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ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ
Αλάβπζζνο, 3/2/2012
ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
Απαληώληαο ζε ζεηξά δεκνζηεπκάησλ θαη άξζξσλ πνπ έρνπλ αλαξηεζεί ζε ηζηνζειίδεο θαη
blogs ην ηειεπηαίν ρξνληθό δηάζηεκα ζε ζρέζε κε ην έξγν ‘Παξαθνινύζεζε ηεο νηθνινγηθήο
πνηόηεηαο ηεο Λίκλεο Κνπκνπλδνύξνπ θαη ζρεδηαζκόο δξάζεσλ δηαρείξηζεο, απνθαηάζηαζεο
θαη αλάδεημεο’ πνπ ην ΔΛΚΔΘΔ έρεη αλαιάβεη θαη πινπνηεί, επηζπκνύκε λα
γλσζηνπνηήζνπκε ηα θάησζη:
1) Σν Διιεληθό Κέληξν Θαιαζζίσλ Δξεπλώλ είλαη Γεκόζην Δξεπλεηηθό Κέληξν πνπ
ππάγεηαη ζην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη δηεμάγεη επηζηεκνληθή έξεπλα ζε όιν ην πεδίν
ησλ πεξηβαιινληηθώλ επηζηεκώλ πνπ άπηνληαη ηνπ Τδάηηλνπ ζηνηρείνπ. Δίλαη έλαο
δηεζλνύο θήκεο επηζηεκνληθόο θνξέαο, κε ζπκκεηνρή ζε πιήζνο Δπξσπαηθώλ θαη
Δζληθώλ εξεπλεηηθώλ έξγσλ, κε πςειή ηερλνγλσζία, κεγάιεο αμίαο ππνδνκέο θαη
απνιακβάλεη ηνλ ζεβαζκό θαη ηελ εθηίκεζε ηεο επηζηεκνληθήο θνηλόηεηαο ζε
παγθόζκην επίπεδν (www.hcmr.gr). Σν Διιεληθό Κέληξν Θαιαζζίσλ Δξεπλώλ
δηαρεηξίδεηαη, θαηά κέζν όξν, ζε εηήζηα βάζε, πάλσ από 10 εθαη. επξώ από
ρξεκαηνδνηήζεηο Δπξσπαηθώλ θαη Δζληθώλ έξγσλ (πνπ κόλν ηνπ εμαζθαιίδεη - εθηόο
θξαηηθνύ πξνππνινγηζκνύ) θαη απνζρνιεί πεξίπνπ 500 άηνκα πξνζσπηθό ζε Αζήλα,
Κξήηε (http://www.cretaquarium.gr/), Ρόδν θαη Καιακάηα. Σν ΔΛΚΔΘΔ, όπσο είλαη
επξέσο γλσζηό, δελ έρεη δηεμάγεη θαη νύηε ζα δηεμάγεη πνηέ θαηεπζπλόκελε έξεπλα,
δηόηη, εθηόο ησλ άιισλ, δελ ζα δηαθύβεπε ηελ θήκε θαη ηελ επηζηεκνληθή ηνπ αμία,
πνπ κε πξνζπάζεηεο δεθαεηηώλ απέθηεζε ζε δηεζλέο επίπεδν, θαη πνπ ηνπ δίδεη ηελ
δπλαηόηεηα λα ππάξρεη θαη λα επεκεξεί αθόκε θαη ζε απηέο ηηο δύζθνιεο κέξεο πνπ ν
Γεκόζηνο ηνκέαο θαη νη ζεζκνί δνθηκάδνληαη. Οπνηαδήπνηε δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε
ζα ην απέθιεηε ζηαδηαθά από ηηο αληαγσληζηηθέο ρξεκαηνδνηήζεηο πνπ
πξναλαθέξζεθαλ θαη σο εθ ηνύηνπ ζα ήηαλ απηνθαηαζηξνθηθή, ρσξίο θαλέλα
πξαγκαηηθό θίλεηξν θαη εληειώο παξάινγε.
2) Σν ηζηνξηθό ηεο αλάιεςεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ από ην ΔΛΚΔΘΔ έρεη σο εμήο:
Σν ελ ιόγσ έξγν (γηα ηελ παξαθνινύζεζε ηεο νηθνινγηθήο πνηόηεηαο ηεο Λ.
Κνπκνπλδνύξνπ θαη γηα ηνλ ζρεδηαζκό δξάζεσλ δηαρείξηζεο θαη απνθαηάζηαζεο ηεο
Λίκλεο) ήηαλ έλα πάγην αίηεκα ησλ θαηνίθσλ θαη θνξέσλ ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο ηεο
Λ. Κνπκνπλδνύξνπ αιιά θαη ηνπ ΔΛΚΔΘΔ, ην νπνίν είρε ππνβάιιεη επαλειεηκέλσο
ζρεηηθέο πξνηάζεηο πξνο πνιινύο δηαθνξεηηθνύο δεκόζηνπο θνξείο (Γήκνο
Αζπξνπύξγνπ, ΤΠΔΚΑ,θηι). Σνλ Μάην ηνπ 2009 πιεξνθνξεζήθακε όηη νκάδα
πνιηηώλ ηεο πεξηνρήο επηζπκνύζε λα πξνσζήζεη ζην ΤΠΔΚΑ, ηελ πξόηαζε έξγνπ
πνπ ην ΔΛΚΔΘΔ είρε θάλεη πξνο ηνλ Γήκν Αζπξνπύξγνπ ην 2006, πξνθεηκέλνπ λα
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εληαρζεί ζην πξόγξακκα ‘Αζήλα – Αηηηθή 2014’ θαη λα ρξεκαηνδνηεζεί. Πξάγκαηη,
ηνλ Ινύλην ηνπ 2009, ελεκεξσζήθακε από ηελ θα Θενδόηα Νάληζνπ, ζπληνλίζηξηα
πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο ηνπ WWF θαη ύκβνπιν ηεο ηόηε Τπνπξγνύ ΠΔΚΑ όηη ε
πξόηαζε καο εληάρζεθε ζην αλσηέξσ πξόγξακκα (Αζήλα – Αηηηθή 2014) θαη αλέθεξε
ζαλ πεγή ρξεκαηνδόηεζεο ην ΠΔΠ Αηηηθήο θαη ηδησηηθνύο πόξνπο. Αθνινύζσο, ην
ΤΠΔΚΑ απνθάζηζε όηη γηα ηελ γξεγνξόηεξε έλαξμε ηνπ έξγνπ θαη ιόγσ ηνπ κηθξνύ
πξνππνινγηζκνύ ηνπ (85.000 επξώ γηα 18 κήλεο), ζα ήηαλ πξνηηκόηεξν λα γίλεη ε
ρξεκαηνδόηεζε από θάπνην ηδησηηθό θνξέα πνπ λα δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ πεξηνρή
θαη πξόηεηλε ηα ΔΛΠΔ. Αθνινύζεζε ζεηξά ζπλαληήζεσλ θαη ζπδεηήζεσλ, κεηαμύ
ΤΠΔΚΑ, ΔΛΚΔΘΔ θαη ΔΛΠΔ γηα ηελ εμεηδίθεπζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ έξγνπ, γηα
ηελ δηαδηθαζία παξαθνινύζεζεο ηεο πνξείαο πινπνίεζεο ηνπ θαη γηα ηα βήκαηα πνπ
πξέπεη λα αθνινπζεζνύλ αθνύ πξνθύςνπλ νη πξνηάζεηο απνθαηάζηαζεο ηεο ιίκλεο.
3) Πξόζθαηα, ελεκεξσζήθακε κε έθπιεμε γηα ηελ πξνζπάζεηα παξαπιεξνθόξεζεο θαη
ζπθνθαληηθήο δπζθήκηζεο ζρεηηθά κε ην ελ ιόγσ έξγν πνπ ην ΔΛΚΔΘΔ έρεη
αλαιάβεη θαη πινπνηεί ζηε Λ. Κνπκνπλδνύξνπ. Καη’ αξρήλ δπζθνιεπόκαζηε λα
θαηαλνήζνπκε πσο θάπνηνη μεθίλεζαλ λα πηνζεηνύλ θαη λα δηαζπείξνπλ αλππόζηαηεο
θαηαγγειίεο γηα δήζελ πξνζπάζεηα ζπγθάιπςεο ηπρώλ επζπλώλ ησλ ΔΛΠΔ ζηε
θαηάζηαζε ηεο πνηόηεηαο λεξνύ ηεο Λίκλεο, ρσξίο θαλ λα έρνπλ ιάβεη γλώζε ηνπ
πεξηερνκέλνπ ηεο κειέηεο θαη ησλ κεηξήζεσλ πνπ έγηλαλ ζηα πιαίζηα ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ. Γελ είλαη ηνπιάρηζηνλ πεξίεξγν πνπ δελ δήηεζαλ θαλ λα
ελεκεξσζνύλ γηα ηα απνηειέζκαηα ηνπ έξγνπ, πξνηνύ πξνβνύλ ζε ηέηνηεο
θαηαγγειίεο; Μεηαμύ άιισλ, νη ‘θαηαγγειόκελνη’ αλαθέξνπλ όηη ζα έπξεπε λα γίλεη
κηα νινθιεξσκέλε κειέηε από έλα ζύλνιν Δξεπλεηηθώλ θαη Παλεπηζηεκηαθώλ
ηδξπκάησλ θαζώο θαη λα εθαξκνζηεί ε αξρή ηνπ ‘ν ξππαίλσλ πιεξώλεη’, (ακέζσο
κεηά βέβαηα, νη ίδηνη θαηαθξίλνπλ ηελ ρξεκαηνδόηεζε ηνπ έξγνπ από ηα ΔΛΠΔ, ηα
νπνία ζεσξνύλ όηη απνηεινύλ ηνλ θύξην ξππαληή ηεο ιίκλεο). Γλσζηνπνηνύκε ινηπόλ
πξνο θάζε ελδηαθεξόκελν, όηη ζην ελ ιόγσ εξεπλεηηθό έξγν, ζπκκεηέρνπλ από ηελ
αξρή: 1) ην Παλεπηζηήκην Αζελώλ - Σκήκα Υεκείαο, εξεπλεηέο ηνπ νπνίνπ
ζπκκεηέρνπλ ζηηο δεηγκαηνιεςίεο λεξνύ θαη ηδήκαηνο θαη πξαγκαηνπνηνύλ ηηο
αλαιύζεηο ζηα εξγαζηήξηα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ θαζώο θαη 2) ην Αξηζηνηέιεην
Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο – Σκήκα Βηνινγίαο, ην νπνίν παξαιακβάλεη θαη αλαιύεη
δείγκαηα λεξνύ γηα θπηνπιαγθηό θαη κηθξνθύθε. Πξέπεη επίζεο λα ηνληζηεί όηη για ηα
αποηελέζμαηα και ηα παραδοηέα ηοσ ζσγκεκριμένοσ έργοσ (μεηρήζεις, ηετνικές
εκθέζεις) ζσμμεηέτοσν πάνφ από 10 επιζηήμονες συηλού κύροσς (Δρεσνηηές και
Καθηγηηές Πανεπιζηημίοσ) από όλοσς ηοσς προαναθερθένηες θορείς (ΔΛΚΔΘΔ,
ΔΚΠΑ, ΑΠΘ). Σέινο, νη ‘θαηαγγειόκελνη’ αλαθέξνπλ όηη ην ΔΛΚΔΘΔ απνθξύπηεη
ην γέγνλνο όηη ηα ΔΛΠΔ ρξεκαηνδνηνύλ ην ελ ιόγσ έξγν αιιά παξάιιεια δειώλνπλ
όηη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ έξγνπ (www.lake-koumoundourou.gr) θαη ζπγθεθξηκέλα
ζηνλ ζύλδεζκν ‘Οκάδα Έξγνπ’, αλαγξάθεηαη όηη θνξέαο ρξεκαηνδόηεζεο είλαη ηα
ΔΛΠΔ.
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4) Ο ζθνπόο ηνπ ελ ιόγσ εξεπλεηηθνύ έξγνπ αλαγξάθεηαη αλαιπηηθά ζηελ ζρεηηθή
ηζηνζειίδα (www.lake-koumoundourou.gr) θαη πεξηιακβάλεη: 1) ηελ νινθιεξσκέλε
κειέηε ηνπ νηθνζπζηήκαηνο ηεο Λίκλεο θαη ηελ θαηαγξαθή ηεο νηθνινγηθήο ηεο
θαηάζηαζεο (πηελά, ςάξηα, καθξναζπόλδπια, θπηνπιαγθηό θαη ρεκηθή πνηόηεηα
λεξνύ θαη ηδήκαηνο), 2) ηελ εθηίκεζε ησλ ξππαληηθώλ πηέζεσλ ηεο ιίκλεο θαη ηνλ
ζρεδηαζκό δξάζεσλ απνθαηάζηαζεο ηεο νηθνινγηθήο ηεο πνηόηεηαο θαη 3) ηελ
αλάπηπμε πιηθνύ πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο θαη ηνλ ζρεδηαζκό δξάζεσλ
αλάδεημεο ηεο ιίκλεο ζην επξύ θνηλό. ήκεξα, έλα έηνο κεηά ηελ έλαξμε ηνπ έξγνπ,
έρνπλ ζρεδόλ νινθιεξσζεί νη κεηξήζεηο πεδίνπ γηα ηελ εθηίκεζε ηεο νηθνινγηθήο
θαηάζηαζεο ηεο ιίκλεο, έρνπλ πξνθύςεη ηα πξώηα ζπκπεξάζκαηα θαη έρεη μεθηλήζεη
ήδε ν ζρεδηαζκόο ησλ πηζαλώλ ιύζεσλ απνθαηάζηαζεο ηεο ιίκλεο. ην ηέινο ηεο
άλνημεο ζύκθσλα κε ην ρξνλνδηάγξακκα ηνπ έξγνπ ζα παξνπζηαζηνύλ από ηελ
επηζηεκνληθή νκάδα ηνπ έξγνπ ηα απνηειέζκαηα θαη νη πξνηεηλόκελεο ιύζεηο
απνθαηάζηαζεο θαη ζα αθνινπζήζεη δηαβνύιεπζε κε ηνπο αξκόδηνπο θνξείο. Η ιίκλε
είλαη έλα πνιύπαζν αιιά πνιύηηκν νηθνζύζηεκα πνπ κπνξεί λα δηαζσζεί θαη λα
βειηησζεί ε θαηάζηαζε ηεο, κε πξνζεθηηθή δνπιεηά θαη γλώζε θαη όρη κε άλαξζξεο
θξαπγέο θαη ζπαζκσδηθέο θηλήζεηο. Η όπνηα ιύζε απνθαηάζηαζεο επηιεγεί ζα πξέπεη
λα γίλεη κε ζαθή ηεθκεξίσζε θαη νξζό επηζηεκνληθά ζρεδηαζκό αιιηώο κπνξεί λα
δεκηνπξγήζνπκε κεγαιύηεξν πξόβιεκα από απηό πνπ επηζπκνύκε λα ιύζνπκε. ηελ
πξνζπάζεηα γηα ηελ θαηαλόεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ νηθνζπζηήκαηνο ηεο ιίκλεο θαη
γηα ηελ επηινγή ηεο βέιηηζηεο κεζόδνπ απνθαηάζηαζεο θαη δηαρείξηζεο ηεο
επηζπκνύκε λα έρνπκε ζύκκαρν θαη ζπλεξγάηε όινπο ηνπο εκπιεθόκελνπο θνξείο,
αθνύ κόλν έηζη κπνξεί λα επηηεπρζεί ν ζηόρνο ηεο δηαηήξεζεο θαη ηεο
απνθαηάζηαζεο ηεο νηθνινγηθήο πνηόηεηαο ηεο ιίκλεο Κνπκνπλδνύξνπ.
Με εθηίκεζε,
Η Οκάδα Έξγνπ ηνπ ΔΛΚΔΘΔ
ΤΓ. Δίκαζηε ζηελ δηάζεζε ηνπ νπνηνπδήπνηε ελδηαθεξόκελνπ γηα ηπρόλ δηεπθξηλήζεηο θαη
ελεκέξσζε γηα ην έξγν.
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