
στην υπόλοιπη Ελλάδα –αλλά και στην Ευρώπη, αντικαθίσταται από ένα άλλο συγγενικό είδος δενδρογαλιάς, 
τον Ζαμενή (Columber caspius), ο οποίος δεν υπάρχει στο ανατολικό Αιγαίο. Σπάνια ξεπερνά το 1,5 μ. σε μή-
κος, αλλά μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 3 μέτρα. Έχει σκούρο χρωματισμό και τρέφεται με τρωκτικά, πουλιά και 
μικρά ερπετά, τα οποία τα σκοτώνει με σφίξιμο, ή τα καταπίνει ζωντανά. Δεν έχει δηλητήριο και είναι εντελώς 
ακίνδυνος για τον άνθρωπο. Κατά την επίσκεψη της ομάδας μελέτης παρατηρήθηκε - και φωτογραφήθηκε -, 
ένα άτομο στην ξηρή κοίτη του ρέματος Χαρκαδιό, στον Κάμπο της Έριστου. Επίσης, τον Απρίλιο του 1999 
παρατηρήθηκε άλλο ένα άτομο στην κοιλάδα της Σκάφης, σε εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες με διάσπαρτους 
θάμνους. 

∗ Οθωμανική Οχιά (Vipera xanthina) 

Είδος που απαντάται αποκλειστικά στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, την Θράκη και την Ευρωπαϊκή Τουρκία. 
Το είδος αυτό, αν και είναι δηλητηριώδες, δεν είναι επιθετικό. Το δηλητήριό του σπανίως είναι θανατηφόρο για 
τον άνθρωπο. Είναι από τις μεγαλύτερες οχιές της Ελλάδας που μπορεί να φτάσει έως και 1,5 μέτρα μήκος. Ζει 
σε ξηρά και πετρώδη εδάφη, σε πετρότοιχους χωραφιών, θίνες με διάσπαρτους θάμνους, αλλά και σε αραιά 
δάση, ελαιώνες και βοσκοτόπια, σε ηλιόλουστα σημεία, συχνά κοντά σε νερό. Έχει χρώμα γκρι, κιτρινωπό, κα-
φετί με σκουρότερες ραβδώσεις στην ράχη και βούλες στα πλευρά. Τρέφεται με τρωκτικά, νεοσσούς και που-
λιά, ενώ τα νεαρά τρώνε έντομα και σαύρες. Σκοτώνει την λεία της με το ισχυρό δηλητήριό της. 

Η μοναδική αναφορά για το είδος αυτό στην Τήλο προέρχεται από τον Μ. Γκαίτλιχ (ΕΟΕ, 1997). Η κατανομή και 
παρουσία του είδους στην Τήλο απαιτεί συμπληρωματική έρευνα. 
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Χελώνες 

∗ Καρέττα (Caretta caretta) 

Η θαλάσσια χελώνα Καρέττα είναι ένα απειλούμενο είδος ερπετού και είδος προτεραιότητας για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Από αναφορές των ντόπιων ψαράδων έχει αναφερθεί ότι η θαλάσσια χελώνα Καρέττα παρατηρείται 
συχνά στα ανοικτά της Τήλου. Στις παραλίες του νησιού έχουν παρατηρηθεί πτώματα Καρέττας, ορισμένα από 
τα οποία έφεραν τραύματα που είχαν προκληθεί πιθανόν από ασυνείδητους ψαράδες. Πάντως, δεν έχει ανα-
φερθεί φώλιασμα Καρέττας σε κάποια από τις αμμώδεις παραλίες του νησιού. 

 

4) Ιχθυοπανίδα 

Η ιχθυοπανίδα της Τήλου δεν είναι μελετημένη, ούτε ήταν δυνατόν να μελετηθεί στα πλαί-
σια της παρούσας μελέτης. Παρόλα αυτά καταγράφουμε, στον κατάλογο που ακολουθεί, τα 
ψάρια που αλιεύονται στα Δωδεκάνησα και που θεωρούμε ότι υπάρχουν και στις θάλασσες 
της Τήλου. Τα περισσότερα στοιχεία παραχωρήθηκαν από το Γραφείο Αλιείας της Νομαρ-
χίας Δωδεκανήσου στην Κάλυμνο (Παντελής Ι.) και συμπληρώθηκαν με σχετικές αναφορές 
από βιβλιογραφικές πηγές. 

Στη θάλασσα των Δωδεκανήσων ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν ορισμένα είδη ψα-
ριών που προήλθαν από την Ερυθρά θάλασσα. Τα είδη αυτά, μετά την διάνοιξη της διώρυ-
γας του Σουέζ, το 1869, εισήλθαν στην Μεσόγειο θάλασσα και αποίκησαν το ανατολικό 
τμήμα της με αργούς ρυθμούς. Οι ρυθμοί εξάπλωσής τους περιορίστηκαν αρχικά από το 
«υδάτινο φράγμα» των υδάτων χαμηλής αλατότητας της περιοχής των εκβολών του Νεί-
λου, στις ακτές της Αιγύπτου. Το εμπόδιο όμως αυτό μειώθηκε για τα ψάρια της Ερυθράς 
θάλασσας, που είχαν προσαρμοστεί στα υπεραλμυρά νερά της, μετά την κατασκευή του 
φράγματος του Ασσουάν (1966), το οποίο δέσμευσε μεγάλες ποσότητες γλυκού νερού 
(Ορφανίδης, 1999). Τα είδη αυτά των ψαριών, αλλά και άλλων υδρόβιων οργανισμών, φυ-
τικών και ζωικών (περίπου 300), ονομάστηκαν «Λεσσεψιανοί μετανάστες», ή απλά Λεσ-
σεψιανά, και πήραν το όνομά τους από τον Λέσσεψ, τον εμπνευστή και ένθερμο υποστηρι-
κτή της κατασκευής της διώρυγας τους Σουέζ. Τα Λεσσεψιανά, και ιδιαίτερα τα δύο είδη 
Γερμανού (Siganus sp.), εποίκησαν την Κύπρο, και πιθανά και τα Δωδεκάνησα, από τις 
αρχές της δεκαετίας του 1920 (Lundberg, Payiatas, 1999), σύμφωνα με Κύπριους ψαράδες 
που ονόμασαν τους “εισβολείς” προσφυγούλες (Payiatas G., προσωπική επικοινωνία). 

Στις μέρες μας, τα είδη που προήλθαν από την Ερυθρά θάλασσα και έχουν εποικήσει την 
θάλασσα των Δωδεκανήσων, και συγκεκριμένα της Τήλου, πρέπει να ξεπερνούν τα 8 
(Miller & Loates, 1997) και σημειώνονται στον παρακάτω πίνακα με την ένδειξη (L). 

Επιπλέον, πληροφορηθήκαμε ότι, εκτός από την γενική μείωση όλων των ειδών που ανα-
φέρονται στον παρακάτω πίνακα λόγω υπεραλίευσης, φαίνεται ότι μεγαλύτερο πρόβλημα 
μείωσης αντιμετωπίζουν οι Τόννοι (Thunnus alalunga, Thunnus thunnus) και η Παλαμίδα 
(Katsuwonus pelamis). Τέλος, αξίζει να σημειωθεί η παρουσία του Φεγγαρόψαρου (Mola 
mola) λόγω της σπανιότητάς του.  
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Πίνακας 3.2.3-17: Είδη ιχθυοπανίδας 

α/α Επιστημονικό όνομα Ελληνικό όνομα α/α Επιστημονικό όνομα Ελληνικό όνομα 

1 Atherina boyeri Αθερίνα 45 Umbrina cirrosa Μυλοκόπι 

2 Scomberesox saurus Βελονίδα 46 Puntazzo puntazzo Μιτάκι  

3 Polyprion americanus Βλάχος 47 Xiphias gladius Ξιφίας 

4 Siganus rivulatusL Γερμανός 48 Katsuwonus pelamis Παλαμίδα 

5 Siganus luridusL Γερμανός 49 sarda sarda Ρίκι 

6 Engraulis encrasicolus Γάβρος 50 Serranus scriba Πέρκα 

7 Solea vulgaris Γλώσσα 51 Serranus hepatus Περκάκι 

8 Boops boops Γόπα 52 Lophius pescatorius Πεσκαντρίτσα 

9 Balistes capriscus Γουρουνόψαρο 53 Mycteroperca rubra Πίγκα  

10 Stephanolepis diasprosL » 54 Epinephelus guaza Ροφός  

11 Pomatomus saltator Γοφάρι 55 Blenius ocellaris Σαλιάρα  

12 Coris julis Γύλος 56 Phycis phycis Μιχάλης  

13 Gobius sp. Γοβιοί 57 Diplopus sargus Σαργός 

14 Trachinus sp. Δράκαινα  58 Diplopus vulgaris Σαργός 

15 Belone belone gracilis Ζαργάνα  59 Sardina pilchardus Σαρδέλα  

16 Atherinomorus lacunosusL Αθερίνα 60 Trachurus trachurus Σαφρίδι 

17 Chromis chromis Καλόγρια 61 Trachurus mediteranius Σαφρίδι 

18 Trigla sp. Καπόνι 62 Spondiliosoma cantharus Σκαθάρι 

19 Eytrigla sp. Καπόνι  63 Euscarus cretense Σκάρος 

20 Mullus barbatus Κουτσομούρα 64 Scorpena sp. Σκορπιός 

21 Eythynnus alleteratus Τονάκι 65 Scomber scomber Σκουμπρί 

22 mugil cephalus Κέφαλος  66 Scyliorhinus canicula Σκυλόψαρο 

23 Scomber japonicus Κολιός 67 Muraena helena Σμέρνα 

24 Argyrosomus regius Κρανιός 68 Trichiurus lepturus Σπαθόψαρο 

25 Coryphaena hippurus Κυνηγός 69 Diplopus annularis Σπάρος 

26 Symphodus sp. Χειλού 70 Epinephelus alexandrinus Στήρα 

27 Dicentrarchus labrax Λαβράκι 71 Dendex dendex Συναγρίδα 

28 Pagellus erythrinus Λιθρίνι 72 Epinephelus aeneus Σφυρίδα 

29 Lichia amia Λίτσα 73 Thunnus alalunga Τόνος άσπρος 

30 Sphyrnea sphyrnea Λούτσος 74 Thunnus Thynus Τόνος 

31 Uranoscopus scaber  Λύχνος  75 Dendex gibbosus  Φαγκρί κορωνάτο 

32 Seriola dumerili Μαγιάτικο 76 Spicara flexuosa Τσέρουλα 

33 Spicara smaris Μαρίδα 77 Spicara maena  Τσέρουλα 

34 Trachurus sp. Σαφρίδι 78 Sparus auratus Τσιπούρα  

35 Oblada melanura Μελανούρι 79 Pagrus pagrus Φαγκρί 
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α/α Επιστημονικό όνομα Ελληνικό όνομα α/α Επιστημονικό όνομα Ελληνικό όνομα 

36 Spicara smaris Μένουλα 80 Mola mola Φεγγαρόψαρο 

37 Conger conger Μουγγρί 81 Ranzania laevis » 

38 Lithognathus mormirus Μουρμούρα 82 Sardinella aurita Φρίσσα 

39 Pagellus acarne Μουσμούλι 83 Serranus cabrilla Χάνος 

40 Merluccius merluccius Μπακαλιάρος 84 Labrus sp. Χειλού 

41 Mullus surmuletus Μπαρμπούνι 85 Dactylopterus volitans Χελιδονόψαρο 

42 Sargocentron hastatusL - 86 Zeus faber Χριστόψαρο 

43 Dussumieria acutaL - 87 Lagocephalus Lagocephalus Ψάρι σκαντζόχοιρος 

44 Leiognathus klunzingeriL - 88 Lagocephalus spadiceusL » 

 

3.2.3.1.6 Ασπόνδυλη πανίδα  

Η ασπόνδυλη πανίδα του νησιού δεν έχει μελετηθεί επαρκώς, πιθανόν όμως να παρουσιά-
ζει ιδιαίτερο βιογεωγραφικό ενδιαφέρον. Επιπλέον, λόγω του νησιωτικού χαρακτήρα της 
Τήλου και της απομόνωσής της από άλλα νησιά και ηπειρωτικές περιοχές, υπάρχει πιθα-
νότητα να απαντούν στο νησί και τις γύρω νησίδες ενδημικά είδη - που δεν υπάρχουν που-
θενά αλλού στην γη. 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, απαντώνται σε διάφορα σημεία του νησιού μικροί υγρότοποι 
που δημιουργούνται από τις εποχιακές πηγές. Τόσο στην Τήλο όσο και στα υπόλοιπα ελ-
ληνικά νησιά, οι μικροί αυτοί υγρότοποι είναι, λόγω της σπανιότητάς τους, πολύ σημαντικοί 
για τα ασπόνδυλα και συχνά φιλοξενούν ενδημικά ή σπάνια είδη. Στην Τήλο, αξιοσημείωτη 
είναι η ύπαρξη του καβουριού του γλυκού νερού (Potamon sp.), το οποίο απαντά σε ορι-
σμένους ρύακες και κοντά σε πηγές. Όπως έχει ήδη αναφερθεί παραπάνω Ιταλική ερευνη-
τική ομάδα (Ghigi, A. et. al. 1929) είχε αναγνωρίσει την εξαιρετική σημασία των «μικρών 
υγροτόπων» της Τήλου και προσδιόρισε αρκετά είδη ασπόνδυλης πανίδας που ζουν απο-
κλειστικά σε γλυκό νερό. Η έρευνα των ασπόνδυλων που συνδέονται με τα γλυκά νερά της 
Τήλου (πηγές, ποτίστρες, ρύακες) απαιτεί εξειδικευμένη μελέτη που σίγουρα θα παρουσιά-
σει πολύ μεγάλο επιστημονικό ενδιαφέρον.  

Κατά την ανοιξιάτική επίσκεψη (Απρίλιος 1999), έγιναν παρατηρήσεις και δειγματοληψίες 
σαλιγκαριών, που είναι ιδιαίτερα πολυάριθμα στην Τήλο, τα οποία και αναγνωρίστηκαν 
(Γκιώκας Σ., προσωπική επικοινωνία). Το ίδιο κοινές είναι και οι αράχνες στην Τήλο, για τις 
οποίες αναζητήθηκαν βιβλιογραφικές πηγές. 

1) Πεταλούδες (Lepidoptera) 

Στην πρόσφατη εργασία του Παμπέρη (1997) αναφέρεται η επιβεβαιωμένη παρουσία 16 
ημερόβιων ειδών  λεπιδοπτέρων στο νησί. Από το διάγραμμα που απεικονίζει το πλήθος 
των ειδών στα νησιά του Αιγαίου σε σχέση με την έκτασή τους και υπάρχει στην εργασία 
αυτή (αντίγραφο του διαγράμματος επισυνάπτουμε παρακάτω), παρατηρούμε ότι η Τήλος 
παρουσιάζει αρκετά μεγάλη ποικιλία σε σχέση με το μέγεθός της. 

 89



Επιπλέον από τα 16 αυτά είδη, ένα ακόμα είδος φωτογραφήθηκε στην περιοχή των αμμο-
θινών της παραλίας Ερίστου, στα μέσα του Σεπτεμβρίου 1998. Πρόκειται για ένα ασυνήθι-
στο λεπιδόπτερο, η πεταλούδα Danaus chrysippus, η οποία παρατηρήθηκε να τρέφεται 
στα άνθη θυμαριού (Thymus sp.). Η κατάσταση του είδους αυτού στην Ελλάδα αναφέρεται 
ως σπάνιο (Rare) (Παμπέρης, 1997). Τονίζεται ότι το σπάνιο αυτό είδος προτιμά να περι-
φέρεται σε παραθαλάσσια λιβάδια, κοντά σε μικρούς υγρότοπους. Είναι μεταναστευτικό 
είδος και προέρχεται από περιοχές γειτονικών χωρών και Αφρικής. 

Επίσης, κατά την εαρινή επίσκεψη (Απρίλιος 1999), παρατηρήθηκε και φωτογραφήθηκε για 
πρώτη φορά η Glaucopsyche alexis να τρέφεται σε ορεινούς φρυγανότοπους, καθώς και 
άλλα τρία είδη (Papilio machaon, Vanessa atalanta, Cynthia cardui), που είχαν ήδη παρα-
τηρηθεί. Επιπλέον, παρατηρήθηκε (δύο φορές) ένα είδος νυκτοπεταλούδας της οικογένειας 
Arctiidae. Πρόκειται πιθανότατα για το είδος Arctia villica που είναι δραστήριο και την ημέ-
ρα. Φέρει εντυπωσιακά χρώματα και αντιθέσεις σε αποχρώσεις του κόκκινου - κίτρινου σε 
μαύρο φόντο. Απαντά σε δάση, κήπους ή φρυγανότοπους (όπου και παρατηρήθηκε).  

Πίνακας 3.2.3-18: Είδη λεπιδοπτέρων 

Επιστημονικό όνομα 

Iphiclides podalirius Vanessa atalanta 

Papilio machaon Cynthia cardui 

Euchloe ausonia Neohipparchia fatua 

Colias crocea Maniola telmessia 

Gonepteryx farinosa Glaucopsyche alexis 

Danaus chrysippus Syrichtus proto 

Lycaena phlaeas Carcharodus alceae 

Pseudophilotes vicrama Carcharodus stauderi 
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Επιστημονικό όνομα 

Aricia agestis Arctia villica 

Polyommatus icarus  

 

2) Χερσαία μαλάκια (Pulmonata)  

Δεν βρέθηκαν βιβλιογραφικές πηγές για τα χερσαία σαλιγκάρια της Τήλου, οπότε θα αρκε-
στούμε στα στοιχεία που συγκεντρώσαμε και τις επί τόπου έρευνες της ομάδας μελέτης. 
Εντοπίστηκαν, φωτογραφήθηκαν και συλλέχθηκαν δείγματα από πέντε διαφορετικά είδη 
σαλιγκαριών. Όμως, με πιο επισταμένη έρευνα η ποικιλία των ειδών θα μπορούσε να απο-
δειχθεί πολύ μεγαλύτερη και, λόγω της σχετικής απομόνωσης του νησιού, θα μπορούσε να 
περιλαμβάνει ενδημικά είδη. Τα είδη Helix godetiana και Zonites spp. προστατεύονται από 
την Ελληνική νομοθεσία με το ΠΔ 67/1981 γιατί απειλούνται από εντατική συλλογή. Το 
πρώτο μάλιστα είναι και ενδημικό της Ελλάδας (Λεγάκις κ.α. 1995).  

Πίνακας 3.2.3-19: Είδη χερσαίων μαλακίων 

Επιστημονικό όνομα 

Helix godetiana (;) Albinaria coerulea 

Eobania vermiculata Zonites spp. 

Rumina decollata  

 

3) Αράχνες (Araneae)  

Από δημοσίευση του βιολόγου W.S. Bristowe: “The spiders of Greece and the adjacent is-
lands” πληροφορηθήκαμε ότι έχουν καταγραφεί 7 είδη στην Τήλο. Κανένα από τα είδη αυτά 
δεν είναι ειδικού ενδιαφέροντος (Λεγάκις κ.α.1995).  

Κατά την εαρινή επίσκεψη της ομάδας μελέτης στην Τήλο, με έμφαση στις πιο υγρές περι-
οχές του νησιού (Κοιλάδες Λεθρών-Ποταμός και Σκάφης), παρατηρήθηκαν εκατοντάδες 
αράχνες να φτιάχνουν τους ιστούς τους ανάμεσα στα φρύγανα και την δενδρώδη παραρε-
μάτια βλάστηση, αλλά και σε ερείπια. 

Πίνακας 3.2.3-20: Είδη αραχνών 

Επιστημονικό όνομα 

Textrix coarctata Pterotricha thressa 

Ariadne spinipes Scotophoeus validus 

Clubiona diversa camb. Singa herii 

Zilla dioidea  

 

 91



4) Θαλάσσια ασπόνδυλα 

Στους παρακάτω πίνακες περιλαμβάνονται θαλάσσιοι ασπόνδυλοι οργανισμοί που ζουν 
στις θάλασσες των Δωδεκανήσων και πιθανόν και στις θάλασσες της Τήλου (πηγή: Γρα-
φείο Αλιείας - Νομαρχία Δωδεκανήσων). 

Πίνακας 3.2.3-21: Είδη θαλάσσιων ασπόνδυλων 

Ελληνικό όνομα Επιστημονικό όνομα 

Θαλάσσια μαλάκια (Ελασματοβράνχια) 

Καλόγνωμη Arca noae 

Πίννα Pinna nobilis 

Στρείδι Ostrea edulis 

Κεφαλόποδα 

Καλαμάρι Loligo vulgaris 

Θράψαλο Todarodes sagittatus 

Σουπιά Sepia officinalis 

Χταπόδι Octapus vulgaris 

Μοσχοχτάποδο Eledone moschata 

Γαστερόποδα 

Aυτί της θάλασσας Haliotis tuberculata 

Πεταλίδα Patella vulgata 

Πορφύρα Murex sp. 

Βούκινο Buccinum undulatum 

Σερίθιο Cerithium vulgatum 

Καρκινοειδή 

Γαρίδα Peneaus sp. 

Αστακός Palinurus vulgaris 

Αμερικάνικος Αστακός Homarus americanicus 

Καραβίδα Scyllarides latus 

Καβούρι του γλυκού νερού  Potamon sp. 

Σπόγγοι 

Θαλάσσιο σφουγγάρι Spongia officinalis 

» Spongia zimocca 

 Hippospongia communis 

Σημειώνεται ότι κατά την περίοδο 1986 – 1996 μια άγνωστη ασθένεια των σπόγγων μείωσε 
κατά πολύ τους πληθυσμούς τους σε ολόκληρη τη δυτική Μεσόγειο. Τα τελευταία όμως 
χρόνια οι πληθυσμοί των σπόγγων ανακάμπτουν. 
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3.2.3.1.7 Κατανομές εξάπλωσης των σημαντικότερων ειδών πανίδας στην Τήλο 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η κατανομή των πιο σημαντικών ειδών πανίδας που περιγράφη-
καν στις προηγούμενες παραγράφους. Για το λόγο αυτό σχεδιάστηκαν προσεγγιστικά σε 
χάρτη (ανά είδος) οι κατανομές εξάπλωσης των ειδών που κρίνονται σημαντικότερα αλλά 
και πιο χαρακτηριστικά για το οικοσύστημα του συμπλέγματος της Τήλου. Τονίζουμε ότι 
αυτοί οι χάρτες αποτελούν την πρώτη προσέγγιση στην χαρτογράφηση της κατανομής της 
πανίδας στο νησί, και για αυτό το λόγο παρουσιάζουν μόνο επιβεβαιωμένα στοιχεία της 
γνωστής κατανομής των ειδών.  

Τα στοιχεία των χαρτών αυτών έχουν προέλθει αποκλειστικά από τα συμπεράσματα των 
ορνιθολόγων που εργάστηκαν στο πεδίο στα πλαίσια της μελέτης αυτής (Μισιακός Κ., Ζό-
γκαρης Σ.) αλλά και από στοιχεία της ΕΟΕ (Μ. Γκαίτλιχ, 1997) και της Εταιρείας για την Με-
λέτη και Προστασία της Μεσογειακής Φώκιας – Μοm (αποκλειστικά για την κατανομή της 
Μεσογειακής Φώκιας). 

Το υπόβαθρο του χάρτη που χρησιμοποιήθηκε αντιγράφηκε με το χέρι και σμικρύνθηκε 
ηλεκτρονικά μέχρι την κλίμακα 1:260.000 περίπου. Στο υπόβαθρο έχουν καταγραφεί οι ι-
σοϋψείς των 200, 400 και 600 μέτρων καθώς και - με στικτή γραμμή - το κύριο οδικό δίκτυο 
του νησιού. Με κουκίδες σημειώνονται οι κατοικούμενοι οικισμοί. 

Σημειώνεται ότι δεν έχει σχεδιαστεί χάρτης εξάπλωσης για ορισμένα σημαντικά ή προστα-
τευόμενα είδη για τους εξής λόγους: α) παρόλο που μπορεί να διέρχονται κατά την μετανά-
στευση από την περιοχή μελέτης δεν σχετίζονται άμεσα με την Τήλο, β) δεν υπάρχουν ε-
παρκή στοιχεία για την εξάπλωσή τους, γ) η εξάπλωσή τους ταυτίζεται με άλλα συγγενή 
τους είδη για τα οποία έχει γίνει χάρτης εξάπλωσης. 

Στους χάρτες αυτούς χρησιμοποιήθηκαν δύο τύποι κάλυψης:  

1. Οι περιοχές με μαύρη σκίαση αντιστοιχούν σε: α) επιβεβαιωμένη παρουσία του είδους, 
β) μόνιμη παρουσία στην περιοχή, γ) ζώνη φωλιάσματος - οι σκιασμένες περιοχές (ι-
διαίτερα για τα αρπακτικά και τα θαλασσοπούλια). 

2. Οι περιοχές με πλάγια διαγράμμιση (και διακεκομμένο πλαίσιο) αντιστοιχούν σε: α) μη 
επιβεβαιωμένη παρουσία του είδους (αλλά μεγάλη πιθανότητα παρουσίας λόγω κατάλ-
ληλου ενδιαιτήματος), β) παρουσία εκτός περιόδου φωλιάσματος, γ) ζώνη διέλευσης, 
μικρής σημασίας για το είδος (π.χ. μεταναστευτικές ζώνες αρπακτικών που δεν σταθ-
μεύουν στο νησί). Η ίδια διαγράμμιση έχει χρησιμοποιηθεί και στις θαλάσσιες ζώνες 
όπου τρέφονται τα θαλασσοπούλια και η μεσογειακή φώκια. 

Άλλα σύμβολα που έχουν χρησιμοποιηθεί στους χάρτες είναι: 

1. Βέλη που προσεγγίζουν τους μεταναστευτικούς διαδρόμους που χρησιμοποιεί το κάθε 
είδος. Σε μερικά είδη (π.χ. Καλαμόκιρκος) έχουν περιγραφεί με βέλη οι διάδρομοι της 
εαρινής αλλά και της φθινοπωρινής μετανάστευσης. Με πιο έντονα βέλη έχουν κατα-
γραφεί οι διάδρομοι με την πιο έντονη χρήση. 

2. Ερωτηματικά έχουν χρησιμοποιηθεί σε περιπτώσεις εξάπλωσης που θεωρούνται πιθα-
νές, αλλά δεν υπάρχει κανένα σχετικό στοιχείο. 

3. Μικρά βέλη - δείκτες έχουν χρησιμοποιηθεί για περιορισμένες εξαπλώσεις που μπορεί 
να περάσουν απαρατήρητες. 

 93



Από τους χάρτες εξάπλωσης θα εξαχθούν στην συνέχεια πολύτιμα στοιχεία για την αξιολό-
γηση των επιμέρους περιοχών και οικοτόπων του νησιού. 

Τέλος, στο χάρτη Α.3.2. απεικονίζονται οι επιβεβαιωμένες περιοχές παρουσίας ορισμένων 
κατηγοριών (και σημαντικών ειδών) πανίδας ενώ με σημεία απεικονίζονται τα σημαντικότε-
ρα είδη πανίδας και χλωρίδας που έχουν παρατηρηθεί στην Τήλο κατά την έρευνα πεδίου 
ή έχουν αναφερθεί σε έγκυρες πηγές. Οι μικρότεροι χάρτες κατανομής που ακολουθούν, 
προέκυψαν μεν μετά από σχετική έρευνα αποτελούν όμως κυρίως εκτιμήσεις και συμπε-
ράσματα των ειδικών επιστημόνων. Σημειώνεται επίσης ότι η έρευνα πεδίου που έγινε στα 
πλαίσια της παρούσας μελέτης ήταν πολύ πιο ολοκληρωμένη από ότι απαιτούν παρόμοιας 
φύσης μελέτες και τονίζεται ότι για την πλήρη καταγραφή και χαρτογράφηση των ειδών πα-
νίδας και χλωρίδας απαιτείται πολύχρονη έρευνα και η υλοποίηση σχετικού προγράμματος 
παρακολούθησης και καταγραφής, αντικείμενα τα οποία δεν άπτονται της παρούσας μελέ-
της. 
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3.2.3.2 Χλωρίδα  

Κατά τη μελέτη της χλωρίδας της νήσου Τήλου έχουν καταγραφεί φυτικά είδη από όλους 
τους αντιπροσωπευτικούς βιότοπους (= ενδιαιτήματα), με διαφορετικούς τύπους βλάστη-
σης και διαφορετικές εδαφικές συνθήκες, έτσι ώστε να γίνει γνωστή η βιοποικιλότητα της 
περιοχής και να υπάρχει μία, κατά το δυνατό, ακριβέστερη εκτίμηση του φυσικού δυναμι-
κού της. 

Επισημαίνουμε εξ αρχής ότι η Τήλος αποτελεί ένα από τα λιγότερο μελετημένα νησιά των 
Δωδεκανήσων, όσον αφορά την μελέτη της χλωρίδας και φυτοκοινωνιολογίας. Σύμφωνα με 
την υπάρχουσα βιβλιογραφία, χλωριδική εξερεύνηση της περιοχής έχει γίνει από τους: Ade 
(1-3/6/1937), Desio (10/1922), Gathorne-Hardy (4/1962) και Carlstrom (20-24/5/1982) 
(Carlstrom 1987). 

Στην Τήλο, καταγράφηκαν συνολικά 377 αυτοφυή taxa, από τα οποία 4 είναι πτεριδόφυτα 
και 372 σπερματόφυτα. Tα 377 αυτά taxa κατανέμονται σε 49 υποείδη, 328 είδη, 251 γένη 
και 61 οικογένειες.  

Πίνακας 3.2.3-22: Αναλυτικά στοιχεία χλωρίδας 

Συστηματική μονάδα Οικογένειες Γένη Είδη Υποείδη Taxa 

Πτεριδόφυτα 3 4 4 - 4 

Γυμνόσπερμα 1 1 1 - 1 

Δικότυλα 50 199 274 37 290 

Μονοκότυλα 7 47 49 12 60 

Σύνολο 61 251 328 49 376 

Από τις 61 οικογένειες που συμμετέχουν στη σύνθεση της χλωρίδας της Τήλου, 8 οικογέ-
νειες αντιπροσωπεύονται με περισσότερα από 10 taxa η καθεμία, ενώ το σύνολό τους πε-
ριλαμβάνει 213 taxa. Δηλαδή, το 56,6% του συνολικού αριθμού των taxa που καταγράφη-
καν ανήκει στις 8 αυτές οικογένειες που αντιπροσωπεύουν μόλις το 13,3% του συνολικού 
αριθμού των οικογενειών. Οι πολυπληθέστερες σε taxa οικογένειες δίνονται στον παρακά-
τω πίνακα.  

Πίνακας 3.2.3-23: Οι πλουσιότερες σε taxa οικογένειες (με αριθμό taxa >10). 

Οικογένειες Aριθμός taxa 

Compositae 61 

Gramineae 39 

Leguminosae 40 

Labiatae 18 

Umbelliferae 15 

Caryophyllaceae 15 

Cruciferae 13 
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Οικογένειες Aριθμός taxa 

Boraginaceae 12 

Όπως εξάγεται από χλωριδικές μελέτες που έχουν γίνει σε νησιωτικές αλλά και ηπειρωτικές 
περιοχές της Ελλάδας, οι παραπάνω οικογένειες θεωρούνται από τις πλουσιότερες της ελ-
ληνικής χλωρίδας. Αντιπρόσωποι των οικογενειών Compositae, Gramineae, Leguminosae, 
είναι από τους καλύτερα προσαρμοσμένους στις ιδιαίτερες οικολογικές συνθήκες της μεσο-
γειακής περιοχής. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι τρεις αυτές οικογένειες αντιπροσωπεύουν το 
37,2% του συνολικού αριθμού των ειδών χλωρίδας της Τήλου. Σε αυτές τις οικογένειες, τα  
ποσοστά των θεροφύτων είναι πολύ υψηλά.    

Όσον αφορά το βιοφάσμα της χλωρίδας της Τήλου, αυτό επαληθεύει τον έντονο θερμο-
μεσογειακό χαρακτήρα της περιοχής, με την ποσοστιαία υπεροχή σε θερόφυτα. Η σημαντι-
κή επίδραση της μεγάλης ‘’οικολογικά’’ ξηρής περιόδου στη σύνθεση της χλωρίδας είναι 
εμφανής.  

Από το χωρολογικό φάσμα των ειδών της χλωρίδας που καταγράφηκε προκύπτει ότι η Με-
σογειακή ενότητα (Στενο-, Ευρυ-μεσογειακά και ανατολικό-μεσογειακά taxa) αντιπροσω-
πεύεται με μεγαλύτερο ποσοστό και έχει καθοριστική επίδραση στη διαμόρφωση του χλω-
ριδικού χαρακτήρα της περιοχής, ο οποίος είναι Μεσογειακός. Στη διαμόρφωση του χλωρι-
δικού χαρακτήρα της περιοχής συνετέλεσε η αλληλεπίδραση παραγόντων, όπως η γεω-
γραφική της θέση, τα γεωιστορικά γεγονότα, οι κλιματικές αλλαγές, το γεωλογικό υπόβαθρο 
και το εδαφοκλιματικό περιβάλλον. 

Πιο αναλυτικά θα αναφερθούμε στα ανατολικο-μεσογειακά και τα ενδημικά taxa της χλωρί-
δας της Τήλου, λόγω της πιο περιορισμένης εξάπλωσής τους.  

Tα ανατολικο-μεσογειακά taxa είναι taxa με εξάπλωση στην ανατολική μεσογειακή περι-
οχή, η οποία εκτείνεται από το ανατολικό τμήμα της Ιταλικής χερσονήσου μέχρι το Λίβανο. 
Στην ενότητα αυτή περιλαμβάνονται και taxa με εξάπλωση στον Αιγαιακό ή Ελληνικό χώρο 
και τα παράλια της Μικράς Ασίας (Ανατολία) ή/ και την Κύπρο, που είναι ιδιαίτερα ενδιαφέ-
ροντα. Η εξάπλωση αυτών των ειδών παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί.  

Πίνακας 3.2.3-24: Taxa με εξάπλωση στον Αιγαιακό [Κεντρικό (C), Ανατολικό (Ε), Νότιο (S)] ή/ 
και τον Ελληνικό ηπειρωτικό χώρο (Gr), τα παράλια της Μικράς Ασίας (Ανατολία) ή/ και την 
Κύπρο 

Aegean 
Είδος Gr 

C E S 
Anatolia Cyprus 

Quercus aucheri   *  *  

Aristolochia hirta   *  *  

Nigella arvensis subsp. glauca   *  *  

Phlomis lycia   *  *  

Scorzonera elata   *  *  

Stachys cretica subsp. smyrnaea   *  *  

Verbascum mykales   *  *  

Verbascum symes   *  *  
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Aegean 
Είδος Gr Anatolia Cyprus 

C E S 

Campanula hagielia   *  *  

Campanula simulans   *  *  

Carlina tragacanthifolia   * * *  

Galium brevifolium subsp. brevifolium   *  *  

Galium graecum subsp. graecum   * * *  

Gladiolus anatolicus   *  *  

Lithodora hispidula subsp. hispidula   * * *  

Velezia quadridentata * *   *  

Achillea cretica  *  * * * 

Silene discolor  * * * *  

Medicago heyniana  * * * *  

Rosularia serrata  * * * *  

Teucrium microphyllum  * * * *  

Tordylium aegaeum  * * * *  

Crepis multiflora * * * * *  

Cyclamen graecum * * * * *  

Onosma graeca * * * * *  

Ballota acetabulosa * * * * *  

Limonium graecum * * * * *  

Daphne gnidioides * * * * *  

Colchicum pusillum  * * * *  * 

Bupleurum trichopodum * * * * * * 

Daucus involucratus * * * * * * 

Anthemis rigida * * * * * * 

Orchis lucis   *  *  

Vicia cretica * * * * * * 

Juncus heldreichianus subsp. heldreichianus * * * * * * 

Τα ενδημικά taxa -ελληνικά και αιγαιακά- που απαντώνται στην περιοχή είναι τα παρακά-
τω εφτά με τις αντίστοιχες εξαπλώσεις: 
Limonium ocymifolium:   ηπειρωτική Ελλάδα, Αιγαίο 
Carthamus leucocaulos:   νότια ηπειρωτική Ελλάδα, Αιγαίο 
Trigonella rechingeri:    νότιο Αιγαίο, νοτιο-ανατολικές Κυκλάδες 
Dianthus fruticosus subsp. rhodius:  ανατολικό και νότιο Αιγαίο (Ρόδος, Χάλκη) 
Allium archaeotrichum:   Ρόδος, Τήλος 
Fibigia lunarioides:    κεντρικό και νότιο Αιγαίο 
Anthemis scopulorum:   κεντρικό, ανατολικό και νότιο Αιγαίο   
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Πίνακας 3.2.3-25: Χλωριδικός κατάλογος 

 Γένος Είδος Υποείδος 

- ΠΤΕΡΙΔΟΦΥΤΑ 

Selaginellaceae Selaginella denticulata (L.) Spring  

Sinopteridaceae Cheilanthes acrostica (Balbis) Todaro  

Aspleniaceae Asplenium  ceterach L.  

Polypodiaceae Polypodium  cambricum L.  

- ΓΥΜΝΟΣΠΕΡΜΑ 

Ephedraceae Ephedra  foeminea Forssk.  

- ΑΓΓΕΙΟΣΠΕΡΜΑ 

ΔΙΚΟΤΥΛΑ 

Ranunculaceae Nigella  arvensis L. glauca (Boiss.) Terracc. 

 Delphinium  staphisagria L.  

 Ranunculus asiaticus  

 Ranunculus creticus  

 Ranunculus muricatus L.  

Papaveraceae Glaucium flavum Crantz  

 Papaver rhoeas L.  

 Papaver dubium L.  

 Fumaria judaica Boiss.  

 Fumaria macrocarpa Parlatore  

Cruciferae Sinapis alba L.  

 Hirschfeldia incana (L.) Lag.-Foss.  

 Raphanus raphanistrum L.  

 Cakile maritima Scop.  

 Biscutella didyma L.  

 Fibigia lunarioides  

 Clypeole jonthlaspi  

 Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.  

 Alyssum strigosum Banks & Sol. strigosum 

 Matthiola sinuata (L.) R. Br.  

 Matthiola tricuspidata (L.) R. Br.  

 Malcolmia flexuosa (Sm.) Sm.  

 Sisymbrium officinale (L.) Scop.  

Cistaceae Cistus salviifolius L.  

 Helianthemum salicifolium (L.) Miller  

 Fumana arabica (L.) Spach  

 Fumana thymifolia (L.) Webb  

 Tuberaria guttata (L.) Fourr.  
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 Γένος Είδος Υποείδος 

Polygalaceae Polygala monspeliaca L.  

Caryophyllaceae Minuartia hybrida (Vill.) Schischk.  

 Stellaria pallida (Dumort.) Pire  

 Spergularia salina J. & C. Presl.  

 Spergularia bocconei (Scheele) Aschers. & Graebn. 

 Polycarpon tetraphyllum (L.) L.  

 Dianthus tripunctatus Sm.  

 Dianthus fruticosus L. rhodius (Rech. fil.) Runemark 

 Petrorhagia velutina (Guss.) P.W.Ball & Heywood 

 Velezia quadridentata Sm.  

 Silene sedoides Poiret  

 Silene behen L.  

 Silene nocturna L.  

 Silene discolor Sm.  

 Silene subconica Friv.  

 Silene vulgaris  

Polygonaceae Rumex tuberosus L. creticus (Boiss.) Rech. fil. 

Chenopodiaceae Beta maritima L. maritima 

 Chenopodium murale L.  

 Salsola kali L.  

Cynocrambaceae Theligonum cynocrambe L.  

Aizoaceae Mesembryanthemum  nodiflorum L.  

Frankeniaceae Frankenia pulverulenta L.  

Malvaceae Malva cretica Cav.  cretica 

 Malva sylvestris L.  

 Lavatera cretica L.  

 Lavatera punctata All.  

Linaceae Linum corymbulosum Reichb.  

 Linum strictum L.  

 Linum bienne Miller  

Geraniaceae Geranium  rotundifolium L.  

Rutaceae Ruta  chalepensis L. chalepensis 

Rhamnaceae Rhamnus oleoides L. oleoides 

 Rhamnus oleoides L. graecus (Boiss. & Reut.) Holmboe 

Anacardiaceae Pistacia atlantica Desf.  

 Pistacia  lentiscus L.  

 Pistacia  terebinthus L. palaestina (Boiss.) Engler 
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 Γένος Είδος Υποείδος 

Leguminosae Anagyris foetida  

 Ceratonia siliqua L.  

 Genista acanthoclada DC.  

 Spartium junceum L.  

 Calicotome villosa (Poiret) Link  

 Lupinus micranthus Guss.  

 Astragalus echinatus Murray  

 Astragalus  hamosus L.  

 Bituminaria  bituminosa L.  

 Vicia  villosa Roth.  

 Vicia  cretica Boiss. & Heldr.  

 Vicia  laxiflora Brot.  

 Vicia  sativa L. amphicarpa (Dorth.) Aschers. & Graebn. 

 Lathyrus aphaca L.  

 Ononis reclinata L.  

 Ononis  viscosa breviflora (DC.) Nyman 

 Ononis  repens leiosperma (Boiss.) Greuter 

 Ononis mitissima L.  

 Trifolium argutum Sol.  

 Trifolium resupinatum L.  

 Trifolium scabrum L.  

 Trifolium  lappaceum L.  

 Trifolium infamia-ponertii Greuter  

 Trifolium physodes  

 Trifolium stelletum  

 Trifolium campestre  

 Melilotus  italicus (L.) Lam.  

 Trigonella  rechingeri Sirj.  

 Medicago coronata  

 Medicago polymorpha L.  

 Medicago constricta Dur.  

 Medicago  heyniana Greuter  

 Medicago monspeliaca (L.) Trautv.  

 Lotus peregrinus L.  

 Hymenocarpus circinnatus (L.) Savi  

 Anthyllis vulneraria L. praepropera (Kerner) Bornm. 

 Hippocrepis  ciliata Willd.  

 Scorpiurus  muricatus L.  
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 Γένος Είδος Υποείδος 

 Onobrychis caput-galli (L.) Lam.  

 Onobrychis aequidentata (Sm.) d'Urv.  

Rosaceae Sarcopoterium spinosum (L.) Spach.  

 Sanguisorba minor Scop. muricata (Spach) Briq. 

 Pyrus communis  

Lythraceae Lythrum hyssopifolia L.  

Cucurbitaceae Ecballium elaterium (L.) A. Rich.  

Crassulaceae Umbilicus horizontalis (Guss.) DC.  

 Rosularia serrata (L.) Berger  

 Sedum hispanicum L.  

 Sedum rubens L.  

Umbelliferae Eryngium maritimum L.  

 Lagoecia cumminoides L.  

 Scandix pecten-veneris L.  

 Scaligeria cretica (d'Urv.) Vis.  

 Pimpinella cretica Poiret  

 Crithmum  maritimum L.  

 Bupleurum gracile d'Urv.  

 Bupleurum trichopodum Boiss. & Spruner 

 Apium graveolens L.  

 Ammi majus L.  

 Torilis nodosa (L.) Gaertner  

 Torilis arvensis (Huds.) Link. heterophylla (Guss.) Thell. 

 Torilis leptophylla (L.) Reichb.  

 Tordylium aegaeum Runemark  

 Orlaya  daucoides (L.) Greuter  

 Daucus involucratus Sm.  

Valerianaceae Valeriana  italica Lam.  

 Valerianella  coronata (L.) DC.  

 Valerianella  discoidea (L.) Lois.  

 Valerianella  vesicaria (L.) Moench.  

Dipsacaceae Knautia integrifolia (L.) Bert.  

 Scabiosa sicula L.  

 Pterocephalus plumosus (L.) Coulter  

Compositae  Asteriscus  aquaticus (L.) Less.  

 Aetheorhiza bulbosa microcephala 

 Inula  heterolepis Boiss.  

 Inula  graveolens (L.) Desf.  
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 Γένος Είδος Υποείδος 

 Dittrichia viscosa (L.) Aiton  

 Phagnalon graecum Boiss. & Heldr.  

 Helichrysum stoechas (L.) Moench barrelieri (Ten.) Nyman 

 Filago  eriocephala Guss.  

 Filago  aegaea Wagenitz aristata Wagenitz 

 Filago  gallica L.  

 Filago  eriosphaera (Boiss. & Heldr.) Chrtek & Holub 

 Logfia arvensis (L.) Holub  

 Evax  pygmaea (L.) Brot.  

 Conyza  bonariensis (L.) Chronquist 

 Senecio vulgaris L.  

 Senecio leucanthemifolius Poir.  

 Calendula arvensis L.  

 Anthemis rigida Boiss.  

 Anthemis chia L.  

 Anthemis scopulorum  

 Achillea cretica L.  

 Otanthus maritimus (L.) Hoffmans. & Link 

 Chrysanthemum segetum L.  

 Chrysanthemum coronarium L.  

 Cynara cornigera Lindley  

 Leontodon tuberosus  

 Picnomon acarna (L.) Cass.  

 Ptilostemon chamapeuce (L.) Less.  

 Notobasis syriaca (L.) Cass.  

 Carduus pycnocephalus L. albidus (Bieb.) Kazmi 

 Centaurea  solstitialis L.  

 Crupina crupinastrum (Moris) Vis.  

 Carthamus lanatus L. baeticus (Boiss. & Reut.) Nyman 

 Carthamus dentatus (Forskall) Vahl ruber (Link) Hanelt 

 Carthamus leucocaulos Sm.  

 Carlina tragacanthifolia Klatt  

 Carlina corymbosa L. corymbosa 

 Carlina corymbosa L. graeca (Heldr. & Sart.) Nym. 

 Carlina lanata L.  

 Atractylis cancellata L.  

 Echinops  spinosissimus Turra bithynicus (Boiss.) Kozuharov 

 Scolymus hispanicus L.  
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Είδος Υποείδος  Γένος 

 Cichorium spinosum L.  

 Cichorium intybus L.  

 Cichorium  pumilum Jacq.  

 Tolpis virgata (Desf.) Bertol.  

 Hyoseris scabra L.  

 Scorzonera elata Boiss.  

 Tragopogon dubius Scop.  

 Picris pauciflora Willd.  

 Picris altissima Delile  

 Urospermum picroides (L.) F.W.Schmidt 

 Hedypnois rhagadioloides (L.) F.W.Schmidt 

 Rhagadiolus stellatus (L.) Gaertner  

 Sonchus asper (L.) Hill glaucescens (Jordan) Ball 

 Andryala integrifolia L.  

 Steptorhamphus tuberosus (Jacq.) Grossh.  

 Lactuca serriola L.  

 Chondrilla juncea L.  

 Crepis commutata  

 Crepis multiflora Sm.  

Campanulaceae Campanula hagielia Boiss.  

 Campanula erinus L.  

 Campanula simulans A.Carlstrom  

 Legousia falcata (Ten.) Fritsch.  

 Legousia speculum-veneris (L.) Chaix 

Ericaceae Erica  manipuliflora Salisb.  

Primulaceae  Cyclamen graecum Link.  

 Cyclamen persicum Miller  

 Asterolinon linum-stellatum (L.) Duby  

 Anagallis arvensis L. arvensis 

 Samolus valenardi L.  

Oleaceae Olea europaea L.  oleaster 

Apocynaceae Nerium oleander L.  

Gentianaceae Blackstonia perfoliata (L.) Hudson  

 Blackstonia acuminata (W.Koch & Ziz.) Domin. 

 Centaurium tenuiflorum (Hoffmanns. & Link) Fritsch 

Convolvulaceae Cressa cretica L.  

 Convolvulus  oleifolius Desr.  

 Convolvulus  arvensis L.  
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 Γένος Είδος Υποείδος 

 Convolvulus  althaeoides L.  

 Convolvulus  elegantissimus Miller  

 Convolvulus  scammonia L.  

Cuscutaceae Cuscuta palaestina Boiss.  

 Cuscuta planiflora Ten.  

Boraginaceae Heliotropium dolosum De Not.  

 Heliotropium hirsutissimum Grauer  

 Cynoglossum creticum Miller  

 Lithodora hispidula (Sm.) Griseb.  

 Neatostema apulum (L.) Johnston  

 Echium plantagineum L.  

 Echium angustifolium Miller  

 Onosma frutescens Lam.  

 Onosma graeca Boiss.  

 Anchusa hybrida Ten.  

 Anchusa italica Retz.  

 Anchusa aegyptiaca (L.) DC.  

Scrophullariaceae Verbascum mykales Bornm.  

 Verbascum symes Murb. & Rech.fil.  

 Misopates  orontium (L.) Rafin  

 Cymbalaria longipes (Boiss. & Heldr.) Cheval 

 Kichxia commutata (Reichb.) Fritsch graeca (Bory & Chaub.) R. Fernandes 

 Kichxia elatine (L.) Dumort.  

 Veronica arvensis  

 Veronica  cymbalaria Bodard  

 Parentucellia latifolia (L.) Caruel latifolia 

 Bellardia trixago (L.) All.  

Orobanchaceae Orobanche ramosa L. nana (Reuter) Coutinho 

 Orobanche ramosa L. mutelii (F.Schultz) Coutinho 

 Orobanche crenata Forskall  

 Orobanche pubescens d'Urv.  

Verbenaceae Vitex agnus-castus L.  

Labiatae Teucrium  brevifolium Schreber  

 Teucrium  divaricatum Heldreich  

 Teucrium  microphyllum Desf.  

 Teucrium  polium L.  

 Prasium majus L.  

 Phlomis lycia D.Don  
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 Γένος Είδος Υποείδος 

 Lamium amplexicaule L.  

 Ballota acetabulosa (L.) Bentham  

 Marrubium vulgare L.  

 Sideritis curvidens Stapf.  

 Stachys cretica L.  smyrnaea Rech.fil. 

 Origanum onites L.  

 Satureja thymbra L.  

 Satureja myrtifolia (Boiss. & Hohen.) Greuter & Burdet 

 Satureja juliana L.  

 Coridothymus capitatus (L.) Reichb. fil.  

 Salvia fruticosa Miller  

 Salvia verbenaca L.  

Plumbaginaceae Limonium ocymifolium (Poiret) O. Kuntze 

 Limonium graecum (Poiret) Rech.fil.  

Plantaginaceae Plantago weldenii   

 Plantago lagopus L.  

 Plantago cretica L.  

 Plantago afra L.  

 Plantago amplexicaulis Cav.  

Thymeleaceae Daphne gnidioides Jaub.& Spach  

Santalaceae Thesium humile Vahl.  

Aristolochiaceae Aristolochia parvifolia Sm.  

 Aristolochia hirta L.  

Solanaceae Mandragora officinalis  

Euphorbiaceae Andrachne telephioides L.  

 Mercurialis annua L.  

 Euphorbia peplis L.  

 Euphorbia dendroides L.  

 Euphorbia acanthothamnos Boiss.  

 Euphorbia helioscopia L.  

 Euphorbia exigua L.  

 Euphorbia peplus L.  

 Euphorbia falcata L.  

Urticaceae Urtica pilulifera L.  

 Parietaria lusitanica L.  

Moraceae Ficus carica L. carica 

Platanaceae Platanus orientalis L.  
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 Γένος Είδος Υποείδος 

Fagaceae Quercus ithaburensis Dec. macrolepis (Kotschy) Hedge & Yalt 

 Quercus aucheri Jaub. & Spach  

Rubiaceae Crucianella latifolia L.  

 Galium graecum L. graecum 

 Galium setaceum Lam.  

 Galium brevifolium Sm. brevifolium 

 Galium floribundum Sm. floribundum 

 Galium murale (L.) All.  

 Valantia hispida L.  

 Valantia muralis L.  

 Rubia tenuifolia d'Urv.  

ΜΟΝΟΚΟΤΥΛΑ 

Araceae Arum dioscoridis Sm.  

 Biarum tenuifolium (L.) Schott  

 Dracunculus vulgaris Schott  

Liliaceae Asparagus aphyllus L. orientalis (Baker) Davis 

 Asphodelus aestivus Brot.  

 Allium subhirsutum L.  

 Allium ampeloprasum L.  

 Allium archeotrichum  

 Allium trifoliatum  

 Gagea graeca  

 Narcissus tazetta  

 Urginea maritima (L.) Baker  

 Scilla autumnalis L.  

 Ornithogalum narbonense L.  

 Muscari comosum (L.) Miller  

 Colchicum pusillum Sieber  

Amaryllidaceae Pancratium maritimum L.  

 Gladiolus italicus Miller  

 Gladiolus  anatolicus (Boiss.) Stapf  

Orchidaceae Anacamptis pyramidalis (L.) L.C.M.Richard 

 Ophrys ferrum-equinum  

 Ophrys heldreichii  

 Ophrys funerea  

 Ophrys  lucis  

 Orchis sancta L.  

Juncaceae Juncus heldreichianus Parl. heldreichianus 
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Είδος Υποείδος  Γένος 

Cyperaceae Scirpus holoschoenus (L.) Sojak  

 Schoenus nigricans L.  

 Carex divisa Hudson  

Gramineae Trachynia distachya (L.) Link  

 Elymus farctus (Viv.) Melderis  

 Aegilops geniculata Roth.  

 Hordeum murinum L. leporinum (Link) Arc. 

 Hordeum bulbosum L.  

 Bromus tectorum L.  

 Bromus madritensis L.  

 Bromus diandrus Roth  

 Aegilops  sterilis L. sterilis 

 Aegilops sterilis L. ludoviciana (Durieu) Gillet & Magne 

 Rostaria cristata (L.) Tzvelev  

 Aira elegantissima Schur elegantissima 

 Corynephorus divaricatus (Pourr.) Breistr.  

 Polypogon viridis (Gouan) Breistr.  

 Polypogon maritimus Willd. maritimus 

 Polypogon maritimus Willd. subspathaceus (Req.) Aschers. & Graebn. 

 Polypogon monspeliensis (L.) Desf.  

 Lagurus ovatus L.  

 Gastridium phleoides (Nees & Meyen) C.E.Hubbard 

 Phalaris aquatica L.  

 Phalaris minor Retz.  

 Phleum subulatum (savi) Aschers. & Graebn. subulatum 

 Phleum exaratum Griseb  aegaeum (Vierh.) M. Dogan 

 Vulpia ciliata Dumort. ciliata 

 Desmazeria rigida (L.) Tutin   

 Psilurus incurvus (Gouan) Schinz & Thell. 

 Dactylis glomerata L.  hispanica (Roth.) Nyman 

 Cynosurus echinatus L.  

 Briza maxima L.  

 Parapholis incurva (L.) C.E.Hubbard  

 Echinaria capitata (L.) Desf.  

 Melica minuta L.  

 Stipa bromoides (L.) Dorfler  

 Stipa capensis Thunb.  

 Piptatherum miliaceum (L.) Cosson miliaceum 
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Είδος Υποείδος  Γένος 

 Piptatherum coerulescens (Desf.) P.Beauv. 

 Cynodon dactylon (L.) Pers.  

 Crypsis aculeata (L.) Aiton  

 Hyparrhenia hirta (L.) Stapf.  

 

3.2.4 Ενδημικά, απειλούμενα, σπάνια και προστατευόμενα είδη  

3.2.4.1 Πανίδα 

Η αναφορά των ειδών πανίδας γίνεται με βάση το διαχωρισμό της σε ορνιθοπανίδα, θηλα-
στικά, ιχθυοπανίδα, αμφίβια, ερπετά και ασπόνδυλα. Για την αξιολόγηση των ειδών χρησι-
μοποιήθηκαν οι παρακάτω βιβλιογραφικές πηγές: 

• ΥΠΕΧΩΔΕ, Υπ. Γεωργίας, ΕΚΒΥ: Standard Data Form. Περιοχές Εθνικού Καταλόγου 
Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ.  

• BirdLife International (Tucker and Heath, 1994): Birds in Europe: their conservation 
status  

• Ελληνική Ζωολογική Εταιρεία & Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, 1992: Κόκκινο Βιβλίο 
των Απειλούμενων Σπονδυλόζωων της Ελλάδας 

• Π.Δ. 67/1981 

• Παράρτημα ΙΙ της Κοινοτικής Οδηγίας 92/ 43 

• Παράρτημα Ι της Κοινοτικής Οδηγίας 79/ 409 (για την ορνιθοπανίδα) 

• Συμβάσεις Βέρνης και Βόννης 

3.2.4.1.1 Καθεστώς προστασίας και κριτήρια απειλής των ειδών ορνιθοπανίδας 

Από τα 82 είδη πουλιών που έχουν παρατηρηθεί στην Τήλο, 26 περιλαμβάνονται στο 
Παράρτημα Ι της Κοιν. Οδηγίας 79/409 «για τη διατήρηση των άγριων πτηνών». Στο 
Παράρτημα αυτό περιλαμβάνονται: 
α. είδη που απειλούνται με εξαφάνιση 
β. είδη που είναι ευπαθή σε ορισμένες μεταβολές των οικοτόπων τους 
γ. είδη που θεωρούνται σπάνια, διότι οι πληθυσμοί τους είναι μικροί ή η τοπική τους εξά-
πλωση περιορισμένη και 
δ. είδη που έχουν ανάγκη ιδιαίτερης προσοχής, λόγω ιδιοτυπίας του οικοτόπου τους. 

Σύμφωνα με το άρθρο 3 της Οδηγίας, τα κράτη-μέλη πρέπει να λαμβάνουν όλα τα ανα-
γκαία μέτρα με σκοπό να διαφυλαχθεί, διατηρηθεί ή αποκατασταθεί, για όλα τα άγρια είδη 
πτηνών, μια επαρκής ποικιλία και επιφάνεια οικοτόπων. Η διαφύλαξη, συντήρηση και απο-
κατάσταση των βιοτόπων και των οικοτόπων, σύμφωνα με την οδηγία, περιλαμβάνουν 
προπάντων τα ακόλουθα μέτρα: 
- δημιουργία ζωνών προστασίας 
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- συντήρηση και διευθέτηση, σύμφωνα με τις οικολογικές απαιτήσεις, των οικοτόπων 
που βρίσκονται στο εσωτερικό και στο εξωτερικό των ζωνών προστασίας 

- αποκατάσταση των κατεστραμμένων βιοτόπων 
- δημιουργία βιοτόπων 

Σύμφωνα με το άρθρο 4, τα κράτη μέλη κατατάσσουν κυρίως σε ζώνες ειδικής προστασίας 
τα εδάφη τα πιο κατάλληλα, σε αριθμό και επιφάνεια, για την διατήρηση των ειδών του πα-
ραρτήματος Ι και υιοθετούν κατάλληλα μέτρα για να αποφύγουν στις ζώνες προστασίας την 
ρύπανση ή τη φθορά των οικοτόπων, καθώς και τις επιζήμιες για τα πτηνά διαταράξεις.    

Επίσης, 44 από τα 46 είδη ειδικού ενδιαφέροντος περιλαμβάνονται στη Σύμβαση της 
Βέρνης «για τη διατήρηση της άγριας ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος της Ευ-
ρώπης» (40 στο Παράρτημα ΙΙ και 4 στο Παράρτημα ΙΙΙ) που περιλαμβάνει είδη της πανί-
δας «υπό αυστηρή προστασία». 

Σύμφωνα με τη σύμβαση της Βέρνης, για τα είδη του Παραρτήματος ΙΙ απαιτούνται κατάλ-
ληλα και απαραίτητα μέτρα για τη διασφάλιση της διατήρησης των βιοτόπων της άγριας 
χλωρίδας και πανίδας, καθώς και την προστασία των φυσικών βιοτόπων που απειλούνται. 
Επίσης, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία περιοχών, οι οποίες βρίσκονται στην 
κατάλληλη θέση σε σχέση με τις μεταναστευτικές οδούς για να χρησιμοποιούνται για δια-
χείμανση, στάση, εύρεση τροφής, αναπαραγωγή, ή αλλαγή φτερώματος. Τέλος, απαγορεύ-
εται η εκ προθέσεως βλάβη ή καταστροφή των τόπων αναπαραγωγής και ανάπαυσης των 
ειδών. 

Για τα είδη του Παραρτήματος ΙΙΙ απαιτείται να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία 
περιοχών, οι οποίες βρίσκονται στην κατάλληλη θέση σε σχέση με τις μεταναστευτικές ο-
δούς για να χρησιμοποιούνται για διαχείμανση, στάση, εύρεση τροφής, αναπαραγωγή, ή 
αλλαγή φτερώματος. 

Τέλος, 26 από τα 46 είδη ειδικού ενδιαφέροντος περιλαμβάνονται στη Σύμβαση της 
Βόννης «για τη διατήρηση μεταναστευτικών ειδών αγρίων ζώων» (στο Παράρτημα ΙΙ). 

Σύμφωνα με τη Σύμβαση της Βόννης, για τα είδη του Παραρτήματος ΙΙ πρέπει να λαμβάνο-
νται μέτρα για την προστασία και διαχείρισή τους, όπως επίσης και για τη διατήρηση ενός 
δικτύου σημαντικών βιοτόπων, κατάλληλα κατανεμημένων σε σχέση με τις μεταναστευτικές 
οδούς. 

Όσον αφορά την κατάσταση του πληθυσμού τους στην Ελλάδα και στην Ευρώπη καθώς 
και το αν τα είδη αυτά είναι σπάνια ή απειλούμενα, χρησιμοποιήθηκαν δύο πολύ σημαντι-
κές πηγές. Η μια είναι το Κόκκινο Βιβλίο των Απειλούμενων Σπονδυλοζώων στην Ελλάδα 
(ΕΖΕ, ΕΟΕ,1992), και η δεύτερη το βιβλίο Tucker, G.M. and Heath, M.F. (1994) Birds in 
Europe: their conservation status. Cambridge, U.K.: BirdLife International (BirdLife Conser-
vation Series no.3).  

Από τα 82 είδη του νησιού, 13 περιλαμβάνονται στο Κόκκινο Βιβλίο. Από αυτά, στις 
επιμέρους κατηγορίες ανήκουν τα ακόλουθα:  
Ε2 (Κινδυνεύουν με εξαφάνιση, όχι όμως άμεσα): Αιγαιόγλαρος 
V (Τρωτά): Αρτέμης, Καλαμόκιρκος, Σταυραετός, Σπιζαετός, Χαλκοκουρούνα 
R (Σπάνια): Αετογερακίνα  
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I (Απροσδιόριστα): Ψαραετός 
K (Ανεπαρκώς γνωστά): Μαυροπετρίτης, Πετρίτης, Κοκκινοκαλιακούδα 

Όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Καθεστώς Απειλής, τα είδη της Τήλου, κατατάσσονται στις α-
κόλουθες κατηγορίες:  
Ε (Κινδυνεύοντα): Αετογερακίνα, Σπιζαετός  
V (Τρωτά): Αρτέμης, Νησιώτικη Πέρδικα, Μικρογαλιάντρα, Χαμοκελάδα, Κοκκινούρης, Α-

σπροκώλα, Γαλαζοκότσυφας, Ωχροστριτσίδα, Κοκκινοκεφαλάς, Κοκκινοκαλια-
κούδα 

R (Σπάνια): Σταυραετός, Ψαραετός, Μαυροπετρίτης, Πετρίτης, Λιοστριτσίδα 
D (Μειώνονται): Μυγοχάφτης, Αετομάχος, Χελιδόνι, Κατσουλιέρης, Στραβολαίμης, Χαλκο-

κουρούνα, Μελισσοφάγος, Κουκουβάγια, Γκιώνης, Βραχοκιρκίνεζο 



Πίνακας 3.2.4-26: Καθεστώς προστασίας και κριτήρια απειλής ειδών ορνιθοπανίδας ειδικού ενδιαφέροντος 

 Είδος Καθεστώς Προστασίας Κριτήρια Απειλής Παρουσία στην Τήλο Αξιολόγηση 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

α/α Ελληνικό  
όνομα 

Επιστημονικό  
όνομα 

79/409 Βέρνη Βόννη SPEC Κόκκινο 
Βιβλίο 

Ευρωπ. 
καθεστώς 
απειλής 

Απειλές Καθ.  
παρουσίας 

Πλήθος Ενδιαιτή-
ματα 

Π Δ Α Σ 

1 Αρτέμης Calonectris dio-
medea 

I II  2  V 1, 9, 12 (B) 2-5p ΑΘ Δ Β Γ Β 

2 Θαλασσοκόρα-
κας 

Phalacrocorax 
aristotelis 

I   4 V  1, 12, 9 R 5-10p ΣΠ, ΑΘ Γ Β Γ Β 

3 Λευκοτσικνιάς Egretta garzetta I II     11, 7 M R ΑΘ, ΒΝ, 
ΠΤ 

Γ Γ Β 

4 Σφηκιάρης Pernis apivorus I II II 4   7 M R Π Γ Β Γ Β 

5 Καλαμόκιρκος Circus 
aeruginosus 

I II II  V  7 M R Π Γ Β Γ Β 

6 Λιβαδόκιρκος Circus pygargus I II II 4 E1  7 M V Π Δ Β Γ Β 

7 Αετογερακίνα       Buteo rufinus I II II 3 R (E) 1, 7, 5, 
8, 13 

R 2-4p ΒΗ, ΒΠ, 
ΒΝ, ΦΒ, 
ΦΥ 

Β Α Β Α 

8 Σταυραετός Hieraaetus  
pennatus 

I II II 3 V R 7 M V Π Γ Β Γ Β 

9 Σπιζαετός Hieraaetus  
fasciatus 

I II II 3 V E 1, 7, 8, 
8, 12 

R 2-3p ΒΗ, ΦΒ, 
ΦΥ, ΒΝ 

Β Α Β Α 

10 Φιδαετός Circaetus gallicus I II II 3  R 7 M V Π Δ Β Γ Β 

11 Ψαραετός Pandion  
haliaetus 

I II II 3 I R 7 M V ΑΘ, ΒΝ Δ Β Γ Β 

 118



 Είδος Καθεστώς Προστασίας Κριτήρια Απειλής Παρουσία στην Τήλο Αξιολόγηση 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

α/α Ελληνικό  Επιστημονικό  79/409 Βέρνη Βόννη SPEC Κόκκινο Ευρωπ. Απειλές Καθ.  Πλήθος Ενδιαιτή- Π Δ Α Σ 
όνομα όνομα Βιβλίο καθεστώς 

απειλής 
παρουσίας ματα 

12 Βραχοκιρκίνεζο Falco tinnunculus  II II 3  D 7 R 2-5p ΒΗ, Π Γ Β Γ Β 

13 Μαυροπετρίτης Falco eleonorae I II II 2 K R 8, 1, 12, 
5 

B 100-
125p 

ΒΠ, ΒΝ, 
ΦΑ, ΦΒ 

Β Α Β Α 

14 Δενδρογέρακο Falco subbuteo  II II    7 M V Π Γ Β Γ Β 

15 Πετρίτης Falco peregrinus I II II 3 K R 1, 5, 8, 
7, 12 

R 2-4p ΒΠ, ΒΗ, 
ΒΝ, Π 

Γ Α Γ Β 

16 Νησιώτικη πέρ-
δικα 

Alectoris chucar  III  3  V 4, 7, 13 R 120-
400i 

ΦΒ, ΦΥ, 
ΦΑ, ΚΕ 

Γ Β Β Β 

17 Ποταμοσφυρι-
χτής 

Charadrius dubius  II II    11, 12 M V ΘΑ, ΠΤ Δ Γ Γ Β 

18 Αιγαιόγλαρος Larus audouinii I II I/II 1 E2 L 9, 8, 1 B 20-30p ΒΝ, ΑΘ, 
ΒΠ, ΘΑ 

Β Β Β Γ 

19 Αγριοπερίστερο Columba livia  III     4, 7 R 40-60p ΒΠ, ΦΥ, 
ΒΝ 

Γ Β Γ Β 

20 Τρυγόνι Streptopelia turtur II III  3  D 2, 4 M (B) R ΦΑ, ΔΑ Γ Β Γ Β 

21 Γκιώνης  Otus scops  II  2  (D) 4, 2 B M (w) R ΚΕ, ΟΚ, 
ΔΑ 

Γ Β Γ Β 

22 Κουκουβάγια Athene noctua  II  3  D 4 R R ΟΚ, ΒΗ, 
ΦΒ, ΚΕ, 
ΚΚ 

Γ Β Γ Β 

23 Αλκυόνα Alcedo atthis I II  3  D  M (B) P ΘΑ Γ Β Γ Β 
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 Είδος Καθεστώς Προστασίας Κριτήρια Απειλής Παρουσία στην Τήλο Αξιολόγηση 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

α/α Ελληνικό  Επιστημονικό  79/409 Βέρνη Βόννη SPEC Κόκκινο Ευρωπ. Απειλές Καθ.  Πλήθος Ενδιαιτή- Π Δ Α Σ 
όνομα όνομα Βιβλίο καθεστώς 

απειλής 
παρουσίας ματα 

24 Μελισσοφάγος Merops apiaster  II II 3  D 6, 4, 7 B M 10-25p ΠΑ, ΔΑ, 
ΚΕ, ΚΚ 

Γ Β Γ Β 

25 Χαλκοκουρούνα Coracias  
garrulus 

I II II 2 V (D) 2, 7, 13 B M 15-25p ΔΑ, ΠΑ, 
ΚΕ, ΚΚ 

Γ Β Γ Β 

26 Στραβολαίμης Jynx torquila  II  3  D 2 M P ΔΑ Δ Β Γ Β 

27 Μικρογαλιάντρα Calandrella 
brachydactyla 

I II  3  V 4, 3, 13 B R ΦΥ, ΦΒ Γ Β Γ Β 

28 Κατσουλιέρης Galerida cristata    3  (D) 4 E P ΚΚ,ΚΕ Δ Γ Γ Β 

29 Χελιδόνι Hirundo rustica  II  3  D 11 M (B) C(M), 
R(B) 

ΟΚ, Π Γ Β Γ Β 

30 Χαμοκελάδα Anthus campestris I II  3  V 4, 11 M R(M) Π Γ Β Γ Β 

31 Κουφαηδόνι Cercotrichas  
galactotes 

 II II    3, 2 M (B) R ΦΑ, ΚΕ Γ Β Β Β 

32 Κοκκινούρης Phoenicurus 
phoenicurus 

 II II 2  V 2 M V ΟΚ, ΔΑ, 
ΚΕ 

Δ Β Γ Β 

33 Ασπροκώλα Oenanthe his-
panica 

 II II 2  V 5, 6, 13 B M 38-80p ΦΒ, ΒΠ, 
ΒΗ 

Γ Α Γ Β 

34 Γαλαζοκότσυ-
φας 

Monticola  
solitarius 

 II II 3  (V) 5, 6 R 10-20p ΒΠ, ΒΗ Γ Α Β Β 

35 Ωχροστριτσίδα Hippolais pallida  II II 3  (V) 2, 3 B M R ΟΚ, ΔΑ Γ Β Γ Β 

36 Λιοστριτσίδα Hippolais  
olivetorum 

I II II 2  (R) 2, 3 B M 5-10p ΔΑ, ΚΕ Γ Β Γ Β 
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 Είδος Καθεστώς Προστασίας Κριτήρια Απειλής Παρουσία στην Τήλο Αξιολόγηση 

α/α Ελληνικό  
όνομα 

Επιστημονικό  
όνομα 

79/409 Βέρνη Βόννη SPEC Κόκκινο 
Βιβλίο 

Ευρωπ. 
καθεστώς 
απειλής 

Απειλές Καθ.  
παρουσίας 

Πλήθος Ενδιαιτή-
ματα 

Π Δ Α Σ 

37 Δενδροτσιρο-
βάκος 

Sylvia hortensis  II II 3  V 2, 3 M V ΔΑ, ΚΕ, 
ΡΒ 

Δ Β Γ Β 

38 Μυγοχάφτης Muscicapa striata  II II 3  D 2, 3 B M R C(M) ΔΑ, ΚΕ, 
ΟΚ 

Γ Β Γ Β 

39 Δρυομυγοχά-
φτης 

Ficedula  
semitorquata 

I II II 2 R (E) 2, 3, 10 M V(M) ΔΑ, ΚΕ, 
ΡΒ 

Γ Β Γ Β 

40 Κρικομυγοχά-
φτης 

Ficedula albicollis I II II 4   2, 3, 10 M R(M) ΔΑ, ΚΕ, 
ΡΒ 

Γ Β Γ Β 

41 Γαλαζοπαπαδί-
τσα 

Parus caeruleus  II  4   2, 3 R C ΔΑ, ΚΕ, 
ΡΒ 

Γ Β Α Γ 

42 Αετομάχος Lanius collurio I II  3  (D) 4, 2 M C(M) ΔΑ, ΚΕ Γ Β Γ Β 

43 Κοκκινοκεφαλάς Lanius senator  II  2  V 4, 2 B M 5-10p ΚΕ, ΔΑ Γ Β Γ Β 

44 Κοκκινοκαλια-
κούδα 

Pyrrhocorax  
pyrrhocarax 

I II  3 K V 4 A (E) 5i ΒΗ, ΒΠ Δ Γ Β Β 

45 Τσιφτάς Miliaria calandra  III  4   4 (M) R(-) ΚΕ Δ Γ Γ Β 

46 Σκουρόβλαχος Emberiza caesia I II  4   4 B 37-70p ΦΒ Γ Β Β Γ 

 



Επεξηγήσεις πίνακα 

Στήλες 1-3: Αύξων αριθμός, Ελληνική και Επιστημονική ονομασία των ειδών της ορνιθοπανίδας. 

Στήλες 4-6: Καθεστώς Προστασίας 

Στήλη 4: Παράρτημα Ι, Οδηγία 79/409. Σημειώνονται τα είδη που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι της Οδη-
γίας 79/409/ΕΟΚ «περί της διατήρησης των άγριων πτηνών». Για τα είδη αυτά η οδηγία προβλέπει ειδικά μέτρα 
διατήρησής τους καθώς και δημιουργία περιοχών ειδικής προστασίας (SPAs). 

Στήλη 5: Σύμβαση Βέρνης. Σημειώνονται τα είδη που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙ (είδη πανίδας υπό 
αυστηρή προστασία) της Διεθνούς Σύμβασης για τη διατήρηση της άγριας ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος 
της Ευρώπης (Σύμβαση Βέρνης), όπως αυτή κυρώθηκε με τον Ν. 1335/83. 

Στήλη 6: Σύμβαση Βόννης. Σημειώνονται τα είδη που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι (απειλούμενα απο-
δημητικά είδη), καθώς και τα είδη που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙ (αποδημητικά είδη των οποίων η 
κατάσταση διατηρήσεως είναι δυσμενής και που πρέπει να αποτελέσουν το αντικείμενο διεθνών συμφωνιών για 
την προστασία και διαχείριση τους) 

Στήλες 7-10: Κριτήρια Απειλής 

Στήλη 7: SPEC. Αναγράφεται η κατηγορία στην οποία κατατάσσονται τα είδη σύμφωνα με την έκδοση του 
BirdLife International “Birds in Europe: their conservation status” (Tucker and Heath, 1994). Στην έκδοση αυτή 
παρουσιάζονται τα είδη των οποίων η διατήρηση αφορά την Ευρώπη, ονομάζονται SPEC (Species of 
European Conservation Concern) -Είδη Χρήζοντα Προστασίας- και κατατάσσονται στις εξής κατηγορίες: 

SPEC 1-3: Είδη με δυσμενές καθεστώς διατήρησης στην Ευρώπη 

SPEC 1: Είδη παγκοσμίως απειλούμενα 

SPEC 2: Είδη συγκεντρωμένα στην Ευρώπη 

SPEC 3: Είδη μη συγκεντρωμένα στην Ευρώπη αλλά με δυσμενές καθεστώς διατήρησης. 

SPEC 4: Είδη με ευνοϊκό καθεστώς διατήρησης, αλλά συγκεντρωμένα στην Ευρώπη 

Όταν η κατηγορία SPEC ακολουθείται από (W) τότε αναφέρεται στους διαχειμάζοντες πληθυσμούς. 
Στήλη 8: Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο. Αναγράφεται η κατηγορία στην οποία κατατάσσονται τα είδη στο Κόκκινο 
Βιβλίο των απειλούμενων Σπονδυλόζωων της Ελλάδας (Eλληνική Zωολογική Eταιρεία & Eλληνική Oρνιθολογική 
Eταιρεία 1992).  
Ε1: Κινδυνεύουν άμεσα με εξαφάνιση., Ε2: Κινδυνεύουν με εξαφάνιση, όχι όμως άμεσα, V: Τρωτά, R: Σπάνια, I: 
Απροσδιόριστα, K: Ανεπαρκώς γνωστά 

Στήλη 9: Ευρωπαϊκό Καθεστώς Απειλής (European Threat Status). Αναγράφεται η κατηγορία στην οποία 
κατατάσσονται τα είδη σύμφωνα με την έκδοση του BirdLife International “Birds in Europe: their conservation 
status” (Tucker and Heath, 1994).  
Ε: Κινδυνεύοντα, V: Τρωτά, R: Σπάνια, D: Μειώνονται, L: Τοπικά εντοπισμένα, ( ): Προσωρινή Κατάσταση 

Στήλη 10: Απειλές που δέχεται το είδος στην περιοχή. 
1: Ενόχληση στις θέσεις φωλιάσματος, 2: Υλοτόμηση δάσους, 3: Υποβάθμιση της βλάστησης με υπερβόσκηση 
και πυρκαγιές, 4: Εγκατάλειψη παραδοσιακής καλλιέργειας σιτηρών, 5: Διάνοιξη δρόμων, 6: Διάνοιξη λατομεί-
ων, 7: Παράνομο και εντατικό κυνήγι, 8: Καταστροφή φωλιών, συλλογή αυγών και νεοσσών, 9: Εισαγωγή α-
ρουραίων σε βραχονησίδες, 10: Υπεράντληση υπόγειων υδάτων για ύδρευση και άρδευση, 11: Αποξήρανση 
φυσικών υγροτόπων, 12: Ανάπτυξη τουρισμού, 13: Επέκταση οικισμών – αυθαίρετη δόμηση. 

Στήλες 11-13: Παρουσία στην Τήλο 
Στήλη 11: Καθεστώς παρουσίας. Περιγράφεται το καθεστώς παρουσίας για κάθε είδος στη περιοχή με τα 
εξής σύμβολα: Β: φωλιάζει, Μ: παρόν κατά τη μετανάστευση, R: μόνιμος κάτοικος, W: διαχειμάζει, Α: τυχαία 
εμφανιζόμενο, E: πιθανά εξαφανισμένο. Τα σύμβολα σε παρένθεση (πχ (Β) )αναφέρονται σε καθεστώς μη επι-
βεβαιωμένο. 

Στήλη 12: Πλήθος. Εκτιμάται ο πληθυσμός του είδους στην περιοχή μελέτης είτε κατά την περίοδο φωλιάσμα-
τος, είτε κατά την μετανάστευση (Μ), είτε κατά την διαχείμαση (W). Η εκτίμηση γίνεται είτε με αναφορά στον α-
ριθμό των φωλιαζόντων ζευγαριών (p), είτε των ατόμων (i), είτε με ένα από τα παρακάτω σύμβολα: C: κοινό, R: 
σπάνιο, V: πολύ σπάνιο, P: παρόν χωρίς ικανοποιητική εκτίμηση πληθυσμού. Επίσης με τα σύμβολα (+), (-), (*) 
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φανερώνουν την τάση των πληθυσμών των ειδών όπου αυτές είναι γνωστές, δηλαδή κατά σειρά: αυξάνεται, 
μειώνεται, σταθερό. 

Στήλη 13: Ενδιαιτήματα. Περιγράφονται εδώ τα ενδιαιτήματα όπου απαντάται το είδος, κατά σειρά προτίμη-
σης. Σε περιπτώσεις που το είδος έχει ευρεία εξάπλωση αναγράφεται το σύμβολο του ενδιαιτήματος που φω-
λιάζει και κατόπιν αναφέρεται το σύμβολο Π (παντού) Τα χαρακτηριστικότερα ενδιαιτήματα των πουλιών είναι: 
ΦΥ: Υποβαθμισμένα φρύγανα (Thymus) από φωτιά και υπερβόσκηση, ΦΑ: Φρύγανα με ικανοποιητική ανάπτυ-
ξη (Genista acanthoclada), ΦΒ: Φρύγανα με λιθώνες και πετροπλαγιές, ΒΗ: Ηπειρωτικοί κάθετοι βράχοι, ΒΠ: 
παράκτιοι βράχοι, ΡΒ: ρεματιές με παραρεμάτια βλάστηση, ΠΤ: παράκτια εποχιακά τέλματα, ΔΑ: Αραιό βοσκο-
δάσος με δρυς και γραμιθιές, ΠΑ: ηφαιστειογενή αμμώδη ή αργιλώδη πρανή, ΚΕ: Εγκαταλειμμένες καλλιέργειες 
σιτηρών με διάσπαρτα δένδρα, ΚΚ: Αρδευόμενες καλλιέργειες κηπευτικών, ΟΚ: Οικισμοί εγκαταλειμμένοι ή 
κατοικημένοι, ΒΝ: Ακατοίκητες βραχονησίδες, ΣΠ: Βραχώδεις ακτές με θαλάσσια σπήλαια, ΘΑ: Αμμώδεις ή 
πετρώδεις θαλάσσιες ακτές, ΑΘ: Κόλποι και ανοικτή θάλασσα. 

Στήλες 14-17: Αξιολόγηση 

Εκτιμάται η αξία της περιοχής σχετικά με τη διατήρηση του είδους. Για τον σκοπό αυτό λαμβάνονται υπ΄όψη οι 
εξής παράγοντες:  

Στήλη 14: (Π) Η κατάσταση του πληθυσμού του είδους σχετικά με τον συνολικό πληθυσμό της χώρας (Α: 
100%-15%, Β: 15%-2%, Γ: 2%-0%, Δ: μη σημαντικός πληθυσμός) 

Στήλη 15: (Δ) Ο βαθμός διατήρησης και προστασίας του ενδιαιτήματος που είναι σημαντικό για το είδος, κα-
θώς και οι δυνατότητα αποκατάστασής του (Α: εξαιρετική διατήρηση, Β: καλή διατήρηση, Γ: μέτρια ή υποβαθ-
μισμένη) 

Στήλη 16: (Α) Ο βαθμός απομόνωσης του πληθυσμού του είδους στην περιοχή σε σχέση με την συνολική 
εξάπλωσή του (Α: απομονωμένος (σχεδόν), Β: μη απομονωμένος πληθυσμός στα όρια εξάπλωσής του, Γ: μη 
απομονωμένος πληθυσμός με ευρεία εξάπλωση). 

Στήλη 17: (Σ) Βαθμολογία συνολικής εκτίμησης Εκτιμάται συνολικά η αξία της περιοχής σχετικά με τη διατή-
ρηση του είδους (Α: εξαιρετική, Β: καλή, Γ: σημαντική). 
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3.2.4.1.2 Καθεστώς προστασίας και κριτήρια απειλής ειδών πανίδας (εκτός ορνιθοπανίδας)  

Επεξήγηση πίνακα ενδημικών, απειλούμενων, σπάνιων και προστατευόμενων ειδών της πανίδας (ε-
κτός ορνιθοπανίδας): 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ: Αναφέρονται οι διεθνείς συμβάσεις και το εθνικό θεσμικό πλαίσιο όπου τα συγκεκριμένα είδη 
περιλαμβάνονται (ΠΙΙ: Παράρτημα ΙΙ της Οδηγίας 92/ 43, ΠΙΙ*: είδος προτεραιότητας του Παραρτήματος ΙΙ της 
Οδηγίας 92/ 43, ΠV: Παράρτημα V της Οδηγίας 92/ 43, ΠIV: Παράρτημα IV της Οδηγίας 92/ 43, ΔΣΒ: Διεθνής 
Σύμβαση Βέρνης, σημειώνονται με ΔΣΒΙΙ είδη που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙ (είδη πανίδας υπό αυ-
στηρή προστασία) και με ΔΣΒΙΙΙ είδη που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙΙ της σύμβασης (είδη πανίδας υπό 
προστασία), ΠΔ: Προεδρικό Διάταγμα 67/1981, ΚΚ: Κόκκινος Κατάλογος των απειλούμενων σπονδυλόζωων 
της Ελλάδας, Η: Hunnam P.J. 1980: “Mediterranean marine species in possible need of protection” 
UNEP/IG.20/INF.6, 41pp.). ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΠΕΙΛΗΣ: Αναγράφεται η κατηγορία στην οποία κατατάσσονται τα 
είδη στο Κόκκινο Βιβλίο των απειλούμενων Σπονδυλόζωων της Ελλάδας (Ε1: Κινδυνεύουν άμεσα με εξαφάνι-
ση, Ε2: Κινδυνεύουν με εξαφάνιση, όχι όμως άμεσα, V: Τρωτά, R: Σπάνια, I: Απροσδιόριστα, K: Ανεπαρκώς 
γνωστά). Ειδικά τα ενδημικά ασπόνδυλα αναγράφονται ως Ενδ (ενδημικό είδος ή υποείδος). ΠΛΗΘΟΣ: Εκτιμά-
ται ο πληθυσμός του είδους στην περιοχή μελέτης. Η εκτίμηση γίνεται είτε με αναφορά στον αριθμό των ατόμων 
(i), είτε με ένα από τα παρακάτω σύμβολα: C: κοινό, R: σπάνιο, V: πολύ σπάνιο, P: παρόν χωρίς ικανοποιητική 
εκτίμηση πληθυσμού.  

Σημ.: Η κατηγορία απειλής R για τα λεπιδόπτερα προκύπτει από το βιβλίο (σημειώνεται με Κ) του Dr Kudra 
Otakar, 1986: “Butterflies of Europe” (Παμπέρης, 1997).  

Πίνακας 3.2.4-27: Ενδημικά, απειλούμενα, σπάνια και προστατευόμενα είδη πανίδας (εκτός 
ορνιθοπανίδας) 

Α/Α ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ  
ΟΝΟΜΑ 

ΚΟΙΝΟ ΟΝΟΜΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΑΠΕΙΛΗΣ 

ΠΛΗΘΟΣ 

Θηλαστικά 

1 Erinaceus concolor Σκαντζόχοιρος ΔΣΒΙΙΙ, ΠΔ  R 

2 Oryctolagus cuniculus Αγριοκούνελο ΚΚ R C 

3 Monachus monachus Μεσογειακή φώκια ΠΙΙ*, ΚΚ, ΔΣΒΙΙ, ΠΔ Ε 2-4i 

4 Tursiops truncatus Ρινοδέλφινο ΠΙΙ, ΔΣΒΙΙ, ΠΔ  P 

Αμφίβια & Ερπετά 

Bufo viridis Πρασινόφρυνος ΠIV, ΔΣΒΙΙ, ΠΔ  R 

2 Agama stellio stellio Κροκοδειλάκι ΠIV, ΔΣΒΙΙ, ΠΔ  C 

3 Cyrtodactylus kotschyi Κυρτοδάκτυλος ΔΣΒΙΙ, ΠΔ  C 

4 Ophisops elegans Οφίσωψ ΠIV, ΔΣΒΙΙ, ΠΔ  C 

5 Lacerta oertzeni Τουρκική Σαύρα ΔΣΒΙΙΙ  R 

6 Ablepharus kitaibelii Αβλέφαρος ΠIV, ΔΣΒΙΙ  P 

7 Columber jugularis Μαύρος Ζαμενής ΠIV, ΔΣΒΙΙ, ΠΔ  C 

8 Vipera xanthina Οθωμανική Οχιά ΠIV, ΔΣΒΙΙ  R 

9 Caretta caretta Καρέττα ΠΙΙ*, ΔΣΒΙΙ, ΠΔ Ε R 

Λεπιδόπτερα 

1 Danaus chrysippus  Κ R  
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Α/Α ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ  ΚΟΙΝΟ ΟΝΟΜΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΛΗΘΟΣ 
ΟΝΟΜΑ ΑΠΕΙΛΗΣ 

Λοιπά ασπόνδυλα 

1 Helix godetiana  Σαλιγγάρι στεριανό Η, ΠΔ Ενδ.  

2 Zonites spp. » Η, ΠΔ   

3 Cerithium vulgatum Σερίθιο Η Ενδ  

4 Haliotis tuberculata Aυτί της θάλασσας Η Ενδ  

5 Arca noae Καλόγνωμη Η Ενδ  

6 Pinna nobilis Πίννα Η, ΠIV, ΠΔ Ενδ  

7 Ostrea edulis Στρείδι Η Ενδ  

8 Palinurus vulgaris Αστακός Η Ενδ  

9 Scyllarides latus Καραβίδα ΠV   

10 Spongia officinalis Σπόγγος Η Ενδ  

11 Spongia zimocca Σπόγγος Η Ενδ  

12 Hippospongia communis Σπόγγος Η Ενδ  

 

3.2.4.2 Χλωρίδα 

Η χλωρίδα της Τήλου, όπως προαναφέρθηκε στο κεφάλαιο 3.2.3.2, περιλαμβάνει 34 taxa 
με κύρια εξάπλωση στον Αιγαιακό χώρο και τα παράλια της Ανατολίας καθώς και 4 ενδημι-
κά είδη, από τα οποία 2 είναι ελληνικά και 2 είναι αιγαιακά.  

Από τα 34 είδη που εξαπλώνονται και στα παράλια της Ανατολίας, 15 παρουσιάζουν την 
στενότερη εξάπλωση και αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα.   

Πίνακας 3.2.4-28: Είδη χλωρίδας με την στενότερη εξάπλωση  

Taxon Εξάπλωση 

Quercus aucheri ΝΑ. Αιγαίο (Ρόδος, Κως), ΝΔ. Ανατολία 

Aristolochia hirta Αν. Αιγαίο, Δ. Ανατολία 

Nigella arvensis subsp. glauca Αν. Αιγαίο, Ανατολία 

Phlomis lycia Αν. Αιγαίο (Κάλυμνος, Τήλος, Σύμη) & ΝΔ. Ανατολία 

Scorzonera elata Αν. Αιγαίο, Ανατολία 

Stachys cretica subsp. smyrnaea Αν. Αιγαίο, Δ. & ΝΔ. Ανατολία 

Verbascum mykales Τήλος, ΝΔ. Ανατολία 

Verbascum symes Σύμη, Τήλος, ΝΔ. Ανατολία 

Campanula hagielia Ανατολικό Αιγαίο, ΝΔ. Ανατολία 

Campanula simulans Σύμη, Τήλος, Κάλυμνος, Καστελλόριζο, ΝΔ. Ανατολία 

Carlina tragacanthifolia Αν. Αιγαίο, Κάρπαθος Σίρινα, χερσόνησος Μαρμαρίς 

Galium brevifolium subsp. brevifolium Ρόδος, Σύμη, Τήλος & ΝΔ. Ανατολία 
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Taxon Εξάπλωση 

Galium graecum subsp. graecum Ν.& Αν. Αιγαίο, ΝΔ. Ανατολία 

Gladiolus anatolicus Αν. Αιγαίο, ΝΔ. & Ν. Ανατολία 

Medicago heyniana Αμοργός, Κάρπαθος, Ρόδος, Τήλος & χερσόνησος Μαρμαρίς 

Επιπλέον, από τα ενδημικά είδη τα κάτωθι αιγαιακά έχουν ενδιαφέρουσα εξάπλωση: 
▫ Trigonella rechingeri: Nότιο Αιγαίο, ΝΑ Κυκλάδες 
▫ Dianthus fruticosus subsp. rhodius: Αν. Αιγαίο (Σύμη, Τήλος, Νίσυρος, Κάλυμνος), Ρό-

δος, Χάλκη. 
▫ Fibigia lunarioides: κεντρικό και νότιο Αιγαίο 
▫ Anthemis scopulorum: κεντρικό, ανατολικό και νότιο Αιγαίο 
▫ Allium archaeotrichum: Ρόδος, Τήλος 

Σημειώνεται ότι στην Τήλο δεν έχουν καταγραφεί είδη τα οποία να περιέχονται στο Παράρ-
τημα ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, ωστόσο υπάρχουν κάποια είδη που περιέχονται σε διε-
θνείς καταλόγους όπως αυτός του World Conservation Monitoring Center (WCMC) (βλ. κά-
τωθι πίνακα). Τέλος, στον χάρτη Α3.2 φαίνεται η εξάπλωση των πιο σημαντικών ειδών 
στην Τήλο. 

Σημειώνεται ότι, εκτός από τα είδη που αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί, θα πρέ-
πει να επισημανθεί και η παρουσία των ενδιαφερόντων ειδών Pancratium maritimum και 
Quercus ithaburensis subsp. macrolepis, τα οποία, αν και δεν είναι ενδημικά, σπάνια ή 
προστατευόμενα, απειλούνται από τις ανθρωπογενείς επεμβάσεις που λαμβάνουν χώρα 
στους βιοτόπους που προτιμούν. 
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Πίνακας 3.2.4-29: Ενδημικά και προστατευόμενα taxa χλωρίδας 

Taxon 
 

Οικότοπος Πληθυσμός Διατήρηση Απομόνωση Συνολική  
εκτίμηση 

Αιτία  
ενδιαφέροντος 

Θέση 

Allium archeotrichum 8217 B A B A Ενδημικό Αν. 
Αιγαίου 

Μεσόβουνο, Αγ. Δημήτριος 

Anthemis scopulorum 8217 B A B A Αιγαιακό ενδημικό Αντίτηλος 

Campanula hagielia 8210 A A B Α WCMC: R Κάμπος, Κάστελλος, Προφήτης 
Ηλίας 

Carthamus leucocaulos 5420 B B Γ Β Ελληνικό ενδημικό Προφήτης Ηλίας 

Dianthus fruticosus subsp. 
rhodius 

8210 A A Β Α Αιγαιακό ενδημικό, WCMC: 
R 

Παράκτιοι γκρεμοί Αμαλής, Προς 
Γερά 

Fibigia lunarioides 8217 B A B A Αιγαιακό ενδημικό Αντίτηλος 

Limonium ocymifolium 1240 B B Γ Β Ελληνικό ενδημικό Αγ. Αντώνιος 

Medicago heyniana 5420 A B Β Α WCMC: V Κάμπος 

Quercus aucheri 5420 A B Β Α WCMC: R Κάμπος, Προς Μικρό Χωριό, Αγ. 
Άννα, Λελούδας 

Trigonella rechingeri 1240 A A Β Α Αιγαιακό ενδημικό, WCMC: 
R 

Προφήτης Ηλίας Μεγάλου Χωριού 

Verbascum mykales 5420 A B Β Α WCMC: R Κάμπος 

Verbascum symes 5420 A B Β Α WCMC: R Κάμπος 

Συντομογραφίες 
Πληθυσμός:   Α: 100%>p>15%, B: 15%>p>2%, Γ: 2%>p>0, Δ: μη σημαντικός πληθυσμός 
Διατήρηση:   Α: εξαιρετική διατήρηση, Β: καλή διατήρηση, Γ: Μέτρια ή υποβαθμισμένη 
Απομόνωση:   Α: απομονωμένος (σχεδόν) πληθυσμός, Β: μη απομονωμένος πληθυσμός αλλά βρίσκεται στα όρια της περιοχής εξάπλωσης, Γ: μη απομονωμένος 

πληθυσμός με μεγάλη εξάπλωση 
Συνολική εκτίμηση:  Α: εξαιρετική αξία, Β: καλή αξία, Γ: σημαντική αξία 
Αιτία ενδιαφέροντος:  WCMC: World Conservation Monitoring Center, R: rare in Greece, V: vulnerable in Greece. 



 

3.3 ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

3.3.1 Δημογραφικά στοιχεία 

Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνεται η πληθυσμιακή εξέλιξη του νησιού συνολικά από το 
1821 μέχρι το 1991, ενώ για το 1922 και από το 1947 μέχρι το 1991 αναλύεται ο πληθυ-
σμός ανά ΟΤΑ και όπου υπάρχουν στοιχεία, ανά οικισμό. 

Πίνακας 3.3.1-30: Εξέλιξη πληθυσμού Ν. Τήλου 
 1821-28 1850 1900 1910 1912 1917 1922 1931 1936 1937 

Μεγάλο Χωριό       500    

Μικρό Χωριό        650    

Ν. Τήλος 2000 1950 1900 1850 1300 2100 1160 1230 1226 1127 

 
 1940 1941 1942 

31/12 
1946 1947 1951 1961 1971 1981 1991 

Μεγ. Χωριό 

Μ.Αγ. Παντ/νος 

Αγ. Αντώνιος 

    436 

3 

21 

445 

 

- 

362 

 

- 

175 

 

- 

199 

 

- 

162 

 

10 

Δ. Μεγ. Χωριού     460 445 362 175 199 172 

Λιβάδια  

Μικρό Χωριό 

    306 

319 

344 

263 

389 

38 

174 112 107 

Κ. Λιβαδιών     625 607 427 174 112 107 

Ν. Τήλος 1129 1131 465 1106 1085 1052 789 349 301 279 

Ποσοστό % μείωσης σε 
σχέση με προηγ. απογραφή 

      25,00 55,77 13,75 7,31 

Ποσοστό % μείωσης σε 
σχέση με απογρ. 1951 

      25,00 66,83 71,39 73,48 

Από τα στοιχεία του πίνακα φαίνεται η συνεχής, μετά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, μεί-
ωση του πληθυσμού του νησιού. Ο πληθυσμός του 1991 είναι μόλις το 1/4 του πληθυσμού 
του 1946. Επίσης φαίνεται η πλήρης εγκατάλειψη του Μικρού Χωριού μέσα σε χρονικό 
διάστημα μικρότερο της εικοσαετίας (1951-1971), η απώλεια του μισού, και ήδη αποδυνα-
μωμένου, πληθυσμού του Μεγάλου Χωριού μέσα σε μια δεκαετία (1961-1971) και η ανάλο-
γη μείωση του πληθυσμού των Λιβαδιών κατά τη διάρκεια της ίδιας δεκαετίας. 

Το μόνο θετικό, θα λέγαμε στη όλη εικόνα, είναι ότι η τάση μείωσης του πληθυσμού ανά 
δεκαετία μετά το 1971 συνεχώς μειώνεται. Έτσι, ενώ κατά τη δεκαετία 1961-71 η μείωση 
του πληθυσμού έφθασε το 55,77% του πληθυσμού της αρχής της δεκαετίας, το αντίστοιχο 
ποσοστό για τη δεκαετία 1971-81 περιορίστηκε στο 13,75% και για τη δεκαετία 1981-91 στο 
7,31%. 
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Παράλληλα με την μείωση του πληθυσμού το νησί έχει υποστεί δημογραφική κατάρρευση.  

Πίνακας 3.3.1-31: Ηλικιακή κατανομή πληθυσμού Τήλου (απογραφή 1991) 

 0-14 25-39 40-54 55-64 65-79 80+ 15-24 ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΝΔΡΕΣ 

Μεγ. Χωριού 11 25 12 23 12 12 1 96 

Λιβαδιών 8 7 18 13 8 12 4 70 

ΣΥΝ. ΤΗΛΟΥ 19 32 30 36 20 24 5 166 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

Μεγ. Χωριού 12 7 12 14 11 16 4 76 

Λιβαδιών 4 3 6 5 4 12 3 37 

ΣΥΝ. ΤΗΛΟΥ 16 10 18 19 15 18 7 113 

ΑΝΔΡΕΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

Μεγ. Χωριού 23 32 24 37 23 28 5 172 

Λιβαδιών 12 10 24 18 12 24 7 107 

ΣΥΝ. ΤΗΛΟΥ 35 42 48 55 35 52 12 279 

ΠΟΣΟΣΤΟ  
ΣΥΝΟΛΟΥ 

12,55 15,05 17,20 19,71 12,55 18,64 4,30 100,00 

Τα παιδιά που φοιτούν στο Δημοτικό σχολείο είναι σήμερα 9 (βλ. πίν. 3.3.3-32), ενώ θα 
έπρεπε να είναι τριπλάσια αν ίσχυε για το νησί το ποσοστό που κατά μέσον όρο ισχύει σε 
εθνικό επίπεδο. Το 1986, τα παιδιά που φοιτούσαν στο Δημοτικό σχολείο ήταν 15. 

Ταυτόχρονα, τα τελευταία κυρίως χρόνια, παρουσιάζεται το φαινόμενο της εποχιακής πα-
ραμονής διαφόρων ειδικών ομάδων στο νησί, για επαγγελματικούς - εργασιακούς λόγους. 

Η πρώτη ομάδα απαρτίζεται από επιχειρηματίες και εργαζόμενους στον τουριστικό τομέα, 
που έρχονται στο νησί για να λειτουργήσουν τις επιχειρήσεις τους κατά τους 3-4 καλοκαιρι-
νούς μήνες. 

Η δεύτερη απαρτίζεται από λίγους εργαζόμενους σε οικοδομές και τεχνικά έργα, οι οποίοι 
παραμένουν στο νησί όσο διαρκεί η εργασία που έχουν αναλάβει. 

Μια τρίτη ειδική κατηγορία είναι οι ελάχιστοι Έλληνες από τις περιοχές της πρώην Σοβιετι-
κής Ένωσης και οι Αλβανοί ή Βορειοηπειρώτες που έχουν έλθει στο νησί για να εργαστούν. 
Επίσης, έχει παρουσιαστεί και το φαινόμενο να εργάζονται σε οικοδομικές εργασίες ακόμη 
και Ιταλοί εργάτες. Ο αριθμός των παραπάνω ομάδων κυμαίνεται χρονικά και δεν μας είναι 
γνωστός. Μπορεί να είναι της τάξης των 50 (Έλληνες της πρώην Σ.Ε.), 100 (Αλβανοί ή Βο-
ρειοηπειρώτες) και 15-20 (Ιταλοί), αντίστοιχα. 
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3.3.2 Διοικητική και οικιστική δομή 

Η νήσος Τήλος μαζί με τις νησίδες και τις βραχονησίδες της αποτελούν ένα νησιωτικό σύ-
μπλεγμα. 

Στο φύλλο 34 της 18ης Ιουνίου 1947 της «Εφημερίδος της Στρατιωτικής Διοικήσεως Δωδε-
κανήσου», δημοσιεύεται η Προκήρυξης υπ΄ αριθ. 38 «Περί διοικητικής διαιρέσεως και περί 
αναγνωρίσεως των δήμων Δωδεκανήσου», όπου η νήσος Τήλος περιλαμβάνεται διοικητι-
κώς στην Επαρχία Ρόδου, η οποία είναι μία από τις τέσσερις Επαρχίες στις οποίες διαιρέ-
θηκε διοικητικά η Δωδεκάνησος με την πιο πάνω Προκήρυξη. 

Στην νήσο Τήλο είχαν αναγνωριστεί με την ίδια Προκήρυξη δύο Δήμοι, ο Δήμος Μεγάλου 
Χωριού, στον οποίο ανήκει ο οικισμός του Μεγάλου Χωριού και η νησίδα Γάϊδαρος, και ο 
Δήμος Λιβαδιών, στον οποίο ανήκουν οι οικισμοί Λιβαδιών και Μικρού Χωριού καθώς και η 
νησίδα Αντίτηλος ή Άσκινα. 

Με τη νεότερη απόφαση «Περί των νησίδων της Δωδεκανήσου», που δημοσιεύθηκε στο 
φύλλο 48 της 26ης Ιουλίου 1947 της «Εφημερίδος της Στρατιωτικής Διοικήσεων Δωδεκανή-
σου», είχε οριστεί  ότι στη νήσο Τήλο ανήκουν, εκτός από τις νησίδες Αντίτηλος και Γάϊδα-
ρος, και οι νησίδες Γαϊδουρονήσι, Αγ. Ανδρέας και Πρασούδα. 

Αυτή η διοικητική διαίρεση του νησιωτικού συμπλέγματος της Τήλου διατηρήθηκε μέχρι το 
τέλος του 1998, με τη μόνη διαφορά ότι εν τω μεταξύ είχε μετατραπεί ο Δήμος Λιβαδίων σε 
Κοινότητα Λιβαδίων. 

Από 1-1-1999 λειτουργεί πλέον ένας ενιαίος Δήμος στο νησί, ο Δήμος Τήλου, σε εφαρμογή 
του Ν.2539/97 «Συγκρότηση της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης» στο πλαίσιο του 
προγράμματος «Καποδίστριας». Έδρα του Δήμου είναι ο οικισμός του Μεγάλου Χωριού. 

Από πολεοδομική άποψη οι οικισμοί Μεγάλου Χωριού, Λιβαδιών και Μικρού Χωριού (εγκα-
ταλειμμένος σήμερα) μπορούν να χαρακτηριστούν συνεκτικοί οικισμοί.  

Στο Μεγάλο Χωριό παρατηρούνται λίγες μόνον νέες κατασκευές προς τα χαμηλότερα ση-
μεία, πολλές από τις οποίες βρίσκονται εκτός του συνεκτικού παραδοσιακού πυρήνα του 
οικισμού.  

Στα Λιβάδια παρατηρείται γραμμική επέκταση του οικισμού, εκτός του παραδοσιακού πυ-
ρήνα, κατά μήκος της ακτής του όρμου Λιβαδιών. Στην περιοχή αυτή κατασκευάζονται κυ-
ρίως τουριστικά καταλύματα (ενοικιαζόμενα δωμάτια ή διαμερίσματα, μικρά ξενοδοχεία 
κλπ).  

Στο Μικρό Χωριό δεν υπάρχει νέα δόμηση. Πρόσφατα έχουν επισκευαστεί 1-2 παλιά οική-
ματα, ένα από τα οποία χρησιμοποιείται ως μπαρ, ενώ συντηρούνται ορισμένες παλιές εκ-
κλησίες. 

Ο οικισμός Αγίου Αντωνίου αποτελείται από λίγα κτίσματα και δεν μπορεί να θεωρηθεί πο-
λεοδομικά συγκροτημένος οικισμός. Μερικά από αυτά είναι παλιότερα ενώ τα σημαντικότε-
ρα είναι νεότερα και στεγάζουν έναν μικρό ξενώνα και δύο ταβέρνες. 

Ένας τέταρτος παλιός οικισμός, ο οποίος είχε ανέκαθεν τον χαρακτήρα οικισμού παροδικής 
κατοικίας, είναι ο οικισμός Γερά που βρίσκεται στην Ν.Α. ακτή του νησιού κοντά στον όρμο 
Αγ. Ζαχαρία. Πρόκειται για μια συνεκτική ομάδα πενήντα περίπου μικρών πέτρινων σπιτιών 
με δώμα από χώμα, τα οποία άλλοτε χρησιμοποιούνταν παροδικά από τους κατοίκους ό-
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ταν ερχόντουσαν στην περιοχή για να καλλιεργήσουν τα χωράφια τους. Σήμερα ο οικισμός 
αυτός είναι εντελώς εγκαταλειμμένος. 

Κανένας οικισμός δεν έχει εγκεκριμένα όρια ή σχέδιο πόλης ή ειδικούς όρους δόμησης.  

Η αρχιτεκτονική των ζωντανών οικισμών της Τήλου δεν εντυπωσιάζει. Έχει όμως ενδιαφέ-
ροντα αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά που έχουν καταγραφεί σε παλιότερες μελέτες (βλ. Δο-
ξιάδης Α.Κ. «Δωδεκάνησος Β. Το οικιστικό και Πλαστικό πρόβλημα»). 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον, πολεοδομικό και αρχιτεκτονικό, παρουσιάζουν κατά τη γνώμη μας οι 
εγκαταλειμμένοι οικισμοί του νησιού, δηλαδή το Μικρό Χωριό και τα Γερά, οι οποίοι αν και 
με σημαντικές φθορές, λόγω εγκατάλειψης, έχουν διατηρήσει ανέπαφο τον αρχιτεκτονικό 
και πολεοδομικό χαρακτήρα τους. Σημειώνουμε ότι οι οικισμοί αυτοί δεν έχουν αλλοιωθεί 
από τη διάνοιξη αμαξιτών οδών ούτε από έργα τεχνικής υποδομής όπως ηλεκτροδότησης 
ή κεντρικής ύδρευσης κλπ. 

3.3.3 Δίκτυα τεχνικής και κοινωνικής υποδομής 

3.3.3.1 Τεχνική υποδομή 

Το οδικό δίκτυο είναι περιορισμένο και, κατά κανόνα, σε κακή κατάσταση. 

Η βασική οδός είναι αυτή που συνδέει τα Λιβάδια με το Μεγάλο Χωριό. Μέχρι πρόσφατα 
ήταν τσιμεντοστρωμένη και το πλάτος του οδοστρώματος είναι 6 μέτρα. Η χάραξή της είχε 
σημαντικές αδυναμίες, τόσο σε θέματα κλίσεων όσο και σε θέματα ασφαλείας, στο μεγαλύ-
τερο μήκος της διαδρομής της. 

Οι σημαντικές αυτές αδυναμίες είναι οι έντονες κλίσεις και οι απότομες στροφές στο πρώτο 
τμήμα της, από την παραλία των Λιβαδιών μέχρι σχεδόν τη διακλάδωση προς Μικρό Χω-
ριό, η δυσκολία διέλευσης μέσα από το δομημένο τμήμα του οικισμού των Λιβαδιών καθώς 
και η έλλειψη αναγκαίων Τεχνικών έργων, όπως οχετών για τα όμβρια κλπ. 

Η οδός, που έχει κατασκευαστεί πριν από αρκετές δεκαετίες, ακολουθεί σχεδόν σε ολόκλη-
ρο το μήκος του το φυσικό ανάγλυφο του εδάφους και γι΄ αυτό δεν αλλοιώνει ιδιαίτερα το 
αξιόλογο τοπίο. Μοναδικό σημείο αλλοίωσης του τοπίου θα μπορούσε να χαρακτηρίσει κα-
νείς το σημείο διέλευσης από τους ηφαιστειακούς τόφφους, στην περιοχή της Μεσαριάς, 
όπου εξαιτίας και της ευκαιριακής χωματοληψίας ηφαιστειακού υλικού για οικοδομικές ερ-
γασίες έχουν δημιουργηθεί απότομα πρανή. 

Πρόσφατα έγιναν έργα διαπλάτυνσης και βελτίωσης της χάραξης της οδού καθώς και η 
ασφαλτόστρωση του μεγαλύτερου τμήματός της. Οι παρεμβάσεις όμως αυτές δυστυχώς 
επέφεραν και σημαντική αλλοίωση του τοπίου που περιβάλλει την οδό.  

Από αυτή την οδό, που συνδέει τους δυο κύριους και ζωντανούς οικισμούς του νησιού, δια-
κλαδίζονται διάφοροι δρόμοι που οδηγούν προς παραλίες ή άλλα σημεία ενδιαφέροντος. 

Οι κυριότεροι από αυτούς είναι: 

1. Η οδός προς Άγιο Αντώνιο 
Η οδός αυτή είναι στο μεγαλύτερο μέρος της τσιμεντοστρωμένη και εξυπηρετεί τον οικι-
σμό και το λιμανάκι του Αγίου Αντωνίου. Ακολουθεί κατά κανόνα το φυσικό ανάγλυφο 
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του εδάφους και δεν προκαλεί αλλοιώσεις του τοπίου. 
Έχει όμως το μειονέκτημα ότι διέρχεται πολύ κοντά στην ακτή. Αυτό το πρόβλημα θα 
πρέπει μελλοντικά να αντιμετωπιστεί με τη διάνοιξη παράλληλου δρόμου πίσω από τα 
σπίτια που είναι χτισμένα κατά μήκος της παραλίας. 

2. Η οδός προς Άγιο Παντελεήμονα και Πλάκα 
Από την οδό προς Άγιο Αντώνιο διακλαδίζεται χωματόδρομος προς τη δυτική πλευρά 
του Όρμου Αγίου Αντωνίου. Η οδός αυτή καταλήγει στο Μοναστήρι του Αγίου Παντε-
λεήμονα ενώ παράλληλα διακλαδίζεται προς την παραλία της Πλάκας, στο Β.Δ. άκρο 
του νησιού. 
Αν και πρόκειται για χωματόδρομο, στην οδό αυτήν έχουν κατασκευαστεί πολλά από τα 
απαραίτητα τεχνικά έργα, όπως μικρά γεφυράκια, οχετοί κ.λπ. και είναι σχετικά εύκολη 
η επίστρωσή της με άσφαλτο ή τσιμέντο. 
Δεν θεωρούμε ότι η διάνοιξη αυτού του δρόμου έχει προκαλέσει έντονες αλλοιώσεις του 
τοπίου, με εξαίρεση ορισμένα σημεία. Ένα από τα σημεία αυτά βρίσκεται στο τέρμα του 
δρόμου όπου, με σημαντικές εκχωματώσεις, εκβραχισμούς και τη δημιουργία έντονων 
πρανών, έχει δημιουργηθεί ένας αρκετά πλατύς και επίπεδος χώρος για τη στάθμευση 
αυτοκινήτων των επισκεπτών του μοναστηρίου.  
Αισθητικά προβλήματα, λόγω εκβραχισμών και απόρριψης των βράχων κατάντη των 
πρανών, έχουν δημιουργηθεί και σε άλλα σημεία της διαδρομής και ειδικότερα στο τμή-
μα που κινείται παράλληλα με τη δυτική ακτή ως το μοναστήρι. Στην ίδια περιοχή, η ο-
δός συναντά το παλιό λιθόστρωτο μονοπάτι, το οποίο οδηγούσε στο μοναστήρι και έχει 
μερικά καταστραφεί από τη διάνοιξη της οδού.  

3. Η οδός προς Έριστο και το δίκτυο της ευρύτερης περιοχής της 
Μια τσιμεντοστρωμένη οδός ακολουθεί - σε μεγάλο μέρος - την κοίτη ρέματος κατευθυ-
νόμενη προς την παραλία της Ερίστου. Η οδός αυτή εξυπηρετεί τους λουόμενους, δε-
δομένου ότι η Έριστος είναι από τις πιο προσιτές και κατάλληλες για κολύμπι παραλίες. 
Ήδη, στην ευρύτερη περιοχή της Ερίστου έχει αρχίσει να διαμορφώνεται δίκτυο δρό-
μων. Κατά μήκος της ακτής και σε απόσταση από την θάλασσα μικρότερη από την εν-
δεδειγμένη, έχει διανοιχτεί χωματόδρομος που εξυπηρετεί τους λουόμενους για πιο εύ-
κολη πρόσβαση σε όλο το μήκος της ακτής. 
Ένας άλλος χωματόδρομος ακολουθεί τη δυτική πλαγιά της κοιλάδας για να καταλήξει 
στην περιοχή του Αγ. Πέτρου. Ο δρόμος αυτός εξυπηρετεί και το λατομείο που λειτουρ-
γεί στην περιοχή. 
Ένας τρίτος χωματόδρομος διασχίζει διαγώνια τον κάμπο και καταλήγει στο ανατολικό 
άκρο της παραλίας. 

4. Η οδός προς το σπήλαιο Χαρκαδιό 
Πρόκειται για χωματόδρομο, ο οποίος ανηφορίζει από τον κάμπο και καταλήγει στην 
περιοχή του σπηλαίου Χαρκαδιό. Η οδός αυτή θα αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία στο ά-
μεσο μέλλον. Γι΄ αυτό πρέπει να προσεχτεί η χάραξή της και να βελτιωθεί η εικόνα που 
παρουσιάζει, δεδομένου ότι σε ορισμένα  σημεία - όπου αυτή διασχίζει ηφαιστειακούς 
τόφφους - έχουν δημιουργηθεί έντονες τομές των τόφφων. 

5. Οδός προς το Μικρό Χωριό και τις εγκαταστάσεις ΟΤΕ 
Μια άλλη σημαντική οδός είναι αυτή η οποία ξεκινά από την κεντρική οδό και οδηγεί 
προς την κορυφή, επάνω από το Μικρό Χωριό (Αμαλί) όπου βρίσκονται οι εγκαταστά-
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σεις του ΟΤΕ. 
Ο δρόμος αυτός είναι τσιμεντοστρωμένος και, αν και στενός και  με συνεχείς στροφές, 
είναι - ιδιαίτερα το πρώτο τμήμα του - πολλαπλά χρήσιμος διότι διακλάδωση από αυτόν 
προσεγγίζει το Μικρό Χωριό ενώ δίπλα στο δρόμο βρίσκεται ο σκουπιδότοπος των Λι-
βαδιών. 

6. Η οδός προς τον Άγιο Στέφανο 
Πρόκειται για παραλιακή οδό, η οποία ξεκινά από τον οικισμό των Λιβαδιών, ακολουθεί 
πορεία προς ανατολικά και καταλήγει στο λιμανάκι του Αγίου Στεφάνου, που βρίσκεται 
στην ανατολική πλευρά του Όρμου των Λιβαδιών. 
Ο τσιμεντοστρωμένος αυτός δρόμος εξυπηρετεί το λιμανάκι του Αγ. Στεφάνου και τις 
διάφορες τουριστικές εγκαταστάσεις (ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια, κέντρα ανα-
ψυχής κλπ.) που αναπτύσσονται κατά μήκος του όρμου. 
Η οδός εφάπτεται της θάλασσας με αποτέλεσμα να αποτελεί έναν από τους πιο σημα-
ντικούς παράγοντες υποβάθμισης της παραλίας των Λιβαδιών. 

Υπάρχουν και άλλες μικρότερης ή τοπικής σημασίας αγροτικές οδοί, όπως αυτή που οδηγεί 
προς τη Σκάφη ή εκείνη που οδηγεί προς την Παναγία Πολίτισα. Μια σημαντική οδός είναι 
αυτή που οδηγεί προς τα Πάνω Μέρη, ξεκινώντας από τα Λιβάδια και ακολουθώντας τους 
πρόποδες του Γέροντα. Όμως, αυτή η οδός γίνεται στη συνέχεια σχεδόν αδιάβατη. Γι΄ αυτό 
η σημασία της σήμερα είναι, εκ των πραγμάτων, περιορισμένη. 

Ένα δίκτυο παλιών ημιονικών οδών και μονοπατιών είναι ακόμη ορατό στην περιοχή και εν 
μέρει χρησιμοποιείται μέχρι σήμερα. Εκτός από τις ημιονικές οδούς, που συνδέουν τα Λι-
βάδια με το Μικρό Χωριό και το Μεγάλο Χωριό, καθώς και το μονοπάτι από το Μεγάλο 
Χωριό προς Άγιο Αντώνιο και Μονή Αγίου Παντελεήμονα, ένας σημαντικός ημιονικός δρό-
μος είναι αυτός που οδηγεί από το αλιευτικό καταφύγιο του Αγίου Στεφάνου προς τον Άγιο 
Ιωάννη, τις πηγές Καλάμων και τον οικισμό Γερά στην ανατολική περιοχή του νησιού. 

Οι αμαξιτοί δρόμοι που έχουν κατασκευαστεί, δεν έχουν καταστρέψει το δίκτυο των παλιών 
ημιονικών οδών και των μονοπατιών, επειδή οι διανοίξεις ακολούθησαν - κατά κανόνα - 
διαφορετικές διαδρομές από αυτές των παλιών ημιονικών δρόμων και μονοπατιών. Πρόκει-
ται μάλλον για σύμπτωση και όχι συνειδητή επιλογή, που οφείλεται στο γεγονός ότι οι χα-
ράξεις των ημιονικών δρόμων και των μονοπατιών δεν πληρούσαν τις απαραίτητες προϋ-
ποθέσεις για τη διάνοιξη αυτοκινητοδρόμων. 

Η λιμενική υποδομή αποτελείται από τρία διακριτά έργα.  

Η σκάλα των Λιβαδιών, που βρίσκεται στην ακτή μπροστά από τον οικισμό, είναι η ουσια-
στικότερη λιμενική υποδομή. Αποτελείται από μικρή προβλήτα όπου μπορούν να προσεγ-
γίζουν οχηματαγωγά και άλλα επιβατηγά πλοία της ακτοπλοΐας (βάθος θάλασσας ≈ 5 - 7 
μέτρα), ενώ παράλληλα δημιουργείται κατάλληλος χώρος για την πρόσδεση μικρότερων 
σκαφών, όπως σκαφών αναψυχής, λέμβων κλπ. Η χερσαία υποδομή είναι υποτυπώδης, 
ενώ προβληματική είναι η πρόσβαση των οχημάτων στον χώρο διότι η οδός πρόσβασης 
είναι πολύ στενή και διέρχεται δίπλα στην ακτή. 

Στα Λιβάδια προσεγγίζουν τα σκάφη που εκτελούν την ακτοπλοϊκή συγκοινωνία με τη Ρό-
δο, τον Πειραιά και τα γειτονικά νησιά (Σύμη, Νίσυρο, Κω κλπ.). 

Στον Άγιο Αντώνιο υπήρχε ήδη, από την εποχή της Τουρκοκρατίας, υποτυπώδης λιμενική 
υποδομή που επέτρεπε την πρόσδεση αλιευτικών και άλλων μικρών σκαφών. Πρόσφατα, 
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έγιναν ορισμένα λιμενικά έργα που επιτρέπουν την ασφαλή προσέγγιση μεγαλύτερων σκα-
φών.  

Έτσι σήμερα, στον λιμενίσκο του Αγίου Αντωνίου μπορούν να προσεγγίσουν ημερόπλοια 
που εκτελούν ημερήσιες εκδρομές από την Κω. 

Παράλληλα, στην περιοχή της Πλάκας, δηλαδή στη δυτική πλευρά του όρμου του Αγίου 
Αντωνίου, έχουν ποντιστεί ογκόλιθοι και έχει δημιουργηθεί ένα υποτυπώδες καταφύγιο μι-
κρών σκαφών. Αυτό έγινε διότι το καταφύγιο του Αγίου Αντωνίου δεν είναι ασφαλές σε ό-
λους τους καιρούς. 

Ο λιμενίσκος του Αγίου Στεφάνου βρίσκεται στην ανατολική πλευρά του όρμου Λιβαδιών, 
απέναντι από τον οικισμό και τις κύριες λιμενικές εγκαταστάσεις των Λιβαδιών. 

Πρόκειται για μικρό καταφύγιο που μνημονεύεται από την εποχή της Ιπποτοκρατίας, πήρε 
τη σημερινή του μορφή κατά την εποχή της Ιταλοκρατίας και εξυπηρετεί κυρίως αλιευτικά 
σκάφη. Δεν συντηρείται συστηματικά και υπάρχουν σημαντικές προσχώσεις που περιορί-
ζουν τη σημασία και τη λειτουργικότητά του. 

Για τη διευκόλυνση της ναυσιπλοΐας στην ευρύτερη περιοχή έχει εγκατασταθεί, στη βραχο-
νησίδα Γάϊδαρος βόρεια της Πλάκας, φάρος που είναι ορατός στο μεγαλύτερο μέρος της 
θαλάσσιας περιοχής βόρεια και δυτικά της Τήλου. Τα χαρακτηριστικά του φάρου είναι 
Αν(2)16δ71μ 10Μ. 

Επίσης, στον όρμο Λιβαδιών, βόρεια του λιμενίσκου Αγίου Στεφάνου, υπάρχει φανός με 
χαρακτηριστικά Αν ερ. 3δ 22μ 3Μ. 

To ελικοδρόμιο βρίσκεται κοντά στο Μεγάλο Χωριό, δίπλα στην οδό που συνδέει τα Λιβά-
δια με το Μεγάλο Χωριό. 

Στην ουσία δεν πρόκειται για οργανωμένο ελικοδρόμιο, αλλά για απλή πίστα όπου μπορεί 
να προσγειωθεί ένα ελικόπτερο. Μετά από πρόσφατες βελτιώσεις υπάρχει η δυνατότητα 
νυχτερινής λειτουργίας του, ενώ συνεχίζονται εργασίες βελτίωσης και συμπλήρωσης της 
υποδομής και του εξοπλισμού του. 

Η ενεργειακή υποδομή αποτελείται σχεδόν αποκλειστικά από το δίκτυο της ηλεκτρικής 
ενέργειας. 

Η τροφοδοσία του νησιού με ηλεκτρική ενέργεια γίνεται με υποθαλάσσιο καλώδιο από το 
θερμοηλεκτρικό εργοστάσιο της Κω μέσω της Νισύρου. Η τάση της γραμμής είναι 20.000 
Volt. Το υποθαλάσσιο καλώδιο καταλήγει στην περιοχή της Πλάκας, στο Β.Δ. άκρο του νη-
σιού, από όπου το δίκτυο γίνεται υπέργειο επάνω σε ξύλινες κολώνες. 

Η υποθαλάσσια γραμμή αντικατέστησε από το 1989 το παλαιό ηλεκτρικό εργοστάσιο, που 
λειτουργούσε με ντίζελ και το οποίο διατηρείται σε «ψυχρά εφεδρεία». Το εργοστάσιο μπο-
ρεί να καλύψει μέρος μόνον της σημερινής χειμερινής κατανάλωσης. 

Ο αριθμός των καταναλωτών είναι σήμερα (τέλη 1998) περίπου 1.200 και έχει σχεδόν τρι-
πλασιαστεί σε διάστημα περίπου 5 ετών. Η κατανάλωση αιχμής είναι 400 Κιλοβατώρες 
(Αύγουστος 1998) και συνεχώς αυξάνει. 

Στις πολύωρες διακοπές τροφοδοσίας, που οφείλονται σε βλάβες του υποθαλάσσιου κα-
λωδίου, ενεργοποιείται το εργοστάσιο, το οποίο όμως αδυνατεί να καλύψει όλη τη ζήτηση 
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του νησιού με αποτέλεσμα να γίνονται, κατά περιοχές, πολύωρες διακοπές ρεύματος με 
πολλές αρνητικές επιπτώσεις. 

Στην περιοχή του Αγίου Αντωνίου έχουν δημιουργηθεί αποθήκες υγρών καυσίμων, που 
καλύπτουν τις ανάγκες των οχημάτων και άλλων μηχανημάτων ή εγκαταστάσεων που λει-
τουργούν με υγρά καύσιμα. 

Στο νησί χρησιμοποιούνται δευτερευόντως ως καύσιμη ύλη καυσόξυλα που προέρχονται 
από την ξύλευση - κλάδεμα κ.λπ. των λίγων δένδρων του νησιού. 

Η χρήση ήπιων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας περιορίζεται στη χρήση της ηλιακής ενέρ-
γειας για θέρμανση νερού για οικιακή χρήση (ηλιόθερμα). 

Παλαιότερα, γινόταν χρήση και της αιολικής ενέργειας σε αντλητικά συγκροτήματα για νερό 
άρδευσης, όπως μαρτυρούν οι λίγες φτερωτές που αποτελούν πλέον αναπόσπαστο μέρος 
του τοπίου του νησιού (Έριστος, Πλάκα κλπ.). Ακόμη παλαιότερα, η αιολική ενέργεια χρη-
σιμοποιούταν και σε παραδοσιακούς ανεμόμυλους που άλεθαν σιτηρά. Αυτό μαρτυρούν τα 
νεκρά σώματα των ανεμόμυλων που βρίσκονται στον αυχένα επάνω από τα Λιβάδια και 
στην παραλία του Αγίου Αντωνίου. 

Στο Μοναστήρι του Αγίου Παντελεήμονα με τα νερά της πηγής λειτουργούσε παραδοσιακός 
νερόμυλος, του οποίου οι εγκαταστάσεις υπάρχουν ακόμη στο προαύλιο του μοναστηριού. 

Η τηλεπικοινωνιακή υποδομή αποτελείται από ένα σταθμό - αναμεταδότη που είναι ε-
γκατεστημένος στην κορυφή Αμαλί, πάνω από το Μικρό Χωριό, σε υψόμετρο μεγαλύτερο 
των 400 μέτρων. Αυτός ο σταθμός διασφαλίζει την ασύρματη σύνδεση του τηλεφωνικού 
δικτύου του νησιού με το αστικό κέντρο της Ρόδου στο οποίο ανήκει. 

Το τηλεφωνικό δίκτυο αναπτύσσεται σε ξύλινες κολώνες και καλύπτει επαρκώς τις ανάγκες 
του νησιού. 

Κοινόχρηστα καρτοτηλέφωνα είναι εγκατεστημένα σε διάφορα σημεία στους οικισμούς ή 
όπου συχνάζουν οι κάτοικοι και οι επισκέπτες (π.χ. στις ακτές). 

Παλαιότερες εγκαταστάσεις τηλεπικοινωνίας είχαν κατασκευαστεί στην κορυφή Κούτσου-
μπας στο Ν.Α. άκρο του νησιού. Σήμερα οι εγκαταστάσεις αυτές έχουν εγκαταλειφθεί. 

Υποθαλάσσια καλώδια συνέδεαν, επίσης παλαιότερα, την Τήλο με τη Νίσυρο και τη Σύμη 
και εξασφάλιζαν την τηλεφωνική επικοινωνία με αυτά τα νησιά. Τα καλώδια αυτά κατέληγαν 
στην παραλία Σκάφη στα βόρεια του νησιού. Το δίκτυο αυτό έχει πια εγκαταλειφθεί.  

Μέχρι σήμερα, κανένα σύστημα κινητής τηλεφωνίας δεν καλύπτει ικανοποιητικά ολόκληρη 
την έκταση του νησιού. 

Η ύδρευση γίνεται με ξεχωριστά δίκτυα και από ξεχωριστές πηγές, δεξαμενές κλπ. για την 
περιοχή του Μεγάλου Χωριού και για την περιοχή των Λιβαδιών (βλέπε και κεφ. 3.1.4.2.2 
και 3.1.4.2.3). 

Για την ύδρευση του Μεγάλου Χωριού έχει αξιοποιηθεί η πηγή «Καμάρι» (Παναγιά Καμαρι-
ανή) καθώς και γεωτρήσεις που έκανε προ δεκαετίας περίπου το ΙΓΜΕ. Το νερό διοχετεύε-
ται σε δεξαμενή χωρητικότητας 1.000 μ3 που βρίσκεται βόρεια του οικισμού. 

Παλαιότερα, η ύδρευση γινόταν με νερό που συγκεντρωνόταν σε μεγάλη ομβροδεξαμενή 
στα βόρεια του οικισμού. Ακόμη παλαιότερα, κάθε σπίτι υδρευόταν χωριστά με βρόχινο νε-
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ρό που συγκεντρωνόταν από το δώμα σε στέρνα. Οι στέρνες αυτές έχουν σήμερα κατα-
στραφεί ή χρησιμοποιούνται ως βόθροι. 

Για την ύδρευση των Λιβαδιών χρησιμοποιείται το νερό της πηγής «Καλάμοι» και το νερό 
γεωτρήσεων που έχουν γίνει στην κοιλάδα μεταξύ Λιβαδιών και σπηλαίου Χαρκαδιού. Το 
νερό διοχετεύεται σε δεξαμενές χωρητικότητας 700-800 μ3 και από εκεί στο εσωτερικό δί-
κτυο του οικισμού. 

Τέλος, υπάρχει ήδη διαπιστωμένο πρόβλημα επάρκειας και ποιότητας του νερού ύδρευσης 
(βλ. κεφ. 3.1.4.2.2, 3.1.4.2.3 και 3.1.5.2). 

Αποχετευτικά δίκτυα δεν υπάρχουν. 

Στο Μεγάλο Χωριό χρησιμοποιούνται ευκαιριακά ως βόθροι οι παλιές στέρνες που είχαν 
κατασκευαστεί για την αποθήκευση του βρόχινου νερού. 

Στα Λιβάδια, στις νεότερες κατασκευές, κατασκευάζονται απορροφητικοί βόθροι που συχνά 
είναι προβληματικοί εξαιτίας της γειτνίασης με τη θάλασσα και της υψηλής στάθμης του 
υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα. 

Η άρδευση είναι πολύ περιορισμένη και γίνεται αποσπασματικά σε κάθε ιδιοκτησία. Για την 
άρδευση χρησιμοποιούνται κατά περίπτωση μικρές τοπικές πηγές, φρέατα ή γεωτρήσεις. 

Επίσης, για το πότισμα των ζώων χρησιμοποιούνται μικρές τοπικές πηγές και ομβροδεξα-
μενές που έχουν κατασκευαστεί γι΄ αυτό το σκοπό σε διάφορα σημεία, όπως κοντά στον 
δρόμο που συνδέει τα Λιβάδια με το Μεγάλο Χωριό, στον δρόμο προς το μοναστήρι του 
Αγ. Παντελεήμονα, κοντά στο σπήλαιο Χαρκαδιό και στην κοιλάδα του όρμου Σκάφη. 

Τα σκουπίδια απορρίπτονται σε κάδους που έχουν τοποθετηθεί σε διάφορα σημεία των 
οικισμών και στη συνέχεια φορτώνονται σε φορτηγά και απορρίπτονται σε θέσεις που έ-
χουν επιλεγεί ως σκουπιδότοποι και όπου δεν υπάρχει καμία υποδομή (βλέπε και κεφ. 
3.1.5). 

Αρκετά ογκώδη άχρηστα αντικείμενα, όπως μηχανήματα, οικιακές συσκευές και αυτοκίνητα, 
βρίσκονται εγκαταλειμμένα σε διάφορα σημεία του νησιού και συχνά δημιουργούν αισθητι-
κή ρύπανση.  

3.3.3.2 Κοινωνική υποδομή 

Το νησί διαθέτει νηπιαγωγείο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο.  

Παρ' όλο που ο αριθμός των μαθητών είναι πολύ μικρός, είναι προφανές ότι ο πιο κατάλ-
ληλος τρόπος για να αντιμετωπιστούν τα θέματα εκπαίδευσης των μαθητών του νησιού εί-
ναι η πλήρης, κατά το δυνατόν, λειτουργία όλων των βαθμίδων πρωτοβάθμιας και δευτε-
ροβάθμιας εκπαίδευσης στο νησί. 

Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνεται ο αριθμός των μαθητών ανά τάξη κατά το σχολικό έ-
τος 1998-1999. 

Πίνακας 3.3.3-32: Αριθμός μαθητών ανά τάξη (Σχολικό Έτος 1998 – 1999)  

 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΥΝΟΛΟ 

 7 ΝΗΠΙΑ 9 ΜΑΘΗΤΕΣ 6 ΜΑΘΗΤΕΣ 13 ΜΑΘΗΤΕΣ 5-17 ετών 
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ΤΑΞΗ 5 ετών 6 ετών 1η 2η 3η 4η 5η 6η 1η 2η 3η 1η 2η 3η  

ΜΑΘΗΤΕΣ 1 6 1 2 2 3 1 0 2 3 1 4 3 6 35 

Σημειώνεται ότι πρόσφατα ολοκληρώθηκε, κοντά στο Μεγάλο Χωριό, η κατασκευή του κτι-
ρίου που στεγάζει το Γυμνάσιο και το Λύκειο. Στο Μεγάλο Xωριό λειτουργεί επίσης Νηπια-
γωγείο, ενώ στα Λιβάδια λειτουργεί Δημοτικό. 

Ιατρεία, στοιχειωδώς εξοπλισμένα, υπάρχουν τόσο στο Μεγάλο Χωριό όσο και στα Λιβά-
δια, και λειτουργούν με ένα γιατρό και μια νοσοκόμα. 

Για την μεταφορά ασθενών έχει παραληφθεί πρόσφατα ένα ειδικό νοσοκομειακό όχημα. Για 
την αντιμετώπιση έκτακτων και ειδικών περιστατικών χρειάζεται η μεταφορά τους στη Ρόδο 
ή στην Αθήνα. Για τις μεταφορές αυτές, αν είναι επείγουσες, υπάρχει η δυνατότητα προ-
σέγγισης ελικοπτέρου στο ελικοδρόμιο που έχει κατασκευαστεί στο νησί. 

Η αθλητική υποδομή περιορίζεται σε ένα γήπεδο ποδοσφαίρου και ένα γήπεδο μπάσκετ, 
που κατασκευάστηκαν πρόσφατα στο Μεγάλο Χωριό. 

Η ποδοσφαιρική ομάδα του νησιού συμμετέχει στο τοπικό πρωτάθλημα Δωδεκανήσου. 

Δεν υπάρχει υποδομή ναυταθλητισμού, η οποία άλλωστε θα μπορούσε να συνδυαστεί και 
με τις τουριστικές δραστηριότητες που αναπτύσσονται ή μπορούν να αναπτυχθούν στο νη-
σί. 

Το μουσείο-εκθετήριο με τα ευρήματα από το σπήλαιο Χαρκαδιό είναι ο μοναδικός οργα-
νωμένος χώρος μόνιμης έκθεσης στο νησί. 

Σε αυτόν, εκτός από ευρήματα που προέρχονται από το σπήλαιο, παρουσιάζονται φωτο-
γραφίες, πίνακες, χάρτες και άλλα στοιχεία που εξηγούν τη γεωλογική ιστορία του νησιού 
και τον τρόπο με τον οποίο προέκυψαν τα απολιθώματα νάνων ελεφάντων και άλλων ζώ-
ων που βρέθηκαν στο σπήλαιο Χαρκαδιό. Στον ίδιο χώρο προβάλλεται και βιντεοταινία που 
αναφέρεται στο ίδιο θέμα. 

3.3.4 Χρήσεις γης – Ιδιοκτησιακό καθεστώς 

3.3.4.1 Χρήσεις γης 

Η κατανομή των χρήσεων γης στο νησί, όπως αυτές καταγράφονται από την ΕΣΥΕ, φαίνε-
ται στον πίνακα που ακολουθεί: 

Πίνακας 3.3.4-33: Κατανομή χρήσεων γης (σε χιλ. στρεμ.) (1991)  

 ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΙ  
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Μεγ. Χωριού 1,8 12 6,5 18,5 5,3 0,2 0,1 9,1 34,9 

Λιβαδιών 0,3 0 14 14 2,6 0 0,7 12 29,6 

ΣΥΝΟΛΟ 2,1 12 20,5 32,5 7,9 0,2 0,8 21,1 64,6 
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 ΚΟΙΝΟΤ. ΙΔΙΩΤ. ΣΥΝΟΛΟ 

Ποσοστό % επί 
του συνόλου 

3,25 18,58 31,73 50,31 12,23 0,31 1,24 32,66 100,00 

Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι περισσότερο από το 50% της έκτασης του νη-
σιού χρησιμοποιείται ως εκτατικός βοσκότοπος και από την έκταση αυτή περισσότερο του 
ενός τρίτου (1/3) είναι κοινοτικοί βοσκότοποι. 

Σημειώνουμε πάντως ότι σημαντικό μέρος της έκτασης, που σήμερα χρησιμοποιείται ως 
βοσκότοπος, παλαιότερα καλλιεργείτο. Αυτό τουλάχιστον μαρτυρούν οι αναβαθμοί από ξε-
ρολιθιές (πεζούλια) που είναι ορατοί σε πολλές πλαγιές των λόφων του νησιού, και οι οποί-
οι κινδυνεύουν να καταστραφούν από την εγκατάλειψη και από τα κατσίκια που βόσκουν 
ελεύθερα παντού. 

Το σχετικά μεγάλο ποσοστό (12,23%) που χαρακτηρίζεται στον πίνακα «δάση» αφορά κυ-
ρίως εκτάσεις υποβαθμισμένης θαμνώδους βλάστησης. Υπάρχουν όμως και μερικές μικρές 
συστάδες δρυών που φαίνονται και στο σχετικό χάρτη Α2. 

Από τις καλλιεργούμενες εκτάσεις που έχουν εγκαταλειφθεί, άλλες εγκαταλείφθηκαν πα-
λαιότερα και άλλες πιο πρόσφατα. Πάντως, από την σύγκριση αεροφωτογραφιών της δεκα-
ετίας του ΄60 με την παρούσα κατάσταση, προκύπτει ότι ένα αρκετά σημαντικό ποσοστό 
των εγκαταλειμμένων γεωργικών εκτάσεων έχει εγκαταλειφθεί τα τελευταία 30 – 40 χρόνια. 

Οι καλλιεργούμενες εκτάσεις, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΣΥΕ,  είναι πολύ περιορισμένες 
και καλύπτουν μόλις το 3,25% της έκτασης του νησιού. Οι εκτάσεις που καλλιεργούντο πριν 
από μερικές δεκαετίες ήταν πολλαπλάσιες αυτών που καλλιεργούνται σήμερα. 

Από τις καλλιεργούμενες εκτάσεις ένα μικρό ποσοστό καλλιεργείται εντατικά. Υπάρχει ένα 
θερμοκήπιο όπου καλλιεργούνται κηπευτικά και λουλούδια, και μερικά ακόμη αρδευόμενα 
κτήματα. Το μεγαλύτερο ποσοστό αντιστοιχεί σε μη αρδευόμενες καλλιέργειες (ελαιόδε-
ντρα, σιτηρά, κτηνοτροφικά φυτά κλπ). 

Το μεγάλο ποσοστό (32,66%) των χρήσεων, που στον πίνακα χαρακτηρίζονται «άλλες ε-
κτάσεις», περιλαμβάνει προφανώς εγκαταλειμμένες γεωργικές γαίες που ίσως στην πράξη 
έχουν μετατραπεί σε βοσκότοπους ή δεν έχουν αποκτήσει άλλη χρήση. 

Ειδικά, όσον αφορά τις χρήσεις των νησίδων και βραχονησίδων, οι μεγαλύτερες από αυτές 
όπως η Αντίτηλος, ο Γάιδαρος κ.λπ. χρησιμοποιούνται μόνον ως εκτατικοί βοσκότοποι χω-
ρίς πρακτικά να έχουν καμιά υποδομή υποστήριξης της κτηνοτροφίας.  

Επιπρόσθετα, στη νησίδα Γάιδαρος, βόρεια της Τήλου, υπήρχαν παλαιότερα καλλιέργειες. 
Αυτό μαρτυρούν ορισμένες παραδοσιακές γεωργικές εγκαταστάσεις που υπάρχουν στη 
νησίδα, όπως πέτρινα αλώνια κ.λπ. Χωρίς να προκύπτει η ύπαρξη οικισμού σε αυτήν, ε-
κτός από μία – δύο ερειπωμένες αγροικίες, είναι πιθανόν να υπήρχε στην αρχαιότητα μονι-
μότερη οικιστική εγκατάσταση στη νησίδα. Αυτό τουλάχιστον θα μπορούσε να υποθέσει 
κανείς από θραύσματα κεραμικών αγγείων που έχουν εντοπιστεί στη νότια περιοχή της νη-
σίδας, όπου υπάρχει και μικρός υπήνεμος ορμίσκος. Στη νησίδα Γάιδαρος είναι εγκατεστη-
μένος επίσης αυτόματος φανός για διευκόλυνση της ναυσιπλοΐας. 
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Αντίθετα, οι μικρότερες  νησίδες δεν φαίνεται να χρησιμοποιήθηκαν για βόσκηση ή για άλλη 
χρήση. 

Οι οικισμοί φαίνεται να καταλαμβάνουν ένα μικρό ποσοστό (1,24%) της συνολικής έκτασης 
του νησιού που όμως συνεχώς αυξάνει. Σημειώνουμε ότι πολλές δραστηριότητες που έ-
χουν σχέση με τον τουρισμό αναπτύσσονται διάσπαρτες εκτός οικισμών. 

Εκτός από τις τουριστικές χρήσεις, άλλες «σημειακές» χρήσεις στο νησί που δεν είναι μέσα 
στους οικισμούς είναι ελάχιστες. Τέτοιες είναι το μοναστήρι του Αγ. Παντελεήμονα, οι εγκα-
ταστάσεις τηλεπικοινωνιών στο Αμαλί κ.λπ.  

Η κατηγοριοποίηση και τα ποσοστά που δίνονται από την ΕΣΥΕ και τα οποία αναλύθηκαν 
παραπάνω, δεν ανταποκρίνονται στην κατηγοριοποίηση και το καθεστώς νομικής προστα-
σίας που παρέχει στις εκτάσεις αυτές η δασική νομοθεσία.  

Αν και στην περιοχή μελέτης τα ποσοστά του υψηλού δάσους είναι πολύ περιορισμένα, 
υπάρχουν εκτεταμένες χαμηλές δασικές εκτάσεις για τις οποίες ισχύει το ίδιο νομικό καθε-
στώς με το υψηλό δάσος. Επιπρόσθετα και σύμφωνα το άρθρο 4 του Ν. 998/79 τα δάση 
και οι δασικές εκτάσεις της περιοχής μελέτης κατατάσσονται -από πλευράς ωφελιμότητας 
και λειτουργίας τους- στις κατηγορίες της παρ. 1α, 1β και 1δ.  

Δυστυχώς όμως, λόγω έλλειψης δασολογίου, δεν μπορούν να δοθούν περισσότερα στοι-
χεία ούτε συγκεκριμένα μεγέθη για την έκταση των δασών και δασικών εκτάσεων της περι-
οχής της Τήλου, η οποία παρεπιπτόντος -σύμφωνα με τις τοπικές υπηρεσίες- είναι πολύ 
μεγαλύτερη από αυτήν που εκτιμά η ΕΣΥΕ. Επίσης σημειώνουμε ότι, λόγω ανεπαρκών 
στοιχείων (έλλειψη χαρτογράφησης), οι αρμόδειες υπηρεσίες (Δασαρχείο, Δ/νση Δασών) 
γνωμοδοτούν συνήθως ανά περίπτωση.  

Τέλος, με πρόσφατη απόφαση του Υπουργού Αιγαίου (βλ. κεφ. 2.2.3), οι νησίδες Γάιδαρος 
και Αντίτηλος (καθώς και αρκετές ακόμα νησίδες στην ευρύτερη περιοχή) έχουν χαρακτηρι-
στεί ως «τόποι ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους» (Αποφ. ΔΠΑ/9914/2000, ΦΕΚ 1323 
Β/1.11.2000).  

Στις νησίδες αυτές επιτρέπεται μόνον, σύμφωνα με την σχετική απόφαση: 
α) η άσκηση των παραδοσιακών ασχολιών αγροτικού χαρακτήρα (αλιεία, μελισσοκομία, 
γεωργία, κτηνοτροφία). 
β) η επισκευή και αποκατάσταση τυχόν υφισταμένων κτισμάτων και υποδομών (διαβατικά, 
κελιά, μάνδρες). 
γ) η κατασκευή κτισμάτων προσαρμοσμένων στο περιβάλλον για την εξυπηρέτηση ανα-
γκών εθνικής άμυνας, φαροφύλαξης, αρχαιολογίας, επιστημονικής έρευνας και για λόγους 
προστασίας και διαχείρισης του φυσικού περιβάλλοντος και μετά από σύμφωνη γνώμη της 
αρμόδιας ΕΠΑΕ. 

Επιπρόσθετα, με την υπ’ αριθμ. 1306/28.7.00 απόφαση του Γ.Γ. της Περιφέρειας Ν. Αιγαί-
ου, κηρύχθηκε το βόρειο τμήμα της Τήλου ως μόνιμο Καταφύγιο Άγριας Ζωής συνολικής 
έκτασης 36.710 στρ. Στο υπόλοιπο τμήμα του νησιού, με απόφαση του Δ/ντή Δασών Δω-
δεκανήσου (αριθμ. 4289/Δ.Α.Δ. 1/17.8.01), ισχύει ΔΑΔ θήρας με την οποία ορίζεται, για την 
κυνηγητική περίοδο 2001-2002, ως ημ/νία έναρξης της θήρας η 20.10.01. Σημειώνεται ότι η 
θήρα, βάσει απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, δεν επιτρέπεται σε όλη την έκταση του 
Δήμου Τήλου. Η εν λόγω απόφαση, αν και δεν έχει απαγορευτική ισχύ, αντικατοπτρίζει την 
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επιθυμία της τοπικής κοινωνίας να απαγορευθεί οριστικά η θήρα σε ολόκληρο το νησιωτικό 
σύμπλεγμα της Τήλου. Οι αλλεπάλληλες ενέργειες του Δήμου (βλ. Παράρτημα 3), από τις 
αρχές του ’90 έως και σήμερα, είχαν ως αποτέλεσμα την λήψη σειράς αποφάσεων (απόφ. 
5117/27.7.94 Νομάρχη Δωδεκανήσου, απόφ. 2519/4.6.97 Περ/κού Δ/ντή Δωδεκανήσου, 
απόφ. 1352/29.7.98 Γ.Γ. Περιφέρειας Ν. Αιγαίου) και την έκδοση σχετικών Απαγορευτικών 
Διατάξεων βάσει της Δασικής Νομοθεσίας (υπ’ αριθμ. 6027/Α.Α.Δ.2/23.8.94, 3393/ 
Δ.Α.Δ.5/4.8.98, 4351/Δ.Α.Δ.2/11.8.00, 4696/29.8.00 αποφάσεις του Δ/ντή Δασών Δωδεκα-
νήσου).  

Η θεσμοθέτηση του βόρειου τμήματος της Τήλου ως Καταφύγιο Άγριας Ζωής και των νησί-
δων Γάιδαρος και Αντίτηλος ως Τόποι Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους δε μπορεί, στην προ-
κειμένη περίπτωση, να διασφαλίσει την προστασία της ορνιθοπανίδας στην περιοχή εξαιτί-
ας του μεγέθους της, της χωρικής κατανομής των ειδών ορνιθοπανίδας και της γεωγραφι-
κής της απομόνωσης (ειδικότερα βλ. κεφ. 4.3.5.4 και 5.2.3.1).  

3.3.4.2 Ιδιοκτησιακό καθεστώς 

Το ιδιοκτησιακό καθεστώς της περιοχής δεν είναι γνωστό ούτε υπάρχουν επαρκή στοιχεία 
που να το προσδιορίζουν. 

Η Τήλος δεν έχει μέχρι σήμερα ενταχθεί σε κανένα από τα προγράμματα με τα οποία έχει 
αρχίσει τα τελευταία χρόνια η σύνταξη του Εθνικού Κτηματολογίου σε διάφορες περιοχές 
της Ελλάδας. Επίσης, ούτε κατά την περίοδο της Ιταλοκρατίας είχε συνταχθεί στην Τήλο 
κτηματολόγιο όπως έγινε σε άλλα νησιά της Δωδεκανήσου. 

Τα στοιχεία για το ιδιοκτησιακό καθεστώς της περιοχής που υπάρχουν είναι αποσπασματι-
κά, ασαφή και δεν μπορούν να δώσουν, έστω και στοιχειωδώς, επαρκή εικόνα για το ιδιο-
κτησιακό καθεστώς. 

Οι νησίδες που περιβάλουν την  Τήλο αναφέρονται ως ιδιοκτησίες της μονής Αγ. Παντελεή-
μονα (ν. Γάιδαρος), του δήμου ή του δημοσίου. Δημοτικό είναι επίσης ακίνητο στην ακτή  
Ερίστου, ένα σημαντικό τμήμα του οποίου καλύπτεται από αμμοθίνες. 

Οι γεωργικές εκτάσεις φαίνεται ότι είναι ιδιωτικές και μάλιστα με ιδιαίτερα μεγάλη κατάτμη-
ση. Επιπρόσθετα, πολλοί φερόμενοι ιδιοκτήτες είναι μετανάστες, γεγονός που δυσκολεύει 
οποιαδήποτε μέτρα ανασυγκρότησης του πρωτογενούς τομέα.  

Το ιδιοκτησιακό καθεστώς των δασών και δασικών εκτάσεων είναι επίσης ασαφές. Ισχύει 
όμως σ΄ αυτές το υπέρ του Δημοσίου τεκμήριο κυριότητας (βλ. Παράρτημα 2 ‘’έγγραφο της 
Δ/νσης Δασών Δωδεκανήσου’’). 

3.3.5 Οικονομικές δραστηριότητες και τάσεις 

Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνονται οι απασχολούμενοι κατά τομέα οικονομικής δραστη-
ριότητας. 

Πίνακας 3.3.5-34: Απασχολούμενοι κατά τομέα (απογραφή 1991) 

 Α  ΓΕΝΗΣ Β  ΓΕΝΗΣ Γ  ΓΕΝΗΣ ΔΕΝ  
ΔΗΛΩΣΕ ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 

ΕΝΕΡΓΟΠ/ΝΟΙ < 25 ΕΤΩΝ ΑΝΕΡΓΟΙ 
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ΔΕΝ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ  Α  ΓΕΝΗΣ Β  ΓΕΝΗΣ Γ  ΓΕΝΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΡΓΟΙ < 25 ΕΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕ ΕΝΕΡΓΟΠ/ΝΟΙ 

ΜΕΓ. ΧΩΡΙΟΥ 35 5 26 2 68 74 11 6 

ΛΙΒΑΔΙΩΝ 7 17 21 1 46 49 7 3 

ΣΥΝΟΛΟ 42 22 47 3 114 123 18 9 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΕΠΙ ΤΟΙΣ  % 

36,84 19,30 41,23 2,63 100,00 100,00 14,63 7,32 

Από τον παραπάνω πίνακα, το πρώτο συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι ο μικρός α-
ριθμός των οικονομικά ενεργών κατοίκων του νησιού δεν επιτρέπει την ανάπτυξη μια σύν-
θετης παραγωγικής οικονομικής οργάνωσης που απαιτούν οι σημερινές συνθήκες. Με τα 
σημερινά πληθυσμιακά δεδομένα, είναι προφανές ότι στο νησί θα υπάρχει έλλειψη των α-
ναγκαίων επαγγελματιών, ακόμη και για την καθημερινή λειτουργία της οικονομίας και της 
κοινωνίας του νησιού. 

Στη συνέχεια αναλύεται η υπάρχουσα κατάσταση κατά τομέα.  

3.3.5.1 Πρωτογενής τομέας 

Ο πρωτογενής τομέας - ειδικότερα, ο γεωργοκτηνοτροφικός - ήταν ανέκαθεν ο οικονομικός 
τομέας που είχε σχεδόν αποκλειστικά αναπτυχθεί στο νησί, τουλάχιστον κατά την πρόσφα-
τη ιστορία του. Οι ποσότητες των παραγόμενων αγροτικών, κυρίως γεωργικών, προϊόντων 
ήταν πάντοτε περιορισμένες και δεν άφησαν περιθώριο για συσσώρευση πλούτου από την 
εξαγωγή του περισσεύματος της γεωργικής παραγωγής.  

Στους πίνακες που ακολουθούν αναφέρονται όλα τα διαθέσιμα στοιχεία που αφορούν την 
γεωργία, κτηνοτροφία και αλιεία.  

Πίνακας 3.3.5-35: Φυτική παραγωγή – εκτάσεις και παραγωγή που συγκομίσθηκε (1991, 1992, 
1996) 

Κωδικός Είδος ΜΕΓΑΛΟ  ΧΩΡΙΟ ΛΙΒΑΔΙΑ ΣΥΝΟΛΟ 

 Έκταςη 
(στρεμ.) 

Παραγωγή
(Kgr.) 

Έκταση 
(στρεμ.) 

Παραγωγή 
(Kgr.) 

Έκταση 
(στρεμ.) 

Παραγωγή
(Kgr.) 

1991 

102 Σιτάρι Σκληρό 2 200   2 200 

103 Κριθάρι 5 400   5 400 

113 Φασόλια χωρίς συγκαλ-
λιέργεια 

2 100   2 100 

114 Φασόλια συγκαλλιερ-
γούμενα με καλαμπόκι 
και άλλα είδη 

1 100   1 100 

137 Βίκος 15 1000   15 1000 

142 Κουκιά Κτηνοτροφικά 2 200   2 200 

147 Βρώμη για σανό 100 40000   100 40000 
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Κωδικός Είδος ΜΕΓΑΛΟ  ΧΩΡΙΟ ΛΙΒΑΔΙΑ ΣΥΝΟΛΟ 

 Έκταςη Παραγωγή Έκταση Παραγωγή Έκταση Παραγωγή
(στρεμ.) (Kgr.) (στρεμ.) (Kgr.) (στρεμ.) (Kgr.) 

148 Βίκος για σανό 350 14000 4 1000 354 15000 

151 Τριφύλλια ετήσια και 
λοιπά πολυετή 

  2 500 2 500 

161 Καρπούζια 5 7500   5 7500 

162 Πεπόνια 2 1500   2 1500 

163 Πατάτες Ανοίξεως 20 30000   20 30000 

165 Πατάτες Φθινοπώρου 
και Χειμώνα 

10 9000 1 1500 11 10500 

201 Λάχανα (Μάπες, Κραμ-
βολάχανα) 

2 2500   2 2500 

202 Κουνουπίδια 1 1000   1 1000 

206 Κρεμμύδια ξερά 6 5000 2 2000 8 7000 

209 Σκόρδα Ξερά   1 500 1 500 

215 Παντζάρια (κοκκινογού-
λια) 

1 800   1 800 

216 Μαρούλια 1 500   1 500 

217 Αντίδια και Ραδίκια 2 1500   2 1500 

218 Κοκκάρι 1 200   1 200 

222 Ντομάτες επιτραπέζιες 
για νωπή χρήση, υπαί-
θρου 

4 10000   4 10000 

223 Ντομάτες επιτραπέζιες 
για νωπή χρήση, υπό 
κάλυψη (θερμοκήπιο) 

2 15000   2 15000 

224 Φασολάκια χλωρά 1 600   1 600 

225 Μπάμιες ποτιστικές 1 300   1 300 

227 Κολοκυθάκια 1 1500   1 1500 

228 Αγγούρια Υπαίθρου 1 1500   1 1500 

229 Αγγούρια υπό κάλυψη 
(θερμοκήπιο) 

1 6000   1 6000 

232 Μελιτζάνες υπαίθρου 1 1500   1 1500 

234 Πιπεριές χλωρές 1 600   1 600 

301 Λεμονιές 5 80 0 0 5 80 

302 Πορτοκαλιές 40 1500   40 1500 

303 Μανταρινιές 0 0   0 0 

308 Γκρέιπ Φρούτ 0 0   0 0 

309 Αχλαδιές 0 0 0 0 0 0 
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Κωδικός Είδος ΜΕΓΑΛΟ  ΧΩΡΙΟ ΛΙΒΑΔΙΑ ΣΥΝΟΛΟ 

 Έκταςη Παραγωγή Έκταση Παραγωγή Έκταση Παραγωγή
(στρεμ.) (Kgr.) (στρεμ.) (Kgr.) (στρεμ.) (Kgr.) 

311 Βερικοκιές 0 0   0 0 

317 Συκιές για νωπά σύκα 0 0   0 0 

321 Αμυγδαλιές 30 150 0 0 30 150 

322 Καρυδιές 0 0   0 0 

324 Φιστικιές 0 0   0 0 

326 Χαρουπιές ήρεμες 0 0   0 0 

327 Ελαιόδενδρα για βρώ-
σιμες ελιές 

5 100 0 0 5 100 

328 Ελαιόδενδρα ελαιο-
ποιήσεως 

70 1500 0 0 70 1500 

332 Ροδιές 0 0   0 0 

334 Μπανανιές 0 0   0 0 

1992 

102 Σιτάρι Σκληρό 2 200   2 200 

103 Κριθάρι 4 300   4 300 

113 Φασόλια χωρίς συγκαλ-
λιέργεια 

2 100   2 100 

114 Φασόλια συγκαλλιερ-
γούμενα με καλαμπόκι 
και άλλα είδη 

 

1 

 

100 

   

1 

 

100 

137 Βίκος 10 1200   10 1200 

142 Κουκιά Κτηνοτροφικά 2 300   2 300 

146 Κριθάρι για σανό   20 2000 20 2000 

147 Βρώμη για σανό 100 20000   100 20000 

148 Βίκος για σανό 300 70000   30 70000 

151 Τριφύλλια ετήσια και 
λοιπά πολυετή 

      

161 Καρπούζια 5 8000   5 8000 

162 Πεπόνια 2 2000   2 2000 

163 Πατάτες Ανοίξεως 20 30000   20 30000 

165 Πατάτες Φθινοπώρου 
και Χειμώνα 

10 10000   10 10000 

201 Λάχανα (Μάπες, Κραμ-
βολάχανα) 

2 2000   2 2000 

202 Κουνουπίδια 1 1000   1 1000 

206 Κρεμμύδια ξερά 6 4500   6 4500 

215 Παντζάρια (κοκκινογού- 1 1000   1 1000 
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Κωδικός Είδος ΜΕΓΑΛΟ  ΧΩΡΙΟ ΛΙΒΑΔΙΑ ΣΥΝΟΛΟ 

 Έκταςη Παραγωγή Έκταση Παραγωγή Έκταση Παραγωγή
(στρεμ.) (Kgr.) (στρεμ.) (Kgr.) (στρεμ.) (Kgr.) 

λια) 

216 Μαρούλια 1 600   1 600 

217 Αντίδια και Ραδίκια 2 1500   2 1500 

218 Κοκκάρι 1 300   1 300 

222 Ντομάτες επιτραπέζιες 
για νωπή χρήση, υπαί-
θρου 

4 10000   4 10000 

223 Ντομάτες επιτραπέζιες 
για νωπή χρήση, υπό 
κάλυψη (θερμοκήπιο) 

2 10000   2 10000 

224 Φασολάκια χλωρά 1 500   1 500 

225 Μπάμιες ποτιστικές 1 300   1 300 

227 Κολοκυθάκια 1 1500   1 1500 

228 Αγγούρια Υπαίθρου 1 1500   1 1500 

229 Αγγούρια υπό κάλυψη 
(θερμοκήπιο) 

1 5000   1 5000 

232 Μελιτζάνες υπαίθρου 1 1500   1 1500 

234 Πιπεριές χλωρές 1 500   1 500 

301 Λεμονιές 5 80   5 80 

302 Πορτοκαλιές 40 1500   40 1500 

303 Μανταρινιές 0 0   0 0 

308 Γκρέιπ Φρούτ 0 0   0 0 

309 Αχλαδιές 0 0   0 0 

311 Βερικοκιές 0 0   0 0 

317 Συκιές για νωπά σύκα 0 0   0 0 

321 Αμυγδαλιές 30 150 0 0 30 150 

322 Καρυδιές 0 0   0 0 

324 Φιστικιές 0 0   0 0 

326 Χαρουπιές ήρεμες 0 0   0 0 

327 Ελαιόδενδρα για βρώ-
σιμες ελιές 

5 100 0 0 5 100 

328 Ελαιόδενδρα για ελαιο-
ποιήσεως 

70 1500 0 0 70 1500 

332 Ροδιές 0 0   0 0 

334 Μπανανιές 0 0   0 0 
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Κωδικός Είδος ΜΕΓΑΛΟ  ΧΩΡΙΟ ΛΙΒΑΔΙΑ ΣΥΝΟΛΟ 

 Έκταςη Παραγωγή Έκταση Παραγωγή Έκταση Παραγωγή
(στρεμ.) (Kgr.) (στρεμ.) (Kgr.) (στρεμ.) (Kgr.) 

1996 

102 Σιτάρι Σκληρό       

103 Κριθάρι       

113 Φασόλια χωρίς συγκαλ-
λιέργεια 

      

114 Φασόλια συγκαλλιερ-
γούμενα με καλαμπόκι 
και άλλα είδη 

      

137 Βίκος       

142 Κουκιά κτηνοτροφικά       

147 Βρώμη για σανό 100 20000   100 20000 

148 Βίκος για σανό 350 100000   350 100000 

161 Καρπούζια 7 12500   7 12500 

162 Πεπόνια 2 2000   2 2000 

163 Πατάτες Ανοίξεως 35 52500   35 52500 

165 Πατάτες Φθινοπώρου 
και Χειμώνα 

20 20000   20 20000 

167 Σύνολο εκτάσεων αρο-
τραίων καλλιεργειών 

514      

168 Ποτίστηκαν το 1996 65      

201 Λάχανα (Μάπες, Κραμ-
βολάχανα) 

4 4000   4 4000 

202 Κουνουπίδια 3 3000   3 3000 

206 Κρεμμύδια ξερά 4 3000   4 3000 

215 Παντζάρια (κοκκινογού-
λια) 

2 1500   2 1500 

216 Μαρούλια 1 500   1 500 

217 Αντίδια και Ραδίκια 2 1500   2 1500 

218 Κοκκάρι 1 500   1 500 

222 Ντομάτες επιτραπέζιες 
για νωπή χρήση, υπαί-
θρου 

4 12000   4 12000 

223 Ντομάτες επιτραπέζιες 
για νωπή χρήση, υπό 
κάλυψη (θερμοκήπιο) 

1,5 2500   1,5 2500 

224 Φασολάκια χλωρά 1 500   1 500 

225 Μπάμιες ποτιστικές 1 300   1 300 

227 Κολοκυθάκια 1 1500   1 1500 
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Κωδικός Είδος ΜΕΓΑΛΟ  ΧΩΡΙΟ ΛΙΒΑΔΙΑ ΣΥΝΟΛΟ 

 Έκταςη Παραγωγή Έκταση Παραγωγή Έκταση Παραγωγή
(στρεμ.) (Kgr.) (στρεμ.) (Kgr.) (στρεμ.) (Kgr.) 

228 Αγγούρια Υπαίθρου 1,5 3000   1,5 3000 

232 Μελιτζάνες υπαίθρου 1 1500   1 1500 

234 Πιπεριές χλωρές 1 500   1 500 

301 Λεμονιές 5 4500   5 4500 

302 Πορτοκαλιές 67 43500   67 43500 

303 Μανταρινιές 9 11000   9 11000 

308 Γκρέιπ Φρούτ - 300   - 300 

309 Αχλαδιές - 300   - 300 

311 Βερικοκιές - 500   - 500 

317 Συκιές για νωπά σύκα - 1500   - 1500 

321 Αμυγδαλιές 33 1000   33 1000 

322 Καρυδιές - 500   - 500 

324 Φιστικιές - 200   - 200 

326 Χαρουπιές ήρεμες - 1500   - 1500 

327 Ελαιόδενδρα για βρώσι-
μες ελιές 

4 1000   4 1000 

328 Ελαιόδενδρα για ελαιο-
ποιήσεως 

60 8500   60 8500 

332 Ροδιές - 700   - 700 

334 Μπανανιές - 300   - 300 

Πίνακας 3.3.5-36: Αριθμός ζώων κάθε ηλικίας (1991, 1992, 1996) 
  ΜΕΓΑΛΟ ΧΩΡΙΟ ΛΙΒΑΔΙΑ ΣΥΝΟΛΟ 

1991 

  31-12-90 31-12-91 31-12-90 31-12-91 31-12-90 31-12-91 

601 Ίπποι άρρενες 1 0   1 0 

604 Όνοι άρρενες 10 0   10 0 

605 Όνοι θήλεις 10 0   10 0 

608 Βοοειδή εγχώριων φύ-
λων  βελτιωμένα άρρενα 

11 8   11 8 

609 Βοοειδή εγχώριων φύ-
λων βελτιωμένα θήλεα 

18 7   18 7 

614 Χοίροι Αναπαραγωγής 5 0   5 0 

615 Χοίροι Κρεοπαραγωγής 7 70   7 70 

617 Πρόβατα Κοπαδιάρικα 500 480 1150 800 1650 1280 

619 Αίγες Οικόσιτες 30 60 0 0 30 60 

 146



 

  ΜΕΓΑΛΟ ΧΩΡΙΟ ΛΙΒΑΔΙΑ ΣΥΝΟΛΟ 

620 Αίγες κοπαδιάρικες 1540 1500 1400 800 2940 2300 

624 Όρνιθες χωρικής εκτρο-
φής 

100 200 0 0 100 200 

627 Ινδιάνοι 20 30   20 30 

628 Περιστέρια 80 100   80 100 

630 Μέλισσες  σε ευρωπαϊκές 
κυψέλες 

170 70   170 70 

702 Αγελάδες εγχώριες βελ-
τιωμένες 

15 5   15 5 

705 Γουρούνες αναπαραγω-
γής 

4 0   4 0 

707 Πρόβατα κοπαδιάρικα 480 400 800 200 1280 600 

709 Αίγες οικόσιτες 30 30   30 30 

710 Αίγες κοπαδιάρικες 1500 1200 800 400 2300 1600 

721 Αρνιά κάτω του έτους 80 650 70 600 150 1250 

722 Κατσίκια κάτω του έτους 40 300 180 1100 220 1400 

724 Μοσχάρια 1-2 ετών 2 400   2 400 

726 Χοιρίδια μέχρι 20 κιλά 
καθαρό βάρος 

60 1200   60 1200 

727 Ζυγούρια και Πρόβατα   50 700 50 700 

728 Βιτούλια και Αίγες   62 800 62 800 

729 Δαμάλια, αγελάδες και 
βόδια 

5 1500   5 1500 

733 Κουνέλια 240 400   240 400 

1992 

  31-12-91 31-12-92 31-12-91 31-12-92 31-12-91 31-12-92 

601 Ίπποι άρρενες 1 0   1 0 

604 Όνοι άρρενες 10 0   10 0 

605 Όνοι θήλεις 6 0   6 0 

608 Βοοειδή εγχώριων φυ-
λών βελτιωμένα άρρενα 

10 4   10 4 

609 Βοοειδή εγχώριων φυ-
λών βελτιωμένα θήλεα 

15 10   15 10 

614 Χοίροι Αναπαραγωγής 5 0   5 0 

615 Χοίροι Κρεοπαραγωγής 17 100   17 100 

617 Πρόβατα Κοπαδιάρικα 900 400 100 80 1000 480 

619 Αίγες Οικόσιτες 30 60 3 2 33 62 

620 Αίγες κοπαδιάρικες 2100 1100 1200 900 3300 2000 
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  ΜΕΓΑΛΟ ΧΩΡΙΟ ΛΙΒΑΔΙΑ ΣΥΝΟΛΟ 

624 Όρνιθες χωρικής εκτρο-
φής 

100 100 20 20 120 120 

627 Ινδιάνοι 10 0   10 0 

628 Περιστέρια 60 80   60 80 

630 Μέλισσες  σε ευρωπαϊκές 
κυψέλες 

250 20   250 20 

702 Αγελάδες εγχώριες βελ-
τιωμένες 

14 0   14 0 

705 Γουρούνες αναπαραγω-
γής 

4 0   4 0 

707 Πρόβατα κοπαδιάρικα 400 400 80 50 480 450 

709 Αίγες οικόσιτες 30 30 2 0 32 30 

710 Αίγες κοπαδιάρικες 1100 1100 900 200 2000 1300 

721 Αρνιά κάτω του έτους 50 400 20 200 70 600 

722 Κατσίκια κάτω του έτους 300 2100 100 800 400 2900 

724 Μοσχάρια 1-2 ετών 4 900   4 900 

726 Χοιρίδια μέχρι 20 κιλά 
καθαρό βάρος 

100 2000   100 2000 

727 Ζυγούρια και Πρόβατα   10 150 10 150 

728 Βιτούλια και Αίγες   205 3000 205 3000 

729 Δαμάλια, αγελάδες και 
βόδια 

0 0   0 0 

731 Χοίροι πάνω από 20 κιλά 
καθαρό βάρος 

10 800   10 800 

733 Κουνέλια 110 165 20 30 130 195 

1996 

  31-12-95 31-12-96     

601 Ίπποι άρρενες 1 1     

604 Όνοι άρρενες 12 12     

605 Όνοι θήλεις 6 6     

608 Βοοειδή εγχώριων φυ-
λών  βελτιωμένα άρρενα 

8 7     

609 Βοοειδή εγχώριων φυ-
λών βελτιωμένα θήλεα 

13 11     

614 Χοίροι Αναπαραγωγής 3 3     

615 Χοίροι Κρεοπαραγωγής 5 23     

617 Πρόβατα Κοπαδιάρικα 400 330     

619 Αίγες Οικόσιτες 25 25     

620 Αίγες κοπαδιάρικες 1450 1700     
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  ΜΕΓΑΛΟ ΧΩΡΙΟ ΛΙΒΑΔΙΑ ΣΥΝΟΛΟ 

624 Όρνιθες χωρικής εκτρο-
φής 

250 1150     

626 Πάπιες 10 10     

628 Περιστέρια 110 110     

630 Μέλισσες  σε ευρωπαϊκές 
κυψέλες 

250 200     

702 Αγελάδες εγχώριες βελ-
τιωμένες 

10 -     

707 Πρόβατα κοπαδιάρικα 350 21000     

709 Αίγες οικόσιτες 25 3750     

710 Αίγες κοπαδιάρικες 1250 50000     

721 Αρνιά κάτω του έτους 50 2400     

722 Κατσίκια κάτω του έτους 400 11550     

724 Μοσχάρια 1-2 ετών 3 1750     

727 Ζυγούρια και Πρόβατα - 700     

729 Δαμάλια, αγελάδες και 
βόδια 

- 1050     

732 Κουνέλια 500 -     

733 Πουλερικά (εκτός από 
περιστέρια) 

650 -     

Πίνακας 3.3.5-37: Κτηνοτροφικά προϊόντα (1991, 1992) 

Κωδικός  ΜΕΓΑΛΟ ΧΩΡΙΟ
Kgr 

ΛΙΒΑΔΙΑ 
Kgr 

ΣΥΝΟΛΟ 
Kgr 

1991 

831 Τυρί μαλακό (Φέτα, τελεμές τουλουμοτύρι) 3000  3000 

832 Τυρί σκληρό  100 100 

833 Μυζήθρα (Γκίζα, Βουτσινά, Κλοτσοτύρι) 1000 200 1200 

839 Μαλλιά προβάτων 350  350 

841 Μέλι 4000  4000 

843 Δέρματα νωπά μικρών ζώων (Αιγοπροβά-
των, χοίρων) 

120 1450 1570 

844 Δέρματα νωπά μεγάλων ζώων (Βοοειδών 
Βουβάλων) 

7  7 

845 Αυγά 15000  15000 

846 Όρνιθες που γέννησαν αυγά 100  100 

847 Αυγά που γέννησε κάθε μια όρνιθα ετησίως 150  150 

1992 

831 Τυρί μαλακό (Φέτα, τελεμές τουλουμοτύρι) 3000 100 3100 
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Κωδικός  ΜΕΓΑΛΟ ΧΩΡΙΟ
Kgr 

ΛΙΒΑΔΙΑ 
Kgr 

ΣΥΝΟΛΟ 
Kgr 

832 Τυρί σκληρό  100 100 

833 Μυζήθρα (Γκίζα, Βουτσινά, Κλοτσοτύρι) 1200 100 1300 

841 Μέλι 3000  3000 

843 Δέρματα νωπά μικρών ζώων (Αιγοπροβά-
των, χοίρων) 

350  350 

844 Δέρματα νωπά μεγάλων ζώων (Βοοειδών 
Βουβάλων) 

4  4 

845 Αυγά 15000 1600 16600 

846 Όρνιθες που γέννησαν αυγά 100 20 120 

847 Αυγά που γέννησε κάθε μια όρνιθα ετησίως 150 80 230 

Πίνακας 3.3.5-38: Αλιεία (1991, 1992) 
Κωδικός  ΜΕΓΑΛΟ ΧΩΡΙΟ ΣΥΝΟΛΟ 

1991 

920 Πλήθος Αλιέων που αλιεύουν με κωπηλά-
τες λέμβους 

22 22 

922 Πλήθος κωπηλατών αλιευτικών σκαφών. 19 19 

924 Ποσότητα αλιευμάτων που αλιεύθηκαν με 
κωπηλάτες λέμβους 

19 19 

930 Πλήθος επαγγελματικών αλιευτικών σκα-
φών με μηχανή κίνησης 

19 19 

931 Ποσότητα αλιευμάτων που αλιεύθηκαν με 
επαγγελματικά μηχανήματα. 

1500 1500 

1992 

920 Πλήθος Αλιέων που αλιεύουν με κωπηλά-
τες λέμβους 

22 22 

922 Πλήθος κωπηλατών αλιευτικών σκαφών. 19 19 

924 Ποσότητα αλιευμάτων που αλιεύθηκαν με 
κωπηλάτες λέμβους 

4000 4000 

930 Πλήθος επαγγελματικών αλιευτικών σκα-
φών με μηχανή κίνησης 

3 3 

931 Ποσότητα αλιευμάτων που αλιεύθηκαν με 
επαγγελματικά μηχανήματα. 

5000 5000 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι ο πρωτογενής τομέας κατά τα τελευταία 40 χρόνια οδη-
γήθηκε, σε γενικές γραμμές, σε παραγωγική κατάρρευση [η οποία και είναι αναμενόμενη 
λαμβάνοντας υπόψη τον μικρό αριθμό των οικονομικά ενεργών κατοίκων του νησιού (βλ. 
πίν. 3.3.5-34) και τη γενικότερη συρρίκνωση του πληθυσμού (βλ. και κεφ. 3.3.1)]. Η αύξηση 
που παρατηρείται σε ορισμένα προϊόντα (αιγοπρόβατα, αλιεύματα, μέλι) δεν μπορεί -σε 
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καμμία περίπτωση- να αντισταθμίσει τη μείωση της παραγωγής που παρατηρείται σχεδόν 
σε όλα τα υπόλοιπα προϊόντα. Αναλυτικότερα:  

 Το 1955 στο Μεγάλο Χωριό εκτρέφονταν 147 βόδια έναντι 21 το 1995 (μείωση κατά 
85,71%), 921 πρόβατα έναντι 400 το 1995 (μείωση κατά 56,57%), 1.585 αίγες έναντι 
1.475 το 1995 (σχετικά μικρή μείωση κατά 6,94%). 

 Το 1941 εκτρέφονταν συνολικά στο νησί 333 Βοοειδή, 177 Ιπποειδή, 901 πρόβατα, 
2.379 αίγες και 357 χοίροι. Οι αντίστοιχοι αριθμοί για το 1991 είναι: 25, 17, 1.000, 3.300 
και 22. Παρατηρούμε ότι μόνον στα πρόβατα και στις αίγες οι αριθμοί είναι λίγο μεγαλύ-
τεροι από το 1991, ενώ στα άλλα ζώα η σύγκριση είναι συντριπτική: Μείωση μεγαλύτε-
ρη του 90% στα βοοειδή, στα ιπποειδή και στους χοίρους.  

 Το 1955 η παραγωγή ήταν 22.360 χιλιόγραμμα σταριού και 40.105 χιλιόγραμμα κριθα-
ριού, ενώ το 1991 και το 1992 η ετήσια παραγωγή σταριού και κριθαριού δεν ξεπέρασε 
τα 500-600 χιλιόγραμμα συνολικά, ήταν δηλαδή ανύπαρκτη. Αντίστοιχα, η παραγωγή 
αμυγδάλων ήταν 12.773 χιλιόγραμμα το 1955 ενώ το 1995 ήταν μόλις 150 χιλιόγραμμα. 

 Μόνο η παραγωγή του μελιού έχει αυξηθεί, από 1.355 χιλιόγραμμα το 1955 σε 4.000 
χιλιόγραμμα το 1991 και 3.000 χιλιόγραμμα το 1992. 

 Ορισμένα αγροτικά προϊόντα που παράγονταν παλαιότερα σήμερα δεν παράγονται ή 
δεν αξιοποιούνται. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι τα βελανίδια - που χρησιμοποι-
ούνταν ως ζωοτροφή και για άλλες χρήσεις - και το λάδι από γραμιθιές, ενώ είναι μάλ-
λον βέβαιο ότι ορισμένες σύγχρονες καλλιέργειες ήταν άγνωστες, το 1955, στο νησί 
(π.χ. μπανανιές, άνθη κ.λπ.). 

Τέλος επισημαίνουμε ότι, παρόλο που υπάρχει μία γενικότερη συρρίκνωση του πρωτογενή 
τομέα, ο αριθμός των αιγοπροβάτων είναι ιδιαίτερα υψηλός για την Τήλο. Αυτό προκύπτει 
και από σχετική μελέτη του Τμ. Προγραμματισμού και Μελέτων της Δ/νσης Δασών Δωδε-
κανήσου στην οποία αναφέρεται ότι η σχέση βοσκοφόρτωσης/ βοσκοϊκανότητας για την 
Τήλο ανέρχεται σε 1:0,361, δηλαδή η βοσκοφόρτωση είναι περίπου τριπλάσια της βοσκοϊ-
κανότητας και ως εκ τούτου θα πρέπει ο αριθμός των αιγοπροβάτων να μειωθεί στο 35% 
περίπου των ήδη υπαρχόντων. Στο πλαίσιο αυτό αποτελεί πρωτεύουσα ανάγκη η εκπόνη-
ση ενός σχεδίου διαχείρισης προκειμένου να αντιμετωπιστούν ολοκληρωμένα τα προβλή-
ματα αλλά και οι δυνατότητες που υπάρχουν για την αναδιοργάνωση και τον εκσυγχρονι-
σμό του πρωτογενή τομέα, και ιδίως της γεωργίας και κτηνοτροφίας.  

3.3.5.2 Δευτερογενής τομέας 

Ο δευτερογενής τομέας, με τη μορφή βιομηχανικής ή και βιοτεχνικής παραγωγής προς ε-
μπορία διαφόρων ειδών, είναι - και μάλλον ήταν πάντοτε έτσι - ανύπαρκτος στο νησί. 

Η μόνη μεταποιητική δραστηριότητα, που φαίνεται ότι είχε αναπτυχθεί στο νησί, ήταν η με-
ταποίηση γεωργικών προϊόντων για οικογενειακή χρήση. 

Ακόμη και η άλεση του αλευριού φαίνεται ότι ήταν κυρίως υπόθεση οικοτεχνική, αν κανείς 
λάβει υπόψη του την παρουσία, στις αυλές πολλών σπιτιών, μύλων χειροκίνητων ή κινού-
μενων από ζώα (γαδουρόμυλοι). 

Οι μοναδικές παραδοσιακές μεταποιητικές μονάδες, που κατά τα φαινόμενα ξέφευγαν από 
τον χαρακτήρα της οικοτεχνίας, ήταν οι ανεμόμυλοι. Αυτοί βρίσκονται πάνω από τον οικι-
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σμό των Λιβαδιών και στην παραλία του Αγίου Αντωνίου (1-2 λιοτρίβια), καθώς και ο νερό-
μυλος που βρίσκεται στο μοναστήρι του Αγίου Παντελεήμονα. 

Η παραγωγή ασβέστη σε παραδοσιακά ασβεστοκάμινα ήταν ένας άλλος τομέας μεταποιη-
τικής δραστηριότητας. Ήταν ίσως η μοναδική μεταποιητική δραστηριότητα με «εξαγωγές» 
εκτός της Τήλου, δεδομένου ότι η Νίσυρος τροφοδοτούνταν με ασβέστη από την Τήλο. 

Εκτός από τα ανωτέρω και την παραδοσιακή οικοτεχνία (αργαλειοί κλπ), αναγκαίοι για τις 
καθημερινές ανάγκες των κατοίκων ήταν και οι πεταλωτές, ξυλουργοί, χτίστες κ.λπ., που 
υπάρχουν υποτυπωδώς και σήμερα για να καλύπτουν τις σύγχρονες ανάγκες. 

3.3.5.3 Τριτογενής τομέας 

Ο τριτογενής τομέας φαίνεται να είναι σχετικά ανεπτυγμένος στο νησί. Σε αυτόν περιλαμβά-
νονται οι εργαζόμενοι στις υπάρχουσες υπηρεσίες του δημόσιου τομέα (εκπαίδευση, πρό-
νοια, τηλεπικοινωνίες, ενέργεια κλπ), καθώς και όσοι ασχολούνται με το εμπόριο και τον 
τουρισμό (διαμονή, αναψυχή, διασκέδαση κλπ). 

Είναι εύκολο να διαπιστωθεί ότι υπάρχουν ελλείψεις σε δυναμικό, τόσο στον δευτερογενή 
όσο και στον τριτογενή τομέα. Και στους δυο αυτούς τομείς παρατηρείται «εισαγωγή» εργα-
τικού δυναμικού. Ειδικότερα, στον τομέα των κατασκευών (δημόσια έργα - οικοδομές) του 
δευτερογενή τομέα και στον τουριστικό τομέα του τριτογενή, οι εισαγωγές δυναμικού είναι 
αθρόες και κυρίως εποχιακές.  

Η τουριστική υποδομή είναι αναπτυγμένη κυρίως στα Λιβάδια και στην παραλία τους. Εκεί 
βρίσκονται τα περισσότερα τουριστικά καταλύματα (ξενοδοχεία, ξενώνες, ενοικιαζόμενα 
δωμάτια κ.λπ.), ταβέρνες και άλλα καταστήματα που εξυπηρετούν τους τουρίστες. Τουρι-
στικά καταλύματα υπάρχουν επίσης στο Μεγάλο Χωριό, στην παραλία Ερίστου και στον 
Αγ. Αντώνιο.  

Οι επισκέπτες του νησιού μπορούν να διακριθούν στις κάτωθι κατηγορίες: 
α) Παραθεριστές που έχουν ιδιόκτητα σπίτια στο νησί και έρχονται τακτικά για διακοπές. 

Πρόκειται κυρίως για Τηλιακούς που διαμένουν μόνιμα στην Ρόδο, στην Αθήνα ή αλλού. 
β) Παραθεριστές - τουρίστες που έρχονται για μεγάλο χρονικό διάστημα (μεγαλύτερο των 

10 ημερών). Πολλοί από αυτούς επισκέπτονται επανειλημμένα στο νησί. 
γ) Επισκέπτες - τουρίστες που έρχονται για μικρό χρονικό διάστημα (2-5 ημέρες). 
δ) Ημερήσιοι επισκέπτες που επισκέπτονται το νησί με οργανωμένες εκδρομές (ημερό-

πλοια) από την Ρόδο ή την Κω και αναχωρούν αυθημερόν.  

Χωρίς να έχει οργανωθεί ή να φαίνεται ότι υπάρχει διακεκριμένη κατηγορία τουριστών 
μπορούμε να πούμε ότι συχνά πολλοί επισκέπτες της Τήλου ενδιαφέρονται για ήπιας - οι-
κολογικής μορφής τουρισμό. Σε αυτό βοηθά η ύπαρξη του σπηλαίου του Χαρκαδιού με το 
μουσείο των απολιθωμάτων και των άλλων ευρημάτων καθώς και η δυνατότητα υλοποίη-
σης περιπάτων στο νησί. Είναι άλλωστε χαρακτηριστικό ότι μια τέτοια διαδρομή, από τα 
Λιβάδια προς το Μεγάλο Χωριό, που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί «διαδρομή - κορμός» 
για όσους ενδιαφέρονται για τον περιπατητικό τουρισμό, σημειώνεται και στον γνωστό οδη-
γό «Trekking in Greece».  
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3.3.6 Ιστορικά και πολιτιστικά χαρακτηριστικά 

Η νήσος Τήλος κατοικείται τουλάχιστον από τη νεολιθική εποχή. Αυτό μαρτυρούν εργαλεία 
και κεραμικά αντικείμενα που βρέθηκαν στο σπήλαιο Χαρκαδιό. Λείψανα οικισμών της προ-
ϊστορικής εποχής έχουν βρεθεί σε διάφορα σημεία, όπως στην περιοχή Λακκιά του Μεγά-
λου Χωριού και στον Κάστελλο κοντά στα Λιβάδια. 

Σύμφωνα με τη Μυθολογία, η Τήλος πήρε το όνομά της από τον μικρότερο γιο της Αλίας, 
αδελφής των Τελχίνων και του Ήλιου. Όταν η Αλία αρρώστησε, ο Τήλος ήρθε στο νησί να 
μαζέψει βότανα για τη θεραπεία της. Αφού η Αλία έγινε καλά, ο γιος της επέστρεψε στο νη-
σί προς τιμή του Ήλιου – Απόλλωνα και του Ποσειδώνα. Ο ίδιος έγινε ιερέας εκεί, εάν και 
προοριζόταν για το Ιερό του Δία στον Αττάβυρο της Ρόδου, και απόκτησε το δικαίωμα του 
ιεραπόλου, προνόμιο που μεταδιδόταν από τότε κληρονομικά στους απογόνους του.    

Με βάση τα μέχρι τώρα στοιχεία, πρώτοι κάτοικοι του νησιού θεωρούνται οι Κάρες ή οι Λέ-
λεγες. Το νησί επισκέφθηκαν οι Μινωίτες και στη συνέχεια οι Μυκηναίοι και ακολούθησαν, 
γύρω στο 11ο αιώνα π.Χ., οι Δωριείς. 

Κατά τη διάρκεια της προ Χριστού ιστορικής περιόδου η Τήλος εμφανίζεται άλλοτε ανεξάρ-
τητο κράτος και άλλοτε υποτελής σε άλλα ισχυρότερα ελληνικά κράτη. 

Τον 7ο αιώνα οι Τήλιοι μαζί με τους Λινδίους, με αρχηγό τον Τηλίνη, κτίζουν την Γέλα στη 
Σικελία και άλλες πόλεις με τις οποίες διατηρούν στενούς δεσμούς. 

Τον 5ο αιώνα η Τήλος εντάσσεται ως σύμμαχος στο ναυτικό κράτος των Αθηναίων και στη 
συνέχεια εμφανίζεται σύμμαχος των Σπαρτιατών. 

Μετά τη ναυμαχία της Κνίδου, το 394 π.Χ., η Τήλος ανεξαρτητοποιείται και αναπτύσσεται 
οικονομικά. Κόβει δικά της νομίσματα, που απεικόνιζαν κεφαλή της Αθηνάς ή του Δία ή του 
Ποσειδώνα και καρκίνο, και συνεργάζεται με την Κω. Αυτήν την εποχή γεννήθηκε και έζησε 
στο νησί η λυρική ποιήτρια Ήριννα.  

Από τον 3ο μέχρι τα μέσα του 1ου π.Χ. αιώνα η Τήλος βρίσκεται υπό την επικυριαρχία της 
Ρόδου ή των Πτολεμαίων της Αιγύπτου. 

Το 42 π.Χ. ενσωματώνεται στη Ρωμαϊκή αυτοκρατορία. 

Εκτεταμένο νεκροταφείο, που χρονολογείται από τον 6ο π.Χ. αιώνα, έχει εντοπιστεί στην 
περιοχή Αγ. Αντωνίου, ενώ στον Κάστελλο υπάρχουν λείψανα οικισμών της κλασικής και 
ελληνιστικής περιόδου. Στη θέση Μισοσκάλι υπάρχει νεκροταφείο που χρονολογείται από 
την ελληνιστική εποχή. Ο σημαντικότερος όμως αρχαίος οικισμός φαίνεται ότι έχει αναπτυ-
χθεί γύρω από το κάστρο του Μεγάλου Χωριού, περιοχή που συνεχίζει να κατοικείται μέχρι 
σήμερα. 

Λείψανα αρχαίων κτισμάτων και τειχών είναι ορατά σε ολόκληρη την πλαγιά από το κάστρο 
μέχρι το σημερινό οικισμό του Μεγάλου Χωριού και μέσα στον οικιστικό ιστό αυτού. 

Ελάχιστα στοιχεία είναι μέχρι σήμερα γνωστά για την περίοδο που ακολούθησε μέχρι τον 
14ο αιώνα μ.Χ. Λείψανα παλαιοχριστιανικών βασιλικών που έχουν εντοπιστεί σε διάφορα 
σημεία του νησιού, όπως στο νεκροταφείο του Μεγάλου Χωριού, στον Άγιο Αντώνιο, στη 
Σκάφη, στον Αγ. Ιωάννη το Θεολόγο κοντά στον Ποταμό και στον Αγ. Παντελεήμονα στα 
Λιβάδια, που χρονολογούνται μεταξύ 4ου και 7ου μ.Χ. αιώνα, μαρτυρούν τον εκχριστιανισμό 
των κατοίκων. Κατά τη βυζαντινή περίοδο φαίνεται ότι κατασκευάστηκαν ορισμένα από τα 
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πολλά κάστρα του νησιού, όπως το Παλιόκαστρο, του Λάμπρου ή Σταυρού, του Αγίου Στε-
φάνου ή Ρουκκούνι, ενώ την ίδια περίοδο επισκευάστηκε και το ελληνιστικό κάστρο του 
Μεγάλου Χωριού. 

Ορισμένες εκκλησίες χρονολογούνται στο τέλος αυτής της περιόδου (13ος αιώνας) όπως η 
Αγία Τριάδα στα Σπιτάκια και η Αγία Άννα στα Λιβάδια. Πρόσφατες έρευνες μαρτυρούν ότι 
την ίδια εποχή (13ος  αιώνας) είχε αναπτυχθεί τοπική εξουσία στα νησιά. 

Στις αρχές του 14ου αιώνα (1310) η Τήλος και άλλα νησιά της Δωδεκανήσου κατακτώνται 
από τους Ιωαννίτες ιππότες. Φαίνεται ότι κατά την πρώτη περίοδο οι ιππότες σεβάστηκαν 
την τοπική εξουσία. Από το 1366 η Τήλος είναι φέουδο του Barello Assanti d΄ Ischia. 

Κατά τον 14ο και 15ο αιώνα κτίστηκαν ή αγιογραφήθηκαν παλιές εκκλησίες. Τη περίοδο αυ-
τήν φαίνεται ότι κατασκευάστηκαν τα κάστρα της Μισαριάς και της Αγριοσυκιάς. Την ίδια 
εποχή εκτιμάται ότι συγκροτήθηκαν και κατοικήθηκαν ορισμένοι οικισμοί, τα ερείπια των 
οποίων βρίσκονται κοντά σε αυτά τα οχυρά ή σε άλλες οχυρές θέσεις. Ενδιαφέρον επίσης 
εμφανίζουν διάφορα σπήλαια που είχαν διαμορφωθεί κατάλληλα για να κατοικούνται σε 
περιπτώσεις κινδύνου (αβαλλάδες) 

Μετά από μια παρατεταμένη περίοδο συνεχών αναμετρήσεων και εχθροπραξιών οι Τούρ-
κοι έγιναν κύριοι του νησιού στις αρχές του 16ου αιώνα (1522). 

Κατά τη διάρκεια της τουρκοκρατίας, που διήρκεσε σχεδόν τέσσερις αιώνες, η Τήλος, όπως 
και τα υπόλοιπα νησιά της περιοχής εκτός από τη Ρόδο και την Κω, αυτοδιοικείτο πληρώ-
νοντας ένα κατ΄ αποκοπή φόρο (μακτού). 

Κατά την περίοδο αυτή επισκευάστηκαν ή κατασκευάστηκαν πολλές εκκλησίες, καθώς και 
το μοναστήρι του Αγ. Παντελεήμονα. 

Από το 1912 μέχρι το 1943 η Τήλος, όπως όλη η Δωδεκάνησος, ήταν κτήση των Ιταλών. 
Κατά την περίοδο αυτή έγιναν ορισμένα έργα υποδομής, όπως η αμαξιτή οδός που συνδέει 
τα Λιβάδια από το Μεγάλο Χωριό, το λιμάνι του Αγίου Στεφάνου, αλλά και ελάχιστα οικοδο-
μήματα, όπως το Διοικητήριο στην παραλία των Λιβαδιών και ένα παρατηρητήριο στον 
Προφήτη Ηλία που βρίσκεται ανατολικά του Μεγάλου Χωριού. Σημαντικό έργο της ίδιας ε-
ποχής είναι η συστηματική χαρτογράφηση του νησιού, η οποία είναι, και σήμερα ακόμη, 
χρήσιμη.  

Από το 1943, μετά την παράδοση των Ιταλών κατά τον Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο, η Δωδεκά-
νησος πέρασε μικρές περιόδους Γερμανοκρατίας και Αγγλοκρατίας, ενώ για σύντομο χρο-
νικό διάστημα πριν την επίσημη ενσωμάτωσή της στο Ελληνικό Κράτος διοικήθηκε από 
Ελληνική Στρατιωτική Διοίκηση. 

Την εποχή κατά την οποία τους Ιταλούς διαδέχθηκαν στο νησί οι Γερμανοί, μια ομάδα Ιερο-
λοχιτών αποβιβάστηκε στο νησί και συγκρούστηκε με τη Γερμανική φρουρά. Ένα μνημείο 
των Ιερολοχιτών που σκοτώθηκαν σ΄ αυτή τη σύγκρουση υπάρχει στα Λιβάδια, στη θέση 
όπου έπεσαν. 

Η μετανάστευση είναι ένα ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο στην ιστορία της Τήλου, όπως βέ-
βαια σχεδόν όλων των περιοχών του Ελληνικού χώρου. 

Οι πιο παλιές γνωστές μεταναστεύσεις Τηλίων είναι αυτές της αρχαιότητας (7ος αιώνας 
π.Χ.)  κατά τις οποίες Τήλιοι ίδρυσαν μαζί με τους Λίνδιους τη Γέλα στη Σικελία. 
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Εκτός από τις αναγκαστικές μετακινήσεις κατοίκων του νησιού, που έχουν γίνει ανά τους 
αιώνες και έχουν τεκμηριωθεί (όπως η μεταφορά των κατοίκων της Τήλου στη Ρόδο που 
επεδίωξαν οι Ιωαννίτες Ιππότες), σημαντικές είναι και οι νεότερες μεταναστεύσεις Τηλίων. 

Κατά τον 19ο αιώνα ομάδες Τηλίων μετέβαιναν ομαδικά στη Μικρά Ασία όπου εργάζονταν 
εποχιακά σαν κτίστες, σιδεράδες ή γεωργοί. Συνήθως μετέβαιναν σε πόλεις όπως το Ναζλί, 
το Κουσάντασι, το Αζιζιέ, το Δένεζλι κ.α. Ορισμένοι από αυτούς εγκαταστάθηκαν μονιμότε-
ρα στη Μικρά Ασία. Το 1890 συγκρότησαν την «Αγαθοεργό Αδελφότητα Ναζλίου», η οποία 
βοηθούσε τους Τηλίους που έφθαναν εκεί, τους συγγενείς στο νησί, το μοναστήρι, την κα-
τασκευή διαφόρων κοινωφελών έργων στο νησί κλπ. 

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η μετανάστευση Τηλίων προς την Αμερική και ιδιαίτερα προς τις 
Ηνωμένες Πολιτείες. Η μετανάστευση αυτή άρχισε ήδη από τις αρχές του 20ου αιώνα (πιθα-
νόν και παλαιότερα) και συνεχίστηκε μέχρι τη δεκαετία του ‘70. Είναι μάλιστα χαρακτηριστι-
κό ότι ένας από τους παλαιότερους ελληνικούς συλλόγους της Αμερικής είναι ο Σύλλογος 
των Τηλίων που ιδρύθηκε στη Νέα Υόρκη το 1910. 

Μεταναστεύσεις αναπτύχθηκαν και προς την Αίγυπτο και την Γαλλία κατά τις αρχές του 
αιώνα, και προς τις αποικίες της Ιταλίας στην Αφρική κατά την Ιταλοκρατία. 

Κατά την εποχή της Ιταλοκρατίας παρουσιάστηκε στη Δωδεκάνησο και το αντίστροφο φαι-
νόμενο, της εγκατάστασης στα νησιά μη Ελλήνων, κυρίως Ιταλών. Το φαινόμενο αυτό είχε 
στην Τήλο μικρότερη ένταση από όλα τα άλλα νησιά, αν κρίνει κανείς από τα στοιχεία της 
απογραφής του 1941. Το έτος εκείνο, από τους 1131 κατοίκους του νησιού, μόνον 18, δη-
λαδή ποσοστό 1,5% του πληθυσμού ήταν μη Δωδεκανήσιοι και συγκεκριμένα Ιταλοί. Στο 
σύνολο της Δωδεκανήσου το ποσοστό των μη Δωδεκανήσιων ήταν 13,2% από τους οποί-
ους το 11% ήταν Ιταλοί. Θα πρέπει μάλιστα να διερευνηθεί μήπως οι 18 Ιταλοί ήταν η 
φρουρά του νησιού. 

Μετά την ενσωμάτωση της Δωδεκανήσου στην Ελλάδα (αλλά και πριν από αυτήν) αναπτύ-
χθηκε και η μετανάστευση Τηλίων προς την Ρόδο και την Αθήνα ενώ συνεχίστηκε η μετα-
νάστευση προς την Αμερική και την Αυστραλία. Έτσι σήμερα, τόσο στη Ρόδο όσο και στην 
Αθήνα, είναι εγκατεστημένοι αρκετοί Τήλιοι που διατηρούν συλλόγους και αναπτύσσουν 
οικονομικούς και πολιτιστικούς δεσμούς με το νησί. 

Μνημεία των διαφόρων εποχών υπάρχουν πάρα πολλά και βρίσκονται διάσπαρτα σχεδόν 
σε ολόκληρη την έκταση του νησιού. Στο σύντομο ιστορικό που προηγήθηκε έχουν γίνει 
αναφορές στα μνημεία αυτά ανάλογα με την ιστορική περίοδο στην οποία ανήκουν. Αυτά  
μπορούν να ομαδοποιηθούν σε ορισμένες βασικές κατηγορίες ανάλογα με τη χρήση για την 
οποία κατασκευάστηκαν, όπως: 
▫ Οικισμοί και οικιστικά σύνολα 
▫ Οχυρά (κάστρα, παρατηρητήρια κ.λπ.) 
▫ Ναοί 
▫ Νεκροταφεία 
▫ Ανεμόμυλοι 
▫ Έργα αξιοποίησης του νερού (πηγάδια, στέρνες, κρήνες, νερόμυλοι κ.λπ.) 
▫ Καμίνια 
▫ Δρόμοι και μονοπάτια 
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▫ Λιμενικά έργα 
▫ Διάφορες αγροτικές κατασκευές (μαντριά, αλώνια, ξερολιθιές, αναβαθμοί κ.λπ.). 
▫ Ξεχωριστή κατηγορία αποτελούν τα σπήλαια που κατοικούντο από τους κατοίκους σε 

έκτακτες περιπτώσεις, γνωστά ως αβαλλάδες, τα οποία ήταν κατάλληλα διαμορφωμένα 
και εξοπλισμένα.  

▫ Πολλά από αυτά τα στοιχεία έχουν αναγνωριστεί στις αυτοψίες και χαρτογραφηθεί. 
Χρειάζεται όμως πολλή και συστηματική δουλειά από τους ειδικούς επιστήμονες για τη 
συστηματική αναγνώριση, χρονολόγηση, αξιολόγηση κ.λπ. όλων αυτών των στοιχείων 
του πολιτισμικού πλούτου του νησιού. 

Ήδη στα πλαίσια ειδικού προγράμματος της Ακαδημίας Αθηνών, που εκπονείται σε συνερ-
γασία με την 4η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, έχουν εντοπιστεί, αποτυπωθεί, φωτο-
γραφηθεί συστηματικά και μελετούνται 44 αγιογραφημένες εκκλησίες από τις περισσότερες 
από εκατό εκκλησίες της Τήλου (βλ. παρακάτω πίνακα).  

Πίνακας 3.3.6-39: Καταγραμμένες και αποτυπωμένες εκκλησίες της Τήλου 

α/α Ονομασία Θέση Γεωγρ. Μήκος και Πλάτος 

1 Ανώνυμη Α΄ Λιβάδια/ Κάστρο Αγριοσυκιάς Ν 36,39835, Ε 027,39022 

2 Άγιος Νικόλαος Λιβάδια/ Μισοσκάλι Ν 36,39836, Ε 027,39814 

3 Ανώνυμη Β΄ Λιβάδια/ Κάστρο Αγριοσυκιάς Ν 36,40092, Ε 027,38961 

4 Άγιοι Πέτρος και Παύλος Λιβάδια Ν 36,40107, Ε 027,40128 

5 Αγία Άννα Λιβάδια/ Κάστελλος Ν 36,40749, Ε 027,38402 

6 Αγία Ελεούσα Αρνός Ν 36,42253, Ε 027,37204 

7 Σωτήρας Μικρό Χωριό Ν 36,42350, Ε 027,37101 

8 Άγιος Ιωάννης Αβαλλάς Μικρό Χωριό Ν 36,42441, Ε 027,36989 

9 Παναγία Ούρπη Μικρό Χωριό Ν 36,42961, Ε 027,37583 

10 Άγιος Ιωάννης Ρίστα (Άρειστος) Ν 36,43040, Ε 027,33759 

11 Παναγιά η Τραφιώτισσα Μεγάλο Χωριό/ προς Άρειστο Ν 36,43590, Ε 027,36111 

12 Αγία Τριάδα Μεσσαριά/ Σπιτάκια Ν 36,43995, Ε 027,36344 

13 Παναγία Μεσσαριά Ν 36,44028, Ε 027,36449 

14 Άγιος Νικόλαος Μεσσαριά Ν 36,44243, Ε 027,36591 

15 Σωτήρας Μεσσαριά Ν 36,44244, Ε 027,36387 

16 Αγία Τριάδα Άγιος Παντελεήμων (περιοχή) Ν 36,44582, Ε 027,30342 

17 Άγιος Ιωάννης Μεγάλο Χωριό/ Γωνιές Ν 36,44640, Ε 027,35480 

18 Άγιος Παντελεήμων  Άγιος Παντελεήμων (περιοχή) Ν 36,44792, Ε 027,30508 

19 Σωτήρας ή Άγιος Νικόλαος Θαλλιώνας Ν 36,44869, Ε 027,32701 

20 Άγιος Νικόλαος Θαλλιώνας Ν 36,44869, Ε 027,32611 

21 Άγιος Ιωάννης Χοχλακίδια Ν 36,44890, Ε 027,35804 

22 Αγία Βαρβάρα Σαννιάνοι Ν 36,44898, Ε 027,33559 
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α/α Ονομασία Θέση Γεωγρ. Μήκος και Πλάτος 

23 Αγία Τριάδα Μεγάλο Χωριό Ν 36,44970, Ε 027,34545 

24 Άγιος Γεώργιος του Κάμπου Μεγάλο Χωριό Ν 36,45086, Ε 027,34287 

25 Ταξιάρχης Μεγάλο Χωριό/ Καμπί Ν 36,45197, Ε 027,35696 

26 Σπήλαιο Αγ. Παντελεήμονος Χείλη Ν 36,45260, Ε 027,35523 

27 Άγιος Παντελεήμων Χείλη Ν 36,45277, Ε 027,35479 

28 Άγιος Νικόλαος Χείλη Ν 36,45317, Ε 027,35467 

29 Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος του Καμμά Μεγάλο Χωριό Ν 36,45478, Ε 027,34477 

30 Ανώνυμη Α΄ Μεγάλο Χωριό/ προς το Κάστρο Ν 36,45548, Ε 027,34256 

31 Ανώνυμη Β΄ Μεγάλο Χωριό/ προς το Κάστρο Ν 36,45558, Ε 027,34226 

32 Άγιος Νικόλαος Μεγάλο Χωριό Ν 36,45597, Ε 027,34765 

33 Κοίμηση της Θεοτόκου Μεγάλο Χωριό/ προς το Κάστρο Ν 36,45633, Ε 027,34289 

34 Ταξιάρχης Μεγάλο Χωριό/ Κάστρο Ν 36,45655, Ε 027,34285 

35 Τίμια Ζώνη Παραδείσι Ν 36,45683, Ε 027,31770 

36  Ευαγγελίστρια Μεγάλο Χωριό/ προς το Κάστρο Ν 36,45689, Ε 027,34625 

37 Εισόδια της Θεοτόκου Μεγάλο Χωριό/ προς το Κάστρο Ν 36,45719, Ε 027,34661 

38 Άγιος Αντώνιος Καμάρι Ν 36,45779, Ε 027,32036 

39 Άγιος Γεώργιος Πεχουλιώτης Μεγάλο Χωριό/ κάτω από το Κά-
στρο 

Ν 36,45789, Ε 027,33855 

40 Άγιος Τρύφων Μεγάλο Χωριό Ν 36,45811, Ε 027,34649 

41 Αγία Σοφία Άγιος Αντώνιος/ Σταλαγμοί Ν 36,45912, Ε 027,33582 

42 Άγιος Βασίλειος Μεγάλο Χωριό Ν 36,45944, Ε 027,35371 

43 Αγία Άννα Ενούσες Ν 36,46597, Ε 027,34958 

44 Άγιος Ιωάννης Σκάφη Ν 36,47089, Ε 027,35470 

Παράλληλα με τη συστηματική μελέτη, προωθείται η κήρυξη ως διατηρητέων μνημείων μιας 
σειράς εκκλησιών. Μέχρι σήμερα έχει δημοσιευθεί σε ΦΕΚ η κήρυξη του Αγ. Γεωργίου (ιδ. 
Συριανού), ανώνυμης εκκλησίας και της Αγίας Ελεούσας στο Μικρό Χωριό (Αποφ. ΥΠ-
ΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ29/ΚΗΡ/45574/1825/23-11-98), ενώ εκκρεμεί η επίσημη κήρυξη πολλών άλ-
λων. 

Με παλιότερη απόφαση, αρ. πρωτ. 23427/1077/30-10-1948, που έχει δημοσιευθεί στο αρ. 
17/24-12-1948 Φύλλο της Εφημερίδας της Γενικής Διοίκησης Δωδεκανήσου, προστατεύο-
νται μια σειρά από μνημεία της Τήλου και συγκεκριμένα κατά περιοχή: 
Λιβάδια: Άγιος Παντελεήμων, Κάστρο στον Κάστελλο, Αγία Άννα Κάστελλος, Άγιος Νικό-
λαος στον Κό το Νερό, Κάστρο Αγρυοσυκιάς, Κάστρο Στρουκούνι, Αγ.Μιχαήλ στο Λίθο.  
Μικρό Χωριό: Κάστρο Μικρού Χωριού, Παναγία και Παναγία στο Νεκροταφείο, Χριστός, 
Άγιος Ιωάννης, Παναγιά, Κάστρο Σταυρού - Λάμπρου το κάστρο. 
Μεσαριά: Κάστρο και όλες οι εκκλησίες. 
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Μεγάλο Χωριό: Κάστρο Μεγάλου Χωριού, Αγ. Ιωαν. Θεολόγος, Κοίμηση Θεοτόκου, Αγ. 
Κων/νος στο νεκροταφείο, Παναγία Τραφιώτισσα, Αγ. Βασίλειος στον Άγιο Βασίλειο, Αγία 
Κυριακή. 
Αγ. Αντώνιος: Αγία Αναστασία, Αγ. Γεώργιος. 
Αγ. Παντελεήμων: Μοναστήρι. 
Παλιόκαστρο: Κάστρο. 

Η ιστορία της Τήλου φαίνεται να βρίσκεται στο περιθώριο της ιστορίας άλλων σημαντικότε-
ρων πόλεων ή νησιών της περιοχής. Τα στοιχεία όμως που σήμερα μας είναι γνωστά, είτε 
από τις γραπτές πηγές είτε από τα μνημεία του νησιού, δεν παύουν να συνθέτουν μια αξιό-
λογη τοπική ιστορία. Είμαστε βέβαιοι όμως ότι οι ανασκαφές και η παραπέρα ιστορική και 
αρχαιολογική έρευνα θα φέρει στο φως πολλά στοιχεία που θα συμπληρώσουν την εικόνα 
για το παρελθόν της Τήλου και των κατοίκων της, και πιθανόν να δώσουν στοιχεία για την 
ιστορία της ευρύτερης περιοχής. Παράλληλα, θα δώσουν τη δυνατότητα καλύτερης αντιμε-
τώπισης των σημερινών προβλημάτων των κατοίκων και χάραξης μιας καλύτερης προο-
πτικής για το μέλλον του νησιού. 

Για την περίοδο της Ιταλοκρατίας, η οποία είναι πρόσφατη και για την οποία υπάρχουν επί-
σημα αρχεία και άλλες γραπτές πηγές, θα πρέπει να γίνει συστηματική έρευνα η οποία πι-
στεύουμε ότι θα βοηθήσει σημαντικά. Σημειώνουμε ενδεικτικά ότι, εξ όσων γνωρίζουμε, κα-
τά την περίοδο εκείνη έχουν γίνει συστηματικές καταγραφές της χλωρίδας και της πανίδας 
του νησιού ενώ υποθέτουμε ότι έχουν εκδοθεί ειδικές διατάξεις που έχουν επηρεάσει την 
πολεοδομική συγκρότηση των οικισμών (π.χ. η οργανωμένη διάταξη των στάβλων εκτός 
των οικισμών, που είναι ιδιαίτερα εμφανής στο Μικρό Χωριό, πρέπει να έχει προκύψει από 
ειδικές διατάξεις εκείνης της εποχής).  

3.3.7 Κοινωνικά χαρακτηριστικά και τάσεις 

Η Τήλος βρίσκεται σήμερα σε μια κρίσιμη καμπή της ιστορίας της.  

Μια περίοδος αιώνων προκαπιταλιστικής κοινωνικής και οικονομικής οργάνωσης, στηριγ-
μένης σε έναν πρωτόγονο και περιθωριακό πρωτογενή τομέα, μπορούμε να πούμε ότι έλη-
ξε με την ενσωμάτωση της Δωδεκανήσου, και της Τήλου μαζί με αυτήν, στο ελλαδικό μετα-
πολεμικό κοινωνικοοικονομικό γίγνεσθαι. Η ενσωμάτωση αυτή συνοδεύτηκε από πλήρη 
παραγωγική και κοινωνική κατάρρευση που διήρκεσε μέχρι σήμερα. 

Συγκρίνοντας την Τήλο με άλλα νησιά της Δωδεκανήσου, συμπεραίνουμε ότι το σημαντικό-
τερο ίσως χαρακτηριστικό της είναι το υπερβολικά μικρό πληθυσμιακό μέγεθός της. Σε ένα 
νησί που η έκτασή του είναι μεγαλύτερη της έκτασης της Σύμης, μιάμιση φορά η έκταση της 
Πάτμου, ίση με την έκταση της Λέρου, ο πληθυσμός είναι αντίστοιχα μόλις 12% του πληθυ-
σμού της Σύμης, 10% του πληθυσμού της Πάτμου και 3,5% (!) του πληθυσμού της Λέρου. 
Το πληθυσμιακό μέγεθος της Τήλου είναι σήμερα τόσο μικρό (279 κάτοικοι) που δεν βοηθά 
ούτε στη δημογραφική ανάκαμψη του νησιού, ούτε στην παραγωγική ανασυγκρότησή του.  

Παράλληλα η Τήλος καλείται σήμερα να ακολουθήσει, όπως ολόκληρη η Ελλάδα άλλωστε, 
ένα νέο ρόλο στη σύγχρονη μεταβιομηχανική κοινωνία. Στη νέα κατανομή ρόλων, η Τήλος 
καλείται να λειτουργήσει ως ένας από τους πολλούς προορισμούς αναψυχής στην Ελλάδα, 
και στη Μεσογειακή Λεκάνη ευρύτερα.  
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Η παραπάνω γενική τάση αντιμετωπίζει στην Τήλο σημαντικά πρακτικά προβλήματα, όπως 
έλλειψη βασικών επαγγελματικών ειδικοτήτων, αναγκαίων για να αντιμετωπιστούν στο νησί 
τα καθημερινά προβλήματα τόσο των κατοίκων όσο και των επισκεπτών, έλλειψη ορισμέ-
νων στοιχειωδών τεχνικών υποδομών, κ.λπ. 

Αυτά τα κενά δεν θα καλυφθούν επαρκώς αν δεν εγκατασταθούν μόνιμα στο νησί εργαζό-
μενοι, οι οποίοι να μπορούν να καλύψουν επαγγελματικά τέτοιες ανάγκες. 

Όμως, παρόλο που δεν έχουμε διαπιστώσει σαφή τάση μόνιμης εγκατάστασης στο νησί, 
μια τέτοια προοπτική δεν πρέπει να θεωρείται εξωπραγματική, δεδομένου ότι οι ανάγκες 
γίνονται όλο και περισσότερο πιεστικές, ενώ είναι παράλληλα αναγκαία και η ορθολογικό-
τερη διαχείριση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. 

Προς το παρόν, η τάση που έχει ήδη συγκεκριμένα αποτελέσματα είναι αυτή της περιοδικής 
εγκατάστασης στο νησί παλαιών μόνιμων κατοίκων, ή των παιδιών τους, που εγκατέλειψαν 
το νησί παλαιότερα. Αυτή η περιοδική εγκατάσταση σχετίζεται με καλοκαιρινές επαγγελμα-
τικές απασχολήσεις, κυρίως παροχής υπηρεσιών στους επισκέπτες του νησιού. Συχνά αυ-
τή η περιοδική εγκατάσταση και επαγγελματική απασχόληση σχετίζεται με την αξιοποίηση 
κτισμάτων ή γης που αποτελούν περιουσιακά στοιχεία των απασχολούμενων. 

Παράλληλα, όπως έχουμε αναφέρει, έχει διαπιστωθεί και η περιοδική εγκατάσταση εργα-
ζομένων που δεν έχουν οικογενειακούς δεσμούς με το νησί και που έρχονται στο νησί για 
να προσφέρουν εργασία κατά τη τουριστική περίοδο. Πρόκειται συνήθως για μη εξειδικευ-
μένο εργατικό δυναμικό στον τομέα του τουρισμού ή για τεχνίτες του τομέα των έργων. 

Η διεύρυνση της τουριστικής περιόδου και η αύξηση της τουριστικής δραστηριότητας θα 
έχουν - πιθανά - ως αποτέλεσμα την μόνιμη εγκατάσταση μέρους των παραπάνω δύο κα-
τηγοριών εργαζομένων. Η μόνιμη εγκατάσταση αυτών θα επηρεάσει αλυσιδωτά μια σειρά 
άλλων εργαζομένων, οι οποίοι θα επιδιώξουν να μείνουν και αυτοί μόνιμα στο νησί.  

Αυτή η τάση επιστροφής ή εγκατάστασης που προδιαγράφεται δεν είναι πρωτόγνωρη. Εδώ 
και μια εικοσαετία έχει αρχίσει να παρατηρείται, πρώτα στα περισσότερο αναπτυγμένα του-
ριστικά νησιά (π.χ. Πάρος, Σαντορίνη, Πάτμος κλπ) και στη συνέχεια και σε άλλα (Ίος, Σέ-
ριφος κλπ.). 

Η χρόνια εγκατάλειψη του νησιού, η έλλειψη βασικών έργων υποδομής και η πίεση για 
τουριστική ανάπτυξη έχουν οδηγήσει, τα τελευταία χρόνια, πολλούς φορείς να προγραμμα-
τίσουν, να μελετήσουν ή να κατασκευάσουν μια σειρά έργων με στόχο την ανάπτυξη του 
νησιού. Στον πίνακα 4.4-43 και στον χάρτη Α9 παραθέτονται τα σημαντικότερα έργα που 
είτε βρίσκονται υπό κατασκευή είτε μελετώνται.  

Η ολοκλήρωση αυτών των έργων θα δημιουργήσει σαφώς ευνοϊκότερες τάσεις για την οι-
κονομική και κοινωνική ανάπτυξη του νησιού.  

Τονίζεται όμως ότι ο ορθολογικός σχεδιασμός και έλεγχος των έργων, ενεργειών και δρα-
στηριοτήτων που απαιτούνται, σε συνδυσμό με την ενημέρωση/ ευαισθητοποίηση των το-
πικών φορέων και κατοίκων σε θέματα προστασίας περιβάλλοντος, θα αποτελέσουν σημα-
ντικά βήματα για μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και βελτιωμένη ποιότητα ζωής. Η προστασία 
του φυσικού περιβάλλοντος δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ανεξάρτητα από τις άλλες δρα-
στηριότητες αλλά ως προϋπόθεση για την ανάπτυξή τους, αφού βρίσκεται κατ' ανάγκη σε 
μια δυναμική σχέση με αυτές. Στόχος δεν είναι η απομάκρυνση του ανθρώπου από τη φύ-
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ση, αλλά αντίθετα η γνωριμία του με αυτήν και η κατανόηση της αλληλεξάρτησης μεταξύ 
προστασίας και ανάπτυξης.   
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4.1 ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ 

ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

4.1.1 Αξιολόγηση αναπτυξιακού δυναμικού 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ανάλυσης και τις γενικότερες κοινωνικό-οικονομικές τάσεις, ως 
κύριος άξονας οικονομικής ανάπτυξης στην Τήλο ενδείκνυται η ανάπτυξη ήπιων δραστηρι-
οτήτων αναψυχής (εναλλακτικές μορφές τουρισμού). Αυτές μπορούν να περιλαμβάνουν 
ένα ποικίλο πλήθος δραστηριοτήτων, το μέγεθος και η ένταση των οποίων οφείλει να ακο-
λουθεί την κλίμακα του νησιωτικού συμπλέγματος της Τήλου. Παράλληλα, είναι δυνατόν και 
απαραίτητο να διατηρηθούν και να εκσυγχρονιστούν άλλοι συμπληρωματικοί τομείς παρα-
γωγής, όπως γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία, μεταποιητικές δραστηριότητες συναρτημένες με 
τους φυσικούς πόρους, μικρές οικιακές βιοτεχνίες επεξεργασίας τοπικών προϊόντων κ.α. Ο 
κύκλος αυτών των δραστηριοτήτων θα ενισχύσει την τοπική αγορά και θα στηρίξει τη δημι-
ουργία υπηρεσιών εξυπηρέτησης. 

Για το σχεδιασμό της περιοχής μελέτης πρέπει να ληφθούν υπόψη:  
 Η βελτίωση των βασικών υποδομών (λιμενικές εγκαταστάσεις, ελικοδρόμιο, οδικό δί-
κτυο, αποχετεύσεις και εγκαταστάσεις βιολογικών καθαρισμών κλπ). 

 Οι σημερινές οικονομικές λειτουργίες της, οι οποίες έχουν όλες σημαντικά περιθώρια 
ποσοτικής ανάπτυξης και ποιοτικής βελτίωσης.  

 Η ιδιαίτερη αξία της περιοχής, ως προς το φυσικό (τύποι οικοτόπων, χλωρίδα, πανίδα –
ιδιαίτερα ορνιθοπανίδα, γεώτοποι) και το ανθρωπογενές περιβάλλον (κάστρα, εκκλησί-
ες, ιστορικά μνημεία, οικισμοί, παραδοσιακές καλλιέργειες).   

 Ο ορθολογικός σχεδιασμός των χρήσεων γης, στο πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασμού 
της περιοχής και του Σχεδίου Χωρικής Οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων (που αφορά σε 
ολόκληρο τον δήμο Τήλου, σύμφωνα με το Ν. 2508/97). 

Η αντιμετώπιση των υποδομών είναι αναγκαία, ώστε: 

• Να καλυφθούν οι κοινωνικές ανάγκες, τόσο του μόνιμου πληθυσμού όσο και των επι-
σκεπτών (εκπαίδευση, περίθαλψη, διαμονή, παροχή υπηρεσιών κ.λπ.). 

• Να εξασφαλισθεί η τεχνική υποστήριξη όλων των δραστηριοτήτων στην περιοχή (ύ-
δρευση, αποχέτευση, χώρος υγειονομικής ταφής απορριμμάτων, τηλεπικοινωνίες, ε-
νέργεια, αξιόπιστη, γρήγορη και συχνή συγκοινωνία με τα γύρω νησιά και τα κέντρα της 
ευρύτερης περιοχής (Ρόδος, Κως, κ.λπ.). 

• Να αντιμετωπισθούν όλα τα προβλήματα μόλυνσης, ρύπανσης και, γενικά, υποβάθμι-
σης του περιβάλλοντος που δημιουργούνται από τις ανθρώπινες δραστηριότητες. Είναι 
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ευνόητο ότι τα προβλήματα αυτά - που ήδη υπάρχουν - θα ενταθούν από τη στιγμή που 
θα εντατικοποιηθούν οι ανθρώπινες δραστηριότητες. 

Ειδικότερα, πρέπει να τονιστούν τα προβλήματα που δημιουργούνται από τη διαχείριση 
των επιφανειακών και υπόγειων νερών, τη γεωργία και - ιδιαίτερα - την κτηνοτροφία, τις 
λατομικές και εξορυκτικές δραστηριότητες, τις ελλείψεις σε τεχνική και κοινωνική υποδομή 
κ.λπ. 

Στο πλαίσιο αυτό, η ποιότητα των εδαφών, το υδατικό δυναμικό, τα χερσαία και θαλάσσια 
οικοσυστήματα, η βλάστηση (τύποι οικοτόπων), η χλωρίδα και η πανίδα, θεωρούνται δια-
τηρητέοι πόροι. Επεμβάσεις και αλλοιώσεις στους πόρους αυτούς ενδέχεται να προκαλέ-
σουν άμεσες οικονομικές επιπτώσεις. Η ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων και η 
προστασία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος αποτελούν προϋποθέσεις για 
την μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της περιοχής.   

Συνοπτικά, το πρότυπο βιώσιμης ανάπτυξης στην Τήλο φαίνεται να απαιτεί τρεις άξονες 
δράσης: 

 Προστασία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, με στόχο την διατήρηση 
και ανάδειξη της αισθητικής του τοπίου καθώς και των ιδιαίτερων οικολογικών και πολι-
τισμικών χαρακτηριστικών της.  

 Πρόληψη και αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τις υφιστάμενες και 
τις προβλεπόμενες δραστηριότητες. 

 Ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων, που θα βασίζονται στην αξιοποίηση των δυνατοτή-
των της Τήλου. 

Τονίζεται όμως ότι το πρότυπο της βιώσιμης ανάπτυξης δεν μπορεί να φέρει γρήγορα και 
πολλά κέρδη - ούτε θα πρέπει να επιδιωχθεί κάτι τέτοιο - και να αλλάξει από τη μια μέρα 
στην άλλη την οικονομική ζωή στην περιοχή. Η υλοποίηση των παραπάνω αξόνων απαιτεί 
προγραμματισμό, οριζόντιο σχεδιασμό και έλεγχο των δραστηριοτήτων και έργων, ανάλογα 
με τις δυνατότητες και τους στόχους που τίθενται για την περιοχή προκειμένου να επιτευ-
χθεί η μακροπρόθεσμη ανάπτυξή της.  

Η κατασκευή της λιμνοδεξαμενής, σε συνδυασμό με την ύπαρξη αρδεύσιμης γεωργικής γης 
αλλά και με τη μεγαλύτερη ζήτηση αγροτικών προϊόντων λόγω της ανάπτυξης του τουρι-
σμού, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα. Αναγκαίος εί-
ναι ο εκσυγχρονισμός των χρησιμοποιούμενων καλλιεργητικών μέσων και μεθόδων, αλλά  
και ο προσανατολισμός κατοίκων νεαρής ηλικίας προς τον αγροτικό τομέα. Ο εκσυγχρονι-
σμός της γεωργίας πρέπει να επιτευχθεί χωρίς την αλλοίωση της φυσιογνωμίας του αγρο-
τικού τοπίου. Συνεπώς, η αρδευόμενη γεωργία πρέπει να ενταχθεί στο παραδοσιακό αγρο-
τικό τοπίο χωρίς να καταστρέψει τη μικρή κλίμακα των καλλιεργειών, τους φυτοφράχτες, 
τους φυσικούς δενδρώνες και όποια άλλα στοιχεία προσδίδουν μεγάλη οικολογική αξία. 
Καθοριστικό στοιχείο στη γεωργική ανάπτυξη είναι και ο έλεγχος των θερμοκηπίων και η 
διατήρησή τους σε περιορισμένη κλίμακα.   

Παράλληλα με τον εκσυγχρονισμό της γεωργίας, είναι αναγκαίος ο εκσυγχρονισμός και της 
κτηνοτροφίας. Η ελεύθερη βόσκηση, που λαμβάνει χώρα σε ολόκληρη την έκταση του νη-
σιού, δημιουργεί φαινόμενα υπερβόσκησης (εμφανή σε διάφορα σημεία του νησιού) και την 
καταστροφή των αναβαθμών από ξερολιθιές, που διαμορφώνουν καλλιεργημένα πεζούλια 
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και συμβάλλουν αποφασιστικά στη συγκράτηση του εδάφους και τη μείωση της επιφανεια-
κής διάβρωσης στους λόφους.  

Η συστηματική καλλιέργεια ζωοτροφών σε κατάλληλα γεωργικά εδάφη μπορεί να βοηθήσει 
στον περιορισμό της ελεύθερης βόσκησης αιγοπροβάτων, αυξάνοντας ταυτόχρονα το ει-
σόδημα των κτηνοτρόφων. Παράλληλα, είναι αναγκαία και η μείωση του αριθμού των αιγο-
προβάτων (βλ. κεφ. 3.3.5.1), η οποία όμως θα πρέπει να συνοδεύεται από αντισταθμιστικά 
μέτρα προκειμένου να μη θιγούν οι λίγοι κτηνοτρόφοι του νησιού.  

Στο πλαίσιο αυτό η ένταξη ορισμένων εκτάσεων σε προγράμματα του Αγροπεριβαλλοντι-
κού Μέτρου (βλ. κεφ. 6.1.3.2.2 και Παράρτημα 4) και η εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου 
σχεδίου διαχείρισης (βλ. κεφ. 6.1.3.2.1) αποτελούν θεμιτές πρακτικές που θα συμβάλλουν 
στην ήπια ανάπτυξη της γεωργίας και της κτηνοτροφίας με μακροπρόθεσμα οφέλη για την 
τοπική κοινωνία.      

Στο δευτερογενή τομέα είναι προφανές ότι, με την συνέχιση της ανάπτυξης του τουρισμού, 
θα προκύψουν σημαντικές ανάγκες στον οικοδομικό - κατασκευαστικό τομέα. Εκτιμούμε ότι 
αυτές οι ανάγκες θα δώσουν τη δυνατότητα σε διάφορους ειδικούς τεχνίτες να εγκαταστα-
θούν μόνιμα στο νησί. Επίσης, θα αυξηθεί η ζήτηση οικοδομικών υλικών, μέρος των ο-
ποίων μπορεί να παραχθεί τοπικά.  

Η ανάπτυξη του τουρισμού στο νησί εμφανίζει σημαντικές προοπτικές και δυνατότητες. Στο 
πλαίσιο της Μελέτης Ολοκληρωμένων Σχεδίων Ανάπτυξης των Μειονεκτικών Νησιών των 
Νοτίων Δωδεκανήσων, όπου περιλαμβάνεται και η Τήλος (‘’ΦΙΛΩΝ’’ κ.ά., 1995), έχουν πε-
ριγραφεί οι σημαντικότερες ακτές του νησιού που είναι κατάλληλες για κολύμβηση και έχει 
γίνει εκτίμηση της χωρητικότητάς τους σε λουόμενους (βλ. πίνακα που ακολουθεί).  

Πίνακας 4.1.1-40: Σημαντικότερες ακτές κατάλληλες για κολύμβηση 

Ονομασία Μήκος ακτής 
(μ) 

Πλάτος ακτής 
(μ) 

Χωρητικότητα
(λουόμενοι) 

Παρατηρήσεις 

Έριστος 800 25 2.000 Προγραμματίζεται η κατασκευή Δημοτικού 
Αναψυκτηρίου και κατασκήνωσης σε δημοτικό 
παραθαλάσσιο γήπεδο. 

Λιβάδια 1500 10 1.500  

Πλάκα 400 30 1.200 Δύσκολη οδική πρόσβαση 

Αγ. Αντώνιος 400 20 800  

Λεθρά 250 25 625 Δεν υπάρχει οδική πρόσβαση 

ΣΥΝΟΛΟ 3.350  5.125  

Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η χωρητικότητα των παραπάνω ακτών έχει εκτιμηθεί βάσει 
του μήκους και της συνολικής τους έκτασης. Παράγοντες που μειώνουν την προτίμηση  και 
- κατά συνέπεια - τη  χρήση τμημάτων της ακτής από τους λουόμενους, σαφώς μειώνουν 
και την χωρητικότητά της, αφού μόνο ένα μικρότερο τμήμα της είναι πραγματικά διαθέσιμο. 
Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι τα πιο απομακρυσμένα από την παραλία τμήματα ή τα 
τμήματα με βράχια δεν προτιμούνται συνήθως από τους λουόμενους και, ως εκ τούτου, 
πολλοί λουόμενοι συγκεντρώνονται στα εναπομείναντα τμήματα της ακτής.  
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Από τις πέντε παραπάνω ακτές, η Έριστος και τα Λιβάδια χρησιμοποιούνται πιο συστημα-
τικά για κολύμβηση, ενώ και στις πέντε ακτές η κοινόχρηστη υποδομή είναι υποτυπώδης ή 
και ανύπαρκτη. Επιπρόσθετα, ένα χαρακτηριστικό όλων σχεδόν των ακτών του νησιού εί-
ναι η ύπαρξη σε αυτές ψηφιδοπαγών αιγιαλών (beach rocks) που, προσδίδουν μεν αισθη-
τική αξία στο τοπίο,  αλλά δυσκολεύουν τη χρήση τους από τους λουόμενους.   

Το φυσικό περιβάλλον (χερσαίο και θαλάσσιο) αποτελεί για τον τουρισμό έναν πολύτιμο 
φυσικό πόρο. Ο συνδυασμός στοιχείων φυσικού (βιότοποι, ορνιθοπανίδα, γεώτοποι) και 
ανθρωπογενούς περιβάλλοντος (ιστορικά μνημεία, παραδοσιακές καλλιέργειες, οικισμοί) 
προσφέρει στο νησί τη δυνατότητα να αποτελέσει σημαντικό πόλο έλξης ειδικών μορφών 
τουρισμού. Η Τήλος προσφέρεται ιδιαίτερα για πεζοπορικό τουρισμό και περιηγήσεις, επει-
δή διαθέτει διαδρομές μικρού μήκους.  

Ορισμένα σημαντικά στοιχεία του φυσικού ή/ και του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος απο-
τελούν ήδη τουριστικά αξιοθέατα, που απευθύνονται στην πλειοψηφία των τουριστών και 
παραθεριστών. Αυτά είναι το μοναστήρι του Αγ. Παντελεήμονα, το σπήλαιο Χαρκαδιό, το 
κάστρο του Μεγ. Χωριού, το Μεγάλο Χωριό και ο εγκαταλειμμένος οικισμός του Μικρού 
Χωριού. Επιπλέον, η λειτουργία μικρού μουσείου με ευρήματα από το σπήλαιο Χαρκαδιό 
και η παρουσίαση περιπατητικής διαδρομής σε ειδικό οδηγό για πεζοπορικό τουρισμό 
(Trekking in Greece, 1993) υποστηρίζουν την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού.  

Όσα όμως αναφέρονται παραπάνω και αποσκοπούν στην οικονομική και κοινωνική ανά-
πτυξη της Τήλου κινδυνεύουν να ανατραπούν αν καταστραφούν οι φυσικοί πόροι και δημι-
ουργηθεί ένα υποβαθμισμένο αισθητικά περιβάλλον. Συνεπώς, οι υποδομές αποτελούν α-
ναπόσπαστο στοιχείο για οποιοδήποτε πρόγραμμα προστασίας της φύσης και προώθησης 
της βιώσιμης ανάπτυξης. Παράλληλα, είναι απαραίτητη η ενημέρωση/ ευαισθητοποίηση 
των κατοίκων της περιοχής και των τοπικών φορέων, ώστε να γίνει από όλους κατανοητή η 
ανάγκη για προστασία και διατήρηση των ιδιαίτερων στοιχείων της Τήλου. Επιπρόσθετα, η 
οργάνωση ‘’έξυπνων’’ διαφημιστικών εκστρατειών και η ενημέρωση των επισκεπτών μπο-
ρούν να προσελκύσουν ένα ευρύτερο κοινό, με αποτέλεσμα την ανάπτυξη σημαντικής ροής 
ποιοτικού τουρισμού στο νησί.  

4.1.2 Αξιολόγηση φυσικού περιβάλλοντος 

4.1.2.1 Γενικά  

Η νήσος Τήλος παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την προστασία της φύσης στην Ελλά-
δα. Η περιοχή έχει ενταχθεί στον Κατάλογο Corine Biotopes Project, ως σημαντική περιοχή 
για την προστασία της φύσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και έχει περιληφθεί στον κατάλογο 
με τις Σημαντικές Περιοχές για τα Πουλιά στην Ευρώπη (IBA). Πρόσφατα περιλήφθηκε και 
στο νέο κατάλογο με τις Ζώνες Ειδικής Προστασίας (SPA), βάσει της Κοινοτικής Οδηγίας 
79/409 ‘’για την προστασία των πουλιών’’, που απεστάλη ήδη στην αρμόδια επιτροπή της 
Ε.Ε. Με την ολοκλήρωση των διαδικασιών που απαιτούνται, η περιοχή της Τήλου, θα χα-
ρακτηριστεί ως Ζώνη Ειδικής Προστασίας και θα περιληφθεί στον κατάλογο με τις προτει-
νόμενες για ένταξη περιοχές στο Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο «Natura 2000».    
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Παρενθετικά αναφέρουμε ότι, η παρούσα Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη αποτελεί την πρώ-
τη προσπάθεια οικολογικής αξιολόγησης του φυσικού περιβάλλοντος της Τήλου. Στοιχεία 
που τεκμηριώνουν την ιδιαίτερη οικολογική αξία της Τήλου παραθέτουμε παρακάτω. 

- Γεωγραφική απομόνωση 

Σε σύγκριση με τα άλλα κύρια νησιά της νοτιοανατολικής Δωδεκανήσου, η Τήλος είναι πιο 
απομονωμένη γεωγραφικά, τόσο από τη Μικρασιατική ακτή όσο και από κάθε άλλο μεγάλο 
νησί (όπως η Κως και η Ρόδος), με αποτέλεσμα να παρουσιάζει μεγάλο βιογεωγραφικό εν-
διαφέρον.   

- Έντονο ανάγλυφο 

Η Τήλος χαρακτηρίζεται από έντονο ανάγλυφο με 6, σχετικά μεγάλους, διακριτούς ημιορει-
νούς όγκους (άνω των 300 μ.) και σημαντικό αριθμό νησίδων (τουλάχιστον 14 κύριες νησί-
δες και βραχονησίδες).  

Τα απομονωμένα αυτά βουνά και οι νησίδες προσφέρουν προστασία σε ενδημικά είδη 
χλωρίδας και συμβάλλουν στη διατήρηση και ανάπτυξή τους. Παράλληλα, αποτελούν ση-
μαντικά καταφύγια ή τόπους αναπαραγωγής για πολλά προστατευόμενα είδη ορνιθοπανί-
δας.   

- Πεδινές χέρσες εκτάσεις με γραμιθιές και δρυς  

Η Τήλος έχει πολλές μικρές πεδιάδες, που έχουν εγκαταλειφθεί ή δεν καλλιεργούνται εντα-
τικά. Σε αυτές, η δενδρώδης βλάστηση έχει αναγεννηθεί σχηματίζοντας αραιές δασοσκε-
πείς εκτάσεις με κυρίαρχο είδος ένα ιδιόμορφο δένδρο ασιατικής κατανομής, την γραμιθιά 
(Pistacia terebinthus palaestina).  

Οι εκτάσεις αυτές βόσκονται συστηματικά και διατηρούν τη μορφή λειμώνων με διάσπαρτα 
δέντρα που μπορούν να χαρακτηριστούν "βοσκοδάσος". Οι δενδρόφυτες αυτές πεδιάδες 
έχουν σχεδόν εξαφανιστεί από άλλα νησιά των Δωδεκανήσων (π.χ. Λέρος, Λειψοί, Κάλυ-
μνος) και η παρουσία τους στα Αιγαιοπελαγίτικα νησιά είναι περιορισμένη. Έχουν μεγάλη 
αξία για πολλά είδη ορνιθοπανίδας και είναι ευάλωτες σε γεωργικές και οικιστικές επεμβά-
σεις.  

- Σημαντικός αριθμός φυσικών οικοτόπων 

Στην Τήλο απαντούν (βάσει του Παραρτήματος Ι της Κοινοτικής Οδηγίας 92/43) 16 διαφο-
ρετικοί οικότοποι, εκ των οποίων 3 χαρακτηρίζονται οικότοποι προτεραιότητας για την 
προστασία της φύσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόκειται για σχετικά μεγάλο αριθμό οικο-
τόπων για ένα μόνο νησί, παρόλο που ένα μεγάλο ποσοστό του κύριου νησιού και των νη-
σίδων καλύπτεται από έναν μόνο οικότοπο, τα φρύγανα. 

- Πολλές μικρές πηγές  

Η Τήλος έχει δεκάδες μικρές πηγές, ενεργές κατά το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου. Συγκρι-
τικά με άλλα νησιά ανάλογου μεγέθους στο νότιο Αιγαίο, η Τήλος έχει άφθονο πηγαίο νερό.      

- Περιορισμένες ανθρώπινες δραστηριότητες  

Η Τήλος συγκρατεί μικρό μόνιμο πληθυσμό, συγκεντρωμένο σε δύο μόνο οικισμούς. Μέχρι 
σήμερα, οι ανθρώπινες δραστηριότητες που θα μπορούσαν να έχουν αρνητικές επιδράσεις 
στο φυσικό περιβάλλον της Τήλου είναι πολύ περιορισμένες. Η βλάστηση των πεδινών πε-
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ριοχών βρίσκεται σε φάση ανάκαμψης, μετά την εγκατάλειψη των καλλιεργειών και των δύο 
μικρών ημιορεινών χωριών.   

- Εκτεταμένες φυσικές περιοχές (περιοχές άγριας φύσης) 

Στην Τήλο υπάρχουν σχετικά μεγάλες περιοχές σε καλή φυσική κατάσταση. Αυτές οι περι-
οχές χαρακτηρίζονται από δυσκολία πρόσβασης (απουσία δρόμων) καθώς και από έλλειψη 
πρόσφατων ανθρώπινων επεμβάσεων. Διαθέτουν έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα που αποκα-
λείται άγρια φύση (wilderness). Περιοχές άγριας φύσης υπάρχουν σε αρκετά παράκτια και 
ημιορεινά τοπία του νησιού και των γύρων νησίδων. Οι περιοχές άγριας φύσης έχουν ιδιαί-
τερη σημασία για τα αρπακτικά πουλιά. Τα περισσότερα είδη αρπακτικών (Σπιζαετός, Αε-
τογερακίνα, Πετρίτης, Μαυροπετρίτης, Βραχοκιρκίνεζο) φωλιάζουν και κυνηγούν σε δυ-
σπρόσιτες βραχώδεις εκτάσεις.  

- Ανάκαμψη  ημιφυσικών περιοχών 

Υπάρχουν περιοχές όπου οι δυσμενείς για το φυσικό περιβάλλον ανθρώπινες δραστηριό-
τητες έχουν σήμερα περιοριστεί, με αποτέλεσμα την σταδιακή ανάκαμψή τους (ημιφυσικές 
περιοχές). Σημειώνεται ότι οι ημιφυσικές περιοχές ήταν κάποτε καλλιεργούμενες εκτάσεις 
στις βουνοπλαγιές με παραβολές (πεζούλες), οι οποίες σήμερα έχουν εγκαταλειφθεί. Σε 
αυτές δεν ασκούνται πια ανθρώπινες δραστηριότητες. Οι φυσικές και ημιφυσικές εκτάσεις 
έχουν περιοριστεί πολύ στα κύρια νησιά των Δωδεκανήσων, λόγω της διάνοιξης νέων δρό-
μων, των δημοσίων και ιδιωτικών έργων, της οικοπεδοποίησης, των τουριστικών εγκατα-
στάσεων, κ.λπ. Στην Τήλο, οι ημιφυσικές εκτάσεις έχουν πολύ μεγάλη αισθητική αξία και 
προσφέρουν πόρους σε σπάνια είδη ορνιθοπανίδας που επιβιώνουν σε αυτές.  

- Εκτεταμένοι παράκτιοι γκρεμοί  

Η Τήλος χαρακτηρίζεται από την παρουσία εκτεταμένων παράκτιων γκρεμών. Οι ΒΔ και ΝΑ 
γκρεμοί της Τήλου είναι από τους πιο μεγάλους και επιβλητικούς στα Δωδεκάνησα. Οι ορ-
θοπλαγιές υψώνονται εκατοντάδες μέτρα πάνω από την θάλασσα και αποτελούν φυσικά 
καταφύγια για αρκετά προστατευόμενα είδη πανίδας και χλωρίδας.  

- Εγκαταλελειμμένοι οικισμοί με οικολογικό ενδιαφέρον 

Στην Τήλο υπάρχουν δύο οικισμοί πρόσφατα εγκαταλειμμένοι (Μικρό Χωριό και Γερά),  
πλήθος από ερείπια παλαιότερων οικισμών, καθώς και μεσαιωνικά ή μεταγενέστερα κά-
στρα και πύργοι-παρατηρητήρια με μεγάλη αξία, τόσο πολιτιστική όσο και ως πολιτισμικά 
στοιχεία ενταγμένα στο φυσικό περιβάλλον. Οι λιθοδομές είναι σημαντικά καταφύγια για 
ερπετά και πουλιά, ανάμεσα στα οποία περιλαμβάνονται ορισμένα σπάνια είδη όπως η 
χαλκοκουρούνα (Coracias garrulus) που φωλιάζει μέσα στα ερείπια. Συνεπώς, τα πολιτι-
στικά μνημεία της Τήλου (λιθόχτιστα σπίτια, ερείπια) έχουν πια ενταχθεί στο φυσικό τοπίο 
του νησιού. 

- Σπάνια είδη πανίδας και χλωρίδας 

Η Τήλος παρουσιάζει ιδιαίτερο ορνιθολογικό ενδιαφέρον, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές 
επίπεδο, λόγω της παρουσίας σημαντικών πληθυσμών σπάνιων και προστατευόμενων 
πουλιών. Είναι αξιοσημείωτο ότι 26 είδη πουλιών που απαντούν στην Τήλο περιλαμβάνο-
νται στο Παράρτημα Ι της Κοινοτικής Οδηγίας 79/409 ως απειλούμενα είδη. Επιπρόσθετα 
αξίζει να αναφερθεί η πρόσφατη ένταξη της Τήλου και των γύρω βραχονησίδων της στον 
νέο κατάλογο με τις Ζώνες Ειδικής Προστασίας, σύμφωνα με την Κοινοτική Οδηγία 79/409, 
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που απεστάλη πρόσφατα στην αρμόδια επιτροπή της Ε.Ε. Με την ολοκλήρωση των ανα-
γκαίων διαδικασιών η περιοχή της Τήλου θα χαρακτηριστεί ως Ζώνη Ειδικής Προστασίας 
και θα ενταχθεί στις προτεινόμενες για ένταξη περιοχές στο Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο 
«Natura 2000».  

Ιδιαίτερα σημαντική είναι και η παρουσία, στη θαλάσσια περιοχή, ατόμων Μεσογειακής 
Φώκιας. Η Τήλος διαθέτει αρκετές θαλάσσιες σπηλιές, ορισμένες από τις οποίες μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν -κυρίως για ανάπαυση- από Μεσογειακής Φώκιες. Σημειώνεται ότι η 
Μεσογειακή Φώκια είναι παγκοσμίως απειλούμενο είδος.  

Τέλος, η χλωρίδα του νησιού, που περιλαμβάνει σπάνια και ενδημικά είδη, παρουσιάζει 
μεγάλο βιογεωγραφικό ενδιαφέρον.  

- Αξιόλογοι γεωλογικοί σχηματισμοί 

Η γεωλογία της Τήλου παρουσιάζει είναι αρκετά πλούσια. Το σπήλαιο Χαρκαδιό με τους 
απολιθωμένους νάνους ελέφαντες έχει προταθεί ως μνημείο γεωλογικής κληρονομιάς. Ση-
μαντικά γεωλογικά στοιχεία είναι επίσης οι ηφαιστειακοί τόφφοι στην ευρύτερη περιοχή Μι-
σαριά, οι ψηφιδοπαγείς αιγιαλοί (beach rocks) στα ΝΑ του όρμου του Αγίου Αντωνίου, κα-
θώς και οι επιβλητικοί παράκτιοι γκρεμοί στο ΒΔ και ΝΑ τμήμα του νησιού. Αυτοί οι γεωλο-
γικοί σχηματισμοί μπορούν, με την κατάλληλη ανάδειξη, να αποτελέσουν σημαντικούς οικο-
τουριστικούς πόλους προσέλκυσης επισκεπτών.   

4.1.2.2 Αξιολόγηση ως προς τους οικοτόπους και την χλωρίδα 

Η διατήρηση, προστασία και σωστή διαχείριση των τύπων οικοτόπων και των πληθυσμών 
των σημαντικών ειδών, αποτελεί σήμερα προϋπόθεση για την μακροπρόθεσμη ανάπτυξη 
μιας περιοχής. Ειδικά στις νησιωτικές περιοχές, οι συνθήκες είναι πολύ διαφορετικές από 
εκείνες των ηπειρωτικών περιοχών αφού κάθε αλλαγή χρήσης γης, που θα είχε ίσως αμε-
λητέες επιπτώσεις σε μία ηπειρωτική περιοχή, θα μπορούσε να έχει ιδιαίτερα σημαντικές σε 
ένα μικρό νησί. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο, τόσο για την Τήλο όσο και για άλλα μικρά νη-
σιά, η οργάνωση της διαχείρισης να αφορά όλο το νησί.   

Στην Τήλο απαντούν 16 τύποι οικοτόπων του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ “για 
τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων και της άγριας πανίδας και χλωρίδας”, από τους ο-
ποίους οι 3 είναι τύποι προτεραιότητας για προστασία. Όσον αφορά τα σημαντικά είδη 
χλωρίδας, στην Τήλο απαντούν 2 ελληνικά ενδημικά είδη, 2 αιγαιακά ενδημικά και άλλα 35 
είδη που παρουσιάζουν ιδιαίτερη αξία λόγω της περιορισμένης τους εξάπλωσης στο Αιγαίο 
και τα παράλια της Ανατολίας. Επιπλέον, σύμφωνα με διεθνείς καταλόγους, 9 είδη έχουν 
χαρακτηρισθεί ως σπάνια ή κινδυνεύοντα στην Ελλάδα.   

Η αξιολόγηση των τύπων οικοτόπων που περιέχονται στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας 
92/43/ΕΟΚ ή/ και στο Corine, καθώς και η αξιολόγηση των σημαντικότερων ειδών χλωρί-
δας παρουσιάζονται στους πίνακες 3.2.2-10 και 3.2.4-29, αντίστοιχα.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι 13 από τους 16 τύπους οικοτόπων αξιολογούνται  με «εξαιρετική» 
αξία για την περιοχή, ενώ οι υπόλοιποι 3 έχουν «καλή» αξία. Η συνολική αυτή εκτίμηση 
προκύπτει εξαιτίας της ικανοποιητικής αντιπροσωπευτικότητας που παρουσιάζουν αλλά και 
της πολύ καλής διατήρησης της δομής και των λειτουργιών τους. Τα σημαντικά φυτικά είδη 
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που απαντούν στον νησί παρουσιάζουν επίσης υψηλή αξία, λόγω της καλής διατήρησης 
των πληθυσμών τους.  

Σήμερα η Τήλος, είναι αναμφισβήτητα μια από τις περιοχές όπου -διαχρονικά- άνθρωπος 
και φύση συνυπήρχαν. Βέβαια, η μακρόχρονη ανθρώπινη παρουσία σε μία τόσο περιορι-
σμένη και απομονωμένη έκταση έχει αλλοιώσει σημαντικά την αρχική φυσιογνωμία του νη-
σιού. Όμως, οι τύποι οικοτόπων και η χλωρίδα διατηρούν ακόμα και σήμερα την υψηλή οι-
κολογική αξία τους. 

Οι κύριες απειλές υποβάθμισης της βλάστησης, των τύπων οικοτόπων και της χλωρίδας 
προέρχονται από τον τομέα του τουρισμού και των έργων, καθώς και την ελεύθερη κτηνο-
τροφία (υπερβόσκηση). Η υποβάθμιση της βλάστησης και η κατ’ επέκταση έκπλυση του 
εδάφους εξαιτίας της ανεξέλεγκτης βόσκησης μπορεί, με κατάλληλες διαχειριστικές πρακτι-
κές και την συναίνεση των κατοίκων, να περιοριστεί. Η προστασία των τύπων οικοτόπων 
και της χλωρίδας μπορεί να επιτευχθεί με το συντονισμένο σχεδιασμό όλων των έργων και 
δραστηριοτήτων.   

4.1.2.3 Αξιολόγηση ως προς την ορνιθοπανίδα 

Στα Βόρεια Δωδεκάνησα έχουν ήδη υλοποιηθεί ολοκληρωμένες ορνιθολογικές μελέτες από 
την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία. Για τα μεγαλύτερα νησιά των Νοτίων Δωδεκανήσων 
(Ρόδος, Αστυπάλαια, Κάρπαθος, Κως κ.ά.) υπάρχουν ορνιθολογικά στοιχεία από έρευνες 
που έχουν διεξάγει ξένοι κυρίως ορνιθολόγοι, καθώς και από προγράμματα αναγνώρισης 
της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας. Αντίθετα, από ορνιθολογική σκοπιά, η Τήλος μπο-
ρεί να θεωρηθεί ως ένα από τα ανεπαρκώς μελετημένα νησιά της Δωδεκανήσου και γενικό-
τερα της Ελλάδας.  

Από τα στοιχεία που συλλέχθηκαν έως σήμερα για την Τήλο, προκύπτουν τα κάτωθι ενδια-
φέροντα ορνιθολογικά στοιχεία:  

1. Παρουσιάζει μεγάλο αριθμό φωλεάζοντων ειδών πουλιών, παρά το μικρό μέγεθος και 
την γεωγραφική της απομόνωση. Στο νησιωτικό σύμπλεγμα της Τήλου αναπαράγονται 
πάνω από 30 είδη, ορισμένα από τα οποία είναι σπάνια, απειλούμενα και προστατευό-
μενα. Ο Αιγαιόγλαρος, ένα παγκοσμίως απειλούμενο είδος, φωλιάζει (ή έχει φωλιάσει 
κατά το πρόσφατο παρελθόν) σε τρεις ή τέσσερις νησίδες της Τήλου. Επιπλέον, η πε-
ριοχή της Τήλου αποτελεί μία από τις σημαντικότερες περιοχές φωλεοποίησης για τους 
Μαυροπετρίτες (περισσότερα από 120 ζευγάρια).  

2. Παρουσιάζει μεγάλο αριθμό σπάνιων, απειλούμενων και προστατευόμενων ειδών που-
λιών. Συνολικά έχουν καταγραφεί 46 είδη ειδικού ενδιαφέροντος. Ιδιαίτερης όμως ση-
μασίας είναι η παρουσία 26 ειδών του Παραρτήματος Ι (αυστηρά προστατευόμενα είδη) 
της Κοινοτικής Οδηγίας 79/409 «για την προστασία των άγριων πουλιών». Ορισμένα 
από αυτά συντηρούν σημαντικούς πληθυσμούς στο νησί προσδίδοντάς του μεγάλη ορ-
νιθολογική και οικολογική αξία (όπως Θαλασσοκόρακας, Αετογερακίνα, Σπιζαετός, 
Μαυροπετρίτης, Πετρίτης, Αιγαιόγλαρος κ.α.). Σημειώνεται ότι η προστασία των ειδών 
ειδικού ενδιαφέροντος και των οικοτόπων τους αποτελεί εθνική υποχρέωση σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στην διεθνή νομοθεσία (Σύμβαση Βέρνης, Σύμβαση Βόννης, Κοινοτική 
Οδηγία 79/409).  
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3. Το νησί είναι σημαντικό για ορισμένα απειλούμενα είδη αρπακτικών πουλιών, και ιδιαί-
τερα για τον Σπιζαετό, την Αετογερακίνα, τον Μαυροπετρίτη και τον Πετρίτη, που ανα-
παράγονται σε αξιόλογους αριθμός στην Τήλο ή/ και τις βραχονησίδες της. Ιδιαίτερο εν-
διαφέρον παρουσιάζει η μετανάστευση απειλούμενων αρπακτικών πουλιών (κίρκοι, αε-
τοί, γεράκια κ.α.). 

4. Η συνολική εκτίμηση της περιοχής για την διατήρηση του Σπιζαετού, της Αετογερακίνας 
και του Μαυροπετρίτη είναι εξαιρετική (βλ. πίν. 3.2.4-26) για τους εξής λόγους: α) στο 
νησί απαντάται πάνω από το 2% του εθνικού τους πληθυσμού, β) ο βαθμός διατήρη-
σης των ειδών αυτών στην περιοχή θεωρείται εξαιρετικός, αν και οι πληθυσμοί τους δεν 
θεωρούνται απομονωμένοι στα όρια της εξάπλωσής τους, γ) και τα τρία είδη παρουσιά-
ζουν περιορισμένη εξάπλωση στην νότια Ευρώπη. 

5. Για τα είδη Αιγαιόγλαρος και Σκουρόβλαχος η αξία της περιοχής κρίνεται σημαντική λό-
γω της παρουσίας -σε καλή κατάσταση διατήρησης- των τυπικών ενδιαιτημάτων τους. 
Επιπλέον, και τα 2 είδη διαθέτουν πολύ καλούς πληθυσμούς στην περιοχή. Αυτοί οι 
πληθυσμοί κατατάσσουν το νησί σε επίπεδο εθνικού ενδιαφέροντος για αυτά τα είδη. 

6. Το νησί βρίσκεται πάνω σε σημαντικό διάδρομο μετανάστευσης των πουλιών. Χρησι-
μοποιείται από περισσότερα από 50 μεταναστευτικά είδη, που πετούν από και προς 
την Ανατολική Ευρώπη ή Μικρά Ασία για να φωλιάσουν, και την Αφρική ή Μέση Ανατο-
λή για να διαχειμάσουν. Κατά το εξαντλητικό μεταναστευτικό τους ταξίδι, η Τήλος απο-
τελεί έναν ήρεμο και ασφαλή σταθμό ξεκούρασης όπου βρίσκουν τροφή και κάλυψη. 
Επίσης, στην Τήλο, έρχονται να ξεχειμωνιάσουν αρκετά είδη πουλιών, ορισμένα σε 
σχετικά μεγάλους αριθμούς. 

7. Η Τήλος διατηρεί πολύ μεγάλο αριθμό από Νησιώτικες Πέρδικες, Αγριοπερίστερα και 
Αγριοκούνελα. Τα είδη αυτά αποτελούν σημαντική πηγή τροφής για αρπακτικά πουλιά, 
ορισμένα από τα οποία παρουσιάζουν αξιοσημείωτες πυκνότητες στο νησί. Σημειώνεται 
ότι τα αρπακτικά εξυγιαίνουν τους πληθυσμούς των ειδών που θηρεύουν αφαιρώντας 
τα άρρωστα και αδύναμα άτομα. Σε περίπτωση που απαιτηθεί η διαχείριση των πληθυ-
σμών των παραπάνω ειδών λόγω υπερπληθυσμού, αυτή θα προκύψει μετά από εμπε-
ριστατωμένη μελέτη προκειμένου να διασφαλιστεί η διατήρηση των υπόλοιπων ειδών. 
Τονίζεται όμως ότι ως διαχειριστική πρακτική ενδείκνυται η απομάκρυνση ατόμων και 
όχι η θανάτωσή τους.   

8. Κάποια είδη που μέχρι πρόσφατα επιβίωναν στο νησί, όπως είναι το Όρνιο (Gyps 
fulvus), η Κοκκινοκαλιακούδα (Pyrrhocorax pyrrhocorax) και ο Kατσουλιέρης (Galerida 
cristata), δεν παρατηρήθηκαν κατά την έρευνα πεδίου που πραγματοποιήθηκε στα 
πλαίσια της παρούσας μελέτης (1998 και 1999) και ενδέχεται να έχουν εξαφανιστεί από 
το νησί. Αυτή η παρατήρηση υποδεικνύει ότι ορισμένοι πληθυσμοί πουλιών της Τήλου 
είναι ευάλωτοι στην «τοπική εξαφάνιση», λόγω του μικρού μεγέθους τους, των ιδιαίτε-
ρων απαιτήσεων τους, ή εξαιτίας άλλων οικολογικών και βιογεωγραφικών παραγόντων 
(ιδιαίτερη γεωγραφική απομόνωση της Τήλου, περιορισμένοι πόροι τροφής και καταφυ-
γίων για την ορνιθοπανίδα, κ.α.). Συνεπώς, κάποια είδη πουλιών που σήμερα διατη-
ρούν ικανοποιητικούς πληθυσμούς στο νησί (π.χ. αρπακτικά πουλιά) θα πρέπει να α-
ντιμετωπιστούν με ιδιαίτερη φροντίδα γιατί οι νησιωτικοί πληθυσμοί τους δεν είναι εύκο-
λα να εμπλουτιστούν, όπως σε ηπειρωτικές περιοχές.   
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4.1.2.4 Αξιολόγηση ως προς την υπόλοιπη πανίδα 

Χρησιμοποιώντας τα στοιχεία που προκύπτουν από τους χάρτες εξάπλωσης των ειδών της 
υπόλοιπης πανίδας και τα στοιχεία του πίνακα 3.2.4-27, προκύπτουν τα παρακάτω στοι-
χεία σχετικά με την αξιολόγηση της υπόλοιπης (εκτός πουλιών) πανίδας. 

Σημαντικά είδη χερσαίων θηλαστικών (όσον αφορά την διατήρηση της φύσης) δεν έχουν 
εντοπιστεί στην Τήλο. Τα χερσαία θηλαστικά είναι μικρόσωμα, κοινά είδη. Ο Σκαντζόχοιρος 
δεν είναι κοινός στην Τήλο. Παρατηρείται στις πεδινές και καλλιεργούμενες περιοχές και δεν 
φαίνεται να απειλείται παρά μόνο από την εντατικοποίηση της γεωργίας και τη χρήση φυ-
τοφαρμάκων. Το Αγριοκούνελο είναι πιο κοινό και έχει ευρύτερη εξάπλωση. Τα δύο αυτά 
θηλαστικά δεν είναι απειλούμενα ούτε χρειάζονται ιδιαίτερα μέτρα προστασίας. 

Τα δύο θαλάσσια θηλαστικά, που παρατηρούνται στις ακτές της Τήλου, προσδίδουν ιδιαί-
τερη αξία στο σύμπλεγμα των νησιών. Και τα δύο, (Ρινοδέλφινο, Μεσογειακή Φώκια) προ-
στατεύονται από διεθνείς συμβάσεις και από την ελληνική νομοθεσία. Επιπλέον η Φώκια 
είναι παγκοσμίως απειλούμενο είδος και ως εκ τούτου η παρουσία της στην θαλάσσια πε-
ριοχή σε συνδυασμό με την ύπαρξη σπηλαίων -κατάλληλων κυρίως για ανάπαυση φωκών- 
στις ακτές τις Τήλου επιβάλλει τη λήψη ιδιαίτερων μέτρων προστασίας. Και τα δύο είδη κιν-
δυνεύουν κυρίως από την υποβάθμιση των ενδιαιτημάτων τους και από ψαράδες, που λό-
γω ανεπαρκούς ενημέρωσης ή ασυνειδησίας, τα τραυματίζουν θανάσιμα. Για την Φώκια 
έχει γίνει μια πρώτη μελέτη και εκτίμηση των σημαντικών για το είδος ζωνών (Mom, 1992). 
Για το Ρινοδέλφινο δεν υπάρχουν στοιχεία για την κατανομή του. Επίσης, είναι σχεδόν σί-
γουρο ότι άλλα δύο είδη δελφινιών απαντούν στη θαλάσσια περιοχή γύρω από το νησί.  

Τα δύο είδη αμφιβίων, που - βάσει ενδείξεων - ζουν στο νησί, ο Πρασινόφρυνος και ένα 
είδος βατράχου του γένους Rana (πιθανών ο Λιμνοβάτραχος), είναι από τα κοινότερα αμ-
φίβια στην Ελλάδα και στη Μικρά Ασία και δεν φαίνεται να αντιμετωπίζουν σήμερα πρό-
βλημα, παρά την σημειακή παρουσία τους στο νησί. Απειλούνται, όμως, από τη μείωση 
των επιφανειακών νερών, λόγω της ασύνετης χρήσης των υδάτινων πόρων.  

Αρκετά κοινά είναι και τα περισσότερα είδη ερπετών, τα οποία δεν φαίνεται να απειλούνται. 
Ορισμένα παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Το πιο σημαντικό ερπετό απαντάται στην 
θαλάσσια περιοχή της Τήλου και είναι αναμφισβήτητα η Καρέττα, ένα απειλούμενο είδος 
ερπετού και είδος προτεραιότητας για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σημειώνεται ότι η Τήλος δεν 
παρουσιάζει αναπαραγωγική αξία για την Καρέττα, μια και το είδος δεν προτιμά τις παραλί-
ες της για ωοτοκία. Ιδιαίτερο βιογεωγραφικό ενδιαφέρον προσδίδουν στο νησί η ύπαρξη 
της Τουρκικής Σαύρας, του Μαύρου Ζαμενή, της Οθωμανικής Οχιάς και του Κουρκούδια-
λου. Τα τέσσερα αυτά είδη, αν και απαντούν σε σημαντικούς πληθυσμούς και δεν έχουν 
χαρακτηριστεί ως κινδυνεύοντα, παρουσιάζουν περιορισμένη εξάπλωση στην Ελλάδα, κυ-
ρίως στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.  

Οι άλλες κατηγορίες πανίδας (ασπόνδυλα, ψάρια), είτε λόγω έλλειψης στοιχείων, είτε λόγω 
ευρείας εξάπλωσης των ειδών τους, δεν μπορούν να αξιολογηθούν κατάλληλα. 
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4.1.2.5 Αξιολόγηση οικοτόπων – ενδιαιτημάτων ως προς την πανίδα 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η αξία των επιμέρους οικοτόπων – ενδιαιτημά-
των σε σχέση με την ποικιλία των ειδών πανίδας, που απαντώνται σε αυτά. Η σειρά βιο-
ποικιλότητας μειώνεται όσο κατεβαίνουμε προς τις κατώτερες γραμμές του πίνακα. 

Αναλυτικότερα, η πρώτη στήλη αναφέρει τους τύπους ενδιαιτημάτων, όπως αυτοί έχουν 
αναγνωριστεί και περιγραφεί στο κεφάλαιο 3.2.3.1.3. 

Η δεύτερη στήλη περιλαμβάνει τους κωδικούς οικοτόπων Natura 2000 που αντιστοιχούν 
μερικώς στα ενδιαιτήματα. 

Η τρίτη διπλή στήλη αναφέρει το πλήθος των πουλιών που έχουν παρατηρηθεί σε κάθε εν-
διαίτημα. Στην πρώτη υποστήλη αναφέρεται ο συνολικός αριθμός των ειδών των πουλιών, 
ενώ στη δεύτερη ο αριθμός των ειδών πουλιών που είναι απειλούμενα ή προστατευόμενα 
(είδη ειδικού ενδιαφέροντος). 

Στην επόμενη στήλη αναφέρεται το πλήθος των ειδών από τις υπόλοιπες ομάδες πανίδας 
που παρατηρούνται στο συγκεκριμένο ενδιαίτημα. 

Τέλος, στην τελευταία στήλη γίνεται μια προσπάθεια αξιολόγησης της βιοποικιλότητας των 
ενδιαιτημάτων με βάση τα εξής κριτήρια: α) το πλήθος των ειδών που παρατηρούνται σε 
κάθε ενδιαίτημα (Ποικιλία ειδών), και β) την αξία που έχει κάθε ενδιαίτημα για τα είδη που 
φιλοξενεί (Γενική Αξία).  

Η βαθμολογία που χρησιμοποιήθηκε είναι η εξής: 

Ποικιλία Ειδών:  (+): μικρή ποικιλία ειδών (0-9 είδη πανίδας),  
(++): μέτρια ποικιλία ειδών (10-19 είδη πανίδας),  
(+++): αυξημένη ποικιλία ειδών (20-44 είδη πανίδας) 

Γενική Αξία: (+): ασήμαντη αξία του συγκεκριμένου ενδιαιτήματος για την πανίδα,  
(++): μέτριας σημαντικότητας ενδιαίτημα για την πανίδα,  
(+++): σημαντικό ενδιαίτημα για την πανίδα εφόσον παρουσιάζει με-
γάλη ποικιλία ειδών ή παρουσία πολύ σημαντικών ειδών πανίδας 
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Πίνακας 4.1.2-41: Αξιολόγηση οικοτόπων – ενδιαιτημάτων ως προς την πανίδα 

ΠΛΗΘΟΣ ΕΙΔΩΝ ΠΟΥΛΙΩΝ  
ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΩΝΤΑΙ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗ-
ΤΑΣ ΕΝΔΙΑΙΤΗΜΑΤΟΣ 

ΤΥΠΟΣ ΕΝΔΙΑΙΤΗΜΑΤΟΣ 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΙΚΟΤΟΠΟΥ 

(NATURA 2000 ή 
Corine) ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ, 

ΑΠΕΙΛΟΥΜ. ΕΙΔΗ 

ΑΛΛΑ ΕΙΔΗ ΠΑΝΙΔΑΣ 
ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΩΝΤΑΙ ΠΟΙΚΙΛΙΑ  

ΕΙΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΑΞΙΑ 

Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες σιτηρών με διά-
σπαρτα δένδρα (ΚΕ) 

9320, 32.2193, 6220 33 15 11 +++ +++ 

Αραιό βοσκοδάσος με δρυς και γραμιθιές (ΔΑ) 9350, 32.2193 30 14 10 +++ +++ 

Ηπειρωτικοί κάθετοι βράχοι (ΒΗ) 8210 11 7 1 ++ +++ 

Ακατοίκητες βραχονησίδες (ΒΝ) 8217 11 8 3+1* ++ +++ 

Ρεματιές με παραρεμάτια βλάστηση (ΡΒ) 82D0 10 4 11 +++ +++ 

Παράκτιοι βράχοι (ΒΠ) 1240, 8210, 8217 10 8  ++ +++ 

Οικισμοί εγκαταλελειμμένοι ή κατοικημένοι (ΟΚ)  9 6 9 ++ ++ 

Φρύγανα με ικανοποιητική ανάπτυξη (Genista 
acanthoclada) (ΦΑ) 

5420 9 4 9 ++ ++ 

Θαλάσσιοι κόλποι, όρμοι και ανοικτή θάλασςα (ΑΘ)  8 4 2* ++ ++ 

Φρύγανα με λιθώνες και πετροπλαγιές (ΦΒ) 5420 8 8 8 ++ ++ 

Αρδευόμενες καλλιέργειες κηπευτικών (ΚΚ)  6 4 5 ++ + 

Αμμώδεις ή πετρώδεις θαλάσσιες ακτές (ΘΑ)  7 3 1* + ++ 

Υποβαθμιζμένα φρύγανα με Corydothymus ή Sar-
copoterium (ΦΥ) 

5420 6 6 1 + + 

Παράκτια εποχιακά τέλματα (ΠΤ) 3170 4 2 2 + ++ 

Ηφαιστιογενή αμμώδη ή αργιλώδη πρανή (ΠΑ)  2   + ++ 

Βραχώδεις ακτές με θαλάσσια σπήλαια (ΣΠ) 8330 1 1 1* + +++ 

 

 



 

4.1.2.6 Αξιόλογοι γεωλογικοί σχηματισμοί – Γεωπεριβάλλον 

Τα δύο βασικά κριτήρια για την αξιολόγηση ενός γεωλογικού σχηματισμού είναι η σπανιό-
τητά του - με βάση τα λιθολογικά, στρωματογραφικά ή τεκτονικά χαρακτηριστικά του - και η 
αισθητική του αξία, η οποία σήμερα αναγνωρίζεται ως φυσικός πόρος. Σημειώνεται ότι στη 
συγκεκριμένη ενότητα δεν εξετάζεται η σημαντικότητα των γεωλογικών σχηματισμών με 
κριτήρια άμεσης οικονομικής εκμετάλλευσης (εξορυκτικές δραστηριότητες). 

Η εκτίμηση της αισθητικής αξίας ενός γεωλογικού σχηματισμού βασίζεται κυρίως στα πα-
ρακάτω κριτήρια (Keller, 1992):  

 Ποικιλομορφία γεωλογικών και εδαφολογικών σχηματισμών. 
 Ιδιόμορφο ανάγλυφο, παρουσία νερού και ποικιλότητα σε σχέση με το χρώμα και το 
σχήμα των γεωλογικών σχηματισμών. 

 Ασυνήθιστο παράκτιο τοπίο. 

Με βάση τα παραπάνω και με δεδομένο τον έντονο οριζόντιο και κατακόρυφο διαμελισμό 
του νησιού προκύπτει ότι, σε γενικές γραμμές, ολόκληρο το νησί αποτελεί ένα σύνολο υψη-
λής αισθητικής αξίας.   

Όμως, ως ιδιαίτερα αξιόλογοι θα πρέπει να χαρακτηριστούν οι κάτωθι γεωλογικοί σχηματι-
σμοί: 

• Το σπήλαιο "Χαρκαδιό", λόγω της ύπαρξης σημαντικών απολιθωμάτων θηλαστικών 
(κυρίως νάνων ελεφάντων) και ανθρωπολογικών ευρημάτων, παρουσιάζει ιδιαίτερο ε-
πιστημονικό αλλά και τουριστικό ενδιαφέρον. Το σπήλαιο  Χαρκαδιό και οι νάνοι ελέφα-
ντες έχουν προταθεί να ενταχθούν στον Εθνικό Κατάλογο Γεωλογικών Μνημείων (Τμή-
μα Γεωλογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών). 

• Οι φυσικές αναβαθμίδες ηφαιστειακών τόφφων, που παρατηρούνται στην ευρύτερη Πε-
ριοχή Μισαριά μεταξύ των χωριών Μικρό και Μεγάλο Χωριό και επεκτείνονται στη συ-
νέχεια στους όρμους Αγίου Αντωνίου και Ερίστου. 

• Οι ψηφιδοπαγείς αιγιαλοί (beach rocks), που εντοπίζονται στους περισσότερους από 
τους όρμους της Τήλου και ιδιαίτερα στον όρμο Αγίου Αντωνίου. Η αξία των εν λόγω 
ψαμμιτών εντοπίζεται κυρίως στο ανθρωπολογικό, παλαιοντολογικό και αρχαιολογικό 
ενδιαφέρον που μπορεί να έχουν, λόγω του εγκλεισμού μέσα στη μάζα τους λειψάνων 
θαλασσίων ζώων, φυτών, θραυσμάτων ανθρωπίνων έργων και, σπανιότερα, σκελετών 
ανθρώπων που έχουν ταφεί κατά τους ιστορικούς χρόνους στην άμμο της παράκτιας 
ζώνης. 

• Οι διακεκομμένοι αποκαρστωμένοι ασβεστολιθικοί ορεινοί όγκοι, οι επιβλητικοί παρά-
κτιοι γκρεμοί και οι πολυάριθμοι όρμοι, δημιουργούν ένα τοπίο υψηλής αισθητικής αξί-
ας.  

Τα ιδιαίτερα αυτά γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά προσδίδουν στο νησί ιδιαίτερο επιστη-
μονικό - εκπαιδευτικό αλλά και τουριστικό ενδιαφέρον. 
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4.1.2.7 Γενική αξιολόγηση – Καθορισμός σημαντικών φυσικών περιοχών  

Παρακάτω παρατίθενται συνοπτικά στοιχεία αναγνώρισης, αξιολόγησης και περιγραφής 
των περιοχών της Τήλου με ιδιαίτερο οικολογικό ενδιαφέρον. Ως κριτήρια αναγνώρισης και 
αξιολόγησης χρησιμοποιήθηκαν τα κάτωθι:  
- Σπανιότητα ειδών χλωρίδας και πανίδας 
- Σπανιότητα οικοτόπων (ή/ και παρουσία οικοτόπων προτεραιότητας, βάσει της Οδηγίας 

92/43/ΕΟΚ). 
- Ποικιλότητα χλωρίδας και πανίδας  
- Αντιπροσωπευτικότητα βιοκοινοτήτων χλωρίδας και πανίδας 
- Ακεραιότητα οικοτόπων   
- Φυσικότητα τοπίου/ ακεραιότητα περιοχών άγριας φύσης 
- Σπάνιοι και μοναδικοί γεωλογικοί σχηματισμοί και ιδιαιτερότητες στη γεωμορφολογία 
- Αισθητική αξία, ιδιαιτερότητα, μοναδικότητα του τοπίου, μοναδικότητα στοιχείων του 

ανθρωπογενούς ή/ και φυσικού περιβάλλοντος (βλάστηση, γεωλογία, πολιτιστικά στοι-
χεία)  

- Εκπαιδευτική και επιστημονική αξία 
- Βαθμός απειλής (περιοχές που είναι σημαντικές και απειλούνται με αλλαγές χρήσεων 

γης ή άλλες ανθρωπογενείς πιέσεις) 

Τέλος, στον ένθετο χάρτη 4.1.2-3 δίνονται, κατά προσέγγιση, τα όρια των σημαντικών αυ-
τών περιοχών.  

1. Περιοχή Μισαριά - Χαρκαδιό 

Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει το φυσικό και ιδιόμορφο τοπίο της περιοχής με δια-
βρωμένα ηφαιστειογενή πετρώματα (τόφφους), κάθετα πρανή και μικρές χαράδρες. Οι η-
φαιστειακοί τόφφοι πιθανά να προέρχονται από εκρήξεις του ηφαιστειακού κέντρου της Νι-
σύρου. Επίσης, στην περιοχή αυτή υπάρχει το Σπήλαιο Χαρκαδιό με εξαιρετικό παλαιοντο-
λογικό ενδιαφέρον. Στην ίδια περιοχή υπάρχει το κάστρο της Μισαριάς (στον λόφο επάνω 
από το σπήλαιο), ερειπωμένος οικισμός (στην πλαγιά νότια του σπηλαίου) και πλήθος πα-
λιών μικρών εκκλησιών, διάσπαρτων στην περιοχή. Κοντά στο σπήλαιο υπάρχει μια σημα-
ντική πηγή νερού. Η θέα από την είσοδο του σπηλαίου προς το Μεγάλο Χωριό είναι μονα-
δική και συνδυάζει πεδινά, ορεινά και θαλάσσια στοιχεία. Υπάρχουν σημαντικές συστάδες 
με βελανιδιές και γραμιθιές. Σε πεδινές θέσεις, όπου έχει εγκαταλειφθεί η καλλιέργεια σιτη-
ρών, υπάρχουν διαπλάσεις λειμώνων με στοιχεία του οικότοπου «Ψευδοστέππα με θερό-
φυτα» (οικότοπος προτεραιότητας). Στα πρανή του ρέματος Μισαριά, στο σημείο όπου ει-
σέρχεται στον Κάμπο Ερίστου, φωλιάζουν Μελισσοφάγοι (Merops apiaster) σε αποικίες και 
Xαλκοκουρούνες (Coracias garrulus). Επίσης, μεγάλο τμήμα της περιοχής καλύπτεται από 
δενδρώδη βλάστηση γραμιθιάς, δρυς η αουχέρειος (Quercus aucheri) και ήμερης βελανι-
διάς. Το ενδιαίτημα αυτό είναι σημαντικό για δασόβια είδη πουλιών, όπως η Λιοστριτσίδα 
(Hippolais olivetorum) και ο Κοκκινοκεφαλάς (Lanius senator). Η περιοχή έχει πολύ μεγάλη 
εκπαιδευτική, επιστημονική και τουριστική αξία. 
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2. Κάμπος και Αμμοθίνες Ερίστου  

Είναι η μεγαλύτερη έκταση κάμπου με γραμιθιές καθώς και άλλα δέντρα (βελανιδιές, χα-
ρουπιές κ.α.) στο νησί. Πολύ σημαντική περιοχή για πολλά είδη ορνιθοπανίδας που φωλιά-
ζουν σε δέντρα και για πολλά μεταναστευτικά είδη πουλιών που εκμεταλλεύονται τροφικούς 
πόρους στα δέντρα, τους λειμώνες, τους φυτοφράχτες και στα κράσπεδα των φρυγάνων. 
Υπάρχουν στοιχεία διαπλάσεων του οικότοπου «Ψευδοστέππα με θερόφυτα» (οικότοπος 
προτεραιότητας). Η μοναδική διάπλαση σχετικά εκτεταμένων αμμοθινών στην Τήλο βρίσκε-
ται στην ανατολική πλευρά της παραλίας της Ερίστου. Παρόλο που έχουν γίνει εκτεταμένες 
αμμοληψίες καθώς και επιχωματώσεις με μπάζα δίπλα στον δρόμο, η βλάστηση των θινών 
βρίσκεται σε ανάκαμψη και διατηρεί αρκετά την ποικιλόμορφη χλωριδική σύνθεση με χαρα-
κτηριστικά αμμόφιλα είδη. Ο κάμπος και η παραλία της Ερίστου είναι αναμφισβήτητα ένα 
από τα ιδιαίτερα τοπία του νησιού. 

Η περιοχή του κάμπου της Ερίστου είναι από τις πιο απειλούμενες περιοχές της Τήλου, 
όσον αφορά την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και αγροτικού τοπίου. Είναι απρό-
βλεπτες οι συνέπειες που θα έχει η κατασκευή του μικρού ταμιευτήρα στον Κάμπο. Πρέπει 
να γίνει ειδική προσπάθεια προγραμματισμού της αρδευόμενης καλλιέργειας διότι υπάρχει 
κίνδυνος να αυξηθούν ανεξέλεγκτα τα θερμοκήπια. Η γεωργία με θερμοκήπια θα αλλάξει 
ριζικά την φυσική και παραδοσιακή φυσιογνωμία του κάμπου και θα εκτοπίσει σημαντικά  
ενδιαιτήματα της χλωρίδας και πανίδας. 

Η περιοχή απειλείται άμεσα και από την επέκταση των τουριστικών κτιρίων και άλλων κα-
τασκευών κατά μήκος της παραλίας, αλλά και των κτιρίων (β’ κατοικίες και τουριστικά κατα-
λύματα) στον Κάμπο της Ερίστου. Εάν συνεχιστεί αυτή η τάση απρογραμμάτιστης οικιστι-
κής ανάπτυξης, η περιοχή θα χάσει την φυσικότητά της και θα κατακερματιστούν σημαντικά 
ενδιαιτήματα ευαίσθητων ειδών ορνιθοπανίδας (Αετογερακίνα, Πετρίτης, Μικρογαλιάντρα). 
Ότι έχει απομείνει από τις θίνες, στη νότια άκρη της παραλίας Ερίστου, κινδυνεύει με υπο-
βάθμιση αν δεν οργανωθούν και σχεδιαστούν κατάλληλα τα όποια έργα τουριστικής υπο-
δομής (όπως κατασκήνωσης). Η καταστροφή της παραλίας Ερίστου θα έχει ως αποτέλε-
σμα την απώλεια ενός σημαντικού πόλου προσέλκυσης επισκεπτών.  

3. Προφήτης Ηλίας Μεγάλου Χωριού - Κοιλάδα και Παραλία Σκάφης - Παράκτια περι-
οχή νότια του Ακρωτηρίου Ορφός  

Σημαντικοί βραχώδεις σχηματισμοί βρίσκονται πάνω από το Μεγάλο Χωριό όπου φύονται 
εκτεταμένες διαπλάσεις με δενδρογαλαστοιβές (Euphorbia dendroides). Η περιοχή αποτε-
λεί βιότοπο του Πετρίτη, της Αετογερακίνας και της Κοκκινοκαλιακούδας. Η κοιλάδα της 
Σκάφης παρουσιάζει καλό βαθμό διατήρησης. Κοντά στη σημαντική πηγή, στα μέσα περί-
που της κοιλάδας, αναπτύσσεται παραρεμάτια βλάστηση με πικροδάφνες. Ο μικρός κά-
μπος, πριν την παραλιακή ζώνη, είναι καλυμμένος με θερόφυτα, σημαντικό ενδιαίτημα για 
την Μικρογαλιάντρα (Calandrella brachydactyla) και άλλα σποροφάγα στρουθιόμορφα. Η 
παραλία σχηματίζει υποτυπώδεις θίνες. Νότια του Κάβου Ορφός υπάρχει ένας από τους 
σημαντικότερους παράκτιους βραχώδεις σχηματισμούς του, με αρκετά ζευγάρια Μαυροπε-
τριτών και βραχόφιλα φυτικά είδη. Εδώ υπάρχει η σημαντικότερη θαλάσσια σπηλιά για την 
Μεσογειακή Φώκια στην Τήλο. 
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4. Ευρύτερη Περιοχή Μονής Αγίου Παντελεήμονα  
(Ορεινός όγκος Κριάλος - Προφήτης Ηλίας - Παλαιόκαστρο) 

Ο Προφήτης Ηλίας (και οι γύρω κορυφές) είναι ο μεγαλύτερος και πιο απομονωμένος ορει-
νός όγκος της Τήλου (654 μ.) και διατηρεί τη μεγαλύτερη έκταση ορεινού τοπίου (άνω των 
500 μ. υψόμετρο) καθώς και τους πιο εκτεταμένους βραχώδεις σχηματισμούς στο νησί. 
Σημαντικά βραχόφιλα χασμόφυτα και σπάνια είδη φυτών φύονται πάνω στους ασβεστολι-
θικούς γκρεμούς, ενώ υπάρχουν και υπολείμματα δενδροσυστάδων (δενδρώδη πουρνάρια) 
που φύονται πάνω στους γκρεμούς, ακόμη και στις κορυφές. Στην περιοχή των εσωτερι-
κών βραχωδών σχηματισμών αναπαράγονται σπάνια είδη αρπακτικών πουλιών (Σπιζαε-
τός, Πετρίτης) ενώ έχει παρατηρηθεί μετανάστευση αρπακτικών πουλιών από τις κορυφές 
του βουνού Προφήτης Ηλίας. Η περιοχή διατηρεί τους πιο εκτεταμένους παράκτιους γκρε-
μούς στην Τήλο, που εκτείνονται από το Ακρωτήριο Ακρωτήρι (αντίκρυ της νησίδας Για-
κούμη) στα βόρια έως το Ακρωτήριο Άγιος Αντρέας στα νότια. Στους παράκτιους γκρεμούς 
υπάρχουν αξιόλογες αποικίες Μαυροπετρίτη. Κοντά στο ακρωτήριο του Αγίου Ανδρέα έχει 
εντοπιστεί θαλάσσια σπηλιά, κατάλληλη ως καταφύγιο Μεσογειακής Φώκιας. Το τοπίο της 
ακτογραμμής διατηρεί μεγάλη αισθητική αξία και φυσικότητα, καθώς υπάρχουν στοιχεία 
άγριας φύσης, εντυπωσιακό ανάγλυφο και σημαντικά πολιτιστικά μνημεία (όπως η Μονή 
Αγίου Παντελεήμονα και το Παλαιόκαστρο). Η φυσικότητα διατηρείται στο μεγαλύτερο τμή-
μα της ορεινής περιοχής εξαιτίας της απουσίας δρόμων (με εξαίρεση το βόριο τμήμα της 
περιοχής) μέχρι το Μοναστήρι του Αγ. Παντελεήμονα. Η ευρύτερη περιοχή της Μονής Αγί-
ου Παντελεήμονα έχει ποικιλόμορφη γεωλογική σύνθεση και προσφέρεται για την ερμηνεία 
της γεωλογίας του νησιού.  

5. Μικρό Χωριό και Κοιλάδά Αρνό (ή Ποταμού) Λεθρών 

Το σημαντικότερο ερειπωμένο χωριό, που εγκαταλείφθηκε εντελώς στα μέσα της δεκαετίας 
του ’60, είναι το Μικρό Χωριό. Στους πρόποδες του μικρού βουνού του εκτείνεται μικρή πε-
διάδα με γραμιθιές και συστάδες με δύο είδη δενδρώδους βελανιδιάς, από τα οποία το ένα 
είναι Ασιατικό είδος (Quercus aucheri). Ο Ποταμός είναι μια μικρή φαραγγοκοιλάδα που 
διατηρεί μια από της σημαντικότερες πηγές του νησιού. Κατάντη της πηγής υπάρχουν οι 
μοναδικές μικρές κηλίδες με Ψαθιά (Typha sp.) που έχουν καταγραφεί στο νησί. Επίσης, σε 
πολύ μικρά τμήματα, όπου το ρέμα ρέει κατά το μεγαλύτερο μέρος του έτους, υπάρχουν 
συστάδες με Βούρλα (Juncus heldreichianus). Η πηγή και το ρέμα αποτελούν σημαντικό 
ενδιαίτημα για τα αμφίβια, ενώ η παραρεμάτια βλάστηση κατάλληλο ενδιαίτημα για τα μετα-
ναστευτικά δασόβια είδη πουλιών (μυγοχάφτες). Στην ρεματιά του ποταμού φωλιάζουν ικα-
νοποιητικοί πληθυσμοί Σκουρόβλαχου και Ασπροκώλας, ενώ έχει παρατηρηθεί Σπιζαετός. 
Στην μικρή παραλιακή πεδιάδα υπάρχουν εγκαταλειμμένες καλλιέργειες γραμιθιάς και χα-
ρουπιάς ενώ διατηρείται και μια συστάδα αειθαλούς δρυός Quercus aucheri. Στις εκβολές 
του ρέματος, στον όρμο των Λεθρών, δημιουργείται εποχιακό τέλμα μικρής έκτασης με συ-
στάδες βούρλων (Juncus heldreichianus), ενδιαίτημα σημαντικό για τον ανεφοδιασμό μετα-
ναστευτικών παρυδάτιων πουλιών. Ο μοναδικός συνδυασμός ανθρωπογενούς και φυσικού 
περιβάλλοντος, καθώς και το ποικιλόμορφο ανάγλυφο, προσδίδουν στην περιοχή ιδιαίτερη 
αξία.  
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6. Παράκτιοι γκρεμοί βουνού Αμαλί (Φαράγγι Βαθιά) έως Ακρωτήριο Τράχηλας 

Πολύ μεγάλοι παράκτιοι γκρεμοί στην ανατολική ακτή του Κόλπου της Ερίστου και κάτω 
από τις κεραίες αναμετάδοσης του ΟΤΕ. Στην περιοχή αναπαράγονται πολύ σπάνια αρπα-
κτικά πουλιά (Σπιζαετός, Αετογερακίνα) και η Μικρογαλιάντρα. 

Στα παράκτια βράχια και τις βραχονησίδες της περιοχής φωλιάζουν ο Μαυροπετρίτης και 
το Αγριοπερίστερο. Σημαντικής αισθητικής αξίας θεωρείται και το τοπίο της περιοχής με τις 
απόκρημνες ακτές, τα βραχώδη ακρωτήρια και τις μικρές μη αξιοποιημένες παραλίες. Ψη-
λά, στα ανατολικά όρια της περιοχής, από το Μικρό Χωριό έως το Ακρωτήριο Τράχηλας, 
κατασκευάζεται ασφαλτοστρωμένος δρόμος που θα εξυπηρετήσει το νέο Χώρο Υγειονομι-
κής Ταφής Απορριμμάτων του νησιού (Τράχηλας). Το έργο αλλοιώνει το τοπίο και τον α-
πομονωμένο χαρακτήρα της περιοχής που, επιπλέον, παρουσιάζει μεγάλη αξία για τα αρ-
πακτικά πουλιά. 

7. Πουρναρόδασος και ευρύτερη περιοχή Λιβαδιών 

Η μεγαλύτερη από τις συστάδες δενδρωδών αειθαλών δρυών του ασιατικού είδους Quer-
cus aucheri στο νησί απαντά μόλις πάνω από τον οικισμό Λιβάδια. Είναι οικότοπος σημα-
ντικός για φωλεάζοντα και μεταναστευτικά δασόβια είδη πουλιών. Μέσα στον κάμπο των 
Λιβαδιών και στα ριζά των λόφων υπάρχει μωσαϊκό διαφόρων οικοτόπων, όπως εγκαταλε-
λειμμένες καλλιέργειες, μικροί βραχώδεις σχηματισμοί, μικροί χείμαρροι. Είναι σημαντική 
περιοχή για μεταναστευτικά πουλιά, αλλά και για τα δασόβια επιδημητικά είδη. Η ακεραιό-
τητα της αυθεντικής δομής του τοπίου, η φυσικότητά του καθώς και η αισθητική του τοπίου 
απειλούνται από την απρογραμμάτιστη επέκταση του οικισμού Λιβαδιών.  

8. Οροπέδιο Γερά και Χερσόνησος Κούτσουμπας έως δυτικά το Χοιρονήσι  

Στην περιοχή αυτή υπάρχει μικρός ερειπωμένος οικισμός, διατηρημένα καλντερίμια, μικρές 
εκκλησίες και άλλες παλιές λιθοδομές. Επίσης, υπάρχουν τουλάχιστον δύο σημαντικές μι-
κρές πηγές (όπως του Δεσπότη το Νερό και της Γεράς), οι οποίες έχουν αξία για την ανα-
παραγωγή των αμφιβίων, καθώς και μία εντυπωσιακή δολίνη κοντά σε ιδιόμορφο οροπέδι-
ο.  

Η Χερσόνησος Κούτσουμπας παρουσιάζει τις υψηλότερες και θεαματικότερες παράκτιες 
ορθοπλαγιές στην Τήλο. Παρόλο που οι βραχώδεις αυτοί σχηματισμοί δεν είναι τόσο εκτε-
ταμένοι (κατά μήκος της ακτογραμμής) όσο αυτοί στο ΒΔ τμήμα του νησιού, σχηματίζουν 
μία από τις πιο επιβλητικές χερσονήσους στα Δωδεκάνησα. Η χερσόνησος Κούτσουμπας 
έχει ποικιλόμορφη γεωλογική σύνθεση και προσφέρεται για την ερμηνεία της γεωλογίας του 
νησιού. Στους βραχώδεις σχηματισμούς απαντά η σημαντικότερη αποικία Μαυροπετριτών 
(Falco eleonorae) στο νησί. Στα κάθετα βράχια του είναι πολύ πιθανό να φωλιάζει και ο 
Σπιζαετός. Επιπλέον, αποτελεί σημαντικό πέρασμα για τα μεταναστευτικά πουλιά.  

Η περιοχή έχει εξαιρετική αισθητική αξία, λόγω των εκτεταμένων φυσικών σχηματισμών και 
των χαραδρώσεων που κυριαρχούν στο τοπίο. Η ακεραιότητα του τοπίου διατηρείται σε 
καλή κατάσταση επειδή δεν υπάρχουν δρόμοι, που θα υποβάθμιζαν ή κατακερμάτιζαν το 
τοπίο. Η θέα προς τα νότια Δωδεκάνησα και την Μικρά Ασία είναι εξαιρετική.  
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9. Νησίδες Γαϊδουρονήσι, Γιακουμή, Νησί (ή Γάιδαρος Λεθρών), Πρασούδα, Αντίτηλος 
(Ασκένα) και λοιπές βραχονησίδες 

Σε αυτές τις πέντε κύριες νησίδες έχουν καταγραφεί σπάνια είδη ορνιθοπανίδας. Στο Γαϊ-
δουρονήσι, στο Γιακουμή, στην Αντίτηλο και πιθανόν στο Νησί και την νησίδα του Αγ. Αν-
δρέα έχει φωλιάσει ένα παγκοσμίως απειλούμενο είδος, ο Αιγαιόγλαρος. Στο Γαϊδουρονήσι 
παρατηρήθηκαν άτομα Τουρκικής Σαύρας (Lacerta oertzeni), ενός σπάνιου στην Ελλάδα 
είδους σαύρας με ενδιαφέρουσα βιογεωγραφική εξάπλωση. Στα νησιά αυτά φωλιάζουν 
αποικίες με Ασημόγλαρους και πιθανότατα άλλα θαλασσοπούλια. Στην Αντίτηλο υπάρχουν 
σημαντικές αποικίες Μαυροπετρίτη. Επίσης, παρατηρήθηκαν ο Πετρίτης και η Αετογερακί-
να, που πιθανά να φωλιάζουν εδώ. Στην νησίδα Πρασούδα καταγράφηκε η μεγαλύτερη 
συγκέντρωση Θαλασσοκοράκων στην περιοχή της Τήλου, είδους που τακτικά κουρνιάζει 
σε αυτό το νησί.  

Οι υπόλοιπες μικρότερες βραχονησίδες της Τήλου, όπως ο Αγ. Ανδρέας, η Πελεκούσα και 
το Χοιρονήσι, πιθανά αποτελούν χώρο φωλιάσματος ενδιαφερόντων ειδών ορνιθοπανίδας 
(Αρτέμης, Θαλασσοκόρακας, Μαυροπετρίτης) ενώ ως προς την χλωρίδα τους παρουσιά-
ζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον μια και δε βόσκονται όπως οι μεγαλύτερες νησίδες.  
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Χάρτης 4.1.2-3: Σημαντικές φυσικές περιοχές Τήλου (σκαρίφημα χάρτη) 

1. Περιοχή Μισαριά - Χαρκαδιό 

2. Κάμπος και Αμμοθίνες Εριστού 

3. Προφήτης Ηλίας Μεγάλου Χωριού, Κοιλάδα και Παραλία Σκάφης, Παράκτια Περιοχή Νό-
τια του Ακρωτηρίου Ορφός 

4. Ευρύτερη Περιοχή Μονής Αγίου Παντελεήμονα (Ορεινός Όγκος Κριάλλος - Προφήτης Η-
λίας - Παλαιόκαστρο) 

5. Μικρό Χωριό και Κοιλάδά Αρνό (ή Ποταμού Λεθρών) 

6. Παράκτιοι Γκρεμοί Αμαλής (Φαράγγι Βαθιά) 

7. Πουρναρόδασος και ευρύτερη περιοχή Λιβαδιών 

8. Οροπέδιο Γερά και Χερσόνησος Κούτσουμπας 

9. Γαϊδουρονήσι, Γάιδαρος (Νησί Λεθρών), Πρασούδα και Αντίτηλος (Ασκένα) και άλλες νη-
σίδες 
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4.2 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΑΠΟ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

4.2.1 Κατάσταση και προβλήματα διαχείρισης περιβάλλοντος 

Στο κεφάλαιο αυτό αξιολογούνται συνολικά τα στοιχεία της ανάλυσης όσον αφορά τις επι-
πτώσεις στο περιβάλλον. Η προσέγγιση δεν περιλαμβάνει μόνο τον τρόπο με τον οποίο 
εκφράζονται οι επιπτώσεις στο περιβάλλον αλλά και τα αίτια των επιπτώσεων αυτών. Έτσι, 
η αξιολόγηση των επιπτώσεων περιλαμβάνει ουσιαστικά δύο προσεγγίσεις: 

 Η πρώτη αφορά κυρίως τις αιτίες που εξ αρχής επιτρέπουν την δημιουργία αρνητικών 
επιπτώσεων στο περιβάλλον. Η προσέγγιση αυτή άπτεται περισσότερο του τρόπου με 
τον οποίο λαμβάνονται οι αποφάσεις, γίνεται ο προγραμματισμός, ο σχεδιασμός και η 
εκτέλεση των έργων, και ασκείται ο έλεγχος. 

 Η δεύτερη αφορά τον τρόπο με τον οποίο δρουν στο περιβάλλον τα παράγωγα των 
ανθρωπίνων δραστηριοτήτων. Η προσέγγιση αυτή σχετίζεται με τα φυσικά, χημικά και 
βιολογικά χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος και με τον τρόπο που αυτά υποβαθμίζο-
νται. 

Με βάση την πρώτη προσέγγιση, οι βασικές αιτίες υποβάθμισης του περιβάλλοντος στην 
περιοχή της Τήλου είναι: 

⇒ Η έλλειψη σαφώς διατυπωμένης και αποδεκτής πολιτικής περιβάλλοντος και ανάπτυξης 
σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. 

⇒ Ο ελλιπής, συνολικά, προγραμματισμός για την περιοχή μελέτης. 

⇒ Ο κακός σχεδιασμός έργων και ενεργειών, που είναι αποτέλεσμα της έλλειψης των α-
ναγκαίων μελετών, της εκπόνησης ατελών μελετών, της έλλειψης απαραίτητης τεχνο-
γνωσίας και στελέχωσης των υπηρεσιών ή φορέων (δημόσιων ή ιδιωτικών) που εκπο-
νούν και επιβλέπουν τις μελέτες. 

⇒ Οι παράνομες δραστηριότητες ιδιωτών, κοινωνικών φορέων ή φορέων του δημοσίου 
(που δεν ελέγχονται από τους αρμόδιους φορείς). Σημειώνουμε τις παράνομες αμμο-
ληψίες από τις θίνες της Ερίστου, τις χωματοληψίες από περιοχές ηφαιστειακών τόφ-
φων, τις αυθαίρετες απορρίψεις απορριμμάτων και λημμάτων κλπ. 

⇒ Η ανεπαρκής ενημέρωση για τις απαιτούμενες διαδικασίες έγκρισης και εκτέλεσης έρ-
γων. 

⇒ Η απουσία των απαραίτητων μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων και η κακή ποιό-
τητα των εκπονούμενων, σε συνδυασμό με την αδυναμία των υπηρεσιών για ουσιαστι-
κό έλεγχο (λόγω έλλειψης προσωπικού, εξειδίκευσης κλπ.). 

⇒ Ο ανεπαρκής συντονισμός μεταξύ υπηρεσιών του ίδιου ή διαφορετικού διοικητικού επι-
πέδου. 

Με βάση τη δεύτερη προσέγγιση, αναλύονται τα κύρια προβλήματα υποβάθμισης των φυ-
σικών πόρων και οι επιπτώσεις στο βιοτικό περιβάλλον σε συνδυασμό με τις επί μέρους 
ανθρωπογενείς δραστηριότητες, από τις οποίες απορρέουν οι επιπτώσεις αυτές. 
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Συνοπτικά, τα κύρια προβλήματα υποβάθμισης του περιβάλλοντος στην περιοχή μελέτης 
σχετίζονται με:  

= την απρογραμμάτιστη ανάπτυξη, κυρίως του τουρισμού και της κτηνοτροφίας, η οποία 
ουσιαστικά εμφανίζεται με αρνητικές επιπτώσεις σε μεγάλη έκταση του νησιού.  

= την οικιστική ανάπτυξη, που γίνεται χωρίς πολεοδομικά σχέδια και πρόγραμμα.  

= τις παράνομες δραστηριότητες (αυθαίρετα, λαθροθηρία, κλπ.), 

= τη διαχείριση των νερών (επιφανειακών και υπογείων) και την υποβάθμισή τους, 

= τη διαχείριση των απορριμμάτων, που είναι πρακτικά ανύπαρκτη. 

= τη διαχείριση των λυμάτων, που είναι επίσης ανύπαρκτη.  

Παρακάτω αναλύονται τα επιμέρους περιβαλλοντικά προβλήματα που είναι αισθητά στην 
περιοχή της Τήλου.  

4.2.1.1 Πιέσεις - απαιτήσεις σε γη 

Η κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη στην Τήλο βρίσκεται σε μεταβατική φάση και έχει αρχίσει 
να επηρεάζει την φυσιογνωμία του νησιού. Τα έργα ανάπτυξης, η σύγχρονη υποδομή και ο 
εκσυγχρονισμός των παραγωγικών δραστηριοτήτων επηρεάζουν έντονα τις παραδοσιακές 
χρήσεις γης και το φυσικό περιβάλλον. Ο κίνδυνος για το περιβάλλον έγκειται στην απρο-
γραμμάτιστη μη-ορθολογική ανάπτυξη και την έλλειψη εκτίμησης των ιδιαίτερων περιβαλ-
λοντικών αξιών της Τήλου.  

Εδώ εξετάζουμε τις πρόσφατες αλλαγές χρήσεων γης και τις επιπτώσεις που έχουν πα-
ρουσιαστεί ή πιθανά να εκδηλωθούν αργότερα. Τονίζουμε ότι κάθε επιμέρους αλλαγή ή  
έργο μπορεί να έχει σχετικά μικρή επίπτωση, αλλά η αθροιστική επίδραση πολλών έργων ή 
αλλαγών χρήσης γης μπορεί να προκαλέσει σημαντική επιβάρυνση στο φυσικό περιβάλ-
λον. 

Οι απαιτήσεις σε γη, για την κάλυψη των αναγκών των κατοίκων και των επισκεπτών, μπο-
ρούν να διακριθούν σε δυο κύριες κατηγορίες. Η μια αφορά στην εξασφάλιση χώρου για 
την οργάνωση των απαραίτητων τεχνικών υποδομών εξυπηρέτησης, όπως: 
▫ Ο χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων, η θέση του οποίου έχει ήδη επιλεγεί. Η 

προτεινόμενη θέση στην περιοχή Τράχηλας, στο νότιο μέρος του νησιού, δεν εγκυμονεί 
κινδύνους ρύπανσης. 

▫ Οι χώροι για τις εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού των λυμάτων, οι θέσεις των ο-
ποίων έχουν προταθεί. Η χωροθέτηση αυτή μπορεί να προκαλέσει σημειακή υποβάθ-
μιση των παράκτιων θέσεων στον όρμο Λιβάδια.  

▫ Το οδικό δίκτυο, που συνεχώς επεκτείνεται και διευρύνεται, συνοδευόμενο από την α-
νάγκη δημιουργίας χώρων στάθμευσης των όλο και περισσότερων οχημάτων. Πρόσφα-
τα επεκτάθηκε ο δρόμος προς την παραλία Σκάφη απειλώντας μια φυσική - μέχρι σή-
μερα - περιοχή.  

▫ Τα λιμάνια και οι, αναγκαίες για τη λειτουργία τους, χερσαίες εκτάσεις. Σημειώνουμε ότι 
οι τρεις υπάρχουσες λιμενικές εγκαταστάσεις και χώροι (των Λιβαδιών, του Αγίου Α-
ντωνίου και του Αγίου Στεφάνου) είναι ανεπαρκείς για τις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες 
των ακτοπλοϊκών, αλιευτικών και τουριστικών σκαφών. Οι λιμενικές εγκαταστάσεις στις 
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εν λόγω θέσεις δεν επιβαρύνουν ούτε υποβαθμίζουν τα ενδιαιτήματα πανίδας ή την ίδια 
την πανίδα. 

▫ Τα έργα άρδευσης και ύδρευσης απαιτούν σημαντικές εκτάσεις, με κυριότερο παρά-
δειγμα τις εκτάσεις που θα καταληφθούν από την κατασκευή της λιμνοδεξαμενής στην 
περιοχή Αγ. Ειρήνης, στον κάμπο Ερίστου. Αυτό το έργο θα φέρει σημαντική αλλαγή 
στον κάμπο της Ερίστου, περιοχής με μεγάλη περιβαλλοντική αξία που χαρακτηρίζεται 
από εγκατάλειψη της γεωργίας και ανάκαμψη της φυσικής βλάστησης. Οι εκτάσεις για 
τη λιμνοδεξαμενή απαλλοτριώθηκαν και το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη. Οι αρνητικές επι-
πτώσεις στην πανίδα μπορεί να αντιστραφούν, αν το έργο σχεδιαστεί με μέριμνα για τα 
ενδιαιτήματα της ορνιθοπανίδας.  

▫ Οι απαιτήσεις σε γη των συστημάτων τηλεπικοινωνιών, οι οποίες είναι μεν μικρές σε 
έκταση καταλαμβάνουν όμως κρίσιμους περιβαλλοντικά χώρους, όπως είναι κορυφές 
βουνών, ή αναπτύσσονται γραμμικά σε διάφορες περιοχές του νησιού (εναέριο τηλε-
φωνικό δίκτυο) προκαλώντας αισθητική ρύπανση. Επιπρόσθετα, οι κεραίες και τα εναέ-
ρια καλώδια εγκυμονούν κίνδυνο θανάτωσης (από πρόσκρουση) για ορισμένα μετανα-
στευτικά πουλιά, που όμως -λόγω έλλειψης σχετικών στοιχείων και της μικρής τους έ-
κτασης- δε απαιτείται σε αυτήν την φάση η λήψη ειδικών μέτρων.  

▫ Οι απαιτήσεις σε γη των ενεργειακών συστημάτων είναι μικρές σε έκταση, όπως και τα 
ίδια τα επικοινωνιακά δίκτυα. Όμως, σε ορισμένες περιπτώσεις καταλαμβάνουν αξιόλο-
γες περιοχές (π.χ. ακτές) ή προκαλούν αισθητική ρύπανση και αλλαγές στη φυσιογνω-
μία του περιβάλλοντος με τη γραμμική τους ανάπτυξη. Παράλληλα, η ενεργειακή υπο-
δομή μπορεί να προκαλέσει άλλα περιβαλλοντικά προβλήματα, όπως ρύπανση από 
υγρά καύσιμα, πυρκαγιές από βραχυκύκλωμα, θανάτωση αρπακτικών πουλιών από 
ηλεκτροπληξία κ.λπ., που όμως -λόγω έλλειψης σχετικών στοιχείων- δε απαιτείται σε 
αυτήν την φάση η λήψη ειδικών μέτρων.  

Η δεύτερη κατηγορία απαιτήσεων σε γη σχετίζεται με τις ανάγκες ανάπτυξης παραγωγικών, 
οικονομικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων:  
▫ Η ανάπτυξη του παραγωγικού συστήματος δημιουργεί ανάγκες και πιέσεις για αλλαγή 

χρήσης της γης, που συχνά εντοπίζεται σε περιοχές κρίσιμες περιβαλλοντικά, όπως εί-
ναι οι ακτές και οι παράκτιες πεδιάδες, αλλά και σε ευαίσθητες θέσεις ιστορικού/ πολιτι-
σμικού ενδιαφέροντος. 

▫ Η ανάπτυξη του τουρισμού δημιουργεί την ανάγκη χρήσης παράκτιων περιοχών για 
παραθεριστικά καταλύματα, εστιατόρια, αναψυκτήρια κ.λπ. Χαρακτηριστική είναι, στην 
περίπτωση της Τήλου, η γραμμική ανάπτυξη τουριστικών καταλυμάτων και άλλων ε-
γκαταστάσεων κατά μήκος της παραλίας του όρμου των Λιβαδιών, καθώς και σε τμήμα 
του όρμου του Αγίου Αντωνίου. Αυτή η γραμμική ανάπτυξη, όχι μόνο έχει υποβαθμίσει 
το φυσικό περιβάλλον, αλλά έχει καταστρέψει σε σημαντικό ποσοστό την ακτή ως του-
ριστικό πόρο. Δυστυχώς, τάσεις παρόμοιας τουριστικής και παραθεριστικής ανάπτυξης 
απειλούν και την παραλία της Ερίστου. 

▫ Η απρογραμμάτιστη ανάπτυξη εντατικών καλλιεργειών μπορεί να μετατρέψει μικρούς -
αλλά κρίσιμους περιβαλλοντικά χώρους- σε στεγασμένα θερμοκήπια. Υπάρχει κίνδυνος 
να αναπτυχθούν πολλές μονάδες θερμοκηπίων στον κάμπο της Ερίστου, μετά την δη-
μιουργία της λιμνοδεξαμενής και του σχεδιαζόμενου αρδευτικού δικτύου. Αυτή η γεωρ-
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γική ανάπτυξη, αν δεν τεθεί υπό κάποιο έλεγχο, θα προκαλέσει αισθητή απώλεια οικο-
τόπων και σημαντικών ενδιαιτημάτων στην περιοχή του κάμπου της Ερίστου.  

▫ Η εξασφάλιση των αναγκαίων εκτάσεων για κοινωνική υποδομή εντάσσεται στην ίδια 
κατηγορία. Σε αυτήν περιλαμβάνονται οι εγκαταστάσεις εκπαίδευσης, περίθαλψης και 
πρόνοιας, διοίκησης, καθώς και έργα αναψυχής. Προς το παρόν δεν υπάρχουν τέτοια 
έργα σε σημαντικές φυσικές περιοχές, με εξαίρεση τα έργα εξωραϊσμού στην είσοδο του 
Σπήλαιο Χαρκαδιό, που στην πλειοψηφία τους δεν υποβαθμίζουν το περιβάλλον.  

4.2.1.2 Οικισμοί και δομημένο περιβάλλον 

Οι οικισμοί της περιοχής μελέτης έχουν να αντιμετωπίσουν δύο παράλληλα προβλήματα:  
- την εγκατάλειψη και κατάρρευση του παραδοσιακού οικιστικού τους πλούτου και  
- την αλλοίωσή τους από κακές επεμβάσεις. 

Οι επεμβάσεις γίνονται τόσο στις κατοικίες όσο και στους ελεύθερους χώρους, κοινόχρη-
στους ή ιδιωτικούς. 

Η έλλειψη κατάλληλων ειδικών όρων δόμησης και η έλλειψη ελέγχου στα πραγματοποιού-
μενα έργα είναι δύο από τους σημαντικότερους λόγους που πολλές επεμβάσεις έχουν αρ-
νητικό αποτέλεσμα, παρά τις αρχικές καλές προθέσεις. Η επεκτεινόμενη χρήση του αυτοκι-
νήτου, η αλλαγή της χρήσης και του χαρακτήρα πολλών κοινόχρηστων χώρων, η μετατρο-
πή πολλών κατοικιών σε παραθεριστικές, είναι στοιχεία που επιβάλουν συνολική και συ-
στηματική πολεοδομική προσέγγιση κάθε οικισμού και του περιβάλλοντος χώρου του. 

Οι μαρτυρίες για την σύγχρονη και την παλαιότερη παρουσία του ανθρώπου δεν περιορί-
ζονται στους οικισμούς, αλλά είναι διάσπαρτες σε όλο το νησί και στις μικρές νησίδες του 
συμπλέγματος της Τήλου. Τα στοιχεία αυτά, όχι μόνον δεν έχουν αξιολογηθεί αλλά ούτε 
έχουν αναγνωριστεί πλήρως, με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται κάθε προσπάθεια προστα-
σίας και ανάδειξής τους. 

Είναι επομένως κρίσιμο όταν γίνονται επεμβάσεις αυτές να μην αλλοιώνουν τα στοιχεία του 
ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, ώστε να δοθεί η δυνατότητα μελλοντικής συστηματικής 
αναγνώρισης, αξιολόγησης και ανάδειξης αυτών. 

4.2.1.3 Κατασκευές οδικών δικτύων 

Η διάνοιξη δρόμων, χωρίς να έχει προηγηθεί γεωτεχνική και περιβαλλοντική μελέτη, μπορεί 
να προκαλέσει σημαντικά περιβαλλοντικά προβλήματα. Τα πιο εμφανή προβλήματα σχετί-
ζονται με την αστάθεια των πρανών και τη δημιουργία γεωλισθήσεων. Αν και δεν έχουν ε-
ντοπιστεί σημαντικά τέτοια φαινόμενα στους δρόμους του νησιού (με εξαίρεση την οδό 
προς Χαρκαδιό, η οποία διασχίζει περιοχές με ηφαιστειακούς τόφφους), υπάρχουν σε αυ-
τούς εμφανείς διαβρώσεις του εδάφους λόγω ακατάλληλης διευθέτησης της υδαταπορροής 
και λόγω δημιουργίας υπερβολικών κλίσεων στα πρανή των εκσκαφών και επιχώσεων.  

Τα φαινόμενα αυτά μειώνουν -συχνά δραματικά- την βατότητα των καινούργιων δρόμων 
και τους καθιστούν επικίνδυνους. Ταυτόχρονα δημιουργούν αισθητικά προβλήματα σε ευ-
αίσθητες περιοχές και έχουν σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον, 
όπως: 
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α) Απώλεια και μετατροπή ενδιαιτημάτων (οικοτόπων). Η κατασκευή ενός δρόμου επιφέρει 
απώλεια ενδιαιτημάτων, η οποία τελικά μπορεί να έχει μεγάλη έκταση. Για ένα δρόμο με 
πλάτος 10 μ. η απώλεια του βασικού υποστρώματος φτάνει τα 10 στρέμματα ανά χιλιόμε-
τρο μήκους. Σε αυτή την έκταση μπορεί να υπάρχουν φυτοκοινωνίες και σπάνιοι ανθώνες 
ανεκτίμητης σημασίας. 

β) Απομόνωση πληθυσμών πανίδας και χλωρίδας. Οι δρόμοι μπορούν να λειτουργήσουν 
ως φραγμοί στις μετακινήσεις της χερσαίας πανίδας. Ο κατακερματισμός της βλάστησης και 
των οικοτόπων μπορεί να συμβάλλει στην υποβάθμιση της ποιότητας και ακεραιότητάς 
τους. 

γ) Ενόχληση και άμεση θανάτωση πανίδας. Η δρόμοι προκαλούν σημαντική ενόχληση στην 
πανίδα, ιδιαίτερα σε είδη ορνιθοπανίδας που είναι ευπρόσβλητα κατά την εποχή αναπαρα-
γωγής. Πολλά είδη πανίδας θανατώνονται από τα αυτοκίνητα. Επίσης, η λαθροθηρία επε-
κτείνεται πολύ πιο εύκολα μετά την κατασκευή δρόμων. 

δ) Δημιουργία τεχνητών οικοτόπων και τεχνητών διαδρόμων επικοινωνίας. Συχνά μεταφέ-
ρονται φυτά από άλλες περιοχές και φυτεύονται στα κράσπεδα των δρόμων. Έτσι, ένας 
δρόμος μπορεί να αλλοιώσει τη σύνθεση της χλωρίδας ή να επιτρέψει την εξάπλωση ζιζα-
νίων που δεν υπήρχαν στην περιοχή πριν την κατασκευή του δρόμου. Συνεπώς, μετά τη 
δημιουργία του δρόμου υποβαθμίζεται η φυσικότητα της βλάστησης στην περιοχή. 

ε) Αλλαγές στην φυσιογνωμία του περιβάλλοντος. Οι δρόμοι διευκολύνουν την πρόσβαση 
και κατ’ επέκταση της άσκηση ορισμένων ανεπιθύμητων ανθρώπινων δραστηριοτήτων με 
αποτέλεσμα την υποβάθμιση της φυσιογνωμίας των φυσικών περιοχών (λαθροθηρία, λα-
θροϋλοτομία, οικοπεδοποίηση, ρύπανση κ.λπ.).  

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και προκειμένου να προστατευθεί το φυσικό περιβάλ-
λον και να διατηρηθεί και αναδειχθεί η οικοτουριστική αξία της Τήλου, τα όποια έργα οδο-
ποιίας θα πρέπει να αποσκοπούν αποκλειστικά και μόνον στην εξυπηρέτηση των οικισμών 
και των παραγωγικών δραστηριοτήτων και μόνον εφόσον εκτιμηθούν πλήρως οι περιβαλ-
λοντικές επιπτώσεις και διασφαλιστεί η καλή εκτέλεση και ποιότητα του έργου.  

Κατ’ επέκταση αποτελεί θεμιτή πρακτική η διατήρηση, μη προσβάσιμων με τροχοφόρα, 
φυσικών περιοχών και η δημιουργία ενός άρτια σχεδιασμένου δικτύου πεζοπορικών δια-
δρομών σε ορισμένες περιοχές με οικοτουριστική και εκπαιδευτική αξία.   

4.2.1.4 Ρύπανση/ υποβάθμιση υδάτινων πόρων 

Το σημαντικότερο ίσως πρόβλημα των μικρών νησιών του ΝΑ Αιγαίου είναι η έλλειψη υδα-
τικών πόρων και η παράλληλη υποβάθμιση των υφιστάμενων, λόγω απρογραμμάτιστης 
διαχείρισης. Σημειώνεται ότι η λειψυδρία αποτελεί σε πολλές περιπτώσεις τροχοπέδη για 
την οικονομική ανάπτυξη των νησιών. 

Η ανεξέλεγκτη και απρογραμμάτιστη υπεράντληση είχε ως αποτέλεσμα την υφαλμύρωση 
υπόγειων υδροφορέων, τόσο στους ανθρακικούς σχηματισμούς όσο και στις παράκτιες Τε-
ταρτογενείς αποθέσεις. Συγκεκριμένα, στο νησί παρατηρούνται έντονα φαινόμενα υφαλμύ-
ρωσης στους υδροφόρους ορίζοντες των προσχώσεων των περιοχών Ερίστου, Αγίου Α-
ντωνίου και Λιβαδιών. Σοβαρότερη όμως είναι η κατάσταση στις δύο υδρογεωτρήσεις ύ-
δρευσης των Λιβαδιών, οι οποίες κατασκευάστηκαν το 1986 από το ΙΓΜΕ και υδρομαστεύ-
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ουν ανθρακικούς σχηματισμούς. Στις δύο αυτές παραγωγικές υδρογεωτρήσεις παρατηρή-
θηκε υποβάθμιση της ποιότητας του αντλούμενου νερού, λόγω θαλάσσιας διείσδυσης, με 
αποτέλεσμα την αχρήστευσή τους. Επόμενο βήμα για την υδροδότηση των Λιβαδιών απο-
τελούν οι προτάσεις που έγιναν μετά από γεωφυσική διασκόπιση (Χρυσίδης, 1994). 

Όσον αφορά το σύνολο των μικροπηγών του νησιού (πάνω από εκατό), δεν υπάρχουν ε-
παρκή στοιχεία που να αναφέρονται στη δίαιτά τους, στα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηρι-
στικά τους. Η ανόρυξη παραγωγικών υδρογεωτρήσεων στους καρστικούς σχηματισμούς 
είναι πιθανό να μειώσει την παροχή σε ορισμένες από τις πηγές του νησιού. Για την απο-
τροπή σχετικών φαινομένων στο μέλλον, η υδρομάστευση των καρστικών υδροφορέων 
πρέπει να λαμβάνει υπόψη της τη δίαιτα των πολυάριθμων μικροπηγών, οι οποίες συμμε-
τέχουν σημαντικά στη διαμόρφωση των οικολογικών χαρακτηριστικών του νησιού (διατή-
ρηση συστάδων βλάστησης στους χειμάρρους, εξασφάλιση νερού στην πανίδα).  

Η ανεξέλεγκτη διάθεση στερεών και υγρών αποβλήτων συμβάλλει επίσης στην υποβάθμι-
ση των ποιοτικών χαρακτηριστικών των επιφανειακών και υπόγειων νερών. Κύριοι αποδέ-
κτες των αποβλήτων (από οικισμούς και τουριστικές εγκαταστάσεις) είναι τα επιφανειακά 
νερά των υδατορευμάτων και η θαλάσσια περιοχή των Λιβαδιών όπου παρατηρούνται φαι-
νόμενα ρύπανσης, ιδιαίτερα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Επίσης, πρέπει να σημειωθεί 
ότι οι καρστικοί υδροφορείς έχουν την ίδια περίπου υδραυλική συμπεριφορά με αυτή των 
ανοιχτών αγωγών και, κατά συνέπεια, οποιαδήποτε επιφανειακή ρυπογόνος δραστηριότη-
τα μπορεί να τροφοδοτήσει ταχύτατα με ρύπους παρακείμενο σημείο υδροληψίας. Επιπλέ-
ον, η συγκέντρωση κτηνοτροφικών ζώων σε πηγές που δεν διαθέτουν την κατάλληλη υπο-
δομή μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα μόλυνσής τους.  

Τέλος, για την κάλυψη του υδατικού ελλείμματος του νησιού και την άρδευση του κάμπου 
της Ερίστου, προγραμματίζεται η κατασκευή εξωποτάμιας λιμνοδεξαμενής. Η δημιουργία 
της λιμνοδεξαμενής δίνει τη δυνατότητα να αντιμετωπιστεί μια βασική έλλειψη του νησιού. 
Η μέση εκτιμούμενη συνολική απορροή της λεκάνης, που βρίσκεται ανάντη της λιμνοδεξα-
μενής, ανέρχεται σε 450.000 m3 και η χωρητικότητα της λιμνοδεξαμενής σε 220.000 m3 
(περίπου 50% του συνολικού όγκου των απορροών). Το έργο αυτό θα συμβάλει σημαντικά 
στην ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα, μπορεί όμως παράλληλα να συμβάλει και στη δια-
τήρηση της πανίδας, ιδιαίτερα της ορνιθοπανίδας. Συγκεκριμένα, μπορεί να δημιουργηθεί 
ένας τεχνητός υγρότοπος, γύρω ή κοντά σε αυτήν, αναγκαίος για τα αποδημητικά πουλιά 
που χρησιμοποιούσαν τους - εξαφανισμένους σήμερα - φυσικούς υγροτόπους του νησιού. 
Θα πρέπει όμως να τονιστεί ότι υπάρχει πιθανότητα να ενταθεί το φαινόμενο της θαλάσσι-
ας διείσδυσης στον κάμπο της Ερίστου λόγω μείωσης της τροφοδότησης του προσχωσιγε-
νούς υδροφορέα από το χείμαρρο, αφού αυτός θα τροφοδοτεί την εξωποτάμια λιμνοδεξα-
μενή με μέρος των απορροών του. Ως εκ τούτου είναι αναγκαία η εκτίμηση του βαθμού 
συμμετοχής του παραπάνω έργου στο φαινόμενο της θαλάσσιας διείσδυσης στον κατάντη 
υδροφορέα, προκειμένου να προστατευτούν οι πολύτιμοι υδάτινοι πόροι του νησιού. 

4.2.1.5 Λατομεία – Εξορυκτικές δραστηριότητες 

Το λατομείο αδρανών, που σήμερα έχει εγκατασταθεί στη θέση Ρίστα κοντά στον όρμο Ε-
ρίστου, δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να επεκταθεί, γιατί ενδέχεται να δημιουργήσει 
αισθητική ρύπανση και όχληση στην - αναπτυσσόμενη τουριστικά - περιοχή της Ερίστου. 
Σε περίπτωση μεταφοράς του λατομείου, θεωρούμε ότι θα πρέπει να επιδιωχθεί η γειτνία-
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σή του με τον Χώρο Υγειονομικής Ταφής των Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ), ώστε να αξιοποιού-
νται τα άχρηστα αδρανή του λατομείου στην επικάλυψη των απορριμμάτων. Έτσι θα απο-
φευχθεί η χρήση ηφαιστειακών τόφφων από την περιοχή της Μεσαριάς για την επικάλυψη 
των σκουπιδιών (όπως προτείνεται σε σχετική μελέτη), δεδομένου ότι η απόληψη των εδα-
φών αυτών θα αλλοιώσει το αξιόλογο τοπίο σε ένα πολυσύχναστο σημείο του νησιού (δί-
πλα στον κεντρικό δρόμο και κοντά στο σπήλαιο Χαρκαδιό).  

Θα πρέπει επίσης να αναφερθεί ότι έχουν εντοπιστεί και άλλοι χώροι απόληψης -σε ασβε-
στόλιθους και ηφαιστειακούς τόφφους-, οι οποίοι έχουν χρησιμοποιηθεί κυρίως για περι-
στασιακές ανάγκες (όπως κατά την κατασκευή έργων οδοποιίας) και που εγκαταλείφθηκαν 
χωρίς έργα αποκατάστασης, με αποτέλεσμα την αλλοίωση της αισθητικής του τοπίου σε 
κρίσιμες περιοχές (όπως η κύρια οδός που συνδέει το Μεγάλο Χωριό με τα Λιβάδια και η 
οδός προς το μοναστήρι του Αγ. Παντελεήμονα). 

Πάντως, παρά το γεγονός ότι σήμερα για την έναρξη λειτουργίας λατομικού χώρου επιβάλ-
λεται στον ενδιαφερόμενο η εκπόνηση μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων στην οποία 
προβλέπεται και η αποκατάσταση του χώρου, το πρόβλημα της αποκατάστασης των λατο-
μείων μετά το πέρας της λειτουργίας παραμένει ιδιαίτερα έντονο. Χαρακτηριστικά αναφέρε-
ται ότι, μέχρι σήμερα, δεν έχουν γίνει σε κανένα χώρο έργα αποκατάστασης, ενώ έχουν ε-
πιπλέον εγκαταλειφθεί και μηχανήματα, επιβαρύνοντας αισθητικά ακόμη περισσότερο το 
περιβάλλον. 

4.2.1.6 Κτηνοτροφία 

Στο νησί παρατηρούνται σε ορισμένες -διάσπαρτες στην περιοχή- εκτάσεις φαινόμενα υ-
περβόσκησης. Η εντατική βόσκηση ή υπερβόσκηση οδηγεί σε εξαφάνιση της αναγέννησης 
της βλάστησης, υποβάθμιση του εδάφους, γήρανση και σταδιακή εξαφάνιση των δενδρο-
συστάδων. Η οπισθοδρομική διαδοχή, που λαμβάνει χώρα σε περιπτώσεις υπερβόσκησης, 
οδηγεί βαθμιαία από το δάσος σε δασοσκεπή λιβάδια, σε φρύγανα και τελικά σε άγονες 
εκτάσεις που, μερικές φορές, δεν είναι κατάλληλες ούτε για βοσκή. 

Η βόσκηση ασκείται ακόμα και στις μικρές δενδροσυστάδες της περιοχής μελέτης, παρά το 
γεγονός ότι η βοσκοϊκανότητα της δασικής βλάστησης είναι μικρή σε σύγκριση με άλλες 
φυτοκοινωνίες. Η βόσκηση επηρεάζει άμεσα τη σύνθεση αλλά και τη δομή της δασικής 
βλάστησης (αλλοιώνει τη σύνθεση της υποβλάστησης αλλά και των ίδιων των δασοσυστά-
δων). Επιπλέον, τα ζώα που βόσκουν στα υπολείμματα δάσους και θαμνώνων, καταπα-
τούν τα νεαρά φυτάρια, τρώνε ή σπάνε τους κορυφαίους και τους πλάγιους βλαστούς, 
προκαλούν ζημιές στο φλοιό και τις ρίζες των δενδρυλλίων και δέντρων, και προκαλούν 
συμπίεση των ανώτερων στρωμάτων του εδάφους με αποτέλεσμα την αύξηση της επιφα-
νειακής απορροής, τη διατάραξη της υδατικής οικονομίας του εδάφους και τη διάβρωσή 
του.  

Τις μεγαλύτερες ζημιές στην δενδρώδη βλάστηση προκαλούν τα γίδια. Ακόμη και όταν υ-
πάρχουν αρκετές πόες και γράστεις για τη διατροφή τους, κατατρώνε φύλλα και βλαστάρια 
από τα νεαρά φυτά και τα δενδρύλλια εξαφανίζοντας τη φυσική αναγέννηση των συστάδων. 
Αλλά και τα πρόβατα δεν είναι λιγότερο επιζήμια για τα βοσκολίβαδα και τα μεσογειακά δά-
ση. Τα πρόβατα, εκτός από την καταστροφή που επιφέρουν στην αναγέννηση, προκαλούν 
- επειδή βόσκουν σε κοπάδια (αγεληδόν) - ισχυρή συμπίεση του εδάφους. Επιπλέον, η 
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κτηνοτροφία προβάτων προωθεί συνήθως την τακτική καύση των βοσκοτόπων για την α-
ναγέννηση των αγρωστωδών.  

Εκτός από τις προαναφερόμενες ζημιές στα δάση, η εντατική βόσκηση συνεπάγεται και 
κινδύνους για την υγεία των δέντρων. Πληγώνοντας τις ρίζες και τον κορμό των δενδρυλλί-
ων και των δένδρων, δημιουργούνται κατάλληλες προϋποθέσεις για την προσβολή από 
μύκητες. 

Πέρα όμως από τα δάση, η βόσκηση επηρεάζει άμεσα και τη σύνθεση της λιβαδικής βλά-
στησης, επειδή τα ζώα προτιμούν ορισμένα φυτικά είδη από αυτά που συγκροτούν τη βλά-
στηση, με αποτέλεσμα τα είδη αυτά να μειωθούν ή και να εξαφανιστούν και τη θέση τους να 
καταλάβουν άλλα που δεν προτιμούνται. Αποτέλεσμα της επιλεκτικής βόσκησης είναι η αλ-
λαγή σύνθεσης του λιβαδιού και η επικράτηση λιγότερο επιθυμητών ή ανεπιθύμητων λιβα-
δικών φυτών. Πρέπει ωστόσο να επισημάνουμε ότι ο βαθμός αλλαγής της σύνθεσης ενός 
λιβαδιού εξαιτίας της βόσκησης εξαρτάται από την εποχή, τη συχνότητα και ιδιαίτερα την 
ένταση της βόσκησης. Η ελαφριά βόσκηση έχει μικρή επίδραση στη σύνθεση, η μέτρια βό-
σκηση προκαλεί συνήθως ορισμένες μεταβολές, οι οποίες όμως δεν είναι θεαματικές - ιδιαί-
τερα σε ποολίβαδα κυριαρχούμενα από πολυετή φυτά. Η υπερβόσκηση, αντίθετα με τις 
παραπάνω μορφές βόσκησης, προκαλεί στη σύνθεση της βλάστησης σημαντικές αλλαγές 
που εκφράζονται με το φαινόμενο της οπισθοδρομικής διαδοχής και τελικά οδηγούν στην 
υποβάθμιση του λιβαδιού. Με την έντονη βόσκηση ευνοούνται τα ετήσια ανεπιθύμητα είδη 
σε βάρος των πολυετών επιθυμητών. 

Επειδή η βόσκηση γίνεται κυρίως σε περιοχές εγκαταλειμμένων αγρών με αναβαθμούς, τα 
κατσίκια προκαλούν συχνά καταστροφές στις ξερολιθιές, με αποτέλεσμα να παρασύρεται 
από τις βροχές το χώμα των αναβαθμών, να εκπλύνεται το έδαφος και να περιορίζεται η 
κατείσδυση των βρόχινων νερών στον υπόγειο υδροφορέα. 

Η κατά χώρο ρύθμιση της βοσκής δεν είναι μόνο θέμα νομοθεσίας και επαρκούς μηχανι-
σμού καταστολής, αλλά κυρίως θέμα κατανόησης της εκάστοτε τοπικής κοινωνίας, που 
προτιμά -όπως είναι φυσικό - την είσπραξη του αναλόγου κατά κεφαλή φόρου (κεφαλιάτικο) 
από το να αποτρέψει την περαιτέρω υποβάθμιση της περιοχής της. Επιπρόσθετα, σύμφω-
να με στοιχεία της Δ/νσης Δασών Δωδεκανήσου, ο αριθμός των αιγοπροβάτων στην Τήλο 
θα πρέπει να μειωθεί περίπου κατά 35%, μια και η σχέση βοσκοφόρτωσης/ βοσκοϊκανότη-
τας για το νησί ανέρχεται σε 1:0,361 (βλ. κεφ. 3.3.5.1).  

Συνολικά πάντως, τα προβλήματα από την κτηνοτροφία είναι επιδεκτικά διαχείρισης και οι 
υπάρχοντες βοσκότοποι έχουν τη δυνατότητα να καλύψουν τις ανάγκες βόσκησης, αρκεί να 
υπάρξουν οι κατάλληλες παρεμβάσεις διαχείρισης και βελτίωσής τους.  

4.2.1.7 Διαχείριση απορριμμάτων 

Η απουσία οργανωμένου χώρου διάθεσης απορριμμάτων στο νησί (στεγανοποίηση, δια-
χείριση στραγγισμάτων και βιοαερίου, καθημερινή επικάλυψη, περίφραξη και έλεγχος λει-
τουργίας, έργα αποκατάστασης) σε συνδυασμό με την απουσία σχεδιασμένου συστήματος 
συλλογής απορριμμάτων, δημιουργούν τη σημερινή κατάσταση που χαρακτηρίζεται από 
την ύπαρξη δύο ανεξέλεγκτων χώρων διάθεσης. Σε αυτούς τα απορρίμματα απλώς απορ-
ρίπτονται και, συνήθως, καίγονται ή αυτοαναφλέγονται δημιουργώντας σημειακά προβλή-
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ματα ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Προκαλούν επίσης ρύπανση των υπογείων υδροφορέων, 
αισθητική ρύπανση και ρύπανση από τις οσμές. 

Για την κάλυψη των αναγκών του νησιού έχει ήδη εκπονηθεί μελέτη οργάνωσης του χώρου 
υγειονομικής ταφής απορριμμάτων στη θέση Τράχηλας και έχει εγκριθεί η μελέτη χωροθέ-
τησης και περιβαλλοντικών όρων. 

Βασικό πλαίσιο για τη διαχείριση των απορριμμάτων αποτελούν η Κοινή Υπουργική Από-
φαση 69728/ 824/ ΦΕΚ/ Β/358/17.5.1996 “Μέτρα και όροι για τη διαχείριση των στερεών 
αποβλήτων”, η Οδηγία 94/62/ΕΕ "Για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας", η 
Πρόταση Οδηγίας 4103/95 - COM (93) 275 για την ταφή των αποβλήτων, και ο Κανονισμός 
(ΕΟΚ) αριθ. 880/92 του Συμβουλίου που αφορά το κοινοτικό σύστημα απονομής οικολογι-
κού σήματος.  

4.2.1.8 Διαχείριση λυμάτων – υγρών αποβλήτων 

Στην περιοχή μελέτης δεν έχουν ακόμη κατασκευαστεί εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμά-
των για την κάλυψη των αναγκών του νησιού. Το γεγονός αυτό δημιουργεί ήδη προβλήμα-
τα ρύπανσης επιφανειακών και υπογείων υδροφορέων, ιδιαίτερα κατά τους καλοκαιρινούς 
μήνες οπότε - λόγω των επισκεπτών - οι ανάγκες αυξάνονται κατά πολύ.  

Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων δεν υπάρχει σε κανέναν οικισμό της περιοχής. Τα ακάθαρ-
τα αποχετεύονται σε βόθρους, γεγονός που μπορεί να προκαλεί (ή να προκαλέσει στο μέλ-
λον) μόλυνση των υπόγειων νερών και προβλήματα στα αντλούμενα νερά ύδρευσης/ άρ-
δευσης αλλά και στις γειτονικές ακτές.  

Βασικό πλαίσιο για τη διαχείριση των αστικών λυμάτων αποτελεί η Κοινοτική Οδηγία 
92/271/30.5.91, με την οποία καθορίζονται τα θέματα σχετικά με την επεξεργασία των αστι-
κών κυρίως λυμάτων. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η συγκεκριμένη οδηγία αποτελεί το μοναδι-
κό σχετικά ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των λυμάτων, είναι αναγκαίο ο σχεδια-
σμός της διαχείρισης των λυμάτων στην περιοχή μελέτης να στηριχτεί στα οριζόμενα από 
την οδηγία αυτή. 

Έχει ήδη εκπονηθεί προκαταρκτική μελέτη για την οργάνωση των εξωτερικών δικτύων και 
τη χωροθέτηση των εγκαταστάσεων βιολογικού καθορισμού των υγρών λυμάτων. Ο ένας 
καλύπτει τις περιοχές Μεγάλου Χωριού, Αγίου Αντωνίου και Ερίστου, ενώ ο άλλος την πε-
ριοχή Λιβαδιών. Η προτεινόμενη διάταξη φαίνεται στον χάρτη Α9.  

4.2.1.9 Διάβρωση εδαφών 

Η διάβρωση των εδαφών είναι ένα πρόβλημα που επηρεάζει άμεσα και έμμεσα τα φυσικά 
οικοσυστήματα και τη δυνατότητα αποκατάστασης τους. Λόγω του  έντονου αναγλύφου και 
της μακροχρόνιας αποδάσωσης έχουν ήδη εμφανιστεί φαινόμενα διάβρωσης στην περιοχή. 
Η έντονη βόσκηση, η εγκατάλειψη και σταδιακή καταστροφή των αναβαθμών, καθώς και η 
μη επιμελημένη διάνοιξη δρόμων σε επικλινείς πλαγιές έχουν συντελέσει στην εμφάνιση 
έντονων φαινομένων διάβρωσης σε αρκετά σημεία της περιοχής μελέτης.  

Σημειώνεται στα πλαίσια προγράμματος του Αγροπεριβαλλοντικού Μέτρου δύναται να δια-
τηρηθούν και ανακατασκευαστούν οι αναβαθμοί σε επικλινείς εκτάσεις προκειμένου να 
προστατευθούν τα εδάφη από την διάβρωση (βλ. και κεφ. 6.1.3.2.2).  
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4.2.1.10 Φορείς αρμόδιοι για τη διαχείριση και προστασία του περιβάλλοντος 
στην περιοχή μελέτης – Διαχειριστικές παρεμβάσεις   

Την ευθύνη για τη χάραξη, θέσπιση και επιτελική παρακολούθηση της περιβαλλοντικής πο-
λιτικής έχει το Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. 

Η εξειδίκευση της πολιτικής αυτής ανά τομέα ανήκει στα, κατά περίπτωση, επιτελικά Υ-
πουργεία ή φορείς. 

Για θέματα που αφορούν τον θαλάσσιο χώρο και τις ακτές - ειδικότερα ναυσιπλοΐα, ακτο-
πλοΐα, έργα, αστυνόμευση - είναι αρμόδιο ή συναρμόδιο το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλί-
ας με τις κατά τόπους υπηρεσίες του (Λιμεναρχεία, Υπολιμεναρχεία κλπ). Στην Τήλο λει-
τουργεί Λιμενικός Σταθμός που ανήκει στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Ρόδου.  

Για τις χερσαίες περιοχές, οι αρμόδιοι ανά τομέα φορείς είναι:  

- Το Υπουργείο Γεωργίας (θέματα καλλιεργειών, κτηνοτροφίας, αλιείας, δασών και δασι-
κών εκτάσεων κλπ). Αρμόδιες υπηρεσίες είναι - κατά περίπτωση - σε τοπικό (νομαρχι-
ακό) επίπεδο η Διεύθυνση Γεωργίας, το Δασαρχείο Ρόδου κλπ, ενώ σε Περιφερειακό 
επίπεδο οι αντίστοιχες Περιφερειακές Διευθύνσεις .     

- Το Υπουργείο Ανάπτυξης (θέματα λατομείων, ορυχείων, μεταλλείων, ενέργειας κλπ), με 
τις αντίστοιχες τοπικές (νομαρχιακές) και περιφερειακές υπηρεσίες ή σχετικούς φορείς, 
όπως η ΔΕΗ.  

- Το ΥΠΕΧΩΔΕ (θέματα πολεοδομικής και χωροταξικής οργάνωσης, οικοδομικών α-
δειών, έγκρισης περιβαλλοντικών όρων κλπ, πλην των γενικότερων περιβαλλοντικών 
θεμάτων). Το Πολεοδομικό Γραφείο Ρόδου - το οποίο είναι σήμερα υπηρεσία της Νο-
μαρχιακής (Δευτεροβάθμιας) Αυτοδιοίκησης Δωδεκανήσου - είναι αρμόδιο για την έκ-
δοση των οικοδομικών αδειών στην Τήλο. Οι εγκρίσεις περιβαλλοντικών όρων για τη 
λειτουργία διαφόρων δραστηριοτήτων δίδονται, κατά περίπτωση, από τις νομαρχιακές, 
περιφερειακές (ΠΕΧΩ) και κεντρικές Υπηρεσίες.  

- Το Υπουργείο Πολιτισμού (θέματα αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών τόπων, μνημείων 
κλπ). Για την Τήλο, αρμόδιες είναι η ΙΒ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιο-
τήτων (οδός Ιπποτών, Ρόδος), η 4η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου 
(οδός Ιπποτών, Ρόδος), η 3η Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων (Πλατεία Μουσείου, Ρόδος), 
η Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων (Αθήνα), η Εφορεία Σπηλαιολογίας (Αθήνα). 

- Ο Δήμος Τήλου είναι ο Οργανισμός Πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης που έχει στη δικαιο-
δοσία του το νησί της Τήλου και όλες τις νησίδες και βραχονησίδες που, μαζί με την Τή-
λο, απαρτίζουν το Νησιωτικό Σύμπλεγμα της Τήλου. Οι δραστηριότητες και πράξεις του 
Δήμου Τήλου (όπως είναι και η παρούσα μελέτη) ελέγχονται από την αρμόδια Διεύθυν-
ση Εσωτερικών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.           

Τέλος, εκτός από τις κηρύξεις και αποφάσεις που αναφέρονται στα κεφ. 2.2.3 και 3.3.4.1 
(Καταφύγιο Άγριας Ζωής, Τόποι Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους, ΔΑΔ Θήρας) δεν υπάρχουν 
άλλες κηρύξεις ή αποφάσεις και ούτε έχουν υλοποιηθεί διαχειριστικές πρακτικές σχετικές με 
την προστασία του περιβάλλοντος. Στο σημείο αυτό αξίζει να επισημανθεί ότι, παρόλο που 
στην περιοχή μελέτης έχουν κατά καιρούς εκδηλωθεί πυρκαγιές, δεν έχουν μέχρι σήμερα 
κηρυχθεί αναδασωτέες οι εν λόγω εκτάσεις και ούτε έχουν εκδοθεί ΔΑΔ Βοσκής για αυτές ή 
για οποιαδήποτε άλλη περιοχή της Τήλου.  
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4.2.2 Προβλήματα και αρνητικές επιπτώσεις στο βιοτικό περιβάλλον 

Στο κεφάλαιο αυτό αναφέρονται τα σημαντικότερα προβλήματα που έχουν παρατηρηθεί 
στη βλάστηση, χλωρίδα και πανίδα καθώς και στις επιμέρους περιοχές του νησιού που 
χρήζουν προστασίας. Όλα τα προβλήματα που αναφέρθηκαν στο κεφάλαιο 4.2.1 έχουν 
επιπτώσεις στο βιοτικό περιβάλλον της περιοχής μελέτης. Εδώ, εξετάζονται με έμφαση οι 
παράγοντες που έχουν στο πρόσφατο παρελθόν επηρεάσει και εξακολουθούν να απειλούν 
τα φυσικά χαρακτηριστικά, την βλάστηση, χλωρίδα και πανίδα της περιοχής μελέτης.  

Στην Τήλο, εντοπίζονται οι κάτωθι ανθρωπογενείς δραστηριότητες – ενέργειες που επηρέ-
ασαν καθοριστικά το βιοτικό της περιβάλλον:  
- Η εποίκηση της Τήλου από τον άνθρωπο, η οποία πραγματοποιήθηκε κατά τους προϊ-

στορικούς χρόνους και προκάλεσε την εξαφάνιση των νάνων ελεφάντων καθώς και την 
υποβάθμιση της φυσικής - ιδιαίτερα της δενδρώδους - βλάστησης. 

- Η, κατά περιόδους, επέκταση των καλλιεργειών ακόμα και σε εδάφη άγονα ή μεγάλων 
κλίσεων. Το φαινόμενο αυτό παρατηρήθηκε μέχρι και τις αρχές του 20ου αιώνα και είχε 
ως αποτέλεσμα την συρρίκνωση ή/ και υποβάθμιση των φυσικών οικοσυστημάτων.  

- Η, κατά περιόδους, ληστρική εκμετάλλευση των δασικών πόρων, που συντέλεσε στην  
αποδάσωση του νησιού. 

- Η αποξήρανση των μικρών - αλλά ιδιαίτερα σημαντικών - φυσικών υγροτόπων στην 
περιοχή Λιβαδιών και στους Στόλους του Μεγάλου Χωριού, με αποτέλεσμα την μείωση 
της αξίας της Τήλου για τα υδρόβια και παρυδάτια μεταναστευτικά πουλιά.  

- Η διατήρηση, ακόμα και σήμερα, μεγάλου αριθμού αιγοπροβάτων σε καθεστώς ελεύθε-
ρης βόσκησης σε ολόκληρο το νησί, με εμφανείς επιπτώσεις στη φυσική αναγέννηση 
της δενδρώδους βλάστησης του νησιού.  

- Η δραστική μείωση του ανθρώπινου πληθυσμού μετά την δεκαετία του ‘50 και η εκτετα-
μένη εγκατάλειψη των καλλιεργειών των αναβαθμίδων (πεζούλων) του νησιού. Παρα-
τηρείται μια ανάκαμψη της βλάστησης σε εγκαταλειμμένες καλλιέργειες, εξέλιξη θετική 
για πολλά είδη χλωρίδας και πανίδας. 

- Η απρογραμμάτιστη εξάπλωση του τουρισμού και των υποδομών που τον συνοδεύουν 
και η επέκταση του οδικού δικτύου και των οικισμών (όπως τα Λιβάδια), τις τελευταίες 
δύο δεκαετίες.  

Σήμερα, το βιοτικό περιβάλλον της Τήλου είναι κατά τόπους υποβαθμισμένο, αλλά εξακο-
λουθεί να είναι ένα ενδιαφέρον πολιτισμικό τοπίο με μεγάλη οικολογική αξία. Συνοπτικά, οι 
παράγοντες που υποβαθμίζουν το φυσικό περιβάλλον στην Τήλο σχετίζονται κυρίως με:  

∗ έντονες αλλαγές χρήσεων γης και την εγκατάλειψη της παραδοσιακής γεωργίας 

∗ έργα οδοποιίας και διευκόλυνση της πρόσβασης σε πρώην δυσπρόσιτες περιοχές  

∗ απρογραμμάτιστη δόμηση και εξάπλωση της τουριστικής ανάπτυξης  

∗ ηθελημένη θανάτωση, παράνομη θήρευση και ενόχληση σπάνιων ειδών πανίδας 

∗ ποσοτική και ποιοτική υποβάθμιση των νερών  

∗ έντονη βόσκηση και υπερβόσκηση 
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Στα κείμενα που ακολουθούν εξετάζονται αναλυτικότερα οι έξι αυτές κατηγορίες προβλημά-
των που υποβαθμίζουν το φυσικό χαρακτήρα της Τήλου και αποτελούν παράγοντες πίεσης 
και απειλής για τα φυσικά τοπία, τη βλάστηση, τη χλωρίδα και την πανίδα. 

4.2.2.1 Έντονες αλλαγές χρήσεων γης και εγκατάλειψη της παραδοσιακής 
γεωργίας 

Σημαντική αλλαγή στο βιοτικό περιβάλλον της Τήλου, τις τελευταίες δεκαετίες, είναι η μαζι-
κή εγκατάλειψη της παραδοσιακής γεωργίας – και ιδιαίτερα της καλλιέργειας των αναβαθ-
μίδων. Αυτή η εγκατάλειψη ήταν εκτεταμένη (σε ολόκληρο το νησί) και πραγματοποιήθηκε 
σε πολύ μικρή χρονική περίοδο (κυρίως από τα μέσα της δεκαετίας του ‘60 ως τα τέλη του 
‘70). Οι επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον δεν είναι ακόμη ξεκάθαρες, όμως ήδη διακρίνο-
νται αρνητικές και θετικές αλλαγές στην φυσιογνωμία του νησιού. Παρόλο που η τεκμηρίω-
ση των επιπτώσεων απαιτεί ειδική έρευνα, υπάρχουν αρκετές ενδείξεις για τη μεγάλη ση-
μασία της εγκατάλειψης.  

Η δραματική μείωση των δημητριακών στις πεζούλες είχε επιπτώσεις στις βιοκοινωνίες του 
νησιού. Αυτές οι καλλιέργειες αποτελούσαν σημαντικό τροφικό πόρο για είδη πουλιών που 
τρέφονται με ασπόνδυλα (ορθόπτερα κ.α.), τρωκτικά και ζιζανιόφυτα, που συνδέονται άμε-
σα με τις καλλιέργειες αυτές. Ορισμένα είδη (όπως ο Κατσουλιέρης και η Κοκκινοκαλιακού-
δα) χάθηκαν πρόσφατα από το νησί, μάλλον ως έμμεσο αποτέλεσμα της εγκατάλειψης της 
παραδοσιακής γεωργίας. Οι αριθμοί άλλων ειδών ήταν άλλοτε πιθανόν πολύ μεγαλύτεροι, 
χάρη στην άφθονη τροφή που υπήρχε στις πεζούλες.  

Η παραδοσιακή κτηνοτροφία, που συνδέεται άμεσα με την γεωργία, έχει επίσης μεγάλη 
σημασία για τη διατήρηση της πανίδας. Μία αυτόχθονη φυλή βραχύσωμης αγελάδας εξα-
φανίσθηκε από το νησί. Οι αγελάδες αυτές, όπως και τα οικόσιτα περισσοδάκτυλα (άλογο, 
γάιδαρος), σίγουρα θα πρόσφεραν τροφή στα πτωματοφάγα είδη πουλιών (Όρνιο) που έ-
χουν πια εξαφανιστεί από το νησί.   

Παρόλο που η εγκατάλειψη της παραδοσιακής γεωργίας στις πεζούλες ήταν μια μεγάλη 
περιβαλλοντική αλλαγή για ορισμένα είδη πανίδας, τονίζουμε ότι είχε τόσο αρνητικές όσο 
και θετικές επιπτώσεις για την πανίδα και χλωρίδα. Μάλιστα, αν αθροίσουμε τις εμφανείς 
θετικές επιπτώσεις, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η εγκατάλειψη είχε θετικό αποτέλε-
σμα όσον αφορά τη βιοποικιλότητα (ποικιλία οικοτόπων, ποικιλία ειδών πανίδας και χλωρί-
δας). Υπογραμμίζουμε τα εξής σημαντικά θετικά οφέλη από την εκτεταμένη εγκατάλειψη 
των καλλιεργειών: α) την ανάκαμψη της δενδρώδους βλάστησης, β) τη φυσική διαδοχή θα-
μνώδους βλάστησης και αύξηση των ειδών χλωρίδας στις πρώην καλλιέργειες, γ) την εξά-
πλωση της ψευδοστέπας με θερόφυτα (οικότοπος προτεραιότητας), δ) την ανάπτυξη φυσι-
κών φραχτών, δένδρων και αδιατάραχτων σημείων, ε) την μείωση της ανθρώπινης ενό-
χλησης για τα αναπαραγόμενα πτηνά και ερπετά σε ερείπια, δασύλλια, κάμπους, ζ) τη μεί-
ωση της κοπής των κλαδιών (κλαδονομής) και της δενδρώδους βλάστησης κ.α.  

Τονίζουμε επίσης ότι, επειδή η εκτατική βόσκηση αιγοπροβάτων συνεχίζεται, το νησί διατη-
ρεί μια μωσαϊκότητα και ποικιλία χαμηλής βλάστησης. Συνεπώς, ο συνδυασμός της εκτατι-
κής βόσκησης με την εγκατάλειψη των πεζούλων είναι ευεργετικός ή τουλάχιστον θετικός 
για την επιβίωση και αναπαραγωγή πολλών ειδών. Από το συνδυασμό αυτόν ωφελούνται 
πολλά βραχόφιλα φυτά, ορχεοειδή και άλλα βολβόφυτα, και μία μεγάλη ποικιλία θερόφυτων 
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που ζουν σε φρύγανα, ημιφυσικά λιβάδια και πετρώδεις πλαγιές. Παράλληλα, αν δεν υ-
πάρχει έντονη υπερβόσκηση, κάποια δασικά είδη μπορούν να επιβιώσουν χωρίς να κυρι-
αρχήσουν στο τοπίο. Με αυτό τον τρόπο δεν εκτοπίζουν την πλούσια χλωρίδα των λιβα-
διών και φρυγάνων. Αποτέλεσμα της μωσαϊκότητας είναι και η μεγάλη ποικιλία πανίδας 
(πολλά αναπαραγόμενα πουλιά, μεγάλοι αριθμοί σποροφάγων και εντομοφάγων πουλιών 
όπως οι πέρδικες, ικανοποιητικοί πληθυσμοί αρπακτικών). Χωρίς αμφιβολία, η δυναμική 
εξέλιξη της βλάστησης μετά την εγκατάλειψη, καθώς και η ύπαρξη γεωργικών και κτηνο-
τροφικών εκμεταλλεύσεων μικρής κλίμακας, είναι θετικές για την βιοποικιλότητα.  

Από την άλλη πλευρά, ορισμένες μορφές σύγχρονης γεωργίας εμπεριέχουν τον κίνδυνο 
υποβάθμισης του βιοτικού περιβάλλοντος. Η εντατικοποίηση και ο εκσυγχρονισμός των 
αρδευόμενων καλλιεργειών (ιδιαίτερα τα θερμοκήπια) μπορούν να επιφέρουν αλλαγές μι-
κρότερης κλίμακας (σε σύγκριση με την μαζική εγκατάλειψη) αλλά σημειακά πολύ έντονες. 
Αντίθετα με την παραδοσιακή μορφή καλλιεργειών, τα θερμοκήπια έχουν τις εξής αρνητικές 
επιπτώσεις: ριζική αλλαγή αγροτικών ενδιαιτημάτων, απώλεια ημιφυσικών εκτάσεων, απώ-
λεια οικοτόπων, εκχέρσωση φυτοφραχτών και δενδρώνων, ρύπανση από φυτοφάρμακα, 
αισθητική ρύπανση, ενόχληση πανίδας. Για την χλωρίδα και πανίδα, το μεγαλύτερο πρό-
βλημα της ανάπτυξης θερμοκηπίων είναι η επερχόμενη αλλαγή της φυσιογνωμίας μιας πε-
δινής έκτασης, ιδιαίτερα αν κοπούν δένδρα, θαμνοφράχτες και άλλα φυσικά στοιχεία. Η άρ-
δευση αυτών των καλλιεργειών αφαιρεί συνήθως μεγάλες ποσότητες νερού από το περι-
βάλλον. Σήμερα, τα ελάχιστα θερμοκήπια της Τήλου περιορίζονται σε ένα σημείο του κά-
μπου της Ερίστου. Αν εξαπλωθούν, θα υποβαθμιστεί σημαντικό τμήμα του κάμπου. Συνε-
πώς, η βιολογική γεωργία, η καλλιέργεια σιτηρών και ζωοτροφών είναι επιθυμητές γεωργι-
κές πρακτικές όσον αφορά την προστασία της πανίδας και χλωρίδας.  

4.2.2.2 Έργα οδοποιίας και βελτίωση της πρόσβασης σε πρώην δυσπρόσιτες 
περιοχές 

Στην Τήλο δεν έχουν κατασκευαστεί εκτεταμένα έργα οδοποιίας, που να υποβαθμίζουν το 
φυσικό της περιβάλλον. Το νησί διατηρήθηκε μέχρι πρόσφατα σε πολύ καλή φυσική κατά-
σταση, αλλά η ενδεχόμενη επέκταση και βελτίωση του οδικού δικτύου αποτελεί μία από τις 
σημαντικότερες απειλές για το φυσικό περιβάλλον. Ορισμένα έργα οδικού δικτύου και δια-
πλάτυνσης οδών έχουν ήδη δημιουργήσει μικρές γεωλισθήσεις και σημειακή υποβάθμιση 
του τοπίου και των οικοτόπων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι εκτεταμένες επιχωμα-
τώσεις στα κράσπεδα του δρόμου προς Άγιο Παντελεήμονα. Οι παράκτιοι δρόμοι, παράλ-
ληλα με την παραλία της Ερίστου και του Αγίου Αντωνίου, έχουν επίσης υποβαθμίσει αμ-
μουδιές και υπολειμματικές θίνες. Οι λαθραίες αμμοληψίες, στις θίνες της παραλίας Ερίστου 
καθώς και σε ηφαιστιακούς τόφφους στην ευρύτερη περιοχή της Μισαριάς και κοντά στο 
Χαρκαδιό, έχουν αποβεί επιζήμιες για τα τοπία αυτά.  

Η οδική πρόσβαση έχει και μία άλλη διάσταση που μπορεί να προκαλέσει υποβάθμιση στο 
φυσικό περιβάλλον: αφαιρεί τον χαρακτήρα της «άγριας φύσης» και εκθέτει τις πρώην ά-
γριες φυσικές περιοχές σε διάφορες πιέσεις (υλοτομία, αμμοληψίες, οικοπεδοποίηση κ.α.) 
με δυσμενείς συνήθως συνέπειες. Σε άμεσο κίνδυνο βρίσκονται η παραλία της Σκάφης και 
η παραλία των Λεθρών, όπου ακόμη δεν φθάνει δρόμος. Ένας χωματόδρομος έχει διεισ-
δύσει αρκετά στην παραρεμάτια κοιλάδα της Σκάφης, οδεύοντας σταδιακά προς την παρα-
λία. Οι άστοχοι και κακώς προγραμματισμένοι δρόμοι είναι μία σημαντική περιβαλλοντική 
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απειλή διότι ελαχιστοποιούν το γεωγραφικό εμπόδιο που βοηθά στην διατήρηση του φυσι-
κού περιβάλλοντος (πρόσβαση).  

4.2.2.3 Απρογραμμάτιστη δόμηση – Τουριστικές και παραθεριστικές 
εγκαταστάσεις 

Αυτά τα έργα έχουν την τάση να συγκεντρώνονται σε περιβαλλοντικά ευαίσθητες παράκτιες 
θέσεις, συχνά σε θέσεις όπου προϋπήρχαν σημαντικά πεδινά ενδιαιτήματα (όπως μικροί 
υγρότοποι, θίνες, υγρόφιλη βλάστηση, υπολείμματα δασικής βλάστησης ή/ και σπάνιοι οι-
κότοποι).  Έτσι καταστράφηκαν τα τελευταία λιμναία έλη του νησιού στα Λιβάδια, διαταρά-
χθηκαν οι αμμοθίνες στην Έριστο και απειλούνται σημαντικές παράκτιες τοποθεσίες, όπου 
εμφανίζεται τάση επέκτασης τουριστικών έργων.  

Ο τουρισμός διεισδύει, σημειακά μεν αλλά συχνά, σε πολύ αξιόλογες περιβαλλοντικά περι-
οχές. Σημαντικό πρόβλημα είναι η ενόχληση που ο τουρισμός προκαλεί στην πανίδα. Στο 
βόρειο-ανατολικό σημείο της Τήλου υπάρχει τακτική ενόχληση από τουριστικά σκάφη σε 
σπηλιά όπου έχει καταγραφεί η παρουσία Μεσογειακής Φώκιας. Η ευκολότερη και γρήγορη 
πρόσβαση σε θαλάσσια σπήλαια και βραχονησίδες με τη χρήση ταχύπλοων σκαφών απο-
τελεί σημαντική πηγή ενόχλησης όχι μόνον για τη Μεσογειακή φώκια αλλά και για ορισμένα 
είδη απειλούμενων πουλιών. Μεγάλος κίνδυνος για τα αναπαραγόμενα στις μικρονησίδες 
της Τήλου είδη πουλιών είναι η ενόχληση από τουρίστες και από ορισμένα κατοικίδια ζώα 
(ιδιαίτερα σκυλιά και γάτες) που μπορεί να μεταφερθούν στα νησιά με τουριστικά σκάφη.  

Άλλο σημαντικό ζήτημα που συνδέεται με τον τουρισμό είναι οι παραθεριστικές κατοικίες 
που αναπτύσσονται εκτός σχεδίου δόμησης και με επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον. Οι 
παραθεριστικές κατοικίες που βρίσκονται κοντά σε σημαντικά ενδιαιτήματα πανίδας και 
χλωρίδας μπορούν να προκαλέσουν ενόχληση στην πανίδα και κατακερματισμό στους οι-
κότοπους και τα ενδιαιτήματα της πανίδας. Συνεπώς, η τουριστική ανάπτυξη είναι σημαντι-
κός παράγοντας υποβάθμισης του βιοτικού περιβάλλοντος, παρ' όλο που έχει εμφανιστεί 
σχετικά πρόσφατα και οι άμεσες επιπτώσεις της δεν είναι ακόμη εμφανείς.  

4.2.2.4 Κυνήγι – Λαθροθηρία 

Τονίζουμε ότι, πριν απαγορευθεί το κυνήγι στην Τήλο, οι αριθμοί της πέρδικας ήταν αισθη-
τά μειωμένοι (Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Τήλου, 1987). Επειδή το είδος αυτό είναι σημαντι-
κός τροφικός πόρος για πολλά απειλούμενα αρπακτικά πουλιά και είναι «είδος-κλειδί» (key-
stone species) στην Τήλο, η μείωση του πληθυσμού της σίγουρα επηρέασε αρνητικά και τα 
αρπακτικά είδη του νησιού.  

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, λόγω της απαγόρευσης του κυνηγιού στην Τήλο 
(βλ. κεφ. 3.3.4.1), οι πέρδικες έχουν αισθητά αυξηθεί σε όλο το νησί. Το ίδιο πιθανών συμ-
βαίνει και με άλλα είδη όπως π.χ. το Αγριοπερίστερο. Η παράνομη θανάτωση πουλιών α-
πειλεί κυρίως ορισμένα σπάνια είδη και όχι την πέρδικα, που φαίνεται να διατηρεί στην Τή-
λο έναν από τους πιο πυκνούς πληθυσμούς του Αιγαίου.  

Κρούσματα λαθροθηρίας στην Τήλο έχουν αναφερθεί και από τους ντόπιους. Σημαντική 
είναι η αναφορά, από κάτοικο των Λιβαδιών, ότι κυνηγός σκότωσε (τη δεκαετία του ’70) ένα 
τεράστιο αρπακτικό που ταιριάζει στην περιγραφή του Γυπαετού (Gypaetus barbatus). Αυ-
τό το είδος εξαφανίστηκε από τη Ρόδο και τη Χάλκη, μάλλον στα μέσα του 20ου αιώνα, ενώ 
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δεν επιβεβαιώθηκε ποτέ η παρουσία του στην Τήλο. Η λαθροθηρία μπορεί και σήμερα να 
μειώσει ή να εξαφανίσει ορισμένα πολύ σπάνια είδη που διατηρούν πολύ μικρούς αριθμούς 
στο νησί (βλ. κεφ. 4.3.5.4). 

4.2.2.5 Ποσοτική και ποιοτική υποβάθμιση των νερών 

Η έλλειψη επιφανειακού νερού και ελών στο νησί περιορίζει πολύ τη βιοποικιλότητα του 
νησιού (είδη ασπόνδυλων και σπονδυλωτών). Πολλά είδη προστατευόμενων μεταναστευτι-
κών πουλιών έχουν απόλυτη ανάγκη από σταθμούς ανεφοδιασμού κατά τη διάρκεια των 
μεταναστευτικών τους ταξιδιών. Στην Τήλο υπάρχει ελάχιστο διαθέσιμο, για την ορνιθοπα-
νίδα, επιφανειακό νερό. Παρ' όλο που υπάρχουν πολλές μικροπηγές στον νησί, μερικές 
από τις σημαντικότερες έχουν υποβαθμιστεί από διάφορα έργα ύδρευσης ή/ και έργα κτη-
νοτροφικής υποδομής (γειτνιάζουν με στάβλους και το νερό αποθηκεύεται σε δεξαμενές 
κ.λπ.). Συνεπώς, το νερό πολλών πηγών δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από την ορνιθο-
πανίδα.  

4.2.2.6 Έντονη βόσκηση αιγοπροβάτων – Υπερβόσκηση 

Η έντονη βόσκηση και υπερβόσκηση έχει μακρόχρονη ιστορία όσον αφορά τις επιπτώσεις 
της στο βιοτικό περιβάλλον της Τήλου. Η υπερβόσκηση, μαζί με την απρογραμμάτιστη υλο-
τόμηση και τις πυρκαγιές, είναι υπεύθυνη για τη μείωση των δασών στο νησί. Η σημαντικό-
τερη επίδρασή της βρίσκεται στο γεγονός ότι η έντονη βόσκηση εμποδίζει την αναγέννηση 
των δένδρων.  

Η βόσκηση όμως, ως παραδοσιακή δραστηριότητα, έχει συμβάλει στη διαμόρφωση της με-
σογειακής φύσης έχοντας και ευεργετικές επιρροές (π.χ. δημιουργώντας ποικιλομορφία 
τύπων βλάστησης). Για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας (ιδιαίτερα, για την πανίδα και 
χλωρίδα) είναι επιθυμητή η συνέχιση της εκτατικής βόσκησης στο νησί. Πολλά είδη ερπε-
τών, πουλιών και φυτών εξαρτώνται από την ύπαρξη ανοιχτών λειμώνων, χαμηλών φρυ-
γάνων και μωσαϊκού θαμνώνων που η εκτατική βόσκηση δημιουργεί. Σε αντίθεση με την 
εκτατική βόσκηση η υπερβόσκηση αποτρέπει την αναγέννηση νέων δενδρυλλίων, οπότε 
και  θα πρέπει να ελέγχεται - ιδιαίτερα κοντά στους λίγους φυσικούς δενδρώνες. Επιπλέον, 
στις βραχονησίδες η κτηνοτροφία μπορεί να δημιουργήσει σημειακά προβλήματα στις α-
ποικίες των φωλεαζόντνων πουλιών. Τονίζουμε ότι το πρόβλημα είναι πιο έντονο όταν οι 
βραχονησίδες δέχονται την επίσκεψη βοσκών που φέρνουν μαζί τους σκύλους ή γάτες, μια 
και τα ζώα αυτά μπορούν να εξοντώσουν μια ολόκληρη αποικία σπάνιων πουλιών (Αιγαιό-
γλαροι, Μαυροπετρίτες, Θαλασσοκόρακες κ.α.). Συνεπώς, στις γύρω από την Τήλο νησί-
δες, θα μπορούσε να συνεχιστεί η άσκηση της κτηνοτροφίας υπό όρους και με την προϋ-
πόθεση ότι δεν θα τις προσεγγίζουν άλλα οικόσιτα ζώα, ειδικά σκύλοι και γάτες. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, το πρόβλημα της υπερβόσκησης στην Τήλο - όσον αφορά το 
βιοτικό περιβάλλον - είναι σήμερα σημειακό, δημιουργεί λίγες αρνητικές πιέσεις στην πανί-
δα και χλωρίδα του νησιού και μπορεί να διαχειριστεί με την εφαρμογή ειδικών διαχειριστι-
κών πρακτικών και μέτρων, όπως εκπόνηση ειδικού διαχειριστικού σχεδίου, περιοδικό α-
ποκλεισμό ορισμένων εκτάσεων από τη βόσκηση (π.χ. στις βραχονησίδες, στα δασύλλια με 
αουχέριος δρυς), μείωση του αριθμού αιγοπροβάτων με την αντικατάστασή τους από άλλα 
κτηνοτροφικά ζώα, κ.λπ.  
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4.2.2.7 Γενικά συμπεράσματα ως προς τις απειλές  

Μία λογική διαχειριστική πρακτική θα μπορούσε να συνδυάσει την κοινωνικοοικονομική α-
νάπτυξη του νησιού με τη διατήρηση και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, και ειδικό-
τερα των τύπων οικοτόπων και των σημαντικών ειδών. 

Το νερό αποτελεί πηγή ζωής και η έλλειψή του επηρεάζει άμεσα τη χλωρίδα και την πανί-
δα, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για είδη που εξαρτώνται άμεσα από το νερό (όπως τα αμφίβι-
α). Ο τύπος οικοτόπου προτεραιότητας «Μεσογειακά εποχιακά τέλματα» (Κωδικός Natura: 
3170) που απαντά κυρίως στο Λιβάδι, και ο τύπος οικοτόπου «Παρόχθια δάση στοές» 
(Κωδικός Natura: 92D0) που απαντά σημειακά στις κοιλάδες Σκάφης και Αρνό, είναι οικό-
τοποι στενά συνδεδεμένοι με την παρουσία του υγρού στοιχείου. Ως εκ τούτου, οι περιορι-
σμένοι υδάτινοι πόροι του νησιού απαιτούν άμεσες διαχειριστικές πρακτικές προκειμένου 
να προστατευτούν. Ειδικά τα επιφανειακά νερά μπορούν, με τις κατάλληλες παρεμβάσεις, 
να στηρίξουν πολλά είδη, ιδιαίτερα πανίδας (αμφίβια, πτηνά), και να συμβάλλουν στην α-
νάκαμψη της περιβάλλουσας βλάστησης.  

Όπως ήδη έχει αναφερθεί, υπήρχαν παλαιότερα στην Τήλο δύο φυσικοί υγρότοποι, ένας 
στην θέση Στόλους του Μεγάλου Χωριού και ένας στα Λιβάδια, οι οποίοι επιχωματώθηκαν 
εντελώς με την πάροδο του χρόνου, εξαιτίας της έντονης διάβρωσης και έκπλυσης του ε-
δάφους. Η λίμνη Λιβαδιών, η οποία ονομαζόταν από τους ντόπιους ‘’Γκιόλα’’, παρ' όλο που 
επιχωματώθηκε σχεδόν ολοκληρωτικά πριν από 50 περίπου χρόνια, είναι ακόμα εμφανής 
σε ορισμένα σημεία της. Στην εξαφάνιση της λίμνης Λιβαδιών, πιθανών να συνέβαλε άμεσα 
και ο άνθρωπος με την κατασκευή μικρών αποστραγγιστικών έργων, όπως υποδηλώνει η 
ύπαρξη αποστραγγιστικής τάφρου στα υπολείμματα του υγροτόπου.  

Επίσης, πολύ σημαντικό ζήτημα για την περιοχή είναι η επαναφορά της φυσικής βλάστη-
σης στις καλλιέργειες που έχουν πρόσφατα εγκαταλειφθεί. Σε πολλές περιοχές, οι συστά-
δες με γραμμιθιές έχουν προέλθει από ανάκαμψη της φυσικής βλάστησης μέσα σε παλιές 
καλλιέργειες. Αυτή η φυσική οικολογική διαδοχή των πρώην καλλιεργειών είναι πολύ σημα-
ντική και χρήζει προστασίας.   

Μια τέτοια παρέμβαση, που θα δίνει κίνητρα στους ιδιοκτήτες για την προστασία της φυσι-
κής βλάστησης μέσα σε πρώην καλλιέργειες, είναι δυνατό να στηριχθεί από προγράμματα 
του Αγροπεριβαλλοντικού Μέτρου και σχετικές εγκυκλίους και να έχει τα ακόλουθα θετικά 
αποτελέσματα:  
- συγκράτηση των εδαφών (και ανάσχεση των πλημμυρικών φαινομένων) 
- διατήρηση ενός πολύ σημαντικού οικοσυστήματος, 
- διατήρηση και αύξηση πολλών ειδών πανίδας, 
- βελτίωση της αισθητικής του τοπίου, 
- αποκατάσταση της βλάστησης της περιοχής, αυξάνοντας την οικολογική αξία και φυσι-

κότητά της, 
- επαύξηση της αξίας για αναψυχή και της ποιότητας ζωής των κατοίκων,  
- ενίσχυση και ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα (γεωργία – κτηνοτροφία). 

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί και στην διαχείριση των λίγων αμμωδών παραλιών 
του νησιού, οι οποίες δεν μπορούν να “λειτουργήσουν” ως μαζικές πλαζ. Η άσκοπη διάνοι-
ξη δρόμων προς τις αμμώδεις παραλίες και πίσω από αυτές, σε συνδυασμό με την επέ-
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κταση της δόμησης, θα είχε αρνητικές συνέπειες για τις παραλίες αυτές καθ’ αυτές, αλλά και 
για τις ρεματιές, οι οποίες είναι βιότοποι μεγάλης οικολογικής αξίας.  

Τέλος, το κυνήγι, αν και αποτελεί μία παραδοσιακή δραστηριότητα, είναι σκόπιμο να μην 
επιτραπεί στην Τήλο εξαιτίας της ιδιαίτερα σημαντικής ορνιθολογικής αξίας της, του μικρού 
μεγέθους και του απομονωμένου χαρακτήρα της (βλ. αναλυτικά κεφ. 4.1.2.3 και 4.3.5.4).  

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται με εποπτικό τρόπο τα προβλήματα και οι επι-
πτώσεις τους στο βιοτικό περιβάλλον. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στους τύπους οικοτόπων 
και στα σημαντικά είδη πανίδας και χλωρίδας.  



 

Πίνακας 4.2.2-42: Προβλήματα και επιπτώσεις στο βιοτικό περιβάλλον 

ΤΥΠΟΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΧΛΩΡΙΔΑ ΠΑΝΙΔΑ 

ΠΛΗΘΟΣ ΕΙΔΩΝ ΠΟΥΛΙΩΝ 
ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΕΤΑΙ ΑΙΤΙΑ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ  

ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΠΕΡΙΟΧΗ  

ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ ΤΥΠΟΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ 
ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ 

ΕΝ
ΤΑ

ΣΗ
  

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ  
ΕΙΔΗ ΧΛΩΡΙΔΑΣ  

ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΕΝ
ΤΑ

ΣΗ
 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ  
ΕΙΔΗ ΠΑΝΙΔΑΣ  

ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ Γενικά Σημαντικά 
είδη ΕΝ

ΤΑ
ΣΗ

 

Ελεύθερη βόσκη-
ση αιγοπροβάτων 

Υπερβόσκηση -  
Εκπλυση εδαφών 

Σε όλο το νησί, και 
κυρίως στα βουνά 

5330, 5340, 6220, 
8210, 8217 

++ 
Campanula hagielia, 
Dianthus fruticosus 
subsp. fruticosus 

++ Sylvia spp. 22 9 + 

Πυρκαγιές για 
δημιουργία βο-
σκοτόπων 

Υποβάθμιση βλάστη-
σης – Έκπλυση εδα-
φών 

Σε όλο το νησί, σε 
διάφορες περιοχές 

5330, 5340, 5420, 
6220 

++ 

Verbascum mykales, 
V. symes, Quercus 
aucheri, Medicago 
heyniana, Allium ar-
chaeotrichum 

++ 
Cercotrichas galac-
totes, Sylvia spp., 
Lanius senator 

22 9 ++ 

Υλοτόμηση δά-
σους 

Μείωςη των δασικών 
εκτάσεων  

‘Εριστος, Μισαριά, 
Λιβάδια 

5340, 9320, 9350 + 
Quercus aucheri, 
Quercus ithaburen-
sis,  

++ 
Parus caeruleus,  
Hippolais olivetorum, 
Coracias garrulus 

33 14 ++ 

Υπεράντληση 
νερού για ύδρευ-
ση 

Υφαλμύρωση του υ-
πόγειου υδροφορέα 

Περιοχή γεωτρή-
σεων μεταξύ Με-
σαριάς και Μικρού 
Χωριού 

3170 ++ 
Juncus hel-
dreichianus, Typha 
sp. 

+ 
Tringa spp, Cha-
radrius dubius, 
Egretta garzetta 

4 2 ++ 

Ελάττωση ποικιλίας 
ενδιαιτημάτων 

Λιβάδια, Παραλία 
Λεθρών 

3170, 92D0 ++ 
Juncus hel-
dreichianus, Typha 
sp. 

 
Tringa spp., Cha-
radrius dubius, 
Egretta garzetta 

10 4 ++ 

Αποξήρανση φυ-
σικών υγροτόπων Μείωση ενδιαιτημάτων 

παρυδάτιων πουλιών, 
αμφιβίων, κ.λπ. 

»» 3170, 92D0 ++   
Tringa spp., Cha-
radrius dubius, 
Egretta garzetta 

10 4 +++ 
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ΤΥΠΟΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΧΛΩΡΙΔΑ ΠΑΝΙΔΑ 

ΠΛΗΘΟΣ ΕΙΔΩΝ ΠΟΥΛΙΩΝ 
ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΕΤΑΙ ΑΙΤΙΑ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ  

ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΠΕΡΙΟΧΗ  

ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ ΤΥΠΟΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ 
ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ 

ΕΝ
ΤΑ

ΣΗ
  

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ  
ΕΙΔΗ ΧΛΩΡΙΔΑΣ  

ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΕΝ
ΤΑ

ΣΗ
 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ  
ΕΙΔΗ ΠΑΝΙΔΑΣ  

ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ Γενικά ΕΝ
ΤΑ

ΣΗ
 

Σημαντικά 
είδη 

Μείωση διαθέσιμης 
τροφής για διάφορα 
είδη πανίδας 

Σχεδόν σε ολόκλη-
ρο το νησί 

    
A. chukar, Columba 
livia, Galerida cristata, 
Athene noctua 

22 14 +++ Εγκατάλειψη Πα-
ραδοσιακής καλ-
λιέργειας σιτηρών Μείωση ποικιλίας ενδι-

αιτημάτων 
»»        ++ 

Ρύπανση υπογείου 
υδροφορέα 

Στις δυο περιοχές 
απόρριψης σκου-
πιδιών 

     ? ? ++ 

Οσμές  »»        ++ 

Επιφανειακή α-
πόρριψη των στε-
ρεών οικιακών 
κλπ απορριμμά-
των 

Αισθητική ρύπανση »»        ++ 

Ρύπανση υπόγειου 
υδροφορέα  

Λιβάδια     Bufo viridis, Rana sp. ?  ++ Υπεδάφια διάθεση 
υγρών αποβλή-
των Ρύπανση θαλάσσιου 

νερού 
»»        ++ 

Ενόχληση πανίδας 

Από Λιβάδια προς 
ακρωτήριο Τράχη-
λας – Από Μεγάλο 
Χωριό προς Σκάφη 

5340, 6220*, 92D0, 
9350 

++ 
Quercus aucheri, 
Quercus ithaburensis 

 

H. fasciatus, B. 
rufinus, Falco pere-
grinus,  
είδη ερπετών και 
αμφιβίων 

7 6 +++ 

Υποβάθμιση βλάστη-
σης 

»» 
2110, 5420, 8210,   
6220*, 3170, 92D0, 
9350 

+++ 
Quercus aucheri, 
Quercus ithaburensis 

 
Hippolais olivetorum, 
Coracias garrulus, 
Merops apiaster 

7 6 +++ 

Διάνοιξη δρόμων 

Διάβρωση εδάφους »»        ++ 
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ΤΥΠΟΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΧΛΩΡΙΔΑ ΠΑΝΙΔΑ 

ΠΛΗΘΟΣ ΕΙΔΩΝ ΠΟΥΛΙΩΝ 
ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΕΤΑΙ ΑΙΤΙΑ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ  

ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΠΕΡΙΟΧΗ  

ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ ΤΥΠΟΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ 
ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ 

ΕΝ
ΤΑ

ΣΗ
  

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ  
ΕΙΔΗ ΧΛΩΡΙΔΑΣ  

ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΕΝ
ΤΑ

ΣΗ
 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ  
ΕΙΔΗ ΠΑΝΙΔΑΣ  

ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ Γενικά ΕΝ
ΤΑ

ΣΗ
 

Σημαντικά 
είδη 

Αισθητική ρύπανση 
Μισαριά (δίπλα 
στην οδό) (κλειστό) 

6220*, 8210 ++   Merops apiaster 5 4 + 

»» 
Οδός προς Αγ. 
Παντελεήμονα 
(κλειστό) 

    O. hispanica 5 4 + 
Λατόμευση 

»» Ρίστα        + 

Δόμηση Β’ κατοι-
κιών και τουριστι-
κών κτιρίων 

Καταστροφή θινών – 
Υποβάθμιση σημαντι-
κών οικοτόπων – Αι-
σθητική αλλοίωση  

Παραλία Ερίστου - 
Παραλία Λιβαδιών - 
Αγ. Αντώνιος 

2110 ++   
Merops apiaster,  
Cercotrichas galac-
tores 

5 5 +++ 

Ενόχληση θέσεων 
φωλιάσματος πουλιών 

Ορεινά και παρά-
κτια βράχια, βρα-
χονησίδες 

1240, 8210, 8217 ++ 

Limonium ocymi-
folium, Trigonella 
rechingeri, Cam-
panula hagielia, Dian-
thus fruticosus subsp. 
fruticosus, Fibigia 
lunarioides, Anthemis 
scopulorum 

++ 
H. fasciatus, Buteo 
rufinus 

8 7 ++ 

Ανεξέλικτη ανά-
πτυξη τουρισμού 

Ενόχληση θέσεων 
αναπαραγωγής 
Μεσ/κής φώκιας 

Φωκιότρυπες 
(Πορτέλα) 

    
Monachus monachus, 
Phalacrocorax aristo-
telis 

1 1 +++ 

Παράνομο ή εντα-
τικό κυνήγι 

Μείωση σημαντικών 
ειδών ορνιθοπανίδας 

Παντού     

Hieraaetus fasciatus, 
Buteo rufinus, Alec-
toris chukar, Falco 
eleonorae 

20 17 + 
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ΤΥΠΟΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΧΛΩΡΙΔΑ ΠΑΝΙΔΑ 

ΠΛΗΘΟΣ ΕΙΔΩΝ ΠΟΥΛΙΩΝ 
ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΕΤΑΙ ΑΙΤΙΑ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ  

ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΠΕΡΙΟΧΗ  

ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ ΤΥΠΟΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ 
ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ 

ΕΝ
ΤΑ

ΣΗ
  

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ  
ΕΙΔΗ ΧΛΩΡΙΔΑΣ  

ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΕΝ
ΤΑ

ΣΗ
 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ  
ΕΙΔΗ ΠΑΝΙΔΑΣ  

ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ Γενικά Σημαντικά 
είδη ΕΝ

ΤΑ
ΣΗ

 

Καταστροφή φω-
λιών – συλλογή 
αυγών 

Μείωση πληθυσμών 
σημαντικών ειδών ορ-
νιθοπανίδας 

Βραχονησίδες     
Hieraaetus fasciatus, 
Falco eleonorae,  
L. audouinii, … 

6 5 +(;) 

Εκούσια εισαγωγή 
τρωκτικών στις 
βραχονησίδες 

»» »» 1240  + 

Fibigia lunarioides, 
Anthemis scopulo-
rum, Limonium 
ocymifolium 

++ Larus audouinii 4 3 ++(;) 

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ 

+++: έντονη επίπτωση  

++:  μέτρια επίπτωση  

+:  ασθενής επίπτωση  

 -:  απουσία επίπτωσης 



 

4.3 ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΦΥΣΙΚΟ-ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ 

4.3.1 Γενικά 

Για την καταγραφή των κρίσιμων φυσικών και βιολογικών παραμέτρων της περιοχής μελέ-
της έγινε αξιολόγηση:  

α) των στοιχείων της χλωρίδας και των ενδιαιτημάτων τους (με ιδιαίτερη έμφαση στα ενδη-
μικά, σπάνια, απειλούμενα, προστατευόμενα ή άλλα σημαντικά είδη), 

β) των στοιχείων της πανίδας, ιδιαίτερα ορνιθοπανίδας, και των ενδιαιτημάτων τους (με ι-
διαίτερη έμφαση στα σπάνια, απειλούμενα, προστατευόμενα ή άλλα σημαντικά είδη), 

γ) των τύπων οικοτόπων και των σημαντικών περιοχών φύσης καθώς και της υφιστάμενης 
κατάστασης. 

Πρόκειται για παραμέτρους, οι οποίες θα πρέπει - κατά προτεραιότητα - να ληφθούν υπό-
ψη στις προτάσεις διαχείρισης της περιοχής. Οι βιολογικές παράμετροι, που θεωρούνται 
κρίσιμες, πρέπει να προστατευτούν και να ληφθούν μέτρα για τη βελτίωσή τους. Τονίζεται 
ότι τα μέτρα που προτείνονται δεν θα δημιουργήσουν νέα προβλήματα σε παραμέτρους, σε 
είδη και σε περιοχές που δεν παρουσιάζουν προβλήματα. 

Οι πιο κρίσιμες παράμετροι για την περιοχή μελέτης είναι:  
 το νερό, που επηρεάζεται αρνητικά από την υποβάθμιση φυσικών υγρότοπων και την 
απόρριψη απορριμμάτων και υγρών αποβλήτων, ή/ και που υπεραντλείται (με άμεση 
συνέπεια την υφαλμύρωσή του), με αποτέλεσμα να καθίσταται ακατάλληλο για ύδρευση 
και άρδευση,  

 το έδαφος, που επιβαρύνεται από τη διάβρωση που προκαλούν οι διανοίξεις δρόμων, 
οι απολήψεις αδρανών, η καταστροφή των αναβαθμών, οι πυρκαγιές και η υπερβόσκη-
ση, με αποτέλεσμα να μεταφέρεται στα κάταντη,  

 οι φυσικοί οικότοποι και τα σημαντικά είδη χλωρίδας και πανίδας (ιδιαίτερα ορνιθοπανί-
δας), που εξαιτίας της έλλειψης οργάνωσης των χρήσεων γης απειλούνται από τις αλό-
γιστες ανθρώπινες δραστηριότητες (μείωση/ υποβάθμιση υδάτινων πόρων, τουριστικές 
δραστηριότητες, τεχνικά έργα, υπερβόσκηση κ.λπ.), 

 το τοπίο, που αποτελεί μη ανανεώσιμο φυσικό πόρο για τη περιοχή, και, σε συνδυασμό 
με τα αρχαιολογικά, ιστορικά, παλαιοντολογικά στοιχεία που εμπεριέχει, χαρακτηρίζεται 
από μοναδικότητα. Απειλείται από την απρογραμμάτιστη δόμηση, την επέκταση του ο-
δικού δικτύου και τα τεχνικά έργα. 
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4.3.2 Προστασία υδάτων 

Στην Τήλο, χάθηκαν εντός του 20ου αιώνα δύο φυσικοί υγρότοποι. Σήμερα, οι υπάρχουσες 
μικρές υδρορροές έχουν ελάχιστη φυσική υγρόφιλη βλάστηση. Επιπλέον, ορισμένοι πολύ 
μικροί πυρήνες φυσικών νερών (π.χ. μικροπηγές) απειλούνται κυρίως από έργα κτηνοτρο-
φικής αξιοποίησης και εκμετάλλευσης.  

Πιο κρίσιμη παράμετρος για την υποβάθμιση της ποιότητας των υπόγειων υδατικών πόρων 
(ακόμη και αν συγκριθεί με την πιθανολογούμενη ρύπανσή τους λόγω διάθεσης στο έδα-
φος υγρών και στερεών αποβλήτων), είναι η θαλάσσια διείσδυση και η – σχεδόν – μη αντι-
στρεπτή υφαλμύρωση τμημάτων υδροφόρων σχηματισμών.  

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, στο νησί παρατηρούνται έντονα φαινόμενα υφαλμύρωσης στους 
υδροφόρους ορίζοντες των προσχώσεων των περιοχών Ερίστου, Αγίου Αντωνίου και Λι-
βαδιών. Για τη μελλοντική αποτροπή σχετικών φαινομένων, η υδρομάστευση των καρστι-
κών υδροφορέων από σχεδιαζόμενες νέες υδρογεωτρήσεις θα πρέπει να γίνεται μετά από 
μελέτη των επιπτώσεων, στην οποία -απαραιτήτως- θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η δί-
αιτα των πολυάριθμων μικροπηγών και η διασφάλισή της. Επίσης, πρέπει να διερευνηθούν 
οι επιπτώσεις που θα έχει η κατασκευή της λιμνοδεξαμενής στις συνθήκες ροής του κατά-
ντη τμήματος του χειμάρρου και στη δίαιτα του προσχωσιγενούς υδροφόρου, καθώς και οι 
επιπτώσεις που έχει η συγκέντρωση κτηνοτροφικών ζώων στην ποιότητα των πηγαίων νε-
ρών (μόλυνση). 

Συνεπώς, το πρόβλημα της διαχείρισης και ορθολογικής αξιοποίησης του νερού στο νησί -
για ύδρευση και άρδευση- είναι κρίσιμο. Επιπλέον, κρίσιμο είναι και για την επιβίωση της 
πανίδας στο νησί ενώ είναι δυνατόν να υπάρξουν συγκρούσεις συμφερόντων, λόγω της 
εκμετάλλευσης του νερού από τον άνθρωπο, εις βάρος της πανίδας.  

Σύμφωνα με τα παραπάνω, η μελέτη διαχείρισης των υδάτινων πόρων είναι εξαιρετικά ση-
μαντική για την Τήλο και θα πρέπει να λάβει υπ' όψη της και τις ανάγκες της πανίδας. Ση-
μειώνουμε εδώ ότι έχει ήδη ξεκινήσει τριετής υδρολογική μελέτη από το Γεωλογικό Τμήμα 
του Πανεπιστημίου Αθηνών (1999-2001, Ε. Λέκκας, προσωπ. επικοινωνία). Επιπλέον, έχει 
προταθεί (από την παρούσα μελέτη) ειδική πρόταση για την δημιουργία τεχνητών ενδιαιτη-
μάτων για την ορνιθοπανίδα, στη νέα λιμνοδεξαμενή της Τήλου. 

4.3.3 Προστασία εδαφών 

Η διάβρωση των εδαφών προκαλείται συνδυασμένα και κυρίως με την αποδάσωση και την 
υπερβόσκηση καθώς και με την εγκατάλειψη και καταστροφή των αναβαθμίδων. Αυτός ο 
συνδυασμός πιέσεων είναι σημειακά εμφανές σε διάφορα μέρη του νησιού, ιδιαίτερα σε ο-
ρισμένες ημιορεινές θέσεις (σε μεγάλες κλίσεις πλαγιών, σε πηγές και γενικά σε θέσεις συ-
γκέντρωσης αιγοπροβάτων). Με την εφαρμογή κατάλληλων, για την περιοχή, μεθόδων δια-
χείρισης της κτηνοτροφίας εξασφαλίζεται η ανάπτυξη του τομέα της κτηνοτροφίας αλλά και 
η προστασία των φυσικών πόρων.  

Επιπρόσθετα, για την προστασία των εδαφών από τη διάβρωση, είναι δυνατή η χρήση του 
προγράμματος διατήρησης και ανακατασκευής αναβαθμίδων του Αγροπεριβαλλοντικού 
Μέτρου (βλ. κεφ. 6.1.3.2.2). 
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Έντονη διάβρωση προκαλείται και από ορισμένα τεχνικά έργα (δρόμοι, λατομεία, κ.α.). Θα 
πρέπει να υπάρξει αυστηρός έλεγχος της απόληψης αδρανών, καθώς και εφαρμογή ενερ-
γειών αποκατάστασης. Την πιο εκτεταμένη διαβρωτική πίεση προκαλούν τα έργα οδοποι-
ίας, επειδή καλύπτουν μεγάλη έκταση γης. Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στα έργα οδοποι-
ίας, ώστε να μη δημιουργούνται πρανή με μεγάλες κλίσεις, να περιορίζονται στο ελάχιστο 
δυνατό οι εκχωματώσεις – εκβραχισμοί και οι επιχωματώσεις και να αποχετεύονται κατάλ-
ληλα τα βρόχινα νερά.  

Η αποκατάσταση της δενδρώδους βλάστησης στα ημιορεινά τμήματα του νησιού μπορεί να 
συμβάλλει στην προστασία των εδαφών. Η ανάκαμψη της βλάστησης, λόγω της μακρο-
χρόνιας εγκατάλειψης των γεωργικών καλλιεργειών στα χαμηλά υψόμετρα, έχει ήδη συμ-
βάλλει στην κατά τόπους σταθεροποίηση του εδάφους.  

Συνεπώς, το πρόβλημα της διάβρωσης στο νησί είναι σημαντικό αλλά διαχειρίσιμο. 

4.3.4 Εντοπισμός κρίσιμων παραμέτρων για χλωρίδα - βλάστηση - 
οικοτόπους 

4.3.4.1 Γενικά 

Όπως έχει αναφερθεί και σε προηγούμενο κεφάλαιο, η χλωρίδα και η φυτοκοινωνιολογία 
του νησιού δεν είναι επαρκώς μελετημένη, και η παρούσα μελέτη προσεγγίζει για πρώτη 
φορά το εξειδικευμένο αυτό θέμα. Μέσω της προκαταρκτικής αυτής μελέτης έχουμε ήδη 
εντοπίσει ορισμένες κρίσιμες ανθρωπογενείς παραμέτρους που αφορούν την προστασία 
της χλωρίδας στο νησί, τις οποίες και παραθέτουμε. Τονίζουμε όμως ότι για να εντοπιστούν 
όλες οι περιοχές που δέχονται ανθρωπογενείς πιέσεις και να οριοθετηθούν οι πληθυσμοί 
που απειλούνται είναι αναγκαία η εκπόνηση ειδικής βοτανικής και φυτοκοινωνιολογικής έ-
ρευνας, ώστε να αναγνωριστούν και καταγραφούν όλα τα είδη της χλωρίδας του νησιού 
καθώς και οι περιοχές εκείνες που παρουσιάζουν ιδιαίτερο χλωριδικό ενδιαφέρον (σπάνια, 
ενδημικά ή προστατευόμενα είδη).  

Στην περιοχή της Τήλου απαντούν 16 τύποι οικοτόπων, τρεις (3) από τους οποίους είναι 
οικότοποι προτεραιότητας για την προστασία της φύσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση (βλ. κεφ. 
4.3.4.3).   

Οι κίνδυνοι που απειλούν τους τύπους οικοτόπων είναι οι ίδιοι που απειλούν και τα ενδημι-
κά, απειλούμενα, σπάνια και προστατευόμενα είδη χλωρίδας. Οι σημαντικότεροι παράμε-
τροι που υποβαθμίζουν την χλωρίδα και τους οικοτόπους αναφέρονται παρακάτω. Τονί-
ζουμε όμως ότι η μεγαλύτερη απειλή για την χλωρίδα δεν προέρχεται από τις παραδοσια-
κές δραστηριότητες (στις οποίες φυτά και οικότοποι έχουν προσαρμοστεί εδώ και εκατο-
νταετίες), αλλά από τις σύγχρονες αλλαγές χρήσης γης.  

α) Απρογραμμάτιστη δόμηση, δρόμοι και άλλα τεχνικά έργα

Παρόλο που έχουν γίνει σχετικά λίγα μεγάλα τεχνικά έργα (εκτός οικισμών) στο νησί, παρα-
τηρούνται ήδη ορισμένα προβλήματα σε ορισμένους πληθυσμούς φυτών και τύπους βλά-
στησης, οι οποίοι απειλούνται από συγκεκριμένα έργα.  
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Στην περιοχή Λιβαδιών υπήρχαν τα τελευταία απομεινάρια ενός οικότοπου προτεραιότητας 
(εποχιακά μεσογειακά τέλματα). Τα ελώδη αυτά λιβάδια καταστράφηκαν σχεδόν ολοσχε-
ρώς την τελευταία δεκαετία από την επέκταση του οικισμού. Στην ίδια περιοχή υπήρχαν και 
μεσογειακά αλίπεδα με βούρλα (Juncus heldreichianus), ένας οικότοπος που εξαφανίστηκε 
εντελώς από το νησί. Σήμερα, απαντούν μόνο μερικές μικρές συστάδες με βούρλα στην 
περιοχή καθώς και σε δύο άλλα σημεία.  

Στις περιοχές Ποταμός Μικρού Χωριού ή Αρνό και Παραλία Λεθρών καθώς και κοντά σε 
ορισμένες πηγές η υγρόφιλη βλάστηση απειλείται από τα προγραμματιζόμενα ή εν εξελίξει 
έργα οδοποιίας, ύδρευσης/ άρδευσης ή και βελτίωσης της κτηνοτροφίας. Η ευρύτερη περι-
οχή πίσω από την παραλία της Ερίστου, που καλύπτεται από αμμοθίνες και ψευδοστέπα, 
απειλείται από την κατασκευή τουριστικών υποδομών (ιδιωτικά καταλύματα, προτεινόμενη 
θέση κάμπινγκ, κ.λπ.).  

Λατομεία για αδρανή υλικά υποβαθμίζουν σημειακά σημαντικές θέσεις, όπως την περιοχή 
της Μισαριάς, όπου προτείνεται να γίνουν εκβραχισμοί και αργιλοληψίες για τη λιμνοδεξα-
μενή. Οι αμμοθίνες της Ερίστου, οι οποίες έχουν υποβαθμιστεί, απειλούνται επίσης από 
την παράνομη αμμοληψία. 

Σε ορισμένα σημεία, η βελτίωση του οδικού δικτύου υποβαθμίζει την χλωρίδα και ορισμέ-
νους σπάνιους οικότοπους. Η βελτίωση του δρόμου Λιβάδια – Μεγάλο Χωριό είναι χαρα-
κτηριστικό παράδειγμα, όπου απαντούν ψευδοστέπες με θερόφυτα (οικότοπος προτεραιό-
τητας) και δενδρώνες με βελανιδιές (τοπικά σπάνιος οικότοπος). Κατακερματισμός και υ-
ποβάθμιση σημαντικών οικοτόπων (φρύγανα με τον ασιατικό θάμνο Daphne gnidiodes) 
λαμβάνει χώρα και σε άλλες περιοχές λόγω επιχωματώσεων (π.χ. δρόμος προς Μονή Αγ. 
Παντελεήμονα). Η ευρύτερη περιοχή της παραλίας Σκάφης, μία σημαντική θέση με στοιχεία 
ψευδοστέπας, απειλείται επίσης με την κατασκευή δρόμου. Επιπλέον, στην περιοχή αυτή 
υπάρχουν πληθυσμοί με ορχεοειδή και άλλα βολβόφυτα που είναι τοπικά σπάνια ή στενό-
τυπα.  

Λόγω της γεωγραφικής απομόνωσης και του μικρού μεγέθους των οικοτόπων που απα-
ντούν στο νησί, είναι σχετικά εύκολο να καταστραφεί από άγνοια ένας σπάνιος οικότοπος 
ή/ και να εξαφανιστούν από ορισμένες τοποθεσίες ή και από ολόκληρο το νησί κάποια είδη 
χλωρίδας. Συνεπώς, ένα μικρό τεχνικό έργο μπορεί να έχει δυσανάλογα μεγάλες επιπτώ-
σεις, λόγω ακριβώς αυτής της ιδιομορφίας του νησιού. 

β) Πυρκαγιές

Στην Τήλο, οι περιοχές που έχουν καεί καταλαμβάνουν συνήθως περιορισμένη έκταση. Για 
τις εν λόγω εκτάσεις δεν υπάρχουν κηρύξεις αναδάσωσης ούτε ΔΑΔ βοσκής. Θετικό στοι-
χείο ευτυχώς είναι το γεγονός ότι η Τήλος διαθέτει μεγάλες εκτάσεις με βραχώδες έδαφος 
και με χαμηλή βλάστηση από φρύγανα που δεν επιτρέπουν τη γρήγορη εξάπλωση της φω-
τιάς. Πάρα ταύτα οι πυρκαγιές απειλούν τους μικρούς δασικούς θύλακες (μικροί δενδρώνες 
και δασύλλια) από αείφυλλα σκληρόφυλλα δένδρα (Quercus aucheri, Quercus ithaburensis, 
Olea sylvestris) και κάποια σπάνια και ενδημικά φυτά. Σημειώνεται πάντως ότι ορισμένα 
είδη βολβόφυτων και κάποια σπάνια θερόφυτα έχουν ανάγκη από περιοδική καύση για να 
αυξηθούν, ως εκ τούτου η επίδραση της φωτιάς στην χλωρίδα χρειάζεται ειδική διερεύνηση 
(Carlstrom, 1987). 
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γ) Υπερβόσκηση 

Σε ορισμένες θέσεις απειλείται η φυσική αναγέννηση δασικής βλάστησης, ιδιαίτερα στις 
βουνοπλαγιές και σε κορυφογραμμές. Η αναγέννηση δεδρώδους βλάστησης επηρεάζεται 
σημειακά και τα εδάφη σε ορισμένες παραρεμάτιες θέσεις υποβαθμίζονται από τη διάβρω-
ση λόγω συγκέντρωσης αιγοπροβάτων. Αντίθετα, στους κάμπους, σε παράκτιες πεδιάδες 
και σε πολλά άλλα σημεία, όπου δεν υπάρχει πρόβλημα υπερβόσκησης, η αναγέννηση της 
βλάστησης είναι έντονη. 

Τονίζουμε ότι, επειδή ο αριθμός των ζώων που βόσκουν ελεύθερα στην Τήλο είναι σήμερα 
χαμηλός -σε σχέση με άλλα νησιά του Αιγαίου- σημειώνονται πιέσεις μόνο σε ορισμένες 
θέσεις. Πάρα ταύτα ο αριθμός των αιγοπροβάτων σε σχέση με την βοσκοϊκανότητα του νη-
σιού είναι σχεδόν τριπλάσιος. Η μείωση του αριθμού των αιγοπροβάτων θα ήταν ιδιαίτερα 
θεμιτή και μόνον εφόσον δε θιχτούν τα συμφέροντα των κτηνοτρόφων. Σημειώνεται ότι ήδη 
ο πρωτογενής τομέας αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα και ως εκ τούτου βασική επι-
δίωξη είναι η ανάκαμψη και ο εκσυγχρονισμός του και όχι η λήψη μέτρων που θα τον επι-
βαρύνουν με ακόμα περισσότερα προβλήματα. Στο πλαίσιο αυτό η εκπόνηση ενός σχεδίου 
διαχείρισης και λήψη ήπιων μέτρων (όπως π.χ. ο περιοδικός αποκλεισμός ορισμένων ε-
κτάσεων από την βόσκηση) θα συμβάλλει θετικά στην ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα, και 
ιδίως της κτηνοτροφίας και γεωργίας. 

4.3.4.2 Προστασία τοπικά αξιόλογων οικοτόπων / σημαντικών ενδιαιτημάτων 

Εδώ αναφερόμαστε σε τύπους οικοτόπων ή συνδυασμούς τύπων οικοτόπων που έχουν 
μεγάλη σημασία για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας σε τοπικό επίπεδο (σε επίπεδο νη-
σιού και σε επίπεδο Νοτίου Αιγαίου). Αυτές οι φυσικές και ημιφυσικές εκτάσεις έχουν πολύ 
μεγάλη αξία για την προστασία του φυσικού χαρακτήρα του νησιού και διατηρούν σπάνια 
είδη χλωρίδας και πανίδας. Επίσης εμφανίζουν και άλλες περιβαλλοντικές αξίες, όπως εκ-
παιδευτική αξία, τουριστική αξία, αισθητική αξία κ.α. Οι τρεις οικότοποι προτεραιότητας που 
υπάρχουν στον νησί σχολιάζονται αναλυτικά σε άλλο υποκεφάλαιο. 

Αραιό βοσκοδάσος με δρυς και γραμιθιές. Πρόκειται κυρίως για εγκαταλειμμένες γεωργικές 
εκτάσεις και βοσκότοπους, όπου η δενδρώδης βλάστηση έχει αναγεννηθεί και σχηματίζει 
αραιές δασοσκεπείς εκτάσεις, με κυρίαρχο είδος την γραμιθιά (Pistacia terebinthus 
palaestina) σε πεδινές περιοχές, και την βελανιδιά (Quercus ithaburensis macrolepis) - με η 
χωρίς Quercus aucheri - σε περιοχές με μεγαλύτερες κλίσεις. Κατά τόπους, σε πεδινές πε-
ριοχές - ιδιαίτερα στον κάμπο της Ερίστου - απαντά η βελανιδιά μαζί με χαρουπιές και άλλα 
δένδρα.  

Οι αραιές δασοσκεπείς εκτάσεις παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω της σπανιότητάς 
τους στα Αιγαιοπελαγίτικα νησιά αλλά και λόγω της εξαιρετικά μεγάλης σημασίας τους για 
την ορνιθοπανίδα. Παρ' όλο που η βλάστηση αυτή αποτελεί ημιφυσική διάπλαση και δεν 
αναγνωρίζεται ως φυσικός οικότοπος (με εξαίρεση τα δάση βελανιδιάς), είναι ένα από τα 
σημαντικότερα φυσικά χαρακτηριστικά του νησιού.   

Ρεματιές με παραρεμάτια υγρόφιλη βλάστηση. Στην περιοχή μελέτης, η παρόχθια δενδρώ-
δης βλάστηση έχει περιοριστεί σε μια στενή ζώνη κατά μήκος των μικρών υδάτινων ρεμά-
των λόγω της υλοτόμησης, των πυρκαγιών και της υπερβόσκησης.  
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Για την εξασφάλιση και την επέκταση των σημαντικών αυτών φυσικών σχηματισμών, που 
χαρακτηρίζονται από μεγάλη αισθητική και οικολογική αξία (σταθεροποίηση οχθών, έλεγ-
χος διάβρωσης, καθαρισμός υπογείων νερών κλπ), θα πρέπει να επιδιωχθεί η προστασία 
και η αναβάθμισή τους με αύξηση του πλάτους της ζώνης που καταλαμβάνουν και τον ε-
μπλουτισμό τους με είδη, ώστε να αποκτήσουν πολυώροφη δομή. Τονίζεται ότι η κατα-
σκευή νέων δρόμων θα πρέπει να αποφευχθεί.   

Βραχώδεις σχηματισμοί. Οι βραχώδεις σχηματισμοί αποτελούν ίσως το πιο πλούσιο σε είδη 
οικοσύστημα στην Τήλο, τουλάχιστον όσον αφορά τα σπάνια ενδημικά και προστατευόμενα 
είδη χλωρίδας και πανίδας.   

Αξιόλογοι βραχώδεις σχηματισμοί υπάρχουν σε όλη σχεδόν την περιοχή μελέτης, συμπερι-
λαμβανόμενης και της ακτογραμμής της. Εδώ φυτρώνουν οι σημαντικότεροι πληθυσμοί εν-
δημικών φυτών της Τήλου (ιδιαίτερα, στα παράκτια βράχια και στις βραχονησίδες). Οι βρα-
χώδεις περιοχές αποτελούν τόπο φωλιάσματος και κουρνιάσματος για τα περισσότερα α-
πειλούμενα αρπακτικά πουλιά, καθώς και για άλλα ευαίσθητα και εξειδικευμένα είδη (π.χ. 
θαλασσοπούλια). Επιπλέον, οι θαλάσσιες σπηλιές μπορούν να χρησιμοποιηθούν από την 
Μεσογειακή φώκια ως τόποι ξεκούρασης (και ίσως αναπαραγωγής). Τέλος, το σπήλαιο 
Χαρκαδιό, οι ψηφιδοπαγείς αιγιαλοί (beach rocks), οι ηφαιστειακοί τόφφοι, οι απόκρημνες 
πλαγιές κ.λπ. παρουσιάζουν μεγάλη γεωλογική αξία.  

Από τους τύπους ενδιαιτημάτων της Τήλου, οι βραχώδεις σχηματισμοί παρουσιάζουν τις 
μεγαλύτερες πιθανότητες ανακάλυψης νέων ειδών φυτών, ακόμα και ενδημικών. Επιπλέον, 
οι βραχώδεις σχηματισμοί είναι πιθανόν να προσφέρουν καταφύγιο και σε άλλα σημαντικά 
είδη που δεν έχουν ακόμη ερευνηθεί στο νησί (ασπόνδυλα, χειρόπτερα κ.α.).    

Αμμοθίνες. Υπολειμματικές θίνες υπάρχουν σε δύο μόνο σημεία στο νησί, στην Έριστο και 
στη Σκάφη. Στην Έριστο, δυστυχώς, αυτός ο οικότοπος απειλείται με εξαφάνιση.   

Δασύλλια με Quercus aucheri. Στην περιοχή μελέτης απαντούν διάσπαρτες συστάδες του 
ασιατικού είδους πουρναριού, δρύς η αουχέριος (Quercus aucheri). Υπάρχουν τουλάχιστον 
έξι κύριες συστάδες στο νησί, ενώ η μεγαλύτερη συστάδα απαντά μόλις πάνω από τον οι-
κισμό Λιβάδια. Ο οικότοπος αυτός έχει ιδιαίτερη αξία λόγω της περιορισμένης του εξάπλω-
σης στον ελλαδικό και ευρωπαϊκό χώρο (απαντά αποκλειστικά στην Μικρά Ασία και σε ορι-
σμένα νησιά του ανατολικού Αιγαίου). Επίσης, είναι σημαντικός οικότοπος για δασόβια είδη 
πουλιών, αναπαραγόμενα ή μεταναστευτικά. 

4.3.4.3 Οικότοποι προτεραιότητας 

Εδώ αναφερόμαστε αναλυτικότερα στους τρεις τύπους οικοτόπων, οι οποίοι αναφέρονται 
ως προτεραιότητας στο Παράρτημα Ι της Κοινοτικής Οδηγίας 92/43.  

Λιβάδια με Ποσειδωνίες (Posidonia oceanica)*. Το θαλάσσιο φυτό Ποσειδωνία είναι απο-
κλειστικά ενδημικό της Μεσογείου. Δημιουργεί πλούσια σε βιοποικιλότητα θαλάσσια λιβάδι-
α, τις γνωστές «φυκιάδες». Η Ποσειδωνία έχει ευρεία εξάπλωση στην θαλάσσια περιοχή 
της Τήλου, όπου σχηματίζει κηλίδες σε πολλές θέσεις του θαλάσσιου πυθμένα. Στην περι-
οχή μελέτης δεν διατρέχει κανένα κίνδυνο.   

Εποχιακά Μεσογειακά Τέλματα*. Ο οικότοπος αυτός είναι δύσκολο να οριοθετηθεί οποια-
δήποτε άλλη εποχή του χρόνου εκτός από τη βλαστητική. Από την Τήλο έχει σχεδόν εξα-
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φανιστεί, και υπολείμματά του απαντούν αποκλειστικά  στην περιοχή των Λιβαδιών (θέση 
«Γκιόλα»). Επειδή η εν λόγω περιοχή βρίσκεται στα όρια του οικισμού και οικοδομείται, εί-
ναι βέβαιο ότι ο οικότοπος αυτός θα χαθεί σύντομα από το νησί. Στην ίδια περιοχή απα-
ντούσε άλλοτε και ένας άλλος υγροτοπικός οικότοπος, τα Μεσογειακά αλίπεδα με βούρλα, 
που επίσης έχει καταστραφεί από την επέκταση του οικισμού και των δρόμων.  

Ψευδοστέπα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά*. Και αυτός ο οικότοπος παρουσιάζει δυσκο-
λίες οριοθέτησης σε οποιαδήποτε άλλη εποχή του χρόνου εκτός από τη βλαστητική. Η α-
κριβής κατανομή του στην περιοχή μελέτης δεν είναι εξακριβωμένη επειδή απαντάται συ-
χνά σε μωσαϊκή μορφή με άλλους οικότοπους. Στην Τήλο, απαντά στην ευρύτερη περιοχή 
της Ερίστου, στη Μισιαριά και πίσω από την παραλία της Σκάφης. Πιθανότατα να υπάρχει 
και σε άλλα σημεία του νησιού, σε υπολειμματική όμως μορφή ή σε συνδυασμό με άλλους 
οικότοπους.   

Ο οικότοπος αυτός φαίνεται να συνδέεται με την υποβάθμιση της φρυγανικής βλάστησης 
διότι απαιτεί μεγάλες χέρσες επιφάνειες που, συχνά, είναι αποτέλεσμα εγκατάλειψης των 
καλλιεργειών, τακτικής βόσκησης και καύσης. Η τακτική καύση των σκληρόφυλλων πλατύ-
φυλλων θάμνων και ημίθαμνων είναι απαραίτητος παράγοντας για τη διατήρηση του οικο-
τόπου. Παράλληλα, η βοσκή από γίδια παρεμποδίζει την επέκταση των θάμνων και βοηθά 
στη διατήρηση των χέρσων εδαφών, όπου εξαπλώνονται τα θερόφυτα της ψευδοστέπας. 
Όμως, η υπερβόσκηση και η διάβρωση μπορούν να μειώσουν την ποικιλία στα φυτικά είδη 
της ψευδοστέππας και να δημιουργήσουν μια υποβαθμισμένη κοινότητα χωρίς φυτοκάλυ-
ψη αλλά με εκτεταμένα χέρσα εδάφη και με πολλές χαραδρώσεις. Για τη διατήρηση της 
ψευδοστέπας, που είναι οικότοπος πλούσιος σε σημαντικά είδη χλωρίδας, απαιτείται ειδική 
διαχείριση, ειδικά όσον αφορά την βόσκηση.   

4.3.5 Εντοπισμός κρίσιμων παραμέτρων για την πανίδα  

Από τις παραμέτρους που θεωρούνται κρίσιμες για τη διατήρηση των ειδών της πανίδας 
ορισμένες αφορούν τη διατήρηση της ποιότητας των ενδιαιτημάτων των ειδών, ενώ κάποιες 
άλλες τη συμπεριφορά των κατοίκων και των χρηστών της περιοχής. Στη συνέχεια, προσ-
διορίζονται ορισμένες σημαντικές παράμετροι που αφορούν συνολικά την περιοχή μελέτης. 

4.3.5.1 Διατήρηση ενδιαιτημάτων 

Στην περιοχή μελέτης, ιδιαίτερα σημαντικά για τα είδη πανίδας (και ιδιαίτερα για τα είδη ορ-
νιθοπανίδας που προστατεύονται βάσει της Οδηγίας 79/409) είναι τα ακόλουθα ενδιαιτήμα-
τα: 

= Βραχώδεις σχηματισμοί (γκρεμοί, ορθοπλαγιές, φαράγγια, σπήλαια και βραχονησίδες)  

= Ρεματιές με παραρεμάτια βλάστηση 

= Μικρά υγροτοπικά ενδιαιτήματα (πηγές, έλη γλυκού νερού, εποχιακά κατακλυζόμενες 
εκτάσεις, εκβολές χειμάρρων κ.α.) 

= Αραιά δάση με δρυς και γραμμιθιές 

Η διατήρηση των ενδιαιτημάτων σε άριστη κατάσταση είναι βασική παράμετρος για την λει-
τουργία των οικοσυστημάτων, η οποία και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη 
της πανίδας. Μία επίσης σημαντική παράμετρος διατήρησης σπάνιων και απειλούμενων 
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ειδών πανίδας είναι η άσκηση -με παραδοσιακές μεθόδους- συγκεκριμένων δραστηριοτή-
των, όπως η κτηνοτροφία (εκτατική βόσκηση) και η εκτατική καλλιέργεια. Ιδιαίτερα, οι πα-
ραδοσιακά καλλιεργούμενες εκτάσεις συμβάλλουν στη διατήρηση της ποικιλότητας της πα-
νίδας και στην υποστήριξη των τροφικών αλυσίδων. Η δημιουργία ενός μωσαϊκού γεωργο-
κτηνοτροφικού τοπίου όπου οι άφθονοι φυτοφράχτες δημιουργούν πολλούς οικοτόνους, θα 
πρέπει να αποτελέσει βασική συνιστώσα στον σχεδιασμό των διαχειριστικών πρακτικών 
για το νησί. Τονίζεται όμως ότι εντός των προστατευόμενων ζωνών είναι απαραίτητο να 
οριστούν συγκεκριμένοι όροι προώθησης και έλεγχου των παραδοσιακών αγροκτηνοτροφι-
κών δραστηριοτήτων (ιδιαίτερα της κτηνοτροφίας), οι οποίοι θα πρέπει να προκύψουν μετά 
από εξειδικευμένες μελέτες ή/ και διαχειριστικά σχέδια.  

4.3.5.2 Σύνδεση βιοτόπων 

Η διατήρηση ή η δημιουργία συνδέσεων μεταξύ των ενδιαιτημάτων με οικολογικούς δια-
δρόμους (corridors) είναι αναγκαία συνθήκη για την επιτυχία κάθε προσπάθειας διατήρη-
σης. Τέτοιοι διάδρομοι μπορεί να είναι χείμαρροι, ρεματιές, φυτοφράχτες και λοφογραμμές.  

4.3.5.3 Διατήρηση δυσπρόσιτων περιοχών ‘’άγριας φύσης’’  

Απαραίτητη είναι και η διατήρηση της απομόνωσης συγκεκριμένων ενδιαιτημάτων που 
χρησιμοποιούνται από ευαίσθητα στην όχληση είδη πανίδας και ιδιαίτερα όταν πρόκειται 
για απομονωμένους οικοτόπους, όπως είναι τα απόκρημνα βράχια που αποτελούν περιο-
χές κουρνιάσματος ή φωλιάσματος για πολλά εξειδικευμένα είδη πουλιών. Κάτι τέτοιο μπο-
ρεί να επιτευχθεί δυσχεραίνοντας ή αποκλείοντας την πρόσβαση σε τμήματα ορισμένων  
περιοχών που είναι δυσπρόσιτες και που παρουσιάζουν παράλληλα ιδιαίτερο οικολογικό 
ενδιαφέρον (αυστηρό έλεγχο κατά την υλοποίηση έργων υποδομής, κλείσιμο υφιστάμενων 
δρόμων, απαγόρευση δημιουργίας νέων δρόμων και λατομείων, κ.λπ.).    

4.3.5.4 Απαγόρευση κυνηγιού 

Το κυνήγι είναι μια ανθρώπινη δραστηριότητα που επιδρά έντονα στους πληθυσμούς της 
πανίδας, ειδικά όταν ασκείται σε ένα μικρό και απομονωμένο νησί.  

Το κυνήγι οδηγεί στην μείωση του πληθυσμού πολλών ειδών πανίδας ή ακόμη και στη ε-
ξαφάνιση σπανίων ειδών. Η κυνηγετική δραστηριότητα προκαλεί επιπτώσεις και στα είδη 
εκείνα που δεν κυνηγιούνται καθώς τους προκαλεί σημαντική ενόχληση σε βασικούς κύ-
κλους της ζωής τους. 

Η άσκηση της θήρας γενικά θεωρείται δραστηριότητα ασυμβίβαστη σε προστατευόμενες 
περιοχές και ως η δεύτερη πιο σημαντική απειλή για τα πουλιά στην Ελλάδα και την Ευ-
ρώπη (Tucker & Heath 1994, Gensbol 1992, Καρανδεινός 1992).  

Σύμφωνα με τον Magnin (1991), οι έμμεσες και άμεσες επιπτώσεις από την νόμιμη κυνηγε-
τική δραστηριότητα είναι:  

⇒ το κυνήγι σαν παράγοντας θνησιμότητας, που είναι και η πιο προφανής επίπτωση του 
κυνηγιού.  

⇒ το κυνήγι σαν παράγοντας που δρα επιλεκτικά στους πληθυσμούς.  
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Σε αρκετές περιπτώσεις το κυνήγι ορισμένων ειδών γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε θηρεύο-
νται δυσανάλογα πολλά άτομα που ανήκουν σε ένα συγκεκριμένο φύλο ή ηλικία με αποτέ-
λεσμα τη σοβαρή διατάραξη της δομής των πληθυσμών. 

⇒ το κυνήγι σαν παράγοντας που δρα επιλεκτικά στις κοινωνίες.  
Εκτεταμένη θήρευση ενός είδους μπορεί να διαταράξει την ισορροπία ολόκληρων κοινω-
νιών πουλιών. Σε αυτήν την περίπτωση σημαντικό ρόλο έχει παίξει παλαιότερα η νόμιμη 
καταδίωξη αρπακτικών πουλιών που οδήγησε σε μεγάλη αύξηση άλλων ειδών με αρνητικές 
επιπτώσεις στις καλλιέργειες κλπ. Ιδιαίτερα σε ένα μικρό και απομονωμένο νησί οι επιπτώ-
σεις είναι ακόμα πιο σοβαρές μια και ο φυσικός εμπλουτισμός από τους -μεγαλύτερους- 
ηπειρωτικούς πληθυσμούς συναντά γεωγραφικά εμπόδια. 

⇒ το κυνήγι σαν απειλή για προστατευόμενα είδη που μοιάζουν με θηρεύσιμα.  
Ατυχήματα και λάθη συμβαίνουν πολύ συχνά στο κυνήγι και σε ορισμένες περιπτώσεις έ-
χουν πολύ δραματικά αποτελέσματα.  

⇒ το κυνήγι σαν παράγοντας σημαντικής όχλησης.  
Η παρουσία των κυνηγών αλλά κυρίως ο θόρυβος από τις τουφεκιές προκαλούν σημαντική 
ενόχληση σε πολλά είδη πουλιών (εμποδίζοντάς τα να τραφούν και να αναπαυθούν) και 
συχνά καταλήγει στην παροδική ή μόνιμη ερήμωση περιοχών που θα μπορούσαν να φιλο-
ξενήσουν πολλά πουλιά. Η όχληση πλήττει αδιάκριτα θηρεύσιμα και μη είδη και συχνά θε-
ωρείται σαν μία από τις πιο αρνητικές επιπτώσεις του κυνηγιού. 

Η απαγόρευση του κυνηγιού, ειδικά στην Τήλο, αποτελεί σημαντικότατο μέτρο προστασίας. 
Η έως σήμερα απαγόρευσή του έχει συμβάλλει στη διατήρηση της ορνιθολογικής αξίας της. 
Οι μεγάλοι πληθυσμοί της πέρδικας και του Αγριοπερίστερου το μαρτυρούν. Από τους υ-
γιείς αυτούς πληθυσμούς τρέφονται αρκετά αρπακτικά πουλιά, που παρουσιάζουν αξιοση-
μείωτες πυκνότητες στο νησί.  

Οι λόγοι που αιτιολογούν την οριστική απαγόρευση του κυνηγιού σε ολόκληρο το νησιωτικό 
σύμπλεγμα της Τήλου συνοψίζονται ακολούθως: 
▫ Η γεωγραφική απομόνωση του νησιού δημιουργεί ιδιομορφίες στην δυναμική των πλη-

θυσμών των επιδημητικών πουλιών της Τήλου, που σε συνδυασμό με το μικρό της μέ-
γεθος, κινδυνεύουν να διαταραχτούν από το κυνήγι. Συνεπώς, από την άσκηση του κυ-
νηγιού, ορισμένοι πληθυσμοί ειδών που κατοικούν μόνιμα στο νησί, όπως η Πέρδικα και 
το Αγριοπερίστερο, μπορεί εύκολα να συρρικνωθούν που κατ’ επέκταση θα έχει σημα-
ντικές επιπτώσεις και στα αρπακτικά λόγω της μείωσης στη διαθεσιμότητα τροφής.  

▫ Οι πόροι και οι συνθήκες διαβίωσης αποτελούν ρυθμιστικές παράμετροι και επηρεά-
ζουν την ποικιλότητα σε είδη και την πυκνότητα των πληθυσμών τους. Στην Τήλο, για 
πολλά είδη μεταναστευτικών και διαχειμάζοντων ειδών πουλιών, οι συνθήκες είναι ήδη 
δύσκολες, λόγω του μικρού μεγέθους του νησιού και της σπανιότητας νερού. Συνεπώς, 
το κυνήγι θα λειτουργήσει ως επιπρόσθετος περιοριστικός παράγοντας στην επιβίωση 
αυτών των ειδών στον νησί και θα μειώσει σημαντικά τους αριθμούς τους.   

▫ Το μικρό μέγεθος της Τήλου δεν επιτρέπει την άσκηση του κυνηγιού χωρίς να δημιουρ-
γηθεί έντονη ενόχληση σε προστατευόμενα είδη και τα ενδιαιτήματα τους. Η ενόχληση 
από μόνη της θα μπορούσε να εκτοπίσει κάποια απειλούμενα είδη που αναπαράγονται 
ή διαχειμάζουν στο νησί και να επηρεάσει τις αναπαραγωγικές δραστηριότητές τους (ό-
πως του Σπιζαετού, του Θαλασσοκόρακα κ.άλ. οι οποίοι αρχίζουν την αναπαραγωγική 
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τους δραστηριότητα την περίοδο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου – αρχές Μαρτίου, ή του 
Μαυροπετρίτη, που φωλιάζει αργά το καλοκαίρι έως το φθινόπωρο).  

▫ Το κυνήγι συχνά συνδέεται με την παραβίαση της κυνηγετικής νομοθεσίας. Οι επιπτώ-
σεις από την λαθροθηρία μπορούν συνοπτικά να διαχωριστούν σε δύο κατηγορίες: α) 
την παράνομη θήρευση θηραμάτων, ειδών δηλαδή που το κυνήγι τους επιτρέπεται, και 
β) τη θήρευση ειδών που το κυνήγι τους απαγορεύεται και που συχνά είναι σπάνια και 
απειλούμενα είδη. Οι επιπτώσεις της δεύτερης κατηγορίας είναι πολύ σοβαρές, καθώς 
αφορούν στην θανάτωση ειδών που απειλούνται με εξαφάνιση σε τοπικό, εθνικό ή πα-
γκόσμιο επίπεδο. Τονίζεται ότι η λαθροθηρία δύσκολα ελέγχεται σε περιοχή όπου ήδη 
επιτρέπεται το νόμιμο κυνήγι. Ιδιαίτερα στην Τήλο, λόγω της κακοτράχαλης φυσιογνω-
μίας του νησιού, η λαθροθηρία όχι μόνον δεν θα μπορεί να ελεγχθεί αλλά θα οδηγήσει 
πιθανόν και στην αύξησή της. Στο πλαίσιο αυτό σημειώνεται ότι δεν αρκεί μόνο η νομο-
θετική απαγόρευση αλλά θα πρέπει να υπάρχει συγχρόνως η συνεχής επίβλεψη της 
εφαρμογής της και η ενημέρωση του κοινού.  

▫ Τα άγρια πτηνά έχουν πολύ μεγαλύτερη κοινωνική και οικονομική αξία από ότι ως απλά 
θηράματα. Επομένως, η χρήση τους από τους κυνηγούς δεν πρέπει να θεωρείται μο-
νοπωλιακή. Στο νησί αναπτύσσεται ποιοτικός τουρισμός και παραθερισμός και η πα-
ρουσία μεγάλων αριθμών πουλιών λειτουργεί ως πλεονέκτημα για την τουριστική ανά-
πτυξη στο νησί. Είναι βέβαιο ότι, αν αρχίσει το κυνήγι, οι πέρδικες και άλλα θηρεύσιμα 
είδη θα μειωθούν δραματικά στο νησί ενώ θα επηρεαστούν και τα αρπακτικά λόγω μεί-
ωσης των πηγών τροφής τους. Η μείωση της πυκνότητας και της ποικιλότητας της ορ-
νιθοπανίδας -μετά από ορισμένο χρονικό διάστημα- θα γίνει σίγουρα αισθητή με αποτέ-
λεσμα την μείωση της οικολογικής και τουριστικής αξίας της Τήλου.  

4.3.5.5 Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση κοινού  

Η παραπληροφόρηση, η ελλιπής ενημέρωση, η άγνοια, η αδιαφορία, η εφήμερη κερδο-
σκοπία, οδηγούν στην αλόγιστη χρήση των φυσικών πόρων, στη μείωση ή/ και εξαφάνιση 
ειδών πανίδας αλλά και χλωρίδας καθώς και στην υποβάθμιση της βλάστησης, με κατα-
στροφικές συνέπειες στη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη του τόπου. Η περιβαλλοντική ενημέ-
ρωση και ευαισθητοποίηση αποτελεί σημαντικό «εργαλείο» για την ανάπτυξη της γεωργίας, 
της κτηνοτροφίας, του τουρισμού, του πολιτισμού. Ο τρόπος άσκησης ορισμένων δραστη-
ριοτήτων (ανεξέλεγκτη βόσκηση, κατάχρηση φυτοφαρμάκων, υπεράντληση νερών, εκχερ-
σώσεις κ.λπ.) απειλεί με υποβάθμιση όχι μόνο το φυσικό περιβάλλον αλλά και τη βασική 
παραγωγή. Επιπλέον, η εσκεμμένη θανάτωση ειδών άγριας πανίδας, λόγω της εσφαλμέ-
νης θεώρησης ότι είναι επιβλαβή, συχνά οδηγεί τα είδη αυτά στην εξαφάνιση.   

Η αλλαγή της στάσης των κατοίκων και των χρηστών μιας περιοχής αποτελεί μια από τις 
κρισιμότερες παραμέτρους στην προσπάθεια διατήρησης της άγριας ζωής. Η ενημέρωση 
δεν πρέπει να είναι μόνο γενική, αλλά να εξειδικεύεται ανάλογα με την κατηγορία χρηστών 
που απευθύνεται (κτηνοτρόφοι, λατόμοι, γεωργοί, επισκέπτες κ.λπ.).  

4.3.5.6 Έλεγχος άσκησης παράνομων δραστηριοτήτων 

Ο έλεγχος άσκησης δραστηριοτήτων που είναι ήδη απαγορευμένες βάσει του υφιστάμενου 
θεσμικού πλαισίου (δασική νομοθεσία, νομοθεσία περί θήρας, αλιευτικός κώδικας, κλπ.) 
θεωρείται επίσης κρίσιμη παράμετρος για την επίτευξη των διαχειριστικών στόχων στην 
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περιοχή μελέτης. Αυστηρός έλεγχος απαιτείται κυρίως στις μεθόδους αλιείας (π.χ. χρήση 
της δυναμίτιδας για παράνομη αλιεία) και το παράνομο κυνήγι. Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει 
να ελέγχονται και άλλες δραστηριότητες, όπως οι αμμοληψίες ή απολήψεις τόφφων κ.άλ.  

4.4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

4.4.1 Εισαγωγή 

Τα βασικά δεδομένα - παράμετροι που πρέπει να ληφθούν υπόψη στην αξιολόγηση των 
εξελίξεων στην περιοχή μελέτης και στον αναγκαίο μελλοντικό σχεδιασμό, είναι: 

 Κτηνοτροφικές – Γεωργικές δραστηριότητες 
 Τεχνική υποδομή 
 Δρόμοι 
 Λατόμευση 
 Τουριστική ανάπτυξη 
 Κυνηγετική δραστηριότητα 

4.4.2 Κτηνοτροφικές – Γεωργικές δραστηριότητες 

Στην περιοχή μελέτης, ο πρωτογενής τομέας έχει οδηγηθεί τα τελευταία χρόνια σε παρα-
γωγική κατάρρευση. Οι κτηνοτροφικές και γεωργικές δραστηριότητες, αν και έχουν περιο-
ριστεί, εντούτοις επηρεάζουν με ποικίλους τρόπους το φυσικό περιβάλλον, λόγω των μεθό-
δων που χρησιμοποιούνται. Η ελεύθερη βόσκηση, οι πυρκαγιές για τη δημιουργία βοσκο-
τόπων, η απρογραμμάτιστη χρήση των υδάτινων πόρων για άρδευση, η καταστροφή των 
αναβαθμών, η εγκατάλειψη των παραδοσιακών καλλιεργειών (κυρίως σιτηρών) κλπ. έχουν 
συμβάλλει στην υποβάθμιση των πολύτιμων φυσικών πόρων και της ποικιλομορφίας του 
πολιτισμικού τοπίου της περιοχής μελέτης.  

Συγκεκριμένα, η ελεύθερη βόσκηση αιγοπροβάτων σε ολόκληρο το νησί και σε μερικές από 
τις μεγαλύτερες ακατοίκητες νησίδες γύρω του, είναι υπεύθυνη σε μεγάλο βαθμό για την 
υποβάθμιση της βλάστησης και την απόπλυση της οργανικής γης. Ο έλεγχος της ανεξέλε-
γκτης βόσκησης του νησιού θεωρείται επιβεβλημένος για την ανάκαμψη της βλάστησης σε 
ορισμένα σημεία του νησιού, όπου παρατηρούνται έντονα φαινόμενα διάβρωσης και υπο-
χώρηση της δενδρώδους βλάστησης (π.χ. σε σημεία στο νότιο και ανατολικό τμήμα του 
νησιού).  

Τονίζουμε ότι για την ορνιθοπανίδα είναι απαραίτητη μια ποικιλία διαφορετικών οικοτόπων. 
Υπάρχουν αρκετά πουλιά που επωφελούνται των αποψιλωμένων από βλάστηση εκτάσεων 
για να τραφούν (π.χ. τα αρπακτικά και τα σποροφάγα εδαφόβια είδη, όπως η Μικρογαλιά-
ντρα). Για το λόγο αυτό, μια ελεγχόμενη βόσκηση θα βοηθούσε στην διατήρηση ανοιγμά-
των στα φρύγανα με μονοετή βλάστηση και θα εξυπηρετούσε πολλά είδη πουλιών.  

Επίσης, η διαχείριση και διατήρηση των λίγων και υποβαθμισμένων δασών που διαθέτει το 
νησί πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα, αφού εκτός από την χλωριδική τους αξία αποτε-
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λούν ενδιαιτήματα για σημαντικά είδη στρουθιόμορφων πουλιών. Για τη διατήρησή τους 
χρειάζεται να ληφθούν μέτρα κατά της βόσκησής τους ώστε να διασφαλιστεί η φυσική ανα-
δάσωση και επέκτασή τους. 

Ο επανασχεδιασμός των δραστηριοτήτων του πρωτογενή τομέα αποτελεί πρωτεύουσα α-
νάγκη, προκειμένου να επιτευχθεί η διατήρηση και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος 
και, παράλληλα, η ανάπτυξη του οικονομικού αυτού τομέα. Η εκτίμηση της βοσκοϊκανότη-
τας, η ελεγχόμενη βόσκηση, η καλλιέργεια κτηνοτροφικών προϊόντων για άμεση χρήση, η 
βιολογική καλλιέργεια, η προώθηση παραδοσιακών προϊόντων (τσίκουδο, μέλι κλπ.), απο-
τελούν μερικές από τις κατευθύνσεις ανάπτυξης του πρωτογενή τομέα που μπορούν να 
συμβάλλουν καθοριστικά και στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.  

4.4.3 Τεχνική υποδομή 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η περιοχή μελέτης χαρακτηρίζεται από έλλειψη βασικών τεχνι-
κών υποδομών. Στο πλαίσιο της γενικότερης ανάπτυξης του νησιού έχουν προγραμματιστεί 
ορισμένα έργα, τα σημαντικότερα από τα οποία είναι: 
- η κατασκευή Χώρου Υγειονομικής Ταφής των Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) και  
- η κατασκευή εξωποτάμιας λιμνοδεξαμενής.  

Η κατασκευή και λειτουργία του ΧΥΤΑ αποτελεί σαφώς ένα έργο που θα έχει θετικές επι-
πτώσεις στο περιβάλλον. Θα πρέπει όμως να συνοδεύεται από άλλες ενέργειες, όπως 
κλείσιμο και αποκατάσταση των υφιστάμενων σκουπιδότοπων, σύνταξη και εφαρμογή κα-
νονισμών καθαριότητας, πρόγραμμα ανακύκλωσης, εκσυγχρονισμό του κυκλώματος της 
αποκομιδής και χρήση μηχανικής αποκομιδής -όπου αυτό είναι εφικτό-, ενημέρωση του 
κοινού και επιμόρφωση κ.λπ. 

Ένα από τα σημαντικότερα όμως προβλήματα του νησιού, όπως έχει ήδη αναφερθεί, είναι 
η υφαλμύρωση των υπόγειων υδατικών πόρων, που σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να 
ενταθεί. Για την αποφυγή τέτοιων φαινομένων στο μέλλον θα πρέπει η ανάπτυξη νέων υ-
δρογεωτρήσεων να γίνεται μετά από εμπεριστατωμένη μελέτη, ενώ κρίνεται αναγκαία η 
ύπαρξη ρύθμισης της κατανάλωσης ώστε αυτή να βρίσκεται σε αρμονική ισορροπία με την 
εκάστοτε προσφορά.  

Όσον αφορά την εξωποτάμια λιμνοδεξαμενή, θα πρέπει -πριν την υλοποίηση του έργου- να 
διευκρινιστεί αν και σε πιο βαθμό θα επηρεαστεί η δίαιτα του κατάντη υδατορέματος και ο 
υδροφόρος σχηματισμός των προσχώσεων στον κάμπο Ερίστου. Επιπλέον, εάν με την 
λειτουργία της λιμνοδεξαμενής αντικατασταθούν εξ΄ ολοκλήρου οι παραδοσιακές με ταχυ-
αυξείς αρδευόμενες καλλιέργειες και παράλληλα επεκταθούν τα θερμοκήπια τότε κινδυνεύει 
να υποβαθμιστεί η μοναδική οικολογική φυσιογνωμία του Κάμπου της Ερίστου. Σημειώ-
νουμε ότι οι ταχυαυξείς αρδευόμενες καλλιέργειες αποτελούν περιοχές μικρής αξίας για την 
ορνιθοπανίδα, ενώ οι παραδοσιακές ξερικές καλλιέργειες σιτηρών, που γίνονταν μέχρι 
πρόσφατα στην ίδια περιοχή, αποτελούσαν σημαντικό χώρο διατροφής για τα πουλιά.  

Τονίζεται όμως ότι η λιμνοδεξαμενή -σε περίπτωση που δεν εντείνει το φαινόμενο υφαλμύ-
ρωσης στον κάμπο Ερίστου και δεν εκτοπίσει τις παραδοσιακές καλλιέργειες- θα συμβάλλει 
σημαντικά στην ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα, ενώ με τις κατάλληλες κατασκευαστικές 
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προσθήκες, μπορεί να συμβάλλει και στη διατήρηση της άγριας πανίδας, ιδιαίτερα ορνιθο-
πανίδας.  

Τέλος, για την αντιμετώπιση της ρύπανσης απαιτούνται παρεμβάσεις αντιρύπανσης, κυρί-
ως όσον αφορά τα αστικά λύματα, τις κτηνοτροφικές δραστηριότητες και την ορθολογικότε-
ρη χρήση λιπασμάτων και γεωργικών φαρμάκων. Το υφιστάμενο καθεστώς διαχείρισης 
των υγρών αποβλήτων, κρίνεται ανεπαρκές και σε μερικές περιπτώσεις ρυπογόνο για τα 
επιφανειακά και υπόγεια νερά. Για το λόγο αυτό πρέπει να εκπονηθεί μελέτη διαχείρισης 
των λυμάτων, η οποία θα πρέπει να λάβει υπόψη τις ιδιαιτερότητες του νησιού (μικρός α-
ριθμός μόνιμων κατοίκων και πολλαπλασιασμός του πληθυσμού το καλοκαίρι, έλλειψη 
πρωτογενών υδατικών πόρων, έλλειψη αποχετευτικών δικτύων) και να προτείνει μέθοδο 
διαχείρισης των υγρών αποβλήτων που θα είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες και ιδιαιτε-
ρότητες του νησιού. Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι τα επεξεργασμένα αστικά λύματα χαρα-
κτηρίζονται ως δευτερογενείς υδατικοί πόροι και μπορούν – κάτω από ορισμένες προϋπο-
θέσεις – να επανενταχθούν στον κύκλο χρήσης του νερού ή να αποτρέψουν φαινόμενα θα-
λάσσιας διείσδυσης.  

4.4.4 Δρόμοι 

Το υφιστάμενο οδικό δίκτυο δεν έχει μέχρι στιγμής προκαλέσει σημαντική υποβάθμιση στο 
περιβάλλον της Τήλου. Σημειακά όμως έχουν παρατηρηθεί προβλήματα κατακερματισμού 
της βλάστησης, απώλειες παρόδιων οικοτόπων και διάβρωση του εδάφους. Οι δρόμοι που 
ενδέχεται να διανοιχτούν ή/ και να επεκταθούν θα πρέπει να αποσκοπούν στη διευκόλυνση 
της μετακίνησης των κατοίκων και των επισκεπτών μεταξύ κεντρικών σημείων. Η διάνοιξη 
δρόμων σε μέχρι στιγμής απρόσιτες περιοχές θα διευκολύνει την πρόσβαση σε περισσότε-
ρο κόσμο, με αποτέλεσμα να υπάρξουν σοβαρές επιπτώσεις σε ορισμένους οικοτόπους, 
σε πληθυσμούς αρπακτικών πουλιών αλλά και σε διάφορα μεταναστευτικά πουλιά. Παράλ-
ληλα, η άσκοπη διάνοιξη δρόμων, θα μειώσει την οικοτουριστική αξία της περιοχής, η δια-
τήρηση της οποίας αποτελεί βασική προϋπόθεση για την οικονομική ανάκαμψη της περιο-
χής.    

4.4.5 Λατόμευση 

Η ανεξέλεγκτη διάνοιξη και λειτουργία λατομείων αδρανών υλικών, εκτός από τις σοβαρές 
αρνητικές επιπτώσεις που επιφέρει στο έδαφος και το τοπίο, προκαλεί ενόχληση στην πα-
νίδα. Αποτελεί μόνιμη πηγή έντονου θορύβου και παρουσίας ανθρώπου και μηχανημάτων 
σε απομονωμένες φυσικές περιοχές που ενδέχεται να αποτελούν ενδιαίτημα σπάνιων που-
λιών (αρπακτικά). Επίσης, καταλαμβάνει, υποβαθμίζει ή/ και καταστρέφει μόνιμα περιοχές 
με φυσική βλάστηση, που είναι απαραίτητες για αρκετά είδη ζώων.  

4.4.6 Τουριστική ανάπτυξη 

Στην Τήλο, ο τουρισμός -αν και βρίσκεται στην αρχική φάση ανάπτυξης- δεν πρέπει σε κα-
μιά περίπτωση να υποεκτιμηθεί.  

Υπάρχουν δυστυχώς πολλά παραδείγματα περιοχών όπου, μέσα σε λίγα μόνο χρόνια, η 
έντονη και απρογραμμάτιστη τουριστική ανάπτυξη οδήγησε στην συρρίκνωση των υπόλοι-
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πων οικονομικών δραστηριοτήτων (ιδιαίτερα της γεωργίας και κτηνοτροφίας) και στην υπο-
βάθμιση ανθρωπογενούς και φυσικού περιβάλλοντος (ανεξέλεγκτη δόμηση, αισθητική ρύ-
πανση, σκουπίδια, υποβάθμιση ακτών, υφαλμύρωση υπόγειου νερού, αλλοίωση του τοπί-
ου, υποβάθμιση ενδιαιτημάτων φυτών και ζώων, θόρυβος κλπ.). Επιπλέον, η φιλοδοξία για 
εύκολο και γρήγορο κέρδος, η υποτυπώδης εξυπηρέτηση και παροχή υπηρεσιών, η εκμε-
τάλλευση, οι ανύπαρκτες ή κακής ποιότητας υποδομές, κ.άλ. συνέβαλαν στην μείωση της 
τουριστικής αξίας των εν λόγω περιοχών και στην «αντιανάπτυξή» τους.  

Το ιδιαίτερο φυσικό τοπίο της Τήλου σε συνδυασμό με τα ενταγμένα στη φύση ανθρωπο-
γενή στοιχεία, επιτρέπει τη δυνατότητα προσέλκυσης ικανού αριθμού τουριστών με οικολο-
γικά κυρίως ενδιαφέροντα. Ήδη προγραμματίζεται - και εν μέρει έχει πραγματοποιηθεί - η 
αξιοποίηση του σπηλαίου και η ανάδειξη του παλαιοντολογικού υλικού, καθώς και η αποκα-
τάσταση μονοπατιού που οδηγεί στη Μονή Αγ. Παντελεήμονα. Όμως, η ανάπτυξη του του-
ρισμού χρήζει προσεχτικού σχεδιασμού και μακροχρόνιου προγραμματισμού προκειμένου  
να έχει θετικά κοινωνικο-οικονομικά αποτελέσματα. Οι αρχές της προστασίας του περιβάλ-
λοντος θα πρέπει να αποτελούν βασική συνιστώσα στη χάραξη της τουριστικής πολιτικής 
για την Τήλο. Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις λίγες αμμώδεις παραλίες του νη-
σιού (κυρίως στην Έριστο), στις δασικές εκτάσεις, στους αξιόλογους γεώτοπους και την 
σπάνια ορνιθοπανίδα.  

Η δόμηση, όπως λαμβάνει χώρα σήμερα - ιδιαίτερα στην παραλιακή ζώνη του Κάμπου της 
Ερίστου -, απειλεί να συρρικνώσει τις λίγες εκτάσεις με αμμοθίνες του νησιού αλλά και τις 
δασικές εκτάσεις. Εκτός από την υποβάθμιση των σημαντικών αυτών τύπων οικοτόπων, η 
άναρχη δόμηση θα επηρεάσει άμεσα τα πουλιά των ανοικτών εκτάσεων (Μικρογαλιάντρα, 
Κατσουλιέρης) αλλά και διάφορα δενδρόβια είδη πουλιών. Επιπλέον, η ενδεχόμενη έντονη 
ανθρώπινη παρουσία σε περιοχές όπου φωλιάζουν σημαντικά είδη πουλιών (όπως κοντά 
σε απόκρημνες πλαγιές) μπορεί να προκαλέσει εγκατάλειψη φωλιών και μείωση των πλη-
θυσμών των ειδών αυτών. Κυρίως επηρεάζει αρπακτικά πουλιά, όπως τον Σπιζαετό και την 
Αετογερακίνα. Επίσης, οι ανεξέλεγκτες επισκέψεις στις βραχονησίδες θα επηρεάσουν αρ-
νητικά το φώλιασμα του Αιγαιόγλαρου, του Μαυροπετρίτη και άλλων ειδών. Με την φύλαξη 
της προστατευόμενης περιοχής, τον έλεγχο της κίνησης των επισκεπτών και την ενημέρω-
ση, οι επιπτώσεις αυτές μπορούν να ελεγχθούν και να περιοριστούν σημαντικά.  

Τέλος, οι ειδικές υποδομές επίσκεψης και ευαισθητοποίησης (κέντρο πληροφόρησης, δια-
δρομές ερμηνείας περιβάλλοντος, πινακίδες ερμηνείας και ενημέρωσης κ.λπ.) πρέπει να 
χωροθετηθούν σε δημοτική ή δημόσια έκταση με εύκολη πρόσβαση. Επίσης, στη λειτουρ-
γική οργάνωση των υποδομών είναι θεμιτό να συμπεριληφθεί -ως ένα βαθμό- η αρχή της 
ανταποδοτικότητας, ώστε να εξασφαλίζονται οι απαραίτητοι (και επαρκείς) πόροι για την 
απρόσκοπτη συντήρηση και λειτουργία τους. Στο πλαίσιο αυτό, μπορεί να εξασφαλιστεί και 
μια άμεση δυνατότητα απασχόλησης ειδικού προσωπικού με αντικείμενο την εποπτεία του 
χώρου, την επισήμανση αρνητικών παραμέτρων και την άμεση - έγκαιρη αντιμετώπισή 
τους. Επίσης, θα μπορούσε να προβλεφθεί ειδικότερη υποδομή για την νεολαία με στόχο 
την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, π.χ. με την δημιουργία ενός Κέντρου Οικολογικής 
Αναψυχής Νέων. Η Τήλος, λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της (μικρή έκταση, γεω-
περιβάλλον, ορνιθοπανίδα, πολιτισμικά – ιστορικά στοιχεία κλπ.) μπορεί -με κατάλληλο 
σχεδιασμό- να προσεγγίσει έναν τέτοιον στόχο.    
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4.4.7 Συμπεράσματα 

Στην Τήλο, οι ανθρώπινες δραστηριότητες είναι γενικά περιορισμένες και, με κάποιες εξαι-
ρέσεις (όπως η ελεύθερη κτηνοτροφία), δεν δημιουργούν έντονες ή μη αναστρέψιμες πιέ-
σεις στο φυσικό περιβάλλον. Παράλληλα, έχουν διατηρηθεί στοιχεία της παραδοσιακής 
παρουσίας και δραστηριότητας του ανθρώπου, όπως αξιόλογοι οικισμοί, κάστρα, μοναστή-
ρια κ.λπ. Τα επιμέρους στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος (γεώτοποι, πανίδα, χλωρίδα, 
οικότοποι) παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και, σε κάποιες περιπτώσεις, είναι ιδιαίτερα 
αξιόλογα για τον ελληνικό και τον ευρωπαϊκό χώρο (απόκρημνες πλαγιές, δάση με Q. 
aucheri, εκτάσεις με γραμμιθιές, τόφφοι, beach rocks, ορνιθοπανίδα). 

Τα παραπάνω χαρακτηριστικά της Τήλου, συγκρινόμενα με αντίστοιχα στοιχεία του αν-
θρωπογενούς και φυσικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα, δεν μπορούν να χαρακτηριστούν 
μοναδικά. Είναι σαφές ότι στην Ελλάδα υπάρχουν και πιο αξιόλογοι οικισμοί και πιο αξιό-
λογα μοναστήρια και σημαντικότεροι οικότοποι κ.ο.κ. Το στοιχείο όμως που βαρύνει στην 
αξιολόγηση της Τήλου είναι η ιδιαίτερα στενή σχέση που παραδοσιακά έχει αναπτυχθεί α-
νάμεσα στον άνθρωπο και το φυσικό περιβάλλον, σχέση που διατηρείται μέχρι σήμερα. Οι 
νέες δραστηριότητες, η κατασκευή νέων τεχνικών έργων κ.λπ. αλλά και η εγκατάλειψη της 
περιοχής, μπορούν να επιφέρουν αλλοίωση και υποβάθμιση των επιμέρους στοιχείων του 
ανθρωπογενούς και φυσικού περιβάλλοντος καθώς και των μεταξύ τους σχέσεων.  

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η περιοχή μελέτης παρουσιάζει σημαντικές ελλείψεις υποδομών 
και περιορισμένη ανθρώπινη παρουσία και δραστηριότητα. Η κατάσταση αυτή έχει και μία 
θετική διάσταση αφού αποτελεί σημαντική ευκαιρία για τον εξ’ αρχής σχεδιασμό των απα-
ραίτητων παρεμβάσεων, λαμβάνοντας υπόψη τη σημαντική εμπειρία που υπάρχει σε εθνι-
κό και σε κοινοτικό επίπεδο. Επιπρόσθετα, ο σχεδιασμός για την ανάπτυξη εναλλακτικών 
μορφών τουρισμού, σε σχέση κυρίως με το φυσικό περιβάλλον, θα στηριχτεί υποχρεωτικά 
στον προγραμματισμό και τις κατευθύνσεις που τίθενται για τη φύση, τόσο σε εθνικό (κυρί-
ως από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το Υπ. Γεωργίας) όσο και σε κοινοτικό επίπεδο. 

Επιπλέον, είναι φανερό ότι τα έργα, στο σύνολό τους, σχετίζονται μεταξύ τους και ως εκ 
τούτου ο σχεδιασμός τους και οι διαδικασίες για την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων 
μπορεί και πρέπει κατά το δυνατόν να αντιμετωπιστούν ενιαία.  

Με βάση τα παραπάνω, είναι σκόπιμο να υπάρξει ένα αρχικό σχέδιο δράσης για τον περι-
βαλλοντικό σχεδιασμό, στον οποίο θα εξειδικεύονται τα αναγκαία έργα και οι επιμέρους ε-
νέργειες που απαιτούνται στην περιοχή. Η πρόταση αυτή μπορεί να ενταχτεί σε μια συνολι-
κή στρατηγική της Περιφέρειας, βασικός άξονας της οποίας θα πρέπει να είναι η προώθηση 
της ανάπτυξης με μορφή που να αξιοποιεί το φυσικό περιβάλλον, διατηρώντας και βελτιώ-
νοντας παράλληλα τα στοιχεία εκείνα που καθορίζουν την οικολογική του δυναμική. Μιας 
ανάπτυξης στη λογική της αειφορίας.  

Στο πλαίσιο αυτό, η οριοθέτηση ειδικών ζωνών προστασίας καθώς και οι όροι και παρεμ-
βάσεις προστασίας αποτελούν προϋπόθεση της ανάπτυξης. Συγκεκριμένα, για την περιοχή 
μελέτης προκύπτει ότι οι παρεμβάσεις και οι όροι προστασίας δεν χρειάζεται να είναι ιδιαί-
τερα δεσμευτικοί (σε σχέση με άλλες προστατευόμενες περιοχές) λόγω του ότι δεν υπάρ-
χουν - σε σημαντικό βαθμό και έκταση - στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος που να κινδυ-
νεύουν με υποβάθμιση και να χρήζουν απόλυτης προστασίας.  
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Όμως, πρέπει να τονιστεί ότι η κατ’ αρχήν αποδοχή των όρων προστασίας από τους τοπι-
κούς φορείς και τους κατοίκους συνδέεται άμεσα με την προσμονή οικονομικών ωφελειών 
(π.χ. από την ανάπτυξη δραστηριοτήτων τουρισμού κλπ.), γεγονός που σε κάθε περίπτω-
ση αποτελεί βασική συνιστώσα του σχεδιασμού της προστασίας της φύσης, αρκεί να συν-
δυάζεται με την κατανόηση και αποδοχή της ανάγκης λήψης μέτρων προστασίας. Αλλιώς, 
αυτό που μπορεί να συμβεί είναι η ανεξέλεγκτη επέκταση των δραστηριοτήτων, με αποτέ-
λεσμα την βραχυπρόθεσμη ανάπτυξη και τη μεσοπρόθεσμη υποβάθμιση των στοιχείων 
που θα στήριζαν αυτήν ακριβώς την ανάπτυξη.  

Είναι λοιπόν απόλυτα αναγκαίο, κάθε πρόγραμμα προστασίας της φύσης και συμβατής 
προς την προστασία ανάπτυξης να συνοδεύεται εξ αρχής (άμεσα για την συγκεκριμένη πε-
ριοχή) από ένα αντίστοιχο πρόγραμμα ενημέρωσης/ πληροφόρησης σε τοπικό επίπεδο, 
προκειμένου να διασφαλιστεί η ανάπτυξη και προστασία της περιοχής.  

Τέλος, στον πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται τα έργα που προγραμματίζονται ή υλοποι-
ούνται ήδη στην περιοχή μελέτης.   



 

Πίνακας 4.4-43: Προγραμματιζόμενα και εκτελούμενα έργα στην περιοχή μελέτης 
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟ-

ΓΙΣΜΟΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΛΕΤ. ΠΕΡΙΒ. 

ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 
ΦΟΡΕΑΣ  

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Νέο Μουσείο στην Τήλο 160.000.000 Εθνικό Σκέλος   ΥΠ.ΠΟ. 
Εκκρεμεί η ένταξη του έργου στο Λει-
τουργικό Πρόγραμμα του Υπουργείου. 

Καταφύγιο Τουριστικών Σκαφών 
στα Λιβάδια Ν. Τήλου 

250.000.000 Π.Ε.Π. ΝΑΙ ΟΧΙ 
Ν.Α. Δωδεκανήσου/ 

Δ.Υ. & Τ.Ε. 

Αποτελεί υποέργο του "Δικτύου Κατα-
φυγίων Σκαφών Αναψυχής". Εκκρεμεί η 
εκπόνηση της Μ.Π.Ε. 

Οδοποιία Ν. Τήλου 30.000.000 Π.Ε.Π./ΕΑΠΤΑ2 ΟΧΙ Δεν απαιτ. 
ΥΠ.ΕΣ./  

Σύνδεσμος Ν.Τήλου 
Δεν έγινε η σύσταση του Συνδέσμου και 
δεν ξεκίνησε η προετοιμασία του έργου. 

Διαχείριση Απορριμμάτων Ν. 
Τήλου 

20.000.000 Π.Ε.Π./ΕΑΠΤΑ2 ΟΧΙ  
ΥΠ.ΕΣ./  

Σύνδεσμος Ν.Τήλου 
Δεν έγινε η σύσταση του Συνδέσμου και 
δεν ξεκίνησε η προετοιμασία του έργου. 

Αποχέτευση Μεγάλου Χωριού 
Τήλου 

30.000.000 Π.Ε.Π./ΕΑΠΤΑ2 Υπό εκπόνηση  
ΥΠ.ΕΣ./  

Δ.Μεγάλου Χωρίου 
Τήλου 

Υπεγράφη η σύμβαση για την εκπόνη-
ση της μελέτης (Αναγνωστόπουλος -
Παρασκευόπουλος - Δακόπουλος). Π/Υ 
ανεπαρκής για την υλοποίηση του έρ-
γου. 

Κατασκευή ΧΥΤΑ Τήλου 58.000.000
Λειτ. Πρόγραμμα Περι-
βάλλοντος ΥΠΕΧΩΔΕ 

ΝΑΙ ΝΑΙ 
ΥΠΕΧΩΔΕ/  

Δήμος Μεγ. Χωριού 
Ένταξη στο υποπρόγραμμα 2. Μέτρο 
2.5 

Λιμνοδεξαμενή Αγ. Ειρήνης Τή-
λου 

480.000.000 Interreg/2 ΝΑΙ Υπό εκπόνηση Υπ.Γεωργίας 
Χωρητικότητα: 220 χιλ. κ.μ. Στάδιο έ-
νταξης στο Interreg/2. Υπό δημοπρά-
τηση. 

Ανάδειξη σπηλαίου ελεφάντων 
στη νήσο Τήλο 

100.000.000 Interreg/2    
Το έργο προεντάχθηκε στο υποπρό-
γραμμα 4. 

Δημοτικό αναψυκτήριο – δια-
μόρφωση χώρου κάμπινγκ 

30.000.000 ΣΑΕ 033/1 ΟΧΙ  
ΥΠ.ΑΙ./  

Δ. Μεγάλου Χωρίου 
Το έργο προγραμματίστηκε από το 
Υπουργείο Αιγαίου. 

Διαμόρφωση και ανάπλαση ει-
σόδου και εξόδου Δήμου. 

25.000.000 ΥΠΕΧΩΔΕ - ΕΤΕΡΠΣ   
ΥΠΕΧΩΔΕ/  

Δήμος Μεγ. Χωρίου. 
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ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΛΕΤ. ΠΕΡΙΒ. ΦΟΡΕΑΣ  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
ΓΙΣΜΟΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Διαμόρφωση και ανάπλαση πλα-
τείας λιμανιού Αγ. Αντωνίου. 

25.000.000 ΥΠΕΧΩΔΕ - ΕΤΕΡΠΣ     

Έργα αναστήλωσης, στήριξης 
και ανάπλασης του παλιού οικι-
σμού του Κάστρου. 

70.000.000 ΥΠΕΧΩΔΕ - ΕΤΕΡΠΣ     

Διαμόρφωση του άξονα που 
συνδέει τον Δήμο και με το μνη-
μείο του Αγ. Παντελεήμονος. 

60.000.000 ΥΠΕΧΩΔΕ - ΕΤΕΡΠΣ     

Πεζοδρόμηση (πλακόστρωση) 
και διαμόρφωση του άξονα που 
συνδέει τον Δήμο με τον οικισμό 
του Κάστρου. 

30.000.000 ΥΠΕΧΩΔΕ - ΕΤΕΡΠΣ     

Διαχείριση στερεών και τοξικών 
αποβλήτων. 

58.000.000 ΥΠΕΧΩΔΕ - ΕΤΕΡΠΣ     

Εκπόνηση μελέτης για τη δημι-
ουργία 'Φυσικού Πάρκου' για 
εμπλουτισμό της πανίδας και 
χλωρίδας του νησιού και διάσω-
ση των αποδημητικών πουλιών. 

20.000.000 ΥΠΕΧΩΔΕ - ΕΤΕΡΠΣ    Πρόκειται για την παρούσα μελέτη. 

Δημιουργία υποδομής και προ-
μήθεια μηχανολογικού εξοπλι-
σμού αμμοκαθαρισμού και ανά-
πλασης παραλιών. 

20.000.000 ΥΠΕΧΩΔΕ - ΕΤΕΡΠΣ     
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55  ΠΠΡΡΟΟΤΤΑΑΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΟΟΡΡΙΙΟΟΘΘΕΕΤΤΗΗΣΣΗΗΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΟΟΡΡΩΩΝΝ  
ΠΠΡΡΟΟΣΣΤΤΑΑΣΣΙΙΑΑΣΣ  

5.1 ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Οι βασικές κατευθύνσεις για την περιοχή μελέτης βασίζονται στις γενικές αρχές, όπως αυ-
τές προέκυψαν από τις εθνικές και κοινοτικές πολιτικές για την ανάπτυξη και το περιβάλλον 
(5ο Πρόγραμμα Δράσης), συνδυασμένες με την αξιολόγηση της περιοχής (βλ. κεφ. 4).  

Οι βασικές κατευθυντήριες γραμμές των εθνικών και κοινοτικών πολιτικών αφορούν στην 
ανάγκη για προστασία, τόσο του φυσικού όσο και του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, με:  

= αειφόρο χρήση των φυσικών πόρων 

= οικιστική αναδιάρθρωση και σχεδιασμό των οικισμών 

= εφαρμογή φυσικού σχεδιασμού και εκτός αστικού δικτύου  

Η αειφόρος χρήση των φυσικών πόρων, η φυσική εξέλιξη των οικοσυστημάτων, η οικονο-
μικότητα και η ευελιξία των μέτρων αποτελούν ένα σύνολο αρχών που θα πρέπει να διέ-
πουν το διαχειριστικό σχέδιο της περιοχής. Οι γενικοί αυτοί σκοποί αποτελούν το πλαίσιο 
δράσης και δίνουν τις κατευθυντήριες γραμμές για τη διαχείριση της περιοχής σε μακρο-
πρόθεσμη βάση. Εκτός από τους παραπάνω στόχους οι ευκαιρίες για συνεχή έρευνα και 
περιβαλλοντική εκπαίδευση στην περιοχή θεωρούνται επίσης σημαντικοί στόχοι. 

Η ορθολογική διαχείριση της περιοχής θα πρέπει να στηρίζεται στην αξιολόγηση των 
πραγματικών δυνατοτήτων ως προς τις λειτουργίες που επιτελούν σήμερα οι επιμέρους 
βιότοποι. Επιπλέον, θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει τις αυξανόμενες ανάγκες και προσδο-
κίες του κοινωνικού συνόλου για βιώσιμη οικοτουριστική ανάπτυξη. 

Από την ανάλυση των στοιχείων του ανθρωπογενούς και φυσικού περιβάλλοντος, των επί 
μέρους οικονομικών δραστηριοτήτων, των προβλημάτων που υπάρχουν και τις γενικότερες 
κατευθύνσεις για την προστασία της φύσης προκύπτουν ουσιαστικά και οι βασικοί στόχοι 
για  την περιοχή μελέτης, οι οποίοι είναι: 

 Προστασία, διατήρηση και αποκατάσταση των ιδιαίτερα σημαντικών οικοτόπων (αμ-
μώδεις ακτές, απόκρημνα παράκτια βράχια και σπήλαια, δάση με Q. aucheri και Q. 
macrolepis, παρόχθια υγρόφιλη βλάστηση, μικροί υγρότοποι, βοσκοδάση με γραμι-
θιές).  

 Προστασία και διατήρηση των σπανίων, απειλούμενων, ενδημικών και προστατευόμε-
νων ειδών χλωρίδας και πανίδας (εκτός ορνιθοπανίδας) καθώς και των ενδιαιτημάτων 
τους. 

 Προστασία και διατήρηση των μεταναστευτικών και επιδημητικών ειδών ορνιθοπανίδας 
και των ενδιαιτημάτων τους, με ιδιαίτερη έμφαση στα σπάνια, απειλούμενα και προστα-
τευόμενα είδη. 

 Προστασία, διατήρηση και αποκατάσταση των αρχιτεκτονικών, ιστορικών και πολιτι-
σμικών χαρακτηριστικών της περιοχής και δυναμική συσχέτισή τους με την προστασία 
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του φυσικού περιβάλλοντος και με τις ανάγκες για οικονομική ανάπτυξη και βελτίωση 
της ποιότητας ζωής των κατοίκων 

 Προστασία, ανάδειξη και αποκατάσταση των ιδιαίτερα αξιόλογων τοπίων (περιοχή 
σπηλαίου Χαρκαδιό - Μισαριάς, περιοχή μονής Αγίου Παντελεήμονα, περιοχή Γεράς).  

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η περιοχή μελέτης διακρίνεται από μια χαρακτηριστική ενότητα 
φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, η οποία δομήθηκε μέσα στο χρόνο.  

Επιπλέον, συγκριτικά και με άλλες προστατευόμενες περιοχές, στη συγκεκριμένη περιοχή η 
όλη διαδικασία ξεκινάει από την αρχή, δεν έχουν υπάρξει συγκρούσεις από μέτρα προστα-
σίας και, κατά συνέπεια, είναι εφικτό να υπάρξει ένας ολοκληρωμένος και εξαρχής σχεδια-
σμός, στον οποίο θα ενσωματώνεται η εμπειρία που έχει προκύψει από τις άλλες προστα-
τευόμενες περιοχές. 

Για να εξασφαλιστεί η διατήρηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της περιοχής μελέτης 
απαιτείται παράλληλα με τα κατευθυντήριες αρχές της ποιοτικής οικονομικής ανάπτυξης και 
η θεσμοθέτηση ζωνών προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος.   

Η θεσμοθέτηση της περιοχής μελέτης ή τμημάτων της ως περιοχή προστασίας, ανάδειξης 
και συμβατής αξιοποίησης του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, ουσιαστικά 
σημαίνει ότι το όλο σχέδιο παρέμβασης και κατά συνέπεια και τα θεσμικά εργαλεία που θα 
χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να διασφαλίζουν:  

= την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, 

= τη διατήρηση και ενίσχυση των παραδοσιακών και των εν γένει ήπιων δραστηριοτήτων, 

= τον έλεγχο των δραστηριοτήτων σε συνδυασμό με την προώθηση εναλλακτικών δρα-
στηριοτήτων με μικρότερη περιβαλλοντική επιβάρυνση, 

= τη συνέχεια και ενίσχυση της δυναμικής αλληλεξάρτησης του φυσικού και ανθρωπογε-
νούς περιβάλλοντος, 

= την ανάδειξη και στήριξη των στοιχείων του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος που χαρα-
κτηρίζουν την περιοχή (αρχιτεκτονική, οικονομικές δραστηριότητες, πολιτισμός). 

Οι αλόγιστες ανθρώπινες δραστηριότητες εις βάρος των φυσικών οικοσυστημάτων οδη-
γούν στην καταστροφή της παραγωγικής  βάσης (υποβάθμιση εδαφών, ρύπανση, έλλειψη 
νερών), συρρικνώνουν τις δυνατότητες ανάπτυξης άλλων δραστηριοτήτων και, παράλληλα 
με την ανεξέλεγκτη οικιστική ανάπτυξη, αποτελούν την κυριότερη αιτία υποβάθμισης του 
φυσικού περιβάλλοντος. Ο έλεγχος των δραστηριοτήτων αυτών (πολεοδομικός σχεδια-
σμός, αναδιάρθρωση του πρωτογενή τομέα, διαχείριση χρήσης νερού κ.λπ.) αποτελεί βα-
σική προϋπόθεση για τη μακροπρόθεσμη διατήρηση των φυσικών πόρων και την εξασφά-
λιση της αειφόρου ανάπτυξης.  

Τονίζεται ότι η όποια αναδιάρθρωση στους τομείς παραγωγής, ή η ανάπτυξη τυχόν νέων, 
θα πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη τις παραμέτρους του φυσικού περιβάλλοντος, ενώ ο   
χωροταξικός - ρυθμιστικός σχεδιασμός ολόκληρου του συμπλέγματος της Τήλου και η πο-
λεοδόμηση των οικισμών του νησιού θα πρέπει να έχουν ως στόχο την προστασία του φυ-
σικού και ανθρωπογενούς  περιβάλλοντος. 

Βασικός άξονας λοιπόν που τίθεται για την προστασία της περιοχής μελέτης είναι η υπο-
στήριξη της ανάπτυξης με όρους τέτοιους που να διασφαλίζουν την προστασία και διατή-
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ρηση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. Ιδιαίτερα η προστασία του φυσικού 
περιβάλλοντος δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ανεξάρτητα από τις άλλες δραστηριότητες, 
αλλά ως προϋπόθεση για την ανάπτυξη των υπολοίπων δραστηριοτήτων, με τις οποίες 
βρίσκεται κατ' ανάγκη σε μια δυναμική σχέση. 

Στην προσπάθεια για προστασία των μοναδικών οικοτόπων και σπανίων και απειλούμε-
νων ειδών της χλωρίδας και της πανίδας της Τήλου πρέπει να τονιστεί ότι δεν αποτελεί 
στόχο η απομάκρυνση των ανθρώπων από τη φύση. Αντίθετα, επιδιώκεται η συνύπαρξη 
και η κατανόηση της αλληλεξάρτησης μεταξύ προστασίας και ανάπτυξης, γι' αυτό έχει ιδιαί-
τερη σημασία η διατήρηση και ανάδειξη των παραδοσιακών σχέσεων του ανθρωπογενούς 
με το φυσικό περιβάλλον. 

Με βάση τα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω και λαμβάνοντας υπόψη τόσο τα στοιχεία της 
ανάλυσης (κεφ. 3) και αξιολόγησης (κεφ. 4) προκύπτουν και τα γενικά όρια της περιοχής 
που είναι σκόπιμο να τεθεί υπό προστασία και η οποία περιλαμβάνει ουσιαστικά την Τήλο 
και τις γειτονικές της νησίδες και βραχονησίδες.  

Για την Τήλο, ιδιαίτερα όμως για την παράκτια ζώνη της, είναι αναγκαίο να προωθηθούν 
χωροταξικές και πολεοδομικές ρυθμίσεις, μέσω των οποίων θα είναι δυνατή η αντιμετώπι-
ση μιας ανεξέλεγκτης ανάπτυξης, τα αρνητικά σημάδια της οποίας είναι ήδη φανερά. 

Είναι επίσης αναγκαίο να εφαρμοστούν άμεσα ισχύουσες γενικές διατάξεις που αφορούν 
στην προστασία συγκεκριμένων στοιχείων, όπως ακτών (οριοθέτηση γραμμών αιγιαλού, 
παραλίας και παλαιού αιγιαλού), ρεμάτων, στοιχείων του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος 
(ιστορικοί τόποι κ.λπ.). Επιπλέον, για ορισμένα αξιόλογα στοιχεία του ανθρωπογενούς πε-
ριβάλλοντος, όπως αρχαιολογικοί χώροι, μνημεία, ιστορικοί χώροι κ.λπ. επιβάλλεται η θε-
σμική προστασία τους με την κήρυξή τους και, σε ορισμένες περιπτώσεις, με την οριοθέτη-
ση ζωνών Α και Β σε εφαρμογή του άρθρου 91 του Ν. 1892/90. Όμως οι ρυθμίσεις αυτές 
είτε είναι άλλης κλίμακας, είτε αναφέρονται σε ειδικές τομεακές ρυθμίσεις που ξεφεύγουν 
από το αντικείμενο της παρούσας μελέτης. 

Τέλος, θα πρέπει να διαφοροποιηθούν επιμέρους περιοχές για τις οποίες, λόγω των ιδιαί-
τερων χαρακτηριστικών τους, είναι σκόπιμο να υπάρξουν ιδιαίτερες ρυθμίσεις για τη διατή-
ρησή τους. 

5.2 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

5.2.1 Βασικές αρχές για την οριοθέτηση και το χαρακτηρισμό περιοχών 
προστασίας 

Η καθορισμός των ορίων προστασίας μιας περιοχής, πρέπει να γίνεται λαμβάνοντας υπό-
ψη μια σειρά από ουσιώδεις παραμέτρους για την λειτουργία της. Οι παράμετροι αυτές ε-
ξαρτώνται από το είδος (χαρακτήρα) της προστατευόμενης περιοχής, το σκοπό της προ-
στασίας και τα προστατευόμενα επιμέρους στοιχεία της.  

Η ποιότητα και ποσότητα των υδάτων αποτελεί πολύ σημαντική παράμετρο για την διατή-
ρηση των οικοσυστημάτων (αλλά και την αειφορική διαχείριση των ανθρώπινων δραστηρι-
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οτήτων) σε μια προστατευόμενη περιοχή. Έτσι, απαιτείται να περιλαμβάνονται στην προ-
στατευόμενη περιοχή όχι μόνον όλες οι πηγές νερού, ώστε να εξασφαλίζεται η ποσότητα 
και η ποιότητα του υδατικού δυναμικού,  αλλά, αν είναι εφικτό, ολόκληρες  υδρολογικές λε-
κάνες των προς προστασία συστημάτων. Ακόμη, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι υπόγει-
οι υδροφορείς έτσι ώστε να ελέγχεται και προστατεύεται η ποιότητα νερού όλης της περιο-
χής.  

Η οριοθέτηση των περιοχών προστασίας πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να εξα-
σφαλίζονται οι οικολογικές απαιτήσεις σπάνιων, ενδημικών και γενικά προστατευόμενων 
ειδών χλωρίδας και πανίδας, να λαμβάνει δε ιδιαίτερα  υπόψη τα είδη που είναι ιδιαίτερα 
ευαίσθητα στις περιβαλλοντικές αλλαγές. 

Πρέπει επίσης να περιλαμβάνονται στις περιοχές προστασίας, όπου υπάρχουν και είναι 
δυνατόν, πολιτιστικά χαρακτηριστικά του χώρου, ιστορικά σημεία, οικισμοί, αρχαιολογικές 
τοποθεσίες και ιδιαίτερα σημαντικά τοπία.  

Στις περιπτώσεις που οι χώροι αυτοί έχουν δικό τους θεσμικό πλαίσιο προστασίας, αυτό 
πρέπει να εφαρμόζεται κατάλληλα κατά περίπτωση.   

Γύρω από τα όρια προστασίας, και ιδίως όταν η προστατευόμενη περιοχή βρίσκεται σε κα-
τοικημένη περιοχή είναι απαραίτητη η οριοθέτηση μιας ρυθμιστικής ζώνης, που να απορ-
ροφά τις αρνητικές επιπτώσεις από τις ανθρώπινες δραστηριότητες. 

Τέλος, είναι πολύ σημαντικό, η οριοθέτηση να ακολουθεί χαρακτηριστικά στοιχεία της το-
πογραφίας της περιοχής ώστε τα όρια να είναι αναγνωρίσιμα τόσο στο χάρτη όσο και στο 
έδαφος. 

Η μεθοδολογική προσέγγιση για την οριοθέτηση της προτεινόμενης για προστασία περιο-
χής βασίστηκε στα κάτωθι:    

 Καταγραφή της πανίδας, της χλωρίδας και των οικοτόπων καθώς και αξιολόγησή τους 

 Κατ΄ αρχάς αξιολόγηση των αναπτυξιακών τάσεων της περιοχής και μελέτη του προ-
γραμματισμού των έργων, σε σχέση και με την ανάγκη για διατήρηση των σημαντικών 
οικοτόπων της περιοχής μελέτης 

 Επιτόπια επίσκεψη και οριοθέτηση  

5.2.2 Προτεινόμενες περιοχές προστασίας – θεσμικό πλαίσιο 

Οι θεσμικές κατευθύνσεις για την προστασία της περιοχής δίνονται συνοπτικά από: 

⇒ 
⇒ 
⇒ 

⇒ 
⇒ 

Την οδηγία 92/43/ΕΟΚ για την διατήρηση των οικοτόπων   

Την οδηγία 79/409/ΕΟΚ για την διατήρηση της ορνιθοπανίδας 

Την Εθνική και Κοινοτική νομοθεσία και διεθνείς συμβάσεις για την προστασία των α-
πειλούμενων, σπάνιων και ενδημικών ειδών χλωρίδας και πανίδας 

Τον Ν. 998/79 και την λοιπή δασική νομοθεσία 

Την αρχαιολογική νομοθεσία και λοιπή εθνική νομοθεσία που ρυθμίζουν θέματα προ-
στασίας και διατήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς, των τοπίων ιστορικής και γενικό-
τερα πολιτισμικής αξίας κ.λπ. 
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Το θεσμικό πλαίσιο για την ένταξη των ευαίσθητων περιοχών του φυσικού περιβάλλοντος 
της Τήλου σε καθεστώς προστασίας είναι ο Ν. 1650/86. 

Με βάση την κατηγοριοποίηση και τα γενικά χαρακτηριστικά των επιμέρους κατηγοριών 
περιοχών προστασίας προτείνονται οι κάτωθι θεσμικές ρυθμίσεις, σύμφωνα με το Ν. 1650/ 
86 (άρθρα 18 και 19): 

 Η περιοχή μελέτης, δηλαδή ολόκληρο το νησί και οι νησίδες και βραχονησίδες που το 
περιβάλλουν, προτείνεται να θεσμοθετηθεί ως Περιοχή Οικοανάπτυξης με την ονομα-
σία «Φυσικό Πάρκο Τήλου».  

 Επιμέρους περιοχές προτείνονται να θεσμοθετηθούν ως Περιοχές Προστασίας της 
Φύσης. Οι περιοχές αυτές είναι:  
- Κούτσουμπας 
- Σταυρός – Μισαριά – Χαρκαδιό 
- βόρειες ακτές 
- Μονή Αγ. Παντελεήμονα – Προφ. Ηλίας – Παλαιόκαστρο  
- Νησίδες Γαϊδουρονήσι, Γιακουμή, Γαίδαρος Λεθρών (ή Νησί), Πρασούδα, Αντίτηλος 

(ή Άσκενα) και λοιπές νησίδες και βραχονησίδες Τήλου 
- παρόχθιες περιοχές 

5.2.3 Τεκμηρίωση προτεινόμενων περιοχών προστασίας 

5.2.3.1. Περιοχή Οικοανάπτυξης 

Σύμφωνα με το Ν. 1650/ 86 (άρθρο 19, παρ. 5) «ως περιοχές οικοανάπτυξης χαρακτηρίζο-
νται εκτεταμένες περιοχές που μπορούν να περιλαμβάνουν χωριά ή οικισμούς, εφ’ όσον 
παρουσιάζουν ιδιαίτερη αξία και ενδιαφέρον λόγω της ποιότητας των φυσικών και πολιτιστι-
κών τους χαρακτηριστικών και παράλληλα προσφέρουν σημαντικές δυνατότητες για ανά-
πτυξη δραστηριοτήτων που εναρμονίζονται με την προστασία της φύσης και του τοπίου». 

Ο χαρακτηρισμός της Τήλου ως περιοχή ενδιαφέροντος για την ορνιθοπανίδα (υποψήφια 
προς ένταξη στις Ζώνες Ειδικής Προστασίας βάσει της Κοινοτικής Οδηγίας 79/409), σε 
συνδυασμό με τα άλλα ενδιαφέροντα στοιχεία πανίδας και χλωρίδας που έχουν καταγραφεί 
αλλά και τα αξιόλογα γεωλογικά, παραδοσιακά, ιστορικά και προϊστορικά στοιχεία του αν-
θρωπογενούς περιβάλλοντος που είναι διάσπαρτα στο νησί (βλ. κεφ. 3 και 4), συνηγορούν 
υπέρ του χαρακτηρισμού ολόκληρου του νησιού και των νησίδων και βραχονησίδων που το 
περιβάλλουν ως «Περιοχή Οικοανάπτυξης», σύμφωνα με τα άρθρα 18 και 19 του 
Ν.1650/85 «για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 160 Α’/ 16.10.86). 

Ειδικότερα, αξιολογήθηκαν και περιλήφθηκαν στην προτεινόμενη Περιοχή Οικοανάπτυξης 
τα κάτωθι χαρακτηριστικά του ανθρωπογενούς και φυσικού περιβάλλοντος: 
- Οικισμοί με ιδιαίτερα αρχιτεκτονικά, ιστορικά και πολιτιστικά χαρακτηριστικά. 
- Άλλα χαρακτηριστικά του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος (μνημεία, παραδοσιακές 

δραστηριότητες, μοναστήρια κ.λ.π.). 
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- Περιοχές με ιδιαίτερη αξία για την αναψυχή και περιβαλλοντική εκπαίδευση επισκε-
πτών. 

- Περιοχές που προσφέρουν σημαντικές δυνατότητες για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων 
που εναρμονίζονται με την προστασία της φύσης και του τοπίου.  

- Περιοχές με ιδιαίτερα φυσικά χαρακτηριστικά (τοπία, φυσικοί σχηματισμοί, σημαντικοί 
βιότοποι κ.λπ.), ορισμένες από τις οποίες παρουσιάζουν ιδιαίτερη αξία και αντιπροσω-
πευτικότητα σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό ή διεθνές επίπεδο. Ειδικά για τις περιοχές 
αυτές η ομάδα μελέτης αφού αξιολόγησε τα στοιχεία της ανάλυσης και έλαβε υπόψη 
τους σκοπούς προστασίας και τις εθνικές και κοινοτικές δεσμεύσεις της χώρας, έκρινε 
αναγκαίο να ισχύσουν (σ’ αυτές) πρόσθετα μέτρα προστασίας και να χαρακτηριστούν 
ως «Περιοχές Προστασίας της Φύσης», σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 
1650/86 (βλ. παρακάτω).  

Επιπλέον, σύμφωνα με την ομάδα μελέτης, υπέρ της προστασίας όλης της περιοχής της 
Τήλου συνηγορούν και τα κάτωθι στοιχεία:  
α) Η περιοχή της Τήλου αποτελεί ένα ‘’απομονωμένο’’ και ‘’κλειστό’’ οικοσύστημα όπου η 

οποιαδήποτε αρνητική ενέργεια/ δραστηριότητα μπορεί να έχει δυσμενείς συνέπειες σε 
επιμέρους στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος ή/ και να υποβαθμίσει τον ιδιαίτερο χα-
ρακτήρα της μειώνοντας τις αναπτυξιακές της δυνατότητες.  

β) Το μέγεθός της αλλά ούτε τα διάσπαρτα στην περιοχή αξιόλογα στοιχεία (φυσικά και αν-
θρωπογενή) δεν επιτρέπουν τον τεμαχισμό της σε προστατευόμενες και σε ενδιάμεσες 
μη προστατευόμενες περιοχές.  

γ) Για την αποφυγή των όποιων προβλημάτων και συγκρούσεων καθώς και την αποδοχή 
των όρων προστασίας από την τοπική κοινωνία κρίθηκε σκόπιμο να μην προταθούν με-
γάλες σε έκταση περιοχές με αυστηρούς όρους προστασίας, αλλά μικρότερες εκτάσεις 
που θα αποτελούν τους πυρήνες μιας ευρύτερης ήπιας προστατευόμενης περιοχής. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, ο συνδυασμός ‘’Περιοχή Οικοανάπτυξης’’, σύμφωνα 
με το άρθρο 19 παρ. 5 του ν. 1650/86, και ‘’Περιοχές Προστασίας της Φύσης’’, σύμφωνα με 
το άρθρο 19 παρ. 2, διασφαλίζει: 
- τη διατήρηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος (αρ-

χιτεκτονική, πολιτισμός, κ.λπ.) και δίνει τη δυνατότητα να διατηρηθούν και να ενισχυ-
θούν οι παραδοσιακές και εν γένει ήπιες δραστηριότητες προκειμένου να ανακάμψει το 
βιοτικό επίπεδο του τοπικού πληθυσμού.  

- τη συνέχεια και ενίσχυση της δυναμικής αλληλεξάρτησης του φυσικού και ανθρωπογε-
νούς περιβάλλοντος. 

- την προστασία και διατήρηση των περιοχών με ιδιαίτερη οικολογική αξία (γεώτοποι, 
σημαντικοί βιότοποι και τύποι οικοτόπων). Οι περιοχές αυτές χρήζουν αυστηρής προ-
στασίας γι’ αυτό και προτείνεται να χαρακτηριστούν ως Περιοχές Προστασίας της Φύ-
σης, σύμφωνα με το άρθρο 19, παρ. 2 του Ν. 1650/ 86 (βλ. παρακάτω). Η οριοθέτηση 
των περιοχών αυτών έγινε κατά τέτοιον τρόπο ώστε να καλύπτουν την ελάχιστη δυνατή 
έκταση του νησιού. Όσα οικολογικά σημαντικά στοιχεία δεν περιλήφθηκαν στις Περιο-
χές Προστασίας της Φύσης, όπως οι συστάδες με Quercus aucheri κοντά στα Λιβάδια 
και ορισμένες μικρές περιοχές που παρουσιάζουν ενδιαφέρον ως προς την σπάνια πα-
νίδα ή χλωρίδας τους (π.χ. περιοχή Ερίστου), θα προστατευθούν ικανοποιητικά από 
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τους όρους που θα προταθούν ακολούθως για την Περιοχή Οικοανάπτυξης καθώς και 
από τους ειδικότερους όρους που θα περιληφθούν -για τα στοιχεία αυτά- στον Κανονι-
σμό Διοίκησης και Λειτουργίας. 

Τέλος, σημειώνεται ότι κατά τη διατύπωση της πρότασης ορίων και όρων προστασίας εξε-
τάστηκε και η δυνατότητα χαρακτηρισμού της περιοχής εκτός Περιοχών Προστασίας της 
Φύσης ως περιφερειακή ζώνη (Buffer zone), σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ.4 του ν. 
1650/86. Η περίπτωση όμως αυτή 1ον θα απαιτούσε την επέκταση των Περιοχών Προστα-
σίας της Φύσης με αποτέλεσμα το μεγαλύτερο τμήμα της περιοχής της Τήλου να βρίσκεται 
υπό καθεστώς αυστηρής προστασίας, και 2ον δεν θα μπορούσε να διασφαλίσει τα όσα α-
ναφέρθηκαν παραπάνω.  

5.2.3.2. Περιοχές Προστασίας της Φύσης 

Εκτός από τον χαρακτηρισμό του νησιωτικού συμπλέγματος της Τήλου ως «Περιοχή Οικο-
ανάπτυξης» προτείνεται η οριοθέτηση και θεσμοθέτηση εντός αυτής ορισμένων περιοχών 
που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με τα άρθρα 18 και 19 του Ν.1650/85, ως «Περιοχές Προ-
στασίας της Φύσης».  

Σύμφωνα με το άρθρο 19, παρ. 2 του Ν. 1650/ 86 «ως περιοχές προστασίας της φύσης 
χαρακτηρίζονται εκτάσεις μεγάλης οικολογικής ή βιολογικής αξίας. … Στις περιοχές της κα-
τηγορίας αυτής μπορεί να δίνονται ειδικότερες ονομασίες ανάλογα με το συγκεκριμένο αντι-
κείμενο και το σκοπό προστασίας».  

Οι προτεινόμενες ως «Περιοχές Προστασίας της Φύσης» περικλείουν κυρίως περιοχές που 
διατηρούν σε σημαντικό βαθμό τα φυσικά τους χαρακτηριστικά και παρουσιάζουν ιδιαίτερο 
χλωριδικό ενδιαφέρον λόγω της παρουσίας σπάνιων ειδών χλωρίδας ή αποτελούν περιο-
χές κρίσιμες για την προστασία και αναπαραγωγή σπάνιων και απειλούμενων ειδών πανί-
δας, ιδιαίτερα αρπακτικών πουλιών. Σ΄ αυτές περιλαμβάνονται και οικότοποι προτεραιότη-
τας που εντοπίστηκαν και χαρτογραφήθηκαν προκαταρκτικά κατά την παρούσα Ειδική Πε-
ριβαλλοντική Μελέτη. 

Οι προτεινόμενες Περιοχές Προστασίας της Φύσης είναι έξι (6), τα βασικά χαρακτηριστικά 
των οποίων παρουσιάζονται παρακάτω.  

1. Περιοχή Κούτσουμπα  

Εμβαδόν: 3,83 km2

Σημαντικά φυσικά χαρακτηριστικά:  
- Υψηλοί παράκτιοι βραχώδεις σχηματισμοί (οι υψηλότεροι παράκτιοι γκρεμοί στην Τή-

λο). 
- Σπάνιοι γεωλογικοί σχηματισμοί (αποτελεί ενδιαφέρουσα γεωτεκτονική σειρά). 
- Σημαντική περιοχή για αρπακτικά πουλιά (σημαντικές αποικίες με Μαυροπετρίτες κα-

θώς και παρουσία μεγαλόσωμων αρπακτικών).  
- Τακτική παρουσία ορισμένων μεταναστευτικών πουλιών καθώς και του Αιγαιόγλαρου.  
- Παρουσία Μεσογειακής Φώκιας.  
- Σημαντική περιοχή για την ενδημική βραχόφιλη χλωρίδα.  
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- Διατηρεί υψηλή φυσικότητα, λόγω της δύσκολης προσέγγισης (δεν διασχίζεται από 
δρόμους).  

2. Περιοχή Σταυρού – Μισαριάς – Χαρκαδιού  

Εμβαδόν: 6,58 km2

Σημαντικά φυσικά χαρακτηριστικά:  
- Υψηλοί παράκτιοι βραχώδεις σχηματισμοί.  
- Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες (οι σημαντικότερες στο νησί).  
- Ψευδοστέππα με αγρωστώδη. 
- Δάση με Quercus aucheri. 
- Δάση με βελανιδιές (τα σημαντικότερα στο νησί). 
- Βοσκοδάση με γραμιθιές. 
- Θαλάσσια σπήλαια.  
- Σπήλαιο Χαρκαδιό. Αναγνωρισμένος γεώτοπος (προτεινόμενο γεωλογικό μνημείο) με 

διεθνές παλαιοντολογικό ενδιαφέρον.  
- Σημαντική περιοχή για αρπακτικά πουλιά (σημαντική για μεγαλόσωμα αρπακτικά), 

σπάνια στρουθιόμορφα (Λιοστριτσίδα, Σκουρόβλαχος), καθώς και για την Χαλκοκου-
ρούνα και τον Μελισσοφάγο.  

- Σημαντική περιοχή για πολλά μεταναστευτικά είδη.  
- Σημαντική περιοχή για τοπικά σπάνια φυτά (Pancratium maritimum) καθώς και για με-

γάλο αριθμό σπάνιων και ενδημικών ειδών χλωρίδας του νότιου Αιγαίου (Campanula 
hagielia, Verbascum symes, Carlina tragacanthifolia, Dianthus fruticosus rhodius).  

3. Περιοχή Βορείων Ακτών  

Εμβαδόν: 6,65 km2

Σημαντικά φυσικά χαρακτηριστικά:  
- Υψηλοί παράκτιοι βραχώδεις σχηματισμοί.  
- Σημαντική περιοχή για αρπακτικά πουλιά (σημαντικές αποικίες με Μαυροπετρίτες κα-

θώς και τακτική παρουσία μεγαλόσωμων αρπακτικών). Απαντούν και σπάνια στρου-
θιόμορφα (Σκουρόβλαχος).  

- Στην θέση Πρίνοι υπάρχει σημαντικό υπόλειμμα με Quercus aucheri.  
- Στην κοιλάδα της Σκάφης υπάρχει σημαντική πηγή και υγρόφιλη βλάστηση.  
- Στην περιοχή της Παραλίας της Σκάφης απαντούν σημαντικοί οικότοποι, όπως ψευδο-

στέππα και υπολειμματικές θίνες (οι δεύτερες σημαντικότερες στο νησί).  
- Σημαντική περιοχή για την Μεσογειακή Φώκια (υπάρχουν καταφύγια με ενδείξεις ανα-

παραγωγής της Μ. Φώκιας).  
- Σημαντική περιοχή για την χλωρίδα, λόγω της μεγάλης ποικιλότητας σε διαφορετικά 

είδη και της παρουσίας ενδημικών ειδών (π.χ. Carlina tragacanthifolia).  
- Διατηρεί υψηλή φυσικότητα, λόγω της δύσκολης προσέγγισης (δεν διασχίζεται από 

δρόμους).  
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4. Περιοχή Μονής Αγ. Παντελεήμονα – Προφ. Ηλία – Παλαιοκάστρου.  

Εμβαδόν: 10,81 km2

Σημαντικά φυσικά χαρακτηριστικά:  
- Υψηλοί βραχώδεις σχηματισμοί (το πιο ψηλότερο βουνό της Τήλου με τις πιο εκτεταμέ-

νες παράκτιες και εσωτερικές ορθοπλαγιές).  
- Σημαντική περιοχή για αρπακτικά πουλιά και σπάνια στρουθιόμορφα.  
- Σημαντική περιοχή για την Μεσογειακή Φώκια (υπάρχουν καταφύγια).  
- Σημαντική περιοχή για την ενδημική χλωρίδα (π.χ. Achillea cretica).  
- Διατηρεί υψηλή φυσικότητα. Δεν υπάρχουν δρόμοι σε υψηλά σημεία και σε ορισμένες 

κάποιες παράκτιες θέσεις.  

5. Νησίδες και βραχονησίδες 

Εμβαδόν: 1,56 km2  

Η περιοχή περιλαμβάνει τις Νησίδες Γαϊδουρονήσι, Γιακουμή, Γαίδαρος Λεθρών (ή Νησί), 
Πρασούδα, Αντίτηλος (ή Άσκενα) και λοιπές νησίδες και βραχονησίδες. 

Σημαντικά φυσικά χαρακτηριστικά:  
- Υψηλοί παράκτιοι βραχώδεις σχηματισμοί.  
- Σημαντικές περιοχές για αρπακτικά πουλιά (μεγάλες αποικίες με Μαυροπετρίτες καθώς 

και παρουσία μεγαλόσωμων αρπακτικών).  
- Σημαντικές περιοχές αναπαραγωγής για τον Αιγαιόγλαρο (έχει αναπαραχθεί σε τέσσε-

ρις νησίδες), τον Θαλασσοκόρακα και για ορισμένα θαλασσοπούλια.  
- Σημαντικές περιοχές για την Μεσογειακή Φώκια.  
- Σημαντικές περιοχές για την ενδημική χλωρίδα.  
- Σημαντικές περιοχές για την ερπετοπανίδα.  
- Διατηρούν υψηλή φυσικότητα.  

6. Παρόχθιες Περιοχές  

Σημαντικά φυσικά χαρακτηριστικά:  
- Παρουσία πηγών και μικρών εποχιακών συλλογών επιφανειακού νερού.  
- Παραρεμάτια υγρόφιλη βλάστηση. 
- Πολύ σημαντικές περιοχές για την ασπόνδυλη πανίδα.  
- Σημαντικές περιοχές για σπάνια στρουθιόμορφα (Λιοστριτσίδα, Μελισσοφάγος, Χαλκο-

κουρούνα).  
- Σημαντικές περιοχές για μεταναστευτικά πουλιά.  
- Σημαντικές περιοχές για τοπικά σπάνια χλωρίδα (π.χ. Juncus heldreichianus, Typha 

sp.). 
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5.3 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  ΤΩΝ 

ΠΕΡΙΟΧΩΝ 

5.3.1 Προτεινόμενα όρια περιοχών προστασίας 

Για την οριοθέτηση των περιοχών προστασίας ελήφθησαν υπόψη τόσο οι παρατηρήσεις – 
αυτοψίες που πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια της παρούσας μελέτης όσο και τα στοιχεία 
που συλλέχθηκαν από βιβλιογραφικές πηγές.  

Από την αξιολόγηση όλων αυτών των στοιχείων προέκυψε αρχικά η ‘’οριοθέτηση’’ ορισμέ-
νων αξιόλογων οικοτόπων – ενδιαιτημάτων (βλ. κεφ. 4.1), που -μετά την επαναξιολόγησή 
της- αποτέλεσε το υπόβαθρο για την οριοθέτηση των προτεινόμενων περιοχών προστασί-
ας.  

Παράλληλα, τα όρια των προτεινόμενων περιοχών προστασίας ορίστηκαν λαμβάνοντας 
υπόψη χαρακτηριστικά στοιχεία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, όπως 
ρέματα, δρόμους, κορυφές κ.λπ., προκειμένου τα όρια να είναι εύκολα αναγνωρίσιμα και 
εφαρμόσιμα στο έδαφος.  

Σε ορισμένες περιπτώσεις οι κορυφές έχουν οριστεί μόνο με συντεταγμένες (βάσει των δια-
γραμμάτων της ΓΥΣ). Σ’ αυτές τις περιπτώσεις, αν προκύψει ασυμφωνία μεταξύ της κορυ-
φής, όπως αυτή σημειώνεται στον χάρτη, και των συντεταγμένων που δίνονται, τότε αυτή 
ορίζεται επί του εδάφους βάσει της θέσης της στον χάρτη.  

5.3.1.1. Όρια Περιοχής Οικοανάπτυξης «Φυσικό Πάρκο Τήλου» 

Η «Περιοχή Οικοανάπτυξης» περιλαμβάνει ολόκληρο το νησιώτικο σύμπλεγμα της Τήλου, 
δηλαδή την Τήλο και τις νησίδες και βραχονησίδες Γαϊδουρονήσι, Αντίτηλος, Γάιδαρος, 
Χοιρονήσι, Πελεκούσα, Γιακουμή, Αγ. Κωνσταντίνος, Αγ. Ανδρέας, Πρασούδα, Χαέ, και ό-
λες τις ανώνυμες γειτονικές βραχονησίδες. Σ΄ αυτήν περιλαμβάνονται και οι οικισμοί αλλά 
και περιοχές που μελλοντικά θα πολεοδομηθούν. Επίσης περικλείονται εντός αυτής και οι 
«Περιοχές Προστασίας της Φύσης» τα όρια των οποίων περιγράφονται στη συνέχεια. 

5.3.1.2. Όρια Περιοχών Προστασίας της Φύσης 

5.3.1.2.1 Περιοχή Κούτσουμπα 

Περιλαμβάνει τη νοτιοανατολική ορεινή και δυσπρόσιτη απόληξη του νησιού στην οποία 
δεσπόζει ο βραχώδεις όγκος του Κούτσουμπα με μεγαλύτερο ύψος 494 μέτρα. Η νότιες και 
νοτιοανατολικές πλευρές του βουνού σχηματίζουν τις μεγαλύτερες παράκτιες ορθοπλαγιές 
στο νησί. 

Το όριο ορίζεται από την ακτογραμμή και την τεθλασμένη γραμμή 101 – 102 – 103 – 104. 

Συγκεκριμένα: 
101  Σημείο επί της ακτής στον μυχό του όρμου του Αγίου Ζαχαρία, που ευρίσκε-

ται 50 μέτρα δυτικά της εκβολής ρέματος. 
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101-102 Ακολουθεί το ρέμα σε απόσταση 50 μέτρα δυτικά της κοίτης αυτού μέχρι το 
σημείο 102 που ευρίσκεται Α -ΝΑ του οικισμού Γερά. 

102-103 Ευθεία μέχρι το σημείο 103 που ευρίσκεται στη ράχη της πλαγιάς και έχει 
υψόμετρο 190 μέτρα. 

103-104 Ευθεία μέχρι την ακτή στην Άκρα Μαζιά. 
104-101 Η ακτογραμμή (κατά την αντίστροφη φορά του ρολογιού). 

5.3.1.2.2 Περιοχή Σταυρού – Μισαριάς – Χαρκαδιού 

Πρόκειται για περιοχή που βρίσκεται στο κέντρο του νησιού και εκτείνεται από την Άκρα 
Μάρω προς νότο, μέχρι την περιοχή του Σπηλαίου Χαρκαδιού (ευρύτερη περιοχή Μισα-
ριάς) προς βορά. 

Το όριο ορίζεται από την ακτογραμμή προς Ν και προς Δ, και από τεθλασμένη γραμμή 
προς τις άλλες πλευρές ως εξής: 
201 Σημείο στην ακτογραμμή στη δυτική πλευρά του Όρμου Σταυρός. 
201-202 Ευθεία μέχρι μικρή κορυφή με υψόμετρο 164,70 μέτρα δυτικά του Όρμου 

Σταυρός. 
202-203 Ευθεία μέχρι τη νοτιότερη στροφή της οδού προς Αμαλί. 
203-204 Η οδός προς Αμαλί μέχρι την επόμενη στροφή. 
204-205 Ευθεία μέχρι την προτελευταία στροφή της οδού προς Αμαλί. 
205-206 Η οδός προς Αμαλί μέχρι την τελευταία στροφή. 
206-207 Ευθεία μέχρι σημείο στην άκρη των απότομων βράχων, ΝΔ του Μικρού Χω-

ριού, σε υψόμετρο 360 μέτρων. 
207-208 Ευθεία μέχρι μικρό αυχένα Δ του Μικρού Χωριού σε υψόμετρο 297,8 μέτρων 

περίπου. 
208-209 Ευθεία μέχρι στροφή μονοπατιού ΒΔ του Μικρού Χωριού. 
209-210 Το μονοπάτι αυτό και στη συνέχεια η διακλάδωσή του που πορεύεται προς 

βορά, στην ανατολική πλαγιά του υψώματος Γαλατόγκρεμος, μέχρι σημείο 
αυτού που ευρίσκεται σε απόσταση 600 μέτρων περίπου ΝΑ του Κάστρου 
Μισαριάς. 

210-211 Ευθεία μέχρι την οδό από Λιβάδια προς Μεγάλο Χωριό σε σημείο που υ-
πάρχει οχετός αποχέτευσης ομβρίων και στη συνέχεια το ρέμα που καταλή-
γει στον οχετό μέχρι σημείο αυτού που απέχει 50 μέτρα της οδού. 

211-212 Γραμμή σε απόσταση 50 μέτρων από την οδό προς Μεγάλο Χωριό μέχρι 
σημείο που ευρίσκεται σε απόσταση 250 μέτρα περίπου από τη διακλάδωση 
της οδού προς Αγ. Ειρήνη. 

212-213 Ευθεία μέχρι σημείο της οδού προς Αγ. Ειρήνη που απέχει 50 μέτρα από το 
όριο του αναχώματος της υπό κατασκευή λιμνοδεξαμενής. 

213-214 Γραμμή που περιβάλει τη λιμνοδεξαμενή σε απόσταση 50 μέτρων από το 
όριο του αναχώματος κατά την αντίστροφη φορά του ρολογιού μέχρι σημείο 
προς Ν αυτής, που απέχει 50 μέτρα από τη οδό προς την Αγ. Ειρήνη. 
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214-215 Γραμμή σε απόσταση 50 μέτρων από την οδό προς Αγ. Ειρήνη η οποία συ-
νεχίζει προς Ν στη ρίζα της ανατολικής πλαγιάς της κοιλάδας (κάμπου) Ερί-
στου μέχρι το σημείο συνάντησης της με μικρό μονοπάτι ανατολικά μικρού 
λόφου. 

215-216 Ευθεία μέχρι την κορυφή μικρού λόφου με υψόμετρο 222,80 μέτρα. 
216-217 Ευθεία μέχρι σημείο στο δημοτικό κτήμα με υψόμετρο 3 μέτρα (όπως αυτό 

φαίνεται στο διάγραμμα 1:50 000 της ΓΥΣ. 
217-218 Ευθεία μέχρι την ακτογραμμή  κάθετη σ’ αυτήν. 
218-219    Η ακτογραμμή κατά την αντίστροφη φορά του ρολογιού μέχρι το αρχικό ση-

μείο 201. 

5.3.1.2.3 Περιοχή Βόρειων Ακτών 

Πρόκειται για τμήμα των Βόρειων Ακτών του νησιού, από τον όρμο Σπήλιο προς Δ μέχρι 
σημείο αυτών, που βρίσκεται Α της κορυφής Προφήτης Ηλίας του βουνού Πρίνοι, νότια της 
περιοχής Καρβουνόλακκος. 

Στην περιοχή αυτή περιλαμβάνονται οι σημαντικότερες κορυφές του βόρειου τμήματος του 
νησιού, όπως Καστέλος, Πρίνοι, Προφ. Ηλίας (όπου το παλιό Ιταλικό παρατηρητήριο). Συ-
μπεριλαμβάνεται και το πάνω μέρος της Κοιλάδας Σκάφης με την ομώνυμη παραλία. 

301 Σημείο της ακτής του όρμου Σπήλιο που βρίσκεται 50 μέτρα νοτιότερα του 
σημείου εκβολής των ρεμάτων (όπου υπάρχουν παλιά καμίνια). 

301-302 Ευθεία μέχρι σημείο της κορυφογραμμής Καστέλος, με υψόμετρο 255,10  
μέτρα. 

302-303 Ευθεία μέχρι σημείο σε απόσταση 50 μέτρων νότια της εκκλησίας που ευρί-
σκεται στην δυτική πλαγιά της κοιλάδας Σκάφης. 

303-304 Ευθεία μέχρι τη δυτική κορυφή της κορυφογραμμής Πρίνοι με υψόμετρο 350 
μέτρων. 

304-305 Ευθεία μέχρι το σημείο (χ= -9.760 ψ= 22.680) ΝΔ της κορυφής Προφήτης 
Ηλίας (όπου το ομώνυμο τριγωνομετρικό σημείο) σε απόσταση περίπου 200 
μέτρων από αυτό. 

305-306 Ευθεία μέχρι το σημείο του μονοπατιού προς το ιταλικό παρατηρητήριο που 
ευρίσκεται σε απόσταση 280 μέτρων, περίπου, ΝΔ της κορυφής. 

306-307 Ευθεία  μέχρι το σημείο (χ= -9.090 ψ= 21.920) που απέχει 350μ. περίπου Ν 
της κορυφής. 

307-308 Ευθεία μέχρι μικρή κορυφή της κορυφογραμμής του Προφήτη Ηλία με υψό-
μετρο 339,20 μέτρα. 

308-309 Ευθεία μέχρι σημείο που ευρίσκεται 50 μέτρα Α εξωκλησιού ΝΑ της κορυφής 
Προφήτης Ηλίας. 

309-310 Ευθεία μέχρι σημείο της ακτογραμμής που απέχει 50 μέτρα από την εκβολή 
ρέματος. 

310-301 Η ακτογραμμή κατά την αντίστροφη φορά του ρολογιού. 
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5.3.1.2.4 Περιοχή Μονής Αγ. Παντελεήμονα – Προφήτη Ηλία – Παλαιοκάστρου 

Περιλαμβάνει τμήμα των ΒΔ ακτών του νησιού και τις σημαντικότερες κορυφές του ορεινού 
όγκου του Προφήτη Ηλία, που είναι το ψηλότερο βουνό του νησιού. 

401 Σημείο στην ακτή του Αγ. Πέτρου στο ανατολικό άκρο της μικρής παραλίας 
στην οποία καταλήγουν δυο ρέματα. 

401-402 Η ανατολική απότομη παρειά του δυτικού ρέματος που καταλήγει στην πα-
ραλία Αγίου Πέτρου μέχρι το σημείο που το ρέμα διακλαδίζεται σε υψόμετρο 
220μ. 

402-403 Ευθεία μέχρι το σημείο 403 (χ= -12.400 ψ= 20.105) 
403-404 Ευθεία μέχρι το σημείο 404 (χ= -12.180 ψ= 20.330) 
404-405 Ευθεία μέχρι το σημείο 405 (χ= -11.935 ψ= 20.575) 
405-406 Ευθεία μέχρι το σημείο 406 (χ= -11.710 ψ= 20.800) 
406-407 Ευθεία μέχρι το σημείο 407 (χ= -11.640 ψ= 21.590) 
407-408 Ευθεία μέχρι το σημείο με υψόμετρο 295,20 μέτρων. 
408-409 Ευθεία μέχρι το σημείο 409  (χ= -12.010 ψ= 21.550) 
409-410 Ευθεία μέχρι το σημείο 410 (χ= -12.180 ψ= 21.320) 
410-411 Ευθεία μέχρι το σημείο 411 (χ= -12.605 ψ= 20.835) 
411-412 Ευθεία μέχρι το σημείο διακλάδωσης του ρέματος σε υψόμετρο 332μ. 
412-413 Ευθεία μέχρι το σημείο 413 (χ= -12.910 ψ= 21.090) 
413-414 Ευθεία μέχρι το σημείο με υψόμετρο 390,90 μέτρα. 
414-415 Ευθεία μέχρι το σημείο 415 (χ= -13.510 ψ= 21.820) 
415-416 Ευθεία μέχρι το σημείο 416 (χ= -13.505 ψ= 22.085) 
416-417 Ευθεία μέχρι το σημείο 417 (χ= -13.905 ψ= 22.320) 
417-418 Ευθεία μέχρι το σημείο 418 (χ= -14.350 ψ= 22.685) 
418-419 Ευθεία μέχρι τον αυχένα με υψόμετρο 279 μέτρα. 
419-420 Ευθεία μέχρι στροφή του δρόμου προς τη Μονή Αγίου Παντελεήμονα. 
420-421 Ευθεία μέχρι σημείο στην ακτή δυτικά της πηγής. 
421-401 Η ακτογραμμή κατά την αντίστροφη φορά ρολογιού. 

5.3.1.2.5 Νησίδες και Βραχονησίδες 

Όλες οι νησίδες και βραχονησίδες που περιβάλουν την Τήλο, οι οποίες μαζί με την Τήλο 
σχηματίζουν το νησιωτικό σύμπλεγμα, συνθέτουν την πέμπτη Περιοχή Προστασίας της 
Φύσης. Σ΄ αυτήν περιλαμβάνονται αναλυτικά οι νησίδες και βραχονησίδες Γαϊδουρονήσι, 
Αντίτηλος, Γάιδαρος Λεθρών (ή Νησί), Χοιρονήσι, Πελεκούσα, Γιακουμή, Αγ. Κωνσταντίνος, 
Αγ. Ανδρέας, Πρασούδα, Χαέ και όλες οι ανώνυμες ή μη βραχονησίδες. 

Τα όρια αυτής της Περιοχής Προστασίας της Φύσης είναι η ακτογραμμή καθεμιάς από τις 
νησίδες και βραχονησίδες που την συνθέτουν. 
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5.3.1.2.6 Παρόχθιες περιοχές 

Οι παρόχθιες περιοχές των σημαντικών ρεμάτων του νησιού ορίζονται ως Περιοχές Προ-
στασίας της Φύσης, εφόσον δεν περιλαμβάνονται ήδη σε Περιοχές Προστασίας της Φύσης. 
Τα όρια αυτών των ζωνών ορίζονται σε απόσταση 50 μέτρων εκατέρωθεν της κοίτης του 
ρέματος. 

5.3.2 Προτεινόμενοι όροι προστασίας 

5.3.2.1. Περιοχή Οικοανάπτυξης «Φυσικό Πάρκο Τήλου» 

1) Γενικοί Όροι 

Στην Περιοχή Οικοανάπτυξης, όπως αυτή περιγράφεται και οριοθετείται στο κεφ. 5.3.1.1, 
ισχύουν οι παρακάτω όροι, περιορισμοί και απαγορεύσεις: 
α) Επιτρέπεται η βελτίωση των βοσκοτόπων μετά από εκπόνηση λιβαδοπονικού σχεδίου 
ανάπτυξης.  
β) Επιτρέπεται η αναδιάρθρωση των γεωργικών καλλιεργειών μετά από εκπόνηση σχετικής 
μελέτης και προωθείται η οικολογική γεωργία.  
γ) Δεν επιτρέπεται η κοπή δένδρων και θάμνων, το ξερίζωμα και η συλλογή φυτών, σπό-
ρων και γενικά κάθε φθορά της βλάστησης σε δημόσια δάση και δημόσιες δασικές εκτά-
σεις. Οι ενέργειες αυτές δύνανται να υλοποιούνται μόνο στα πλαίσια της δασοπονικής δια-
χείρισης και της επιστημονικής έρευνας και πάντοτε κατόπιν ειδικής αδείας, που εκδίδεται 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 
δ) Επιτρέπεται ο εμπλουτισμός αποκλειστικά ντόπιων ειδών πανίδας και χλωρίδας μετά 
από ειδική μελέτη και γενετικό έλεγχο και εφόσον εξασφαλίζεται υψηλός βαθμός προστασί-
ας. 
ε) Δεν επιτρέπεται η θανάτωση με οποιονδήποτε τρόπο, η σύλληψη και η αιχμαλωσία ει-
δών της πανίδας καθώς και η συλλογή αυγών. Κατ’ εξαίρεση μπορεί να επιτραπεί η λήψη 
δειγμάτων μόνο για επιστημονικούς και ερευνητικούς σκοπούς και μετά από σχετική άδεια.  
στ) Δεν επιτρέπεται η απόρριψη ή η τοποθέτηση σκουπιδιών σε χώρους άλλους από τα 
δοχεία απορριμμάτων και η καθ' οιονδήποτε τρόπο ρύπανση του χώρου γενικά.  
ζ) Δεν επιτρέπεται η διάθεση και απόθεση μπαζών εκτός εάν αυτή γίνεται στα πλαίσιο έρ-
γων αποκατάστασης του τοπίου και μετά από γνώμη του φορέα διαχείρισης. 
η) Δεν επιτρέπεται το κυνήγι σε όλο το νησιωτικό σύμπλεγμα.  
θ) Στον Κανονισμό Διοίκησης και Λειτουργίας εξειδικεύονται θεματικά ή/ και χωρικά οι όροι 
και περιορισμοί στις επιτρεπόμενες χρήσεις γης, την εγκατάσταση και άσκηση επιτρεπόμε-
νων δραστηριοτήτων καθώς και την εκτέλεση των επιτρεπόμενων έργων.

2) Ειδικοί όροι 

Α. Για τις εκτάσεις της Περιοχής Οικοανάπτυξης που είναι εκτός Περιοχών Προστασίας 
της Φύσης ισχύουν, επιπλέον των αναφερόμενων όρων, τα κάτωθι: 
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α) Διατηρείται και ενισχύεται ο αγροτικός χαρακτήρας της περιοχής και ενισχύονται οι ήπιες 
μορφές τουρισμού που βασίζεται στις αρχές του αγροτουρισμού και του οικοτουρισμού. 
β) Επιτρέπεται η γεωργική και η κτηνοτροφική χρήση και η ελεύθερη βοσκή ζώων με της 
υφιστάμενες μορφές που χαρακτηρίζουν την περιοχή. Στο πλαίσιο αυτό επιτρέπεται η κα-
τασκευή, στάβλων, παραδοσιακών μαντριών, στεγάστρων, σφαγείων, ποτίστρων καθώς 
και θερμοκηπίων σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Υπουργείου Γεωργίας, αγροτικών α-
ποθηκών, φρεάτων, αντλητικών εγκαταστάσεων, υδατοδεξαμενών, γεωργικών αποθηκών, 
γεωργοκτηνοτροφικών και γεωργοπτηνοτροφικών κτιρίων, κτιρίων υδατοκαλλιεργειών και 
εγκαταστάσεων αξιοποίησης ανανεώσιμων και ήπιων μορφών ενέργειας. 
γ) Επιτρέπεται η εγκατάσταση τουριστικών καταλυμάτων. 
δ) Επιτρέπεται η κατασκευή αθλητικών γηπέδων και αθλητικών εγκαταστάσεων. 
ε) Επιτρέπεται η εγκατάσταση μεταποιητικών δραστηριοτήτων, συνεργείων και εμπορικών 
αποθηκών. Όσον αφορά στις μεταποιητικές μονάδες, οι επιτρεπόμενες είναι αυτές της κα-
τηγορίας Β της ΚΥΑ 69269/5387/90 ΦΕΚ 678Β, μετά από έκφραση γνώμης του Φορέα Δι-
αχείρισης της προστατευόμενης περιοχής. Ειδικότερα, όσον αφορά τα έργα/ δραστηριότη-
τες και δίκτυα υποδομής, επιτρέπονται τα κάτωθι της κατηγορίας ΑΙΙ της ΚΥΑ 
69269/5387/90: 

i. Βιομηχανία κεραμικών ειδών, πυρίμαχων πλίνθων, οξύμαχων σωλήνων, βαρέων 
πλίνθων δαπέδου και επενδύσεων, καθώς και κεράμων.  

ii. Βιομηχανικές εγκαταστάσεις για τη μεταφορά αερίου, ατμού και θερμού ύδατος  με-
ταφορά ηλεκτρικής ενέργειας με εναέρια καλώδια.  

iii. Μικρές εγκαταστάσεις για την παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας.  
iv. Λεβητοποιία, κατασκευή δεξαμενών και άλλες λαμαρινοκατασκευές.  
v. Υαλουργία. 
vi. Βιομηχανία επεξεργασίας τροφίμων τοπικής παραγωγής. 
vii. Εγκαταστάσεις για το πλύσιμο, την απολίπανση και τη λεύκανση του μαλλιού. 
viii. Κατασκευή ξυλοπολτού, χαρτιού και χαρτονιού.  
ix. Νηματοβαφεία. 
x. Εργασίες πολεοδομίας. 
xi. Κατασκευή δρόμων λιμανιών (στα οποία συμπεριλαμβάνονται αλιευτικά λιμάνια) και 

μικρών αεροδρομίων. 
xii. Έργα διευθέτησης (canalization) και ρύθμισης της ροής υδάτων.  
xiii. Φράγματα και λοιπές εγκαταστάσεις προς συγκράτηση ή μονιμότερη αποθήκευση 

των υδάτων.  
xiv. Τροχιόδρομοι, εναέρια ή υπόγεια μετρό, εναέριοι σιδηρόδρομοι ή ανάλογες γραμμές 

ειδικού τύπου που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά ή κυρίως για τη μεταφορά επιβα-
τών.  

xv. Εγκαταστάσεις πετρελαιαγωγών και αγωγών αερίου.  
xvi. Εγκαταστάσεις υδραγωγείων μεγάλων αποστάσεων.  

Για τα ως άνω έργα, δραστηριότητες και δίκτυα υποδομής απαιτείται προέγκριση χωροθέ-
τησης και έγκριση περιβαλλοντικών όρων σύμφωνα με την ΚΥΑ 69269/5387/90.  
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στ) Υπάρχοντα, νομίμως υφιστάμενα ή ερειπωμένα, κτίσματα επιτρέπεται να διατηρήσουν 
τη σημερινή νόμιμη χρήση τους ή να δεχθούν οποιαδήποτε από τις επιτρεπόμενες, σύμ-
φωνα με το παρόν, χρήσεις. 
ζ) Οι επεμβάσεις στα υπάρχοντα κτίσματα ή ερείπια επιτρέπεται να γίνουν έστω και αν δεν 
πληρούνται οι όροι αρτιότητας, πλαγίων αποστάσεων κ.λπ., που ορίζονται με το παρόν ή 
από πολεοδομικές διατάξεις, με την προϋπόθεση ότι το κτίσμα δεν ευρίσκεται σε γήπεδο 
που έχει καταστεί μη άρτιο με κατάτμηση μεταγενέστερη των διατάξεων που ορίζουν τους 
όρους αρτιότητας. 
η) Επιτρέπεται η αναστήλωση ερειπωμένων κτισμάτων αντιπροσωπευτικών της παραδο-
σιακής αρχιτεκτονικής ύστερα από γνώμη της ΕΠΑΕ ακόμα και αν οι απαιτούμενες να εκτε-
λεσθούν εργασίες αντίκεινται στις ισχύουσες διατάξεις. Η αναστήλωση επιτρέπεται κατόπιν 
τεκμηριωμένης έρευνας (φωτογραφίες με βεβαίωση χρονολογίας θεωρημένες από το Δή-
μο, εγκεκριμένα σχέδια, βιβλιογραφικές μαρτυρίες, Τεχνική έκθεση, επίσημα έγγραφα 
κ.λπ.) η οποία αποδεικνύει την ακριβή μορφή του κτίσματος. 
θ) Νομίμως υφιστάμενες μεταποιητικές κ.λπ. μονάδες, που με αυτούς τους όρους δεν επι-
τρέπεται η εγκατάσταση και λειτουργία τους, επιτρέπεται να εκσυγχρονίζονται και να συ-
μπληρώνονται μόνον με εγκαταστάσεις ασφάλειας, προστασίας του περιβάλλοντος, εξοι-
κονόμησης ενέργειας, αξιοποίησης ήπιων μορφών ενέργειας, ανακύκλωσης, αποθήκευσης 
νερού και εξοικονόμησης νερού. 

Β. Για τις εκτάσεις της Περιοχής Οικοανάπτυξης που βρίσκονται εκτός Περιοχών Προ-
στασίας της Φύσης, και εκτός σχεδίων Πόλεως και Ορίων Οικισμών ισχύουν, επιπλέον των 
αναφερόμενων γενικών και ειδικών όρων, τα κάτωθι:  
α) Δεν επιτρέπεται η κατασκευή κτιρίων γραφείων, καταστημάτων και υπεραγορών. Κατ' 
εξαίρεση, επιτρέπεται η κατασκευή καταστημάτων και εγκαταστάσεων αναψυχής και διημέ-
ρευσης για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών και των κατοίκων της περιοχής. Τέτοια κατα-
στήματα και εγκαταστάσεις είναι: καφενεία, εστιατόρια, αναψυκτήρια και κέντρα διασκέδα-
σης.  
β) Δεν επιτρέπεται η αλλοίωση του φυσικού ανάγλυφου του εδάφους (εκσκαφές, εκβραχι-
σμοί, επιχωματώσεις, αποψιλώσεις, αλλοίωση της επιφάνειας του εδάφους με ασφαλτο-
στρώσεις, τσιμεντοστρώσεις, πλακοστρώσεις κλπ.) εκτός αν αυτές γίνονται στα πλαίσια 
νόμιμων δημόσιων ή ιδιωτικών έργων και προβλέπονται από τις σχετικές εγκεκριμένες με-
λέτες των έργων. 
γ) Απαγορεύεται η κατεδάφιση, καταστροφή ή η αλλοίωση των παραδοσιακών στοιχείων, 
όπως μαντριά, λιθόστρωτοι δρόμοι, μάντρες, αναλλειματικοί τοίχοι, κρήνες, στέρνες, αλώ-
νια, καμίνια, γέφυρες, ανεμόμυλοι, πέτρινοι ή μεταλλικοί κ.λ.π.  
δ) Δεν επιτρέπεται η κατασκευή οποιασδήποτε οδικής οδού σε ακτίνα 1000 μ. από το ση-
μείο εκβολής του χειμάρρου στην περιοχή «Ποταμού» της Παραλίας Λεθρών.  

3) Όροι και περιορισμοί δόμησης 

Γενικοί όροι 

 234



Α. Για το σύνολο της Περιοχής Οικοανάπτυξης ισχύουν τα κάτωθι:  
α) Επιτρέπεται η πολεοδόμηση των οικισμών καθώς και οι αναγκαίες επεκτάσεις αυτών, 
σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις.  
β) Ιδιοκτησίες που βρίσκονται σήμερα εν μέρει σε δύο διαφορετικές κατηγορίες περιοχών 
προστασίας λογίζονται ενιαίες για θέματα αρτιότητας και μέγιστης επιτρεπόμενης δόμησης. 
Σε κάθε τμήμα τους, όμως, επιτρέπεται η χρήση και η δόμηση που επιτρέπεται στην αντί-
στοιχη κατηγορία περιοχή προστασίας στην οποία ανήκει κάθε τμήμα.   

Β. Στο τμήμα της Περιοχής Οικοανάπτυξης που είναι εκτός Περιοχών Προστασίας της 
Φύσης, εκτός σχεδίου πόλεως και εκτός ορίων οικισμών ισχύουν τα κάτωθι: 

Β.1 Όροι δόμησης  
α) Όριο κατάτμησης: 4 στρέμματα 
β) Όριο αρτιότητας: 4 στρέμματα 
γ) Δεν ισχύουν παρεκκλίσεις αρτιότητας για την παρόδια δόμηση ή για δόμηση εντός ζώνης 
οικισμών. 
δ) Όλα τα ισχύοντα σήμερα μεγαλύτερα όρια αρτιότητας για τις επιτρεπόμενες σ' αυτήν τη 
περιοχή χρήσεις εξακολουθούν να ισχύουν. 
ε) Δόμηση 

i. Μέγιστη επιφάνεια ορόφων: Για μεταποιητική μονάδα 0,3 του εμβαδού του γηπέδου 
και μέχρι 1000 m2.  

ii. Μέγιστο ύψος κατασκευών: 7,50 μέτρα 
iii. Μέγιστος αριθμός ορόφων: 2 
iv. Η αφετηρία μέτρησης του ύψους είναι το φυσικό έδαφος σε κάθε σημείο του κτιρίου. 

Β.2 Ειδικά για τουριστικές εγκαταστάσεις, πλην οργανωμένων τουριστικών κατασκηνώ-
σεων, επιπλέον ή αντί των ανωτέρω όρων δόμησης, ισχύουν τα ακόλουθα: 
α) Μέγιστος Συντελεστής Δόμησης: 0,10  
β) Μέγιστη δόμηση: 2.500 m2

γ) Μέγιστη κάλυψη: 10% (+ 0,40 Χ 10%, για ημιϋπαίθριους χώρους) του εμβαδού του γη-
πέδου 
Β.3 Για καταστήματα αναψυχής και διημέρευσης των επισκεπτών και των κατοίκων της 
περιοχής ισχύουν τα ακόλουθα:  
α) Μέγιστο ύψος: 7,50 μέτρα (περιλαμβανόμενου του ύψους της στέγης) 
β) Μέγιστος αριθμός ορόφων: 2 
γ) Μέγιστη δόμηση: 200 m2

Ειδικοί όροι 

Όσον αφορά στους ειδικούς όρους και περιορισμούς στη δόμηση εκτός ορίων οικισμών, 
καθορίζονται τα παρακάτω:  
α) Επιβάλλεται η κατασκευή επίπεδης στέγης κατά τα παραδοσιακά πρότυπα της περιο-
χής. 
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β) Σε περίπτωση κατασκευής εξωτερικής κλίμακας αυτή θα γίνεται κτιστή, σε επαφή με την 
όψη του κτιρίου.  
γ) Οι περιφράξεις των γηπέδων επιτρέπονται να γίνονται με συρματόπλεγμα, κιγκλιδώματα 
ή με συμπαγή τοιχοποιία που σε περίπτωση λιθοδομής (ξηρολιθιάς ή αργολιθοδομής) 
μπορεί να παραμείνει ανεπίχριστη, ενώ σε περίπτωση χρήσης άλλου υλικού (τσιμεντόλι-
θων, τούβλων κ.λπ.) επιχρίεται υποχρεωτικά. 
δ) Επιβάλλεται η έγκριση πρωτοβάθμιας ΕΠΑΕ για όλες τις κατασκευές και εγκαταστάσεις 
κοινόχρηστων χώρων.  

Κατά τα λοιπά, πλην των αναφερόμενων γενικών όρων της παρ. Β.1 και των ειδικών όρων 
δόμησης, ισχύουν οι διατάξεις για την εκτός σχεδίου δόμηση, σύμφωνα με το εκάστοτε ι-
σχύον διάταγμα. 

5.3.2.2. Περιοχές Προστασίας της Φύσης 

Για το σύνολο των Περιοχών Προστασίας της Φύσης ισχύουν οι κάτωθι γενικοί όροι, όπως 
αυτοί προτάθηκαν για το σύνολο της Περιοχής Οικοανάπτυξης (βλ. και παραπάνω): 
α) Επιτρέπεται η βελτίωση των βοσκοτόπων μετά από εκπόνηση λιβαδοπονικού σχεδίου 
ανάπτυξης.  
β) Επιτρέπεται η αναδιάρθρωση των γεωργικών καλλιεργειών μετά από εκπόνηση σχετικής 
μελέτης και προωθείται η οικολογική γεωργία.  
γ) Δεν επιτρέπεται η κοπή δένδρων και θάμνων, το ξερίζωμα και η συλλογή φυτών, σπό-
ρων και γενικά κάθε φθορά της βλάστησης σε δημόσια δάση και δημόσιες δασικές εκτά-
σεις. Οι ενέργειες αυτές δύνανται να υλοποιούνται μόνο στα πλαίσια της δασοπονικής δια-
χείρισης και πάντοτε κατόπιν ειδικής αδείας που εκδίδεται, σύμφωνα με τις κείμενες διατά-
ξεις. 
δ) Επιτρέπεται ο εμπλουτισμός αποκλειστικά ντόπιων ειδών πανίδας και χλωρίδας μετά 
από ειδική μελέτη και γενετικό έλεγχο και εφόσον εξασφαλίζεται υψηλός βαθμός προστασί-
ας. 
ε) Δεν επιτρέπεται η θανάτωση με οποιονδήποτε τρόπο, η σύλληψη και η αιχμαλωσία ει-
δών της πανίδας καθώς και η συλλογή αυγών. Κατ’ εξαίρεση μπορεί να επιτραπεί η λήψη 
δειγμάτων μόνο για επιστημονικούς και ερευνητικούς σκοπούς και μετά από σχετική άδεια.  
στ) Δεν επιτρέπεται η απόρριψη ή η τοποθέτηση σκουπιδιών σε χώρους άλλους από τα 
δοχεία απορριμμάτων και η καθ' οιονδήποτε τρόπο ρύπανση του χώρου γενικά.  
ζ) Δεν επιτρέπεται η διάθεση και απόθεση μπαζών εκτός εάν αυτή γίνεται στα πλαίσιο έρ-
γων αποκατάστασης του τοπίου και μετά από γνώμη του φορέα διαχείρισης. 
η) Δεν επιτρέπεται το κυνήγι σε όλο το νησιωτικό σύμπλεγμα.  
θ) Στον Κανονισμό Διοίκησης και Λειτουργίας εξειδικεύονται θεματικά ή/ και χωρικά οι όροι 
και περιορισμοί στις επιτρεπόμενες χρήσεις γης, την εγκατάσταση και άσκηση επιτρεπόμε-
νων δραστηριοτήτων καθώς και την εκτέλεση των επιτρεπόμενων έργων.
ι) Επιτρέπεται η πολεοδόμηση των οικισμών καθώς και οι αναγκαίες επεκτάσεις αυτών, 
σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις.  
ια) Ιδιοκτησίες που βρίσκονται σήμερα εν μέρει σε δύο διαφορετικές κατηγορίες περιοχών 
προστασίας λογίζονται ενιαίες για θέματα αρτιότητας και μέγιστης επιτρεπόμενης δόμησης. 
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Σε κάθε τμήμα τους, όμως, επιτρέπεται η χρήση και η δόμηση που επιτρέπεται στην αντί-
στοιχη κατηγορία περιοχή προστασίας στην οποία ανήκει κάθε τμήμα.   

Επιπλέον των αναφερομένων ισχύουν τα κάτωθι: 
α) Επιτρέπεται η διεξαγωγή επιστημονικών ερευνών εφόσον εξασφαλίζεται υψηλός βαθμός 
προστασίας και μετά από σχετική άδεια.  
β) Επιτρέπεται η ξενάγηση επισκεπτών και η διοργάνωση οικοτουριστικών προγραμμάτων 
σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους, σε καθορισμένες διαδρομές και χώρους έπειτα από 
σχετική άδεια.   
γ) Επιτρέπεται η πρόσβαση πεζών εκτός εάν σε συγκεκριμένες περιοχές προβλέπεται α-
παγόρευση. Οι περιοχές απαγόρευσης σηματοδοτούνται κατάλληλα  
δ) Επιτρέπονται υφιστάμενες δραστηριότητες που έχουν αγροτικό και κτηνοτροφικό χαρα-
κτήρα και συγκεκριμένα η μελισσοκομία, η ελεύθερη βόσκηση, οι γεωργικές καλλιέργειες 
και η αλιεία. Οι επιτρεπόμενες δραστηριότητες καθώς και οι όροι και χώροι άσκησής τους 
θα αναφέρονται στον αντίστοιχο Κανονισμό. Άλλες δραστηριότητες θα επιτρέπονται μετά 
από προέγκριση χωροθέτησης και έγκριση περιβαλλοντικών όρων σύμφωνα με την ΚΥΑ 
69269/5387/90. 
ε) Επιτρέπεται η εκτέλεση εργασιών που αποσκοπούν στη διατήρηση και αναβάθμιση των 
χαρακτηριστικών του φυσικού περιβάλλοντος εφόσον εξασφαλίζεται υψηλός βαθμός προ-
στασίας και εφ’ όσον περιλαμβάνονται σε εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης.   
στ) Επιτρέπεται η κατασκευή υποδομών με αποκλειστικό στόχο τη διαχείριση και φύλαξη 
της περιοχής καθώς και η λήψη μέτρων και η εκτέλεση έργων εφ’ όσον περιλαμβάνονται σε 
εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης. 
ζ) Επιτρέπονται έργα συντήρησης και βελτίωσης των μονοπατιών με τις αντίστοιχες υπο-
δομές ανάπαυσης και ενημέρωσης επισκεπτών εφόσον εξασφαλίζεται υψηλός βαθμός 
προστασίας και εφόσον περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης. 
η) Η διαδρομή διέλευσης των σκαφών καθώς και η αγκυροβολία τους δύναται να υπόκει-
νται σε ειδικούς όρους.  
θ) Δεν επιτρέπεται η κίνηση τροχοφόρων εκτός των υφιστάμενων αγροτικών και δασικών 
δρόμων εκτός εάν αυτή γίνεται για εργασίες προστασίας και διαχείρισης. 
ι) Δεν επιτρέπεται η διάνοιξη νέων δρόμων. Επιτρέπεται η συντήρηση και βελτίωση  των 
υπαρχόντων δρόμων. Οι όροι κυκλοφορίας οχημάτων (αγροτικών κ.λπ.) δύναται να εξειδι-
κεύονται. 
ια) Δεν επιτρέπεται η δόμηση. Νομίμως υφιστάμενα κτίσματα ή κατασκευές επιτρέπεται να 
διατηρήσουν τη χρήση για την οποία κατασκευάστηκαν. Η αλλαγή της χρήσης επιτρέπεται 
μόνον εφόσον γίνεται για λόγους διαχείρισης και προστασίας της προστατευόμενης περιο-
χής ή για την εξυπηρέτηση των επιτρεπομένων παραδοσιακών χρήσεων. Επιτρέπεται η 
κατασκευή νέων κτηρίων για την εξυπηρέτηση των επιτρεπομένων χρήσεων. Οι εν λόγω 
χρήσεις καθορίζονται στον Κανονισμό Διοίκησης και Λειτουργίας. Επίσης επιτρέπονται 
προσθήκες για λόγους υγιεινής, ασφάλειας παραγωγής ανανεώσιμων μορφών ενέργειας, 
εξοικονόμησης ενέργειας και αποθήκευσης νερού.  
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5.4 ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 

5.4.1 Θεσμικές δυνατότητες 

Η πρόταση χαρακτηρισμού του νησιωτικού συμπλέγματος της Τήλου ως προστατευόμενη 
περιοχή γίνεται μέσω του Ν. 1650/86. Προτείνεται η έκδοση Π.Δ. όπως προβλέπεται στο 
άρθρο 21 «ύστερα από πρόταση των Υπουργών Γεωργίας, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 
Δημοσίων Έργων, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και του κατά περίπτωση αρμο-
δίου υπουργού ύστερα από γνώμη του νομαρχιακού συμβουλίου σε εφαρμογή περιφερεια-
κού, ή νομαρχιακού, ή ειδικού χωροταξικού, ή γενικού πολεοδομικού σχεδίου ή ειδικής πε-
ριβαλλοντικής μελέτης».  

Μέχρι την έκδοση του Π.Δ., οι αρμόδιες υπηρεσίες οφείλουν να δείχνουν ιδιαίτερη ευαισθη-
σία στην χωροθέτηση δραστηριοτήτων στις προτεινόμενες προστατευόμενες περιοχές και 
στην υποχρέωση εκπόνησης Μ.Π.Ε. για δραστηριότητες και έργα εντός αυτών. Επίσης, 
προτείνεται η εφαρμογή από τις υπηρεσίες των ρυθμίσεων που προτείνει το σχέδιο Π.Δ. 
μέχρι την οριστική ψήφισή του, ενώ απαιτείται άμεση ενημέρωση των εμπλεκόμενων υπη-
ρεσιών που έχουν αρμοδιότητα εντός της περιοχής παρέμβασης για τις εν λόγω ρυθμίσεις.   

Ο Ν. 1650/86 δίνει την δυνατότητα της έκδοσης Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Υπουργεία 
Γεωργίας, Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, και του κατά περίπτωση αρ-
μόδιου Υπουργού). Η ισχύς αυτής της Υπουργικής Απόφασης δεν μπορεί να ξεπερνά τα 
δύο έτη.  

Επειδή όμως στην περιοχή οι συγκρούσεις χρήσεων είναι ακόμα περιορισμένες, ενώ η 
στάση του τοπικού πληθυσμού ως προς την προτεινόμενη παρέμβαση θεωρείται θετική, 
προτείνεται -για να επιταχυνθούν οι διαδικασίες- η πρόταση χαρακτηρισμού και οριοθέτη-
σης περιοχών προστασίας καθώς και η πρόταση των αντίστοιχων όρων και περιορισμών 
να αποτελέσει εξαρχής Προεδρικό Διάταγμα. 

5.4.2 Διοικητικές δυνατότητες 

Τα θέματα που αφορούν τη σύσταση του φορέα διαχείρισης, θεσμικά, διοικητικά, χρηματο-
δοτικές δυνατότητες, αναλύονται διεξοδικά παρακάτω (βλ. κεφ. 6.2).  

5.4.3 Χρηματοδοτικές δυνατότητες 

Με την ένταξη της περιοχής σε καθεστώς προστασίας, είναι δυνατόν να αξιοποιηθούν σχε-
τικά προγράμματα ενισχύσεων - επιχορηγήσεων - επιδοτήσεων έργων και δραστηριοτήτων 
εντός της προστατευόμενης περιοχής.  

Ο ως επί το πλείστον αγροτικός χαρακτήρας της περιοχής μελέτης αποτελεί πλεονέκτημα, 
μια και λόγω της συνύπαρξης σημαντικών στοιχείων φυσικού και πολιτισμικού/ ιστορικού 
περιβάλλοντος είναι δυνατή η ανάπτυξη επιτυχημένων προγραμμάτων αγροτοτουρισμού 
καθώς και άλλων μορφών ποιοτικής τουριστικής ανάπτυξης που να εστιάζουν στην ιστορία, 
τα μνημεία, και στον πολιτισμό γενικότερα (πανεπιστημιακός τουρισμός, εθελοντικές κατα-
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σκηνώσεις, οικολογικά συνέδρια-εκπαιδευτήρια, ερευνητικές ομάδες εργασίας, σχολικά 
προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, τουρισμός περιπέτειας, αρχαιολογικά-
ιστορικά-παλαιοντολογικά ερευνητικά προγράμματα κ.α.).  

Επιπλέον, βάση του προγραμματισμού των Νομαρχιών και των αναπτυξιακών στόχων, 
κυρίως της Περιφέρειας, είναι δυνατή η οικονομική στήριξη για την υλοποίηση προτάσεων 
και στόχων προστασίας καθώς και των απαραίτητων υποδομών και ενεργειών για την α-
νάπτυξη του οικοτουρισμού στη περιοχή (π.χ. ΠΕΠ). Αναλυτικότερα οι χρηματοδοτικές δυ-
νατότητες για τα επιμέρους έργα παρουσιάζονται στο επόμενο κεφάλαιο. 

Γεωργικές και κτηνοτροφικές δραστηριότητες οι οποίες εναρμονίζονται και με τους σκοπούς 
προστασίας στην περιοχή μελέτης μπορούν να ενισχυθούν και από το Αγροπεριβαλλοντικό 
Μέτρο (Κανονισμός (ΕΚ) 1257/99). Από τα προγράμματα που έχουν τεθεί σε ισχύ σε ολό-
κληρη την χώρα μπορούν να εφαρμοσθούν στην περιοχή μελέτης τα «Βιολογική Γεωργία» 
και «Σπάνιες φυλές αυτόχθονων αγροτικών ζώων» καθώς και το «Βιολογική κτηνοτροφία» 
του οποίου επίκειται η έναρξη. 

5.5 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 

5.5.1 Αξιολόγηση των αναμενόμενων επιπτώσεων 

5.5.1.1. Οικονομικά κριτήρια 

Η προστασία της περιοχής μελέτης και ο χαρακτηρισμός της ως Περιοχή Οικοανάπτυξης 
θα έχει μακροπρόθεσμα θετικές επιπτώσεις στην οικονομία της περιοχής. Κυρίως μέσω της 
διατήρησης του τοπίου και των σημαντικών φυσικών πόρων αναμένεται η αύξηση τόσο της 
ποιότητας όσο και της ποσότητας του προσελκυόμενου τουρισμού ενώ αναμένεται και η 
άνοδος της αξίας γης. Επιπλέον, η προστασία της περιοχής θα προσελκύσει Κοινοτικές 
αλλά και Εθνικές χρηματοδοτήσεις.   

5.5.1.1.1 Γενικά 

Η οικονομική αξιολόγηση ενός προγράμματος προστασίας του περιβάλλοντος συνίσταται 
στην συστηματική αξιολόγηση του οικονομικού κόστους και οφέλους που αυτό προκαλεί. 
Ταυτόχρονα,  πρέπει να ληφθούν υπόψη τα οφέλη που προκύπτουν από την προστασία 
του περιβάλλοντος (προστασία βιοτόπων ή και ειδών μεμονωμένων). Όμως, η οικονομική 
αποτίμηση των περιβαλλοντικών οφελών καθίσταται μερικές φορές εξαιρετικά δύσκολη. 

Το υπόδειγμα αξιολόγησης του προγράμματος προστασίας του περιβάλλοντος δίνεται ως 
εξής: 

Οικονομικό Αποτέλεσμα = Οικονομικά Οφέλη Προστασίας - Οικονομικό Κόστος Προστασίας 
+ Οικονομική Αξία Προστατευόμενου Περιβάλλοντος   (1) 

Το υπόδειγμα υιοθετεί την ασφαλή υπόθεση ότι εάν δεν εφαρμοζόταν το πρόγραμμα προ-
στασίας σταδιακά, το περιβάλλον θα υποβαθμιζόταν και θα έχανε την βιολογική και επομέ-
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νως και όποια οικονομική αξία συνδέεται με αυτό. Η υπόθεση επιβεβαιώνεται και από την 
ύπαρξη του προγράμματος προστασίας και των περιοριστικών μέτρων που αυτό αποβλέ-
πει. 

Ο όρος «οικονομικά οφέλη προστασίας» αναφέρεται στα άμεσα οφέλη που προκύπτουν 
από το πρόγραμμα προστασίας του περιβάλλοντος. Το πρόγραμμα αυτό ενδέχεται να ε-
πηρεάσει θετικά κάποιες υπάρχουσες δραστηριότητες στην περιοχή ή ακόμα και να δημι-
ουργεί νέες δραστηριότητες. 

Όλα αυτά δημιουργούν νέα εισοδήματα στην περιοχή μελέτης ως αποτέλεσμα εφαρμογής 
του προγράμματος προστασίας. 

Συνήθως, ένα πρόγραμμα προστασίας του περιβάλλοντος συνοδεύεται από αύξηση υπαρ-
χουσών ή/ και δημιουργία νέων δραστηριοτήτων αναψυχής στην περιοχή. Τα σχετιζόμενα 
εισοδήματα αποτελούν εκτίμηση της οικονομικής αξίας των οικονομικών οφελών του προ-
γράμματος. Μια άλλη θετική επίδραση είναι η πιθανή αύξηση της αξίας της γης στην περιο-
χή που επηρεάζεται από το πρόγραμμα. Η επίδραση αυτή προκύπτει από την αναβάθμιση 
της ποιότητας του περιβάλλοντος και της ποιότητας της ζωής στην περιοχή.  Ανάλογα με τα 
χαρακτηριστικά και την κοινωνικοοικονομική δομή μιας περιοχής ενδέχεται να προκύψουν 
οφέλη από την δημιουργία ή την αναβάθμιση άλλων δραστηριοτήτων.  

Ο όρος  «οικονομικό κόστος προστασίας» αφορά δύο κύριους παράγοντες: 1) το κόστος 
εφαρμογής του προγράμματος, και 2) τη μείωση των εσόδων σε κάποιες από τις υπάρχου-
σες δραστηριότητες ή την δέσμευση περιουσιακών στοιχείων.  

Το παρόν πρόγραμμα προστασίας του περιβάλλοντος δεν ενέχει το κόστος εφαρμογής 
του, καθώς αυτό προτείνεται να ενταχθεί σε Εθνικά και Κοινοτικά χρηματοδοτικά πακέτα, 
ενώ, όσον αφορά τη μείωση των εσόδων σε κάποιες από τις υπάρχουσες δραστηριότητες 
(ή την δέσμευση περιουσιακών στοιχείων), αυτή δεν υφίσταται μιας και το παρόν πρό-
γραμμα προτείνει παρεμβάσεις αύξησης των εσόδων μακροπρόθεσμα (και δεν προτείνει 
δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων).     

Η εξέταση του τελευταίου όρου της σχέσης (1) «οικονομική αξία προστατευόμενου περιβάλ-
λοντος» αποτελεί τη μεγαλύτερη έως και ανυπέρβλητη  δυσκολία της οικονομικής αποτίμη-
σης του προγράμματος προστασίας του περιβάλλοντος. 

Το πρόγραμμα προστασίας οδηγεί στην διατήρηση και ενδεχόμενη αναβάθμιση ενός ση-
μαντικού και κρίσιμου περιβαλλοντικού συστήματος. Το πρόγραμμα προστασίας εκφράζει 
μια συλλογική απόφαση της κοινωνίας να διατηρήσει το εν λόγω σύστημα. Η όλη διαδικα-
σία ουσιαστικά βασίζεται στη θέληση των ατόμων να προστατεύσουν το φυσικό περιβάλ-
λον γενικότερα και το εν λόγω σύστημα ειδικότερα. Παρότι η θέληση αυτή, για θεσμικούς 
λόγους ή για κοινωνικούς λόγους, δεν δύναται να εκφραστεί σε ατομικό επίπεδο, αντικατο-
πτρίζει την προτίμηση των ατόμων και της κοινωνίας απέναντι στο περιβαλλοντικό σύστη-
μα.  Η αποτίμηση αυτή θα μπορούσε να αποκτήσει και να εκφρασθεί με μια οικονομική αξία 
εάν το περιβάλλον ήταν αντικείμενο μιας κανονικής αγοράς. Η ύπαρξη τέτοιας αγοράς είναι 
αδύνατη για αντικειμενικούς και θεσμικούς λόγους. Αυτό δεν σημαίνει ότι στο φυσικό περι-
βάλλον δεν αποδίδεται σιωπηλά μια αξία βασιζόμενη στην προτίμηση προς αυτό. Πρέπει 
όμως να τονιστεί ότι η αξία αυτή, παρότι συνδέεται και επηρεάζεται, στην ουσία δεν ταυτίζε-
ται με την βιολογική αξία του περιβάλλοντος. 

 240



Η οικονομική αξία αποτελεί την σχετική υποκειμενική προτίμηση σε σχέση με τα άλλα αγα-
θά που τα άτομα της συγκεκριμένης κοινωνίας με τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και τη 
συγκεκριμένη χρονική στιγμή αποδίδουν στο περιβάλλον. 

Για αυτό και έχουν αναπτυχθεί μέθοδοι που εκτιμούν την αξία αυτή. Οι μέθοδοι αυτές μόνο 
σποραδικά έχουν εφαρμοσθεί στην Ελλάδα και έτσι δεν έχουμε εκτιμημένες αξίες για το 
περιβάλλον στην εξεταζόμενη περιοχή. Αυτό όμως δεν συνεπάγεται ότι πρέπει να αγνοή-
σουμε την οικονομική αξία του φυσικού περιβάλλοντος στην οικονομική αξιολόγηση του 
προγράμματος προστασίας του περιβάλλοντος. 

5.5.1.1.2 Οικονομική αξιολόγηση 

Η άμεση αξιολόγηση συνιστάται στην εκτίμηση των ακολούθων μεγεθών: 
- απώλειες εισοδήματος λόγω σημειακών περιορισμών της βόσκησης 
- απώλειες εισοδήματος λόγω περιορισμών στις γεωργικές δραστηριότητες  
- έσοδα σε δραστηριότητες αναψυχής και τουρισμού που θα προκύψουν από την εφαρ-

μογή του προγράμματος (οικολογικού) τουρισμού 
- άνοδος τιμών γης 

Αυτές οι παράμετροι αξιολόγησης αναλύονται στη συνέχεια. 

Απώλειες κτηνοτροφικού εισοδήματος 

Δεν θα υπάρξουν απώλειες λόγω των σημειακών περιορισμών της βόσκησης διότι οι εκτά-
σεις όπου επιτρέπεται η βόσκηση ουσιαστικά συμπίπτουν με τις εκτάσεις που σήμερα χρη-
σιμοποιούνται και οι οποίες είναι αρκετές για τους παρόντες πληθυσμούς ζώων. 

Σημειακά, με την εφαρμογή του προγράμματος προστασίας, ενδέχεται να υπάρξουν κάποι-
οι μικροί περιορισμοί στην βόσκηση ορισμένων εκτάσεων, οι οποίες θα αναφέρονται στον 
Κανονισμό Διοίκησης και Λειτουργίας της προστατευόμενης περιοχής. Το κριτήριο γι΄ αυ-
τούς τους περιορισμούς είναι η μακρόχρονη απόδοση του βοσκότοπου μέσω της κατάλλη-
λης χρήσης του και διαχείρισής του. Οι περιορισμοί θα αφορούν στον αριθμό των ζώων 
εντός των πλαισίων της βοσκοϊκανότητας της περιοχής.  

Είναι προφανές ότι οι περιορισμοί στους βοσκότοπους εντός των πλαισίων της βοσκοϊκα-
νότητας μιας περιοχής δεν συνιστούν οικονομικό κόστος διότι απλά εξασφαλίζουν την μα-
κρόχρονη οικονομική απόδοση του βοσκότοπου. Συνεπώς, για τους κτηνοτρόφους προκύ-
πτει μακροπρόθεσμα οικονομικό όφελος μέσω τέτοιων προγραμμάτων αειφορικής διαχεί-
ρισης των βοσκότοπων. 

Απώλειες λόγω περιορισμών στην γεωργία – Παράνομες δραστηριότητες 

Μεθοδολογικά δεν μπορούμε να συμπεριλάβουμε στην αξιολόγηση αυτές τις απώλειες διότι 
δεν γίνεται κανένας περιορισμός στις υπάρχουσες δραστηριότητες στο πλαίσιο των όρων 
και περιορισμών που προτείνονται από την παρούσα μελέτη. 

Στο σημείο αυτό πρέπει να γίνει μια ουσιαστική διευκρίνηση που αφορά στον περιορισμό 
υπαρχουσών παράνομων δραστηριοτήτων στην περιοχή.   

Πράγματι, οι δραστηριότητες που ασκούνται παράνομα ή καταχρηστικά στην περιοχή, και 
έχουν σχέση με μη αποδεκτές επιπτώσεις στο περιβάλλον περιορίζονται. Όμως, ο περιορι-
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σμός αυτός δεν συνιστά λόγο συνυπολογισμού του στο κόστος του προγράμματος προ-
στασίας. Οι δραστηριότητες αυτές, όπως π.χ. η άσκηση κυνηγιού, ορισμένοι μέθοδοι αλί-
ευσης και η απόληψη αδρανών σε χώρους ή με μεθόδους που απαγορεύονται, έχουν χα-
ρακτηρισθεί ως παράνομες διότι συνιστούν επιβάρυνση της κοινωνικής ευημερίας παρά το 
όποιο όφελος αυτές μπορεί να έχουν γι΄ αυτούς που τις ασκούν. Επομένως, ο έλεγχος της 
άσκησής τους δεν συνιστά κόστος για την ευημερία της περιοχής αλλά όφελος. Έτσι, στην 
αξιολόγηση του προγράμματος προστασίας του περιβάλλοντος δεν λαμβάνουμε υπόψη 
μας τους όποιους περιορισμούς αφορούν υπάρχουσες παράνομες δραστηριότητες.  

Έσοδα τουριστικών δραστηριοτήτων 

Το πρόγραμμα προστασίας του περιβάλλοντος συνοδεύετε από ένα εμπεριστατωμένο 
πρόγραμμα ανάπτυξης οικολογικού τουρισμού ενώ δημιουργούνται οι κατάλληλες συνθή-
κες για την ανάπτυξη ενός νέου αναπτυξιακού προτύπου στην περιοχή (βλ. παρακάτω).  

Η περιοχή γειτνιάζει με δύο σημεία αναφοράς, την Ρόδο και την Κω. Μεγαλύτερης σημασί-
ας είναι η γειτνίασή της με τη Ρόδο μιας και δημιουργούνται συνθήκες προσπελασιμότητας 
σε μία τουριστική αγορά. Γενικά, όμως, η περιοχή είναι απομακρυσμένη και αποκομμένη. 
Τα πλησιέστερα αεροδρόμια βρίσκονται στα γειτονικά νησιά της Ρόδου και της Κω, ενώ 
όσον αφορά την υπάρχουσα ακτοπλοϊκή σύνδεση από και προς την Ρόδο, την Κω και τον 
Πειραιά αυτή κρίνεται μερικές φορές ως προβληματική και χρονοβόρα.   

Μετά την ολοκλήρωση ενός προγράμματος ανάπτυξης του οικοτουρισμού και με την θε-
σμοθέτηση της περιοχής ως προστατευόμενης (Φυσικό Πάρκο Τήλου) εκτιμάται ότι θα 
προκύψει μια νέα ροή επισκεπτών ενώ παράλληλα θα υπάρξει και σημαντική ποιοτική α-
ναβάθμιση του τουρισμού στην περιοχή μελέτης.  

Γενικά μπορούμε να διαχωρίσουμε σε δύο ομάδες τους επισκέπτες στην περιοχή:  
- τους διερχόμενους επισκέπτες, που θα χρησιμοποιήσουν την περιοχή για μια ολιγόωρη 

ανάπαυλα, και 
- τους επισκέπτες που θα διανυκτερεύσουν στην περιοχή και θα εκμεταλλευθούν τα φυ-

σικά και πολιτισμικά στοιχεία της. 

Η νέα αυτή ροή επισκεπτών στην περιοχή μελέτης θα βελτιώσει τους δείκτες του εισρέο-
ντος κεφαλαίου από τον τουρισμό στην περιοχή ενώ αναμένονται και έσοδα από τη λει-
τουργία αυτής καθαυτής της υποδομής ανάδειξης (αναμνηστικά, ξεναγήσεις, κλπ).  

Βέβαια, με τα υπάρχοντα δεδομένα, το μέγεθος της τουριστικής ζήτησης δεν μπορεί ακόμα 
να εκτιμηθεί. Το μέγεθος αυτό θα εξαρτηθεί από την επιτυχία του προγράμματος προστα-
σίας του περιβάλλοντος, από την προβολή του προγράμματος, από την επιτυχία του προ-
γράμματος οικοτουρισμού και την ενεργό συμμετοχή των δυναμικών κοινωνικών ομάδων 
στην περιοχή. Επιπλέον, η εφαρμογή του προγράμματος οικοτουριστικής ανάπτυξης προ-
ϋποθέτει και τον κατάλληλο σχεδιασμό και πολιτική στην περιοχή μελέτης.  

Εφαρμογή του προγράμματος προστασίας του περιβάλλοντος 

Η εφαρμογή του προγράμματος επιφέρει επενδύσεις υποδομής για την προστασία του πε-
ριβάλλοντος. Οι επενδύσεις αυτές θα δημιουργήσουν τις συνθήκες για την υποδοχή σοβα-
ρών οικοτουριστικών δραστηριοτήτων και δραστηριοτήτων που συνδέονται ευρύτερα με το 
φυσικό περιβάλλον και την υπαίθρια αναψυχή. 
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Επιπτώσεις στις αξίες γης 

Ένα άλλο άμεσο στοιχείο που πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι η αύξηση των αξιών γης στην 
περιοχή που θα προκύψει μετά την εφαρμογή του προγράμματος προστασίας. Η αύξηση 
αφορά σε κάποιο βαθμό την γεωργική γη αλλά κυρίως εστιάζεται στους οικισμούς και σε 
άλλους χώρους όπου θα επιτρέπεται η δόμηση και άλλες χρήσεις γης. Σχετίζεται δηλαδή 
κυρίως με την αλλαγή χρήσης από αγροτική σε τουριστική και με τη βελτίωση της υποδο-
μής και του εξοπλισμού των οικισμών και άλλων περιοχών (παραλίες κλπ). 

Συμπεράσματα 

Συνεκτιμώντας όλα τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι το πρόγραμμα προστασίας του περι-
βάλλοντος θα επιφέρει καθαρό οικονομικό όφελος στην περιοχή παρά την πιθανολογούμε-
νη υποψία ότι αυτό θα επέφερε οικονομικό κόστος. Τα οφέλη αυτά αφορούν τόσο τις πα-
ρούσες όσο και τις μελλοντικές γενεές, οι οποίες θα κληρονομήσουν ένα αναβαθμισμένο 
φυσικό περιβάλλον το οποίο συνιστά κληρονομιά πραγματικού «πλούτου και ευημερίας». 
Παράλληλα θα κληρονομήσουν ένα αειφορικό μοντέλο ανάπτυξης του νησιού, δηλαδή ένα 
μοντέλο που διασφαλίζει την βιώσιμη ανάπτυξη αλλά και τη διαχρονική προστασία των πό-
ρων του νησιού. 

Η εφαρμογή του προγράμματος προστασίας του περιβάλλοντος εκτός από τα άμεσα οικο-
νομικά αποτελέσματα επιφέρει και έμμεσα, τα οποία έχουν να κάνουν με την οικονομική 
αξία των προστατευόμενων στοιχείων του περιβάλλοντος και των σχετικών περιβαλλοντι-
κών λειτουργιών. 

Το πραγματικό οικονομικό αποτέλεσμα δεν μπορεί να εκτιμηθεί διότι στην Ελλάδα δεν υ-
πάρχουν εκτιμημένες αξίες για τα στοιχεία της φύσης.  

5.5.1.1.3 Ένα νέο αναπτυξιακό πρότυπο 

Η περιοχή μελέτης συνιστά μια παραδοσιακή κτηνοτροφική-αγροτική περιοχή ενώ ο τριτο-
γενής τομέας άρχισε να αναπτύσσεται τα τελευταία χρόνια. Ειδικότερα, οι δραστηριότητες 
αναψυχής συνδέονται με υποδομές εξυπηρέτησης α)επισκεπτών -κυρίως ντόπιων- που 
έχουν ήδη κατοικία στην περιοχή και την επισκέπτονται σε περιόδους διακοπών, και 
β)επισκεπτών που διαμένουν στο νησί για μία ή περισσότερες μέρες (κυρίως 2-5 μέρες, 
σπανιότερα για περισσότερες από 10 ημέρες). Ο δευτερογενής τομέας έχει να κάνει με την 
δημιουργία υποδομών και την εξυπηρέτηση των δραστηριοτήτων του πρωτογενή τομέα. 

Επιπλέον, το υπάρχον πλαίσιο οικονομικών δραστηριοτήτων δημιουργεί σημαντικά προ-
βλήματα στο φυσικό περιβάλλον και τους φυσικούς πόρους. Υπάρχει σταδιακή εξάντληση 
των φυσικών διαθεσίμων (βοσκοτόπια) και ποιοτική υποβάθμιση μερικών από αυτά (νερά, 
έδαφος, βλάστηση, φυσικό κάλλος). Οι εξελίξεις αυτές θα επηρεάσουν τις οικονομικές δρα-
στηριότητες στο μέλλον. 

Στα δεδομένα αυτά έρχεται να προστεθεί η εφαρμογή του προγράμματος προστασίας του 
περιβάλλοντος στην περιοχή μελέτης. Η εφαρμογή του προγράμματος αυτού ενέχει διττή 
επίπτωση στις οικονομικές προσδοκίες της περιοχής. Κατ’ αρχήν υπάρχουν δεσμεύσεις σε 
πιθανές μελλοντικές δραστηριότητες που θα είχαν επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον.  
Ταυτόχρονα όμως, η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και των πόρων συνιστά την 
προϋπόθεση για μια βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη στην περιοχή. Μια ανάπτυξη που θα 
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ενσωματώνει την προστασία του περιβάλλοντος ενώ θα επιδιώκει την οικονομική ευημερία 
για τις παρούσες και μελλοντικές γενιές. 

Λόγω της παρούσας οικονομικής δομής της περιοχής φαίνεται ότι ένα νέο οικονομικό πρό-
τυπο δύναται να έχει μεγαλύτερες οικονομικές επιδόσεις από το υπάρχον. 

Το νέο αναπτυξιακό πρότυπο θα βασίζεται στην ανάπτυξη του οικοτουρισμού με ταυτόχρο-
νη ενσωμάτωση του πρωτογενή τομέα σ’ αυτόν το στόχο. 

Η ανάπτυξη του οικοτουρισμού προβάλει σαν εφικτός στόχος αφού το πρόγραμμα προ-
στασίας του περιβάλλοντος εξασφαλίζει την φυσική βάση αυτής της εξέλιξης. Παράλληλα, 
δημιουργούνται οι προϋποθέσεις ανάδειξης και προβολής του περιβάλλοντος.  

Σχετικά με τον πρωτογενή τομέα φαίνεται ότι αυτός μπορεί να εξελιχθεί ταυτόχρονα με την 
προστασία του περιβάλλοντος. Συγκεκριμένα, σε περιοχές που οι αποδόσεις είναι σχετικά 
μικρές φαίνεται ότι αυτές θα μπορούσαν να αντικατασταθούν από ένα συστηματικό πρό-
γραμμα αγρανάπαυσης και να ενισχυθούν από προγράμματα του Υπουργείου Γεωργίας. 
Πράγματι, στις οριακές περιοχές, οι αποδώσεις μέσα από ένα πρόγραμμα αγρανάπαυσης 
είναι ανταγωνιστικές των σημερινών αποδόσεων. Αυτό εξαρτάται φυσικά από τα ειδικά χα-
ρακτηριστικά και τις αποδόσεις της κάθε περιοχής. 

Ταυτόχρονα, στις άλλες περιοχές μπορούν να ενεργοποιηθούν προγράμματα και αντίστοι-
χες ενισχύσεις βιολογικών καλλιεργειών. Οι μέθοδοι σε αρκετές από τις καλλιέργειες της 
περιοχής πλησιάζουν αρκετά τις προδιαγραφές για βιολογικές καλλιέργειες. Έτσι, η συστη-
ματική τους ένταξη σε ένα σχέδιο ολοκληρωμένης βιολογικής καλλιέργειας είναι σχετικά εύ-
κολος στόχος. 

5.5.1.2. Κοινωνικά κριτήρια 

Η προστασία των σημαντικών οικοτόπων της Τήλου, η διατήρηση του μοναδικού τοπίου 
και η προστασία και διατήρηση της ορνιθοπανίδας αποτελούν σημαντική συνεισφορά στην 
ενίσχυση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης τόσο των κατοίκων της περιοχής, όσο και 
των επισκεπτών. Μέσα από το σύστημα ερμηνείας περιβάλλοντος και στα πλαίσια των 
προγραμμάτων ευαισθητοποίησης που προτείνεται να υλοποιηθούν στη περιοχή, ευαισθη-
τοποιούνται, εκπαιδεύονται, ενημερώνονται για το φυσικό περιβάλλον, τις αξίες και τις λει-
τουργίες και την ανάγκη διατήρησης των σημαντικών οικοτόπων. Με τις ενέργειες αυτές 
επιδιώκεται επίσης και η ανάδειξη στοιχείων του πολιτισμικού περιβάλλοντος, των αρχαιο-
λογικών και ιστορικών χώρων της περιοχής μελέτης (βλ. κεφ. 6.1.1 και 6.1.4).  

5.5.1.3. Περιβαλλοντικά κριτήρια 

Η ίδια η φύση της παρέμβασης εγγυάται ότι οι επιπτώσεις θα είναι θετικές αναφορικά με τη 
διατήρηση σημαντικών οικοτόπων, τη προστασία - διατήρηση μοναδικών ειδών πανίδας - 
χλωρίδας, τη προστασία διατήρηση των μεταναστευτικών ειδών πουλιών, την προστασία - 
διατήρηση των αξιών και λειτουργιών του φυσικού περιβάλλοντος. 

Έμμεσα επιτυγχάνεται η αναβάθμιση της ποιότητας του φυσικού και ανθρωπογενούς περι-
βάλλοντος εξαιτίας της ένταξης της περιοχής σε ειδικό καθεστώς προστασίας μια και επι-
διώκεται, μακροπρόθεσμα, η προστασία του περιβάλλοντος από τρόπους χρήσης που ε-
φαρμόζονται στην περιοχή μελέτης, όπως π.χ. έλεγχος της ρύπανσης από τη γεωργία, 
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προστασία των υδατικών πόρων από εξάντληση, υφαλμύρωση ή/ και ρύπανση, προστασία 
από τη διάβρωση, κ.λπ.  

5.5.1.4. Χωροταξικά κριτήρια 

Στην Ελλάδα απουσιάζει σε εθνικό, σε περιφερειακό αλλά και σε τοπικό επίπεδο ο χωροτα-
ξικός σχεδιασμός. Η απουσία αυτή λειτουργεί αρνητικά στην ανάπτυξη της χώρας συνολικά 
αλλά και των επιμέρους περιοχών αυτής. Στα πλαίσια αυτά, η οριοθέτηση των περιοχών 
προστασίας και ο καθορισμός όρων προστασίας της περιοχής αποτελεί θετική συμβολή 
στην χωροταξική οργάνωση της περιοχής. Μπορούμε να ισχυριστούμε ότι στο άμεσο μέλ-
λον η ύπαρξη στο νησί προστατευόμενων περιοχών θα αποτελέσει συγκριτικό πλεονέκτη-
μα σε σχέση με άλλες περιοχές που δεν προστατεύονται. 

Όμως, παράλληλα με την θεσμική κατοχύρωση των περιοχών προστασίας στα πλαίσια του 
Ν.1650/85 είναι αναγκαίο να προωθηθεί άμεσα και ο χωροταξικός και περιβαλλοντικός 
σχεδιασμός του νησιού και γενικότερα του νησιωτικού συστήματος της Τήλου. 

Σημειώνουμε ότι στο νησί δεν υπάρχει κανένα εγκεκριμένο ή μη σχέδιο για την οργάνωση 
των οικισμών, ούτε καν εγκεκριμένα όρια των οικισμών. Πολύ περισσότερο δε, δεν έχει υ-
πάρξει ευρύτερος χωροταξικός – ρυθμιστικός σχεδιασμός του νησιού. Θεωρούμε ότι η σύ-
νταξη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) για όλη την έκταση του δήμου Τήλου αποτε-
λεί υποστηρικτική και συμπληρωματική ρύθμιση της θεσμοθέτησης όρων και περιοχών 
προστασίας. Η εκπόνηση του Γ.Π.Σ. θεωρούμε ότι πρέπει να γίνει άμεσα ώστε, μέσω αυ-
τού, να προωθηθεί ο πολεοδομικός σχεδιασμός των οικισμών (μελέτες ανάπλασης, έντα-
ξης σε σχέδιο πόλεως, επεκτάσεων) καθώς και ο πολεοδομικός σχεδιασμός περιοχών β΄ 
κατοικίας, που μπορεί να λειτουργήσει και ανταποδοτικά σε σχέση με τις δεσμεύσεις που 
τυχόν θα υπάρξουν σε ορισμένες περιοχές. 

5.5.1.5. Κριτήρια σχετικά με τη υλοποίηση της παρέμβασης  

Η επεξεργασία του σχεδίου παρέμβασης έχει γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε να ελαχιστοποιη-
θούν τα όποια πιθανά προβλήματα υλοποίησης. Για την αποτελεσματική εκπλήρωση των 
στόχων της προστασίας δεν απαιτείται σύγκρουση με υφιστάμενες δραστηριότητες και 
χρήσεις, εκτός από μικρές μεμονωμένες περιπτώσεις δραστηριοτήτων των οποίων όμως, ο 
έλεγχος και η χωροθέτηση σε συγκεκριμένη ζώνη θεωρείται θετική. 

Στην περιοχή μελέτης, όπως προαναφέρθηκε, δεν υπάρχουν υφιστάμενες οικονομικές 
δραστηριότητες οι οποίες να θίγονται άμεσα από τον χαρακτηρισμό περιοχών της ως προ-
στατευόμενων.  

Η δυνατότητα διατήρησης δραστηριοτήτων, όπως η κτηνοτροφία (ελεύθερη βόσκηση), σε 
προστατευόμενα τμήματα της περιοχής μελέτης εξαρτώνται κατά πολύ από την στάση ό-
σων ασκούν τις δραστηριότητες αυτές.  

Έτσι, πρακτικές όπως οι πυρκαγιές σε θαμνότοπους για την εξασφάλιση βοσκοτόπων, ή η 
ανεξέλεγκτη χρήση των υδάτινων πόρων για άρδευση, δυσχεραίνουν την εφαρμογή διαχει-
ριστικών όρων για την γεωργία και κτηνοτροφία. Για τέτοιες περιπτώσεις, πέρα από τους 
οποιουσδήποτε διαχειριστικούς όρους, πρέπει να προηγούνται προγράμματα ευαισθητο-
ποίησης και ενημέρωσης των άμεσα ενδιαφερομένων.   
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Όσον αφορά το κόστος της παρέμβαση, όπως αυτή προτείνεται στο αντίστοιχο κεφάλαιο, 
υπάρχει δυνατότητα να καλυφθεί από το Π.Ε.Π., το Ε.Π. ‘’Περιβάλλον’’ - Γ’ Κ.Π.Σ. του Υ-
ΠΕΧΩΔΕ, το Ε.Π. ‘’Τουρισμός’’ - Γ’ ΚΠΣ του ΕΟΤ, καθώς και τα Αγροτουριστικά Προγράμ-
ματα του Υπ.Γε.  

Τέλος, το πλαίσιο του Ν. 1650/86, βάση του οποίου προτείνεται η έκδοση Π.Δ. (όπως αυτό 
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τον Ν. 2742/99), θεωρείται ικανοποιητικό για την κά-
λυψη των αναγκαίων όρων προστασίας εντός των περιοχών επέμβασης. Παράλληλα χρει-
άζεται να προωθηθούν και μια σειρά νόμοι και κανονισμοί στην περιοχή μελέτης με στόχο 
την ολοκληρωμένη θωράκιση του προστατευτέου αντικειμένου.  

Το προεδρικό διάταγμα είναι ιδιαίτερα αυστηρή μορφή νομοθετήματος, δίνεται όμως η δυ-
νατότητα και από τον Ν. 1650/86 της αναθεώρησής του ανά πενταετία. Συγκεκριμένα, σύμ-
φωνα με το άρθρο 21 παρ. 4, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 16, παρ.3 του Ν. 
2742/99, «α. Τα προεδρικά διατάγματα των παραγράφων 1 και 2, καθώς και οι Κανονισμοί 
Διοίκησης και Λειτουργίας και τα Σχέδια Διαχείρισης των προστατευόμενων αντικειμένων 
αναθεωρούνται ανά πενταετία, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην επόμενη περίπτωση. … ».  

Ο φορέας θα φροντίζει για την εφαρμογή του διαχειριστικού σχεδίου που θα δημιουργηθεί.  

Σημειώνεται όμως ότι, πριν την έκδοση του Π.Δ. -όπως άλλωστε προβλέπεται-, θα ενημε-
ρωθούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς και θα κληθούν να καταθέσουν τις απόψεις τους 
ώστε να αναθεωρηθεί, εάν χρειάζεται, το σχέδιο Π.Δ. 

Η αποτελεσματικότητα της προτεινόμενης παρέμβασης εξαρτάται από την ταχύτητα και την 
αποτελεσματικότητα της ένταξής της στο υπάρχον σύστημα χωροταξικών ρυθμίσεων, ό-
ρων και περιορισμών καθώς και από την αντιμετώπιση του τοπικού πληθυσμού. Η ενημέ-
ρωση όλων των αρμόδιων φορέων, δημόσιων ή ιδιωτικών, καθώς και η ανάπτυξη στους 
φορείς αυτούς κοινής αντίληψης των προβλημάτων και των προτεραιοτήτων για τη συγκε-
κριμένη προστατευόμενη περιοχή, είναι επιτακτική. Τονίζεται όμως ότι η απουσία σημαντι-
κών συγκρούσεων χρήσεων γης και η θετική στάση του τοπικού πληθυσμού δίνουν τις πε-
ρισσότερο ευοίωνες προοπτικές για την επιτυχία του εγχειρήματος.  

5.5.2 Αναγκαίες υποστηρικτικές ρυθμίσεις 

Με την εφαρμογή των όρων και περιορισμών, όπως προτάθηκαν στο παρόν κεφάλαιο, δεν 
θεωρείται ότι θα υπάρξουν θιγόμενες ιδιοκτησίες από το προτεινόμενο σχέδιο παρέμβασης 
και ούτε απαιτείται η απαλλοτρίωση ιδιοκτησιών. 

Για την υλοποίηση όμως του προτεινόμενου προγράμματος θα απαιτηθεί η υποστήριξη για:  
 Την υλοποίηση έργων μέσω των οποίων αναδεικνύεται η περιοχή και τα οποία συμβά-
λουν στην τοπική ανάπτυξη, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και, κατά συνέπεια, 
την παραμονή του πληθυσμού, και ιδιαίτερα των νέων, στην περιοχή. 

 Τη συμβουλευτική υποστήριξη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των τοπικών παραγωγι-
κών φορέων στην ανάληψη και υλοποίηση πρωτοβουλιών τοπικής ανάπτυξης. 

Επιπλέον, είναι δυνατόν να προταθούν μια σειρά οικονομικών μέτρων που θα ενισχύουν 
οικονομικά το φορέα στην αποτελεσματικότερη προστασία της περιοχής και θα αποφέρουν 
«αντισταθμιστικό κέρδος» στον τοπικό πληθυσμό, όπως θεσμοθέτηση εισιτηρίων χρήσης, 
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επιβολή ειδικών τελών, κ.άλ. Όμως, τα θέματα αυτά και η θεσμοθέτησή τους θα πρέπει να 
αποτελέσει αντικείμενο του Φορέα Διαχείρισης που προτείνεται να συσταθεί. 

Τέλος, η οργάνωση της προστασίας στην περιοχή και ο χαρακτηρισμός ζωνών ως σημα-
ντικών και προστατευόμενων θα προσέλκυση σειρά χρηματοδοτήσεων στην περιοχή, που 
αφορούν:  

⇒ 
⇒ 
⇒ 
⇒ 
⇒ 
⇒ 

οργάνωση προγραμμάτων οικοτουρισμού 

οργάνωση των υποδομών  

δημιουργία υποδομών προστασίας περιβάλλοντος 

αειφόρο χρήση ενέργειας - ανάπτυξη ήπιων μορφών ενέργειας 

αειφόρες - επιδοτούμενες - γεωργικές εκμεταλλεύσεις κ.λπ. 

δημιουργία υποδομών οικοτουρισμού 

Σημειώνουμε μάλιστα ότι ήδη εκπονούνται ορισμένες μελέτες εφαρμογής προτάσεων της 
παρούσας μελέτης, όπως: 
- Μελέτες για τα μονοπάτια, οι οποίες προβλέπεται συμβατικά να περιλαμβάνουν μέχρι 

και τεύχη δημοπράτησης,  
- Μελέτη για τη διαχείριση του νερού, όπου περιλαμβάνονται και συγκεκριμένες προτά-

σεις και έργα για τις μικροπηγές ώστε να στηρίξουν την προστασία της ορνιθοπανίδας. 

Επιπλέον, όσον αφορά την προστασία δασικών εκτάσεων και την παύση καλλιεργειών υ-
πάρχει η δυνατότητα επιδότησής τους από προγράμματα του Υπ.Γε.   
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66  ΠΠΡΡΟΟΤΤΑΑΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΔΔΙΙΑΑΧΧΕΕΙΙΡΡΙΙΣΣΗΗΣΣ  

6.1 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 

Σύμφωνα με την ανάλυση και αξιολόγηση των κρίσιμων παραμέτρων και την αναγνώριση 
των αναγκαίων παρεμβάσεων που απαιτούνται στην Τήλο, προτείνεται παρακάτω -στο 
πλαίσιο των προδιαγραφών της παρούσας μελέτης- ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα, στο 
οποίο περιλαμβάνονται έργα, παρεμβάσεις και ενέργειες προστασίας και αναβάθμισης του 
περιβάλλοντος καθώς και υποστήριξης της ανάπτυξης στην περιοχή μελέτης. Για κάθε έρ-
γο/ ενέργεια αναφέρεται συνοπτικά η περιγραφή και η σκοπιμότητά του, η προτεινόμενη 
χωροθέτηση του έργου (όπου είναι δυνατόν) καθώς και ο βαθμός προτεραιότητας. Ο ενδει-
κτικός προϋπολογισμός και το χρονοδιάγραμμα κάθε προτεινόμενου έργου/ ενέργειας ανα-
φέρονται σε ξεχωριστό κεφάλαιο (με την μορφή πίνακα) στο τέλος κάθε κατηγορίας έργων. 
Σε ξεχωριστά κεφάλαια αναφέρονται επίσης οι πιθανές πηγές χρηματοδότησης και ο φορέ-
ας (ή φορείς) υλοποίησης των προτάσεων.  

6.1.1 Ανάπτυξη ήπιων δραστηριοτήτων αναψυχής – Έργα ερμηνείας 
περιβάλλοντος 

6.1.1.1. Μελέτη ανάπτυξης ήπιων δραστηριοτήτων αναψυχής σε σχέση με το 
φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον - Διαχείριση επισκεπτών - 
Σχεδιασμός και χωροθέτηση συστήματος ερμηνείας περιβάλλοντος 

1) Συνοπτική περιγραφή - Σκοπιμότητα 

Στη συνολική προσέγγιση του τουριστικού σχεδιασμού της περιοχής περιλαμβάνονται τρεις 
αλληλένδετες και εξίσου σημαντικές φάσεις: 
1. Η φάση της Ανάλυσης και Αξιολόγησης αναφέρεται και καλύπτει την ανάλυση της υφι-

στάμενης κατάστασης, όσον αφορά στα οικοτουριστικά ενδιαφέροντα της περιοχής με-
λέτης και την υπάρχουσα υποδομή. 

2. Η φάση της Αναπτυξιακής Στρατηγικής και των συναφών πολιτικών παρέμβασης, η ο-
ποία περιλαμβάνει τις βασικές παραδοχές της μελέτης ως προς τις αρχές και τους ανα-
πτυξιακούς στόχους, καθώς και τους άξονες στρατηγικών επιλογών ως προς τις κύριες 
παραμέτρους τουριστικής ανάπτυξης (τουριστικοί πόροι, προϊόν, αγορά, χωροταξική 
οργάνωση). 

3. Η τρίτη φάση αναφέρεται στο Πλέγμα Παρεμβάσεων και Δράσεων. Εδώ αναφέρονται 
όλες οι προτεινόμενες δράσεις και ενέργειες, οι οποίες έχουν ως στόχο την αειφόρο του-
ριστική ανάπτυξη της περιοχής και την βελτίωση του τρόπου διακίνησης και διαμονής 
των επισκεπτών.  
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Η προσέγγιση του θέματος θα στηριχθεί ουσιαστικά στις εξειδικευμένες στρατηγικές που 
έχουν αποφασιστεί στα ανώτερα επίπεδα προγραμματισμού (Ευρωπαϊκή Ένωση, Εθνικό 
και Περιφερειακό επίπεδο). 

Οι στόχοι της μελέτης μπορούν να συνοψιστούν στα εξής: 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

να τεθούν οι βασικές κατευθύνσεις, προϋποθέσεις και προοπτικές ανάπτυξης των ήπι-
ων μορφών τουρισμού στην περιοχή, 

να τεθούν οι βασικές προϋποθέσεις για τη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος σε 
συνδυασμό με τις κατευθύνσεις στα ανώτερα επίπεδα προγραμματισμού, 

να σχεδιαστούν τα επιμέρους έργα στη βάση των παραπάνω προϋποθέσεων και κα-
τευθύνσεων, 

να σχεδιαστεί ένα δίκτυο επισκεψιμότητας περιοχών και να προταθούν οι αναγκαίες ορ-
γανωτικές δομές για την εφαρμογή ενός προγράμματος επίσκεψης, 

να δοθούν κατευθύνσεις για τις αναγκαίες παρεμβάσεις ώστε να υπάρξει κατά το δυνα-
τόν ενιαία προσέγγιση στον προγραμματισμό για την περιοχή σε ζητήματα που αφο-
ρούν την προστασία/ διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος και την ανάπτυξη ήπιων 
δραστηριοτήτων τουρισμού. 

Η μελέτη θα επιδιώξει να ανταποκριθεί στους παραπάνω στόχους: 

= με συλλογή και χρήση στοιχείων από προηγούμενες μελέτες, 

= με επιτόπια έρευνα, μελέτη, χαρτογράφηση, 

= με συγκέντρωση ειδικής πληροφόρησης που αφορά στη λειτουργία υφιστάμενων προ-
γραμμάτων ανάπτυξης ήπιων μορφών τουρισμού σε χώρες του εξωτερικού και στην 
Ελλάδα. 

= με παροχή δεδομένων και πληροφοριών από εκπροσώπους φορέων της περιοχής και 
πρόσωπα με εμπειρία σε συγκεκριμένους τομείς.  

Στην περιοχή μελέτης, σύμφωνα με τα υπάρχοντα στοιχεία, η ζήτηση για αναψυχή δεν είναι 
γνωστή και η οργάνωσή της -για να δεχτεί δραστηριότητες αναψυχής- περιορίζεται σε βα-
σικά έργα υποδομής. Σημειώνεται όμως ότι ήδη παρατηρείται μια σχετική κίνηση στην πε-
ριοχή, η οποία αναμένεται να αυξηθεί μελλοντικά. Η τάση αυτή είναι σκόπιμο να υποστηρι-
χθεί με τον σχεδιασμό ενός συστήματος διαχείρισης της κίνησης των επισκεπτών. Το απο-
τέλεσμα που επιτυγχάνεται μέσω της διαχείρισης είναι διπλό: από την μια δίνεται η δυνατό-
τητα στη διαχειριστική αρχή να έχει πάντα γνώση για τον ακριβή αριθμό και τα ιδιαίτερα χα-
ρακτηριστικά των επισκεπτών της περιοχής και να ενεργεί ανάλογα, και από την άλλη κα-
θιστά πιο εύκολη την υλοποίηση πολιτικής ευαισθητοποίησής τους. Σε κάθε περίπτωση 
όμως, προγράμματα εισαγωγής των επισκεπτών στην προστατευόμενη περιοχή θεωρού-
νται αναγκαία, ανεξάρτητα από τον σκοπό της επίσκεψής τους και το χρόνο της εκεί παρα-
μονής τους. 

Τονίζεται όμως ότι προϋπόθεση για την επιτυχημένη εφαρμογή οποιουδήποτε οικοτουρι-
στικού προγράμματος είναι αναμφίβολα ο προσεκτικός σχεδιασμός της απαραίτητης υπο-
δομής, η οποία θα υποστηρίξει τους σκοπούς και τους στόχους του. Χωρίς την κατάλληλη 
υποδομή είναι πολύ δύσκολο να οργανωθούν προγράμματα οικοτουρισμού. Ως εκ τούτου 
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θα πρέπει να δοθεί μεγάλη προσοχή στο σχεδιασμό της κατάλληλης υποδομής, στη χωρο-
θέτησή της, καθώς και στη ρύθμιση κανόνων για τη χρήση της.  

Οι υποδομές πληροφόρησης αλλά και διαχείρισης της κίνησης των επισκεπτών εξυπηρε-
τούν πολλαπλούς στόχους όπως: 

= την ανάδειξη του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος για την προσέλκυση επι-
σκεπτών, 

= την υποστήριξη της τοπικής ανάπτυξης μέσω της δημιουργίας δευτερογενών υποδο-
μών από τους κατοίκους (υποδομές διαμονής, εστίασης κ.λπ.), 

= τη δημιουργία θετικού κλίματος συναίνεσης από τοπικούς φορείς και κατοίκους για τους 
όρους προστασίας (μέσω των οικονομικών ωφελειών, την πληροφόρηση και την υπο-
στήριξη), 

= τη διαχείριση της διακίνησης των επισκεπτών, 

= την πληροφόρηση των τοπικών φορέων και κατοίκων για την αξία των στοιχείων της 
περιοχής καθώς και για τις δυνατότητες αξιοποίησης αυτών, 

= την ύπαρξη υποδομών οι οποίες θα υποστηρίζουν και τη διαχείριση/ εποπτεία της πε-
ριοχής. 

Παρ’ όλο που στα πλαίσια της παρούσας μελέτης αναλύονται, αξιολογούνται και οριοθε-
τούνται πολλά στοιχεία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και του τοπίου, η 
“κλίμακά” της δεν είναι η κατάλληλη για να εντοπίσει σε λεπτομέρεια ένα πλήρες πλέγμα 
δραστηριοτήτων αναψυχής σε συνάρτηση με το περιβάλλον (εντοπισμός διαδρομών, ση-
μείων θέας και διημέρευσης κ.λπ., σχεδιασμός συστήματος ερμηνείας περιβάλλοντος στο 
χώρο, διαχείριση επισκεπτών κ.λπ.). 

Προϋπόθεση, κατά συνέπεια, για την αποσαφήνιση και χωροθέτηση των αναγκαίων πα-
ρεμβάσεων, είναι η προτεινόμενη μελέτη να προσεγγίσει τα κάτωθι θέματα: 

 Αξιολόγηση αναμενόμενης ζήτησης και ανάλυση επιμέρους κατηγοριών επισκεπτών 
που αναμένεται να εκδηλώσουν ενδιαφέρον  για επίσκεψη της Τήλου, καθώς και διε-
ρεύνηση του τρόπου που θα μπορούσαν να προσελκυστούν. 

 Αξιολόγηση υφιστάμενης υποδομής. 

 Ανάλυση περιβάλλοντος όσον αφορά την επισκεψιμότητα, την αναμενόμενη ζήτηση και 
τις ρυθμίσεις προστασίας που πρέπει να ληφθούν. 

 Ανάλυση τοπίου (κατηγορίες τοπίου - μήτρα εκτίμησης, ζώνες ευαισθησίας, σύνταξη 
χάρτη αξιολόγησης). 

 Σχεδιασμός και χωροθέτηση ενός συνολικού συστήματος μέσων ερμηνείας περιβάλλο-
ντος (Κέντρο Πληροφόρησης, Παρατηρητήρια, διαδρομές, υποδομές και ερμηνεία στις 
επιμέρους διαδρομές κ.λπ.). 

 Εξειδίκευση των διαδρομών (ακριβής χάραξη, αριθμός, θέση πινακίδων, συνοδευτικό 
υλικό κ.λπ.). 

 Μέθοδοι και πρακτικές διαχείρισης της κίνησης των επισκεπτών. 

 Υποδομές πληροφόρησης και διακίνησης επισκεπτών 

Στις υποδομές πληροφόρησης και διακίνησης επισκεπτών για την περιοχή περιλαμβάνο-
νται κέντρο πληροφόρησης, διαδρομές ερμηνείας περιβάλλοντος, παρατηρητήρια, πινακί-
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δες, διαμόρφωση υπαίθριων χώρων ξεκούρασης και αναψυχής καθώς και χώρων στάθ-
μευσης, έντυπο ενημερωτικό υλικό. Σημειώνεται ότι η εκπόνηση της προτεινόμενης μελέτης 
προηγείται των μελετών εφαρμογής των εν λόγω έργων. Αναλυτικά τα έργα ερμηνείας πε-
ριβάλλοντος παρουσιάζονται στα επόμενα κεφάλαια.  

Βαθμός προτεραιότητας:  Α 

6.1.1.2. Σύστημα ερμηνείας περιβάλλοντος 

Η ενημέρωση, πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση του κοινού πάνω σε ζητήματα προστα-
σίας και διατήρησης της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς είναι ζητήματα που απασχο-
λούν την ερμηνεία του περιβάλλοντος (nature interpretation).  

Ένα ολοκληρωμένο σύστημα ερμηνείας περιβάλλοντος περιλαμβάνει κυρίως τις εξής υπο-
δομές: 
- Κέντρο Πληροφόρησης, 
- Παρατηρητήρια, 
- Μονοπάτια - εκπαιδευτικές διαδρομές, 
- Σήμανση - Πινακίδες, 
- Εξοπλισμός Υπαίθριας Αναψυχής,  
- Ενημερωτικό έντυπο υλικό. 

Στα κείμενα που ακολουθούν περιγράφονται συνοπτικά οι ως άνω υποδομές, διατυπώνο-
νται οι σκοποί υλοποίησής τους και προσεγγίζονται θέματα χωροθέτησής τους, κόστους 
κ.λπ.  

6.1.1.2.1 Κέντρο Πληροφόρησης «Μουσείο Φύσης της Τήλου» 

1) Συνοπτική περιγραφή - Σκοπιμότητα 

Βασικός πυρήνας ενός συστήματος ερμηνείας περιβάλλοντος αποτελεί το Κέντρο Πληρο-
φόρησης (Κ.Π.). Πρόκειται για ένα χώρο ζωτικής σημασίας, αφού μετά από την επίσκεψη 
του κοινού στο Κέντρο Πληροφόρησης η συμπεριφορά και οι διαθέσεις του επηρεάζονται 
και κατευθύνονται. Είναι το κατάλληλο μέρος για να πληροφορηθεί κανείς τα -ήδη επιλεγμέ-
να- εστιακά κέντρα ή διαδρομές και τις δραστηριότητες και, στην συνέχεια, να κινηθεί ανά-
λογα με τις προτιμήσεις του συμμετέχοντας σε ατομικά ή ομαδικά προγράμματα. 

Το κτίριο του Κέντρου Πληροφόρησης θα πρέπει να είναι το περισσότερο "αναγνωρίσιμο" 
κτίριο στην προστατευόμενη περιοχή. Η χωροθέτησή του θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε 
αφ΄ ενός μεν να καθιστά εύκολο τον εντοπισμό του, αφ΄ ετέρου δε να εξασφαλίζει την εύκο-
λη πρόσβαση σ΄ αυτό. Ταυτόχρονα, η δομή του θα πρέπει να είναι τέτοια που να αντιπρο-
σωπεύει και να εναρμονίζεται πλήρως με τον περιβάλλοντα χώρο. 

Για την επιλογή του χώρου εγκατάστασης του Κ.Π. πρέπει να πληρούνται τα παρακάτω 
κριτήρια που τίθενται με βάση τους στόχους και τη σχεδιαζόμενη  λειτουργία του:   
- Η σημαντικότητα των επί μέρους περιοχών με βάση το φυσικό και ανθρωπογενές περι-

βάλλον. 
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- Η σχέση της θέσης με περιοχές φύσης ιδιαίτερης σημασίας καθώς και με στοιχεία του 
ανθρωπογενούς περιβάλλοντος.  

- Το μέγεθος της περιοχής και τα δίκτυα επικοινωνιών. 
- Η υπάρχουσα και η προβλεπόμενη κινητικότητα επισκεπτών. 
- Η δυνατότητα ελέγχου της διακίνησης των επισκεπτών καθώς και η φύλαξη της περιο-

χής. 
- Η δυνατότητα χωροθέτησης εντός υπάρχοντος οικιστικού δικτύου. 
- Η ύπαρξη ή όχι της απαιτούμενη υποδομής  (π.χ. υποδομές διαμονής κ.λπ.). 
- Η δυναμικότητα του ΟΤΑ (πληθυσμός και άλλες δραστηριότητες). 
- Η γειτνίαση ή όχι με κομβικά σημεία για την είσοδο στην περιοχή. 
- Η ευκολία πρόσβασης 

Πέρα από τα παραπάνω κριτήρια, το Κέντρο Πληροφόρησης είναι σκόπιμο να χωροθετηθεί 
εντός υπάρχοντος οικισμού, για λόγους ασφάλειας αλλά και ενίσχυσης της επισκεψιμότη-
τας, ώστε να στηρίζονται έμμεσα και άλλες δραστηριότητες (π.χ. διατροφή, οργάνωση πε-
ριηγήσεων κ.λπ.) και παράλληλα να μην διακινδυνεύεται πιθανή υποβάθμιση του φυσικού 
περιβάλλοντος από τη διακίνηση των επισκεπτών.  

Το κτίριο του Κέντρου Πληροφόρησης θα πρέπει να αποτελείται από δύο βασικούς χώ-
ρους-χρήσης για τους επισκέπτες: έναν εκθεσιακό χώρο και μία αίθουσα εκδηλώσεων. Ο 
εσωτερικός χώρος έκθεσης στο Κέντρο θα παρέχει στον επισκέπτη προβληματισμούς και 
πληροφορίες που θα τον βοηθούν να κατανοήσει τα στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος 
κατά την επίσκεψή του στην προστατευόμενη περιοχή, ενώ ένας δεύτερος μεγάλος χώρος 
θα καλύπτει τις ανάγκες κάποιων εκδηλώσεων ή γενικότερων δραστηριοτήτων. Εκτός από 
τα παραπάνω, θα πρέπει να δίνει τη δυνατότητα σ΄ αυτούς που θέλουν να προσεγγίσουν 
τα στοιχεία της περιοχής επιστημονικά, να μπορούν να εργαστούν υπό κατάλληλες συνθή-
κες, έχοντας στη διάθεσή τους τον απαραίτητο εξοπλισμό και υποδομή. 

Το Κέντρο Πληροφόρησης αποτελεί -όπως έχει αναφερθεί- μέρος ενός συστήματος, το ο-
ποίο έχει ως στόχο να προσελκύσει επισκέπτες στην περιοχή και να κατευθύνει κατάλληλα 
την κίνηση αυτών ώστε να υπάρξει η μεγαλύτερη δυνατή πληροφόρησή τους, αλλά και η 
διασφάλιση της προστασίας του ευαίσθητου οικοσυστήματος της περιοχής. Παράλληλα, 
απευθύνεται και στους κατοίκους της περιοχής με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποί-
ησή τους.  

Ως κύριες λειτουργίες του ορίζονται: 

• η υποδοχή των επισκεπτών στο χώρο,  

• η πληροφόρηση και ευαισθητοποίησή τους σε θέματα περιβάλλοντος, 

• η κατεύθυνσή τους σε τουριστικές δραστηριότητες ήπιας μορφής που θα δημιουργηθούν 
στην περιοχή.  

Το κτίριο θα πρέπει να είναι περίπου 350m2, στα οποία συμπεριλαμβάνονται όλοι οι λει-
τουργικοί και βοηθητικοί χώροι. Η επιφάνεια αυτή είναι ενδεικτική και αφορά την περίπτωση 
κατασκευής νέου κτιρίου.  

Στην περίπτωση υφιστάμενου κτιρίου, που με την κατάλληλη αποκατάσταση - διαμόρφωση 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως Κ.Π., η επιφάνεια μπορεί να είναι μικρότερη (π.χ. 250m2).  
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Πρέπει εδώ να τονιστεί ότι η εύρεση υπάρχοντος κτιρίου έχει προτεραιότητα σε σχέση με 
την κατασκευή νέου.  

Οι χώροι του Κέντρου θα πρέπει να είναι κατάλληλα μελετημένοι ώστε να εξυπηρετούν την 
εγκατάσταση και λειτουργία των κάτωθι χώρων (η επιφάνεια είναι κατά προσέγγιση και υ-
πολογίσθηκε για την κάλυψη περίπου 50 επισκεπτών ταυτόχρονα καθώς και για την κάλυ-
ψη των αναγκών διαχείρισης της περιοχής): 
- Χώρος έκθεσης (~120 τ.μ.), Σημειώνουμε ότι αν στον χώρο του Κ.Π. συμπεριληφθούν 

τα ευρήματα που αφορούν στο σπήλαιο Χαρκαδιό (απολιθώματα κλπ) τότε ο χώρος της 
έκθεσης πρέπει να μεγαλώσει ανάλογα. Αυτός ο χώρος έκθεσης αποτελεί τον πυρήνα 
του «Μουσείου Φύσης». 

- Χώρος προβολών και παρουσιάσεων (~60 τ.μ.), 
- Χώρος έρευνας (~40 τ.μ.) 
- Χώρος Γραφείων (1-2) / Αρχείου (~40 τ.μ.)  
- Πωλητήριο και εκθετήριο προϊόντων (τουλάχιστον 30 τ.μ.) 

- Αποθήκη, 2 WC (σύνολο τουλάχιστον 60 τ.μ.). 

Όλοι οι χώροι πρέπει να καλύπτουν τις ανάγκες ατόμων με ειδικές ανάγκες. 

Ο απαιτούμενος εξοπλισμός για το κέντρο πληροφόρησης περιλαμβάνει γραφεία, τραπέζι 
συσκέψεων, βιβλιοθήκες, καρέκλες, καθίσματα, μικροέπιπλα γραφείου, Fax, τηλέφωνα, 
φωτοτυπικό, ηλεκτρονικούς υπολογιστές και περιφερειακά, βασικό εξοπλισμό έρευνας και 
παρατήρησης (κιάλια, τηλεσκόπιο, στερεοσκόπιο, μικροσκόπιο, φωτογραφικές μηχανές, 
GPS), εξοπλισμό παρουσιάσεων (σύστημα σύγχρονης προβολής Slides, σύστημα Πολυ-
μέσων, τηλεόραση, Video, χάρτες, σχέδια, φωτογραφίες) καθώς και την έκθεση ερμηνείας 
περιβάλλοντος. 

Αναλυτικότερα: 

Χώρος Έκθεσης  

Η Έκθεση στο Κέντρο Πληροφόρησης θα παρέχει στον επισκέπτη πληροφορίες και προ-
βληματισμούς που θα τον βοηθούν να κατανοήσει τα στοιχεία του φυσικού και ανθρωπογε-
νούς (ιστορικού, πολιτιστικού, κλπ.) περιβάλλοντος κατά την επίσκεψή του στην περιοχή. Η 
έκθεση αποτελεί βασικό στοιχείο του συστήματος ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των 
επισκεπτών, αφού συνδυάζοντας σύγχρονη τεχνολογία με κλασικά μέσα παρουσίασης επι-
διώκει να μεταδώσει το μήνυμα της διατήρησης της φύσης και της ανάδειξης της αξίας της 
περιοχής. Σύγχρονος η έκθεση λειτουργεί ως Μουσείο με σημαντικές συλλογές, συλλεκτικά  
και πολύτιμα αντικείμενα από το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον της Τήλου. 

Ο εξοπλισμός της αίθουσας θα περιλαμβάνει αναρτημένες εικόνες, κείμενα, λεζάντες, φω-
τογραφικό υλικό, σχεδιαγράμματα, χάρτες και διαγράμματα, αναπαραστάσεις σε δύο και 
τρεις διαστάσεις, τρισδιάστατη μακέτα της περιοχής, υποδομή πολυμέσων, κλπ. 

Η αίθουσα / χώρος θα πρέπει να εξυπηρετεί τις ανάγκες ενημέρωσης μεμονωμένων ατό-
μων ή ομάδων μέχρι 50 ατόμων. Οι δομικές επιφάνειες της αίθουσας (τοίχοι) θα πρέπει να 
είναι μεγάλες ώστε να εξασφαλίζεται επαρκής χώρος για την ανάρτηση εκθεματικών επιφα-
νειών και απαλλαγμένες, κατά το δυνατόν, από παράθυρα, σώματα κεντρικής θέρμανσης 
(καλοριφέρ), διακόπτες, πρίζες κλπ.  
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Οι παροχές θα πρέπει να ρυθμίζονται από κεντρικούς διακόπτες και θα πρέπει να ικανο-
ποιούνται οι ανάγκες γενικού και ειδικού φωτισμού.  

Στην αίθουσα έκθεσης περιλαμβάνονται: 

⇒ 
⇒ 

Χώρος εκθεμάτων 

Παρουσίαση πολυμέσων σε ηλεκτρονικό υπολογιστή (προαιρετικά) 

Η έκθεση που θα εγκατασταθεί στο Κέντρο Πληροφόρησης περιλαμβάνει (ενδεικτικά): 
1. Εκθεματικές επιφάνειες 
2. Αναπαραστάσεις  
3. Τρισδιάστατη μακέτα  

Αναλυτικότερα:  

1. Εκθεματικές επιφάνειες: Πρόκειται για επιφάνειες έκθεσης διαμορφωμένες σε ενιαίο ύφος 
πάνω στις οποίες εκτίθενται φωτογραφίες και άλλα μέσα για την ερμηνεία του περιβάλλο-
ντος. Όλα τα παραπάνω παρατίθενται με βάση επιλεγμένη, ενιαία θεματολογία.  

2. Αναπαραστάσεις σε δύο και τρεις διαστάσεις: Πρόκειται για αναπαραστάσεις που με α-
πλό τρόπο παρουσιάζουν βασικές οικολογικές και βιολογικές έννοιες ή στοιχεία του φυσι-
κού περιβάλλοντος της περιοχής που είναι δύσκολο να ερμηνευτούν με διαφορετικό μέσο. 
Οι αναπαραστάσεις ζώων ή άλλων στοιχείων των βιοτόπων πρέπει να είναι στους φυσι-
κούς χρωματισμούς τους ή σε αντίθετη περίπτωση να έχει αιτιολογηθεί.  

3. Τρισδιάστατη μακέτα της περιοχής: Πρόκειται για τρισδιάστατη μακέτα της περιοχής 
(1,5m2 περίπου) που θα παρουσιάζει το ανάγλυφο της περιοχής, τη φυτοκάλυψη και άλλα 
στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος καθώς και τα βασικά στοιχεία του ανθρωπογενούς 
περιβάλλοντος (οικισμούς, κ.λπ.).  

Οι κατασκευές που αφορούν τα εκθέματα του εκθεσιακού χώρου θα πρέπει να είναι αρί-
στης ποιότητας, ανθεκτικές στην υγρασία, εύκολες στη συντήρηση και τον καθαρισμό. 

Όλα τα εκθέματα καθώς και οι εκθεματικές επιφάνειες θα πρέπει να φωτίζονται με τον κα-
τάλληλο ειδικό φωτισμό.  

Χώρος παρουσιάσεων- προβολών  

Ένας χώρος θα καλύπτει τις ανάγκες παρουσιάσεων-εκδηλώσεων (προβολή video και δια-
φανειών) και γενικότερων δραστηριοτήτων (ομιλίες, ανοιχτές συζητήσεις, ημερίδες κ.λ.π.) 
σχετικών με τις δραστηριότητες του Κέντρου Πληροφόρησης και την προστασία της περιο-
χής.  

Είναι συνεπώς απαραίτητο ο χώρος αυτός να έχει δυνατότητες συσκότισης, πρόβλεψη για 
εξοπλισμό αναπαραγωγής ήχου και εικόνας, πρόβλεψη για κατάλληλα καθίσματα, αλλά και 
εποπτικό εξοπλισμό (πίνακες, προβολείς διαφανειών και επιδιασκόπια (slide και overhead 
projectors). Αναγκαία θεωρείται επίσης η ύπαρξη ενός ειδικού χώρου μέσα στην αίθουσα 
για την εγκατάσταση/ αποθήκευση του προαναφερόμενου εξοπλισμού.  

Οι παροχές θα πρέπει να ρυθμίζονται από κεντρικούς διακόπτες και να ικανοποιούνται οι 
ανάγκες γενικού και ειδικού φωτισμού. Ο χώρος θα πρέπει να μπορεί να εξυπηρετεί 40 πε-
ρίπου άτομα. 
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Η λειτουργία της συγκεκριμένης αίθουσας θα πρέπει να σχεδιαστεί σε συνδυασμό με τη 
λειτουργία της έκθεσης στο Κέντρο Πληροφόρησης. Η αίθουσα θα πρέπει να καλύπτει τις 
ανάγκες για: 

⇒ 
⇒ 
⇒ 
⇒ 

Οπτικοακουστικές παρουσιάσεις 
Προβολή video 
Απλή προβολή slides 
Εκδηλώσεις πολιτιστικού και άλλου περιεχομένου 

Κατά συνέπεια στον εξοπλισμός της αίθουσας περιλαμβάνονται τουλάχιστον:  
- Καθίσματα και τραπέζια/ πάγκοι (εάν κριθούν αναγκαία) 
- Μικροφωνική εγκατάσταση 
- Οπτικοακουστικό σύστημα (τηλεόραση ή video προβολέας, ενισχυτής, κασετόφωνο, 

συσκευή video κ.λπ.) 

Χώρος Έρευνας 

Πρόκειται για χώρο επιστημονικής εργασίας στον οποίο θα πρέπει να προβλεφθεί χώρος 
εργαστηρίου με βασικό εξοπλισμό έρευνας (μικροσκόπιο, στερεοσκόπιο, ηλεκτρονικό υπο-
λογιστή με εκτυπωτή, κλπ.) και ερμάρια για τη φύλαξη επιστημονικού αρχείου, εξοπλισμού 
και αναλώσιμου υλικού. Στον ερευνητικό εξοπλισμό περιλαμβάνονται επίσης φουσκωτό 
σκάφος, οχήματα 4x4, ασύρματοι, κιάλια, τηλεσκόπια, GPS, φωτογραφικές μηχανές, κ.άλ. 
Ο εν λόγω εξοπλισμός θα καλύπτει και τις ανάγκες επιστημονικής παρακολούθησης (moni-
toring), φύλαξης και επόπτευσης της περιοχής.  

Γραφεία  - Αρχείο 

Θα πρέπει να προβλεφθεί η δημιουργία τουλάχιστον δύο θέσεων εργασίας γα την κάλυψη 
των λειτουργικών αναγκών του Κέντρου και των αναγκών διαχείρισης της προστατευόμε-
νης περιοχής, καθώς επίσης και ενός χώρου που θα λειτουργεί ως χώρος συγκέντρωσης 
υλικού (αρχειοθήκη) ενώ παράλληλα θα λειτουργεί και ως χώρος εργασίας.  

Πωλητήριο - Εκθετήριο  

Σε κατάλληλο σημείο του Κέντρου είναι σκόπιμη η δημιουργία μιας αίθουσας, η οποία θα 
λειτουργεί ως χώρος εκθετηρίου και πωλητηρίου ενημερωτικού/ αναμνηστικού υλικού, το 
οποίο θα σχετίζεται με το οικολογικό και πολιτιστικό προφίλ της περιοχής (αφίσες, φωτο-
γραφίες, κάρτες, τοπικά προϊόντα κ.λ.π.).   

Άλλοι χώροι 

Τουαλέτες 

Απαιτούνται τουλάχιστον τρεις (3) τουαλέτες (δύο για τους επισκέπτες και μία για το προ-
σωπικό). Ειδική μέριμνα πρέπει να ληφθεί για τα άτομα με ειδικές ανάγκες. 

Αποθηκευτικοί χώροι 

Οι αποθηκευτικοί χώροι πρέπει να καλύπτουν τις ανάγκες του Κέντρου, όπως την αποθή-
κευση εκθεμάτων - εκθεματικών επιφανειών, καθισμάτων, εντύπων και άλλων υλικών. 

Εξωτερικός χώρος  
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Η διαμόρφωση του εξωτερικού χώρου, θα πρέπει να περιλαμβάνει διαμόρφωση εισόδου, 
εύκολη πρόσβαση πεζών και ατόμων με ειδικές ανάγκες, παγκάκια και φυτεύσεις με είδη 
φυτών που απαντούν στην ευρύτερη περιοχή κ.λπ. 

Άλλα στοιχεία 

Η μελέτη κατασκευής που προτείνεται να προκηρυχθεί, αφορά:  

= την αρχιτεκτονική μελέτη και τη μελέτη διαμόρφωσης εξωτερικού χώρου 

= τη στατική μελέτη 

= τη μελέτη ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων. 

= τη μουσειογραφική προμελέτη.  

= τη σύνταξη των τευχών δημοπράτησης (σε αυτά συμπεριλαμβάνονται και τα τεύχη για 
την δημοπράτηση και την προμήθεια του εξοπλισμού του συστήματος μέσων ερμηνείας 
περιβάλλοντος του Κέντρου Πληροφόρησης και των πινακίδων). 

Ειδικότερα, στην μουσειογραφική πρόταση θα πρέπει να περιλαμβάνονται:  
- η γενική θεματολογία του Χώρου Έκθεσης 
- η ροή της θεματολογίας και η ροή των επισκεπτών 
- γενικές αρχές για τη λειτουργία της αίθουσας παρουσιάσεων/ προβολών 
- ο συνδυασμός των λειτουργιών του εκθεσιακού χώρου, της αίθουσας παρουσιάσεων/ 

προβολών και της ροής των επισκεπτών. 
- αναλυτικό κτιριολογικό πρόγραμμα 
- ενδεικτικές όψεις εκθεματικών επιφανειών 
- Ενδεικτικά σκαριφήματα κλίμακας 1:50 και όψεις εκθεματικών επιφανειών κλίμακας 

1:20. 

Αναλυτικότερα, στην μουσειογραφική πρόταση παρουσιάζεται η ροή της θεματολογίας και 
των επισκεπτών, καθώς και ο τρόπος έκθεσης και τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για 
την παρουσίαση των εκθεμάτων. Τα στοιχεία της παρουσίασης με πολυμέσα (οθόνη αφής, 
παρουσίαση με CD ROM, κλπ) μελετούνται ενιαία και ενσωματώνονται στη μουσειογραφι-
κή πρόταση ώστε τα στοιχεία που παρέχονται να αλληλοσυμπληρώνονται με τα υπόλοιπα 
στοιχεία της έκθεσης.  Τέλος, η μουσειογραφική πρόταση περιλαμβάνει και τον σχεδιασμό 
του ειδικού εξοπλισμού υποδοχής για τον ηλεκτρονικό και συναφή εξοπλισμό των πολυμέ-
σων και οπτικοακουστικών παρουσιάσεων (εάν προβλέπονται). 

2) Οργάνωση και εγκατάσταση του συστήματος ερμηνείας περιβάλλοντος στο Κέντρο 
Πληροφόρησης – Πινακίδες/ Σήμανση 

Τα τεύχη δημοπράτησης για την οργάνωση και εγκατάσταση του συστήματος μέσων ερμη-
νείας περιβάλλοντος στο Κέντρο Πληροφόρησης και των πινακίδων θα εκπονηθούν στα 
πλαίσια της κατασκευαστικής μελέτης του Κέντρου Πληροφόρησης.  
Αντικείμενα του ως άνω προτεινόμενου έργου αποτελούν: 
i. Ο σχεδιασμός, η οργάνωση, η κατασκευή και η εγκατάσταση των εκθεματικών επιφα-

νειών και των εκθεμάτων στην αίθουσα της έκθεσης, καθώς και η εγκατάσταση ειδικού 
φωτισμού 
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ii. Η ανάπτυξη προγράμματος πολυμέσων, το οποίο θα εγκατασταθεί σε ειδικό ηλεκτρονι-
κό και συναφή εξοπλισμό στο Κέντρο Πληροφόρησης (δεν είναι υποχρεωτικό) 

iii. Οι προδιαγραφές για την αγορά του απαραίτητου ηλεκτρονικού και συναφούς εξοπλι-
σμού για τη λειτουργία των παραπάνω παρουσιάσεων (σημείο ii)  

iv. Η παραγωγή μίας οπτικοακουστικής παρουσίασης για την αίθουσα παρουσιάσεων/ 
προβολών (δεν είναι υποχρεωτικό) 

v. Ο σχεδιασμός της λειτουργίας της αίθουσας παρουσιάσεων/ προβολών 
vi. Η περιγραφή και οι προδιαγραφές για την αγορά του αναγκαίου ηλεκτρονικού και συ-

ναφούς εξοπλισμού της αίθουσας παρουσιάσεων/ προβολών 
vii. Ο σχεδιασμός και η κατασκευή του ειδικού εξοπλισμού υποδοχών, ο οποίος αφορά τις 

ειδικές κατασκευές οι οποίες θα γίνουν  από τον ανάδοχο για την εγκατάσταση/ υποδο-
χή του ηλεκτρονικού και συναφούς εξοπλισμού για τα πολυμέσα και τις οπτικοακουστι-
κές παρουσιάσεις.  

viii. Η πρόταση οργάνωσης του εκθετηρίου/ πωλητηρίου και η περιγραφή του αναγκαίου 
εξοπλισμού και των προς πώληση υλικών του (περιλαμβάνονται οι προδιαγραφές, οι 
οποίες συνοδεύονται από προϋπολογισμό)  

ix. Η περιγραφή και οι προδιαγραφές του αναγκαίου εξοπλισμού και των υλικών του χώ-
ρου έρευνας 

x. Ο σχεδιασμός του λογοτύπου του Φυσικού Πάρκου Τήλου 
xi. Ο σχεδιασμός, η κατασκευή και η εγκατάσταση των πινακίδων σε μονοπάτια/ παρατη-

ρητήρια (βλ. παρακάτω). 

3) Πρόταση χωροθέτησης Κέντρου Πληροφόρησης 

Με βάση τα κριτήρια που αναφέρθηκαν παραπάνω, το Κ.Π. προτείνεται να εγκατασταθεί σε 
υφιστάμενο κτίριο στο Μεγάλο Χωριό. Κατάλληλο κτίριο, μετά από τις αναγκαίες διαρρυθ-
μίσεις, είναι το μετόχι της Μονής Αγίου Παντελεήμονα που είναι αρκετά μεγάλο, διαθέτει 
αρκετούς ελεύθερους χώρους, βρίσκεται στην περίμετρο του οικισμού και σε κεντροβαρικό 
σημείο σε σχέση με σημαντικά αξιοθέατα του νησιού και έχει εύκολη πρόσβαση από το βα-
σικό οδικό δίκτυο. 

Εφόσον όμως το μετόχι ή άλλο, σχετικά μεγάλο και με εύκολη οδική πρόσβαση, κτίριο δεν 
είναι δυνατόν να διατεθεί γι΄ αυτόν τον σκοπό, η αναζήτηση κατάλληλου γηπέδου για ανέ-
γερση νέου κτιρίου θα πρέπει να στραφεί προς περιοχές που βρίσκονται σε κεντροβαρικό 
σημείο σε σχέση με τις προστατευόμενες περιοχές, τα σημαντικά μνημεία του νησιού και 
τους οικισμούς.  

Η θέση, όπως ήδη αναφέραμε, πρέπει να έχει εύκολη πρόσβαση. Επομένως, μια θέση που 
γειτνιάζει προς το σπήλαιο του Χαρκαδιού αποτελεί κατάλληλη θέση. Η χωροθέτηση του 
Κ.Π. κοντά στο σπήλαιο δίνει τη δυνατότητα στους επισκέπτες να συνδυάσουν την επίσκε-
ψη στο σπήλαιο με την επίσκεψη στο Κ.Π. Η πρόσβαση μπορεί να γίνει τόσο με αυτοκίνητο 
όσο και μέσω του κύριου περιπατητικού μονοπατιού που συνδέει τα Λιβάδια με το Μεγάλο 
Χωριό (βλ. παρακάτω ‘’Διαδρομές ερμηνείας περιβάλλοντος/ Δίκτυο μονοπατιών’’). Μια 
τέτοια θέση μπορεί να συνδυάσει την υποδομή (οδικό δίκτυο, χώροι στάθμευσης, δίκτυα 
ύδρευσης, ηλεκτρισμού, τηλεφωνίας κ.λπ.) που είναι αναγκαία και για τους δυο επισκέψι-
μους χώρους. Σε κατάλληλη γειτονική θέση θα μπορούσε να κατασκευαστεί και αναψυκτή-
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ριο που θα λειτουργεί για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των επισκεπτών. Πρέπει όμως να 
τονίσουμε ότι θα χρειαστεί ιδιαίτερη προσοχή στην τελική επιλογή της θέσης και του τρό-
που δόμησης των νέων κατασκευών ώστε να μη αλλοιώνεται το ιδιαίτερα αξιόλογο τοπίο 
που περιβάλλει το σπήλαιο Χαρκαδιό μέσα στο οποίο εκτός από τα φυσικά στοιχεία του 
περιβάλλοντος συνυπάρχουν αρμονικά το κάστρο της Μισαριάς, τα μικρά εξωκλήσια που 
είναι διάσπαρτα στην περιοχή και ο μεσαιωνικός οικισμός της Μισαριάς.  

Βαθμός προτεραιότητας:  Α 

6.1.1.2.2 Παρατηρητήρια – Διαμόρφωση θέσεων θέας και παρατήρησης πουλιών 

1) Παρατηρητήρια: Συνοπτική περιγραφή – Σκοπιμότητα 

Τα παρατηρητήρια διευκολύνουν τη διαχείριση και τον έλεγχο των επισκεπτών, ενώ πα-
ράλληλα συμβάλλουν και στην πληροφόρησή τους. Η κατάλληλη θέση για την εγκατάσταση 
ενός παρατηρητηρίου εξαρτάται από την απαιτούμενη κάλυψη που παρέχει ώστε να μην 
παρενοχλούνται τα είδη της άγριας πανίδας.  

Τα παρατηρητήρια πρέπει να είναι μικρές κατασκευές ενταγμένες στο φυσικό περιβάλλον 
της περιοχής προκειμένου να επιτευχθεί η διακριτική τους παρουσία. Η μορφή τους εξαρτά-
ται από τις ειδικές συνθήκες της θέσης παρατήρησης (υπερυψωμένα, απλά στέγαστρα, κα-
λύπτρες κ.λπ.) ενώ η χωρητικότητά τους πρέπει να καλύπτει τις ανάγκες επίσκεψης και 
παρατήρησης μιας μικρής ομάδας επισκεπτών χωρίς προβλήματα. Σημειώνεται ότι ο σχε-
διασμός των παρατηρητηρίων πρέπει να γίνει με βάση τον αντίστοιχο οδηγό της Ελληνικής 
Ορνιθολογικής Εταιρείας (ΕΟΕ)1.  

Αναγκαία επίσης είναι η δημιουργία υποδομής, έστω και στοιχειώδους, για την υποδοχή 
των επισκεπτών, την άνετη παραμονή τους, καθώς και την ασφάλεια τόσο του συγκεκριμέ-
νου τοπίου όσο και της γύρω περιοχής. Η προσπέλαση στα Παρατηρητήρια ενδείκνυται να 
γίνεται μέσω ενός κατάλληλα διαμορφωμένου δικτύου μονοπατιών.  

Τέλος, ανάλογα με τα υπό παρατήρηση είδη, συνιστάται η χρήση των απαιτούμενων μέ-
σων παρατήρησης (τηλεσκόπια, κιάλια κ.λπ.) και ερμηνευτικών στοιχείων (πληροφορίες 
αναγνώρισης ειδών, οικοτόπων κ.λπ., φωτογραφιών ή σκίτσων του τοπίου, όπως αυτό 
φαίνεται από τα παρατηρητήρια, με ταυτόχρονες επισημάνσεις που θα αφορούν τα ιδιαίτε-
ρα χαρακτηριστικά του (ονόματα, σύντομη ιστορία), κ.λπ.) σε αφίσες, πινακίδες ή αναλόγια. 

2) Πρόταση χωροθέτησης παρατηρητηρίων 

Στην περιοχή μελέτης προτείνεται η κατασκευή δύο παρατηρητηρίων που, θεματολογικά, 
θα είναι εξειδικευμένα στην παρατήρηση πουλιών ενώ θα λειτουργούν και ως θέσεις θέας. 
Παράλληλα, θα μπορούν να υποστηρίζουν και τις ανάγκες φύλαξης της προστατευόμενης 
περιοχής. 

Προτείνονται (ενδεικτικά) οι κάτωθι θέσεις εγκατάστασης:    
▫ Στην Κορυφή Αμαλί, δυτικά του οικισμού Λιβαδιών 

                                                 
1 Ο Οδηγός αυτός θα πρέπει να δοθεί στον ανάδοχο με την υπογραφή της σύμβασης.  
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▫ Στην κορυφή του λόφου Βουνός 
▫ Στην κορυφή του λόφου Κούτσουμπας  
▫ Στην κορυφή του λόφου Προφήτης Ηλίας 

Η ακριβής χωροθέτηση των παρατηρητηρίων καθώς και τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά 
αποτελούν αντικείμενα της μελέτης «Ανάπτυξη ήπιων δραστηριοτήτων αναψυχής κ.λπ.». 

Βαθμός προτεραιότητας:  Γ 

3) Διαμόρφωση θέσεων θέας και παρατήρησης πουλιών (εναλλακτική πρόταση) 

Συνοπτική περιγραφή - Σκοπιμότητα 

Επειδή οι προτεινόμενες περιοχές χωροθέτησης των παρατηρητηρίων αποτελούν, και χω-
ρίς την χρήση παρατηρητηρίου, ιδανικές ‘’φυσικές’’ θέσεις παρατήρησης πουλιών, επανα-
ξιολογήθηκε η παραπάνω πρόταση, και προτείνεται εναλλακτικά η διαμόρφωση και ανάδει-
ξη των κάτωθι σημείων θέας:  
▫ Η κορυφή του λόφου Κούτσουμπας  
▫ Η κορυφή του λόφου Προφήτης Ηλίας  

Οι παραπάνω θέσεις κρίθηκαν ως οι πλέον κατάλληλες λόγω της ύπαρξης ήδη κτισμάτων 
σ’ αυτές  (βλ. και πρόταση για ορεινά καταφύγια) που, με την κατάλληλη διαμόρφωση, 
μπορούν να εξασφαλίσουν την διακριτικότητα της ανθρώπινης παρουσίας στην περιοχή. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι στην κορυφή του Προφ. Ηλία υπάρχει παλιό ιταλικό παρατηρητήριο 
και πολυβολείο που προσδίδει στην περιοχή και ιστορική – πολιτισμική αξία.   

Τα έργα που θα είναι αρχικά αναγκαία για την λειτουργία των περιοχών αυτών ως θέσεων 
θέας και παρατήρησης πουλιών είναι:  
- έργα ανάδειξης και εξωραϊσμού των κτισμάτων και της γύρω περιοχής  
- έργα και δημιουργία υποδομής για την ασφάλεια των επισκεπτών και την προστασία 

του συγκεκριμένου τοπίου και της γύρω περιοχής 
- διακριτική σήμανση των κατάλληλων σημείων θέας και παρατήρησης πουλιών και την 

δημιουργία της κατάλληλης υποδομής 
- σημειακές δενδροφυτεύσεις με τοπικά φυόμενα είδη 
- δημιουργία υποδομής για την υποδοχή των επισκεπτών και την άνετη παραμονή τους  
- πινακίδες ή/ και αναλόγια (βλ. παρατηρητήρια), κ.άλ. 

Τονίζεται ότι οι αναγκαίες διαρρυθμίσεις των χώρων και η κατασκευή των απαραίτητων έρ-
γων θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένες στο φυσικό περιβάλλον. Η παρούσα πρόταση 
αφορά μόνο στην διαμόρφωση και τον εξωραϊσμό των περιοχών αυτών και όχι στην δημι-
ουργία λειτουργικών κτισμάτων για την διαμονή των επισκεπτών (όπως βλ. ορεινά καταφύ-
για).  

Τέλος, τα τεχνικά χαρακτηριστικά διαμόρφωσης αποτελούν τμήμα της μελέτης «Ανάπτυξη 
ήπιων δραστηριοτήτων αναψυχής κ.λπ.» ενώ η προσπέλαση στις περιοχές αυτές προτείνε-
ται να γίνεται μέσω κατάλληλα διαμορφωμένων μονοπατιών.  

Βαθμός προτεραιότητας:  Α 
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6.1.1.2.3 Διαδρομές ερμηνείας περιβάλλοντος/ Δίκτυο μονοπατιών 

1) Συνοπτική περιγραφή - Σκοπιμότητα 

Ο σχεδιασμός και η διάταξη των μονοπατιών, είναι το μέσο που βοηθά τα μέγιστα στην 
«εκπαιδευτική εμπειρία», ενώ συγχρόνως ελαχιστοποιεί τις επιπτώσεις στα οικοσυστήματα, 
συγκρατώντας τους επισκέπτες και τις οχλήσεις σε συγκεκριμένη περιοχή.  

Το συνολικό μήκος των διαδρομών μέσα στην προστατευόμενη περιοχή, θα πρέπει να δι-
αφέρει ανάλογα με την ηλικία και τα ενδιαφέροντα των ομάδων των επισκεπτών. Η χάραξη 
του δικτύου των μονοπατιών, που θα ενσωματώνει τα ήδη υπάρχοντα μονοπάτια, θα πρέ-
πει να είναι τέτοια ώστε να ενοποιεί διαφορετικά στοιχεία του περιβάλλοντος, τόσο οικολο-
γικά όσο και πολιτιστικά, και να τα αναδεικνύει κατάλληλα διευκολύνοντας παράλληλα και 
την περιβαλλοντική εκπαίδευση και την πληροφόρηση του επισκέπτη.  

Μια σειρά διασυνδεόμενων μονοπατιών μπορεί να παρέχει ένα δίκτυο περιπάτων, που θα 
ποικίλουν, όπως περίπατοι για επισκέπτες μικρής ηλικίας ή/ και για τους λιγότερο διαθέσι-
μους και περίπατοι για πολύωρη πεζοπορία. Και στις δύο περιπτώσεις κατά μήκος των μο-
νοπατιών θα πρέπει να δίνονται σαφείς πληροφορίες με πινακίδες που θα δένουν αρμονικά 
με το τοπίο.  

Απαραίτητη θα είναι η υλοποίηση κάποιων έργων στην περιοχή, όπως η χάραξη ή η συ-
ντήρηση των υπαρχόντων μονοπατιών για τη δημιουργία δικτύου πεζοπορικών διαδρομών, 
η δημιουργία ελεγχόμενων διαδρομών για συγκεκριμένες χρήσεις, όπως περπάτημα, τρέξι-
μο κ.λπ.  

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί για την κατασκευή μονοπατιών ικανών να εξυπηρε-
τήσουν άτομα με ειδικές ανάγκες, ενώ θα πρέπει να εξετάζεται και η ενδεχόμενη δυνατότη-
τα διακίνησης επισκεπτών με «φιλικά προς το περιβάλλον» μέσα (όπως ποδήλατα, άλογα, 
μουλάρια κ.λπ.). 

Τα μονοπάτια θα πρέπει να είναι κατάλληλα μελετημένα ώστε να εξυπηρετούν την χάραξη 
και λειτουργία τους. Συγκεκριμένα:  

 Τα μονοπάτια αποτελούν τη μοναδική σχεδόν πρόσβαση στην περιοχή και θα πρέπει να 
ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των μελλοντικών χρηστών τους. Η βασική απαίτηση 
των επισκεπτών είναι η άμεση και ασφαλής κυκλοφορία και η παροχή ευκαιριών για θέα 
και ποικιλία στη διαδρομή.  

 Η χάραξη των μονοπατιών θα πρέπει να ακολουθεί κατά το δυνατόν υπάρχοντα παλαιά 
μονοπάτια ή άλλες διανοίξεις (π.χ. γιδόστρατες) ώστε να περιοριστεί στο ελάχιστο δυνα-
τό η καταστροφή της βλάστησης και κάθε άλλη διαταραχή ή όχληση.  

 Τα μονοπάτια θα περνούν απ’ όλα τα επιθυμητά (θετικά) σημεία όπως π.χ. σημεία θέας, 
μικρά πλατώματα όπου θα διαμορφωθούν καθιστικά, θα αναδειχθούν αξιοθέατα, πηγές 
νερού, εξωκλήσια κ.ά. Κατά τη χάραξη θα πρέπει να αποφευχθούν τα δύσκολα και χω-
ρίς ενδιαφέρον (αρνητικά) σημεία όπως τα σαθρά και επικίνδυνα μέρη, θέσεις με μεγά-
λες κλίσεις κ.ά.  

 Το μέσο πλάτος των μονοπατιών θα πρέπει να είναι 1,0 - 1,2 μ. με ελάχιστο τα 0,8 μ. και 
μόνο στα σημεία που θα επιλεγούν για τη δημιουργία μικρών καθιστικών και στις δια-
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σταυρώσεις, θα προσαρμόζεται ανάλογα. Στο πλάτος της κατασκευής θα προστίθεται 
και ο απαραίτητος χώρος που θα καταλάβει η περίφραξη, όπου αυτή θα κατασκευαστεί.  

 Θα πρέπει να γίνει προσπάθεια ώστε το κατάστρωμα των μονοπατιών να κατασκευα-
στεί ή να ενισχύεται με πέτρα που θα συλλέγεται και θα διαμορφώνεται επί τόπου.  

 Η τυπική κατά πλάτος τομή θα πρέπει να είναι μικτή και το επίχωμα θα στηρίζεται με λι-
θοδομή που θα ενισχύεται όπου χρειάζεται με σκυρόδεμα. Στο κατάστρωμα θα δίνεται 
μικρή κλίση για την απομάκρυνση των νερών της βροχής. Σε δύσβατα και απόκρημνα 
σημεία η διαμόρφωση θα είναι σε έκχωμα με την επιπλέον υποστήριξη του πρανούς. 
Επιπλέον όπου κριθεί αναγκαίο θα πρέπει να γίνουν κατά περίπτωση μικρά έργα απο-
στράγγισης.  

 Οι κλίσεις θα πρέπει να είναι όσο το δυνατό μικρές (μέγιστο 20%) και στα δύσκολα ση-
μεία θα εξομαλύνονται με τη βοήθεια πλατύσκαλων με πέτρινους αναβαθμούς οι οποίοι 
κατά περίπτωση θα ενισχύονται με σκυρόδεμα. Θα πρέπει να αποφεύγονται συνεχή 
σκαλοπάτια και επιμήκεις κεκλιμένες ράμπες.  

 Στις επιλεγμένες διαπλατύνσεις όπου θα διαμορφωθούν με πέτρινα ή ξύλινα καθιστικά 
χώροι ολιγόωρης παραμονής, θα πρέπει να προβλεφθούν τα σημεία όπου θα τοποθε-
τηθούν οι ενημερωτικές πινακίδες και οι κάδοι απορριμμάτων.  

Όσον αφορά την μελέτη εφαρμογής, αυτή θα πρέπει να συνοδεύεται από:  

⇒ 

⇒ 
⇒ 
⇒ 
⇒ 

Σχέδιο χάραξης, στο οποίο θα επισημαίνονται τα σημεία ιδιαιτερότητας (θέσεις θέας, 
επικίνδυνα σημεία κ.λπ.). Κλίμακα 1:1000 - 1:5000 (ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηρι-
στικά των επί μέρους διαδρομών).  

Ενδεικτικά κατά πλάτος αντιπροσωπευτικά σκαριφήματα. Κλίμακα 1:50 - 1:100.  

Σχέδια των ειδικών κατασκευών (στέγαστρα, παγκάκια κ.λπ). Κλίμακα 1:50 - 1:100. 

Φωτογραφική τεκμηρίωση (με ενδεχόμενη επισήμανση ιδιαίτερων χαρακτηριστικών).  

Προϋπολογισμό, αναλυτικά τιμολόγια και τεύχη δημοπράτησης.  

2) Πρόταση χωροθέτησης μονοπατιών 

Η ομάδα μελέτης, κατά τις επισκέψεις της στο νησί, αναγνώρισε την ιδιαίτερη περιπατητική 
αξία της περιοχής και προτείνει την χάραξη – αποκατάσταση των κάτωθι μονοπατιών (βλ. 
και χάρτη πρότασης):  
▫ Διαδρομή από Μεγάλο Χωριό προς Άγιο Αντώνιο και στη συνέχεια προς Μονή Αγ. Πα-

ντελεήμονα και από εκεί προς Αγ. Πέτρο, Παραλία Ερίστου. 
▫ Διαδρομή από Λιβάδια (παραλιακά) προς Άγιο Στέφανο, Γερά και στη συνέχεια προς 

κτίριο ΟΤΕ στην κορυφή του λόφου Κούτσουμπα. Κοντά σ΄ αυτή τη διαδρομή υπάρ-
χουν πολλά στοιχεία που μπορούν να αναδειχθούν και να προσελκύσουν τον περιπα-
τητή όπως ο Άγιος Ιωάννης, οι Πηγές Καλάμων, του Δεσπότη το Νερό, ο οικισμός Γε-
ράς, ο Άγιος Λίθος κλπ. Η επιστροφή προς τα Λιβάδια μπορεί να γίνει από τις πηγές 
Καλάμων και τα Πάνω Μέρη. 

▫ Διαδρομή από Λιβάδια  προς Μικρό Χωριό – Μισαριά και Σπήλαιο Χαρκαδιό – Μεγάλο 
Χωριό. 

▫ Κυκλική διαδρομή Λιβάδια – Λεθρά – Μικρό Χωριό – Λιβάδια  
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▫ Διαδρομές προς τα παρατηρητήρια (ή τις θέσεις θέας και παρατήρησης πουλιών) που 
θα επιλεγούν (π.χ. προς τον Προφήτη Ηλία). 

Η ακριβής χωροθέτηση των ως άνω μονοπατιών αποτελεί αντικείμενο της μελέτης «Ανά-
πτυξη ήπιων δραστηριοτήτων αναψυχής κ.λπ.». Ήδη έχουν ανατεθεί από τον δήμο ξεχω-
ριστές μελέτες για την αναγνώριση, αποτύπωση, οριοθέτηση και ανάδειξη πολλών από τα 
πιο πάνω μονοπάτια. Στα πλαίσια της προτεινόμενης μελέτης θα αναγνωριστούν και θα 
οριοθετηθούν και άλλα συμπληρωματικά μονοπάτια προκειμένου να υπάρξει ένα ολοκλη-
ρωμένο δίκτυο διαδρομών.  

Βαθμός προτεραιότητας:  Α 

6.1.1.2.4 Σήμανση - Πινακίδες 

Η σήμανση αποτελεί σημαντικό στοιχείο κάθε συστήματος ερμηνείας και της οργάνωσης 
της τουριστικής και εκπαιδευτικής ανάδειξης. Οι πινακίδες ενός συστήματος αποτελούν το 
βασικότερο μέσο παροχής πληροφοριών προς τους επισκέπτες, οι οποίες αφορούν επι-
τρεπόμενες και μη χρήσεις σε μια περιοχή, πληροφορίες προσανατολισμού καθώς και εξει-
δικευμένες πληροφορίες για στοιχεία του χώρου.  

Οι πληροφορίες πρέπει να είναι συγκεκριμένες, ξεκάθαρες, συγκροτημένες, ευδιάκριτες και 
κατανοητές από το ευρύ κοινό. Οι πινακίδες τοποθετούνται σε θέσεις που είναι εύκολο να 
διαβαστούν και σε καμιά περίπτωση δεν θα πρέπει να κυριαρχούν στο τοπίο. Βασικό είναι 
επίσης, να τοποθετούνται σε θέσεις προφυλαγμένες από τις καιρικές συνθήκες (όσο αυτό 
είναι εφικτό).  

Ανάλογα με τη θέση που τοποθετούνται οι πινακίδες χωρίζονται (γενικά) σε δύο κατηγορί-
ες:  
1. Εκτός περιοχής: Οι πινακίδες αυτές πρέπει να είναι χωροθετημένες με λογικό και σαφή 

τρόπο στις οδούς, έτσι ώστε να διευκολύνουν τις ομάδες των επισκεπτών να εντοπίζουν 
την προστατευόμενη περιοχή και να την προσεγγίζουν σε κατάλληλα διαμορφωμένο 
σημείο εισόδου.  

2. Εντός περιοχής: Διακριτικές, εναρμονισμένες με το χαρακτήρα του τοπίου, πινακίδες με 
την ελάχιστα απαιτούμενη πληροφορία για ουσιαστική ερμηνεία του περιβάλλοντος. Εί-
ναι δυνατόν να συνδυάζονται με έντυπο υλικό (π.χ. αριθμημένες πινακίδες που αντιστοι-
χούν σε πληροφορία που παρέχεται από αναλυτική έκδοση - οδηγό πεδίου). Έτσι απο-
φεύγεται η ανάγκη παροχής μεγάλου όγκου πληροφοριών από τις πινακίδες και αξιο-
ποιούνται πλεονεκτήματα, όπως δυνατότητα ενημέρωσης του έντυπου υλικού με νέα 
δεδομένα κ.λπ.  

Ανάλογα με το σκοπό που εξυπηρετούν και τη θεματολογία τους, διαχωρίζονται οι παρακά-
τω έξι (6) τύποι πινακίδων:  
1. Πινακίδες "υποδοχής" που καλωσορίζουν στην περιοχή. Είναι  οι πρώτες πινακίδες που 

βλέπουν οι επισκέπτες και γι' αυτό θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή κατά τη χωρο-
θέτησή τους. Ο σκοπός που εξυπηρετούν είναι να δημιουργούν την αίσθηση στους επι-
σκέπτες ότι εισέρχονται σε μια προστατευμένη περιοχή.  

2. Πινακίδες προσανατολισμού – κατεύθυνσης - ρύθμισης. Τοποθετούνται κυρίως σε δια-
σταυρώσεις δρόμων, μονοπατιών, διαδρομών. Σκοπό έχουν να κατευθύνουν (ή να κα-
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θοδηγούν) τους επισκέπτες στο Κέντρο Πληροφόρησης, στα Παρατηρητήρια ή/ και σε 
επιλεγμένα μονοπάτια κλπ., ενημερώνοντάς τους για την πορεία της διαδρομής και τις 
εναλλακτικές διαδρομές που μπορούν να ακολουθήσουν.  

3. Μεγάλες ενημερωτικές πινακίδες. Τοποθετούνται σε κατάλληλα επιλεγμένα σημεία και ο 
σκοπός τους είναι να ενημερώνουν για τα αξιόλογα στοιχεία του φυσικού και ανθρωπο-
γενούς περιβάλλοντος της συγκεκριμένης περιοχής και να εντάσσουν τον επισκέπτη 
στους σκοπούς και τους στόχους της προστασία της.  

4. Ενημερωτικές πινακίδες (ή/ και αναλόγια) σε μονοπάτια – παρατηρητήρια – θέσεις θέας. 
Τοποθετούνται σε αξιόλογα σημεία κατά μήκος επιλεγμένων διαδρομών και στα παρα-
τηρητήρια ή τις θέσεις θέας με σκοπό να ενημερώσουν τους επισκέπτες για τα σημεία 
ενδιαφέροντος και να επιστήσουν την προσοχή τους σ' αυτά.   

5. Περιστασιακές/ έκτακτες πινακίδες. Τοποθετούνται σε έκτακτες περιπτώσεις για να ενη-
μερώσουν και να εξηγήσουν τυχόν αλλαγές στα ήδη καθορισμένα προγράμματα και να 
ζητήσουν την κατανόηση των επισκεπτών.  

6. Πινακίδες ασφάλειας. Τοποθετούνται σε κτίρια και σε σημεία της προστατευόμενης πε-
ριοχής όπου συνήθως εκτελούνται εργασίες και εφιστούν την αυξημένη προσοχή των 
επισκεπτών προκειμένου να αποφευχθούν ατυχήματα.  

Οι πινακίδες προτείνεται να είναι από αλουμίνιο (ή άλλο υλικό), μονόχρωμες (κατά περί-
πτωση τετράχρωμες), με ξύλινο ή από άλλο υλικό σκελετό. Ορισμένες μπορούν να έχουν 
σκέπαστρο. Η πληροφορία πρέπει να είναι δίγλωσση (Ελληνικά - Αγγλικά) και θα δίνεται σε 
φιλμ επιγραφοποιίας 3Μ. Η σήμανση για τα οχήματα καθώς και οι πινακίδες σε αρχαιολογι-
κούς χώρους θα πρέπει να γίνουν μετά από συνεννόηση με τις αρμόδιες υπηρεσίες (Υ-
πουργείο Συγκοινωνιών, Αρχαιολογική Υπηρεσία).  

Οι μακέτες των χαρτών, τα κείμενα, οι διαστάσεις και η εγκατάσταση των πινακίδων προ-
τείνεται να αποτελέσουν τμήμα του έργου «Οργάνωση και εγκατάσταση Συστήματος Μέ-
σων Ερμηνείας Περιβάλλοντος στο Κέντρο Πληροφόρησης κ.λπ.» (βλ. αντίστοιχο έργο). Η 
χωροθέτηση των πινακίδων αποτελούν τμήμα της μελέτης «Ανάπτυξη ήπιων δραστηριοτή-
των αναψυχής κ.λπ.».   

Επίσης σε κάθε πινακίδα θα πρέπει να απεικονίζεται το λογότυπο της περιοχής και να ανα-
γράφονται τα στοιχεία και οι συντελεστές του προγράμματος.  

Βαθμός προτεραιότητας:  Α 

6.1.1.2.5 Εξοπλισμός υπαίθριας αναψυχής 

Συνοπτική περιγραφή - Σκοπιμότητα 

Η ανάπτυξη χώρων ανάπαυσης και γεύματος είναι απαραίτητη για την περιοχή μελέτης μια 
και ενδείκνυται για δραστηριότητες υπαίθριας αναψυχής και πεζοπορίας. Τονίζεται ότι οι 
αναγκαίες διαρρυθμίσεις του χώρου και η κατασκευή των απαραίτητων έργων θα πρέπει 
να είναι πολύ προσεγμένες και προσαρμοσμένες, όσο το δυνατό περισσότερο, στο φυσικό 
περιβάλλον.  

Στην περιοχή μελέτης, σε προσεκτικά επιλεγμένες θέσεις, προτείνεται να κατασκευαστούν  
πέτρινα παγκάκια, τραπεζόπαγκοι, κιόσκια ή κάποιες λιθόδμητες κατασκευές, με παράλλη-
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λη πρόβλεψη για κάδους απορριμμάτων. Τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά και η χωροθέτη-
σή τους αποτελούν τμήμα της μελέτης «Ανάπτυξη ήπιων δραστηριοτήτων αναψυχής 
κ.λπ.». 

Βαθμός προτεραιότητας:  Α 

6.1.1.2.6 Ενημερωτικό έντυπο υλικό  

Συνοπτική περιγραφή - Σκοπιμότητα 

Το έντυπο ενημερωτικό υλικό μπορεί να περιλαμβάνει: 

▫ Βιβλίο - Οδηγό επισκεπτών “Η Φύση της Τήλου” 

Το βιβλίο-οδηγός θα αποτελεί μια εκλαϊκευμένη έκδοση όπου θα εξυμνούνται οι ιδιαιτερότη-
τες της Τήλου ως προς την φύση, την ιστορία και τον πολιτισμό της. Παράλληλα θα λει-
τουργεί και ως οικοτουριστικός οδηγός.  

Το βιβλίο-οδηγός εισάγει τον επισκέπτη στην περιοχή περιγράφοντας το φυσικό και αν-
θρωπογενές περιβάλλον της (ιστορικά-πολιτιστικά στοιχεία). Αναλύει τα ιδιαίτερα οικοσυ-
στήματα της περιοχής, τη βλάστηση καθώς και το γεωπεριβάλλον της. Αναφέρεται στην 
γεωλογική και παλαιοντολογική ιστορία της. Δίνει έμφαση στα είδη χλωρίδας και πανίδας με 
ιδιαίτερη αναφορά στα σημαντικά, απειλούμενα, προστατευόμενα και σπάνια είδη. Περι-
λαμβάνει αφιέρωμα στην ορνιθοπανίδα και στις δυνατότητες παρατήρησης πουλιών στην 
Τήλο.   

Επιπλέον μπορεί να περιλαμβάνει και στοιχεία για τη λειτουργία των επί μέρους οικοσυ-
στημάτων και τη σημαντικότητά τους σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. 

Συνήθως περιέχει και έναν πολύ καλό χάρτη προσανατολισμού. Επίσης μπορεί να περιέχει 
μικρούς χάρτες με τις πεζοπορικές διαδρομές.  

▫ Ενημερωτικά φυλλάδια  

Προτείνεται η σύνταξη και έκδοση τριών διαφορετικών ενημερωτικών εντύπων με τα εξής 
θέματα:  
α) Η φυσική ιστορία της Τήλου με ιδιαίτερη έμφαση στην Γεωλογία και Παλαιοντολογία.  
β) Οι σημαντικοί βιότοποι του νησιού (γεωγραφία, βλάστηση, περιγραφή των σημαντικότε-
ρων ειδών χλωρίδας και πανίδας).  
γ) Η φύση, ο πολιτισμός και η ιστορία του νησιού. Περιλαμβάνει και χάρτη με τα σημαντικό-
τερα σημεία της περιοχής και τις δυνατότητες πρόσβασης σε αυτά.  

▫ Οικοτουριστικός χάρτης  

Ο χάρτης θα πρέπει να έχει κλίμακα 1:50.000 και να δίνει σαφείς, ακριβείς και λεπτομερείς 
πληροφορίες σχετικά με: 
- τα όρια της προστατευόμενης περιοχής και των σημαντικών ενδιαιτημάτων 
- τα στοιχεία της βλάστησης 
- τα στοιχεία του τοπίου 
- τα ιστορικά, αρχαιολογικά κ.άλ. χαρακτηριστικά της περιοχής 
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- την πρόσβαση, τις δυνατότητες διαμονής και διατροφής, τα διάφορα άλλα αξιοθέατα 
- τις διαδρομές και τα χαρακτηριστικά τους (βαθμός δυσκολίας, ενδεικτικός χρόνος κάλυ-

ψης) 
- τα τοπικά τοπωνύμια 
- τους οικισμούς. 

Βαθμός προτεραιότητας:  Α 

6.1.1.2.7 Σχεδιασμός ολοκληρωμένου προγράμματος επίσκεψης 

Συνοπτική περιγραφή - Σκοπιμότητα 

Το πρόγραμμα επίσκεψης στην περιοχή απευθύνεται σε τουριστικά γραφεία ή σε μεμονω-
μένους ενδιαφερόμενους όπου παρουσιάζονται οι βασικές δυνατότητες επίσκεψης και δια-
μονής στην περιοχή. 

Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα περιλαμβάνονται επιμέρους σενάρια επίσκεψης για διαφορε-
τικές ομάδες επισκεπτών. Για παράδειγμα: Πρόγραμμα για νέους, Πρόγραμμα οργανωμέ-
νων ομάδων εκδρομέων, Πρόγραμμα για ομάδες επισκεπτών με ειδικά ενδιαφέροντα, ό-
πως εικαστικών καλλιτεχνών, ερασιτεχνών φωτογράφων κ.λπ., Πρόγραμμα οικογενειών, 
Πρόγραμμα επισκεπτών της τρίτης ηλικίας κ.λπ.  

Βαθμός προτεραιότητας:  Α 

6.1.1.2.8 Ορεινά καταφύγια  

Συνοπτική περιγραφή – Σκοπιμότητα – Πρόταση χωροθέτησης 

Στον Κούτσουμπα και τον Προφήτη Ηλία υπάρχουν ήδη κτίσματα που μπορούν να μετα-
τραπούν, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, σε ορεινά καταφύγια και να χρησιμοποιηθούν ως 
χώροι ξεκούρασης ή/ και διανυκτέρευσης επισκεπτών και πεζοπόρων, επιστημόνων κ.άλ. 
Επίσης, μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες των φυλάκων του «Φυσικού Πάρκου Τήλου».  

Αναλυτικότερα, στον Προφήτη Ηλία υπάρχει κτίσμα που χρησίμευε ως χώρος κατοικίας της 
φρουράς του παρατηρητηρίου και του πολυβολείου και τα οποία είχαν κατασκευάσει οι Ιτα-
λοί κατά την περίοδο της Ιταλοκρατίας. Το κτίσμα είναι πέτρινο και έχει διαστάσεις περίπου 
6 Χ 9 μέτρα. 

Είναι χωρισμένο σε επιμέρους χώρους – δωμάτια από τους οποίους ο μεγαλύτερος θα 
μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως καθιστικό ενώ οι υπόλοιποι θα μπορούσαν να διαμορφω-
θούν σε κοιτώνες, κουζίνα, τουαλέτες, κ.λπ. Στο προαύλιο του κτιρίου υπάρχει χτιστός 
φούρνος. Το κτίσμα βρίσκεται σε σημείο πολύ προφυλαγμένο που δεν είναι καθόλου ορατό 
από την πλευρά της θάλασσας και συνδέεται με τη θέση του πολυβολείου και παρατηρητη-
ρίου με όρυγμα – διάδρομο λαξευμένο στο βράχο. Το κτίσμα είναι κατασκευασμένο από 
πολύ προσεγμένη λιθοδομή, η οποία, ακόμη και σήμερα, είναι σχεδόν άθικτη παρά το γε-
γονός ότι η στέγη του κτιρίου είναι κατεστραμμένη. Παρόλο που από τα στοιχεία του κτιρίου 
φαίνεται ότι τα νερά της βροχής συγκεντρωνόντουσαν από τη στέγη σε στέρνα, σε μικρή 
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απόσταση από το κτίσμα υπάρχει και φυσική πηγή, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πε-
ρίπτωση μετατροπής του κτιρίου σε καταφύγιο. 

Ο χώρος του πολυβολείου μπορεί εύκολα να μετατραπεί  σε χώρο παρατήρησης πουλιών 
παρατηρητήριο ή σταθμό ανάπαυσης για πεζοπόρους.  

Για την πρόσβαση προς το καταφύγιο είναι αναγκαίο να βελτιωθεί το μονοπάτι, η παλιά δι-
αμόρφωση του οποίου είναι ορατή για ορισμένες εκατοντάδες μέτρα κοντά στο κτίσμα.  

Σημειώνουμε ότι στην κορυφή υπάρχουν και διάσπαρτα όστρακα, η παρουσία των οποίων 
οδηγούν στη υπόθεση ότι γινόταν χρήση του χώρου αυτού και κατά παλαιότερους, ίσως και 
αρχαίους, χρόνους. 

Στον Κούτσουμπα υπάρχουν οι εγκαταστάσεις του παλιού σταθμού τηλεπικοινωνιών ο ο-
ποίος λειτουργούσε μέχρι την έναρξη λειτουργίας των νέων τηλεπικοινωνιακών εγκαταστά-
σεων, που κατασκευάστηκαν στην κορυφή Αμαλί, επάνω από το Μικρό Χωριό.  

Το κτίσμα διαθέτει χώρο για τα μηχανήματα του κέντρου και κοιτώνα. Υπάρχει ακόμη στέρ-
να στην οποία συγκεντρώνονται, ακόμη και σήμερα, τα νερά από τη στέγη. Το κτίσμα μπο-
ρεί εύκολα να μετατραπεί σε καταφύγιο ή σε σταθμό ανάπαυσης. 

Τέλος τονίζεται ότι σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να κατασκευαστεί δρόμος προς τα 
καταφύγια, μια και η ενέργεια αυτή θα υποβαθμίσει τον λόγο ύπαρξης του καταφυγίου ως 
σταθμού ξεκούρασης των πεζοπόρων.  

Βαθμός προτεραιότητας:  Γ 

6.1.1.2.9 Χώροι στάθμευσης  

1) Συνοπτική περιγραφή - Σκοπιμότητα 

Η δημιουργία οργανωμένων χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων αποτελεί παράγοντα κλειδί 
για τη διαχείριση των επισκεπτών και την ελάττωση των άμεσων αρνητικών επιπτώσεων 
στην περιοχή. Τα αυτοκίνητα επιβάλλεται να σταθμεύουν σε οργανωμένους χώρους στάθ-
μευσης και οι επισκέπτες να φτάνουν σε επιλεγμένα σημεία μέσα από καθορισμένες δια-
δρομές.  

Στους χώρους στάθμευσης πρέπει να προβλεφθούν, εκτός από τα έργα διαμόρφωσης του 
χώρου, και δενδροφυτεύσεις με τοπικά φυόμενα είδη καθώς και τοποθετήσεις κάδων α-
πορριμμάτων.  

2) Πρόταση χωροθέτησης 

Προτείνεται η δημιουργία 3 οργανωμένων χώρων στάθμευσης στις θέσεις (βλ. και χάρτη 
πρότασης):  
- Κοντά στο Χαρκαδιό, ώστε να εξυπηρετηθούν οι λουόμενοι ή οι επισκέπτες που επιθυ-

μούν να επισκεφτούν το Κέντρο Πληροφόρησης ή/ και να διανύσουν ορισμένα κοντινά 
μονοπάτια, όπως το μονοπάτι προς το Μικρό Χωριό.  
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- Στην είσοδο του Μικρού Χωριού, από όπου οι επισκέπτες μπορούν να επισκεφθούν το 
Μικρό Χωριό ή να ακολουθήσουν ένα από τα μονοπάτια που διέρχεται από αυτό, ό-
πως το μονοπάτι προς Χαρκαδιό ή το μονοπάτι προς Λεθρά και Λιβάδια.  

- Στην ανατολική πλευρά του όρμου Λιβαδιών, κοντά στο λιμανάκι του Αγ.Στεφάνου, 
από όπου μπορεί κανείς να ακολουθήσει το μονοπάτι προς Γερά, να επιβιβαστεί σε 
σκάφος για θαλάσσια περιήγηση ή να πάει για μπάνιο στη θάλασσα. 

Βαθμός προτεραιότητας:  Β  

6.1.1.3. Ενδεικτικός προϋπολογισμός (σε χιλ. δρχ.) – Χρονοδιάγραμμα 
υλοποίησης (ανά εξάμηνο) 

1ο έτος 2ο έτος 3ο έτος 4ο έτος 5ο έτος 6ο έτος 
Τίτλος ενέργειας Μελέτη(1)

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 
Προϋ-
πολ.(2)

Μελέτη ανάπτυξης ήπιων δραστηριοτήτων αναψυχής 
σε σχέση με το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον 
– Διαχείριση επισκεπτών. Σχεδιασμός και χωροθέτη-
ση συστήματος ερμηνείας περιβάλλοντος (Κέντρο 
Πληροφόρησης, μονοπάτια, παρατηρητήρια, σήμανση 
κ.άλ.) στην Τήλο 

* 

            18.000

Αποκατάσταση υφιστάμενου παραδοσιακού κτιρίου ή 
κατασκευή νέου για χρήση του ως Κέντρου Πληροφό-
ρησης - Έρευνας - Γραφείου 

* 
            85.000

Κατασκευή και εγκατάσταση 2 παρατηρητηρίων ή, 
εναλλακτικά, διαμόρφωση 2 θέσεων θέας και παρατή-
ρησης πουλιών 

 
            5.000

Κατασκευή και εξοπλισμός δυο ορεινών καταφυγίων *             30.000

Χάραξη – αποκατάσταση διαδρομών/ δικτύου μονο-
πατιών (Υπολογίζεται κόστος 150χιλ.δρχ/χιλιόμετρο). *             50.000

Κατασκευή και εγκατάσταση εξοπλισμού υπαίθριας 
αναψυχής              6.500

Οργάνωση και εγκατάσταση Συστήματος Μέσων Ερ-
μηνείας Περιβάλλοντος στο Κέντρο Πληροφόρησης – 
Πινακίδες ερμηνείας περιβάλλοντος σε μονοπάτια/ 
παρατηρητήρια 

* 

            50.000

Εξοπλισμός έρευνας/ φύλαξης (φουσκωτό σκάφος, 
οχήματα 4x4, ασύρματοι, τηλεσκόπια, κιάλια, GPS, 
φωτογραφικές μηχανές, κ.άλ.) 

             35.000

Εξοπλισμός Κέντρου Πληροφόρησης (τηλεόραση, 
βίντεο, επιδιασκόπιο, προβολέας διαφανειών (slides), 
γραφεία, καρέκλες, βιβλιοθήκες, Η/Υ και περιφερειακά  
κ.άλ). 

             16.000

Διαμόρφωση χώρων στάθμευσης  *             3.000 2

Έκδοση έντυπου ενημερωτικού υλικού (βιβλίο, ενημε-
ρωτικά φυλλάδια, οδηγός επισκεπτών, οικοτουριστι-
κός χάρτης, χάρτης μονοπατιών) 

             15.000

                                                 
2 Δεν υπολογίζεται το κόστος αγοράς των εκτάσεων. Εκτίμηση κόστους διαμόρφωσης: 500 χιλ. δρχ./ στρέμμα γηπέδου. 
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1ο έτος 2ο έτος 3ο έτος 4ο έτος 5ο έτος 6ο έτος 
Τίτλος ενέργειας Μελέτη(1)

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 
Προϋ-
πολ.(2)

2 

Σχεδιασμός διαφημιστικής εκστρατείας για την προ-
βολή της Τήλου καθώς και προγραμμάτων επίσκεψης 

             5.000

Πρόσληψη προσωπικού (φύλακες, ξεναγοί, συντηρη-
τές υποδομών, προσωπικό λειτουργίας Κέντρου Πλη-
ροφόρησης) 

             100.000

(1): Σημειώνεται με * όπου απαιτείται μελέτη εφαρμογής, το κόστος της οποίας ενσωματώνεται στον προϋπολογισμό. 
(2): τιμές χωρίς ΦΠΑ  
Στο χρονοδιάγραμμα συμπεριλαμβάνονται επίσης οι χρόνοι όλων των απαιτούμενων διαδικασιών και ενεργειών (προκήρυξη, δημοπράτη-
ση, επιλογή αναδόχου, χρόνος εκπόνησης μελετών, εκδόσεις αδειών κ.λπ.  

 

6.1.2 Προστασία, αναβάθμιση και αποκατάσταση περιβάλλοντος  

Στα πλαίσια της παρούσας μελέτης προτείνονται παρακάτω κάποια αναγκαία έργα, που 
περιλαμβάνουν παρεμβάσεις ήπιων μορφών, προκειμένου να συμβάλλουν στη βελτίωση 
της δομής και στην αναβάθμιση της οικολογικής κατάστασης των οικοτόπων και του τοπίου 
γενικότερα, στην βελτίωση των συνθηκών για την άγρια ζωή, καθώς και στην αποτελεσμα-
τικότερη προστασία των επί μέρους ενδιαιτημάτων. Πρόκειται για έργα, τα οποία θα πρέπει 
να γίνουν μετά από λεπτομερή μελέτη και αφού προηγουμένως καθοριστούν οι προδια-
γραφές αυτών των μελετών. Τονίζεται όμως ότι για την επιτυχή προστασία και διαχείριση 
του περιβάλλοντος απαιτείται η εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου διαχειριστικού σχεδίου, το 
οποίο και αναλύεται παρακάτω. Επιπρόσθετα και λόγω τις προτεραιότητας που έχουν ορι-
σμένες από τις δράσεις που περιλαμβάνονται στο προτεινόμενο σχέδιο διαχείρισης, ως 
προς την υλοποίησή τους, κρίθηκε σκόπιμο να γίνει -μόνο για τις δράσεις προτεραιότητας- 
ξεχωριστή προσέγγιση.  

6.1.2.1. Σχέδιο διαχείρισης φυσικού περιβάλλοντος  

Το προτεινόμενο διαχειριστικό σχέδιο θα αποτελέσει την αφετηρία των διαχειριστικών πρα-
κτικών για την περιοχή και θα έχει ως στόχο την προστασία και διατήρηση των σημαντικών 
οικοτόπων, των σημαντικών ειδών χλωρίδας – πανίδας και των ενδιαιτημάτων τους, των 
αξιόλογων γεωλογικών σχηματισμών καθώς και την προστασία και διαχείριση των φυσικών 
πόρων.  

Το διαχειριστικό σχέδιο θα πρέπει να πληρεί τους παρακάτω στόχους προκειμένου να υ-
πάρχει μία ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των προβλημάτων στην περιοχή:  
i. την προστασία και διατήρηση των ρεμάτων και της παραρεμάτιας βλάστησης 
ii. την προστασία, διατήρηση και αποκατάσταση των μικρών μόνιμων ή παροδικών υγρο-

τόπων 
iii. την προστασία, διατήρηση και αποκατάσταση των αμμωδών ακτών 
iv. την προστασία, διατήρηση και αποκατάσταση των συστάδων με Quercus aucheri και Q. 

macrolepis  
v. τη διατήρηση και ανάδειξη των γεωργικών εκτάσεων με γραμμιθιές 
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vi. την προστασία και διατήρηση των σπανίων, απειλούμενων και προστατευόμενων ειδών 
ορνιθοπανίδας και των ενδιαιτημάτων τους 

vii. την προστασία και διατήρηση των σπανίων, απειλούμενων, ενδημικών και προστα-
τευόμενων ειδών της χλωρίδας 

viii. την προστασία, ανάδειξη και αποκατάσταση των τοπίων ιδιαίτερης αξίας 
ix. την προστασία και διατήρηση των αρχιτεκτονικών, ιστορικών και πολιτισμικών χαρα-

κτηριστικών της Τήλου και δυναμική συσχέτισή τους με την προστασία του φυσικού πε-
ριβάλλοντος και τις ανάγκες για ανάπτυξη και βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοί-
κων 

x. την προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων 
xi. τη διαχείριση των απορριμμάτων 
xii. τη διαχείριση των δασικών εκτάσεων 
xiii. την ανάπτυξη επιμέρους, συμβατών με την προστασία, δραστηριοτήτων  
xiv. τη διαχείριση των επισκεπτών 
xv. τη διαχείριση και λειτουργία των υποδομών ενημέρωσης και διακίνησης επισκεπτών 
xvi. τη διασφάλιση, κατά το δυνατόν, της ενσωμάτωσης της προστασίας του περιβάλλοντος 

στον προγραμματισμό 

Βαθμός προτεραιότητας:  Α 

6.1.2.2. Έργα για την προστασία των εδαφών από τη διάβρωση 

Αφορά σε έργα αποκατάστασης αναβαθμίδων από ξηρολιθιές και έργα δάσωσης (ή ανα-
δάσωσης) πρανών ή/ και περιοχών με αυτοφυή είδη θάμνων, όπως (ενδεικτικά) τα είδη 
Cistus salvifolius, Pistacia lentiscus, P. terebinthus palaestina, Quercus aucheri, Nerium 
oleander, Spartium junceum, Calicotome villosa, Daphne gnidioides, κ.άλ. 

Βαθμός προτεραιότητας:  Α 

6.1.2.3. Έργα αποκατάστασης οικοτόπων 

Αφορά σε έργα αποκατάστασης οικοτόπων που έχουν υποβαθμιστεί, παρουσιάζουν όμως 
ιδιαίτερη αξία και σημασία για την Τήλο. Τα προτεινόμενα έργα θα συμβάλουν στην προ-
στασία και ανάδειξη των εν λόγω οικοτόπων καθώς και στη διατήρηση ορισμένων σημαντι-
κών ειδών πανίδας. 

Συγκεκριμένα αφορά στην αποκατάσταση: 
i. των αμμοθινών Ερίστου, με μεταφορά μπαζών, καθαρισμό σκουπιδιών, προστασία 

βλάστησης και γεωσχηματισμών.  
ii. των συστάδων με Quercus aucheri και Q. macrolepis, με φυτεύσεις των ιδίων ειδών και 

περιφράξεις συστάδων του δάσους για την ενίσχυση της φυσικής αναγέννησης. 
iii. των πεδινών εκτάσεων με γραμιθιά, με φυτεύσεις του ίδιου είδους και άλλων αυτοχθό-

νων δένδρων. 
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Βαθμός προτεραιότητας:  Α 

6.1.2.4. Διατήρηση ειδών ορνιθοπανίδας και πανίδας γενικότερα 

Αφορά κυρίως σε παρεμβάσεις που αποσκοπούν στην συγκράτηση του νερού σε μικρές 
λεκάνες προκειμένου να ενισχυθούν οι συνθήκες διαβίωσης ειδών ορνιθοπανίδας και πανί-
δας (κυρίως αμφιβίων) στην Τήλο.  

Συγκεκριμένα αφορά:  
i. Μικρά έργα συγκράτησης του νερού των πηγών με την μορφή μικρών πετρόχτιστων 

υδατοσυλλογών. Για την υλοποίηση του έργου αυτού θα πρέπει να ληφθεί επιπλέον 
υπόψη και η ανάγκη χρήσης του νερού των πηγών από κτηνοτροφικά ζώα χωρίς να 
προκληθεί υποβάθμισή τους (αισθητική και ποιοτική).  

ii. Έργα για την προστασία και διατήρηση της ορνιθοπανίδας με την δημιουργία μικρού 
τεχνητού υγροτόπου στην περιοχή όπου προβλέπεται να κατασκευαστεί η λιμνοδεξα-
μενή, προκειμένου να δημιουργηθούν χώροι κάλυψης και κουρνιάσματος για πολλά με-
ταναστευτικά υδρόβια και παρυδάτια πουλιά, π.χ. με την κατασκευή πλωτών σχεδιών.  

Βαθμός προτεραιότητας:  Α 

6.1.2.5. Ανάδειξη – Διατήρηση – Αποκατάσταση αξιόλογων τοπίων 

Αφορά στις κάτωθι παρεμβάσεις: 
i. Έργα για την αποκατάσταση, διατήρηση και ανάδειξη του σπηλαίου Χαρκαδιό. Περι-

λαμβάνει κατασκευές πετρόχτιστων τοιχίων και διαμόρφωση πύλης εισόδου στην περι-
οχή του σπηλαίου, καθώς και έργα διαμόρφωσης του επισκέψιμου χώρου στο εσωτερι-
κό του σπηλαίου.  

ii. Έργα αποκατάστασης προστασίας και ανάδειξης των πρανών των ηφαιστειακών 
στρωμάτων (τόφφοι) στις περιοχές Χαρκαδιό και Μισαριά. Περιλαμβάνει απομάκρυνση 
μπαζών και σημειακές φυτεύσεις θαμνωδών ή δενδρωδών ειδών που απαντούν στην 
ευρύτερη περιοχή. 

iii. Προστασία ψηφιδοπαγών αιγιαλών (Beach–Rocks) στην περιοχή Αγίου Αντωνίου, ό-
που χρειάζονται και παράλληλες αρχαιολογικές ανθρωπολογικές έρευνες λόγω των ευ-
ρημάτων που υπάρχουν. 

iv. Συστηματικός εντοπισμός, έρευνα και προστασία των σπηλαίων και δολινών του νη-
σιού, ορισμένα από τα οποία έχουν και αρχαιολογική σημασία λόγω της χρήσης τους 
από τους κατοίκους σε παλαιότερες εποχές.  

Βαθμός προτεραιότητας:  Α 
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6.1.2.6. Καταγραφή και επιστημονική παρακολούθηση ειδών πανίδας - 
χλωρίδας 

6.1.2.6.1 Πρόγραμμα καταγραφής και επιστημονικής  παρακολούθησης της ορνιθοπανίδας 

Αν και η αξιόλογη ορνιθοπανίδα της Τήλου δεν έχει έως σήμερα πλήρως καταγραφεί, τα 
υφιστάμενα δεδομένα καταδεικνύουν αδιαμφισβήτητα την Τήλο και της γύρω βραχονησίδες 
της ως ιδιαίτερα σημαντικές ορνιθολογικές περιοχές, όχι μόνο σε εθνικό επίπεδο αλλά και 
διεθνώς.  

Στο πλαίσιο αυτό και σε συνδυασμό με την έλλειψη ορνιθολογικών στοιχείων κρίνεται ανα-
γκαία η υλοποίηση ενός προγράμματος καταγραφής και επιστημονικής παρακολούθησης 
της ορνιθοπανίδας, των ενδιαιτημάτων της και των παραμέτρων που την επηρεάζουν προ-
κειμένου να υπάρξει μία σαφής εικόνα της ορνιθολογικής αξίας της Τήλου ώστε να διαμορ-
φωθούν τα κατάλληλα διαχειριστικά μέτρα που θα διασφαλίσουν την προστασία και διατή-
ρησή της.  

Για την υλοποίηση του προγράμματος προτείνεται η μόνιμη απασχόληση 2 ορνιθολόγων 
για 5 συνεχόμενα έτη. Για την συλλογή των απαραίτητων στοιχείων απαιτείται η παραμονή 
των ειδικών επιστημόνων στο νησί για διάστημα 15 ημερών ανά δίμηνο ώστε να καλύπτο-
νται επαρκώς οι περίοδοι των ανοιξιάτικων και φθινοπωρινών μεταναστεύσεων, η περίοδος 
του φωλιάσματος και η περίοδος της διαχείμανσης.  

Η καταγραφή - παρακολούθηση αφορά:  
- την διακύμανση των πληθυσμών και την αναπαραγωγική επιτυχία των αρπακτικών 

πουλιών, ιδιαίτερα του Μαυροπετρίτη, του Σπιζαετού, της Αετογερακίνας και του Πετρί-
τη.  

- την αναπαραγωγική επιτυχία του Αιγαιόγλαρου, κυρίως στις βραχονησίδες της Τήλου. 
- την καταμέτρηση των πληθυσμών των μεταναστευτικών πουλιών που διέρχονται από 

την Τήλο κατά την εαρινή και φθινοπωρινή μετανάστευση.  
- την παρακολούθηση και καταγραφή των υπόλοιπων ειδών ορνιθοπανίδας.  
- την παρακολούθηση των επιμέρους ενδιαιτημάτων της ορνιθοπανίδας και την κατα-

γραφή των παραμέτρων και δραστηριοτήτων που την επηρεάζουν. 

Στα πλαίσια του προτεινόμενου προγράμματος θα δημιουργηθεί τράπεζα πληροφοριών για 
την αποτελεσματική αξιοποίηση των ορνιθολογικών στοιχείων ενώ παράλληλα θα συντάσ-
σεται ανά εξάμηνο έκθεση πορείας - αποτελεσμάτων του προγράμματος και έκθεση προ-
τεινομένων μέτρων διαχείρισης. Στην έκθεση προτεινόμενων μέτρων διαχείρισης δύναται 
να περιλαμβάνονται και μέτρα διαχείρισης των πληθυσμών της πέρδικας και της κουρού-
νας προκειμένου αυτοί να διατηρούνται σε φυσιολογικά για την έκταση του νησιού επίπεδα.  

Ο εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί αναλύεται στον εξοπλισμό παρακολούθησης – φύ-
λαξης. Ο χώρος εργασίας των ειδικών επιστημόνων κατά την παραμονή τους στο νησί για 
την κάλυψη των αναγκών επεξεργασίας και φύλαξης του επιστημονικού τους υλικού έχει 
προβλεφθεί στο Κ.Π. 
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6.1.2.6.2 Καταγραφή ειδών χλωρίδας 

Η χλωρίδα της Τήλου δεν έχει έως σήμερα επαρκώς μελετηθεί και ως εκ τούτου παρουσιά-
ζει σημαντικές δυνατότητες έρευνας. Η πολυσχιδής μορφολογία της Τήλου, η γεωγραφική 
της απομόνωση, η γειτνίασή της με την Μικρά Ασία κ.λπ. αποτελούν ενδείξεις παρουσίας 
ιδιαίτερα σημαντικών ειδών χλωρίδας που σε συνδυασμό με την αποσπασματική μέχρι σή-
μερα χλωριδική καταγραφή μπορούν να αυξήσουν σημαντικά τα σπάνια, ενδημικά ή/ και 
απειλούμενα είδη που αναφέρονται στην παρούσα μελέτη.  

Συνεπώς, κρίνεται αναγκαία η υλοποίηση ενός ερευνητικού προγράμματος χωρικής κατα-
γραφής της χλωρίδας της περιοχής προκειμένου να αναγνωριστεί η πραγματική χλωριδική 
αξία της Τήλου και των γειτονικών βραχονησίδων.  

Η υλοποίηση ενός τέτοιου προγράμματος θα οδηγήσει:  
- στην σύνταξη ενός όσο το δυνατόν πιο πλήρους καταλόγου των φυτών της Τήλου,  
- στην συμπλήρωση του καταλόγου με τα σπάνια, ενδημικά και απειλούμενα είδη, και  
- στην χαρτογράφηση (καταγραφή της εξάπλωσης επί χάρτου) των σπανίων ειδών. 

Για την υλοποίηση του προγράμματος απαιτείται η μόνιμη απασχόληση 2 Βοτανικών – Φυ-
τοκοινωνιολόγων, οι οποίοι θα πρέπει να καλύψουν επαρκώς δύο βλαστικές περιόδους.   

Για την κάλυψη των αναγκών του προγράμματος θα χρησιμοποιηθεί μέρος του εξοπλισμού 
παρακολούθησης – φύλαξης. Ο χώρος εργασίας των ειδικών επιστημόνων για την κάλυψη 
των αναγκών τους κατά την παραμονή τους στο νησί έχει προβλεφθεί στο Κ.Π. 

Βαθμός προτεραιότητας προγραμμάτων:  Α 

6.1.2.7. Ενδεικτικός προϋπολογισμός (σε χιλ. δρχ.) – Χρονοδιάγραμμα 
υλοποίησης (ανά εξάμηνο) 

1ο έτος 2ο έτος 3ο έτος 4ο έτος 5ο έτος 6ο έτος 
Τίτλος ενέργειας Μελέτη(1)

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

Προϋ-
πολ.(2)

Ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης φυσικού περι-
βάλλοντος νήσου Τήλου *             30.000

Προστασία των εδαφών από τη διάβρωση *             50.000

Αποκατάσταση σημαντικών οικοτόπων *             30.000

Διαμόρφωση πηγών  *             10.000

Δημιουργία μικρού τεχνητού υγρότοπου στην περι-
οχή όπου προβλέπεται να κατασκευαστεί η λιμνοδε-
ξαμενή  

* 
            30.000

Διατήρηση – αποκατάσταση γεωλογικών σχηματι-
σμών στις Περιοχές Χαρκαδιό και Μισαριά κλπ *             10.000

Αποκατάσταση, διατήρηση και ανάδειξη σπηλαίου 
Χαρκαδιό *             35.000

Παρακολούθηση – καταγραφή ειδών ορνιθοπανίδας              50.000

Καταγραφή ειδών χλωρίδας              12.000
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1ο έτος 2ο έτος 3ο έτος 4ο έτος 5ο έτος 6ο έτος 
Τίτλος ενέργειας Μελέτη(1)

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 
Προϋ-
πολ.(2)

2 

(1): Σημειώνεται με * όπου απαιτείται μελέτη εφαρμογής, το κόστος της οποίας ενσωματώνεται στον προϋπολογισμό. 
(2): τιμές χωρίς ΦΠΑ 
Στο χρονοδιάγραμμα συμπεριλαμβάνονται επίσης οι χρόνοι όλων των απαιτούμενων διαδικασιών και ενεργειών (προκήρυξη, δημοπρά-
τηση, επιλογή αναδόχου, χρόνος εκπόνησης μελετών, εκδόσεις αδειών κ.λπ.  

 

6.1.3 Υποστήριξη της ανάπτυξης 

6.1.3.1. Ήπια τουριστική ανάπτυξη 

Εκτός από τα έργα/ ενέργειες που προτάθηκαν στο κεφ. 6.1.1 ενδιαφέρον παρουσιάζει και 
το Πρόγραμμα του Αγροπεριβαλλοντικού ΜέτρουΑγροτουρισμού – Αγροτοβιοτεχνίας, σε 
εφαρμογή του Κανονισμού 2328/91 της ΕΟΚ, καθώς και ο Αναπτυξιακός Νόμος 1892/90.  

Η δημιουργία κατάλληλων καταλυμάτων και υποδομής για ειδικές μορφές τουρισμού (οικο-
τουρισμός, περιπατητικός τουρισμός κλπ) ή για ειδικές ομάδες τουριστών (εικαστικοί καλλι-
τέχνες κλπ) είναι επιλέξιμα έργα προς χρηματοδότηση και μπορεί να αφορά:  
▫ Τα ορεινά καταφύγια που έχουν προταθεί στην παρούσα μελέτη (Προφ. Ηλίας, Κού-

τσουμπας).  
▫ Μέρος του οικιστικού πλούτου των εγκαταλειμμένων οικισμών του νησιού, δηλαδή του 

Μικρού Χωριού και της Γεράς. Ιδιαίτερα στο Μικρό Χωριό, το οποίο βρίσκεται σε κε-
ντροβαρική θέση, ενδείκνυται για την δημιουργία ορισμένων ποιοτικών τουριστικών κα-
ταλυμάτων.   

Η μετατροπή του οικιστικού πλούτου αυτών των οικισμών σε τουριστικά καταλύματα θα 
πρέπει να συνδυαστεί, παράλληλα με τη θεσμική προστασία, και με την αποκατάσταση του 
μοναδικού και αναλλοίωτου παραδοσιακού τους χαρακτήρα, που τα καθιστά σημαντικά 
μνημεία της νησιώτικης αρχιτεκτονικής και της οικιστικής οργάνωσης των περασμένων 
αιώνων. 

Ειδικότερα, το σύνολο του οικισμού της Γεράς προτείνουμε να χαρακτηριστεί μνημείο της 
νεότερης οικιστικής οργάνωσης και αρχιτεκτονικής των νησιών του Αιγαίου, να αποτυπωθεί 
και να μελετηθεί ιστορικά, πολεοδομικά και αρχιτεκτονικά. Ιδιαίτερη σημασία πρέπει να δο-
θεί στη διερεύνηση του ιδιάζοντα ρόλου του οικισμού αυτού σε σχέση με την αγροτική οικο-
νομία του νησιού. 

Το Μικρό Χωριό προτείνουμε να χαρακτηριστεί αξιόλογος οικισμός και να προστατευθεί ο 
οικιστικός και αρχιτεκτονικός του χαρακτήρας. Γι’ αυτόν τον σκοπό χρειάζεται να εκπονηθεί 
ειδική μελέτη αρχιτεκτονικής και πολεοδομικής αναγνώρισης και να προταθούν ειδικοί όροι 
δόμησης και προστασίας, ειδικές χρήσεις και συγκεκριμένες διαδικασίες αποκατάστασης 
και ανάπλασης του οικισμού και της ζώνης που τον περιβάλει. Σ’ αυτό το πλαίσιο, ορισμένα 
κτίσματα θα χαρακτηριστούν μνημεία, όπως οι εκκλησίες, το νεκροταφείο, το κάστρο κλπ, 
κάποια άλλα, τα πλέον χαρακτηριστικά, θα χαρακτηριστούν διατηρητέα ενώ άλλα θα ακο-
λουθούν τους ειδικούς όρους δόμησης και τις ειδικές χρήσεις που θα επιβληθούν στον οικι-
σμό. Αντίστοιχοι όροι και μέτρα προστασίας και ανάδειξης θα ισχύσουν και για τους κοινό-
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χρηστους χώρους του οικισμού, όπως είναι οι λιθόστρωτοι δρόμοι και άλλες δημόσιες κα-
τασκευές κλπ.   

Ο τρόπος με τον οποίο θα γίνει στην πράξη η μετατροπή μέρους ή όλου του οικιστικού 
πλούτου σε καταλύματα, ιδιαίτερα όσον αφορά θέματα οικονομικών συμφωνιών, διαδικα-
σιών υλοποίησης, εξασφάλισης επιδοτήσεων, δανειοδοτήσεων, διαχείρισης κλπ, θα αποτε-
λέσει ξεχωριστό και ιδιαίτερα σημαντικό μέρος του όλου προγράμματος, το οποίο πρέπει 
να προωθηθεί άμεσα.  

Στο πλαίσιο των ειδικών μορφών τουρισμού που προτείνουμε να αναπτυχθούν στην Τήλο, 
έμφαση πρέπει να δοθεί στην προσέλκυση ομάδων, τα ενδιαφέροντα των οποίων συνδυά-
ζονται με τα χαρακτηριστικά του νησιού και τους στόχους της ήπιας τουριστικής ανάπτυξης 

Η ομορφιά του τοπίου του νησιού, σε συνδυασμό με την αισθητική των οικισμών της και 
των άλλων διάσπαρτων στοιχείων του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, είναι πηγή έμπνευ-
σης για τους εικαστικούς καλλιτέχνες. Λόγω της ηρεμίας και της ήπιας τουριστικής εκμετάλ-
λευσης το νησί προσφέρεται ως τόπος «ανακάλυψης» και δημιουργίας.   

Για τους παραπάνω λόγους προτείνουμε τη δημιουργία στην Τήλο ενός διεθνούς Κέντρου 
Εικαστικών Τεχνών. Σημειώνουμε ότι δεν υπάρχει στην Ελλάδα παρόμοιο κέντρο. Η υπο-
δομή για τη δημιουργία του Κέντρου είναι σχετικά εύκολη.  

Οι άξονες οργάνωσης και λειτουργίας του Κέντρου περιγράφονται στη συνέχεια.  

Φορέας: Δημοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης νήσου Τήλου. 

Νομική μορφή: Δημοτική επιχείρηση μη κερδοσκοπικού περιεχομένου 

Δραστηριότητες: 
- Φιλοξενία, με ευνοϊκούς όρους, εικαστικών καλλιτεχνών από όλο τον Κόσμο. 
- Απόκτηση στέγης από Έλληνες καλλιτέχνες με ευνοϊκούς όρους Τραπεζικά δάνεια, επι-

δοτήσεις κλπ) 
- Δημιουργία Διεθνών Δημιουργικών Συμποσίων  
- Δημιουργία Εργαστηρίων Εικαστικών Τεχνών για χρήση, έναντι τιμήματος, από τους 

ενδιαφερόμενους. 
- Δημιουργία θερινών, κατ΄ αρχάς, σεμιναρίων Τέχνης. 
- Εκθέσεις Εικαστικών Τεχνών 
- Δημιουργία Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης 
- Εκδόσεις 

Προσδοκώμενα οφέλη: 
- Πολιτισμική Ανάπτυξη 
- Οικονομική  ανάπτυξη 
- Πανελλήνια και Διεθνής προβολή του νησιού 
- Καθιέρωση της Τήλου σαν διεθνές εικαστικό κέντρο 
- Προσέλκυση νέων κατοίκων 
- Αύξηση της απασχόλησης 

Υποδομή: 
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- Φιλοξενία 
- Εκθεσιακοί χώροι 
- Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης 
- Εργαστήρια 
- Καταστήματα 

Πόροι: 
- Ευρωπαϊκή Ένωση 
- Υπουργείο Αιγαίου 
- Υπουργείο Πολιτισμού 
- Δήμος Τήλου 
- Δημόσιοι Φορείς (τράπεζες, επιχειρήσεις) 
- Ιδιωτικοί Φορείς (τράπεζες, επιχειρήσεις) 
- Ίδιοι πόροι 

Συνεργάτες: 
- Υπουργείο Αιγαίου Υπουργείο Πολιτισμού 
- Μουσεία, Πινακοθήκες 
- Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος 
- Καλλιτεχνικοί φορείς (Ένωση Πτυχιούχων ΑΣΚΤ, Ένωση Γλυπτών Ένωση Χαρακτών, 

Ομάδα «Τέχνη στα Σύνορα», Ο.Τ. ΤΡΙ, Α, κλπ). 
- Δημόσιοι Φορείς (τράπεζες, επιχειρήσεις) 
- Ιδιωτικοί Φορείς (τράπεζες, επιχειρήσεις) 

6.1.3.2. Βελτίωση και ενίσχυση γεωργικών και κτηνοτροφικών 
δραστηριοτήτων 

Παρακάτω καταγράφονται ορισμένες προτάσεις που αποσκοπούν στην άμβλυνση των ε-
πιπτώσεων από τις δραστηριότητες της γεωργίας και της κτηνοτροφίας στην περιοχή αλλά 
και στην ενίσχυση των δραστηριοτήτων αυτών με την εφαρμογή ήπιων μεθόδων εκμετάλ-
λευσης.  

6.1.3.2.1 Διαχείριση βοσκοτόπων και εγκαταλειμμένων γεωργικών εκτάσεων  

Όπως έχει αναλυθεί σε προηγούμενα κεφάλαια η βόσκηση είναι μια δραστηριότητα που 
όταν ασκείται ανεξέλεγκτα μπορεί να προκαλέσει σημαντικές βλάβες στα οικοσυστήματα. 
Αντίθετα η ορθολογικά ασκούμενη κτηνοτροφία μπορεί να συνεισφέρει στην διατήρηση της 
ισορροπίας του οικοσυστήματος συμβάλλοντος συγχρόνως και στην οικονομική ανάπτυξη 
της περιοχής. Επιπλέον, οι εγκαταλειμμένες ή/ και ενεργές γεωργικές εκτάσεις μπορούν να 
αξιοποιηθούν ή/ και αναμορφωθούν ώστε -με την κατάλληλη διαχείριση- να αυξήσουν το 
εισόδημα των κατοίκων της περιοχής. 

Στα πλαίσια αυτά θεωρείται απαραίτητη η εκπόνηση ενός σχεδίου διαχείρισης, μέσω του 
οποίου θα καταγραφεί - εκτιμηθεί - διερευνηθεί:  
- το ζωικό κεφάλαιο και τα είδη ζώων από τα οποία αποτελείται 

 275



- η ποιότητα και παραγωγικότητα των βοσκούμενων εκτάσεων καθώς και των λιβαδικών 
τύπων των εκτάσεων αυτών 

- η βοσκοϊκανότητα ανά λιβαδικό τύπο 
- η εποχή και ο βαθμός βόσκησης (βοσκοφόρτωσης) ανά λιβαδικό τύπο 
- η σχέση βοσκούντος ζώου – χλωρίδας και βοσκούντος ζώου – πανίδας 
- η χρήση εναλλακτικών λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων 
- η χρήση των υδάτινων πόρων 
- η δυνατότητα καλλιέργειας αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών  
- η δυνατότητα εφαρμογής βιολογικών καλλιεργειών 
- η καλλιέργεια βοσκοτροφών 
- η μελισσοκομία 
- η δυνατότητα εφαρμογής των Κανονισμών που υποστηρίζουν φιλοπεριβαλλοντικές με-

θόδους γεωργικής παραγωγής ή/ και παρέχουν ενισχύσεις και κίνητρα για τις βιολογικές 
καλλιέργειες  

Μια τέτοια μελέτη θα βοηθήσει στην εφαρμογή κατάλληλων μέτρων διαχείρισης καθώς και 
σε συγκεκριμένες επιλογές που θα βελτιώσουν και θα αναβαθμίσουν το φυσικό περιβάλλον 
ενώ παράλληλα θα ενισχύσουν το εισόδημα των κατοίκων, όπως:  
- επιλογή κατάλληλης μεθόδου βόσκησης, π.χ. με περιοδικό αποκλεισμό ορισμένων ε-

κτάσεων από τη βόσκηση για ορισμένα έτη 
- επιλογή του καταλληλότερου χρόνου βόσκησης σε ορισμένους λιβαδικούς τύπους 
- επιλογή ζώων 
- αναδασώσεις - δασώσεις σε εγκαταλειμμένους αγρούς ή υποβαθμισμένους βοσκότο-

πους  
- επιλογή κατάλληλων ειδών για βιολογικές καλλιέργειες 
- επιλογή αρωματικών και φαρμακευτικών ειδών 
- μέθοδοι συσκευασίας τοπικών προϊόντων και προώθηση - ανάδειξή τους  

Επιπρόσθετα επισημαίνουμε ότι, μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών έγκρισης των Πε-
ριφερειακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ), εγγράφονται πλέον και δράσεις προς χρηματοδότηση 
που αφορούν τη «σύνταξη και εφαρμογή διαχειριστικών σχεδίων αξιοποίησης των βοσκο-
τόπων’’. 

Στόχος των παραπάνω δράσεων είναι:  
- η βελτίωση των εγγειοδιαρθωτικών συνθηκών,  
- η βελτίωση της αξιοποίησης των διαθέσιμων βοσκοτόπων, και  
- η μείωση του κόστους παραγωγής της κτηνοτροφίας.  

Επιπλέον στόχοι είναι η οργάνωση κατά χώρο και χρόνο της εκμετάλλευσης των βοσκού-
μενων εκτάσεων καθώς και η προστασία των φυσικών πόρων και του περιβάλλοντος. 

Προϋπόθεση για την ένταξη έργων στις παραπάνω δράσεις αποτελεί η σύνταξη διαχειρι-
στικού σχεδίου αξιοποίησης βοσκοτόπων σε επίπεδο Δήμου, που θεωρείται ενιαία ενότητα 
και των Δ.Δ. που θα θεωρούνται υποενότητες στο εν λόγω σχέδιο. 
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Ως ειδικά κριτήρια ένταξης έργων στις συγκεκριμένες δράσεις περιγράφονται τα παρακάτω: 
- Η εκπόνηση διαχειριστικού σχεδίου. 
- Η ενίσχυση κατά προτεραιότητα των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών στις οποίες 

αναπτύσσεται η εκτατική κτηνοτροφία. 
- O αριθμός του ζωικού κεφαλαίου της περιοχής και κυρίως των αιγοπροβάτων. 
- Το μέγεθος της έκτασης που βοσκείται.  

Με βάση αυτό το πρόγραμμα ο κάθε Δήμος θα είναι πλέον σε θέση, σε επόμενη φάση, να 
καταρτίσει Τεχνικά Δελτία Έργων, τόσο για εργασίες βελτίωσης όσο και για τεχνικά έργα. 

Ενδεικτικός προϋπολογισμός: 30.000.000 δρχ.   

Χρονοδιάγραμμα εκπόνησης: 18 μήνες 

6.1.3.2.2 Χρήση προγραμμάτων Αγροπεριβαλλοντικού Μέτρου 

1) Γενικά – Κανονισμός (Ε.Κ.) 1257/99 

Πεδίο εφαρμογής και στόχοι  

Με τον Κανονισμό 1257/99 του Συμβουλίου της 17ης Μαΐου 1999 για τη στήριξη της αγροτι-
κής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων 
(ΕΓΤΠΕ) και για την τροποποίηση και κατάργηση ορισμένων κανονισμών θεσπίζεται το 
πλαίσιο της κοινοτικής στήριξης για την αειφόρο αγροτική ανάπτυξη. 

Η στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης, η σχετική με τις γεωργικές δραστηριότητες και τη μετα-
τροπή τους, μπορεί να αφορά: 
- τη βελτίωση των διαρθρώσεων των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και των  διαρθρώσεων 

μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων, 
- τη μετατροπή και τον αναπροσανατολισμό του δυναμικού γεωργικής  παραγωγής, την 

εισαγωγή νέων τεχνολογιών και τη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων, 
- τη ενθάρρυνση της παραγωγής γεωργικών προϊόντων εκτός διατροφής, 
- την αειφόρο ανάπτυξη των δασών, 
- τη διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων με στόχο συμπληρωματικές ή εναλλακτικές 

δραστηριότητες, 
- τη διατήρηση και ενίσχυση ενός βιώσιμου κοινωνικού ιστού στις αγροτικές περιοχές, 
- την ανάπτυξη οικονομικών δραστηριοτήτων και τη διατήρηση και δημιουργία θέσεων 

απασχόλησης, με στόχο τη διασφάλιση καλύτερης εκμετάλλευσης του υφιστάμενου εγ-
γενούς δυναμικού, 

- τη βελτίωση των όρων εργασίας και διαβίωσης, 
- τη διατήρηση και προώθηση καλλιεργητικών συστημάτων χαμηλών εισροών, 
- τη διαφύλαξη και προώθηση αειφόρου γεωργίας υψηλής φυσικής αξίας, η   οποία θα 

είναι συμβατή με τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις, 
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- την εξάλειψη των ανισοτήτων και την προώθηση ίσων ευκαιριών για τους  άνδρες και 
τις γυναίκες, ιδίως μέσω της στήριξης σχεδίων που προωθούνται και υλοποιούνται από 
γυναίκες. 

Μέτρα Αγροτικής Ανάπτυξης  

1. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ (βλ. Παράρτημα 4 - Κανονισμός 1257/99 
άρθρα 4 - 7) 

2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ (βλ. Παράρτημα 4 - Κανονισμός 1257/99 άρθρο 8)  

3. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (βλ. Παράρτημα 4 - Κανονισμός 1257/99 άρθρο 9)  

4. ΠΡΟΩΡΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ (βλ. Παράρτημα 4 - Κανονισμός 1257/99 άρθρα 10 – 12) 

5. ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥΣ ΠΕ-
ΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ (βλ. Παράρτημα 4 - Κανονισμός 1257/99 άρθρα 13 – 21)  

6. ΓΕΩΡΓΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ (βλ. Παράρτημα 4 - Κανονισμός 1257/99 άρθρα 22 – 24) 

7. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (βλ. Παράρτημα 4 - 
Κανονισμός 1257/99 άρθρα 25 – 28) 

8. ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ (βλ. Παράρτημα 4 - Κανονισμός 1257/99 άρθρα 29 – 32)  

9. ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ (βλ. 
Παράρτημα 4 - Κανονισμός 1257/99 άρθρο 33) 

2) Υ.Α. 428/339372/661/02-02-2001 

Με την Υπουργική Απόφαση 428/339372/661/02-02-2001 [Εφαρμογή του Αγροπεριβαλλο-
ντικού Μέτρου του Εγγράφου Προγραμματισμού Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΠΑΑ) 2000–2006 
– Καν. (Ε.Κ.) 1257/99 (Υπ. Γεωργίας – Υπ. Οικονομικών)] εγκρίνεται η εφαρμογή των προ-
γραμμάτων του Αγροπεριβαλλοντικού μέτρου του Ε.Π.Α.Α. για τα έτη 2000-2006. 

Το Αγροπεριβαλλοντικό Μέτρο περιλαμβάνει τα προγράμματα: 
- Βιολογική γεωργία 
- Πρόγραμμα μείωσης της Νιτρορύπανσης Γεωργικής Προέλευσης 
- Μακροχρόνια Παύση Εκμετάλλευσης Γεωργικών Γαιών 
- Πρόγραμμα απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων 
- Διατήρηση Εκτατικών Καλλιεργειών που κινδυνεύουν από Γενετική Διάβρωση 
- Εφαρμογή Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (Σ.Π.Δ.) 
- Εκτατικοποίηση της κτηνοτροφίας 
- Βιολογική Κτηνοτροφία 
- Πρόγραμμα διατήρησης και ανακατασκευής αναβαθμίδων σε επικλινείς εκτάσεις για την 

προστασία των εδαφών από τη διάβρωση 
- Πρόγραμμα διαχείρισης ορισμένων περιοχών προτεινόμενων για ένταξη στο Δίκτυο 

«Natura 2000» (όπως “Δέλτα Νέστου & Λιμνοθάλασσα Κεραμωτής”, “Λίμνες Βόλβη – 
Κορώνεια”, “Βουνά Έβρου” κ.α.)  

Αναλυτικά στοιχεία για τις ενισχύσεις ανά πρόγραμμα δίνονται στην ως άνω απόφαση (βλ. 
Παράρτημα 4).  

Αξίζει πάντως να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα κάτωθι σημεία:   
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α. Ορθολογική διαχείριση υποχρησιμοποιούμενων ή εγκαταλελειμμένων βοσκοτόπων 
Η μέση ενίσχυση στις περιοχές του Δικτύου 2000 και στις ζώνες διάβρωσης θα ανέλθει σε 
4,19 €/στρ. τελικής έκτασης και στις λοιπές περιοχές σε 4,07 €/στρ. τελικής έκτασης. 
Η ενίσχυση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 45 €/στρ. 

β. Μείωση της περιόδου βόσκησης  
β1. Περίπτωση στενότητας βοσκοτόπων: Η ενίσχυση είναι ευθέως ανάλογη των ημερών 
διατροφής των ζώων εκτός βοσκοτόπων και δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 45 €/στρ./έτος. 
β2. Περίπτωση περίσσειας βοσκοτόπων: Η μέση ενίσχυση ανέρχεται σε 1,5 €/στρ. τελικής 
έκτασης. Ομοίως η ενίσχυση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 45 €/στρ.  

γ. Πρόγραμμα διατήρησης και ανακατασκευής αναβαθμίδων σε επικλινείς εκτάσεις για την 
προστασία των εδαφών από τη διάβρωση 
H ετήσια ενίσχυση για τη διατήρηση/ συντήρηση αναβαθμίδων ανέρχεται σε 17,6 €/στρ. Η 
ετήσια ενίσχυση για την ανακατασκευή ανέρχεται σε 30,79 €/στρ./έτος.  

Η διάρκεια των δεσμεύσεων των δικαιούχων είναι πενταετής, πλην της Μακροχρόνιας 
παύσης εκμετάλλευσης γεωργικών γαιών, στην οποία η δέσμευση είναι εικοσαετής. 

Τέλος, πραγματοποιούνται ετησίως διοικητικοί, επιτόπιοι και εργαστηριακοί έλεγχοι της ε-
φαρμογής των δεσμεύσεων των δικαιούχων. Οι επιτόπιοι έλεγχοι πραγματοποιούνται ετη-
σίως σε ποσοστό τουλάχιστον 5% επί του συνόλου των δικαιούχων. Οι εργαστηριακοί έ-
λεγχοι πραγματοποιούνται στις περιπτώσεις που είναι αναγκαίοι για την διαπίστωση της 
τήρησης των δεσμεύσεων των δικαιούχων σε ίδιο ποσοστό (5%). Στις δαπάνες των ελέγ-
χων, οι οποίοι είναι υποχρεωτικοί για τα Κράτη-Μέλη δεν υπάρχει Κοινοτική συγχρηματο-
δότηση. Οι δαπάνες αυτές θα βαρύνουν τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του 
Υπουργείου Γεωργίας.  

3) Υ.Α. 85129/233/05-02-2001  

Με την παρούσα απόφαση [Εφαρμογή του προγράμματος «Βιολογική Γεωργία» του Α-
γροπεριβαλλοντικού Μέτρου του Εγγράφου Προγραμματισμού Αγροτικής Ανάπτυξης 2000–
2006 – Καν. (Ε.Κ.) 1257/99 (Υπ. Γεωργίας)] εγκρίνεται η εφαρμογή του προγράμματος «Βι-
ολογική Γεωργία» του Αγροπεριβαλλοντικού Μέτρου [Κανονισμός (Ε.Κ.) 1257/99] για τα 
έτη 2000 – 2006.  

Ορισμός Βιολογικής Γεωργίας 

Ως βιολογική γεωργία στα πλαίσια του Καν (Ε.Κ) 1257/99, ορίζεται η μετατροπή συμβατι-
κών καλλιεργειών σε βιολογικές, με τη χρήση μεθόδων φιλικών προς το περιβάλλον, όπως 
αυτές καθορίζονται από τον βασικό Καν. (ΕΟΚ) 2092/91, τις τροποποιήσεις αυτού καθώς 
και τυχόν μελλοντικές τροποποιήσεις του. 

Η βιολογική γεωργία είναι ένα σύστημα ολοκληρωμένης παραγωγής, με μειωμένους βαθ-
μούς ελευθερίας όσον αφορά την επιλογή των εισροών των θρεπτικών στοιχείων (λιπάν-
σεων) και των φυτοπροστατευτικών ουσιών, σε σχέση με τα κλασικά συστήματα ολοκλη-
ρωμένης παραγωγής. Η βιολογική γεωργία δεν περιορίζεται στην απλή αντικατάσταση των 
συνθετικών χημικών ουσιών της συμβατικής γεωργίας, με τις επιτρεπόμενες εισροές του 
Καν. (ΕΟΚ) 2092/91 ούτε περιορίζεται στην παραγωγή προϊόντων με απουσία υπολειμμά-
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των φυτοπροστατευτικών ουσιών, αλλά απαιτεί ολοκληρωμένη και αειφορική χρήση των 
φυσικών πόρων και του αγροτικού οικοσυστήματος. Στα πλαίσια αυτά η αγραναπαυόμενη 
αμειψισπορά στις ετήσιες καλλιέργειες, εφόσον στοχεύει στον έλεγχο και στη διαχείριση 
των ζιζανίων ή στη χλωρά λίπανση και προβλέπεται από το εγκεκριμένο καλλιεργητικό 
σχέδιο της βιολογικής καλλιέργειας θεωρείται επιλέξιμη και επιδοτούμενη καλλιεργητική 
πρακτική. 

Στόχοι του προγράμματος  

- Η μείωση της ρύπανσης που προκαλεί η γεωργία 
- Η προστασία της άγριας χλωρίδας και πανίδας 
- Η διατήρηση της βιοποικιλότητας  των αγροτικών οικοσυστημάτων και του αγροτικού 

τοπίου 
- Η αειφορική διαχείριση των εδαφικών πόρων 
- Η προστασία της δημόσιας υγείας 
- Η δημιουργία σταθερών νησίδων βιοκαλλιέργειας, μέσα από μικρές οικονομίες κλίμακας 
- Σχετικά ομοιόμορφη κατανομή σε εθνικό επίπεδο, ώστε το πρόγραμμα να λειτουργήσει 

ως πρόγραμμα επίδειξης.  

Περιοχές εφαρμογής του προγράμματος – Επιλέξιμες εκτάσεις 

Οι περιοχές εφαρμογής καθορίζονται από τα Νομαρχιακά Προγράμματα Βιολογικής Γεωρ-
γίας. Το Νομαρχιακό Πρόγραμμα κατανέμει τις εκτάσεις κατά καλλιέργεια σε επίπεδο Νο-
μού, λαμβάνοντας υπόψη τα κάτωθι κριτήρια: 
- Τον κύριο παραγωγικό χαρακτήρα του Νομού (γεωργικός, κτηνοτροφικός). 
- Την ποσοστιαία κατανομή των συμβατικών καλλιεργειών του Νομού. 
- Τα ιδιαίτερα τοπικά προϊόντα του Νομού π.χ. Π.Ο.Π, Π.Γ.Ε., κλπ. 
- Την κατανομή των ήδη ενταχθέντων στο πρόγραμμα Βιολογικής Γεωργίας, κατά την 

περίοδο 1995-1999, καλλιεργειών σε επίπεδο Νομού. 
- Τη διαγραφόμενη ζήτηση σε βιολογικά προϊόντα, όπως π.χ. συγκεκριμένες εμπορικές 

προτάσεις ή εμπορικές συμφωνίες με ομάδες βιοκαλλιεργητών κλπ. 

Το Νομαρχιακό Πρόγραμμα κατανέμει τις εκτάσεις χωροταξικά σε γεωγραφικές ζώνες σε 
επίπεδο Νομού, λαμβάνοντας υπόψη τα κάτωθι κριτήρια: 
- Την ανάγκη προστασίας των οικολογικά ευαίσθητων περιοχών, όπως περιοχές Δικτύου 

“Natura 2000”, παραποτάμιες3, παραλίμνιες4, παράκτιες5, κλπ. 
- Την προτεραιότητα ενίσχυσης μειονεκτικών περιοχών (ορεινές, νησιωτικές κλπ). 
- Την ύπαρξη μικροκλιματικών και επιδημιολογικών δεδομένων ευνοϊκών για τη βιοκαλλι-

έργεια. 

                                                 
3 Παραποτάμιες περιοχές για τις ανάγκες του προγράμματος ορίζονται οι περιοχές που εκτείνονται σε πλάτος 
μέχρι 300μ ένθεν και ένθεν από της όχθης των ποταμών όπως καθορίζονται στους χάρτες κλίμακας 1:5000 της 
ΓΥΣ 
4 Παραλίμνιες περιοχές για τις ανάγκες του προγράμματος ορίζονται οι περιοχές που εκτείνονται σε πλάτος μέχρι 
600μ από τις όχθες των λιμνών όπως αυτές καθορίζονται στους χάρτες κλίμακας 1:5000 της ΓΥΣ 
5 Παράκτιες περιοχές για τις ανάγκες του προγράμματος ορίζονται οι περιοχές που εκτείνονται σε πλάτος μέχρι 
1000μ από την ακτογραμμή όπως αυτή  καθορίζεται στους χάρτες κλίμακας 1:5000 της ΓΥΣ 
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- Την ανάγκη για παραγωγή βιολογικών ζωοτροφών για την κάλυψη των αναγκών της 
βιολογικής κτηνοτροφίας. 

- Την ανάγκη γεωγραφικής συγκέντρωσης του Νομαρχιακού Προγράμματος, σε ορισμέ-
νους Δήμους ή  Κοινότητες ή ομάδες Δήμων ή Κοινοτήτων, για τη δημιουργία θυλάκων 
βιολογικής γεωργίας. Ιδιαίτερα όπου υπάρχει οργανωμένη προσπάθεια παραγωγών 
(ομάδες παραγωγών, συνεταιρισμοί, δίκτυα παραγωγής & κατανάλωσης) με σοβαρές 
προοπτικές πρόσβασης στην ελληνική και ιδιαίτερα στη διεθνή αγορά.  

- Ιεραρχούνται εκείνες οι προτάσεις που πέραν της εξασφαλισμένης διάθεσης εγγυώνται 
ότι σημαντικό μέρος της προστιθέμενης αξίας (μεταποίηση, τυποποίηση κλπ.) παράγο-
νται κατά σειρά προτεραιότητας στην περιοχή παραγωγής, ή στην ευρύτερη γεωγραφι-
κή ζώνη (Νομός, Περιφέρεια) ή εντός της ελληνικής επικράτειας, για λόγους ολοκληρω-
μένης ανάπτυξης της υπαίθρου. 

- Επιλέγονται κατά προτεραιότητα οι προτάσεις, οι οποίες αφορούν στην παραγωγή, με-
ταποίηση και τυποποίηση προϊόντων ονομασίας προέλευσης (Π.Ο.Π) και προϊόντων με 
γεωγραφικές ενδείξεις (Π.Γ.Ε). 

Ως επιπλέον κριτήρια για την επιλογή των γεωγραφικών ζωνών των Νομαρχιακών Προ-
γραμμάτων καθορίζονται τα εξής: 
- Ιεραρχούνται περιοχές στις οποίες διατηρούνται τα φυσικά ή τεχνητά διαχωριστικά όρια 

των αγροτεμαχίων (φυτοφράκτες, ξερολιθιές). Συνήθως αυτές είναι περιοχές στις ο-
ποίες δεν έχει πραγματοποιηθεί αναδασμός. 

- Ιεραρχούνται περιοχές με σχετική απομόνωση από ζώνες εντατικής γεωργίας. 
- Ιεραρχούνται περιοχές που περιβάλλονται ή γειτνιάζουν με φυσικές ζώνες (δάση, δασι-

κές εκτάσεις, υγρότοποι). 

Εντός των εγκεκριμένων ζωνών των Νομαρχιακών προγραμμάτων δεν είναι επιλέξιμες έ-
νταξης στο πρόγραμμα οι παρακάτω εκτάσεις: 
- Οι εγκαταλελειμμένες γεωργικές γαίες. Μια γεωργική έκταση θεωρείται εγκαταλελειμμέ-

νη εάν δεν αποτελεί αντικείμενο καμιάς γεωργικής χρήσης ή γεωργικής παρέμβασης επί 
τρία τουλάχιστον συνεχή έτη πριν την ανάληψη της δέσμευσης και αν δεν έχει ενταχθεί 
σε σύστημα εναλλαγής καλλιεργειών κατά την ίδια περίοδο. 

- Οι ημιεγκαταλελειμμένοι δενδρώνες. Ως ημιεγκαταλελειμμένοι δενδρώνες θεωρούνται 
ελαιώνες, αμυγδαλεώνες, καστανεώνες, καρυδεώνες, οι οποίοι δεν δέχονται καμία καλ-
λιεργητική παρέμβαση πλην της συγκομιδής των καρπών. 

- Οι νέες φυτείες. Ως νέες φυτείες θεωρούνται μόνιμες καλλιέργειες, οι οποίες δεν έχουν 
εισέλθει σε πλήρη παραγωγή κατά την ανάληψη της δέσμευσης. 

- Καμένες εκτάσεις.  
- Οι παγετόπληκτες εκτάσεις.  
- Οι εκτάσεις που έχουν ενταχθεί σε προγράμματα δάσωσης γεωργικών γαιών (Καν. (Ε-

ΟΚ) 2080/92, Καν. (ΕΚ) 1257/99) καθώς και σε προγράμματα βιολογικής γεωργίας που 
ενισχύονται από άλλα καθεστώτα κοινοτικών ή εθνικών ενισχύσεων εφόσον οι ενισχύ-
σεις καταβάλλονται για τη μετατροπή συμβατικών καλλιεργειών σε βιολογικές. 

- Οι εκτάσεις που έχουν ενταχθεί σε προγράμματα αγρανάπαυσης που ενισχύονται από 
τις Κ.Ο.Α. γεωργικών προϊόντων.  
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- Εκτάσεις που είχαν ενταχθεί στο πρόγραμμα “Βιολογική γεωργία” του Καν. (ΕΟΚ) 
2078/92, ή του Καν (ΕΚ) 1257/99 και στις οποίες έχει ολοκληρωθεί η πενταετής περίο-
δος εφαρμογής του προγράμματος. 

Τα Νομαρχιακά προγράμματα που αφορούν ετήσιες καλλιέργειες πρέπει να λαμβάνουν 
υπόψη και τις ανάγκες αμειψισποράς των βιολογικών καλλιεργειών και την ανάγκη παρα-
γωγής βιολογικών ζωοτροφών για την κάλυψη των αναγκών της βιολογικής κτηνοτροφίας, 
κυρίως στους κτηνοτροφικούς νομούς και στους όμορους νομούς τους. 

Τα Νομαρχιακά προγράμματα συντάσσονται από τις Δ/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης των 
Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και εγκρίνονται από την Αρχή Διαχείρισης του ΕΠΑΑ 2000-
2006. Μεταβατικά μέχρι τη συγκρότηση της Αρχής Διαχείρισης, η έγκριση χορηγείται από 
τη Δ/νση Χωροταξίας & Προστασίας Περιβάλλοντος του Υπ. Γεωργίας.  

Το Νομαρχιακό πρόγραμμα τροποποιείται είτε με πρωτοβουλία της Δ/νσης Αγροτικής Α-
νάπτυξης ή άλλου Νομαρχιακού ή Περιφερειακού φορέα διαχείρισης κατάλληλα εξουσιοδο-
τημένου από την Αρχή Διαχείρισης είτε κατόπιν εντολής της Αρχής Διαχείρισης και μεταβα-
τικά της Δ/νσης Χωροταξίας & Προστασίας Περ/ντος, όταν το ποσοστό συμμετοχής στο 
πρόγραμμα είναι ιδιαίτερα χαμηλό ή όταν επιβάλλεται από λόγους γενικότερου σχεδιασμού. 

Η έγκριση της τροποποίησης γίνεται από την Αρχή Διαχείρισης και μεταβατικά από την 
Δ/νση Χωροταξίας και προστασίας Περ/ντος του Υπ. Γεωργίας. 

Δικαιούχοι του Προγράμματος 

Φυσικά πρόσωπα κάτοχοι γεωργικής εκμετάλλευσης ή νομικά πρόσωπα που είναι κάτοχοι 
και άμεσα υπεύθυνοι για τη διαχείριση της εκμετάλλευσης.  

Ο κάτοχος μπορεί να είναι ιδιοκτήτης της γεωργικής εκμετάλλευσης ή να την  εκμεταλλεύε-
ται με οιανδήποτε μορφή μίσθωσης. Στην τελευταία περίπτωση πρέπει να προσκομίσει ε-
νοικιαστήριο συμβόλαιο διάρκειας τουλάχιστον 5 χρόνων, με θεώρηση βεβαίας χρονολογί-
ας. Στην περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο (ένταξη στο πρόγραμμα πρόωρης συνταξι-
οδότησης, παραχώρηση της εκμετάλλευσης σε δικαιούχο του προγράμματος νέων αγρο-
τών ή άλλο λόγο) ο δικαιούχος αποχωρεί από το πρόγραμμα, πρέπει ο διάδοχός του να 
συνεχίσει την τήρηση των δεσμεύσεων του δικαιούχου που προκύπτουν από το συμβόλαιο 
που έχει υπογράψει. 

4) Υ.Α. 100949/2478/09-10-2000  

Οι Κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (ΚΟΓΠ) αποτελούν τις ελάχιστες περιβαλλοντικές 
δεσμεύσεις που πρέπει να τηρούν οι παραγωγοί για την ένταξη στα αγροπεριβαλλοντικά 
προγράμματα του Καν. (ΕΚ) 1257/99 καθώς επίσης αποτελούν τις ελάχιστες δεσμεύσεις 
του άρθρου 3 του Καν. (ΕΚ) 1259/99  πλην εξαιρέσεων για τις οποίες γίνεται αναφορά στην 
ως άνω Υπουργική Απόφαση. 

6.1.3.3. Κατασκευή βασικών υποδομών 

Προτείνονται επιγραμματικά τα κάτωθι:  
i) Ολοκλήρωση – Βελτίωση βασικού οδικού δικτύου και λιμενικών υποδομών που θα 

χρησιμοποιούνται από τους επισκέπτες. 
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ii) Κατασκευή – Λειτουργία ΧΥΤΑ 
iii) Κατασκευή – Λειτουργία Λιμνοδεξαμενής και συστήματος άρδευσης. 
iv) Κατασκευή – Λειτουργία συστημάτων αποχέτευσης ακαθάρτων. 

6.1.4 Πληροφόρηση/ ευαισθητοποίηση/ κατάρτιση 

Η πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση φορέων και πολιτών αποτελεί βασική συνιστώσα 
κάθε προγράμματος για το περιβάλλον. Στον τομέα αυτό ο δήμος έχει τη δυνατότητα να 
υλοποιήσει σημαντικές παρεμβάσεις.  

Η πληροφόρηση/ ευαισθητοποίηση αφορά: 

 Στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (στα πλαίσια των προγραμμάτων 
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης). Εδώ απαιτείται συνεργασία με τις Δ/νσεις Εκπαίδευσης 
και τους υπευθύνους περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. 

 Στους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης. 

 Στους παραγωγικούς φορείς, συγκεκριμένες ομάδες πολιτών και πολίτες. 

Οι διαδικασίες πληροφόρησης/ ενημέρωσης έχουν οριζόντιο χαρακτήρα και ως εκ τούτου 
πρέπει να αποτελούν μέρος των περισσότερων προγραμμάτων που προτείνονται στα 
πλαίσια της μελέτης αυτής. 

Στο πλαίσιο αυτό προτείνεται η διοργάνωση:  
- προγραμμάτων κατάρτισης για την κάλυψη των αναγκών φύλαξης και ξενάγησης της 

προστατευόμενης περιοχής 
- ημερίδων για την ενημέρωση – ευαισθητοποίηση τοπικών φορέων, ειδικών ομάδων 

χρηστών και του τοπικού πληθυσμού 
- συνεδρίων με αντικείμενα το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον της Τήλου. Ειδικό-

τερα, προτείνεται η διοργάνωση ενός Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου με θέμα: 
«Προστατευόμενες Περιοχές και Οικοτουρισμός στα Νησιά της Μεσογείου», με στόχο 
την ανάδειξη της Τήλου ως πρότυπο «φυσικού πάρκου» όπου ο οικοτουρισμός δύναται 
να αποτελέσει βασική συνιστώσα για την βιώσιμη ανάπτυξη του νησιού.  

Ενδεικτικός προϋπολογισμός – Χρονοδιάγραμμα 

Πρόγραμμα κατάρτισης φυλάκων – ξεναγών διάρκειας 1 έτους (παράλληλα με την κατα-
σκευή του Κέντρου Πληροφόρησης):      2.000.000 δρχ. 

Ημερίδες Ενημέρωσης και Κατάρτισης:     2.000.000 δρχ. 

Συνέδριο «Προστατευόμενες Περιοχές και  
Οικοτουρισμός στα Νησιά της Μεσογείου»:     10.000.000 δρχ. 

6.1.5 Χρηματοδοτικοί πόροι – Φορείς υλοποίησης 

Πιθανές πηγές χρηματοδότησης, τόσο για τις προτεινόμενες μελέτες όσο και για την υλο-
ποίηση των επιμέρους έργων, είναι:  
- το Π.Ε.Π.,  
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- το Ε.Π. ‘’Περιβάλλον’’ - Γ’ Κ.Π.Σ. του ΥΠΕΧΩΔΕ,  
- το Ε.Π. ‘’Τουρισμός’’ - Γ’ ΚΠΣ του ΕΟΤ,  
- τα Αγροτουριστικά Προγράμματα του Υπ.Γε.  
- Άλλα προγράμματα και Κοινοτικές πρωτοβουλίες που πιθανόν να προκύψουν μελλο-

ντικά. 

Φορείς υλοποίησης των παραπάνω προτάσεων δύναται να είναι οι αρμόδιες υπηρεσίες 
(ανάλογα με το έργο – ενέργεια) της Περιφέρειας ή της Νομαρχία σε συνεργασία με τον 
Δήμο.  

6.2 ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  

6.2.1 Γενικά 

Στην παρ. 5 του άρθρου 18 και την παρ. 4 του άρθρου 21 του ν. 1650/86 (ΦΕΚ Α’ 160), 
όπως αντικαταστάθηκαν από τις παρ. 1 και 3 του άρθρου 16 του ν. 2742/99 (ΦΕΚ Α’ 207) 
αντίστοιχα, αναφέρεται:  
«5. α. Τα αντικείμενα προστασίας και διατήρησης της παρ. 3 με τις ζώνες τους διέπονται 
από κανονισμούς διοίκησης και λειτουργίας, στους οποίους καθορίζονται τα αναγκαία 
μέτρα οργάνωσης και λειτουργίας των προστατευόμενων αντικειμένων και εξειδικεύονται οι 
γενικοί όροι και περιορισμοί άσκησης δραστηριοτήτων και εκτέλεσης έργων, που καθορίζο-
νται με το προεδρικό διάταγμα που προβλέπεται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 21. Οι ανω-
τέρω κανονισμοί καταρτίζονται εντός έτους από τη δημοσίευση του προεδρικού διατάγματος 
που προβλέπεται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 21 και εγκρίνονται με κοινές αποφάσεις του 
Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και των κατά περίπτωση αρ-
μόδιων Υπουργών και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.  
      β. Με τις ίδιες ή όμοιες υπουργικές αποφάσεις εγκρίνονται επίσης πενταετή Σχέδια Δια-
χείρισης των προστατευόμενων αντικειμένων της παρ. 3. Με τα Σχέδια Διαχείρισης προσ-
διορίζονται, στο πλαίσιο των γενικότερων όρων και προϋποθέσεων που τίθενται στα προε-
δρικά διατάγματα των παρ. 1 και 2 του άρθρου 21, οι κατευθύνσεις και οι προτεραιότητες 
για την εφαρμογή των έργων, δράσεων και μέτρων που απαιτούνται για την αποτελεσματική 
προστασία και διαχείριση των κατά περίπτωση προστατευόμενων αντικειμένων. Τα Σχέδια 
Διαχείρισης συνοδεύονται από προγράμματα δράσης στα οποία εξειδικεύονται τα αναγκαία 
μέτρα, δράσεις, έργα και προγράμματα, οι φάσεις, το κόστος, οι πηγές και οι φορείς χρημα-
τοδότησής τους, καθώς και το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσής τους και οι φορείς εφαρμογής 
τους. Οι διατάξεις της περιπτώσεως αυτής εφαρμόζονται αναλόγως και για την κατάρτιση 
Σχεδίων Διαχείρισης για τα προστατευόμενα είδη της χλωρίδας και πανίδας που αναφέρο-
νται στο άρθρο 20, καθώς και για τους οικοτόπους που ορίζονται στην κοινή υπουργική α-
πόφαση 33318/3028/28.12.1998 (ΦΕΚ Β’/28.12.1998). 
4. α. Τα προεδρικά διατάγματα των παρ. 1 και 2, καθώς και οι Κανονισμοί Διοίκησης και 
Λειτουργίας και τα Σχέδια Διαχείρισης των προστατευόμενων αντικειμένων αναθεωρούνται 
ανά πενταετία, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην επόμενη περίπτωση. Στο χρονικό αυτό διά-
στημα, επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση η τροποποίησή τους, μετά από τεκμηριωμένη εισήγηση του 
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Φορέα Διαχείρισης, εφόσον έχει συσταθεί, ή των υπηρεσιών ή νομικών προσώπων στα 
οποία έχει ανατεθεί η σχετική αρμοδιότητα: α) για την αντιμετώπιση έκτακτων γεγονότων 
που σχετίζονται με την προστασία της περιοχής, β) για την προσαρμογή τους σε υποδείξεις 
και παρατηρήσεις της ετήσιας έκθεσης αξιολόγησης της επόμενης περίπτωσης, γ) για να 
εκτελεστούν έργα και μέτρα ιδιαίτερα σημαντικά για την προστασία και διαχείρισης της περι-
οχής.  
     β. Η παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρμογής των ρυθμίσεων των προεδρικών 
διαταγμάτων των παρ. 1 και 2, καθώς και των Κανονισμών Διοίκησης και Λειτουργίας και 
των Σχεδίων Διαχείρισης της παρ. 5 του άρθρου 18, γίνεται είτε από τον οικείο Φορέα Δια-
χείρισης, εφόσον έχει συσταθεί, είτε από τις υπηρεσίες ή νομικά πρόσωπα στα οποία έχει 
ανατεθεί η σχετική αρμοδιότητα. Για τον σκοπό αυτόν, τα πρόσωπα του προηγούμενου ε-
δαφίου συντάσσουν ετήσια έκθεση αξιολόγησης που κοινοποιείται με μέριμνά τους στο 
Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και στο Υπουργείο Γεωργίας, 
καθώς και σε άλλα Υπουργεία των οποίων οι αρμοδιότητες εμπίπτουν στην περιοχή του 
προστατευόμενου κατά περίπτωση αντικειμένου. Η έκθεση αυτή μπορεί να κοινοποιείται ε-
πίσης σε οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, των οποίων η δραστηριότητα εκτεί-
νεται στην περιοχή διαχείρισης, στις αρμόδιες υπηρεσίες της οικείας περιφέρειας και στους 
οικείους οργανισμούς αυτοδιοίκησης και των δύο βαθμίδων, προκειμένου να λαμβάνεται 
υπόψη κατά την επεξεργασία μέτρων, δράσεων, ενεργειών και ρυθμίσεων αρμοδιότητάς 
τους, που προωθούν την αποτελεσματική εφαρμογή των σχετικών προεδρικών διαταγμά-
των, κανονισμών διοίκησης και λειτουργίας και σχεδίων διαχείρισης.» 

Ειδικότερα, ο Κανονισμός Διοίκησης και Λειτουργίας περιλαμβάνει το κανονιστικό πλαί-
σιο λειτουργίας μιας προστατευόμενης περιοχής όπου εξειδικεύονται τα αναγκαία μέ-
τρα και όροι προστασίας, καθορίζονται οι οργανωτικές και λειτουργικές διαδικασίες και δια-
τυπώνονται οι στόχοι, οι αρχές και οι κατευθύνσεις για το Σχέδιο Διαχείρισης.  

Το «Σχέδιο Διαχείρισης» περιλαμβάνει το μακροπρόθεσμο στρατηγικό σχέδιο διαχείρισης 
όπου διατυπώνονται οι σκοποί και οι γενικοί στόχοι, οι βασικές προτεραιότητες και οι στρα-
τηγικές κατευθύνσεις για την ολοκληρωμένη και βιώσιμη διαχείριση του προστατευταίου 
αντικειμένου.  

Πλέον του Σχεδίου Διαχείρισης ο φορέας διαχείρισης συντάσσει «Ετήσια Έκθεση Αξιολό-
γησης» όπου αναλύονται οι δράσεις που προτίθενται να υλοποιήσει ο φορέας τον επόμενο 
χρόνο (δράσεις/ παρεμβάσεις, προϋπολογισμός, χρονοδιάγραμμα, μέθοδος υλοποίησης, 
κ.λπ.), αξιολογείται η εφαρμογή των κανονιστικών όρων και περιορισμών, η πορεία υλο-
ποίησης του Σχεδίου Διαχείρισης και προτείνονται μέτρα, δράσεις και ρυθμίσεις για την ορ-
θή διαχείριση της προστατευόμενης περιοχής.   

Επιπλέον, με βάση την αξιολόγηση αυτή και εφόσον υπάρχει επαρκής αιτιολόγηση, ο χα-
ρακτηρισμός ή τα όρια του αντικειμένου προστασίας, οι αναγκαίοι για την προστασία του 
γενικοί όροι, απαγορεύσεις και περιορισμοί, καθώς και οι διατάξεις του Κανονισμού Διοίκη-
σης και Λειτουργίας, είναι δυνατόν να μεταβάλλονται. 

Εξειδίκευση γενικών όρων και περιορισμών 

Οι κατευθύνσεις για τη διαμόρφωση του Κανονισμού δίνονται στο άρθρο 19 του Ν. 1650/86 
διατυπωμένες ανά κατηγορία χαρακτηρισμού: 
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- Για την Κατηγορία ΙΙ -Περιοχή Προστασίας της Φύσης, περιλαμβάνει εκτός των ανωτέ-
ρω και ρυθμίσεις για την εκτέλεση επιτρεπόμενων ασχολιών και δραστηριοτήτων κυρί-
ως παραδοσιακού χαρακτήρα. 

- Τέλος, για την Κατηγορία V -Περιοχή Οικοανάπτυξης, ο Κανονισμός ρυθμίζει τους τρό-
πους με τους οποίους θα επιτευχθούν οι στόχοι διαχείρισης .  

Μέτρα οργάνωσης και λειτουργίας 

Με την συμπλήρωση του θεσμικού πλαισίου Διοίκησης και Διαχείρισης Προστατευόμενων 
Περιοχών (κεφάλαιο Ε του Ν. 2742/99), η κατάρτιση των Κανονισμών υπήχθη στην αρμο-
διότητα των φορέων διαχείρισης.  

Επιπλέον, με τον ίδιο νόμο (παρ. 2, άρθρο 15), προσδιορίστηκαν οι παρακάτω θεματικές 
αρμοδιότητες οργάνωσης και λειτουργίας του προστατευτέου αντικειμένου, που ανατίθενται 
στο φορέα διαχείρισης:   
- Συστηματική παρακολούθηση περιβαλλοντικών παραμέτρων / Αδειοδοτήσεις επιστη-

μονικής έρευνας 
- Έλεγχο εφαρμογής περιβαλλοντικών όρων / Αναφορές παραβάσεων όρων και περιο-

ρισμών 
- Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού / Περιβαλλοντική ερμηνεία  
- Οικοτουριστικά έργα και προγράμματα / Αδειοδότηση και οργάνωση ξεναγήσεων  
- Εφαρμογή ενεργούς διαχείρισης γης/ ειδικών διαχειριστικών πρακτικών σε επιτρεπόμε-

νες χρήσεις και δραστηριότητες 
- Εφαρμογή ειδικών διαχειριστικών μέτρων διατήρησης τύπων οικοτόπων, τοπίου και 

ειδών 
- Εφαρμογή ειδικών οικονομικών κινήτρων / Αντισταθμιστικών μέτρων / Χορήγηση σημά-

των ποιότητας / Καθορισμό εισιτηρίου. 

Η σχέση του Κανονισμού με το Προεδρικό Διάταγμα 

Με το Π.Δ. κήρυξης μιας προστατευόμενης περιοχής, σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 2 του 
ν. 1650/ 86, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 16, παρ. 2 του ν. 2742/ 1999 «καθορίζονται 
οι αναγκαίοι για την προστασία του συγκεκριμένου αντικειμένου γενικοί όροι, απαγορεύσεις 
και περιορισμοί στις χρήσεις γης, στη δόμηση και στην κατάτμηση ακινήτων, καθώς και στην 
εγκατάσταση και άσκηση δραστηριοτήτων και στην εκτέλεση έργων...». 

Με τους Κανονισμούς Διοίκησης και Λειτουργίας «καθορίζονται τα αναγκαία μέτρα οργάνω-
σης και λειτουργίας των προστατευόμενων αντικειμένων και εξειδικεύονται οι γενικοί όροι 
και περιορισμοί άσκησης δραστηριοτήτων και εκτέλεσης έργων που καθορίζονται με το 
Προεδρικό Διάταγμα χαρακτηρισμού του προστατευτέου αντικειμένου». (τροποποίηση της 
παραγράφου 5 του άρθρου 18 του Ν 1650/86 από τον Ν. 2742/99, άρθρο 16, παράγραφος 
1α ). 

Στον επόμενο πίνακα φαίνονται οι σχέσεις ΠΔ και Κανονισμού.  
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Σχέσεις Π. Δ/τος και Κανονισμού Διοίκησης και Λειτουργίας 

Αντικείμενο Προεδρικό Διάταγμα Κανονισμός  
Χρήσεις γης Καθορίζονται μόνον στο ΠΔ Δεν διατυπώνονται όροι και 

περιορισμοί 
Δόμηση και κατάτμηση 
ακινήτων 

Καθορίζονται μόνον στο ΠΔ Δεν διατυπώνονται όροι και 
περιορισμοί 

Εγκατάσταση δραστηριο-
τήτων 

Καθορίζονται Δεν διατυπώνονται όροι και 
περιορισμοί 

Άσκηση 
δραστηριοτήτων 

Διατυπώνονται γενικοί όροι Εξειδικεύονται οι γενικοί όροι 
του ΠΔ 

Εκτέλεση έργων Διατυπώνονται γενικοί όροι. Επίσης για 
την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων 
δύναται να ενταχτούν σε ανώτερη κατη-
γορία από αυτήν που προβλέπει η ΚΥΑ 
69269/ 5387 

Εξειδικεύονται οι γενικοί όροι 
του ΠΔ 

Οργάνωση/ Λειτουργία Το σύστημα διαχείρισης (Φορέας Δια-
χείρισης, Σύμβαση Διαχείρισης, ανάθε-
ση σε υπάρχον ΝΠΔΔ) καθορίζεται στο 
ΠΔ 

Καθορίζονται τα μέτρα οργά-
νωσης και λειτουργίας της 
περιοχής. 

 

Η σχέση του Κανονισμού με το Σχέδιο Διαχείρισης  

Το Σχέδιο Διαχείρισης, όπως καθορίστηκε από την παρ. 1 του άρθρου 16 του Ν. 2742/99, 
αποτελεί εργαλείο σχεδιασμού στο πλαίσιο των γενικών όρων που διέπουν το προστα-
τευόμενο αντικείμενο. Σ΄ αυτό προσδιορίζονται οι κατευθύνσεις και οι προτεραιότητες για 
την εφαρμογή των έργων, δράσεων και μέτρων που απαιτούνται για την αποτελεσματική 
προστασία και διαχείριση του προστατευόμενου αντικειμένου.  

Το Σχέδιο Διαχείρισης συνοδεύεται από Προγράμματα Δράσης στα οποία εξειδικεύονται τα 
αναγκαία μέτρα, δράσεις, έργα και προγράμματα, οι φάσεις, το κόστος, οι πηγές και οι φο-
ρείς χρηματοδότησης, το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης και οι φορείς εφαρμογής τους. Η αρ-
μοδιότητα της κατάρτισης και η ευθύνη εφαρμογής των σχεδίων διαχείρισης ανήκει στο φο-
ρέα διαχείρισης, σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ 2 του Ν. 2742/99. Η έγκρισή τους γίνεται με 
Κοινή Υπουργική Απόφαση.  

Η σχέση του Κανονισμού Διοίκησης και Λειτουργίας με το Σχέδιο Διαχείρισης είναι πολυ-
σήμαντη και αμφίδρομη: 
- Πολλά από τα επιστημονικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για την τεκμηρίωση εξειδι-

κευμένων ρυθμίσεων, όρων και δραστηριοτήτων, ή μέτρων οργάνωσης και λειτουργίας 
που εντάσσονται στον Κανονισμό, δεν είναι διαθέσιμα κατά την περίοδο κατάρτισης του 
πρώτου Κανονισμού (από την περίοδο εκπόνησης της ΕΠΜ μέχρι το αργότερο ένα έτος 
μετά τη δημοσίευση του ΠΔ χαρακτηρισμού). Η συλλογή των στοιχείων αυτών και η δι-
αμόρφωση των αντίστοιχων τεχνικών ρυθμίσεων ή προτάσεων θα πρέπει να ενταχθεί 
στο Σχέδιο Διαχείρισης και άρα οι ανάγκες συμπλήρωσης του Κανονισμού υπαγορεύ-
ουν τα περιεχόμενα στο Σχέδιο Διαχείρισης.  

- Στο Σχέδιο Διαχείρισης και στα Προγράμματα Δράσης περιλαμβάνονται οι ενέργειες 
συστηματικής παρακολούθησης διάφορων παραμέτρων, οι οποίες αποτελούν και τη 
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βάση αξιολόγησης της εφαρμοζόμενης διαχείρισης, δηλαδή τη βάση αξιολόγησης μετα-
ξύ άλλων και του Κανονισμού. Ο Κανονισμός είναι δυνατόν να τροποποιείται βάσει των 
αποτελεσμάτων των ενεργειών που περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Διαχείρισης και στα 
Προγράμματα Δράσης και ορισμένες ρυθμίσεις του Κανονισμού θα μπορούν να εντα-
χθούν σ' αυτόν, είτε μετά την πρώτη πενταετία και την εφαρμογή του πρώτου Σχεδίου 
Διαχείρισης, είτε νωρίτερα, με κατ’ εξαίρεση τροποποίηση του Κανονισμού, μετά την 
ολοκλήρωση της αντίστοιχης δράσης και με αιτιολογημένη γνώμη του φορέα διαχείρι-
σης. 

6.2.2 Σχέδιο Κανονισμού Διοίκησης και Λειτουργίας – Γενικές 
κατευθύνσεις 

Τα παρακάτω αναφερόμενα αποτελούν γενικές κατευθύνσεις οι οποίες θα πρέπει να ληφ-
θούν υπόψη και να εξεταστούν κατά τη σύνταξη του Κανονισμού Διοίκησης και Λειτουργίας 
από τον φορέα διαχείρισης.  

Έκδοση αδειών 

1. Επιστημονική έρευνα 
- Η άδεια για την εκτέλεση επιστημονικών ερευνών εντός των Περιοχών Προστασίας της 

Φύσης εκδίδεται γραπτώς από τον Φορέα Διαχείρισης. 
- Προκειμένου να εξεταστεί η έκδοση της άδειας, τα ενδιαφερόμενα φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, που εδρεύουν στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, 
καταθέτουν αίτηση στον εκδίδοντα οργανισμό, στην οποία αναφέρεται εκτενής περίλη-
ψη του ερευνητικού προγράμματος, ο σκοπός της έρευνας, η μεθοδολογία και τα μέσα 
που θα χρησιμοποιηθούν, η διάρκεια και ο τόπος εκτέλεσής της, η εκτίμηση τυχόν επι-
πτώσεων που αναμένεται να έχει επί του προστατευτέου αντικειμένου, οι συμμετέχο-
ντες, η ατομική και συλλογική εμπειρία τους στο συγκεκριμένο είδος της έρευνας, το εί-
δος των πληροφοριών που θα θέσουν στη διάθεση του οργανισμού μετά το τέλος της 
εργασίας τους.  

2. Διοργάνωση ξεναγήσεων - οικοτουριστικών προγραμμάτων 
- Η άδεια για τη διοργάνωση ξεναγήσεων - οικοτουριστικών προγραμμάτων εντός των 

Περιοχών Προστασίας της Φύσης εκδίδεται γραπτώς από τον Φορέα Διαχείρισης. 
- Προκειμένου να εξεταστεί η έκδοση της άδειας ο ενδιαφερόμενος καταθέτει αίτηση στον 

εκδίδοντα οργανισμό, συνοδευόμενη από σχετική έκθεση όπου αναλύονται το αντικεί-
μενο, η διαδρομή, η διάρκεια, οι χρηματοδοτικές πηγές καθώς και γενικότερα θέματα 
οργάνωσης. Επίσης αναφέρονται οι συμμετέχοντες, η ατομική και συλλογική εμπειρία 
τους σε παρόμοιας φύσης αντικείμενα. 

- Η άδεια δίδεται μετά από αξιολόγηση της έκθεσης και εξέταση της καταλληλότητας του 
αιτούντος. Η άδεια δύναται να περιλαμβάνει ειδικότερες ρυθμίσεις προκειμένου να δια-
σφαλιστεί η προστασία του περιβάλλοντος (όπως ορισμό μέγιστου αριθμού επισκε-
πτών ανά ξενάγηση, επιτρεπόμενο χρονικό διάστημα παραμονής, επιτρεπόμενη περίο-
δος ξεναγήσεων, συγκεκριμενοποίηση διαδρομών, κλπ). Επίσης, η άδεια αναφέρεται σε 
συγκεκριμένα πρόσωπα (ξεναγούς), εκδίδεται για συγκεκριμένη περιοχή, ισχύει για ένα 
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έτος από την ημερομηνία έκδοσής της και αντίγραφό της πρέπει να είναι διαθέσιμο για 
έλεγχο κατά την ξενάγηση εντός της περιοχής. 

3. Εκτέλεση εργασιών, υλοποίηση έργων, κατασκευή – βελτίωση – συντήρηση υποδομών 
- Οι άδειες για την εκτέλεση εργασιών εντός των Περιοχών Προστασίας της Φύσης, που 

αποσκοπούν στη διατήρηση και αναβάθμιση των χαρακτηριστικών του περιβάλλοντος 
και για την κατασκευή, βελτίωση, συντήρηση υποδομών με αποκλειστικό στόχο τη δια-
χείριση και φύλαξη της Περιοχής Οικοανάπτυξης, από δημόσιες υπηρεσίες, φυσικά και 
νομικά πρόσωπα, ιδιωτικού και δημόσιου δικαίου, εκδίδονται γραπτώς από τον Φορέα 
Διαχείρισης, προκειμένου να πραγματοποιηθούν εργασίες ή/ και έργα που περιλαμβά-
νονται στο εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης και στα Προγράμματα Δράσης. 

- Μέχρι να εγκριθούν τα προαναφερθέντα (Σχέδιο Διαχείρισης, Προγράμματα Δράσης) ή 
προκειμένου να πραγματοποιηθούν εργασίες διατήρησης και έργα διαχείρισης που πε-
ριλαμβάνονται σ’ αυτά, για την έκδοση της άδειας απαιτείται η υποβολή φακέλου τεκμη-
ρίωσης με λεπτομερή περιγραφή τους και η αντίστοιχη σύμφωνη γνώμη του Φορέα Δι-
αχείρισης.  

Εξειδίκευση όρων και περιορισμών στις χρήσεις γης και δραστηριότητες 

1. Όροι και χώροι άσκησης ελεύθερης βόσκησης και απλού σταυλισμού ζώων 

- Δεν επιτρέπεται η βόσκηση στους ειδικά διαμορφωμένους χώρους ανάπαυσης και α-
ναψυχής των επισκεπτών.  

2. Όροι και χώροι άσκησης μελισσοκομίας 
- Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση κυψελών μελισσοσμηνών στους ειδικά διαμορφωμένους 

χώρους ανάπαυσης και αναψυχής των επισκεπτών.  

3. Όροι και χώροι εφαρμογής ειδικών μέτρων στις γεωργικές καλλιέργειες 

- Δεν επιτρέπεται η καλλιέργεια γενετικά τροποποιημένων οργανισμών σε ολόκληρη την 
έκταση της Περιοχής Οικοανάπτυξης. 

4. Όροι και χώροι πρόσβασης, διέλευσης, παραμονής ή/ και αναψυχής του κοινού 
- Στις Περιοχές Προστασίας της Φύσης δεν επιτρέπεται η κίνηση οχημάτων εκτός των 

υφιστάμενων οδών εκτός εάν η κίνηση αυτή πραγματοποιείται για εργασίες προστασίας 
και διαχείρισης της περιοχής.  

- Στην θαλάσσια περιοχή η διέλευση όλων των σκάφων πραγματοποιείται από συγκεκρι-
μένη διαδρομή που σηματοδοτείται κατάλληλα με ειδικές σημαδούρες. Από την ρύθμιση 
αυτή εξαιρούνται τα αλιευτικά σκάφη.  

5. Όροι και χώροι εκτέλεσης εργασιών και κατασκευής, συντήρησης ή/ και βελτίωσης υπο-
δομών 

- Επιτρέπονται έργα συντήρησης και βελτίωσης των μονοπατιών με τις αντίστοιχες υπο-
δομές ξεκούρασης και ενημέρωσης των επισκεπτών εντός των Περιοχών Προστασίας 
της Φύσης μόνον εφόσον γίνονται βάσει του Σχεδίου Διαχείρισης και των Προγραμμά-
των Δράσης.   

- Επιτρέπονται εργασίες που αποσκοπούν στη διατήρηση και αναβάθμιση των χαρακτη-
ριστικών του περιβάλλοντος εντός των Περιοχών Προστασίας της Φύσης μόνον εφόσον 
περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Διαχείρισης και στα Προγράμματα Δράσης.   
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- Επιτρέπεται η κατασκευή υποδομών με αποκλειστικό στόχο τη διαχείριση και φύλαξη 
εντός των Περιοχών Προστασίας της Φύσης που καθορίζονται στο Σχέδιο Διαχείρισης 
και στα Προγράμματα Δράσης.  

- Επιτρέπονται έργα οδοποιίας εντός της Περιοχής Οικοανάπτυξης και εκτός Περιοχών 
Προστασίας της Φύσης εφόσον καθορίζονται στο Σχέδιο Διαχείρισης και στα Προγράμ-
ματα Δράσης και μόνον για την εξυπηρέτηση των υφιστάμενων οικισμών.  

- Επιτρέπεται η συντήρηση των υφιστάμενων οδών στις Περιοχές Προστασίας της Φύ-
σης που καθορίζονται στο Σχέδιο Διαχείρισης και στα Προγράμματα Δράσης.  

Μέτρα οργάνωσης και λειτουργίας 

1. Φύλαξη και επόπτευση 
- Στο πρόγραμμα φύλαξης και επόπτευσης συμμετέχουν οι δασικοί υπάλληλοι, οι αξιω-

ματικοί των σωμάτων ασφαλείας της περιοχής, καθώς και καθορισμένα μέλη του προ-
σωπικού που έχει εργασιακή σχέση και ασφάλιση από τον Φορέα Διαχείρισης, βάσει 
ετήσιου σχεδίου που υπογράφεται από τους διευθυντές των προαναφερθέντων υπηρε-
σιών, όπου καθορίζονται ο αριθμός των ατόμων, οι ώρες εργασίας τους και τα διατιθέ-
μενα μεταφορικά και λοιπά μέσα. 

- Στο πρόγραμμα φύλαξης και επόπτευσης επιτρέπεται η συμμετοχή εθελοντών, άνω 
των 18 ετών, εφόσον τύχουν κατάλληλης ενημέρωσης, με υποχρεωτική ασφάλισή τους 
για περιορισμένο χρόνο από τον Φορέα Διαχείρισης.  

- Κατά την εφαρμογή του Προγράμματος φύλαξης και επόπτευσης τηρείται καθημερινά 
Βιβλίο πεπραγμένων, το οποίο συμπληρώνεται από τους συμμετέχοντες με ευθύνη του 
Φορέα Διαχείρισης. Το Βιβλίο πεπραγμένων έχει αριθμημένες σελίδες, φυλάσσεται σε 
κατάλληλο σημείο και αποτελεί αποδεικτικό στοιχείο για την επιβολή προστίμων ή άλ-
λων κυρώσεων και την εκδίκαση σχετικών υποθέσεων από τις δικαστικές αρχές. 

- Καθήκοντα των επιτετραμμένων στη φύλαξη και επόπτευση αποτελούν το να περιέρ-
χονται με αποτελεσματικό τρόπο το προστατευόμενο αντικείμενο, προκειμένου να επο-
πτεύουν την εφαρμογή των μέτρων προστασίας, το να απευθύνουν σε τρίτους συστά-
σεις συμμόρφωσης με τους όρους προστασίας και διαχείρισης και να ενημερώνουν ά-
μεσα τις αρμόδιες υπηρεσίες εφόσον διαπιστώνουν παράβαση για την οποία δεν έχουν 
εξουσιοδότηση περαιτέρω εφαρμογής του νόμου. 

- Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους οι επιτετραμμένοι της φύλαξης και επόπτευ-
σης θα πρέπει να φέρουν διακριτικό σήμα και ειδική ταυτότητα, που χορηγείται με ευ-
θύνη του Φορέα Διαχείρισης. 

Εξειδίκευση διαχειριστικών ρυθμίσεων 

1. Διαχειριστικά μέτρα και ενέργειες για τα είδη, τους οικοτόπους, τα τοπία 
- Στο σύνολο της Περιοχής Οικοανάπτυξης δεν επιτρέπεται η προσέγγιση σε θαλάσσια 

σπήλαια που προσδιορίζονται στο Σχέδιο Διαχείρισης. 
- Οι αναδασώσεις να γίνονται με αυτόχθονα είδη και να λαμβάνονται υπόψη οι οικολογι-

κές απαιτήσεις της ορνιθοπανίδας.  
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6.3 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ 

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

6.3.1 Πλαίσιο συγκρότησης συστήματος διοίκησης και λειτουργίας 
Η διατύπωση μιας πρότασης για το διοικητικό σύστημα της προστατευόμενης περιοχής της 
Τήλου (όπως και για κάθε άλλη περιοχή προστασίας της φύσης) δε μπορεί να προσεγγιστεί 
ανεξάρτητα από τις κατευθύνσεις και τις πολιτικές που διαμορφώνονται σε εθνικό και κοινο-
τικό επίπεδο ούτε ανεξάρτητα από τις προτάσεις που διαμορφώνονται για άλλες περιοχές 
της Ελλάδας. 

Για το λόγο αυτό συνεκτιμήθηκαν οι προτάσεις και κατευθύνσεις όπως διαμορφώθηκαν στα 
πλαίσια αντίστοιχων μελετών και προγραμμάτων μεταξύ των οποίων τα σημαντικότερα εί-
ναι: 
- "Σύσταση Εθνικού και Τοπικών Φορέων Διαχείρισης Βιοτόπων" 
- "Αξιοποίηση - Λειτουργία Υποδομής Προστατευόμενων Περιοχών" 
- "Εθνικός Σχεδιασμός για το Φυσικό Περιβάλλον (Master Plan)" 
- "Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον - Υποπρόγραμμα 3: Φυσικό Περιβάλλον" – Β’ 

ΚΠΣ 
- ‘’Σχέδιο Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πίνδου’’  
- ‘’Σχέδιο Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Βίκου – Αώου’’ 
- ‘’Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη όρους Πάρνωνα – υγροτόπου Μουστού’’ (εγκεκριμένη)  
- Οι κατευθύνσεις όπως έχουν διατυπωθεί από το ΥΠΕΧΩΔΕ για τις μελέτες προστα-

τευόμενων περιοχών, που έχει αναθέσει. 
- Οι αρχικές προτάσεις που έχουν διατυπωθεί σε άλλες αντίστοιχες Ειδικές Περιβαλλο-

ντικές Μελέτες (Ε.Π.Μ. Δέλτα και Στενών Καλαμά - Έλους Καλοδικίου, Ε.Π.Μ. Κυπα-
ρισσιακού Κόλπου, Ε.Π.Μ. Φαραγγιού Δημοσάρη και ευρύτερης περιοχής, Ε.Π.Μ. Ψα-
λιδίου Κω κ.λπ.) 

- Τα Π. Δ/γματα του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Αλοννήσου – Β. Σποράδων (ΕΘΠΑΒΣ) 
και του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου (ΕΘΠΖ).  

Τέλος, αξιολογήθηκαν και οι πρακτικές σε άλλες χώρες και κυρίως στις χώρες της Ευρωπα-
ϊκής Ένωσης. 

Η προσέγγιση αυτή θεωρήθηκε αναγκαία διότι θα πρέπει το σύστημα λειτουργίας και δια-
χείρισης να είναι, κατά το δυνατόν, ενιαίο για όλες τις προστατευόμενες περιοχές στην Ελ-
λάδα. 

Οι κατευθύνσεις και οι προτάσεις που έχουν διατυπωθεί στα παραπάνω προγράμματα και 
μελέτες αξιολογούνται, όσον αφορά την περιοχή της Τήλου, με στόχο τη διατύπωση μιας 
πρότασης για το διοικητικό σύστημα, η οποία θα είναι λειτουργική και προσαρμοσμένη στη 
συγκεκριμένη περιοχή. 

Ένα νέο σύστημα διοίκησης και διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών εντάσσεται 
ουσιαστικά στο υφιστάμενο θεσμικό και διοικητικό πλαίσιο και στους υφιστάμενους μηχανι-
σμούς, με αποτέλεσμα τη διαφοροποίηση των υπαρχουσών σχέσεων. Η πορεία της διαφο-
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ροποίησης αυτής είναι ανάγκη να αποτελέσει αντικείμενο προγραμματισμού, ο οποίος με τη 
σειρά του θα πρέπει να εντάσσεται στη συνολική στρατηγική του συστήματος διοίκησης και 
διαχείρισης. 

Στο σύστημα περιλαμβάνονται: 

- Ο Κανονισμός Διοίκησης και Λειτουργίας της προστατευόμενης περιοχής 

- Το Σχέδιο Διαχείρισης της προστατευόμενης περιοχής και 

- Ο φορέας, οργανισμός ή η υπηρεσία που θα είναι αρμόδια για τη διαχείριση της συγκε-
κριμένης περιοχής 

Στην περιοχή της Τήλου, οι πιέσεις για ανάπτυξη σε συνδυασμό με τις συγκρούσεις χρήσε-
ων γης συνθέτουν ένα μωσαϊκό χρήσεων και διαφορετικών συμφερόντων, το οποίο πρέπει 
να συνυπολογίζεται στη διαχείριση της προστατευόμενης περιοχής. Επειδή οι κύριες συ-
γκρούσεις και τα συμφέροντα εκδηλώνονται σε τοπικό επίπεδο είναι εξ αρχής αναγκαία η 
συμμετοχή των βασικών εμπλεκόμενων στη χρήση της προστατευόμενης περιοχής, σε το-
πικό επίπεδο. Η συμμετοχή αυτή αποτελεί σημαντική παράμετρο δημιουργίας αλλά και υ-
λοποίησης πολιτικών τόσο για την ανάπτυξη όσο και για την προστασία και διατήρηση της 
φύσης. 

Από τη μέχρι τώρα εμπειρία προκύπτει ότι συχνά είναι αδύνατη η υλοποίηση πρακτικών 
προστασίας, είτε επειδή αυτές δεν έχουν γίνει κατανοητές σε τοπικό επίπεδο, είτε διότι επι-
φέρουν οικονομικό κόστος στον τοπικό πληθυσμό. Συχνά οι συμμετοχικές διαδικασίες χρη-
σιμοποιούνται ως μέσον πίεσης για την προώθηση τοπικών ή κλαδικών συμφερόντων που 
είναι αντίθετα με τη φιλοσοφία και τους στόχους της μελέτης και της γενικότερης πολιτικής, 
όπως εκφράζεται με τους νόμους και τα γενικότερα προγράμματα που προωθούνται. Πα-
ράλληλα, οι συμμετοχικές διαδικασίες συχνά υπάρχουν απλά για τη νομιμοποίηση αποφά-
σεων, γεγονός που σε κάθε περίπτωση γίνεται αντιληπτό και δημιουργεί αντιδράσεις που 
φαινομενικά δε στηρίζονται σε λογικές βάσεις. 

Κατά συνέπεια είναι αναγκαία η εξασφάλιση διαδικασιών συναίνεσης, μέσω σχημάτων, στα 
οποία οι χρήστες της περιοχής σε τοπικό επίπεδο θα έχουν τόσο τη δυνατότητα έκφρασης 
γνώμης όσο και την πεποίθηση ότι η συμμετοχή τους αυτή και αναγκαία είναι αλλά και απο-
τελέσματα έχει.  

Όσον αφορά τη διοίκηση προκύπτει ότι είναι σημαντικές οι ελλείψεις που αφορούν στη στε-
λέχωση υπηρεσιών σε κεντρικό, περιφερειακό και νομαρχιακό επίπεδο. Η έλλειψη αυτή κα-
θιστά αδύνατη οποιαδήποτε ουσιαστική παρέμβαση σε τοπικό επίπεδο για τη συνολική δι-
αχείριση περιοχών με πολυσύνθετα προβλήματα χρήσεων γης και δραστηριοτήτων. 

Η κατάσταση αυτή σχεδόν πάντοτε επιφέρει αρνητικές επιπτώσεις στις προστατευόμενες 
περιοχές, αφού στον τοπικό και περιφερειακό σχεδιασμό οι ανάγκες προστασίας δεν απο-
τελούν αντικείμενο κάποιας συγκεκριμένης υπηρεσίας. 

Επιπλέον, η αξιοποίηση των περιοχών αυτών και των φυσικών τους πόρων μπορεί να μη 
δημιουργεί σημαντικά προβλήματα από κάθε δραστηριότητα χωριστά, οδηγεί όμως σε αρ-
νητικά αποτελέσματα όταν οι δραστηριότητες αθροίζονται στο χώρο. 

Εκτός από τα παραπάνω επισημαίνεται επίσης ότι για την προστασία της φύσης και των 
φυσικών πόρων, υπάρχει ένα πολύπλοκο πλαίσιο αρμοδιοτήτων μεταξύ των φορέων, που 
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πολύ συχνά δημιουργεί αλληλεπικαλύψεις αλλά και διαφορετικούς στόχους σε επιμέρους υ-
πηρεσίες. Μέχρι τώρα δεν εξασφαλίζεται η χωρική σύνθεση αρμοδιοτήτων ούτε κάποιος ε-
νιαίος σχεδιασμός σε τοπικό, περιφερειακό ή κεντρικό επίπεδο.  

Βασικά ζητήματα της διαχείρισης και διοίκησης των προστατευόμενων περιοχών ρυθμίζο-
νται θεσμικά και κυρίως από τους νόμους 1650/86 (ΦΕΚ Α’ 160) και 2742/99 (κυρίως άρ-
θρα 15 και 16) (ΦΕΚ Α’ 207).  

Μεθοδολογικά ακολουθείται στα επόμενα κεφάλαια η παρακάτω προσέγγιση:  
Αναφέρονται τα οργανωτικά σχήματα που δύναται να επιλεχθούν και αναλύονται οι σκοποί 
και οι απαραίτητες λειτουργίες που πρέπει να καλύπτονται από το σύστημα λειτουργίας και 
διαχείρισης. Με βάση τις λειτουργίες αυτές και το πλαίσιο συγκρότησης του συστήματος 
λειτουργίας και διαχείρισης ακολουθεί πρόταση για τη δομή του προτεινόμενου συστήματος 
η οποία και εξειδικεύεται για την περιοχή του Φυσικού Πάρκου Τήλου. 

6.3.2 Προτάσεις συγκρότησης συστήματος λειτουργίας και διαχείρισης 

6.3.2.1. Επιλογή οργανωτικού σχήματος 

Στο ν. 2742/99 (ΦΕΚ Α’ 207) προβλέπονται τρεις περιπτώσεις σχήματος οργάνωσης και 
διοίκησης μιας προστατευόμενης περιοχής: 

α. Σύσταση Φορέα Διαχείρισης ως ΝΠΙΔ για μια περιοχή (παράγραφος 1α του άρθρου 15) 

β. Σύσταση κοινού Φορέα Διαχείρισης ως ΝΠΙΔ για περισσότερες περιοχές μιας γεωγραφι-
κής ή διοικητικής ενότητας (παράγραφος 1β του άρθρου 15). 

γ. Ανάθεση σε ΝΠΔΔ μέσω ΠΔ ή σε ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα μέσω Σύμβασης 
Διαχείρισης (παράγραφος 1γ του άρθρου 15). 

Ο τρόπος επιλογής του οργανωτικού σχήματος ορίζεται στην παράγραφο 1δ του άρθρου 
15 του παραπάνω νόμου και συγκεκριμένα: 

"Για την επιλογή οργανωτικού σχήματος σύμφωνα με τις προηγούμενες περιπτώσεις α', β' 
και γ' συνεκτιμώνται ιδίως η σημασία και η έκταση του προστατευόμενου αντικειμένου, η 
γειτνίασή του ή μη με άλλα προστατευόμενα αντικείμενα, καθώς και τα συμπεράσματα της 
οικείας οικονομοτεχνικής μελέτης. Για την τεκμηρίωση της οικονομικής βιωσιμότητας του 
προτεινόμενου φορέα διαχείρισης πρέπει σε κάθε περίπτωση να έχει προηγηθεί η κατάρτι-
ση οικονομοτεχνικής μελέτης. Ειδικά η ίδρυση φορέων διαχείρισης σύμφωνα με τους ορι-
σμούς της περιπτώσεως α' είναι υποχρεωτική σε Εθνικά Πάρκα που χαρακτηρίζονται κατά 
το άρθρο 19 παρ. 3 του ν.1650/1986 και στα οποία περιλαμβάνονται και περιοχές που χα-
ρακτηρίζονται κατά τις παραγράφους 1 ή 2 του ιδίου άρθρου".  
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6.3.2.2. Σκοποί 

Οι σκοποί του φορέα διαχείρισης που θα είναι αρμόδιος για τη διαχείριση της προστατευό-
μενης περιοχής είναι:  
- Η διατήρηση των φυσικών πόρων, της βιοποικιλότητας, της ισορροπίας του οικοσυστή-

ματος και γενικότερα η προστασία του συνόλου των ιδιαίτερων αξιών της προστατευό-
μενης περιοχής. 

- Η ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση των χρηστών και των φορέων και 
κατοίκων της ευρύτερης περιοχής. 

- Η προσέλκυση επισκεπτών και η προβολή και ανάδειξη των αξιών της προστατευόμε-
νης περιοχής. 

- Η περιβαλλοντική ενημέρωση/ εκπαίδευση. 
- Η αειφόρος χρήση των οικοσυστημάτων της προστατευόμενης περιοχής και γενικότερα, 

η συμβατή με την προστασία και διατήρηση, κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ανά-
πτυξη της ευρύτερης περιοχής. 

6.3.2.3. Λειτουργίες και αρμοδιότητες 

Οι λειτουργίες και αρμοδιότητες του φορέα διαχείρισης προβλέπονται στην παράγραφο 2 
του άρθρου 15 του ν. 2742/1999 (ΦΕΚ Α’ 207). Συγκεκριμένα: 

«Στην αρμοδιότητα των φορέων διαχείρισης υπάγονται:  
α. H κατάρτιση και η ευθύνη της εφαρμογής των κανονισμών διοίκησης και λειτουργίας των 
προστατευόμενων αντικειμένων, καθώς και των σχεδίων διαχείρισης που αναφέρονται στο 
άρθρο 18 παρ. 5 του ν. 1650/1986, όπως τροποποιείται με το νόμο αυτόν. 
β. Η παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρμογής των κανονιστικών όρων και περιορι-
σμών που επιβάλλονται με τα διατάγματα των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 21 του ν. 
1650/1986, καθώς και των κανονισμών διοίκησης και λειτουργίας και των σχεδίων διαχείρι-
σης που αναφέρονται στο άρθρο 18 παρ. 5 του ν. 1650/86, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ο-
ρίζονται στο άρθρο 21 παρ. 4 του ν. 1650/86, όπως τροποποιείται με το νόμο αυτόν. Στο 
πλαίσιο αυτό, οι φορείς διαχείρισης μεριμνούν για τη συλλογή, ταξινόμηση και επεξεργασία 
περιβαλλοντικών στοιχείων και δεδομένων για τις περιοχές ευθύνης τους, καθώς και για τη 
συγκρότηση και λειτουργία σχετικών βάσεων δεδομένων και τεκμηρίωσης, σύμφωνα με τα 
υπάρχοντα εθνικά πρότυπα. Για την άσκηση της λειτουργίας  αυτής, οι φορείς διαχείρισης 
συνεργάζονται με το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, άλλα 
αρμόδια Υπουργεία, Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα, μη 
κυβερνητικές οργανώσεις και άλλους οργανισμούς δημόσιου και ιδιωτικού χαρακτήρα. Τα 
ανωτέρω στοιχεία, δεδομένα και πληροφορίες κοινοποιούνται και εντάσσονται στο Εθνικό 
Σύστημα Πληροφοριών Περιβάλλοντος που λειτουργεί στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χω-
ροταξίας και Δημοσίων Έργων 
γ. Η παροχή γνωμοδοτήσεων πριν από την προέγκριση χωροθέτησης και την έγκριση των 
περιβαλλοντικών όρων των έργων και δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στις περιοχές ευθύ-
νης τους, καθώς και σε κάθε άλλο θέμα για το οποίο ζητείται η γνώμη τους από τις αρμόδιες 
αρχές.  
δ. Η επικουρία των αρμοδίων διοικητικών αρχών στον έλεγχο της εφαρμογής της περιβαλ-
λοντικής νομοθεσίας και των περιβαλλοντικών όρων που ισχύουν ή επιβάλλονται αντιστοί-
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χως για έργα ή δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στις περιοχές ευθύνης τους. Για το 
σκοπό αυτόν, οι φορείς διαχείρισης εισηγούνται ή αναφέρουν προς τις αρμόδιες αρχές τις 
πράξεις ή παραλήψεις  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 για τις περιοχές ευθύνης τους. Για τον ίδιο σκοπό, οι φορείς διαχείρισης θέτουν 
στη διάθεση των αρμόδιων αρχών τα αναγκαία μέσα και προσωπικό που απαιτούνται για 
την εκτέλεση αποφάσεων με τις οποίες επιβάλλονται κυρώσεις ή άλλα μέτρα προστασίας 
της περιοχής.  
ε. Η κατάρτιση μελετών και ερευνών, καθώς και η εκτέλεση τεχνικών ή άλλων έργων που 
περιλαμβάνονται στο οικείο σχέδιο διαχείρισης και στα αντίστοιχα προγράμματα δράσης και 
είναι απαραίτητα για την προστασία, διατήρηση, αποκατάσταση και ανάδειξη των προστα-
τευομένων αντικειμένων που εμπίπτουν στην περιοχή ευθύνης τους. Η κατασκευή, επισκευή 
και συντήρηση των αναγκαίων έργων υποδομής, καθώς και η προμήθεια του αναγκαίου ε-
πιστημονικού και τεχνικού εξοπλισμού για την άσκηση των λειτουργιών διαχείρισης. 
στ. Η ανάληψη εκπόνησης ή εκτέλεσης εθνικών ή ευρωπαϊκών προγραμμάτων και δράσεων 
σχετικών με την περιοχή ευθύνης τους, τα οποία προάγουν ή προβάλλουν τους σκοπούς 
της διαχείρισης των προστατευομένων αντικειμένων. 
ζ. Η ενημέρωση, εκπαίδευση και κατάρτιση του πληθυσμού σε θέματα αναγόμενα στις αρ-
μοδιότητες των φορέων διαχείρισης, καθώς και στην προστασία των περιοχών ευθύνης 
τους. Στο πλαίσιο αυτό, οι φορείς διαχείρισης μπορούν να ιδρύουν κέντρα πληροφόρησης 
στην έδρα των προστατευομένων αντικειμένων,  να διοργανώνουν προγράμματα κατάρτι-
σης και επιμόρφωσης σε συνεργασία με άλλους αρμόδιους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, 
καθώς και συνέδρια, ημερίδες, επιμορφωτικά σεμινάρια και άλλες ενημερωτικές εκδηλώσεις 
για την προβολή των στόχων και των επιτευγμάτων της διαχείρισης και να αναλαμβάνουν 
σχετική εκδοτική δραστηριότητα έντυπης ή και ηλεκτρονικής μορφής.  
η. Η προώθηση, υποστήριξη, οργάνωση και εφαρμογή οικοτουριστικών προγραμμάτων, η 
έκδοση αδειών ξενάγησης και η χορήγηση αδειών επιστημονικής έρευνας και τεχνικών δο-
κιμών και αναλύσεων εντός των ορίων των προστατευομένων αντικειμένων, σύμφωνα με 
τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις που καθορίζονται στα προεδρικά διατάγματα 
των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 21 του ν. 1650/1986 και στον κανονισμό διοίκησης 
και λειτουργίας του προστατευόμενου αντικειμένου. Η χορήγηση σήματος ποιότητας και συ-
νεργασίας σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται εντός των προστατευόμενων αντικειμέ-
νων σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στον κανονισμό διοίκησης 
και λειτουργίας της προστατευόμενης περιοχής.  
θ. Η διαχείριση δημοσίων εκτάσεων που παραχωρούνται προς το φορέα ή μισθώνονται 
από το φορέα διαχείρισης κατά τις κείμενες διατάξεις, καθώς και η ενοικίαση ιδιωτικών εκτά-
σεων που περιλαμβάνονται στην περιοχή ευθύνης του, και η πραγματοποίηση σε αυτές των 
προβλεπόμενων στον οικείο κανονισμό διοίκησης και λειτουργίας και στο σχέδιο διαχείρισης 
αναγκαίων παρεμβάσεων». 
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6.3.2.4. Οργάνωση του φορέα διαχείρισης 

6.3.2.4.1 Όργανα διοίκησης, συγκρότηση και αρμοδιότητες 

Η διαχείριση μιας προστατευόμενης περιοχής σημαίνει και τη διαχείριση των συγκρούσεων 
μεταξύ των διαφόρων κοινωνικοοικονομικών ομάδων που έχουν συμφέρον από την ύπαρ-
ξή του. Μια από τις πιο σημαντικές λειτουργίες που θα πρέπει να προσφέρει η ύπαρξη ενός 
φορέα διαχείρισης είναι η σύνθεση των απόψεων, η δυνατότητα διαπραγμάτευσης, ο συ-
γκερασμός των αντιθέσεων και η αφομοίωση των φυγόκεντρων δυνάμεων που αποκλίνουν 
από το σκοπό της προστασίας και διατήρησης της προστατευόμενης περιοχής. 

Έτσι λοιπόν, η διαχείριση μιας προστατευόμενης περιοχής δεν θα πρέπει να νοείται μόνο 
ως ένα τεχνικό έργο ειδικών επιστημόνων, αλλά και ως μια πολιτική (υπό την ευρεία έννοια) 
διαδικασία, που στοχεύει στην παραγωγή της ελάχιστης αναγκαίας συναίνεσης μεταξύ υ-
ποκειμένων με διαφορετικά συμφέροντα και ιδεολογίες. 

Τα παραπάνω οδηγούν στην ανάγκη δημιουργίας μιας διευρυμένης σύνθεσης των οργά-
νων διοίκησης του φορέα. Στον κοινό φορέα διαχείρισης, εκτός από τους ιδρυτές του, θα 
πρέπει να συμμετέχουν στα όργανα λήψης αποφάσεων τα συναρμόδια υπουργεία, οι φο-
ρείς της Αυτοδιοίκησης στα όρια των οποίων οριοθετούνται προστατευόμενες περιοχές και 
οι περιβαλλοντικές οργανώσεις. 

Ο ρόλος των οργάνων διοίκησης δεν θα πρέπει να εξαντλείται στις κλασσικές λειτουργίες, 
αλλά θα πρέπει να περιλαμβάνει διαδικασίες εξασφάλισης συναίνεσης και συντονισμού με-
ταξύ τοπικών και υπερτοπικών φορέων που επηρεάζουν την κατάσταση κάθε προστατευό-
μενης περιοχής με τις πράξεις και τις αποφάσεις τους. 

Η συγκρότηση και οι αρμοδιότητες του ΔΣ του φορέα διαχείρισης ορίζονται στην παράγρα-
φο 4 του ν. 2742/99 (ΦΕΚ Α’ 207). Συγκεκριμένα: 

α. Οι φορείς διαχείρισης διοικούνται από επταμελή έως ενδεκαμελή διοικητικά συμβούλια 
(Δ.Σ) που συγκροτούνται από εκπροσώπους του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας 
και Δημοσίων Έργων, του Υπουργείου Γεωργίας, άλλων αρμόδιων κατά περίπτωση Υ-
πουργείων, της οικείας περιφέρειας και των οικείων οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης 
πρώτης και δεύτερης βαθμίδας, κοινωνικών, επιστημονικών και παραγωγικών οργανώσεων 
που δραστηριοποιούνται στην περιοχή του προστατευόμενου αντικειμένου, από ειδικούς 
επιστήμονες, καθώς και από εκπροσώπους μη κυβερνητικών περιβαλλοντικών οργανώσε-
ων που έχουν, σύμφωνα με το καταστατικό τους, ως σκοπό την προστασία του φυσικού 
περιβάλλοντος και διαθέτουν προηγούμενη δράση και εμπειρία σε σχετικά θέματα. Ο πρόε-
δρος του Δ.Σ ορίζεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων 
και είναι πρόσωπο με επιστημονικές γνώσεις και εμπειρία σε θέματα προστασίας του φυσι-
κού περιβάλλοντος. Ο αριθμός των μελών του Δ.Σ. και η ακριβής συγκρότηση του κατά φο-
ρέα ορίζεται με το προεδρικό διάταγμα που προβλέπεται στις παραγράφους 1 και 2 του άρ-
θρου 21. 
β. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής και μπορεί να ανανεώνεται. 
γ. Ο ορισμός των μελών του Δ.Σ. γίνεται μέσα σε ένα (1)μήνα από την αποστολή σχετικής 
πρόσκλησης από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. Αν οι 
ανωτέρω φορείς δεν υποδείξουν τους εκπροσώπους τους εντός της προαναφερόμενης 
προθεσμίας ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων ορίζει το αντί-
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στοιχο μέλος κατά την κρίση του. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται με απόφαση του 
Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. 
δ. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για την άσκηση των αρμοδιοτήτων που αναφέρο-
νται στην παράγραφο 2. Αποφασίζει επίσης για κάθε θέμα που αφορά τη διοίκηση και λει-
τουργία του οικείου φορέα, τη διαχείριση της περιουσίας και τη διάθεση των πόρων του, κα-
θώς και για κάθε άλλο θέμα που ανάγεται στην εκπλήρωση των σκοπών του φορέα διαχεί-
ρισης και του προστατευόμενου αντικειμένου. Με απόφαση του το διοικητικού συμβουλίου 
μπορεί να συνίστάται Επιστημονική Επιτροπή από μέλη Διδακτικού και ερευνητικού Προ-
σωπικού Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, ερευνητές όλων των βαθμίδων των ερευνη-
τικών κέντρων και Ινστιτούτων της χώρας και ειδικούς επιστήμονες, με σκοπό την παροχή 
επιστημονικά τεκμηριωμένων εισηγήσεων για κάθε θέμα που ζητείται από το Δ.Σ. και αφορά 
τη διαχείριση του προστατευόμενου αντικειμένου και την εύρυθμη λειτουργία του φορέα δια-
χείρισης. Με όμοια απόφαση καθορίζεται ο τρόπος λειτουργίας και κάλυψης  των δαπανών 
της Επιστημονικής Επιτροπής και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια».  

6.3.2.4.2 Οργάνωση υπηρεσιών 

Η οργάνωση των υπηρεσιών του φορέα διαχείρισης αποτελεί αρμοδιότητα του ΔΣ. Στην 
παράγραφο 8 του άρθρου 15 του ν. 2742/99 (ΦΕΚ Α’ 207) ορίζεται ότι: 

«Το Δ.Σ. καταρτίζει εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του φορέα διαχείρισης, κανονισμό 
υπηρεσιών και προσωπικού, εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου, 
κανονισμό οικονομικής διαχείρισης και προμηθειών, καθώς και κανονισμό ανάληψης-
εκτέλεσης για τρίτους ή ανάθεσης σε τρίτους επιστημονικών ή ερευνητικών προγραμμάτων, 
μελετών, υπηρεσιών τεχνικής βοήθειας και εν γένει έργων και υπηρεσιών. Οι παραπάνω 
κανονισμοί εγκρίνονται με αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημο-
σίων Έργων που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως». 

6.3.2.4.3 Στελέχωση και πολιτική προσωπικού 

Στελέχωση 

Ένας από τους πιο κρίσιμους παράγοντες αποτελεσματικότητας του φορέα είναι η στελέ-
χωση και η ποιότητα του ανθρώπινου δυναμικού του. 

Στην παράγραφο 6 του άρθρου 15 του ν. 2742/99 (ΦΕΚ Α’ 207) ορίζεται: 

«Σε κάθε φορέα διαχείρισης συνιστώνται μέχρι και είκοσι (20) θέσεις επιστημονικού και δέκα 
(10) θέσεις διοικητικού και τεχνικού προσωπικού. Ο αριθμός των θέσεων αυτών ορίζεται 
κατά φορέα με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Απο-
κέντρωσης, Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. Με όμοια 
απόφαση ο αριθμός των θέσεων μπορεί να αυξάνεται ή να μειώνεται ανάλογα με τις ανά-
γκες κάθε φορέα διαχείρισης. Συνίσταται επίσης μία θέση Διευθυντή. Το προσωπικό όλων 
των παραπάνω κατηγοριών προσλαμβάνεται με απόφαση του Δ.Σ. του φορέα διαχείρισης, 
με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου που διέπονται από τις διατάξεις της εργατικής νομο-
θεσίας. Στη σύμβαση ορίζονται οι καταβαλλόμενες μηνιαίες αποδοχές, το ύψος των οποίων 
καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξί-
ας και Δημοσίων Έργων. Για την πρόσληψη του προσωπικού έχουν εφαρμογή οι διατάξεις 
της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του ν. 2527/1997 (ΦΕΚ 198Α'). Οι παραπάνω θέσεις 
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μπορούν να καλύπτονται και με αποσπάσεις προσωπικού που υπηρετεί με οποιαδήποτε 
σχέση στο Δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αυτός είχε οριοθετηθεί με το άρ-
θρο 1 παρ. 6 του ν. 1256/1982. Οι αποσπάσεις αυτές έχουν διάρκεια μέχρι πέντε (5) χρόνια 
και διενεργούνται μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου με απόφαση του Υπουργού Περι-
βάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και του οικείου Υπουργού. Οι αποδοχές των 
αποσπασμένων, τα κάθε είδους επιδόματα, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγρά-
φου 2 του άρθρου 10 του ν. 2470/1997 (ΦΕΚ 198Α'), καθώς και οι εργοδοτικές εισφορές σε 
ταμεία κύριας ή επικουρικής ασφάλισης, βαρύνουν από της αποσπάσεως το φορέα διαχεί-
ρισης. Η κατανομή του προσωπικού σε υπηρεσιακές μονάδες, η διοίκηση και οι επί μέρους 
αρμοδιότητες αυτών, οι αρμοδιότητες του Διευθυντή, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέ-
ρεια, καθορίζονται με τους κανονισμούς που καταρτίζονται κατά την παράγραφο 8».   

Επειδή για την κάλυψη όλων των αναγκαίων λειτουργιών του Φορέα Διαχείρισης απαιτού-
νται πολλές διαφορετικές ειδικότητες θα πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στην επιλογή 
του προσωπικού, ώστε να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή κάλυψη των αντικειμένων, χωρίς 
όμως αυτό να οδηγήσει σε υπέρμετρη διόγκωση του φορέα. Το πρόβλημα της ποικιλίας 
των ειδικοτήτων, που απαιτούνται για τη λειτουργία του φορέα, μπορεί να αντιμετωπιστεί με 
τη δημιουργία ενός μικρού και δραστήριου πυρήνα επιστημονικών στελεχών με γενικές 
γνώσεις σε θέματα διαχείρισης, που θα αποτελεί τον κινητήριο άξονα ενός σημαντικού δι-
κτύου εξωτερικών συνεργατών. Η ποσότητα, ο βαθμός ειδίκευσης και ο ρυθμός της στελέ-
χωσης θα εξαρτηθεί από το πρόγραμμα δράσης και τις δυνατότητες εξεύρεσης κατάλληλου 
προσωπικού. 

Πολιτική προσωπικού 

Κρίσιμης σημασίας ζήτημα για την όλη λειτουργία του φορέα είναι η πολιτική προσωπικού 
που θα ασκηθεί. Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία: 
- Στη φυσιογνωμία (προφίλ) του προσωπικού 
- Στις σχέσεις εργασίας  
- Στη διαδικασία προσλήψεων  
- Στη διαδικασία εξεύρεσης του προσωπικού  
- Στη διαδικασία ανάπτυξης του προσωπικού  
- Στη διαδικασία αξιολόγησης (και ανανέωσης των συμβάσεων ορισμένου χρόνου)  
- Στην υποκίνηση του προσωπικού 

6.3.2.5. Οικονομικοί πόροι 

Στην παράγραφο 5 του άρθρου 15 του ν. 2742/99 (ΦΕΚ Α’ 207) προσδιορίζονται οι πιθανοί 
πόροι του φορέα. Συγκεκριμένα:  

«Πόροι των φορέων διαχείρισης είναι: 
α. Επιχορηγήσεις από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, 
άλλα Υπουργεία, οργανισμούς και επιχειρήσεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα, το ΕΤΕΡΠΣ 
και άλλα νομικά πρόσωπα που έχουν σχέση με τη χρηματοδότηση  της προστασίας του 
φυσικού περιβάλλοντος, καθώς και οργανισμούς της τοπικής αυτοδιοίκησης και των δύο 
βαθμών, σε βάρος του προϋπολογισμού τους.  
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β. Κοινοτικοί και εθνικοί πόροι που διατίθενται για την εκπόνηση προγραμμάτων, μελετών 
και ερευνών σχετικών με θέματα που ανάγονται στους σκοπούς και τις δραστηριότητες του 
φορέα διαχείρισης. 
γ. Πρόσοδοι από την εκμετάλλευση περιουσιακών στοιχείων, επιχορηγήσεις, δωρεές, κλη-
ρονομιές, κληροδοσίες και κάθε είδους τακτικές ή έκτακτες εισφορές ημεδαπών ή αλλοδα-
πών, φυσικών ή νομικών προσώπων. 
δ. Έσοδα από την πώληση υλικών, εκδόσεων, δεδομένων και κάθε άλλου πνευματικού 
προϊόντος που παράγει ή εκμεταλλεύεται ο φορέας διαχείρισης, καθώς και αμοιβές από την 
εκτέλεση ερευνών, μελετών  και κάθε είδους υπηρεσιών στα πλαίσια των σκοπών του για 
λογαριασμό τρίτων. Έσοδα που προέρχονται από την εκμετάλλευση και προβολή του προ-
στατευομένου αντικειμένου, όπως έσοδα από εισιτήρια, ξεναγήσεις ομάδων επισκεπτών, 
προβολή και εκμετάλλευση οπτικοακουστικού υλικού, εκχώρηση σημάτων ποιότητας και 
συνεργασίας σε επιχειρήσεις. Από τα έσοδα αυτά, ποσοστό 30% αποδίδεται ετησίως στο 
ΕΤΕΡΠΣ και διατίθεται αποκλειστικά για την αναδιανομή πόρων μεταξύ των φορέων διαχεί-
ρισης.  
η. Επιχορηγήσεις από άλλες πηγές και κάθε άλλο έσοδο από οποιαδήποτε αιτία».  

6.3.2.6. Οικονομικός και διαχειριστικός έλεγχος του φορέα διαχείρισης 

Σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 15 του ν. 2742/99 (ΦΕΚ Α’ 207):  

«Ο οικονομικός και διαχειριστικός έλεγχος των φορέων διαχείρισης ενεργείται με τη διαδι-
κασία που ορίζεται από τις κείμενες διατάξεις περί Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών. Το διαχει-
ριστικό έτος συμπίπτει με το φορολογικό έτος. Οι ορκωτοί ελεγκτές, που ασκούν τον τακτικό 
έλεγχο, υποβάλλουν μέχρι το τέλος Ιουνίου κάθε έτους έκθεση για τη διαχείριση και τον α-
πολογισμό του έτους που έληξε. Οι εκθέσεις υποβάλλονται δια του Προέδρου του Δ.Σ. στον 
υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και στον Υπουργό Οικονομι-
κών. Οι παραπάνω Υπουργοί μπορούν να ζητήσουν οποτεδήποτε έκτακτο έλεγχο της οικο-
νομικής διαχείρισης των φορέων».  

6.3.3 Σύστημα λειτουργίας και διαχείρισης προστατευόμενης περιοχής 
«Φυσικό Πάρκο Τήλου» - Επιλογή οργανωτικού σχήματος 

Λαμβάνοντας υπόψη κυρίως:   
- την μικρή έκταση της προτεινόμενης περιοχής προστασίας, 
- τον απομονωμένο χαρακτήρα της Τήλου, και  
- την προβλεπόμενη ένταξή της στον κατάλογο με τις προτεινόμενες για ένταξη περιοχές 

στο ευρωπαϊκό οικολογικό δίκτυο «Natura 2000», λόγω του επικείμενου χαρακτηρισμού 
της ως Ζώνη Ειδικής Προστασίας (SPA) βάσει της Κοινοτικής Οδηγίας 79/409, 

ως καταλληλότερο σχήμα διοίκησης και οργάνωσης της προστατευόμενης περιοχής της 
Τήλου επιλέγεται το σχήμα του κοινού φορέα διαχείρισης για περισσότερες περιοχές μιας 
γεωγραφικής ή διοικητικής ενότητας, με την νομική μορφή του ΝΠΙΔ και με έδρα εκτός 
Τήλου και παράρτημα ή γραφείο στα Λιβάδια ή το Μεγάλο Χωριό Τήλου, σύμφωνα με 
την περίπτωση της παρ. 1.β του άρθρου 15 του ν. 2742/99 (ΦΕΚ Α’ 207) όπου αναφέρεται: 
«Με το προεδρικό διάταγμα των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 21 του ν. 1650/1986 
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μπορεί να συνιστάται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου ως κοινός φορέας διαχείρισης για 
το σύνολο των προστατευόμενων αντικειμένων μιας γεωγραφικής ή διοικητικής ενότητας, με 
έδρα εντός της ενότητας αυτής ή να υπάγεται η διοίκηση ενός η περισσότερων προστατευό-
μενων αντικειμένων στην αρμοδιότητα υφιστάμενου φορέα διαχείρισης. Με απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου του νομικού αυτού προσώπου μπορεί να ιδρύονται παραρτήματα ή 
γραφεία του σε προστατευόμενες περιοχές από αυτές που εμπίπτουν στην περιοχή ευθύνης 
του».  

Για την επιλογή του κατάλληλου κοινού φορέα διαχείρισης απαιτείται η κατάρτιση οικονομο-
τεχνικής μελέτης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1δ του άρθρου 15 του ν. 2742/99, η 
οποία και θα υποδείξει το καταλληλότερο σχήμα ως προς την οικονομική βιωσιμότητά του.  

Όμως, μέχρι τη σύσταση ενός κοινού Φορέα Διαχείρισης προτείνεται η σύνταξη, η πα-
ρακολούθηση της εφαρμογής και η αξιολόγηση των κανονισμών διοίκησης και λει-
τουργίας και των σχεδίων διαχείρισης της προστατευόμενης περιοχής της Τήλου να 
ανατεθεί -σε πρώτη φάση- στο Δήμο Τήλου μέσω Π.Δ., σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παρ. 1.γ του άρθρου 15 του ν. 2742/99 «Αν δεν έχουν συσταθεί φορείς διαχείρισης ή δεν 
έχει υπαχθεί η διαχείριση του προστατευόμενου κατά περίπτωση αντικειμένου σε υφιστάμε-
νο φορέα διαχείριση ή δεν έχει ακόμα λειτουργήσει ο φορέας που έχει συσταθεί, η σύνταξη, 
παρακολούθηση της εφαρμογής και αξιολόγηση των κανονισμών διοίκησης και λειτουργίας 
και των σχεδίων διαχείρισης που αναφέρονται στο άρθρο 18 παρ. 5 του ν. 1650/1986, ό-
πως τροποποιείται με το νόμο αυτόν, μπορεί να ανατίθεται σε …, σε οργανισμούς τοπικής 
αυτοδιοίκησης και των δύο βαθμίδων, σε …. Η ανάθεση αυτή στις περιπτώσεις δημοσίων 
υπηρεσιών, ειδικών υπηρεσιών και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου γίνεται με το 
προεδρικό διάταγμα που προβλέπεται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 21 του ν. 
1650/1986. …».  
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ΠΠΗΗΓΓΕΕΣΣ  ΣΣΤΤΟΟΙΙΧΧΕΕΙΙΩΩΝΝ  

1. Βιβλιογραφία 

2. Δημοσιεύματα σε ΦΕΚ και ΦΕΣΔΔ 

3. Έγγραφα 

4. Χαρτογραφικά υπόβαθρα και θεματικοί χάρτες 

5. Αεροφωτογραφίες 

 



 

1. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

• Αναγνωστόπουλος Δ., Δακόπουλος Ε., Παρασκευόπουλος Μ. 
«Μελέτη αποχέτευσης και βιολογικού καθαρισμού ευρύτερης περιοχή Δήμου Μεγάλου 
Χωριού ». 
Προμελέτη εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων περιοχών Μεγάλου Χωριού.  
1. Τεχνική έκθεση. 
Περιφερειακή Διοίκηση Δωδεκανήσων. Δήμος Μεγάλου Χωριού Τήλου. Αθήνα 1998.  

• Αναγνωστόπουλος Δ., Δακόπουλος Ε., Παρασκευόπουλος Μ.  
«Μελέτη αποχέτευσης και βιολογικού καθαρισμού ευρύτερης περιοχή Δήμου Μεγάλου 
Χωριού ». 
Προμελέτη εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων περιοχών Λιβαδιού.  
1. Τεχνική έκθεση. 
Περιφερειακή Διοίκηση Δωδεκανήσων. Δήμος Μεγάλου Χωριού Τήλου. Αθήνα 1998. 

• Αρχαιολογικόν Δελτίον 
«ΤΗΛΟΣ. Άγιος Αντώνιος»  
Τεύχος 45 σελ 504, 1990 

• Γαλανόπουλος, Α. (1976):  
«Στοιχεία σεισμολογίας και φυσικής του εσωτερικού της Γης»,  
Εκδόσεις Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήνα 

• Γκόφας Θ. και Συνεργάτες, Παπαδόπουλος Ν., Ντίνος Ι. 
«Μελέτη μικρών λιμνοδεξαμενών στα νησιά Βορείου Δωδεκανήσου (Πάτμος, Λέρος, Λεί-
ψοι, Αρκοί, Αγαθονήσι, Κάλυμνος, Κως, Νίσυρος, Τήλος)».  
Αναγνωριστική μελέτη Νήσος Τήλος 
Υπουργείο Γεωργίας. Διεύθυνση Τεχνικών μελετών και κατασκευών - Τμήμα Α 
Αθήνα, Δεκέμβριος 1990. 

• Γκόφας Θ. και Συνεργάτες, Παπαδόπουλος Ν.  
«Μελέτη Μικρών Λιμνοδεξαμενών στα νησιά Βορείου Δωδεκανήσου (Πάτμος, Λέρος, Λειψοί, 
Άρκοι, Αγαθονήσι, Κάλυμνος, Κως, Νίσυρος, Τήλος)». 
«Οριστική μελέτη λιμνοδεξαμενής Νήσου Τήλου» 1. ΕΚΘΕΣΗ 
Αθήνα, Δεκέμβριος 1993. 

• Δάνδολος Η. (1986)  
«Έκθεση αποτελεσμάτων γεωτρητικών εργασιών στη νήσο Τήλο»,  
ΙΓΜΕ, Αθήνα 

• Δημητρέλλος Γ., Δρ. Π. Δημόπουλος 
«Αναγνώριση και αξιολόγηση βιοτόπων Ορνιθοπανίδας για ένταξη στο Κοινοτικό Δίκτυο 
της οδηγίας 79/409/Ε.Ο.Κ. »,  
Πρόγραμμα  ENVIREG, ΕΘ.Ι.Α.Γ.Ε., Ε.Ο.Ε. 
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• Διακογεωργίου Κ. Γεώργιος, Πολιτικός Μηχανικός 
«Προκαταρκτική μελέτη λιμένα Αγ. Στεφάνου Λιβαδιών Τήλου»  
Έκθεση και προϋπολογισμός έργων. Κοινότητα Λιβαδιών Τήλου. Ρόδος, Νοέμβριος 1992. 

• Δοξιάδης Α. Κ. 
«Δωδεκάνησος » 
Τετράτομος μελέτη του Υπουργείου Ανοικοδόμησης και συνεργατών του υπό την διεύθυνσιν 
του κ. Κ.Α. ΔΟΞΙΑΔΗ 
Σειρά εκδόσεων του Υπουργείου Ανοικοδομήσεως Αρ. 21. 
Α: Γενική περιγραφή, Αθήνα 1947 
Β: Το Οικιστικό και Πλαστικό πρόβλημα  Αθήνα, 1950  

• Ελληνική Ζωολογική Εταιρεία & Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία (1992):  
Κόκκινο Βιβλίο των Απειλούμενων Σπονδυλόζωων της Ελλάδας 

• Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρία (1996) 
«Όλα τα πουλιά της Ελλάδας» 
Ελεύθερος Τύπος 

• Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρία (1996) 
«Σημαντικές περιοχές για τα πουλιά της Ελλάδας» 

• ENVIPLAN – Γ.Θ. Τσεκούρας και Συνεργάτες 
«Μελέτη Χωρικών Επιπτώσεων των Κοινοτικών Προγραμμάτων και Πολιτικών στην Πε-
ριφέρεια Νοτίου Αιγαίου» 
ΥΠΕΧΩΔΕ, Δ/νση Χωροταξίας 
Α’ φάση, Αθήνα, 
Β’ φάση, Αθήνα, Αύγουστος 1997 

• Εταιρεία για τη Μελέτη και Προστασία της Μεσογειακής Φώκιας 
«Καταγραφή των Καταφυγίων και του πληθυσμού της Μεσογειακής  Φώκιας στην Περιο-
χή των Δωδεκανήσων».  
Τελική αναφορά για το  συμβόλαιο της Ε.Κ. Νο 4-3040(91)7808. Ιούνιος 1992 . 

• Θεοδώρου Ε. Γεώργιος 
«Οι Απωλιθωμένοι νάνοι ελέφαντες του σπηλαίου Χαρκαδιό της νήσου Τήλου Δωδεκανή-
σου» 
Διδακτορική διατριβή Πανεπιστημίου Αθηνών, Εργαστηρίου Γεωλογίας και Παλαιοντολογίας.  
Διευθυντής Καθηγητής Ν. Συμεωνίδης   
Αθήνα, 1983. 

• Κάμμας Γ. Ανθυπίατρος του Ελληνικού Στρατού 
«Η νήσος Τήλος»  
Αθήναι Ιανουάριος 1913 Στο: 
Λεύκωμα των Δωδεκανήσων. Γερασίμου Δ. Δρακίδου σ.σ 43-48. Εν  Αθήναις 1913. 
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• Κόλλιας Ηλίας 
«Ιχνογράφημα της Τήλου » 
Ανάτυπο από τα Δωδεκανησιακά  Χρονικά Τ. Γ΄- 1974. Ρόδος 1977. 

• Κουτελάκης Μιχ. Χάρης - Aρχαιολόγος Φιλόλογος 
«Αγ. Παντελεήμονας Τήλου» 
Ένα μοναστήρι - μνημείο για τη νίκη των χριστιανών στην πολιορκία της Ρόδου το 1480. Ιστορική 
και Αρχιτεκτονική διερεύνηση 
Δήμος Τήλου 1995.  

• Κουτελάκης Μιχ. Χάρης 
«Αλαδεώτες – Κουντουριώτες, αμοιβαίοι υποτιμητικοί χαρακτηρισμοί των κατοίκων της Τή-
λου» «Ονόματα»  
Ετήσια επιστημονική έκδοση της Ελληνική Ονοματολογικής Εταιρείας » 
Ανάτυπο 12. Αθήνα 1988.  

• Κουϊμτζής Θ. και Κ. Σαμαρά (1994)  
«Έλεγχος ρύπανσης περιβάλλοντος»,  
Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη 

• Λαζαρίδης Σ. Κ.  
«Μελέτη για τουριστική προβολή των νησιών Β΄και Γ΄ ταχύτητας της Περιφέρειας Αιγαί-
ου» 
Υπουργείο Εσωτερικών. Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Αθήνα, Νοέμβριος 1994.  

• Λεγάκης Α. κ.α. (1995) 
«Απειλούμενα, Προστατευόμενα και Ενδημικά είδη Ζώων της Ελλάδας» 
Ζωωλογικό Μουσείο, Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών 

• Λιμενικό Ταμείο Δωδεκανήσου 
Προέκταση Λιμενοβραχίονα Αγίου Αντωνίου Τήλου 
Τεχνική Έκθεση 
Ρόδος Μάρτιος 1995 

• Λιμενικό Ταμείο Δωδεκανήσου 
Επίστρωση και Η-Μ εγκαταστάσεις λιμενοβραχίονα  
Αγ. Αντωνίου Τήλου.   Τεχνική Έκθεση 
Ρόδος Οκτώβριος 1997. 

• Μαρίνος Γ. και Συμεωνίδης Ν. 
AΝΝALES GEOLOGIQUES DES PAYS HELLENIQUES, Τόμος 24 σελ. 433-444. 
«Συμβολή εις την σπουδή των beach rocks του αιγαίου. Περίπτωσης σχηματισμού  beach rock με 
ανθρωπολογικά λείψανα της ιστορικής αρχαιότητος εις την νήσον Τήλον Δωδεκανήσου». 
Αθήνα 1972. 

• Μαρίνος Γ. και Συμεωνίδης Ν. με συνεργασία J. Jungwirth και  J. Szilvassy 
«ANNALES GEOLOGIQUES DES PAYS HELLENIQUES» 
«Ανθρωπολογικά ευρήματα και προβλήματα εκ της νήσου Τήλου Δωδεκανήσου» 
Αθήνα 1980. 
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• Μουτσοπούλου Α. 
Αναγνώριση οικισμών. Καταγραφές για Μεγάλο Χωριό, Μικρό Χωριό 
Υπουργείον Εσωτερικών. 1974 (28 Σεπτ). 

• Μπάουμαν Ε. (1984) 
«Η Ελληνική Χλωρίδα» 
Ελλ. Ετ. Προστασίας της Φύσης, Αθήνα. 

• Μπρούσαλης Π. (1987) 
«Η Φύση γύρω μας» 
Ελλ. Ετ. Προστασίας της Φύσης, Αθήνα. 

• Νομαρχία Δωδεκανήσου 
Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Νήσου Τήλου 
Αύγουστος 1987. 

• Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ν. Δωδ/σου 
Δ/νση Υποδομών και Τεχνικών έργων 
«Καταφύγιο σκαφών αναψυχής στα Λειβάδια Τήλου Τεχνική Έκθεση». 
Ρόδος Νοέμβριος 1995. 

• Νούαρος - Μιχαηλίδης Μ.  
«Για να γνωρίσουμε τη Δωδεκάνησο» 
ΑΕΤΟΣ Α.Ε.  1946. 

• Ορφανίδης Σ. (1999) 
«Τροπικά φύκια στη Μεσόγειο. Αρχή ή επανάληψη της ιστορίας;» 
Περιοδικό Αμφίβιο, Τεύχος 25, σελ. 8-9. Θεσσαλονίκη, Μάρτιος 1999. 

• Παμπέρης Λ. (1997) 
«Οι πεταλούδες της Ελλάδας» 
Εκδόσεις Μπάστας-Πλέσσας, Αθήνα. 

• Πανεπιστήμιο Πάτρας, Μουσείο Γουλανδρή (1996) 
«Θηλαστικά και Ερπετά της Ελλάδας» 
Ελεύθερος Τύπος 

• Πανίτσα, Μ. (1997):  
Συμβολή στη γνώση της χλωρίδας και της βλάστησης των νησίδων του Ανατολικού Αιγαί-
ου.  
Διδακτορική διατριβή. Πανεπιστήμιο Πατρών, 345 σελ. 

• Παπαζάχος Β. και Κ. Παπαζάχου (1989):  
«Οι σεισμοί της Ελλάδας»,  
Εκδόσεις Ζήση, Θεσσαλονίκη 

• Παπαθεοδώρου Φαίδων 
«Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΧΥΤΑ (Χώρου Υγειονομικής  Ταφής Απορριμ-
μάτων) ΤΗΛΟΥ». 
Αθήνα 1997 
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• Παπαϊωάννου Μανώλης Δ. 
«Ρόδος και νεώτερα κείμενα» 2.  
«Annuario amministrarivo e statistico per l’ anno 1922 A cura del dott. Ermanno Armao. 
Εκδόσεις «Δωδώνη». Αθήνα - Γιάννινα 1990. 

• Παπακωνσταντίου, Κ., Οικονομίδου, Ε., Μπούσμπουρας, Καρδακάρη, Ν., Ζόγκαρης, Σ., Τσια-
κίρης, Ρ., και Γ. Ρουσόπουλος. (1995)  
Οικολογική Έρευνα στα Βόρεια Δωδεκάνησα,  
Αποστολή της ΕΟΕ στα νησιά, τις νησίδες και τις βραχονησίδες του βόρειου Νομού Δωδεκανή-
σου. Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, Αθήνα.  

• Παπανικολάου Δ. (1986)  
«Γεωλογία της Ελλάδας»,  
Εκδόσεις Επτάλοφος, Αθήνα 

• Παπακωνσταντίνου, Κ. (1999) «Οι Επιπτώσεις από το Κυνήγι στην Ορνιθοπανίδα». Στον 
Συνοπτικό Οδηγό - Επιπτώσεις έργων και δραστηριοτήτων στα πτηνά και στους βιοτόπους τους. 
Χατζηλάκου, Δ. (επιμέλεια έκδωσης). ΥΠΕΧΩΔΕ / Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρία. 

• Παπαχαραλάμπους Λουκάς 
«Μελέτη Περιβαλλοντική Επιπτώσεων από την κατασκευή του δρόμου προσπέλασης για 
τον ΧΥΤΑ νήσου Τήλου». 
Δήμος Τήλου. Ρόδος, Ιούλιος 1998. 

• Σκανδαλίδης Γ. Κώστας 
«Πρόταση Ζωής για τα νησιά του αρχιπελάγους » 
ΑΙΓΑΙΟ-ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ. 

• Σκανδαλίδης Μιχάλης Ευστ. 
«Ο νησιωτικός μικρόκοσμος του Δωδεκανησιακού Αρχιπελάγους» 
Αιχμή, 1994. 

• Σπυριδάκης Κ. Γεώργιος 
«Λαογραφική αποστολή εις Ψέριμον και Τήλον της Δωδεκανήσου  
(9 Αυγούστου - 8 Σεπτεμβρίου 1956)». 
«Δωδεκανησιακό  Αρχείον » 
Τόμος Δεύτερος σελ. 195-205. Αθήνα 1956-1957. 

• Σφήκας Γ. (1997)  
«Τα ενδημικά φυτά της Ελλάδας» 
Εκδόσεις Μπάστας-Πλέσσας, Αθήνα  

• Σφήκας Γ. (1994) 
«Δένδρα και θάμνοι της Ελλάδας» 
Εκδόσεις Ευσταθιάδης ΑΕ, Αθήνα 

• Ταρσούλη Αθηνά 
«Δωδεκάνησα», Τήλος Τομ Γ΄ σ.σ. 200-257 
Αθήνα, 1950. 

 VI



 

• Τζανουδάκης, Δ. (1992):  
Η χλωρίδα των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου.  
Πρακτικά 12ου Συνεδρίου Ε.Ε.Β.Ε., Απρίλιος 1990, Μυτιλήνη: 12-19.  

• «ΤΗΛΟΣ» 
Πολύπτυχο τουριστικό φυλλάδιο. Χωρίς Συγγραφέα, χρονολογία κλπ. 

• ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  
«ΠΛΟΗΓΟΣ»  
«Ναυτιλιακές οδηγίες των ελληνικών ακτών. Δ΄ Τόμος  
Βόρειες και Ανατολικές ακτές Αιγαίου πελάγους». Γ΄ έκδοση. Αθήνα 1987 (ενημερωμένη). 

• ΥΧΟΠ 
Αρχιτεκτονική αναγνώριση οικισμών (Καταγραφές για τον οικισμό Λιβαδιών) 
1984. 

• ΦΙΛΩΝ κ.ά. 
«Μελέτη ολοκληρωμένων σχεδίων ανάπτυξης των μειονεκτικών νησιών των νοτίων Δωδε-
κανήσων (Τήλος – Χάλκη – Κάσος - Μεγίστη)». 
ΤΗΛΟΣ Α΄ Φάση: Αναπτυξιακό Σχέδιο 
ΤΗΛΟΣ Β΄ Φάση: ΧΥΤΑ (Γέροντα) 
YΠΕΘΟ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΕΧΝ. ΒΟΗΘΕΙΑΣ 
Αθήνα Μάρτιος 1995 

• Φραντζής Α. (1999) 
«Μεσόγειος, Υποβρύχια Διαδρομή» 
Εκδόσεις ΚΟΑΝ, Αθήνα. 

• Φώσκολου Αμάντα -  Κουτελάκης Χάρης. (Παρουσίαση) 
«Μια επίσκεψη στο νησί Τήλος » Friedrich V. Vinceng. 
Δωδεκανησιακά χρονικά Τόμος Θ΄. 
Αθήνα, 1983.  

• Γ. Χανδρινός, Α. Δημητρόπουλος (1982) 
«Αρπακτικά πουλιά της Ελλάδας» 
Εκδόσεις Ευσταθιάδης και Υιοί ΑΕ, Αθήνα.  

• Χρυσίδης Ν. Δημήτριος 
«Υδρογεωλογική και γεωφυσική μελέτη κοινότητας Λιβαδιών Τήλου» 
Ιούνιος 1994. 

• Χαντζής Πέτρος  
«Γεωλογικές - Γεωτεχνικές - Υδρολογικές - Υδρογεωλογικές Εργασίες» για την προμελέτη 
κατασκευής ΧΥΤΑ Τήλου». 
Ρόδος 1998.  

• Χριστοδούλου Γ. και Α. Τάταρης (1972)  
«Περί της γεωλογικής δομής της νήσου Τήλου (Δωδεκάνησος)»,  
Δελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας, σελ. 28 – 81 

______________________ 

 VII



 

• Arnold E.N., Burton J.A., Ovenden D.W. 
Reptiles & Amphibians of Britain & Europe 
Collins Publishers. 

• Barbero, M. & Quezel, P. (1989):  
Contribution a l’etude phytosociologique des matorrals de Mediterranee orientale.  
Lazaroa11: 37-60. 

• Blamey M., Wilson C.Grey (1993) 
Mediterranean Wild Flowers 
HarperCollinsPublishers, London. 

• Bristowe W.S., MA, ScD, FZS  
The spiders of Greece and the adjacent Islands 

• Bruun B. (1989) 
The Hamlyn Guide to Birds of Britain and Europe 
HAMLYN 

• Carlstrom, A. (1987):  
A survey of the flora and phytogeography of Rhodos, Simi, Tilos and the Marmaris penin-
sula (SE Greece, SW Turkey).  
Ph.D. thesis. University of Lund, Sweden, 302pp. 

• Clark,  R. (1992).  
A collection of reptiles from the islands of Symi, Tilos, and Gaidaronisi;  
Dodecanese, Greece. Herptile 17(1).  

• Corbet G., Ovenden D. (1980) 
The Mammals of britain and Europe 
Collins, Sons & Co Ltd., Glasgow. 

• Corine Biotopes Project (1986).  
Nissos Tilos A00010084.  
Respondent: Ben Hallmann. 

• Dafis S., E. Papastergiadou, V. Tsiaoussi (1995) 
Habitat types of Community interest (Directive 92/43/EEC), encountered in Greece,… 
LIFE Project, Greek Biotope / Wetland Centre, Thessaloniki. 

• Dawkins and Wace 
Notes from the Sporades 
The Annual of the British School at Athens No. XII 
Session 1905-1906. London. 

• Dubin S. Marc and  Cullen  Michael 
Trekking in Greece 
Walking guide 
Hong Kong, April 1993. 

 VIII



 

• Eiselt J. & Schmidtler J.F. (1986) 
Der Lacerta daunfordi komplex (Reptilia, Lacertidae) 
SPIXIΝA, No 9(3) p.289-328. 

• Ghigi, A., Issel, R., Brian, A., Santucci, R., Citterio, V., Alzani, F. (1929) Ricerche Faunistiche 
– Nelle Isola Italiane Dell’Egeo. Governo Delle Isola Egee. Estratto dall’ Archivio Zoologico 
Italiano Vol. XII-XIII, 1928-1929 VII). 

• Golani D. (1999) 
The Golf of Suez ichthyofauna – Assemblage pool for Lessepsian migration into the Medi-
terranean 
Israel Journal of Zoology, Vol.45, No.1, 1999, pp.79-90. 

• Hagemeijer W. & Blair M. (1997) 
The EBCC Atlas of European Breeding Birds. Their distribution and abundance 
T&AD POYSER, London. 

• Handrinos G., T. Akriotis (1997) 
The Birds of Greece 
A&C BLACK, London. 

• Gaetlich,M. and S. Zogaris. (1999) The Avifauna of Tilos Island: A First Account of the Is-
land’s Ornithological Importance. 8th International Congress on the Zoogeography and Ecol-
ogy of Greece and Adjacent Regions. Abstracts” H.Z.S., NAGREF, Kavala. Hellenic Zoological 
Society  

• Heredia B., et al (1996) 
Globally threatened birds in Europe. Action Plans  
BIRDLIFE International, Council of Europe, Germany. 

• Horvat, I., Glavac, V. & Ellenberg, H. (1974):  
Vegetation sudosteuropas.  
Fischer ed. Stutgard. 

• Jonsson Lars (1992) 
Birds of Europe 
A&C BLACK, London. 

• Κoutelakis Haris (Date Unknown)  
TILOS Αrt, History, Archaeology. H.Koutelakis & A. Foscolos. Athens. 

• Krause, W., Ludvig, W. & Seidel, P. (1963):  
Zur kenntnis der flora und vegetation auf serpentinstandorten des Balkans.  
6. Vegetationsstudien in der Umgebung von Mantoudi (Euboa).  
Bot. Jarbh. 82:337-403. 

• Lundberg B., Payiatas G., Argyrou M. (1999) 
Notes of the diet of the Lessepsian migrant herbivorous fishes, Siganus luridus and S. rivu-
latus, in Cyprus 
Israel Journal of Zoology, Vol.45, No.1, 1999, pp. 127-134. 

 IX



 

• Mayer, A. (1995):  
Comparative study of the coastal vegetation of Sardinia  (Italy) and Crete (Greece) with 
respect to the effects of human influence.  
Libri Botanici 15: IHW-VERLAG. 

• Miller P., Loates M. (1997) 
Fish of Britain & Europe 
Harper Collins Publishers, London. 

• Oberdorfer, E. (1954):  
Nordaegaeische kraut-und zwergstrauchfluren im vergleich mit den entsprechenden vege-
tationseinheiten des westlichen mittelmeergebietes.  
Vegetatio, Acta geobotanica V-VI: 29-39. 

• Panitsa, M. & D. Tzanoudakis (1996):  
Flora and vegetation of some Aegean islets; Contribution to the protection and the man-
agement of their habitats.  
In: Salman A.H.P.M., Langeveld, M.J. & Bonazountas, M. (eds.): Coastal management and 
habitat conservation. Proceedings of the 4th EUCC conference, Marathon 1993, Greece: 59-64. 

• Perrins C. (1987) 
New Generation Guide to Birds of Britain and Europe 
COLLINS, London. 

• Raus, Th. (1979):  
Die vegetation ostthessaliens II. Quercetea ilicis und Cisto-Micromerietea.  
Bot. Jahrb. Syst. 101: 17-82. 

• Simpson R. and Lazenby J.F 
Notes from the Dodecanese II 
The Annual of the British school at Athens No 65. London 1970. 

• Tucker G. and Heath M. et al. (1995):  
Birds in Europe: their conservaton status  
BirdLife International. UK 

Σημείωση: Επίσης, έχουν χρησιμοποιηθεί στατιστικά στοιχεία από διάφορα δημοσιεύματα της 
Ε.Σ.Υ.Ε. και από την τράπεζα πληροφοριών που διατηρεί η ΑΝ.ΔΩ. 

2. ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΣΕ ΦΕΚ και σε ΦΕΣΔΔ1

• ΦΕΣΔΔ 34 / 18-6-1947 
Προκήρυξη υπ. Αριθ. 38  
«Περί διοικητικής διαιρέσεως και περί αναγνωρίσεως των δήμων  
της Δωδεκανήσου». 

• ΦΕΣΔΔ 48 / 26-7-1947 
Αριθ. πρωτ. 21399 Απόφασης  
«Περί των νησιδίων της Δωδεκανήσου». 

 X



 

• ΦΕΚ 882 Β΄/6-12-1993. 
«Κύρωση των αποτελεσμάτων του πραγματικού πληθυσμού της γενικής απογραφής πλη-
θυσμού της 17ης Μαρτίου 1991». 

• ΦΕΚ 723 Β΄/22-8-1996 
Αποφ. 50563/96 
«Αύξηση ποσών δανείων προγράμματος ΕΣΑΚ, καθορισμός ύψους επιτοκίου και λοιπών 
όρων χορήγησης δανείων, για δικαιούχους του ΟΕΚ που κατοικούν στις ακριτικές περιο-
χές του ανατολικού Αιγαίου και συγκεκριμένα στα νησιά Κω, Ρόδο, Νίσυρο, Σύμη, Κάρ-
παθο, Ικαρία, Πάτμο, Λέρο, Τήλο, Κάσο, Χάλκη, Κάλυμνο, Καστελλόριζο, Σάμο, Χίο, Μυ-
τιλήνη, Λήμνο, Σαμοθράκη καθώς και στα ευρισκόμενα πέριξ μικρότερα νησιά που υπάγο-
νται διοικητικά στα μεγαλύτερα απ΄ αυτά».  

• ΦΕΚ 244 Α΄/ 4-12-1997 
Ν. 2539/97  
«Συγκρότηση της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης». 

3. ΕΓΓΡΑΦΑ 

• Νομαρχία Δωδεκανήσου Δ/νση Εσωτερικών Τμήμα ΤΥΔΚ 
Απόφαση Νομάρχη «Απαγορευτικά περιοριστικά και λοιπά ρυθμιστικά μέτρα για την προ-
στασία του υδατικού δυναμικού του Νομού Δωδ/σου». 
Ρόδος 22-4-1994. Αριθ. Πρωτ. 6073.  

• ΥΠΕΧΩΔΕ. Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος Δ/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού. Τμήμα 
Γεν Περ/κών θεμάτων  
«Προέγκριση χωροθέτησης Λιμνοδεξαμενής Αγ. Ειρήνης νήσου Τήλου Ν. Δωδεκανήσου». 
Αθήνα 22-6-1994. Αριθ. Πρωτ. 35551/2921. 

• ΥΠΕΧΩΔΕ. Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος. Δ/νση Χωροταξίας Τμήμα Συστημάτων Υπο-
δομής και Δικτύων. 
Απόφαση: «Χωροθέτηση λιμνοδεξαμενής στη θέση Αγ. Ειρήνη νήσου Τήλου του νομού 
Δωδεκανήσου». 
Αθήνα, 29-9-1994. Αρ. Πρωτ. Οικ. 77557/4051. 

• Δήμος Μεγάλου Χωριού Τήλου 
«Αποστολή προτάσεων σχετικά με τη χορήγηση συνδρομής του Ευρωπαϊκού Ταμείου Πε-
ριφερειακής Ανάπτυξης......» 
Μεγάλο Χωριό Τήλου 18-1-1995. 

• Υπουργείο Αιγαίου Υπουργός 
«Κατασκευή χώρων Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) στα μειονεκτικά νησιά 
του Αιγαίου». 
Αθήνα 22-4-1996 ΓΥΑ 3213.  

• Απόφαση 91/1996 
Δημοτικού Συμβουλίου Τήλου 

                                                                                                                                                   
1 Φύλλα Εφημερίδας Στρατιωτικής Διοικήσεων Δωδεκανήσου 

 XI



 

«Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής αξιολόγησης προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
που αναθέτει την εκπόνηση μελέτης για τη δημιουργία Φυσικού Πάρκου στην Τήλο». 

• ΥΠΕΧΩΔΕ. Γενική Δ/νση Περιβάλλοντος Δ/νση Περ/κου Σχεδιασμού.  
Τμήμα Διαχ. Στερ. Αποβλήτων.  
Προέγκριση χωροθέτησης ΧΥΤΑ στη θέση «Γέροντας» Μεγάλου Χωριού, νόσυ Τήλου, 
νομού Δωδεκανήσου».  
Αθήνα 27-11-1996. Αρ. Πρωτ. 84845. 

• Δήμος Μεγ. Χωριού Τήλου 
«Υπογραφή Συμφωνητικού» 
Μεγάλο Χωριό Τήλου 31-1-1997. 

• Δήμος Μεγ. Χωριού Τήλου 
«Χορήγηση ορθοφωτοχαρτών» 
Μεγ. Χωριό Τήλου 10-2-1997. 

• Περιφερειακή Διοίκηση Δωδεκανήσου Τ.Υ.Δ.Κ. 
«Ανάθεση επίβλεψης μελέτης». 
Ρόδος 25-2-1997. Αρ. Πρωτ. 

• Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Γραφείο ΠE.ΧΩ.  Ρόδου. 
Απόφαση:  «Προέγκριση Χωροθέτησης Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥ-
ΤΑ) στη θέση «Τράχηλας» περιοχής «Γέροντας» νήσου Τήλου Νομού Δωδεκανήσου». 
Ρόδος 28-2-97 Αρ. Πρωτ. ΟΙΚ. 102. 

• Περιφερειακή Διοίκηση Δωδεκανήσου. Διεύθυνση Δασών Γραφείο Θήρας. 
«Παράταση απαγόρευσης κυνηγίου στο νησί Τήλος». 
Ρόδος 21-7-1997. Αρ. Πρωτ. 4164. 

• ΥΠΕΧΩΔΕ. Γενική Δ/νση Περιβάλλοντος. Δ/νση Περ/κού Σχεδιασμού. Τμήμα Διαχ. Στερ. Α-
ποβλήτων. 
«Προέγκριση χωροθέτησης Χ.Υ.Τ.Α. στη θέση «Γέροντας» Μεγάλου Χωριού, νήσου Τή-
λου, νομού Δωδεκανήσου». 
Αθήνα  27-11-97    Αρ. Πρωτ. 10. 

• Περιφέρεια Ν. Αιγαίου Διεύθυνση Δασών Δωδ/νήσου. 
ΠΡΑΞΗ Χαρακτηρισμού έκτασης (θέση Ακρωτήρι - Τράχηλος περιφέρειας Δήμου Τήλου 
Νήσου Τήλου). 

• Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Γραφείο ΠΕ.ΧΩ. Ρόδου. 
«Συμπλήρωση φακέλου προέγκρισης χωροθέτησης του έργου «Διάνοιξη δρόμου προς ΧΥ-
ΤΑ Τήλου». 
Ρόδος 29-1-1998. Αρ. Πρωτ. 17. 

4. ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΥΠΟΒΑΘΡΑ  ΚAI ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ 

• ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΟΥ 
Ρόδος-Αϊδίνιον 
Κλίμακα 1:500.000, 1979 

 XII



 

• ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΟΥ 
« Ν. Τήλος » 
Κλίμακα 1:50.000, 1972 

• ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΟΥ 
Φύλλα: 8800-4-6-8, 8801-1-3-4-5-6-7-8, 8801-7, 8811-2, 8812-1 
Κλίμακα: 1:5.000, 1975 (Φωτοληψία) 

• ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 
« Γεωλογικός Χάρτης της Ελλάδος. Φύλλο Τήλος» 
Κλίμακα 1:50.000, 1985 

• INSTITUTO GEOGRAFICO MILITARE 
«ISOLA DI PISCOPI» 
Scala di 1:25.000, 1930 VIII (Rilievo). 

• ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 
«ΤΗΛΟΣ Τοπογραφικό - Βυθομετρικό Διάγραμμα, Αγ. Στέφανος - Λειβάδια» 
Φύλλα 1-11. Κλίμακα 1:500, 
Μελετητής: Τεχνικόν Γραφείον Μελετών Χαριδ. Λασηθιωτάκης 
Συντάκτης: Τεχνικόν Γραφείον Μελετών Χαραλ. Ι. Μπαρπόπουλος 
Ρόδος, Φεβρουάριος 1984 

• ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 
«ΤΗΛΟΣ Τοπογραφικό - Βυθομετρικό Διάγραμμα Αγ. Αντώνιος» 
Φύλλο 1. Κλίμακα 1:500 
Μελετητής: Τεχνικόν Γραφείον Μελετών Χαριδ. Λασηθιωτάκης 
Συντάκτης: Τεχνικόν Γραφείον Μελετών Χαραλ. Ι. Μπαρμπόπουλος 
Ρόδος, Φεβρουάριος1984. 

• Σύλλογος «ΗΡΙΝΝΑ 1995» 
«ΤΗΛΟΣ» 
Οδικός Τουριστικός Χάρτης 
Τήλος-Δωδεκάνησα. 

• ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
« 360/3  « Όρμος Λιβάδια » 
Κλίμαξ: 1: 7.500. Αθήναι Οκτώβριος 1976. 

• ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
« 4513.Νήσοι Νίσυρος-Τήλος» 
Κλίμακα 1:50.000. Αθήνα. Ιανουάριος 1989. 

• ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
«45 Ν. Κάσος μέχρι Ν. Μεγίστης (Καστελλόριζο)) και Έναντι Ακταί Μικράς Ασίας». 
Κλίμαξ 1:250.000, 1981. 
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5. ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 

• Αρ. 199506 -511 και 199515-530 ΓΥΣ 
ΦΩΤΟΛΗΨΙΑ: 1990 
ΚΛΙΜΑΚΑ ≈ 1: 30.000 

• 295 αεροφωτογραφίες (καλύπτουν όλο το νησί) 
ΦΩΤΟΛΗΨΙΑ  30-11-61 
ΚΛΙΜΑΚΑ ≈ 1: 4.000 
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