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Επίκαιρη Ερώηηζη 

Προς ηον Υποσργό Περιβάλλονηος & Ενέργειας  

Θέμα: Προζηαζία Λίμνης Κοσμοσνδούροσ  

Η ιίκλε Κνπκνπλδνύξνπ ήηαλ θάπνηε ε ηεξή ιίκλε ηεο ζεάο Πεξζεθόλεο. Από ην 1974 ε 

ιίκλε έρεη θεξπρζεί αξραηνινγηθόο ρώξνο. Σκήκα ηεο ιίκλεο εκπίπηεη ζε Καηαθύγην 

Άγξηαο Ζωήο. Οιόθιεξε ε ιίκλε θαη 50 κέηξα πεξηθεξεηαθά απηήο έρεη ραξαθηεξηζηεί, ην 

έηνο 1999, ωο «Ζώλε Πεξηαζηηθνύ Πάξθνπ» κε βάζε ην Νόκν 2742/1999. Η ιίκλε 

Κνπκνπλδνύξνπ βάζεη ηνπ λένπ Ρπζκηζηηθό ρέδην Αζήλαο Αηηηθήο εληάζζεηαη ζην εηδηθό 

πξόγξακκα, ωο Α' Πξνηεξαηόηεηαο, γηα νξηνζέηεζε, εθπόλεζε κειεηώλ, ρξεκαηνδόηεζε 

δξάζεωλ θαη έξγωλ πξνζηαζίαο, απνθαηάζηαζεο, αλάδεημεο θαη δηαρείξηζεο. Επίζεο, 

πξνβιέπεηαη θαη ε πξνώζεζε ηεο ζεζκηθήο πξνζηαζίαο ηεο ωο Πεξηθεξεηαθνύ Πάξθνπ. 

Εθθξεκεί ε ζεζκηθή νξηνζέηεζε ηεο Λίκλεο Κνπκνπλδνύξνπ ζύκθωλα κε όζα νξίδνληαη 

ζην λόκν πεξί βηνπνηθηιόηεηαο (Ν 3937/2011 άξζξα 13 θαη 20). 

ύκθωλα κε δεκνζηεύκαηα, κειέηεο έρνπλ επηβεβαηώζεη ηε ξύπαλζε ηεο ιίκλεο θαη ηεο 

επξύηεξεο πεξηνρήο. Καηά ην παξειζόλ έρνπλ εληνπηζηεί ηξεηο ππόγεηεο ζπγθεληξώζεηο- 

πεηξειαηνθειίδεο έθηαζεο 435 ζηξεκκάηωλ ζην ππέδαθνο ηεο πεξηνρήο θαη εθξνή 

πεηξειαηνεηδώλ ζηε Λίκλε Κνπκνπλδνύξνπ.  

Παξόια ηα δεηλά θαη ζύκθωλα κε ηελ Ειιεληθή Οξληζνινγηθή Εηαηξεία ζηε ιίκλε έρνπλ 

θαηαγξαθεί 36 είδε εθ ηωλ νπνίωλ 6 είλαη απζηεξά πξνζηαηεπόκελα βάζεη Οδεγίαο 

2009/147/ΕΚ. Ο πγξόηνπνο θηινμελεί κεγάιν αξηζκό πδξόβηωλ θαη γιαξόκνξθωλ 

πνπιηώλ, ηα νπνία ρξεζηκνπνηνύλ ηνλ πγξόηνπν γηα ηε δηαρείκαζή ηνπο. 

Ερωηάηαι ο κ. Υποσργός: 

1. Δεζκεύεηαη λα θεξύμεη άκεζα ην Πεξηθεξεηαθό θπζηθό πάξθν ηνπ Όξνπο Αηγάιεω 

θαη εληόο απηνύ ηε ιίκλε Κνπκνπλδνύξνπ ωο πεξηνρή απόιπηεο πξνζηαζίαο ηεο 

θύζεο; Δεζκεύεηαη λα πξνρωξήζεη ζηελ θαηαζθεπή εηδηθνύ παξαηεξεηεξίνπ πνπιηώλ 

ζε αζθαιή απόζηαζε γηα ιόγνπο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο;  

2. Δεζκεύεηαη λα δεηήζεη από ην Τπνπξγείν Εζληθήο Άκπλαο ηελ απνδέζκεπζε ηνπ ρώξνπ 

ηεο Λίκλεο Κνπκνπλδνύξνπ από ην ζηξαηόπεδν Ξεξνγηάλλε γηα ιόγνπο πξνζηαζίαο ηεο 

βηνπνηθηιόηεηαο θαη εθπαίδεπζεο γηα ηελ αεηθνξία; 

Ο ερωηών Βοσλεσηής 

 
Κρίηων Αρζένης 
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